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Læknar á Landspítalanum fá
svigrúm fyrir vertíð erlendis
Ætti að fá gráðu
Bók Yrsu Sigurðardóttur
er kennd við Columbiaháskólann í New York.
bækur 30

Bók í afmælisgjöf
Kristín Ómarsdóttir
gefur út skáldsögu á
fimmtugsafmælinu.
tímamót 16

Læknar sækja í auknum mæli um starfsleyfi erlendis. Starfsfólki gefið aukið svigrúm til að missa það ekki
úr landi. Algengt er að læknar fari utan til að drýgja tekjurnar en viðvarandi flótti er á vinnuafli eftir hrun.
ATVINNUMÁL Forsvarsmenn Landspítalans hafa gefið sérgreinalæknum aukið svigrúm á síðustu
árum til að gefa þeim kost á að fara
utan í styttri vinnuferðir. Slíkar
ferðir eru farnar til að drýgja tekjur
og mörg dæmi eru um að læknar nái
að vinna sér inn töluvert hærri laun
á einni til tveimur vikum erlendis
en þeir gera hér á landi.
Á bráðamóttöku Landspítalans
eru þrettán stöðugildi sérfræðilækna og þar af starfa tveir læknar
að hluta til á sjúkrahúsum í útlöndum.

Elísabet Benedikz, yfirlæknir á
bráðamóttöku, segir nokkra lækna
á deildinni fara reglulega utan í
styttri vinnuferðir.
„Svo hefur verið nokkuð um að
fólk taki sér frí til að fara í vinnuferðir. Þeir fara til að drýgja
tekjurnar, sumir eru að byggja og
svoleiðis,“ segir hún.
Elísabet segir aðstæður lækna
hafa breyst mikið eftir hrunið.
Ákveðinn flótti á vinnuafli sé viðvarandi og því sé verið að reyna að
gefa læknum svigrúm til að vinna
fyrir sér í útlöndum. „Þeir bera

Svo hefur verið
nokkuð um það að
fólk taki sér frí til að fara í
vinnuferðir.
ELÍSABET BENEDIKZ
YFIRLÆKNIR Á BRÁÐAMÓTTÖKU

meira úr býtum en það er misjafnt eftir því hvert þeir fara. Ef
þeir vinna í Norður-Noregi eða
Norður-Svíþjóð á stanslausum
vöktum geta þeir halað inn töluverðum peningum,“ segir Elísabet.

Anna Gunnarsdóttir, formaður
Læknaráðs LSH, segir spítalann
ekki halda utan um fjölda þeirra
lækna sem fara til vinnu í útlöndum.
Margir séu í hlutastarfi á spítalanum, til að mynda eru 70 prósent skurðlækna einnig starfandi
annars staðar. Algengt sé að fólk sé
í tveimur til fjórum störfum.
„Það hefur aukist að menn sæki
um læknaleyfi eða starfsleyfi, sem
gæti verið vísbending um utanferðir,“ segir hún. „En tilfinningin
er klárlega sú að þessar ferðir hafi
aukist.“
- sv / sjá síðu 6

Rafbókavæðing á Íslandi:

Forlagið opnar
fyrir Kindle
ÚTGÁFA Forlagið, stærsta útgáfu-

Selfoss þarf kraftaverk
Framarar unnu uppi á
Skaga og eru nánast búnir
að bjarga sér frá falli.
sport 24

veðrið í dag
8

8
8
10
10

STYTTIR UPP Í dag verða austan
8-15 m/s syðra en annars hægari.
Styttir víða upp og léttir smám
saman til. Hiti 8-14 stig.
VEÐUR 4

MEISTARI Bolabíturinn Prince Rooney vann til verðlauna í flokki bolabíta á sýningu Hundaræktarfélagsins Rex í gær. Sýningin var haldin í Mosfellsbæ en til stóð að halda hana í reiðhöll Gusts á laugardag. Færa þurfti
sýninguna vegna þess að lifrarpylsu, sem var talin eitruð, hafði verið dreift um sýningarsvæðið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

fyrirtæki landsins, stefnir að því
að gera eigendum allra tegunda
lesbretta kleift að kaupa rafbækur af vef þess fyrir jól. Þetta
mun stórauka úrval fyrir eigendur
Kindle-lesbretta, sem hafa
hingað til ekki
getað sótt
sér bækur á
vef Forlagsins.
Mikil aukning hefur orðið
á sölu ra fbóka að undanförnu. Egill Örn
Jóhannsson,
framkvæmdastjóri Forlagsins,
telur hins vegar
að notendur Kindle á Íslandi
skipti þúsundum og að það hafi
háð rafbókamarkaðinum hér á
landi að þeir hafi ekki getað keypt
bækur beint af Forlaginu og fleiri
íslenskum netbókaverslunum.
Breytingin muni þannig auka rafbókasölu enn frekar.
- aþ / sjá síðu 20

Viðamikil rannsókn sýnir að sykraðir drykkir fara verst í fólk með offitugen:

Sykruðu drykkirnir skaðlegastir
BANDARÍKIN, AP Ný rannsókn stað-

festir hlutdeild sykraðra drykkja í
offitufaraldrinum á Vesturlöndum.
Sykraðir gosdrykkir eru, samkvæmt þessari rannsókn, skaðlegastir þeim sem hafa gen sem geta
stuðlað að offitu.
Þetta eru niðurstöður úr viðamikilli rannsókn, sem gerð hefur
verið undanfarna áratugi á 33
þúsund Bandaríkjamönnum.
„Tveir slæmir hlutir geta virkað

saman og sameiginleg
áhrif þeirra eru jafnvel
meiri en samanlögð áhrif
þeirra,“ segir Frank Hu um
sykurdrykkina og erfðaefni sem auka hættu á
offitu. Hu er vísindamaður
við Harvard-háskólann og
einn þeirra sem stjórnuðu
rannsókninni.
Sum offitugenin valda
ekki offitu ein og sér, heldur

eru það sykurdrykkirnir
sem gera útslagið.
Að auki hafa tvær aðrar
rannsóknir sýnt að börn og
unglingar, sem fá sykurlausa
gosdrykki, fitna síður en þau
sem fá sykraða drykki.
Niðurstöður rannsóknanna
þriggja voru birtar á föstudag í læknatímaritinu New
England Journal of Medicine.
- gb

Meðan þú sprettir úr spori þá sprettur
svitinn fram. Taktu hressilega á því án
þess að hafa áhyggjur. Maður verður
að ná andanum.
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SPURNING DAGSINS

Oddvitinn í Skútustaðahreppi segir leit að týndu fé hafa gengið vel um helgina:

Ölvaður ók á stoppistöð:

Enn finnast sauðkindur á lífi

Varð sjö manns
að aldurtila

LANDBÚNAÐUR Töluvert fannst af

Rafaella, ertu ekki komin
með mál-verki eftir þetta allt
saman?
„Þetta er vissulega dálítill hausverkur en samt skemmtilegur hausverkur.“
Rafaella Brizuela Sigurðardóttir stendur í
ströngu þessa dagana þar sem hún er að
mála 100 fermetra verk á húsgaflinn að
Laugavegi 159.

Íslendingar yfir Ermarsundið:

Syntu í þrettán
klukkustundir
FÓLK Sjö manna íslensk boðsunds-

sveit frá Sundfélagi Hafnarfjarðar synti yfir Ermarsundið á
föstudag. Sundið tók 12 klukkustundir og 44 mínútur og mátti
sundfólkið kljást við talsvert
öldurót lengst af leiðinni.
Sundið gekk vel en óhagsstæðir
straumar urðu til þess að sveitin
náði ekki landi við Griz-Nez og
lauk því sundinu á sandströnd. Í
sveitinni voru þau Birna Jóhanna
Ólafsdóttir, Hálfdán Örnólfsson,
Árni Þór Árnason, Björn Ágúst
Guðmundsson, Kristinn Magnússon og Ásgeir Elíasson og var
Heimir Örn Sveinsson liðsstjóri.
- sm

HREINDÝRAHJÖRÐ Illa gekk að endurúthluta leyfum til veiða. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skotpróf riðlaði veiðum:

Þrettán hreindýr náðust ekki
VEIÐI Ekki náðist að fella þrettán hreindýr af útgefnum veiðikvóta í sumar, en veiðum lauk á
föstudag. Kvótinn var 1.009 dýr.
Helsta ástæðan er sú að veiðimenn skiluðu leyfum sínum þar
sem þeir höfðu ekki þreytt skotpróf, sem er skilyrði.
Í heildina gengu veiðarnar vel
en þó þurfti að grípa til þess í
meira mæli en áður að opna skörun milli samliggjandi veiðisvæða
þar sem dreifing dýranna var að
nokkru leyti óhefðbundin.
- shá

lifandi fé í sköflum á Norðausturlandi um helgina. Talið er að um
eitt hundrað kindur hafi fundist.
„Leitin hefur gengið vel. Ég
var sjálf við leit við Veggi, sem er
svæðið austan Nýjahrauns nærri
Öskjuvegi, og við komum heim
með um áttatíu kindur,“ sagði
Dagbjört Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur og sauðfjárbóndi
í Vagnbrekku, í gærkvöld. Hún
var þá nýkomin heim úr göngum.
Dagbjört sagði flestar kindurnar í
góðu ásigkomulagi enda hefði ekki
verið svo snjóþungt á þessu svæði.

LEIT HELDUR ÁFRAM Bændur á Norð-

austurlandi halda áfram að leita kinda.
Um áttatíu kindur fundust við svæði er
nefnist Veggir.
MYND/BRYNGEIR JÓNSSON

Þá var greint frá því um
helgina að tíu kindur hefðu fundist við Kröflu í Gjástykki og við
Eilífðarvötn. Þar voru liðsmenn
björgunarsveitarinnar Stefáns í
Mývatnssveit á ferð.
Dagbjört segir að nú sé aðeins
verið að sækja það fé sem sést til,
minna sé um að grafið sé niður.
Dagbjört segir að leitað verði
áfram næstu daga.
„Ef ég þekki bændur rétt þá
munu þeir leita svo lengi sem
veður leyfir,“ segir Dagbjört
Bjarnadóttir í Vagnbrekku.
- sm

RÚSSLAND, AP Lögreglan í

Moskvu handtók um helgina
meira en 130 ölvaða ökumenn,
þar á meðal þann sem varð sjö
manns að bana og særði þrjá
þegar hann ók bifreið sinni á
strætisvagnastöð.
Maðurinn, sem er þrítugur, ók
á meira en 200 kílómetra hraða
þegar hann missti stjórn á bifreiðinni og ók á strætisvagnastöðina.
Lögreglan segir að hann hafi
áður verið handtekinn vegna
ölvunar við akstur.
- gb

Neitar öllu í ákæru
um sprengjusmíði
Keflvíkingur ákærður fyrir að eiga í fórum sínum ólögleg vopn og sprengiefni.
Heima hjá honum fannst rörasprengja, tólf kíló af própangasi og flaska full af
stálkúlum. Neitar öllu. Hlaut fjórtán mánaða dóm fyrir ýmis afbrot árið 2004.
MITT ROMNEY Þarf að herða róðurinn í
Flórída og Ohio.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur

gefið út ákæru á hendur 28 ára
Keflvíkingi, sem sat vikum
saman í gæsluvarðhaldi á fyrri
hluta þessa árs eftir að á heimili hans fundust skotvopn og
sprengiefni.
Grunur hafði fallið á manninn eftir að hann birti myndir
og myndbönd á Facebook sem
gáfu lögreglu tilefni til að ætla
að hann væri hættulegur. Á einu
myndskeiðinu sást hann sprengja
fiskikar í tætlur.
Sérsveitarmenn fóru á heimili
hans að kvöldi sunnudagsins 26.
febrúar síðastliðins. Samkvæmt
ákæruskjali tók maðurinn þar
á móti þeim með hníf á lofti og
otaði honum að þeim. Þess vegna
er hann ákærður fyrir brot gegn
valdstjórninni.
Þegar inn var komið fann lögregla hlaðna 22 kalíbera skammbyssu og skotfæri, þrjú eggvopn
með löngum blöðum og handjárn.
Þá fannst enn fremur heimagerð rörasprengja með kveikiþræði, sem vó um 460 grömm, og
auk þess tveir níu kílóa própangaskútar sem samtals innihéldu
11,7 kíló af gasi, flaska full af
stálkúlum, sem voru tveir til
fjórir millimetrar að þvermáli,
og 90 grömm af púðri sem hann
hafði aflað sér með því að taka
flugelda í sundur, allt í því skyni
að smíða sprengju, að því er fullyrt er í ákærunni.
Þetta er talið varða við vopnalagaákvæði, enda hafi maðurinn
hvorki haft leyfi fyrir vopnunum
né geymt þau á fullnægjandi hátt.
Að síðustu er hann ákærður
fyrir hylmingu, þar sem hann
hafi vitað að byssunni hafði verið

Skakkaföll Romneys:

Obama fær byr
undir vængina

SÝNDI SIG Á FACEBOOK Maðurinn birti myndir og myndbönd á Facebook sem gáfu

lögreglu tilefni til að ætla að hann væri hættulegur.

stolið úr bíl við Brú í Hrútafirði
fyrir sex árum.
Maðurinn, sem sat í gæsluvarðhaldi fram í apríl vegna
málsins, neitaði alfarið sök við
þingfestinguna fyrir Héraðsdómi Reykjaness, án þess að gera
frekari grein fyrir þeirri afstöðu
sinni.
Á rið 20 0 4 var maðuri nn
dæmdur í fjórtán mánaða fangelsi sem hluti af stórum hópi
ungra manna sem var þá
kallaður Keflavíkurgengið. Þeir voru dæmdir
fyrir fjölda afbrota, en
þeir brutust inn, stálu
bílum og skot vopnum,
seldu þau aftur og
neyttu fíkniefna. Alls
hlutu átta manns dóm í

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

14

mánaða fangelsi
var refsing sem
maðurinn var
dæmdur til að sæta
árið 2004. Hann
tilheyrði þó hópi
ungra manna sem
gekk undir nafninu
Keflavíkurgengið.

málinu, en enginn jafnþungan
og sá sem nú er ákærður.
Aðalmeðferð í málinu fer fram
í Héraðsdómi Reykjaness 30.
október næstkomandi.
stigur@frettabladid.is

BANDARÍKIN, AP Barack Obama
Bandaríkjaforseti hefur bætt
við sig töluverðu fylgi í nokkrum
þeirra ríkja þar sem fylgismunur
hans og Mitt Romneys hefur
verið hvað minnstur.
Þar á meðal er Obama kominn
með nokkuð forskot í Iowa og
Virginíu, auk þess sem Romney
þarf að herða róðurinn í Flórída
og Ohio ef hann á að eiga minnstu
möguleika á sigri í forsetakosningunum 6. nóvember.
Mánuðum saman hefur verið
mjótt á mununum milli þeirra, en
Romney hefur orðið fyrir hverju
skakkafallinu á fætur öðru.
- gb

Sæðisbanki brotlegur:

Níu börn fengu
erfðasjúkdóm
DANMÖRK Danski sæðisbankinn

Nordic Cryobank gerðist sekur
um brot á reglum með því að
skýra ekki frá alvarlegum erfðasjúkdóm sem einn af sæðisgjöfum hans var með.
Afleiðingarnar voru þær að níu
börn fengu þennan sama erfðagalla, sem veldur Recklinghausen-sjúkdómi. Alls var sæði frá
þessum sama sæðisgjafa notað
við getnað 43 barna.
- gb

Almenningur ræðst gegn vopnasveitum og stjórnin setur þeim úrslitakosti:

Stjórnarherinn tekur í taumana
LÍBÍA, AP Allar sjálfstæðar vopna-
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sveitir í Líbíu verða annaðhvort
leystar upp eða settar undir stjórn
ríkisvaldsins.
Mohammed el Megeref forseti
skýrði frá þessu á laugardag og
hefur strax sent stjórnarherinn
gegn nokkrum helstu vopnasveitunum, sem hafa hagað sér eins og ríki
í ríkinu allt frá því Moammar Gaddafí var steypt af stóli á síðasta ári.
Víða í Líbíu virðist almenningur
vera búinn að fá nóg af þessum
vopnasveitum, ekki síst eftir að
Chris Stevens, sendiherra Bandaríkjanna, var myrtur í Bengasí fyrir
hálfum mánuði.
Talið er að vopnasveitirnar beri
ábyrgð á því morði, en sama daginn
og Stevens var myrtur hófust mótmæli gegn niðrandi myndbandi um
Múhameð spámann. Þau mótmæli
hafa haldið áfram, en um helgina

HERMENN Í BENGASÍ Stjórnarherinn býr sig undir að reka eina af vopnasveitunum

burt.

var einnig efnt til mótmæla gegn
vígasveitunum í Bengasí og voru
margir meðlimir þeirra hraktir
frá Bengasí, borginni þar sem
uppreisnin gegn Gaddafí hófst.

NORDICPHOTOS/AFP

Ríkisstjórnin hefur þurft að
treysta á vopnasveitirnar til að
tryggja öryggi í landinu, en hyggst
nú veita sumum þeirra formlegt
leyfi til starfa en öðrum ekki. - gb

PROLOGIC VEIÐIGALLI
Í FELULITUM
Smekkbuxur og jakki. Vatnshelt
og vindhelt með útöndun.
MAX4 felumynstur.
Frábært verð.

AÐEINS

29.900,-

NÚ AÐEINS

79.900,-

NÚ AÐEINS

NÚ AÐEINS

69.900,-

64.900,,-

NÚ AÐEINS

99.900,-

ESCORT SUPREME

ESCORT XTREME

ESCORT PS

ESCORT CAMO COMBO

Hálfsjálfvirk gasskipt haglabyssa. 5 þrengingar,
skeftishallaplötur og ólarfestingar fylgja. Vönduð hnotuskefti.
Fáanleg hægri og vinstri handar.
Verð áður 99.900. Nú aðeins 79.900.

Hálfsjálfvirk gasskipt haglabyssa. 5 þrengingar,
skeftishallaplötur og ólarfestingar fylgja. Plastskefti með
stömu gripi. Fáanleg hægri og vinstri handar.
Verð áður 89.900. Nú aðeins 69.900.

Hálfsjálfvirk gasskipt haglabyssa. 5 þrengingar,
skeftishallaplötur og ólarfestingar fylgja.
Verð áður 79.900. Nú aðeins 64.900.

Hálfsjálfvirk gasskipt haglabyssa. 2 hlaup, 5 þrengingar,
skeftishallaplötur, ólarfestingar og hörð taska fylgir. Fáanleg
hægri og vinstri handar.
Verð áður 129.900. Nú aðeins 99.900.

NÚ AÐEINS

NÚ AÐEINS

NÚ AÐEINS

54.900,-

45.900,-

89.900,-

NÚ AÐEINS

108.900,-

ESCORT FIELDHUNTER

ESCORT MARINEHUNTER

OPTIMA B12

Pumpulás. 5 þrengingar, skeftishallaplötur og ólarfestingar
fylgja.
Verð áður 49.900. Nú aðeins 45.900.

Pumpulás. 5 þrengingar, skeftishallaplötur og ólarfestingar
fylgja. Nikkelhúð.
Verð áður 59.900. Nú aðeins 54.900.

Y/U tvíhleypa. 5 þrengingar og ólarfestingar. Útdragari. Einn Y/U tvíhleypa. 5 þrengingar og ólarfestingar. Útddragari.
gikkur og val á milli hlaupa.
Einn gikkur og val á milli hlaupa. Valin olíuborin hnota.
Verð áður 109.900. Nú aðeins 89.900.
Verð áður 129.900. Nú aðeins 108.900.

12 skeljar í kassa. Lausir hausar. Öll festijárn fylgja með. Aðeins 18.995.
Gerið verðsamanburð á gervigæsum. Það borgar sig.

3.995,2.995,-

Gerviálftir aðeins
Flotgæsir aðeins

Stakar grágæsaskeljar með föstum haus. Járn fylgja með.
Aðeins 1.695 stykkið
Stokkandasett. 12 tálfuglar. Netpoki, blý og bönd fylgja með.
Aðeins 12.995 fyrir allt settið.

OPTIMA SILVER SELECT

AÐEINS

AÐEINS

16.995,-

31.995,-

PROLOGIC MAX4 NYLO
STRETCH VÖÐLUR

PROLOGIC MAX4
NEOPRENVÖÐLUR

Léttar og sterkar vöðlur úr nælonefni. Áföst
stígvél með gúmmísóla. Innri vasi með
rennilás. Belti fylgir.
j
Bæjarins
besta verð á skotveiðivöðlum.
Verð 16.995,-

Einhverjar vönduðustu skotveiðivöðlurnar hér á
landi. Sterkt og þykkt efni í MAX4 felumynstri.
Góð stígvél með gúmmsóla.
Verð 31.995,-
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GOTT TILBOÐ!
Þú færð 15% afslátt af ódýru 36 gr. rjúpnaskotunum keyptum með gæsaskotum.
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GENGIÐ 21.09.2012

Bandaríkjadalur

122,87

123,45

Sterlingspund

200,01

200,99

Evra

159,85

160,75

Dönsk króna

21,438

21,564

Norsk króna

21,534

21,660

Sænsk króna

18,846

18,956

Japanskt jen

1,5707

1,5799

SDR

189,84

190,98

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
221,2413
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Höskuldur Þórhallsson og formaður Framsóknar sækjast eftir sama sæti:

Kjör bæjarstarfsmanna:

Hyggst ræða við Sigmund í dag

Spyrja hvort öll
fái laun til baka

STJÓRNMÁL Höskuldur Þórhallsson,

þingmaður Framsóknarflokksins í
Norðausturkjördæmi, hyggst hitta
Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann flokksins, að máli í dag til
að ræða stöðu mála þeirra á milli.
Þetta sagði Höskuldur í samtali
við Fréttablaðið en sagðist að öðru
leyti ekki vilja tjá sig um málið að
svo stöddu.
Eins og komið hefur fram
lýsti Sigmundur því yfir að hann
sæktist eftir fyrsta sæti flokksins
í NA-kjördæmi, daginn eftir að
Höskuldur hafði gefið kost á sér í
sama sæti.

VILJA SAMA SÆTI Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, gaf kost á sér í sæti sem Höskuldur Þórhallsson hafði skömmu áður
ákveðið að sækjast eftir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Birkir Jón Jónsson, varaformaður
og oddviti flokksins í kjördæminu,
dregur sig í hlé frá stjórnmálum
eftir kjörtímabilið. Í yfirlýsingu
Birkis, sem send var með tilkynningu Sigmundar, segist Birkir hafa
hvatt formanninn til að bjóða sig
fram í kjördæminu og fagnar því
„að hann skuli vilja bjóða fram
krafta sína“.
Margir hafa túlkað þessa atburðarás sem innanbúðarátök innan
Framsóknarflokksins, en Sigmundur sigraði Höskuld í baráttunni um formannsstólinn í Framsóknarflokksins árið 2009.
- þj

HAFNARFJÖRÐUR Bæjaráðsfulltrúar

Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði
vilja að meirihluti Samfylkingar
og VG svari því hvort fleira starfsfólk en tilteknir bæjarstarfsmenn
fái leiðréttingu á launum sem
skert voru í kjölfar hrunsins.
„Hvers vegna var ekki ákveðið að
draga launalækkanir eða kjaraskerðingar hjá öllum starfsmönnum bæjarins til baka? Má
vænta frekari breytinga á launum
og kjörum starfsmanna Hafnarfjarðarbæjar á næstunni?“ segir í
fyrirspurn bæjarráðs.
- gar

Segja rannsókn um erfðabreytt matvæli meingallaða
Rannsóknargrein sem sýnir skaðsemi erfðabreyttra matvæla og illgresiseyðis kallar fram hörð viðbrögð úr
vísindasamfélaginu. Íslenskur prófessor við HÍ segir greinina villandi og vinnubrögðin eru gagnrýnd víða.
HEIÐRAÐAR Stúlkurnar í Pussy Riot

hljóta friðarverðlaun sem kennd eru við
John Lennon.
NORDICPHOTOS/GETTY

Heiðraðar úti í Viðey:

Pussy Riot fá
friðarverðlaun
FÓLK Rússneska pönkhljómsveit-

in Pussy Riot hlýtur friðarverðlaun sem kennd eru við John
heitinn Lennon og ekkju hans
Yoko Ono. Verðlaunin verða
afhent á afmælisdegi Lennons,
9. október, í Viðey. Þá verður
einnig kveikt á friðarsúlu Yoko
Ono.
Liðskonur Pussy Riot sitja í
fangelsi í Rússlandi vegna mótmæla sinna við Pútín forseta.
Búist er við að eiginmaður
einnar liðskonunnar komi
hingað til lands til að veita verðlaununum viðtöku.
Fjórir aðrir verða heiðraðir
við sama tækifæri, aðgerðarsinninn Rachel Corrie, sem lést
árið 2003, leikritaskáldið Christopher Hitchens og John Perkins hagfræðingur. Ekki hefur
verið upplýst hver fimmti verðlaunahafinn er.
- sm

LEIÐRÉTT
Röng mynd birtist í blaðinu á
föstudag þar sem átti að vera mynd
af Helgu Þóreyju Björnsdóttur mannfræðingi. Fyrir misskilning var Helga
Þórey sögð hafa verið rangfeðruð í
blaðinu á laugardag. Beðist er velvirðingar á þessum mistökum.

VÍSINDI Frönsk vísindagrein um

greinarinnar til að sýna fram á
skaðsemi erfðabreyttrar kornvöru,
marktækni rannsóknarinnar. Það
finnst mér vera óviðunandi.“
sem meðal annars var fjallað um
í Fréttablaðinu, hefur vakið hörð
Þá hafa margir fræðimenn og
vísindablaðamenn gert athugaviðbrögð víða í vísindasamfésemdir við það hvernig greinin
laginu, þar sem meðal annars er
var kynnt fyrir fjölmiðlafólki.
deilt á vinnubrögð höfunda.
Aðalhöfundur greinarinnar, GilÍ umræddri grein, sem birtist
í fagtímaritinu Food and Chemiles-Eric Séralini, fer einnig fyrir
cal Toxicology, þykir sýnt fram
stofnun sem er gagnrýnin á erfðaá að erfðabreyttur maís og illbreytt matvæli og hefur áður sætt
gresiseyðir frá fyrirgagnrýni fyrir störf
tækinu Monsanto valdi
sín. Meðal annars varð
krabbameini og ótímahann uppvís að því að
bærum dauðdaga hjá
mistúlka gögn til að
rottum. Bæði maísinn
falla að niðurstöðum
Það er mjög
og illgresiseyðirinn eru
sínum.
Magnús segir að þrátt
mikið notuð í Banda- margt villandi
ríkjunum en auk þess er og grunsamfyrir að grein, sem er
erfðabreytt kornvara frá
að hans mati svo gölluð,
Bandaríkjunum mikið lega sett fram
hafi fengist birt í virtu
notuð hér á landi, sem í þessari rann- fagriti, sé það ekki
og illgresiseyðirinn.
mikið áhyggjuefni.
sókn …
Magnús Karl Magnús„ Það gerist alltaf
öðru hverju að misson, prófessor við læknaMAGNÚS KARL
góðar greinar sleppa í
deild Háskóla Íslands og
MAGNÚSSON
forstöðumaður Ranngegnum þetta jafningjaPRÓFESSOR
sóknarstofu í lyfja- og
mat og ritstjórnarferli.
eiturefnafræði, segir í samtali
Þess vegna vill maður almennt
við Fréttablaðið að fjölmargt sé að
sjá niðurstöður rannsóknar staðathuga við rannsóknina og framfestar af öðrum. Ef greinar vekja
athygli eins og þessi, komast þær
setningu hennar.
„Það er mjög margt villandi og
í umræðuna eins og nú, og þar er
grunsamlega sett fram í þessari
farið yfir kosti og galla þeirra og
rannsókn og að mínu mati styðja
þær metnar að verðleikum.“
niðurstöðurnar á engan hátt ályktMatvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA) hefur verið falið að
anir vísindamannanna,“ segir
rýna í niðurstöður rannsóknarMagnús.
„Ef ég hefði ritdæmt þessa
innar til að sannreyna þær og er
grein hefði ég lagt til meiriháttar
niðurstöðu að vænta fyrir árslok. Matvælastofnun á Íslandi
breytingar á henni. Sérstaklega
hvað varðar tölfræðina, það er að
mun fylgjast með úttekt EFSA og
niðurstöðum hennar.
höfundar sýna ekki neina tölfræði
í flestum myndum og niðurstöðum
thorgils@frettabladid.is

UMDEILDIR Gilles-Eric Séralini (fyrir miðju) og teymi hans hafa sætt mikilli gagn-

rýni fyrir rannsókn á skaðsemi erfðabreyttra matvæla.

NORDICPHOTOS/AFP

Margt athugavert
Rannsókn Séralinis og félaga hans tók til 200 rotta sem skipt var niður í tíu
hópa. Níu þeirra fengu erfðabreyttan mat og mismikið magn af vatni eða
mat með illgresiseyði. Rannsóknin stóð í tvö ár og var niðurstaðan sú að
þau dýr sem neyttu erfðabreyttrar fæðu létust aðeins fyrr en þau sem ekki
fengu slíkt. Gagnrýni fræðasamfélagsins lýtur meðal annars að því að:
■ Úrtak rannsóknarinnar þykir takmarkað að því leyti að hópurinn sem fékk
ekki erfðabreytt fæði var afar lítill.
■ Rottutegundin sem um ræðir er gjörn á að fá æxli, óháð því hvort einstaklingarnir éti erfðabreytt matvæli.
■ Mannfólk gæti brugðist öðruvísi við fæðinu en rottur og því óljóst hvaða
áhrif það hefur á fólk.
■ Meðferð tölfræðigagna þykir ógagnsæ, jafnvel fyrir færustu menn.
Heimild: Breska heilbrigðisþjónustan (NHS)
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BIRTIR TIL Helgin
var vætusöm um
sunnanvert landið
en í dag styttir víðast upp og léttir til
smám saman fyrst
vestantil. Fínasta
haustblíða um allt
land á morgun
en á miðvikudag
lítur út fyrir vætu
í allﬂestum landshlutum.
9

Á MORGUN
Hæg breytileg átt.

8

8

veðurfréttamaður

7

8

MIÐVIKUDAGUR
3-8 m/s.

10
8

Alicante

29°

Basel

23°

Berlín

16°

Billund

12°

Frankfurt

21°

Friedrichshafen

23°

Gautaborg

13°

Kaupmannahöfn

13°

Las Palmas

25°

London

17°

Mallorca

28°

New York

19°

Orlando

30°

Ósló

13°

París

19°

San Francisco

19°

Stokkhólmur

10°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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KJÖRKASSINN

Yfirlæknir bráðamóttöku Landspítalans segir brýnt að fjölga stöðugildum og einnig þurfi að jafna kynjahlutföll:

Þörf á fjörutíu bráðalæknum til starfa
Ert þú hlynnt(ur) hvalveiðum?
Já

5,7%
94,3%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Langar þig í iPhone 5?
Segðu skoðun þína á vísir.is

HEILBRIGÐISMÁL Nauðsynlegt er
að fjölga stöðugildum á bráðadeild Landspítalans um þriðjung.
Einungis þrettán stöðugildi eru nú á
bráðadeildinni, en lágmarkið þyrfti
að vera á bilinu átján til tuttugu.
Þetta segir Elísabet Benedikz yfirlæknir. Hún segir álagið á deildinni
mikið og tveir læknar á deildinni
séu í föstu hlutastarfi erlendis.
Þörf er fyrir um þrjátíu til fjörutíu lækna á Íslandi sem sérhæfa sig
í bráðalækningum. Hins vegar eru
einungis á annan tug með sérfræðiþekkingu starfandi á landinu í dag.
Elísabet segir brýnt að fjölga lækn-

Með nær engan sakaferil:

STÓRIÐJA

Þrennt dæmt
fyrir grasrækt

Kísilkarbíð á Bakka

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-

víkur hefur dæmt tvo karla og
konu á aldrinum 35 til 49 ára
í þriggja til fjögurra mánaða
skilorðsbundið fangelsi fyrir
kannabisræktun í atvinnuhúsnæði í borginni. Þar fundust
82 plöntur og 700 grömm af
laufum.
Konan í hópnum játaði
upphaflega að hafa hlúð að
plöntunum að beiðni fyrrverandi sambýlismanns síns, sem
einnig er dæmdur í málinu. Hún
breytti framburði sínum eftir
að þriðji maðurinn kvaðst hafa
staðið einn að baki ræktuninni.
Þetta þykir dómnum ótrúverðugt og sakfellir þau öll þrjú.
Fólkið á lítinn sem engan
sakaferil að baki. Leigusali þess
var sýknaður í málinu.
- sh

Yfir stendur kynning á drögum að
tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðrar 25 þúsund tonna kísilkarbíðverksmiðju Saint Gobain á Bakka
við Húsavík. Drögin má finna á vef
Verkíss, www.verkis.is. Kynningin
stendur til 4. október.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Sparkað í liggjandi mann
Lögreglan leitaði í gær tveggja manna
sem réðust á vegfaranda á Bókhlöðustíg aðfaranótt sunnudagsins.
Sparkað var ítrekað í manninn þar
sem hann lá í götunni.

Veittust að lögreglumönnum
Tveir rúmlega tvítugir menn voru
handteknir á sjötta tímanum í
gærmorgun eftir að þeir veittust að
lögreglumönnum í Pósthússtræti.
Mennirnir höfðu verið að slást og
hugðust lögreglumenn stilla til friðar.
Annar lögreglumannanna þurfti að
leita aðstoðar á slysadeild eftir atvikið.

Konur
til áhrifa

Landssamband sjálfstæðiskvenna efnir til
opins fundar í Suðurkjördæmi
Þriðjudagur 25. september kl. 20:00
Framsögur:
Jarþrúður Ásmundsdóttir,
formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna

Ólöf Nordal,
varaformaður Sjálfstæðisflokksins

um. Þó sé sérgreinin ung og það taki
tíma að mennta nýja lækna.
„Þetta er ekki nýtilkomið. Við
erum búin að vinna í áratug að uppbyggingu starfsliðs með því að ryðja
þessari nýju sérgrein braut.“
Kynjahlutföll meðal bráðalækna
á Landspítalanum eru afar ójöfn.
Tvær konur og fimmtán karlar deila
með sér fyrrnefndum þrettán stöðugildum.
„Það bráðvantar konur í greinina,“ segir Elísabet. Konur sótt hafi
þó sótt í að læra greinina undanfarin ár og bráðalækningar séu orðnar
það vinsælar í Bandaríkjunum að

Vinnan er á meðan
maður er á gólfinu, en
þá vinnur maður líka mikið.
ELÍSABET BENEDIKZ
YFIRLÆKNIR Á BRÁÐAMÓTTÖKU

erfitt sé að komast að í sérfræðinám.
„Þrátt fyrir að bráðalækningar
séu skilgreindar sem álagssérgrein
njóta þær vinsælda þar sem þær
geta haft í för með sér sveigjanleika í starfi,“ segir Elísabet. „Þegar
maður er búinn að vinna, þá fer

maður heim. Vinnan er á meðan
maður er á gólfinu, en þá vinnur
maður líka mikið. Svo eru engar
bakvaktir.“
Forsvarsmenn spítalans hafa veitt
sérgreinalæknum aukið svigrúm á
síðustu árum og gefið þeim kost á að
fara utan í styttri vinnuferðir. Það
er gert til að sporna við vaxandi
flótta vinnuafls eftir hrun. Læknar
geta drýgt tekjur sínar með slíkum
ferðum og dæmi eru um að læknar
vinni sér inn töluvert hærri laun á
einni til tveimur vikum erlendis en
þeir gera hér.
- sv

Upptaka evru krefst
sveigjanleika launa
Forsvarsmenn aðila vinnumarkaðarins segja Seðlabankann vanmeta sveigjanleika íslensks vinnumarkaðar í nýrri skýrslu bankans um valkosti í gjaldmiðilsmálum. Seðlabankinn segir upptöku evru kalla á breytingar á ákvörðun launa.
EFNAHAGSMÁL Aðild að myntbanda-

lagi kallar á breytingar á ákvörðunum launa hér á landi. Þetta er
mat Seðlabanka Íslands en forsvarsmenn aðila vinnumarkaðarins telja
bankann vanmeta sveigjanleika
íslensks vinnumarkaðar.
Í nýrri skýrslu Seðlabankans
um valkosti Íslands í gjaldmiðilsmálum er nokkuð fjallað um
sveigjanleika íslensks vinnumarkaðar. Telur bankinn hann á heildina
litið nokkurn og bendir á að raunlaun hafi í gegnum tíðina verið mun
sveigjanlegri hér en víðast hvar.
Bankinn telur hins vegar að sá
sveigjanleiki stafi að stórum hluta
af gengisbreytingum og verðbólgu.
Nafnlaun sé aftur á móti erfitt að
færa niður á við sem bendi til þess
að erfitt geti orðið að laga þjóðarbúskapinn að nýjum aðstæðum eftir
stór efnahagsáföll, gangi Ísland í
myntbandalag.
Þá kemur fram í skýrslunni að
launakostnaður hér á landi hafi
kerfisbundið hækkað meira en sem
nemur framleiðniaukningu vinnuafls. Samkeppnisstaða íslenskra
atvinnuvega hafi hins vegar haldist
óbreytt þar sem gengi krónunnar
hafi lækkað á móti.
Sá kostur verður ekki fyrir hendi
taki Ísland til að mynda upp evruna
og því telur Seðlabankinn upptöku
evru kalla á breytingar á ákvörðun
nafnlauna. Annars sé hætta á að
samkeppnisstaða þjóðar búsins
veikist smám saman sem gæti
endað með alvarlegum vanda.
Þessu mati Seðlabankans eru
forsvarsmenn aðila vinnumarkaðarins ósammála. Þannig telja bæði
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA og Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, að Seðlabankinn vanmeti

SEÐLABANKANUM Þórarinn G. Pétursson aðalhagfræðingur og Már Guðmunds-

son seðlabankastjóri kynntu nýja skýrslu bankans um gjaldmiðilsmál á mánudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VILHJÁLMUR
EGILSSON

GYLFI
ARNBJÖRNSSON

sveigjanleika íslensks vinnumarkaðar.
„Ég held að íslenskur vinnumarkaður geti að óbreyttu mætt þeim
áskorunum sem fast gengi felur í
sér. Ég minni á að við fórum í gegnum mikla aðlögun á árunum 1992 til
1994 án þess að miklar breytingar
hafi orðið á gengi krónunnar,“ segir
Gylfi.

Í svipaðan streng tekur Vilhjálmur sem bendir á að eftir
bankahrun hafi laun beinlínis
verið lækkuð í fjölmörgum fyrirtækjum. „Ég held að það hafi sýnt
sig að sveigjanleiki nafnlauna og
vinnutíma er mikill. Ég held því að
Seðlabankinn vanmeti sveigjanleikann,“ segir Vilhjálmur.
Loks segir Gylfi að vissulega
sé geta fyrirtækja til að fara
undir umsamin lágmarkslaun
takmörkuð. „Þrátt fyrir það hafa
fyrirtæki og starfsmenn í flestum
geirum alltaf getað náð samkomulagi um aðlögun launa gegn því
að halda störfum. Þannig hefur
afkoma fyrirtækjanna verið
tryggð sem hefur svo skilað sér
aftur til starfsmannanna þegar
betur árar,“ segir Gylfi.“
magnusl@frettabladid.is

Unnur Brá Konráðsdóttir,
þingmaður í Suðurkjördæmi

Helstu stjórnarandstöðuflokkar tóku ekki þátt í þingkosningum í Hvíta-Rússlandi:
Ragnheiður Elín Árnadóttir,
þingmaður í Suðurkjördæmi

Pallborðsumræður
Fundarstjóri er Aldís Hafsteinsdóttir
Félagsheimili Sjálfstæðisflokksins á Selfossi
Fundurinn er liður í fundaröð Landssambands
sjálfstæðiskvenna í aðdraganda kosningaveturs.
Allar konur sem hafa áhuga á að bjóða sig fram eru
sérstaklega hvattar til að mæta.

Allir velkomnir!
Landssamband sjálfstæðiskvenna

Nánari upplýsingar á www.xd.is

Sjálfstæðisflokkurinn

Forsetinn býst við mótmælum
HVÍTA-RÚSSLAND, AP „Alls konar pólitísk vitleysa á
sér alltaf stað hérna eftir að tilkynnt hefur verið um
úrslitin,“ sagði Alexander Lúkasjenkó, forseti HvítaRússlands, þegar hann hafði greitt atkvæði í þingkosningum í gær.
Hann átti von á því að stjórnarandstaðan myndi
efna til mótmæla að kosningunum loknum.
Fjölmenn mótmæli, sem efnt var til í kjölfar forsetakosninganna árið 2010, voru barin niður af lögreglu og fjöldi mótmælenda settur í fangelsi.
Helstu stjórnarandstöðuflokkarnir tóku ekki þátt
í kosningunum í mótmælaskyni, bæði vegna þess að
margir pólitískir fangar sitja nú í fangelsum landsins
og vegna þess hve lítið er gert til að koma í veg fyrir
kosningasvindl.
Stjórnarandstæðingar hvöttu jafnframt kjósendur
til að sitja heima. Þeir höfðu gert sér vonir um að
ná auknu fylgi í kosningunum, en hættu við þegar
flestum frambjóðendum þeirra var bannað að koma
fram í sjónvarpi.
Lúkasjenkó hefur oft verið nefndur síðasti einræðisherrann í Evrópu. Úrslit kosninga eru jafnan honum í
hag, og sjálfur segir hann farsælast að hafa það svo:

ALEXANDER LÚKASJENKÓ Úrslit kosninga eru jafnan honum í

hag.

NORDICPHOTOS/AFP

„Kosningar í löndum þar sem þær eru leiðinlegar
og friðsamlegar eru til góðs fyrir fólkið, að ekki sé
talað um fyrir ríkið,“ sagði Lúkasjenkó.
- gb

TAX

FREE

DAGAR
AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT*
AF ÖLLUM FATNAÐI OG SKÓM

LOKADAGUR Í DAG!
*Jafngildir 20,32% verðlækkun.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.
Tilboðin gilda út mánudaginn 24. september.
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VEISTU SVARIÐ?

FRÉTTAVIÐTAL: Yves-Thibault de Silguy, einn helsti hugmyndasmiður Evrunnar

Auka þarf samþættingu evruríkja
1. Hvaða liði mætir íslenska kvennalandsliðið í umspili fyrir EM 2013?

2. Hver er vinsælustu nöfn barna
sem fæddust í fyrra?

3. Hvaða leikstjóri keypti nýverið
kvikmyndaréttinn að skáldsögunni
Korter eftir Sólveigu Jónsdóttur?
SVÖR
1. Úkraínu 2. Aron og Emilía 3. Júlíus Kemp
EGILSSTAÐIR Nokkur eftirspurn mun

vera eftir leiguhúsnæði, einkum stærri
eignum.

Skora á Íbúðalánasjóð:

Leigi út tómar
íbúðir á Héraði
AUSTURLAND Bæjarstjórn Fljóts-

dalshéraðs hefur skorað á stjórn
Íbúðalánasjóðs að sjá til þess að
eignir sjóðsins á Fljótsdalshéraði
verði auglýstar til leigu.
„Fyrir liggur að nokkur eftirspurn er eftir leiguhúsnæði á
Fljótsdalshéraði og þá sérstaklega
stærri eignum. Þess er vænst að
eignir úr öllum stærðarflokkum
verði auglýstar til leigu,“ segir
bæjarstjórnin sem kveður stöðu
Íbúðalánasjóðs á leigumarkaði
á svæðinu langt undir settum
viðmiðunarmörkum. Tekjur af
útleigunni muni létta rekstur
eignanna og fækkun tómra íbúða
hafa jákvæð áhrif á uppbyggingu
á svæðinu.
- gar

NEPAL
Fórust í snjóflóði
Þýskur fjallgöngumaður og leiðsögumaður hans fórust í snjóflóði
í Himalaja-fjöllunum í gær. Þrettán
fjallgöngumanna var saknað í
gærkvöld. Snjóflóðið féll í hlíðum
Maanslu-fjalls. Tíu komust lífs af úr
flóðinu en flestir munu vera Evrópubúar frá Frakklandi og Þýskalandi.

Yves-Thibault de Silguy gegndi embætti yfirmanns efnahagsmála í framkvæmdastjórn ESB frá 1995 til 1999.
Á þeim tíma var hann lykilþátttakandi
í smíði evrunnar. De Silguy hélt erindi
um framtíð evrunnar á fundi Franskíslenska viðskiptaráðsins á föstudag.
Krísan á evrusvæðinu hefur sannfært marga um
að myntbandalag geti ekki virkað sem skyldi án
einhvers konar samhæfingar ríkisfjármála. Ertu
sammála því og ef svo er, af hverju var ekki tekið
tillit til þess þegar evran var búin til?
„Ég er ekki alveg sammála. Við gerðum okkur
grein fyrir því að sameiginleg peningamálastefna en ólík ríkisfjármál gætu valdið vandræðum og því sömdum við reglur sem stuðla áttu
að því að ríkisfjármálastjórn evruríkja yrði samhæfð upp að vissu marki. Vandinn er heldur sá
að þessum reglum var ekki framfylgt. Til dæmis
samþykktum við reglugerð um refsiaðgerðir við
reglubrotum. Þegar svo kom að því að beita refsingum ákvað ráðherraráð ESB að láta það vera.
Þetta er ein helsta ástæða þess að opinberar
skuldir lækkuðu ekki á tímabilinu frá því að
evran varð til og þar til alþjóðlega fjármálakreppan hófst. Svo þegar kreppan skall á og fjárlagahalli í evruríkjunum bólgnaði var ekki nægilegt borð fyrir báru til að bregðast við.“
Margir telja að skuldakreppan hafi staðfest
réttmæti þeirra efasemda sem margir hagfræðingar, ekki síst bandarískir, höfðu um sköpun
evrunnar á sínum tíma. Hvað finnst þér um það
sjónarmið að evran hafi verið mistök?
„Ég held að staðreyndirnar sanni hið gagnstæða. Af hverju var evran búin til? Ein ástæða;
til að vernda innri markað ESB. Á níunda og
tíunda áratugnum höfðu gengissveiflur hinna
mörgu gjaldmiðla Evrópu næstum gengið af
innri markaðnum dauðum. Þess vegna var
ákveðið að koma upp vörn gagnvart sveiflunum
sem voru oft orsakaðar af árásum spákaupmanna. Tveir þriðju hlutar utanríkisviðskipta
evruríkja eru við önnur evruríki þannig að ábati
þess að sleppa við gengissveiflur er gríðarlegur.
Í áratug áður en fjármálakreppan hófst virkaði
evran stórkostlega. Frá því að evran varð til
hefur verðbólga verið lág og stöðug. Utanríkisverslun milli evruríkjanna jókst mikið og erlend
fjárfesting líka. Viðskiptakostnaður fyrirtækja
um alla Evrópu minnkaði. Sé litið til alls þessa
hefur evran verið vel heppnuð og er núna ómissandi fyrir gangverk innri markaðarins. Það er þó
rétt sem margir hafa bent á að efnahagsleg samþætting evruríkja þarf að ganga lengra.“
Evrópsk stjórnvöld hafa gripið til ýmissa ráða
til að lægja öldurnar á evrusvæðinu og nú síðast
tilkynnti Seðlabanki Evrópu að hann myndi
kaupa ótakmarkað magn ríkisskuldabréfa til
að róa markaði. Öllum er þó ljóst að krísunni er
ekki lokið og telja til að mynda margir að Grikkland muni yfirgefa evrusvæðið áður en yfir lýkur.
Hvað þarf að gera til að binda enda á krísuna?
„Fyrir það fyrsta er ég viss um að Grikkland

YVES-THIBAULT DE SILGUY De Silguy var einn helsti hugmyndasmiður evrunnar og var meðal annars yfir gjald-

miðilsmálum í framkvæmdastjórn ESB á árunum áður en evrunni var hleypt af stokkunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

brátt saminn. Þar þurfa að vera reglur sem
mun ekki yfirgefa evrusvæðið. Þá stæði ESB-ríki
í fyrsta sinn ekki við sáttmála tengdan Evróputryggja að þau sýni nægilegan aga í sinni hagsamstarfinu. Það gæti orðið upphafið að endastjórn. Það þarf einnig að tryggja að hlutfallsleg
lokum þess því trúverðugleiki sáttmálanna hyrfi.
samkeppnisstaða geti ekki breyst jafn mikið og
Þess utan hefði það hræðilegar afleiðingar fyrir
við sáum á árunum fyrir kreppuna. Þá hækkuðu
Grikkland. Að þessu sögðu verður ekki auðvelt
laun í til dæmis Grikklandi miklu meira en til
að leysa vanda Grikkja. Það kann að
dæmis í Þýskalandi þannig að samkosta mikla fjármuni og Þjóðverjar
keppnisstaða Grikkja varð mjög
og Frakkar verða ekki ánægðir með
slæm. Þá þarf að samþætta eftirlit
að þurfa að hlaupa undir bagga með
með bankakerfum evruríkjanna í
þeim. Þá munu Grikkir áfram þurfa Ég held að þetta
ljósi þess hve tengd þau eru orðin.“
að standa fyrir sársauka fullum
Mörg ríkja ESB eru efins um frekþrennt sýni að
umbótum á hagkerfi sínu.
ari samþættingu. Margir hafa þess
Nú, hvað þarf að gera? Fyrst hægt en ákveðið
vegna séð fyrir sér tveggja gíra
finnst mér mikilvægt að líta á það
Evrópusamstarf þar sem sum ESB
er
verið
að
leysa
sem hefur þegar gerst. Þú nefndir
ríkin ganga lengra í samþættingu en
nýlega ákvörðun Seðlabanka Evr- vandann í Evrópu.
önnur. Óttastu deilur vegna þessa?
ópu. Hún veitti fjárfestum vissu
„ESB er náttúrulega tvískipt
Það er nægur
nú þegar. Það eru 27 ríki í ESB en
um að bankinn mun gera það sem í
bara 17 þeirra nota evruna. Mörg
hans valdi stendur til að verja evr- pólitískur vilji í
ríkjanna sem eru utan þess uppuna. Nýi ríkisfjármálasáttmálinn álfunni til að leysa
fylla enn ekki skilyrðin en önnur
mun tryggja aukna samþættingu
ríkisfjármála og koma í veg fyrir þennan vanda.
eru efins um upptöku evru. Ég held
að það sé nauðsynlegt að auka efnaað evruríki geti stundað ábyrgðarYVES-THIBAULT DE SILGUY
lausan hallarekstur. Þá staðfesti
hagslega samþættingu evruríkja og
stjórnlagadómstóll Þýskalands
ég held að það verði gert. Þau ríki
sem eru efins um upptöku evru verða án efa
nýverið að nýja fjármálastöðugleikakerfi evruóánægð með það en þau munu að lokum sætta
ríkjanna stæðist stjórnarskrá. Þar með er óvissa
um þetta kerfi horfin en kerfið mun hjálpa mikið
sig við það ef lögð verður nægileg áhersla á að
til í glímunni við þessa krísu.
þetta er opið kerfi. Auðvitað gengur ekki framÉg held að þetta þrennt sýni að hægt en
vegis að hleypa löndum inn í evrusamstarfið
ákveðið er verið að leysa vanda Evrópu. Það
nema þau uppfylli ströngustu skilyrði. En meðan
er nægur pólitískur vilji í álfunni til að leysa
það er ljóst að öll aðildarríki ESB geta tekið þátt
þennan vanda. Þetta er þó ekki nóg. Þess vegna
þegar þau uppfylla skilyrðin þá er tveggja gíra
held ég að nýr sáttmáli fyrir evruríki verði
Evrópusamstarf í lagi.“
magnusl@frettabladid.is

www.volkswagen.is

Volkswagen Polo
- fyrir okkur öll
Aukabúnaður á mynd: 18“ álfelgur, þokuljós og litaðar rúður

Meðaleyðsla aðeins
3,8 lítrar á hverja 100 km*

Polo kostar aðeins frá

2.290.000 kr.

* Miðað við blandaðan akstur á beinskiptum Volkswagen Polo Trendline 1.2 TDI

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Polo

alþingi
10
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LANDSPÍTALINN Sérstakar umræður verða um stöðu mála á Landspítalanum í dag. Málshefjandi er Jón Gunnarsson og til andsvara verður Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra.

Lánamálin í forgrunni hjá Framsókn
Tvö af þremur forgangsmálum þingflokks Framsóknarflokksins snúa að
lánamálum. Flokkurinn vill að gefinn verði frádráttur af tekjuskatti
vegna afborgana af fasteignalánum.
Þá hefur hann lagt fram frumvarp
um þak á hækkun verðtryggingar og
lækkun vaxta. Þriðja forgangsmálið
snýr að sókn í atvinnumálum.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður
Framsóknarflokksins, mælti á fimmtudag
fyrir tillögu til þingsályktunar um frádrátt
á tekjuskatti vegna afborgana af fasteignalánum einstaklinga. Þetta er helsta forgangsmál flokksins á yfirstandandi þingi.
Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir því
að skattaafslátturinn verði lagður beint inn
á höfuðstól viðkomandi lána og lánveitendur
færi fasteignalánin niður í 100% af fasteignamatinu.
„Með tillögunni er ekki hvað síst komið til
móts við hóp sem hefur algjörlega orðið út
undan í þeim aðgerðum sem þó hefur verið
ráðist í í skuldamálunum af hálfu bankanna
og kannski ekki hvað síst af hálfu dómstóla
sem hafa dæmt ákveðin lánaform ólögmæt
og með því í rauninni haft miklu meiri áhrif
á skuldastöðu heimilanna en stjórnvöld með
aðgerðum sínum,“ sagði Sigmundur Davíð
þegar hann mælti fyrir tillögunni.
Hann sagði ástæðuna fyrir því að málið
væri lagt fram sem þingsályktunartillaga
vera þá að reynslan sýndi að þegar útfærðar
tillögur að lausn í skuldamálum hefðu komið
frá stjórnarandstöðunni hefði umræðan oft
farið að snúast um meinta galla á þeim.
„Þess vegna ákváðum við að fara nýja leið

núna og leggja þessa tillögu inn til umræðu
en jafnframt treysta ráðherrunum fyrir því
að útfæra tillöguna og vonandi gera þeir það
í samráði við þingmenn Framsóknarflokks
en einnig þingmenn annarra flokka.“

Þak á hækkun verðtryggingar
Þingflokkurinn leggur nú í annað sinn fram
tillögu um þak á hækkun verðtryggingar og
lækkun vaxta. Samkvæmt henni er gert ráð
fyrir því að hámarkshækkun verðtryggingar
á ársgrundvelli sé 4%.
Í greinargerð með frumvarpinu segir að
ársgrundvöllur sé miðaður við breytingar á
vísitölu hverju sinni síðustu tólf mánuði við
útreikning hvers gjalddaga og hluti verðtryggingar skuli aðeins aukast um 4%.
„Með þessu er einfaldlega reiknuð hækkun vísitölunnar miðað við verðlag hennar
12 mánuðum áður og skiptir þá engu hvort
afborgun er mánaðarleg, ársfjórðungsleg,
hálfsársleg eða árleg. Sé munur meiri en 4%
á milli tímabila hækkar höfuðstóllinn einfaldlega að hámarki um 4%. Gildir þetta
um allar skuldbindingar neytenda sem hafa
verið verðtryggðar.“
Þá sé neytendum heimilt að breyta verðtryggðu láni sínu í óverðtryggt lán. Lánveitanda verði óheimilt að krefjast greiðslu lántökukostnaðar, innborgunar á höfuðstól eða
lægra veðhlutfalls við breytinguna.
Þriðja forgangsmál flokksins á þessu
þingi er tillaga til þingsályktunar um sókn
í atvinnumálum. Um ítarlega tillögu í ellefu
liðum er að ræða.

Kolbeinn Óttarsson
Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Tryggja verði aðgang að alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Skýrsla atvinnunefndar flokksins var kynnt á
flokksþinginu í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Dæmi
Framsóknarflokkurinn skýrir áhrif tillagna sinna
um skattafrádrátt vegna afborgana á fasteignalánum með eftirfarandi dæmi:
Fjölskylda greiðir 100 þúsund krónur í
afborganir af húsnæðislánum. Þessi 100
þúsund dragast frá tekjuskattstofni og krónu-

talan sem annars hefði verið greidd í skatt
leggst í staðinn inn á höfuðstól viðkomandi
láns. Fjölskyldan heldur því í raun áfram að
greiða sömu krónutölu til ríkisins af þessum
100 þúsund krónum, en ríkið tekur afsláttarkrónurnar og leggur inn á höfuðstól lánsins.

ORÐRÉTT

ÞANKABROT

Fyrirmyndarsamstaða
Fyrir Alþingi liggur frumvarp til laga
um löggildingu samnings Sameinuðu
þjóðanna um réttindi barnsins. Helgi
Hjörvar, þingmaður Samfylkingarinnar,
er fyrsti flutningsmaður en með honum
flytja málið þau Ólöf Nordal, Birkir Jón
Jónsson, Álfheiður Ingadóttir og Margrét Tryggvadóttir. Samstaða hefur
myndast um málið þvert á flokka; þarna
má finna varaformenn Sjálfstæðis- og
Framsóknarflokks og þingflokksformann Vinstri grænna.
Þessi samstaða er til fyrirmyndar,
annað væri nú. Ef ekki næst samstaða

FLOKKSÞING Framsóknarflokkurinn vill að losað verði um gjaldeyrishöftin svo fljótt sem verða má.

um réttindi barna um hvað næst þá samstaða? En er ekki mun oftar tilefni til
samstöðu af þessu tagi?
Í besta heimi allra heima snerust
stjórnmál um hugmyndakerfi. Kjósendur
hefðu skýrt val um það hvernig flokkarnir ætluðu að vinna þjóðinni til hagsbóta og kosningabarátta snerist um að
koma þeim skilaboðum á framfæri. Að
kosningum loknum væri það síðan daglegur starfi þingmanna að bæta samfélagið – jú jú, rífast um leiðir og aðgerðir,
en vera sammála um lokamarkmiðið; að
betrumbæta þetta blessaða samfélag.

„Förum þessa norrænu leið, áætlum ræðutímann í öllum málum og gefum
minnihlutanum þann neyðarhemil sem er að minnihluti þingmanna geti
krafist þjóðaratkvæðagreiðslu í umdeildum málum.“
SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR

„Er það ekki óbein niðurgreiðsla eða ríkisstyrkur til bankanna með því að
halda verðtryggingunni þannig að í raun og veru greiði ríkið bönkunum
verðtrygginguna og þeir halda áfram að græða 200 milljarða á næstu árum?“
MARGRÉT TRYGGVADÓTTIR

„Það er auðvitað algjörlega út í hött að ef menn tapa á Ólympíuleikum
komi það niður á til dæmis starfsfólki á Rás 1, réttara sagt á hlustendum
Rásar 1. Það verður að gæta hófs í þessu og hafa framtíðina í huga.“
MÖRÐUR ÁRNASON

ENNEMM / SÍA / NM51624

Fáðu þér Ljósnetið
og finndu kraftinn strax

Vinsælasta
leiðin

Mánaðarverð

4.690 kr.

Mánaðarverð

Mánaðarverð

Mánaðarverð

Kynntu þér áskriftarleiðirnar á siminn.is eða í 800 7000.

5.690 kr.

Mb

• 80

Mb

G

6.790 kr.

• 140

G

G

B

• 40

B

140GB

Mb

B

Ljósnet 4

80GB

B

Ljósnet 3

40GB

G

1 62

Ljósnet 2

10GB

• 10

12

Ljósnet 1

Mb

12

Með Ljósnetstengingu opnast margvíslegir möguleikar.
Meiri hraði, meiri flutningsgeta, allt að fimm háskerpumyndlyklar og öll nettengd tæki fjölskyldunnar í öruggu sambandi.
Hvernig ætlar þú að nota kraftinn í Ljósnetinu?

12

Ljósnetið er
kraftmeiri tenging
fyrir íslensk heimili

8.090 kr.

Ljósnetið er allt að 50 Mb/s
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Ríkisfjármála- og bankabandalag ESB gerir það
eftirsóknarverðari kost fyrir Ísland:

Alþjóðlegur agi

T

ilhneiging stjórnmálamanna til að lofa auknum útgjöldum upp í ermina á sér og taka bætt lífskjör að láni
hjá framtíðarkynslóðum er alþjóðlegt vandamál. Sem
slíkt kallar það á alþjóðlegar lausnir. Þau drög að ríkisfjármálasambandi Evrópusambandsins, með reglum
sem eiga að koma í veg fyrir hallarekstur og skuldasöfnun
aðildarríkjanna, eru raunveruleg viðleitni til að finna slíka lausn.
Áhættusækni banka, illa ígrundaðar lánveitingar og bólumyndun eru sömuleiðis alþjóðlegt vandamál sem leiddi til alþjóðlegrar bankakreppu. Ekki þarf
SKOÐUN
að útskýra í löngu máli fyrir
Íslendingum að óábyrg starfsemi
Ólafur Þ.
banka í einu landi getur haft
Stephensen
afdrifarík áhrif í öðru. Icesaveolafur@frettabladid.is
málið er eitt bezta dæmið. Á
vettvangi Evrópusambandsins
liggja sömuleiðis fyrir drög að
bankabandalagi, sem er tilraun
til að hindra slíka kollsteypu í framtíðinni, með sameiginlegu
fjármálaeftirliti, alþjóðlegu innstæðutryggingakerfi og sameiginlegum lánveitanda til þrautavara.
Einhverra hluta vegna er algengt í Evrópuumræðunni hér á
landi að menn bendi á áform ESB um ríkisfjármálasamband og
bankasamband og segi sem svo: Hér stefnir Evrópusambandið
enn að því að dýpka samstarf sitt og auka vald yfirþjóðlegra
stofnana. Fyrir vikið er það óaðgengilegra fyrir Ísland, við
skulum draga þessa aðildarumsókn til baka og svo framvegis.
Þessu er hins vegar þveröfugt farið. Þeir sem tala svona hljóta
að halda að í áranna rás hafi bæði ríkisfjármálastjórn og rekstur
bankakerfis á Íslandi borið af því sem gerðist hjá öðrum Evrópuþjóðum – eða hvað? Getur ekki verið að við myndum græða á
þeim aga, sem alþjóðlegt samstarf um þessi efni myndi stuðla að?
Ísland á fullt erindi í þetta nýja og dýpkaða samstarf Evrópusambandsins, bæði af því að hér þarf að taka ríkisfjármál föstum
tökum og vegna þess að við þurfum að efla öryggi og traust
bankakerfisins eftir hrun.
Þetta eflda samstarf Evrópusambandsríkjanna verður til í viðleitni þeirra til að bjarga evrunni. Samt sækjast mörg aðildarríki,
sem ekki nota evruna, eftir aðild að því. Ástæðan er sú að þau
telja að þetta samstarf muni auka alþjóðlegt traust á þeirra eigin
fjármála- og bankakerfi. Mörg þessara ríkja eiga mun skárri
sögu um bæði ríkisfjármálastjórn og bankaeftirlit og -rekstur
en Ísland. Þau sjá engu að síður kosti þess að skilgreina bæði
ríkisfjármálin og bankamálin sem sameiginleg hagsmunamál
aðildarríkjanna og innleiða þannig þann aga yfirþjóðlegs samstarfs, sem skortir gjarnan hjá hverju aðildarríki um sig.
Það er alls ekki hægt að afgreiða dýpra samstarf Evrópusambandsins um ríkisfjármál og bankamál sem einhverja sambandsríkistilburði, sem geri aðild að því óaðgengilegri fyrir
Ísland. Þarna er einmitt verið að nýta kosti alþjóðlegs samstarfs
á sviðum þar sem lítið ríki eins og Ísland þarf mjög á slíku samstarfi að halda. Gangi þessi áform eftir og takist að ná tökum á
vandamálum Evrópusambandsins, verður það þeim mun betri
kostur fyrir Ísland, ekki verri.

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

Tækifæri

Maklegur metnaður
Árni Sigfússon, bæjarstjóri í
Reykjanesbæ, er metnaðarfullur
maður. Enda engin ástæða til annars.
Í viðtali við blaðið Reykjanes segir
hann frá því að honum hugnist ekki
að fara á Alþingi til að verða
óbreyttur þingmaður. Færi
hann á þing væri það til
að taka að sér stórt hlutverk, segir hann og tínir
til embætti atvinnu- og
nýsköpunarráðherra,
menntamálaráðherra
eða forsætisráðherra. Það er gott
að hafa metnað,

KG 36VNW20 (hvítur)
KG 36VVI30 (stál)

;¤RPM¤YPZ]LYó!
  RYZ[NY

(stál)
(Fullt verð: 179.900 kr.)

H x b x d: 186 x 60 x 65 sm

5}H[UPÇ:xTP
^^^ZTPUVYPZ

Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra talaði enga tæpitungu í
viðtali í Fréttablaðinu
á laugardag. Hún
sagði það óbærilega
tilhugsun að Sjálfstæðisflokkurinn
kæmist til valda
og að
farsælast

Að fara eða vera
Slíkar yfirlýsingar kalla hins vegar á
svör við því hver framtíð Jóhönnu
verður. Er hún að blása í herlúðra
fyrir kosningar og ætlar að leiða
Samfylkinguna til þeirrar framtíðar
sem hún teiknar upp, eða er hún af
hverfa af vettvangi og telur sig því
lausbundnari og geta sagt meira
en ella þar sem hún þarf ekki að
standa í forystusveit að loknum
kosningum? Kjósendur Samfylkingarinnar eiga heimtingu á
svari við því sem fyrst.
kolbeinn@frettabladid.is

Norðurslóðamiðstöð á Akureyri

Kæli- og
frystiskápar

(Fullt verð: 129.900 kr.)

Kveðið fast að orði

væri að Samfylking og Vinstri græn
ynnu áfram eftir kosningar.

HALLDÓR

Norðurslóðir

;¤RPM¤YPZ]LYó!
 RYZ[NY

(hvítur)

en væri kröftum Árna Sigfússonar
ekki best varið í fjármálaráðuneytinu?
Næga hefur hann reynsluna af fjármálum sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar.

Kristján
Möller
alþingismaður

A

kureyri er þegar orðin segull fyrir
norðurslóðavísindi. Og við vinnum
markvisst að því á mörgum vígstöðvum
að höfuðstaður Norðurlands og nærsvæði
verði að alþjóðlegri norðurslóðamiðstöð.
Því er haldið fram að þjónusta við rannsóknarskip og aðra umferð vegna umsvifa
á norðurslóðum hafi dregið um einn og
hálfan milljarð króna inn í veltuna á Eyjafjarðarsvæðinu á síðasta ári. Það sem
þangað dregur eru afburða iðnaðarmenn,
góð höfn, háskóli, fyrsta flokks sjúkrahús
og heilbrigðisþjónusta og alþjóðaflugvöllur.
Rúmt ár er nú liðið frá því að Alþingi
samþykkti einróma stefnu í málefnum
norðurslóða fyrir skelegga forgöngu utanríkisráðherra. Markmiðið er að Íslendingar
framleiði mikil verðmæti sem rekja má
til norðurslóða, með vinnslu á olíu og gasi,
með þjónustu við starfsemi annarra þjóða
á þessu svæði og með öflugu framlagi til
vísinda, rannsókna, umhverfisverndar og
björgunarstarfa.
Væntanlega munu nýjar siglingaleiðir
og boranir eftir olíu við Austur-Grænland,
við Jan Mayen og á Drekasvæðinu skapa
stórkostleg tækifæri á nokkrum stöðum á
Norður- og Austurlandi fyrr en varir. Þar
er þó að mörgu að hyggja og vanda þarf
alla stefnumótun og hvert skref.

Akureyri er orðin miðstöð Íslendinga
í norðurslóðasamstarfi. Viðurkenning
á þeirri sérstöðu var undirstrikuð fyrr
í mánuðinum þegar þingmannanefnd
aðildarlanda norðurskautsráðsins hélt
glæsilegan ársfund sinn á Akureyri þar
sem mikill fjöldi verkefna var settur á dagskrá. Háskólinn á Akureyri eflist stöðugt
á þessu sviði og stofnunum sem tengjast
norðurslóðum fjölgar í Borgum, nýsköpunar- og rannsóknarhúsi háskólans. Mikilvægt frumkvæði Háskólans felst m.a. í því
að hann býður upp á framhaldsnám í heimskautarétti sem er einstætt í heiminum.
Utanríkisráðherra hefur sagt opinberlega að á næstu árum muni fleiri verkefni
sem tengjast norðurskautsráðinu verða
fest á Akureyri. Eftir því sem þessari
starfsemi vex fiskur um hrygg verkar
orðspor hennar sem segull á fleiri og
fjölþættari verkefni og skapar ný störf.
Frumkvöðlarnir á Akureyri hafa rutt
brautina.
Með norðurslóðastefnuna að bakhjarli
verður stuðlað að því með ráðum og
dáð að á Akureyri þróist öflug alþjóðleg
norðurslóðamiðstöð. Það er sannfæring
mín að þjónusta við norðurslóðir verði ein
af helstu atvinnugreinum á Norðausturlandi þegar fram líða stundir.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is DÆGURMÁL: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Elín Albertsdóttir elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Leiftursókn gegn fylginu
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

R

epúblikanar virðast ekki
ætla að ríða feitum hesti frá
komandi kosningum í Bandaríkjunum en það hlýtur þó að
vera þeim viss huggun að hafa
náð nú öllum völdum í Sjálfstæðisflokknum á Íslandi.

Horfinn er fagur farvi …
Um þetta eru ýmsar vísbendingar. Andlegur leiðtogi flokksins, Davíð Oddsson, hefur í
sínum daglega boðskap á síðum
Morgunblaðsins átalið Íslendinga fyrir 98 prósenta stuðning
við Obama – líkt því við fylgistölur Stalíns í Sovétríkjunum (en
hógværð hefur eflaust meinað
honum að nefna eigin fylgistölur
af Landsfundum Sjálfstæðisflokksins). Vera má að Davíð
bindi vonir við að persónuleg
vinátta hans og Georgs W. Bush
geti orðið til þess, komist repúblikanar til valda á ný, að ameríski herinn snúi aftur til Kefla-

hinu evrópska velferðarkerfi.
Hún skrifaði á fésbókarsíðu sína
að Kaninn kynni „svo sannarlega
að put on a show“.
Þannig er Sjálfstæðisflokkur
Ólafs Thors og Geirs, Þóris Kr.
og Matthíasar Johannessen
genginn í Repúblikanaflokkinn
bandaríska. Sú milda ásjóna
stéttasamvinnu, hæfilegrar
hentistefnu og allsherjarvettvangs fyrir ólík öfl þjóðlífsins
hefur vikið fyrir samanbitnum
auðmannakjálkum hins dómharða trúfífls.

Vertu úti
Að þessu höfum við nú brosað í
nokkrar vikur. En kannski ekki
gefið því nægilegan gaum hvað
þetta allt saman kann að tákna.
Hvaða hugmyndafræði er þetta
sem sjálfstæðismenn eru óðir
og uppvægir að tileinka sér? Í
efnahagsmálum væntanlega það
allsherjarbjargráð repúblikana að lækka skatta því meir
sem menn eru auðugri og hafa
þá lægsta á þeim allra ríkustu.
Þá myndi Guðbjörg Morgunblaðseigandi borga minnst allra
í skatt. Því væntanlega líta
sjálfstæðismenn svo á að þjóðinni megi skipta í „makers“ og
„takers“ – þá sem baka og þá

spítalans dúsa þá á biðstofum
bráðadeildarinnar – þú ert
númer 1180 í röðinni – vertu úti.
Í draumaþjóðfélagi repúblikana – og þar með stuðningsflokks þeirra hér á landi – eru
sumir nefnilega skaparar en
aðrir eru hraparar. Það er ekkert
öryggisnet. Hvers kyns stuðningur hins opinbera við fólk er
talinn til þess fallinn að draga
úr þrótti þess og frumkvæði og
lama framtak einstaklingsins,
sem verði háður þessu framlagi
og hætti að nenna að vinna.
En þar með er ekki sagt að
ríkisvaldið þurfi ekki að kosta
neinu til neins. Öðru nær. Þjóðfélag af þessu tagi kallar á
sterkar varnir, því að skapararnir eiga á hættu að hraparanir
og tapararnir ráðist á þá. Þá

þarf her. Og líka öfluga öryggislögreglu með mjög víðtækar og
forvirkar heimildir sem kemur
auga á óvini hins frjálsa samfélags og getur gripið til viðeigandi aðgerða gagnvart þeim.
Komist Sjálfstæðisflokkurinn
til valda á ný, einn eða með fulltingi fylgdarflokks síns, Framsóknarflokksins, er þess að
vænta að fóstureyðingar verði
bannaðar, undantekningarlaust, enda hafa talsmenn hins
bandaríska móðurflokks bent
á að líkami kvenna sé þannig
af Guði gerður að nauðganir
leiði ekki til þungunar. Víst má
telja að bönnuð verði hjónabönd
samkynhneigðra og Gay Pridegangan kannski ekki bönnuð –
þegar flokkurinn nær borginni
aftur – en færð upp í Norðlinga-

holt, á þriðjudegi milli klukkan
níu og tíu að morgni, einhvern
tímann í miðjum febrúar. Í
skólum landsins, þessum fáu
sem ekki eru einkaskólar handa
ríku börnunum, verður skylt að
kenna ekki bara tilgátu Darwins
um þróun lífsins heldur líka
sköpunarsögu Biblíunnar eins
og Guð lét skrá hana.
Og er þá fátt eitt talið. Svo
gæti farið í næstu kosningum að
þetta repúblikanabrölt á sjálfstæðismönnum leiði til hins
sama og gerðist um árið þegar
þeir glutruðu niður unninni
stöðu með því að boða „Leiftursókn gegn verðbólgu“.
Sjálfstæðismenn gætu orðið
hraparar kosninganna þegar 98
prósent þjóðarinnar segja: Vertu
úti.

Komist Sjálfstæðisflokkurinn til valda á
ný, einn eða með fulltingi fylgdarflokks
síns, Framsóknarflokksins, er þess að
vænta að fóstureyðingar verði bannaðar, undantekningarlaust, enda hafa talsmenn hins bandaríska
móðurflokks bent á að líkami kvenna sé þannig af
Guði gerður að nauðganir leiði ekki til þungunar.
víkur, en utanríkisstefna Davíðs
og Sjálfstæðisflokksins miðast
eiginlega öll við að svo verði.
Hinn fylgispaki formaður
flokksins hefur tileinkað
sér þetta sem annað af kostgæfni og til að undirstrika náin
tengsl Sjálfstæðisflokksins við
repúblikana hélt hann ásamt
frændum og vinum til Tampa
á flokksþing móðurflokksins á
meðan sól Mitts Romney stóð í
hádegisstað. Björn Bjarnason,
sem þykir jafnan túlka hugsun
leiðtogans af skýlausri trúmennsku, skrifaði í bloggi sínu
að í Tampa hefði verið „meistaralega vel að því staðið“ að „taka á
öllum áróðurspunktum demókrata“ um leið og hann nefndi
að „áhugamenn um fjölmiðlun“
hlytu að „dást að“ umfjöllun Foxstöðvarinnar um þingið. Ragnheiður Elín Árnadóttir, þáverandi
þingflokksformaður, var þarna
líka og fékk að ávarpa þingið og
segja fulltrúum þar frá þeirri
vá sem að mannkyni steðjar frá

sem taka – skapara og tapara
– og hlutverk stjórnmálamannanna sé að láta skaparana njóta
sín en leiða töpurunum það fyrir
sjónir að þetta þýði ekkert og ef
þeir nái ekki árangri í lífinu sé
það engum að kenna nema þeim
sjálfum. Þeir geti bara átt sig.
Vertu úti.
Verði sjálfstæðismönnum
hleypt að völdum er þess að
vænta að rækilega verði tekið
til hvað útgjöld ríkisins varðar.
Ýmsum hefur að undanförnu
ofboðið ástandið á Landspítalanum, þar sem fárveikt fólk
liggur á göngum eins og í stríðshrjáðum löndum með engan
infrastrúktúr, eða er hreinlega
sent heim en starfsfólkið forðar
sér unnvörpum til Noregs og
Svíþjóðar. Komist repúblikanar til valda hér verður enn
meira sparað, en einkaspítalar
rísa hér og þar, fjármagnaðir
með himinháum komugjöldum.
Þeir sem ekki hafa efni á því að
njóta hinnar frábæru þjónustu
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Samning um höfuðborgina
Höfuðborg –
landsbyggð
Mörður
Árnason
alþingismaður

Þ

að þarf að gera höfuðborgarsamning, milli Reykjavíkur og
ríkisins. Þar eiga að koma fram
þær sérstöku skuldbindingar sem
borgin hlýtur að standa við sem
höfuðborg lýðveldisins en á móti
verður að vera tryggt að forystumenn í ríkisstjórn og á Alþingi
taki tillit til þeirrar ábyrgðar
sem á höfuðborginni hvílir – og
hætti að líta á Reykjavík sem óvin
eins og stundum ber við hjá héraðshöfðingjum á landsbyggðinni.
Samning milli landsmanna og
Reykvíkinga um vegsemd þess
og vanda að vera höfuðstaður
Íslendinga.
Þetta er kjarni tillögu sem við
flytjum nú á Alþingi þriðja sinni,
fimm þingmenn Reykvíkinga.
Kannski er það stærð höfuðborgarinnar sem veldur sífelldri tortryggni í garð Reykjavíkur um

allt land. Hagsmunaátök milli
strjálbýlis og þéttbýlis þekkjast
svo sannarlega víðar en hér, og
um alla heimsbyggðina er mjög
til vinsælda fallið að deila á
„þá fyrir sunnan“. Hvergi hafa
þess konar átök samt smitað út í
stjórnmálin jafnillilega: Alla 20.
öldina var það einn af rauðu þráðunum í íslenskum stjórn málum
að koma í veg fyrir vöxt og viðgang Reykjavíkur undir þeim
göfuga gunnfána að hindra að í
landinu myndaðist borgríki. Staðreyndin er þó sú að nú kann jafnvægi að vera að skapast einmitt
með slíku ríki þar sem borgin
leitar út á land og tengist minni
byggðum. Menn tala núna um
höfuðborgarsvæðið meira, milli
Hvítánna eða að minnsta kosti
innan þríhyrningsins SelfossAkranes-Keflavík. Þetta snýst
ekki við næstu áratugi. Höfuðborgin er þar sem hún er – og
löngu kominn tími til að samfélag
allra landsmanna taki fullt mið
af þeirri staðreynd. Reyndar telja
erlendir athugendur sérstakan
styrk í fámennu landi að höfuðborgin skuli vera eins öflug og
raun ber vitni.

Stundum höfuðborg –
en stundum ekki
Hin sífellda flugvallarumræða
sýnir ágætlega vanda Reykjavíkur sem höfuðborgar. Reykvíkingar lýstu í almennri atkvæðagreiðslu 2001 þeim vilja sínum að
Vatnsmýrarvöllur yrði lagður af,
og borgarstjórn samþykkti síðan
skipulag þar sem önnur flugbrautin fer 2016, hin 2014. Flugvallarsinnar utan borgar hafa
aldrei sætt sig við þessa ákvörðun
í borginni og finna henni flest
til foráttu. Nú síðast hafa Jón
Gunnarsson og félagar flutt öðru
sinni frumvarp á Alþingi sem
á að festa flugvöll í Vatnsmýri
um aldur og ævi – bót í máli að
málið er tæpast þingtækt því að
skipulagsvaldið í Reykjavík er hjá
Reykjavíkurborg, ekki Alþingi.
Hvað sem mönnum finnst um
Vatnsmýrina eru ein af rökum
flugvallarsinna marktæk: Að
höfuðborgi n hafi ákveðna r
skyldur sem taka verður tillit til við ákvarðanir borgarbúa um innri mál. Gallinn er sá
að þeir hinir sömu sem telja að
Vatnsmýrarflugvöllurinn sé forsenda þess að Reykjavík sé höf-

uðborg eru allra manna iðnastir
við að reyna að flytja sem allra
flestar stjórnsýslustofnanir og
miðstöðvar almannaþjónustu úr
höfuðborginni heim í eigið hérað.
Þá vegur höfuðborgarhlutverkið
ekki eins mikið, og atvinnufæri í
höfuðborginni eru sjaldnast verð
umtals.
Við sem stöndum að baki tillögunni um höfuðborgarsamning –
auk mín Helgi Hjörvar, Sigríður
Ingibjörg Sigurðardóttir, Skúli
Helgason og Valgerður Bjarnadóttir – teljum að það sé kominn
tími til þess að setja umræðunni
um höfuðborg og landsbyggð
þokkalegan hljómbotn, og stuðla
að sáttum milli höfuðborgar og
annarrar landsbyggðar. „Allajafna er við það miðað um höfuðborg,“ segjum við í greinargerð,
„að hún sé aðsetur æðsta valds
í ríkinu og miðstöð stjórnsýslu.
Skyldur höfuðborgarinnar sem
sveitarfélags eru því víðtækari
en annarra sveita ríkisins þar
sem íbúar hennar og leiðtogar
þeirra verða í starfsháttum og
skipulagi að taka tillit til þjónustuhlutverks borgarinnar fyrir
alla landsmenn. Réttindi verður

höfuðborgin að hafa á móti, þar
á meðal þau að samráð sé haft
við stjórnendur hennar um þær
ákvarðanir ríkisstjórnarinnar
og þings sem snerta mikilvæga
hagsmuni borgarbúa, svo sem
atvinnufæri, skipulag og yfirbragð.“ Við viljum að ríki og
borg geri með sér samning
„þar sem yrðu reifaðar skyldur
Reykjavíkurborgar og réttindi
sem höfuðborgar, getið þeirra
breytinga á lögum og öðrum
regluramma sem samningsaðilar
yrðu ásáttir um að beita sér fyrir
og kveðið á um skipulegt samráð
ríkisstjórnarinnar, Alþingis og
borgarstjórnar um ákvarðanir
sem sérstaklega snerta stöðu
Reykjavíkur.“
Við fluttum þessa tillögu
líka í fyrra og fögnum undirtektum sem hún fékk þá, frá
Reykjavíkurborg, Byggðastofnun
og fagfólki um skipulag. Í
umsögnunum kemur ágætlega
fram að höfuðborgarsamningur
gæti vísað veginn til framtíðar
í þessum samskiptum, og þar er
bent á norrænar fyrirmyndir sem
gætu hjálpað okkur við að skapa
landinu öllu góða höfuðborg.

Verslunarhúsnæði á Laugavegi Skjaldborg bankanna
–
gjaldþrot
Til leigu
heimilanna
meginuppistaðan í efnahagsreikningum nýju bankanna, sem
hafa svikist um að bjóða viðÓlöf Guðný
skiptavinum í skuldavanda „ýmis
Valdimarsdóttir
úrræði“. Það hefur líklega heldur
arkitekt
aldrei verið ætlun þeirra að gera
það. Þvert á móti er ekki annað
að sjá en að starfsmenn bankanna
sama tíma og nýju bankarnir
séu fyrst og fremst rukkarar að
skila milljarða hagnaði hafa
gæta hagsmuna lánardrottna og
aldrei fleiri íslensk heimili átt
kröfuhafa við að rukka útsöluí fjárhagserfiðleikum. Í ágústlánin 100%.
byrjun voru 26.666 manns í
Það er mikið í húfi fyrir
alvar legum vanskilum. Hjá
hagnað bankanna að rukkararnir
Íbúða lánasjóði einum hafa 500
standi sig vel að rukka heimilin
ný heimili bæst á vanskilaskrá
í landinu, aðalmjólkurkýrnar.
á þessu ári. Heimili sem hafa
Rukkararnir hafa augljóslega
staðið sig afbragðsvel þar sem
verið með lán sín í skilum fram
bankarnir skila nú ofurhagnaði
að þessu. Yfirdráttarlán heimillíklega fyrst og fremst á kostnanna hafa nærri tvöfaldast á síðað heimilanna í landinu. Rukkustu þremur árum og námu 74
milljörðum í lok aprílmánaðar á
ararnir hafa staðið sig svo vel að
þessu ári. Þetta er sambærilegt
nú geta þeir sumir eignast hlut
í banka, ríkisbanka,
við að hver fjárráða
ba nka a l lra la nds Íslendingur sé með um
300.000 krónur í yfirmanna, fyrir það eitt að
dráttarlán. Yfirdráttarvera duglegir að rukka
lán eru með dýrustu Það er
fólkið í landinu, íslensk
lánum sem hægt er að
heimili og fjölskyldur
sem berjast margar
taka og bera 12-13% mikið í húfi
vexti. Það eru peningar
hverjar í bökkum.
sem lánardrottnar fá fyrir hagnað
H ag naðu r L a nds bankans nam um 11,9
nánast í hreinan gróða bankanna að
með afar litlum tilmilljörðum króna eftir
kostnaði. Vextir af 74 rukkararnir
skatta á fyrstu sex
milljörðum nema um
mánuðum ársins 2012.
standi
sig
9,5 milljörðum á ári.
Hagnaður Íslandsbanka
Ráðamenn þjóðar- vel að
var 11,6 milljarðar og
innar keppast við að
hagnaður Arion banka
hreykja sér af jákvæð- rukka heimnam 11,2 milljörðum
um viðsnúningi í ríkisá fyrri hluta
ilin í landinu, króna
fjármálum. Það má vel
ársins eftir skatta. Sérvera að hagur ríkis- aðalmjólkurstaklega er tekið fram
sjóðs hafi vænkast á
hjá Arion banka að
síðustu árum en það kýrnar.
virðisbreyting útlána
hefur hagur heimilhafi haft jákvæð áhrif
a nna a lmennt ekk i
sem nemur rúmum
þremur milljörðum króna eða
gert. Þegar ríkisstjórnin afhenti
meira en fjórðungi af hagnnýju bönkunum, lánardrottnum
aði bankans. Ekki er annað að
og kröfuhöfum, lán heimilanna
fól hún þeim jafnframt að leysa
ætla en að það sama eigi við hjá
skuldavanda fólksins í landinu.
hinum bönkunum. Þökk sé verðÞess vegna fengu bankarnir lánatryggingunni. Á þessum sömu
söfn heimilanna með meira en
sex mánuðum voru 243 fasteignir
50% afslætti. Það var gert til að
seldar á nauðungarsölu hjá sýslu„mynda svigrúm til að bjóða viðmanninum í Reykjavík einum.
skiptavinum í skuldavanda ýmis
Fróðlegt væri að skoða tengslin
úrræði“, eins og segir orðrétt í
milli nauðungarsölu á heimilum
skýrslu forsætisráðuneytisins
landsmanna og hagnaðar bankanna en banki sem kaupir fastum skuldavanda heimilanna frá
nóvember 2010. Það vekur upp
eign á nauðungaruppboði (á lágáleitnar spurningar um hvort
marksvirði) og selur hana aftur
slíkt framsal á valdi og sá gjörná frjálsum markaði (á hámarksingur allur hafi verið löglegur.
virði) getur fært mismuninn á
Fram hefur komið að niðurnauðungarkaupverðinu og markfærðar skuldir heimilanna voru
aðsverðinu sem hagnað.
Fjármál

Á

Eitt glæsilegasta verslunarhúsnæðið við Laugaveginn er til leigu og afhendingar samkvæmt nánara samkomulagi. Um er að ræða rúmlega
400m² verslunarhúsnæði neðarlega við Laugaveginn, þar af eru um 50m² skrifstofuhúsæði á 2. hæð. Húsnæðið er í góðu ástandi með
stórum verslunargluggum að götu, rafdriﬁnni hurð, öﬂugri lýsingu í loftum og nýlegum gólfefnum. Bakinngangur. Hér er á ferðinni
tækifæri sem býðst ekki á hverjum degi, áhugasamir haﬁð samband í síma: 896-0747.
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David Miliband er stjórnmálafræðingur að mennt og nam m.a. í Oxford
og við MIT í Boston. Hann var stjórnandi stefnumótunar hjá Tony Blair í
aðdraganda þingkosninganna 1997 og eftir sigur Verkamannaflokksins
gegndi hann veigamiklu hlutverki við stefnumótun ríkisstjórnar Blairs til ársins
2001. David Miliband var kjörinn á þing árið 2001 og varð ráðherra
skólamála ári síðar; árið 2006 varð hann umhverfisráðherra og árið 2007
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Stillanleg heilsurúm!
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Fyrir þínar bestu stundir.
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Upp/niður höfðalag
Upp/niður fótasvæði
Rúm í ﬂata stöðu
3 minni
Nudd
Bylgjunudd

Upplifðu
plifðu þægindi,
plifðu stuðning
plifðu TEMPUR®
upplifðu
stuðning, upp
upplifðu
Þegur þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast hryggur og liðir í sinni náttúrulegu stöðu.

TEMPUR® Orginal eða Cloud heilsudýna á
C&J stillanlegum botnum. 2x80x200 cm.

Með því einu að snerta takka getur þú stillt rúmið í hvaða stöðu sem er og með öðrum

SEPT.-TILBOÐ Kr. 578.550,-

færðu nudd. Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins.

Verð 749.875,- Þú sparar 171.325,-

Þú elskar að vakna á Tempur heilsurúmi!

Lingen svefnsóﬁ
TILBOÐ AÐEINS
Kr. 99.000,-

Tempur® Cloud heilsurúm 180 x 200 cm
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Verð áður 123.750,-

Verð áður 469.800,-

20%
Góð svampdýna
Breidd: 200 cm
Dýpt: 120 cm
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DÝNUR OG KODDAR
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JÓNA ÞÓRÐARDÓTTIR
61 INGA
„Virðing fyrir einstaklingnum er það sem jafnréttisbaráttan grundvallast á.“
fv. borgarfulltrúi á afmæli í dag.

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir 24. september
662 Múhameð spámaður lýkur hijra-ferð sinni frá Mekka til
Medína.
1664 Holland eftirlætur Englandi Nýju-Amsterdam.
1906 Forseti Bandaríkjanna, Theodore Roosevelt, lýsir því yfir
að Devils Tower sé fyrsta Þjóðarminnismerkið.
1957 Heimavöllur FC Barcelona, Camp Nou, opnaður.
1968 Fyrsta skurðaðgerðin framkvæmd á Borgarspítalanum.
Friðrik Einarsson yfirlæknir gerir aðgerðina.
1973 Gínea-Bissá lýsir yfir sjálfstæði frá Portúgal.
1993 Samtök iðnaðarins stofnuð í Reykjavík og taka þau við af
sex félögum í iðnaði.
2005 Fellibylurinn Rita fer yfir Beaumont í Bandaríkjunum, og
skilur eftir sig slóð eyðileggingar.

Make It Happen
á Austurlandi
Yfir 100 þátttakendur frá
tíu löndum taka þátt í ráðstefnunni Make It Happen
á Austurlandi dagana 25. til
28. september. Austurbrú
stendur fyrir ráðstefnunni
sem er m.a. haldin í tilefni
af 10 ára afmæli Menningarráðs Austurlands. Dagskráin er metnaðarfull og
fara fyrirlestrarnir fram
á þremur stöðum á Austurlandi eða Egilsstöðum,
Seyðisfirði og Stöðvarfirði.

EGILSSTAÐIR Sýningar sem settar

verða upp í tengslum við ráðstefnuna verða í Sláturhúsinu á
Egilsstöðum.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
vináttu og hlýhug við andlát og útför móður
okkar, tengdamóður, ömmu, langömmu
og langalangömmu,

GÍSLÍNU GUÐLAUGAR ÁRNADÓTTUR
Mörkinni, Suðurlandsbraut 66, Reykjavík.

Starfsfólk hjúkrunarheimilisins Markar 2h. norður fær sérstakar
þakkir fyrir góða umönnun og hlýju.
Jóhanna Kristín Björnsdóttir
Viðar Björnsson
Sigurjón Stefán Björnsson
Björk Bjarnadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

SIGRÍÐUR Þ. BJARNAR
lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni sunnudaginn 16. september sl. Jarðsungið verður
frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
25. september kl. 15.00.
Sigrún I. Sigurðardóttir
Ingibjörg Sigurðardóttir
Dóra Sigurðardóttir
Egill Þór Sigurðsson
Anna Laufey Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Skarphéðinn Þórisson
Kristján Jóhannsson
Birgir Þórarinsson
Sigrún Edda Jónsdóttir
Birgir Þórisson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

KRISTÍN ÓMARSDÓTTIR 50 ÁRA Í DAG: NÝ SKÁLDSAGA Á AFMÆLISDAGINN

Situr bara vakandi og dreymir
Mér finnst þetta bara ótrúlegt, maður
átti ekkert endilega von á því að ná
þessu marki,“ segir Kristín Ómarsdóttir rithöfundur spurð hvernig tilfinning það sé að verða fimmtug. „Ég
ætla nú ekkert að gera mikið úr þessu,
en ég mun gleðjast með vinum mínum
og ættingjum.“
Dagurinn er hátíðlegur í tvennum
skilningi hjá Kristínu því í dag kemur
út ný skáldsaga eftir hana sem ber
nafnið Milla. „Hún fjallar um 21 árs
stelpu í Reykjavík í maí 2001,“ segir
hún og þagnar snögglega. Hvers vegna
2001? „Af því að ég samdi hana þá, það
er að segja fyrsta uppkastið, en ég hef
verið að vinna í henni alltaf af og til
síðan. Sagan varð til á þeim tíma sem
hún spannar með öllum þeim atburðum
sem áttu sér stað í maí 2001.“ Er þetta
þá glerharður realismi? „Eigin lega
já. Það er aðeins horfið frá raunveruleikanum tvö kvöld, en komið til hans
aftur. Þetta er Reykjavíkursaga.“
Sjálfsævisöguleg? „Nei, nei, nei. Sagan
fjallar bara um þessa þunglyndu stelpu
sem heitir Milla, vinnur á bókasafni og
líst ekkert agalega vel á blikuna. Hún
segir söguna í fyrstu persónu og þetta
er alfarið hennar saga.“
Og engin fantasía? Það hljómar ekki
líkt þér. Hefurðu einhvern tíma áður
skrifað raunsæisskáldsögu? „Nei, ekki
skáldsögu, bara leikrit. Ég hef oft velt
því fyrir mér hvers vegna ég eigi auðveldara með að negla leikrit niður í
tíma og rúm heldur en skáldsögurnar,
en ég hef ekki fundið neitt svar. Ég
bara veit ekki hvers vegna. Ég er alltaf
feimin við að segja: „Við erum stödd á
Leifsgötu 2“ í skáldsögu, en það kemur
alveg eðlilega í leikritunum. Kannski
vil ég bara ekki vita ástæðuna.“
Þegar þú hugsaðir um sjálfa þig
fimmtuga þegar þú varst yngri hvar
sástu þig þá? „Ég hef aldrei séð neitt
fyrir mér. Ég hef aldrei þorað að telja
hærra en í fjörutíu og fimm. Ég hef
reyndar aldrei hugsað mikið fram í
tímann. Ekki frá því ég var ung kona.
Þegar ég var krakki var ég auðvitað
alltaf að bíða eftir því að tíminn liði,
en snarhætti að bíða eftir því þegar ég
var nítján ára. Ætli ég hafi ekki bara
staðið í stað síðan.“
Þú varst mjög ung þegar þú byrjaðir að skrifa. Kom aldrei neitt annað
til greina? „Nei. Það kom smá tímabil
þar sem það hvarflaði að mér að fara
í myndlist, en svo þorði ég það ekki.“
Þú hefur samt verið að mála og teikna,
ekki satt? Sumar bækur þínar hefurðu
myndskreytt sjálf. „Já, ég er svona
sunnudagsteiknari, ef svo má segja.
Og hef líka verið að mála dálítið. Ég
held að mjög margir rithöfundar geri
það. Maður getur orðið svo óhreinn
við það að mála, en þarf að vera svo
snyrtilegur þegar maður er að skrifa.
Að teikna og mála er líka svo líkamlegt, öfugt við skrifin þar sem maður
býr inni í eigin höfði eins og draugur.
Þetta er ofsalega dularfull vinna.
Maður er ekkert í þessum heimi, situr
bara vakandi og dreymir. Það eina sem
maður hefur að vinna með eru orð.“

FIMMTUGT SKÁLD Kristín segir aldrei annan starfsvettvang hafa komið til greina. Þó hafi
hvarflað að henni augnablik að fara í myndlistarnám.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VERK EFTIR KRISTÍNU ÓMARSDÓTTUR
1987 Draumar á hvolfi
1987 Í húsinu okkar er þoka
1989 Í ferðalagi hjá þér
1990 Hjartatrompet
1991 Einu sinni sögur
1992 Svartir brúðarkjólar
1993 Þerna á gömlu veitingahúsi
1995 Dyrnar þröngu
1996 Margrét mikla
1997 Ástarsaga 3
1997 Elskan mín ég dey
1998 Lokaðu augunum og
hugsaðu um mig
2000 Sérstakur dagur
2001 Hamingjan hjálpi mér
I og II
2003 Vinur minn heimsendir
2003 Afmælistertan

2003 Inn og út um
gluggann
2004 Hér
2005 Spítalaskipið
2005 Segðu mér allt
2006 Jólaljóð
2007 Smásögur
2008 Sjáðu fegurð þína
2008 Saga af lítilli
grenjuskjóðu
2009 Hjá brúnni
2011 Kuðungar
2011 Í speglinum sefur
kónguló
2011 „Við tilheyrum
sama myrkrinu – af
vináttu: Marilyn
o“
Monroe og Greta Garbo“
2012 Milla

fridrikab@frettabladid.is

FANNEY HJARTARDÓTTIR
lést á Dvalarheimilinu Víðihlíð í Grindavík
17. september. Jarðsungið verður frá YtriNjarðvíkurkirkju þriðjudaginn 25. september
kl. 13.00.
Bjarnfríður Jónsdóttir
Pétur Vilbergsson
Karl Taylor
Ása Skúladóttir
Eðvarð Taylor Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

ÞETTA GERÐIST: 24. SEPTEMBER 1968

60 Minutes fer í loftið í fyrsta sinn
Fréttaskýringaþátturinn 60 Minutes
var sendur út í fyrsta sinn á CBSsjónvarpsstöðinni þann 24. september 1968. Hugmyndasmiðurinn á bak
við þáttinn var Don Hewitt sem fór
áður ófarnar slóðir í vinnslu þáttarins með meiri rannsóknarvinnu en
áður hafði þekkst í fréttavinnslu.
Þátturinn náði fljótt geypilegum
vinsældum og stælingar á honum
fóru að skjóta upp kollinum í Ástralíu, Kanada og Bretlandi upp úr
1970. Gengi þáttarins jókst enn með
árunum og árið 2002 var hann í 6.
sæti á lista TV Guide yfir 50 bestu
sjónvarpsþætti allra tíma.

Til að byrja með var þátturinn á
dagskrá CBS annan hvern þriðjudag klukkan 10 og stjórnendur voru

Harry Reasoner og Mike Wallace.
Reasoner sagði í ávarpsorðum í
fyrsta þættinum að hann væri hugsaður sem nokkurs konar tímarit
fyrir sjónvarp. Í þessum fyrsta
þætti var meðal annars kíkt í heimsókn til forsetaframbjóðendanna
Richards Nixon og Huberts Humphrey, rætt við dómsmálaráðherrann
Ramsey Clark um hrottaskap lögreglunnar, sýnd stytt útgáfa úr
Óskarsverðlaunastuttmyndinni Why
Man Creates og þeir félagar Wallace
og Reasoner fluttu hugleiðingu um
tengsl skynjunar og raunveruleika.
Heimild: Wikipedia

NÁTTÚRULEGT PAKKASKRAUT
Haustlaufin fjúka af trjánum en þau eru tilvalin til
skrauts eins og meðfylgjandi mynd sýnir. Það er
alltaf gott að eiga einlitan innpökkunarpappír uppi
í skáp. Þá þarf ekkert annað en snærisbút og úr
verður fínasti pakki.
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SÝNDU GLÆNÝJA
HÖNNUN Í PARÍS
VAKTI ATHYGLI Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir hönnuður er nýkomin frá París
þar sem hún sýndi nýja hönnunarlínu frá fyrirtæki sínu IHANNA.

I

ngibjörg Hanna hefur á undanförnum árum notið mikillar hylli
fyrir hönnun sína sem selst vel í
þrettán löndum. Þekktust er hún fyrir
svokölluð krummaherðatré sem vakið
hafa mikla athygli og verið vinsæl bæði
hér á landi og erlendis.
Maison&Objet heitir sýningin þar
sem Ingibjörg Hanna sýndi vörur sínar
núna og er ein stærsta hönnunar- og
vörusýning í Evrópu.
„Ég var með óvenjumikið af nýjum
vörum í þetta sinn. Þar á meðal bolla í

viðarhjúp sem ég hannaði ásamt Höllu
Björk Kristjánsdóttur en við höfum
nefnt þá WOOD/WOOD/WOOD. Einnig
var ég með kertastjaka í sömu viðarlínu. Þá sýndi ég nýja púða og viskastykki,“ segir Ingibjörg Hanna. Þar utan
var hún með nýja klukku sem þær Halla
hönnuðu í sameiningu. Hún nefnist
Bouy og er afar sérstök í útliti, eins og
sjá má á myndinni. Ekki er allt upp talið
því einnig sýndi hún litlar hillur sem
eru eins og rammar. Það var því margt
nýtt í boði fyrir gesti sýningarinnar

Gerið gæða- og verðsamanburð
T
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Leður hægindasófar
og stólar

■ FRAMHALD Á SÍÐU 2

VELGENGNI
Halla Björk og Ingibjörg
Hanna ánægðar með
verkið. IHANNA var
stofnað rétt fyrir hrun en
fyrirtækið vex og dafnar.
Vörur þess eru nú seldar
í þrettán löndum.
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FÓLK| HEIMILI

sem eru flestir verslunareigendur í leit
að söluvarningi. Auk þess var snigillinn
vinsæli með í för þótt ekki sé hann glænýr. Snigillinn er þægilegur snagi.

GÓÐ VIÐSKIPTI
„Ég fékk afar jákvæð og góð viðbrögð
frá gestum sýningarinnar og mikið af
pöntunum svo ég er ákaflega ánægð
með ferðina. Það var sérstaklega gaman
að hitta verslunareigendur sem ég hef
átt í viðskiptum við og verið í tölvusambandi en aldrei hitt fyrr. Sömuleiðis
voru fjölmiðlamenn áhugasamir um
að mynda og fjalla um vörur mínar.
Mér fannst ánægjulegt að hitta erlenda
blaðamenn sem höfðu áður fjallað um
vörur mínar.“
Ingibjörg Hanna segir að gestir á
sýningunni hafi komið víðs vegar að í
Evrópu og Bandaríkjunum. „Sýningin
var mjög stór, náði yfir átta stóra sali og
því erfitt að komast yfir allt sýningarplássið. Ég hef ekki áður farið á þessa
sýningu en fór á 100% Design árið 2008.
Þar utan hef ég sýnt hönnun mína á

  
    

'ËLFHITAKERÙ
%KKERT BROT EKKERT ÚOT

minni sýningum þar sem fólk kemur til
að skoða.“

ALLTAF AÐ STÆKKA
Vörur IHANNA hafa verið vinsælar
hér á landi, jafnt hjá erlendum ferðamönnum sem Íslendingum. „Það hefur
gengið ótrúlega vel hjá mér og þeir sem
framleiða krummana hafa nóg að gera,“
greinir Ingibjörg Hanna frá.
Hún reynir að framleiða vörur sínar
á Íslandi sé það hægt. Vefnaðarvaran
er þó prentuð og saumuð í Bretlandi
en bollar og kertastjakar framleiddir í
Slóveníu.
„Ég reyni sífellt að hanna nýjar vörur
sem mér þykir skemmtilegast en maður
er auðvitað mjög ánægður þegar hönnunin gengur vel í sölu.“ Næst á döfinni
er að undirbúa sýningu í Eindhoven í
Hollandi í október. „Það er alltaf eitthvað spennandi að gerast,“ segir Ingibjörg Hanna sem stofnaði fyrirtæki sitt
árið 2008, rétt fyrir hrunið. „Þetta er
búið að vera frábært, alltaf nóg að gera
og fyrirtækið að stækka.“ ■ elin@365.is

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

NÝTT
Meðal þess sem
IHANNA sýndi í París
var ný lína í bollum,
kertastjökum og púðum.
Þá var einnig hin
nýstárlega klukka svo og
snigillinn sem var það
eina af eldri hönnun á
sýningunni.

BÓKAMERKI Á VEGG
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Íslensk hönnun Vegg-bókamerki Kristrúnar Hjartar er komið í sölu í þekktri
verslun í Svíþjóð. Næst sýnir hún iPhone-app á Hönnunarviku í Peking.
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önnun Kristrúnar Hjartar, Veggbókamerkið, er nú komið í framleiðslu og sölu hjá hinni þekktu,
sænsku verslun Design Torget í Stokkhólmi. „Vegg-bókamerkið er tilvalið á
vegginn fyrir bókina sem lesin er fyrir
svefninn, í eldhúsið fyrir uppáhaldsmatreiðslubókina eða í stofuna fyrir
fallegar bækur sem fólk heldur upp
á. Svo er líka hægt að raða nokkrum
saman á skemmtilegan hátt. Veggbókamerkið er skrúfað á vegginn,
þannig að þegar blaðsíðan er merkt þá
lítur út fyrir að bókin fljóti á veggnum.
Vegg-bókamerkið er með þjóðlegu
mynstri sem í ákveðinni birtu myndar
skemmtilegan skugga á vegginn,“ segir
Kristrún.
Forsagan að því að Vegg-bókamerki
Kristrúnar er nú komið í verslun Design
Torget hófst á HönnunarMars í fyrra.
„Hönnunarmiðstöð Íslands stóð fyrir
DesignMatch á dögum HönnunarMars
sem ég tók þátt í árið 2011. DesignMatch er ætlað ungum upprennandi
íslenskum hönnuðum. Þar fá þeir
tækifæri til að fá fund með framleiðslufyrirtækjum til að hjálpa þeim að koma
vörum sínum á framfæri. Ég var svo
heppin að fá viðtal við Design Torget og
Normann Design. Bæði fyrirtækin höfðu
áhuga á nokkrum af mínum vörum. Það
sem svo stendur upp úr er framleiðslugeta og kostnaður á móti hagnaði. Þetta
er mjög mikilvægt fyrir hönnuði að hafa
í huga þegar þeir búa til vörur sínar.“

Design Torget framleiðir Vegg-bókamerkið í nafni Kristrúnar og er með
einkaleyfi á framleiðslunni. „Það hefur
mikla þýðingu fyrir mig að bókamerkið
sé komið í sölu hjá Design Torget.
Design Torget er mjög þekkt vörumerki í Svíþjóð og víðar og þeir gera
út á að kynna hönnuðina og hjálpa
þeim að koma sér á framfæri. Það eitt
hefur í sjálfu sér mikla þýðingu,“ segir
Kristrún sem mun frumsýna iPhoneapp sem hún hefur unnið að á Hönnunarvikunni í Peking í lok mánaðarins.
„Appið stuðlar að því að fólk geri
reglulega hreyfingu að vana og er sérstaklega ætlað þeim sem vita ekki
hvernig þeir eiga að byrja að hreyfa sig
og þeim sem hafa ekki tíma til þess að
fara í ræktina.“

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

■

NOKKUR SAMAN
Það kemur vel út að
setja nokkur Veggbókamerki saman.

Á VEGG
Í ákveðinni birtu kastar
Vegg-bókamerkið
fallegu skuggamynstri
með þjóðlegu ívafi á
vegginn.

lilja.bjork@365.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Kynningarblað
Buxur
Skór
Jakkar
Kjólar
Fylgihlutir
Sportfatnaður
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Stærsta outlet landsins
á Korputorgi
Korpu-Outlet er stærsti markaður landsins með gríðarlega fjölbreytt úrval fatnaðar fyrir alla fjölskylduna. Boðið er upp á vönduð
merki á góðu verði.

R

Ragna Ragnarsdóttir, verslunarstjóri Korpu-Outlet, segir að verslunin eigi marga fasta viðskiptavini sem geri góð kaup á vandaðri
MYND/GVA
merkjavöru.

góð kaup hér. Hér er allt fyrir alla
fjölskylduna.“
Ragna segir að auðvelt sé fyrir
viðskiptavininn að ganga að þeirri
vöru sem hann vantar. „Búðin er
björt, vel skipulögð og snyrtileg.
Öllu er raðað upp eftir deildum
á smekklegan hátt. Við eigum
marga fasta kúnna, enda getur
fólk komið hingað í verslunarleiðangur hvort sem það er að fara
út að hlaupa eða á árshátíð.“

Þegar Ragna er spurð hver sé
galdurinn við það að versla í outletverslun segir hún það vera leitina.
„Þegar fólk kemur í outlet er kúnstin
að vera duglegur að leita því úrvalið er mikið og oft leynast þær gersemar sem fólk er að leita eftir inni á
milli. Best er að gefa sér góðan tíma
en ef hann er ekki til staðar er alltaf hægt að spyrja starfsfólkið og það
veitir góða þjónustu við að upplýsa
viðskiptavini. Við vitum hvar allt er

Fjöldi þekktra vörumerkja:
Nike • Adidas • Didrikson • Champion • Roxy • Speedo • Seafolly • Arena
Zara • Levis • Lee • Wrangler • Boswell • Lindbergh • Shine • Sixmix • Imac
Bullboxer • Kaffe • Veto • B young • Oasis • All saints • Fransa • … og fl.

HVAR ANNARS STAÐAR FÆRÐU ALLT AÐ
80% AFSLÁTT FRÁ UPPHAFLEGU VERÐI!
Fylgstu með okkur á Facebook!

KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

NÝJ
UPP AR

ATH!

AL

VÖRUR •

STÆRSTA OUTLET LANDSINS!

og eigum því auðvelt með að leiðbeina kúnnanum. Við erum auk
þess reglulega með tilboð, útsölur,
eða „tax free“-daga og veitum þá
aukaafslátt. Við viljum að viðskiptavinir okkar fái sem mest fyrir sem
minnst,“ segir Ragna Ragnarsdóttir verslunarstjóri.
Aðkoman að Korpu-Outlet er góð
og næg bílastæði við húsið. Opið er
frá klukkan 11-18 alla daga nema
sunnudaga en þá er opið 12-18.

LA DAGA
Ráðandi - auglýsingastofa ehf.

Seafolly í Ástralíu. Þá erum við
með fjölbreytt úrval af snyrtivörum,“ segir Ragna og bætir við
að allar þessar vörur séu nýlegar
og sumar ekkert öðruvísi en í
öðrum búðum. „Við reynum að
finna góða markaði víða um heim
og kaupum vöruna á mjög góðu
verði beint frá erlendum birgjum. Með þessu getum við boðið
30-80% lægra verð af vörunni
þannig að fólk getur gert ótrúlega

• TÖKUM

agna Ragnarsdóttir, verslunarstjóri Korpu-Outlets,
segir að vöru- og merkjaúrval sé sífellt að aukast í versluninni. „Við fáum vörur beint frá
Bandaríkjunum og Lundúnum
auk þess sem við kaupum frá
birgjum hér á landi.“ Meðal þeirra
vörutegunda eru Zara, All Saint’s
og Oasis. „Við erum með heimsþekkt gæðamerki á verði sem er
að minnsta kosti 30% lægra en
annars staðar,“ segir Ragna og
nefnir Lee- og Wrangler-gallafatnað, jafnt á börn sem fullorðna,
og Levi’s. „Það er mikið úrval af
alls kyns gallabuxum á mjög góðu
verði, enda kaupum við beint inn
frá Bandaríkjunum,“ segir hún
enn fremur. „Núna fyrir veturinn
getum við til dæmis boðið upp á
vandaðar vetrarúlpur fyrir fólk á
öllum aldri og sportlegan fatnað
frá Champion. Þá er hér óvenju
mikið úrval af alls kyns myndabolum sem alltaf eru vinsælir.“
Korpu-Outlet er gríðarstór
verslun. „Búðinni er skipt niður í
herra-, dömu-, barna- og íþróttadeild. Þar utan erum við með
stóra og góða skódeild þar sem eru
meðal annars vandaðir leðurskór
frá Sixmix, Piano, Imac og Zöru.
Íþrótta- og útivistarfatnaðurinn
hjá okkur er meðal annars frá
Nike, Adidas, Didriksons, Champions, Peek, Reebok og North
Face svo þetta eru allt saman fræg
merki.
Við erum auk þess með sokka,
vettlinga og húfur. Sokkabuxur
frá Oroblu og Sanpellegrino,
sundföt frá Speedo, Arena og
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Nýtt outlet fyrir alla
Viðskiptavinir nýs outlets á Laugavegi geta dottið í lukkupottinn þar sem
glænýjar vörur eru þar stundum á tilboði. Vörurnar eru meðal annars frá Vero
Moda, Jack&Jones og Name It.

Í

Vinsælt outlet í Ameríku
Eitt stærsta og virtasta outlet í Bandaríkjunum heitir Marshalls en
verslanirnar eru í öllum helstu borgum landsins og í Kanada frá
því á síðasta ári. Marshalls selur merkjavörur frá frægum hönnuðum á borð við Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Donna Karan,
Guess, Kenneth Cole, Marc by Marc Jacobs, Nike, Adidas, Calvin Klein, Anne Klein og Jones of New York ásamt mörgum öðrum
heimsfrægum vörumerkjum.
Það er stórfyrirtækið TJX Companies sem er eigandi Marshalls
og eru verslanirnar orðnar 750 talsins. Fyrirtækið var stofnað í
Boston árið 1956 en það kaupir fatnað beint frá hönnuðum þegar
ný árstíðarbundin lína er að koma á markaðinn. Núna eru því
sumarfötin að koma inn í Marshalls þegar vetrarfötin koma í
aðrar verslanir. Nýjar vörur koma inn í hverri viku og 700 innkaupastjórar verslananna ferðast um allan heim til að ná sem
hagstæðustum kjörum, þar á meðal til Ítalíu þar sem eru margir
þekktir hönnuðir.
Verð á merkjavöru í Marshalls getur verið 50-90% lægra en í
verslunum. Margir viðskiptavinir koma reglulega í búðirnar, fylgjast vel með nýjum sendingum og gera góð kaup. Fyrir utan fatnað á börn og fullorðna selur verslunin skó, fylgihluti, snyrtivörur,
rúmfatnað og annað smádót til heimilisins ásamt leikföngum.

vor opnaði outlet fyrir Vero
Moda, Jack&Jones, Name It,
Outfitters Nation og Vila á
besta stað í bænum, að Laugavegi
66, í gamla Karnabæjarhúsinu. „Á
Laugaveginum bjóðum við upp á
mikið úrval af fatnaði á hreint
ótrúlega góðu verði, allt frá barnaog unglingafatnaði upp í herraog dömufatnað. Einnig erum við
núna með Mamalicious-meðgönguvörur sem margar konur
þekkja. Þessar vörur hafa ef til vill
ekki verið mjög áberandi í búðunum þar sem þær fást, Name It
og Vila, en hjá okkur fá þær gott
pláss,“ segir Hafsteinn Ezekíel
Hafsteinsson rekstrarstjóri.
Vero Moda og Vila bjóða upp á
gott úrval dömufatnaðar, Jack&Jones er með föt á strákana og
Name It er fyrir börnin, en þar er
boðið upp á fatnað fyrir nýfædd
börn upp í tólf ára aldur. „Outfitters Nation býður svo upp á flottan
fatnað á þann aldur sem á kannski
svolítið erfitt með að finna sinn
stað í verslunum. Þessir krakkar
passa ekki í barnafatnað en eru
ekki orðnir nógu stórir í fullorðinsfatnað heldur. Við erum að tala
um aldurinn um tíu til sextán ára
þannig að það ættu allir að finna
eitthvað við sitt hæfi hjá okkur.“
„Eins og margir vita þá bjóðum
við mjög hagstæð verð í þessum
verslunum, en í outlettinu erum
við með allt að fimmtíu til sjötíu
prósenta afslátt. Það er því svo

Hafsteinn rekstrarstjóri segir það þess virði fyrir fólk að gera sér leið á Laugaveginn og
MYND/ANTON
kíkja í nýtt outlet. Þar geti það gert góð kaup.

sannarlega þess virði að gera sér
leið til okkar í outlettið og gera
góð kaup,“ segir Hafsteinn. Hann
bætir við að þau fái reglulega nýjar
vörur og því sé um að gera að kíkja
við í versluninni til að finna sér
eitthvað spennandi. „Við erum
einnig alltaf vakandi ef höfuðstöðvarnar úti bjóða góð tilboð á
glænýjum vörum og þá erum við
snögg til og fáum þær vörur fyrir
outlettið okkar.“
Opnunartími er alla
virka daga
11-18 og
laugardaga 1116.

Hnoðnaglar á hampbuxum
Töfrar outlet-markaða felast ekki síst í háklassatískumerkjum sem fara á stórlækkað verð þegar árstíð einnar vörulínu hörfar fyrir
annarri og nýrri. Á meðal þeirra er ameríski gallabuxnarisinn Levi‘s sem má finna á velflestum outlet-mörkuðum veraldar.

S

aga Levi‘s-gallabuxnanna er merkileg og
tilviljunum háð.
Hún hófst á uppgötvun klæðskerans
Jacobs Davis sem var lettneskur innflytjandi í
San Francisco. Jacob brá sér reglulega í heildsölu Levi Strauss & Co til að kaupa stranga af
efni sem búið var að vinna úr hampi. Eftir að
tryggur viðskiptavinur Jacobs kom ítrekað til
að kaupa sér efnið til að bæta slitnar buxur
datt Jacob í hug að nota hnoðnagla úr kopar til
að styrkja álagsfleti buxna og kom þeim fyrir
á vasahornum og neðan við buxnaklaufina.
Jacob átti ekki nægt fé í buddunni fyrir
einkaleyfi á uppfinningu sinni svo hann
skrifaði Levi Strauss bréf og óskaði þess að
hefja samstarf við hann. Levi tók vel í tilboð
Jacobs og í maí 1873 fengu þeir einkaleyfi á
uppfinningunni vestra. Einkaleyfið var síðar
samofið gallabuxnahönnun fyrirtækisins
og auglýsingaherferðum sem gefa í skyn að
Levi Strauss hafi selt fyrstu gallabuxurnar til
námumanna í gullæðinu sem náði hámarki í
Kaliforníu 1849.
Framleiðsla á Levi‘s 501-gallabuxum hófst
á tíunda áratug 18. aldar. Sú hönnun átti síðar
eftir að verða mest seldu buxur í heimi.
Levi‘s-gallabuxur í líkingu við þær sem nútímafólk klæðist komu á markað á þriðja áratug síðustu aldar og var þá aðallega beint að
kúrekum, skógarhöggsmönnum og verkamönnum við járnbrautir í vesturríkjum
Bandaríkjanna. Vinsældir þeirra jukust áratug síðar þegar bændur af austurströndinni
komu úr fríi með sögur og sýnishorn af endingargóðum buxum með hnoðnöglum. Aftur

tóku vinsældir Levi’s kipp í seinni heimsstyrjöldinni þegar bláar gallabuxur voru á lista yfir
ómissandi söluvarning fyrir fólk í hernaði.
Á sjötta áratugnum náði útbreiðsla Levi‘sgallabuxna heimsyfirráðum þegar enginn var
maður með mönnum nema klæðast Levi‘s

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is sími 512 5432
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

meðal ungra rokkara, hippa og
snoðinkolla.
Seinna var hnoðnaglinn neðan
við buxnaklaufina talinn of klúr
til að klæðast og glitraði ekki
meir á þeim karlmannlega stað.
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Finndu okkur
á Facebook
Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is
Virkið í Ólafsvík er
gistiheimili með
veitingasal fyrir 50
manns.

Viltu selja?
Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum
101 og 105 Reykjavík.
Ákveðnir kaupendur bíða eftir
réttu eigninni.
Talaðu endilega við Auði í síma 824-7772
eða audur@fasteignasalan.is

Virkið í Ólafsvík til sölu
Valhöll fasteignasala kynnir:
Húseignin að Hafnargötu 11 í
Rifi – VIRKIÐ er til sölu.

audur@fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi

H

úsið er tvær hæðir og ris
og er alls 876,5 fm samkvæmt Fasteignamati ríkisins. Á neðstu hæðinni eru reknar
tvær verslanir, matvöruverslun og
byggingarvöruverslun og er hún

sú eina á Snæfellsnesi. Á annarri
hæð er gistiheimili með sjö herbergjum, öll með baði, um 20 fm
hvert, eldhús vel búið tækjum og
íbúð eiganda sem er 121 fm.
Í risi er veitingasalur fyrir um
50 manns í sæti og bar. Í veitingasalnum er gott hljóðkerfi,
skjávarpi og tjald. Við húsið er
um 3200 fm lóð sem býður upp á
góða stækkunarmöguleika. Hús-

eignin er á góðum stað í Snæfellsbæ með góðu útsýni til Snæfellsjökuls.
Virkið er góð eign með fjölbreytta möguleika. Hún gæti til
dæmis passað vel fyrir tvær fjölskyldur.
Óskað er eftir tilboðum í eignina. Nánari upplýsingar gefur
Valhöll fasteignasala, sími 5884477, Síðumúla 27.

Hjallahlíð 25 - 270 Mosfellsbær

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Vatnsstígur 21 – 101 Reykjavík

.
Kristnibraut 6 - 113 Reykjavík
Mjög falleg 118,0 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í 4ra hæða lyftuhúsi, með miklu útsýni við
Kristnibraut 6 í Grafarholti. Eignin skiptist í hol,
tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús,
stofu og borðstofu. V. 28,9 m.

.
Álfheimar 74 – Glæsibær
Glæsilegt 275 m2 verslunarhúsnæði í verslunarmiðstöðinni Glæsibæ. Húsnæðið skiptist í sal,
skrifstofu, salerni og geymslu/þvottahús. Allur
frágangur er til fyrirmyndar. Húsnæðið er laust til
afhendingar strax. V. 65,0 m.
Falleg og rúmgóð 163,3 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu við Vatnsstíg 21 í
Skuggahverﬁnu í Reykjavík. Eignin skiptist í forstofuhol, tvö baðherbergi, þvottahús, þrjú svefnherbergi, eldhús,
stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 7,1 m2 sérgeymsla í kjallara. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 58,5 m.

Falleg 64,1 m2, 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngangi við Hjallahlíð
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu,
baðherbergi, Þvottahús, svefnherbergi,
geymslu innan íbúðar(sem er notuð
sem leikherbergi), eldhús og stofu.
Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 18,9 m.

Klapparhlíð - 270 Mosfellsbær
Björt og rúmgóð 112,6 m2, 5 herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sér inngangi
og sér verönd í 3ja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. 4m svefnherbergi. Timburverönd. Frábær staðsetning, rétt við leikskóla, grunnskóla
og íþróttamiðstöð. V. 32,4 m.

Klapparhlíð 5, íbúð 101 - 270 Mosfellsbær
Mjög falleg 118,3 m2, 3ja herbergja
endaíbúð á 1.hæð í lyftuhúsi fyrir 50
ára og eldri, ásamt bílastæði í bílakjallara við Klapparhlíð í Mosfellsbæ.
Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 32,9 m.

Klettagarðar 12 - 104 Reykjavík
Sérlega glæsilegt 6.680 m2 verslunar/lagerog iðnaðarhúsnæði á 18.324 m2 sjávarlóð
við Klettagarða 12 í Reykjavík. Eignin er laus
til afhendingar strax. Húsið er fullbúið og
mjög vandað í alla staði að utan sem innan.
Malbikuð bílastæði, mjög góð aðkoma og
mikið auglýsingagildi. V. 895,0 m.

Þrastarhöfði - 270 Mosfellsbær
.
Krummahólar 6 - 111 Reykjavík
79,6 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 6. hæða
lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu við
Krummahóla 6 í Reykjavík. V. 16,9 m.

Glæsilegt 240,0 m2 einbýlishús á vinsælum stað í við golfvöllin í Mosfellsbæ.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Fallegur garður með stórri timburverönd.
Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 76,9 m.

Dimmuhvarf 14 - 203 Kópavogur
226,3 m2 einbýlishús við Dimmuhvarf
14 í Kópavogi. Flott staðsetning á 3.476
m2 lóð í útjaðri byggðar. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 48,0 m.

Lækjarmelur 18 - 116 Kjalanes
.
Burknavellir 17C - 221
Hafnarfjörður Mjög falleg 88,1 m2, 3ja herbergja
íbúð með sérinngangi á 2. hæð í þriggja hæða
fjölbýlishúsi við Burknavelli 17C í Hafnarﬁrði.
Fallegt útsýni er frá íbúðinni. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 18,9 m.

2.197,8 m2 iðnaðarhúsnæði í byggingu.
Um er að ræða 2.197,8 m2 uppsteypt
iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum
sem skipt er niður í 10 bil. Þak er ekki
komið á húsið. Hvert bil er ca. 220 m2 á
tveimur hæðum, sem skiptist í 140 m2
sal á jarðhæð og ca. 80 m2 skrifstofur á
2. hæð. V. 68,0 m.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
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Leiðhamrar
Hegranes- Garðabæ. Einbýlishús á sjávarlóð á sunnanverðu Arnarnesi
Glæsilegt 260 fermetra einbýlishús með 41,5 fm. innbyggðum bílskúr. Húsið er vel staðsett
á sunnan verðu Arnarnesi með miklu útsýni til sjávar. Húsið hefur verið mikið endurnýjað
og er í góðu ásigkomulagi. 4 svefnherbergi. Mjög auðvelt er að stækka húsið ef vill þar sem
lóðin er 1.517 fm. að stærð. Verð 99,0 millj.

Fallegt 170,0 fm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum/áföstum 28,6 fm. bílskúr í
Grafarvogi. Eignin er vel staðsett við opið svæði á friðsælum stað í botnlangagötu. Samliggjandi borð- og setustofa, sólstofa, sjónvarpshol með útgangi á svalir og fjögur herbergi
auk fata- og vinnuherbergis. Háaloft er yﬁr allri efri hæðinni og stórkostlegs útsýnis nýtur
þaðan. Ræktuð lóð með um 40 fm. timburverönd. Hellulögð heimkeyrsla að bílskúr og
göngustígar með hitalögnum. Verð 50,0 millj.

Suðurgata 7. 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum og með
þrennum svölum.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00 Glæsileg 158,4 fm. íbúð á tveimur hæðum, 4. og 5.
hæð, auk 2ja sér stæða í bílageymslu. Sér inngangur er í íbúðina af svölum á efstu hæða.
Samliggjandi stofur með allt að 5,5 metra lofthæð, stór sjónvarpsstofa, eldhús með hvítum
innréttingum, þrjú herbergi og tvö ﬂísalögð baðherbergi. Húsið er nýmálað að utan og sameign er öll nýlega endurnýjuð. Lyfta er í húsinu og þrennar svalir. Verð 49,9 millj.
Eignin verður til sýnis í dag. Íbúð merkt 0401. Verið velkomin.
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Hverafold 120. Einbýlishús með aukaíbúð
Steinás – Garðabæ.
Fallegt, vel skipulagt og vel staðsett 144,5 fm. einbýlishús á einni hæð auk 50,0 fm. sérstæðs
bílskúrs með mikilli lofthæð. Húsið stendur á fallegum stað neðst í Ásahverﬁnu við opið
svæði með frábæru útsýni yﬁr hraunið. Mjög mikil lofthæð er í stofu og eldhúsi og innfelld
lýsing í loftum. Rúmgóð stofa, stórt eldhús og fjögur svefnherbergi. Risloft er yﬁr hluta
hússins, vel manngengt og nýtist sem vinnuaðstaða. Verð 63,0 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.00-18.00 Reisulegt 275,5 fm einbýlishús
á tveimur hæðum með 3ja herb. aukaíbúð á jarðhæð, innbyggðum bílskúr og stórum
velheppnuðum suður garði. Húsið er vel viðhaldið og bíður upp á mikla möguleika.Stofur
með mikilli lofthæð og útgengi á suðursvalir, eldhús með sérhannaðri innréttingu og fjögur
herbergI auk séríbúðar á neðri hæð. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Verð 68,0 millj.
Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

Grenimelur 40 – 5 herbergja neðri sérhæð.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00 Falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja 118,4 fm.
neðri sérhæð auk 28,2 fm. bílskúrs. Opið eldhús í borðstofu með nýlegum innréttingum.
Samliggjandi stofur, rúmgóðar og bjartar. Rúmgott hjónaherbergi og tvö barnaherbergi.
Skjólgóðar svalir til suðurs. Lóð hefur nýlega verið endurnýjuð að hluta. Verð 41,9 millj.
Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.
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Sóleyjarimi.
Vandað 208,3 fm. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Vandaðar innréttingar
og skemmtilega hönnuð lýsing. Stofa og borðstofa með eldstæði og útgengi í garð. Einnig
útgangur á verönd úr eldhúsi. Þrjú svefnherbergi, en möguleiki er að gera sjónvarpsrými
að fjórða herberginu. Gólfhiti. Góð afgirt viðarverönd framan við húsið og góð hellulögð
aðkoma. Matjurtagarður baka til. Verð 47,7 millj.

Kaplaskjólsvegur

Skaftahlíð 34. 4ra herbergja sérhæð ásamt bílskúr.

Vel skipulagt og fallegt 187,0 fm. endaraðhús á pöllum auk 30,0 fm. bílskúrs í vesturbænum.
Stórar og bjartar stofur. Sjónvarpshol. Eldhús með góðri borðaðstöðu. 5 herbergi. Nýlega
endurnýjað baðherbergi. Stórar suðursvalir og rúmgóð afgirt lóð til suðurs með hellulagðri
verönd. Hús í góðu ástandi að utan. Verð 59,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00 Góð 114,8 fm. 4ra herbergja neðri sérhæð í
Hlíðunum auk 21,5 fm. sérstæðs bílskúrs. Íbúðin er nokkuð upprunaleg hið innra, en í góðu
ásigkomulagi. Þrjú herbergi. Stofa og borðstofa með útgengi á svalir til vesturs. Einnig litlar
svalir til austurs út af hjónaherbergi. Svalir út af hjónaherbergi. Laus við kaupsamning.
Verð 37,4 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Smáraﬂöt – Garðabæ
Jónsgeisli
Mjög fallegt og vel skipulagt 237,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað
í Grafarholtinu. Rúmgóð stofa, stórt sjónvarpshol og 4 svefnherbergi auk fataherbergis. Allar
innihurðir, parket og innréttingar eru úr eik. Verulega aukin lofthæð á efri hæð og lofthæð
á neðri hæð er 2,6 metrar. Hús nýlega málað að utan og lóð nýlega endurnýjuð. Miklar
verandir og skjólveggir. Verð 67,5 millj.

Fallegt 202,6 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 42,0 fm. bílskúr sem hefur verið
nokkuð endurnýjað á undanförnum árum, m.a. gler, þakjárn, gólfefni o.ﬂ. Eignin skiptist í
forstofu, gestasnyrtingu, rúmgott eldhús, samliggjandi bjartar stofur með arni, þrjú svefnherbergi ( 4 á teikn.) á svefngangi, fataherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi o geymslur
innaf forstofur. Húsið var málað að utan fyrir 2 árum síðan, sem og gluggar. Ræktuð
skjólsæl lóð með verönd og fallegum trjám og plöntum. Verð 56,9 millj.

Ægisíða – efri hæð og ris
Mjög falleg og vel skipulögð 150,0 fm. 5 herbergja hæð og ris í þessu fallega og reisulega
húsi í vesturbænum. Björt stofa með miklum gluggum. Þrjú svefnherbergi. Stórar suðursvalir út af stofu og hjónaherbergi. Litlar grillsvalir út af eldhúsi. Kamína í stofu. Nýuppgert
baðherbergi. Nýlegir þakgluggar í risi. Húsið var allt tekið í gegn að utan og steinað árið
2009. Verð 38,9 millj.

Haukanes – Garðabæ.

Holtagerði -Kópavogi.
221,0 fm. steiniklætt einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 60,0 fm. sambyggðum
bílskúr. Stofa á tveimur pöllum, sólstofa/borðstofa, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Húsið hefur fengið gott viðhald. Fallegur skjólsæll garður í góðri rækt til suðurs með
um 70 fm. verönd og tengi fyrir heitan pott. Hellulögð aðkoma. Verð 45,9 millj.

Starhagi.
307,2 gm. Glæsilegt einbýishús á þremur hæðum með aukaíbúð á þessum glæsilega
útsýnisstað auk 35,1 fm. bílskúrs. Á aðalhæð eru m.a. samliggjandi stofur með föstum innréttingum, borðstofa,sjónvarpsstofa og eldhús með fallegum upprunalegum innréttingum.
Á efri hæð eru 5 herbergi og baðherbergi. Íbúð í kjallara er 3ja herbergja, samþykkt og með
fullri lofthæð. Glæsilegt útsýni úr stofum út á sjóinn. Falleg lóð. Frábær staðsetning.

Glæsilegt og afar vel staðsett 356,4 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á Arnarnesi. Eignin
er byggð árið 1985 og tekin í notkun í kringum 1990. Allar innréttingar eru vandaðar, sérsmíðaðar og massívar eikarinnréttingar. Harðviður er í öllum gluggum og útihurðum. Lóðin
er 1.130 fm. eignarlóð, ræktuð og frágengin með fallegri hleðslu úr holtagrjóti. Hluti neðri
hæðar er upphaﬂega teiknaður sem sér 3ja herbergja íbúð, en er í dag nýttur sem hluti af
heildareigninni. Tvöfaldur bílskúr. Hús nýlega málað að utan. Verð 126,0 millj.

4 - 6 HERB.

Stigahlíð- neðri sérhæð ásamt bílskúr
Vel skipulögð 149,4 fm. neðri sérhæð í nýviðgerðu þríbýlishúsi í Hlíðunum auk 28,5 fm.
bílskúrs. Hæðin skiptist í forstofuherbergi gestasnyrtingu, eldhús, rúmgóða stofu/borðstofu
með arni, þrjú herbergi á svefngangi og ﬂísalagt baðherbergi. Suðursvalir út af hjónaherbergi. Húsið er klætt að utan. Tröppur nýlega múraðar. Verð 39,9 millj.

Drápuhlíð – 4ra herbergja
Falleg og vel skipulögð 73,6 fm. 4ra herbergja risíbúð, lítið undir súð. Rúmgott eldhús. Tvö
herbergi. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Rúmgóðar samliggjandi stofur. Auðvelt að breyta
annarri stofunni í svefnherbergi. Geymsluris yﬁr íbúðinni.Raﬂagnir og taﬂa fyrir íbúðina eru
nýleg. Laus til afhendingar ﬂjótlega. Verð 25,9 millj.

Straumsalir-Kópavogi. 5 herbergja með 4 svefnherb.
Mjög falleg 129,8 fm. 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi. Fjögur svefnherbergi. Björt
stofa og borðstofa með útgangi á um 12 fm. svalir til suðvesturs. Opið eldhús með fallegum
innréttingum úr mahony. Frá íbúðinni nýtur stórkostlegs útsýnis að Reykjanesi, til Snæfellsjökuls og víðar. Stutt í skóla, sundlaug og íþróttasvæði. Hús nýlega málað að utan. Verð
36,9 millj.

Til leigu 358 fm. skrifstofuhúsnæði á 3. hæð , efstu
hæð, í góðu lyftuhúsi við
Borgartún. Húsnæðið er
laust til afhendingar strax.
Hæðin skiptist í alrými/
móttöku, fjölda skrifstofa,
eldhúsaðstöðu, matsal,
snyrtingar o.ﬂ. Sameign nýlega ﬂísalögð. Góð aðkoma
og næg bílastæði á baklóð.
Möguleiki að fá leigt til viðbótar rými í kjallara t.d. undir
skjalageymslur. Til greina
kemur að leigja út í stökum
herbergjum til einyrkja.

BORGARTÚN

skrifstofuhæð til leigu

ATVINNUHÚSNÆÐI

Höfum fengið til sölumeðferðar 3500
fermetra heila húseign auk byggingarréttar.
Traustir langtíma leigusamningar eru í gildi um eignina.
Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut.
131,7 fm. skrifstofuhúsnæði á tveimurhæðum. Afar góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Neðri hæðin skiptist í
fjórar skrifstofur og alrými og efri hæðin er eitt opið rými með kafﬁaðstöðu. Tilboð óskast.

Laugavegur.

3JA HERB.

Glæsileg 88,7 fm.
íbúð á 2. hæð í
nýlegu húsi í miðbænum Svalir eru
út á Laugaveginn
frá stofu og
útgangur í þakgarð
með heitum potti
til suðurs úr hjónaherbergi. Nýtt
parket og ﬂísar
eru á gólfum og
nýjir gólﬂistar. Hús
nýlega málað að
utan. Mjög falleg
og vönduð íbúð
á frábærum stað.
Verð 34,9 millj.

Mánatún.
Góð 102,7 fm. íbúð
á 6. hæð, efstu, í
þessum eftirsóttu
fjölbýlum. Stofa
og borðstofa
með útgengi úr
stofu á ﬂísalagðar
svalir til suðurs.
Tvö svefnherbergi.
Eldhús með fallegri
viðarinnréttingu
. Baðherbergi,
ﬂísalagt og með
sturtuklefa. Íbúðinni
fylgir vel staðsett sér
bílastæði í lokuðu
bílskýli. Útsýnis
nýtur til suðvesturs.
Verð 36,5 millj.

Lónsbraut – Hafnarﬁrði
175,0 fm. iðnaðarhúsnæði við Lónsbraut. Húsnæðið er vel staðsett á hafnarsvæðinu í Hafnarﬁrði. Hæðin er um
145 fm. að stærð með stórum sal með góðri lýsingu og innkeyrsludyrum. Mikil lofthæð. Í hinum enda hússins
er á hæðinni forstofa, snyrting og opið herbergi auk um 30 fm. millilofts með góðum gluggum. Malbikað plan
beggja vegna húsnæðisins og athafnapláss fyrir gáma. Laust til afhendingar ﬂjótlega. Verð 24,0 millj.

Skeifan – skrifstofuhæð til leigu
Glæsileg 243,3 fm. skrifstofuhæð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi í Skeifunni. Hæðin skiptist í gang með móttöku
innaf með afgreiðslu, eldhús, eina opna skrifsofu við móttöku og fjórar stórar skrifstofur. Salerni við inngang.
Afhending getur verið ﬂjótlega. Tilboð óskast.

Hjallavegur.
Reynimelur – 3ja herb. efri sérhæð
Góð 76 fm. efri sérhæð í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í vesturbænum.
Íbúðin skiptist í hol, eldhús , tvær samliggjandi stofur, svefnherbergi með góðu
skápaplássi og baðherbergi. Svalir í norðvestur út af stigapalli. Sér geymsla í
kjallara. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 24,9 millj.

Góð 59,0 fm. íbúð á efstu hæð í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. Um
er að ræða mjög fallega og vel umgengna íbúð í í upprunalegum stíl frá árinu
1965. Góðar svalir í suðaustur út af stofu. Þvottaaðstaða á baðherbergi. 2 svefnherbergi. Verð 17,5 millj.

Garðatorg – Garðabæ. Til leigu eða sölu.
Til sölu eða leigu þrjú góð verslunarpláss við Garðatorg. Um er að ræða verslunarpláss sem eru 69,3 fm., 113,9 fm.
og 166,6 fm. Tvö þeirra eru laus til afhendingar strax. Eitt þeirra er í útleigu. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Skipasund.
Flyðrugrandi.
67,8 fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli í vesturbænum. Góð parketlögð stofa. Eldhús opið að hluta. Tvö svefnherbergi. Útgengi á svalir til norðurs úr hjónaherbergi.
Þvottahús sameiginlegt á stigagangi. Lóð í rækt með leiktækjum. Verð 19,5 millj.

70,9 fm. íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í anddyri með geymsluplássi undir innistiga, gang, stofu, eldhús með eldri innréttingu, tvö herbergi og
ﬂísalagt baðherbergi. Stór lóð í góðri rækt og hellulögð aðkoma. Laus ﬂjótlega.
Verð 18,2 millj.

2JA HERB.

EIGNIR ÓSKAST
ÞORRAGATA
HÖFUM TRAUSTAN KAUPANDA AÐ
3JA – 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ VIÐ ÞORRAGÖTU

HLÍÐAR - AKUREYRI
GÓÐ 5 HERBERGJA HÆÐ Í HLÍÐUNUM FÆST Í SKIPTUM
FYRIR 3JA – 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á AKUREYRI

Þorláksgeisli.
Vönduð 102,9 fm íbúð á 3. hæð með tvennum svölum í góðu fjölbýlishúsi. Sér
þvottaherbergi innan íbúðar og sér stæði í bílageymslu. Stór stofa með útgangi
á svalir til suðvesturs með glerlokun og viðargólﬁ. Rúmgott hjónaherbergi
með útgangi á ﬂísalagðar svalir til suðausturs. Sameign og hús að utan í góðu
ástandi. Verð 27,9 millj.

Grettisgata
Falleg 40,7 fm. íbúð á 2. hæð ásamt 31,0 fm. sér geymslu með gluggum í kjallara
í miðbænum. Eldhús og baðherbergi endunýjað fyrir nokkrum árum. Nýlegar
svalir til suðurs úr svefnherbergi. Rúmgóð og björt stofa. Óeinangrað risloft með
glugga er yﬁr allri íbúðinni. Stór baklóð í séreign. Verð 16,9 millj.

ÓSKUM EFTIR
2JA – 3JA HERBERGJA ÍBÚÐUM
Í PÓSTNÚMERUM 101-105-107-108-170-200-210
ELDRI BORGARAR
Ránargata – gistiheimili
Fullbúið 263,1 fm. gistiheimili í miðbænum sem
samanstendur af sjö íbúðarherbergjum og tveimur
stúdíóíbúðum. Gistiheimilið er í rekstri með öllum
leyfum. Allt innbú til rekstrar, heimasíða, viðskiptavild
o.ﬂ. Eignin hefur verið í dagleigu frá maí til september,
en í langtímaleigu yﬁr vetrarmánuðina. Frábært atvinnutækifæri. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Vesturvallagata.
Vel skipulögð og vel staðsett 77,4 fm. íbúð í góðu steinhúsi. Björt stofa með
útgangi á ﬂísalagðar svalir til suðurs. Falleg ar uppgerðar eldri innréttingar í
eldhúsi. Tvö góð herbergi. Sér geymsla í kjallara. Laus til afhendingar strax.
Verð 21,9 millj.

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

50 ára og eldri

Skúlagata - glæsilegt útsýni

Falleg 2ja herbergja 63,4 fm íbúð á 8. hæð
í 12. hæða lyftuhúsi með glæsilegu útsýni
til suðurs. Einnig fallegt útsýni til norðurs frá
sameiginlegum svölum á hæðinn sem ert
staðsettar við hlið íbúðar. Íbúðina má aðeins
selja félagsmönnum í Félagi eldri borgara sem
eru eldri en 60 ára. V. 23,5 m. 1900

Víðimelur 47 - parhús með bílskúr

Karlagata 3 - standsett

Einbýli
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Eskiholt 8 - reisulegt hús

Glæsilegt og reisulegt hús í Garðabænum.
Húsið er skráð 345,8 fm þar af er bílskúr 44
fm. Bílskúrinn er með mikilli lofthæð og hárri
innkeyrsluhurð. Að innan er húsið að mestu
í upprunalegu ástandi en mjög heillegt og
snyrtilegt. V. 75 m. 1934

Um er að ræða 200 fm parhús við Víðimel auk 36 fm bílskúrs. Húsið skiptist í þrjár hæðir. Aðalhæð, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Efri hæð tvær stofur, eldhús og baðherbergi. Í kjallara
eru tvö rúmgóð herbergi annað með eldhúskrók, baðherbergi, tvær geymslur og þvottahús.
Fullbúin bílskúr með hellulagðri aðkomu, lóðin er tyrfð. Glæsileg eign í hjarta borgarinnar.
OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 65 m. 1977

Víkurströnd 9 - Seltjarnarnes
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2ja herbergja mikið endurnýjuð 52,2 fm íbúð á 1. hæð á eftirsóttum stað. Íbúðin skiptist í hol,
stofu, svefnherbergi, baðherbergi og eldhús. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:30-18:00
V. 16,9 m. 1743

Fálkagata 32 - stutt í Háskólann
Viðjugerði - með tveimur íbúðum
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Sérlega rúmgott og snyrtilegt u.þ.b. 327 fm
hús með tveimur íbúðum og innbyggðum
bílskúr. Fallegt og vel staðsett fjölskylduhús
með fallegum garði. Góð staðsetning. V. 78,9
m. 1926

Björt og rúmgóð 85fm íbúð á 2. hæð (auk 12,7 fm geymslu á jarðhæð) á góðum stað í vesturbænum. Stutt er í Háskólann, verslanir og leik- og grunnskóla. Húsið hefur nýlega verið múrviðgert og endursteinað að utan, auk þess en auk þess hefur þak hefur lagfært og málað og skipt
hefur verið um rennur. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00
V. 29,9 m. 1179
Vel staðsett 287,1 fm einbýlishús, hæð og hálfur kjallari með innbyggðum bílskúr. Húsið er forsteypt og byggt árið 1981. Fallegt vestur útsýni er úr stofu. Á neðri hæðinni er rúmgóð tveggja
herbergja íbúð með sér inngangi. Húsið er nýmálað og skipt var um járn á þaki.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 68 m. 6603

Lindasmári – Endaraðhús

Ólafsgeisli – mjög gott einbýlishús.
Glæsilegt 212,5 fm einbýlishús á tveimur
hæðum m. innbyggðum bílskúr. Vandaðar
sérsmíðaðar innréttingar. Flísar og parket á
gólfum. Vönduð tæki í eldhúsi. Innangengt í
bílskúrinn. Mjög skemmtilegt skipulag. Stór
timburverönd á pöllum með heitum potti.
Einstakur útsýnisstaður.
V. 65,5 m.

Parhús

Heiðarhjalli 7 - glæsilegt parhús m.aukaíb.
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Lindasmári fallegt mjög vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum og innbyggðum bílskúr.
Samtals 175,7 fm. 4 svefnherb. Góðar innréttingar. Parket og ﬂísar. Mjög góður ræktaður garður.
Timburverönd. Örstutt í mjög góða þjónustu. Hellulagt upphitað bílaplan. Frábær staðsetning.
Verð 49,5 millj.

Vatnsstígur 14 - nýjar íbúðir

Furugerði - endaraðhús

Mjög fallegt og snyrtilegt 151,7 fm raðhús á
góðum stað. Húsið er endaraðhús í lengju og
er inngangur á vesturgaﬂi hússins. Sérverönd
er við húsið til suðurs ásamt því að sérbílastæði er við innganginn. Íbúðin að innan er
í mjög góðu standi innréttuð á smekklegan
hátt. V. 39,5 m. 1760

Raðhús
Glæsilegt vel hannað ca 270 fm parhús á einstaklega góðum útsýnisstað í suðurhlíðum
Kópavogs. Húsið var mikið endurnýjað 2006 eftir teikningum Halldóru Víﬁlsdóttur og er mjög
smekklega innréttað. Lítil auka stúdíó íbúð í húsinu sem hægt er að sameina aðalíbúð. Vandaðar
innréttingar. Gengheilt parket og ﬂísar. Ljósahönnun frá Lumex. Stór afgirt timburverönd í
bakgarði á pöllum með heitum rafmagnspotti og miklum trjágróðri. Einstaklega fallegt útsýni.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 69,9 m. 1933

GNOÐARVOGUR 34- MIKIÐ ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ.
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Grænihjalli- Raðhús
Nýjar og glæsilegar fullbúnar 125 - 133 fm íbúðir á 1 - 7 hæð í skuggahverﬁnu í Reykjavík.
Innréttingar og tæki eru sérstaklega vönduð. Allar innréttingar er með liggjandi eikarspón og innihurðar eru úr eik. Mikil lýsing í loftum. Íbúðirnar eru sérlega glæsilegar og afhendast með öllum
gólfefnum. Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð. Verð frá 45,1 m. til 62,0 m. 1536

Dunhagi 18-20 - frábær staðsetning

Tvílyft 266 fm raðhús á frábærum stað. Örstutt í alla þjónustu. Á neðri hæð eru forstofa
og hol, rúmgott herbergi, stórt gluggalaust
rými, baðherbergi, gufubað, bílskúr og
tvær geymslur. Á efri hæð eru tvær stofur,
borðstofa, eldhús, sjónvarpshol, baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi, strórt
barnaherbergi með svefnlofti (voru áður tvö
herbergi). V. 45,5 m. 1962

Sæviðarsund 82 - endaraðhús
Mikið endurnýjuð 62,4 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð í fallegu velstaðsettu fjölbýli. Íbúðin er
nýlega endurnýjuð með nýju parketi, nýjum tækjum í eldhúsi, nýjum borðplötum, nýlega ﬂísalagt
baðherbergi. Gler hefur verið endurnýjað í íbúðinni. Húsið hefur verið klætt að utan að mestu,
skólp og drenlagnir, gangstétt og hitalagnir settar undir.
OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30-18:00 1866

Til sölu ﬁmm íbúðir auk verslunar- og þjónsturýmis á jarðhæð. Eignarhlutarnir seljast allir saman
eða í sitt hvoru lagi. Íbúðirnar eru allar 4ra herbergja (93,6 fm og 108 fm) og fylgir bílskúr tveimur
þeirra. Hér er um mjög áhugaverða eign að ræða. 1465

Mjög snyrtilegt og sérlega vel staðsett 166,8
fm endaraðhús á einni hæð innst í botnlangagötu. Mjög stór og fallegur garður. Fjögur
svefnherbergi. Lóðin er sérlega falleg og í
góðri rækt. Gott hús á ﬂottum stað.
V. 45,9 m. 1939

Hæðir

3ja herbergja

Einimelur – einbýlishús

Klapparstígur 14 - glæsileg íbúð
Skipholt - sérhæð

Falleg 142 fm efri sérhæð og risloft ásamt
28 fm bílskúr í góðu bakhúsi sem staðsett
er við opið svæði neðan við Háteigskirkju og
gamla sjómannaskólann.Talsvert endurnýjuð
eign m.a.eldhús, gólfefni og ﬂ. Möguleiki að
nýta risloft og stækka íbúðina talsvert. 3.
svefnherb. tvær stofur og tvö baðherb. Góður
bílskúr. V. 39,9 m. 1945

Burknavellir 17c - laus

Burknavellir 17c er 3ja herbergja íbúð á
2.hæð í góðu nýlegu fjölbýli á Völlunum.
Sérinngangur af svalagangi. Góðar innréttingar
. Tvö herbergi og stofa. Góðar svalir . Húsið
stendur við Hraunjaðarinn. Laus strax.
V. 18,9 m. 1935

Glæsileg 76,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð
við klapparstíg í Reykjavík. Húsið er byggt
árið 2006 hefur að geyma eingöngu 8 íbúðir.
Vönduð og góð íbúð með vönduðum innréttingum í nýlegu húsi á besta stað í miðbæ
Reykjavíkur. V. 29,9 m. 1588

4ra-6 herbergja
Norðurbakki 13c - glæsilegar fullbúnar útsýnisíbúðir
Háagerði - risíbúð
Hlíðarhjalli 67 - falleg og snyrtileg

Sérlega snyrtileg og vel umgengin 4ra herbergja 107,4 fm íbúð á 2. hæð sem skiptist
í gang, þrjú svefnherbergi, eldhús, rúmgóða
stofu og baðherbergi. í kjallara fylgir sérgeymsla sem ekki er skrá og er því íbúðin
stærri sem því nemur. Sameiginlegt þvottahús
o.ﬂ. V. 25,9 m. 1940

3ja herbergja risíbúð ásamt aukaherbergi í
kjallara. Íbúðin sjálf skiptist í tvær samliggjandi stofur, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi. Íbúðin sjálf er 56,6 fm (gólfﬂötur er þó
stærri) en herbergið í kjallara er 19,3 fm.
V. 15,6 m. 1757

Glæsilegar íbúðir með sjávarsýn. Norðurbakki
11 og 13 eru lyftuhús á mjög góðum útsýnisstað við höfnina í Hafnarﬁrði. Íbúðirnar eru til
afhendingar strax, fullbúnar með vönduðum
innréttingum og með öllum gólfefnum. Stæði
í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Verð frá
25.5 m - 29,5 m. 1354

Norðurás - rúmgóð

Rúmgóð og falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð á
efri hæð ásamt risi í fallegu fjórbýlishúsi. Mjög
rúmgóður og innbyggður bílskúr tilheyrir íbúðinni. Falleg og rúmgóð eign með góðu útsýni.
V. 35,9 m. 1955

Garðaﬂöt - atvinnuhúsnæði

2ja herbergja

Skógarsel - glæsileg íbúð

Skógarsel 41-43 er glæsileg 3-4ra herbergja
íbúð á 2.hæð /jarðhæð að sunnanverðu
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar og gegnheilt parket og ﬂísar á gólfum.
Gestasnyrting. Gengið úr stórri stofu/borðstofu á sérgarð í suður hellulagðan að hluta.
V. 39,5 m. 1629

Vorum að fá í sölu eitt af þessum virðulegu einbýlishúsum við Einimel. Húsið er rúmir 300 fm,
þ.m.t. 40 fm bílskúr. Glæsilegar stofur með arni, bókastofa, ﬁmm herbergi, tvö baðherbergi og ﬂ.
Stór sólverönd. Stór lóð til suðurs. Verð 110 millj.

Kleppsvegur - Frábært útsýni

Falleg 2ja herbergja 64,3 fm íbúð í lyftuhúsi
á 8. hæð. Nýleg gólfefni, rúmgóðar svalir til
suðurs, björt stofa og rúmgott svefnherbergi.
V. 16,9 m. 1887

Garðaﬂöt 16 er atvinnuhúsnæði á 1.hæð 235,6 fm að stærð í verslunar/þjónustukjarna í Miðbæ
Garðabæjar. Húsnæðið er í ágætu standi og er með innkeyrslu/lagerhurð, 2.salernum, kafﬁstofu,
vinnslusal, stórum loftræstum sal og skrifstofu. Innkeyrsla er frá Lindarﬂöt. V. 21,5 m. 1878

Hrísmóar 4 - verslun

Vesturgata 55 - Íbúð með verönd á 2.hæð
Bakkastaðir

4ra herbergja glæsileg 105,3 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í tveggja hæða húsi.
Sér verönd er bæði til suðurs og norðurs.
Glæsilegar innréttingar úr kirsuberjaviði.
V. 29,9 m. 1928

Einstaklega falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð ásamt geymslurými í sambyggðu útihúsi.
Íbúðin sem er mikið endurnýjuð skiptist í forstofugang, tvö herbergi, baðherbergi, eldhús
með borðkrók og tvær samliggjandi stofur.
Suðursvalir og verönd eru út af stofu.
V. 26,9 m. 1880

Vesturgata - útsýni

Björt og falleg 58,6 fm 2ja herbergja íbúð á
3. hæð í fjölbýli. Íbúðin er snyrtileg í alla staði
með fallegri eldri innréttingu í eldhúsi. Fallegt
útsýni yﬁr höfnina til Esjunnar. V. 18,5 m. 1827

Hrísmóar 4 0101 er verslunarhúsnæði á 1.hæð í verzlanamiðstöðinni við Garðatorg húsnæðið er
stór salur með ágætri lýsingu og lofthæð. Innaf eru mátunaklefar, salernisaðstaða og skrifstofuaðstaða. Laust nú þegar og lyklar á skrifstofu. V. 16,9 m. 1937

Kirkjulundur - heil húseign.

Leirubakki - glæslileg

Mjög góð og mikið uppgerð íbúð á 3ju hæð
við Leirubakka í Reykjavík. Nýlegt eldhús og
nýlegt baðherbergi. Svalir snúa til suðurs.
Mjög snyrtileg sameign. Íbíðin skiptist í
rúmgott hol, eldhús með þvottahús innaf,
stofu, 3 svefnherbergi og baðherbergi
V. 21,5 m. 1978

Starengi - mjög góð efri hæð m
sérinng.

Mjög falleg 85,3 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í 2ja hæða fjölbýli við Starengi í
Reykjavík. Sér inngangur af svölum og góðar
svalir til suðvesturs. V. 21,9 m. 1772

Vesturberg - útsýni

Vel skipulögð og góð íbúð á 4.hæð (efstu)
með miklu útsýni. Íbúðin skiptist í hol, stofu,
eldhús með borðkrók, herbergi og baðherbergi. Á 1.hæð er geymsla íbúðarinnar.
V. 13,5 m. 1791

Atvinnuhúsnæði

Kirkjulundur 17 er 628,8 fm atvinnuhúsnæði að mestu á einni hæð skiptist í fjórar einingar en
selst í einu lagi. Húsnæðið er í leigu að hluta. Stærsta einingin er 444,1 fm að stærð o síðan eru
55-67 fm einingar. Ágæt aðkoma að húsinu og gott auglýsingagildi. Staðsetning er rétt ofan við
Garðatorg. V. 70,0 m. 1872

Auðbrekka - atvinnuhúsnæði

Klettagarðar - glæsilegt atvinnuhúsnæði
Tjarnarbraut - við Tjörnina í HF

Efri hæð á frábærum stað við lækinn/tjörnina.
Hæðin skiptist í tvær samliggjandi stofur,
tvö svefnherbergi, baðherbergi, og eldhús.
Í kjallara fylgir sér geymsla og um 17 fm
herbergi. Möguleiki er á að útbúa snyrtingu í
geymslunni. V. 20,9 m. 1936

Efstaland - mjög góð íbúð.

Falleg einstaklega vel staðsett 4ra herbergja
79,7 fm íbúð á 3.hæð í mjög góðu litlu fjölbýli
við Efstaland. Góðar innrétttingar, parket. Í
dag eru í íbúðinni tvö svefnherb. en teiknuð
þrjú. Mjög gott útsýni. V. 23,8 m. 1899

Eskivellir - falleg íbúð með útsýni

Rúmgóð og björt 94,4 fm íbúð með sérinngangi af svölum á 6.hæð (efstu) í lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, þrjú herbergi,
baðherbergi, þvottaherbergi, stofu, opið eldhús og geymslu í kjallara. Glæsilegt útsýni.
V. 24,9 m. 1881

Glæsilegt og mjög vel staðsett atvinnuhúsnæði við Skarfaklett við Sundahöfn. Húsið er samtals
6.680 fm að stærð. Það er laust nú þegar. Húsið stendur á 18.324 fm lóð sem er sjávarlóð og er
nýtt sem lager-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði. Húsið er stálgrindarhús er klætt að utan með
álklæðingu. Mjög gott malbikað athafnasvæði er við húsið á vestur- og austurhlið. Lofthæð við
mæni er um 9,7 m en við útveggi um 8 m Meðallofthæð í lagerrými er um 8,45 m. V. 895,0 m.
1946

Gott atvinnuhúsnæði á götuhæð og 2.hæð ( jarðhæð að suðurhlið) en báðar hæðirnar eru með
innkeyrsludyrum. Hæðirnar eru skráðar 123,1 fm eða samtals 246,2 fm en grunnﬂötur er u.þ.b.
140 fm. Eignin bíður upp á ýmsa möguleika m.a. var 3.hæðinni breytt í tvær íbúðir. Eignin er laus
til afhendingar. V. 33,9 m. 1927

Vesturvör - nýlegt og ﬂott

Smiðjuvegur - leigusamningur
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Iðnaðarhúsnæð með stórum innkeyrsludyrum
in
og mikilli lofthæð þrír eignarhlutar samtals 1.421,9
dekkjav
fm. Í dag er rekið dekkjaverkstæðið
Sólning í eigninn og er leigusamningur til til 2016. Húsnæðið
skiptist í vinnslusali, móttöku, geymslurými, skrifstofurými, kafﬁstofu og starfsmannaaðstöðu með
sturtum. Góð staðsetning á áberandi stað neðst í Smiðjuhverﬁnu. V. 165,0 m. 1862

Glæsilegt atvinnuhúsnæði sem skiptist í lager-, vinnslu- og skrifstofuhúsnæði. Húsnæðið skiptist
í stór rými sem eru með mikilli lofthæð og innkeyrsludyrum. Í sitt hvorum enda eru milliloft
sem eru nýtt sem starfsmannaaðstaða og skrifstofurými. Alls eru átta góðar innkeyrsludyr með
rafdrifnum ﬂekahurðum. Göngudyr eru alls tíu. Lofthæð er um 6,3 m undir bita í vinnslurýmum,
mest er hún 8,6 m. Lóðin er malbikuð og með góðum bílastæðum. V. 190 m. 1910
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Vallarhús 29 – 112 Rvk

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Lundur 86- 88 - 200 Kóp

Verð: 34,9m

Opið
Opið
hús
hús

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Ásholt 6 - 105 Rvk

Verð: 29,5-36m

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 46,9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:55-6Stærð: 129,8 fm
Herb.

Herb:35-6
Herb.
Stærð: 104,3-121,6 fm

Herb:55-6Stærð: 144,0 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 24.sept. kl. 18:00-18:30

Hringið og bókið skoðun gsm: 699-4610

OPIÐ HÚS mánudaginn 24.sept. kl. 17:30-18:00

Fallegt endaraðhús á rólegum stað í Grafarvogi, tvö merkt bílastæði
fylgja eigninni. Þetta er vel skipulagt fjölskyldu raðhús, sem skiptist í
hæð og ris. Í eigninn eru 3 góð svefnherbergi, stórt risherbergi og 2
baðherbergi. Útgengt er frá stofu út góða timburverönd sem snýr í
suður og nýtur sólar fram á kvöld.

Um er að ræða nýjar íbúðir í glæsilegu fjölbýlishúsi á einum allra
besta stað í borginni. Um er að ræða fallegar og vel skipulagðar, 3ja
herbergja íbúðir. Vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás, stáltæki frá
AEG . Íbúðirnar skilast kláraðar án gólfefna nema baðherbergi og
þvottahúsi. Stæði í bílastæðahúsi fylgir. Aðeins 3 íbúðir óseldar.

Tveggja hæða raðhús með sérinngangi, tvö bílastæði í bílageymslu.
Lokaður sameiginlegur garður og húsvörður á staðnum. Neðri hæð
með gestabaðherb., opið rými með eldhúsi við sólskála, útgengi út á
svalir úr borðstofu/stofu. Efri hæð með sjónvarpsholi, þremur
svefnherb. og nýlega uppgerðu baðherbergi. Einstök eign.

Uppl. Sigríður Rut, gsm: 699 4610

Uppl. Sigríður Rut, gsm: 699 4610

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Gilsárstekkur 5 – 109 Rvk

Steinás 13 - 210 Gbæ

Verð: 59.0m

Opið
Opið
hús
hús

Stórás 11 - 210 Gbæ

Verð: 78,8m

Opið
Opið
hús
hús

Verð: 54.9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:75-6Stærð: 246,5 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 259 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 24.sept. kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 24.sept. kl.17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 24.sept. kl.18.30-19.00

Einstaklega fallegt og vandað einbýlishús með innbyggðum bílskúr í
Stekkjunum. Eignin er öll mjög vel um gengin og frágangur til
fyrirmyndar. Íbúðarrými á einni hæð en bílskúr og geymslur auk
óskráðs rýmis í kjallara. Stórar samliggjandi stofur, 4 svefnherbergi.
Arinn úti og inni og aflokuð timburverönd.

Frábært fjölskylduhús innst í botnlanga á frábærum stað í Ásahverfinu.
Stórglæsilegur garður umlykur húsið, gróinn og fallegur. Í eigninni eru
fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi. Af efri hæð hússins næst
útsýni í suður og vestur yfir á Álftanesið og hraunið. Gegnheilt parket
er á nær öllum rýmum nema votrýmum.

Frábært fjölskylduhús á góðum stað í Garðabæ. Húsið er á einni hæð
með bílskúr og glæsilegum garði. Í húsinu eru 4 mjög góð
svefnherbergi og tvær stofur. Garðurinn var hannaður af Stanislav
Bohic árið 2001. Húsið er mjög viðhaldslítið að utan þar sem það er
klætt með múrsteinum. Um er að ræða danskt einingarhús, Hosby.

Uppl.Halla , gsm: 659 4044

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Látrasel 5 - 109 Rvk

Verð: 59,9m

Bílskúr

Herb:65-6Stærð: 216,5 fm Bílskúr
Herb.

Lágseyla 10 - 260 Reykjanesbær

Opið
Opið
hús
hús

Þorrasalir 5-7 – 201 Kóp

Verð: 38.5m

Opið
hús

Verð: 27,5 - 39,5m

Opið
hús

Herb:95-6Stærð: 307,8 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 176,2 fm
Herb.

Herb: 5-6
Fjölbýlishús

OPIÐ HÚS mánudag 24. sept. kl 18.30-19.00

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107

Hringið og leitið upplýsinga

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð, samtals 307,8 fm að stærð.
Húsið er á tveimur hæðum, 9 herbergja, þar af 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi, ásamt bílskúr og stórri geymslu. Húsið
stendur á hornlóð í Seljahverfinu og er garður¬inn fallegur og hefur
fengið gott viðhald. Eldhús og baðherbergi eru nýuppgerð.

Mjög fallegt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr og
frábæru útsýni . Húsið skiptist í þvottahús, forstofu, eldhús/alrými,
stofu, 2 baðherbergi, hjónaherbergi og 3 barnaherbergi. Innréttingar
eru vandaðar og gólfefni parket og flísar. Nýleg verönd er við húsið og
óbyggt svæði er fyrir aftan hús

Bjartar og vel skipulagðar íbúðir á frábærum stað í Kópavogi. Húsið
stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði. Glæsilegt
útsýni. Vandaðar innréttingar og gott skipulag. Góðar svalir, lyfta og
bílgeymsla. Íbúðirnar afhendast fullbúnar í des 2013.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Fagrakinn 15 – 220 Hfj

Verð: 16.7m

Galtalind 9 - 203 Kóp

Verð: 41,9m

Greniás 12 – 210 Gbæ

Stærð: 95 - 119 fm

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499
Verð: 58,5m

Opið
hús

Herb. 2

Stærð: 65,7 fm

Herb. 3

Stærð: 176,5 fm

Herb. 6

Smárabarð 2-N - 220 Hfj

Verð: 14,9m

Opið
hús

Stærð: 213,4 fm

Herb. 2

Stærð: 55,0 fm

Pantið skoðun í síma 898-6106

Bókið skoðun í síma 698 7695

OPIÐ HÚS þriðjud. 25. sept. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 24.sept. kl. 17:30-18:00

Góð íbúð í tvíbýlishúsi á jarðhæð með sér
inngangi. Rúmgott svefnherb. og stofa. Eldhús
með innréttingu, eldavél, borðkrók og góðum
glugga. Baðherbergið allt uppgert með tengi fyrir
þvottavél. Endurnýjað skolp.

Flott og fjölskylduvæn, vel skipulögð 5-6
herbergja endaíbúð á tveimur efstu hæðunum í
nýlegu fjölbýli á frábærum útsýnisstað í
Lindahverfinu. Skólar og leikskólar og öll
þjónusta í nágrenninu.

Vel skipulagt, fallegt og fjölskylduvænt parhús á
2 hæðum með innb.bílskúr innst í botnlanga. 5
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Víðáttumikið
útsýni og góður garður m/sólpalli.

Falleg og vel skipulögð 2 herb björt sérhæð á
1.hæð, gengið inn um sér verönd. Allt er innan
íbúðar, engin sameign. Íbúðin er nýl. uppg. og
mjög fín. . Bein sala eða mögul. skipti á 3herb
íbúð í Hafn.Myndir og lýsing: www.fasttorg.is

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Bræðratunga 23 - 200 Kóp

Verð: 54,9m

Opið
hús

Herb. 8

Stærð: 293,2 fm

Blikahólar 2 – 111 Rvk

Verð: 23,9m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 132,2 fm Bílskúr

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Kirkjulundur 6 – 210 Gbæ

Verð: 23,9m

Opið
hús

Herb. 2

Stærð: 78,7 fm

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707

Steinagerði 12 – 108 Rvk

Verð: 39,7m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 78,8 fm

OPIÐ HÚS mánud. 24.sept. kl. 19.00-19.30

OPIÐ HÚS mánud. 24.sept. kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS miðvikud. 26.sept. kl. 17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS miðvikud. 26.sept. kl.18.30 - 19.00

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Uppl. Árni, gsm: 893 4416

Uppl. Árni, gsm: 893 4416

Raðhús á tveimur hæðum með tveimur
aðskildum íbúðum. Efri hæð með nýlegu
eldhúsi, endurnýjað bað að hluta, 3 herb. og
þvottahús. Útgengi úr stofu út á svalir í suður.
Neðri hæð með nýlegu eldhúsi.

Rúmgóð og mjög vel skipulögð 4ra herb. íbúð
með bílskúr á efstu hæð (7.hæð) með glæsilegu
útsýni yfir borgina. Íbúðin er skráð 103,6fm og
bílskúrinn er 28.6fm og er eini bíslkúrinn í húsinu
sem er innbyggður í húsið.

Afar falleg og björt tveggja herbergja íbúð í
þessu vinsæla húsi fyrir eldri íbúa í Garðabæ.
Íbúðin er á efstu hæð með útsýni til vesturs og
sér til Snæfellsjökuls. Sérstaklega skemmtileg
íbúð og í góðu ástandi.

Einstakt og fallegt einbýlishús á kyrrlátum stað í
botnlangagötu í hinu vinsæla Smáíbúðahverfi.
Sérstaklega skemmtilegt og hefur verið gert upp
og endurnýjað. Þessu húsi verður varla lýst svo
viðhlýtandi sé.

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
SÍMI 520 9595
Hofteigur 8 - 105 Reikjavík

Tjaldanes 11 - 210 Garðabær

Verð: 69.900.000

Opið
hús

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánudag 24 sept kl 19.30-20.00

OPIÐ HÚS mánudag 24.sept kl 17.30-18.00

Stórglæsileg og endurnýjuð eign við Hofteig 8 RVk. Um er að
ræða hæð og ris ásamt 32,6 fm bílskúr í fjórbýlishúsi á
þessum eftirsótta stað í borginni. Eignin var öll endurnýjuð á
glæsilegan hátt árið 2008 og um innanhúshönnun sá Finnur
Fróðason arkitekt. Húsið var steinað að utan árið 2004 og
aðkoman er hin glæsilegasta. Innréttingar eru frá Brúnás.
Svefnherbergi eru 4 möguleiki að hafa 5.

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð
með tvöföldum innbyggðum bílskúr á vinsælum stað á
Arnarnesinu. Um er að ræða 256,2 fm hús og þar af er
bílskúrinn 63,5 fm. Húsið stendur á stórri eignarlóð á
sunnanverðu Arnarnesinu. Gólfefni er parket og flísar,
svefnherbergin eru 4 og fallegur arinn er í húsinu.
Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað síðastliðin ár m.a er
búið að skipta að mestu um glugga og gler, úti og innihurðir,
þakkjárn, þakpappa, þakkant, þakrennur og niðurföll. Gólfefni
eru endurnýjuð að mestu og eldhúsinnrétting er vönduð með
granít á borðum.

Eignin getur verið laus strax.

Verð: 69.900.000

Verð: 84.900.000

Herbergi: 7

Herbergi: 6

Stærð: 284,7 fm

Stærð: 256,2 fm

Hafdís

895 6107

Bílskúr

Bílskúr

hafdis@fasttorg.is

Hrólfsskálamelur 4-8 - 170 Seltjarnarnesi

Nýjar íbúðir!

Hafdís

895 6107
hafdis@fasttorg.is

Norðurbakki 21 – 220 Hafnarfjörður

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 25.sept kl.17:30-18:30
Um er að ræða 7 síðustu íbúðirnar í þessu nýja og glæsilega
fjölbýlishúsi með lyftu á einstökum stað í hjarta Seltjarnarness.
Íbúðirnar eru 2-3 herbergja í stigagangi nr. 4, 6 og 8, frá um
93fm upp í um 158fm að stærð, með einu til tveimur
bílastæðum í bílskýli. Allt glæsilegar íbúðir með góðu útsýni og
rúmgóðum svölum. Afhendast íbúðirnar fullbúnar með
gólfefnum.
Nánari upplýsingar, teikningar o.fl. upplýsingar hjá Þorsteinni,
sölufulltrúa, í síma 694-4700 og Sigurði, fasteignasala í síma
898-6106, sem taka á móti gestum í opnu húsi.
Sjón er sögu ríkari.

Hringið og leitið upplýsinga
Glæsilegt fjölbýlishús á fimm hæðum á þessum vinsæla stað í
hjarta Hafnarfjarðar Innréttingar eru spónlagðar og vandaðar.
Sér þvottahús er í hverri íbúð. Dyrasími er tengdur myndavél í
aðalanddyri.
Flestar íbúðirnar njóta góðs útsýnis. Íbúðum er skilað án
gólfefna en með flísalögðum baðherbergjum og þvottahúsgólfum. Íbúðirnar afhendast í júní 2013.
Nánari upplýsingar, teikningar og frekari kynningu á
eignunum veitir Óskar Bergsson, sölufulltrúi í síma 893

Verð: 27,6 - 49,4m
Herbergi: 3-4
Þorsteinn

Sigurður

694 4700

898 6106

steini@fasttorg.is

Verð: 84.900.000

sg@fasttorg.is

Stærð: 95 - 119 fm
Afhending í júní 2013

Óskar

893 2499
oskar@fasttorg.is

Verð: 27,6 - 49,4m

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
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Fasteignasala
snýst ekki bara
um fasteignir...
...heldur líka um fólk
Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir

Lækjarberg - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals 374 fm. Glæsilegar stofur, arinn. 4-5 svefnherbergi
oﬂ. Óvenju rúmgóðar suður svalir, auka íbúð ef vill. Mjög fallegur
garður. Róleg og góð staðsetning í hinu vinsæla setbergslandi Hfj.
Fullbúin eign í í sérﬂokki. Myndir á netinu. Verð 75 millj.

Glitvangur - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innb. bílsk.og
garðhúsi samt. 245 fm. Húsið er hannað af Kjartani Sveinssyni, en að
innan eftir Öglu Mörtu innanhússarkitekt. Sérsmíðaðar innréttingar.
Stofa, borðstofa og arinstofa. Fjögur rúmgóð svefnherb, þar af svefnherb. með fataherbergi og baðherb. Sér smíðaðar innréttingar. Heitur
pottur í garðhúsi. Parket og granít á gólfum. Verðlauna garður. Vönduð
fullbúin eign í sérﬂokki. Góð staðsetning í norðurb. Hfj. Verð 69,8 millj.

Breiðás - Gbæ. - Einbýlishús
Sérlega fallegt vel við haldið og mikið endurnýjað einbýlishús á
tveimur hæðum með góðum bílskúr. Eignin er skráð 158,6 fm,
bílskúr 32,9 samtals 191,5 fm. Sérlega fallegur garður og umhverﬁ.
skiptist m.a. í 5 svefnherbergi, stofu borðstofu, eldhús með borðkróki. Falleg eign sem vert er að skoða. Seljendur skoða skipti á
minni eign í sjálandshverﬁnu. V. 49,9 millj.

Hrauntunga - Einbýli - Hf.
Mjög gott 253,1 fm einbýli á tveimur hæðum með 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 hæð er stórt fjölskyldurými,
gangur, snyrting, herbergi og geymslur. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 59 millj.

Dvergholt - Einbýli - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 190 fermetra einbýli á
einni hæð vel staðsett á Holtinu í Hafnarﬁrði. Eignin er í mjög góðu
ástandi og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, borðstofu,
sólskála, eldhús, þvottahús, gang, þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, bílskúr og geymsluloft. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 47.mill.

Goðatún - Einbýli - Gbæ.
Mikið endurnýjað 151,2 fm. einbýli á einni hæð með 21,2 fm.
innbyggðum bílskúr vel stasett við Goðatún númer 8 í Garðabæ.
Nýlegt parket á gólﬁ. Húsið er þó nokkuð endurnýjað á sl. árum,
m.a. eldhús, gólfefni (parket), þak að hluta til og ﬂ. Bílskúr er innbyggður, vatn og rafmagni. Mjög fallegur garður, hellulögð verönd
og gangstígur. Mjög góð staðsetning.Útigeymsla, útiarinn (grill) í
garði. Verð 35,5 millj.

Steinás - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilegt
einbýlishús á einni hæð 196,1 fermetrar vel staðsett í Ásahverﬁ í
Garðabæ. Húsið er innréttað á mjög smekklegan hátt með vönduðum innréttingum, lýsingu og gólfefnum. Gólfefni eru parket og
ﬂísar. Fallegur gróin garður með hellulögðum stéttum, plani og
afgirtri verönd. Frábær staðsetning. Verð 65 millj.

Erluhraun - Einbýli - Hf.
Sérlega fallegt vel staðsett einbýli m/ bílskúr 180 fm. Nýtt vandað
eldhús. Gott skipurlag. Glæsil. ræktaður garður. Laust ﬂjótlega.
Verð 45,9 millj.

Brekkuás - -Einbýli - Hf.
Mjög gott fjölskylduvænt 325,9 fermetra einbýli á tveimur hæðum
þar af er bílskúr 40,5 fermetrar. Húsið er staðsett á frábærum
útsýnisstað innst í botnlanga Við Brekkuás 29 í Áslandshverﬁ
í Hafnarﬁrði. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðsstofu,
eldhús, bað, herbergi, þvottahús og bílskúr. Á neðri hæð er gott
fjölskyldurými, 4 herbergi, baðherbergi, tómstundarherbergi og
geymsla. Fallegar innréttingar.Frábær staðsetning. Verð 72,9 millj.

Þrastarás - Einbýli - Hf.
Glæsilegt pallabyggt einbýlishús í Áslandinu með bílskúr samtals
221,9 fm. Mjög fallegur garður með hellulögðum veröndum og
heitum potti. Fullbúin eign í sérﬂokki. Arkitekt teiknað hús. Frábær
staðsetning og útsýni í Áslandinu. Myndir á hraunhamar.is
Verð 68,9 millj.

Þrastarás - Einbýli m/auka íbúð - Hf.
Sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft einbýlishús með auka íbúð
og stórum tvöföldum bílskúr mjög vel staðsett á útsýnisstað í
Áslandshverﬁnu í Hafnarﬁrði. Vönduð gólfefni eru á húsinu, gegnheilt rauðeikar parket og ﬂísar, gólfhiti. Fullbúin afar vönduð eign í
sérﬂokki, góð staðsetning, útsýni. Verð 79,5 millj.

Furuhlíð - Raðhús - Hf.
Sérlega fallegt raðhús vel staðsett í setberginu í Hafnarﬁrði, húsið
er 192 fm og er á tveimur hæðum. Gólfefni eru parket og ﬂísar.
Þetta er sérlega gott fjölskylduhús, 5 fín svefnherbergi, gott
skipulag og nýtist húsið vel. Allt frágengið, smekkleg lóð. Falleg
eign sem vert er að skoða. Til afhendingar strax. Verð 48.7 millj.

Drangagata - Einbýli - Hf.
þrílyft einbýlishús við Drangagötu 1 Hafnarﬁrði og er eina húsið
við þá götu, Húsið er einstaklega vel staðsett liggur við friðað
hraun og er einungis eitt hús sem liggur að húsinu. Húsið er 287,5
fm auk bílskúrs sem er skráður 78,9 fm en samtals 366,4 fm.
Glæsileg lóð. Útsýni. V. 70 millj.

Hverﬁsgata - Glæsilegt einbýli - Hf.
Höfum fengið í einkasölu á þessum einstaka stað í miðbæ
Hafnarfjarðar þessa glæsilegu húseign. Eignin er skráð 177,2 fm.
m/ bílskúr. Búið er að endurnýja eignina utan sem innan á liðnum
árum. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Falleg baklóð. Eignin er
laus strax. Verð 42,5 millj.

Spóaás - Einbýli - Hf.
Mjög gott 198,2 fm. einbýli á einni hæð ásamt 43,7 fm. bílskúr
samtals um 241,9 fm. Eignin er staðsett við grænt svæði á
frábærum útsýnisstað við Ástjörnina í Hafnarﬁrði.Gólfhiti er í
húsinu og gólefni eru parket og ﬂísar. Hellulagt pílaplan. Einstök
staðsetning. Skipti á minni eign koma til greina. Sölumenn Hraunhamars sýna eignina. Verð 64 millj.

Háaberg - Einbýli - Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm með bílskúr. Vel
staðsett á frábærum útsýnisstað í Setbergslandi í Hafnarﬁrði.
Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu,
eldhús og stofu, bílskúr og herbergi inn af. Á neðri hæð er anddyri,
gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn
af, baðherbergi, geymsla og þvottahús. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Skipti möguleg. Verð 58 millj.

Tinnuberg - Glæsilegt parh. - Hf.
Nýkomið í einkasölu á þessum einstaka stað sérlega fallegt, vel
innréttað 170 fermetra parhús með innbyggðum bílskúr. Eignin er
mjög vel staðsett innan hverﬁsins, í jaðri byggðar við gólfvöllinn.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Rúmgóð herbergi. Vönduð og
góð eign. Verð 45 millj.

Krikjubrekka - Parhús - Álftanes
Glæsilegt 164 fm. parhús á einni hæð með innbyggðum 26
fermetra bílskúr við Kirkjubrekku 14 Álftanesi. Þrjú svefnherbergi.
Innangengt er úr forstofu í góðan bílskúr. Gólfhiti eru í húsinu og
gólfefni eru ﬂísar. Góð lofthæð er í húsinu ásamt því að það er
arinstæði í stofu. Góður garður. Falleg eign á góðum barnvænum
stað. Skipti á eign í Garðabæ koma til greina. Verð 46.9 millj.

Breiðvangur - Sérhæð m/ bílskúr - Hf.
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg, talsvert endurnýjuð neðri
sérhæð auk 32 fm. bílskúr samtals 170 fm. Hús í mjög góðu ástandi
að utan, nýlega málað. Þrjú góð svefnherbergi. Rúmgóð stofa.
Arin. Frábær staðsðsetning í næsta nágrenni við skóla og leikskóla.
Verð 36 millj.

Flókagata - Hf. - Sérhæð með bílskúr
Nýkomin í einkasölu mjög falleg efri hæð 120 auk nýlegur 35 fm
bílskúr samtals 155 fm. 3 svefnherbergi, stofa og borðstofa oﬂ.
Sérinngangur. Mjög góður bílskúr. Góð eign.
Verð 29,8 millj.
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Fjölbýli

Sóltún - 5 herbergja - 105 Rvk.
Sérlega falleg íbúð á efstu hæð (8 hæð). á þessu eftirsótta
útsýnisstað í Reykjavík. Íbúðin er 141,9 fm og er á tveimur hæðum
auk þess er stæði í lokaðri bílageymslu. Fallegar innréttingar,
gott aðgengi, Björt og falleg stofa, fallegar innréttingar, þetta er
glæsileg eign fyrir vandláta, fallegt útsýni. Eign í sérﬂokki. V. 59
millj.

Suðurvangur - 4ra - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 116 fermetra 4ra
herbergja íbúð á fyrstu hæð í vel staðsettu nýlegu fjölbýli i hraunjaðrinum við Suðurvang 23b í Hafnarﬁrði. Eignin skiptist í forstofu,
hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymslu ásamt hefðbundinni sameign.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 31.9 millj.

Engjaþing - Sérhæð - Kóp.
Falleg sérhæð í fjórbýlishúsi vel staðsett í þingahverﬁnu í Kópavogi, íbúðin er þriggja herbergja og er með sérlega rúmgóðum
bílskúr. Íbúðin er 103 fm og bílskúrinn er 49,1 fm. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol, 2 svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús,
þvottahús, baðherbergi, verönd, svalir og bilskúr. Gólefni eru
eikarparket og ﬂísar. Verð 32,9 millj.

Lómasalir - 4ra herbergja - Kóp.
Sérlega falleg 120,4 fm 4ra herbergja enda íbúð á efstu hæð
(ﬁmmta hæð) auk stæðis í lokaðri bílageymslu í góðu nýlegu
fjölbýli á þessum skemmtilega útsýnisstað í Kópavoginum. tvö
svefnherberb. sjónvarpshol, (svefnherb á teikningu). björt og
falleg stofa. V. 29,9 millj.

Lækjarberg - 3ja herbergja - Hf.
falleg neðri sérhæð í tvíbýlishúsi á frábærum stað innst í botnlanga
rétt við lækinn. Íbúðin er 79,8 fm. Tvö svefnherbergi, björt stofa,
eldhús með smekklegri innréttingu, Verönd. Falleg íbúð.
V. 20,5 millj.

Tröllakór - 3ja herbergja - Kóp.
Falleg íbúð á annarri hæð, fyrstu hæð frá bílaplani. íbúðin er 104,1
fm með geymslu ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. tvö rúmgóð
svefnherb. björt stofa þaðan er utangengt út á svalir. Eldhús m/
fallegri innrétt. Falleg eign. V. 26,9 millj.

Hvammabraut - 4ra herbergja - Hfj.
Falleg íbúð á efstu hæð í snyrtilegu fjölbýli við Hvammabraut í
Hafnarﬁrði, íbúðin er 127, 8 fm og er tveimur hæðum. 3 svefnherb.
auðvelt að bæta við herbergi. björt og falleg stofa og borðstofa,
Fallegt útsýni. v. 24,8 millj.

Kórsalir - 4ra herbergja - Kóp.
Hraunhamar kynnir sérlega smekklega 4ja herbergja íbúð á þriðju
hæð í góðu lyftu húsi, glæsilegt útsýni til suðurs. Íbúðin er 130 fm
auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Gólfefni eru ﬂísar og parket.
Þetta er sérlega smekkleg íbúð sem vert er að skoða. Laus strax,
ekkert áhvílandi. Verð 32.7 millj.

Burknavellir - 4ra herbergja - Hf.
Mjög falleg fjögurra herbergja 104,5 fermetra íbúð á fjórðu hæð
í góðu LYFTUHÚSI. SÉRINNGANGUR af svölum og stæði í BÍLAGEYMSLU. Eignin skiptist i forstofu,hol,tvö barnaherbergi,hjónaherbergi,baðherbergi,stofu,eldhús,þvottahús. Fallegar innréttinngar
og gólfefni. verð 24,5 millj

Daggarvellir - 4ra herb. - Fjórbýli. - Hf.
Nýkomin glæsileg, nýleg 120,1 fm. efri séræð í fallegu 4-býli á
besta stað í á völlunum. Þrjú svefnherbergi, stofa/ borðstofa. ssvalir, glæsilegt eldhús og baðherbergi, sér þvottaherb. oﬂ. Parket
og ﬂísar. Sérinngangur. Fullbúin eign í sérﬂokki. Verð 31,9 millj.

Drekavellir - 3ja herb. m/ bílskýli - Hf.
Nýkomin glæsileg 100 fm. íbúð á áttundu hæð með yﬁrbyggðum
svölum, útsýni. Fallega innréttuð íbúð og vel umgengin. Góð herbergi, parket, sérstæði í bílageymslu. Verð 25,8 millj. Laust strax.

Vættaborgir - 3ja herbergja - 112 Rvk.
Mjög góð 83,6 fm. 3ja herb. íbúð með sérinngangi, vel staðsett við
Vættaborgir 4 í Reykjavík í göngufæri við Spöngina verslunarmiðstöð. Eignin skiptist í forstofu, hol, barnaherbergi, hjónaherbergi,
stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt
hefðbundinni sameign. Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket
og ﬂísar. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Verð 23,9 millj.

Klukkuberg - 4ra herb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega bjarta íbúð á tveimur
hæðum 108 fermetrar á frábærum útsýnisstað í Setbergslandi
Hafnarﬁrði. Eignin er með sér inngang og skiptist í forstofu,
snyrtingu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Verð 23,9 millj.

Eskivellir - 3ja herb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 3ja herbergja íbúð
á þriðju hæð með sér inngang í nýlegu fjölbýlishúsi vel staðsett
í Vallarhverﬁnu. Íbúðin er 79,9 fm. með geymslu og stæði í
bílageymslu.Eldhús með fallegri innréttingu og góðum tækjum.
Þvottahús er innan íbúðar. Gólfefni eru ﬂísar. Sér geymsla á
hæðinni. Verð 19,5 millj.

Norðurbakki 13 - Hf - Útsýnisíbúðir
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnarﬁrði. Fullbúnar
með gólfefnum. Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur
vandaður. Tvennar svalir með stærri íbúðunum. 3ja herb. frá 112
fm. til 120 fm. Frábært útsýni yﬁr höfnina og bæinn.
Góð fjárfesting.Hlynur s.698-2603, Hilmar s. 892-9694.
Þorbjörn Helgi s. 896-0058 Verð kr. 25. millj - 29,5 millj.

Brekkuás 9-11 Hafnarﬁrði - Nýjar íbúðir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi 3ja -4ra í Áslandi í
Hafnarﬁrði. * Íbúðirnar 93,6 - 133,9 fermetrar skilast fullbúnar
með gólfefnum. * Innréttingar frá Parka. * Tæki frá Ormsson. *
Hreinlætistæki frá Ísleiﬁ Jónssyni. * Flísar frá Álfaborg * Frábær
staðsetning og vandaður frágangur. Traustir verktakar. * Lyfta
í húsinu ásamt stæði í bílageymslu með völdum íbúðum.
Frekari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamar s. 5207500 eða
sölumenn@hraunhamar.is

Atvinnuhúsnæði

Helluhraun - Atvinnuhúsnæði - Hf.
Hraunhamar kynnir: Helluhraun, atvinnuhúsnæði sem skiptist í
fjóra eignahluta samtals 680 fm.
Tvær innkeyrsludyr. Húsið þarfnast lagfæringar og endurbóta við.
Góð staðsetning í grónu hverﬁ. Verð 49,8 millj.

T
Trönuhraun - Atvinnuhúsnæði - Hf.
Hraunhamar kynnir : 365 fermetra atvinnuhúsnæði. Góð lofthæð
og nokkrar innkeyrsludyr. Eignin þarfnast lagfæringar að hluta.
Góð staðsetning. Verð 29. millj.

Garðaﬂöt - Atvinnuhúsnæði - Gbæ.
Hraunhamar kynnir gott ca. 250 fermetra Atvinnuhúsnæði í
þjónustu og verslunarhúsnæði. Innkeyrsludyr. Verð 21. millj.
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Kirkjulundur - Atvinnuhúsnæði - Gbæ.
Glæsilegt verslunar/ skrifstofu og þjónustuhúsnæði samtals 663
fm. Góð aðkoma og auglýsingagildi. Húsið er á sérlóð. Eignin er að
hluta til í leigu. Góð fjárfesting. Verð 70. millj.

Stefán Jóhann Ólafsson
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

stakfell.is

Fax 535 1009

Vatnsstígur 16-18 – 101 Rvk
Nýjar glæsilegar og rúmgóðar 95-180 fm íbúðir í hæsta
íbúðarhúsi landsins. Í húsinu eru 40 íbúðir í tveim
stigagöngum. Húsið er 19. hæða lyftuhús með rúmgóðum
bílakjallara. Almennt eru tvær íbúðir á hæð. Íbúðunum er
skilað fullbúnum án gólfefna. Baðherbergis- og þvottahúsgólf
eru flísalögð, öll hreinlætistæki eru frá Tengi. Sérsmíðaðar
innréttingar frá GKS með granít borðplötum og Miele
heimilistækum. Gólfsíðir gluggar og mikið útsýni. Aukin
hljóðeinangrun er á milli hæða. Sölumenn Stakfells sýna.

Sjá nánar á www.skuggabyggd.is

Höfum kaupanda að rað- pareða einbýlishúsi í Garðabæ

Höfum kaupanda að 2-3
herbergja íbúð í Salahverfinu

Höfum kaupanda að hæð í
Vesturbæ Reykjavíkur

Höfum traustan leigjanda
að einbýlishúsi í Garðabæ

S

PIÐ

HÚ

O

Grettisgata 49 - 101 Rvk

Þrastanes - 220 Gbæ

Laxatunga - 270 Mos

Erluás - 221 Hfj

Blómvellir - 221 Hfj

129,3 fm sjarmerandi einbýlishús, kjallari, hæð
og ris, á fallegri eignarlóð í hjarta miðborgarinnar.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað. Stæði fyrir
2-3 bíla inni á lóðinni. Algjör konfektmoli.
Verð: 45,8 millj. Opið hús kl 17:30-18:00.

364,8 fm reisulegt og fallegt einbýlishús á þremur
pöllum á fallegum stað á Arnarnesinu. Húsið
er byggt 1989. Hægt er að gera aukaíbúð með
sérinngangi á jarðhæð. Gróið og fallegt umhverﬁ.
Skipti möguleg á góðri íbúð. Verð: 89 millj.

243,9 fm fokhelt raðhús. Möguleiki á 100%
yﬁrtöki á láni.

193,5 fm 4ra-5 herb. einbýlishús, þar af 32,5
fm bílskúr. Húsið skiptist í anddyri, forstofusalerni, forstofuherb., stofu, eldhús, 2 svefnherb., bað og þvottahús. Verð: 47,5 millj.

199,2 fm rúmgott einbýlishús á 2 hæðum
á barnvænum stað. Inni í fermetratölunni
er 31,8 fm. bílskúr. Hagstæð allt að 90%
fjármögnun getur fylgt. Hús sem býður upp á
ýmsa nýtingarmöguleika. Verð: 42,9 millj.

Espigerði - 108 Rvk

Þórðarsveigur- 112 Rvk

Dísarás - 110 Rvk

Dimmuhvarf - 203 Kóp

Rauðalækur - 105 Rvk

88,6 fm falleg 3ja-4ra herb. íbúð sem snýr
í suður og vestur á 3. hæð í lyftuhúsi á
þessum vinsæla stað. Góð sameign og húsvörður. Gróið hverﬁ og stutt í verslanir, skóla
og heilsugæslu. Verð: 26,9 millj.

105 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð
með sér stæði í bílageymslu. Sér inngangur.
Þvottahús innan íbúðar. Verð: 26,3 millj

Snyrtilegt raðhús með auka íbúð í Árbæ. Húsið
skiptist í 3 hæðir. Stór og góður bílskúr er við
húsið. Stutt í alla þjónustu. Verð: 58 millj.

Einbýlishús við Dimmuhvarf í Kópavogi. Húsið er á stórri lóð og býður uppá mikla
möguleika. Laus strax. Verð: 48 millj.

Glæsileg 5 herb. mikið endurnýjuð hæð
ásamt bílskúr. Tvær geymslur eru í kjallara
auk geymsluskáps og sameiginlegt þvottahús. Allt rafmagn var endurnýjað 2008 þegar
íbúðin var öll gerð upp. Verð: 42,5 millj.

ATVINNUFASTEIGNIR

Gnitaheiði - 200 Kóp

17. Júnítorg - 210 Gbæ

Hraunteigur - 105 Rvk

173,1 fm glæsilegt raðhús þar af 24,8 fm
bílskúr á eftirsóttum stað í suðurhlíðum
Kópavogs. 3 svefnherb. og fjölskyldurými í
risi. Snyrtileg verönd og heitur pottur. Einstakt
útsýni. Verð: 44,9 millj.

144,3 fm penthouse íbúð fyrir 50 ára og eldri
við Sjálandið í Garðabæ. Sérgeymsla er í
sameign ásamt stæði í bílskýli. Fallegt útsýni
er úr íbúðinni út á sjó. Verð: 55,9 millj.

142,2 fm 4ra herb. hæð með sérinngang.
Þvottahús og geymsla er í sameign ásamt
stórri hjóla- og vagnageymslu. Búið er að
endurnýja þakjárn og dren meðfram húsinu.
Verð: 39,8 millj.

Álfheimar - 104 Rvk
275,1 fm glæsilegt verslunarhúsnæði á fyrstu hæð í verslunarmiðstöðinni Glæsibæ.
Gott auglýsingargildi frá Suðurlandsbraut og mikill fjöldi bílastæða. Verð: 65 millj.

Laugarásvegur – 104 Rvk

Otrateigur - 105 Rvk

Álfhólsvegur - 200 Kóp

422 fm á frábærum stað. Húsið er á 2
hæðum með innb. bílskúr. Stórar stofur,
aukin lofthæð, klassískar innréttingar. Fallegur
gróinn garður, verönd með heitum potti.
Útsýni yfir Laugardalinn.

Glæsilegt og vel við haldið raðhús á besta
stað í Laugarneshverﬁnu. Húsið er mikið
endurnýjað bæði að utan sem innan. Snyrtilegur garður og gott skipulag. Verð: 48,6
millj.

280 fm fallegt einbýlishús á 2. hæðum með
tvöföldum innbyggðum bílskúr. Möguleiki að
gera aukaíbúð á jarðhæð. Búið að innrétta
hluta bílskúrs sem íbúðarherb. LÆKKAÐ
VERÐ: 49,8 MILLJ.

Skeifan - 108 Rvk
833 fm vandað og gott verslunarhúsnæði í traustri útleigu. Húsnæðið er staðsett á besta stað í
Skeifunni með fjölda bílastæða. Verð: 200 millj.

Gullteigur - 105 Rvk

Hraunbrún - 220 Hfj

Ásgarður - 108 Rvk

85,2 fm góð 3ja herb. íbúð á jarðhæð.
Geymsla á baklóð fylgir eigninni. Íbúðin var
gerð upp fyrir örfáum árum og er því öll í
mjög góðu ástandi. Skoða skipti á stærri eign
í hverﬁnu. Verð: 26,5 millj.

159,2 fm fallegt einbýlishús á 2 hæðum auk
kjallara. Húsið er innst í botnlanga á rólegum
stað í Hafnarﬁrði. Verð: 38,9 millj.

57,9 fm 2ja herb. íbúð á 3. hæð með
glæsilegu útsýni til suðurs yﬁr Fossvoginn
og Kópavog. Sérinngangur af norðursvölum
og auk þess stórar suðursvalir. Opin og björt
íbúð. Verð: 17,9 millj.

Skeiðarás - 210 Gbæ
573,4 fm vel staðsett atvinnuhúsnæði við Skeiðarás 12, Garðabæ. Um er að ræða tvö samliggjandi bil á jarðhæð sem eru skráð samkvæmt FMR 300,4 fm og 273,9 fm. Malbikuð lóð
með bílastæðum. Eignin er laus til afhendingar strax. Verð: 63 millj.

Við erum við símann

569 7000
Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
löggiltur
löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
skjalagerð
sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Helga J. Úlfarsdóttir
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
Sími: 899 2907
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

60 ára og eldri

• Glæsilegt hús byggt af traustum verktökum í samstarfi við Samtök aldraða
• 2ja og 3ja herbergja íbúðir
Nánari upplýsingar veitir

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

• 88-195 fm íbúðir
• Frábært útsýni, góð staðsetning

VERÐ FRÁ:

108 Reykjavík

108 Reykjavík

Aðalland

Gnípuheiði

Falllegt og bjart 234 fm parhús á tveimur hæðum

114 fm sérhæð

Stór og skjólsöm verönd í suður

Frábær staðsetning

4 svefnherbergi

210 Garðabær

Urðarás Garðabær

Gott viðhald á húsinu

Verð:

64,5 millj.

28,0 millj.

3 góð svefnherbergi

Fallegt tvílyft einbýlishús

Sjö svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Eftirsóttur staður, fallegt útsýni

Sér 4ra herb íbúð við núverandi skipulag

Eign með mikla möguleika

Verð:

Síðumúla 13 108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Stórglæsilegt útsýni

Kíktu við á

71,7 millj.

Verð:

31,5 millj.

www.miklaborg.is
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569 7000

111 Reykjavík

270 Mosfellsbær

Heiðnaberg
Glæsilegt 187 fm einbýli
2 hæðir
Bílskúr
Innst í botnlanga
Fallegur garður
Góður timburpallur

Bjargartangi
105 Reykjavík

Laugalækur

Verð:

Íbúðarrými 246,9 fm og bílskúr 22,8 fm

175 fm raðhús á 3 hæðum

Rúmgott eldhús og stofa

5 góð svefnherbergi

Garður í suður

40,9 millj.

Tveggja hæða einbýlishús

Frábært fjölskylduhús

Gróinn garður, útsýni
Skipti möguleg á minni eign
Verð:

39,9 millj.

47,6 millj.

Verð:

112 Reykjavík

203 Kópavogur

Sóleyjarimi

Dimmuhvarf

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð

101 Reykjavík

Afgirt verönd og stæði í bílageymslu

Lindargata

Íbúð fyrir 55 ára og eldri

Glæsileg 3ja herbergja endaíbúð

Aðeins 9 íbúðir í húsi

Gott lyftuhús

Laus við samning!

Verð:

24,5 millj.

Verð:

226,3 fm einbýlishús á einni hæð
Einstök 3.476 fm lóð í jaðri byggðar
Eftirsóttum stað við Dimmuhvarf í Kópavogi
Eignin er laus strax

43,6 millj.

48,0 millj.

Verð:

Laus fljótlega

200 Kópavogur

Heiðarhjalli

270 Mosfellsbær
111 Reykjavík Mjög góðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
Lausar við kaupsamning
Hús í mjög góðu standi
Klætt með nýju járni á þaki
Vel hirtur garður og sameign
Nánari upplýsingar veitir
Góð bílastæði. Stutt í alla þjónustu
Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas Verð 2ja herb: 12,5 millj
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210
Verð 3ja herb: 15,9 millj

Yrsufell

Parhús - frábær staðsetning
Stærð 215 fm
5 herbergja
Glæsilegt útsýni
Verð:

55,9 millj.

Hagaland
Falleg 3ja herbergja sérhæð
Falleg og gróðursæl gata
Um er að ræða 92,3 fm íbúð
24,6 fm bílskúr

201 Kópavogur

201 Kópavogur

Lækjasmári

Baugakór
Falleg 5-6 herb endaíbúð í góðu lyftuhúsi

200 Kópavogur

Vel skipulögð eign á 2. hæð

Holtagerði

Frábært eftirsótt fjölskylduhverfi

Einbýli á góðum stað

4 svefnherbergi

Göngufæri við grunn- og leikskóla

Stærð 190,5 fm

Stór bílskúr

Stæði í bílageymslu

Verð:

39,3 millj.

Rúmgóð 3ja herb íbúð
Gott skipulag, vinsæl staðsetning

Gróinn garður

Stór stofa og gott sjónvarpshol
Húsið er nýlega málað
Verð:

49,9 millj.

Verð:

104 Reykjavík

29,3 millj.

111 Reykjavík

Skipasund

Stelkshólar

Stærð 77,3 fm

112 Reykjavík

Mikið endurnýjuð

Stararimi

Frábær staðsetning

Einbýli á einni hæð

Bílskúr 30,2 fm

Að stærð 172,4 fm

Allt vandað og vel um gengið

Stutt í alla þjónustu
Verð:
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24,3 millj.

Verð:

18,9 millj.

Falleg 2ja herbergja
Stærð 65,5
Rúmgóð og björt

Verð:

Fallegt útsýni

52,9 millj.

Verð:

15,9 millj.
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Laus strax
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108 Reykjavík

Mánudag 24. sept.17:00 - 17:30
Framúrskarandi 352 fm skrifstofuhúsnæði
Innréttingar og öll aðstaða í sérflokki
Allt endurnýjað 2007
Nánari upplýsingar veitir

Næg bílastæði, góð aðkoma
Laust strax!

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Skútuvogur 1

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

TILBOÐ

105 Reykjavík

Sóltún 28

Kleppsvegur

Rúmgóð 3ja herb íbúð á 7. hæð

Mjög góð 4ra herbergja íbúð

Gott útsýni, eftirsóttur staður

Arinn í stofu, suðursvalir

Stæði í bílageymslu

Þvottahús inn af eldhúsi

Viðhaldslétt fjölbýli

Góð staðsetning

31,5 millj.

Verð:

Fallegt hús og garður

Verð:

27,9 millj.

Laus strax

170 Seltjarnarnes

170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS

Grænamýri

Miðvikudag 26. sept.17:00 - 18:00
Falleg 111,4 fm, 4ra herbergja
Neðri hæð með sérinngangi

112 Reykjavík

Melabraut

Björt og falleg 112,3 fm 4ra herbergja neðri hæð

130 fm efri sérhæð

Fannafold 72
Gengið út á pall út stofu sem er séreign eignar

2-3 góð svefnherbergi

Nánari upplýsingar veitir

Sérverönd
Verð:

104 Reykjavík

Þriðjudag 25. sept. 17:30 - 18:30
Falleg 5 herbergja sérhæð
Samtals 169,2 fm, þar af 31,4 fm bílskúr
Gróinn garður
Nánari upplýsingar veitir

Vinsæl staðsetning
Verð:

Verð:

201 Kópavogur

Verð:

39,5 millj.

Fljótasel

Glósalir 7 - íbúð 0203
Sérlega falleg 3ja herbergja 97,2 fm íbúð

Raðhús að stærð 241,9 fm

Stórbrotið útsýni

Stúdíó íbúð á jarðhæð

Stæði í bílageymslu

Glæsilegur pallur

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, Sölufulltrúi
helga@miklaborg.is sími: 899 2907

40,6 millj.

27,5 millj.

109 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Glaðheimar

Dren, skólp, gluggar og gler nýlega endurnýjað

Falleg eign sem stoppar stutt við.

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, Sölufulltrúi
helga@miklaborg.is sími: 899 2907

39,9 millj.

3-4 góð svefnherbergi

Bílskúr
Verð:

28,9 millj.
101 Reykjavík

Verð:

39,9 millj.

Laus strax

Vatnsstígur
5 íbúðir við Vatnsstíg
125-130 fm 4ra herbergja
Vandaðar innréttingar og gólfefni

108 Reykjavík

Frábær staðsetning

Ánaland

LAUSAR VIÐ KAUPSAMNING

110 Reykjavík

Básbryggja

Góð 4ra herbergja auk bílskúrs

Glæsileg 3ja herbergja

Frábær staðsetning

Stærð 89,6 fm

Gott fjölbýli

Mjög vönduð eign

Laus við samning!

Stæði í bílageymslu
Verð:

39,9 millj.

Verð frá:

45,0 millj.

Verð:

203 Kópavogi

26,8 millj.

112 Reykjavík

Álfkonuhvarf

Flétturimi

Rúmgóð og björt 4ra herbergja

Góð 3ja herbergja íbúð á 3 hæð/ efstu

Góðar svalir og mikið útsýni

104 Reykjavík

Sóltún - efsta hæð

Endaíbúð
Vel innréttuð eign
Verð:

28,9 millj.

Falleg og björt eign
Gott útsýni

Glæsileg 147 fm. íbúð

Stæði í bílageymslu

Efsta hæð

Góð staðsetning

25 fm milliloft

TILBOÐ

Verð:

18,9 millj.
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569 7000

leitar að ...
200 Kópavogur

105 Reykjavík

Miklabraut

Hlégerði

Verslunar og þjónusturými við Lönguhlíð

173 fm einbýlishús á einni hæð

110 fm húsnæði sem skiptist í jarðhæð og kjallara

Þar af 52,2 fm bílskúr

Ýmiss skipti koma til greina

Fallegur og gróinn garður til suðurs

3ja – 4ra herbergja íbúð
í lyftuhúsi í Grafarholti,
Norðlingaholti,
Hvörfum í kópavogi
eða nágrenni.
- Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178.

Gott auglýsingagildi
Verð:

19,3 millj.

Verð:

Nýlegu rað-,
parhúsi eða sérhæð
með bílskúr á
höfuðborgarsvæðinu
um 130-200 fm. Þarf

101 Reykjavík

Gullengi

Laugavegur

Glæsileg íbúð
Stærð 111 fm
3ja - 4ra herbergja
Fallegt útsýni

Mikið standsett 72,2 fm 3ja herb

að vera gott aðgengi, rúmur
afhendingartími getur verið í
boði.

Frábær staðsetning
13,5 millj áhvílandi góð lán

26,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845 8958.

Óska eftir sérhæð
eða litlu raðhúsi á
Seltjarnarnesi fyrir hjón
með tvö börn
Staðgreiðsla í boði fyrir réttu
eignina.
- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

- Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178.

Verð:

Æskilegt að bílskúr fylgi. -

36,9 millj.

Laus strax

112 Reykjavík

Óska eftir íbúð í
Laugarneshverfi með
5 svefnherbergjum.

Verð:

19,4 millj.

Einbýli, rað-, parhús
eða sérhæð, lágmark 3
svefnh, sér inngangur.
Hverfi 101,103,104,105,108
ofl.

Óska eftir 3ja - 4ra
herbergja íbúð á
Seltjarnarnesi eða í
Vesturbænum fyrir
ungan námsmann
Góðar greiðslur í boði.
- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

- Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178.

105 Reykjavík

200 Kópavogur

Laugarnesvegur

Hjallabrekka

Glæsileg 3ja herb íbúð

Falleg sérhæð

Sér inngangur á fyrstu hæð

146,6 fm ásamt 25,2 fm bílskúr

Verönd

Fallegur garður

allt að 60 milljónum.
- Nánari upplýsingar veitir

Verð:

34,9 millj.

fyrir fleiri en einn aðila í
Grafarvogi, Grafarholti eða
Úlfarsfelli.
- Nánari upplýsingar gefur
Davíð í síma 697-3080.

Atli í síma 899 1178.

Verðlauna garður
Stæði í bílageymslu

Óska eftir einbýlishúsi í
Kópavogi eða nágrenni
4-5 svefnherbergi. Verð

Óska eftir raðhúsi
eða Parhúsi með 4
svefnherbergjum,

Verð:

37,9 millj.

Óska eftir íbúð á
jarðhæð með sér
verönd í Smára, Linda,
Kóra eða Salahverfi
Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178.

112 Reykjavík

112 Reykjavík

Dverghamrar

Berjarimi

Falleg 120 fm neðri hæð með bílskúr

Rúmgóð og björt 3ja herbergja

Sólskáli með heitum potti

93 fm auk stæðis í lokaðri bílageymslu

Sérinngangur

Vandaðar innréttingar

Maður á besta aldri
leitar að 2ja-3ja
herbergja íbúð í
Mánatúni, Sóltúni eða
Borgartúnni. Eignin þarf að
vera á bilinu 70-90 fm og ekki
á jarðhæð.
- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

Óska eftir 2-3ja
herbergja íbúð sem
hentar vel til útleigu í
hverfum 105, 107, 108,
200, 201, 210.
- Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178.

Óska eftir einbýlishúsi
á tveimur hæðum
miðsvæðis í
Hafnarfirði.
200 fm plús +
- Nánari upplýsingar gefur
Halldór í síma 897 4210.

2 góð svefnherbergi
Verð:

29,9 millj.

Verð:

22,9 millj.

Óska eftir sérhæð í 105
Rvk. Sterkar greiðslur og
rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178.

Óska eftir 3ja-4ra
herbergja íbúð í
nágrenni Háskóla
Íslands. Þó ekki kjallara eða
jarðhæð.

112 Reykjavík

104 Reykjavík

Sæviðarsund

Engjasel

Glæsilegt raðhús með bílskúr

Góð 4ra herbergja

Allt á einni hæð

Fallegt eldhús

Stórir gluggar

Mikið útsýni

Góðar stofur

Stæði í bílageymslu

Fallegur garður
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Verð:

54,5 millj.

Óska eftir 3ja - 4ra
herbergja íbúð með
bílskúr. Staðsetning fer

- Nánari upplýsingar gefur
Halldór í síma 897 4210.

ekki ofar en 108. Má þarfnast
lagfæringar.
- Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845 8958.

Skráðu þína leit á
Verð:

25,5 millj.

www.miklaborg.is
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113 Reykjavík

103 Reykjavík

Kristnibraut

Kringlan 5 – Til leigu
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Glæsileg 4ra herbergja
Suðursvalir

Möguleiki á allt að 120 vinnustöðvum

OPIÐ HÚS

Stæði í bílageymslu
Næsta hús víð leik- og grunnskólann
Laus fljótlega

Tvær góðar skrifstofuhæðir samtals 1100 fm

Verð:

Aðgangur að mötuneyti, fundarherbergjum og fl.

Þriðjudag 25. sept. 17:30 - 18:00

26,9 millj.

Næg bílastæði

TIL LEIGU

221 Hafnarfjörður

Eskivellir - 21 íbúð
Fallegar nýjar íbúðir fullbúnar með gólfefnum
Um er að ræða 2ja - 4ra herberbergja íbúðir

210 Garðabær

Verðdæmi fyrir 3ja - 4ra herbergja íbúð
101 Reykjavík

Ljósvallagata

skráð 90,9 fm

108 Reykjavík

Rauðagerði

Verð frá 20,9 milljónum
allt að 90% fjármögnun í boði

Glæsileg hæð samtals 126,3 fm

Hæð samtals að stærð 128,8 fm

Stór og endurnýjað eldhús

Bílskúr 19,8 fm

Vestursvalir

Mikið endurnýjuð
Nánari upplýsingar veitir

Þvottahús innan íbúðar
Verð:

42,5 millj.

Frábær staðsetning

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

Verð:

20,9 millj.

Verð:

32,9 millj.

Einungis 3 íbúðir eftir

Hrein yfirtaka

109 Reykjavík

270 Mosfellsbær

Stíflusel

Rauðamýri

Þriggja herbergja

Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Stærð 95,1 fm

200 Kópavogur

Kópavogsbraut 3

Suðursvalir

Verð:

17,9 millj.

Fyrsta hæð, samtals 143,1 fm
Stór fallegur pallur

Bjartar 2ja og 3ja herbergja

Frábær staðsetning á höfuðborgarsvæðinu

Fallegar innréttingar

Mikil eftirspurn!

Opið eldhús
Verð:

170 Seltjarnarnes

113 Reykjavík

Kristnibraut

31,9 millj.

101 Reykjavík

Fiskislóð 23-25

Tjarnarból

Glæsileg 143 fm hæð

Til sölu vandað verslunar- og iðnaðarrými

Næg bílastæði við húsið á malbikuðu plani

Glæsileg 4ra herbergja að stærð 122,5 fm

Sérinngangur

Samtals 3.440 fm

Einstaklega vandað hús á frábærum stað

Mikið endurnýjuð

Vandaðar innréttingar

Verslunarrými 1.777 fm og iðnaðarrými 1.663 fm

Möguleiki á að selja eða leigja húsið í tvennu lagi

Sjávarútsýni

Mikið útsýni
Tvennar svalir

Bílskúr

Lofthæð um 9 m og margar innkeyrsludyr
Verð:

35,5 millj.

Verð:

386 millj.

Verð:

33,0 millj.

55 ára og eldri

108 Reykjavík

109 Reykjavík

Háagerði

Maríubakki

3-4ra herb íbúð á jarðhæð

203 Kópavogur

3ja herbergja, 86,1 fm

Eftirsóttur staður, miðsvæðis

Boðaþing 10-12

Eignin þarfnast lagfæringar

Stórglæsilegar 52-170 fm íbúðir

Tilbúnar 2 vikum eftir kaupsamning

Þvottahús innan íbúðar

Laus strax

Hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð nærri

Traustur byggingaraðili

Frábær aðstaða fyrir börn

Verð:

16,5 millj.

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir flestum eignum

Endurnýjað eldhús

Verð:

18,9 millj.
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Höfuð
borg
Kristján Ólafsson hrl
Lögg. fasteignasali

414-4488

Lárus

Sölustjóri

823-5050

Sölvi
Húsasm. / Sölufultrúi

618-0064

Bjarnheiður

Rósa M.

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

666-0060

699-4407

Helga

Sölufulltrúi

869-4131

m

2

bílag.

822-3600

75

1

m

2

bílag.

695-8730

42

1

5 s
7, hú

2

770-4040

Laufey, hdl.

Lögg. fasteignasali

1 pið

84

Heimir

Sölufulltrúii

O

2

*\OÀ

Sölufulltrúi

,9
18

m

nei

821-0626

Snorri

Sölufulltrúi

,5 ús
23pið h

2

Albert Bjarni

Lögg. fasteignasali

O

79

9 s
9, hú

2

696-6580

893-7969

1 pið

O

m

Þorgeir

Viðski.fr. / Sölufulltrúi

Fasteignamiðlun

nei

Efstasund 71Ã 104 RVK

%HUMDULPLÃ 112 RVK

íyUêDUVYHLJXUÃ 113 RVK )UDNNDVWtJXUÃ 101 RVK

Þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð í þríbýlishúsi. Snyrtileg og vel skipulögð sérhæð, sem
tilvalið er að skoða.
Lækkað verð !

Björt og falleg þriggja herbergja íbúð efri hæð í
tveggja hæða fjölbýlishús auk stæðis í bílageymslu. Glæsilegur garður með góðu leiksvæði

2ja herbergja íbúð á 1. hæð með sér inngangi
ásamt mjög stóru stæði í bílageymslu. Gott
aðgengi. Sérafnotareitur út af stofu sem snýr í
suður. Þvottahús innan íbúðar.

Sérstaklega kósý íbúð á frábærum stað á
Frakkastíg. Um er að ræða risíbúð með sérinngangi. Húsið var tekið í gegn 2006.
Frábær eign í hjarta bæjarins.

1iQDULXSSOYHLWLUëRUJHLUtVtPD

1iQDULXSSOYHLWLU5yVDtVtPD

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

1iQDULXSSOYHLWLU*\O¿

2SLèK~VìULVHSW

2SLèK~V¿PVHSW

116

4

m

2

nei

b. ús
Tipl ið h

2

103

3

O

m

nei

O

3

2SLèK~VPiQVHSW

,9 ús
24pið h

86

9 s
3, hú

2

,9
28

2 pið

O

m

/ NNDèYHUè

m

2

nei

240

3

bílsk.

%O|QGXKOtêÃ 105 RVK

7U|OODWHLJXUÃ 270 MOS

.DUIDYRJXUÃ 104 RVK

/HUNLKOtêÃ 105 RVK

Fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli við Blönduhlíð. Fyrir 10 árum var húsið
steinað að utan, skipt um allar rúður, nýr
þakkantur steyptur og settar nýjar þakrennur.

)DOOHJ RJ EM|UW ¿PP KHUEHUJMD tE~è i DQQDUL
hæð og vönduðu fjölbýlishúsi við Tröllateig.
Öll helsta þjónusta er í göngufæri.
Gott skipulag, vandaðar innréttingar.

1iQDULXSSOYHLWLUëRUJHLUtVtPD

1iQDULXSSOYHLWLU5yVDtVtPD

Snyrtileg og vel skipulögð fjögurra herbergja
103,2 fm íbúð með sérinngangi í kjallara.
Eldhús nýlegt. Nýjir gluggar og gler.
Þak málað og lagt dren 2009. Nýlegar
raf- og pípulagnir að hluta.
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Glæsilegt vel viðhaldið einbýlishús. Húsið allt
málað að utan 2010. 50,8 fm bílskúr, mikið
geymslurými. Gólfefni, baðherbergi og innUpWWLQJDU iNDÀHJD VQ\UWLOHJ RJ YHO XPJHQJLQ
Skipti skoðuð á minni eign í RVK, KÓP og GBR.
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

2SLèK~VìULVHSW

2SLèK~VPLèVHSW

2SLèK~VPiQVHSW

ÈKYtODQGLIUiË/6

2

104

3

m

2

bílag.

542

6

,9

m

nei

27

4

b.

84

,9

2

Til

28

,9 ús
27pið h

O

m

m

2

6

78

1

nei

+ULQJEUDXWÃ 101 RVK

6DQGDYDêÃ 110 RVK

VatnsnesvegurÃ 230
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Fimm herbergja efri sérhæð við Hringbraut
Eignin skiptist í þrjú herbergi, baðherbergi,
nýlega endurnýjað eldhús, stofu, góða geymslu
í kjallara og stórt herbergi í kjallara. Eignin er í
UDXQIPVNYHLJQDVN\¿UO
1iQDULXSSOYHLWLUëRUJHLUtVtPD

Falleg fjögurra herbergja íbúð á 2. hæð í
viðhaldslitlu lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar
og hurðar úr eik. Rúmgóð herbergi og gott
skipulag á eigninni.

Um er að ræða heila húseign með sex huggulegum
stúdíóíbúðum auk sex iðnaðarbila.
Áhv c.a. 60m - Afborgun 315þ Leigutekjur 570þ

Glæsileg, nýstandsett íbúð á jarðhæð í fjölbýli
fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er vönduð í alla staði.
Húsvörður er í húsinu. 50. manna salur í sameign.
Stutt í alla þjónustu.

2SLèK~VPiQVHSW

ÈKYtODQGLP

1iQDULXSSOYHLWLU+HLèDtVtPD
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Grænlandsleið 3 Ã 113 RVK

.YtVODUWXQJDÃ 270 MOS

Mjög vel staðsett og glæsilega innréttað parhús
á tveimur hæðum. Stór sólpallur til suðurs.
Axis innréttingar, lýsing frá Lumex, hurðir
RJ SDUNHW IUi $JOL ÈUQDV\QL ÀtVDU IUi
Flísabúðinni. Glæsileg eign í alla staði.
1iQDULXSSOYHLWLU+HLèDtVtPD

Fallegt og vel skipulagt einbýli á einni
Vel skipulögð og rúmgóð þriggja herbergja íbúð Sérlega vönduð og vel skipulðgð 156,5fm
K è t JyèX KYHU¿ t 0RVIHOOVE  iHIVWXK è ULV tìHVVXYLQV ODRJJUyQDKYHU¿ íbúð á fjórðu hæð í þessu vinsæla fjölbýli,
Góður
afgirtur
garður.
Allt
efnisval
6WXWWtKiVNyODQQRJDèUDìMyQXVWX*UXQQÀ|WXU
Sérstök
kaupendaþjónusta felur í sér: 8,2fm geymslu ásamt stæði í bílageymslu.
innan- sem og utanhúss er mjög vandað.
íbúðarinnar er mun stærri og nýtist íbúðin því *O VLOHJW ~WVêQL DI WYHLPXU \¿UE\JJèXP
Aðstoð
við
einkar
vel.skoðun á eignum hjá öðrumsvölum
með Finndu
rennigluggum.
okkur
verðmat,
1iQDULXSSOYHLWLU+HLèDtVtPD fasteignasölum,
Nánari uppl. veitir
Lárus í símatilboðsgerð,
823-5050
Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Sérstök

Kaupendaþjónusta
*O VLOHJHLJQtDOODVWDèL

Hafðu okkur með þér í liði !

Skipti á minni eign.

Reynimelur 23Ã 107 RVK
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Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Tækifæri fyrir fjárfesta
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(LJQLQHULQQtOHLJXIpODJLVHPK JWHUDè\¿UWDND
1iQDULXSSOYHLWLU*\O¿tVtPD

.LUNMXVDQGXUÃ 104 RVK

~WYHJXQPDWVPDQQVNDXSVDPQLQJDURÁ
2SLèK~VPiQVHSW
Fáðu að vita meira í síma 414-4488

á facebook

ÈÀRWWXPVWDè

www.facebook.com/hofudborg

Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Heiðar Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

Sigþór
Bragason
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
2ja hæða parhús á útsýnisstað í Kópavogi

Andarhvarf efri hæð ásamt bílskúr.

Snorrabraut 56 B - glæsileg ibúð á góðu verði.
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Glæsileg sérlega vel staðsett 135 fm hæð ásamt 25
fm bílskúr. Glæsilegt útsýni m.a. yﬁr Elliðarvatn. Þrú
góð svefnherbergi. Stórar suðursvallir. Parket og ﬂísar
á öllum gólfum. V. 42,5m. Nánari uppl. veitir Ellert
893-4477
Freyjugata
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. SEPT. KL. 17:30-18:00 AÐ AFLAKÓR 21-23
Höfum tekið í sölu 250 fm tveggja hæða parhús á mögnuðum útsýnisstað við Aﬂakór í Kópavogi. Neðri hæð
skiptist í 28,1fm bílskúr, geymslu, þvottahús, tvö herb. baðherb. Efri hæð skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, sjónvarpsherb. ásamt baðherb. Verð 57 og 59milj tilbúið undir tréverk en 63,5 og 65,5 milj fullbúið. Heiðar
verður á staðnum, s:693-3356.

Vesturás - Einstök staðsetning

OPIÐ HÚS Í DAG, MILLI KL. 17-17.30 á vandaðri 85 fm íbúð á 1 hæð í vönduðu lyftuhúsi (fyrir 55 ára
og eldri) á fráb. stað. Íbúðin er sérl. vel skipulögð, 2 góð svefnherb. Parket. Suðurverönd. Íbúðin er vel staðsett í
húsinu, engin umferðarhávaði og stendur mjög sér mót Droplaugarstöðum. Laus. Bárður s-896-5221, sýnir eignina
í dag milli kl. 17-17.30. Verð 23,5 millj.

Dunhagi 18-20 Vestur bær Reykjavíkur
Efri hæð ásamt bílskúr hæðin er 96,4 fm. ásamt 20,5
fm bílskúr. Frábær staðsettning samtals 116,3 fm. V. 35,5
m. Nánari uppl. Ellert 893-4477
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Álfhólsvegur - Gott útsýni

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24 SEPT. FRÁ KL 17.00-18.00 VESTURÁS 19
Fallegt 168 fm endaraðhús ásamt bílskúr innst í lokaðri götu. Húsið stendur við jaðar Elliðaárdalsins á frábærum
stað. Fjögur svefnherbergi eru í húsinu og eru þau öll parketlögð. Stór stofa og borðstofa. Eldhúsið m. fallegri
ljósri innréttingu. Sjónvarpshol sem hægt væri að breyta í 5. svefnherbergið. V. 45 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

Veghús 3 - Glæsileg 211 fm íbúð m. bílskúr.

Höfum tekið í sölu 5- íbúðir auk þjónustu og verslunarrýmis í þessu húsi við Dunhaga í Vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúðirnar eru 4ra og 5 herb. 93 -108 fm, tvær af íbúðunum eru með bílskúr. Gott fjárfestingartækifæri. Leitið
upplýsinga hjá Heiðari í s:693-3356 eða Bárði í s:896-5221.

Stærri eignir

Tunguás Garðabær á einni hæð

189 fm efri hæð í tvíbýli og með bílskúr. Eignin er
með þremur svefnherbergjum ásamt sjónvarpsherbergi. Stofa með stórum útsýnisgluggum yﬁr til Esju og
Skarðsheiði. Yﬁrbyggðar suðursvalir. Stórt eldhús með
borðkrók. V. 36,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

4ra herb.
Bergþórugata góð 4ra herb. á efstu hæð

Reyrengi - ﬂott einbýli á fráb. stað.
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OPIÐ HÚS Í KVÖLD MÁNUD. OG MORGUN ÞRIÐJUD. MILLI KL. 18 OG 19, AÐ VEGHÚSUM 3.
Mjög falleg alls 211 fm íbúð á 2 hæðum ( 3.hæð+ris) með um 25 fm innb.bílskúr á fallegum útsýnisstað. Suðvestur
svalir. 5 svefnherb. 2 baðherb. Massift parket. Góð sameign. Stutt í skóla, íþróttaaðstöðu, sundlaug, barnaskíðalyftu, Egilshöll, Spöngina og ﬂ. Frábær kostur fyrir stóra fjölskyldu á góðu verði. Verð 36,5 millj. OPIÐ HÚS
mánudag 24/9 og þriðjudag 25/9 milli kl. 18 og 19. Efsta bjalla (Sóley og Guðmundur). Nánari uppl. veitir Ingólfur
Gissurarson lg.fs. í 896-5222. (mynd CIMG4749)

Í einkasölu virðulegt og fallegt, 255 fm einbýlishús með
innbyggðum 45,5 fm bílskúr á góðum, barnvænum stað
í lokuðum botnlanga. Flottar stofur. Rúmgott eldhús.
Hægt að hafa 6 svefnherbergi með smá breytingu. Flísar
og parket á gólfum. Stutt í alla þjónstu og skóla. Undir
bílskúrnum er 45,5 fm gott rými með loftræstingu, góðri
lofthæð og niðurgengt úr bílskúr, þetta er fínt hús fyrir
stóra fjölskyldu, frábær aðstaða fyrir bílaáhugamenn.
Verð 59,5 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Glæsilegt einbýli á einni hæð. Stórar stofur með mikilli
lofthæð og arni. Þrjú svefnherbergi og tvö vel búinn
baðherbergi. Fallegt eldhús með granít borðprötum.
Tvöfaldur bílskúr. Stór verönd með heitum potti. Verð
69,9 mill Uppl. Sigþór 899 9787

Nýbyggingar
Lóðir undir, einb. rað-par og fjölbýlishús í
Urridaholti Garðabæ.

Laufrimi - 5 svefnherb.

3ja herbergja
Básbryggja - Bryggjuhverﬁ.

Helluvað 1-5 - Glæsileg íbúð með frábæru útsýni.
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Höfum tekið í sölu góða 4ra herb. 106 fm íbúð, á
efstu hæð í góðu húsi við Bergþórugötu, beint á móti
Sundhöllinni. Eignin skiptist í þrjú svefnherb. stórar
stofur, rúmgott eldhús og baðherbergi. Eigninni fylgir
risloft og er búið að fá jákvæð viðbrögð við að gera þar
þaksvalir. Verð 32,9 milj. Upll. veitir Heiðar í s:693-3356

HÚ

Í einkasölu 184 fm raðhús m. innbyggðum 20 fm
bílskúr. Allt fullfrágengið. 5 svefnherb. Parket á gólfum.
Góð aﬂokuð timburverönd í suður. Hellulagt bílaplan
með hitalögn. Áhvílandi 40,5 millj. Verð 42,5 milj. Uppl.
veitir Þórarinn í s. 844-6353.

Höfum tekið í sölu lóðir undir einb. rað, par og
fjölbýlishús, í suð-vesturhlíðum Urriðaholts upp af
Urriðavatni í Garðabæ. Einbýlishúsalóðir frá 11,5 milj.
með gatnagerðargjöldum. Á þessum fallega stað er nú
hægt að verða sér út um lóð á góðu verði. Lóðirnar eru
byggingarhæfar strax. Öll kynningargögn á staðnum,
leitið upplýsinga hjá Heiðari í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is
Úlfarsbraut- 5 -herbergi-glæsilegt hús!

Falleg 97 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt stæði
í bílageymslu. Einstaklega falleg og vel viðhaldinn.
Þvottahús innan íbúðar og geymsla á hæðinni. Verð 25,9
m, áhvílandi 20 m. frá ÍLS. Uppl. Þórarinn s. 844-6353.

Geitland mikið endurnýjað.
Þangbakki mikið endurnýjuð.

Opið hús í dag mánud. kl. 18-19, að Helluvaði 1-5, íbúð 301.
Glæsileg 147 fm endaíbúð á 3.hæð í svo til nýju lyftuhúsi, ásamt stæði í bílageymslu. 4 svefnherbergi á teikningu.
Vandaðar innréttingar, gott skipulag, stórar suðvestur svalir með glæsilegu útsýni yﬁr Bláfjöll, Heiðmörk,
Elliðárvatn, Breiðholt og ﬂ. Verð 38 millj. OPIÐ HÚS í dag mánudag 24.sept. milli kl. 18 og 19. Íbúð 301. Ingólfur
Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222. (mynd051)

Álfkonuhvarf 63 - glæsil. íbúð - opið hús
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. SEPT. KL. 18:00-18:30 AÐ ÁLFKONUHVARFI 63
Glæsileg 120,7 fm íbúð (íbúð merkt 02-01)á 2 hæð ásamt stæði í bílskýli. Parket, sérþvottahús. 3 svefnherb.
Glæsilegt eldhús og baðherb. Góðar svalir. Sérinng. af svölum. Bárður sölumaður verður á staðnum. Allir
velkomnir. Verð 29,5 millj.

Gott 242 fm með bílskúr. endaraðhús á þremur pöllum.
Stórar suðursvalir. Húsið er allt mjög mikið endurnýjað
á vandaðan hátt. Frábær staðsettning. Mögul. að taka
minni eign upp í kaupverð. V. 54,8m. Nánari uppl. Ellert
893-4477
Fannafold - Góð staðsetning

Fallegt einbýli á einni hæð á frábærum stað. Fjögur stór
svefnherbergi og rúmgóðar stofur, endurnýjað baðherbergi. Stór verönd og fallegur garður með miklum
trjágróðri. Góð staðsetning í lokaðri botnlangagötu.uppl.
Sigþór s: 899 9787.

Vorum að fá gott vel skipulagt parhús á tveimur hæðum,
fjögur til ﬁmm svefnherbergi. Afh. tilbúið en án innréttinga V. 54m. Húsið er til afh. strax. Mögul. að setja minni
eign upp í kaupverð. Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða
Heiðar. 693-3356

Hæðir
Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð

Glæsileg 146 fm sérhæð með sérinngangi og bílskúr.
Þrjú svefnherbergi, ný endurnýjað baðherbergi. Stórar
og bjartar stofur. Fallegt endurnýjað eldhús. Falleg og
mikið endurnýjuð eign á frábærum stað. V 34,9 uppl.
Sigþór s: 899 9787

Mjög góð vel skipulögð ca 85 fm. íbúð á 5 hæð. Íbúð
er öll mikið endurnýjuð svo sem allt nýtt á baði, ný
gólfefni. Stórar ﬂísalagðar suðursvalir. Íbúð er til afh. við
kaupsamning. V. 21,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477
Dalsel - klædd blokk og bílskýli. laus

Góð mjög vel skipulögð 95 fm íbúð á 2.hæð ásamt ca
25 fm stæði í bílskýli. Íbúð er öll mikið endurnýjuð.
Öll sameign til fyrirmyndar bæði úti og inni. V. 20,5m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. ÞAÐ KÖLLUM VIÐ SANNGJARNT.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.
Þjónustusími 891-9916

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR. ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. Það köllum við sanngjarnt.
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LEITUM AÐ EIGNUM FYRIR KAUPENDUR:
VANTAR: 2ja herbergja íbúð í 101-108

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. SEPTEMBER KL. 17- 18, AÐ
SKÓGARÁSI 4 , REYKJAVÍK, ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ
Glæsileg ca.76 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli. Útgengt á
stóra afgirta verönd með suð-vesturútsýni. V. 20,5 m. 5704

Sjafnarbrunnur- Úlfarsfell

Hátröð- Kóp.-Góð staðs.

Fléttuvellir/Hafnarfj.SKIPTI

Gott einbýli á þessum frábæra stað.
Húsið er um 160 fm og er hæð. og
kjallari ásamt geymslurisi. Sér 2ja herbergja íbúð í kjallara. Fallegur og gróin
suðurgarður. V. 45,9 m. 6222

Fallegt og endurnýjað einbýli, hæð og
ris ásamt samb. bílskúr. Góð staðsetning
í lokaðri götu. Húsið hefur verið mikið
endurnýjað, m.a. nýlegt þak og nýleg
hellulögn með snjóbræðslukerﬁ fyrir
framan bílskúr. V. 51,0 m. 6182

208fm, þara af 27,8fm innb.bílskúr.
Húsið skiptist í forstofu, hol, 5 svefnh., 2 baðh.,
þvottahús í bílskúr, geymsla, eldhús og stofu/
borðstofu. Góð lofthæð í stofum og niðurtekin
gólf. Húsinu verður skilað fullfrágengnu að
utan, múrað og hvíttað. Ýmis skipti möguleg.
V. 57,7 m. 6220

Hrísmóar-Garðabæ-Lyftuhús

Kristnibraut - lyftuhús

Rauðarárstígur

Ugluhólar - Lítið fjölbýli

3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin er 80,8 fm + geymsla 2,6 fm
samtals 83,4 fm. Íbúðin : forstofa, hol,
tvö herbergi, baðherbergi, eldhús og
rúmgóð stofa: Geymsla í kjallara og sér
bílastæði í V. 24,3 m. 6000

Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 fm 3ja
herb íbúð á 3. hæð f.miðju í 9 íbúða
lyftublokk.Þvottahús innan íbúðar.
Skipti á minna í Neðra Breiðholt eða
Kópavogi möguleg, V. 26,5 m. 5783

Rúmgóð og mikið endurnýjuð 3ja
herb. ca 65fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli. Mjög snyrtileg sameign.Aflokaður garður í kringum húsið.
V. 17,9 m. 6212

Falleg 3-4ra herb.ca.85fm endaíbúð á
efstu hæð (3 hæð) í 8 íbúða húsi.Öll
sameign er mjög snyrtileg. Húsið er
nýlega klætt á þrjár hliðar m.STENI og
þá hefur þak og gluggar verið tekið í
gegn. V. 18,5 m. 6181

Vallarás

Eskifjörður- einbýli

Reykjavegur - Bláskógabyggð

Sumarhús- Grafningur.

Mikið endurnýjuð 2ja herb. ca. 42fm
íbúð á 5 hæð (næstefstu). Lyftuhús.
Geymsla á gangi við hlið íbúðarinnar.
Stórar suðursvalir. Ágæt sameign,
sérmerkt bílastæði. V. 12,9 m. 6063

Einbýli á einni hæð ca.112fm ásamt ca.
25fm bílskúr. Samtals 137fm. Húsið heitir
Valshamar. Forstofa, hol, eldhús með eldri
innréttingum, þvottahús innaf eldhúsi
með bakinngangi, baðherb. með sturtu,
rúmgóð stofa og þrjú svefnherb. Nýtt járn
á þaki, nýjar þakrennur, húsið var málað
að utan fyrir tveimur árum. Stór og gróin
lóð. V. 17,9 m. 6101

Sumarhús (29,4) ásamt geymsluhúsi/hugsað sem gestahús (9fm)
Verönd (78fm) allan hringinn í
kringum bústaðinn. Húsið hefur nýlega
verið yﬁrfarið og mikið endurnýjað,
klæðning að utan og ný einangrun, ný
eldhúsinnr., nýtt á baði. Rafm. yﬁrfarið,
ný ljós og ﬂ 4.308fm leigulóð. V. 11,0
m. 6217

Snyrtilegt og fallega innréttað sumarhús í landi Grímkelsstaða í Grafningi í
Grímsnes- og Grafningshreppi. Landið
allt vel gróið, mikill trágróður og
geysifallegt útsýni. Lóðin er 2500fm og
leigð til 50 ára frá 1. október 2002 til 1.
október 2053 V. 9,2 m. 2266

VANTAR: 4ra herberja íbúð/hæð í 107

Völvufell -raðhús á einni
hæð, bílskúr.

Hafnarfjörður - Þúfubarðsérgarður

Endaraðhús á einni hæð, 126,9fm
ásamt 23,5fm bílskúr.samtals 150,4fm.
Góðar stofur. 4 svefnherbergi Fallegur
gróin suðurgarður. Þægileg eign á
góðu verði. V. 29,5 m. 6098

Rúmgóð og björt 3ja herbj. ca.90fm
endaíbúð á jarðhæð í 3ja hæða
fjölbýli. Sér aﬂokaður garður. Sérmerkt
bílastæði. Gæludýr leyfð í húsinu. V.
23,9 m. 6223

Blikahólar - lyftuhús

Ofanleiti- sérgarður

Björt og rúmgóð 58,3 fm, 2ja herb.
íbúð á 3ju. hæð í góðri lyftublokk.
Útsýni yﬁr austur í Blafjöll. Húsið hefur
verið mikið tekið í gegn að innan og
utan.Ný lyfta, ný teppi á stigahúsi, nýr
dyrasími, eldvarnarhurðir.
V. 16,5 m. 4212

Falleg 2-3ja herb ca.79fm íbúð á jarðhæð í snyrtilegu, litlu fjölbýli. Aﬂokuð
ca.40fm verönd með skjólveggjum út
frá stofu. Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi. Gólfefni; Parkett á öllum gólfum
nema á baði og þvottahúsi, Snyrtileg
sameign. V. 23,4 m. 6199

Klapparhlíð/Mosfellsveit/
lyftuhús

Fallegt og nánast fullbúið 6 herbergja
209,8fm endaraðhús með 31,6 fm
innbyggðum bílskúr eða samt.241,4fm.
Húsið er á 3 pöllum og gengið inn á
miðpalli.Skipti á minni eign möguleg.
V. 49,9 m. 6162

Bústaðahverﬁ - Garðsendi

VANTAR: 2ja til 3ja herbergja íbúð í 104-108

SKÓGARÁS 4 - JARÐHÆÐ

Nýleg og afar rúmgóð 2ja herb.ca.91fm
íbúð með sér inngangi af svalagangi
á 2. hæð í nýlegu 4ra hæða lyftuhúsi.
Glæsilegt útsýni er til Reykjavíkur, út
á Flóann til Snæfellsness. Sameign
öll er vönduð m.a. meðsjónvarpsdyrasíma og allt umhverﬁ hússins hið
snyrtilegsta. V. 24,5 m. 6195
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur
MÁNATÚN
105 Rvk. 150 fm. Tvö stæði í bílgeymslu. Glæsileg íbúð.

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 86-90 í Fossvogsdal. Húsin eru 4ra til 6 hæða.
Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100,1 fm. til 143,0 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

SANDAVAÐ
110 Rvk. 4ra herbergja íbúð. Stæði
í bílageymslu. Fallegar innréttingar.
Lyftuhús. Verð 28,9 millj.

BAKKASTAÐIR
112 Rvk. 3ja til 4ra. herb. Sérinngangur.
Timburverönd. Bílskúr. Verð 39,9 millj.

GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. Aukaíbúð. Góð staðsetning í lokaðri götu.
TJARNARSTÍGUR
170 Seltjarnarnes. 190 fm parhús.
Nýlegt þak. Uppgert að hluta.
Skjólgóður garður. Verð 55millj

SELVOGSGRUNN
104 Rvk. Sérhæð með bílskúr. Vel
skipulögð. Verð 41 millj.
BJALLAVAÐ
110 Rvk. 3ja herb. Fallegar innréttingar.
Stórar þaksvalir. Stæði í bílageymlu.

HÁTÚN - 105 Rvk.
Penthouse. Glæsileg eign. Sérsmíðaðar innréttingar. Innbyggð lýsing.
Frábært útsýni. Tvennar svalir.

ENGJASEL
109 Rvk. Endaraðhús. Fjögur svefnherbergi. Góð timburverönd. Lækkað
verð 36,5 millj.

HRAUNBÆR
110 Rvk. 2ja til 3ja, laus við samning,
verð 14.9millj.

HEIÐARGERÐI
108 Rvk. Einbýlishús, 231 fm, Mikið
endurnýjað, 4 svefnherbergi, verð
52 millj.

FRÓÐAÞING
203 Kóp. Einbýlishús. Innbyggður
bílskúr. 251 fm. Afhent tilbúið til innréttinga. Fallegt hús og góður staður.

FÍFULIND
201 Kóp. 159 fm. Möguleiki á 5 svefnherb. Endaíbúð. Stutt í alla þjónustu
og skóla. Verð 34,5 millj.

ÁRSKÓGAR
109 Rvk. 2ja herb. 74 fm. Fyrir 60
ára og eldri. Góð aðstaða fyrir eldri
borgara.

FJALLALIND
200 Kópavogur. Raðhús á tveimur
hæðum. 4 svefnherbergi. Innbyggður
bílskúr. Lækkað verð 45 millj.

17. JÚNÍTORG
210 Garðabær. 50 ára og eldri. 3ja
herb. 128 fm. Stæði í bílageymslu.
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Kringlan 4-6

Fluggarðar - Skýli 23

Glæsileg 278 m² skrifstofuhæð í turninum.
Vel innréttað og góð vinnuaðstaða. Glæsilegt
útsýni til allra átta.

Glæsilegt og vel staðsett 446 m² flugskýli sem
hentar vel til flugreksturs hverskonar.
Móttaka viðskiptavina, skrifstofur og fleira.
Góð aðkoma er að húsinu og næg bílastæði.

Skipholt 50C

Borgartún 29

229 m² mjög vel skipulögð og góð skrifstofa á
efstu hæð hússins.

Mjög góð og vel innréttuð 147 m² skrifstofa á 2. hæð
í góðu og vel staðsettu húsi og 571 m² verslunarhúsnæði á jarðhæð ásamt 88 m² rými í kjallara.

ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU

Upplýsingar í síma 527 3060
og á fastengi@fastengi.is

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

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

Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

Löggiltur fasteignasali / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is
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Jöklafold – Endaraðhús

Grasarimi – Endaraðhús

Eskihlíð – 3ja herbergja

Glaðheimar – Stór sérh. m. bílskúr

Dalsel – 2ja til 3ja herbergja

Fallegt 175 fm endaraðhús á pöllum
með innbyggðum 31 fm bílskúr. Fallegar
innréttingar. Parket. 3 góð svefnherbergi. Áhv.
Íbúðalánasjóður 31,5 millj. Laust strax.
Verð 39,9 millj.

Sérlega glæsilegt 198 fm endaraðh. á 2 hæðum
með innbyggðum bílskúr. Flottar innréttingar
og gólfefni. Mikil lofth. í stofu og borðstofu.
4 svefnherb. Afgirtur garður með timburverönd
og heitum potti. 7 fm garðhús á lóðinni.
Verð 48,9 millj.

Mjög falleg og rúmgóð 101 fm 3ja herb. íbúð
á 2. h. með aukaherb. í risi í góðu fjölbýlish.
Nýlegt eldhús. Rúmgóð stofa með parketi og
vestursvölum. Góð eign á góðum stað. Áhv.
Íbúðalánasjóður kr. 19,8 millj.
Verð 26,8 millj.

Góð 5 herbergja 166,6 fm efri sérhæð í þríbýli
ásamt 24,5 fm bílskúr á einum besta stað
í Heimunum. Parket. 4 svefnherbergi.
Yﬁrbyggðar svalir í suður með ﬂísum á gólﬁ.
24,5 fm bílskúr með ﬂísalögðu gólﬁ fylgir.
Verð 43,9 millj.

Falleg 55 fm 2ja til 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
í fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket. Eignin er
skráð 2ja herbergja, en er í dag 3ja herbergja.
Búið er að klæða blokkina að utan að stórum
hluta. Áhv. Arion banki 11,8 millj.
Verð 14,5 millj.
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Grandavegur – Vesturbæ

Mánatún - 3ja herb. – Bílskýli

Eyjabakki – 3ja herbergja

Gautavík – 3ja herb. – Bílskúr

Grandavegur – 2ja herb. – Sérlóð

Glæsileg 105 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
(2. hæð) í fallegu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi.
Fallegar innréttingar. Suðursvalir. Frábær
staðsetning. Laus strax.
Verð 32,4 millj.

Glæsileg ný 122 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
á þessum vinsæla stað nálægt miðborginni.
Fallegar innréttingar. Sérlóð í vestur með góðri
verönd. Sérinngangur. Bílskýli. Falleg eign á
frábærum stað.
Verð 36,9 millj.

Mjög falleg 96 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð.
Fallegar endurnýjaðar innréttingar. Parket.
Nýlega er búið að klæða blokkina að utan,
skipta um gler, yﬁrfara þak og rennur og setja
nýtt dren. Falleg eign í góðu standi.
Verð 19,9 millj.

Mjög falleg og mjög rúmgóð 115 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með 30 fm afgirtri timburverönd. Fallegar eikarinnréttingar. Parket.
Þvottahús í íbúð. Bílskúr innbyggður í húsið.
Sérinngangur.
Verð 28,9 millj.

Mjög falleg og rúmgóð 68 fm endaíbúð á
jarðhæð í góðu fjölbýli í Vesturbænum. Fallegar
innréttingar. Parket. Sérlóð í suður með verönd.
Sérþvottahús í íbúð. Laus ﬂjótt.
Verð 21,8 millj.

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

Tunguvegur 92 - raðhús

Verð: 29,0 m.

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð

Vesturhús 14 - efri sérhæð

Hólmatún 56 Álftanes - einb
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Vel skipulagt um 130 fm raðhús á þremur hæðum. Nýtt eldhús, hús
nýlega viðgert o.ﬂ. Möguleiki á 4-5 svefnherb. Góður sólpallur í suður
í sérgarði. Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 18:00 – 18:30.
Gústaf Adolf sýnir eignina, sími 895-7205.

HÚ

O

Rúmgóð ca 200 fm efri sérhæð með innbyggðum bílskúr. Mikið
útsýni, sólstofa og stórar svalir. Þrjú góð svefnherbergi og stórar
stofur með mikilli lofthæð. Laus til afhendingar. Opið hús í dag
frá kl 17:30 til kl 18:00. Sölufulltrúi Ruth sími 659-2512

Verð: 40,0 m.
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Bogi
Pétursson

Um 200 fm einbýli með bílskúr. Frábær staðsetning í botnlanga,
einstakt sjávarútsýni. Fjögur herbergi ásamt stofum. Húsið
er ekki fullbúið. Laust við kaupsamning. Opið hús í dag frá
kl 17:30 til kl 18:00. Finnbogi sími 895-1098 verður á
staðnum, allir velkomnir.

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | Sími 530 6500 | www.heimili.is

VANTAR ALLAR STÆRÐIR
EIGNA Á SKRÁ HRINGDU NÚNA
Aðstoða einnig við leit að réttu eigninni fyrir þig

862 1914
FRÍTT SÖLUVERÐMAT

Þórdís Björk Davíðsdóttir
Sölufulltrúi
thordis@remax.is

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali
Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ
Vegna mikillar sölu vantar okkur allar stærðir og gerðir eigna á skrá.
Höfum kaupendur á skrá sem bíða eftir réttu eigninni. Traust hefur verið
okkar lykilorð s.l. 30 ár.

ÞVERHOLT – STÆÐI – NÝLEGT HÚS.
Vorum að fá í einkasölu mjög fallega 140 fm
íbúð á tveimur hæðum í nýlegu húsi í hjarta
Borgarinnar ásamt stæði í bílgeymslu. 3-4
svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Áhvl. 28
millj. Verð 46 millj.

Reynir Logi Ólafsson hdl.
Löggiltur fasteignasali
reynir@remax.is

RE/MAX ALPHA • SKEIFUNNI 17 • 108 REYKJAVÍK • WWW.REMAX.IS

GLÓSALIR – LAUS
122 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í
vönduðu fjöleignarhúsi ásamt stæði í bílgeymslu, yﬁrbyggðar svalir. Rúmgóð stofa og
lokað eldhús. Tvö svefnherbergi, gætu verið
þrjú. Áhv. 14,6 millj. Verð 30 millj.

SEILUGRANDI – 90% LÁN
2ja herbergja íbúð á jarðhæð ásamt stæði í
bílgeymslu á þessum barnvæna stað í Vesturbænum, 90% lán. Nýr pallur út af stofu. Getur
verið laus ﬂjótlega. Verð 18,9 millj.

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

VEGHÚS – 5 SVEFNHERB.
Vorum að fá í sölu mjög rúmgóða 158 fm
íbúð á 3. hæð og risi með ﬁmm svefnherbergjum. Öll þjónusta í næsta nágrenni.
Verð 32,5 millj.

www.vidskiptahusid.is
sími 566 8800

Glæsilegt einbýlishús rétt hjá Selfossi

14873 – Eiðistorg 13 og 15 á Seltjarnarnesi.
Um er að ræða fyrrum húsnæði Lyfjastofnunar á 3. hæð. Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands - fasteignaskrá er
eignin samtals 717,1 m², brunabótamat er kr. 135.500.000,- og
fasteignamat er kr. 92.660.000,-.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup, Borgartúni
7C, 105 Reykjavík í síma 530 1400.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum
um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík
fyrir kl. 10:00 þann 2. október 2012 þar sem þau verða opnuð
í viðurvist bjóðenda er þess óska.
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Glæsilegt 279 m2 einbýlishús á 10 hektara
landi í um 4 km fjarlægð frá Selfossi.
Glæsilegt eldhús og alrými með fallegum
arni, 5 herbergi. Falleg gólefni og gólfhiti,
upptekin loft með halogen lýsingu.
Byggingarleyﬁ fyrir hesthúsi/skemmu að
stærð 1.000 m2.
Upplýsingar um eignina gefur Sigurður
Ólafsson í síma 822-8440 eða á
sigurdur@vidskiptahusid.is

SS BYGGIR kynnir 23ja íbúða fjölbýlishús við
Brekatún 2, rétt við golfvöll Akureyringa

Íbúðirnar eru 3ja-5 herbergja
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu
á fyrstu hæð
Svalalokunarkerﬁ er á svölum við allar íbúðir
Á fyrstu hæð hússins er hægt er að kaupa stæði
í sérgeymslu fyrir golfbíla
Afhending íbúða: vor 2014
Þegar eru 12 íbúðir fráteknar
Glæsilegt útsýni yﬁr golfvöllinn, upp í Hlíðarfjall og yﬁr Eyjafjörð
Nánari upplýsingar eru veittar á fasteignasölum á Akureyri, á heimasíðunni: www.ssbyggir.is og á skrifstofu SS Byggir.

SS Byggir ehf – Njarðarnesi 14 – 603 Akureyri – Sími: 460-6100 – Netfang: ss@ssbyggir.is – Heimsíða: www.ssbyggir.is
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GLÆSILEGAR ÚTSÝNISÍBÚÐIR Nýhöfn 1-3
Opið hús í dag mánudag 24. september frá kl. 17:30 til 18:30
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Óborganlegt útsýni
Sérsmíðaðar innréttingar
Gott skipulag - stórar svalir
Sér bílskúr með hverri íbúð
með inngengi inní sameign
• Lyfta - snyrtileg sameign
Verð frá kr. 47.900.000
Stærð frá 152,4 fm

Upplýsingar veita:
Þórarinn Thorarensen sími 770 0309
Sigurður Samúelsson sími 896 2312
Þorsteinn Magnússon sími 894 2045
Sigurður Fannar sími 897 5930
Sveinn Eyland sími 690 0820
Magnús Einarsson sími 897 8266

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali
Þorsteinn Magnússon, löggiltur fasteignasali

Engjavegur.

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

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

Einiteigur.

Vantar eignir á skrá.
Góð sala

Vel staðsett 260 fm. einbýli.( þar af er bílskúr 55 fm.) Húsið
er tilbúið að utan, gler í gluggum, útidyrahurðir og hurð fyrir
bílskúr. Staðsteypt. Verið að setja upp innréttingar, milliveggi
og klæða loft. Heimtaug fyrir heitt og kalt vatn komin í
húsið. Raﬂagnateikningar fylgja. 8442

Sími 512 4900
landmark.is

Sími 482 4800
arborgir.is

Stelkshólar.

Flott 76 fm. íbúð á 2. hæð. Góðar innréttingar,nýjar hurðir
og skápar. Parket og ﬂísar á gólfum. Allt í topp viðhaldi.
8456

Bæjargil.

Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott
eldhús. Sólpallur í suður. 8504

Álfkonuhvarf.

Flott 93,7 fm. íbúð á 2. hæð auk stæðis í bílageymsluhúsi.
Góðar innréttingar og gólfefni, parket og ﬂísar. Laus strax.
V. 23,5 m. 8527

Skeljatangi.

Falleg 85 fm. íbúð á efri hæð í góðu fjölbýli við Skeljatanga
í Mosfellsbæ. Snyrtileg eign. Fallegur garður. V. 23,9
m. 8548

Asparteigur-Mosfellsbæ.

Afar glæsilegt 223 fm. parhús á tveimur hæðum við
Asparteig í Mosfellsbæ. Vönduð gólfefni og innréttingar. 3
stór herbergi, ﬂott eldhús og tvö baðherbergi. Innangengt í
rúmgóðan bílskúr. Eign fyrir vandláta. 8514 Nýtt á skrá

Reykjahvoll-Mosfellsbær.

Glæsilegt einbýli á einum fallegasta útsýnisstað í
Mosfellsbæ. Flottur frágangur og og allt fyrsta ﬂokks í
innréttingum. Sólpallar ,heitur pottur, arin og gott skipulag
Tvöfaldur bílskúr. Sjón er sögu ríkari. 8561 Nýtt á skrá

4V§V B ETC BVU 
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Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

5 900 800
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Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

smaar@frettabladid.is / visir.is
Bílar til sölu

Lyftarar

BÍLAR &
FARATÆKI

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

Viðgerðir
AB - PÚST

Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26, Bleik gata. S 555 6020.

AB Bremsur og viðgerðir

Ford Focus C-Max árg. 08/07, 2,0
sjálfsk., ek. 91 þús.km., þjónustubók,
hvítur, sk.‘13, 100% lánað, verð kr.
1.650.000,- gsm 821-6292.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020.

SPARITILBOÐ 450.000 !

Gott eintak af Skoda Octavia 1,6 árg.‘01
Ek.189 þ.km SK. ‚13 Aðeins bein sala
s. 6154349.

ÞJÓNUSTA
Körfubílaleiga

Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35
metrar. S. 893 3573.
Renault Megan Scenic árg.‘05, 7
manna, 2,0 sjálfsk., ek. 159 þús.km.,
þjónustubók, grár, sk.‘13,100% lánað,
verð kr. 1.150.000,- gsm 821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Skráðu bílinn frítt, 25% afsláttur Mikil
eftirspurn. www.netbilar.is sími 5885300 eða kíktu við í Hlíðasmára 2.

Hjólbarðar

Pípulagnir
Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315 / 699 6069.

Faglærðir Píparar

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

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað
og ísetningu - sparið með MetanLán til
allt að 48 mánaða. velras.is

Hreingerningar

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Dekkjavélar

TOYOTA LAND CRUISER120 VX. Árg
2008, ekinn 111 Þ.KM, dísel, leður,
8 manna sjálfskiptur. Verð 6.780þ
Upplýsingar í síma 5774747

TILBOÐ Á Affelgunar og Ballancevélum.
Minnum einnig á varahlutaþjónustu
fyrir vörubíla og vinnuvélar S: 696-1050
okspares@simnet.is

Ræstingar

Óska eftir bíl á bilinu 30-400þ +. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Bílar óskast

KTM 990 Adventure ABS 999cc. 2 cyl.
EFI. 6 gíra. ABS bresmur. Litir: Hvítt
/ svart eða orange / svart. Frábært
tilboðsverð á nokkrum hjólum, ný
árgerð 2011 á aðeins 2.299.900,Afgreiðslutími er 3 vikur. Eigum til
alla helstu aukahluti á frábærum
verðum, töskur, veltigrindur, GPS
festingar ofl. til þess að gera þetta að
draumaferðahjólinu.

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

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

Sendibílar

Nudd
NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

Garðyrkja

KTM og Husaberg umboðið
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800 / 893-2098
www.ktm.is

Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is
S:820-3880

Varahlutir
Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Bókhald
Mercede Bens E320 diesel árg.10/06,
4motion, station, Avant Garde, með
öllu, svartur, ek. 296 þús.km., mikið
endurnýjað, góð þjónusta, sk.‘13, verð
kr. 3.480.000,- gsm 821-6292.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Málarar
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ford Econline E350 árg.‘05, 4x4, diesel
6,0 ekinn 122 þús.m., 15 manna,
dráttarkúla, lítur mjög vel út og í góðu
lagi, hvítur, sk. ‚13, hópferðaskoðun,
verð kr. 4.680.000,- gsm 821-6292.

Toyota Land Cruiser árg.‘99 VX diesel,
sjálfsk., 8 manna, ek. 302 þús.km.,
nýtt hedd, þjónustubók og smurbók
frá upphafi, skoðunarskýrsla, sk.‘13,
100% lánað, verð kr. 1.150.000,- gsm
821-6292.

Smápartar.is

Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru frá 97 til2002 módel og í Skoda
Octavía frá 2000 til 2007,og einnig
Honda CR - V árg,2005.Sími 56750407785040. Smápartar.is
Óska e.að kaupa M. Benz frá árg.19802000 í varahluti. Uppl.í s.866 0471

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

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Okkur
vantar allar gerðir bíla á skrá og á
staðinn, Komdu til okkar eða sendu
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Bílalyftur- Dekkjavélar

Tveggja pósta bílalyftur 3,5T og 3,8T,
höfum einnig dekkjavélar á tilboðsverði
á lager. O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

Spádómar

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

Nýja

Vinnuvélar

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og
píparar með mikla reynslu í viðhaldi
fasteigna geta bætt við sig verkum.
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

KJS Verktakar

Alhliða málningaþjónusta, fagleg
vinnubrögð og snyrtileg umgegni. Uppl.
s. 896 6078.

MH Málun

Tökum
að
okkur
spasl
málningavinnu. Uppl. s. 861 1242.

og

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

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

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

Spásíminn 908 5666

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

Spásími 908 7000

Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör
trúnaður. Opið frá 13-23. S. 863 1987
visa/euro.

Rafvirkjun
RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.
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Rafvirkjar geta bætt við sig verkefnum.
Töfluskipti, dyra símar, öll raflagna
þjónusta. Sanngjarnir, snöggir. S: 612
9885.

Atvinna

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Önnur þjónusta
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VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is

Heilsuvörur

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.

KEYPT
& SELT
Til sölu

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

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

KAUPUM GULL

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

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

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

HEIMILIÐ
Heimilistæki

Allar nýju HERBALIFE vörurnar fást hjá
mér. Sólrún Ósk S. 891 9883 www.
heilsufrettir.is/solosk
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Móttökuborð

Fæðubótarefni

Til sölu móttökuborð úr eik.
Verðhugmynd 50.000. Upplýsingar í
síma 820-1120

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

Nudd
Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
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FRÉTTIR

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

s. 552-4910.
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Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði í ullariðnaði. Á
undanförum árum hefur fyritækið þróðað útvistarlínu sem er seld
í erslunum í Evrópu og Norður Ameríku undir vörumerkjunum
Icewear og Norwear. Víkurprjón er alfarið í eigu Drífu ehf.


HEILSA

Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð
180þús. Uppl. í síma 893-3503.

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

NUDD OG HEILSA

Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun,
FÓTAAÐGERÐIR
og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com
Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

UMRÆÐAN
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Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir,
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

Sjónvarp
Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Eigum til á lager lok í stærðum, 217x217,
217x235, 235x235, 217x174, 8 hyrndlok
á Unaðskel og Blómaskel frá Trefjum.
Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga af
snjó. Sterkustu lokin á markaðinum
í dag. Litir: Brúnt eða Grátt. www.
Heitirpottar.is Sími 777 2000

Þjónusta

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

HÚSNÆÐI

Til bygginga

Leigumiðlanir

Ódýr heimilstæki

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og uppþvottavélar. Casa-raf
ehf. Síðumúla 37, að neðan verðu. S.
845 5976.

Óskast keypt

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.

Glímir þú við þyngdar- eða átvanda!
MFM Matarfíknarmiðstöðin Sími: 568
3868 www.matarfikn.is

Kaupi gull !

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

Meiri Vísir.

Þjónusta

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

Verslun
Húsnæði í boði
Nýjar stúdíó íbúðir með húsgögnum til
leigu í Hafnarfirði. Verð 75 - 120 þús. S.
692 5105 og 899 7004

RIMAAHVERFI - ÍBÚÐ TIL
LEIGU

Reykstopp með árangri
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson mannræktarráðgjafi.
www.theta.is

Íbúðin er björt, 86m2, 3-4 herbergi
með sérinngangi og staðsett nálægt
Rimaskóla. Leigan er 147 þúsund á
mánuði, innifalinn er hússjóður ásamt
hita. Uppl. í síma: 895-7678, 840-4904,
824-8864.

KYNNING − AUGLÝSING
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Outlet

3

Skór á alla
fjölskylduna
Outlet skór Fiskislóð 75 er ein elsta outlet-verslun landsins og þar er ekkert
vandamál að finna bílastæði. Úrval er af gæðaskóm fyrir alla á góðu verði.

Á

Outlet fyrir starfsmenn
Eins og svo margt tengt verslunum og verslunarmenningu eiga
outlet-búðir rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna. Í upphafi
fjórða áratugar nítjándu aldar buðu eigendur framleiðslufyrirtækja starfsmönnum sínum oft að kaupa gallaðar vörur eða umframframleiðslu á niðursettu verði. Fljótlega urðu til verslanir þar
sem almenningi gafst kostur á hinu sama. Verslunin var oftast í
sama húsnæði og framleiðsla vörunnar fór fram í.
Árið 1936 opnaði fyrirtækið Anderson-Little fyrstu outlet-verslunina sem var ekki í sama húsi og verksmiðjan, heldur sjálfstæð
eining. Allt til 1970 var megintilgangur outlet-verslana að selja
eigin vörur sem samanstóðu af gölluðum varningi og umframframleiðslu. Árið 1974 opnaði Vanity Fair fyrstu outlet-verslunina
í Pennsylvaníu sem bauð upp á vörur frá mörgum fyrir tækjum.
Frá 1980 og til 2000 varð svo gríðarleg aukning í fjölda slíkra verslana og stærð. Flestar outlet-verslanir í Bandaríkjunum eru á
bilinu 10 til 20 þúsund fermetrar, en þær stærstu allt að 60 þúsund. Árið 2003 var meðalstærð outlet-verslana um 20 þúsund fermetrar sem er jafnstórt verslunarrými Kringlunnar. Samkvæmt
rannsóknum er stærsti hluti þeirra sem versla í outlet-verslunum
konur og 62 prósent allra sem þar versla eru undir fimmtugu.
Heimild: www.wikipedia.org

Merkjavörur
fyrir minna

rni Rudolf hefur rekið
verslunina Outlet skór frá
2001 og því vanur maður
þegar kemur að skóm.
„Við erum með yfir 400 vörutitla
hérna í búðinni. Þannig að úr nógu
er að velja, hvort sem er á konur,
karla eða börn.“
Verðin eru lág eins og gengur og
gerist í outlet-verslunum og umhverfið vinalegt. „Búðin er lítil og
ekki í dýru verslunarhúsnæði sem
gerir það að verkum að við getum
boðið lægra verð en gengur og
gerist. Vörurnar eru heldur ekki af
verri endanum en við erum með
fjölda vörumerkja, þar á meðal
gæðaskó frá Skechers sem hafa
verið gríðarvinsælir undanfarin
ár.“
Á þeim rúmu tíu árum sem Outlet skór hefur verið starfandi hafa
ýmsir lagt það í vana sinn að versla
þar. „Fjöldi fastakúnna kemur til
okkar, þar af töluvert af fólki utan af
landi. Eins er mikið af karlmönnum
sem koma hingað. Þeir sækjast þá

Árni Rudolf er með yfir 400 vörutitla á konur, karla og börn.
MYND/ANTON
Það er því úr nógu að velja.

eftir því að geta mátað þá skó sem
þeir sjá í búðinni í ró og næði. Hér
er líka alltaf nóg af stæðum og fljótlegt að hoppa inn og máta skó.“
Verslunin Outlet skór er opin alla
virka daga frá 13-18 og á laugardögum frá 12-16. Hægt er að
finna hana á Facebook undir
nafninu Skóbúðin outlet.

Peysa - 3.995 krónur.
Hettupeysa - 4995 krónur.

Í Outlet10 fást merkjavörur með allt að 80 prósenta
afslætti. Þar er að finna vörur úr verslunum NTC
ásamt nýjum vörum frá London.
Í Outlet 10 að Faxafeni 10 fæst
nýleg merkjavara á góðu verði.
Kjörorð verslunarinnar er „merkjavörur fyrir minna“ og á það vel við.
„Við erum með vörur frá Galleri
Sautján, GS skóm, Fókus, Smash,
Deres, Kultur og Companys en þær
tilheyra allar verslunarkeðjunni
NTC. Einnig kaupum við inn
nýjar vörur frá London og reynum
að hlusta eftir því sem viðskiptavini vantar í þeim efnum,“ segir
Gunnar Þjóðólfsson sem annast
verslunarstjórn ásamt Guðbjörgu
Lilju Gunnarsdóttur.
Verslanirnar sem vörurnar
koma frá eru fjölbreyttar og vöruúrvalið því breitt og höfðar til fólks
á öllum aldri. Gunnar segir alltaf
koma inn vörur eftir stórar útsölur og að þær séu sjaldan eldri en
sex mánaða gamlar. „Tískan er
ekki það fljót að breytast svo þetta
eru allt góðar og gildar vörur. Þá
reynum við að bjóða bæði upp á

„Markmiðið er að fólk geti gert kjarakaup
og fengið vandaðar flíkur ódýrt.“
MYND/ANTON

hversdagsfatnað eins og gallabuxur og peysur og fínni fatnað
eins og kjóla og jakkaföt.“
Verulega er slegið af upprunalegu
verði en afslátturinn er allt að 80
prósent, að sögn Gunnars. „Markmiðið er að fólk geti gert kjarakaup
og fengið vandaðar flíkur ódýrt.
Sem dæmi má nefna að Dieselgallabuxurnar kosta á bilinu 995 til
5995. Þá er hægt að gera magnkaup
með góðri samvisku.“



Humör-jakki - 11.995 krónur.
Bolur - 3.995 krónur.
Buxur - 8.995 krónur.
Skór - 7.995 krónur.

Mao-úlpa - 9.995 krónur.
Hettupeysa - 5.995 krónur.
Carhartt-buxur - 5.995 krónur. Dömuúlpa - 4.995 krónur.
Skór - 7.995 krónur.
Buxur - 2.995 krónur.

Hettupeysa - 4.995 krónur.
Diesel-gallabuxur - 5.995 krónur.
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Troðfull
verslun af

HINN EINI RÉTTI
Rétti brúðarkjóllinn er vandfundinn og leggjast flestar konur
í mikla leit áður en fjárfest er í
hinum eina rétta.
Í mörgum kvikmyndum og
þáttum sem fjalla að einhverju
leyti um brúðkaup má sjá tugi
kvenna samankomna fyrir
framan brúðarkjólaútsölur og
þegar dyr verslunarinnar ljúkast
upp troðast þær inn og hlaupa
hver um aðra þvera og rífast um
djásnin.

verslun af
merkjavöru!

Þetta er eflaust ekki svo fjarri því
sem gerist í raunveruleikanum
ef tekið er mið af leitarvélinni
Google. Ef slegin eru inn orðin
wedding dress (brúðarkjóll)
og outlet skilar leitin um 432
milljón niðurstöðum sem gefur
ef til vill einhverja mynd af því
hversu hugleikið viðfangsefnið
er mörgum konum. Flestar niðurstöðurnar eru síður verslana sem
bjóða brúðarkjóla frá þekktum
hönnuðum á ódýrara verði en
gengur og gerist. Kjólarnir eru
þá oft frá síðasta tímabili og hafa
ekki selst á fullu verði. Þessi outlet hafa því gert margri brúðinni
kleift að eignast draumakjólinn.

50-70%
afsláttur
af öllum vörum!

BÁÐIR AÐILAR
HAGNAST
Fólki finnst misgaman að
versla. Sumir myndu gera það
á hverjum degi ef þeir gætu
en aðrir gera það ekki nema af
brýnustu nauðsyn. Eigendur og
starfsfólk verslana gera ýmislegt
til að láta viðskiptavinum sínum
líða vel hjá sér og leggja sig fram
um að láta þá vilja koma aftur.
Sálfræðingar, markaðsfræðingar
og fleiri hafa gert fjölda rannsókna á þessu sviði og hegðun
kaupenda hefur margsinnis verið
kortlögð.
Fyrstu hughrif hafa alltaf mikið
að segja. Þegar mögulegir
viðskiptavinir stíga fæti inn í
búð eru þeir strax komnir með
ákveðna hugmynd um hvað
þeim finnst um hana. Það skiptir
miklu máli að þeim finnist þeir
velkomnir og þeim sé heilsað
kurteislega og boðin aðstoð.
Best er að báðir aðilar, seljendur
og kaupendur, hagnist á viðskiptunum og eru margar leiðir
færar til að það verði.

ath.
opið
sunnudag
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

á 50-60% afslætti
UMRÆÐAN

ÚTVARP

STÖÐUGT NÝJAR FRÉTTIR

LÍFIÐ

SJÓNVARP

- oft á dag
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HÖNNUÐIR
HITTAST
■ HÖNNUNARMARS 2013
Hönnunarmiðstöð mun
standa fyrir opnum fræðsluog spjallfundum í vetur. Fyrsti
fundurinn verður haldinn
næstkomandi miðvikudag,
þann 26. september, klukkan
17.30 á Bergsson Mathúsi í
Templarasundi 3.
Á fundunum verður farið yfir
hagnýtar upplýsingar um
þátttöku í HönnunarMars
2013 og tekið verður á viðfangsefnum sem tengjast
hönnunarsenunni almennt.
Fundirnir verða haldnir mánaðarlega á sama stað.
Dagskrá vetrarins:
26. sept | Almennur kynningarfundur – HönnunarMars
2013
24. okt | Þátttaka í HönnunarMars – Undirtónninn 2013
21. nóv | Hvernig má best nýta
sér HönnunarMars. Framsetning
4. jan | DesignMatch-þátttaka.
PR og markaðsmál
5. feb | Vika í skil á
dagskrá, spurningar og svör
6. mars | Upptaktur að
HönnunarMars

DAGBLÖÐ Á RÚÐURNAR
■ RÚÐURNAR ÞRIFNAR
Aðferðir við að þrífa rúður að utan
og innan eru ólíkar þó einhverjir geri
ef til vill allt á sama veginn. Leiðirnar
til að fá skínandi hreinar rúður eru
margar og hver hefur sinn háttinn á.
Hér eru nokkur góð ráð sem gluggaþvottamenn heimilisins geta nýtt sér.
– Þegar rúður eru þrifnar að utan er
gott að nota heitt vatn og strjúka yfir
rúðuna með svampi eða tusku. Síðan
er skafið með gúmmísköfu lóðrétt að

ofan og niður rúðuna. Betra er að
þrífa rúður að utan þegar það er
skýjað því sólskin getur skilið eftir
rákir á rúðunni.
– Við þrif innan á rúðum er
einfaldast að taka rúðusprey, spreyja því á
rúðuna og þurrka það svo
af með dagblaðapappír.

Þvottahús

TILBOÐ
OÐ

HREINT OG KLÁRT

Glæsilegar innréttingar á tilboðsverði

VERÐUR ALLT
AÐ KLESSU …?

Baðherbergi

4LÓIJMMVS

25%

TLUTMUR
AFSALFÁ
ÖL
GUM
INNRÉTTINBER
M
E
T
Í SEP

Vandaðar hillur

Pottaskápar

Fataskápar og sérsmíði

Við sníðum innréttinguna að þínum
óskum. Þú getur fengið
skúffur og útdregin
tauborð undir véLarnar, einnig útdreginn
óhreinatausskáp,
kústaskáp o.m.ﬂ .

Þvottahúsinnréttingar

OG HAUSTA
FER
SEPTEMBER
KOMDU MEÐ MÁLIN og við
hönnum, teiknum og gerum
þér hagstætt tilboð

VIÐ KOMUM HEIM TIL ÞÍN
ÞÍN,
tökum mál og ráðleggjum
um val innréttingar.

ÁBYR
BYRGÐ
GÐ - ÞJÓNUS
JÓNUST
TA
ÃSÃJOOSÊUUJOHVN ÃSÃSBGU
LKV
L N
Fríform annast alla þjónustu.
(Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).
g

ÞÚ VELUR að kaupa inn
innréttinguna í ósamsettum
einingum, samsetta, eða
samsetta og uppsetta.

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
Þú nýtur þekkingar og
reynslu og fyrsta flokks
þjónustu.

RAFTÆKI

VÖNDUÐ
V
ÖN
RAFTÆKI
T
Á VÆGU VERÐI
R I

':3*3&-%)¼4*

Helluborð

Ofnar
V
Viftur

#FUSSJ44UPGBO
#FU

Nú er úti veður vott, verður allt
að klessu, segir í vísunni. Nú
þegar haustið er komið er tími
til að huga að því að taka saman þau tæki og tól sem tilheyra
sumrinu svo ekki fari nú allt í
klessu. Oft vill það þó gleymast
og óskhyggjan um að sumarið
verði aðeins lengra ýtir undir
þá gleymsku.
Ein af þeim tólum sem tilheyra
sumrinu eru trampólín sem
fjúka oft af stað þegar haustlægðir fara yfir landið.
Gasgrill eru létt og geta
auðveldlega fokið um koll séu
þau á stað sem ekki er skjólgóður. Ýmsa lausamuni eins og
blómaker og potta ætti að setja
inn í geymslu.
Garðhúsgögn er betra að
geyma inni á veturna. Bleyta
og frost fer oft illa með þau
sem eru úr tré sem verður til
þess að þau upplitast og grána.
Plasthúsgögn verða skítug
og blettir festast á þeim auk
þess sem þau eru létt og fjúka
auðveldlega.
Ekki má gleyma fellihýsum,
tjaldvögnum og hjólhýsum sem
standa úti. Þau geta tekið á sig
mikinn vind og fokið af stað. Þá
verður oft mikið tjón, sérstaklega ef þau
fjúka á
nálæga
bíla.

Háfar
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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.

Leigjendur, takið eftir!

Hressingarskálinn ehf leitar að
starfsfólki í eldhús, sal o.fl. með
reynslu. Vinsamlegast sendið póst á
hresso@hresso.is eða fyllið út umsókn
á staðnum Austurstræti 20.

3ja herbergja íbúð á Bergþórugötu,
80fm að stærð til leigu frá 1. okt. Leiga
140þ. Uppl. í S: 899 7004

Hjólbarðaverkstæðið
Nýbarði

Okkur vantar starfsfólk m. reynslu
á hjólbarðaverkstæðið Nýbarða í
Garðabæ. Uppl. í s. 565 8600 & 692
6669.

Atvinnuhúsnæði

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki
í kvöldstarf. Góð laun fyrir réttan aðila.
Áhugasamir sendi á erna@tmi.is

51,6 m2 iðnaðarbil

Nokkur bil af þessari fágætu og eftirsóttu
stærð til sölu eða leigu. Lofthæð: 3,9
m. Hurð 3,6 m. Facebook/Steinhella
14. S: 660-1060 og 661-6800

sími: 511 1144

Geymsluhúsnæði
Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

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

www.geymslaeitt.is

Atvinna óskast
Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn óskar
eftir traustu starfsfólki í
afgreiðslusstörf virka daga í
Austurver, vinnutími allavirka
daga frá 8-16. Íslenskukunnátta
skilyrði. Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð má nálgast
á www.bakarameistarinn.is

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

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan S. 661
7000.

Geymslur.com

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

QI
Stephen Fry fer á kostum
í skemmtilegum þáttum

ATVINNA
Atvinna í boði

BBC ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

TILKYNNINGAR
Einkamál
Afgreiðslufólk óskast!
Fellini restaurant
Óskar eftir að ráða
matreiðslumenn og nema í
matreiðslu.
Meðferð umsókna fer Þórður
Mattías matreiðslumeistari
með, umsóknir sendast á
doddijr@keiluhollin.is

á virkum dögum í bakaríin
okkar. Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist með nafni,
síma og heimilisfangi á
netfangið umsokn@kornid.is

Fasteignir

Sigrún Stella
Einarsdóttir
lögg. fasteignasali
GSM 824 0610

Nánari upplýsingar
í síma 696 7070
Örn Helgason

Fífusel 32
Opið hús kl. 17:00-17:30 í dag mánudaginn.
Sölumaður verður á staðnum. Verið velkomin!

Verð 24,9 milljónir
áhvílandi 11,7 milljónir
Vorum að fá í sölu fallega 101,1 fm fjögra herbergja endaíbúð ásamt 12,6 fm herbergi í kjallara og 26
fm stæði í bílageymslu samtals 139,7fm í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin er á 2. hæð (201) með suð-vestur
svölum. Stofan er rúmgóð og björt, með parketi á gólﬁ og dyr út á svalir. Eldhúsið er með ljósri lakkaðri
innréttingu, keramik helluborði, ofni, fallegum opnanlegum steindum glugga inn í stofu og dúk á gólﬁ.
Hjónaherbergið er rúmgott, með stórum skáp og parketi á gólﬁ. Bæði barnaherbergin eru með parketi
á gólﬁ og annað þeirra með skáp. Baðherbergið er glæsilegt, það er ný uppgert með fallegri innréttingu,
nudd baðkari með sturtu aðstöðu, upphengdu klóseti, glugga, handklæðaofn og ﬂísum á gólﬁ og á
veggjum. Anddyrið er með fataskáp og ﬂísum á gólﬁ. Þvottahúsið er innan íbúðar. Í kjallara er geymsla,
sameiginleg hjóla og vagnageymsla og herbergi í útleigu með aðgangi að baðherbergi. Húsið hefur verið
vel við haldið og búið er að klæða það að utan.

Save the Children á Íslandi

ENNEMM / SÍA / NM54115

Heilsaðu
deginum með
hollustu

Havre Fras er ein af fáum morgunkornstegundum
sem uppfylla hollustukröfur Skráargatsins.
Fáðu þér Havre Fras í morgunmat og þér líður
betur allan daginn.
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LÁRÉTT
2. páfagaukur, 6. kind, 8. hvíld, 9.
skammstöfun, 11. ónefndur, 12. tólf,
14. arkarbrot, 16. hvað, 17. stefna, 18.
púka, 20. bardagi, 21. glufa.

11

LÓÐRÉTT
1. farandi, 3. utan, 4. skordýr, 5. fag,
7. sakamálasaga, 10. nögl, 13. hamfletta, 15. hræðsla, 16. langur, 19. frá.

13

14

Hinir óhæfustu lifa
S

ú var tíðin að ég taldi mig skilja kapítBAKÞANKAR
alismann. Taldi ég leikreglurnar vera
Jóns
á þann veg að þeir hæfustu kæmust af.
Sigurðar Markaðurinn var það afl sem úrskurðaði
Eyjólfssonar hver væri hæfur og hver ekki. Eftir að
markaðurinn úrskurðaði síðan marga af
hinum helstu stórlöxum algjörlega óhæfa
komst ég að því að þetta hefði verið hinn
mesti misskilningur hjá mér.

15

LAUSN
17

19

20

LÁRÉTT: 2. gári, 6. ær, 8. náð, 9. rek,
11. nn, 12. tylft, 14. fólíó, 16. ha, 17.
átt, 18. ára, 20. at, 21. rifa.

18

MARGIR þessara stórlaxa voru komnir
með allt lóðrétt niður um sig en þá var
víst talið hagkvæmast að bóna á þeim
bossann og girða vandlega aftur svo
þeir eru nánast komnir með buxnastrenginn upp undir höku. Þekkjum
við jafnvel dæmi þess að sumir
þeirra töldu það illa farið með feng
sinn að vera að borga skuldir sínar.
Aðrir sem ekki létu leiðast út í
slíka óhæfu geta átt það á hættu
að enda með buxurnar á hælunum.

LÓÐRÉTT: 1. fært, 3. án, 4. rántíta, 5.
iðn, 7. reyfari, 10. kló, 13. flá, 15. ótti,
16. hár, 19. af.

16

21

EIN spegilmynd þessa misskilnings eru málefni litla
bæjarins Castil de Campos
í Kordóvahéraði á SuðurSpáni. Þetta sjö hundruð
manna þorp er eitt af þeim
örfáu hér í landi sem rekin
eru skuldlaust. Þessir rúmlega sjö hundruð íbúar eru

reyndar flestir komnir af besta skeiði en
hagsýnin er slík að þeir létu bruðlbóluna
í friði þó hún færi hér um eins og eldur í
sinu. Það gerðu hins vegar hvorki spænska
ríkið né nágrannabærinn Priego de Córdoba.

NÚ ER spænska ríkið að reyna að girða
upp um sig og í þeim tilgangi stendur meðal
annars til að leggja hina hagsýnu bæjarstjórn Castil de Campos af og koma málefnum hennar undir bruðlarana í Priego de
Córdoba. Þar er ástandið þannig að ég varð
að bíða eftir greiðslu, sem ég átti að fá frá
bænum fyrir námskeiðshald, uns þeir voru
búnir að fá stærðarinnar lán afgreitt.
BÆJARSTJÓRN Castil de Campos gat hins
vegar teygt sig eftir fúlgu í kassann sinn
til að leigja tvær rútur svo bæjarbúar
gætu lagt leið sína til Madrídar að láta
rödd sína heyrast. Flestir sem í þá mótmælaferð fóru höfðu aldrei leyft sér þann
munað að fara í höfuðborgina.
GÆTI einhver góður hagfræðingur útskýrt
fyrir mér hin nýju lögmál kapítalismans
og útskýrt í leiðinni hvernig best er að
komast af? Hvað verður um þá hæfustu?
Ef hann gæti svarað á spænsku væri það
afar hentugt því sjö hundruð hagsýnir
hausar hér í grenndinni væru gjarnan til í
að komast til botns í þessu máli.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

!
Deyðu

Tilnefnt til
Grímunar 2012
012
2
sem besta
esta
barnasýningin
ngin

Gói
Baunagrasið

■ Gelgjan
Hei! Pitsa!
Hvað er á
henni?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jalapeno
og ananas.

og

Vegna mikillar aðsóknar
verða nokkrar sýningar í október
Fréttatíminn

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Morgunblaðið

Jújú … að leita
Fyrir
sér matar hefur einhver
með árunum
okkar!
orðið þægilegra!

Ha?

Fyrst finnur maður
bara suðrænt og sætt
bragð en svo BAMM!
Kemur jalapenoið og
stappar á tungunni
eins og það sé í
takkaskóm sem hefur
verið dýft upp úr
sprengiefni!

Mér fannst
betra þegar
pitsur voru
bara góðar
á bragðið.

Gamaldags
pabbi.
Ég fæ mér
aðra sneið
um leið og
blóðnasirnar
hætta.

VÁÁÁ!
■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ég ætti kannski
að finna mér
vinnu sem er
meira í takt við
pólitíska
rétthugsun.

■ Barnalán
Hvílíkur dagur! Ég og vinkonur
mínar vorum fastar í skemmtigarðinum í þrjá klukkutíma!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Hvað
kom
fyrir?

Við vorum í
labbitúr þegar við
rákumst á hóp af
fólki með hunda!

Hundaólarnar og barnakerrurnar flæktust svo illa
saman að það tók fimmtán
mínútur að losa þær í sundur!

En þú
sagðist
hafa verið
föst í þrjá
tíma.

Já. Fimmtán
mínútur að
losa, tvo
klukkutíma og
45 mínútur að
tala um það.

Við vildum
bjóða upp á
almennilegt
kafﬁ.
Þess vegna
settum við
Te & Kafﬁ í
málið.

Gæðakafﬁð á Stöðinni
er unnið úr sérvöldum
kafﬁbaunum, ristuðum
af Te & Kafﬁ.

Latte
329 kr.

Cappuccino
279 kr.

Mocca
Swisss Mocca
með rjóma
kr
429 kr.

Tvöfaldur
Latte
379 kr.

Tvöfaldur
Cappuccino
408 kr.

Americano
297 kr.

Espresso
229 kr.

Macchiatto
279 kr.

Auka
kafﬁskot
79 kr.

Tilboð! Allir kafﬁdrykkir á 199 kr.
með kortum og lyklum Orkunnar
og staðgreiðslukorti Skeljungs.

www.stodin.is
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UM FRAMTÍÐ ELLIÐAÁRDALS Mánudagsspjall og spekúlasjónir um hvernig hægt sé að gera Elliðaárdalinn að betri stað til útivistar og samveru verður haldið í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi klukkan 20 í kvöld. Hollvinasamtök Elliðaárdals hafa umsjón með spjallinu. Allir velkomnir.

menning@frettabladid.is

Fleiri rafbækur fyrir Kindle
Úrval íslenskra titla fyrir
Kindle-lesbrettið mun stóraukast á næstunni en Forlagið stefnir að því að gera
eigendum allra tegunda lesbretta kleift að kaupa rafbækur þess fyrir jól.
Eigendur allra gerða af lesbrettum munu innan skamms geta
keypt rafbækur í vefverslun bókaútgáfunnar Forlagsins. Egill Örn
Jóhannsson, framkvæmdastjóri
Forlagsins, segir að stefnt
sé að því að kynna fyrir
jól nýja lausn sem felist
í því að bókum verði
streymt beint í lesbretti
notenda. Það leysi þau
vandamál sem til dæmis
eigendur Kindle-lesbrettisins standa frammi fyrir
í dag. Þeir sem eiga Kindle
hafa hingað til getað nálgast íslenskar rafbækur á
vefjum á borð við Skinna.is
og Emma.is en úrvalið þar er þó
takmarkað. Kindle-lesbrettið les
hins ekki EPub-skráarsniðið sem
Forlagið notast við.
„Eigendur Kindle-lesbretta geta
í dag ekki keypt rafbækur Forlagsins, meðal annars vegna skráarsniðsins og afritunarvarna sem
við og flestir útgefendur notumst
við, nema þá með því að fjarlægja
afritunarvarnirnar,“ segir Egill.
Við breytinguna mun því úrval af
íslenskum titlum fyrir Kindle stór-

EGILL ÖRN JÓHANNSSON Telur að notendur Kindle á Íslandi skipti þúsundum

og að rafbókasala muni aukast verulega þegar þeir fá aðgang að rafbókum
Forlagsins eins og notendur annarra lesbretta.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

aukast. Streymið verður
að sögn Egils sambærilegt við það að lesa
bækur sem keyptar eru
hjá netbókaverslunum og
hlaðið niður í lesbrettin.
„Notendur geta svo geymt
bækur sínar á léninu Hillan.is sem
við munum kynna til sögunnar
þegar þar að kemur.“
Egill segir það hafa háð íslenska
rafbókamarkaðinum að eigendur
Kindle-lesbrettisins hafi ekki
getað keypt beint bækur frá Forlaginu og öðrum íslenskum netbókaverslunum. Þrátt fyrir það
hafi orðið mikil aukning í sölu
rafbóka undanfarna mánuði. „Til
að mynda fjórfaldaðist salan hjá

okkur milli júlí og ágúst. Úrvalið
af bókum er líka alltaf að aukast,
hjá okkur áætlum við að við bætist
50 titlar á næstu átta til tíu vikum,
flest nýútkomnar bækur en það
verða líka eldri titlar inn á milli.“
Helsta ástæða aukinnar sölu
rafbóka er að sögn Egils sú hversu
mikil söluaukning hefur orðið
á spjaldtölvum. „Með aukinni
útbreiðslu spjaldtölva og þá sérstaklega iPad er að verða bylting í
rafbókasölu. Og ég er viss um að
notendur Kindle-lesbretta skipta
þúsundum hér á landi, þannig að
væntanleg lausn okkar mun breyta
landslaginu á bókamarkaðinum og
verða til þess að rafbókasala muni
aukast verulega.“ sigridur@frettabladid.is

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Blómaeyjan

Madeira
22.–31. okt. Uppselt!
31. okt.- 12. nóv.

Beint flug með Icelandair

Leikhús ★★★★★
Rautt
Borgarleikhúsið
Höfundur: John Logan. Þýðing: Guðrún Vilmundardóttir. Leikarar: Jóhann
Sigurðarson og Hilmir Guðjónsson. Leikstjóri: Kristín Jóhannesdóttir.

Rautt verður svart
Á laugardagskvöldið var frumsýning á Litla sviði Borgarleikhússins. Geðstirður
snillingur ræður til sín aðstoðarmann, aðstoðarmann sem á ekki að spyrja
spurninga, ekki vera fyrir og helst ekki að vera til, bara gera eins og meistarinn
mælir fyrir um. Meistarinn er málarinn Mark Rothko sem hafði mikil áhrif á
bandarískt listalíf, abstrakt expressjónisti sem skrifaði um eigin list. Hann fjallaði
um birtuna sem hann hugsar sér að streymi út úr verkunum og hvernig litir
birtast undan öðrum litum. Áhorfendur og aðstoðarmaðurinn fá kennslustund
um rauða litinn sem málarinn hefur elskað, dáð og náð að gera ódauðlegan
fram að þessu, en nú er dauðaliturinn, hinn svarti, að ná tökum á honum.
„Rautt“ er breskt leikrit frá 2009 sem hlotið hefur margar viðurkenningar og
fjallar um það hvernig maður lifir í, hjá, með og fyrir list sína. Jafnframt fjallar
það um móttökur áhorfenda, hvernig þeir sjá listina og ættu að sjá hana, fyrir
svo utan að talað er um hlutverk gagnrýnenda.
Leikmyndin er vinnustofa Rothkos í New York árið 1959. Hann hefur tekið
að sér að mála syrpu af rauðum myndum sem eiga að hanga á veggjum mesta
tískuveitingahúss borgarinnar. Hann lætur sem hann sé trúr listinni en er þó á
góðri leið með að falla í gryfju lágkúrunnar, þar sem sálir manna eru falar.
Jóhann Sigurðarson fyllir vinnustofuna af þeim krafti sem í þessum snillingi blundar um leið og hann er á hraðri niðurleið sem manneskja í samfélagi
við aðra og sér ekkert eða heyrir nema sjálfan sig. Meistarinn virðist vilja
mennta lærlinginn en um leið og hann er að benda honum á helstu spámenn
aldarinnar í bókmenntum og sálfræði er hann jafnframt að gera lítið úr honum.
Þessu tókst Jóhann að koma vel til skila. Val á leikurunum er líka svolítið eins og
til þess að fylla út í þessa mynd þar sem annar hefur algera yfirburði. Aðstoðarmaðurinn er bara þjónn, þræll og á ekkert að segja.
Það er mikill slagur í orðum millum Rothko og unga mannsins Ken sem
Hilmar Guðjónsson leikur. Hilmar sýnir vel þá þróun sem persóna hans gengur í
gegnum í verkinu, þar sem eldri sýn tekst á við nýjar hugmyndir. Samtalið er um
margt athyglisvert og leikur þeirra Jóhanns og Hilmars eins og spennandi glíma,
hvor bíður lægri hlut í þessari lotu. Lýsing Björns Bergsteins Guðmundssonar
lyftir tónlistinni, lægir öldurnar í samskiptum mannanna og leiðir allan tímann
atburðarrásina áfram. Olíufnykurinn fyllir salinn og rauð verkin tróna á veggjum
listamannsins sem situr í skugga og virðir reykjandi fyrir sér verk sín.
Ekki alls fyrir löngu fréttist af því að eitt af þessum rauðu verkum hefði selst
fyrir meira en nokkurt málverk eftir Munk. Þannig að Rothko varð að lokum
söluvara á markaðstorgi tómhyggjunnar. Það sem var heillandi við þessa
sýningu, fyrir utan umgjörðina og dásamlega tónlist á grammófóninum, var reiptogið þeirra á milli, og hvernig umhyggjan braust fram undan hrottaskapnum.
Sýningin var nokkuð löng og lokaatriðið hefði farið betur í kolniðamyrkri, í svarta
litnum.
Elísabet Brekkan
Niðurstaða: Leikstjóranum tekst að gera tveggja tíma samtal tveggja manna
innan fjögurra veggja áhugavert.

MADEIRA

Ì6/(16.$6,$,69,7

Madeira er gjarnan kölluð
„Eyja hins eilífa vors“ eða
„Garðurinn fljótandi“.
Þessi stórbrotna,
blómstrandi paradísareyja
er um 600 km vestur af
ströndum Afríku og nýtur
því hitabeltisloftslags
sem eykur enn á
aðdráttarafl hennar.

Ótal ﬂeiri gistimöguleikar á VITA.is
Ef bókað er á skrifstofu bætist við
1.500 kr. bókunargjald. Einungis er
hægt að nota Vildarpunkta þegar
bókað er á netinu.

Alto Lido
Fyrirtakshótel
y
í Lido hótelhverfinu. Fjarlægð
j
g frá miðbænum
er um 2½ km og þægileg gönguleið í bæinn. Í sundlaugargarðinum eru tvær útilaugar og sundlaugarbar. Hótelið er
einnig með heilsulind, upphitaðri innilaug, kokkteilbar og
veitingastað.

Verð frá 155.100 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
Á mann m.v. tvo í tvíbýli í 12 nætur.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting með morgunverði
og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 165.100 kr.

Pestana Casino Park
Mjög gott hótel í göngufæri við miðbæinn í Funchal. Sameiginleg aðstaða er mjög hugguleg, tveir veitingastaðir,
flottar setustofur með líflegum bar og lifandi tónlist á
kvöldin.

Verð frá 183.990 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
Á mann m.v. tvo í tvíbýli í 12 nætur.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting með morgunverði
og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 193.990 kr.

VITA er líﬁð
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 | VITA.is
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Rowling tekur upp hanskann fyrir efnalitla
þakkarskuld við. Í viðtali við
breska dagblaðið Guardian um
helgina segist hún skynja breytt
andrúmsloft í Bretlandi, sérstaklega í viðhorfum gagnvart
þeim sem lifa við lökustu kjörin.
„Ástandið minnir dá lítið á fyrri
hluta 10. áratugarins þegar
gerðar voru breytingar á bótakerfinu og skyndilega var staða
einstæðra foreldra orðin aðeins
verri. En staðan er ekki „aðeins
verri“ fyrir þá sem eru í þessum
sporum og jafnvel tíu pund á
viku geta skipt sköpum.“
Casual Vacancy kemur út í
íslenskri þýðingu hjá Bjarti
síðar í haust.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

J.K. ROWLING Finnst andrúmsloftið hafa breyst í Bretlandi og aukinnar andúðar gæta

gegn þeim efnaminni en í þeim sporum hefur hún sjálf verið.
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J.K. Rowling, höfundur bókanna
um Harry Potter, segist byggja
nýjustu skáldsögu sína að hluta
til á eigin reynslu og að hún
deili jafnframt á ríkjandi pólitískt ástand þar sem jafnan sé
litið sé niður á þá sem búa undir
fátæktarmörkum.
Casual Vacancy, fyrstu skáldsögu Rowling fyrir fullorðna,
hefur verið beðið með mikilli
eftirvæntingu en hún er væntanleg nú í vikunni. Rowling hefur
áður lýst hvernig hún barðist
í bökkum áður en fyrsta bók
hennar um galdrastrákinn sló
í gegn og var upp á velferðarkerfið komin, sem hún stæði í
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ANNA FUNDER Vakti mikla athygli fyrir

bók sína Stasiland sem og fyrir nýjustu
bók sína, All That I Am. NORDICPHOTOS/GETTY

Anna Funder á Íslandi
Ástralski rithöfundurinn Anna
Funder heldur fyrirlestur á
vegum Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í Odda í Háskóla
Íslands í hádeginu í dag.
Anna Funder fæddist árið
1966 í Ástralíu, lauk lagaprófi
og síðan doktorsprófi í listrænni
sköpun. Að námi loknu starfaði
hún að mannréttindamálum fyrir
Ástralíustjórn. Á árum sínum í
Þýskalandi skrifaði hún bókina
Stasiland, þar sem íbúar austan
Berlínarmúrsins lýsa reynslu
sinni af lögregluríkinu sem
kommúnistar stofnuðu. Ugla gaf
út Stasiland í íslenskri þýðingu
fyrr á árinu.
Á fyrirlestrinum í dag ræðir
Funder nýjustu skáldsögu sína,
„All That I Am“, sem gerist
meðal annars í Þýskalandi nasismans. Bókin kom út í febrúar
og hefur þegar hlotið fjölda verðlauna.
Martin Regal, dósent í ensku
við Háskóla Íslands, kynnir höfundinn og verk hennar. Fyrirlesturinn hefst klukkan 12 í stofu
101.
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Um aflabrest
á Breiðafirði
Hádegisfyrirlestraröð Sagnfræðingafélags Íslands heldur
áfram á þriðjudag en yfirskrift
hennar í ár er Hvað er fátækt?
Að þessu sinni mun Már Jónsson, prófessor í sagnfræði við
Háskóla Íslands, flytja erindið
„Þeim eru mislagðar höndur
þeim herrum. Bjargarskortur í
Breiðafjarðareyjum undir lok
19. aldar“.
Oft er talað um að í Breiðafjarðareyjum hafi aldrei
nokkuð maður liðið skort,
en það stenst ekki nákvæma
skoðun. Í sendibréfum skrifuðum í Skáleyjum árin 1882
til 1886, sem fundust nýverið
í Þjóðskjalasafni, birtist erfið
afkoma fólks í harðindum sem
þá stóðu yfir af völdum viðvarandi kulda og aflabrests.
Fyrirlesturinn er haldinn í
fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns
Íslands og hefst stundvíslega
klukkan 12.05.
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook

www.kia.is

5%

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

V.J.V. - Svarthofdi.is

H.S.S. - MBL
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T.V. - Kvikmyndir.is

H.V.A. - FBL

LAUGARÁSBÍÓ
60.000 MANNS!

Sýningartímar

DJÚPIÐ
DREDD 3D
D - ÓTEXTUÐ
THE BOURNE LEGACY
INTOUCHABLES

ÍSL TEXTI

6, 8, 10
6, 8, 10
10.15
5.50, 8

WILL FERRELL OG ZACH GALIFIANAKIS Í FYNDNUSTU MYND ÞESSA ÁRS!

앲앲앲앲

„AA TAS
TASTY,
ASTY
T HIHILARIOUS
ILA
LARIOUUS TR
TREA
TREAT.“
ATT““
ENTERTAINMENT WEEKLY

GÓÐIR GESTIR Þórólfur Árnason, Margrét Baldursdóttir og Vigdís Finnbogadóttir ræddu saman fyrir sýninguna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RAUTT VEL SÓTT

TOM HARDY HEFUR ALDREI VERIÐ BETRI
앲앲앲앲
앲앲앲앲
앲앲
앲앲

“HHARÐASTA KRIMMAMYND SEM ÉG HEF SÉÐ Í
ÁRARAÐIR. EIN BESTA MYND 2012!”

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ OG HEYRT

Leikverkið Rautt var frumsýnt í Borgarleikhúsinu á föstudag. Verkið segir frá samskiptum listamanns við aðstoðarmann sinn og hefur slegið í gegn víða um heim.

앲앲앲앲

앲앲앲앲 앲앲앲앲
THE HOLLYWOOD REPORTER

„YOU LAUGH UNTIL IT HURTS.“

16

BOXOFFICE MAGAZINE

16

BOXOFFICEMAGAZINE

12
STÆRSTA MYND SUMARSINS

64
64

Frá Framleiðendum
Toy Story 3, Finding
Nemo og Up.

앲앲앲 앲앲앲
HJÖRDÍ
JÖRDÍS
ÖÖRDÍÍS STEFÁNSDÓT
TEFÁNSDÓTTIR
TEF
ÁNSDÓT
ÁNSDÓ
Ó TIR
T R.
MORGUNBLAÐIÐ

Ó.H.T - RÁS 2

16

ÁLFABAKKA
LAWLESS
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 5:30 - 8 - 10:30
LAWLESS VIP
KL. 6 - 8 - 10
THE CAMPAIGN
KL. 6 - 8 - 10:45
FROST
THE BOURNE LEGACY KL. 8 - 10
KL. 10:30
HIT AND RUN
STEP UP REVOLUTION KL. 5:50
KL. 5:50
BRAVE ÍSL. TALI
KL. 8
BRAVE ENSKU. TALI

DJÚPIÐ
LAWLESS
FROST . T

ÍSL ALI

L

12

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

KEFLAVÍK
KL. 8
KL. 10
KL. 8 - 10

2D
2D
2D

16
VIP

12

16
12
12
7
L
L

STÆRSTA MYND WB ALLRA
TÍMA Á ÍSLANDI

12

EGILSHÖLL
LOOPER KVIKMYNDIR.IS FORSÝNING KL. 8
2D 16
LAWLESS KL. 5:30 - 8 - 10:30 2D 16
CAMPAIGN KL. 5:50 - 8 - 10:30 2D 12
BOURNE LEGACY KL. 8 - 10:40 2D 12
2D 12
DARK KNIGHT RISES KL. 10
KL. 5:40
2D L
BRAVE
MADAGASCAR 3 KL. 5:50 2D L
KRINGLUNNI
LAWLESS KL. 5:40 - 8 - 10:20 2D 16
2D 12
CAMPAIGN KL. 6 - 8 - 10

12

LAWLESS
16 CAMPAIGN
BABYMAKERS
FROST
16

AKUREYRI
KL. 10:10
KL. 8
KL. 8
KL. 10:10

2D
2D
2D
2D

BROSMILDAR Ásbjörg Rut Jónsdóttir og María Rut Beck sóttu
frumsýninguna á föstudag.

FÍNIR Í TAUINU Viðar Eggertsson og Sveinn Kjartansson voru á

GLÆSILEGAR Brynja Nordquist og Tinna Gunnlaugsdóttir

FJÖLSKYLDUSÝNING Leikkonan Guðrún Ásmundsdóttir mætti

skemmtu sér saman.

ásamt barnabarni sínu, söngkonunni Rakel Mjöll Leifsdóttur.

meðal þeirra gesta er sóttu sýninguna.

16
12
12

16

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

R MIÐA Á
TRYGGÐU ÞÉ

– Lifið heil

- Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

- J.I., EYJAFRÉTTIR

- H.S.S., MORGUNBLAÐIÐ

- K.G., DV

afsláttur

- H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ

DÓMSDAGUR NÁLGAST!

Nicotinell
Tropical Fruit
204 stk. 4 mg:
204 stk. 2 mg:
24 stk. 2 mg:

GLERAUGU SELD SÉR
SMÁRABÍÓ
DJÚPIÐ KL. 3.40 - 5 - 5.50 - 8 - 10.10
DJÚPIÐ LÚXUS KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
DREDD 3D ÓÓTEXTUÐ
E
KL. 8 - 10.10
RESIDENT EV
E IL
KL. 8
RESIDENT EV
E IL 3D ÓTEXTUÐ
E KL. 10.10
ÁVAXTA
V KAR
K FA
FN
KL. 4 - 6
THE EXPENDABLES 2 KL. 8 - 10.20
THE WAT
W CH
KL. 5.40
ÍSÖLD 4 2D ÍSÍL.TA
. L KL. 3.40

5%

10
10
16
16
16
L
16
12
L

NÁNAR Á MIÐI.IS
HÁSKÓLABÍÓ
DJÚPIÐ
Ú KL. 5.50 - 7 - 8 - 9.10 - 10.10
THE DEEP ÍSÍL.TA
. L – ENSKUR TEXTI
E KL. 5.50
RESIDENT EV
E IL
KL. 8 - 10.10
INTOUCHABLES
KL. 5.30 - 8 - 10.30

BORGARBÍÓ
DJÚPIÐ
Ú
DREDD 3D
RESIDENT EV
E IL
BOURNE LEGACY
C

7.598 kr.
5.454 kr.
799 kr.

Gildir til 30. september

5%

10
10
16
L

NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 6 - 8 - 10
KL. 8
KL. 6
KL. 10

Lægra
verð
í Lyfju

15%

“...MEIRIHÁTTAR TÖFF! STALLONE Á
EKKERT Í ÞENNAN NÝJA DREDD.”
KVIKMYNDIR.IS

10
16
16
16

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

MÁNUDAGUR: A SEPARATION 17:30, 20:00, 22:30  KÓNGAGLENNA (EN KONGELIG AFFÆRE) 17:20, 20:00, 22:40  FROST
20:00, 22:00  ELLES 17:50, 20:00  HRAFNHILDUR 18:00 
TÍU TÍMAR TIL PARADÍSAR (TEDDY BEAR) 22:10

*****
“Ein besta
mynd ársins.”
- Fbl

A SEPARATION

FROST

EN KONGELIG AFFÆRE

KÓNGAGLENNA

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn
SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 60816 08/12

www.lyfja.is
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Tónleikar ★★★★★
Nýdönsk í 25 ár
Afmælistónleikar í Hörpu

Veisla fyrir augu og eyru

TOMMY HILFIGER Bandaríski hönnuðurinn spáir klassísku miðjuskiptingunni
áframhaldandi vinsældum næsta vor.
NORDICPHOTOS/GETTY

MARC JACOBS

Hárgreiðslur í anda sjötta áratugarins
sáust á tískupallinum hjá Marc Jacobs.

Rómantískt hár
JEREMY SCOTT Hönnuðurinn Jeremy
Scott gerði ekki upp á milli fléttunnar og
hnútsins.

Hártískan næsta sumar verður rómantísk sé tekið mið af
þeim greiðslum sem sjá mátti á tískuvikunni í New York.
Fyrirsæturnar voru ýmist með hárið slegið, sett upp í hnút
eða með fallegar fléttur er þær gengu eftir sýningapöllunum á tískuvikunni í New York. The Row sýndi greiðslur
sem virtust mátulega rytjulegar og rómantískar, Tommy
Hilfiger og Victoria Beckham héldu sig við klassíska
miðjuskiptingu og Marc Jacobs hugsaði stórt.

Hljómsveitin Nýdönsk hefur verið að í aldarfjórðung og af því tilefni var boðið
til afmælistónleika. Og stórafmælum dugar ekkert minna en Eldborgarsalur í
Hörpunni. Ljóst var frá fyrstu stundu að vel var í tónleikana lagt, en Lúðrasveit
Selfoss tók á móti gestum með skemmtilegum útsetningum á lögum sem
hingað til hafa ekki verið tengd við lúðrasveitir.
Að lúðrunum þögnuðum steig Nýdönsk á svið og gaf tóninn fyrir það sem
koma skyldi. Ný og breytt útsending af Hjálpaðu mér upp hljómaði svona rétt til
að koma því frá, eins og Björn Jörundur sagði að laginu leiknu.
Tónleikarnir voru tvískiptir, fyrir hálfleik mátti heyra lög sem eru ekki endilega
á meðal vinsælustu laga sveitarinnar, en hljómsveitarmeðlimi langaði að leika.
Var þar margan gullmolann að finna sem kom á óvart. Í síðari hálfleik var síðan
gefið meira í og fjörið keyrt áfram þar til yfir lauk. Eflaust söknuðu einhverjir
uppáhaldslagsins síns, en þegar lagalistinn er jafn góður og raun ber vitni hjá
Nýdönsk er slíkt óhjákvæmilegt.
Hljómsveitin hefur greinilega ákveðið að gera þetta almennilega, fyrst verið
var að þessu á annað borð. Hún var í fantaformi og aðdáunarvert var að fylgjast
með samspili þeirra Björns Jörundar og Daníels Ágústs. Fjöldi gesta steig á svið;
Hjaltalín, Unnsteinn Manúel, Urður Hákonardóttir, KK, Svanhildur Ólafsdóttir, að
ógleymdum Bryndísi Höllu Gylfadóttur og Sigurði Flosasyni.
Og skemmst er að segja frá því að frábærlega tókst til. Svona eiga afmælisveislur að vera, veisla fyrir augu og eyru.
Kolbeinn Óttarsson Proppé
Niðurstaða: Frábærir tónleikar þar sem ekkert var til sparað til að gera
afmælisveisluna sem besta úr garði.

Frávöggu
vöggu til
Frá
tilgrafar
grafar
– ráðstefna um stefnumörkun í heilbrigðismálum á Íslandi
Grand Hótel mánudaginn 24. september 2012 kl. 13:30

+ROOYLQDVDPW|NOtNQDUGHLOGD
SMYGLAR Blake Lively smyglar matvælum
með sér heim frá ferðalögum sínum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Smyglar mat
Leikkonan Blake Lively segist
hafa mjög gaman af eldamennsku
og finnst gaman að prófa sig
áfram með ólíka rétti. Hún viðurkennir jafnframt að hún hafi
smyglað framandi hráefni með
sér heim til að nota við eldamennskuna.
„Ég hef smyglað matvælum
yfir hin ýmsu landamæri, eins og
skalotlauks-confit frá Taílandi
og sósum frá New Orleans sem
enn hafa ekki fengið samþykki
frá Matvælaeftirlitinu. Ég hef
troðið þessu í bangsana mína og
er orðin nokkuð lunkin við að fela
góssið. En ætli tollurinn fari ekki
að veita mér meiri eftirtekt eftir
þetta,“ sagði leikkonan.

í kvöld 24. september kl. 20:00- 21:30

Er ekki með
Rapparinn Kanye West mun ekki
sýna vor- og sumarlínu fyrir næsta
ár á tískuvikunni í París. West
hefur tvisvar sýnt á tískuvikunni og féll hönnun
hans í grýttan jarðveg.
Fyrirtækið Karla Otto
sér um kynningarmál West og staðfesti það fréttirnar við WWD.
com. Fyrirtækið vildi þó
ekkert segja til
um hvort West
ætlaði að segja
alveg skilið við
hönnunarferil sinn.
EKKI MEÐ

Kanye West sýnir
ekki nýja línu á
tískuvikunni í
París.

Sýkingar og pestir -- hvað er til ráða?
6LJXUêXU*XêPXQGVVRQO NQLURJSUyIHVVRUYLêO NQDGHLOG+ÌRJ íyUyOIXU*XêQDVRQEDUQDO NQLURJ\ÀUO NQLUi
VyWWYDUQDVYLêL/DQGO NQLVHPE WWLVLQV
4NJUTKÞLEØNBSFSVBMHFOHVTUVTKÞLEØNBSTFNNBOOJOOISKÈ'MFTUJSFSVTBLMBVTJSPHCBUOBGMKØUU FOB§SJSFSVFSGJ§BSJPH
IUUVMFHSJPHHFUBKBGOWFMESFHJ§ISBVTUBONBOOUJMEBV§BÈGÈFJOVNLMVLLVTUVOEVN3UUWFS§VSVNIFMTUVPSTBLJSTâLJOHB
NVOJOOÈCBLUFSÓVN WFJSVNPHTWFQQVN BMHFOHVTUVTâLJOHBSPHFJOLFOOJBMWBSMFHSBTâLJOHB'KBMMB§WFS§VSVNWBSOJSHFHO
TâLJOHVN NJLJMWHJCØMVTFUOJOHBPHGFS§BMÚHUJMGKBSMHSBMBOEB+BGOGSBNUWFS§VSUBMB§VNSBOOTØLOÈTâLJOHVNÈEBHIFJNJMVN
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KRISTÍN ÝR BJARNADÓTTIR og Hólmfríður Magnúsdóttir skoruðu átta af níu mörkum Avaldsnes í gær í 9-1
stórsigri á Kongsvinger í norsku b-deildinni. Kristín Ýr skoraði fimm markanna. Hólmfríður hefur nú skorað 22 mörk
í 16 leikjum en Kristín Ýr er með 20 mörk í 16 leikjum. Þetta var tíundi leikurinn í sumar þar sem þær eru báðar á
skotskónum. Avaldsnes er með sjö stiga forskot á toppnum á góðri leið upp í úrvalsdeildina.

sport@frettabladid.is

2-2

0-1
Akranesvöllur, áhorf.: óuppg.

Hásteinsvöllur, áhorf.: 538

Þóroddur Hjaltalín (7)

1-0 Þórarinn Ingi Valdimarsson (57.), 2-0
Sjálfsmark (75.), 2-1 Björn Daníel Sverrisson
(78.), 2-2 Albert Brynjar Ingason (85.)

0-1 Sam Tillen (30.)
Skot (á mark): 12-17 (10-9)
Varin skot: Páll Gísli 7 - Ögmundur 9

Skot (á mark): 14-7 (6-3)
Varin skot: Abel 1 - Róbert Örn 5

ÍA (4-3-3): Páll Gísli Jónsson 7- Theodore Eugene
Furness 6, Kári Ársælsson 5, Ármann Smári
Björnsson 6, Aron Ýmir Pétursson 5 - Jóhannes
Karl Guðjónsson 6, Arnar Már Guðjónsson 5,
Hallur Flosason 5 (Fjalar Sigurðsson 57. 5)Dean Edward Martin 6 (Einar Logi Einarsson
78.), Garðar Bergmann Gunnlaugsson 6, Andri
Adolphsson 5 (Ólafur Valur Valdimarsson 78.).
FRAM (4-3-3): *Ögmundur Kristinsson 9, Daði
Guðmundsson 6, Ásgeir Gunnar Ásgeirsson 7,
Kristján Hauksson 7, Alan Lowing 6- Halldór
Hermann Jónsson 7, Samuel Hewson 6, Jón
Gunnar Eysteinsson 7 - Almarr Ormarsson 7,
Kristinn Ingi Halldórsson 7, Sam Tillen 6.

ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 6 - Arnór Eyvar
Ólafsson 7, Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Rasmus
Christiansen 6, Matt Garner 6 - Tonny Mawejje
7, Guðmundur Þórarinsson 7, *Þórarinn Ingi
Valdimarsson 8 - Ian David Jeffs 6 (70., Andri
Ólafsson 6), Christian Steen Olsen 6 (84., Víðir
Þorvarðarson -), Tryggvi Guðmundsson 5 (91., Jón
Ingason -).
FH (4-5-1): Róbert Örn Óskarsson 6 - Guðjón
Árni Antoníusson 4, Guðmann Þórisson 6, Pétur
Viðarsson 6, Danny Justin Thomas 6 (72., Ólafur
Páll Snorrason -) - Hólmar Örn Rúnarsson 6, Björn
Daníel Sverrisson 7, Einar Karl Ingvarsson 6 (61.,
Emil Pálsson 5), Kristján Gauti Emilsson - (7.,
Viktor Örn Guðmundsson 6), Atli Guðnason 6 Albert Brynjar Ingason 7.
* MAÐUR LEIKSINS

* MAÐUR LEIKSINS

SVO GOTT SEM BÚIÐ HJÁ SELFYSSINGUM Selfossliðið náði ekki að fylgja eftir góðum leik á síðustu vikum og Selfyssingar þurfa nú
kraftaverk í lokaumferðinni um næstu helgi til þess að bjarga sér frá falli úr Pepsi-deildinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

2-3
Nettóvöllurinn, áhorf.: Óupp.

Guðmundur Ársæll (5)

0-1 Kristinn Jónsson (31.), 1-1 Hörður
Sveinsson (53.), 1-2 Elfar Árni Aðalsteinsson
(68.), 1-3 Nichlas Rohde (75.), 2-3 Rafn
Markús Vilbergsson (90.)
Skot (á mark): 5-14 (4-4)
Varin skot: Ómar 1 - Ingvar 2
KEFLAVÍK (4-5-1): Ómar Jóhannsson 6 - Grétar
Atli Grétarsson 6, Rafn Markús Vilbergsson
5, Magnús Þór Magnússon 5, Jóhann Ragnar
Benediktsson 6 - Sigurbergur Elísson 6 (80.,
Bojan Stefán Ljubicic -), Frans Elvarsson 6, Denis
Selimovic 5, Guðmundur Steinarsson 6 (45.,
Magnús Sverrir Þorsteinsson 6), Jóhann Birnir
Guðmundsson 5 - Hörður Sveinsson 6.
BREIÐABLIK (4-5-1): Ingvar Þór Kale 6 - Gísli Páll
Helgason 6 (78., Tómas Óli Garðarsson -), Sverrir
Ingi Ingason 6, Renee Troost 6, Þórður Steinar
Hreiðarsson 6 - Arnar Már Björgvinsson 6 (63.,
Ben Everson 6), Finnur Orri Margeirsson 7, Andri
Rafn Yeoman 6 (45., Rafn Andri Haraldsson 6),
Elfar Árni Aðalsteinsson 6, *Kristinn Jónsson 7 Nichlas Rohde 7.
* MAÐUR LEIKSINS

4-2
Samsung-völlur, áhorf.:830

Gunnar Jarl Jónsson (7)

0-1 Viðar Örn Kjartansson, víti (17.), 1-1
Garðar Jóhannsson (24.), 2-1 Garðar
Jóhannsson (34.), 2-2 Jon Andre Royrane
(45.), 3-2 Ellert Hreinsson (61.), 4-2 Baldvin
Sturluson (71.)
Skot (á mark): 14-7 (7-5)
Varin skot: Ingvar 3 - Duracak 3
STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 6 - Baldvin
Sturluson 6 (92., Bjarki Páll Eysteinsson -), Daníel
Laxdal 6, Alexander Scholz 7, Hörður Árnason
6 - Atli Jóhannsson 8, Mark Doninger 3, Halldór
Orri Björnsson 6 - Gunnar Örn Jónsson 6, Ellert
Hreinsson 7 (75., Kennie Chopart -), *Garðar
Jóhannsson 8 (84., Tryggvi Sveinn Bjarnason -).
SELFOSS (4-5-1): Ismet Duracak 5 - Ivar Skjerve
5, Hafþór Þrastarson 5, Bernard Brons 6, Robert
Sandnes 4 - Egill Jónsson 5, Babacar Sarr 4, Jón
Daði Böðvarsson 6, Jon Andre Royrane 5 (69.,
Ólafur Karl Finsen 5), Tómas Leifsson 6 - Viðar
Örn Kjartansson 6.
* MAÐUR LEIKSINS

Erlendur Eiríksson (7)

Framarar nánast öryggir
Fram hefur þriggja stiga og sex marka forskot á Selfoss fyrir lokaumferðina eftir
að Fram vann á Akranesi í gær á sama tíma og Selfoss tapaði í Garðabænum.
FÓTBOLTI Línur eru heldur betur
farnar að skýrast í Pepsi-deild
karla eftir að næstsíðasta umferðin fór fram í gær. Eyjamenn eru
öryggir með Evrópusæti og aðeins
stórslys hjá Fram í lokaumferðinni
kemur í veg fyrir að liðið haldi
sæti sínu í deildinni.
Fram steig stórt skref í þá átt að
halda sæti sínu í Pepsi-deild karla
með 1-0 sigri gegn ÍA á Akranesvelli. Sam Tillen skoraði eina mark
leiksins en Framliðið fékk mörg
færi til þess að bæta við mörkum
og Almarr Ormarsson skaut m.a.
fram hjá úr vítaspyrnu sem hann
tók í síðari hálfleik. Ögmundur
Kristinsson markvörður Fram
átti stórleik en bjargaði liði sínu
hvað eftir annað þegar Skagamenn
sóttu hart að gestunum undir lok
leiksins.
„Það er gaman þegar vel gengur
og ég hafði nóg að gera þarna
undir lokin,“ sagði Ögmundur.
„Við höfðum bara eitt markmið –
að vinna leikinn. Það tókst en það
stóð tæpt undir lokin. Við vorum
betra liðið í þessum leik og áttum
skilið að fara með stigin þrjú,“
sagði Ögmundur.
„Við fengum færin í þessum
leik til þess að gera út um þetta.
Ég held að 3-0 sigur hefði ekki
verið óeðlilegur miðað við öll
færin sem við fengum,“ sagði Þorvaldur Örlygsson þjálfari Fram í
leikslok. „Það fór aðeins um mig
þarna undir lok leiksins þar sem
Ögmundur bjargaði málunum í

markinu – en við þurfum að nýta
færin betur til þess að komast hjá
því að lenda í svona stöðum leik
eftir leik,“ sagði Þorvaldur.
Stjarnan sigraði Selfoss 4-2 á
heimavelli sínum í gær. Stjarnan
mun því leika hreinan úrslitaleik
um Evrópusæti gegn Breiðabliki
á laugardaginn en Selfoss þarf
á kraftaverki að halda í síðustu
umferðinni ætli liðið að halda
sæti sínu í deildinni. Staðan var
2-2 í hálfleik en Stjarnan var mun
betri aðilinn í leiknum og vann
sanngjarnan sigur.
Selfoss er þremur stigum á eftir
Fram með verri markatölu sem
nemur sex mörkum. Selfoss þarf
því að vinna ÍA stórt á laugardaginn og vonast eftir því að Fram
tapi stórt gegn ÍBV.
„Á meðan það er enn tölfræðilegur möguleiki á að halda sætinu
í deildinni þá höldum við áfram.
Útlitið er dökkt,“ sagði Logi Ólafsson þjálfari Selfoss.
„Við vorum ekki eins góðir og
við höfum verið í undanförnum
leikjum. Við trúðum, þegar við
náðum að jafna á síðustu mínútu
fyrri hálfleiks, að við myndum
geta nýtt það eins og við gerðum
á móti Keflavík á dögunum. Það
var ekki. Við vorum á eftir í öllum
atriðum.
Stjarnan er í þriðja sæti, stigi
á eftir ÍBV og með stigi meira en
Breiðablik. Stjarnan sækir Breiðablik heim í síðustu umferðinni.
„Það verður að búa til eitthvað

PEPSI-DEILDIN
STAÐAN FYRIR LOKAUMFERÐINA
FH
ÍBV
Stjarnan
Breiðablik
KR
Fylkir
ÍA
Valur
Keflavík
Fram
Selfoss
Grindavík

21 14 4 3 49-22
21 10 5 6 35-19
21
8 10 3 44-36
21
9 6 6 30-27
21
9 5 7 36-32
21
8 6 7 28-37
21
8 5 8 29-35
21
9 1 11 33-32
21
8 3 10 35-35
21
7 3 11 29-35
21
6 3 12 29-41
21
2 5 14 29-55

46
35
34
33
32
30
29
28
27
24
21
11

í þessu. Þetta mót er fyrir löngu
búið,“ sagði Bjarni Jóhannsson,
þjálfari Stjörnunnar, um úrslitaleikinn á laugardaginn.
Eyjamönnum tókst að tryggja
sér Evrópusætið þrátt fyrir að
missa niður 2-0 forystu á síðustu
þrettán mínútunum á móti Íslandsmeisturum FH á Hásteinsvellinum. Stigið nægir ÍBV þar sem að
helstu keppinautar þeirra, Stjarnan og Breiðablik, mætast í lokaumferðinni.
Valsmenn losnuðu endanlega
við falldrauginn með 4-1 stórsigri
á Grindavík og hrun KR-inga hélt
áfram með 2-3 tapi á móti Fylki í
Árbænum. Fráfarandi meistarar
úr Vesturbænum hafa aðeins náð
í 2 stig í síðustu fimm leikjum
sínum og eru nú komnir niður í 5.
sæti.
- seth, -gmi, -óój

4-1
Vodafonevöllur, áhorf.: 481

Örvar Sær Gíslason (7)

0-1 Hafþór Ægir Vilhjálmsson (16.), 1-1
Haukur Páll Sigurðsson (21.), 2-1 Matthías
Guðmundsson (29.), 3-1 Indriði Áki
Þorláksson (57.), 4-1 Indriði Áki (60.)
Skot (á mark): 14-4 (6-1)
Varin skot: Sindri Snær 0 - Óskar 2
VALUR (4-5-1): Sindri Snær Jensson 6 – Andri
Fannar Stefánsson 6, Atli Sveinn Þórarinsson 7,
Halldór Kristinn Halldórsson 7, Þórir Guðjónsson
6 – Matthías Guðmundsson 7 (64., Ásgeir Þór
Ingólfsson 5), *Rúnar Már Sigurjónsson 8, Haukur
Páll Sigurðsson 7 (56., Kolbeinn Kárason 6),
Guðjón Pétur Lýðsson 6, Kristinn Freyr Sigurðsson
6 – Indriði Áki Þorláksson 7 (80., Hafsteinn Briem
-).
GRINDAVÍK (4-5-1): Óskar Pétursson 5 – Loic
Ondo 6, Ólafur Örn Bjarnason 4, Björn Berg Bryde
5, Matthías Friðriksson 5 – Óli Baldur Bjarnason
5 (62., Tomi Ameobi 4), Alex Freyr Hilmarsson
5 (62., Pape Faye 5), Iain Williamson 6, Marko
Valdimar Stefánsson 6, Hafþór Ægir Vilhjálmsson
5 (86., Daníel Leó Grétarsson -) – Magnús
Björgvinsson 6
* MAÐUR LEIKSINS

3-2
Fylkisvöllur, áhorf.: 793

Valgeir Valgeirsson (5)

1-0 Björgólfur Takefusa (35.), 2-0
Ingimundur Níels Óskarsson (45.), 3-0
Emil Ásmundsson (53.), 3-1 Viktor Bjarki
Arnarsson (65.), 3-2 Viktor Bjarki (90.)
Skot (á mark): 15-15 (6-10)
Varin skot: Bjarni 1, Kristján 6 - Hannes 2
FYLKIR (4-5-1): Bjarni Þórður Halldórsson
6(45.Kristján Finnbogi Finnbogason 6) - Elís
Rafn Björnsson 7, David Elebert 7(66., Ásgeir
Eyþórsson 6), Kjartan Ágúst Breiðdal 6, Tómas
Þorsteinsson 6– Ásgeir Börkur Ásgeirsson 6, Emil
Ásmundsson 8, *Ingimundur Níels Óskarsson 8, Árni
Freyr Guðnason 5, Magnús Þórir Matthíasson 5 –
Björgólfur Takefusa 7(43., Jóhann Þórhallsson 6)
KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 5 – Magnús
Már Lúðvíksson 6 , Grétar Sigﬁnnur Sigurðsson
5, Aron Bjarki Jósepsson 6, Guðmundur Reynir
Gunnarsson 6 - Bjarni Eggerts Guðjónsson
4(60., Þorsteinn Már Ragnarsson 6), Viktor Bjarki
Arnarsson 7, Jónas Guðni Sævarsson 5 – Emil
Atlason 6, Atli Sigurjónsson 7, Gary John Martin 5.
* MAÐUR LEIKSINS

MÆTT I R T I L L EI KS
N1- deil d k a r l a
Mán. 24. sept. | N1-deild karla

Mán. 24. sept. | N1-deild karla

Mán. 24. sept. | N1-deild karla

Mán. 24. sept. | N1-deild karla

Akureyri–FH Afturelding–ÍR Haukar–Fram HK–Valur
Höllin, Ak. | Kl. 19:00

Varmá | Kl. 19:30

Schenkerhöllin | Kl. 19:30

Digranes | Kl. 19:30
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ENSKI BOLTINN

ÚRSLITIN

Enska úrvalsdeildin

N1 deild kvenna í handb.

Swansea - Everton
0-3
0-1 Victor Anichebe (22.), 0-2 Kevin Mirallas
(43.), 0-3 Marouane Fellaini (82.)
Chelsea - Stoke
1-0
1-0 Ashley Cole (85.)
Southampton - Aston Villa
4-1
0-1 Darren Bent (36.), 1-1 Rickie Lambert
(58.), 2-1 Nathaniel Clyne (64.), 3-1 Jason
Puncheon (72.), 4-1 Rickie Lambert (90.+5)
West Bromwich - Reading
1-0
1-0 Romelo Lukaku (71.)
West Ham - Sunderland
1-1
0-1 Steven Fletcher (10.), 1-1 K. Nolan (90.+3)
Wigan - Fulham
1-2
0-1 Hugo Rodallega (31.), 0-2 Damien Duff
(68.), 1-2 Arouna Koné (90.+1)

HK - Stjarnan
25-19 (14-7)
Mörk HK: Jóna Sigríður Halldórsdóttir 8,
Heiðrún Björk Helgadóttir 7, Nataly Sæunn
Valencia 3, Sóley Ívarsdóttir2, Emma Havin
Sardarsdóttir 1, Sigríður Hauksdóttir 1, Gerður
Arinbjarnar 1, Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir 1,
Arna Björk Almarsdóttir 1.
Mörk Stjörnunnar: Indíana Gunnarsdóttir 6,
Helena Örvarsdóttir 3, Sandra Sigurjónsdóttir
3, Arna Dýrfjörð 2, Þórhildur Gunnarsdóttir 2,
Ágústa Edda Björnsdóttir 1, Hanna Guðrún
Stefánsdóttir 1, Aida Dorovic 1.
Fylkir-Valur
9-32 (4-17)
Markahæstar: Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir
2, Tatjana Zukovska 2 - Dagný Skúladóttir 6,
Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir 6, Þorgerður
Anna Atladóttir 4, Rebekka Rut Skúladóttir 3,
Íris Ásta Pétursdóttir 3.
FH-Fram
17-27 (10-15)
Markahæstar: Ásdís Sigurðardóttir 6,
Elín Anna Baldursdóttir 3, Berglind Ósk
Björgvinsdóttir 3 - Sunna Jónsdóttir 5, Ásta
Birna Gunnarsdóttir 4, Elísabet Gunnarsdóttir
4, Stella Sigurðardóttir 4, Sigurbjörg
Jóhannsdóttir 3, Marthe Sördal 3.
Selfoss - Afturelding
26-16 (13-9)
Markahæstar: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir
9, Kristrún Steinþórsd. 8, Thelma Sif Kristjánsd.
5 - Sara Kristjánsdóttir 7, Sif Maríudóttir 4.
ÍBV - Grótta
22-22 (9-13)
Mörk ÍBV: Georgeta Grigore 6, Guðbjörg
Guðmannsd. 5, Drífa Þorvaldsd. 4, Simona
Vintala 3, Sóley Harald. 3, Ivana Mladenovic 1.
Mörk Gróttu: Sunna María Einarsdóttir 8,
Harpa Baldursdóttir 6, Unnur Ómarsdóttir 2,
Laufey Ásta Guðmundsdóttir 1, Elín Helga
Jónsdóttir 1, Rebekka Guðmundsdóttir 1, Eva
Björk Davíðsdóttir 1, Arndís María Erlingsdóttir
1, Þórunn Friðriksdóttir 1.

Liverpool - Manchester United

1-2

1-0 Steven Gerrard (46.), 1-1 Rafael (51.), 1-2
Robin van Persie, víti (81.)
Newcastle - Norwich

1-0

1-0 Demba Ba (19.)
Manchester City - Arsenal

1-1

1-0 Joleon Lescott (40.), 1-1 Koscielny (82.)
Tottenham - Queens Park Rangers

2-1

0-1 Bobby Zamora (33.), 1-1 Sjálfsmark (60.),
2-1 Jermain Defoe (61.).

Enska b-deildin
Crystal Palace - Cardiff
3-2
Aron Einar Gunnarsson skoraði fyrra mark
Cardiff sem komst í 2-0 í fyrri hálfleik.
Peterborough - Wolverhampton
0-2
Björn Bergmann Sigurðarson kom inn á 65.
mínútu og skoraði seinna mark Úlfanna.

Singapúr-kappaksturinn:

Vettel vann
FORMÚLA 1 Þjóðverjinn Sebastian

Vettel á Red Bull-bíl vann Formúlu 1-kappaksturinn í Singapúr í
gær. Lewis Hamilton á McLarenbíl var á ráspól en varð að hætta
keppni vegna bilunar í gírkassa.
Hamilton féll því niður í fjórða
sætið í heimsmeistarakeppni
ökuþóra en Vettel hoppaði upp í
annað sætið.
Jenson Button hjá McLaren
varð annar í kappakstrinum og í
þriðja sæti kom síðan Fernando
Alonso á Ferrari. Alonso (194
stig) er með 29 stiga forskot á
Vettel (165) í keppni ökumanna
þegar sex keppnir eru eftir en í
3. sæti er síðan Kimi Räikkönen
(149) sem varð sjötti í gær.
- óój

HALSEY AÐ HUGSA SIG UM Mark Halsey fær nokkur vel valin orð í eyra frá Rio Ferdinand á meðan hann metur hvað hann eigi að
gera við broti Jonjo Shelvey. Skömmu síðar fór rauða spjaldið á loft.
NORDICPHOTOS/GETTY

Halsey var örlagavaldurinn
Manchester United vann 2-1 sigur á Liverpool á Anfield í gær. Liverpool missti
mann af velli á 39. mínútu og sigurmarkið kom úr umdeildu víti í lok leiksins.
FÓTBOLTI Manchester United fagn-

aði langþráðum útisigri á erkifjendum sínum í Liverpool í stórleik helgarinnar í enska boltanum
í gær. Dramatíkin var mikil á
Anfield í gær þar sem dómarinn
Mark Halsey var svo sannarlega
örlagavaldur Liverpool-manna.
United var ekki búið að vinna á
Anfield síðan 2007 en ólíkt fyrri
árum þá féll flest allt með liðinu í
leiknum í gær.
Vendipunktur leiksins var þó
þegar Halsey dómari rak Jonjo
Shelvey út af með rautt spjald á 39.
mínútu leiksins fyrir brot á Jonny
Evans.
„Þetta var pottþétt rautt spjald
á Jonjo Shelvey því hann henti
sér inn í stórhættulega tæklingu.
Jonny Evans fór í boltann og náði
í hann og þetta var það eina sem
dómarinn gat gert í stöðunni,“

sagði Sir Alex Ferguson, stjóri
Manchester United. „Það voru
mjög mikil vonbrigði en ef Jonjo
Shelvey átti að fá rautt spjald þá
átti Jonny Evans líka að fá rautt.
Ég er afar svekktur að dómarinn
sá þetta atvik bara frá einu sjónarhorni,“ sagði Brendan Rodgers,
stjóri Liverpool.
Liverpool-liðið með Luis Suárez
í fararbroddi var búið að vera
miklu betra liðið og það breyttist
ekki mikið þótt að liðið missti
mann af velli.
Steven Gerrard kom Liverpool í 1-0 á upphafsmínútu seinni
hálfleiks en það tók United-menn
aðeins fimm mínútur að jafna.
Rafael skoraði þá með fallegu
skoti úr teignum eftir skemmtilega sendingu frá Shinji Kagawa.
Robin van Persie skoraði síðan
sigurmark Manchester United úr

umdeildri vítaspyrnu níu mínútum
fyrir leikslok.
„Þetta eru frábær úrslit fyrir
okkur en við spiluðum ekki vel.
Liverpool hafði yfirburði í fyrri
hálfleiknum en það gekk betur hjá
okkur í seinni hálfleik enda þeir
bara tíu. Sigur er sigur og ég er
ánægður með stigin en ekki með
frammistöðuna,“ sagði Sir Alex.
„Þetta var hetjuleg frammistaða
hjá mínum mönnum,“ sagði Brendan Rodgers. „Liðið spilaði stórkostlega fyrstu 65 mínútur leiksins en við þurfum bara að breyta
góðri spilamennsku í stig. Ég er
sannfærður um að við gerum það.
Þegar við fáum smá heppni með
okkur þá komumst við á skrið,“
sagði Rodgers en Liverpool er bara
búið að ná í tvö stig út úr fyrstu
fimm leikjum sínum.
ooj@frettabladid.is

Lengjubikar kv. í körfu
Snæfell-Hamar

85-51 (51-24)

Stigahæstar: Hildur Sigurðardóttir 19 (10 stoðs.),
Alda Leif Jónsdóttir 16, Berglind Gunnarsdóttir
12, Hildur Björg Kjartansdóttir 13 (11 frák.) - Íris
Ásgeirsdóttir 13, Marín Laufey Davíðsdóttir 12.

Haukar-Snæfell

69-77 (39-45)

Stigahæstar: Gunnhildur Gunnarsdóttir 17,
Jóhanna Björk Sveinsdóttir 15 (12 frák.), Lovísa
Henningsdóttir 10 - Berglind Gunnarsdóttir 25,
Kieraah Marlow 19 (8 frák.), Hildur Sigurðardóttir
13 (10 frák., 7 stoðs.).

Valur-Fjölnir

69-48 (27-26)

Stigahæstar: Unnur Lára Ásgeirsdóttir 13,
Guðbjörg Sverrisdóttir 12 (7 frák., 6 stoðs.),
Alberta Auguste 11 - Porsha Porter 15.

KR-Stjarnan
Grindavík-Keflavík

90-67
65-100

Snæfell og Keflavík unnu riðlana og mætast í
úrslitaleiknum í Keflavík á fimmtudaginn.
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> Stöð 2 klukkan 20.50
Fairly Legal

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON FER Í HEIMSÓKNIR

FM 92,4/93,5

Sindri svalar forvitninni

Skemmtileg þáttaröð um konu
sem er snillingur í að ná sáttum í
deilumálum. Í þættinum í kvöld
leggur hún allt í sölurnar fyrir
umbjóðanda sinn og gæti
þurft að fórna frelsinu fyrir
vinnuna.

Ég viðurkenni það að ég hef ofsalega gaman
af því að líta inn til fólks, sama í hvaða formi
það er. Ég skoða hönnunarblogg og tímarit
um hönnun og heimili, skoða íbúðir á
fasteignavefjum og reyni (á mjög sakleysislegan máta) að kíkja inn um glugga hjá
fólkinu í hverfinu þegar ég er á gangi.
Ég virðist þó ekki ein um þennan áhuga því
sjónvarpsmaðurinn Sindri Sindrason stýrir nýju
innslagi í Íslandi í dag er nefnist Heimsókn.
Þar tekur hann hús á hinu og þessu smekkfólki. Innslögin eru sýnd á föstudögum og í
fyrsta þætti heimsótti Sindri arkitektinn Rut
Káradóttur sem býr ásamt fjölskyldu sinni og
köttum í Neðra-Breiðholti. Sindri spjallaði við
Rut um hitt og þetta á meðan tökumaðurinn

gekk úr einu herberginu í annað og svalaði forvitni okkar er heima sátum. Heimilið var fallegt
og hlýlegt og mikið ofsalega langaði mig í heita
pottinn hennar!

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 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:
Dauðinn í Feneyjum 15.25 Fólk og fræði 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Lífsstarfið: Fortíð og framtíð 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir
18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Norðurslóð
20.00 Leynifélagið 20.30 Bankað upp á 21.30
Kvöldsagan: Folda 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins 22.25 Á söngleiðum 23.15
Kvika 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2
15.10 Silfur Egils (e)
16.30 Herstöðvarlíf (6:23) (Army Wives)
17.20 Sveitasæla
17.36 Spurt og sprellað
17.41 Óskabarnið
18.03 Teiknum dýrin
18.08 Fum og fát (17:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins (6:8) (Från
Sverige till himlen) Sænsk þáttaröð um fólk
sem lætur guðstrú stjórna lífi sínu.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Undur alheimsins – Fallið (3:4)
(Wonders of the Universe) Í þessum heimildamyndaflokki frá BBC útskýrir prófessor
Brian Cox hvernig lögmál vísindanna skýra
ekki aðeins sögu alheimsins, heldur líka sögu
okkar allra.
21.15 Castle (25:34) (Castle) Bandarísk þáttaröð. Höfundur sakamálasagna er
fenginn til að hjálpa lögreglunni þegar morðingi hermir eftir atburðum í bókum hans.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Sýnt úr leikjum á
Íslandsmóti karla og kvenna í handbolta og
körfubolta.
23.05 Njósnadeildin (5:8) (Spooks IX)
(e)
00.00 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

08.05 Tin Cup
10.20 Shorts
12.00 Lína Langsokkur
14.00 Tin Cup
16.15 Shorts
18.00 Lína Langsokkur
20.00 Sicko
22.05 Platoon
00.05 Obsessed
02.00 You Don‘t Know Jack
04.15 Platoon

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle (19:22)
08.30 Ellen (5:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (151:175)
10.20 Chuck (24:24)
11.05 Smash (12:15)
11.50 Falcon Crest (9:29)
12.35 Nágrannar
13.00 So you think You Can Dance
(21:23) (22:23)
15.10 ET Weekend
16.00 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen (6:170)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Malcolm In the Middle (3:22)
19.40 Modern Family (2:24)
20.05 Jamie Oliver‘s Food Revolution (2:6) Sjónvarpskokkurinn geðþekki fer
til Bandaríkjanna í þeim ásetningi að berjast
gegn offitu, hjartasjúkdómum og sykursýki.
20.50 Fairly Legal (4:13) Önnur þáttaröð
um lögfræðinginn Kate Reed sem hefur náttúrulega hæfileika til að leysa deilumál.
21.35 The Pillars of the Earth (7:8)
Dramatískir sjónvarpsþættir byggðir á metsölubók Kens Folletts og gerist sagan á þrettándu öld á tímum ringulreiðar og stjórnleysis.
22.35 Who Do You Think You Are?
(7:7) Áhugaverðir þættir þar sem þekktum
einstaklingum er gefinn kostur á að rekja
ættir sínar langt aftur og komast að ýmsu
áhugaverðu um forfeður sína.
23.20 The Big Bang Theory (21:24)
23.45 Mike & Molly (6:23)
00.05 How I Met Your Mother (24:24)
00.30 Bones (11:13)
01.15 Veep (4:8)
01.45 Weeds (9:13)
02.15 Chuck (24:24)
03.00 The New Monsters Today
04.45 NCIS (21:24)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Pepsi-mörkin
16.10 Spænski boltinn: Rayo

17.10 The Simpsons
17.30 ET Weekend Fremsti og frægasti

Vallecano - Real Madrid
17.55 Pepsi-deildin 2012
19.45 Pepsi-mörkin
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
22.00 Spænski boltinn: Barcelona Granada
23.45 Icelandic Fitness and Health Expó

þáttur í heimi um allt það helsta sem gerðist í
vikunni í heimi fína og fræga fólksins.
18.15 Glee (6:22)
19.00 Friends
19.25 The Simpsons (3:22) Hómer
er í skýjunum þegar hann fær aukavinnu
sem matargagnrýnandi í Springfield Shopper en veitingastaðaeigendurnir eru ekki eins
ánægðir með störf hans og ákveða að taka
málið í sínar hendur.
19.50 Friends (22:25)
20.15 New Girl (2:24) Frábærir gamanþættir um Jess sem neyðist til að endurskoða
líf sitt þegar hún kemst að því að kærastinn
hennar er ekki við eina fjölina felldur. Hún
finnur sér draumameðleigjendur þegar hún flytur inn með þremur karlmönnum og eru samskipti fjórmenninganna vægast sagt skopleg.
20.40 So You Think You Can Dance
(14:15) Stærsta danskeppni í heimi þar sem
efnilegir dansarar fá tækifæri til að slá í gegn.
Í hverri viku fá þeir krefjandi verkefni og það
fækkar í hópnum þar til ný dansstjarna er
krýnd.
22.05 Privileged (6:18) Bandarísk þáttaröð um unga konu með stóra drauma. Hún
fær vinnu hjá forríkri fjölskyldu sem einkakennari tvíburasystra sem eru ofdekraðar og
gjörspilltar.
22.45 Friends (22:25)
23.10 New Girl (2:24)
23.35 So You Think You Can Dance (14:15)
00.55 Privileged (6:18)
01.40 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Man. City - Arsenal
14.40 West Ham - Sunderland
16.30 Sunnudagsmessan
17.45 Premier League Review Show
2012/13 Sýndar eru svipmyndir frá öllum
leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.

18.45 Liverpool - Man. Utd.
20.30 Premier League World 2012/13
Stjörnurnar í ensku úrvalsdeildinni heimsóttar

21.00 Premier League Review Show
2012/13 Svipmyndir frá leikjunum í ensku
úrvalsdeildinni.
22.00 Football League Show 2012/13
Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næstefstu
deild enska boltans.

22.30 Wigan - Fulham

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent
barnaefni frá Stöð 2.

08.00 Dóra könnuður
08.25 Áfram Diego, áfram!
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI
09.05 Stubbarnir
09.30 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.55 Lukku-Láki
10.15 Stuðboltastelpurnar
10.40 Histeria!
11.00 Stöð 2 Krakkar – barnatími
17.00 Ofurmennið
17.25 Sorry I‘ve Got No Head
17.55 iCarly (3:45)

18.20 Doctors (32:175)
19.00 Ellen (6:170)
19.40 Spurningabomban (2:6)
20.25 Að hætti Sigga Hall (6:12)
20.55 Little Britain (6:8)
21.25 Pressa (6:6)
22.10 Ellen (6:170)
22.55 Spurningabomban (2:6)
23.40 Að hætti Sigga Hall (6:12)
00.10 Little Britain (6:8)
00.40 Doctors (32:175)
01.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.05 90210 (4:22) (e)
16.50 Minute To Win It (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 Big Fat Gypsy Wedding (2:5) (e)
19.10 America‘s Funniest Home Videos (e)
19.35 Will & Grace (20:24)
20.00 One Tree Hill (11:13) Leitin að
Nathan verður sífellt áhættumeiri.
20.45 Rookie Blue (11:13) Faðir eins nýliðans er ákærður fyrir morð en man ekkert
sökum áfengisdrykkju.
21.30 Óupplýst (4:7) Spennandi þættir
um óupplýst íslensk mál sem byggð eru á
sögum Íslendinga af óútskýrðum atburðum
sem hafa átt sér stað.
22.00 CSI: New York (6:18) Rannsóknarteymið rannsakar hvort leikur í karlaklúbbi
hafi mögulega leitt til dauða manns.
22.50 Jimmy Kimmel
23.35 Law & Order: Special Victims
Unit (6:24) (e)
00.20 Leverage (7:16) (e)
01.05 The Bachelorette (5:12) (e)
02.35 CSI (7:22) (e)
03.20 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 Tour Championship (4:4) 12.10 Golfing World 13.00
Tour Championship (4:4) 18.00 Golfing World 18.50 Tour Championship (4:4)
21.30 Upphitun fyrir Ryderbikarinn 2012
(5:6) 22.00 Golfing World 22.50 Ryder Cup
Official Film 1995 23.45 ESPN America

18.00 Að norðan

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf
fyrir alla 3 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús
meistaranna

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

PIPAR\TBWA • SÍA
P
Í • 122112

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

Óup
pp
plýst – hið dularfulla og óútskýrða
Efni þáttarins í kvöld er andaglas.
Mánudagar kl. 21:30

Vertu með í fjörinu

EK
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MISSA
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A
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95 6000
6000
www.skjareinn.is
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Hannar fyrir stórfyrirtæki í Suður-Kóreu

„Forrest Gump með Frank
Ocean. Það er svo hressandi og
skemmtilegt eitthvað.“
Salka Þorra Svanhvítardóttir, námsmaður
og föndrari.

Sigríður Heimisdóttir iðnhönnuður hefur hannað
heimilislínu fyrir suður-kóreska stórfyrirtækið
Jaju. Fyrirtækið er í eigu barnabarns stofnanda
Samsung-samsteypunnar.
„Ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í, ég fékk
bara símtal frá fyrirtæki í New York sem átti að
endurhanna vörumerkið og vildi fá mig til að uppfæra vörulínuna,“ útskýrir Sigríður. Símtalið fékk
hún fyrir rúmu ári og síðan þá hefur hún átt vikulega símafundi með stjórnendum Jaju auk þess
sem hún hefur flogið út til að vinna með hönnunarteymi þeirra næstum mánaðarlega. Aðspurð segir
hún mikla vinnu liggja að baki verkefninu en tekur
fram að sú vinna hafi verið stórskemmtileg.
„Ég fékk alveg frjálsar hendur við hönnunina
og maður fær ekki oft tækifæri til þess. Ég þurfti
svo að kynna mér lifnaðarhætti Suður-Kóreubúa
áður en ég hófst handa því það er margt ólíkt með

þeirra menningu og okkar. Þeir sitja til að mynda
mikið á gólfinu og búa mjög þröngt. Baðherbergin
þeirra eru eins og stór sturtuklefi og allar snyrtivörur eru geymdar í svefnherberginu. Þeir vinna
líka mikið og þess vegna þurfa heimilin að vera
þægileg og einföld.“
Samstarf Sigríðar og Jaju mun standa næstu
fimm árin og því er vinnu hennar ekki nærri lokið.
Jaju hefur þegar opnað eina verslun sem selur
hönnun Siggu og mun opna fleiri á næstu vikum.
Aðalverslun þeirra verður svo opnuð um áramótin
og verður sú á sjö hæðum á besta stað í Seoul. „Við
erum bara rétt að byrja,“ segir Sigga glaðlega að
lokum.
- sm
SKEMMTILEGT Sigríður Heimisdóttir hannaði vörulínu fyrir
suður-kóreska fyrirtækið Jaju, þar á meðal hægindastólinn
sem hún situr í á myndinni.

JÓN ÁRSÆLL: STUNDUM HEFUR HALLAÐ Á KONUR Í SJÁLFSTÆÐU FÓLKI

Eltir konur vestur um haf

Frumsýning
28. september
Forsala í fullum gangi!

„Okkur hefur lengi langað til Los
Angeles því þar er fullt af Íslendingum að gera það gott á fjölmörgum sviðum,“ segir sjónvarpsmaðurinn Jón Ársæll Þórðarson
sem er nýkominn heim frá Bandaríkjunum þar sem hann sótti heim
Íslendinga sem hafa komið sér vel
fyrir vestanhafs.
Jón Ársæll var að sanka að sér
efni í nýja þáttaröð af Sjálfstæðu
fólki sem fer í loftið á sunnudaginn. Tilviljun ein réði því að viðmælendur Jóns Ársæls voru einungis kvenkyns að þessu sinni.
„Við Steini [Steingrímur Þórðarson
framleiðandi] erum breyttir menn
eftir túrinn og mun mýkri en áður.
Stundum hefur hallað á kvenfólk
í þáttunum um Sjálfstætt fólk en
við reynum að gæta þess að hafa
jafnréttið í huga eins og við eigum
öll að gera,“ segir Jón Ársæll sem
byrjaði á því að fara á tískuvikuna í New York þar sem hönnuðir heimsins afhjúpuðu sumartísku
næsta árs. „Við fórum á hverja
tískusýninguna á fætur annarri í
fylgd Áslaugar Magnúsdóttur, sem
er að verða mikill áhrifavaldur í
tískunni þar vestra og þá um leið
um heim allan.“
Í Los Angeles flakkaði Jón
Ársæll svo á milli leik- og
tónlistarkvenna í borg englanna.
„Við byrjuðum á að hitta leikkonuna Anítu Briem sem er að
gera það gott. Á meðan við vorum
með henni var hún í stöðugum
prufum og á samningafundum
fyrir nýjar kvikmyndir. Hún er
stolt okkar, sverð og skjöldur og
ástfangin upp fyrir haus.“
Jón Ársæll heimsótti einnig
Önnu Mjöll Ólafsdóttur sem
stendur í miðjum erfiðum
skilnaði. Anna Mjöll er, að sögn
Jóns, eftirsótt söngkona í Bandaríkjunum og hefur fundið ástina
á nýjan leik. Jón segir Önnu Mjöll
opna sig í þættinum og fullyrðir
að hann eigi ekki eftir að láta
neinn ósnortinn.
Þá heimsótti sjónvarpsmaðurinn

FYLLIST STOLTI Íslenskar konur að gera það gott vestanhafs eru viðfangsefni sjónvarpsþátta Jóns Ársæls Þórðarsonar. Hér er hann með þeim Ölmu, Klöru og Steinunni í stúlknasveitinni The Charlies sem eru að reyna fyrir sér í tónlistarheiminum.

VIÐMÆLENDUR Í BANDARÍKJUNUM
■ Áslaug Magnúsdóttir

Á og rekur tískufyrirtækið Moda
Operandi sem sérhæfir sig í að
selja verk hönnuða á netinu.
■ Aníta Briem
Lærð leikkona frá Bretlandi og
búsett í Los Angeles. Fyrsta
hlutverk hennar vestanhafs var í
myndinni Journey to the Center of
the Earth sem frumsýnd var 2008.
■ Anna Mjöll Ólafsdóttir
Söngkona sem hefur verið búsett
í fjölda ára í Bandaríkjunum.

hljómsveitina Steed Lord með
Svölu Björgvinsdóttur í fararbroddi í Los Angeles, en tónlist
sveitarinnar vekur stöðugt meiri
athygli. „Svo fylgdumst við með
Ölmu, Klöru og Steinunni í The
Charlies og fengum meðal annars

■ Steed Lord

Raftónlistarsveit skipuð þeim
Svölu Björgvins, Einari og Agli
Eðvarðssonum en tónlist þeirra
hefur meðal annars hljómað í
raunveruleikaþáttunum So You
Think You Can Dance.
■ The Charlies
Skipuð þeim Klöru, Ölmu og
Steinunni sem áður voru í
sveitinni Nylon, en þær eru að
koma sér á framfæri vestanhafs.

að sjá þær syngja á tónleikum
fyrir valinn hóp fjárfesta, blaðaog umboðsmanna. Þegar ég lít yfir
þessa hröðu en skemmtilegu daga
fyllist ég einfaldlega stolti yfir öllu
sem íslenskt er.“
alfrun@frettabladid.is

Yrsa kennd við Columbia-háskólann

fös.
lau.
lau.
lau.

28/9 kl. 20
29/9 kl. 20
6/10 kl. 19
6/10 kl. 22

UPPSELT
örfá sæti
örfá sæti
örfá sæti

sun. 7/10 kl. 20
fös. 12/10 kl. 19
lau. 13/10 kl. 19
lau. 20/10 kl. 19

örfá sæti
UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT

Sýningar í Hofi á Akureyri
fös. 01/11 kl. 19 | lau. 02/11 kl. 19
Miðasala í síma 450 1000 og á
menningarhus.is

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Bók Yrsu Sigurðardóttur, Þriðja táknið, er kennd
á námskeiðinu „Scandinavian Crime in Film and
Literature“ við Columbia-háskólann í New York.
„Þetta er alveg frábært. Ég ætti kannski að
fá gráðu út á þetta. Ég ætti að fá að taka þennan
kúrs,“ segir Yrsa í léttum dúr.
Nemandi í námskeiðinu hafði samband við hana
og bað hana að svara nokkrum spurningum um
söguna sem hún gerði með mikilli ánægju. Columbia er einn virtasti háskóli í heimi og því er um
mikinn heiður að ræða fyrir Yrsu.
Hún hefur áður fengið fyrirspurnir frá íslenskum nemendum sem eru að gera ritgerðir um
bækur hennar og einnig frá Vancouver-háskóla
í Kanada en þetta er í fyrsta sinn sem nemandi
frá bandarískum háskóla hefur samband. Þessi
fyrirspurn er til marks um aukinn áhuga á skandínavískum glæpasögum vestanhafs. „Ég get ekki
ímyndað mér að fyrir fimmtán árum hefði nokkur
einasti skóli í Norður-Ameríku kennt skandínavískar glæpasögur. Það hefðu alla vega verið fáir í
tíma,“ segir Yrsa.
Útgáfurétturinn á Þriðja tákninu hefur verið
seldur á yfir þrjátíu tungumál, þar á meðal öll
helstu tungumál Vesturlanda, auk arabísku, kínversku og japönsku, svo nokkur séu nefnd.
Yrsa leggur nú lokahönd á nýja glæpasögu. Þar

ÁNÆGÐ Yrsa Sigurðardóttir er ánægð með að bók hennar skuli
vera kennd við Columbia-háskóla.

fær Þóra Guðmundsdóttir, sem hún kynnti til sögunnar í Þriðja tákninu, frí. Sagan gerist bæði í
nútímanum og á upptökuheimili á áttunda áratug
síðustu aldar.
- fb

Sony VAIO E-series
Glæsileg hönnun á góðu verði.
Intel Pentium B970 örgjörvi.
500GB diskur og 4GB minni.
15,5" Display Flat LED skjár.

Plantronics M25
Bluetooth heyrnartól
Bluetooth 3.0 MultiPoint heyrnartól.
DSP tækni, minnkar vindhljóð og
bergmál. Voice Alerts segir til um
ástand, hleðslu o.ﬂ.

Áður 119.990 kr.

Nú 99.990 kr.

Áður 7.757 kr.

Nú 5.818 kr.

Canon PowerShot SX150 IS
12x aðdráttur. 28mm gleiðlinsa og hristivörn.
14.1 MP CCD myndﬂaga. Smart Auto og
stillingar til að stilla ljósop, hraða o.s.frv.
7.5 cm (3.0") LCD skjár. HD vídeó með
steríó hljóði.

Þráðlaus Lenovo N930A mús
Áður 4.900 kr.

Nú 3.990 kr.

Upplifðu BOSE GÆÐI. Útvarp og
DVD spilari. Takmarkað magn.

Nú 189.900 kr.

Ódýr og nett linsa fyrir þá sem
vilja auka aðdráttarsviðið.

Áður 37.900 kr.

Nú 29.900 kr.

Áður 59.900 kr.

Nú 49.900 kr.

BOSE 3.2.1 GS III heimabíó
Áður 249.900 kr.

Canon EF-S
55-250 4-5.6 IS II TW

HAUST
TILTEKT

Lenovo E530
Intel Pentium B960 2,2GHz örgjörvi.
15,6" HD LED glampafrír skjár með
myndavél. 4GB minni og 500GB diskur.
Intel HD graphics 3000 skjákort.

Áður 109.900 kr.

Nú 99.900 kr.

Við rýmum fyrir nýjum vörum.
Full verslun af vörum á frábæru verði.
Tilboðin gilda til og með 28.september.

Leno
Lenovo E330
Intel C
Core i3 2370M 2,4GHz örgjörvi.
13,3" HD LED glampafrír skjár með
myndavél. 4GB minni og 320GB diskur.
mynd
Aðein
Aðeins 1,8kg og Windows 7 Pro stýrikerﬁ.

Sony hljómtæki fyrir
iPod og iPhone

Áður 129.900 kr.

Glæsileg hönnun.
Stórkostleg hljómgæði 2x 10w.
Tónjafnari fyrir rock, pop,
vocal og ﬂat. Fjarstýring fylgir.

Nú 114.900 kr.

Áður 39.990 kr.

Nú 27.990 kr.

Canon IXUS 510 HS
12x aðdráttur. Wi-Fi til að deila myndum
og vídeó. DIGIC 5 örgjörvi og 10.1 megapixla
CMOS. 3.0 PureColor II G LCD skjár.
Hágæða FULL HD (1080p) vídeó.
24 rammar á sekúndu.

Þráðlaustt Lenovo
ð
lyklaborð
Í lófastærð. Með trackball mús.
USB nano sendir.
endir. Baklýsing.
Dregur allt að 10 metrum.

Áður 74.900 kr.

Nú 59.900 kr.

Áður 10.900 kr.

Nú 8.990 kr.

Nýherji

Sími 569 7700

Borgartúni 37 – Reykjavík

Kaupangi – Akureyri

netverslun.is

Camlink Þrífótur
70-165cm
Áður 11.100 kr.

Nú 6.990 kr.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

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

VÍSIR

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

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Í síðustu viku byrjuðu æfingar á
sviði fyrir gamansýninguna Tveggja
þjónn sem sýnd verður á Stóra
sviði Þjóðleikhússins þann 12.
október. Leikmyndin er þó ekki
nema hálfnuð enda þykir hún
flókin og inniheldur marga palla
og einingar sem snúast. Það er því
unnið hörðum höndum að því að
ljúka við verkefnið. Með aðalhlutverkin fara Jóhannes Haukur
Jóhannesson og Ólafía
Hrönn Jónsdóttir og
sér KK bandið um
tónlist sýningarinnar.
Það ríkti mikil eftirvænting eftir bandinu
í húsinu áður en þeir
mættu á fyrstu
æfinguna enda
mun sveitin
nota ýmis
skemmtileg
hljóðfæri
á borð
við bílflautuorgel,
sílófón og
stáltrommu.

3,3$5?7%:$6Ì$

Allt á fullri ferð

Sæktu um lykil núna á ob.is eða á næstu Olís-s
stö
t ð.

Stiller í Munda
Bandaríski leikarinn Ben Stiller
er staddur hér á landi við tökur
á kvikmyndinni The Secret Life
of Walter Mitty. Leikarinn hefur
verið iðinn við að birta myndir
af sér á Twitter-síðu sinni og á
einni myndinni virðist
Stiller skarta trefli frá
hönnuðinum Munda
Vonda. Hollywoodstjörnurnar virðast
því ætla að leggja
sitt af mörkum við
að kynna umheiminum íslenska
hönnun. - sm

með ÓB-lyklinum hjá ÓB og Olís
s
Mest lesið
1 Skemmtistöðum lokað

Í dag, mánudag, er 7 króna afsláttur af eldsneytislítranum til ÓB- og Olís-ly
ykilhafa
– og
g tvöfaldir Vildarpunktar Icelandair þar ofan á til Vildarpunktasafn
nara.
Afslátturinn gildir bæði á ÓB- og Olís-stöðvum.

2 Stjórnlaus bíll lagði af stað
3 Handtekinn fyrir að látast vera
flugmaður
4 „Eitthvað mikið að ráðgjöf Hafró“
5 Stal Apple klukkunni?

9a0fsl%
áttur

Allt a

ð

Yﬁr

2500
titlar

RISAlagersala Forlagsins
er á Fiskislóð 39
Afslátturinn gildir einnig með Staðgreiðslukorti og Tv
venn
ennu
ukorti Olís.
Til að safna Vildarpunktum Icelandair með ÓB-lyklinum þarf að hafa hann tengda
dan
n Visa
V sa Icelandair,
American Express vildarkorti eða Einstaklingskorti Olís. Einnig er hægt að safna
a pun
punktu
ktum með
Sagakorti. Nánari upplýsingar um vildarkerﬁ ÓB eru á ob.is/Vildarkerﬁ.

UMRÆÐAN

