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VEÐUR Veður fer kólnandi á land-
inu á næstu dögum. Spáð er allt að 
18 stiga frosti á Hvanneyri á mið-
vikudag en þá spáir 13 stiga frosti 
í Reykjavík, 16 stiga frosti á Suður-
landi og 12 stigum á Egilsstöðum. 

Kalt loft fer yfir landið í vikunni 
með norðanátt. Ekki er útlit fyrir 
að snjóa leysi, þó einhverjar rauð-
ar tölur gætu verið í kortunum, þar 
sem það kólnar á ný á kvöldin. 

Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræð-
ingur hjá Veðurstofu Íslands, segir 

norðanáttirnar ríkjandi frá og með 
deginum í dag.  „Hún verður nokk-
uð svöl þessi vika, einkum á þriðju-
dag og miðvikudag,“ segir hann.

Þorsteinn útskýrir að léttskýjað 

veður, líkt og spáð er næstu daga, 
geisli út hitanum og því verði enn 
kaldara en ef það væri skýjað. 

„Það verður allt hvítt í vikunni 
á landinu öllu. Ég reikna ekki með 
að snjóinn taki neitt upp,“ segir 
Þorsteinn. Kuldinn gengur yfir 
landið fram yfir helgi, en þá er 
útlit fyrir að veður fari hlýnandi 
sunnanlands. Töluverðri úrkomu er 
spáð og bendir allt til þess að hvít 
jörð verði á landinu öllu um næstu 
helgi.  - sv

Sterkar tennur, fallegt bros
– það er Flux!

Hefur þú
skolað í dag?

FÆST Í APÓTEKUM
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Í slenski plötusnúðurinn Illugi, eða DJ Platurn, er búsettur í Kaliforníu. Hann er forfall-inn kassettusafnari og á yfir sex hundruð kassettur sem hann hefur safnað með hléum frá því að hann var strákur. „Það er ákveðin fortíðarþrá að baki en lengi vel var líka bara hægt að spila kassettur í bílnum mínum,“ segir Illugi. Kass-ettusafnið hans hefur vakið nokkathygli en ýl

Illugi segist þó ekki safna hverju sem er, tegundin skipti ekki máli en kassetturnar verði að innihalda áhugaverða tónlist. „Ég leita aðal-lega að „old school“ rappi og „class-ic funk“. Þær eru flestar í góðu lagi og ég hlusta á þær öðru hverju.  Það er alltaf gaman að rekast á „Demo tape“ eða prufuupptökur og égá eina með KMD

ettu? „Í gær,“ segir Illugi og við-urkennir hlæjandi að eiginkonan hafi stundum áhyggjur af söfnun-aráráttunni. Kassetturnar séu þó geymdar í kössum úti í bílskúr og taki ekki mikið pláss. Honum finn-ist líka skemmtilegra að fletta í gegnum þær í kössunum f kað ð

Plötusnúðurinn Illugi eða DJ Platurn á yfir sex hundruð kassettur í kössum.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Forfallinn 
safnari

Ullar- eða flísteppi  er kærkomin jólagjöf 
í hugum flestra enda fátt betra en að hjúfra sig undir hlýju teppi með jólabæk-urnar. Það er um að gera að velja lit sem 

tónar við stofuhúsgögnin enda eru þau oftar en ekki notuð uppi í sófa.
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48. TBL.

Fasteignamarkaðurinn er með á skrá sérhæð og bílskúr á Seltjarnarnesi.

Í búðin er á efri hæð í þríbýli að 
Unnarbraut 17. Hún er 169,2 
fermetrar ásamt 32,6 fermetra 

bílskúr. 
Nánari lýsing: Gengið er inn í 

flísalagt anddyri með fataskápum. 
Inn af er gestasnyrting með flísa-
lögðu gólfi. Veggir eru flísalagðir 
að hluta til. Hol er parketlagt. Stofa 
og borðstofa er með útgengi á vest-
ursvalir. Eldhús er rúmgott, með 
eikarinnréttingu, kirsuberjainn-
réttingu og færanlegri eyju. Tvö 
rúmgóð herbergi, annað er með 
fataskápum. Baðherbergi er flísa-
lagt í hólf og gólf með sturtuklefa 
og innréttingu. Þvottahús er með 
innréttingu, skápum og skolvaski. 

Efri hæð: Opið rými með þak-
gluggum, vaski og lítilli innrétt-
ingu. Baðherbergi er með bað-
kari og þakglugga Rúmbergi

Uppgerð sérhæð með góðu útsýni á Nesinu

Íbúðin er á efri hæð í þríbýli að Unnarbraut 17 Bíl

garður.

Vantar allar gerðir eigna á skrá 

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. Verðmöt fasteigna. Pendo.is – 588 1200 

Landmark leiðir þig heim!
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 landmark.is
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Kynningarblað
Umbúðir
Heimagerðir gjafir
Persónuleg kort
Dagatöl
Myndabækur
Sætt skraut

Hlýtt fyrir börnin
Værðarvoðir og teppi úr íslenskri 
ull eru nýjasta afurð textíl- og 
fatahönnuðarins Brynju 
Emilsdóttur.
allt 2

Endurvekja gamla bók
Áhugamenn um hrossarækt 
gefa út nýtt rit.
tímamót 14

Búið spil
FH er svo gott sem úr leik í 
Evrópukeppninni eftir stórt 
tap á heimavelli í gær.
sport 22

STORMUR NV-TIL Í KVÖLD 
  Vaxandi N-átt N-til og snjókoma en 
fremur hæg suðlæg átt og slydda 
syðra í fyrstu. Frost víða 0-8 stig.

VEÐUR 4
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Spáð allt að 18 stiga frosti á næstu dögum og hvítri jörð um land allt:

Miklar frosthörkur fram undan

LJÓSIN TENDRUÐ Mikill fjöldi var saman kominn á Austurvelli í gær þegar kveikt var á Óslóartrénu. Í 
ár er það Leppalúði, jólaórói Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, sem prýðir tréð ásamt fögrum jólaljósum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEILBRIGÐISMÁL Hátt í hundrað 
einstaklingar leita sér hjálpar á 
Landspítalanum vegna átröskun-
arsjúkdóma á ári hverju. Það sem 
af er ári hafa 79 einstaklingar 

leitað til geð-
deildar Land-
spítalans vegna 
átröskunar, 
samkvæmt Sig-
urlaugu Maríu 
Jónsdóttur, 
sálfræðingi í 
átröskunar-
teymi spítalans 
á Hvítaband-
inu. Árið 2008 
jókst nýgengið 

verulega, en þá leituðu fleiri en 
100 einstaklingar eftir greiningu 
og meðferð á Hvítabandinu. 

Komur átröskunarsjúklinga á 
Barna- og unglingageðdeild Land-
spítalans hafa verið á bilinu 14 
til 28 á síðustu tíu árum. Komur 
í ár hafa verið heldur fleiri en í 
fyrra, segir Margrét Gísladóttir, 
geðhjúkrunar- og fjölskyldufræð-
ingur og teymisstjóri átröskunar-
teymis á göngudeild.  - sv / sjá síðu 6

Átröskunartilfelli á LSH:

Hátt í hundrað 
nýir sjúklingar 
á hverju ári

MARGRÉT 
GÍSLADÓTTIR

Pólitíkin og Nubo
Sumir tala eins og málið 
snúist um útlendingahatur, 
skrifar Guðmundur Andri 
Thorsson.
skoðun 13

STJÓRNMÁL Pólitísk framtíð Jóns 
Bjarnasonar sjávarútvegsráðherra 
ræðst í dag á þingflokksfundi 
Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins ræðst það af svör-
um ráðherrans hvort honum er 
sætt áfram í ríkisstjórninni.

Björn Valur Gíslason, þingmað-
ur VG, segir mikla óánægju í þing-
flokknum með það hvernig Jón 
hefur haldið á málum fiskveiði-
stjórnunar. Hann hafi ekki aðeins 
unnið að málinu án vitneskju 
þingflokksins heldur án allrar 
aðkomu flokksins að einu stærsta 
máli ríkisstjórnarinnar. „Þetta er 

umdeilt mál og erfitt meðferðar 
og þarfnast þess að allir séu á bak 
við það þegar þar að kemur. Ráð-
herra hefur kosið að leita út fyrir 
okkar raðir án okkar vitneskju 
eða aðkomu. Það er ekkert að því 
að stofna starfshópa, en að leyna 
starfsfélaga sína því er allt annað 
mál og verra.“

Starfshópur á vegum ráð-
herrans hefur unnið drög að nýju 
frumvarpi um stjórn fiskveiða 
sem kynnt voru ríkisstjórninni 
á tveimur fundum í síðustu viku. 
Eftir umræður þar var ákveð-
ið að taka málið úr höndum Jóns 
og setja í hendur ráðherranefndar 

sem Katrín Jakobsdóttir og Guð-
bjartur Hannesson skipa.

Heimildarmenn innan VG benda 
á að frumvarpið fari gegn ýmsum 
málum ríkisstjórnarinnar. Til 
dæmis sé hvergi í því að finna 
hækkun veiðileyfagjalds, en áætl-
anir í ríkisfjármálum til næstu ára 
geri ráð fyrir þeirri hækkun.

Geti Jón ekki sannfært félaga 
sína um að rétt hafi verið staðið 
að málinu búast menn við að hann 
hverfi brátt úr ríkisstjórn. Ólík-
legt sé að það verði eina breyting-
in á stjórninni, heldur muni menn 
nota tækifærið til að koma breyt-
ingum á Stjórnarráðinu í gegn sem 

stefnt hefur verið að. Þá getur sú 
staða hins vegar komið upp að 
stjórnin missi meirihluta á þingi, 
hætti Jón að styðja hana.

Jón virðist þó ekki vera án 
bandamanna í þingflokknum. 
Ögmundur Jónasson innanríkis-
ráðherra segir það hafa komið sér 
á óvart hversu margir hafi gerst 
stóryrtir um málið í fjölmiðlum 
og nefnir sérstaklega Björn Val. 
Hann segir Jón einungis hafa sett 
fram ákveðnar hugmyndir í vinnu-
plaggi og það sé oftúlkun að halda 
því fram að það sé fullbúið frum-
varp. Hann telur Jóni áfram sætt 
í ríkisstjórn. - kóp, mþl, sv / sjá síðu 4

Pólitísk framtíð Jóns óviss
Mikil óánægja er í ríkisstjórnarflokkunum með framgöngu Jóns Bjarnasonar, sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðherra, í tengslum við breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Kann að vera á leið úr ríkisstjórninni.
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Stigahlíð 45-47
Lögg. fasteignasali: Guðrún Hulda Ólafsdóttir Hdl.
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Sýnishorn úr söluskrá
• Sérstök sérverslun við Laugaveginn
• Þekktur matsölustaður – Öll tæki
• Bónstöð á besta stað
• Fyrirtæki með tekjuöflun í Noregi
• Nýr Pylsuvagn – Lækkað verð
• Arðvænt fyrirtæki fyrir Golfáhugamenn
• Rótgróinn söluturn – Stórlækkað verð!
• Vel staðsett hjólbarðaverkstæði
• Sumarbústaðir í nágr. Rvk. + 20 lóðir
Óskum eftir fyrirtækjum til skráningar!

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu
reynir@fyrirtaeki.is - www.fyrirtaeki.is

Hársnyrtistofa – mjög vel staðsett.
Framleiðsla á vönduðum minjagripum
Vél til að framleiða BioDiesel
Þekkt innrömmunarfyrirtæki
Afkastamikil hreingerningaþjónusta
Verslanir við Laugaveginn
Bílaleiga/ferðaþjónusta
Stór lágvöruverslun - einkaumboð
Einstaklega vel staðsett bónstöð

SPURNING DAGSINS

LIST „Þetta er stórmerkilegur 
gripur,“ segir Jóhann Hansen 
hjá Gallerí Fold um postulíns-

vasa með mynd 
af Bessastöð-
um sem er til 
sölu hjá danska 
uppboðshald-
aranum Bruun 
Rasmussen. 

Verðið á vas-
anum er á bilinu 
ein og hálf til 
tvær milljónir 
íslenskra króna. 

Myndin á vasanum var máluð á 19. 
öld af Dananum F. T. Kloss þegar 
hann kom til Íslands ásamt Frið-
riki Danakonungi. Talið er að tveir 
vasar hafi verið gerðir en annar 
þeirra brunnið hjá konungsfjöl-
skyldunni. Hinn var gefinn Scheel-
fjölskyldunni, sem er núna að selja 
gripinn og lýkur uppboðinu í dag.

„Hann myndi sóma 
sér vel, til dæmis, á 
Bessastöðum. Þetta er 
gullfallegur vasi, stór-
glæsilegur og örugg-
lega merk heimild,“ 
segir Jóhann. Hann 
bætir við að nokkuð 
mörg verk eftir sama 
listmálara liggi eftir 
hann frá þessari Íslands-
ferð árið 1834.

Spurður út í verðmatið 
á vasanum telur Jóhann 
að það sé hæfilegt. „Þessi 
vasi hefur kannski meiri 
þýðingu fyrir Ísland og 
Íslendinga en til dæmis ein-
hvern Dana. Ég held að for-
setaembættið hafi engar leiðir 
til að kaupa svona en það væri 
ráð ef einhverjir myndu slá 
saman og bjóða í þetta fyrir 
embættið.“ 

Listasafn 
Íslands fer með 
öll mál varðandi 
listaverk á Bessa-
stöðum og öðrum 
opinberum stöðum. 
Þar á bæ kannaðist 
enginn við postu-
línsvasann glæsi-
lega og ekki heldur 
forsetaritarinn Örn-
ólfur Thorsson. „Við 
höfum nú ekki ráð-
rúm til þess að kaupa 
mikið þessa dagana,“ 

segir hann.  - fb 

JÓHANN HANSEN

GLÆSILEGUR Myndin á vasanum 
glæsilega var máluð á 19. 
öld.

Postulínsvasi frá nítjándu öld boðinn upp hjá dönskum uppboðshaldara:

Íslandsvasi til sölu á 2 milljónir

DÓMSMÁL Mál Leifs Ivars Kristi-
ansen, leiðtoga Vítisengla í Noregi, 
verður flutt í Héraðsdómi Reykja-
víkur í dag.

Leif Ivar var stöðvaður við 
komuna til Íslands þann áttunda 
febrúar í fyrra. Hann gisti fanga-
geymslur í Reykjanesbæ yfir eina 
nótt og var svo sendur með flugvél 
til Noregs. Ákvörðun um brottvís-
unina var tekin af Útlendingastofn-
un. Leif Ivar kærði þá ákvörðun til 
viðkomandi ráðuneytis, sem þá hét 
dómsmálaráðuneytið, en ákvörð-
un Útlendingastofnunar var stað-
fest. Leif Ivar ákvað því að stefna 
íslenskum stjórnvöldum fyrir Hér-
aðsdóm Reykjavíkur.  - jhh

Leiðtogi Vítisengla í Noregi:

Mál Vítisengils 
fyrir dóm í dag

Ingibjörg Þórunn Jónasdóttir 
Rafnar lögfræðingur er látin, 
61 árs að 
aldri. Hún 
lést í gær 
eftir baráttu 
við krabba-
mein.

Ingibjörg 
fæddist á 
Akureyri 
hinn 6. júní 
1950. Hún 
starfaði bæði sem lögfræð-
ingur, umboðsmaður barna 
og gegndi ýmsum félags- og 
trúnaðarstörfum. Eiginmaður 
Ingibjargar er Þorsteinn Páls-
son, fyrrverandi ráðherra og 
ritstjóri Fréttablaðsins. Börn 
þeirra eru Aðalheiður Inga, 
Páll Rafnar og Þórunn.

Ingibjörg 
Rafnar er látin

HEILBRIGÐISMÁL  Þrjú hundruð 
manns leituðu á bráðamóttöku 
Landspítalans á sex ára tímabili 
vegna parasetamóleitrunar. Einn 
þeirra lést úr lifrarbilun.

Parasetamóleitrun er ein 
algengasta orsökin fyrir bráðri 
lifrarbilun í vestrænum löndum. 
Parasetamól má til að mynda finna 
í lyfjunum Panodil og Paratabs. 

Í vikunni var birt rannsókn þar 
sem kannað var hversu algeng 
parasetamóleitrun er hér á landi. 
Ingibjörg Kjartansdóttir lífeinda-
fræðingur vann rannsóknina undir 
leiðsögn Einars Björnssonar, yfir-
læknis í meltingarsjúkdómum.  - fb

Parasetamóleitrun á Íslandi:

Þrjú hundruð á 
bráðamóttöku

DÝRALÍF Eyruglu var á dögunum 
bjargað undan hrafnahópi í Vest-
mannaeyjum og farið var með 
hana á Náttúrugripasafnið við 
Heiðarveg þar í bæ. Uglan var í 
ágætu ásigkomulagi og var frels-
inu fegin þegar henni var sleppt 
lausri daginn eftir. Talið er að 
uglan hafi haft viðdvöl í Eyjum 
í nokkrar vikur ásamt annarri 
stærri uglu, að því er kom fram 
á Eyjafrettir.is. Fjölmargir hafa 
séð þessar tvær uglur á ferli, 
aðallega við Hraunskóg í nýja 
hrauninu sunnan við Skanssvæðið 
og umhverfinu þar um kring.  - fb

Bjargað undan hrafnahópi:

Eyruglu sleppt 
lausri í Eyjum

SLEPPT LAUSRI Uglunni var sleppt lausri 
í Vestmannaeyjum um helgina eftir 
dvölina á Náttúrugripasafninu.

MYND/JÚLÍUS G. INGASON

ALÞINGI Alþingi skal fela ríkis-
stjórninni að endurskoða allt laga-
umhverfi er varðar rétt erlendra 
aðila til kaupa á bújörðum, öðru 
nytjalandi og óbyggðum. Guðfríð-
ur Lilja Grétarsdóttir, þingkona 
VG, leggur fram þingsályktunar-
tillögu um málið í dag. 

Guðfríður Lilja segir markmiðið 
með endurskoðuninni meðal ann-
ars vera að koma í veg fyrir kaup 
erlendra aðila sem ekki hafa hér 
lögheimili eða fasta búsetu á landi. 
Endurskoðun laganna eigi jafn-
framt að huga að þáttum eins og 

landstærð, nýtingu landgæða og 
fjölda landareigna sem almennt 
sé heimilt að verði á hendi eins og 
sama aðila. 

„Í því samhengi er ítrekuð nauð-
syn þess að horfa til umhverfis-
sjónarmiða, ákvæða um almanna-
rétt og opinbers eignarhalds á 
auðlindum,“ segir Guðfríður Lilja. 

Í ályktuninni kemur fram að 
nauðsynlegt sé að huga að almenn-
um viðmiðum eins og landstærð og 
fjölda og mikilvægi ákvæða um 
almannarétt í allri lagaumgjörð og 
taka þar meðal annars mið af sér-

stökum aðstæðum varðandi land-
búnað og auðlindir.

„Jafnframt er bent á hversu veik 

auðlindalöggjöfin er hérlendis þar 
sem auðlindir, eins og til dæmis 
grunnvatn, eru sjálfkrafa einka-
eign landeiganda,“ segir Guðfríður 
Lilja, sem hefur stuðning flokks-
félaga sinna í málinu.

Jóhanna Sigurðardóttir forsæt-
isráðherra er ósammála því sem 
kemur fram í tillögunni.

„Mér finnst þessi tillaga óskyn-
samleg og hún er ekki í samræmi 
við stjórnarsáttmálann né þá 
stefnumörkun sem unnið hefur 
verið að varðandi erlenda fjárfest-
ingu,“ segir hún. - sv, mþl

Forsætisráðherra telur nýja þingsályktunartillögu um landkaup óskynsamlega:

Útlendingum verði bannað að kaupa land

GUÐFRÍÐUR LILJA 
GRÉTARSDÓTTIR

JÓHANNA SIG-
URÐARDÓTTIR

Ómar, varstu alveg gáttaður á 
viðtökunum sem þið fenguð?

„Já og ekki síður á lúðrahljómnum 
í Stórsveitinni. Það voru sko engir 
Leppalúðrar.“

Ómar Ragnarsson og Gáttaþefur héldu 
tónleika í gær með Stórsveit Reykjavíkur.

Líkamsárás í Hafnarfirði
Tveir menn voru handteknir og einn 
fluttur á sjúkrahús eftir líkamsárás í 
heimahúsi í Hafnarfirði í fyrrinótt. Sá 
særði var talinn höfuðkúpubrotinn.

LÖGREGLUFRÉTTIR

UMHVERFISMÁL Fóðurframleiðsla 
fyrirtækisins Líflands á iðnaðar-
svæðinu á Grundartanga er harð-
lega gagnrýnd af Umhverfisvakt-
inni við Hvalfjörð (UH). Á það er 
bent að fyrirtækið sé innan þynn-
ingarsvæðis eiturefna. Fram-
kvæmdastjóri Líflands hafnar því 
að ástæða sé til að gagnrýna rekst-
urinn á svæðinu. Mælingar sýni að 
magn eiturefna í andrúmslofti á 
þynningarsvæðinu sé undir þeim 
mörkum sem sett eru fyrir svæði 
utan þynningarsvæðisins.

Umhverfisvaktin, sem eru sam-
tök áhugafólks um umhverfismál 
í Hvalfirði, ályktuðu á fyrsta aðal-
fundi samtakanna á dögunum að 
það væri „óhugnanleg staðreynd“ 
að innan þynningarsvæðis brenni-
steins og flúors sé unnið fóður til 
framleiðslu landbúnaðarvara. 
„Fyrir búfjárframleiðslu á Íslandi 
er ólíðandi með öllu að hugsanlega 
sé verið að flytja skaðleg efni af 
iðnaðarsvæðinu á Grundartanga 
út um hinar dreifðu byggðir lands-
ins í formi dýrafóðurs.“ 

Bergþóra Þorkelsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Líflands, segir í 
skriflegu svari við fyrirspurn 
Fréttablaðsins að fyrirtækið hafi 
starfsleyfi frá Matvælastofnun 
(MAST) sem hafi farið ítarlega 
yfir starfsemi verksmiðjunnar frá 
því að hún var reist, meðal annars 
með sýnatökum. Á svæðinu sé 
umhverfisvöktun, samþykkt af 
Umhverfisstofnun, sem hafi sýnt 
að magn efna í andrúmslofti er 
undir þeim mörkum sem sett eru 
fyrir svæði utan þynningarsvæð-
isins. 

Bergþóra segir jafnframt að 
Lífland geri þær kröfur til yfir-

valda, nágranna sinna og hafn-
aryfirvalda að eftirlit með losun 
mengandi efna sé með þeim hætti 
að ekki stafi hætta af þeim. „Að 
lokum finnst mér vert að hvetja til 
þess að umræða sem þessi sé vönd-
uð og að ekki séu búin til vandamál 
þar sem þau eru ekki til staðar. Við 
búum í landi með sterka innviði og 
þar sem miklar kröfur eru gerðar 
til atvinnurekstrar þegar kemur að 
mengunar- og gæðamálum.“ 

Ragnheiður Þorgrímsdóttir, 
formaður Umhverfisvaktarinnar, 
segir að staðsetning Líflands verði 

að skoðast í því ljósi að hugmyndir 
séu uppi um framleiðslu á álgjalli, 
brotastáli á svæðinu auk klórverk-
smiðju. „Við teljum það mikið álita-
mál að þetta sé í lagi. Við furðum 
okkur á því hvernig mönnum dett-
ur þetta í hug í ljósi þess hve hættu-
leg efni eru í notkun á svæðinu; 
flúor og brennisteinn. Svo er þetta 
kryddað með þungmálmum,“ segir 
Ragnheiður sem segir stærsta ein-
staka mál Umhverfisvaktarinnar 
að stemma stigu við frekari meng-
andi iðnaðar uppbyggingu í firðin-
um. svavar@frettabladid.is

Framleiðsla fóðurs á 
iðnaðarlóð gagnrýnd
Umhverfisvaktin við Hvalfjörð furðar sig á framleiðslu fóðurs innan þynningar-
svæðis eiturefna á iðnaðarsvæðinu á Grundartanga. Fyrirtækið segir hráefni 
geymd og unnin í lokuðum kerfum. Vöktun og eftirlit sé auk þess strangt.

IÐNAÐARSVÆÐIÐ Á GRUNDARTANGA Sambýli fóður-, áls-, og járnblendiframleiðslu 
er gagnrýnt af umhverfissamtökum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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STJÓRNMÁL Mikil óánægja er innan 
ríkisstjórnarinnar með framgöngu 
Jóns Bjarnasonar, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, í tengslum 

við endurskoðun 
fiskveiðistjórn-
unarkerfisins. 
Jóhanna Sigurð-
ardóttir forsæt-
isráðherra segir 
ekki hægt að 
líða vinnubrögð 
Jóns.

„Þetta er eitt 
stærsta mál 
ríkis stjórn ar-

innar og það gengur ekki að sjávar-
útvegsráðherra haldi því bara fyrir 
sig. Hann hefur unnið þessa vinnu 
án aðkomu stjórnarliða og heldur 
skipað í kringum sig fólki, sem til-
heyrir stjórnarandstöðunni. Það 
eru vinnubrögð sem ekki er hægt 
að líða,“ segir Jóhanna og bætir því 
við að ráðherra sem starfi í umboði 
þingflokka ríkisstjórnarflokkanna 
en vilji ekki starfa með sé illa stætt 
í ríkisstjórn.

Jón Bjarnason kynnti drög að 
nýju frumvarpi um breytingar 
á stjórn fiskveiða á fundi ríkis-
stjórnarinnar á þriðjudag. Ríkis-
stjórnin ákvað svo á fundi sínum á 
föstudag að fela ráðherranefnd að 
taka við undirbúningi á breyting-
um á fiskveiðistjórnunarkerfinu. 
Katrín Jakobsdóttir og Guðbjart-
ur Hannesson munu leiða nefndina 
og var málið því svo að segja tekið 
úr höndum Jóns.

Frumvarpsdrögin sem Jón 
kynnti í síðustu viku voru birt á 
vefsíðu sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðuneytisins á laugardag. 

Starfshópur sem Jón skipaði hefur 
unnið að frumvarpinu um hríð, að 
því er virðist án vitundar annarra 
ráðherra. Í starfshópnum voru 
Aðalsteinn Baldursson, formaður 
Verkalýðsfélagsins Framsýnar á 
Húsavík, Atli Gíslason þingmaður 
sem nýverið sagði sig úr Vinstri 
grænum, Jóhann Guðmundsson, 
skrifstofustjóri í ráðuneytinu og 
fyrrverandi aðstoðarmaður Jóns 
Bjarnasonar, og Jón Eðvald Frið-
riksson, framkvæmdastjóri FISK 
á Sauðárkróki.

Ekki náðist í Jón Bjarnason í 
gær þrátt fyrir ítrekaðar tilraun-
ir. Hann sendi hins vegar frá sér 

yfirlýsingu vegna málsins síðdegis. 
Þar segir að frumvarpsdrögin sem 
um ræðir séu vinnuskjöl sem geti 
orðið umræðugrundvöllur. Ekki sé 
um fullbúið stjórnarfrumvarp eða 
tillögur ráðherra að ræða. Jóhanna 
Sigurðardóttir segir hins vegar 
ljóst að frumvarpsdrögin sem Jón 
kynnti verði aldrei lögð fram sem 
stjórnarfrumvarp óbreytt. Í mörg-
um atriðum gangi drögin ansi langt 
frá stefnu ríkisstjórnarflokkanna.

Jóhanna segir Jón Bjarnason 
ekki hafa verið sammála öðrum 
ráðherrum um þá ákvörðun að 
færa málið inn í ráðherranefnd. 
Aðspurð hvort sú aðgerð jafngildi 

vantraustsyfirlýsingu á embættis-
störf Jóns svaraði hún: „Ég ætla 
ekki að tala um það hvort þetta er 
vantraust á hans vinnubrögð. Það 
er hins vegar ljóst að Jón Bjarnason 
hefur hagað sér með þeim hætti að 
það varð að grípa til ráðstafana.“

Jóhanna segist að lokum hafa 
fulla trú á því að ríkisstjórnin 
muni breyta fiskveiðistjórnunar-
kerfinu áður en kjörtímabilinu er 
lokið. Þá óttast hún ekki að upp úr 
stjórnarsamstarfinu slitni á næst-
unni ef þingmenn flokkanna bera 
gæfu til þess að taka meiri hags-
muni fyrir minni.  

 magnusl@frettabladid.is

Frumvarpsdrögin sem birt voru 
á vefsíðu sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytisins eru talsvert 
ólík hinu svokallaða stóra kvóta-
frumvarpi sem lagt var fram á þingi 
í vor. Meðal breytinga sem orðið 
hafa í frumvarpinu eru að ákvæði 
um bann við veðsetningu aflaheim-
ilda hefur verið fellt út. Þá verði 
nýtingarleyfi á aflaheimildum í 
upphafi veitt til að jafnaði 20 ára 
í stað 15 eins og áður var gert ráð 
fyrir. Nýtingarleyfishafar eiga síðan 
að hafa rétt á viðræðum um endur-
skoðun og hugsanlega framlengingu 
samnings. Ákvæði um verulegar 
takmarkanir á framsali aflaheimilda 
hefur einnig verið breytt. Loks skulu 
40 prósent af veiðigjaldi renna til 
þess sveitarfélags þar sem skip 
er skráð en þetta hlutfall var 30 
prósent í stóra kvótafrumvarpinu.

Kvótafrumvarpinu verið breytt nokkuð

JÓHANNA SIG-
URÐARDÓTTIR

Veruleg óánægja með Jón 
Bjarnason í ríkisstjórninni
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra segir Jóni Bjarnasyni, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, illa 
sætt í ríkisstjórninni á meðan hann vinnur ekki með þingflokkunum í hverra umboði hann starfar. 

JÓN BJARNASON Jón segir að þau frumvarpsdrög sem birt voru á vefsíðu ráðu-
neytis síns á laugardag séu vinnuskjöl sem geti orðið umræðugrundvöllur. Ekki sé 
um fullbúið frumvarp að ræða. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gildir út nóvember

Lyfjaval.is • sími 577 1160 

Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Tropical Fruit

Gildir út nóvember
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FERÐAÞJÓNUSTA „Þessi niðurstaða 
kom á óvart.  Það er mikið kall-
að eftir erlendri fjárfestingu og 
þarna virtist vera áhugaverð 
hugmynd á döfinni,“ segir Erna 
Hauksdóttir, framkvæmdastjóri 
Samtaka ferðaþjónustunnar, um 
ákvörðun Ögmundar Jónassonar 
innanríkisráðherra um að veita 
kínverska fjárfestinum Huang 
Nubo ekki leyfi til að kaupa Gríms-
staði á Fjöllum.

Hún segir það hljóta að vera að 
þessi ákvörðun fæli erlenda fjár-
festa frá landinu. 

„Þessi viðhorf hluta ríkisstjórn-
arinnar til erlendra fjárfesta hljóta 
að fæla frá. Þetta er allavega ekki 

til þess fallið að laða þá að.“
Erna segir samtökin, líkt og 

aðra í atvinnulífinu, hafa kallað 
eftir erlendri fjárfestingu hingað 
til lands og finnst henni mál Nubo 
vera glatað tækifæri. 

„Það sem kom mér mest á óvart 
er að það hafi ekki verið reynt 
að semja við manninn á nokkurn 
hátt. Hann fékk ekki viðtal við ráð-
herra,“ segir hún.  

Erna segir það undarlegt að inn-
anríkisráðuneytið hafi ekki reynt 
að komast að einhvers konar mála-
miðlun við Nubo, til þess að reyna 
að ná einhverri lendingu.  - sv

Formaður Samtaka ferðaþjónustunnar furðar sig á ákvörðun ráðherra um Nubo:

Hlýtur að fæla fjárfesta frá

ERNA HAUKSDÓTTIR Framkvæmda-
stjóri Samtaka ferðaþjónustunnar telur 
að ákvörðun innanríkisráðherra fæli 
erlenda fjárfesta frá. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STOKKHÓLMUR, AP Rafmagn fór af 
um tólf þúsund heimilum í Dan-
mörku og Suðvestur-Svíþjóð eftir 
að stormur gekk þar yfir í gær. 

Óveðrið olli umferðartöfum 
auk þess sem ferjuferðum var 
frestað á milli Svíþjóðar, Dan-
merkur, Noregs og Þýskalands. 
Eyrarsundsbrúnni var einnig 
lokað vegna stormsins. Sænska 
veðurstofan varaði við storm-
inum og tilkynnti um hæsta var-
úðarstuðul, eða þrjá. Hjá dönsku 
veðurstofunni var varúðar-
stuðullinn tveir.  - fb

Mikill stormur í Danmörku:

Þúsundir húsa 
án rafmagns

VEÐURSPÁ
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London

Mallorca

New York
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París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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FROST Á FRÓNI  
Lítur út fyrir 
vonskuveður um 
norðvestanvert 
landið í kvöld með 
stormi og mikilli 
ofankomu. Stíf 
norðanátt framan 
af morgundeg-
inum og éljagangur 
norðanlands. Hæg-
ari og úrkomulítið 
á miðvikudag en 
horfur á talsverðu 
frosti.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

EGYPTALAND, AP Herforingjastjórn-
in í Egyptalandi hvetur mótmæl-
endur til að vera til friðs og taka 
þátt í þingkosningum í dag, þeim 
fyrstu sem haldnar hafa verið í 
landinu síðan Hosni Mubarak var 
steypt af stóli í byltingu fyrr á 
árinu.

„Við viljum ekki leyfa vand-
ræðafólki að blanda sér í kosning-
arnar,“ sagði Hussein Tantawi, 
leiðtogi herforingjaráðsins, sem 
farið hefur með völd að mestu 
síðustu mánuði.

Hann sagði erlend öfl standa að 
baki mótmælunum, sem brutust 
út að nýju fyrir rúmlega viku. - gb

Kosningar í Egyptalandi í dag:

Herforingjar 
biðja um frið

MÓTMÆLI Í KAÍRÓ Mótmælendur 
krefjast afsagnar herforingjanna.

NORDICPHOTOS/AFP

ÞÝSKALAND, AP Þýska lögreglan 
handtók í gær um 1.300 manns, 
sem reyndu að stöðva flutn-
ingalest með kjarnorkuúrgang 
með því að setjast á lestarteina í 
norðanverðu Þýskalandi.

Öllum var þó sleppt fáeinum 
klukkustundum síðar.

Alls tóku nærri 5.000 manns 
þátt í mótmælum gegn flutningi á 
kjarnorkuúrgangi frá Frakklandi 
til geymslu skammt frá bænum 
Gorleben í Þýskalandi. Tugir 
manna hafa meiðst í átökum við 
lögreglu. - gb

Á annað þúsund handteknir:

Mótmæltu 
kjarnorkulest



Airbus 320
Í fyrsta sinn á Íslandi!
Stærri flugvélar
Meira pláss
Betri aðbúnaður
Árgerðir 2004 og 2011; yngstu flug-
vélarnar í áætlunarflugi á Íslandi

Það eru allir að komast í hátíðarskap og líka við hjá Iceland Express sem 

fögnum nýjum og betri flugvélum. Jólagjöfin frá okkur í ár er 2 fyrir 1, þú 

færð tvo flugmiða á verði eins og borgar aðeins grunnverð fyrir börnin. * 

Þessi hátíðargjöf er eingöngu bókanleg í gegnum netfangið 

sertilbod@icelandexpress.is            

Ferðatímabil: 29. nóv. 2011–31. jan. 2012

Hátíðargjöfin er í boði í 48 klukkustundir, eða frá kl. 09:00 í dag til 

kl. 09:00 miðvikudaginn 30. nóv.

*Börn 2–11 ára: London 20.472 kr. / Køben 19.138 kr. / Berlín 19.531 kr. 
Gildir fyrir flug fram og til baka með sköttum og öðrum greiðslum. 
Tilboðið gildir aðeins til áramóta til Berlínar.

Køben/Berlín/London

Takmarkað sætaframboð 
og það er eins og alltaf: 

Fyrstur bókar, fyrstur fær!

Takmarkað sæ
og það er e

Fyrstur bókar, f

TVEIR 
FYRIR EINN!
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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!

RÚSSLAND, AP Vladimír Pútín, for-
sætisráðherra Rússlands, varar 
Vesturlönd við því að skipta sér af 
forsetakosningunum í Rússlandi, 
sem haldnar verða á næsta ári.

„Öll okkar erlendu samstarfs-
ríki verða að skilja þetta, að Rúss-
land er lýðræðisríki. Rússland er 
áreiðanlegur og trúverðugur sam-
starfsaðili sem þau geta og verða 
að ná samkomulagi við, en geta 
ekki troðið neinu upp á utan frá,“ 
sagði Pútín í ræðu á landsþingi 
stjórnmálaflokks síns, Sameinaðs 
Rússlands. Á þinginu var tilnefn-
ing hans sem forsetaframbjóðanda 

flokksins samþykkt með yfirgnæf-
andi meirihluta.

Pútín gat ekki boðið sig fram 
til forseta árið 2008 eftir að hafa 
setið tvö kjörtímabil í embættinu, 
en hefur verið forsætisráðherra í 
eitt kjörtímabil og getur nú sam-
kvæmt stjórnarskránni boðið sig 
fram til forseta á ný.

Dmitrí Medvedev, sem gegnt 
hefur forsetaembættinu þetta 
eina kjörtímabil, reiknar með að 
skipta við Pútín og verða forsætis-
ráðherra næsta kjörtímabil.

Stólaskipti þeirra hafa verið 
gagnrýnd sem sýndargjörningur, 
sem eingöngu þjóni þeim tilgangi 
að tryggja Pútín völdin. - gb

Pútín formlega tilnefndur forsetaframbjóðandi á landsþingi flokks síns:

Varar Vesturlönd við afskiptum

Á LANDSÞINGI SAMEINAÐS RÚSSLANDS
Medvedev forsætisráðherra og Pútín 
forseti ræða stólaskiptin. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Kristbjörg Þórisdóttir 
hefur sagt af sér sem formaður 
Landssambands framsóknar-

kvenna og sagt 
sig úr Fram-
sóknarflokkn-
um. 

Í yfirlýsingu 
frá Kristbjörgu 
segir að ástæða 
úrsagnarinnar 
sé sú að hún 
telur sig ekki 
eiga samleið 
með flokknum. 

„Framsóknarflokkurinn hefur 
unnið mikið verk að ákveðnum 
breytingum. Ekki hefur þó verið 
gengið eins langt í grundvallar-
breytingum og ég hefði viljað 
sjá,“ segir Kristbjörg meðal ann-
ars í yfirlýsingu sinni.  - sv

Formaður segir af sér:

Hefur sagt sig 
úr flokknum

KRISTBJÖRG 
ÞÓRISDÓTTIR

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest úrskurð Héraðsdóms Reykja-
víkur þess efnis að síbrotamaður 
skuli sæta gæsluvarðhaldi til 22. 
desember.

Maðurinn hefur oft komið við 
sögu lögreglu að undanförnu. 
Nú er hann grunaður um þjófn-
aði, gripdeildir, fjársvik, nytja-
stuld, skjalafals, aðild að ránum 
og umferðarlagabrot, allt frá því 
um miðjan september. Maðurinn 
hefur hlotið fjöldamarga fang-
elsisdóma fyrir sams konar brot. 
Þykir, að mati lögreglu, ljóst að 
hann hafi einbeittan brotavilja 
og virðist ekkert lát vera á brota-
starfsemi hans. - jss

Síbrotamaður áfram í gæslu:

Grunaður um 
fjölmörg brot

Á að borga leikskólakennurum 
Reykjavíkur fyrir matartíma?
Já 77,7%
Nei 22,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telurðu að Ögmundur Jónasson 
hafi brugðist á réttan hátt við 
beiðni Huangs Nubo um kaup 
á Grímsstöðum á Fjöllum?

TAÍLAND,AP  Fjöldi krókódíla geng-
ur laus í Bangkok, höfuðborg Taí-
lands, eftir að verstu flóðin þar 
í hálfa öld urðu í landinu fyrr á 
árinu. 

Um sex hundruð manns týndu 
lífi, auk þess sem um þrjú þúsund 
krókódílabú urðu flóðinu að bráð. 
Fjölmargir krókódílar sluppu úr 
prísund sinni og hafa síðan þá 
gert íbúum Bangkok lífið leitt, 
rétt eins og fjöldi eitraðra snáka 
sem fjarlægðist heimkynni sín 
vegna flóðanna. 

Einn íbúi Bangkok ætlaði 
á kamarinn í útihúsi og sá þá 
krókódíl sitja þar við hliðina. „Ég 
hef ekki farið á klósettið síðan. 
Ég pissa frekar í flösku,“ sagði 
skelkaður íbúinn.  - fb

Slæmt ástand í Bangkok:

Fjöldi krókódíla 
gengur laus

HANDSAMA KRÓKÓDÍL Margir krókódílar 
hafa verið gómaðir í Bangkok að undan-
förnu.  MYND/AP

PAKISTAN, AP Afganskir hermenn 
sem lentu í skotárás skammt frá 
pakistönsku landamærunum á 
laugardag óskuðu eftir loftárás 
frá Nató og sú árás varð 24 pak-
istönskum hermönnum að bana. 
Þetta kemur fram í yfirlýsingu 
frá afgönskum stjórnvöldum.

Atvikið hefur orðið til þess að 
samskipti Bandaríkjamanna og 
Pakistana eru stirðari en nokkru 
sinni fyrr. Nató segir að líklega 
hafi herþyrla frá bandalaginu 
gert árásina. Rannsókn stendur 
yfir á atvikinu. - fb

Umdeild árás Nató:

Samskiptin við 
Pakistan stirðna

ÍTALÍA Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
hyggst útvega allt að sex hundruð 
milljarða evra, sem stæðu Ítalíu 
til boða til að hjálpa landinu yfir 
versta hjallann.

Þetta fullyrða ítölsk dagblöð. 
Þau segja að þetta fé eigi að duga 
til að tryggja Ítölum nægilegt fé 
í eitt eða eitt og hálft ár. Mario 
Monti, hinn nýi forsætisráðherra 
landsins, fengi þar með næði til að 
draga saman ríkisútgjöldin. - gb

Ítölsk dagblöð:

AGS undirbýr 
stórlán til Ítalíu

Íslamistaflokkur sigraði
Flokkur hófsamra íslamista vann 
sigur í þingkosningum í Marokkó um 
helgina. 

MAROKKÓ

HEILBRIGÐISMÁL Nýgengi átrösk-
unarsjúkdóma hér á landi hefur 
haldist svipað undanfarin fimm ár. 
Síðan í janúar síðastliðnum hafa 79 
einstaklingar leitað til geðdeildar 
Landspítalans vegna átröskunar, 
segir Sigurlaug María Jónsdóttir, 
sálfræðingur í átröskunarteymi 
spítalans á Hvítabandinu. Árið 2008 
jókst nýgengið verulega, en þá leit-
uðu fleiri en 100 einstaklingar eftir 
greiningu og meðferð. 

Teymið sinnir átröskunarsjúk-
lingum sem eiga við anorexíu og 
búlimíu að stríða. Sigurlaug segir 
um helming þjást af búlimíu, en 
um 10 til 20 prósent af anorex-
íu. Um 30 til 40 prósent fá grein-
inguna óskilgreinda átröskun. 

Hún segir það vart þekkjast hér 
á landi að sjúklingar láti lífið úr 
átröskunarsjúkdómum. 

„Það þekkist ekki hér að bana-
meinið sé átröskun eða anorexía. 
Aðrir þættir sem fylgja í kjölfarið, 
eins og kvíði, þunglyndi, áfengis- 
og vímuefnavandi, sjálfsskaðandi 
hegðun og vandamál við félags-
leg samskipti, geta leitt til mikill-
ar vanlíðunar og sjálfsvíga í ein-
staka tilfellum. Því er nauðsynlegt 
að vinna samhliða með þetta allt.“ 

Um 70 einstaklingar eru í ein-
hvers konar meðferð á Hvítaband-
inu í dag. Sumir koma tvisvar til 
þrisvar í viku, aðrir eru í reglu-
bundnu eftirliti og eftirfylgd. Þá 
er aðstandendum sjúklinga einnig 
sinnt markvisst með viðtölum og 
meðferð, en um 15 til 20 fjölskyld-
ur eru í tengslum við deildina. 

Komur átröskunarsjúklinga á 
BUGL hafa verið á bilinu 14 til 28 
á síðustu tíu árum. Komur í ár hafa 
verið heldur fleiri en í fyrra, segir 

Margrét Gísladóttir, geðhjúkr-
unar- og fjölskyldufræðingur og 
teymisstjóri átröskunarteymis á 
göngudeild. 

Líkt og á Hvítabandinu leggj-
ast fæstir sjúklinganna inn á spít-
alann en mikill meirihluti þeirra 

er stúlkur. Aldursbilið er frá 13 
til 17 ára, þó að í sumum tilvikum 
séu sjúklingar yngri, en það er 
ekki algengt. Fleiri sjúklingar fá 
greininguna anorexíu en búlimíu 
á BUGL. 

 sunna@frettabladid.is

Hátt í hundrað ný 
tilfelli á hverju ári
Nýskráð tilfelli átröskunarsjúklinga hjá Landspítalanum eru í kring um hundr-
að á hverju ári. Fjöldinn hefur haldist nokkuð stöðugur á síðustu árum. Inn-
lagnir sjúklinga eru óalgengar og markvisst er unnið að meðferð aðstandenda.

ÁTRÖSKUN Búlimía er algengari greining en anorexía meðal sjúklinga sem eru 18 ára 
og eldri og leita sér hjálpar á Hvítabandi Landspítalans. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Rannsóknir hafa leitt í ljós að átröskun er ekki foreldrum að kenna. 
„Við vinnum á þeim nótum að foreldrar geti stutt unglinginn til bata,“ 

segir Margrét. „Einkenni fjölskyldu þar sem er einstaklingur með átröskun 
eru afleiðing sjúkdómsins, en ekki orsök, samkvæmt rannsóknum.“ 

BUGL hefur stuðlað að samvinnu við foreldra til að vinna markvisst á 
átröskunarsjúkdómum og hefur það gengið vel.

Foreldrum ekki um að kenna

KJÖRKASSINN



Góð ljón á góðu verði
umhverfisvæn og áreiðanleg

Ertu í leit að hentugum bíl sem veldur þér ekki vonbrigðum þegar þú ert kominn á þjóðveginn? Ertu í leit
að fágun, áreiðanleika og nútíma þægindum á verði sem þú hefur efni á. Þá eru Peugeot 107 og 206+
raunhæfir kostir sem koma þér á óvart hvað varðar öryggi, sparneytni og lágan rekstrarkostnað. 
Komdu og kynntu þér 107 og 206+, vel tamin ljón sem leika við hvern fingur.
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LANDBÚNAÐUR  Bændasamtök 
Íslands (BÍ) og Landbúnaðarhá-
skólinn (Lbhí) telja raunhæft að 
íslenskur landbúnaður verði sjálf-

bær um orku 
með því að nýta 
l í f r æn  h r á -
efni til orku-
framleiðslu. 
Átaksverkefni 
í orkumálum 
landbúnaðar-
ins hefur verið 
hleypt af stokk-
unum með það 
að takmarki að 

minnka aðkeypta orku bænda um 
20 prósent fyrir árslok 2015 og um 
80 prósent fyrir árslok 2020.  

Eins og segir í greinargerð til 
fjárlaganefndar frá BÍ og Lbhí 
miðar verkefnið að því að innleiða 
í íslenskan landbúnað þekkingu á 
framleiðslu og nýtingu orku úr líf-
rænum hráefnum, sem falla til á 
búunum eða í nágrenni þeirra, eða 
eru sérstaklega framleidd í þeim 
tilgangi. 

Hagsmunirnir eru miklir fyrir 
bændur og samfélagið í heild. 
Áætluð olíunotkun landbúnaðar-
ins í dag er um sjö milljónir lítra á 
ári. Það jafngildir um einum millj-
arði króna á núvirði miðað við verð 
á litaðri olíu eða um 1,7 milljarðar 
króna á fullu verði. Þá er sparnaður 
vegna raforkunotkunar ekki með-
talinn, en ekki hefur verið lagt mat 
á hversu mikil sú orkunotkun er.

Nýting lífrænna hráefna er 
margvísleg. Þekkt er framleiðsla 
hauggass úr mykju en jafnframt 
eru möguleikar að nýta hálm, sem 
er aukaafurð kornræktar, til orku-
framleiðslu. Repjurækt til olíu-
framleiðslu er þegar hafin og vaxt-
armöguleikar fyrir hendi, eins og 
Erna Bjarnadóttir, forstöðumað-
ur félagssviðs BÍ, útskýrir. Er þá 
aðeins fátt eitt talið.

BÍ og Lbhí hyggjast ráða sér-
staka starfsmenn vegna verkefnis-
ins tímabundið, en jafnframt koma 
sérfræðingar BÍ og skólans að 
vinnunni eftir því sem þörf krefur. 

Þegar spurt er hversu raunhæft 
verkefni eins og þetta sé bendir 
Erna á að í Noregi sé stefnt á að 
landbúnaður þar í landi verði óháð-
ur jarðefnaeldsneyti árið 2030. 

„Málið er komið á dagskrá hjá 
samtökunum en hversu kröftug-
lega við getum gengið til verks 
ræðst af því hve miklu fjármagni 
verður úr að spila og hvernig geng-
ur að afla samstarfsaðila. Við finn-
um fyrir miklum áhuga“, segir 
hún aðspurð um fjármögnun verk-
efnisins en sótt er um 20 milljón 
króna ríkisstyrk og áframhaldandi 
stuðning við verkefnið til ársloka 
2015.

Fjárfesting í átaki sem þessu, 
segir í greinargerðinni, hefur alla 
burði til að skila sér margfalt til 
baka til samfélagsins í aukinni 
sjálfbærni landbúnaðarins, minni 
gjaldeyrisnotkun, auknu fæðu-
öryggi og fjölbreyttari atvinnu í 
dreifðum byggðum landsins. 

 svavar@frettabladid.is

Bændur geta fram-
leitt sína orku sjálfir
Átak Bændasamtakanna og Landbúnaðarháskólans lýtur að því að kenna 
bændum að framleiða og nýta orku úr lífrænum hráefnum. Raunhæft er talið 
að bændur verði sjálfbærir um orku. Olíukaup í dag nema milljarði, er áætlað.

ERNA 
BJARNADÓTTIR

Í nýjum tillögum starfshóps iðnaðarráðherra 
að orkustefnu fyrir Ísland eru hugmyndir í 
sama anda og fjallað er um í erindi BÍ og Lbhí. 
Eins í tillögum nefndar Alþingis um eflingu 
græna hagkerfisins sem liggja fyrir í tillögu til 
þingsályktunar á yfirstandandi þingi.
Orkustofnun hefur lýst eindregnum áhuga á 
að taka þátt í átaksverkefninu, segir í greinar-
gerðinni. Aðrir áhugaverðir samstarfsaðilar eru 
Verkís – Verkfræðiþjónusta, Skeljungur, Metan 
hf., Metanorka og Háskóli Íslands, Háskólinn 
á Akureyri, Háskólinn í Reykjavík, Keilir auk 
erlendra samstarfsaðila.

Hugmyndir og áhugi samstarfsaðila

SÝRLAND, AP Arababandalagið sam-
þykkti í gær refsiaðgerðir gegn 
Sýrlandi, í von um að það dugi til 
að fá sýrlensk stjórnvöld til að láta 
af aðgerðum gegn mótmælendum, 
sem kostað hafa fjölda fólks lífið.

Þetta er í fyrsta sinn sem Ara-
bandalagið samþykkir refsiaðgerð-
ir gegn ríki úr eigin röðum. Fyrir 
nokkrum dögum ákvað bandalagið 
að vísa Sýrlandi úr samtökunum.

Nítján af 22 aðildarríkjum Ara-
bandalagsins greiddu atkvæði með 
refsiaðgerðunum, sem felast meðal 
annars í því að arabaríki hætta að 
fjárfesta í verkefnum í Sýrlandi 

og viðskiptum við seðlabanka Sýr-
lands verður hætt. Þá verða eignir 
sýrlensku stjórnarinnar í ríkjum 
bandalagsins frystar.

Írak og Líbanon sátu hjá við 
atkvæðagreiðsluna.

Sýrlensk stjórnvöld segja refsi-
aðgerðirnar lögleysu. Með þeim sé 
auk þess samstaða arabaríkjanna 
rofin. Þessi ákvörðun Arababanda-
lagsins er mikið áfall fyrir sýr-
lensk stjórnvöld, ekki aðeins efna-
hagslega heldur einnig vegna þess 
að Sýrlendingar hafa litið á sig 
sem eitt helsta áhrifaríki banda-
lagsins. - gb

Ákvörðun Arababandalagsins áfall fyrir sýrlensk stjórnvöld:

Refsiaðgerðir gegn Sýrlandi

ÚTFÖR HERFLUGMANNA Fjöldi 
hermanna mætti við útför nokkurra her-
flugmanna, sem vopnaðir uppreisnar-
menn réðust á og drápu fyrir helgi.

NORDICPHOTOS/AFP

Verðlaunaljóð 
með sprengikraft

„Full af sprengikrafti hugmynda … 

teygir sig inn í sálarlíf lesandans og 

hreyfir þar rækilega við honum.“ 

– Úr umsögn dómnefndar um Bókmennta- 
verðlaun Tómasar Guðmundssonar

Í KLÓM 
DALALÆÐUNNAR

„Full a

teyg

hrey

– Úr u
verðla

* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar.                                                                                         

Komdu í kaffi og spjallaðu við okkur. Segðu okkur
hvað þú ert að pæla og við finnum örugglega 

hagstæða fyrirtækjalausn fyrir þig.

Notaðu sérþjónustu atvinnubíla Ford
Fáanlegur fjórhjóladrifinn (AWD) 

Komdu 
í kaffi

Euro5Reglugerð Evrópu-
sambandsins um 
hámarksútblástur 
gildir frá 01. 01. 2012.
Með Euro 5 er sérstök áhersla 
lögð á að draga úr myndun 
koldíoxíðs og annarra gróður-
húsalofttegunda. 

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000   |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   |   ford.is 

FordTransit

Stilltu klukkuna að kvöldi og þú 
byrjar daginn heitur að morgni. 
Tímastillanleg olíumiðstöð er 
staðalbúnaður í Transit. Vertu í 
hópi þeirra bestu. Kauptu Ford.

Standard heitur alla morgna 

       

Ford Transit sendibíll

Ford Transit Connect sendibíll
Verð án vsk frá 2.541.833 kr.

Verð án vsk frá 3.577.690 kr.
Verð með vsk frá 4.490.000 kr.

Verð með vsk frá 3.190.000 kr.



Landsbankinn þinn er heiti 
á stefnu Landsbankans. 
Bankinn er í eigu þjóðarinn-
ar og hefur mikilvægu hlut-
verki að gegna í samfélaginu. 
Landsbankinn hefur breyst 
mikið og mun breytast og 
efl ast enn frekar í takt við 
nýja stefnu. Við skiptum ekki 
um nafn heldur hugarfar.

Fimmtán milljónum króna var úthlutað til 35 verkefna 
úr Samfélagssjóði Landsbankans á föstudag. Fimm 
verkefni fengu eina milljón króna, tíu verkefni 500 
þúsund krónur og tuttugu 250 þúsund króna styrk. 
Fyrirhugað er að úthluta samfélagsstyrkjum árlega. 

39
Við ætlum að veita samfélagsstyrki 
úr Samfélagssjóði Landsbankans

AÐGERÐIR Í TAKT VIÐ NÝJA STEFNU

Fulltrúar þeirra fimm verkefna sem fengu 
eina milljón króna í samfélagsstyrki.

Landsbankinn 
veitir 35 styrki 
til verkefna 
í samfélaginu

Hlúð að 
samfélagsstarfi 

Samfélagsstyrkjunum 
er ætlað að styðja við 
samfélagsmál af ýmsum 
toga, þar á meðal verkefni 
mannúðarsamtaka og 
líknarfélaga, verkefni 
á sviði menningar og lista, 
menntunar og vísinda, for-
varna- og æskulýðsstarfs og 
sértækrar útgáfustarfsemi.

Alls bárust yfi r 500 
umsóknir að þessu sinni. 
Dómnefnd var skipuð fi mm 
fagaðilum, � órum utan 
bankans og einum innan 
bankans.

Samfélagssjóður

Samfélagssjóður 
Landsbankans skiptist í 
samfélagsstyrki, námsstyrki, 
nýsköpunarstyrki og 
umhverfi sstyrki. Við fyrstu 
úthlutun úr sjóðnum í júní 
voru veittir 16 námsstyrkir, 
27 nýsköpunarstyrkir 
voru veittir í lok október 
og umhverfi sstyrkir verða 
veittir í desember.

Í takti við stefnuna

Með því að veita 
samfélagsstyrki er 
Landsbankinn að vinna 
í takti við nýja stefnu 
bankans. Við ætlum að 
takast á við skuldavanda 
heimila og fyrirtækja, bæta 
þjónustu og leggja áherslu 
á samfélagslega ábyrgð 
og gott siðferði. Þjóðin 
á þennan banka og því 
fylgir mikil ábyrgð að vera 
Landsbankinn þinn. 

35
verkefni
styrkt

15
milljónir

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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KAUPTHING MANAGER SELECTION
Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 72 942

NOTICE

The shareholders are informed that the Board of Directors of the Sicav has decided with effect on 
November 28th, 2011 to liquidate KAUPTHING MANAGER SELECTION – EUROPE (hereinafter referred to as the 
“Sub-Fund”) for economic reasons and to the best of the shareholders’ interest due to the low level of net assets.

Furthermore, the Board had decided to suspend subscription requests for the Sub-Fund. No further subscription 
orders for the Sub-Fund will be accepted.

The last Net Asset Value will be the one dated November 28th, 2011. 

The costs in relation to the liquidation of the Sub-Fund have been accrued into the NAV of the Sub-Fund.

All shareholders of the Sub-Fund will participate in the liquidation proceeds pro rata to their participation in the 
Sub-Funds. 

The liquidation proceeds will be paid to the shareholders of the Sub-Fund, in one or more payments, as soon and 
to the extent that the Sub-Fund have received enough cash from the redemption of the holdings of the Sub-Fund 
to pay out the liquidation proceeds after having, as the case may be, paid or made appropriate provisions for all 
remaining liabilities, margin deposits for currency hedging transactions, costs and commissions.

The sums payable in respect of shares not presented for reimbursement at the close of the liquidation of the said 
Sub-Fund will be deposited at the custodian bank for a period not exceeding nine months as of the decision to 
liquidate the Sub-Fund. After this deadline, the assets will be deposited with the "Caisse de Consignation" in 
Luxembourg for the benefit of the persons entitled thereto.

The updated prospectuses dated June 2011 shall be available from the registered office of the SICAV and at the 
following paying agent Arion banki hf., Borgartúni 19, IS- 105 Reykjavík.

Luxembourg, November 28th 2011 The Board of Directors
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EFNAHAGSMÁL Alls hafa 1.312 fyr-
irtæki verið tekin til gjaldþrota-
skipta hér á landi það sem af er 
ári, sem er um 69 prósenta aukn-
ing frá sama tímabili á síðasta ári. 
Þetta kemur fram í samantekt 
Hagstofu Íslands.

Alls urðu 600 fyrirtæki gjald-
þrota fyrstu tíu mánuði ársins 
2008. Á sama tímabili urðu 749 
fyrirtæki gjaldþrota árið 2009 og 
776 árið 2010. 

Flest gjaldþrotin urðu hjá fyr-
irtækjum í byggingastarfsemi og 
mannvirkjagerð, 284 talsins. Alls 
urðu gjaldþrota 227 fyrirtæki 

sem voru með heild- og smásölu-
verslun eða sáu um viðgerðir á 
ökutækjum. Þá fóru 168 fyrirtæki 
sem stunduðu fasteignaviðskipti í 
þrot, og 141 fyrirtæki í fjármála- 
og tryggingastarfsemi.

Alls hafa 1.365 einkahlutafélög 
verið stofnuð það sem af er ári, og 
hafa þau ekki verið færri síðustu 
ár. Fjöldinn er svipaður og á sama 
tíma í fyrra, en 2.151 fyrirtæki var 
stofnað fyrstu tíu mánuði ársins 
2009, og svipaður fjöldi árið áður-
Flest nýju félögin stunduðu heild- 
eða smásöluverslun eða viðgerðir 
á ökutækjum.  - bj

Alls hafa 1.312 fyrirtæki orðið gjaldþrota á árinu en 1.365 verið stofnuð:

Sprenging í fjölda gjaldþrota
Gjaldþrot 2008-2011

Fjöldi fyrirtækja sem fóru í þrot fyrstu 
tíu mánuði hvers árs.
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600
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0
2008 2009 2010 2011

600 749 776 1.312

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

SVÍÞJÓÐ Könnun starfsmanna á 
Arlandaflugvellinum við Stokk-
hólm leiddi í ljós að hægt var að 
komast með platsprengju fram hjá 
skönnum í öryggiseftirlitinu. Ein-
staklingar sem starfsmenn þekktu 
ekki voru með platsprengju í hand-
farangri. Aðeins í eitt skipti af 
mörgum uppgötvaðist sprengjan.

Áður þurftu þeir sem hófu nám 
vegna starfa við röntgenskanna 
að hafa starfað í sex mánuði við 
öryggiseftirlit en nú eru kröfurn-
ar ekki jafnmiklar. Fullyrt er að 
Securitas þurfi að spara. - ibs

Öryggi ábótavant á Arlanda:

Uppgötvuðu 
ekki „sprengju“

1 Hvar átti að reisa 50 metra háa 
fánastöng?

2 Hvað heitir núverandi forsætis-
ráðherra Egyptalands?

3 Hversu hátt hlutfall aðspurðra 
vilja byssulausa lögreglu?

SVÖR: 

1. Á eyju við Álaborg í Danmörku. 2. 
Kamal el-Ganzouri. 3. Um 70% 

SUÐUR-AFRÍKA, AP Christiana Figue-
res, yfirmaður loftslagsstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna, hvetur full-
trúa á loftslagsráðstefnunni í Suð-
ur-Afríku til þess að taka ábyrga 
afstöðu og komast að samkomulagi 
um að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda.

Ráðstefnan er sú sautjánda í 
röðinni frá þeirri fyrstu, sem hald-
in var í Rio de Janeiro árið 1992. 
Tilgangurinn er að finna leiðir til 
að koma í veg fyrir hlýnun jarðar 
af völdum útblásturs gróðurhúsa-
lofttegunda.

Kyoto-samningurinn, sem gerð-
ur var á þriðju ráðstefnunni í 
Japan árið 1997, rennur út á næsta 
ári og þurfa aðildarríki ráðstefn-
unnar að komast að samkomulagi 

um það hvað við tekur. Dregist 
hefur árum saman að komast að 
slíku samkomulagi, meðal annars 
vegna ágreinings um það hvernig 
byrðarnar eigi að skiptast á milli 
auðugra landa og þróunarlanda.

Til umræðu á ráðstefnunni er, að 
sögn Figueres, „ekkert minna en 
áhrifaríkasta bylting sem mann-
kynið hefur séð í orkumálum, iðn-
aði og atferli.“

Bandaríkin, Japan og fleiri ríki 
vilja fresta enn frekar ákvörðun 
um framhaldið, og nú hafa Indland 
og Brasilía tekið undir það.

Lítil eyríki, sem eiga á hættu að 
sökkva í sæ takist ekki að stöðva 
þróunina, hafa lagt einna mesta 
áherslu á að samkomulag takist 
sem allra fyrst. - gb

Loftslagsfulltrúi SÞ hvetur til samkomulags:

Segir mikið í húfi á 
loftslagsráðstefnu

Í FLÆÐARMÁLINU Baráttufólk minnir á mikilvægi loftslagsráðstefnunnar í Suður-
Afríku. NORDICPHOTOS/AFP

VEISTU SVARIÐ?



BORGARFERÐIR

MEIRA Á urvalutsyn.is

Spennandi helgarferðir í vor 2012

Verð frá:

99.900 kr.
á mann í tvíbýli í 4 nætur

L ð ú íLjubljana sameinar töfra liðinna alda og nútímann. 
Í Ljubljana fáum við á tilfinninguna að við séum 
íí litlu fjallaþorpi og samt erum við í kraftmikilli 

 menningarborg þar sem bíður okkar fjöldi kaffihúsa,
veitingastaða, verslana, leik- og óperuhús.
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Höfuðborg Slóveníu

LJUBLJANA
Gullfalleg, vinaleg og hlý!

18.-22. apríl 2012

Verð frá:

104.900 kr.
á mann í tvíbýli í 4 nætur á flottu 4 stjörnu hóteli

18.-22. apríl 2012

Höfuðborg Króatíu

ZAGREB
Aðalmiðstöð menningar, lista og viðskipta.

AÐRAÐRAR AR BORBORGARGARFERFERÐIRÐIRÐI  Í  Í BOÐBOÐI:I:

Brottfarir í mars, apríl og maí 2012.

Verð frá:

94.900 kr.
á mann í tvíbýli á 3 nætur

Listamannaborg Englands

BRIGHTON
Oft kölluð “Litla London”

19.-23. apríl 2012

Verð frá:

89.900 kr.
á mann í tvíbýli í 4 nætur

Höfuðborg Írlands

DUBLIN
Ein líflegasta borg Evrópu

Ferðaskrifstofa

Þau eru áv
allt stórfín, fríin m

eð ...

LÁGMÚLA 4  108 RVK   |   SÍMI 585 4000    |    URVALUTSYN.IS
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að 
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

20% afsláttur
af Biomega vítamínum 

Það leggst illa í LÍÚ að greiða ríkinu gjald 
fyrir að nýta gjöful fiskimið við landið. 

Framkvæmdastjóri þess  kallar það í grein 
í Fréttablaðinu að „hirða arðinn af veiðun-
um“ frá þeim sem skila íslensku þjóðarbúi 
miklum verðmætum. Greiddir voru 90 aurar 
fyrir hvert kg af makríl í árferði sem fer í 
annála fyrir methagnað.

Flaggskip íslenskrar útgerðar, Samherji, 
greiddi sjálfviljugt færeyska landssjóðnum í 
útboði 100 kr. fyrir veiðirétt í þeirra lögsögu 
og græddi væntanlega samt. Varla verður 
það kallað að hirða arðinn af veiðunum. 

Færeyingar fengu 19 sinnum meira í 
veiðigjald af hverju kg en umbjóðendur LÍÚ 
greiddu í ríkissjóð.  Ef sama hefði verið 
greitt hér hefði ríkið fengið 2,7 milljarða 
króna í stað 140 mkr. Ef kvótinn hefði verið 
boðinn upp þá hefðu útvegsmenn greitt það 
sem þeir treystu sér til.

Samherji verðlagði réttinn, færeyski 
makríllinn var seldur sem unnin afurð á 
sömu erlendu mörkuðum og sá íslenski og 
fyrir hann fékkst sambærilegt verð. Mat 
mitt um 9 milljarða kr. fyrir veiðiréttinn, að 
því gefnu að fjórðungur kvótans hefði verið 
boðinn upp, hefur frekar styrkst með nýjum 
upplýsingum um mun hærra verð á erlend-
um mörkuðum en miðað hefur verið við.

En LÍÚ hefur þegar lagt línurnar. Vaxandi 
hluta kvótans veiða útvegsmenn ekki sjálfir 
heldur leigja öðrum á markaði gegn gjaldi 
til sín. Þá hirða umbjóðendur framkvæmda-
stjóra LÍÚ allan arð af veiðunum og telja 
það eðlilegt. Samkvæmt upplýsingum frá 
Fiskistofu var meðalleiguverðið á þorski 
síðasta fiskveiðiár 292 kr/kg. Af því greiddu 
útvegsmennirnir aðeins 6,44 kr. til ríkisins. 
Afganginn hirtu þeir í eigin vasa án nokkurs 
útgerðarkostnaðar. LÍÚ á að skammast sín 
fyrir það að bera blak af þessari taumlausu 
græðgi.

Það er mikill hagnaður á hverju ári af 
fiskveiðum umfram rekstrarkostnað og eðli-
legan hagnað. Fjárhæðin er 35-45 milljarðar 
króna. Ætla má að ríkið fengi þessa fjárhæð 
að miklu leyti, ef  veiðiheimildum væri ráð-
stafað á markaði beint til þeirra sem veiða. 
Óþarfi er að hafa milliliði.  71% kjósenda vill 
fara þá leið.

HALLDÓR

Stjórnlagaþingið mun 
semja frumvarp að 

nýjum stjórnarskipunarlögum

Að hirða arðinn af veiðunum
Sjávar-
útvegur

Kristinn H.
Gunnarsson
fv. alþingismaður

S
eint í mars 2009 samþykkti þá glænýr fjármálaráðherra 
að breyta ónýtum skammtímaskuldum nokkurra fjárfest-
ingarbanka í langtímaskuldir á hlægilega lágum vöxtum. 
Bankarnir hétu VBS, Saga og Askar. Samtals var um að 
ræða lán upp á 52 milljarða króna. Lög heimiluðu þeim að 

eignfæra mismuninn á gjafarvöxtunum og markaðsvöxtum, sem 
voru tíu prósentustigum hærri. Eins og hendi væri veifað var eigið 
fé þeirra orðið jákvætt. Á pappír.

Þessi lán voru öðruvísi en sú 
fjárhagslega fyrirgreiðsla sem 
stjórnvöld höfðu áður veitt til 
fjármálakerfisins. Ríkið var ekki 
að setja stofnfé inn í bankana þrjá 
eða veita þeim víkjandi lán. Það 
var að halda lífi í ónýtum veð-
lánakröfum sem það hafði keypt 
af Seðlabankanum til að forða 

honum frá tæknilegu gjaldþroti í árslok 2008. Kröfurnar á bank-
ana þrjá voru síðan seldar til Eignasafns Seðlabanka Íslands (ESÍ), 
dótturfélags Seðlabankans, í lok árs 2009.

Skemmst er frá því að segja að VBS tókst að lifa í tæpt ár eftir 
veitingu lánsins. Á þeim tíma tryggði ESÍ sér aukin veð í eignum 
VBS. Slitastjórn VBS hafnaði þessum veðtökum og sagði þær „ótil-
hlýðilegar ráðstafanir til hagsbóta fyrir Seðlabankann og ríkissjóð 
og til röskunar jafnræði kröfuhafa bankans“. Auk þess taldi slita-
stjórnin að 26,4 milljarða króna lán ríkisins til VBS hefði verið 
sýndargerningur þar sem Seðlabankinn og stjórnvöld hefðu vís-
vitandi dregið að setja VBS í þrot til að tryggja sér veð í eignum 
hans. Seðlabankinn féll á endanum frá veðtökunni.

Askar Capital fékk 6,3 milljarða króna lán frá ríkinu til að starfa 
áfram. Það var þó fjarri því að vera nægjanlegt til að bjarga bank-
anum og hann fór í slitameðferð sumarið 2010. Lýstar kröfur í búið 
nema 41 milljarði, sem er margfalt meira en ætlaðar eignir bankans 
eru. Saga fékk 19,6 milljarða króna lán frá ríkinu og setti lánið í 
sérstakt félag sem hefur síðan verið yfirtekið af ESÍ. Saga er ekki 
farin á hausinn en hefur selt stærstan hluta af starfsemi sinni, 
fækkað starfsmönnum í tvo og misst bankaleyfið. 

Ekki er ljóst hvernig ofangreindar kröfur eru bókfærðar hjá ESÍ. 
Um það vill Seðlabankinn ekki upplýsa. Í síðustu viku lýsti Ríkis-
endurskoðun hins vegar þeirri skoðun sinni að rekstur ESÍ færi illa 
saman við dagleg og lögbundin verkefni Seðlabankans. Endurmeta 
þyrfti tilvist ESÍ og Seðlabankinn ætti að íhuga „hvort það væri 
ekki í þágu hagsmuna hans að selja eignir félagsins eða félagið í 
heild sinni“. Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) tilkynnti á miðvikudag 
að hún ætlaði að hefja formlega rannsókn á lánunum til Sögu, VBS 
og Aska Capital.

Hér að ofan er ekki verið að lýsa leikfléttu í skýjaborg fjár-
glæframanns. Hér er ekki um hraðsoðna reddingar-viðskipta-
áætlun frá 2007 að ræða. Hér eru stjórnvöld og Seðlabanki að selja 
á milli sín eignir, veita lánafyrirgreiðslur sem eru andstæðar allri 
almennri skynsemi og brjóta á öðrum kröfuhöfum til að halda uppi 
virði ónýtra eigna. Á pappír. 

Miðað við þá heilögu vandlætingu sem ráðamenn hafa ausið 
yfir fyrrverandi gerendur í íslensku viðskiptalífi hefði seint talist 
sennilegt að þeir færu að beita sömu meðölum. Annað virðist þó 
vera upp á teningnum. 

Lán til VBS, Sögu og Aska í rannsókn:

Sýndargerningar

Þórður Snær 
Júlíusson
thordur@frettabladid.is

SKOÐUN

Klofin ríkisstjórn
Ríkisstjórnarsamstarf Samfylkingar 
og Vinstri græns stendur tæpt þessa 
dagana. Mikill pirringur er í Samfylk-
ingunni út í samstarfsflokkinn og er 
ekki að sjá að flokkarnir gangi í takt 
í mörgum málum. Nýjasta dæmið 
er afstaða til beinnar erlendrar 
fjárfestingar. Guðfríður Lilja Grétars-
dóttir, VG, ætlar að leggja fram 
þingsályktunartillögu sem felur í 
sér að öllum útlendingum verði 
bannað að kaupa land á Íslandi. 
Hefur mátt skilja af þingmönn-
um Samfylkingar að þeir vilji 
fara í þveröfuga átt og 
opna landið frekar fyrir 
erlendri fjárfestingu.

Veikur meirihluti
Sigmundur Ernir Rúnarsson, 
þingmaður Samfylkingarinnar, segist 
þurfa að íhuga alvarlega hvort hann 
geti stutt ríkisstjórnina áfram. Munar 
um minna þar sem meirihluti stjórn-
arflokkanna á þingi er einn maður. 
Boðað brotthvarf Atla Gíslasonar af 
þingi styrkir þó meirihlutann.

Gjaldeyrissparnaður
Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, formaður 
Framsóknarflokksins, flutti 

ræðu á miðstjórnar-
fundi flokksins 

í 

Borgarnesi á laugardag. Hann fór yfir 
stöðuna í innlendri sem erlendri póli-
tík. Eins og gengur og gerist í löngu 
máli má hins vegar fetta fingur út í 
eitt og annað. Til að mynda var hann 
harðorður í garð þeirra sem hafa 
viljað innleiða hefðbundin markaðs-
lögmál í landbúnaðarframleiðslu og 
benti meðal annars á að landbún-

aðurinn spari Íslendingum tugi 
milljarða í gjaldeyri á hverju 
ári. Það er alveg rétt en 
spurningin er þá af hverju 
við flytjum nokkurn skap-
aðan hlut inn til landsins. 
Af hverju framleiðum við til 

dæmis ekki bíla á Íslandi?  
 magnusl@frettabladid.is
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Ekki var Hagstofan fyrr búin að birta 
Þjóðhagsspá (yfirsjón hjá Davíð á 

sínum tíma að leggja hana ekki niður) 
þar sem segir að á árinu 2011 verði hag-
vöxtur í fyrsta sinn frá hruni – sem 
er mikill sigur fyrir Steingrím J. – en 
Ögmundur Jónasson brást snarlega við, 
hrifsaði til sín frétt vikunnar og til-
kynnti að kínverski auðmaðurinn og 
ljóðskáldið Huang Nubo fengi ekki 
undanþágu frá lögum um fjárfestingar 
aðila utan Evrópska efnahagssvæðis-
ins til kaupa á Grímsstöðum á Fjöllum.  
Ákvörðunin hafði auðvitað legið lengi 
fyrir en tilkynningartíminn augljóslega 
vandlega valinn. Í góðsemi vegur þar 
hver annan …

Og þar með urðu Norðlendingar af 
sínu nýja Fjallaskáldi, sem getur þá 
tekið undir með Kristjáni: „Nú er horfið 
Norðurland / nú á ég hvergi heima.“ Eða 
þannig. Þar með má með söknuði eftir 
því sem aldrei varð gæla við mynd úr 
framtíðinni: Lúxushótel á Grímsstöðum 
(tilgátuhús eftir ÁJ) þar sem allra þjóða 
yfirstéttarkvikindi sötra Manhattan 
með röri og skoða lopapeysuframleiðslu 
úr sveitinni og útskorna lunda á meðan 
hress æringjahljómsveit að norðlenskum 
hætti stritar við að skemmta; álengdar 
er tautandi próventukarl í sínum torfbæ, 
Ævar Kjartansson, rétt eina ferðina að 
skipta um glugga sem golfkúla hefur 
brotið en Huang sjálfur á þönum að bæta 

í glösin hjá gestum – og þingmönnum 
kjördæmisins. 

Allt er kátt og dátt …

Erfitt að samreiðast
Eða var ekki alltaf einhver óraunveru-
leikablær á þessari bón og þessum 
áformum? Til eru þeir hagspekingar 
sem telja að allir eigi bara alltaf að fá að 
kaupa allt sem þeir vilja, alls staðar, en 
til allrar hamingju eru slík sjónarmið 
ekki lengur einráð við stjórn landsins. 
Það  er svolítið erfitt að samreiðast þing-
mönnum Samfylkingarinnar um akkúrat 

þetta mál. Þess verður ekki vart að þeir 
svo mikið sem gaumgæfi önnur sjónar-
mið í þessu máli en þá hugsjón að krækja 
í sem mestan pééning. Og að þeirra hlut-
verk sé að skaffa hann: Bara að selja 
allt draslið á sem mestan pééning og svo 
vona það besta um áform og efndir þess 
sem kaupir. Það skipti ekki máli heldur 
hitt: að fá pééning.

Sumir tala eins og málið snúist um 
útlendingahatur – jafnvel rasisma – en 
það er ekki satt: þetta er auðmannaótti. 
Við gjöldum varhug við því þegar kemur 
ofboðslega ríkur náungi með stórkostleg 
– en fullkomlega óljós – áform. Við erum 
hrædd við nýjan Gleðiglaum. Við erum 

smeyk við þennan ómarkvissa stórhug. 
Fólki stendur ekki stuggur af þjóðerni 
eða uppruna þessa manns, en marg-
ir staðnæmast hins  vegar við það að 
Huang Nubo kemur úr alræðisríki sem 
stjórnað er af lítilli klíku sem hann á auð 
sinn og frama að þakka. Það snýst ekki 
um þjóðerni heldur þjóðskipulag. 

Skyldi annars nokkur vera andvíg-
ur því að Huang Nubo reyni fyrir sér 
í rekstri hér á landi? Kaupi Eddu-hótel 
einhvers staðar og læri á þennan sér-
staka markað? Eða litla ferðaskrifstofu? 
Reki gistiheimili á Egilsstöðum í tvö ár? 

Tengist með einhverjum hætti því sem 
hann ætlar að kaupa? Ætli það hafi ekki 
fremur verið stærðin og stórhugurinn og 
einhver svona hugdettubragur á þessu 
öllu saman sem fólki stóð almennt stugg-
ur af – þetta minnti á okkar eigin bólu-
bjána: engu líkara en að mættur væri 
innrásarvíkingur á svæðið með mjög 
óljósar hugmyndir aðrar en að hér væri 
allt á vonarvöl og því hægt að breiða úr 
sér.

Eignarhaldsfélagið Sviðin jörð
En hér er ekki allt á vonarvöl. Sjávar-
útvegurinn aflar svo mikils fjár fyrir 
dreifðar byggðir landsins – þar á meðal 

í kjördæmi hinna bálvondu þingmanna – 
að mann sundlar. Kaupið er gott hjá sjó-
mönnum og í landi, útgerðarmenn græða 
á tá og fingri og sé allt með felldu tekur 
að vaxa kringum þessa auðsæld marg-
vísleg þjónusta og starfsemi. Ferðaþjón-
usta hefur vaxið jafnt og þétt og heldur 
áfram að gera það, hvað sem líður Huang 
Nubo; sígandi lukka reynist áreiðanlega 
best í þeirri atvinnugrein eins og öðrum 
og uppbygging innan úr samfélaginu 
fremur en að skrilljónamæringur komi 
að utan og búi til sitt prívat-Disneyland. 

Hafi þetta mál orðið til einhvers ann-
ars en að vera dæmigert skammdegis-
upphlaup þá ætti það að vera að vekja 
athygli á nauðsyn þess að stjórnvöld 
hugi að lagasetningu um eignarhald og 
nýtingu lands eins og Soffía Sigurðar-
dóttir benti á í snjöllum pistli á vefsvæð-
inu Smugan. Í stóru-bólu sem blés út hér 
fyrir nokkrum árum urðu til alræmd 
félög auðmanna sem lögðust í ógurleg 
jarðakaup – allt upp á krít náttúrlega – í 
einhverjum draumi um að gerast jarlar 
yfir Íslandi. Víða voru þetta litlir aufúsu-
gestir í sveitum landsins, spænandi um 
bæjarhlöðin í stórbokkaskap á þyrlum 
og nýkeyptum góðhestum. Nú er þetta 
allt í einhverjum þrotabúum, sviðin jörð. 
Þáverandi stjórnvöld virtust þá láta sér 
þetta vel líka eins og allt annað á þeim 
skringilegu tímum þegar efnahagslífi 
þjóðarinnar var stjórnað eftir fyrirsögn 
Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar. En 
nú er sem sé komin ríkisstjórn sem hefur 
auðnast að vekja hagvöxt sem byggir 
ekki á væntingum og vild heldur raun-
verulegri starfsemi. Sú stjórn aðhyllist 
ekki þá hagspeki að allir eigi alltaf að fá 
að kaupa allt sem þeir vilja, alls staðar 
(út á krít). Vonandi sjáum við lagasetn-
ingu bráðlega sem tryggir að ekki verði 
meiri samþjöppun á eignarhaldi lands.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG
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101 Skuggahverfi er þyrping íbúðabygginga í miðborg Reykjavíkur á einum fegursta útsýnisstað borgarinnar þar sem íbúarnir 
njóta nálægðar við iðandi mannlíf og þjónustu sem miðborgin hefur upp á að bjóða. Nánari upplýsingar eru veittar á 
skrifstofu félagsins að Hátúni 2b í síma 594 4210 /660 4210, netfang: landey@landey.is

Í hjarta Reykjavíkur

Lindargata 37 er 11 hæða lyftuhús 
með 31 íbúð. Húsið er 3.772,5 birtir 
fermetrar að stærð, staðsett við 
Lindargötu.

Eignin selst í núverandi ástandi að 
innan, þ.e. rúmlega fokheld og 
fullbúin að utan.

Vatnsstígur 16-18 er 3ja hæða og 
19 hæða lyftuhús. Til sölu eru fyrstu 
16 hæðirnar, alls 40 íbúðir, 5.665,7 
birtir fermetrar. 

Eignin selst í núverandi ástandi að 
innan, þ.e. rúmlega fokheld og 
fullbúin að utan.

Heimilt er að gera tilboð í 
aðra eignina eða báðar saman. 

Nánari upplýsingar um 
eignirnar og einstaka íbúðir 
má sjá á www.101skuggi.is

Landey ehf. er dótturfélag Arion banka og fer með eignarhald bankans á nýbyggingum og fasteignaþróunarverkefnum.
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Óskum eftir tilboðum í heildareignina 
að Lindargötu 37 og eignir félagsins 
að Vatnsstíg 16-18.

„Nú er horfið Norðurland …“

Sumir tala eins og málið snúist um útlendingahatur 
– jafnvel rasisma – en það er ekki satt: þetta er auð-
mannaótti. Við gjöldum varhug við því þegar kemur 

ofboðslega ríkur náungi með stórkostleg – en fullkomlega óljós – 
áform.

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

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í   

 ALLT     FRÆÐSLA    

 TOPPUR      LANDSBYGGÐ
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
systir, amma og langamma,

Guðrún María 
Björnsdóttir
Austurbrún 2, Reykjavík,

sem lést á líknardeild á Landakoti þriðjudaginn  
22. nóvember, verður jarðsungin frá Fossvogskapellu 
þriðjudaginn 29. nóvember kl. 13.00.
 
Baldur V. Hannesson  Elín Kristjánsdóttir
Björn V. Hannesson
Helgi Björnsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær unnusta mín, dóttir okkar, 
systir, mágkona og frænka,

Petrína Margrét 
Árnadóttir
Sólheimum 27, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Langholtskirkju fimmtudaginn 
1. desember kl. 13.00.

Guðmundur Mjölnir Þorsteinsson
Árni Sigurðsson  Sigurbjörg Sigurðardóttir
Kristófer Eiríkur Árnason  Sandra Ólafsdóttir
Þorkell Árnason   Oddný Bergþóra Helgadóttir
Viðar Már Ólafsson
Kristófer Örn Kristófersson
Kristinn Arnar Kristófersson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Olga María Karvelsdóttir
 (Marý)
Borgarvegi 12, Ytri-Njarðvík,

 lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, laugardaginn 
19. nóvember. Útför hennar fer fram frá Ytri-Njarð-
víkurkirkju, fimmtudaginn 1. desember kl. 14.00.

 
Anna Karen Friðriksdóttir
Kristjana Hafdís Hreiðarsdóttir Ingólfur Möller Jónson
Pétur Ægir Hreiðarsson Sigrún Ósk Björnsdóttir
Karvel Brualla Hreiðarsson Yvonne Brualla Salinas
Sonja María Hreiðarsdóttir Þorvaldur Þorsteinsson
Hreiðar Hreiðarsson Oddrún Sigurðardóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is

Þetta er hugmynd sem byggir á eldri 
bók sem hét sama nafni og Bændasam-
tökin gáfu út um árabil,“ segir Hulda 
G. Geirsdóttir sem situr í ritstjórn 
bókarinnar Hrossaræktin 2011 sem 
út kom nýverið. „Í nokkur ár hefur þó 
ekki komið út neitt ársrit um hesta-
mennskuna þar sem greint er frá því 
sem hæst bar á yfirstandandi ári og 
margir hafa saknað þess að fá ekki 
árbók með alls konar skemmtilegu efni 
til að fletta upp í.“

Hulda og fimm aðrir áhugamenn um 
hrossarækt tóku sig því saman um að 
hefja útgáfu slíkrar bókar að nýju. „Í 
bókinni eru umfjallanir um tíu efstu 
hross í hverjum aldursflokki yfir 
landið, skrá yfir öll hross sem fengið 
hafa afkvæmaverðlaun, umfjöllun um 
landsmót og heimsmeistaramót, viðtöl, 
tölfræðigreinar og úttektir á ýmsum 
málum þannig að það má segja að þetta 
sé samantekt á öllu því sem skiptir ein-
hverju máli varðandi hrossaræktina á 
yfirstandandi ári.“

Hulda segir fyrstu viðbrögð við 
bókinni hafa verið mjög góð og fullur 
áhugi sé á því að útgáfa slíks rits verði 
árlegur viðburður. „Ég vona að við 
höfum úthald og kraft í það að halda 

áfram að gefa út svona rit og kannski 
eitthvað fleira,“ segir hún.

Bókin er mjög vönduð að allri gerð 
og Hulda segir það hafa verið ákveðið 
strax í upphafi að vanda til 
verka þótt það kostaði sitt. 
„Okkar kostnaðaráætlan-
ir miða ekki við neinn sér-
stakan gróða,“ segir hún. 
„Það er miðað við það að 
koma út nokkurn veginn á 
sléttu og við höfum fulla 
trú á því að það takist. 
Það er gífurlegur áhugi 
á hrossarækt í landinu 
og við finnum það á við-
brögðunum að fólk kann 
að meta þetta framtak.“

Útgefandi bókarinnar er Hrossa-
rækt ehf., félagsskapur sem stofnaður 
var á síðasta ári, hefur gefið út stóð-
hestatal og heldur úti vefsíðunni stod-
hestar.com.

Mikið hefur verið rætt um það að 
undanförnu að hestamennska sé orðin 
svo dýrt sport að einungis betur stætt 
fólk hafi efni á að stunda hana. Hulda 
segir hana vissulega vera dýra en það 
séu þó ýmsar leiðir til að komast í tæri 
við hesta án þess að leggja út í mik-

inn kostnað. „Það er hægt að koma að 
þessu frá svo mörgum hliðum. Þú þarft 
ekki að byrja með allt í botni til þess 
að geta verið hestamaður. Það er ýmis-

legt í boði fyrir þá sem 
hafa áhuga. Mörg fyrir-
tæki bjóða bæði upp á 
reiðnámskeið og að taka 
hest í fóstur þannig að 
þú fáir ákveðinn hest 
sem þú kemur að heim-
sækja og sinnir. Það er 
sem betur fer enn þá til 
gott fólk í heiminum sem 
tekur við áhugasömum 
krökkum og styður þá og 
leyfir þeim að vera með 
sér í þessu. Auðvitað er 

það þannig með allt sport sem krefst 
ákveðins búnaðar að það kostar sitt, en 
ég held það sé enn þá hægt að verða 
hestamaður á Íslandi ef nægur áhugi 
er fyrir hendi. Tala nú ekki um að ger-
ast hrossaræktandi. Það byrjar bara í 
hjartanu og svo vinna menn sig þaðan. 
Það er nú einu sinni hrossaræktin sem 
er drifkrafturinn í greininni. Það sem 
keyrir markaðinn og útflutninginn 
áfram er þessi mikli áhugi á ræktun.“

    fridrikab@frettabladid.is

HROSSARÆKTIN 2011 KOMIN ÚT:   ENDURVAKNING GAMALLAR BÓKAR 

Enn má gerast hestamaður

ÁSTRÍÐUFULLUR HROSSARÆKTANDI  „Það er nú einu sinni hrossaræktin sem er drifkrafturinn í greininni,“ segir Hulda G. Geirsdóttir hrossa-
ræktandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ED HARRIS LEIKARI er 61 árs í dag

„Mjög margar kvikmyndir eru frumsýndar 
löngu áður en þær eru tilbúnar.“

Margaret Thatcher, forsætisráðherra Breta, 
afhenti Elísabetu II Englandsdrottningu uppsögn 
sína í Buckingham-höll að morgni 28. nóvember 
1990. Fyrr um morguninn hafði Thatcher yfir-
gefið forsætisráðherrabústaðinn við Downing 
Street 10 í síðasta sinn. 

Thatcher, sem hlaut viðurnefnið Járnfrúin í 
forsætisráðherratíð sinni, táraðist er hún flutti 
kveðjuræðu til þjóðarinnar á tröppum for-
sætisráðherrabústaðarins fyrr um morguninn. 
Þar fullyrti hún að landið hefði tekið miklum 
framförum síðan hún tók við völdum árið 1979. 

Það breytti þó ekki þeirri staðreynd að stjórnartíð 
fyrsta kvenkyns forsætisráðherra Bretlands var 
liðin undir lok eftir að hún hafði setið í embætti 
lengur en nokkur annar síðan 1827. 

Fyrstu merkin um að Thatcher væri völt í sessi 
höfðu komið fram ári fyrr þegar Sir Anthony 
Meyer bauð sig fram á móti henni sem formaður 
Íhaldsflokksins. Thatcher sigraði þá kosningu með 
yfirburðum en varð að láta í minni pokanna fyrir 
John Major ári síðar. 

Major settist í stól forsætisráðherra fáeinum 
dögum eftir að Thatcher kvaddi.

ÞETTA GERÐIST  28. NÓVEMBER 1990

Thatcher kveður Downing Street 10
Merkisatburðir 28. nóvember

1660 Konunglega enska vísindafélagið (The Royal Society of 
London for the Improvement of Natural Knowledge) 
stofnað í London. Félagið telur sig vera elsta lærdómsfélag 
heims sem enn er starfandi.

1700 Nýr stíll, gregoríska tímatalið, gengur í gildi á Íslandi. Til 
leiðréttingar eru dagarnir 17. til 27. nóvember felldir út, 
þannig að næst á eftir 16. nóvember kemur 28. nóvember 
þetta ár.

1821 Panama fær sjálfstæði frá Spáni.

1921 Til átaka kemur í Reykjavík er lögregla sækir rússneskan 
dreng heim til Ólafs Friðrikssonar ritstjóra, en Ólafur hafði 
komið með drenginn frá Rússlandi. Hann fékk ekki land-
vistarleyfi vegna sérstaks augnsjúkdóms sem hann var 
með og var því sendur úr landi aftur.

1971 Palestínsku hryðjuverkasamtökin Svarti september taka 
forsætisráðherra Jórdaníu, Wasfi Tel, af lífi.

1979 Breska kvikmyndin The Wall frumsýnd.

2004 Kísilgúrverksmiðjunni við Mývatn lokað.

2010 Uppljóstrunarvefurinn WikiLeaks hefur birtingu á um 
250.000 leyniskjölum úr bandaríska utanríkisráðuneytinu.

61

Háskólinn á Bifröst býður til hádegis-
málþings í húsnæði skólans í Reykja-
vík, á Hverfisgötu 4-6, fimmtu hæð í 
dag klukkan 12.

Kolbeinn Stefánsson, félagsfræð-
ingur við Eddu – öndvegissetur flyt-
ur fyrirlestur sem nefnist  „Efnahags-
legt réttlæti. Launuð og ólaunuð vinna 
kvenna“ og Gyða Margrét Pétursdóttir, 
doktor í kynjafræði, aðjunkt við stjórn-
málafræðideild HÍ, fyrirlestur sem 
kallast „Baráttan um að fá að vaska 
upp? Mýtur og staðreyndir um ólaun-
aða vinnu kvenna.“

Kolbeinn hefur að undanförnu vakið 
töluverða athygli fyrir rannsókn sína 
og Þóru Kristínar Þórsdóttur um kyn-
hlutverk, atvinnuleysi og heimilisstörf 
í kjölfar bankahrunsins.

Gyða Margrét Pétursdóttir, dokt-
or í kynjafræði, hefur að undanförnu 
rannsakað karlmennsku í útrásinni en 
einnig áhrif hrunsins á kynhlutverk 
og karlmennsku. Hún mun í erindi 
sínu velta fyrir sér óraunsæjum hug-
myndum og mýtum í umræðunni um 
heimilisstörf og ræða gildi rannsókna 
og niðurstaðna Kolbeins.

Baráttan um að fá að vaska upp

KYNJAMÁL Kolbeinn Stefánsson og Gyða 
Margrét Pétursdóttir flytja fyrirlestra í hús-
næði Háskólans á Bifröst í hádeginu í dag.
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Sofðu vel um jólin

Gerið gæða- og 
verðsamanburð
Gerið gæða- og 
verðsamanburð
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greiðslur

Í
slenski plötusnúðurinn Illugi, 
eða DJ Platurn, er búsettur í 
Kaliforníu. Hann er forfall-
inn kassettusafnari og á yfir 

sex hundruð kassettur sem hann 
hefur safnað með hléum frá því að 
hann var strákur. „Það er ákveðin 
fortíðarþrá að baki en lengi vel var 
líka bara hægt að spila kassettur í 
bílnum mínum,“ segir Illugi. Kass-
ettusafnið hans hefur vakið nokkra 
athygli en nýlega var fjallað um það 
í Wall Street Journal. 

Illugi segist þó ekki safna hverju 
sem er, tegundin skipti ekki máli 
en kassetturnar verði að innihalda 
áhugaverða tónlist. „Ég leita aðal-
lega að „old school“ rappi og „class-
ic funk“. Þær eru flestar í góðu lagi 
og ég hlusta á þær öðru hverju.  Það 
er alltaf gaman að rekast á „Demo 
tape“ eða prufuupptökur og ég 
á eina með KMD sem aldrei var 
gefin út og aðra með Beastie Boys 
og Biz Markie,“ segir hann.

Hvenær keypti hann síðast kass-

ettu? „Í gær,“ segir Illugi og við-
urkennir hlæjandi að eiginkonan 
hafi stundum áhyggjur af söfnun-
aráráttunni. Kassetturnar séu þó 
geymdar í kössum úti í bílskúr og 
taki ekki mikið pláss. Honum finn-
ist líka skemmtilegra að fletta í 
gegnum þær í kössunum frekar en 
að raða þeim upp í hillur.

En hefur hann einhvern tímann 
hent kassettu? „Bara ef hún hefur 
verið skemmd. Það á aldrei að 
henda tónlist.“ heida@frettabladid.is

Plötusnúðurinn Illugi eða DJ Platurn á yfir sex hundruð kassettur í kössum.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Forfallinn 
safnari

Ullar- eða flísteppi  er kærkomin jólagjöf 
í hugum flestra enda fátt betra en að 
hjúfra sig undir hlýju teppi með jólabæk-
urnar. Það er um að gera að velja lit sem 

tónar við stofuhúsgögnin enda eru þau 
oftar en ekki notuð uppi í sófa.



Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

laxdal.is

Stórglæsilegar
Vetraryfirhafnir

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

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

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

íslensk 
framleiðsla 

í 20 ár

Rafhitarar fyrir heita potta

Barnaföt og -vörur eftir íslenska 
hönnuði hafa sótt í sig veðrið síð-
ustu misseri en litrík og mjúk 
barnateppi úr smiðju Brynju 
Emilsdóttur, textíl- og fatahönn-
uðar, eru auk þess íslensk fram-
leiðsla. Teppin eru úr 100 prósent 
ull en nýlega bætti hún fullorðins-
teppum við línuna.

„Fyrir síðasta Hönnunarmars 
tókum okkur nokkrar saman og 
ákváðum að sýna saman þar sem 
áhersla yrði lögð á íslenskt hrá-
efni fyrir börn. Út úr því urðu til 
værðarvoðir og gólf- og leikteppi 
sem hugsuð eru fyrir ungabörn að 
liggja á og síðar er hægt að nota 
á rúmið. Við kölluðum sýninguna 
Leikgleði en ég hef haldið því heiti 
fyrir barnateppin því mér fannst 
heitið lýsa þeim mjög vel. Núna 
nýlega bætti ég svo fullorðinstepp-
um við línuna, í tveimur litum,“ 
segir Brynja.

Prjónið í værðarvoðinni er 
vélprjónað klukkuprjón og gerir 
það teppið mjög létt og skemmti-
legt. Íslenska ullin er þekkt fyrir 
að vera gróf en Brynja segir hægt 
að gera hana mun 
mýkri ef hún er 
þvegin upp úr hár-
næringu og það er 
í góðu lagi að þvo 
teppin í þvotta-
vél á ullarpró-
grammi. 

Þ á  e r u 
gólfteppin 
handofin og 
eru eins 
mis-

jöfn að stærð og þau eru mörg. 
Barnateppin hennar Brynju fást 
til að mynda í Epal, Aurum og í 
Krambúðinni á Búðum á Snæfells-
nesi en í Epal fást einnig stærri 
gerðir teppa. Brynja verður með 
opna vinnustofu 1. desember næst-
komandi. juliam@frettabladid.is

Værðarvoð og teppi
Brynja Emilsdóttir, textíl- og fatahönnuður, er þekkt fyrir hönnun sína þar sem hún notast við flækjuefni 
– nú síðast ljós og diskamottur. Brynja hefur nú hannað línu af værðarvoðum og teppum úr íslenskri ull.

Gólfteppin eru handofin og eru í 
ýmsum stærðum.

Prjónið í værðarvoð-
inni er vélprjónað 
klukkuprjón.

Teppin eru íslensk hönnun og 
framleiðsla og eru úr 100 

prósent íslenskri ull. 

Brynja Emilsdóttir er textíl- og fatahönnuður og hefur lagt æ meiri áherslu á 
barnatengda hönnun síðustu misserin. Auk barnateppanna eru barnasængurföt 
væntanleg frá henni.

Jólaservíettur og kerti  með hreindýrs-
höfði eru nýjung hjá listakonunni Heklu 
Björk Guðmundsdóttur sem hannar undir 
merkinu Heklaísland.

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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 lagar sig að fætinum - einstök þæ
gindi 

Parið kr. 3.900,- 
2 pör kr. 6.980,-
3 pör kr. 9.990,-

TempraKON
dúnsokkar

Outlast hitajöfnunar 
efnið sér til þess að 

þér er hvorki of  
heitt né kalt! 

Ótrúlega vinsæl 
jólagjöf!

Kr. 5.990,-

TempraKON dúnsængur
100% hvítur gæsadúnn
20% afsláttur

kr. 37.900,-

Heilsuinniskór
Inniskór sem laga sig að fætin um og dreifa þyngd jafnt 
undir allt fótasvæðið.

Sendum frítt út á land - betrabak.is

Kynningarblað
Umbúðir
Heimagerðir gjafir
Persónuleg kort
Dagatöl
Myndabækur
Sætt skraut



KYNNING − AUGLÝSINGGjafavara MÁNUDAGUR  28. NÓVEMBER 20112

Við bjóðum upp á fjölbreytt 
úrval af gjafavöru sem hægt 
er að merkja á persónuleg-

an hátt með til dæmis myndum 
af fólki, viðburðum eða hverju því 
sem fólk telur að veiti ánægju þeim 
sem það vill gleðja,“ segir Þórð-
ur Mar Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Samskipta.

Hann segir persónulegar mynd-
ir á striga, eins og af börnum, mjög 
vinsælar. „Það er hægt að prenta 
mjög stórar myndir á striga en al-
gengasta stærðin er 30x40 cm. 
Annars eru nánast engin takmörk 
á stærðinni. Þessar myndir eru 
mjög vinsælar til jólagjafa, eins og 
til ömmu og afa og fólk vill gjarn-
an eiga slíkar myndir af börnun-
um sínum.“

Gjafavaran hjá Samskiptum 
er einstaklega skemmtileg, bæði 
til tækifærisgjafa en ekki síður til 
jólagjafa. „Það gleður mömmur 
og ömmur sérstaklega að fá kerti 
með mynd af barninu eða barna-
barninu sínu. Þær tíma bara yfir-
leitt ekki að kveikja á því,“ segir 
Þórður Mar og brosir. „Það er miklu 
skemmtilegra fyrir fjölskylduna að 
púsla saman mynd af einhverjum 
fjölskyldumeðlim heldur en lands-
lagi. Þá má ekki gleyma mynda-
dagatalinu sem alltaf slær í gegn.“

Samskipti er líka með segul-
mottur á ísskápinn. „Það er um 
að gera að nota hugmyndaflugið 
til að skreyta þær með myndum, 
skemmtilegum texta eða nánast 
hverju sem er.  Mig langar einnig 

að minnast á myndabækurnar sem 
njóta mikilla vinsælda. Fólk notar 
þær oft til að minna sig á merka 
viðburði í lífi sínu eins til dæmis 
annáll ársins 2011, sumarið 2011, 
brúðkaupið 2011 eða verslunar-
mannahelgin 2011.“

Þórður hvetur fólk til að fylgjast 
vel með vef Samskipta www.sam-
skipti.is á næstunni, því fyrirtæk-
ið sé í stöðugri þróun og uppfæri 
vefinn reglulega og bjóði þá upp á 
nýjar vörur og þjónustu.

Búðu til jólakort 
með mynd á netinu
Fyrirtækið Samskipti býður fjöldann allan af skemmtilegum vörum til jólagjafa sem 
hægt er að merkja á persónulegan hátt. Margt er hægt að panta á netinu eins og til 
dæmis jólakort, dagatöl, spil, bolla og prentun á striga svo eitthvað sé nefnt.

Að sögn Þórðar eru persónulegar myndir á striga, myndabækur og myndadagatöl mjög 
vinsæl. MYND/GVA

Fyrirtækið Samskipti býður upp á gott 
úrval af skemmtilegum vörum sem hægt 
er að merkja á persónulegan hátt.

ÓRÓI ÚR GEISLADISKUM
Heimagerðar gjafir vekja alltaf fögnuð og hér 
er hugmynd að bráðskemmtilegum óróa sem 
gerður er úr geisladiskum. Hvort notaðir 
eru nýir óskrifaðir geisladiskar eða gamlir 
sem hætt er að hlusta á er val hvers og 
eins.
Byrjið á að líma tvo geisladiska saman 
þannig að gljáandi hliðarnar snúi út. 
Gerið síðan göt í gegnum diskana 
nærri kantinum efst og neðst og 
þræðið band í gegn. Hafið u.þ.b. 5 
sentimetra á milli diska á bandinu. 
Fjöldinn fer eftir smekk hvers og eins. Úr 
verður glæsilegur órói sem endurkastar ljósi 
á fallegan hátt og er tilvalið að hengja í glugga.

Flestir hafa smekk fyrir sætindum. Því er ekki úr vegi að skreyta jólapakkana með fallegu 
sælgæti eða súkkulaðimolum. Sleikipinna og annað skemmtilegt nammi í jólasveinalíki 
eða öðru sem minnir á jólin er hægt að fá í hinum ýmsu verslunum. Vel fer á því að binda 

eins og einn slíkan sælgætismola í gjafaborðann. Þannig verður 
ánægjan tvöföld á aðfangadagskvöldi.

Sælgæti má einnig nota til skreytinga heimafyrir. Sykurstafi 
má til að mynda hengja á jólatré eða á grenigreinar. Um er að 

gera að láta hugmyndaflugið ráða.

ÓDÝR EN FALLEG GJÖF
Vinnustaðir efna margir til 
jólagjafaleikja á aðventunni þar 
sem lagt er í púkk og starfsmenn 
draga svo gjöf upp úr hatti. Það er 
skemmtilegt og brýtur upp hvers-
daginn í vinnunni enda álagið oft 
mikið í desember. Það getur þó 
verið snúið að velja gjöf sem fellur í 
kramið hjá ólíkum hópi fólks. Flestir 
eru þó hrifnir af góðum kökum og 
ekki verra ef þær eru fallegar líka. 
Bakaðu piparkökur og skreyttu þær 
eftir kúnstarinnar reglum. Settu 
nokkrar saman í bunka og bittu 
um með slaufu. Sá sem dregur 
kökurnar upp úr hattinum verður 
örugglega ánægður.

ÞRIFALEG GJÖF
Góðverk af ýmsum toga eru sniðug jólagjöf. 
Desember er annasamur hjá mörgum og ýmis 
ætlunarverk nást ekki fyrir jól. Jólahreingern-
ingin er eitt af því sem situr á hakanum hjá 
mörgum en er þó eitt af því sem flesta langar 
að koma í verk fyrir jólin. Sjáðu af klukkutíma 
á aðventunni og heimsæktu ættingja og vini 
með skúringamoppuna í hendinni. Þeir verða 
örugglega glaðir að sjá þig.

Sætar gjafir til skreytinga

Gjafir skreyttar pipar-
myntubrjóstsykri af 

ýmsum toga.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga:  Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is s. 512 5462. | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Sleikipinnar 
með jólaþema 
eru skemmtileg 
viðbót við 
jólapakkann.



FASTEIGNIR.IS
28. NÓVEMBER 201148. TBL.

Fasteignamarkaðurinn er með 
á skrá sérhæð og bílskúr á 
Seltjarnarnesi.

Í búðin er á efri hæð í þríbýli að 
Unnarbraut 17. Hún er 169,2 
fermetrar ásamt 32,6 fermetra 

bílskúr. 
Nánari lýsing: Gengið er inn í 

flísalagt anddyri með fataskápum. 
Inn af er gestasnyrting með flísa-
lögðu gólfi. Veggir eru flísalagðir 
að hluta til. Hol er parketlagt. Stofa 
og borðstofa er með útgengi á vest-
ursvalir. Eldhús er rúmgott, með 
eikarinnréttingu, kirsuberjainn-
réttingu og færanlegri eyju. Tvö 
rúmgóð herbergi, annað er með 
fataskápum. Baðherbergi er flísa-
lagt í hólf og gólf með sturtuklefa 
og innréttingu. Þvottahús er með 
innréttingu, skápum og skolvaski. 

Efri hæð: Opið rými með þak-
gluggum, vaski og lítilli innrétt-
ingu. Baðherbergi er með bað-
kari og þakglugga. Rúmgott her-
bergi með gott skápapláss. Rúmgóð 
geymsla.

Á jarðhæð er innangengt úr 
sameign í sér bílskúr. Sameig-
inleg hjólageymsla. Húseign er 

í góðu ásigkomulagi. Aðkoma er 
góð og næg stæði. Sameiginleg-
ur garður er búinn leiktækjum.

Uppgerð sérhæð með 
góðu útsýni á Nesinu

Íbúðin er á efri hæð í þríbýli að Unnarbraut 17. Bílskúr fylgir og sameiginlegur 
garður.

Vantar allar 
gerðir eigna 
á skrá 

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. 
Verðmöt fasteigna. 

Pendo.is – 588 1200  

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

Barðastaðir - einstök staðsetning
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.

Bárugata - Gistiheimili
Til sölu reisulegt fallegt  440 fm 
einbýlishús/atvinnuhúsnæði í hjarta 
borgarinnar. Húsið er á fjórum 
hæðum. Kjallari, tvær hæðir og ris. 
Húsinu fylgir sérstandandi bílskúr 
innréttaður sem íbúðarhúsnæði.  
Húsið stendur á eignarlóð.  
V. 145,0 m. 

Fannafold 93- einbýli á einni hæð. 
Fallegt 205 fm einbýli á einni hæð 
með bílskúr. Hús í góðu ástandi 
staðsett innst í botnlanga. Þrjú her-
bergi og stofur. Fallegur suðurgarður.   
Sölusýning  frá kl. 12:30 -13:00. 
V. 49 m.  
“SÖLUSÝNING Í DAG”

Kóngsbakki- 4ra Herbergja 
Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. 
Íbúð og sameign velviðhaldin. Parket 
á gólfum.Endurnýjað baðherbergi.
V18.9m 

Flétturimi - 4ra +bílskúr
Rúmgóð 4 herbergja íbúð ásamt 
bílskúr með sérinngangi.Parket á 
gólfum,flísalagt baðherbergi og sér 
þvottahús.Suðursvalir.Stutt í skóla og 
þjónustu. V. 24.9m

Víkurás - Árbæ.
Mjög góð 57,6 fm 2ja herbergja íbúð 
á 3. hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Víkurás í Árbænum. Íbúðinni fylgir 22 
fm stæði í bílageymslu. 
Áhv. 12,1 m. V 14,9 m.

Hraunbær - góð 2ja.
Góð 2ja herbergja 50 fm íbúð. Íbúðin 
er mikið endurnýjuð og lítur vel út í 
alla staði. Góð staðsetning. V. 12,9 m

Suðurgata - Akranes
Glæsileg mikið endurbætt 285 fm 
efri sérhæð.  5-6 svefnherbergi, 43 
fm bílskúr, stórar stofur og góður 
garður. V. 36,5

Hagamelur - Atvinnuhúsnæði. 
Til sölu 80 fm  verslunarhúsnæði.  
Húsið er staðsett í gamalgrónum 
verslunarkjarna við Hagamel í 
Reykjavík. Í húsnæðinu er í dag 
rekið Hagabakarí en húsnæðið getur 
hentað fyrir ýmsa aðra þjónustu. 
V. 15,5 m. 

Höfum kaupendur að flestum tegundum fasteigna. 

Fensalir 4 - Laus fljótlega. 
Mjög falleg 3ja herbergja 102,1 
fm íbúð á 3 hæð í litlu 3ja hæða 
nýmáluðu fjölbýlishúsi við Fensali 
í Kópavogi.
Sölusýning kl 17:30 - 18. 
Áhv. 19,4 m. V 25,7 m.   
“ SÖLUSÝNING Í DAG”

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. 22,9 m. Áhv 18,8 m 

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

Höfum kaupendur að:

Góðar greiðslur í boði fyrir réttu 
eignina. 
Allar upplýsingar hjá sölumönnum.

OPIÐ
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ÚS

OPIÐ
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ÚS

SÆVARGARÐAR 18, 170 SELTJ 
Mjög fallegt og vel skipulagt raðhús 
á tveimur hæðum innst í botnlanga á 
eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. Áhv. 
mjög hagstæð lán. V 52 m. 
OPIÐ HÚS NÆSTKOMANDI 
MIÐVIKUDAG (30 NÓVEMBER) 
FRÁ KL 12:30 - 13:00.

OPIÐ
 H

ÚS

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 
landmark.is



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

Norðurbakki 220-Hfj
131,5 fm. glæsileg  3ja til 4ra herb. 
endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi  ásamt 2. 
stæðum í bílageymslu. Þvottah í íbúð. 
Fataherbergi við hjónah. Mikið útsýni m.a. 
yfir höfnina og víðar

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. 

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 20.9 millj.

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

Engjasel - 109 Rvk
155.4 fm 5 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum, stæði í bílageymslu. Tilvalin eign 
fyrir laghenta. Eignin laus strax. 
Verð 23.9 millj.

Blikanes -  210 Gbæ
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.

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

Brautarland - 108 Rvk
191,3 fm. fallegt raðhús á einni hæð með 
29,8 fm. bílskúr. 4-5 svefnherbergi, yfirby-
ggð suðurverönd. Fallegur gróinn garður. 
Einstök eign á veðursælum stað. 

Hringbraut - 107 Rvk
Sjarmerandi 145,1 fm parhús á þremur 
hæðum á vinsælum stað í Vesturbænum. 
Sér inngangur, góðar stofur, 3-4 svefnher-
bergi, gróið umhverfi

Hamrabyggð - 220 Hfj
193,7 fm 5 herb. einbýli þar af 35 fm 
bílskúr. Snyrtileg eign í nálægð við golfvöll. 
Timburverönd með heitum potti. Auðveld 
kaup, lítil útborgun. 

Ásakór - 203 Kóp
103,6 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð  í 6. 
hæða  lyftuhúsi sem skiptist í anddyri, 2 
svefnh., bað, þvottah., eldhús og stofu. 
ÍBÚÐIN  ER TIL  AFHENDINGAR STRAX. 

Álfkonuhvarf - 203 kóp
90 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð með 
afgirtum garði. Vel skipulögð og falleg íbúð. 
2 svefnh. Rúmgott bað. Þvottahús innan 
íbúðar. 
 OPIÐ HÚS mánud. 28. nóv 17:30-18:00.

Mánatún - 105 Rvk
Ný 143.9 falleg 3ja herb íbúð á 2. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi í hjarta Rvk. Gólfsíðir gluggar. Tvö stæði í 
bílageymslu fylgja ásamt sér geymslu í sameign. Gólfplötur eru tvöfaldar sem eykur mjög hljóðeinangrun. 

Laugarásvegur - 104 Rvík.
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.

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

Kringlan - 103 Rvk
91,1 fm 3JA herb. íbúð á 1.hæð  með 
sérinngang. Tvær parketl. stofur. Gengið úr 
stofu á sólpall. Verð 28.9 millj

Seilugrandi - 107 Rvk
207,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með 23.4 fm innb. bílskúr á þessum vin-
sæla stað. 3. stór svefnh., hægt að bæta við 
1-2. Stór verönd og gróinn garður. 
Verð 67,5 millj.

Lækjarhjalli - 200 Kóp
220 fm  vel staðsett og notaleg efri sérhæð 
og hluti af jarðhæð ásamt rúmgóðum 
bílskúr í suðurhlíðum Kópavogs. Tvær íbúðir, 
báðar með sérinngangi. 
LÆKKAÐ VERÐ: 44.8 millj.

Brúnavegur - 104 Rvík.
62,8 fm. glæsileg íbúð á efri hæð auk u.þ.b. 
30 fm. herb. í kj. og bílskúr. Sér inngangur.  
Húsið er hannað af Sigvalda Thordarson. 

Fjarðarás - 110 Rvk
264,6 fm fallegt einbýlishús  á 2 hæðum, 
vel staðsett fyrir neðan götu, innst í 
götunni. Fallegt útsýni. . Húsið er í dag nýtt 
sem tvær íbúðir. 

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

Klettagarðar – 104 Rvk
3248,1 fm verslunar og lagerhúsnæði við Klettagarða. Húsið stendur á 6.574 fm lóð, mikið 
af bílastæðum og gott athafnasvæði. Húsið skiptist í stóran sýningarsal, skrifstofu, matsal, 
verkstæði og lager. Verð 410 millj.

Fiskislóð – 101 Rvk
Til sölu eða leigu á Fiskislóð í Reykjavík. Heildarstærð húsnæðisins er 3.440,3 m². Meðalhæð 
hússins er 8,95m en mesta hæð 9,8m. Stærð lóðar er 6.244m2. Eignin skiptist í grundval-
laratriðum í tvo hluta, verslunarrými og iðnaðarrými og/eða þjónusturými. Staðsetning 
húsnæðisins er afar góð. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á þessu svæði undanfarin ár og 
hafa stór og öflug fyrirtæki séð mikla kosti í því að vera með starfssemi sýna við miðborgina.

Atvinnufasteignir



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

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

Ægisíða -  4ra herb. 
Falleg 96,1 fm. 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í þríbýlishúsi í vesturbænum.
Eldhús með ljósum viðarinnrétt-
ingum. Rúmgóð stofa/borðstofa. 3 
herbergi.Búið er að endurnýja gler 
í íbúðinni að mestu og þak var 
endurnýjað fyrir nokkrum árum
síðan.Verð 29,5 millj.

Glæsibær
Fallegt 167,2 fm einbýlishús að meðt. 
31,2 fm bílskúr á þessum frábæra stað 
við Elliðaárdalinn. Eignin skiptist m.a. í 
hol með útgangi á verönd, samliggjandi
stofur með arni, eldhús með góðri
borðaðstöðu, 3 herbergi(4 á teikn.) og
baðherbergi. Húsið er nýmálað og við-
gert að utan. Ræktuð lóð með viðar- og
hellulögðum skjólgóðum veröndum og
skjólveggjum. Verð 54,9  millj.

SÉRBÝLI

ELDRI BORGARAR

Heiðargerði 
Vel skipulagt 131,1 fm
endaraðhús á þessum eftir-rr
sótta stað í Smáíbúðahverfinu.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Samliggjandi rúmgóðar  stofur. 
Stórar svalir til suðvesturs úr 
hjónaherbergi. Geymsluloft er 
yfir öllu húsinu.  Stór endalóð
og mögulegur viðbyggingar-rr
réttur. Verð 34,9 millj.

2JA HERB.

Auðbrekka-Kópavogi. 
Íbúð/vinnustofa
138,5 fm. íbúð /vinnustofa á 3. hæð. Um 
er að ræða stóra vinnustofu með stórum 
gluggum og miklu útsýni. Íbúðin skiptist í 
hol, stofu og vinnukrók með gluggum til
suðurs, eldhús, 1 svefnh. og baðherbergi.
Möguleiki á fleiri herbergjum. Lofthæð í 
íbúð er um 2,75 metrar.  Verð 24,9 millj.

4ra til 5 herb

Sóleyjarimi - Íbúð 
fyrir  50 ára og eldri.
Góð 82,8 fm. íbúð á 1. hæð með
sérinngangi í nýlegu fjölbýli í 
Grafarvogi. Íbúðin skiptist í for

g g ý g j ý
-rr

stofu, hol, opið eldhús, rúmgóða
stofu/borðstofu með útgangi á
yfirbyggðar svalir, svefnherbergi,
baðehrbergi og þvottaherbergi.
Sér stæði í bílageymslu.
Íbúðin er laus til afhendingar nú 

g y

þegar. Verð 22,9 millj.

Kleppsvegur-  2ja 
herb. Laus strax.
Falleg og björt 88,6 fm. íbúð á 
jarðhæð í þessu eftirsótta húsi
fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin 
j þ

skiptist í forstofu/gang,  eldhús 
sem er opið við stofu að hluta,
1 svefnherbergi, baðherbergi og 
þvottaherbergi. Íbúar geta sótt

g g

ýmsa þjónstu til Hrafnistu.
Laus við kaupsamning. Verð 
21,8 millj.

Torfufell
Góð 78,7 fm. íbúð á 4. hæð  í fjölbýli 
sem er nýklætt að utan. Opið eldhús
með nýlegri viðarinnréttingu og
rúmgóðum borðkrók. Björt stofa með
útgengi á yfirbyggðar suðursvalir. 2 
góð herbergi.Verð 13,9 millj.

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

Góð 95,9 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í litlu fjölbýli með  sameigin-
legu yfirbyggðu stæði í Grafarvogi. Eldhús með góðum borðkrók. Suðvestursvalir út af stofu.
Baðherbergi flísalagt í gólf og veggi. Laus til afhendingar strax. Verð 21,9 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.

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.

Falleg  78,4  fm. íbúð á 2. hæð auk sér geymslu í  nýlegu húsi í hjarta miðborgarinnar. Svalir 
út af stofu með útsýni til suðurs. Opið eldhús með sprautulökkuðum innréttingum. Baðher-rr
bergi flísalagt í gólf og veggi.Sameign nýlega tekin í gegn. Verð 27,5 millj.

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

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

Stelkshólar.
Falleg og björt 65,5 fm. íbúð í litlu fjölbýli 
með góðu útsýni til austurs.  Björt stofa og
borðstofa með útgengi á suðaustursvalir. 
Opið eldhús að hluta. Rúmgott hjónaher-rr
bergi.  Sameign snyrtileg. Fín fyrstu kaup.
Laus fljótlega. Verð 14,9 millj.

Suðurhlíð – laus strax.
Vel staðsett 54,8 fm. íbúð á jarðhæð í 
Suðurhlíðunum í göngufæri við Háskólann
í Reykjavík. Björt stofa með opnum eld-
húskrók, flísalagt baðherbergi og rúmgott
svefnherbergi. Lóð hellulögð og sólrík. Góð
aðkoma. Verð 14,7 millj.

Sæviðarsund- laus strax

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM
OG GERÐUM EINBÝLIS-, 

RAÐHÚSA – OG PARHÚSA Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

EINBÝLISHÚS ÓSKAST VIÐ
LÆKINN Í HAFNARFIRÐI

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

3 svefnherbergjum.
Má þarfnast endurbóta

Laufengi – 4ra herb. útsýnisíbúð

Glæsileg fjölbýlishús í Fossvogsdalnum í Kópavogi.
Lundur 86-92 eru þrjú 4ra – 6 hæða fjölbýlishús með samtals 52 íbúðum. 
Íbúðirnar eru frá 100-195 fm og eru  þriggja til fjögurra herbergja. 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

Fálkahraun – Hafnarfirði
Mjög fallegt og vandað 181,5 fm. tvílyft einbýlishús að meðt. 32,0 fm. bílskúr á grónum stað 
í Hafnarfirði. Fallegt eldhús með góðum innréttingum og  eyju. Stór stofa. Sjónvarpshol
með útgangi á skjólgóðar suðursvalir. 4 rúmgóð herbergi.  Lóð með steyptum veröndum og
afgirtum lokuðum bakgarði. Stutt í alla þjónustu og skóla. Verð 49,0 millj.

Unnarbraut – Seltjarnarnesi. Efri sérhæð.
Glæsileg 201,8  fm. efri sérhæð að meðtöldum 32,6 fm. bílskúr í þríbýlishúsi á 
sunnanverðu Seltjarnarnesi. Eignin var nánast öll endurnýjuð að innan á afar vandaðan
hátt. Vönduð lýsing. Stór eyja í eldhúsi. Bjartar samliggjandi stofur með útgangi á suður-rr
svalir  Sjónvarpsstofa..Útsýnis nýtur bæði til suðurs og vesturs. 

ý g yj j ggj
 Verð 55,0 millj.

Lundur 86-92

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.  

Einilundur- Garðabæ

3JA HERB.

Grænamýri- Seltjarnar-
nesi. 4ra herb. íbúð.
Glæsileg 111,4 fm. 4ra herb. íbúð á 
neðri hæð með sérinngangi á þessum
eftirsótta stað. Stofa/borðstofa með
útgengi á hellulagða verönd til suðurs.
3 svefnherbergi. Eldhús með maghony 
innréttingu og baðherbergi með nýlegri
viðarinnréttingu. Verð 35,0 milj.

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

Skólavörðustígur. 

Strandvegur-Sjálandi Garðabæ

Hátún – laus strax.



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

Einbýli

Huldubraut - mjög vandað
Glæsilegt tvílyft 186,3 fm parhús með inn-
byggðum bílskúr.  Húsið er mjög vandað og 
með sérsmíðuðum innréttingum.  Húsið er 
mjög vel byggt og innréttað. Lóðin er falleg.  
Að norðan verðu er hún hellulögð en að 
sunnan verðu er góð timburverönd, grasflöt, 
hekk og tré auk útigeymslu. V. 53 m. 6948 

Tröllakór 2-4 - mjög vönduð íbúð

Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 102,2 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Rúmgóð stofa og 2 góð herbergi, eldhús með granít á borðum og innbyggðri uppþvottavél. V. 
25,9 m. 1014 OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 – 18:00

Prestbakki 11- Nýlega klætt endaraðhús
Mjög gott 211,6 fm raðhús 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. V. 43,0 m. 7229 
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Hvammur á Kjalarnesi - 6 ha
Tvílyft nýlegt 137 fm einbýlishús m. um 6 
ha landi sem nær frá vegi niður að sjó. Við 
húsið er um 91 fm 9 ára steinsteypt bygging 
en hluti hennar er bílskúr og hluti nýttur sem 
hesthús. Útsýni er glæsilegt.  V. 79 m. 7223

Austurgerði - einbýlishús á góðum stað. 
Fallegt einstaklega vel staðsett einbýli á 
2.hæðum við Austurgerði í Kópavogi á mjög 
góðum útsýnisstað. 3-4 svefnherbergi. Góðar 
stofur, arinn. Glæsilegt útsýni. Gott skipulag. 
Húsið er að sjá í góðu standi. V. 49,8 m. 7036

Sólheimar 27 - einstakt útsýni

Hátún 6 - glæsileg penthouse íbúð

Hrólfsskálamelur - Draumastaður á Seltjarnarnesi

Glæsileg 4ra her-
bergja efri sér hæð 
í nýlegu húsi á 
frábærum stað með 
sér inngangi og 
sér hita. Mjög stutt 
er í alla þjónustu 
og skemmtilegar 
gönguleiðir, útivistar-
svæði í Laugardal 
o.v. Íbúðin skiptist 
í anddyri, eldhús, 
stofu, þvottahús/
geymslu,  tvö barna-
herbergi, hjónaher-
bergi og baðherbergi.  
Snjóbræðsla er í 
útitröppum. 
V. 35,5 m. 69750 

Hólmasund efri sérhæð -  Glæsileg eign

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 

Hæðargarður - jarðhæð
Mjög góð 2ja herbergja 51,2 fm íbúð á 
jarðhæð í þessu góða fjölbýli fyrir eldri 
borgara. Afar snyrtileg sameign er í húsinu og 
er innangengt í þjónustumiðstöðina þar sem 
ýmis þjónusta stendur fólki til boða s.s. kaup 
á heitum mat í mötuneyti og fleira.
V. 18,5 m. 7116 

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 

Mjög góð og vel 
skipulögð 3ja herbergja 
88,2 fm íbúð á 10 hæð 
í lyftuhúsi á góðum 
stað. Mikið útsýni og 
stórar svalir til suðurs. 
Að utan er verið að 
laga húsið og skipta 
um svalahandrið. Góð 
og vel skipulögð eign 
þar sem stutt er í alla 
þjónustu.
OPIÐ HÚS Í DAG 
(MÁNUDAG( FRÁ 
KL. 17:30 - 18:00 
V. 23,9 m. 7245 

Glæsileg fullbúin 
“penthouseíbúð” á 
9.hæð í lyftuhúsi. 
Algjörlega endurnýjuð 
íbúð með nýjum inn-
réttingum, fataskápum, 
gólfefnum sérhönn-
uðum raflögnum 
o.fl.  Glæsilegt útsýni. 
Tvennar svalir. 
OPIÐ HÚS Í DAG 
(MÁNUDAG) FRÁ 
KL. 17:15 - 18:00 
V. 33,0 m. 6287 

 Eldri borgarar
Háagerði - mikið uppgert
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. 
V. 41 m. 7228

Álaþing- parhús mikið áhvílandi góð lán
Mjög gott og vel skipulagt 241,3 fm hús á 
tveim hæðum með innbyggðum bíl-
skúr. Húsið er nánast fullklárað að utan. 
Glæsilegt og gott hús sem býður upp á mikla 
möguleika. V. 54,9 m. 1000 

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

Bergsmári 5 - glæsilegt einbýli

Glæsilegt 273,5 fm einbýlishús á útsýnisstað við 
Bergsmára í Kópavogi. Húsið stendur fyrir neðan 
götu og er í mjög góðu ástandi að utan sem innan. 
Lóðin full frágengin með góðum bílastæðum, 
sólverönd og skjólgirðingum. V. 73,0 m. 1021 
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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 barna-
herbergi, hjónaherbergi, tvær stofur og sjón-
varpshol. Tvennar svalir. V. 37 m. 7235 

 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 

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

 3ja herbergja

2ja herbergja

Atvinnuhúsnæði

Suðurgata 18 - glæsileg efri hæð. 
Frábært útsýni yfir Tjörnina.
Glæsileg 120 fm efri hæð í þessu fallega húsi. 
Þetta virðulega hús er staðsett á einstökum 
útsýnisstað við Suðurgötu. Allar innréttingar, 
gólfefni, raflagnir og fleira hefur verið endur-
nýjað á smekklegan hátt frá grunni. Glæsi-
legar stórar saml. stofur með svölum útaf og 
rúmgott svefnherbergi með góðum skápum. 
Gegnheil eik er á gólfum.  Mjög gott skipulag. 
Tvennar svalir. Einstaklega glæsilegt útsýni er 
yfir Tjörnina. V. 59,9 m. 1001 

Unufell - mjög gott verð. 
4ra herb. ca 100 fm íbúð á 4. hæð. Íbúðin 
skiptist í forstofu, stofu og eldhús, þvottahús 
inn af eldhúsi, gluggalaust herbergi stúkað af 
stofunni, tvö barnaherb. og hjónaherbergi. Sér 
geymsla á jarðhæð og fl. Gott verð. Laus strax, 
skuldlaus. V. 14,9 m. 7241 

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

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 

Miðhraun - 196 fm húsnæði 
Miðhraun 22 er 196,3 fm atvinnuhúsnæði 
á einni hæð og í millilofti á góðum stað í 
Garðabænum í álklæddu húsi. Góð aðkoma 
að húsinu. Neðri hæðin skiptist í anddyri, skrif-
stofuherbergi, innangengt í stóran sal, salerni. 
Stórar innkeyrsludyr.á efri hæð er stór skrifstofa 
/kaffistofa, og salerni. Ágætt svæði við húsið. 
Laust, sölumenn sýna. V. 19,5 m. 7251 

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

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 

Rjúpnasalir - glæsileg útsýnisíbúð 
10.hæð
Glæsileg nýleg 105,5 fm 3ja herbergja íbúð 
á 10.hæð í vönduðu álklæddu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innrétt-
ingar,parket og flísar. Tvö rúmgóð herbergi. 
Glæsilegt baðherbergi með hornbaðkari. 
Yfirbyggðar flísalagðar svalir og einstakt útsýni 
til suðvesturs og norðvesturs. Stæði í vandaðri 
bílageymslu. 2 lyftur í húsinu. V. 28,4 m. 1016 

Bárugata - mjög góð staðsetning
Falleg vel skipulögð 68 fm íbúð í kjallara í 
fallegu húsi á mjög góðum stað í miðbænum.
 Íbúðin snýr öll til suðurs. Rúmgóð íbúð. Endur-
nýjuð gólfefni og fl. Góðir gluggar. Göngufæri í 
Kvosina. Skipti möguleg á stærri eign. Sérinn-
gangur og innang. í sameign. V. 20,5 m. 7237 

Álftamýri 28 íbúð 0101.Glæsileg uppg. íbúð
Í þessu einstakl.vel staðsetta fjölbýli, sem ný-
búið er að mála og klæða austurgafl er til sölu 
glæsileg, mikið endurnýjuð 3ja herb. íb.á 1.h.  
Íbúðin er ný máluð. Skipt hefur verið um allt 
gler, allt rafmagn endurnýjað, nýtt eikarparket, 
nýjar innihurðir og fataskápar. Bæði húseign og 
íbúð eru því í mjög góðu ástandi. 
V. 20,9 m. 1006

Hraunbær
Vel skipulögð 56,2 fm 2ja herbergja íbúð á 
1.hæð sem skiptist í forstofuhol, stofu, eldhús 
með borðkrók, herb., baðh. og geymslu í kjall-
ara. Góðar vestur svalir. V. 13,9 m. 7222 

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

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

Sólvallagata 33 - mikið standsett
Glæsileg og mikið standsett 3ja herbergja 67,5 
fm risíbúð með góðum suðursvölum í 4-býlis-
húsi við Sólvallagötu. Íbúðin í 2 stofur, herbergi, 
eldhús, baðherbergi, geymsla og gangur. Sam-
eiginlegt þvottahús er í kjallara. V. 22,9 m. 6819 

Fiskislóð - vandað húsnæði
3.440 fm vandað atvinnuhúsnæði á góðum 
stað við Fiskislóð 23-25 á 6.244 fm lóð.  
Eignin skiptist í tvo hluta, verslunarrými og 
iðnaðarrými. Meðallofthæð hússins er 8,95m 
en mesta hæð 9,8m. Á lóð hússins er gert ráð 
fyrir 64 bílastæðum. 7 stórar innkeyrsludyr eru 
austan megin og tvær norðan megin. 1004

Steinhella - nýtt hús.
Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði að Steinhellu 4 
í Hafnarfirði. Um er að ræða sex eignarhluta 
sem eru til sölu í einu lagi. Til afhendingar 
strax í núverandi ástandi. V. 83,7 m. 6859

Úthlíð - risíbúð  í fallegu húsi
Vel staðsett og góð 3ja herbergja 55,9 fm 
risíbúð sem skiptist forstofuhol, eldhús með 
borðkrók, tvö herbergi, baðherbergi og góða 
stofu með svölum. Útsýni. V. 17,5 m. 7103 

Öldugrandi 15 - snyrtileg íbúð
Falleg og vel umgengin 2ja herbergja enda-
íbúð 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. V. 17,8 m. 7227 

Funahöfði - miklir möguleikar
Gott verslunar- og lagerrými sem er sam-
tals 241,5 fm að stærð auk sameignar. 
Góðir nýtingar möguleikar. Um er að ræða tvo 
eignarhluta sem hafa verið sameinaðir í eitt 
rými og selst í einu lagi. 2 innkeyrsludyr. 
V. 24,5 m. 7141 

Barðastaðir
Verslunarhúsnæði við Barðastaði 1-5 í 
Grafarvogi. Húsnæðið er á einni hæð skráð 
334,4 fm. Húsnæðið er í leigu til maí 2012.  
Góð bílastæði. Dúkur á gólfum og ágæt 
lýsing. V. 26,7 m. 6904 

 Hátún - stúdíó
Stúdíóíbúð á 3. hæð í vel staðsettu lyftuhúsi. 
Forstofa, sturtubaðherbergi, eldhús, stofa og 
geymsla á jarðhæðinni. Verið er að leggja 
lokahönd á framkvæmdir utanhúss á kostnað 
seljanda. V. 9,9 m.1024 

Flugumýri - atvinnuhúsnæði
Gott atvinnuhúsnæði með mikilli lofthæð 
og tvennum innkeyrsluhurðum.  Húsið er á 
þrem hæðum 355 fm með stóru malbikuðu 
bílaplani. Góð staðsetning.  skiptist eftir-
farandi. Á jarðhæð er vinnusalur, skrifstofa og 
kaffistofa, á 2. hæð eru skrifstofur og á 3. hæð 
eru herbergi með baðherbergi, eldhús og hol.  
V. 29,9 m. 7234 

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 Þjóðleikhúsið, 
Nýtt Tónlistarhús Hörpuna, Hallgrímskirkju, 
Friðarsúluna og auðvitað Esjuna og Snæfells-
jökul í öllu sínu veldi. V. 65 m. 7197 

Vesturberg - laus strax
Góð 2ja herbergja 63,6 fm íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi við Vesturberg í Reykjavík. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. Húsvörður er í húsinu. 
V. 13,9 m. 7242

Grenimelur - sérinngangur
Falleg, lítið niðurgrafin 61,2 fm kjallara íbúð á 
þessum vinsæla stað. Sérinng. Íbúðin er björt 
og vísar út í stóran garð. Íbúð í góðu ástandi. 
Áhvílandi lán frá ÍLS ca 14,1 m. V. 18,2 m.7128

Hveragerði - Lækjarbrún
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 

Dvergaborgir - 4-5 herbergja úsýnisíb.
Falleg mjög vel skipulögð 4ra-5 herbergja íbúð 
á 3.hæð og í risi í góðu fjölbýli á frábærum 
útsýnisstað. 3-4 svefnherbergi , góðar suður-
svalir. Sérinngangur. Góðar innréttingar.  Laus 
1.feb. 2012 V. 24,5 m. 7102 

Tjarnarból - falleg íbúð
Mjög falleg og mikið standsett 2ja herb. 
70,3 fm íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýlishúsi við 
Tjarnarból á Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur verið 
standsett á smekklegan hátt m.a. eldhús og 
baðherbergi. Húsið hefur verið viðgerð og 
málað. Íbúðin er laus strax. V. 18,5 m. 7114

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

Eignir óskast

2ja herbergja íbúðir óskast
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja íbúðum 
í lyftuhúsum á Höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar verða stað-
greiddar ef um semst. 

Allar nánari uppl. veitir Magnús Geir Pálsson. 

2000 - 4000 fm húsnæði í Örfisey óskast
Óskum eftir fyrir fjársterkan aðila 2-4000 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 Vestur-
borginni 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, miðsvæðis í Reykjavík. Staðgreiðsla í boði. 

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

Einbýlishús í Vesturborginni óskast. Æskileg stærð 
400-500 fm 
Traustur kaupandi óskar eftir 300 - 400 fm einbýlishúsi í Vestur-
borginni.  Góðar greiðslur í boði.

Nánari uppl. Sverrir Kristinsson í síma 861-8514

Húseign í nágrenni Landakotstúns óskast 
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. 

Nánari uppl. 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 atvinnuh. óskast staðgreiðsla
Óskum eftir 800 - 1200 fm atvinnuhúsnæði, helst á einni hæð 
með góðri lofthæð. Æskileg staðsetning eru Hvörfin í Kópavogi 
eða Hálsarnir í Árbænum. Mosfellsbær kemur einnig til greina. 
Aðeins kemur til greina heil húseign. Staðgreiðsla í boði. 

Nánari uppl. Magnús Geir Pálsson á Eignamiðlun 



Á fyrstu hæð

Íbúðin er skráð 90,3 m2 

auk 25,7 m2 bílskúr.  

Laus við kaupsamning

Hrafnhólar 
Góð 3ja herbergja

111 Reykjavík

Verð: 19,5 millj.

Mikið endurnýjuð

5 herbergja

Önnur hæð

Í Vesturbænum

Bræðraborgarstígur
Glæsileg eign

101 Rreykjavík

Verð: 33,0 millj.

Áfallegum útivistarstað í Salahverfi.  

Stutt í alla þjónustu,  skóla og sund.  

Fallegt útsýni yfir gólfvöll GKG.

Afhending í feb/mars 2012.

Þorrasalir 
Ný 79 m² 3ja herbergja íbúð

203 Kópavogur

Verð: 24,8 millj.

3ja herbergja 

72,7m2  íbúð á fjórðu hæð. 

Nýtt gler í húsinu. 

Fallegur garður með leiktækjum.

Furugrund 
Falleg íbúð á fjórðu hæð

200 Kópavogur

Verð: 17,9 millj.

99 m2 

Rúmgóð herbergi og stofa

Sérinngangur

Laus strax

23.5 millj hagstætt lán

Nesvegur
Björt og rúmgóð 3ja herbergja

107 Reykjavík

Verð: 24,9 millj.

Stærð 105,9 m2

Þar af bílskúr 18,5 m2

Frábær staðsetning

Flott eign

Stóragerði
Falleg 3ja herbergja 

108 Reykjavík

Verð: 22,5 millj.

Önnur hæð í góðu húsi

Bókaðu skoðun

Laus strax

Hringbraut
Vel skipulögð 2ja herbergja 

107 Reykjavík

Verð: 15,9 millj.

Vel staðsett

Fjögur svefnherberg

Stór bílskúr

Rólegt umhverfi

Laus fljótlega

Borgarsandur
182 m² einbýli á Hellu

850  Hella

Verð: 23,9 millj.

Verð: 49,9 millj.

Innréttingar í hæsta gæðaflokki

Óviðjafnanlegur garður

Frábær eign

Sóleyjarrimi
Stórglæsileg endaraðhús

112 Reykjavík

Svefnherbergin eru fjögur.
Stofur, þrjár samliggjandi.
Eldhús með stórri eyju.
Baðherbergi með þremur sturtum.

Glæsileg eign með
mikla möguleika.

Kvíslartunga 86
Stórglæsilegt parhús, 
2ja hæða með bílskúr

270 Mosfellsbær

Verð: 39,7 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi  

jorunn@miklaborg.is

sími: 845 8958

þrið. 29.nóvember

Mjög falleg og björt íbúð í nýlegu fjölbýli.

Lyftuhús.

Stæði í bílageymslu.

Stórar svalir í suður.

Sóltún
3ja herb. á eftirsóttum stað

105 Reykjavík

Verð: 33,9 millj.

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 -



106 m2 íbúð 30,5 m2 stæði í bílageymslu

Elliðaárdalur í næsta nægrenni

Laus fljótlega

Álakvísl
Falleg 4 herb á 2. hæðum

110 Reykjavík

Verð: 28,5 millj.

72,2 m2

efsta hæð í lyftuhúsi

Góð áhvílandi lán

Marteinslaug
Mjög góð 2ja herbergja

113 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Stærð 391,0 m2

Tvöfaldur bílskúr 

Gróðursæll garður

Gott útsýni til norðurs af efri hæð.

Bleikjukvísl
Gott einbýli

110 Reykjavík

Verð: 68,3 millj.

Stærð 215 m2

Mjög gott skipulag

Góð suðurverönd

Heitur pottur

Bílskúr

Frostaskjól
Fallegt raðhús

107 Reykjavík

Verð: 59,9 millj.

Stórt svefnherbergi

Stæði í bílgeymslu

Lyftublokk

Íbúðin er laus og lyklar á skrifstofu.

Boðagrandi
Góð 2ja herb. í Vesturbænum

107 Reykjavík

Verð: 16,2 millj.

2ja herbergja íbúð

94 m2

Stæði í bílageymslu auk þvottast. m. tækjum

Góð áhvílandi lán, lítil útborgun

Laus fljótlega

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

110 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 18:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

þrið. 29.nóvember

Góð verönd með heitum potti

Frábært útsýni

Vinsæl staðsetning

Sævargarðar 18
Gullfallegt raðhús

170 Seltjarnarnes

Verð: 52,0 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:30-18:00

Nánari upplýsingar veitir:

Ragna S. Óskarsdóttir, löggiltur fasteignasali  

ragna@miklaborg.is

sími: 892 3342

þrið. 29.nóvember

Við leitum að ...

... iðnaðarhúsn. í miðbænum, ca.150 m² 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
í Grafarvogi, Grafarholti.  
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

 í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is           

... 3-4ra herbergja íbúð í Grafarvogi.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is 

... draumahúsnæði, litlu einbýlishúsi 
eða sérhæð á sæði 101, 105 eða 107 
má kosta á verðbilinu 40-50 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 3-4ra herbergja íbúð í Lindum 
eða Salahverfi í Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is    

...  3ja - 4ra herbergja íbúð í 
Sjálandshverfi í Garðabæ.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

...  efri eða neðri sérhæði, 
stærri eignir í fjölbýli koma einnig til greina
í Norðlingaholti í Reykjavík.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is  

... 2ja - 3ja herbergja íbúð á höfuðb.sv. 
með góðum áhvílandi lánum
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

... ... einbýli/parhúsi/raðhúsi
í Salahverfi í Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is   

... sérbýli í Hamrahverfinu eða Foldunum
Eignin má kosta á bilinu 40-50 milljónir.  
Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson

 í síma 6612100 eða oskar@miklaborg.is   

... einbýli, rað- eða parhúsi í Garðabæ
Er með ákveðinn kaupanda að góðu húsi í 
Akralandi, Bæjargili eða Mýrunum.
Um bein kaup er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir

 í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is   

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

Glæsilegar stofur m.arinn.

Hátt til lofts á efri hæð.

Útsýni yfir Elliðaárdalinn

Bílskúr.

Laxakvísl
Mjög gott raðhús 225,5 m²

110 Reykjavík

Verð: 52,0 millj.



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

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

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ. 

Blikaás - 4ra herb.- Hf. - Lítil útborgun 
Nýkomin í einkasölu nýl. glæsileg 120 fm. endaíbúð 

gg

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

ýý

fm. Nýtt vandað eldhús. Gott skipurlag. Glæsil.
ræktaður garður. Laust fljótlega. Verð 47,5 millj.

Dalprýði - Parhús - Gbæ.
Glæsilegt 263 fm. fullbúið parhús á einni hæð m/

p ýp ý

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.

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

y g , g g y / g

búr, tvö herbergi, baðherbergi og hjónaherbergi
með fataherbergi inn af. Verð 49.8 millj.

Hrauntunga - Einbýli - Hf.
Mjög gott 253,1 fm einbýli á tveimur hæðum með 

g ýg ý

innbyggðum 49,6 fm bílskúr samtals 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, hjónaherbergi, þvottahús og bílskúr. Á efri

, , , , g g, g ,, , , , g g, g

hæð er stórt fjölskyldurými, gangur, snyrting, her-rr
bergi og geymslur. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 62 millj.

Vesturtún - parhús - Álftanes
Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega smekklegt 

pp

parhús á þessum friðsæla stað á Álftanesinu. Húsið
g y g gg y g g

er á einni hæð og er 120 fm með bílskúr. Fallegur 
garður með palli, heitum potti og tilheyrandi. 
Skipting eignarinnar: Forstofa, hol, stofa, borðstofa,
eldhús, 2 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,
bílskúr auk þess er geymsluloft yfir hluta hússins.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 33.5 millj

Desjakór - Einbýli - Kóp.
Sérlega fallegt einbýlishús í Kórahverfinu í Kópa

j ý pj ý p
-

vogi, 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 

g pg p

tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr. 
Ræktaður garður, útsýni. Frábær staðsetning innst í 
botnlanga (jaðarlóð). Skipti möguleg á minni eign.
Verðtilboð. 

Lækjargata - 4ra herb. - Hf
Hraunhamar kynnir sérlega fallega íbúð á efstu 

j gj g

hæð á eftirsóttum stað miðsvæðis í Hafnarfirði
með útsýni yfir lækinn í Hafnarfirði. Íbúðin er 
113,8 fm með geymslu. Ásamt stæði í lokaðri 

ý yý y

bílageymslu. Parket og flísar á gólfum. Frábært 
útsýni m.a. yfir lækinn og staðsetningin einstök.
Verð  28,5 millj.

Klukkuvellir 46 - Hf.
Hraunhamar kynnir Klukkuvellir  samtals 221,3 fm
raðhús á tveim hæðum (þar af 27,3 fm innb. bíl-
skúr) byggt út steinsteyptum einingum frá Loftorku. 
Gert ráð fyrir 4 svefnherbergjum. Húsið er fullbúið
að utan en fokhelt að innan. Aðkoma hellulögð.
Laust við kaupsamning og ekkert áhvílandi.

Álfaskeið - Hf. - Einbýli
Nýkomið sérl. fallegt einbýli á þessum frábæra

ýý

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.

Lyngmóar - 2ja herb. - Gbæ
Hraunhamar kynnir smekklega útsýnisíbúð. íbúðin
y g jy g j

er 2 til 3 herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli
vel staðsett í Garðabæ. Íbúðin er 75,3fm og

gj jgj

sólstofa 13.8 fm auk bílskúrs sem 18,8 fm samtals
113,3 fm.  Falleg eign. Glæslilegt útsýni.
Verð 22.9 millj.

Klukkuberg - sérhæð - Hf.
Glæsileg efri sérhæð m/ bílskúr.

gg

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.

Skipalón - 3ja - Hf.
Vönduð og skemmtileg 93 fm. enda íbúð á 3. 

p jp j

hæð í vönduðu lyftuhúsi m/ stæði í bílageymslu.
Yfirbyggðar svalir. Glæsilegar innréttingar. Hagstæð 
lán. Frábært verð 24,5 millj.

Birkiholt - 3ja - Álftanes
Sérlega falleg 95 fm 3ja herb. endaíbúð á 2.hæð í 

jj

litlu fjölb. með sérinng. Íbúðin er fallega innréttuð,
g g j

gott skipulag með rúmgóðum herb. Góð stofa.
Frábær staðsetning í næsta nágrenni við skóla,
leikskóla og íþróttasvæði. Íbúðin getur verið  LAUS

g g ,g g

STRAX. Hagstætt verð 21,9 millj. Áhvílandi hagstæð 
g þ gg

lán frá ÍLS 17,5 millj. Upplýsingar gefur Hilmar s.
g , j gg , j

892 9694 eða á skrifstofu Hraunhamars.

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.

Framnesvegur  - Vesturbær - 101 Rvk.
Nýkomin í einkasölu snotur 60,4 fm 3ja herb.

gg

kjallari í virðulegu 6 íbúðahúsi í V-bæ Rvk við
Framnesveg. Laus fljótlega.
Áhvílandi hagstæð lán ca. 13 millj.

g j g
Verð 16,9 millj.

Drekavellir - fjórbýli - Hf
Mjög góð 155,3 fm. efri hæð ásamt 34 fm. bílskúr 

j ýj ý

samtals um 189,3 fm. í góðu fjórbýli vel staðsett á
Völlum í Hafnarfirði. Eignin skiptist í sér inngang, 
forstofu, gang, sjónvarpshol, tvö herbergi, hjóna-
herbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu (herbergi á
teikningu), eldhúsi, þvottahús, geymslu, yfirbyggðar 
svalir og bílskúr. Verð 34,9 millj. Skipti á eign á 
einni hæð á Völlum kemur til greina.

Jökulhæð - Einbýli - Gbæ.
aunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á

ýý

tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals
skráð um 300 fermetrar. Húsið er á staðsett á
frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ.
Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús,
borðstofu, stofu, arinstofu, gang, tvö herbergi,
baðherbergi, þvottahús/ geymslu og bílskúr. Á efri

, , , g g, g ,, , , g g, g ,

hæð er gott sjónvarpshol, þrjú góð herbergi, bað-
herbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn af.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 95 millj

Hjallabraut - Hf. - Eldri borgarar.
Sérlega falleg 64 fm. 2ja herb. íbúð á efstu hæð í 

j gg

þessu vinsæla fjölbýli aldraðra. Íbúðin er laus strax.
g g j

Allar uppl. gefa sölumenn Hraunhamars.
Verð 18,9 millj.

Kvistavellir 51 - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir fallegt raðhús á 
einni hæð 187 fermetrar. Húsið er fokhelt. Búið er 
að einangra og plasta. Gert er ráð fyrir 4 svefnher-rr
bergjum. Mjög hagstætt verð 21.5 millj.
Laust strax.

Óttuhæð - einbýli - Gbæ.
Glæsilegt einbýli í á tveimur hæðum vel staðsett

ýý

í  hæðarhverfinu í Garðabæ. Húsið er ca. 305 
fermetrar að stærð. Smekklega innréttað á mjög 
vandaðan hátt með vönduðum innréttingum og
gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, gang, tvö her-rr
bergi, stórt herbergi með sér inngang, baðherbergi,
geymslu og bílskúr. Á efri hæð eru stofur, setustofa,

g , g g g, g ,g g g, g

borðstofa, eldhús, gangur herbergi, hjónaherbergi
með fataherbergi og baðherbergi inn af, þvottahús
og snyrtingu. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 95. millj.

Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi 3ja -4ra  í Áslandi í Hafnarfirði.
Íbúðirnar 87 - 138 fermetrar skilast fullbúnar með gólfefnum. 
Innréttingar frá Parka.
Tæki frá Ormsson. 
Hreinlætistæki frá Ísleifi Jónssyni. 
Flísar frá ÁlfaborgFrábær staðsetning og vandaður frágangur. 
Lyfta í húsinu ásamt stæði í bílageymslu með völdum íbúðum.
Traustir verktakar Fjarðarmót ehf.

Frekari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamar s. 5207500 eða 
sölumenn@hraunhamar.is

Sléttahraun - 2ja herb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 69,4 
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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.

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. V.79,6 millj.
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KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR

 Hraunbær 103 – 110 Rvík

OPIÐ HÚS mánud 28.nóv kl.18:30-19:00
Eignin fæst gegn yfirtöku lána + sölukostnaður. Glæsilegt 
einbýlishús á einni hæð með innbyggðum50fm bílskúr 
með mjög góðri lofthæð. Eignin er fullkláruð að innan en 
lokafrágang vantar að utan. Mjög stór og góð aflokuð 
timburverönd er við húsið. Gólfefni er parket og ljósar 
flísar, innréttingar ljósar og þrjú stór svefnherbergi.  
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 27,9m
Herbergi 3 – Stærð: 87,5fm

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Strandvegur 16 – 210 Gbæ

 Kvistavellir 21 221 Hfj

OPIÐ HÚS mánud. 28.nóv kl.17:30-18:00
Áhvílandi gott ILS lán um 16.2m yfirtakanlegt! Mjög falleg 
íbúð á annari hæð m. sér inngangi af svölum. 
Vel skipulögð. Baðherb. flísalagt, eldhús m fallegri innréttingu, 
flísar og parket á gólfi. Aðalrými opið og bjart m útgengi út á 
rúmgóðar svalir. Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

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

Verð: 46,7m
Herbergi: 5 – Stærð: 235,8fm

Birkiholt 1 – 225 Álftn

OPIÐ HÚS mánud. 28. nóv kl. 17:00 – 18:00
LAUS STRAX - 87,5ferm íbúð á 3ju hæð í 10 hæða þjónustu-
seli fyrir aldraða og hreyfuhamlaða 60 ára og eldri, tvær lyftur, 
húsvörður og neyðarhnappar í öllum íbúðum. Í þjónustuselinu 
og félagsmiðstöðinni sem eru sambyggð íbúðarhúsinu og því 
innangengt á milli, eru mötuneyti, samkomusalur, félagsmiðst.
ofl. Uppl. Sigurbjörn gsm: 867-3707

Verð: 18,8m
Herbergi: 2 – Stærð:76,2fm

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

Hringið og fáið frekari upplýsingar í gsm: 699-4610
Um er að ræða nýjar íbúðir í þremur glæsilegum fjölbýlishúsum sem eru 4ra-6 
hæða á einum allra besta stað í borginni. Nú þegar er töluvert af íbúðum seldar. 
Um er að ræða fallegar og bjartar, vel skipulagðar 3ja og stærri íbúðir.  
Stæði í bílastæðahúsi fylgja öllum íbúðum sumum fleirri en eitt stæði.  
Allar nánari upplýsingar og skoðanir veitir Sigríður Rut, sölufulltrúi  
gsm: 699-4610

Reyrengi 7 – 112 Rvk

Hringið og bókið skoðun í 895-6107
TÆKIFÆRI FYRIR FJÁRFESTA!  ÁHVÍLANDI 
ÓVERÐTRYGGT LÁN SEM MÖGULEIKI ER Á 
AÐ YFIRTAKA, EIGNIN ER Í ÚTLEIGU TIL JÚNÍ 
2012.***Mjög falleg endaíbúð með stæði í  bíl-
skýli. Húsið er mjög vel staðsett og óbyggt svæði 
er við eignina. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð: 21,9m
Herbergi: 4 – Stærð: 88,3 fm

17. júní torg 1 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud 28.nóv kl.17:30-18:00
**Eignin fæst gegn yfirtöku lána**. Mjög falleg 
og rúmgóð íbúð á 2.hæð í fallegu lyftuhúsi 
með stæði í lokaðri bílageymslu. Suðursvalir  
og vandaðar sérsmíðaðar innréttingar frá 
Brúnás. Gólfefni er eikarparket og flísar.
Uppl. Hafdís  gsm 895-6107

Verð: 31,9m
Herbergi: 3 – Stærð: 107,4 fm

OPIÐ HÚS

Andrésbrunnur 11 – 113 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 28.nóv. kl.17:30-18:00
Falleg og björt 3ja herbergja íbúð í góðu 
lyftuhúsi með stæði í lokaðri bílageymslu. 
Fallegt parket er á gólfum og gott skápapláss 
er í eigninni. Þvottahús er innan íbúðar. 
Bílageymslan er aðeins fyrir þrjá bíla.  
Uppl. Þorsteinn, gsm 694-4700

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

Kötlufell 3 – 111 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud. 29.Nóv. kl.17:30-18:00
Snyrtileg 3ja herb. Íbúð á 3ju hæð í góðu húsi 
sem búið er að klæða og byggja yfir svalir. 
Íbúðin er samtals 78,0 fm, þar af geymsla 
sem er 5,8 fm. Íbúðin er rúmgóð og vel skipu-
lögð. Útsýni er frá íbúðinni yfir í Elliðaárdalinn. 
Uppl. Þorsteinn, gsm.694-4700

Verð: 14,9m
Herbergi: 3ja – Stærð: 78 fm

Álftamýri 54 – 108 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 28.Nóv. kl.17:30-18:00
Góð 3ja herbergja íbúð með bílskúr á 3.hæð á 
frábærum stað í Reykjavík. Örstutt er í alla helstu 
þjónustu sem þörf er á og grunnskólinn er í 
sömu götu og íbúðin. Bílskúrinn er frístandandi 
23,1 fm og stendur á móti húsinu í bílskúrs-
lengu. Uppl. Berglind Hólm, gsm: 694-4000

Verð: 23,9m
Herbergi: 3ja – Stærð: 124,3 fm 

OPIÐ HÚS

Kópavogsbraut 18 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud. 29nóv kl.17:30-18:00 
Rúmgóð, björt og notaleg 3ja herb. íbúð í 
kjallara í tvíbýli með gróðursælum garði. Búið 
er að skipta um dren og skólplagnir ásamt því 
að taka baðherbergi í gegn. Gott sameiginlegt 
bílastæði og lóð eignaskipt. Ástand húss gott. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð: 18,3m
Herbergi: 3 – Stærð: 82,3 fm

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánud. 28.nóv kl.18:30-19:00
Vel skipulögð 4ra herb. íbúð á annari hæð með stæði í bíl-
skýli. 3 góð svefnherbergi, baðherb. og þvottaherb. ásamt 
góðu aðalrými með svölum. Mjög fallegar innréttingar og 
tæki. Stutt í skóla, útvistarsvæði og alla þjónustu.
Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Hrólfsskálamelur 2-8  –  170 Seltj. – Nýjar íbúðir!    

Hringið og fáið frekari uppl. í 898-6106/694-4700
Um er að ræða nýjar íbúðir í glæsilegu fjölbýlishúsi á besta stað. Töluvert af íbúðum seldar, allar í stigagangi nr.2 SELDAR. 
Mjög góðar íbúðir, fallegar og bjartar, vel skipulagðar með miklu útsýni af rúmgóðum svölum. Stæði í bílastæðahúsi fylgja 
öllum íbúðum, sumum fleiri en eitt. Afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Herbergi: 2ja – 3ja 
 stærð: 93,7 – 239,3fm

Uppl. Sigurður gsm: 898-6106.

Verð: frá kr. 29,5-78 m
Herbergi 3-6 Stærðir: 100,3-189.5 fm

 Lundur 86-92 – 200 Kóp



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

ÞRASTARÁS, HFJ. Rúmgóð og falleg 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í fjölbýli, sérinngangur frá sameigin-
legum svölum. Verð: 23,0 millj.

GNOÐARVOGUR 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýli. 
Stærð 63,9 fm. Vestursvalir. Laus fljótlega. Verð: 15,7 
millj.

HÁTÚN Vel staðsett einstaklingsíbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Stærð 27,6 fm. Laus strax. Verð: 9,9 millj.

STAFNASEL Gott einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
stórum tvöföldumbílskúr. Stærð alls 254,4 fm. Skipti 
möguleg á ódýrara. Verð: 54,5 millj. 

HEIÐARSEL Vandað endaraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Húsið er í mjög góðu ástandi á 
frábærum stað í Breiðholti. Verð: 42,0 millj.

HELLUVAÐ M/BÍLSKÝLI Falleg og vönduð 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði 
í lokaðri bílageymslu. Suðursvalir og gott útsýni. 
Verð: 25,8 millj. 

MIÐBRAUT, SEL. Einnar hæðar einbýlishús ásamt tvöföldum 
stórum bílskúr. Eignarlóð, stærð 879,0 fm. Húsið er alls 324,2 
fm, þar af er tvöfaldur bílskúr 57,5 fm. Verð: 79,0 millj

VÍÐIHVAMMUR, KÓP.  Einbýlishús sem er hæð og ris  ásamt 
bílskúrsrétti. Eigninni fylgir góður geymsluskúr á lóð.  Stærð 
alls 194,3 fm. Hellulögð innkeyrsla og suðurverönd. Verð: 
38,9 millj. 

ÁSHOLT - ÁSAMT 2 STÆÐUM Í BÍLAGEYMSLU Fallegt 
raðhús á tveimur hæðum, tvö rúmgóð bílastæði í 
bílageymslu. Stærð hússins er 129 fm og bílastæðin 53,6, 
fm, samtals 186 fm. Þrjú svefnherbergi. Lokaður fallegur 
garður. Verð: 37,9 millj.

FUNAFOLD Parhús á 2 hæðum, innbyggður bílskúr. 
Stærð alls 172,0 fm. Stór timburverönd í suður.  Verð: 
45,0 millj.  

KRISTNIBRAUT Parhús á tveimur hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr og góðri timburverönd með heitum 
potti. Stærð alls 190,6 fm. Glæsilegt útsýni er frá eigninni. 
Verð: 49,9 millj.

SKÓLAGERÐI Gott parhús á tveimur hæðum 
ásamt sérbyggðum rúmgóðum bílskúr. Stærð alls 
159,4 fm. Góð verönd. Verð: 37,0 millj.  

HÁALEITISBRAUT M/BÍLSKÚR Vel staðsett og góð 4ra 
til 5 herbergja íbúð á 2. hæð ásamt sérbyggðum bílskúr. 
Stærð er alls 132,8 fm, þ.e. íbúð 111,8 fm og bílskúr 21,0 
fm. Laus fljótlega Verð: 24,8 millj

BRÁVALLAGATA Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í 
fjórbýlishúsi. Eikarparket. Í risi er sér herbergi og geymsla. 
Stærð samtals 103,0 fm. Skolplagnir og rafmagn endurný-
jað, ný tafla. Verð: 29,8 millj.

ESPIGERÐI: Rúmgóð 5 herbergja íbúð á 7. hæð 
í lyftuhúsi. Tvennar svalir. Gott útsýni. Stærð alls 
116,4 fm. Laus strax.  Verð: 29,5 millj.   Einbýlishús:

  4ra ti 6 herbergja.

  3ja herbergja 

  2ja herbergja 

  Raðhús/parhús.

Einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr. Húsið stendur innst við lokaðan botnlanga. Stærð alls 219,0 fm. 
Laus strax. Verð: 68,0 millj. 

GRUNDARLAND

GARÐHÚS M/BÍLSKÚR Góð efri sérhæð ásamt geymslurisi 
og tvöföldum bílskúr í tvíbýlishúsi. Annar bílskúrinn er innrét-
taður sem íbúð. Stærð alls 150,1 fm. þ.e. íbúð 106,5 fm og 
bílskúr 43,6 fm. Verð: 39,0 millj. 
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Básbryggja 1 - Bryggjuhverfinu
Glæsileg 3ja herb. íbúð með sér bílageymslu í Bryggju-
hverfinu. Eikarparket er á öllum gólfum nema baðherbergi 
og þvottaherbergi. Rúmgóð stofa með útgengi á suður 
svalir. Eldhús með eikarinnréttingu Gashelluborði, bök-
unarofni, viftu og tengi fyrir uppþvottavél. Rúmgóð 
tvö svefnherbergi með fataskápum og flott skrifstofu 
aðstaða. Verð 25.5 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðbergur 
s 893 6001 beggi@fasteignasalan.is

Krummahólar 
Glæsileg nýstandsett 3 herb. íbúð á 6. hæð. Búið er að 
skipta út innréttingum, hurðum og tækjum. Íbúðin er til 
afhendingar strax við kaupsamning. Glæsilegt útsýni til 
suðurs. Búið er að tengja ljósleiðara í íbúðina. Algerlega 
nýstandsetta eign í góðu fjölbýli sem búið er að klæða 
að utan með viðhaldslítilli klæðningu. Sameign snyrtileg. 
Sjón er sögu ríkari. Lyklar á skrifstofu. Verð 17,9 millj.
Nánari uppl. gefur Páll Guðjónsson lögg. fast.s. og 
Aldís Einarsdóttir sölumaður í síma 512 3400

Opið hús mánud. 28. nóv. kl. 19:00-19:30

Lindarhvammur 4 - Hafnarfj.
Sérhæð með bílskúr. Flottur staður og útsýni yfir Fjörðinn. 
Tvö svefnh., eldhús nýlega endurnýjað ásamt tækjum. 
Rúmgóð stofa. Suður svalir. Stór bílskúr með gryfju. 
Baðh. flísalagt, baðkar og þv.herb. inn af baðherberginu. 
Stærð 129,7 fm með bílskúr Verð 26,5 millj. 
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson löggiltur 
fasteignasali, s: 893-6001, beggi@fasteignasalan.is 

Fagleg og persónuleg þjónusta

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Magnús N. Reykdalsson Snorri Sigurfinnsson Páll Guðjónsson Ólafur Guðmundsson Haraldur A. Haraldsson Aldís Einarsdóttir Guðbergur Guðbergsson Kristín B. Garðarsdóttir Páll Rúnar Pálsson

  Brynjólfur Tómasson Kristinn B. Ragnarsson Rúnar S. Gíslason hdl Jósep Grímsson Ólafur Eggertsson Sigurður Eggertsson Eggert Ólafsson Lóa Sveinsdóttir Elín Viðarsdóttir Ágúst Valsson

Bláhamrar 23 Grafarvogi
Mjög snyrtileg 3ja herbergja endaíbúð á annarri hæð 
í litlu fjölbýlishúsi. 96,6 fm. Sér inngangur af svölum. 
Forstofa, snyrtilegt eldhús, rúmgóð stofa með góðum 
svölum. Tvö góð herbergi. Gott baðherbergi með 
þvottaaðstöðu, Sérgeymsla á jarðhæð og hjólageymsla. 
Gott lán 20,4 millj. fylgir. Ásett verð 23,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Snorri 
s. 8648090 eða snorri@fasteignasalan.is

Opið hús í hád. mánud. 28. nóv. kl. 12:00-12:30

Drápuhlíð 44, kj.
• Stærð 3ja herb.  • Fm 74,6
• Verð 19,2 millj. • Áhvílandi 17,3 millj. 
• Frábær staðsetning • Fallegur suðurgarður
• Lítið niðurgrafin • Mikil lofthæð
Upp. veitir Lóa í 6988733 
eða loa@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið hús mánudag 28.nóv. kl. 17.00 - 17.30 

Grýtubakki 4, 3ja hæð
• Stærð 4ra herb. • Verð 18,9
• Áhvílandi 13 millj. • Fm 99,9
• Nýtt eldhús • Ný gólfefni 
• Rúmgóð herbergi • Snyrtileg og falleg íbúð
Uppl. veitir Lóa í 6988733 
eða loa@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið
hús

PÁLL GUÐJÓNSSON
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
Löggiltur leigumiðlari

Gsm •
Sími •
Fax •

Netfang •

699 4994

512 3460
517 6345
pall@fasteignasalan.is

Frítt söluverðmat – verðmat fyrir banka,  
lánastofnanir og lífeyrissjóði

Vegna aukinnar sölu og fyrirspurna vantar allar stærðir fasteigna á söluskrá.
Milliliðalaust samband við löggiltan fasteignasala.
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is Mjög rúmgóð og falleg 81,3 m2, 2ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með sérinngangi og timbur-
verönd. Íbúðin skiptist í forstofu, svefnh., geymslu 
innan íbúðar, baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofu. íbúðinni fylgir 4,0 m2 sérgeymsla í kjallara. 

10183 

Falleg 100,6 m2, 3ja herbergja íbúð 
á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýli 
ásamt 24,2 m2 bílskúr. Rúmgóð 
og björt 3ja herbergja íbúð á efstu 
hæð með miklu útsýni til austurs 
yfir Rauðavatn og til Bláfjalla.  
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, stofu, 
eldhús, hjónaherbergi, barnaher-
bergi, baðherbergi m/kari og sturtu 
og sér þvottahús.

 10133 

Mjög falleg 113,4m2, 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð í fjögurra 
hæða lyftuhúsi við Tröllakór 
2-4 í Kópavogi. Íbúðinni 
fylgir bílastæði í bílakjallara. 
Fallegar innréttingar. Granít í 
borðplötum og sólbekkjum. 
Innbyggður ísskápur og 
uppþvottavél er í innréttingu. 

  10184 

287,7 m2 endaraðhús á tveimur hæðum, auk kjall-
ara með aukaíbúð við Brekkutanga í Mosfellsbæ.
Mögulegt er að fá allt að 85% fjármögnun seljanda 
með 5,7% veðtr. vöxtum. 

 3423 

Mjög falleg 116,1 m2, 4ra 
herbergja íbúð á efstu hæð í 
3ja hæða fjölbýli með fallegu 
útsýni við Þrastarhöfða í 
Mosfellsbæ. Glæsilegt útsýni. 

-

 10149

Falleg 4ra herbergja 100,7 m2 
íbúð með sér inngangi á 2. 
hæð í 2ja hæða fjölbýlishús 
við Tröllateig í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
baðherbergi með baðkari og 
sturtu, þvottahús, þrjú svefn-
herbergi, eldhús og stofu. 

 m2 

3446

287,8 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum með tvöföldum bílskúr við 
Efri Reyki í Mosfellsbæ. Á efri hæðinni 
er stór stofa, borðstofa, fallegt eldhús, 
3-4 svefnherbergi og baðherbergi. Á 
neðri hæðinni er sér inngangur, stórt 
svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi.
Við hlið íbúðarhúss er stór tvöfaldur 
bílskúr. Húsið sendur hátt í landi með 
miklu útsýni á 1.872 m2 eignarlóð. 

. 10143 

Mjög fallegt 290 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum, með innbyggðum 
bílskúr við Viðjugerði 8 í Reykjavík. 
Neðri hæð: forstofa, hol, tvö rúmgóð 
svefnherbergi(þrjú á teikningu), 
salerni, þvottahús og geymsla. 20 m2 
fullbúinn bílskúr. Efri hæð: 3 herbergi, 
hjónaherbergi með baðherbergi, bað-
herbergi, eldhús, stofa og borðstofa.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Fal-
legur garður í suðvestur með timbur-
verönd með heitum potti. Eignin er 

 5269

Mjög glæsilegt 240 m2 einbýlishús á 
fallegum stað við Þrastarhöfða í Mos-
fellsbæ. Um er að ræða vel skipulagt 
einbýlishús á einni hæð. Húsið skiptist 
í forstofu, hol, rúmgóða stofu, borð-
stofu, fallegt eldhús, sjónvarpshol, 
þrjú góð barnaherbergi, baðherbergi 
með sturtu, hjónasvítu með bað-
herbergi m/baðkari og fataherbergi, 
þvottahús og bílskúr. 

10189
Mjög falleg 111,6 m2, 4-5 herbergja íbúð á annari 
hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er ný standsett! Ný gólfefni eru 
á allri íbúðinni. Ný eldhúsinnr. og tæki.
Baðh. voru bæði öll endurnýjuð. Íbúðin er nýmáluð. 

 10174 

Stór og rúmgóð 118,5 m2, 3-4ra herb. íbúð á 2. 
hæð í fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, 
baðh., þvottahús, hjónah., rúmgott svefnher-
bergi(2 á teikningu), stofu og borðstofu, rúmgóð 
geymsla með glugga við hlið inngangs í íbúðina.

 10165 

        

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 86-92 í Fossvogsdal. Húsin eru 4ra til 6 hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100,1 fm. til 231,6 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar. 
Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

LUNDUR 86-92  –  Fossvogsdalur 

 REYNIBERG
Einbýli, Á einni hæð, 5 svefnher-
bergi, Góð verönd og sólskáli, 

Innbyggður bílskúr

VÍÐIGRUND
Einbýli, Á einni hæð, Aukaíbúð í 

bílskúrnum, Verð 48,9 millj.

FJALLALIND
Raðhús, 4 svefnherbergi, Innbyg-

gður bílskúr, Stórar þaksvalir

HAMRABORG
2ja herb., 60,5 fm., 8. hæð í góðu 
lyftuhúsi, Fallegt útsýni, Stæði í 

bílageymslu

ENGJASEL 
Endaraðhús, 167 fm., Tvö stæði í 

bílageymslu, 4 góð svefnherbergi, 
Verð 37,9 millj

OFANLEITI
3ja herb., Stæði í bílageymslu, 
Nýlega tekið í gegn að utan.

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður
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VIÐ BJÓÐUM

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

Viltu selja?

FAGMENNSKA – TRAUST – ÁRANGUR 

Er með fjársterka kaupendur að eftirtöldum eignum,
sem þegar hafa selt sínar eignir hjá fasteign.is.

Lerkiás 3, Garðabæ

Í dag á milli kl 17-18 verður til sýnis einstaklega vel skipulagt 141 fm raðhús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr, á kyrrlátum og mjög eftirsóttum stað í Garðabæ. Húsið er 
fullbúið, allt sérlega rúmgott, frágangur vandaður, vel innréttað, með miklu skápa- og
geymsluplássi. Eignin skiptist í flísalagða forstofu, 3 rúmgóð svefnherb. með skápum,
sjónvarpshol, eldhús með vandaðri innréttingu og góðum tækjum, rúmgóða stofu og
borðstofu með útgang út á skjólgóða viðar-verönd með heitum potti, flísalagt baðherbergi
og þvottaherbergi ásamt bílskúr með góðum geymslum yfir. Verð 47,9 m.
Nánari upplýsingar veitir Ásmundur á Höfða s: 895-3000

g þ g g g y y

Opið hús í dag kl. 17-18

Opi
ð 

hú
s

FR
U

M

Til sölu er hesthús með tvær stíur fyrir 4 hesta. Hlaða fyrir 8 heyrúllur, 
hnakkageymsla, snyrting og kaffistofa. Heitt og kalt vatn. Mjög góð stað-

setning. Góðir greiðsluskilmálar.

Upplýsingar gefur Birgir í síma 897 6410.

Hesthús D-tröð Víðidal

OPIÐ HÚS Í DAG 17:30 – 18:00

FANNAFOLD 158 – PARHÚS
Sýnum í dag eitt af 
þessum eftirsóttu litlu
sérbýlum. Um að ræða
glæsilegt 127 fm einlyft
parhús á besta stað á
hornlóð efst í Fanna-
foldinni.
Innb. bílskúr 22 fm. ásamt
stórri geymslu þar við
hlið. Tvöfalt hellulagt 
bílastæði við bílskúr. Mikil lofthæð í stofum og eldhúsi., sólpallur í suður og
mjög fallegur garður. Tvö herbergi, baðherbergi og þvottahús. 

Verð 34,9 millj. Ólafur B Blöndal lgf. sýnir húsið.

5 900 8005 900 800

Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.gg g y j g p
Ólafur B Blöndal lgf.
Sími 690 0811

Sími: 527 1040

Skógarhlíð 12     105 Reykjavík     Sími: 527 1040     www.landhelgi.is

Þorrasalir
201 kópavogur

Verð frá: 22.500.000 krafhus.is/verk/thorrasalir1-3/

Landhelgi fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilegar 

3ja herbergja íbúðir með bílskýli á frábærum stað í Kópavogi, í 

göngufæri við einn glæsilegasta  golfvöll landsins, sundlaug, 

skóla, leikskóla, apótek,matvöruverslun, íþrótta og fimleikahús.  

Skoðaðu íbúðirnar á www.afhus.is/verk/thorrasalir1-3/

Disovery Channel  er fáanleg í  ALLT    

 FRÆÐSLA      TOPPUR

PIERS
MORGAN
tonight

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

Piers Morgan tók við 
af Larry King og er 
alla daga með þátt 
sinn á CNN þar sem 
hann spyr fræga og 
fína fólkið spjör-
unum úr og dregur 
ekkert undan.

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.

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.
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Við finnum fyrir miklum 
áhuga fólks á að gera pers-
ónulegar gjafir, það er verið 

að prjóna, hekla, hanna skartgripi 
og sauma bæði í gjafir og á sjálf-
an sig,“ segir Björg Ben eigandi 
Föndru og getur þess að áhersla 
sé lögð á að veita góða þjónustu og 
bjóða mikið úrval af öllum vörum 
sem til þurfi.

Hún segir ríka hefð í mörgum 
fjölskyldum og vinahópum að gera 
jólakort. Persónulegra sé að gera 
kortin sjálfur og eiga notalega sam-
veru með fjölskyldunni við undir-

búning jólanna sem börnin geta 
tekið þátt í. „Það er líka mjög vin-
sælt að vinkonur eða frænkuhóp-
ar fari í sumarbústað og geri kort 
saman.“

Björg segir að undanfarið hafi 
verið vinsælt að gera sína eigin 
skartgripi og verði jólin í ár engin 
undantekning. „Föndra selur allt 
til skartgripagerðar og er það auð-
veldara en margur heldur að gera 
fallega hluti. Það er einnig mjög 
flott að hekla fallega skartgripi og 
jólaskraut og fyrir þessi jól er vin-
sælt að hekla rómantískar jólabjöll-

ur sem eru dásamlegar í skamm-
deginu.“

Að hennar sögn eru mjúku 
pakkarnir alltaf notalegir. „Til 
dæmis prjónaðir kragar, treflar eða 
sokkar og vettlingar. Skrautkragar 
eru eitt af því sem er með því vin-
sælla í pakkann í ár. Þá eru íslensk-
ar konur svo flinkar að sauma að 
ekki vefst fyrir þeim að sauma 
jólafötin á börnin og barnabörnin, 
sparikjólinn á sig eða skemmtilega 
hluti handa vinkonunum í jóla-
pakkann. Við eigum efnin, sniðin 
og allt tilleggið.“

Persónulegar 
gjafir í alla pakka
Í versluninni Föndru fæst mikið úrval af föndurvöru, prjónagarni og vefnaðarvöru. Strax á 
haustmánuðum fór fólk að undirbúa jólagjafirnar og jólakortin.

Föndra býður fjölbreytt úrval af hvers kyns vörum í heimagerðar gjafir, svo sem kort, kerti, kjóla 
og fleira. MYNDIR/GVA

Við erum stolt af því að bjóða 
upp á ódýrustu sérprent-
uðu jólakortin samkvæmt 

neytendakönnun dr. Gunna í 
Fréttatímanum í fyrra. Í vefversl-
un okkar á slóðinni jola.is eru fal-
leg jólakort í miklu úrvali en við 
bjóðum upp á 22 mismunandi 
útlit af kortum og þegar fólk hefur 
valið sér útlit á kortunum setur 
það  ljósmyndina sína við,“ segir 
Kjartan Jónsson, eigandi fyrirtæk-
isins.

„Þetta er mjög auðvelt ferli og 
fólk getur síðan haft textann eftir 
eigin höfði og pantað umslög það 
ef vill. Þetta er eins öruggt og hægt 
er því fólk fær PDF próförk  1-3 
klukkutímum eftir að það hefur 
pantað og það er ekki fyrr en sú 
próförk hefur verið samþykkt sem  
kortin eru prentuð. Þá getur fólk 
bæði fengið kortin send eða sótt 
þau í Hrafnshöfða 13 í Mosfellsbæ 
þar til í byrjun desember en þá 
verður afgreiðsla kortanna flutt í  
Holtagarða eins og gert var í fyrra.“ 

En það er fleira gott í pokanum 
hjá jola.is ,,Við erum með mjög 
vinsælt eldhúsdagatal sem er 
með ávöxtum og kryddjurtum og 
dálitlum texta en það þykir mjög 

fallegt og eldhúsprýði. Þá má ekki 
gleyma heimaföndri Halldóru,“ 
segir Kjartan og getur þess að 
það sé einnig á vefsíðunni. „Kona 
að nafni Halldóra Einarsdótt-
ir var mikil föndurkona en hún 
er nú látin. Dóttir hennar, Mar-
grét  hefur haldið nafni hennar og 

föndursins á lofti. Um er að ræða  
viðarhluta sem sagaðir eru til 
svo þeir eru tilbúnir undir máln-
ingu og límingu. Þetta er mjög 
skemmtilegt jólaföndur sem rekja 
má til sjötta áratugarins og Hall-
dóra hannaði með skýrum leið-
beiningum.“

Frumleg jólakort og 
gamaldags föndur
Margt skemmtilegt er að finna fyrir jólin á vefnum jola.is. Auk þess sem fólk getur búið 
til persónuleg jólakort á mjög góðu verði er þar líka að finna eldhúsdagatöl sem njóta 
vinsælda. Að ógleymdu gamaldags og skemmtilegu föndurdóti. 

Kjartan Jónsson og sonur hans Anton Hugi Kjartansson standa að jola.is. MYND/ANTON

Ekki gefa þinni eða þínum heittelskaða föt 
nema þú hafir fatasmekk viðkomandi og ekki 
síður stærðirnar hundrað prósent á hreinu áður 
en gengið er frá kaupunum. Fátt er jafn vandræða-
legt og að gefa ástvini of lítil föt í jólagjöf og jafn-
vel enn meira móðgandi ef þau eru alltof stór. 

Að góðu ilmvatni og rakspíra frátöldum 
eru sumar snyrtivörur beinlínis varasamar 
jólagjafir. Ef þiggjandinn er viðkvæm sál 
er allt eins hætta á að viðkomandi muni 
líta á svitalyktareyði, sápu, sjampó eða 
hreinsikrem sem ábendingu um óþrifnað 
og rjúki upp í heiftarlega fýlu.

Heimilistæki og -tól eru dæmi um gjaf-
ir sem geta hitt beint í mark eða valdið 
skelfilegum deilum. Hrærivél, ísgerðarvél, 
brauðvél og annað sem tengist matar-
gerð ætti að sleppa á meðan sneiða skal 
alfarið hjá ryksugum, rykburstum og 
hvers kyns tólum sem minna á leiðinleg 
húsverk. Nema gefandann langi kannski 
til að sitja uppi með þau til frambúðar.

Öruggt er að veðja á matreiðslubók hafi 
viðkomandi yfirhöfuð gaman af matar-
gerð og sé ólíklegur til að líta á gjöfina 
sem árás á eigin kunnáttu í eldhúsinu. 
Hins vegar er óvíst að matreiðslubækur 
með áherslu á holla og hitaeiningalitla 
rétti falli í kramið. Hvað þá megrunarpillur, 
vigt, fitubrennsluefni eða líkamsræktarkort 
nema viðkomandi hafi sjálfur óskað þess

Tilhugsunin um heimagerðar 
jólagjafir er vissulega falleg en getur 
verið varasöm. Hafirðu ekki snefilsvott af 
listrænum hæfileikum í þér er betra heima 
setið en af stað farið. Fáir kæra sig um að 
burðast með illa gerða eyrnalokka eða háls-
festar eða hafa viðvaningslega gert málverk fyrir 
augum alla daga heima hjá sér þótt að baki liggi 
góð hugsun og velvild.

Sama gildir um alla matargerð. 
Heimagert konfekt og smákökur hljóma 
vel en sértu annálaður klaufi í eldhúsi 
skaltu sleppa því að hætta á að eitra 
fyrir þínum nánustu. Þá er betra að raða 
hráefnunum smekklega í fallega krukku 
og gefa ásamt upp-
skrift.

Auðvitað liggur beint við að gefa einhverjum 
pakka sem tengist áhugamáli viðkomandi. Ef hann 
er áhugamaður um íþróttir eins og veiði, golf eða 
hestamennsku er þó hætta á að hann eigi fyrir allt 
sem tengist hugðarefninu og hafi ekkert við hlutinn 
að gera. Á móti sega sumir að aldrei sé hægt að fá of 
mikið af neinu hvað viðkemur golf- eða veiðivörum.

Haltu skrá yfir gjafir til að muna hvað þú gafst í 
fyrra. Það er fremur pínleg staða að gefa einhverj-
um sams konar gjöf tvö ár í röð.

Varasamar gjafir 
Erlendir vefmiðlar hafa tekið saman lista yfir jólagjafir 

sem ætti helst að varast að gefa. Hér eru nokkur dæmi.
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JÓLASKRAUT GLEÐUR
Allir geta notað meira jólaskraut 
og jafnvel örgustu fýlupúkar 
gleðjast yfir fallegu skrauti. Því 
er óvitlaust að gefa þeim sem 
eiga allt til alls eitthvert fallegt 
skraut til að hengja á jólatréð 
eða í glugga. Einnig getur verið 
sniðugt að festa skrautið utan 
á pakkann sem fær um leið sér-
stætt yfirbragð og aukið gildi.

PAKKAR MEÐ SÁL
Hvernig jólapakkarnir líta út 
skiptir næstum því jafnmiklu 
máli og það sem í þeim er. 
Pakkar sem vinna hefur verið 
lögð í að gera sem persónu-
legasta verma viðtakendunum 
um hjartarætur og gefa gjöfinni 
aukið gildi.
Ekkert nema hugmyndaflugið 
setur fólki skorður við innpökk-
unina en gott er að hafa í 
huga áhugamál viðtakandans, 
persónuleg tengsl hans við 
gefandann og jafnvel er hægt að 
láta umbúðirnar gefa í skyn hvað 
inni í þeim leynist, án þess þó 
að gera það augljóst. Aðalmálið 
er að sá sem pakkann fær finni 
að gefandinn hefur lagt í hann 
vinnu og alúð.

GLEÐJUM DÝRIN
Ekki má gleyma gæludýrunum 
um jólin og margir gefa þeim 
jólagjafir eins og öðrum heimilis-
meðlimum. Einnig er hægt að 
kaupa „jólaföt“ á hunda, ketti og 
jafnvel hamstra í ýmsum gælu-
dýrabúðum. 
Þótt fólk vilji kannski ekki ganga 
svo langt er sjálfsagt mál að 
gera betur við dýrin í mat en 
dagsdaglega, skreyta hamstra- 
og fiskabúr og binda rauða 
slaufu um hálsinn á köttum og 
hundum.

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



Þegar bakaraofninn er hreinsaður 
nota margir tilbúinn ofnahreinsi 
sem kaupa má úti í búð. Efninu er 
sprautað inn í ofninn, hann hitaður 
samkvæmt leiðbeiningum á pakk-
anum og þrifinn þegar hann hefur 
kólnað. 

„Efnið leys-
ir vel upp því 
mikið salmíak 
er í því. Hins 
ve g a r  te lja 
sumir að það 
geti skemmt 
hitaskynjara í 
ofnunum auk 
þess sem þeir 
sem eru með 
öndunarfæra-
sjúkdóma þola 
illa þetta rok-

gjarna efni,“ segir Eygló Guðjóns-
dóttir, forstöðumaður Leiðbein-
ingastöð heimilanna. Hún leggur 
til aðra leið.

„Hægt er að bera grænsápu, 
sem kallast líka kristalssápa og 
er nokkurs konar hlaup, á hliðar, 
botn og loft ofnsins meðan hann 
er kaldur. Lagið má vera svolítið 
þykkt. Síðan kveikir maður á ofn-
inum í 90 gráður í um hálftíma eða 
þangað til sápan fer að sjóða örlít-

ið. Þá slekkur maður á ofninum og 
lætur hann kólna,“ lýsir Eygló en 
að því loknu er sápan þrifin burt. 

„Gott er að nota góðan bómullar-
klút og þokkalega heitt vatn. Þá er 
fínt að nota í þetta gúmmíhanska,“ 
segir Eygló og áréttir að nauðsyn-
legt er að þrífa sápuna vel í burt.

„Önnur leið er að láta kristals-
sápuna standa yfir nótt í ofni eftir 
að henni hefur verið smurt á. Þá 
þarf ekki að hita hann.“

Eygló segir að þessi leið nægi 
yfirleitt nema ofninn sé því skít-
ugri og meiri fita brunnin í honum. 
„Þá getur verið ágætt að nota gler-
sköfu en passa verður að blaðið í 
sköfunni sé ekki skörðótt.“

Eygló segir ekkert að því að nota 
bara vel sterkt sápuvatn ef ofninn 
er ekki mjög skítugur. „Þá 
notar maður þykkan upp-
þvottalög, bleytir vel í ofn-
inum með sápuvatninu 
og lætur standa 
í hálftíma. Að 
svo búnu er 
sápan skoluð burt 
og fletirnir þurrk-
aðir.“

Þessar aðferðir eiga 
aðeins við um venjulega 
ofna en ekki sjálfhreinsiofna. 

„Í þeim má ekki setja sápu í hlið-
arnar og loftið. Hins vegar má 
nota þessa sömu aðferð á botninn 
á ofninum. 

„Þá hef ég einnig heyrt ráð sem 
ég hef þó ekki prófað sjálf og er 
helst notað á sjálfhreinsiofna. Þá 
er sett fínt salt í botninn á köld-
um ofninum. Svo er kveikt á ofn-
inum og saltið látið brúnast. Mein-
ingin er að saltið taki í sig fitu og 
óhreinindi. Þegar ofninn hefur 
verið kældur er hægt að ryksuga 
saltið burt.“

Eygló hefur fleiri góð ráð á tak-
teinunum. „Bökunarplötur má 
þrífa með því að smyrja þær með 
grænsápu, stinga þeim í svarta 
ruslapoka, loka honum vel og láta 
bíða í nokkra tíma. Hreinsa svo 

vel með heitu vatni,“ segir hún 
og veit einnig hvað á að gera 
við skítug gler í ofnhurðum. 
„Góður uppþvottalögur er 
settur í rakt bómullarstykki. 
Það er lagt á lokið og látið 
bíða í einn og hálfan tíma. 
Glerið er síðan þrifið vel,“ 

segir hún en bendir á að 
erfið óhreinindi megi 

síðan losna við með 
góðri glersköfu. 

 solveig@frettabladid.is

Kristalsápan dugar best
Jólastórhreingerning stendur fyrir dyrum. Þá huga margir að því að þrífa bakaraofninn enda skemmti-
legast að stinga jólasteikinni í hreinan og fínan ofn. Eygló Guðjónsdóttir gefur góð ráð við þrifin.

Eygló Guðjónsdóttir 
forstöðumaður 
Leiðbeiningastöðv-
ar heimilanna.

Sykur á helluborðið  Ráð til að gera keramíkhellu-
borð skínandi hreint án kemískra efna er að bleyta 
sykurmola og skrúbba skítinn burt með honum.

Ef fita er látin óáreitt í ofninum getur hún brunnið föst og orðið illviðráðanleg.
 NORDICPHOTOS/GETTY



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

ALLT AÐ 100 % LÁN 
MÖGULEGT

 POLARIS INDY 800 XC SP. Árgerð 2002, 
ekinn aðeins 3.þ km,mikið yfirfarinn, 
Verð 590.000. Rnr.310336..S:562-1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

EKINN AÐEINS 78.ÞÚS 
KM

NISSAN AlMERA ACENTA 1.8. 
Árgerð 2006, ekinn aðeins 78.þ 
km, bensín, 5 gírar. Verð 1.380.000. 
Rnr.245173.S:562-1717. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

 PEUGEOT 407 SW 2.0I. Árgerð 
2005, ekinn aðeins 98.þ km, 
bensín, sjálfskiptur,ný tímareim. Verð 
1.590.000. Rnr.245144..S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

VW Passat Highline. Árgerð 2007, ekinn 
74 Þ.KM, DIESEL, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Mjög flott eintak. Raðnúmer 
í söluskrá okkar, www.diesel.is 103641.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Avensis wagon terra. Árg. 1999, 
ekinn 245 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 490. þús. ný nagladekk 
Rnr.154194.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

CADILLAC Escalade AWD. Árg7/2008, 
ek 71 Þ.KM, sjálfskiptur, 404hö, Einn 
með öllu og fluttur inn nýr, Verð aðeins 
7.990.000. Rnr.192163. Er í salnum 
hjá okkur,

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

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.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

Til sölu Toyota Land Cruiser 120 VX 35” 
breyttur Árg’08 Ek.90þús Sjálfsk. Ásett 
8millj Tilboð 7milljónir. S.8937518

Til sölu nissan sunny 94 model, 
sjálfskiptur, ekinn 184 þús. verð 180 
þús. staðgreitt uppl. í s. 8488894

Mjög lítið keyrður Opel Corsa Swing. 
Ek. 79 þ.! Grár. ‘98. Sjálfsk. 2 eigendur. 
V. 580 þ. TILBOÐ ÓSKAST. S. 863 0360.

 250-499 þús.

TILBOÐ 450 ÞÚS 
sjálfskiptur Benz

MERCEDES -BENZ E230 
W210 árg ’96 ek .270 
þús,sjálfskiptur,álfelgur,heilsársdekk,ný 
skoðaður og lýtur vel út! ásett verð 750 
þús TILBOÐ 450 þús stgr! s.841 8955

 500-999 þús.

4X4 HRIKLEGA GOTT 
TILBOÐ 590 ÞÚS!

Hyundai Santa Fe 2.4 árgerð 2001 
ek.145 þús,beinskiptur,skoðaður 
2012,eyðsla 9,8 l/100km í blönduðum 
akstri,ásett verð 890 þús! TILBOÐ 590 
ÞÚS! s.841 8955

 2 milljónir +

Til sölu Subaru Legacy Sport Sedan 
‘06/2009, hvítur. Ekinn aðeins 18 þús. 
Eins og nýr, Verð: 3.790þ. Tilb: 3.390. 
Skoða skipti á ódýrari. S: 898-4891.

 Bílar óskast

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Suzuki grand vitara ‘03-’05 óskast keypt.
Vel með farinn bíll skilyrði,dráttarbeisli 
æskilegt.Uppl. í s: 897 8201

Óska eftir bíl á 0-300 þús 
staðgreitt!

 Óska eftir bíl fyrir allt að 300 þús. 
staðgreitt!! fólksbíl smábíll eða jeppi 
allt kemur til greina! Má vera bilaður 
tjónaður óskoðaður eða bara orðin 
sjúskaður! Uppl. s. 691 9374.

0-250 staðgreitt
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða allt. 
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar. 
Sími 857 9326.

 Sendibílar

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

Hitachi ZX27U-2 árg.2009 Tímar 620 
Hraðteyngi Verð 4,9m Emkan ehf 
Suðurlandsbraut 52 108 RVK Sími 
6985222 www.emkan.is gisli@emkan.
is

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.  S. 893 3573.

 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

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

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

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

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.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

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.

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja
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 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

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899 4254.

Húsasmíðameistari!
Húsfélög, fyrirtæki og einstaklingar! Get 
bætt við mig verkefnum í desember. 
Uppl. í s. 897 0456 Vörður.

 Tölvur

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

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

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 16.00.

 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.

 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!
9 stk. 20 feta svefngámar. Allir gámarnir 
eru útbúnir tveimur svefnherbergjum, 
sturtu og salernisaðstöðu. Nánari uppl. 
Í síma 869 7296.

Nytsöm jólagjöf
Leitartæki sem „finna” njósnatæki. 
www.hobbystore.is

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin á 
markaðinum í dag. www.heitirpottar.is

Öryggis- og peningaskápar

Aðventuljósakrossar á leiði til sölu, 
rafhlöðukrossar og 12v-24v-32v. 
Áratuga reynsla og gott verð. Endist 
ár eftir ár. Sendum í póstkröfu. Uppl. í 
síma 898 3206.

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

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.

Yamaha orgel á 10 þús. og svefnsófi 
á 3 þús. Upplýsingar í síma 863 0360. 
Vesturbær Rvk.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

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

 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

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

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

Aloe Vera drykkjargelið frá LR er ekki 
það sama.....Ekki kaupa bara eitthvað. 
s 8411448

 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

 Fæðubótarefni

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

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Kennsla

Viltu verða stílisti?
The Academy of Colour and Style býður 
upp á nám í fatastíl, litgreiningu og 
förðun. Skráning hafin f. vorönn. Nánari 
upplýsingar í síma 533-5101. www.
utlit.is

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu. S. 896 9478 Gunnar.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Kuldagallarnir komnir.
Stærði XXS - XXL Verð kr. 29.900 
HESTAR OG MENN SÍMI 567 3300 
www.hestarogmenn.is

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Mjög fallegt herbergi með svölum 
á besta stað í Hlíðunum. Baðherb., 
sturta, net, Stöð 2 og eldhúsaðstaða. 
Leiga 50 þús. á mán. + trygging. Leigist 
frá 1. des. S. 896 3035.

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

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.

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

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 100fm iðnarhúsnæði að 
Stapahrauni í Hafnarfirði. Uppl. s. 863 
9774

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Börn og unglinga vantar til sölustarfa 
fram að jólum. Gæti hentað félögum 
til fjáröflunar. Uppl. í s. 867 6535 & 892 
9103, Bókakjallarinn í Brynjuportinu.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Hef hafið störf á hársgreiðslustofunni 
Scala Gamlir sem nýjir kúnnar 
velkomnir. Margrét Fjóla. S.553-1033.

Félagsfundur VM

VM-FÉLAG VÉLSTJÓRA OG MÁLMTÆKNIMANNA 

Stórhöfða 25   -   110 Reykjavík   -   575 9800   -   www.vm.is

Fé l a g s  vé l st j ó ra  o g  m á l mtæ k n i m a n n a

Mánudaginn 5. desember klukkan 20:00 
 í VM húsinu Stórhöfða 25.

MÁLEFNI: kynning á niðurstöðum uppstillingar-
nefndar vegna kosningar til formanns, stjórnar, 
varastjórnar og fulltrúaráðs.

Nánari upplýsingar á  
heimasíðu VM, www.vm.is.

Fundir / Mannfagnaður

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Við bjóðum upp á klæðskerasniðnar lausnir 
í vörudreifingu fyrirtækja. 
Hagstæð, örugg og gæðavottuð þjónusta. 

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar 
í síma 585 8300 eða 585 8330.

Póstdreifing - Suðurhraun 1 - 210 Garðabær - Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Sérhæfð 
vörudreifing

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á 
ÞÍNUM HEIMAVELLI

Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu myndböndí símann!
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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.

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.

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.

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.

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.

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 38,8 millj.

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.

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.

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 37,8 millj.

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

Víðimelur – 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja lítið niðurgrafin 95 fm  íbúð í þessu 
glæsilega húsi á besta stað í vesturbænum. Nýlegar 
innréttingar og gólfefni. Sér þvittahús í íbúðinni. Húsið 
er nýsteinað að utan. Þakið er nýlega yfirfarið. Áhv. 
Íbúðalánasj. rúmlega 23 millj. Verð 27,9 millj.

Sunnuvegur HF. – Bílskúr
Stórglæsileg efri hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr, 
samtals 161,3 fm. Þetta er sérlega vönduð eign við 
miðbæ Hafnarfjarðar. Vandaðar innréttingar. Í risi er 
glæsileg stofa með arni. Verð 35,2 millj.

Klettakór – Kópavogur
Stórglæsileg 175 fm íbúð á 2 hæðum með sérinngangi og 
bílskýli á þessum frábæra stað við Elliðavatnið. Gílfefni 
og allar innréttingar eru mjög vandaðar og glæsilegar. 
Stutt er í stórkostlega náttúru, Elliðavatn, Heiðmörk og 
allur fjallahringurinn blasir við: Esjan, Vífilfell og Bláfjöll. 
Verð 44,9 millj.

Aðaltún – Raðhús – Mos.
Fallegt 185 fm endaraðhús á einni hæð með turnherbergi 
á rólegum stað í Hlíðarhverfi í Mosfellsbæ. Parket og 
flísar. 4 svefnherbergi. Innbyggður bílskúr. Falleg ræktuð 
lóð. Húsið teiknaði Vífill Magnússon. Verð 34,9 millj. 

Ásakór – Glæsieign
Sérlega glæsileg 141 fm íbúð á 3ju hæð í nýlegri 
lyftublokk á þessum frábæra stað í Kópavogi. 3 stór 
svefnherbergi og stórar stofur. Flottar eikarinnréttingar. 
Parket og flísar. Stórar suðursvalir. Stutt í alla þjónustu 
og útivist. Áhv. Íbúðalán 27,6 millj. Verð 35,2 millj.

Starfandi í yfir 26 ár!
Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

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

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Sími 568-5556 www.skeifan.is

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

Grænakinn – Hfj - Aukaíbúð
Fallegt 270 fm einbýlishús sem er hæð, ris og 
kjallari á þessu fallega stað í hjarta Hafnarfjarðar. 5 
svefnherbergi. Fallegar innréttingar. Parket. Í kjallara er 
sér 2ja herbergja íbúð. Fallegur ræktaður garður með 
timburverönd í suðuðvestur. Verð 44,8 millj.

NÝ EIG
N

Grænatún – Einbýli – Laust 
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 svefnherb. á neðri hæð. Falleg lóð. Möguleiki að taka minni eign upp í, einnig 
möguleiki á að lána allt að 10% af kaupverðinu. Húsið er laust strax. Verð 59,8 millj.

Klapparstígur - Miðbær - Bílskýli
Glæsileg 95 fm 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í lyftublokk 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er með mjög fal-
legum innréttingum og gegnheilu parketi og flísum. Yfir-
byggðar svalir. Fallegt útsýni. Húsvörður. Glæsileg eign 
á frábærum stað. Stutt í alla þjónustu og miðbærinn í 
seilingarfjarlægð. Verð 33,9 millj.

NÝ EIG
N
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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

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  
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krossgátakrossgáta

Þó ekki sé hefð fyrir því að ræða um 
hinn sérlundaða og slynga sláttumann 

á síðum blaðanna langar mig nú að segja 
frá því hvernig hann hefur borið sig að 
hér í Priego de Córdoba í Andalúsíu upp 
á síðkastið.

FYRIR NOKKRU mættust tveir aldnir 
skólabræður í ritfangaverslun hér í bæ. 
Gera þeir að gamni sínu, viðstöddum til 

skemmtunar, og segjast vera orðnir 
gamlir eins og á grönum megi sjá. 
Gengu meira að segja svo langt að 
segja að þeir færu nú að hverfa hvað 
úr hverju yfir í annan heim. Menn-
irnir voru þó vel á sig komnir sem 
sést best á því að ég lék knattspyrnu 
með öðrum þeirra á fimmtudögum. 
En morguninn eftir þennan fund fær 
knattspyrnumaðurinn aldni slag og 

lést.   

FIMM DÖGUM síðar er ég 
svo við morgunlestur heima 
hjá mér þegar ég heyri að 

sjúkrabíll kemur í fyrsta 
forgangi og stoppar 

fyrir utan hjá mér. 
Ég kíki út og sé að 
margmenni hafði 
safnast þar saman 

en ekki sá ég af hvaða 

tilefni. Geng ég út á svalir og verð einsk-
is vísari fyrst um sinn. Það var ekki fyrr 
en ég leit undir svalirnar að ég sá að þar 
lá hinn skólabróðirinn á gangstéttinni. 
Hjartahnoðarar fóru strax að hnoðast á 
honum en hann fór að hitta sinn aldna 
vin. 

ÞETTA ER í annað sinn á ævinni sem ég 
verð vitni að því þegar tjaldið fellur. Ég 
get ekki leitt hjá mér tvær spurningar 
þegar svona ber við. Fyrst langar mig að 
vita hvert menn fara. Reyndar sagði Þór-
bergur Þórðarson að slík spurning væri 
röng, hún væri álíka gáfuleg og að spyrja 
hvert menn færu þegar þeir taka af sér 
yfirhöfnina. Svo sá ég nú um daginn eitt 
merkilegasta viðtal sem ég hef séð en þar 
lýsti Jónas heitinn Jónasson því hvern-
ig menn skiptu bara um tíðnisvið þegar 
kallið kemur.

EKKI KEMST ég heldur hjá því að spyrja 
hvaða leikskáld sé á bak við þessa leik-
þætti sem lífið býður upp á, eins og hér í 
Priego de Córdoba um þessar mundir? 

ÞAÐ SEM jafnan gerist þegar svona er 
spurt, og því geri ég þetta að umfjöllun-
arefni hér, er að maður sannfærist um að 
ekki vit sé í öðru en að njóta lífsins áður 
en svar við þessum spurningum fæst.

Hver sendir sláttumanninn?

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þolinmæðis
ráÐ fyrir 
foreldra 
númer 697
Gefðu íslensku-
löggunni eitt 
fríkvöld í viku.

LÁRÉTT
2. askur, 6. tveir eins, 8. kostur, 9. 
fæða, 11. 950, 12. borgarís, 14. blökk, 
16. bardagi, 17. drulla, 18. þangað til, 
20. tvö þúsund, 21. köttur.

LÓÐRÉTT
1. seytlar, 3. átt, 4. málmur, 5. angan, 
7. glens, 10. keyra, 13. vætla, 15. 
handa, 16. umfram, 19. vörumerki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. eski, 6. gg, 8. val, 9. ala, 
11. lm, 12. rekís, 14. talía, 16. at, 17. 
aur, 18. uns, 20. mm, 21. kisa. 

LÓÐRÉTT: 1. agar, 3. sv, 4. kalsíum, 
5. ilm, 7. glettni, 10. aka, 13. íla, 15. 
arma, 16. auk, 19. ss. 

Ég óska þess að 
ég væri ómót-
stæðilegur í 

augum kvenna.   

Venjuleg 
norsk 

fjallageit.

Ef þetta er ekki 
púðluhundur, 

hvað er þetta þá?

Ætlið þið pabbi að 
byrja að blogga eða 

ekki?

Ekki.

Við sjáum enga þörf 
fyrir að skrá hverja 

einustu hugsun eða 
atburð í lífi okkar og 

sýna öllum heiminum. Leiðinlega?

Hvort sagði ég 
„leiðinlega“ með 

einu spurn-
ingarmerki eða 

tveimur?

Í raun hljómar allt 
þetta blogg frekar 

leiðinlega.

...Jóhanna segir sko alltaf 
bara „hvað með það?“ 

Og ég segi bara „ókei“. Þá 
fer Kata til Alex og segir 

honum, þú veist, bara allt. 
Þannig að, skilurðu, þá 

verður Nonni alveg kreisí...

Óska-
brunnur

Óska-
brunnur
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ODDNÝ EIR ÆVARSDÓTTIR RITHÖFUNDUR

Bækur  ★★★★

Jarðnæði
Oddný Eir Ævarsdóttir 

Bjartur 

Í upphafi sögu er aðalpersón-
an Oddný stödd hjá foreldrum 
sínum, nýskilin að nálgast fer-
tugt. Hún leitar upplýsinga um 
rætur sínar, forfeður og mæður, 
og leggur ásamt kærasta sínum 

Fugla upp í eins konar 
píla-
gríms-
för 
um 
land-
ið. Þau 
gera 
sér far 
um að 
njóta 
náttúr-
unnar 
til fulln-
ustu, 
gista í 
tjaldi, 
smyrja 
nesti, 

heimsækja rústir og gamalt fólk, 
pæla í ættfræði, sögu og forn-
leifafræði. 

Athvarf hafa Oddný og Fugli 
í Hveragerði og þar dvelja þau 
milli ferðalaga, í nánum félags-
skap Ugla, bróður Oddnýjar. 
Ísland er kannað, en líka stokk-
ið til Parísar, Basel og London án 
þess að ástæða þyki til að gera 
meira veður yfir því en að bruna 
til Stykkishólms. 

Sögukonan Oddný er æði forn 
í háttum, gáfuð, gagnmenntuð og 
hæfileikarík. Hún hefur ferðast 
víða, leikur fjórhent á píanó með 
vinum sínum og hefur séð fleiri 
kínverskar kvikmyndir en banda-
rískar. Hún er hafin yfir dægur-
þras en skrifar mikið, grúskar og 
spekúlerar. Pælingar hennar og 
samræður við fólk snúast heldur 
ekki um neitt hjóm:

„Við systkinin elduðum saman 
nautatungu með estragoni og 
spjölluðum á meðan. Sökktum 
okkur ofan í eitt þessara spjalla 
sem manni finnst vera eins og 
botnlaust og alltaf meiri opnun, 
dýpri skilningur og fjör í beinum. 
Eftir að hafa rætt aðeins um sam-
búðarformið kom okkur saman 
um að gamla stórfjölskyldubýlið 
væri framtíðin, ef við fyndum því 
nýtt form.

Ég hef þó nokkra fyrirvara 
um stórfjölskyldufyrirbærið. 
Hef verið að rifja upp greiningu 
Hönnuh Arendt á opinberu rými 
og útrýmingu þess, á uppruna 
alræðisins og endalokum lýðræð-
isins.“ (114)

Eins og sjá má af þessu broti 
mun Oddný Eir ekki veita Arn-
aldi Indriðasyni neina samkeppni 
á þessari vertíð, enda skrifar hún 
ekki fyrir þau sem vilja hraða og 
spennu eða plott sem gengur full-
komlega upp í lokin. Þvert á móti 
er Oddný einhvers konar and-
Arnaldur (án þess að ég treysti 
mér til þess að skýra það nánar).

Verkið er tileinkað fugla- og 
fornleifafræðingum. Báðar 
fræðigreinar eru á áhugasviði 
höfundar, en líka sagnfræði, 
heimspeki, bókmenntir og ætt-
fræði. Saman við er svo líka nátt-
úruverndaráhuginn, en vel er 
hamrað á honum í lok bókarinnar 
þegar hinn ljóðelski Nubo hefur 
falast eftir því að fá að kaupa 
risajörð þar sem pabbi Oddnýj-
ar ólst upp og þau systkinin eiga 
rætur. Þetta er sársaukafullt 
fyrir sögukonuna þar sem hún 
er á móti slíkum umsvifum stór-

Leitað að rótum og næði 
laxa og hana dreymir um sjálf-
bært samfélag í litlum einingum.

Sagan er nokkuð seinlesin þó 
að hún sé ekki sérstaklega löng. 
Kannski er það vegna þess að 
textinn er djúpur og margbrot-
inn, en verður á stöku stað tyrf-
inn og þá er daðrað við tilgerð. 
D.: „Í iðinni og glaðri hunangs-
ilmandi hlýju í ljósi nýjustu hug-
ljómunar.“ (139) 

Jarðnæði fjallar um leitina að 
rótunum, leitina að næði til þess 
að vera maður sjálfur í samfélagi 
við annað fólk, leitina að næði til 
þess að skapa. Já, leitina að jarð-
næði. 

Oddný Eir hefur nú þegar skap-
að sér sérstöðu meðal íslenskra 
höfunda. Texti hennar er bæði 
fallegur og stórfróðlegur í senn, 
stíllinn djarfur og einkennilegur. 
Það besta við Oddnýju sem höf-
und þykir mér þó grallaraskap-
urinn í henni. Hún hikar ekki við 
að leika sér með orð og setning-
ar, jafnvel búa til orð eftir hent-
ugleikum – og texti hennar er svo 
sannarlega úr lífrænu efni.

 Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

Niðurstaða: Einkar fallega skrifað 
verk, óvenjulegt og fullt af djúpum 
pælingum. 

arionbanki.is  —  444 7000

Birting lýsingar
Útgefandi: Hagar hf., kennitala 670203-2120, Hagasmára 1, 201 Kópavogur
Hagar hf. birta í dag lýsingu í tengslum við almennt útboð á hlutum félagsins og ósk stjórnar félagsins um að hlutir í Högum 

hf. verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. Lýsingin er dagsett 26. nóvember 2011, gefin út á 

íslensku og birt á vefsíðu félagsins, www.hagar.is.

Lýsinguna má nálgast hjá félaginu næstu 12 mánuði, en hún er gefin út rafrænt á vefsíðu félagsins. Lýsinguna má einnig 

nálgast á vefsíðu umsjónaraðila, www.arionbanki.is. Frá 30. nóvember 2011 má jafnframt nálgast innbundin eintök hjá 

Högum hf. í Hagasmára 1, 201 Kópavogi og hjá Arion banka hf. í Borgartúni 19, 105 Reykjavík.

Heildarfjöldi útgefinna hluta í Högum hf. nemur 1.217.585.840, en þar af á félagið 3,8% eigin hluta. Allir hlutir félagsins 

eru í sama flokki og jafn réttháir. Hlutir félagsins eru gefnir út rafrænt í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. og er hver 

hlutur 1 króna að nafnverði. Auðkenni hlutabréfanna hjá Verðbréfaskráningu er HAGA og ISIN númer hlutabréfanna er 

IS0000020121. Stjórn útgefanda hefur óskað eftir því að HAGA verði auðkenni hlutabréfanna í kerfum Kauphallarinnar.

Almennt útboð 5.-8. desember 2011

Eignabjarg ehf., dótturfélag Arion banka hf., hyggst selja þegar útgefna hluti í Högum hf. með almennu útboði. Stærð  

útboðsins nemur 20% af útgefnum hlutum, eða 243.517.168 hlutum, en stjórn seljanda áskilur sér rétt til að stækka útboðið í 

allt að 30% af útgefnum hlutum eða samtals í allt að 365.275.752 hluti. Tekið verður við áskriftum frá og með mánudeginum 

5. desember 2011 klukkan 10.00 til og með fimmtudeginum 8. desember 2011 klukkan 16.00. Lágmarksáskrift er að  

andvirði 100 þúsund krónur og hámarksáskrift að andvirði 500 milljónir króna. Stjórn seljanda óskar eftir áskriftum á  

verðbilinu 11–13,5 krónur á hlut og mun eftir lok áskriftartímabils ákvarða eitt endanlegt útboðsgengi til allra kaupenda í 

útboðinu, en það mun verða á framangreindu verðbili. 

Markmið Eignabjargs ehf. er að útboðið geri Högum hf. kleift að uppfylla skilyrði NASDAQ OMX Iceland hf. um  

dreifingu hlutafjár og marki þannig grunninn að dreifðu eignarhaldi á Högum hf., en þá er bæði horft til þess að  

almenningur og fagfjárfestar eignist hlut í félaginu, og jafnframt er markmið seljandans að fá ásættanlegt verð fyrir eign sína. 

Stjórn seljanda mun falla frá útboðinu ef ekki fæst áskrift í útboðinu fyrir að lágmarki 20% af útgefnum hlutum í Högum 

hf. eða ef NASDAQ OMX Iceland hf. samþykkir ekki í desember 2011 fyrirliggjandi umsókn útgefanda um að hlutir í 

Högum hf. verði teknir til viðskipta. Stjórn seljanda áskilur sér jafnframt rétt til að falla frá útboðinu hvenær sem er fram að  

tilkynningu NASDAQ OMX Iceland hf. um að hlutir í Högum hf. verði teknir til viðskipta ef upp koma einhverjir 

þeir áhrifaþættir sem stjórn seljandans telur gefa tilefni til þess, svo sem sérlega neikvæð þróun á efnahagsumhverfi og  

verðbréfamarkaði á Íslandi.

Niðurstöður útboðs munu liggja fyrir að morgni 9. desember 2011. Að því gefnu að lágmarksskilyrði Kauphallarinnar 

um hlutafjárdreifingu verði uppfyllt með útboðinu og Kauphöllin hafi áður samþykkt umsókn Haga með fyrirvara um 

hlutafjárdreifingu, þá mun Kauphöllin taka hluti í Högum til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. í kjölfar 

útboðsins. Gert er ráð fyrir að 15. desember 2011 verði fyrsti dagur viðskipta með hluti félagsins í Kauphöllinni, en hann 

verður tilkynntur af Kauphöllinni með minnst eins viðskiptadags fyrirvara. 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um Haga hf. og skilmála almenna útboðsins má finna í lýsingu Haga hf.

Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestingabankasviðs Arion banka hf. hefur umsjón með almenna útboðinu og því ferli að fá hluti 

félagsins tekna til viðskipta í Kauphöllinni.

Reykjavík, 28. nóvember 2011

Stjórn Haga hf.
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Omega3 DHA
– góð fyrir augu, heila og andlega heilsu

Omega3 DHA er ný vara frá Lýsi hf. sem 

inniheldur ríkulegt magn af lífsnauðsynlegu 

fitusýrunni DHA.

lsu

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

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

MÁNUDAGUR: WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN 18:00, 
20:00, 22:00  ÞÖGLAR: FALL OF THE HOUSE OF USHER 
20:00  FARIN (PARTIR) 20:00, 22:00  ERKIFJENDUR (SUP-
ERCLÁSICO) 18:00, 20:00, 22:00  BAKKA-BALDUR 18:00  
MIDNIGHT IN PARIS 22:00  BORGRÍKI 18:00  
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

FARIN
(PARTIR)

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

JACK AND JILL KL. 6 - 8 - 10 L 
IMMORTALS 3D KL. 8 - 10.10 16 
TOWER HEIST KL. 6 12

JACK AND JILL  KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
JACK AND JILL LÚXUS  KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
TROPA DE ELITE 2 KL. 10.20  16
IMMORTALS 3D  KL. 8 - 10.30  16
TOWER HEIST  KL. 5.40 - 8  12
IN TIME  KL. 10.20  12
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 3.20 - 5.40 - 8 7
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 2D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 L

JACK  AND JILL  KL. 5.50 - 8 - 10.10  L
TROPA DE ELITE 2  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
IMMORTALS 3D  KL. 8 - 10.30  16
IN TIME  KL. 8 - 10.30  12
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 5.40  7
ELDFJALL  KL. 5.45  L

FRÁ FRAMLEIÐENDUM 300 Í 3D

T.V., KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ & HEYRT

-Þ.Þ., FT

JACK AND JILL 8 og 10.15

HAPPY FEET 2 3D 6

IMMORTALS 3D 8 og 10.15

BORGRÍKI 6 og 8

TINNI 3D 5

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

ÍSLENSKT TAL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

BELLA ER Í LÍFSHÆTTU OG EDWARD OG JACOB ÞURFA AÐ 
SAMEINA KRAFTA SÍNA EF ÞEIR ÆTLA BJARGA LÍFI HENNAR

SVIKRÁÐ

����

91/100
Entertainment Weekly

“Æðisleg framhaldsmynd.”
Richard Corliss / Time

sýnd með íslensku og ensku tali

SSSÝÝÝÝÝNNNNNDDDDDÝND ÍÍ 2Í 22D D OOOOOGOGGGGGD  33333DDD

Myndir þú fara yfir strikið fyrir hefndina?

Frábær spennuþriller frá 
leikstjóranum Roger Donaldson

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

16

12

12

7

L

L

12

12

KRINGLUNNI

7

L

L

L

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 5:30 3D
HAPPY FEET 2 M/ Ensku Tali / ótextuð kl. 8 3D
TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 5:30 - 8 - 10:20 2D
THE IDES OF MARCH kl. 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl.  10:40 2D
THE HELP kl. 5:20 - 8 2D

AKUREYRI

16

16

12

7

LHAPPY FEET TWO 3D kl. 6 3D
SEEKING JUSTICE kl. 10:20 2D
THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN kl. 8 2D
THE SKIN I LIVE IN kl. 6  2D
THE IDES OF MARCH kl. 8 2D

HAPPY FEET TWO m/ísl tali   kl. 5:30(3D) - 5:30(2D)
SEEKING JUSTICE kl. 8 - 10:30 2D
TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 1 kl. 5:30 - 8 - 10:40 2D
THE IDES OF MARCH kl. 8 - 10:20 2D
HELP kl. 5:30 2D
THE INBETWEENERS MOVIE kl. 8:20 - 10:30 2D

10

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 5:30 3D
TWILIGHT : BREAKING DAWN :PART 1 kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN :PART 1 VIP kl. 8 - 10:30 2D
THE HELP Luxus VIP kl. 5:15 2D
TOWER HEIST kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl. 8 - 10:45 2D
THE HELP kl. 8 - 10:10 2D
FOOTLOOSE kl. 5:30 2D

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 5:30 2D
SEEKING JUSTICE kl. 8 - 10:20 2D

12

12

V I P

V I P

12

L

L

L

16

12

7

L

KEFLAVÍK

16

TWILIGHT : BREAKING DAWN PART 1 kl. 8 12
SEEKING JUSTICE kl. 10:20 16
THE IDES OF MARCH kl. 10:10 14
THE INBETWEENERS kl. 8 12
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Tvær bíóferðir á mánuði á kr. 500 - frítt í VIP - kynntu þér málið

Útgáfufagnaður var haldinn 
í Eymundsson á fimmtudag 
í tilefni bókarinnar Sagan 
sem varð að segja. Höfund-
ar eru Ingimar H. Ingimars-
son og Þorfinnur Ómars-
son. Þar skrifa þeir meðal 
annars um samskipti Ingi-
mars við Björgólfs-feðgana. 
Góðir gestir mættu í hófið og 
samfögnuðu með höfundum 
tveimur. 

Fögnuðu bók um Ingimar

GUÐRÚN OG INGIMAR Guðrún Vilborg Sverrisdóttir og Ingimar H. Ingimarsson.

TVÆR Í HÓFI Helga Jóhannsdóttir og 
Lára Ómarsdóttur samfögnuðu með 
höfundunum.

HRESSIR Halldór Halldórsson og Baldur 
Þórhallsson voru hressir.

HALLGRÍMUR OG ÞÓRIR Rithöfundurinn 
Hallgrímur Helgason og Þórir Guð-
mundsson mættu í hófið.

HÖFUNDAR Vel fór á með höfundunum 
Þorfinni Ómarssyni og Ingimari H. 
Ingimarssyni í útgáfuhófinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Ég hef ekki alveg fylgst með því 
hvað er satt og rétt í því,“ segir 
tónlistarmaðurinn Benedikt Her-
mann Hermannsson spurður hvort 
blóðugt myndband hans við lagið 
FF ekki CC hafi verið bannað á 
Youtube, enda finnst það ekki á 
síðunni.

Myndbandið var frumsýnt 
fyrir skömmu og hefur vakið 
mikla athygli en þar sjást nokkr-
ir náungar gæða sér á blóðugum 
kjötbita með tilheyrandi subbu-
skab. „Lagið er um að það sé dálít-
ið ógeðslegt að borða kjöt og af 
hverju maður sé að borða kjöt 
fyrst það er augljóslega svona 
ógeðslegt,“ segir Benni, sem er 
sjálfur hálfgerð grænmetisæta. 

„Mér finnst mjög ógeðslegt að 
borða kjöt en þegar ég neyðist til 
að gera það, geri ég það. Maður 
þarf stundum að gera hluti sem 
manni finnst leiðinlegir.“ 

Myndbandið var gert í tilefni 
þess að plata hans Skot, sem kom 
út hér heima í fyrra, er að koma út 
erlendis. Listahópurinn Næsarinn 
leikstýrði myndbandinu og leikur 
einnig í því. Hann samanstend-
ur af Örvari úr Múm, Sindra úr 
Seabear, Árna Vill úr FM Belfast, 
Mána, bróður Sindra og fleirum. 
„Það er grófur stíllinn hjá þeim 
og ég vildi hafa myndbandið dálít-
ið ógeðslegt. Þegar ég byrjaði að 
pæla í hvað ég sagði við þá í upp-
hafi var það nákvæmlega eins og 

útkoman. Þetta var ferskt, skrít-
ið en mjög ógeðslegt og mikið af 
blóði, þannig að þeir hittu alveg í 
mark.“  - fb 

Blóðugt myndband Benna

EKKI HRIFINN AF KJÖTI Benedikt 
Hermann Hermannsson borðar helst 
ekki kjöt nema hann neyðist til þess.
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Sérframleiðum 
bursta eftir þínum 

þörfum.

• •

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0030 · www.burstagerdin.is Í flestu sem viðkemur jólahaldinu er best að halda í hefðirnar 

og þar er MS rjóminn hvergi undanskilinn. MS rjóminn er þessi 
gamli góði sem er samt alltaf ferskur. Hann myndi endast á 

milli jóla og nýárs – ef hann væri ekki svona góður.

allra landsmanna 

Neil Patrick Harris, stjarna þátt-
anna How I Met Your Mother, 
segist elska að búa með kokki. 

Kærasti Harris heitir David 
Burtka og árið 2009 hætti hann 
kvikmyndaleik til að læra mat-
reiðslu. Harris segist sjálfur 
vera vonlaus kokkur og aldrei 
hafa getað eldað einföldustu 
máltíðir. Hann hafi því lifað á 
Subway-samlokum og hamborg-
urum þar til Burtka gerðist kokk-
ur, en hann eldar panini og jap-
anskt kobe-nautakjöt ofan í sinn 
heittelskaða. 

Harris og Burtka hafa verið 
saman í sjö ár og eiga 

saman tví-
burana 
Gideon 
og 
Harper.

Hættur 
að borða 
Subway

Ben Whishaw hefur verið ráðinn 
í hlutverk Q í næstu mynd um 
njósnarann James Bond, Skyfall. 
Wishaw er 31 árs og verður þetta 
því í fyrsta sinn sem Q er yngri 
en 007, sem hinn 43 ára Daniel 
Craig leikur. 

„Kvenkyns aðdáendur geta 
vera verið skotnar í fleiri 
náungum en Daniel fyrst Ben er 
núna kominn í hlutverk Q. Hann 
hefur mikið aðdráttarafl. Þetta 
var djörf ákvörðun,“ sagði heim-
ildarmaður við The Sun. „Hlut-
verk hans verður allt öðruvísi en 
hjá síðasta Q. Hann verður mun 
alvarlegri.“ 

Q sást síðast í Bond árið 2002 
í Die Another Day. Þá var John 
Cleese í hlutverkinu og tók hann 
við því af hinum sáluga Des-
mond Llewelyn sem hafði leik-
ið uppfinningamanninn í 36 ár. 
Þetta verður í annað sinn sem 
Wishaw leikur á móti Craig því 
þeir léku saman í glæpamynd-
inni Layer Cake. Skyfall verð-
ur 23. Bond-myndin og er hún 
væntanleg í október á næsta ári. 
Leikstjóri verður Sam Mendes, 
sem hefur gert myndir á borð 
við American Beauty, Revolu-
tionary Road og Road To Perdi-
tion.

Wishaw tekur við hlutverki Q

HINN NÝI Q Ben Wishaw hefur tekið við 
hlutverk Q fyrir næstu Bond-mynd.

NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Rihanna gerir vel við 
starfsmenn sína, en hún bauð í stóra 
þakkargjörðarmáltíð á bar í Dublin 
í gærkvöldi. Rihanna er á tónleika-
ferðalagi og vorkenndi starfsmönn-
um sínum fyrir að vera frá fjölskyld-
unni yfir hátíðina, en í starfsliði 
söngkonunnar eru yfir 100 manns. 

Rihanna tók barinn O‘Donoghue‘s 
á leigu fyrir herlegheitin, en hún 
kemur fram á tónleikum í Dublin í 
kvöld. Á boðstólum var það helsta 
sem einkennir þakkargjörðarmáltíð, 
eins og kalkúnn og sætar kartöflur. 

Býður starfs-
fólki í kalkún

BAUÐ Í MAT Rihanna vorkenndi 
starfsfólki sínu fyrir að vera að 
heiman yfir þakkargjörðarhátíð-
ina og bauð öllum í mat í Dublin.
 NORDICPHOTOS/GETTY

HAMINGJU-
SAMIR 
Þeir ætla 
að ganga í 
hjónaband á 
næsta ári
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sport@frettabladid.is

Verð frá kr.:

159.900

Elica háfar

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Platinum, Isobella, Twin, Wave og Grace háfar á tilboði*

glæsileg hönnun
og fágað yfirbragð

Járnskortur er oft ein
af ástæðum þess að við erum
þreytt og slöpp. Floradix járnmix-
túrurnar eru hreinar náttúruafurðir, gerðar
úr nýpressuðu grænmeti, ávöxtum og hveitikími,
fullar af vítamínum og steinefnum. Engin aukaefni,
hrein náttúruafurð.
Floradix blanda stuðlar að :

 Betri upptöku járns, vegna C vítamín innihalds.
Myndun rauðra blóðkorna og hemóglóbíns,     
aukið súrefnisflæði.

 Orkugefandi efnaskiptum
 Betra ónæmiskerfi
 Eðlilegri frumuskiptingu
 Auknu blóðstreymi
 Aukinni orku
 Auknum lífskrafti 

Floradix mixtúrurnar fást 
í Lyfjum & heilsu með 

20% afslætti
til 5.desember

20% 
afsláttur

við hlustum!

ÓLAFUR STEFÁNSSON  minnti heldur betur á sig í gær þegar hann skoraði sex mörk fyrir AG 
í 30-29 sigri á Ademar Leon í Meistaradeildinni. Ólafur er nýbyrjaður að spila eftir meiðsli og sýndi í 
leiknum að hann er ekki dauður úr öllum æðum. Snorri Steinn Guðjónsson átti einnig flottan leik með 
fjögur mörk og Guðjón Valur Sigurðsson skoraði eitt. AG er komið á topp síns riðils í Meistaradeildinni.

Lengjubikar karla:
Fjölnir-KFÍ   94-93
Fjölnir: Nathan Walkup 32/18 frák., Jón 
Sverrisson 20/14 frák., Calvin O’Neal 14, Tómas 
Bessason 11, Arnþór Guðmunds. 8, Trausti Eiríks-
son 4, Hjalti Vilhjálmsson 3, Björgvin Ríkharðs. 2. 
KFÍ: Craig Schoen 28/8 frák/8 stoðs, Ari Gylfason 
24/9 frák, Sigurður Orri Hafþórsson 16/, Jón  
Baldvinsson 11, Hlynur Hreinsson 7, Kristján 
Andrésson 5, Leó Sigurðsson 2.
KR-ÍR   94-58
KR: Finnur Atli Magnusson 19/9 frák., Hreggviður 
Magnússon 16, Martin Hermannsson 9/10 frák, 
David Tairu 9, Edward Lee Horton Jr. 8, Kristófer 
Acox 8, Jón Orri Kristjánsson 8, Páll Fannar 

Helgason 5, Ólafur Már Ægisson 4, Emil Þór 
Jóhannsson 4, Skarphéðinn Freyr Ingason 4. 
ÍR: Nemanja  Sovic 16, Robert Jarvis 15, Hjalti 
Friðriksson 15, Þorvaldur Hauksson 5, James 
Bartolotta 5, Ellert Arnarson 2.
Snæfell-Stjarnan   94-84
Snæfell: Quincy Hankins-Cole 28/11 frák, Jón 
Ólafur Jónsson 21, Marquis Sheldon Hall 14, 
Pálmi Freyr Sigurgeirsson 10, Ólafur Torfason 
9/10 frák, Sveinn Arnar Davíðsson 6, Hafþór Ingi 
Gunnarsson 6. 
Stjarnan: Justin Shouse 29, Keith Cothran 20/5 
stolnir, Fannar Freyr Helgason 12/11 frák, Guðjón 
Lárusson 10/5 fráköst, Marvin Valdimarsson 
10/5 fráköst/4 varin skot, Dagur Kár Jónsson 3, 
Sigurjón Örn Lárusson 0/4 fráköst.

EHF-bikarinn:
FH-St. Raphael   20-29 (9-14)
FH - Mörk (skot): Ólafur Gústafsson 5 (18), Þor-
kell Magnússon 4/1 (10/2), Andri Berg Haralds-
son 4 (12), Sigurður Ágústsson 2 (2), Hjalti Þór 
Pálmason 2 (4), Ísak Rafnsson 1 (1), Ari Magnús 
Þorgeirsson 1 (2), Atli Rúnar Steinþórsson 1 (2). 
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 13 (34/4, 
38%), Pálmar Pétursson 4/1 (12/3, 33%), 
Hraðaupphlaup: 5 (Þorkell Magnússon 2, 
Sigurður, Ísak, Ólafur ) 
Fiskuð víti: 2 ( Atli 2)
Utan vallar: 4 mínútur. 
Saint-Raphaël - Mörk (skot): Caucheteux Raphael 
8/6 (9/7), Krakowski Nicolas 6 (9), Juricek David 
5 (5), Stetsyura Mikola 3 (7), Tomas Alexandre 2 
(2), Megannem Heykel 2 (5), Krantz Geoffroy 1 
(1), Abily Aurelien 1 (1), Sanssouci Gregoire 1 (3). 
Varin skot: Djukanovic Slavisa 20/1 (40/2, 50%), 

HANDBOLTI Íslenska kvennalandslið-
ið í handknattleik sigraði Tékkland 
í tvígang um helgina en leikirnir 
voru hluti af undirbúningi liðsins 
fyrir heimsmeistaramótið í Brasi-
líu sem hefst í lok þessarar viku. 
Ágúst Þór Jóhannsson, landsliðs-
þjálfari Íslands, er nokkuð bjart-
sýnn á framhaldið.

„Varnarleikur liðsins var nokk-
uð góður í leikjum gegn Tékkum 
og ég var ánægður með það,“ sagði 
Ágúst.

„Sóknarleikur okkar er á köflum 
mjög góður, en þegar stelpurnar 
eru ekki einbeittar þá föllum við 
niður á nokkuð dapurt plan sókn-
arlega. Þegar út í mótið er komið 
þá megum við ekki fá svona ódýr 
mörk á okkur úr hraðaupphlaup-
um, en það gerðist of oft á móti 
Tékklandi. Ég hef reynt að breyta 
leikstíl liðsins og vil að stelpurn-
ar keyri hraðann enn meira upp. 
Slíkt býður aftur á móti upp á fleiri 
tæknifeila en það er hlutur sem við 
verðum að vinna bug á“.

Íslenska liðið heldur til London á 
morgun þar sem lokaundirbúning-
ur liðsins fyrir heimsmeistaramót-
ið í Brasilíu fer fram, en liðið mætir 
Bretlandi í óopinberum æfingaleik.

„Leikurinn gegn Bretum verð-
ur bara léttur æfingaleikur þar 
sem við ætlum að rúlla liðinu vel 
og æfa ákveðin atriði. Við ætlum 
okkur til að mynda að æfa okkur 
vel að vera einum færri í leikn-
um og þetta verður nokkuð frjáls-
legur leikur. Stelpurnar eru í fínu 
standi og engin alvarleg meiðsli í 
hópnum“.

Stelpurnar hefja leik á heims-
meistaramótinu í Brasilíu 3. des-
ember gegn Svartfjallalandi, en 
auk þeirra mætir liðið Angóla, 
Noregi, Kína og Þýskalandi og því 
er þetta ærið verkefni fyrir stelp-
urnar okkar.

„Það er ljóst að við erum í mjög 
sterkum riðli. Þýskaland, Noreg-
ur og Svartfjallaland eru frábær-
ar þjóðir en við verðum að sigra 
Angóla og Kína til að eiga mögu-
leika. Við ætlum samt sem áður 
bara að taka einn leik fyrir í einu 
og undirbúa liðið fyrir hvern and-
stæðing.“ 

 - sáp

Stelpurnar okkar halda af stað til Brasilíu á morgun en það styttist í HM:

Vil að liðið spili enn hraðari bolta

ÁGÚST ÞÓR Var nokkuð sáttur við leik 
íslenska liðsins gegn Tékkum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HANDBOLTI FH-ingar töpuðu illa í 
gær, 29-20, fyrir Saint-Raphaël frá 
Frakklandi í 32-liða úrslitum EHF-
bikarsins. Frakkarnir eru komnir 
með rúmlega annan fótinn í 16-liða 
úrslitin.

Jafnræði var með liðunum 
fyrstu mínútur leiksins. Þá spýttu 
gestirnir í lófana og keyrðu upp 
hraðann en heimamenn brotnuðu 
þegar Saint-Raphaël hafði náð 
nokkurra marka forystu. FH-ing-
ar náðu fáum skotum í gegnum 
vörn Saint-Raphaël og turnarnir í 
vörn gestanna voru illviðráðanleg-
ir. Frakkarnir sigu fram úr næstu 
mínútur og höfðu fimm marka for-
ystu í hálfleik, 14-9.

Sama var uppi á teningnum í 
síðari hálfleiknum og voru Frakk-
arnir einu númeri of stórir fyrir 
Íslandsmeistarana.

„Þetta verður gríðarlega erfitt 
verkefni á útivelli,“ sagði Andri 
Berg Haraldsson, leikmaður FH, 
eftir tapið í gær.

„Ég er aðallega svekktur út af 

því við vorum ekki að spila eins vel 
og við getum. Við klikkum á fjór-
um dauðafærum á stuttum kafla 
í fyrri hálfleik sem eiginlega fór 
með leikinn, þeir komust þá fimm 
mörkum yfir. Það var síðan eins og 
menn hefðu ekki trú á verkefninu 
þegar við lendum nokkrum mörk-
um undir. Við fáum mikið úr því 
að spila gegn svona sterku liði. Við 
ætlum að fara út til Frakklands og 
selja okkur dýrt þar“.

Kristján Arason var ekki sáttur 
með það hversu fljótt hans menn 
misstu trúna. „Við lentum á móti 
liði í kvöld sem var einu númeri of 
stórt fyrir okkur,“ sagði Kristján.

„Við spiluðum vel framan af og 
vorum vel inni í leiknum, en þegar 
þeir komust tveimur mörkum yfir 
þá misstu menn tiltrúna. 

Það vantaði mun meiri hraða 
í okkar leik til að komast í gegn-
um vörn þeirra. Þetta er auðvitað 
algjört topplið með landsliðsmenn 
í nánast öllum stöðum á meðan við 
vorum að leyfa ungum strákum að 

spreyta sig og þeir fengu dýrmæt-
ar mínútur. Þetta lið er einfald-
lega komið í gegnum lengri skóla 
en við,“ sagði Kristján að lokum.

Liðin mætast aftur ytra næst-
komandi sunnudag og FH þarf 
hreinlega á kraftaverki að halda 
til að eiga möguleika.  - sáp

FH VAR NÚMERI OF LÍTIÐ
Íslandmeistarar FH fengu skell gegn franska liðinu St. Raphael í EHF-bikarnum 
í gær. Augljós styrkleikamunur er á liðunum og FH á enga von um að komast 
áfram í keppninni eftir níu marka tap. FH missti trúna of snemma í leiknum.

KINNHESTUR Ólafur Gústafsson fær hér einn á kjammann frá varnarmanni franska liðsins í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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videyjarstofa@holt.is    sími 552 5700    www.videyjarstofa.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt 
sér um allar veitingar í Viðeyjarstofu.

nga og hópa
nt

ga og hópa
tunni

Lifandi 

píanótónlist 

með ljúfum

jólalögum

isis

um
ist 

mm

wwwww
ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is

Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz og KIA á Íslandi.

 

 
 

Mercedes-Benz E 240 

Verð áður 4.790.000 kr.

4MATIC/TILBOÐSBÍLL

árg. 2005, ekinn 64 þús. km.
2400cc, bensín, sjálfsk.  

Verð nú 3.990.000 kr.

 

 
 

Mitsubishi Pajero 4x4
árg. 2007, ekinn 147 þús. km.
2900cc, dísil, sjálfsk. 

 

Verð 5.190.000 kr.

Mercedes-Benz GLK
árg. 2011, ekinn 2 þús. km.
2143cc, dísil, sjálfsk. 

Verð 8.900.000 kr.

Ford F150 4x4
árg. 2005, ekinn 69 þús. km.
5400cc, bensín, sjálfsk. 

Verð 2.990.000 kr.

Mazda Tribute 4x4
árg. 2006, ekinn 67 þús. km.
3000cc, bensín, sjálfsk. 

Verð 1.990.000 kr.

 

 

Hyundai Tuscon 4x4
árg. 2008, ekinn 93 þús. km.
2656cc, bensín, sjálfsk. 

Verð 2.390.000 kr.

Kia Sorento 4x4
Eigum úrval notaðra Kia
Sorento sportjeppa, dísil
eða bensín. Nánar á askja.is

Verð frá 2.880.000 kr.

Nissan Patrol 4x4 Elegance útf./Leður

árg. 2007, ekinn 80 þús. km.
3000cc, dísil, sjálfsk. 

Verð 4.590.000 kr.
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Enska úrvalsdeildin:
LIVERPOOL - MAN. CITY 1-1
0-1 Vincent Kompany (31.), 1-1 Joleon Lescott, 
sjm (33.).
SWANSEA - ASTON VILLA 0-0

ARSENAL - FULHAM 1-1
0-1 Thomas Vermaelen, sjm (65.), 1-1 Thomas 
Vermaelen (81.).
BOLTON - EVERTON 0-2
0-1 Marouane Fellaini (49.), 0-2 Apostolos Vellios 
(78.).
CHELSEA - WOLVES 3-0
1-0 John Terry (6.), 2-0 Daniel Sturridge (28.), 
3-0 Juan Mata (44.).
MAN UNITED - NEWCASTLE 1-1
1-0 Javier Hernandez (48.), 1-1 Demba Ba (63.).
NORWICH CITY - QPR 2-1
1-0 Russell Martin (13.), 1-1 Luke Young (57.), 2-1 
Grant Holt (71.).
STOKE CITY - BLACKBURN ROVERS 3-1
1-0 Rory Delap (27.), 2-0 Glenn Whelan (57.), 
3-0 Peter Crouch (71.), 3-1 Ruben Rochina (85.).
SUNDERLAND - WIGAN ATHLETIC 1-2
1-0 Sebastian Larsson (7.), 1-1 Jordi Gomez (43.), 
1-2 Franco Di Santo (92.).
WBA - TOTTENHAM HOTSPUR 1-3
1-0 Youssuf Mulumbu (9.), 1-1 Emmanuel 
Adebayor (24.), 1-2 Jermain Defoe (80.), 1-3 
Emmanuel Adebayor (92.)

STAÐAN:
Man. City 13 11 2 0 43-12 35
Man.United 13 9 3 1 30-13 30
Tottenham 12 9 1 2 26-16 28
Newcastle 13 7 5 1 19-12 26
Chelsea 13 8 1 4 28-17 25
Liverpool 13 6 5 2 17-12 23
Arsenal 13 7 2 4 26-23 23
Aston Villa 13 3 7 3 16-17 16
Everton 12 5 1 6 15-16 16
Norwich City 13 4 4 5 19-21 16
QPR 13 4 3 6 14-24 15
Stoke City 13 4 3 6 13-23 15
WBA 13 4 2 7 12-20 14
Swansea City 13 3 5 5 12-16 14
Fulham 13 2 6 5 15-16 12
Sunderland 13 2 5 6 15-15 11
Wolves 13 3 2 8 13-23 11
Bolton 13 3 0 10 19-31 9
Wigan 13 2 3 8 12-24 9
Blackburn 13 1 4 8 17-30 7

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Liverpool var ekki fjarri 
því að verða fyrst allra liða í enska 
boltanum til þess að leggja Man. 
City í vetur. Jafntefli niðurstaðan 
í leik þar sem Liverpool hefði átt 
að vinna en klaufaskapur og mark-
varsla Joe Hart færði City stig.

City missti Balotelli af velli með 
rautt spjald þegar tíu mínútur voru 
eftir af leiknum og í kjölfarið sótti 
Liverpool nær linnulaust.

„Ég var ekki sammála þessu 
spjaldi. Dómarinn ætlaði ekki að 
spjalda fyrr en leikmenn Liver-
pool fór að skipta sér af,“ sagði 
Roberto Mancini, stjóri City, um 
rauða spjaldið. Balotelli var afar 
svekktur og braut hurð inn í bún-
ingsklefa í bræðiskasti.

„Ég veit ekkert um það. Ef hann 

braut hurð þá verður hann bara 
að borga hana,“ sagði Mancini 
sem hrósaði markverðinum Hart 
í hástert enda kom hann oftar en 
einu sinni til bjargar.

Ferguson brjálaður
Man. Utd fékk aðeins eitt stig 

gegn Newcastle. Mark Newcastle 
kom úr víti sem aldrei átti að 
dæma og Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, var allt annað en sáttur.

„Eini maðurinn á leikvangin-
um sem taldi þetta vera víti var 
aðstoðardómarinn. Dómarinn 
taldi þetta vera horn og var hann 
nálægt atvikinu. Þetta var algjör 
harmleikur,“ sagði Ferguson afar 
reiður eftir leikinn. 

  - hbg

Manchesterliðin misstigu sig bæði um helgina:

City heppið á Anfield

RAUTT Balotelli situr hér og bíður eftir rauða spjaldinu. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

> Stöð 2 kl. 21.15
Covert Affairs 

Einn allra besti þátturinn í sjón-
varpi í dag. Annie Walker er 
nýliði hjá CIA og þarf að takast 
á við erfið mál. Í þættinum í 
kvöld kannar hún grunsamleg 
viðskipti á uppboði og hittir 
óvænt gamlan kærasta.

Á miðvikudaginn var missti ég 
af heimildarmyndinni Dancing 
with the Devil sem sýnd var 
í sjónvarpi allra landsmanna. 
Daginn eftir að hún var sýnd var 
mikið um hana skrafað og því 
ákvað ég að bæta ráð mitt og 
horfa á hana á Leigunni.

Dancing with the Devil 
segir frá þremur mönnum, 
eiturlyfjasala, lögreglumanni og 
predikara, sem allir eru búsettir í Ríó de Janeiró 
og hafa haft kynni af undirheimum þessarar fyrr-
verandi höfuðborgar Brasilíu.
Tökuliðið fékk aðgang að eftirlýstum glæpa-
mönnum í Ríó sem deila sögum sínum með 

áhorfendum og eiga þeir það allir 
sameiginlegt að þrá fátt heitar 
en að segja skilið við blóðugt og 
ofbeldisfullt líferni sitt. Þannig 
upplýsir eiturlyfjasalinn Spider-
man tökumenn um ósk sína að 
gerast predikari og aðstoða fátæk 
börn í hverfinu við að verða sér 
úti um menntun.

Myndin var einstaklega 
athyglisverð áhorfs og um leið 

sorgleg því margt af þessu fólki átti sér ekki við-
reisnar von sökum fátæktar og skorts á menntun. 
Höfuðpaur glæpamannanna viðurkenndi til 
dæmis að hann væri óskólagenginn með öllu og 
væri því ólæs, óskrifandi og kunni ekki að reikna.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON FANN TIL MEÐ GLÆPAMÖNNUM

Glæpamaðurinn sem vildi hjálpa

10.05 Jane Eyre  11.00 Jonathan Creek  11.50 
EastEnders  12.20 Derren Brown. Russian 
Roulette  13.10 Come Dine With Me  14.00 The 
Graham Norton Show  14.45 The Inspector Lynley 
Mysteries  15.30 The Inspector Lynley Mysteries  
16.15 Come Dine With Me  17.05 Derren Brown. 
Russian Roulette  18.00 QI  18.30 QI  19.00 QI  
19.30 Top Gear  20.20 Top Gear  21.15 Michael 
McIntyre‘s Comedy Roadshow  22.00 The Graham 
Norton Show  22.45 Skavlan  23.40 The Graham 
Norton Show  00.45 Top Gear  

10.10 Det sode liv  11.00 DR Update - nyheder og 
vejr  11.10 21 Søndag  11.50 Cleo  12.20 Clement 
Søndag  14.00 DR Update - nyheder og vejr  14.10 
Maggies nye liv  15.00 Den lille røde traktor  15.15 
Tagkammerater  15.30 Peter Pedal  16.00 Rockford  
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  22.40 Et liv uden stoffer 

18.00 Að norðan

12.35 Fugleøya Runde  13.00 Nyheter  13.05 
Norge rundt  13.30 Ut i naturen. Magasin  
14.00 Nyheter  14.10 Dallas  15.00 Nyheter  
15.10 Jessica Fletcher  16.00 Nyheter  16.10 
Bondeknolen  16.40 Oddasat - nyheter på sam-
isk  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 Buzz 
Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?  21.30 
Livssynsdirektoratet  22.00 Kveldsnytt  

11.15 Sportspegeln  11.45 Inför Junior Eurovision 
Song Contest 2011  12.15 Hugo Alfvén 1872-
1960  13.00 The Trip  13.30 Resa i natten  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 Små 
barn - stora rättigheter  22.00 Pojkskolan med 
Gareth Malone  23.00 Starke man  23.30 Rapport  

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

06.00 ESPN America 08.15 The World 
Cup of Golf (4:4) 12.15 Golfing World 
13.05 The World Cup of Golf (4:4) 17.05 
PGA Tour - Highlights (40:45) 18.00 Golfing 
World 18.50 The World Cup of Golf (4:4) 
22.00 Golfing World 22.50 THE PLAYERS 
Official Film 2011 (1:1) 23.40 ESPN America

06.40 Frost/Nixon
08.40 30 Days Until I‘m Famous
10.10 Funny Money
12.00 The Last Song
14.00 30 Days Until I‘m Famous
16.00 Funny Money
18.00 The Last Song
20.00 Frost/Nixon
22.00 Prête-moi ta main
00.00 Who the #$&;% is Jackson Pollock
02.00 Find Me Guilty
04.00 Prête-moi ta main
06.00 Independence Day

19.25 The Doctors (165:175)
20.10 Wonder Years (15:17)
20.35 Wonder Years (16:17)
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
22.00 Heimsendir (8:9)
22.45 The Killing (10:13)
23.35 Mad Men (5:13) 
00.25 My Name Is Earl (4:27) 
00.50 Wonder Years (15:17) 
01.10 Wonder Years (16:17)
01.35 The Doctors (165:175) 
02.20 Sjáðu
02.45 Fréttir Stöðvar 2 
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

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

14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Húrra fyrir Kela (52:52)
17.43 Mærin Mæja (42:52)
17.50 Babar (4:26)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Ekki gera þetta heima (Ikke gjör 
dette hjemme)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Maður og jörð – Árnar - Vinir 
eða óvinir (7:8) (Human Planet) Heimilda-
myndaflokkur frá BBC um samband manns 
og náttúru. Í hverjum þætti er sjónum beint 
að einni tegund vistkerfa: hafinu, eyðimörk-
um, frumskógum, fjöllum og svo framvegis, 
og sagt frá því hvernig mannskepnan hefur 
samið sig að aðstæðum sem oft eru óblíðar.
21.05 Komdu að sigla Brot af því besta 
frá „Komdu að sigla“, norrænni siglingahátíð 
sem haldin var á Húsavík í sumar. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Í þættinum 
er sýnt frá leikjum á Íslandsmóti karla og 
kvenna í handbolta og körfubolta.
23.00 Réttur er settur (22:25) 
23.45 Skjáræði (Videocracy) (e)
01.10 Kastljós (e)
01.45 Fréttir
01.55 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (69:175)
10.15 Masterchef (6:13)
11.00 Mercy (14:22)
11.50 Lie to Me (20:22)
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance (14:23)
14.25 So You Think You Can Dance (15:23)
15.15 ET Weekend
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.00 Bold and the Beautiful
17.25 Nágrannar
17.52 The Simpsons (7:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.21 Veður 
19.30 Malcolm in the Middle (5:25)
19.55 My Name Is Earl (4:27)
20.25 Glee (6:22)
21.10 Covert Affairs (8:11) Ný og spenn-
andi þáttaröð í anda Chucks 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.
21.55 Celebrity Apprentice (4:11) Auð-
kýfingurinn Donald Trump leiðir saman mis-
stórar og skærar stjörnur í hörkuspennandi 
markaðs- og fjáröflunarkeppni. Meðal kepp-
enda eru kántrístjarnan Clint Black, körfu-
boltahetjan Dennis Rodman, grínistinn Tom 
Green og Joan Rivers. Í lokin hlýtur einn 
keppandi verðlaun upp á 250 þúsund doll-
ara sem renna til góðgerðasamtaka að eigin 
vali.
23.25 Twin Peaks (6:8)
00.15 Two and a Half Men (15:16)
00.40 Mike & Molly (11:24)
01.05 Chuck (10:24)
01.50 Terra Nova
02.35 Community (7:25)
03.00 Wild West Comedy Show 
04.40 Prom Night In Mississippi 
06.10 Malcolm in the Middle (5:25)

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
16.10 Game Tíví (11:14) (e)
16.40 Rachael Ray
17.25 Dr. Phil
18.10 Life Unexpected (12:13) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (17:48)
19.20 Everybody Loves Raymond - 
OPIÐ (2:25)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (3:24) (e)
20.10 Kitchen Nightmares (8:13) Illgjarni 
matreiðslumaðurinn Gordon Ramsey heimsæk-
ir veitingastaði sem enginn vill borða á og hefur 
eina viku til að snúa rekstri þeirra við. 
21.00 Parenthood (15:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjartnæm 
og dramatísk. Haddie tekur ákvörðun sem 
á eftir að breyta lífi hennar. Brestir taka að 
myndast í samband Crosby og Jasmine.
21.45 Mad Dogs NÝTT (1:4) Bresk 
spennuþáttaröð þar sem fylgst er með fjór-
um fyrrum skólafélögum á fertugsaldri sem 
ferðast til Mallorca til að hitta þann fimmta 
í hópnum - hinn auðuga Alvo sem hefur 
komið ár sinni vel fyrir borð á Spáni. Félag-
arnir koma til Spánar en skemmtilegir endur-
fundir breytast þó fljótt í martröð þegar morð 
er framið og þeir flækjast í vef lyga og svika.
22.35 Jimmy Kimmel
23.20 Law & Order (11:24) (e)
00.30 United States of Tara (8:12) (e)
00.30 Outsourced (11:22) (e)
01.00 Kitchen Nightmares (8:13) (e)
01.45 Mad Dogs (1:4) (e)
02.35 Everybody Loves Raymond (e)
02.55 Pepsi MAX tónlist

16.30 PGA Championship 

20.30 F1: Við endamarkið Keppni helg-
arinnar í Formúlu 1 kappakstrinum krufin til 
mergjar.

21.00 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

21.40 Meistaradeild Evrópu: Milan - 
Barcelona Útsending frá leik AC Milan og 
Barcelona í Meistaradeild Evrópu.

23.35 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað 
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu 
leikir krufðir til mergjar.

07.00 Liverpool - Man. City
13.50 Arsenal - Fulham
15.40 Norwich - QPR
17.30 Sunnudagsmessan
18.50 Premier League Review 2011/12
19.45 PL Classic Matches: Tottenham 
- Everton, 2002 
20.15 Liverpool - Man. City
22.00 Premier League Review 2011/12
23.00 Football League Show
23.30 Stoke - Blackburn 
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Harðkjarnasveitin Mínus kom fram 
á einum tónleikum í tengslum við 
rokkhátíð sem haldin var í St. 
Péturs borg í Rússlandi nú á dögun-
um. Mínus var eina erlenda sveit-
in sem kom fram á hátíðinni og 
að sögn Krumma Björgvinssonar, 
söngvara sveitarinnar, var ferðin 
stórskemmtileg frá upphafi til loka. 

Krummi segir þjóðlagatón-
list og popp tvær vinsælustu tón-
listarstefnurnar í Rússlandi og að 
með hátíðinni vildu aðstandendur 
hennar vekja athygli almennings 
á rokktónlist. „Það mætti segja að 
við höfum farið út í pílagrímsför til 
að berjast fyrir rússnesku rokki,“ 
segir Krummi.

Tónleikarnir fóru fram á leik-
vangi í borginni sem rúmar allt 
að tíu þúsund manns og var höllin 
nánast full er Mínus-menn stigu 
á svið. „Við vorum næstsíðastir á 

svið og höllin var þá orðin troð-
full af fólki sem virtist skemmta 
sér vel. Það var gríðarlega mik-
ill munur á okkar tónlist og þeirri 
sem rússnesku sveitirnar voru að 
spila, það var oft einhver þjóðlegur 
hljómur hjá þeim sem finnst ekki 
hjá okkur.“

Meðlimir Mínuss komu síðast 
saman á Iceland Airwaves árið 
2010 og tóku því nokkra daga 
saman þar sem þeir æfðu sig 
fyrir tónleikana. Tímann á milli 
æfinga notuðu þeir til að skoða sig 
um í borginni sem Krummi segir 
skemmtilega og stórbrotna. „Það 
tala fáir ensku þarna þannig að 
við áttum oft erfitt með að koma 
okkur á milli staða en náðum þó 
alltaf að bjarga okkur á einhvern 
hátt. Við eyddum miklum tíma í 
neðanjarðarlestinni, sem var alltaf 
troðin af fólki, því leigubílar voru 

allir ómerktir. Maður stóð bara við 
götubrúnina og rétti út höndina og 
þá stoppaði oftast einhver bíll en 
þú vissir aldrei við hverju mátti 
búast. En fólk var almennt mjög 
hjálpsamt og frábært.“

Inntur eftir því hvort hart hafi 
verið tekið á því í Rússlandi svarar 
Krummi neitandi. „Við höfum allir 
fullorðnast. Ég náði að lesa tvær 
bækur á fimm dögum og fór oft-
ast snemma að sofa. Maður þarf að 
fara vel með sig og röddina, þegar 
maður var ungur gat maður leyft 
sér ýmislegt en það er liðin tíð og 
aðrir og skemmtilegri teknir við.“

Mínus lauk nýverið við upptök-
ur á efni á nýja hljómplötu sem 
væntanleg er í verslanir í byrj-
un næsta árs og að sögn Krumma 
geta aðdáendur þeirra búist við 
sama harðkjarnarokkinu nema með 
nýjum blæ.

HLJÓMSVEITIN MÍNUS:  HÉLT TÓNLEIKA Í RÚSSLANDI

Barðist fyrir rokkinu

BERJAST FYRIR ROKKINU Harðkjarnasveitin Mínus kom fram á einum tónleikum í Rússlandi nú á dögunum. Að sögn Krumma 
Björgvinssonar fóru þeir félagar í pílagrímsför til landsins til að berjast fyrir rokkinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þetta er auðvitað bara rakið lög-
brot og ég get örugglega fengið 
Pétur Jóhann í lið með mér. Eggert 
Þorleifsson er örugglega líka reiðu-
búinn til að leggja mér lið,“ grínast 
kvikmyndagerðarmaðurinn Ólaf-
ur Jóhannesson. Það vakti mikla 
athygli þegar menntamálaráðherra 
og iðnaðarráðherra kynntu í Frétta-
blaðinu „Stóra planið“ en svo nefnd-
ust tillögur þeirra til uppbyggingar 
íslenskrar kvikmyndagerðar eftir 
erfið ár í kjölfar bankahrunsins. 
Hvort það er tilviljun eður ei þá 
er Stóra planið einnig nafn á kvik-
mynd Ólafs sem frumsýnd var fyrir 
þremur árum. Ólafur er stoltur af 

þessari nafnagift hjá ráðherrunum 
tveim og segir þetta heiður fyrir 
sig. „Þetta er mjög skemmtilegt og 
ég verð að senda þeim dvd-diskinn 
með myndinni ef þær hafa ekki séð 
hana.“

Ólafur var nýlentur á Keflavík-
urflugvelli þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum en hann var að koma 
heim frá Los Angeles. „Þetta var 
bara þriggja vikna fundaherferð 
og ég sat svona fimm fundi á dag. 
Í Los Angeles er hins vegar sjötíu 
og fimm prósent af öllu sem sagt er 
bara innantómt loft og maður hefur 
líka bara lært það.“ Ólafur  var 
líka að fylgja eftir endurgerðinni á 

kvikmyndinni Borgríki. Hann hitti 
meðal annars leikstjórann James 
Mangold, framleiðendurna og lög-
fræðingateymi þeirra en Mangold, 
sem leikstýrði Johnny Cash-mynd-
inni Walk the Line, hefur hug á því 
að endurgera íslensku spennumynd-
ina. „Þetta er bara allt í vinnslu og 
mér leist bara mjög vel á hann, 
þetta er fínn gæi,“ segir Ólafur.  -  fgg

Ólafur á fundi með Mangold

STOLTUR Ólafur Jóhannesson er stoltur 
af því að ráðherrarnir tveir skuli hafa 

kallað tillögur sínar Stóra planið. Ólafur 
var í stífri fundaherferð í Los Angeles þar 

sem hann átti meðal annars fund með 
James Mangold.

„Á hverjum morgni skreiðist ég 
á fætur, rista brauð og set fram 
ost og sultu auk Nesquik-kaffi 
og smá appelsínusafa, kveiki 
á kertum og dreg svo konuna 
mína á lappir. Það er notalegt.“

Svavar Knútur Kristinsson, tónlistarmaður.

Harper Collins, útgefandi Ólafs Jóhanns Ólafsson-
ar í Bandaríkjunum, lét prenta tvö þúsund 
kynningareintök af nýjustu bók rithöfund-
arins, Málverkinu. Eintökunum er dreift 
til fjölmiðla og blaðamanna, eigenda bóka-
búða og annarra sem málið varðar en 
eftir því sem Fréttablaðið kemst næst er 
þetta töluverður fjöldi en til samanburður 
má geta þess að meðalupplagið að íslenskri 
bók er tvö þúsund eintök. 

Ólafur sjálfur vildi hins vegar ekki 
tjá sig mikið um þetta mál þegar 
Fréttablaðið leitaði eftir því, stað-
festi hins vegar að talan væri 
rétt. „Ég var sjálfur mjög hissa 
þegar ég heyrði þennan fjölda,“ 
segir Ólafur. Hins vegar mátti 
litlu muna að Málverkið kæmi 
ekki út hér á landi fyrr en árið 
2012 þar sem ákvæði í útgáfu-
samningi Ólafs við Harper Coll-
ins kvað á um að þeir yrðu allt-
af fyrstir með útgáfuna. 

„Ég var nú ekkert að rýna mikið í þetta ákvæði á 
sínum tíma enda, þegar ég skrifaði undir samn-

inginn, þá leit nú út fyrir að ég yrði búinn með 
bókina og að hún kæmi út á svipuðum tíma í 
Ameríku og heima,“ segir Ólafur. En skrifin 
drógust á langinn og verkinu seinkaði.  „Og 
þar sem undirbúningurinn hérna úti er miklu 
þyngri í vöfum en heima þá leit allt út fyrir að 
bókin kæmi út í febrúar hérna úti og þá á sama 

tíma á  Íslandi. Og það gefur enginn 
heilvita maður á Íslandi svona bók út 
á þeim tíma þannig að jólin 2012 voru 
næst inni í myndinni. En þetta gekk 
í gegn, enda hefði það verið skrýtin 
staða ef bókin hefði komið út fyrst 
í Bandaríkjunum og svona miklu 
seinna á Íslandi.“ - fgg

Tvö þúsund kynningareintök 

MIKIL EFTIRVÆNTING Forlagið Harper 
Collins hefur mikla trú á Ólafi Jóhanni 
og lét prenta tvö þúsund kynningarein-
tök af nýjust bók hans, Málverkinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Listaspírur yfirgefa 101
Besti flokkurinn undirbýr nú 
af kappi framboð á landsvísu í 
þingkosningunum 2013. Sem 
kunnugt er hefur flokkurinn tekið 
höndum saman við Guðmund 
Steingrímsson og stuðningsmenn 
hans um framboðið, og hefur verið 
boðað að Guðmundur og Heiða 
Kristín Helgadóttir, framkvæmda-
stjóri Besta flokksins, muni leiða 
hvort sinn listann. Framboðið, sem 
hljóta mun annað nafn en Besti 
flokkurinn, hefur nú komið sér upp 
skrifstofu þar sem drög eru lögð 
að næstu skrefum. Fólkinu í Besta 
flokknum hefur gjarnan 
verið legið á hálsi að 
vera lattélepjandi 
listaspírur úr póst-
númeri 101, en skrif-
stofa þessi er hins 
vegar í 105, nánar 
tiltekið í Brautarholti, 
með fallegt 
útsýni í 
norður. 

 - fgg/sh

Skaupinu haldið opnu
Tökum á Áramótaskaupinu lauk á 
laugardagskvöld í mikilli snjókomu 
og talsverðu frosti. Tökuliðið 
harkaði hins vegar af sér og lét 
vetur konung ekki komast upp 
með neitt múður. Eins og þegar 
hefur verið greint frá mun Gunnar 
Björn leikstýra Skaupinu þriðja árið 
í röð og hann heldur mikilli tryggð 
við sína leikara; þannig er Gunnar 
Helgason sem fyrr í hlutverki Jóns 
Bjarnasonar og Sigrún Edda Björns-
dóttir er Dorrit forsetafrú. Þá munu 

áhorfendur Skaupsins 
væntanlega fá að 
sjá leikna útgáfu af 
Tobbu Marinós. Þá 
ætla Skaupsmenn 
að halda einum 
tökudegi opnum 

enda virðist allmikill 
skjálfti vera kominn 

í ríkisstjórnarsam-
starfið og menn 

vilja síður en svo 
missa af slíku 

tækifæri. 

1 Höfuðkúpubrotinn eftir 
líkamsárás í Hafnarfirði

2 Leiðin til léttleikans er þung á 
fótinn

3 Páfinn kærður fyrir 
umferðarlagabrot

4 Molotov bar hlýhug til 
Íslendinga
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