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Sölufulltrúi

Elín Viðarsdóttir

Lögg. fasteignasali

Okkur er sönn

ánægja að

Fallegt hús

Fasteignasala
Mosfellsbæjar
kynnir: Mjög
glæsilegt 321,8
einbýlishús
á tveimur hæðum
með einstakle
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garði við Ásholt fallegum
í Mosfellsbæ.
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Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölufulltrúi
Sími 897 5930
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því hann komst til
vits og ára. „Mér finnst
nauðsynlegt að
skreyta heimilið með
fallegum hlutum
þó það þurfi að vera innan
skynsamlegra marka. Við feðgarnir
búum tveir
saman og við reynum
að vera d l i

hönnun og
hef áhuga á markaðsfræði.
Áhuginn á
þessu tvennu varð til
þess að ég ásamt
tveimur vinum mínum
sem deila áhuganum, opnuðum netsíðuna
How do you
like Iceland á dögunum
SíðanBogi
er helg ð

Lágmyndir Almars
Alfreðssonar af Jóni
forseta hafa slegið í gegn.
fólk 34

Ólafur Karl og Ísak
Breki hafa það notalegt
í tungusófanum sem er
einn af hlutum heimilisins sem eru í uppáhaldi
hjá Ólafi. Yfir stofunni

Mánudagur
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Skattarnir skila sér betur
96,4% skatta fyrir árið 2011 höfðu skilað sér í ríkiskassann í júlí. Sýnir að skattahækkun þýðir ekki verri
skil, segir þingmaður Samfylkingar. Búið að vinsa skussana úr, segir þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
Lestrargleðin í öndvegi
Fyrsta Lestrarhátíð
Bókmenntaborgarinnar
Reykjavíkur hefst í dag.
tímamót 18

Gjörningaþoka
Guðmundur Andri Thorsson
skrifar um íslenska stjórnsýslu og allsnægtaborð
feitra fjárheimilda.
skoðun 13

EFNAHAGSMÁL Innheimta skatta

hefur ekki verið betri í áratug en
árið 2011, en 1. júlí höfðu 96,4%
skatta verið innheimt. Þar er átt
við staðgreiðslu, tryggingargjald,
virðisaukaskatt og þinggjöld einstaklinga og fyrirtækja.
Skattstofninn hefur hækkað
undanfarin ár og er nú nánast sá
sami og hann var árið 2005, eða
tæpur 481 milljarður. Það er hækkun um tæpa 14 milljarða frá árinu
á undan. Hvert prósentustig í innheimtu gefur 4,8 milljarða og betri
skattskil, auk stærri skattstofns,
og hafa því skilað um 23 milljörðum krónum meira í ríkiskassann en
árið á undan.

Helgi Hjörvar, formaður efnahags- og skattanefndar Alþingis,
segir að þetta sýni að skattstofninn
sé sterkur og skilin góð, en til lítils
sé að leggja á skatta ef þeir innheimtist ekki.
„Hvert prósent í innheimtuárangri getur skipt gríðarlegum
fjárhæðum til að loka fjárlagagatinu
og góður innheimtuárangur dregur
þannig úr þörfinni fyrir frekari
niðurskurði í velferðarkerfinu eða
aukna skatta.“
Pétur H. Blöndal, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, segir þetta
vera jákvæðar fréttir. Athyglisvert
sé að fyrirtæki virðist standa betur
í skilum. „Það má kannski segja

23

milljörðum meira
kom í ríkiskassann vegna stærri
skattstofns og betri
heimtna.

að hrunið hafi vinsað skussana út.
Svo má kannski segja að menn séu
passasamari varðandi skuldir og
hafi þá lært eitthvað af hruninu.
Það er jákvætt.“
Pétur segir eina skýringu geta
verið þá að innheimtuaðilar séu
duglegri, en miklar breytingar
hafi verið gerðar á skattstjóraembættum.

Helgi segir þessi auknu skattskil sýna að svartsýnisraddir
varðandi hækkun skatta hafi verið
óþarfar.
„Þetta sýnir að hrakspár um að
hækkanir á sköttum mundu annaðhvort leiða til þess að skattstofnar
hryndu, eða að tekjur innheimtust
ekki, virðast ekki eiga við rök að
styðjast.“
Skúli Olsen tollstjóri segir að
menn geti deilt um hvort tekjur
ríkisins ættu að vera hærri eða
lægri. „Markmið stjórnvalda að
undanförnu með skattahækkunum
voru þau að ná inn auknum tekjum
í ríkissjóð. Þessi tafla segir okkur
að það er að takast.“ - kóp / sjá síðu 4

Gunnar byrjar vel í UFC:

Á sér engan
óskamótherja
BARDAGAÍÞRÓTTIR Gunnar Nelson

FH fékk bikarinn
FH kláraði Íslandsmótið
með stæl og Breiðablik
tryggði sér Evrópusæti.
sport 30
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BJART með köflum sunnan til
en rigning eða slydda norðan- og
austanlands. Strekkingsvindur
allra vestast en annars hægari.
Hiti á bilinu 1 til 11 stig.
VEÐUR 4

NÝTT LÍF „Þetta var eins og í lygasögu,“ segir Sigríður Sigmarsdóttir, framkvæmdastýra Lífs styrktarfélags,
sem hélt dótabasar með notuðum leikföngum til styrktar Kvennadeild Landspítalans í gær. „Við byrjuðum í 400
fermetra húsnæði sem Reitir lánuðu, en enduðum á tíu fermetra plássi. Það seldist bara allt upp.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
Almenningur fylgjandi aðskilnaði fjárfestingarbanka og viðskiptabanka:

Mikill stuðningur við aðskilnað
KÖNNUN Mikill meirihluti landsmanna er fylgjandi

aðskilnaði viðskiptabanka og fjárfestingarbanka.
Þetta leiðir ný skoðanakönnun Capacent Gallup í ljós
sem unnin var fyrir Straum fjárfestingabanka.
Skoðanakönnunin var gerð dagana 20. til 27. september en Capacent hafði samband við 1.375 Íslendinga á kosningaaldri. Svarhlutfall var 60,1%.
Einungis 4,2% þeirra einstaklinga sem svöruðu í
könnuninni voru andvíg aðskilnaði. Alls 2,0% voru
alfarið andvíg, 0,4% voru mjög andvíg og 1,8% frekar andvíg. Þá svöruðu 15,6% svarenda hvorki né.
Ríflega fjórir af hverjum fimm svarenda, eða

80,2%, voru hins vegar fylgjandi aðskilnaði. Alls
37,6% voru alfarið hlynnt aðskilnaði, 21,6% voru
mjög hlynnt og 21,0% frekar hlynnt.
Karlar hafa aðeins meiri efasemdir um aðskilnað en konur og þá eru efasemdir einnig meiri í hópi
þeirra sem yngri eru.
Fjórtán þingmenn úr öllum flokkum nema Sjálfstæðisflokknum lögðu fram þingsályktunartillögu
um aðskilnað viðskiptabanka og fjárfestingarbanka
á síðasta þingi. Þá er breytingin einnig liður í efnahagstillögum sem Sjálfstæðisflokkurinn kynnti á
sama þingi.
- mþl
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afgreiddi sinn fyrsta andstæðing í UFC-bardaga með miklum
yfirburðum í Nottingham í Englandi um helgina. Gunnar vann
DaMarques Johnson á hengingarbragði strax í fyrstu lotu.
„Hann var nokkuð öflugur og
hreyfði sig vel. En ég náði yfirburðastöðu snemma og kláraði
bardagann,“ segir Gunnar í samtali við Fréttablaðið.
Hann á von á því
að berjast á ný í lok
þessa árs eða upphafi þess næsta og
telur jafnvel líklegt
að hans næsti
bardagi verði
í Bandaríkjunum. „Ég
á mér svo
sem engan
óskamótherja,“ segir
hann. „Bara
einhvern
skemmtilegan.“
- esá / sjá síðu 25
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Allir forsetaframbjóðendur nema Herdís Þorgeirsdóttir hafa nú birt fjárhagsupplýsingar um framboð sín:

Framboð Þóru kostaði 15,2 milljónir króna

kindur og lömb í sveitum norðaustanlands. Leit verður haldið
áfram í dag, en eftir það er talið að
búið sé að fínkemba flest svæði.
Egill Eysteinsson, bóndi á Vagnbrekku í Mývatnssveit, segir enn
óljóst hversu mikið fé hefur drepist. „Ég veit um dæmi þar sem
vantar yfir hundrað kindur á einu
og sama búinu,“ segir hann. „Það
gæti verið svona tuttugu prósent
af fénu.“
Björgunarsveitir Slysavarnafélagsins Landsbjargar aðstoðuðu
bændur um helgina. Störfin felast
að mestu leyti í smalamennsku og
leit að sauðfé.
- sv

Vitundarvakning um ofbeldi:

Fræðslu beint
inn í skólana
SAMFÉLAGSMÁL Starfshópur úr
þremur ráðuneytum hefur útbúið
vitundarvakningaráætlun um
kynferðisofbeldi gegn börnum.
Vitundarvakningin er tengd
þremur þáttum nýrrar aðalnámskrár og er markmiðið að fræða
börn og starfsfólk grunnskóla
um eðli og afleiðingar kynferðislegs ofbeldis. Meðal annars mun
Brúðuleikhús Blátt áfram fara
með sýningu í grunnskóla, stuttmynd verður dreift til allra 10.
bekkja og ráðstefnur verða haldnar víða um land í október.
- sv
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Vogar

Gjald fyrir kattahald
virðist tilviljanakennt
Mjög misjafnt er hversu mikið sveitarfélög rukka fyrir kattahald. Sums staðar
kostar ekkert að eiga kött en annars staðar mörg þúsund krónur á ári auk startgjalds. Bannað að rukka meira en kostar fyrir sveitarfélagið að sýsla um ketti.
DÝRAHALD Engu er líkara en til-

viljun ein ráði því hvort og hversu
mikið sveitarfélög rukka íbúa sína
fyrir að fá að halda kött. Þetta
segja Neytendasamtökin, sem hafa
gert úttekt á málinu.
Samtökin könnuðu gjaldskrána
fyrir kattahald í 42 sveitarfélögum. Í nítján þeirra er ekkert
gjald innheimt en sjö þeirra innheimta einungis skráningargjald,
sem er frá 1.750 krónum og upp í
15.000. Sex sveitarfélög af þessum 42 innheimta bæði skráningargjald og árgjald, og tíu innheimta
bara árgjald. Sveitarfélögin á
höfuðborgarsvæðinu innheimta
hvorki árgjald né skráningargjald.
Úttekt Neytendasamtakanna
leiddi líka í ljós að mjög misjafnt
er hvað er innifalið í árgjaldinu. Stundum er ormahreinsun,
ábyrgðartrygging, heilbrigðisskoðun og örmerking innifalin,
en í öðrum tilvikum er ekkert
innifalið í gjaldinu.

Neytendasamtökin segja
þennan mikla mun á verðskrá
milli sveitarfélaga vekja athygli,
vegna þess að lögum samkvæmt
eigi þjónustugjöld að standa
undir kostnaði sem sveitarfélög
verða fyrir vegna kattahaldsins, til dæmis vegna dýraeftirlits og annarrar þjónustu.
Þau megi ekki vera skattheimta sem stendur
undir annarri óskyldri
þjónustu.
„En hvernig má
rökstyðja að einn
köttur geti kostað
sveitarfélag tugi
þúsunda og jafnvel hátt í 100.000
á einni kattarævi?
Meðan sum sveitarfélög innheimta
afar lág gjöld eða
jafnvel ekki nein?“
er spurt í úttektinni.
Samtökin vitna í

0,4 m.
Andrea

1,5 m.
Hannes

1,8 m.

Meiri sveiflur í
svefntruflunum

15.000
13.146
4.000
7.500
5.900
Súðavík

Tálknafjörður

0

5.500
0

Seyðisfjarðar kaupst.

0
0
Sandgerði

Skagafjörður

9.500

15.000

15.000
Ísafjörður

Reykjanesbær

0

2.000
3.160
7.900
7.900
0
Hveragerðisbær

Húnaþing vestra

Hornafjörður

4.000

63.000
7.000
5.000
1.664
0
Grýtubakkahreppur

Grundarfjörður

0
0

Fljótsdalshérað

Grindavík

0

0

0
Fjarðabyggð

Garður

0
Fjallabyggð

Gjald við skráningu
Gjald á ári

15.000

9.000

9.500

8.500

0
0

5.800

3.500
5.000
7.500
6.000
1.785

15.000
LANDBÚNAÐUR Enn finnast lifandi

Borgarbyggð

Vantar allt
að fimmtungi
fjár á bæi

Árborg

Enn finnast lifandi kindur:

Akureyri

MYND/BRYNGEIR JÓNSSON

Akranes

kulda og hungri eftir óveðrið um miðjan
síðasta mánuð á Norðurlandi.

Ari

Ný rannsókn um Alzheimer:

Gjald í þeim sveitarfélögum sem rukka kattaeigendur

MARGT DAUTT Margar kindur drápust úr

Upphæðir í ísl. krónum

6,5 m.

Margrét Hallgrímsdóttir er settur safnstjóri Náttúruminjasafns Íslands. Safnið
verður húsnæðislaust um áramótin.
Safnmunirnir verða geymdir á Þjóðminjasafninu.

Kostnaður framboðanna

Ólafur

„Það er að sjálfsögðu höfuðatriði
að finna verðugar höfuðstöðvar fyrir
höfuðsafnið.“

Kosningabarátta Ólafs Ragnars var næstdýrust en hún kostaði
rúma sex og hálfa milljón. Ólafur
fékk 2,5 milljónir í styrki frá einstaklingum og 1,5 milljónir frá
fyrirtækjum.
Kostnaður við kosningabaráttu
Ara Trausta Guðmundssonar var
tæplega 1,8 milljónir. Ari Trausti
fékk tæplega 800 þúsund í styrki
frá fyrirtækjum og 500 þúsund frá
einstaklingum.
Þá kostaði kosningabarátta
Hannesar Bjarnasonar 1,5 milljónir króna og kosningabarátta Andreu J. Ólafsdóttur 400 þúsund.- mþl

15,2 m.

Margrét, er höfuðsafnið án
höfuðstöðva?

dót ti r sk i lað
upplýsingunum.
Þóra og Hannes
Bjarnason skiluðu uppgjöri um
helgina.
Framboð
Þóru Arnórsdóttur var dýrast og kostaði
ÞÓRA
eins og áður
ARNÓRSDÓTTIR
sagði 15,2 milljónir. Mestur kostnaður var við
auglýsingar og kynningar eða um
7,3 milljónir og þá fóru þrjár milljónir í kosningaskrifstofu.

Arnórsdóttur kostaði 15,2 milljónir króna, ríflega tvöfalt meira
en framboð Ólafs Ragnars Grímssonar. Framboð Þóru fékk tæpar
ellefu milljónir í styrki frá einstaklingum og fjórar milljónir frá
fyrirtækjum.
Forsetaframbjóðendum ber
lögum samkvæmt að skila fjárhagsupplýsingum um kosningabaráttu sína til Ríkisendurskoðunar. Frestur til að skila inn uppgjöri
vegna forsetakosninganna í júní
rann út í gær og hafa allir frambjóðendur nema Herdís Þorgeirs-

Þóra

STJÓRNMÁL Forsetaframboð Þóru

svar frá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga við
fyrirspurn þeirra
um málið, þar sem
segir að sveitarfélög geti ákveðið gjaldskrána upp
á sitt einsdæmi, en
þurfi hins vegar
að rökstyðja hana.
„Íbúar ættu því að
geta óskað eftir rökstuðningi síns sveitarfélags telji þeir gjöldin of há.“
stigur@frettabladid.is

KISA Þessi köttur yrði

mun dýrari ef hann væri
fluttur frá Reykjavík, þar
sem ekkert gjald er tekið,
til Akureyrar, þar sem þarf
að borga 7.500 krónur við
skráningu og svo 6.000
krónur á ári.

RANNSÓKN Sveiflur í svefntruflun-

um Alzheimersjúklinga eru meiri
en áður var talið. Fyrstu niðurstöður íslenskrar rannsóknar á
Alzheimer og kæfisvefni sýna
dagamun á þeim sem þjást af
báðum sjúkdómum.
Þrjátíu einstaklingar með
Alzheimer á byrjunarstigi taka
þátt í rannsókninni sem er gerð á
Landspítalanum. Fólkið sefur með
sérstakt svefnrannsóknartæki
sem greinir kæfisvefn auk þess
sem það svarar spurningum sem
reyna á minni og einbeitingu, að
því er fram kom í fréttum Stöðvar 2 í gær. Rannsókninni lýkur í
lok þessa árs en samkvæmt allra
fyrstu niðurstöðum virðist breytileiki á kæfisvefni þátttakenda
meiri milli nátta en rannsóknarmenn áttu von á.
- sv

Óhapp á Austurlandi:

Bíll endaði úti í
Jökulsárlóni
LÖGREGLUMÁL Mannlaus bíll rann

út í Jökulsárlón á fjórða tímanum
síðdegis í gær og fór á kaf. Talið er
að bíllinn sé á miklu dýpi.
Bandarísk kona, sem hafði bílinn á leigu, hafði lagt honum á
bílastæði við lónið þegar hann fór
skyndilega af stað. Talið er að hún
hafi ekki gengið rétt frá bílnum.
Kanna átti við háflóð í gærkvöld
hvort mögulegt væri að ná bílnum upp úr en mikill straumur er á
svæðinu.

STJÓRNMÁL
Erna í framboð
Erna Indriðadóttir,
stjórnsýslufræðingur
og starfsmaður Alcoa
Fjarðaáls, hefur ákveðið að gefa kost á sér í
annað sætið á framboðslista Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi.

Rannsókn írsks prófessors sýnir meðallengd getnaðarlima víða um heim:

Íslenskir lostakústar eru lengstir
VÍSINDI Íslenskir karlmenn eru
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með stærstu getnaðarlimi í Evrópu og er meðallengd þeirra, í
fullri reisn, 16,5 sentímetrar.
Karlmenn frá Kongó eru með
lengstu typpi í heimi, 18 sentímetra að meðaltali, en karlmenn
frá Norður- og Suður-Kóreu eru
með þau minnstu, um 9,6 sentímetra.
Richard Lynn, sálfræðiprófessor við Ulster Háskólann í NorðurÍrlandi, hefur komist að þessari
niðurstöðu eftir að hafa skoðað
getnaðarlimi hinna ýmsu þjóða
heims. Daily Mail greindi frá
rannsókn Lynn í gær.
Aðrar þjóðir sem eru ofarlega
á skala Lynn eru Ekvador, Gana,
Kólumbía, Ítalía og Suður-Afríka.
Meðallengdin er svo í styttri kantinum hjá karlmönnum frá Taílandi, Kína, Indlandi og Írlandi.

SMÁRALIND Þó rannsókn Lynn hafi ekki náð til bygginga eða styttna í typpalíki, er
óhætt að segja að Smáralind sé sennilega með stærri getnaðarlimum í heimi.

Þó nokkrar gagnrýnisraddir
hafa risið upp í kjölfar rannsóknar Lynns, sem segja hana meingallaða. Prófessorinn hafi einungis safnað að sér upplýsingum
um stærð getnaðarlima á Internetinu, en ekki ferðast til land-

anna og mælt mennina sjálfur
eða fengið gögn frá heilbrigðisstofnunum.
Niðurstöður rannsóknarinnar birtust þó í vísindatímaritinu
Personality and Individual Differences.
- sv

BLEIKA
SLAUFAN
FYLGIR
BLEIKUM
SÍMUM
HJÁ NOVA

VWHLQL

Bleika slaufan er til styrktar
Krabbameinsfélagi Íslands.

500

GDJXU

kr.
notkun á mán.
í 6 mánuði
fylgir!

500

kr.
notkun á mán.
í 12 mánuði
fylgir!

500 kr.

notkun á mán.
í 6 mánuði
fylgir!

Samsung Galaxy Y

24.990 kr.

Nokia Lumia 610
stgr.

46.990 kr.

Samsung SII
stgr.

79.990 kr.

stgr.

2.290 kr. á mán. í 12 mán.

2.890 kr. á mán. í 18 mán.

4.990 kr. á mán. í 18 mán.

500 kr. notkun á mán. í 6 mán.
og Bleika slaufan fylgir.

500 kr. notkun á mán. í 6 mán.
og Bleika slaufan fylgir.

500 kr. notkun á mán. í 12 mán.
og Bleika slaufan fylgir.
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi.
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.

í heimi!

Ragnheiður Ríkharðsdóttir mun taka ákvörðun fjárlaganefndar upp innan forsætisnefndar Alþingis:

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 28.09.2012

Bandaríkjadalur

123,37

123,95

Sterlingspund

199,90

200,88

Segir að ákvörðunin sé „röng og ófær“

Evra

159,52

160,42

STJÓRNSÝSLA Ragnheiður Rík-

Dönsk króna

21,396

21,522

Norsk króna

21,671

21,799

Sænsk króna

18,911

19,021

Japanskt jen

1,5881

1,5973

SDR

190,23

191,37

harðsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks, ætlar að taka ákvörðun
meirihluta fjárlaganefndar um að
senda fjáraukalög næsta árs ekki
til Ríkisendurskoðunar, upp í forsætisnefnd í vikunni. Ragnheiður
á einnig sæti í fjárlaganefnd.
„Þetta er röng ákvörðun og
algjörlega ófært,“ segir Ragnheiður. „Ég get ekki undir nokkrum kringumstæðum tekið undir
þetta.“
Ragnheiður segir að vissulega
sé gagnrýnivert í hversu langan

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
221,2957
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

BJÖRN VALUR
GÍSLASON

skoðun, en segir það ekki vera tilefni til að senda fjáraukalögin ekki
til stofnunarinnar. „Það er bara allt
annað mál,“ segir hún. „Ég hlýt
að spyrja mig – er eitthvað annað
sem hangir á spýtunni heldur en
akkúrat þetta. Vilja menn ekki að
fjáraukalögin fari til Ríkisendurskoðunar?“
Björn Valur Gíslason, formaður
fjárlaganefndar, segir málið ekki
flokkspólitískt.
„Viðbrögð stjórnarandstöðunnar
valda mér miklum vonbrigðum,“
segir hann. „Við eigum öll að vera

RAGNHEIÐUR RÍKHARÐSDÓTTIR

tíma vinnan við skýrsludrögin um
útgjöld ríkisins vegna Oracle-kerfisins hafi dregist hjá Ríkisendur-

sammála um að Ríkisendurskoðun
hafi ekki staðið sig vel hvað þetta
varðar. Það eru alvarleg málefni
sem þau komu ekki með til okkar.“
Varðandi vangaveltur Ragnheiðar bendir Björn Valur á að
fjáraukalögin séu aðgengileg öllum
þeim sem vilja sjá.
„Svo getur Ríkisendurskoðun
tekið þetta upp að sínu frumkvæði,“ segir hann. „Það er verið
að gera þetta mál flokkspólitískt,
sem það er ekki. Viðbrögðin hafa
öll verið á þann veg, sem hefur
valdið mér furðu.“
- sv

Betri skattinnheimta skilaði
10 milljarða tekjum árið 2011
Innheimta skatttekna hefur ekki verið betri í áratug. Skattstofninn hefur stækkað um 13 milljarða frá
síðasta ári og er svipaður og 2005. Markmið stjórnvalda um hærri skatttekjur hafa náðst segir tollstjóri.

Á GRUNDARTANGA Samdráttur var í inn-

flutningi á hráefni til álframleiðslu.

EFNAHAGSMÁL Innheimta skatttekna hefur batnað síðustu árin
en hún tók smá dýfu eftir hrun. 1.
júlí höfðu 96,4% verið innheimt af
sköttum. Þar er átt við staðgreiðslu,
tryggingargjald, virðisaukaskatt og
þinggjöld á einstaklinga og fyrirtæki.
Skúli Olsen tollstjóri segir töluna reyndar vera fljótandi, hún
sýni aðeins stöðuna á þeirri stundu
þegar mælingin er gerð. Geri skattstjóri áætlun á fyrirtæki daginn
eftir mælinguna
aukist höfuð stóllinn og innheimtuárangur
fer því eilítið
niður.
„Þarna
mælum við bara
þá skatta sem
við höfum bein
áhrif á með innSNORRI OLSEN
heimtuaðgerðum. Þetta er
vísbending fyrir okkur sem innheimtumenn um hvernig við erum
að standa okkur.“
Betri innheimta á milli áranna
2011 og 2010 skilaði um tíu milljörðum króna meira í ríkissjóð. Við það
bætist að skattstofninn sjálfur jókst
um 13 milljarða og því eru auknar
tekjur af stærri skattstofni og betri
innheimtu alls 23 milljarðar króna.
Skattstofninn er um 481 milljarður króna, sem er svipað og árið
2005. „Það þarf ekki að koma neinum á óvart, vegna þess að skattar
hafa verið að hækka. Virðisaukaskattur og tekjuskattur hafa til
dæmis hækkað. Einhver hluti af
þessu getur líka verið aukin velta,“
segir Skúli.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vöruskiptajöfnuður hagstæður:

47,8 milljarðar í
plús á árinu
VIÐSKIPTI Vöruskiptin við útlönd
voru hagstæð um 47,8 milljarða
fyrstu átta mánuði ársins.
Fluttar voru út vörur fyrir
413,3 milljarða króna en inn
fyrir 365,6 milljarða króna, samkvæmt frétt Hagstofu Íslands.
Vöruskiptajöfnuðurinn var því
18,8 milljörðum króna lakari en á
sama tíma í fyrra.
Fyrstu átta mánuði ársins 2012
var verðmæti vöruútflutnings
8,7 milljörðum eða 2,1% meira á
föstu gengi en á sama tíma árið
áður, en verðmæti vöruinnflutnings 27,5 milljörðum eða 8,1%
meira á föstu gengi. Aukning innflutnings varð mest í flutningatækjum og eldsneyti en samdráttur mestur í innflutningi hrá- og
rekstrarvara.
- shá

LÖGREGLUMÁL
Grunaður um sauðaþjófnað
Sauðaþjófnaður frístundabónda
sunnan Skarðsheiðar í Borgarfirði
er nú til rannsóknar hjá lögreglunni
í Borgarfirði og Dölum. Bóndinn er
grunaður um að hafa tekið þrjú lömb
annars bónda ófrjálsri hendi. Atvikið
uppgötvaðist þegar fjárglöggur maður
bar kennsl á lömbin þar sem þau
voru í girðingarhólfi og kom ábendingu á framfæri til lögreglu, að því er
segir á vef Skessuhorns.
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Hann segir árangurinn í innheimtu ánægjulegan, ekki síst
þegar litið er til síðustu tíu ára.
„Einhver gæti sagt að það sé
skrítið að ekki hafi náðst 100%
árangur í innheimtu á þeim árum
þegar nóg var til af peningum. En
þá voru menn kannski að fara í fjárfestingar sem voru kannski ekki
eins vel ígrundaðar og er í dag. Nú
færðu ekki peninga til að prófa eitthvað,“ segir Skúli. „Ef ég á að lesa
eitthvað út úr þessu þá er það það
að þeir sem eru að fara af stað í dag
séu að fara út í traustari rekstur.“
Pétur H. Blöndal, þingmaður

Það má segja að
komið sé upp mjög
sterkt kerfi í innheimtu skatta
og innheimtumenn skatta
hafi náð góðum árangri.

SKATTSKÝRSLU SKILAÐ Landsmenn eru duglegir að borga skattana sína, þrátt fyrir að
þeir hafi hækkað. Betri innheimta skilaði um 10 milljörðum aukalega í ríkissjóð árið
2011.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

PÉTUR BLÖNDAL
ÞINGMAÐUR SJÁLFSTÆÐISFLOKKS

Innheimta og álagning hinn 1. júlí árið eftir álagningu

Sjálfstæðisflokksins, segir betri
innheimtu fyrirtækja benda til þess
að búið sé að vinsa skussana út úr
rekstri. Vonandi hafi menn lært
það af hruninu að vera passasamir
varðandi skuldir.
Spurður hvort þetta þýði að
hærri skattar skili sér ekki í verri
innheimtu segir Pétur öðru máli
gegna með svokölluð rimlagjöld en
aðra skatta, en með því er átt við
gjöld sem varðar fangelsisrefsingu
að svíkjast undan.
„Það má segja að komið sé upp
mjög sterkt kerfi í innheimtu skatta
og innheimtumenn hafi náð góðum
árangri.“
kolbeinn@frettabladid.is
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veðurfréttamaður

NORÐANÁTT
verður ríkjandi
á landinu fram
eftir vikunni með
nokkuð björtu
veðri sunnanlands
en rigningu eða
slyddu norðan
og austan til. Það
kólnar heldur til
miðvikudags og
gæti fallið slydda
á láglendi norðan
heiða þann dag en
snjókoma til fjalla.
Á MORGUN
Strekkingur með Aströnd annars hægari.
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MIÐVIKUDAGUR
Strekkingsvindur
vestanlands og með Aströnd annars hægari.
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26°

Basel

21°

Berlín

18°

Billund

14°

Frankfurt

18°

Friedrichshafen

19°

Gautaborg

15°

Kaupmannahöfn

15°

Las Palmas

26°

London

18°

Mallorca

24°

New York

20°

Orlando

31°

Ósló

17°

París

19°

San Francisco

27°

Stokkhólmur

14°

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

Sérð þú eftir Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra úr
íslenskum stjórnmálum?
Já

23,7%

Nei

76,3%

SPURNING DAGSINS:

Telurðu áætlun stjórnvalda um
afnám gjaldeyrishafta á réttri
leið?
Segðu þína skoðun á Vísi.is

Tax Free-auglýsingar:

Hagkaup sektað um hálfa
milljón króna
VIÐSKIPTI Neytendastofa hefur
sektað Hagkaup um 500 þúsund
krónur fyrir að tilgreina ekki
prósentuafslátt þegar Tax Freedagar eru auglýstir.
Á vef Neytendastofu er bent
á að prósentuafsláttar hafi ekki
verið getið á stórum auglýsingaborðum í gluggum verslunarinnar í maí.
Síðasta sumar bannaði Neytendastofa Hagkaupi að auglýsa Tax Free-afslátt án þess að
afsláttarprósentan kæmi fram.
Margar ábendingar og fyrirspurnir komu frá neytendum
sem töldu afsláttinn eiga að
vera 25,5 prósent en hann hefði
hins vegar verið 20,32 prósent.
- ibs

Meirihlutinn á Álftanesi:

Sameiningin er
sögð hagkvæm
SVEITARSTJÓRNIR „Við mælum
með því að íbúar á Álftanesi og
í Garðabæ samþykki sameiningu, enda er það menningarlega, skipulagslega og rekstrarlega hagkvæmur kostur,“ segir í
yfirlýsingu bæjarfulltrúa þeirra
þriggja framboða sem mynda
meirihluta í bæjarstjórn Álftaness.
Kosið verður 20. október um
sameiningu sveitarfélaganna
tveggja. Opnuð hefur verið vefsíðan Okkarval.is auk þess sem
kynningarriti verður dreift á
hvert heimili.
„Allt er þetta gert til að hægt
verði að taka upplýsta ákvörðun
í sameiningarkosningunum. Við
hvetjum kjósendur á Álftanesi
til að nýta sér kosningarétt sinn,
mæta á kjörstað og hafa þannig
bein áhrif á framtíð samfélagsins,“ segja bæjarfulltrúarnir. - gar

Mikil aukning í sölu á nýjum bílum á síðustu mánuðum:

Áfrýjun Pussy Riot tekin fyrir:

Bílasala að taka við sér aftur

Býður miskunn
gegn iðrun

VIÐSKIPTI Alls seldust 514 nýir
bílar í september, en það jafngildir 65% aukningu í sölu miðað
við sama mánuð í fyrra. Á fyrstu
níu mánuðum ársins hafa 6.757
nýir bílar verið seldir hér á landi
en í fyrra voru þeir 5.431 á sama
tímabili.
Egill Jóhannsson, forstjóri
Brimborgar, segir sitt fyrirtæki
hafa fundið vel fyrir söluaukningunni. „Það er alveg greinilegt
að kaupmáttur fólks er heldur að
aukast þótt við séum enn þá vel
fyrir neðan eðlilega sölu í sögulegu samhengi,“ segir Egill.

Þá telur Egill
þörf fyrir nýja
bíla hafa safnast upp á síðustu árum þar
sem
margir hafi frestað stórkaupum
fyrst um sinn
eft i r ba n k a EGILL
hrunið. „Það er
JÓHANNSSON
engin spurning
að það er uppsöfnuð þörf eftir nýjum bílum.
Það voru seldir mjög margir nýir
bílar á árunum 2005 til 2007 og

þeir bílar eru nú orðnir fimm til
sjö ára. Það er algengt að fólk
skipti um bíl á þriggja ára fresti
þannig að margir eru væntanlega
komnir með tvöfalt eldri bíla en
þeir myndu vilja. Þá er fólk líka
farið að upplifa meiri viðgerðarkostnað og því líklegra til að
endurnýja,“ segir Egill.
Loks segir Egill að nýir bílar í
dag séu mun sparneytnari en þeir
bílar sem voru seldir á árunum
2005 til 2007. Með því að endurnýja núna geti margir þess vegna
minnkað eldsneytiskostnað sinn
talsvert.
- mþl

RÚSSLAND Forsvarsmenn rúss-

nesku rétttrúnaðarkirkjunnar
gáfu til kynna í gær að kirkjan
myndi sýna þremur meðlimum
pönkhljómsveitarinnar Pussy
Riot miskunn ef þær myndu iðrast gjörða sinna.
Áfrýjun þeirra verður tekin
fyrir í dag í en þær voru dæmdar í tveggja ára fangelsi fyrir
að halda svokallaða pönkmessu
í kapellu í Moskvu í febrúar á
þessu ári. Tilgangur stúlknanna
var að mótmæla Vladímir Pútín,
forseta Rússlands.

Gríðarlegt mannfall í Sýrlandi og eyðilegging minja
Yfir þrjátíu þúsund manns hafa fallið í átökunum í Sýrlandi. Skemmdir hafa orðið á heimsminjum. Tyrkir og
Egyptar biðla til bandamanna Assads um að hætta stuðningi sínum við „miskunnarlaus stjórnvöld“.
SÝRLAND, AP Auk gríðarlegs mann-

falls í átökum uppreisnarmanna
og Sýrlandsstjórnar hafa óafturkræfar skemmdir orðið á heimsminjum í landinu.
Um helgina logaði eldur í fornum útimarkaði innan borgarvirkisins í miðborg Aleppo, stærstu
borg landsins. Markaðurinn sem
enn er starfræktur er vinsæll
ferðamannastaður og á heimsminjaskrá UNESCO.
Uppreisnarmenn í Aleppo hafa
nýtt borgarvirkið sem miðstöð í
baráttu sinni gegn stjórn Bashars
al-Assad. Borgin byggðist upphaflega upp sem borgríki og þjónaði
virkið þá varnartilgangi. Nú þjónar virkið svipuðum tilgangi fyrir
uppreisnarmenn.
„Það er mikill missir og harmleikur sem fylgir því sem gerst
hefur í Aleppo,“ sagði Kishore
Rao, stjórnandi UNESCO. Flestar
þær minjar sem viðurkenndar eru
af UNESCO hafa verið skemmdar í átökunum í Sýrlandi síðustu
átján mánuði.
Myndbönd uppreisnarmanna
á vefnum sýna uppreisnarmenn
sprauta vatni á eldinn á meðan
félagar þeirra reyna að halda hermönnum stjórnarinnar í skefjum.
Sigur í Aleppo yrði hernaðarlega mjög mikilvægur fyrir
báðar fylkingar í átökunum í Sýrlandi. Sigur uppreisnarmanna þar
myndi veita þeim öfluga varðstöð nærri landamærum Sýrlands við Tyrkland. Borgin, undir
hervaldi stjórnarhersins, mundi
veita Assad mikilvægt olnbogarými. Borgarastríðið í Sýrlandi
hefur nú þegar kostað yfir 30 þúsund manns lífið að sögn aðgerðarsinna.
Tyrkir og Egyptar hafa eflt

HART BARIST Uppreisnarmenn reyna enn að ná fullum tökum á Aleppo, stærstu borg Sýrlands. Átökin hafa valdið miklu mann-

tjóni og eyðileggingu.

NORDICPHOTOS/AFP

„Ekkert vor í Sýrlandi“
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra minntist á ástandið í Sýrlandi í
ávarpi sínu fyrir allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna á laugardag. „Því miður
er ekkert vor í Sýrlandi,“ sagði Össur. „Þúsundir saklausra, ekki síst saklausra
barna, hafa týnt lífi sínu vegna kúgunar stjórnvalda.“
„Alþjóðasamfélagið verður að sameinast um að enda átökin og við
verðum að standa okkur betur í leit að pólitískri og friðsælli lausn handa
Sýrlendingum,“ sagði Össur. Þá sagði hann að sækja ætti þá til saka sem
framið hafa grimmdarverk þar.

stuðning sinn við uppreisnina.
Mohammed Morsi, forseti Egypta-

lands, ásamt Recep Tayyip Erdogan, forsætisráðherra Tyrklands,

segjast standa saman með íbúum
Sýrlands og Palestínumönnum.
„Það er sameiginlegt markmið okkar að standa með þjóðum
sem standa uppi í hárinu á stjórnvöldum; að standa með Palestínumönnum og Sýrlendingum,“ sagði
Mursi.
Erdogan biðlaði til Rússa, Kínverja og Írana um að hætta að
styðja við bakið á stjórn Assads í
Sýrlandi. „Sagan mun ekki fyrirgefa þeim sem standa með miskunnarlausum stjórnvöldum,“
sagði hann.
birgirh@frettabladid.is

Utanríkisráðherra ávarpaði Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York:

Öryggisráðið er orðið hindrun
SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR Össur Skarphéðinsson utan-

ríkisráðherra gagnrýndi Öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna (SÞ) harðlega í ávarpi sínu fyrir allsherjarþingi SÞ á laugardag. Sagði hann Öryggisráðið
ekki geta tekið á vandamálum nútímans og notaði
ófriðinn í Sýrlandi til þess að útskýra hvernig ráðið
getur ekki innlimað öll sjónarmið.
„Sannleikurinn er sá að Öryggisráðið er orðið
hindrun fyrir alþjóðasamfélagið í að leysa vandamál eins og í Sýrlandi,“ sagði Össur. „Við verðum
að endurreisa það svo það nýtist sem tæki en ekki
hindrun í málum eins og í Sýrlandi í ár, eða umsókn
Palestínumanna í fyrra.“
Össur fjallaði einnig um vaxandi spennu milli
Ísraela og Írana. Fyrr sama dag hafði Benjamin
Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, ýjað að því að
Ísrael myndi gera árás á Íran, jafnvel á næstu mánuðum. Beindi Össur þessum orðum til Netanyahu:
„Fyrir hönd Íslendinga: Ekki sprengja Íran. Ekki
hefja annað stríð í Mið-Austurlöndum.“
„Ekki smíða sprengjur,“ sagði hann við Mahmoud
Ahmadinejad, forseta Írans, í ræðunni.
Þá minnti Össur allsherjarþingið á að Íslendingar

ÁVARPAR ALSHERJARÞINGIÐ Össur Skarphéðinsson gagnrýndi Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna harðlega í ávarpi sínu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

hefðu efnt loforð sitt sem gefið var fyrir ári síðan
og viðurkennt sjálfstæði Palestínu. „Það sem meira
er, ekki einn einasti þingmaður á Alþingi greiddi
atkvæði gegn viðurkenningunni.“
- bþh
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Spretturinn hefst
á mánudaginn kl.12:00!
Vertu í viðbragðsstöðu. Við ræsum af stað
sjóðheitan sólarsprett á frábæru verði!
Tilboðið gildir til Tenerife og Kanarí á völdum
dagsetningum í október!
Sólarspretturinn hefst á mánudaginn 1.október
kl.12:00 og lýkur þriðjudaginn 2.október
kl. 12:00. Þú hefur aðeins 24 klukkustundir
til að bóka ferðina þína á þessu einstaka tilboði
– fyrstir koma fyrstir fá!

á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð.
Brottför 27. okt - 21 nótt

* Innifalið: Flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn.
Verð miðast við að bókað sé á netinu. Birt með fyrirvara um
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VEISTU SVARIÐ?

Rannsóknaleiðangri með aðkomu Íslendinga lokið eftir þriggja mánaða siglingu:

Ölvaður ökumaður tekinn:

Snædrekinn kominn til Kína

Stakk af eftir
að hafa velt bíl

RANNSÓKNIR Kínverska rannsókna-

1. Hvern sigraði bardagakappinn
Gunnar Nelson í UFC-bardagakeppninni á laugardag?
2. Hver er yfirmaður sendinefndar
AGS á Íslandi?
3. Hvers konar skóla hefur Héðinn
Ólafsson stofnað í Benidorm á
Spáni?
SVÖR

skipið og ísbrjóturinn Snædrekinn
kom til hafnar í Sjanghaí í Kína á
þriðjudaginn í síðustu viku, eftir
þriggja mánaða siglingu frá Asíu til
Evrópu eftir svonefndri norðausturleið um Norður-Íshaf. Snædrekinn var hér á landi í boði íslenskra
stjórnvalda í ágúst. Um borð störfuðu tveir íslenskir vísindamenn að
norðurslóðarannsóknum.
Í frétt AP-fréttastofunnar er
vitnað til fréttatilkynningar Heimskautastofnunar Kína. Þar segir að
mikilvægum upplýsingum um siglingaleiðina hafi verið aflað, sem og

upplýsingum um veður og umhverfi
almennt. Eins að leiðangurinn hafi
verið mikilvæg æfing fyrir kínversk skip sem koma til með að nýta
siglingaleiðina í framtíðinni.
Leiðin um Norður-Íshafið er um
40% styttri en hefðbundin siglingaleið frá Kína til Evrópu ef farið er
um Indlandshaf, Súez-skurðinn og
Miðjarðarhaf.
Heimsókn Snædrekans til Íslands
var skipulögð af Rannsóknamiðstöð
Íslands (RANNÍS) í samráði við
fjölmarga aðila hér á landi; embætti
forseta Íslands, háskóla, ráðuneyti,
stofnanir og sveitarfélög.
- shá

SNÆDREKINN Skipið er stærsti ísbrjótur
Kínverja sem ekki er knúinn kjarnorku,
eða um 20 þúsund tonn.
MYND/RANNÍS

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kom að mannlausri bifreið sem hafði oltið á
Helgafellsvegi í gærmorgun.
Stuttu síðar var ökumaðurinn
handtekinn en hann var ölvaður.
Þá var tilkynnt um undarlegar
mannaferðir í kringum bifreið við
Grýtubakka í Reykjavík. Að sögn
lögreglu var par handtekið grunað
um að hafa ekið bifreiðinni en
bæði voru í mjög mikilli vímu.
Þau voru flutt á lögreglustöð og
vistuð í fangageymslu þar til unnt
var að ræða við þau.

1. Damarques Johnson 2. Daria
Zakharova 3. Kafaraskóla

Börn fara á mis við
íslenskan veruleika
9LèHUXP
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Hlustaðu á Dísu ljósálf
og Alfinn álfakóng á Vísi
Á Vísi er hægt að horfaa á
tur
myndskreyttan upplestur
úr þessum sígildu
ý
ævintýrum.

Íslenskir rithöfundar fá yfirleitt ekki rithöfundalaun fyrir að skrifa barnabækur. Þeir eiga einnig í mjög erfiðri samkeppni við þýddar erlendar barnabækur.
Útgefendur eru margir hættir að gefa út íslenskar bókmenntir fyrir börn.
BÓKMENNTIR Íslenskum barna-

bókmenntum er ábótavant, segir
Bryndís Loftsdóttir, vörustjóri
íslenskra bóka hjá Pennanum.
Íslenskur raunveruleiki á sér
ekki stað í bókum fyrir yngstu
börnin „Íslenskir barnabókahöfundar eru í mjög erfiðri samkeppni við erlendar bækur,“ segir
Bryndís.
Barnabækur eru þriðjungur
allra seldra bóka á Íslandi og er
meirihluti þeirra þýddar erlendar barnabækur. Bryndís telur að
helsta ástæða þess sé að ódýrara
sé að kaupa inn erlendar bækur
og að íslenskir barnabókahöfundar fái almennt ekki styrki til
sinna starfa.
Erlendu bækurnar eru yfirleitt
keyptar, þýddar og samprentaðar
á mörgum tungumálum erlendis. „Fyrir hinn almenna neytanda kosta erlendar og íslenskar
bækur svipaða upphæð. Neytandinn er ekki meðvitaður um að það
þurfi að borga meira fyrir bók
sem samin er af íslenskum höfundum og myndskreytt af Íslendingi.“
Helsta orsök þessa segir Bryndís vera að Launasjóði rithöfunda
er ekki skylt að veita barnabókahöfundum rithöfundalaun. „Ég
veit að Gerður Kristný hefur
ekki fengið rithöfundalaun þegar
hún hefur skrifað barnabækur.
Þá er einhvern veginn litið fram
hjá því.“
„Ég skoðaði tölfræði um úthlutanir úr sjóðnum síðustu ár. Eina
tölfræðin sem gefin var upp
er hversu margir rithöfundar
búsettir erlendis, á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu
hefðu fengið styrk. Einnig voru
þar upplýsingar um kynjaskiptingu. Verkefnistenging styrkjanna virtist ekkert liggja á
lausu,“ segir Bryndís.
Spurð hvað valdi því að barnabókahöfundar fái síður styrki
segir hún það einfaldlega vera

30.000
2010
2011
20.000

10.000

0

Íslenskar
barnabækur

Þýddar
barnabækur

Íslenskar smábarnabækur
0-3 ára

Þýddar smábarnabækur
0-3 ára

Bendibækurnar gefa ekki íslenska mynd
Íslendingar eiga ekki nógu margar
myndabækur handa yngstu börnunum og
heftir það málþroska þeirra og skilning á
íslenskum raunveruleika. „Bókunum fyrir
yngstu börnin, frá svona 0-2 ára, sem við
köllum bendibækur er ábótavant. Í þessum
bókum bendir maður á myndir með
börnunum. Við eigum eina svona íslenska
barnabók eftir Halldór Pétursson sem heitir
Íslensku dýrin,“ segir Bryndís. „Þetta er eina
íslenska bendibókin sem er til.“
„Við eigum ekki neina bendibók þar sem við getum bent börnunum okkar
á íslenska hluti eins og slátur, kjötsúpu, kleinu, soðna ýsu og íslenskan lögreglubíl. Lögreglubílarnir eru hvítir og grænir í þessum bókum en ekki hvítir,
bláir og rauðir. Við erum að missa íslenskan raunveruleika út fyrir yngstu
börnin.“

Nú heyri ég að fjölmargar útgáfur séu
að hætta að gefa út íslenskar
barnabækur, það borgi sig ekki.
BRYNDÍS LOFTSDÓTTIR
VÖRUSTJÓRI ÍSLENSKRA
BÓKA HJÁ PENNANUM

þróun. „Það var ekki svo mikið af
þýddum bókum í gamla daga. Nú
heyri ég að fjölmargar útgáfur

séu að hætta að gefa út íslenskar
barnabækur, það borgi sig ekki.“
Bryndís vill ekki að launasjóðurinn sé skyldugur til að veita
ákveðið mikið til barnabókahöfunda en leggur þó til að tölfræði
yfir verkefnaskiptingu styrkjanna verði tekin saman.
„Ég held að það myndi hjálpa
örlítið við að leiðrétta þessa
skekkju,“ segir Bryndís að
lokum.
birgirh@frettabladid.is

Árásir á erlenda hermenn og lögreglu hafa færst í aukana í Afganistan:

2.000 bandarískir hermenn fallnir
AFGANISTAN Tvö þúsund bandarísk-

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað.
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.

Sala íslenskra og þýddra barnabóka 2010 og 2011

ir hermenn hafa fallið í Afganistan frá því að stríðið þar í landi
hófst fyrir rúmum áratug.
Bandarískur hermaður og
samlandi hans, sem vann við
verktakastörf í Afganistan, voru
skotnir til bana í nágrenni við
herbækistöðvar afganska hersins í Wardak-héraði í austurhluta
landsins á laugardag. Árásarmaðurinn, sem talinn er afganskur
hermaður, skaut auk þess til bana
tvo starfsbræður sína og særði
fjóra til viðbótar.
Þar með hafa tvö þúsund bandarískir hermenn fallið í Afganistan

frá því að stríðið hófst þar í landi
árið 2001. Árásum afganskra hermanna og lögreglu á hermenn á
vegum Bandaríkjanna og NATÓ
hefur fjölgað á síðustu mánuðum og hafa 52 erlendir hermenn
fallið í Afganistan það sem af er
ári. Talið er að svipaður fjöldi
afganskra her- og lögreglumanna
hafi fallið í árásunum.
Þá eru ótaldir allir þeir
óbreyttu borgarar sem látið hafa
lífið í átökunum.
Bandaríski herinn verður að
mestu farinn frá Afganistan í árslok árið 2014, ef áætlanir Baracks
Obama forseta standast.

Í AFGANISTAN Afganskir lögreglumenn
og hermenn snúast æ oftar gegn
erlendu hersetuliði í landinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

alþingi
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FRUMVARPI um breytingu á lögreglulögum var vísað til annarrar umræðu og til allsherjar- og menntamálanefndar á fimmtudag.
Þar er gert ráð fyrir því að landið skiptist í átta lögregluumdæmi.

ORÐRÉTT
Alþingismenn tókust á um það á fimmtudag hvort vísa ætti rammaáætlun til
umhverfis- og samgöngunefndar eða atvinnuveganefndar. Óhætt er að segja
að stór orð hafi verið látin falla og dugði ekkert minna en brigsl um brot á
þingsköpum.

„Þeir sem kjósa að senda þetta til umhverfisnefndar
en ekki atvinnuveganefndar, sem skýrt er kveðið á um
í þingsköpum og kemur fram í rammaáætlun, um hvað
hún fjallar, og greiða atkvæði með því brjóta þar með þingsköp Alþingis sem urðu að lögum 29. júní síðastliðinn.“
Jón Gunnarsson

„Við í meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar
vorum ekkert sérstaklega sátt við að þessu stærsta umhverfismáli okkar tíma hefði verið vísað til atvinnuveganefndar
í vor. Við lutum hins vegar þeirri niðurstöðu og efndum hvorki
til átaka né ófriðar um það. [Gripið fram í] Nú er hins vegar
umhverfis- og auðlindaráðuneyti orðið til. Atvinnuveganefnd lauk ekki
málinu [Gripið fram í] eins og búist hafði verið við. Nú í haust mælir umhverfisráðherra fyrir þessu máli [Jón Gunnarsson kallar fram í: Hún hefur
áður brotið lög.] og það blasir við og er eðlilegt og réttmætt ferli að mál
umhverfisráðherra fari til umhverfis- og samgöngunefndar.“

URRIÐAFOSS Á meðal þeirra virkjanakosta sem færðust úr nýtingarflokki í biðflokk á lokametrun rammaáætlunar vou kostir í

neðanverðri Þjórsá. Óhætt er að segja að málið sé pólitískt.

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir

„Mig langar jafnframt að benda á að ég hef lifað
þá tíma, þó að ég sé ekki rosalega gömul, þar sem
sjónarmið atvinnulífsins hafa alltaf vegið þyngra frekar en að
láta náttúruna njóta vafans. Þannig fagna ég því að við erum
að ná ákveðnu jafnvægi hér inni þó það sé mér mjög þungt
að við séum eiginlega að fara með náttúruna eins og skiptimynt. Mér
finnst það erfitt.“
Birgitta Jónsdóttir

ÞANKABROT

Hugsað til enda?
Meirihluti fjárlaganefndar ákvað að senda fjáraukalagafrumvarp ekki til
Ríkisendurskoðunar til umsagnar, eins og venjan er. Ástæðan; ekkert traust
ríkir lengur á milli meirihlutans og stofnunarinnar, eins
og sagt er. Raunar liggur í orðanna hljóðan hjá formanni
nefndarinar að það sé ekki stofnunin sem slík sem hefur
fyrirgert trausti sínu, heldur yfirmaður hennar, ríkisendurskoðandi sjálfur. Hins vegar hefur formaðurinn, Björn
Valur Gíslason, ekki sagt það, heldur talað óljóst um að
traustið þurfi að laga. Einhvern veginn.
Ríkisendurskoðun er ein mikilvægasta stofnun samfélagsins. Hún hefur það hlutverk að endurskoða ríkisBJÖRN VALUR
reikning og reikninga þeirra aðila sem hafa með höndum
GÍSLASON
rekstur og fjárvörslu á vegum ríkisins. Þá skal hún „annast
eftirlit með framkvæmd fjárlaga“ eins og segir í lögum um
hana og aðstoða þingnefndir við störf er varða fjárhagsmálefni ríkisins.
Hefur meirihluti fjárlaganefndar hugsað til enda hvað
þessi vantraustsyfirlýsing þýðir? Vantraustið skapast ekki
síst vegna þess að ríkisendurskoðun upplýsti Alþingi
ekki um innihald skýrslunnar frægu og seinunnu. En
hvað kemur það endurskoðun fjáraukalaga við? Og ef
stofnuninni er ekki treyst fyrir þeim, hvað þá með öll þau
SVEINN ARASON
álit og skýrslur sem unnin voru á þeim tíma sem skýrslan
fræga lá í þagnargildi? Er eitthvað að marka þau?
Hitt er annað mál að um stofnun eins og Ríkisendurskoðun verður að
ríkja algjört traust. Það traust er mun mikilvægara en þær persónur sem um
málin véla.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Virkja verkefnisstjórnina
Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að verkefnisstjórn um
rammaáætlun verði falið að
flokka virkjanakosti. Tekur
málið úr höndum þingsins.
Formaður flokksins mælti
fyrir málinu á fimmtudag.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt
fram þingsályktunartillögu um
breytingu á lögum um verndar- og
orkunýtingaráætlun, eða rammaáætlun. Flokkurinn leggur til að
verkefnisstjórninni, sem vann tillögur fyrir ráðherra, verði falið að
flokka virkjanakosti í verndar-,
nýtingar- eða
biðflokk. Bjarni
Benediktsson, formaður
flokksins, mælti
fyrir tillögunni
á fimmtudag.
Bjarni sagði
þá að tillögunni
væri ætlað að
tryggja skýrBJARNI
leika og virkni
BENEDIKTSSON
laganna
og
tryggja það að fagleg sjónarmið
ráði við flokkun virkjanakosta og
gerð verndar- og orkunýtingaráætlunar.
„Allir sem fylgst hafa með
umræðunni um þetta mál frá
því að þingsályktunartillögu um
það var teflt fram á síðasta þingi
kannast við átökin sem um það
hafa verið. Þau hafa að stærstum

hluta snúist um að málið hafi um
of fallið í pólitískan farveg á síðustu metrunum áður en þingmálið
sjálft varð til.“

Um leið og málið er komið á þann
stað er útilokað að það náist einhver sátt sem stendur til langs tíma
og lifi af skipti á ríkisstjórnum.“

Burt með pólitíkina
Um það snýst tillagan helst; að taka
flokkunina úr höndum stjórnmálamanna og setja í
hendur fagfólks.
Eftir að verkefnisstjórnin hafði
sk i lað ti llögum sínum var
vinnuhópi, undir
forystu Svanfríðar Jónasdóttur, fyrrverILLUGI
andi þingmanns
GUNNARSSON
Samfylkingarinnar, falið að flokka kostina niður.
Illugi Gunnarsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins,
segir að tillögu flokksins sé ætlað
að ná pólitískri sátt um það viðkvæma mál sem nýting orkulinda
sé.
„Það verður að nást jafnvægi á
milli nýtingar- og verndunarsjónarmiða og það jafnvægi verður að
endurspegla pólitíska sátt.“ Hann
segir rétt að nýta þá miklu vinnu
sem unnin hafi verið á undanförnum árum af sérfræðingum við mat
á virkjanakostum.
„Við leggjum upp með að til
þess að ná þeirri sátt verði að vera
tryggt að á lokastigum þessa máls
fari pólitíkin ekki með puttana inn
í þetta og byrji að hræra í málinu.
Ef það gerist, þá verður engin sátt.

Rannsóknir skilgreindar
Illugi segir að til að sú sátt náist
verði allir að vera tilbúnir að
gefa eftir. Það verði hins vegar að
gerast með þeim hætti að byggt sé
á ráðgjöf sérfræðinga.
Tillagan gerir einnig ráð fyrir
því að virkjanakostir fari ekki í
biðflokk nema skilgreint sé hvaða
upplýsinga þurfi að afla til að segja
af eða á með nýtingu eða vernd.
„Það má ekki vera þannig að
kostir séu settir í biðflokk bara
vegna þess að menn vilja ekki taka
afstöðu. Það sé þá tilgreint hvaða
upplýsingar vantar sem eru rökin
fyrir því að setja kostinn í biðflokk.
Þá verður hægt að ráðast í að afla
þeirra gagna og þegar þau eru
komin ákveða hvort viðkomandi
kostur fer í nýtingu eða vernd.“
Tillagan var samþykkt til annarrar umræðu en hún gerir ráð
fyrir því að verkefnisstjórnin skili
tillögum sínum til ráðherra fyrir
31. desember og ráðherra leggi tillögurnar óbreyttar fyrir Alþingi
eigi síðar en 1. febrúar 2013.
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Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Hinn eini sanni!
LA-Z-BOY er hágæða vörumerki, þar sem
þægindi, notagildi og ending fara saman.
Upplifðu hvíld á nýjan hátt og færðu þægindi
inn á þitt heimili með LA-Z-BOY.
LA-Z-BOY er eini stóllinn í heiminum sem
hefur 18 mismunandi hægindastillingar.
LA-Z-BOY er skrásett vörumerki og fæst

109.990
FULL
FU
LLT
TV
VE
ERÐ
RÐ:: 99
99.9
99
90
0

ASPEN La-z-boy stóll.
Brúnt eða natur áklæði.
B:80 D:85 H:100 cm.

FULLT VERÐ: 129.990

RIALTO La-z-boy stóll.
Brúnt, svart eða natur áklæði.
B:80 D:90 H:100 cm.

eingöngu í Húsgagnahöllinni.

119.990

149.990

FULLT VERÐ: 139.990

La-z-boy stóll. Svart, vínrautt, brúnt eða ljóst leður.
B:80 D:85 H:102 cm.

FULLT VERÐ: 169.990

GRAND PINNACLE XL La-z-boy
stóll. Svart eða brúnt leður. B:84
D:107 H:118 cm.

H Ú S G A G N A H Ö L L I N  Ǧ   Ã     Û  Ą   ȝ ț  Ǧ        Ã   Ǧ   Ã    Ƞ Ƞ ȣ  Ȝ Ȝ ț ț  O P I Ð

          Ȝ ț ǂ Ȝ ȣ             Ȝ Ȝ ǂ Ȝ Ȣ                Ą ǀ

ÓDÝRASTI
TÚNFISKURINN
Í BÓNUS
168 kr.
185 g

Á ÞRIÐJA HUNDRAÐ EURO SHOPPER VÖRUTEGUNDIR Í BOÐI

1. október 2012 MÁNUDAGUR

12

FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Nýta þarf fjárveitingar til háskólanna betur.

Keppt á
grundvelli gæða

F

jármögnun háskólanáms og rannsókna við háskóla á
Íslandi er að mörgu leyti í uppnámi. Aldrei hefur verið
meiri aðsókn að háskólanámi. Mikill metnaður er í vísindarannsóknum háskólanna, íslenzkir vísindamenn
sækja í sig veðrið á alþjóðlegum vettvangi og rannsóknaniðurstöðurnar nýtast bæði til að bæta almannaþjónustu
og skapa ný tækifæri í viðskiptalífinu.
Fé til að fjármagna bæði nám og rannsóknir skortir hins vegar
verulega. Háskólarnir taka í raun inn fleiri nemendur en þeir fá
fjárveitingu fyrir. Aðeins brot
SKOÐUN
af þeim vísindarannsóknum,
sem verðskulda peninga úr opinÓlafur Þ.
berum sjóðum, fær styrki.
Stephensen
Við þessu er út af fyrir sig
olafur@frettabladid.is
ekki mikið að gera við núverandi
aðstæður í ríkisfjármálunum;
peningarnir eru ekki til. En
þeim mun meira máli skiptir að
þeir takmörkuðu fjármunir sem eru til eru séu nýttir sem bezt.
Vandinn er sá að það er alls ekki gert. Sögulegir og pólitískir
hagsmunir einstakra stofnana, atvinnugreina og landshluta ráða
of miklu um ráðstöfun þess fjár sem rennur til kennslu og rannsókna, í stað þess að hagkvæmni og gæði séu höfð að leiðarljósi.
Peningarnir eiga að fara þangað sem mest fæst fyrir þá.
Vísindamenn hafa bent á að alltof lágt hlutfall opinbers rannsóknafjár sé úthlutað í gegnum samkeppnissjóði, þar sem alþjóðlegur hópur vísindamanna leggur mat á gæði umsókna. Það er
sjálfsögð krafa að færa peninga frá einstökum stofnunum og
verkefnum og til samkeppnissjóðanna, því að þannig nýtast þeir
bezt og samkeppnin ýtir undir gæði í rannsóknunum.
Sama á við um framlög til kennslu. Ari Kristinn Jónsson,
rektor Háskólans í Reykjavík, gagnrýndi í viðtali í Fréttablaðinu
á föstudag að framlög til skólans hefðu sætt mun meiri niðurskurði en framlag ríkisins til skóla sem það rekur sjálft, Háskóla
Íslands og Háskólans á Akureyri. Hann bendir á að árið 2010 hafi
HR útskrifað átján prósent af háskólanemum á Íslandi, en aðeins
fengið fjórtán prósent af framlögum ríkisins til kennslu. Þá hafi
fræðimenn við skólann birt fjórtán prósent af fræðigreinum hér
á landi, en fengið níu prósent af framlögum til rannsókna.
Eins og Ari rökstyður í viðtalinu á rekstrarformið ekki að
skipta máli þegar ríkið úthlutar peningum til háskóla. Háskólarnir eiga að keppa um peningana á grundvelli hagkvæms rekstrar,
gæða og þess hvernig þeim gengur að uppfylla þarfir atvinnulífsins fyrir hæft starfsfólk. Ari bendir réttilega á að stór hluti
tæknimenntunar, sem sívaxandi eftirspurn er eftir í íslenzkum
þekkingariðnaði, fer fram í HR og að menntamálaráðuneytið
skuldi skýringar á því hvers vegna gengið sé með þessum hætti
gegn þörfum atvinnulífsins og samfélagsins.
Rektor HR setur fram góða tillögu um að allir háskólar landsins verði sjálfseignarstofnanir, sem keppi á jafnréttisgrundvelli
um fjárframlög ríkisins. Þá er líka líklegt, eins og hann bendir
á, að sumir þeirra sæju sér hag í að sameina kraftana.

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
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Atli aftur í framboð?

Elín á hið pólitíska svið

Vafasöm söguskoðun?

Atli Gíslason sagði sig úr þingflokki
Vinstri-grænna í mars á síðasta ári.
Stuttu seinna lýsti Atli því yfir að hann
hygðist hætta á Alþingi og það jafnvel
áður en yfirstandandi kjörtímabili lyki.
Fréttablaðið birti á laugardag umfjöllun
um framboðsáform þingmanna. Leitaði
blaðamaður til Atla og fékk
það athyglisverða svar að
tíminn myndi leiða í ljós
hvort hann gæfi aftur
kost á sér til þingstarfa.
Atli virðist því vera að
velta fyrir sér að
halda áfram í
pólitík eftir allt
saman.

Elín Hirst hefur gefið kost á sér á lista
Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi. Hún fjallar um skoðanir sínar í
grein sem birtist í nýjasta eintaki Þjóðmála. Í greininni fer Elín yfir víðan völl
og má meðal annars finna eftirfarandi
texta: „Íslendingar eru fámenn þjóð
sem hefur á undra skömmum tíma
risið upp úr því að vera
fátækasta ríki Evrópu, í
það að verða ein auðugasta þjóð veraldar,
einmitt vegna þess að
hún fékk loks að
ráða sjálf sínum
málum.“

Rímar þessi söguskoðun ágætlega
við söguskoðun sem sett var fram í
skýrslunni Ímynd Íslands sem kom út
á vegum forsætisráðuneytisins árið
2008. Þegar sú skýrsla kom út sendi
Sagnfræðingafélagið hins vegar bréf
til ráðuneytisins þar sem sagði meðal
annars: „Sagnfræðingafélagi Íslands
finnst rétt að benda á að þessar fáu
setningar fela m.a. í sér söguskoðun
sem er á skjön við sagnfræðirannsóknir
síðustu 30-35 ára. Hún sver sig fremur í
ætt við þá söguskoðun sem mótuð var
í sjálfstæðisbaráttunni í pólitískum tilgangi.“ Elín, sem er sagnfræðimenntuð,
er væntanlega ósammála þessu eða
magnusl@frettabladid.is
hvað?

HALLDÓR

Sáttmáli um nýjan spítala
Nýr
Landspítali

Ingimar
Einarsson
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félags- og stjórnmálafræðingur

E

nn og aftur er deilt um hvort byggja
eigi nýjan Landspítala eða ekki.
Reyndar er ekki aðeins um nýbyggingu
að ræða heldur verulegar viðbætur og
breytingar á þeim húsakosti sem fyrir er
á Landspítalalóð við Hringbraut. Annar
valkostur sem verið hefur í umræðunni
snýr að því að finna nýjum Landspítala
stað á nýjum grunni miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Verði ekki ráðist fljótlega í framkvæmdir á Hringbrautarlóðinni telja
forsvarsmenn verkefnisins að það leiði
til verulegrar útgjaldaaukningar og
draga muni úr öryggi og gæðum þjónustunnar. Fullyrt er með vísan í útreikninga erlendra sérfræðinga að það kosti
einfaldlega meira „að gera ekkert“
heldur en að hefjast handa hið fyrsta.
Það vekur hins vegar nokkra undrun að
í vinnu verkefnisstjórnarinnar er stuðst
við þarfagreiningu frá árunum 20042005 og tekið mið af rekstrartölum ársins 2010 í öllum kostnaðarútreikningum.
Andstæðingar og efasemdarmenn um
nýjan spítala hafa einkum sett spurningamerki við áætlanir um kostnað við
byggingu og rekstur hins nýja sjúkrahúss. Þar séu margir kostnaðarlið-

ir vanmetnir og ýmislegt í áætlunum
stjórnar verkefnisins orki tvímælis. Við
ríkjandi efnahagsaðstæður hafi þjóðin
ekki bolmagn til þess að standa undir
slíku risaverkefni. Enginn gagnrýnendanna er þó þeirrar skoðunar að draga
skuli úr aðgengi eða setja starfsemi
heilbrigðisþjónustunnar einhverjar takmarkanir.
Athygli vekur að í umræðunni um
hinn nýja spítala hafa heildræn viðhorf
meira og minna setið á hakanum. Jafnvel þótt flestir virðist gera sér grein
fyrir að nauðsynlegt sé að skapa betra
jafnvægi milli heilsugæslu, sérgreinalækninga og sjúkrahúsþjónustu, hefur
ekki verið unnið nægjanlega skipulega
að því að efla lýðheilsu, draga úr ójöfnuði og tryggja sjálfbært notendamiðað
heilbrigðis- og velferðarkerfi. Til þess
að svo megi verða er nauðsynlegt að
ráðast í margvísleg verkefni, þ.m.t. nýja
þarfagreiningu og úttekt á helstu kostnaðarþáttum heilbrigðisþjónustunnar.
Afrakstur þeirrar vinnu gæti orðið sáttmáli um uppbyggingu nýs Landspítala
og um leið samstaða um aðgerðir til að
tryggja stöðu annarra meginþátta heilbrigðiskerfisins.
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Eftir situr sú tilfinning
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

H

undrað milljónir, nei tvö
hundruð milljónir – þrjú,
fjögur – eða voru það fjórir
milljarðar? – fimm sex sjö?
Einhvers staðar dettur maður
út. Forréttindafólk í laga- og
bókhaldsþjónustu sem sögð er
í þágu almennings rakar til sín
fjárhæðum og tölurnar verða
fljótlega sem stjörnur himinhvolfsins á heiðskírri nótt –
óskiljanlegt ómæli – en eftir
situr sú tilfinning að einhver
sé að maka krókinn, einhver sé
að plata þá sem eiga að gæta
almannafjár, einhver fái meira
en honum/henni ber: eftir situr
sú tilfinning sem Jónas Hallgrímsson orðaði í Skraddaraþönkum um kaupmanninn: „því
mega borga enn / skapþungir
skilamenn / skuldina lognu á
svikatöflu þinni …“
Eftir situr sú tilfinning að til
séu trilljónir og skrilljónir. En
þeim sé ekki rétt varið; þær rati
ekki í rétta staði. Þær streymi
þangað sem þær eigi ekki að
vera.
Það vantar sárlega peninga til
þess að greiða heilbrigðisstarfsfólki hærri laun og kaupa fleiri
tæki á Landspítalann; kennarar
þurfa hærri laun, enda í miklu
ábyrgðarmeira starfi en skapléttir skila(nefnda)menn. Það

þarf að leggja vegi, efla samgöngur, styrkja innviði samfélagsins á alla lund eftir mörg
erfið ár, einkavæðingafár og
sífelldan niðurskurð. Það vantar
þyrlur. Það vantar nýsköpun,
það vantar ný úrræði handa
skuldugu launafólki, barnafólki,
gömlu fólki … En fólkið í skilanefndum bankanna vantar ekki
nýja drakt eða nýjan marmara
á gólfið, nýjan bíl eða nýtt golfsett. Það vantar alveg áreiðanlega ekki neitt.
Nema kannski sómakennd.

Talnadiktur
Okkur hefur ekki tekist nægilega vel að koma á festu,
gagnsæi og sanngirni í samfélaginu eftir áralanga óstjórn og
ósiði. Frændur, skólabræður,
flokksmenn og sveitungar hafa
um árabil hyglað sér og sínum.
Klíkur hafa farið með almannasjóði sem herfang og hvorki
skeytt um skömm né heiður.
Samfara samfelldu niðrunartali
um ríkisrekstur og eigur ríkisins hefur virðingarleysi þótt
sjálfsagt í umgengni við eigur
ríkisins; eigur almennings.
Algengasta aðferðin við að
koma sér í kjörstöðu við krana
ríkissjóðs hefur verið að nefna
frámunalega lága tölu um fyrirhugaðar framkvæmdir svo að
þingmenn eða aðrir ábyrgðarmenn geti samþykkt hana.
Óorðuð sátt ríkir um það í samfélaginu að slík tala merki ekkert – sé bara táknræn, formsins
vegna. Menn segja að tiltekin
framkvæmd muni samkvæmt
kostnaðaráætlun kosta X margar milljónir en allir vita að það
verða Y margir milljarðar. Allir

vita að þetta eru bara svikatöflur, skýrsluprettir og -vélar.
„Því mega borga enn / skapþungir skilamenn“ – það er að
segja hinn venjulegi launamaður. Þetta diktaða eðli tölunnar sem sett er fram í fjárheimild hefur komið vel fram í

Óorðuð sátt ríkir
um það í samfélaginu að slík tala merki
ekkert – sé bara táknræn,
formsins vegna.
umræðum um uppsetninguna á
Oracle-kerfinu fræga sem Skýrr
– áður Skýrsluvélar ríkisins
og síðar Advania – seldi ríkinu
og hefur ekki farið varhluta af
gagnrýni, bæði úr skýrsludrögum Ríkisendurskoðunar, sem
ekki náðist að klára á átta árum,
og eins frá fólki sem starfað
hefur eftir þessu kerfi og ber
því nú illa söguna, þegar ein-

hverjum hugkvæmist loks eftir
öll þess ár að inna það eftir því
hvernig kerfið reynist.
Í upphafi var sagt að Skýrr
hefði selt ríkinu bókhaldskerfi
á hundrað og sextíu milljónir.
Sú tala er nú orðin að fjórum
milljörðum. Deilt er um hvort
það hafi kannski alltaf staðið
til; þessar hundrað og sextíu
milljónir hafi bara verið undirbúningskostnaður, bara svona
talnadiktur sem aldrei stóð til að
vísaði á neinn veruleika. Síðan
hafa þingmenn á hverju ári samþykkt möglunarlaust stórar
fjárhæðir til uppsetningar, viðhalds og uppfærslu þessa kerfis.
Gunnar Hall segir að menn hafi
haldið sig innan fjárheimilda í
þeim fjáraustri, nema náttúrulega þeirrar upphaflegu sem
ekkert merkti. Hann talar í austur á meðan Jóhannes Kr. Kristjánsson spyr hann í vestur; svo
koma aðrir og æpa: Hei! Líttu í
norður!
Og eftir situr sú tilfinning
að við séum að horfa inn í eitthvert ómæli, eitthvert hulduland, inn í gjörningahríð. Sú var

tíð að Íslendingar trúðu því að á
miðhálendinu væru grösugir og
huldir dalir og þar hefðust við
útilegumenn í blómlegri byggð
þar sem smjör drypi af hverju
strái og akrar yxu ósánir. Þar
fóru feitir sauðir um í hjörðum
og þar var fagurt mannlíf því
að þar fengu allir nóg að borða.
Þetta var allsnægtaland, öðrum
hulið, og bæri svo við að villtist þangað maður úr byggðum
kunnu útilegumennirnir ráð til
þess að magna upp gjörningaþoku svo að hann villtist og ærðist.
Þetta land er til mitt á meðal
vor: það heitir íslensk stjórnsýsla. Og þar fara ráðuneytismenn og skrifstofustjórar, einkavæddir frömuðir og
bókhaldsbrellu-meistarar um
í flokkum og kýla sína þöndu
vömb af allsnægtaborði feitra
fjárheimilda. Og í hvert sinn
sem þangað villist einhver úr
byggðum magna þeir upp gjörningahríð talna og orðaleppa:
hundrað milljónir? Nei nei nei!
fjórir milljarðar? Alls ekki! Sko
sjáðu nú til …

Ógnin af óheftu
framsali veiðiheimilda
Sjávarút vegsmál
Björgvin G.
Sigurðsson
alþingismaður

Ó

h e mj u m i k l i r h a g s m u n ir útskýra hörkuna í allri
umræðu um stjórnkerfi fiskveiða
og himinn og haf á milli sjónarmiða. Líkt og berlega kemur fram
í kjölfar sölunnar á Bergi-Hugin til
Síldarvinnslunnar. Með því gerist
það sem íbúar sjávarbyggðanna
óttast mest; heimildir færast úr
heimahöfn í aðrar byggðir.
Sumir telja núverandi kerfi gott
með óheftu framsali og leigu heimilda. Þeim fer þó fækkandi enda
ekki furða þegar hinar myrkari
hliðar kvótakerfisins koma fram.
Líkt og óheft framsal heimilda.
Þær byggðir sem standa sig þá
stundina safna heimildum. Aðrar
verða undir. Hinir vilja fyrna
heimildir og leigja aftur út þannig að eignarhald á auðlindinni sé
tryggt og opnað fyrir nýliðun.
Allt umdeilanlegar aðferðir með
kostum og miklum göllum. Hagfræðin segir eitt um hagræðið en
skynsemin og byggðapólitíkin allt
annað.
Fyrir þessi miklu átök líður
greinin í heild sinni. Við blasir að
veiðistýringin hefur tekist nokkuð vel síðustu þrjá áratugi. Hóflegt gjald á nýtinguna er sjálfsagt að flestra mati og það þarf
að taka af tvímæli um að eignarhaldið sé þjóðarinnar með ákvæði
í stjórnarskrá. Það er mitt álit.
Fyrning heimilda getur af sér óöryggi fyrir greinina og byggðirnar.
Því er ekki að neita og upp kemur
römm andstaða í byggðunum við
þær hugmyndir. Færa má sterk
rök fyrir því að nýtingarsamningur til lengri tíma sé rétta aðferðin
sem færi okkur næst markmiði um
réttlæti í auðlindanýtingu.

Eftir stendur spurningin um
óheft framsal og leigu veiðiheimilda. Nú þegar það blasir við okkur að útgerðarmaður
selur félag sitt og heimildir þess
flytjast í annan landshluta hrópar þetta áleitna ágreiningsefni á
okkur öll. Hvað skal gera?
Mín skoðun er sú að nú, við
endurskoðun laga um stjórnkerfi
fiskveiða, eigi að hefta bæði
framsal og leigu veiðiheimilda.
Það er réttlætismál. Líkt og lagt
var til í frumvarpi sjávarútvegsráðherra í vor og verður án efa
gert aftur.
Margt í því frumvarpi var gallað og átti ekki erindi í lagasafn
landsins. En annað var til mikilla
bóta. Líkt og ákvæði um takmarkanir á framsali heimilda og nýtingarsamningur um heimildir í
stað fyrningar.
Versti þáttur kvótakerfisins og
sá sem skapaði hinar hörðu deilur
snýr að sölu veiðiheimilda. Á því
eigum við að taka nú. Skora ég á
allra flokka fólk að taka höndum
saman til að stemma stigu við því
fráleita fyrirkomulagi að það sé í
valdi örfárra einstaklinga hverju
sinni að selja veiðiheimildir í
burtu frá byggðunum með þeim
afleiðingum að þær geti orðið ein
rjúkandi rúst.
Atvinnan farin og fasteignir
verðlausar. Í þeirri áskorun
undanskil ég ekki harðsnúnustu
hagsmunagæslumenn óbreytt
kerfis fram að þessu. Nú er lag að
viðurkenna þennan afleita ágalla
á gömlu kvótalögunum og bæta úr.
Komum í veg fyrir að sjávarbyggðir geti orðið eyðimörkin ein
með skyndilegri sölu stórs hluta
veiðiheimilda og að það sé á forræði fáeinna að hafa líf þeirra
í hendi sér. Breytum lögunum
í þessa veru og náum sátt um
stjórn fiskveiða þannig að þessi
mikilvægasta atvinnugrein landsins fái dafnað í skjóli fyrir eilífum átökum á vettvangi stjórnmálanna.

VERKEFNASTJÓRNUN
Hagnýtt nám fyrir alla sem vinna að verkefnum og áætlanagerð
Um námskeiðið

Námsþættir

Verkefni skoðuð í víðu samhengi, allt frá skipulagningu og áætlunargerð til eftirlits með öllum
þáttum á framkvæmdatíma. Þetta nýja námskeið
NTV nýtist öllum sem vilja tileinka sér betra
verklag og auka afköst sín og skilvirkni í þeim
verkefnum sem þeir vinna í og stjórna, sama af
hvaða stæðargráðu þau eru.

- Vinnulag verkefnastjórnunar
- Hvert er markmið verkefnis?
- Hver notar afurðina?
- Verkefnisáætlun
- Hugbúnaður í verkefnastjórnun
- Verkefnisstjórinn sem leiðtogi
- Þjálfa samskipti í hópavinnu
- Þjálfun við verkefnavinnu

Markmið námsins
Á námskeiðinu eru kenndar aðferðir við að
undirbúa verkefni, gera áætlanir og fylgja þeim
eftir. Þátttakendur fá góða sýn á eðli verkefna,
æﬁngu og kynningu á að nota algeng verkfæri við
verkefnastjórnun og kennslu og þjálfun í góðum
samskiptum í hópastarﬁ. Námskeiðið er
undirbúningur undir próf í alþjóðlegri D- vottun
verkefnisstjóra.

Næsta námskeið
Hefst: 11. okt. og lýkur 1. nóv.
Kennt er þri. og ﬁm 13-17.

Kennarar
Sveinn Áki Sverrisson - MPM
Ingvar Jónsson - MBA
Matti Osvald - Heildrænn
Heilsufræðingur og Markþjálﬁ

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN
– VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI
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Talgervillinn, íslenskan og við
Máltækni
Kristinn Halldór
Einarsson
formaður
Blindrafélagsins,
samtaka blindra og
sjónskertra á Íslandi

Í

slenska kemur næstverst út
í könnun á stuðningi við máltækni í þrjátíu evrópskum tungumálum. Íslenskan gæti verið að
deyja út eða verða að tungumáli
sem einungis er notað á takmörkuðum sviðum. Það mun ekki verða
hægt að nota íslensku á mörgum
sviðum tölvutækninnar á komandi
árum ef stuðningur við máltækni
verður ekki bættur. Þetta kemur
fram í viðamikilli hvítbók sem
birt var á Degi evrópskra tungumála 26 september. Könnunina má
nálgast á http://www.meta-net.eu/
whitepapers

Vitundarvakningar er þörf
Stjórnvöld, viðskiptalífið og
almenningur þurfa að vakna til
vitundar um þessa stöðu. Íslenskan er okkar dýrmætasta sameign
og við berum öll ábyrgð þegar
kemur að því að verja móðurmálið okkar. Þeir tímar eru að renna
upp að við notum tölvur til þess að

Í ljós kom að lítill
sem enginn stuðningur er við vélþýðingar
í íslensku. Einnig að lítið
væri til af orða- og hljóðsöfnum, leiðréttingaforritum og talvinnslu.
stjórna öllum tækjum, tölvur eru
í öllu, farsímum, heimilistækjum,
bílum og svo framvegis. Mikið
af tölvubúnaði er í dag stjórnað
með töluðu máli og sú þróun mun
aukast hratt í nánustu framtíð. Ef
við getum ekki talað íslensku við
tölvubúnað sem við notum á hverjum degi, hvaða tungumál munum
við þá nota og hvaða áhrif mun það
hafa á stöðu íslenskunnar á næstu
10-20 árum?
Vegna þess hversu fáir tala
íslensku munu máltækniverkfæri
ekki verða framleidd fyrir íslensku
nema til komi frumkvæði aðila
sem láta sig málið varða og taka á
því fjárhagslega ábyrgð. Í tilvikum tungumála sem fáir tala verða

máltækniverkfæri og lausnir aldrei
samkeppnisvara á markaði. Vegna
ríkra hagsmuna félagsmanna
þá ákvað Blindrafélagið að taka
frumkvæði og fjármagnaði smíði á
nýjum íslenskum talgervli. Kostnaðurinn var 85 milljónir íslenskra
króna. Margir aðilar komu að verkefninu með félaginu, aðilar sem
lögðu til faglega þekkingu og mikilvæg gögn, svo sem eins og Máltæknisetur, og aðilar sem lögðu til
fjármagn, eins og Lions-hreyfingin
á Íslandi og hið opinbera, svo dæmi
séu tekin. Frekari upplýsingar um
verkefnið: http://www.blind.is/verkefni/talgervlaverkefnid/

Mikilvægi sjálfbærni
og áframhaldandi þróunar
Til að stuðla að því að nýi íslenski
talgervillinn verði þróaður áfram,
bæði hvað varðar framburð, hlustunargæði og að hann geti í framtíðinni unnið á þeim tölvubúnaði
og stýrikerfum sem eru í notkun á
hverjum tíma, þá þarf að tryggja
sjálfbærni talgervilsverkefnisins. Það verður einungis gert með
því að greitt verði fyrir notkun
á verkfærum talgervilsins, eins
og veflesarans, hraðbankaradda,
símsvörunarradda og annarra
verkfæra sem tilheyra talgervlinum. Hið opinbera og stofnanir þess, netmiðlar, fyrirtæki og
félagasamtök munu ráða úrslitum
um það hvort nýi íslenski talgervillinn muni geta þjónað íslenskunni
sem mikilvægt máltækniverkfæri
á næstu árum, eða hvort þessi nýi
talgervill muni daga uppi sem
úrelt máltækniverkfæri, eins og
gerðist með forvera hans. Tómlæti í þessum efnum er ekki valkostur ef íslenskan á að lifa af í því
tæknivædda upplýsingasamfélagi
sem hefur hafið innreið sína.

Evran hefur fallið
á prófinu
Evrópumál
Björn Bjarnason
fyrrverandi ráðherra

E

vran hefur fallið á prófinu
Á dögunum svaraði ég rangfærslu Össurar Skarphéðinssonar. Ég hef hvergi stutt upptöku evru. Í greininni sagði ég
að evran hefði fallið á prófinu
síðan 2007.
Þröstur Ólafsson segir í
Fréttablaðinu 29. september að
þetta sé „alrangt“. Evran hafi
staðist prófið. Evran haldi gildi
sínu og vísar hann þar til stöðu
hennar gagnvart dollar.
Undanfarin misseri hefur
verið efnt til á þriðja tug leiðtogafunda evru-ríkjanna til að
ræða ágalla á evru-samstarfinu.
Fjármálaráðherrafundirnir eru
mörgum sinnum fleiri. Sumir
dagskrárliðir þessara funda eru
um óleystan vanda í einstökum
ríkjum. Aðrir snúast um evruna
sjálfa af því að myntsamstarfið
hefur ekki staðist prófið.
Almenn samstaða er um að
illa hafi verið staðið að málum
við gerð Maastricht-sáttmálans
1993. Hina pólitísku umgjörð
hafi í raun skort um evruna. Nú
skal bætt úr því með ríkisfjármálasamningi og öðrum aðgerðum sem ganga enn frekar á fullveldi einstakra ríkja og þrengja
að fjárlagavaldi þjóðþinga evruríkjanna.

Menn gripu ekki til örþrifaráðanna sem eru efst á baugi í evrulöndunum, skuldugum og hinum
betur settu, nema vegna þess að
evran hefur ekki staðist prófraunina hvað sem gengi hennar
líður. Þetta gengi er einfaldlega
að leggja atvinnulíf sumra evruríkja í rúst eftir að bankakerfi
hafa hrunið.
Þröstur segir að nú vilji mest
skuldsettu evru-ríkin ekki hverfa
frá evrunni. Hver bítur í höndina
sem fæðir hann? Meginspurningin nú er hvenær spænska ríkisstjórnin fer með betlistaf að nýju

Menn gripu
ekki til örþrifaráðanna sem eru efst á
baugi í evru-löndunum,
skuldugum og hinum
betur settu, nema vegna
þess að evran hefur ekki
staðist prófraunina hvað
sem gengi hennar líður.
til Brussel. Stolt Spánverja hefur
haldið aftur af þeim.
Lítil samúð með þjóðum í stórvanda felst í að segja evruna hafa
staðist áraunina. Ég vísa til föðurhúsanna að ég greini ekki rétt
frá staðreyndum þegar ég segi
evruna hafa fallið á prófinu.

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é    6 Ì $          

Íslenskan í næstneðsta sæti
Megintilgangurinn með könnuninni var að komast að því hvernig
þessi tungumál væru búin undir
notkun í tölvu og upplýsingatækni,
hvað væri til af til dæmis vélrænum þýðingum, talgervlum, talgreinum, leiðréttingaforritum,
orðasöfnum og slíku. Niðurstöðurnar sýna að ekki er nægjanlega mikið gert fyrir bróðurpart
tungumálanna. „Íslenska er með
þeim verstu, hún var í næstneðsta
sæti,“ var haft eftir Eiríki Rögnvaldssyni, prófessor í íslensku
við HÍ sem vann að íslenska hluta
skýrslunnar.
Í ljós kom að lítill sem enginn
stuðningur er við vélþýðingar í
íslensku. Einnig að lítið væri til
af orða- og hljóðsöfnum, leiðréttingaforritum og talvinnslu. Staða

talvinnslunnar hefur þó batnað lítillega á síðustu vikum með tilkomu
nýja íslenska Google-talgreinisins
og talgervils Blindrafélagsins.

HAFÐU PÓSTINN
Í HENDI ÞÉR!
Póstappið er stysta leiðin að margvíslegri þjónustu
Póstsins. Þú getur fundið pósthús og póstkassa,
keypt SMS frímerki og fylgst með sendingum. Ef
þú þarft frekari þjónustu gefur Póstappið þér beint
samband við þjónustuver.

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

Fyrir Android og iPhone

www.postur.is
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Opið bréf til alþingismanna
Grétar Pétur
Geirsson
fulltrúi í kjarahópi ÖBÍ

S

á hópur sem fenginn var til
að endurskoða almannatryggingakerfið, að Öryrkjabandalagi
Íslands (ÖBÍ) undanskildu, sem
dró sig í hlé, hefur skilað af sér
tillögu um einföldun á greiðsluformi bóta til ellilífeyrisþega.
Kostnaðurinn er sagður um 2,6
(1,8 – óvíst um þegar áformaða útgjaldaauka til málaflokksins) milljarðar á næsta ári. Samkvæmt tillögunni á að sameina
þrjá bótaflokka (grunnlífeyri,
tekjutryggingu og heimilisuppbót) í einn bótaflokk. Allar aðrar
skattskyldar tekjur skerða hinn
nýja bótaflokk um 45%. Í núverandi kerfi er mismunandi skerðingarhlutfall eftir bótaflokkum
(hæst 45 prósent og lægst 11,30
prósent). Afnema á öll frítekjumörk sem eru í gildi í dag frá
ársbyrjun 2013. Þá er lagt til að
skerðing framfærsluuppbótar
vegna tekna verði lækkuð úr 100
% í 80% og lækki síðan áfram
til ársins 2017. Það hljóta allir að
vera sammála því að einföldun
á greiðsluformi bóta sé af hinu
góða. En að afnema öll frítekjumörk kemur ekki til greina, heldur þvert á móti á að hækka þau.
Slíkt er vinnuhvetjandi og skilar
sér út í þjóðfélagið. Dettur ykkur
í hug að öryrkjar fari út á vinnumarkaðinn sem sjálfboðaliðar og
fái ekkert greitt fyrir sína vinnu?
Það gerir enginn.

Hver borgar
alþingismönnum laun?
Pétur Blöndal alþingismaður er
í starfshópnum og haft er eftir
honum orðrétt af blaðamanni
Morgunblaðsins um kostnaðinn sem af þessu hlýst „Þetta er
alltaf spurning um hvað skattgreiðendur þurfi að borga. Hvað
getum við lagt mikið á ungu hjónin með börnin til að afi og amma
hafi það gott?“ Pétur lét einnig
bóka sérstaklega þar sem hann
lýsir yfir áhyggjum sínum af því
að breytingar sem í þessu felast gætu reynst vinnandi fólki
of dýrar. Mig langar að velta
því upp í framhaldi af áhyggjum Péturs Blöndal vegna kostnaðarins sem þessar breytingar
á bótakerfinu hafa í för með sér
að það skyldi þó aldrei vera að
þetta sama unga fólk með börnin greiði honum laun og er búið
að gera í áratugi og allra þeirra
þingmanna sem á Alþingi sitja?
90% þjóðarinnar treysta ekki
Alþingi. Ef þetta væri útkoma
hjá almennu fyrirtæki væri búið
að reka 57 af 63 þremur sem þar
ynnu.
Ég hef miklu meiri áhyggjur
af unga fólkinu með börnin sem
greiðir alþingismönnum með
innan við 10% traust há laun. Ég
deili áhyggjum Péturs Blöndal
af unga fólkinu en það eru ekki
eldri borgarar og öryrkjar sem
eru að sliga unga fólkið í dag,
það er miklu frekar allt þetta
ríkisapparat sem er hér allt að
sliga. Þá er ég ekki bara að tala
um Alþingi heldur ráðuneytin,
svo ekki sé minnst á sendiráðin.
Hver skyldi launakostnaðurinn
vera hjá ríkinu á móti greiðslum
frá almannatryggingum til
öryrkja og eldri borgara á ári?
Hvert vilt þú að
skattarnir þínir fari?
Í Kastljósi fyrir nokkrum árum
var fólk á förnum vegi spurt að
því í hvað þeir vildu að skattarnir þeirra færu. Nær allir töldu
sköttunum sínum best varið í að
bæta hag þeirra sem lökust hafa
kjörin og standa vörð um heilbrigðiskerfið. Man ekki til þess
að nokkur viðmælandi hafi viljað
að skattarnir þeirra væru notaðir
til að þenja út ríkisbáknið eins og
hefur verið gert í gegnum árin.

Pétri Blöndal svíður undan því
hvað öryrkjar hafi það „gott“
Það er ekkert nýtt að Pétri Blöndal svíði það hvað öryrkjar og
ellilífeyrisþegar hafi það „gott“.
Hann talar jafnan um það að þeir
sem eru á atvinnuleysisbótum
séu æstir í að komast á örorkubætur (eins og það sé ekkert
mál). Það mætti halda að það að
komast af atvinnuleysisbótum og
yfir á örorkubætur sé svipað og
að vera á örorkubótum og komast
inn á þing. Hvaða rugl er þetta,
fólk lifir ekki á atvinnuleysisbótum né örorkubótum, það þarf

Ég hef miklu meiri áhyggjur af
unga fólkinu með börnin sem greiðir
alþingismönnum með innan við 10%
traust há laun.
ekki að segja nokkrum manni.
Þetta eiga alþingismenn að vita
og ekki síst Pétur Blöndal sem
situr í flestum nefndum sem
koma að þessum málaflokki fyrir
hönd Sjálfstæðisflokksins. Það

er mín von að menn láti af svona
málaflutningi. Á þessu græðir
enginn, síst sá sem þarf að reiða
sig á bætur eingöngu. Hér er einfaldlega verið að draga úr tekjutengingum eins bótaflokks sem

er með 100% skerðingaráhrif og
þar með draga úr því óréttlæti
sem því fylgir. Hættum að tala
um öryrkja og ellilífeyrisþega
sem byrði á þjóðfélaginu. Við
erum ósköp venjulegt fólk. Við
eigum okkar stolt og rétt til að
lifa mannsæmandi lífi. Ég skora
á alþingismenn að beita sér fyrir
því að skera af fituna í rekstri
ríkisins, af nógu er að taka. Hana
er hvorki að finna hjá atvinnulausum, öryrkjum eða eldri borgurum. En hana væri hægt að nota
til að bæta kjör þeirra sem hvorki
eiga í sig né á.

H:N Markaðssamskipti / SÍA
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Hvers virði er þekking,
færni og fagmennska í
heilbrigðisþjónustunni?
Heilbrigðismál
Herdís
Gunnarsdóttir
hjúkrunar- og
viðskiptafræðingur

Í

sland er nú meðal þeirra landa
innan OECD þar sem útgjöld
til heilbrigðismála drógust mest
saman árið 2010. Við okkur blasir
að frá 2007 hefur verið rík hagræðingarkrafa á heilbrigðistofnanir í landinu sem hefur skilað sér í um 20-25% niðurskurði
í heilbrigðiskerfinu. Aðhald og
sparnaðarkrafa síðustu ára hefur
nú leitt til þess að rekstur heilbrigðistofnana er kominn að þolmörkum enda hefur víðast verið
dregið verulega úr þjónustu án
þess að vinna markvisst að bættu
skipulagi, samvinnu og samhæfingu í þjónustu við sjúklinga milli
stofnana.
Hjúkrunarfræðingar hafa átt
ríkan þátt í því að auka framlegð í heilbrigðiskerfinu síðustu
árin. Hins vegar hafa hjúkrunarfræðingar ekki notið góðs af því
í launakjörum. Þeir hafa skilað þjóðhagslegum ávinningi í að
hjúkra fleirum til heilsu fyrir
færri ársverk. Ef það er borið
saman við árangur og umbun
skilanefnda bankanna má spyrja
hvar gildi samfélags okkar liggja.
Staðreyndin er sú að laun
hjúkrunarfræðinga hafa síðustu
ár dregist aftur úr launum annarra háskólamenntaðra stétta sem
starfa hjá hinu opinbera. Meðaldagvinnulaun almennra hjúkrunarfræðinga voru samkvæmt
kjarakönnun FíH árið 2011 kr.
356.572. Af þessum launum er sú
upphæð sem eftir er til ráðstöfunar að frádregnum sköttum og

Guðmundur
Franklín Jónsson
viðskiptafræðingur
og formaður Hægri
grænna, flokks fólksins

S

1198

Fuulleldaður
Fu
Fulleldaður
Fulle
lllleelda
ldda
daððuuurr núð
daðu
núðluréttur
núðlurétt
úð
úðl
úðlu
úððluréttur
luurét
ré
rétt
ééttur
ttu
tu
tuurr m
með
eð kjúklingi
kjú
kj
kjúkli
kkjúk
júk
úk
úkl
klin
liing
nggi

1298

kr.
kg

Fulleldaðar kjúklingabollur í spaghetti

tugi gegnt aðalhlutverki í samhæfingu umönnunar sjúklinga
með því að skipuleggja og veita
hjúkrun á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum, heilsugæslustöðvum og víðar. Hjúkrunarfræðingar sinna forvörnum ásamt því að
hafa faglega færni til að sinna
eftirfylgni, mati og meðhöndlun
einkenna langveikra sjúklinga.
Með tilfærslu verkefna innan
heilbrigðiskerfisins er hægt að
ná enn meiri árangri í að veita
samfellda og fjölskyldumiðaða
meðferð. Því er miður að skorið skuli vera niður fé til rekstrar á hjúkrunarstýrðum göngudeildum og forvarnarverkefna
sem skila árangri þegar til lengri
tíma er litið. Sérhæfðar göngudeildir á sjúkrahúsum og þjónusta í heilsugæslu sem skipulögð
er út frá þörfum sjúklingahópa,
s.s. aldraðra, barna, geðsjúkra
og langveikra eru verkefni sem
hjúkrunarfæðingar eiga að taka
að sér í ríkara mæli. Því miður
eru auðlindir og þekking vannýtt
á þessu sviði. Núverandi þjónusta
fyrir sjúklingahópa er oft á tíðum
dreifð og samfellu skortir í samskiptum fagaðila. Sérfræðingar í
hjúkrun hafa menntun og færni til
að taka að sér enn stærri verkefni
í að stýra þjónustu við sjúklingahópa á Íslandi hvort sem um er að
ræða grunnþjónustu eða sérhæfða
þjónustu. Rannsóknir hafa sýnt
að árangurinn af slíkum verkefnum er aukin gæði þjónustu, lægri
kostnaður og bætt aðgengi sjúklinga að þjónustu.
Því er ekki að undra að hjúkrunarfræðingar krefjist jafnréttis í grunnlaunum samanborið við
aðrar fagmenntaðar háskólastéttir og bjóði um leið fram lausnir
og beina aðkomu að stjórn og samhæfingu heilbrigðismála.

Leiðréttingarsjóður
íslenskra námsmanna
Fjármál

kr.
kg

gjöldum langt undir framfærsluviðmiðum umboðsmanns skuldara þegar tekið er tillit til fastra
og breytilegra kostnaðarliða við
heimilisrekstur. Laun hjúkrunarfræðinga eru allt of lág miðað við
4 til 6 ára háskólanám. Hjúkrunarfræðingar eru eftirsótt vinnuafl og búa yfir þekkingu sem er
ómissandi fyrir heilbrigðiskerfið.
Vinnumarkaður hjúkrunarfræðinga er alþjóðlegur og því eðlilegt að hjúkrunarfræðingar leiti
í störf þar sem framboð er af vel
launuðum störfum fyrir sérhæfða
þekkingu þeirra. Nýlega sóttu um
150 hjúkrunarfræðingar kynningarfund til að afla sér upplýsinga
um störf í Noregi. Launamál og
stofnanasamningar hjúkrunarfræðinga eru nú víða í uppnámi
enda atgervisflótti úr stéttinni
mögulega í uppsiglingu.
Ljóst er að forgangsverkefnin í heilbrigðisþjónustunni fram
undan snúast um aukna samhæfingu og bætt skipulag. Áherslan
verður áfram lögð á að nýta þá
fjármuni sem veitt er í heilbrigðiskerfið þannig að þjónustan verði
skilvirk, örugg, rétt tímasett og
sjúklingamiðuð með sem minnstum tilkostnaði fyrir samfélagið,
sjúklinga og aðstandendur þeirra.
Þessu er að mörgu leyti ábótavant
vegna skorts á samvinnu heilbrigðisstétta, samþættingu þjónustu og ófullkominnar rafrænnar
sjúkraskrár. Hjúkrunarfræðingar
hafa lýst sig reiðubúna að vinna
að lausn þessara verkefna. Samþætting þjónustu og samvinna
heilbrigðisstétta á að vera algjört
forgangsatriði nú til að veita sjúklingum rétta þjónustu á réttum
stað, draga úr tvíverknaði og skila
þjóðhagslegum ávinningi og betri
nýtingu á almannafé.
Hjúkrunarfræðingar hafa í ára-

amkvæmt Vísi ndavefnum
segir: „Afleiður eru mjög víður
flokkur verðbréfa sem öll hafa það
sameiginlegt að greiðsluskylda
útgefanda og þar með verðmæti
afleiðanna fer eftir verðþróun annarrar eignar (hugsanlega margra).
Nafnið vísar því til þess að verðmæti afleiðanna leiðir af verðþróun annarra eigna.“ Enn fremur
segir: „Því eru lítil takmörk sett
á hverju afleiður geta byggt. Undirliggjandi eignir þurfa til dæmis
ekki að vera fjármálaeignir … “
Samkvæmt Wikipedia, frjálsa
alfræðiritinu segir: „Afleiða í viðskiptum er samningur eða fjármálagerningur þar sem undirliggjandi verðmæti þeirra fer eftir
verðþróun annarrar eignar eða
eigna. Nafnið vísar því til þess að
verðmæti verðbréfsins er leitt af
verðþróun annarra eigna. Því eru
lítil takmörk sett á hverju afleiður geta byggt. Sem dæmi má nefna
hlutabréf, húsnæðislán, almenn
lán, verðbréf, gjaldmiðla, hagvísitölur eða vextir banka.“

Mikil áhætta fyrir námsmenn
Þeir aðilar sem taka á sig áhættuna við að taka verðtryggð námslán eru námsmenn, sem eru
almennir neytendur. LÍN tryggir
sig gegn verðbólguskotum, slæmri
hagstjórn, hækkun eldsneytisverðs, launaskriði, hrávöruverðs-

hækkunum, skattahækkunum,
fallandi gengi krónunnar o.s.frv.
með útgáfu flókinna verðtryggðra
námslána sem námsmenn sitja
uppi með og hafa enga leið með
að vita hver endanleg upphæð til
greiðslu er. Samkvæmt Fjármálaeftirlitinu eru afleiður skilgreindar sem flóknar fjármálaafurðir og
samkvæmt lögum nr. 108/2007, um
verðbréfaviðskipti sem tóku gildi
1. nóv. 2007, og má eingöngu selja
afleiður til viðurkenndra gagnaðila og fagfjárfesta. Almennir
fjárfestar, þ.a.l. námsmenn, njóta
sérstakrar verndar sem m.a. felst
í því að þeim er óheimilt að taka
þátt í flóknum fjármálagjörningum á borð við afleiðuviðskipti.
Þess vegna er það mjög líklegt
að verðtryggð námslán sem gefin
hafa verið út til námsmanna eftir
1. nóv. 2007 séu ólögleg.

MiFID-reglurnar
1. nóvember 2007 var vísitala
neysluverðs til verðtryggingar
278,1 stig, en er nú 391 stig. Vísitalan hefur því hækkað meira
en 42,5% frá upptöku laga nr.
108/2007 um verðbréfaviðskipti,
svokallaðar MiFID-reglur. Verður því að leiðrétta öll verðtryggð
námslán sem seld hafa verið eftir
1. nóv. sem því nemur, ef dómstólar komast að því hvort lög nr.
108/2007 um verðbréfaviðskipti
hafa verið brotin. Námsmenn
hafa engar forsendur til að meta
þá áhættu, sem fylgir verðtryggðum námslánum og verður því að
leiðrétta þetta. Stjórnmálahreyfingin Hægri grænir, flokkur fólksins ályktar svo að LÍN hafi blekkt
þúsundir íslenskra námsmanna

óafvitandi til þess að taka verðtryggð námslán frá 1. nóv. 2007, og
ætlar flokkurinn að berjast fyrir
fullri leiðréttingu á þessum verðtryggðu afleiðusamningum.

Lausnin á skuldavanda námsmanna
Flokkur fólksins, Hægri grænir,
vill að LÍN innkalli öll verðtryggð
námslán. Þetta er hægt að fjármagna með löngu láni frá Seðlabanka Íslands og í framhaldinu
skuldbreyta þeim í óverðtryggð
lán. Flokkurinn vill að LÍN bjóði
lengstu óverðtryggðu lánin til 40
ára. Engar aðrar breytingar yrðu
gerðar varðandi reglur um endurgreiðslu lánanna.
Betri stjórnsýsla nauðsynleg
Á Íslandi endurspegla greiðsluáætlanir ekki raunveruleikann,
sér í lagi verðbólguskotið fyrir
og eftir hrun. Með sanni má segja
að LÍN hafi raskað hegðun námsmanna með því að gera lítið úr
langtímaáhættu vegna verðbólgu.
Verðtryggð námslán eru í rauninni
svo flóknar afleiðutengdar fjármálaafurðir og er ómögulegt fyrir
námsmenn að meta þau á fullnægjandi hátt. Verðtrygging námslána
er mjög líklega ólögleg og stangast á við grundvallarreglur evrópskra neytendalaga sem banna
misbeitingarákvæði sem raska
jafnvægi samningsaðila neytanda
í óhag. Það er löngu kominn tími
til fyrir stjórnsýsluna og fjármálastofnanir að virða íslensk lög, þau
eru ekki til skrauts. Vanþekking
og afneitun á lögum, leysir engan
undan ábyrgð. Frekari upplýsingar
á www.XG.is
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Vöktun á næringu viðkvæmra hópa
næringarfræðingur og
-ráðgjafi

Þórhallur Ingi
Halldórsson
lektor í næringarfræði
við HÍ

H

æfileg næring og gott næringarástand skiptir sköpum
fyrir vöxt og þroska á fósturskeiði og barnsaldri og fyrir
þá sem eru viðkvæmir vegna
sjúkdóms eða hárrar elli. Rétt
eins og góð næring fæst með
matvælum, þá eru matvæli
einnig lang stærsta flutningsleið
óæskilegra efna úr umhverfinu
inn í mannslíkamann. Óæskileg efni geta þannig borist í viðkvæma einstaklinga eins og
börn og barnshafandi konur og
haft neikvæð áhrif á heilsuna.
Þetta geta verið aðskota- eða
mengunarefni s.s. mýkingarefni úr plasti, þungmálmar, eða
þrávirk lífræn efni. Eðlilega er
mun meira vitað um áhrif fjölda
efna í dag en fyrir nokkrum
árum og áratugum en margt
er þó enn óþekkt. Til að kanna
hversu mikið berst í líkamann
er nauðsynlegt að mæla styrk
þessara efna reglulega í fólki
með lífsýnamælingum, rétt eins
og að nauðsynlegt er að fylgjast
reglulega með inntöku á öðrum
óæskilegum efnum og næringarefnainntöku hjá almenningi með
mataræðisrannsóknum. Samsvara aukinni vitund almennings hafa nágrannaþjóðirnar að
undanförnu lagt aukna áherslu
á reglubundna vöktun, meðal
annars, í börnum og konum á
barneignaaldri. Rannsóknastofa
í næringarfræði við Landspítala
og Háskóla Íslands er sú eining
hérlendis sem mælt hefur neyslu
og næringarástand viðkvæmra
hópa, en reglubundinni vöktun
á styrk óæskilegra efna hjá viðkvæmum hópum hefur hingað
til ekki verið sinnt á skipulegan
hátt vegna kostnaðar. Stofan er
í dag nær eingöngu rekin fyrir
styrkjafé frá vísindasjóðum.

Hvaða óæskilegu efni
finnast í matvælum?
Þau efni sem um ræðir eru til
dæmis gömul og ný þrávirk lífræn efni (díoxín, PCB), þungmálmar (kvikasilfur, blý og
kadmíum), skordýraeitur og
fleira sem safnast getur upp í
náttúrunni og komist þannig í
matinn sem við borðum. Á síðustu árum hafa sjónir manna
beinst að efnum úr umbúðapakkningum svo sem þalötum
og bisphenól-A (BPA) en einnig
nýjum þrávirkum, yfirborðsvirkum efnum eins og PFOS
og PFOA. Engin þessara síðarnefndu efna hafa verið mæld á
skipulegan hátt hér á landi og
nær ekkert er vitað um hvort
ástandið hér á landi er betra
eða verra en í nágrannalöndum.
Nauðsynlegt er því að rannsaka
áhrif slíkra efna samfara notkun þeirra til að geta metið hvort
inntaka þeirra efna sé óeðlilega
mikil og hvort varúðar sé þörf.
Engin regluleg vöktun í dag
Hér á landi hafa farið fram
rannsóknir á mataræði fólks
með óreglulegu millibili, á fullorðnum á vegum Manneldisráðs síðar Lýðheilsustöðvar
og Landlæknis ásamt Rannsóknastofu í næringarfræði
og á ungum börnum og öðrum
viðkvæmum hópum hjá Rannsóknastofu í næringarfræði. Í
hvert sinn þarf að berjast fyrir
fjármagni og mismunandi hvaða
skilningi slíkar rannsóknir
hafa mætt. Ekki hefur verið til
staðar skipulögð vöktun á eiturefnabúskap og næringarefnabúskap landsmanna. Slíkt fyrir-

ein sér. Það er nauðsynlegt að
vita hversu mikið er borðað af
hinum ýmsu matvælum til að
geta gert raunverulegar áhættugreiningar. Að hafa aðgang að
vel útfærðum mataræðisrannsóknum og upplýsingum um
styrk í blóði er því mikilvægur
öryggisventill fyrir stofnanir
sem fylgjast með eiturefnum í
matvælum.

Vöktun á mat og fólki
gefur betri heildarmynd
Vöktun á eiturefnum í matvælum er mikilvægur þáttur í
fæðuöryggi en dugir alls ekki

Um Rannsóknarstofu
í næringarfræði
Rannsóknarstofa í næringarfræði við Landspítala og
Háskóla Íslands hefur yfir að

ráða vísindafólki sem kann að
skipuleggja og framkvæma
rannsóknir á mataræði. Þar er
einnig fagþekking til að lesa
úr niðurstöðunum þannig að
hægt sé að bregðast við, ásamt
öðrum, ef þörf er á. Þá er birting slíkra gagna mikilvæg innanlands sem utan og nýtist áralöng reynsla þar vel.

Stuðningur er til staðar
frá öðrum stofnunum
Skilningur á vöktun sem þessari
er til staðar á þeim stofnunum
sem þekkja til málaflokksins,
svo sem Matís-matvælarann-

sóknastofnun iðnaðarins, Matvælastofnun á Selfossi, Landlæknir og fleiri aðilar. Náið
samstarf þarf að vera milli
stofnana til að nýta sem best
gögn og mannauð. Niðurstöður
og túlkanir vöktunar á næringu,
næringarástandi og eiturefnum
meðal þjóðarinnar myndu nýtast öllum þeim ráðuneytum sem
málið er skylt.
Reglubundin vöktun á eiturefna- og næringarbúskap viðkvæmra hópa og trygging fjármagns til þess er nauðsynleg í
þjóðfélagi sem lætur sér annt
um þegna sína.

Í FYRSTA SÆTI

GÓÐ KAUP

4Hx

Bryndís Eva
Birgisdóttir

komulag er almennt ekki talið
ásættanlegt. Í löndunum í kringum okkur er fjármagni varið til
slíks eftirlits. Dioxínmengun frá
sorpstöðvum og notkun iðnaðarsalts í matvæli um margra
ára skeið eru dæmi sem sýna að
regluleg vöktun á styrk óæskilegra efna í lífsýnum á fyllilega
rétt á sér hér á landi og væri
mikilvægt öryggistæki.

(WYxS

Mataræði

Siemens uppþvottavélar fá hæstu einkunn
þriðja árið í röð!
www.sminor.is
Hið virta sænska neytendablað Råd & Rön gerði fyrir stuttu úttekt á
uppþvottavélum frá ýmsum framleiðendum og lagði mat sitt á þær.
Siemens uppþvottavélin SN45M205SK* kom þar einstaklega vel út og
hlaut 1. sætið. Hún þykir þvo og þurrka á sérlega skilvirkan og áhrifaríkan
hátt (Råd & Rön, apríl 2012). Matið var byggt á nokkrum þáttum, m.a. hve
vel vélin þvær óhreint leirtau, þvottatíma, þurrkun, orkunotkun,
vatnsnotkun og hversu hátt heyrist í henni. Þessi uppþvottavél er í
ecoPLUS-flokknum hjá Siemens, en í honum eru aðeins mjög sparneytin heimilistæki. Og sigurgangan heldur áfram. Í maí lenti vélin einnig
í 1. sæti hjá danska neytendablaðinu Tænk.
*Einnig fáanleg í stáli.

Smith & Norland er rótgróið fyrirtæki sem veitir góða þjónustu og býður
vandaðar vörur á góðum kjörum. Umboðsmenn um allt land.
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JIMMY CARTER, fyrrverandi bandaríkjaforseti, er 88 ára.

„Stjórnlaus gremja og reiði hlýtur að leiða af sér alvarlega
líkamlega sjúkdóma ef aldrei er ráðist að rót vandans.“

Merkisatburðir
1786 Oddur Gíslason, prestur á Miklabæ í Skagafirði, týnist
á milli bæja og er kvendraugi kennt um hvarfið.
1846 Hús Lærða skólans í Reykjavík er
vígt.
1874 Kvennaskólinn
í Reykjavík tekur til
starfa.
1880 Möðruvallaskóli í
Hörgárdal, fyrsti gagnfræðaskóli á Íslandi,
tekur til starfa.
1908 Kennaraskólinn tekur til starfa í Reykjavík.
1955 Fyrsta kjörbúðin er opnuð í Reykjavík,
sjálfsafgreiðslubúðin Liverpool.
1945 Muhammad Ali sigrar Joe Frazier og endurheimtir
heimsmeistaratitilinn í boxi.
1987 Fimmtudagskvöld hætta að vera sjónvarpslaus hjá
Sjónvarpinu

Listavika hefst á
Seltjarnarnesi
Listavika Bókasafns Seltjarnarness hefst í dag en
hún markar jafnframt upphaf vetrarstarfs safnsins.
Alla daga vikunnar verður
boðið upp á sérstaka dagskrá á safninu.
Í dag klukkan 17.30
flytur tríóið ,,Tvær á palli
með einum kalli… “ lög úr
vinsælum kvikmyndum.
Tríóið skipa þau Edda Þórarinsdóttir leikkona, Helga
Þórarinsdóttir víóluleikari
og Kristján Hrannar Pálsson píanóleikari.
Á þriðjudag er boðið
upp á prjónakaffi og fund
klukkan 19.30 í Bókmenntafélagi bókasafnsins.
Ræddar verða sjálfsæviINDRIÐI G. ÞORSTEINSSON
sögur fjögurra kvenna frá
Er höfundur mánaðarins í
byrjun 20. aldar. Í prjónaBókasafni Seltjarnarness.
kaffinu að þessu sinni
ræðir Katrín Ósk Björnsdóttir textílkennari um
sokkaprjón.
Fyrsta miðvikudag í mánuði yfir vetrartímann
verða að vanda sögustundir fyrir yngstu börnin
undir stjórn Sigríðar Gunnarsdóttur barnabókavarðar. Dagskráin hefst klukkan 17.30.
Á fimmtudag verður Indriði G. Þorsteinsson
kynntur sem skáld mánaðarins. Opnuð verður lítil
sýning um Indriða og verk hans og Gunnar Stefánsson og Kári Jónasson segja frá skáldinu. Listavikunni lýkur síðan á föstudag með opnun málverkasýningarinnar Votlendi þar sem Óli Hilmar Briem
Jónsson sýnir verk sín. Aðgangur á alla viðburði er
ókeypis og allir velkomnir.

Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur og
frændi,

SVEINN PÁLMAR JÓNSSON
er látinn.
Útför hans hefur farið fram í kyrrþey.
Elínborg J. Pálmadóttir
Sóley Jónsdóttir
Fjóla Jónsdóttir
Lilja Jónsdóttir
og systrabörn.

Jón G. Sveinsson
Helgi Pétursson
Jón Ari Jónsson
Kristóbert Fannberg Gunnarsson

KATRÍN OG AUÐUR Segja markmið Lestrarhátíðar í Reykjavík fyrst og fremst að vekja með fólki lestrargleði og fá það til að tala um og velta upp
bókmenntum frá öllum mögulegum hliðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

REYKJAVÍK BÓKMENNTABORG UNESCO: FYRSTA LESTRARHÁTÍÐIN

LESTRARGLEÐIN Í FYRIRRÚMI
Fyrstu Lestrarhátíðinni í Bókmenntaborginni Reykjavík verður hleypt af
stokkunum í aðalsafni Borgarbókasafns Reykjavíkur í Grófarhúsi í dag.
Lestrarhátíðin er eitt af lykilverkefnum Reykjavíkur Bókmenntaborgar
UNESCO og stendur til að hún verði
að árlegum viðburði. Hátíðin er helguð skáldsögunni Vögguvísu eftir Elías
Mar, sem er ein fyrsta Reykjavíkursagan, og fer þannig fram að borgarbúar á
öllum aldri eru hvattir til að lesa bókina, ræða hana, uppgötva og vinna með
út frá öllum mögulegum sjónarhornum.
Auður Rán Þorgeirsdóttir, verkefnisstjóri Lestrarhátíðar í Reykjavík,
og Kristín Viðarsdóttir, verkefnisstjóri Reykjavíkur Bókmenntaborgar
UNESCO, eiga heiðurinn af í skipulagningu hátíðarinnar en Auður segir
þær hafa leitað út fyrir landsteinana að
fyrirmyndum.
„Við byggjum þessa hátíð að miklu
leyti á fyrirmyndum frá Edinborg og
Dublin, sem eru líka bókmenntaborgir
UNESCO, og hafa staðið fyrir hátíðum
sem þær kalla „One city – one book“,
þar sem áherslan er lögð á eina bók
alla hátíðina. Þessi hátíð er hugsuð í
grunninn eins nema á aðeins minni
skala, að minnsta kosti núna fyrsta
kastið.“
Auður Rán segir mikið upp úr því
lagt að tengja hátíðina við sem breiðastan hóp, börn jafnt sem fullorðna,
og í því augnamiði hafa allir þeir sem
taka þátt í því að að gera Reykjavík

að bókmenntaborg virkjaðir, svo sem
skólar, bókasöfn, bókaútgefendur, rithöfundar og lesendur. Hún segir viðeigandi að Vögguvísa Elíasar Mar hafi
orðið fyrir valinu, enda sé það bók sem
höfði bæði til unglinga og fullorðinna.
„Við vildum vera með „hreinræktaða“ Reykjavíkursögu og líka vekja
athygli á Elíasi, sem hefur ekki notið
sannmælis sem höfundur að okkar
mati. Bókin lýsir nokkrum dögum í lífi
unglings í Reykjavík þegar borgin er
að verða til. Þetta er skemmtileg saga
með mörgum þráðum, sem talar að
auki til okkar tíma og fær mann til að
horfa á borgina dálítið öðrum augum.
Slagorð hátíðarinnar er Orðið er
frjálst,“ segir hún, „og í þeim anda
eru allir borgarbúar hvattir til að
taka þátt, hvort eð heldur er með því
að lesa bókina, taka þátt í umræðum,
senda inn slangur eða mæta á viðburði.
Hugmyndin er sú að reyna skoða bókmenntir ekki eingöngu í tengslum við
ákveðna bók eða stað, heldur líka sjálft
tungumálið og þær ótal mörgu myndir
sem það tekur á sig.“
Lestrarhátíðin stendur út október en Auður Rán vonar vitaskuld að
áhrif hennar vari lengur og veki fólk
til vitundar um hversu rík við séum af
áhugaverðum bókmenntum, ekki síst
Reykjavíkurbókmenntum. „En fyrst
og fremst leggjum við áherslu á lestrargleðina, hvað það er gaman að lesa
bækur og ekki síður að tala saman um
þær.“

FJÖLBREYTT DAGSKRÁ
Jón Gnarr borgarstjóri setur Lestrarhátíð í Reykjavík á Borgarbókasafninu
í dag en út allan mánuðinn verður
boðið til lifandi dagskrár helgaðri
Vögguvísu Elíasar.
Boðið verður upp á sögu- og
bókmenntagöngur um slóðir
Vögguvísu og annarra verka Elíasar
undir leiðsögn Hjálmars Sveinssonar.
Reykvískir grínistar verða virkjaðir og
koma meðal annars fram í myndskeiðum þar sem spunnið er út frá
slangurorðasafni Elíasar. Enn fremur
teiknar myndasagnahöfundurinn
Hugleikur Dagsson nýjar myndir, innblásnar af unglingaslangri Vögguvísu.
Um leið verður öllum borgarbúum
boðið að senda inn sitt eigið slangur,
sem safnast saman í nýtt safn á
heimasíðu hátíðarinnar, en þar
stendur einnig til boða að taka þátt í
lifandi leshring um Vögguvísu.
Undir lok mánaðarins verður blásið
til málþings, í samstarfi við Lesstofuna, Bókmenntafræðistofnun HÍ
og Landsbókasafn-Háskólasafn, um
Vögguvísu og höfund hennar. Nánari
upplýsingar um dagskrána má finna á
bokmenntaborgin.is.

ÞETTA GERÐIST: 1. OKTÓBER 1936

Franco kemst til metorða
Elsku hjartans maðurinn minn, pabbi okkar,
tengdapabbi, afi og langafi,

SIGURBJÖRN ÁRNASON
Goðatúni 34, Garðabæ.

lést þann 25. september. Útförin fer
fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ,
miðvikudaginn 3. október kl. 13.00.
Kristjana Kristjánsdóttir
Bjarney Sigvaldadóttir
Eva Sigurbjörnsdóttir
Árni Sigurbjörnsson
Jón Ingi Sigurbjörnsson
Kristján Sigurbjörnsson
Margrét Birna Sigurbjörnsdóttir
Anna Sigurbjörnsdóttir
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Gísli Kristinsson
Ásbjörn Þorgilsson
Andrea Jónheiður Ísólfsdóttir
Harpa Sigríður Höskuldsdóttir
Anna Lísa Gunnarsdóttir
Hermann Óskar Hermannsson
Malcolm Holloway

Þennan dag árið 1936 varð Francisco
Franco leiðtogi fasistastjórnar uppreisnarmanna á Spáni. Franco fæddist í
bænum El Ferrol árið 1892. Hann gekk
í herskóla fjórtán ára gamall og sannaði sig snemma sem hæfur stjórnandi í
nýlenduskærum Spánverja í Marokkó.
Þar forframaðist hann á skömmum tíma.
Árið 1931 var konungsvaldið afnumið
á Spáni. Franco féll í ónáð hjá frjálslyndum leiðtogum lýðveldisins og var lækkaður í tign. Hann hlýddi möglunarlaust.
Íhaldsmenn komust aftur til valda í
kosningunum 1933 og Franco var hækkaður í tign yfirhershöfðingja og síðar
herráðsforingja. Í kosningum árið 1936
komst samsteypustjórn vinstri flokka til

valda og Franco var sendur til Kanaríeyja. Af ótta við að ríkisstjórnin myndi
greiða götu marxískrar byltingar lögðu
yfirmenn í hernum á ráðin um valdarán. Eftir nokkurt hik ákvað Franco að
ganga til liðs við þá.
Í júlí árið 1936 hófst uppreisn í
Marokkó og breiddist yfir á meginland Spánar daginn eftir. Undir stjórn
Francos sölsaði herinn undir sig nokkur
héruð landsins.
Í þeirri trú að sigur væri í sjónmáli
völdu uppreisnarmenn Franco leiðtoga
ríkisstjórnar sinnar en borgarastyrjöld
stóð í tvö ár enn, þar til Spánn var allur
á valdi Francos. Hann stjórnaði landinu
með harðri hendi til ársins 1975.

SNIÐUGT!
Pastellituð bókamerki, innblásin
af frumskógardýrum eru hugarsmíð kóreskra hönnuða hjá
hönnunarstúdíóinu Dcell.
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LITLI LOÐNI FÉLAGINN
UPPÁHALDSHLUTIRNIR Ólafur Karl Sigurðsson á hvítan Fuzzy-stól sem er í
miklu uppáhaldi á heimilinu. Hann er bæði upp á punt og til að sitja á.

Ó
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lafur Karl Sigurðsson segist hafa
haft áhuga á hönnun og húsgögnum frá því hann komst til
vits og ára. „Mér finnst nauðsynlegt að
skreyta heimilið með fallegum hlutum
þó það þurfi að vera innan skynsamlegra marka. Við feðgarnir búum tveir
saman og við reynum að vera duglegir
að hafa heimilislegt og kósý hjá okkur,“
segir Ólafur sem á fjögurra ára soninn
Ísak Breka.
„Fuzzy-stóllinn eftir Sigurð Helgason
er í mestu uppáhaldi hjá okkur feðgunum af hlutunum á heimilinu. Hann
er svona litli, loðni félaginn okkar og er
bæði notaður sem stóll en líka upp á
punt. Það sem mér finnst skemmtilegt
við hann er að hann er handgerður af
hönnuðinum og hver stóll er einstakur.
Hann er auk þess ekki framleiddur í
miklu magni. Syninum finnst hann bara
svo loðinn og skemmtilegur og finnst
gaman að hnoðast á honum.“
Ólafi þykir vænt um fleiri hluti á
heimilinu en þeirra á meðal er Krummi
Ingibjargar Hönnu og ljósmynd úr

Grasagarðinum eftir Ara Magg. „Mér
finnst gaman að íslenskri hönnun og
hef áhuga á markaðsfræði. Áhuginn á
þessu tvennu varð til þess að ég ásamt
tveimur vinum mínum sem deila áhuganum, opnuðum netsíðuna How do you
like Iceland á dögunum. Síðan er helguð
íslenskri hönnun. Henni er ekki einungis ætlað að vera sölusíða
heldur erum við líka
að reyna að markaðssetja íslenska
hönnun og hönnuði á erlendum vettvangi. Síðan á
að veita ungum hönnuðum tækifæri
til að koma sér á framfæri á ódýran
hátt. Við höfum fengið talsverð viðbrögð frá Norðurlöndunum og finnum
einnig fyrir áhuga á íslenskri hönnun í
Asíu,“ segir Ólafur sem hyggur á frekari
landvinninga fyrir íslenska hönnun í
Kanada, Suður-Ameríku og víðar.
Nánari upplýsingar um síðu þeirra félaga má finna á Facebook og á slóðinni
howdoyoulikeiceland.com.

Gerðu gæða- og verðsamanburð

MYND/VALLI

KRUMMI
Krumminn er einn
af uppáhaldshlutum
Ólafs en hann er
hannaður af Ingibjörgu
Hönnu og er meðal þess
sem er í boði á síðunni
How Do You Like
Iceland.

lilja.bjork.@365.is

12 mán
vaxtala aða
u
greiðslusar
r*

Tilboðsverð

ÝMIR, SAGA, FREYJA,
ÞÓR OG ÓÐINN

Valhöll heilsudýna
5 svæðaskipt gormakerfi
153x203 aðeins kr. 89.900

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

ÝMIR rúm 153x203 aðeins kr. 124.900

■

FÆTUR Á FUZZY
Ólafur Karl og Ísak
Breki hafa það notalegt
í tungusófanum sem er
einn af hlutum heimilisins sem eru í uppáhaldi
hjá Ólafi. Yfir stofunni
vakir Krummi Ingibjargar Hönnu.

FINNDU MUNINN
*3,5% lántökugjald

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 · Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150 · Opið virka daga kl. 10.00 - 18.00 · laugardaga 12.00 - 16.00

FÓLK| HEIMILI
TRAUSTUR
REYNSLUBOLTI
Guðrún tók nýlega
við umboði Alnoinnréttinga á Íslandi. Traustar
innréttingar Alno
endast áratugum
saman og eru
landsmönnum að
góðu kunnar. Alno
er þýskt gæðamerki
sem slakar aldrei á
gæðum.

LÍTIÐ MÁL AÐ ENDURVINNA
■ Verður fljótt að vana
Mörgum þykir kvíðvænleg tilhugsun að flokka
heimilissorpið meðan aðrir gera það leikandi.
Það að geta lagt eitthvað af mörkum til samfélagsins er mikilvægt og flokkun sorps er þar
á meðal. Þeir sem ekkert flokka ættu að finna
fyrir því að tunnurnar hjá þeim fyllast mjög fljótt
þegar pitsukassar, mjólkurfernur og kókflöskur
eru látnar vaða í tunnuna. Lítið mál er að breyta
þessu. Skolið drykkjarfernur og brjótið þær
saman ásamt pappír og blöðum svo lítið fari fyrir
þeim, pressið saman gosflöskur svo þær taki
lítið pláss og takið allt plast til hliðar. Hægt er að
fá sérstakar tunnur og fötur sem taka lítið pláss
í skápnum undir eldhúsvaskinum til að flokka sorp í.
Það er kjörið að byrja á
því að flokka heimilissorpið
niður í plast, pappír, járn og
svo almennt heimilissorp og
auðvitað gosdósir og gler
sem greitt er skilagjald fyrir.
Jafnvel er hægt að fara fjölskylduferð um helgar í Sorpu
og stuðla þannig að umhverfisvænu uppeldi í leiðinni.

SJÓN SÖGU RÍKARI
INNLIFUN KYNNIR Guðrún Benediktsdóttir innanhússarkitekt lét drauminn
rætast og opnaði verslun þar sem hún getur dekrað við viðskiptavini sína.

H

Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element),
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar
og ﬂest annað til rafhitunar.
Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

Rafhitarar fyrir heita potta
íslensk
framleiðsla
í 20 ár

VILT ÞÚ LÉTTAST HRATT
OG ÖRUGGLEGA?
Taktu inn 2 töflur af KONJAK + STÓRT
glas af vatni 3x á dag hálftíma fyrir máltíð

ver fjölskylda hefur sína siði og
alltaf hægt að finna lausnir sem
hæfa smekk og þörfum hvers og
eins. Möguleikarnir eru ótæmandi og efniviðurinn vandaður og óþrjótandi. Því er
hægt að teikna þúsund eldhús og ekkert
eins,“ segir innanhússarkitektinn Guðrún
Benediktsdóttir sem nýlega opnaði innréttingaverslunina INNlifun.
Guðrún hefur unnið við fag sitt frá
árinu 1985, bæði sjálfstætt og í innréttingaverslunum. Því geta viðskiptavinir
INNlifunar treyst á reynslu, fagmennsku
og traust vinnubrögð Guðrúnar.
„Ég opnaði INNlifun af því mig langaði til
að sinna viðskiptavinum af alúð. Mér þykja
samskipti við fólk svo áhugaverð, að finna
út hvað það vill og uppfylla óskir þess. Því
gaf ég versluninni nafnið INNlifun því það
sameinar það sem er inni og þá tilfinningu
að lifa sig inn í heim þeirra sem eru að innrétta,“ útskýrir Guðrún og brosir.
Guðrún er nýr umboðsaðili þýska
gæðamerkisins Alno á Íslandi og í Í INNlifun fást bæði eldhús- og baðinnréttingar
frá Alno og Voke.
„Í INNlifun fæst allt í tengslum við innréttingar heimilisins á einum stað og
hægt að fá tilboð í allan pakkann. Við seljum innréttingar í eldhús, bað og þvottaherbergi, fataskápa, sjónvarpsskenka,
hreinlætistæki og heimilistæki, ljós og
stóla,“ upplýsir Guðrún og bætir við að
auðvelt sé að teikna upp heildarútlit inn-

ALLT FYRIR HEIMILIÐ
INNlifun er með í
umboðssölu hreinlætistæki frá Ísleifi Jónssyni,
heimilistæki í eldhús frá
Heimilistækjum, lýsingu
frá Ítölskum ljósum,
steinborðsplötur frá
Rein, stóla frá Módern
og flytur einnig inn
ýmsar vörur.

réttinga vilji fólk hafa alrými með eldhúsi
og íverustað í stíl.
„Allar innréttingar koma samsettar og
sérpantaðar eftir óskum hvers og eins og
innanhússarkitekt sér um að teikna og
gera tilboð út frá hugmyndum viðskiptavina,“ segir Guðrún.
„Við tökum vel á móti viðskiptavinum
okkar og þægilegt fyrir fólk að fá allt á
einum stað. Það sparar dýrmætan tíma
og eldsneytiskostnað.“
INNlifun er á Suðurlandsbraut 26.

FRÁBÆRT AÐ SITJA Á
PALLINUM MEÐ KAFFISOPA

Stendur þú í einhverjum framkvæmdum á heimilinu eða hefur nýlokið við?
Ég bara dáist að manninum mínum sem
er orðinn mjög handlaginn heimilisfaðir
með árunum. Kristján Franklín hefur
verið að búa til ýmislegt fallegt bæði
úti og inni. Ég nýt góðs af.

Í Konjak eru náttúrulegar glucomannan trefjar sem einnig bæta meltinguna.
Viðurkennt af EFSA Matvælastofnun Evrópu
Fæst í heilsubúðum, apótekum og
heilsuhillum stórmarkaðanna.

www.gengurvel.is

MYNDIR/GVA

HEIMA VIÐ | SIGRÍÐUR ARNARDÓTTIR, SIRRÝ

■ SIRRÝ stýrir morgunþætti á sunnudögum á Rás 2, kennir ,,Framsækni ¬
Örugg tjáning“ við Háskólann á Bifröst
og er að skrifa bók um örugga tjáningu.
Þá hefur hún í nógu að snúast við að
fylgja eftir bókinni Laðaðu til þín það
góða.

Þegar töflurnar leysast upp í maga myndastt massi
sem fyllir vel upp í magasekkinn og veldur seddutilfinningu og þú borðar minna!

HUGSAÐ FYRIR ÖLLU
Innra skipulag skápa og
skúffa er úthugsað hjá
Alno og Voke, slitsterkt
og þolir mikinn þunga.
Vel er hugsað fyrir öllu
þannig að vinnuaðstaða
sé góð og allt komist
haganlega fyrir.

Ertu dugleg að breyta og bæta heima
við? Nei, ég hef ekki mikla þörf fyrir að
breyta til á heimilinu. Ég lifi fjölbreyttu
lífi, fer víða og hitti marga. Og mér
finnst bara gott að hafa allt í föstum
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

skorðum heima hjá mér. Það er helst
í eldhúsinu sem ég nýt þess að búa til
eitthvað nýtt í hverri viku.
Er einhver hlutur sem þig langar sérstaklega mikið í þessa dagana? Nei, ég
er sátt. Og ég geri mér grein fyrir því að
kaupmenn færu á hausinn ef allir væru
jafn lítið fyrir að versla og ég.
Hver er uppáhaldshluturinn þinn í eldhúsinu? Þessa dagana eru það fallegu
matreiðslubækurnar og töfrasprotinn
sem ég nota mikið núna þegar ég bý til
alls kyns grænmetissúpur og meðlæti.
Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn á
heimilinu? Pallurinn úti í garði. Ég finn
fyrir mikilli hamingju þar enda er ég
súrefnisfíkill og finnst gott að sitja úti
með kaffibolla og horfa á gróðurinn og
birtuna.

Á FERÐ OG
FLUGI
Sirrý hefur
mikið að gera
við námskeiðshald.

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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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

*

100% þjónusta = árangur

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Auður Kristinsd.

Elín Viðarsdóttir

Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali

Neðstaberg 2
Opið hús þriðjudaginn 2. október kl. 18:00 - 18:30
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Fallegt hús í Mosfellsbæ
Fasteignasala Mosfellsbæjar
kynnir: Mjög glæsilegt 321,8
einbýlishús á tveimur hæðum
með einstaklega fallegum
garði við Ásholt í Mosfellsbæ.

A
Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!

5 herbergi og 3 stofur. Arinn og heitur pottur. Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð.
305 fm
Verð: 64,9 m

audur@fasteignasalan.is

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

820 8081
Sylvía G. Walthersdóttir

sylvia@remax.is

Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

ðkoma er að húsinu á efri
hæð en hún skiptist í forstofu, hol, stóra stofu með
arni, eldhús, þvottahús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og gestasalerni. Á neðri hæðinni er sérinngangur, forstofa með gufubaði og
sturtu, 30 fermetra herbergi og
stigagangur upp á efri hæð. Einnig
tvö gluggalaus rými, samtals um
60 fm. Lóðin er sérlega glæsileg
með miklum trjágróðri og 28 fm
sólskála með heitum potti.
Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi og forstofuskáp. Inn af
forstofu er þvottahús og úr því er
innangengt inn í eldhús. Úr forstofu er komið inn í hol. Þar er
stórt skrifstofuherbergi (var áður
tvö svefnherbergi) með parketi á
gólfi. Einnig gestasalerni en svefnherbergisgangur til hægri handar.

Einbýlishús við Ásholt í Mosfellsbæ með fallegum garði.

Þar er ágætt barnaherbergi, hjónaherbergi með góðum fataskápum
og flísalagt baðherbergi með baðkari. Stofan er stór og borðstofa
með parketi á gólfi. Í stofu er fallegur arinn. Úr borðstofu er komið
inn í eldhús með glæsilegri kirsuberjainnréttingu og borðkrók. Inn
af eldhúsi er innangengt í þvottahús. Úr stofu er gengið út á stóra
verönd og í einstaklega glæsilegan
suðurgarð með fallegum gróðri. Í

garði er 28 fm sólskáli með heitum potti.
Við hlið íbúðarhúss er rúmgóður 52,2 fm bílskúr. Bílaplan fyrir
framan húsið og gönguleið að húsi
eru hellulögð með snjóbræðslu.
Fallegt útsýni er frá húsinu að Esjunni. Stutt í alla þjónustu og skóla.
Verð kr. 67.900.000,- Allar nánari upplýsingar fást hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar í síma
586 8080.
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Finndu okkur
á Facebook
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð
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Hamravík 18 - Íbúð 102
Stór og vönduð 2ja herbergja, um 100 fm á jarðhæð
með sérinngangi og sérgarði. Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Þvottahús innan íbúðar. V 24,9 m.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17.30-18:00.
Finnbogi 895-1098.

Þangbakki 8 - Íbúð 208
Rúmgóð 70 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Nýlegt
eldhús og baðherbergi ásamt gólfefnum. Stórar
svalir. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla
verslun og þjónustu. V. 17,9 m.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 18.00-18:30.
Ruth 659-2512

Naustabryggja – Glæsieign.
Sérlega glæsileg, nýleg og vönduð 215 fm tveggja
hæða íbúð með 4 svefnherbergjum og stórum og
björtum stofum. Einnig fylgja tvö stæði í lokaðri
bílgeymslu. Einstök eign ! Verð 46,9 millj.
Upplýsingar veitir Ruth sími 6592512.

Árskógar – Eldri borgarar.
Góð 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi. Gott skipulag
og fallegt útsýni. Mikil þjónusta er í húsinu, m.a.
handavinnustofa, myndlistarstofa, smíðastofa,
leikﬁmisalur, baðþjónusta, félagsvist, boccia og ﬂ.
Húsvörður sér um daglegan rekstur húss. Á
jarðhæð er sameiginlegu borð og fundarsalur.

Bauganes – Efri sérhæð.
Stór 200 fm efri sérhæð í Skerjaﬁrðinum. Þrjú
herbergi, tvær stofur og stórt sjónvarpshol. Parket
á gólfum. Stórar yﬁrbyggðar suðursvalir. Mikil
lofthæð í stofum gefur íbúðinni skemmtilegan svip.
Óskað er eftir tilboði.

Hraunteigur – Sérhæð.
Töluvert endurnýjuð sérhæð á þessum frábæra
stað. Þrjú herb, tvær stofur og innb. bílskúr, alls 155
fm. Endurn. gólfefni, eldhús, bað o.ﬂ.
Verð 37,7 milljónir.

Stórikriki – fokhelt raðhús.
Vel skipulagt um 220 fm fokhelt milliraðhús á
tveimur hæðum. Íbúðin er 192,3 fm og bílskúrinn
27 fm. Gott innra skipulag. Tilbúið til afhendingar.
Verð 25,5 millj.

Lækjargata Hjf, - 2ja í nýlegu húsi
Góð nýleg 75 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Tvö góð
herbergi. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Áhv
18,5 m. V. 20,9 m. Ruth. 659-2512.

Hyrjarhöfðu – Atvinnuhúsnæði.
870 fm fjölnota atvinnu-/iðnaðarhúsnæði. Húsið
stendur á góðum stað í Höfðahverﬁnu skammt
frá samgöngustofnæðum.Húsinu má auðveldlega
skipta upp í nokkra hluta. Góð aðkoma er á húsinu,
stórt plan fyrir framan húsið og háar innkeyrsludyr.

Víkurás – Auðveld kaup !
Mjög góð 58 fm 2ja herb. Parket á gólfum. Fallegt
útsýni. Íbúðinni fylgir 22 fm stæði í bílageymslu.
Áhv. 12,2 m. V 14,9 m.

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

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

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SÉRBÝLI

Leiðhamrar
Greniás-Garðabæ
Glæsilegt og vandað 148,9 fm. endaraðhús á þremur pöllum að meðtöldum 21,6 fm.
bílskúr. Eignin er afar vel innréttuð úr völdum efnum á vandaðan og smekklegan hátt. Eik er
í innréttingum. Góð lofthæð er víðast hvar í húsinu. Gólfsíðir gluggar eru í stofu og eldhúsi.
Gólfhiti er í öllu húsinu. Timburverönd með skjólveggjum. Stórkostlegs útsýnis nýtur frá
eigninni. Verð 50,0 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.

Straumsalir-Kópavogi. Efri sérhæð
Glæsileg 137,0 fm. efri sérhæð auk 21,3 fm. bílskúrs á frábærum útsýnisstað. Íbúðin er mjög
björt og vel skipulögð. Allar innréttingar og gólfefni eru í ljósum viði. Sér þvottaherbergi og
4 svefnherbergi auk rúmgóðra stofa. Flísalagðar svalir til suðurs úr stofu. Hitalagnir í innkeyrslu og stéttum fyrir framan hús. Verð 41,5 millj.

Asparhvarf- Kópavogi

Móaﬂöt-Garðabæ
Fallegt og vel staðsett 213,6 fm. einbýilshús með 50,4 fm. innbyggðum bílskúr. Húsið var
nýlega stækkað og nánast algjörlega endurnýjað hið innra. Nýtt eldhús með vönduðum
tækjum, bæði baðherbergi endurnýjuð, öll gólfefni og settur gólfhiti í húsið o.ﬂ. Fjögur
svefnherbergi. Ræktuð lóð og vísar til suðurs með útsýni út í hraunið. Verð 66,9 millj.

Afar glæsilegt og vandað 243,1 fm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 34,6 fm.
bílskúr á frábærum útsýnisstað við Elliðavatn. Húsið er innréttað á afar vandaðan og
smekklegan máta. Instabus rafkerﬁ er í húsinu. Innihurðir eru allar extra háar. Innréttingar
eru sérsmíðaðar, hvítar og úr bæsaðri eik. Gólfefni eru hvíttaður askur og ﬂísar. Þrjú svefnherbergi. Auðvel t er að innrétta eitt stórt svefnherbergi í viðbót í stað sjónvarpsstofu á
neðri hæð. Lóðin er með miklum hellulögðum veröndum. Falleg lýsing utan á húsinu og á
lóð. Verð 69,9 millj.

Grenimelur – efri sérhæð og ris
Mjög falleg og vel skipulögð 155,8 fm. efri sérhæð og ris í nýlega endurnýjuðu þríbýlishúsi
auk bílskúrsréttar að um 30 fm. bílskúr. Eignin er þó nokkuð endurnýjuð, m.a. raﬂagnir og
taﬂa, gler og gluggar, hús að utan, neysluvatnslagnir o.ﬂ. Samliggjandi stofur með útgangi á
suðursvalir. Fimm herbergi. Rishæðin var byggð ofan á húsið fyrir um 20 árum síðan. Mikil
lofthæð í risi. Hús að utan nýlega klætt marmarasalla. Verð 49,9 millj.

Góðakur- Garðabæ
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.

Glæsilegt 454,2 fm. einbýlishús á frábærri endalóð. Lóðin er 963 fm. að stærð og nýtur
útsýnis til sjávar og yﬁr óbyggt svæði. Eignin stendur neðan við götu og við óbyggt svæði
á tvo vegu. Húsið skilast í núverandi ástandi, fullfrágengið að utan og með grófjafnaðri
lóð. Aðalhæð hússins er 283,4 fm. og kjallari er 170,8 fm. að stærð og með fullri lofthæð.
Mögulegt er að setja glugga á kjallara. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu. Verð 92,0 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.

Smáraﬂöt – Garðabæ.
Ólafsgeisli
Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á stórri og viðhaldslítilli hornlóð á frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar.
Mjög mikil lofthæð er á efri hæð hússins og innfelld lýsing í öllum loftum. Stórar
samliggjandi stofur. Hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi innaf. Húsið er klætt
með íslensku líbaríti. Falleg lýsing á lóð og húsinu að utan. Arkitekt hússins er Kristinn
Ragnarsson og innanhússarkitekt er Ellen Tyler. Fallegt útsýni úr stofum yﬁr golfvöllinn og
borgina. Verð 93,0 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 og geymslu
innaf forstofu. Húsið var málað að utan fyrir 2 árum síðan, sem og gluggar. Ræktuð skjólsæl
lóð með verönd og fallegum trjám og plöntum. Verðtilboð.

Sogavegur- efri sérhæð
Glæsileg 122,9 fm. 3ja - 4ra herbergja efri sérhæð í nýlegu húsi auk 24,5 fm. bílskúrs. Íbúðin
er afar vönduð í alla staði. Sérsmíðaðar innréttingar.
g Eikarparket
p
ogg ﬂísar á ggólfum. Extra
háar innihurðir úr eik. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum gluggum. Tvö baðherbergi. Útgangur
úr hjónaherbergi á þaksvalir ofan á bílskúr. Gólfhiti. Hús að utan fullfrágengið og lóð
frágengin að langmestu leyti. Verð 49,0 millj.

Haukanes – Garðabæ.
Lindarﬂöt – Garðabæ.
Vel staðsett 309,4 fm. einbýlishús á þremur pöllum með innbyggðum 36,0 fm. bílskúr niður
við lækinn. Björt og rúmgóð borðstofa/hol með arni og mjög mikilli lofthæð. Samliggjandi
rúmgóðar og bjartar stofur með glæsilegu útsýni út í hraunið. Sólskáli með útgangi á
verandir. 5 herbergi auk fataherbergis inn af hjónaherbergi. Falleg ræktuð lóð með góðum
veröndum, skjólveggjum og útiarni. Frábær staðsetning.

Tjaldanes – Garðabæ
Mikið endurnýjað 256,2 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr
á sunnanverðu Arnarnesi. Stórt hol/arinstofa með útgangi á verönd til suðurs. Stórar samliggjandi bjartar stofur. Eldhús með vönduðum hvítum innréttingum. Hjónaherbergi með
fataherbergi innaf, forstofuherbergi og tvö barnaherbergi. Húsið hefur verið mikið endurr
nýjað að utan sem innan sl. ár. Stór eignarlóð sem snýr til suðurs.Verð 84,9 millj.

Skemmtilega hannað 274,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum, þar af 63,0 fm. innbyggður
tvöfaldur bílskúr. Húsið er á 1.554,0 fm. eignarlóð, vel staðsettri og með góðu útsýni til
norð-vesturs. Eignin skiptist m.a. samliggjandi stofur með útgangi á verönd, opið eldhús
með eyju, fjögur herbergi, baðherbergi og tvær snyrtingar. Gufubað. Að utan er húsið
álkætt að mestu. Verð 69,0 millj.

4 - 6 HERB.

Grenimelur – 5 herbergja neðri sérhæð.
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.

Suðurgata. 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum og með
þrennum svölum.
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.

Austurberg- m. bílskúr.
Góð 93,4 fm. endaíbúð á 4. hæð auk 17,9 fm. bílskúrs. Stofa og borðstofa með útgengi á
góðar suðursvalir með útsýni. Eldhús. Þrjú svefnherbergi, öll með skápum. Flísalagt baðherr
bergi. Snyrtileg sameign. Verð 20,9 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, snyrt-t
ingar 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

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.

Þorláksgeisli.

3JA HERB.

PIÐ

ATVINNUHÚSNÆÐI

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.
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Barónsstígur 18- endurnýjuð sérhæð og kjallari.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.00-17.30
Vönduð ogg vel skipulögð
p g 108,4 fm. íbúð í mikið endurnýjuðu
ýj
bárujárnsklæddu
j
tvíbýlishúsi. Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir um 7 árum m.a. allar innréttingar,
eldhús ogg tæki, bæði baðherbergi
g ogg tæki, raﬂagnir
g ogg taﬂa. Rúmgóð
g ogg
björt stofa. Hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi innaf. Íbúðin hefur
afnotarétt af bílastæði á lóð hússins. Verð 32,9 millj.
Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

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.

Laugavegur.
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.

Lækjasmári-Kópavogi- laus strax.

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.

Falleg og rúmgóð 88,7 fm. íbúð á 2. hæð með stórum svölum til vesturs og sér
stæði í bílageymslu. Björt stofa. Tvö góð herbergi. Eldhús með innréttingum
g úr
kirsuberjaviði. Þvottaherbergi innan íbúðar. Innangengt í bílageymslu. Íbúðin er
laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 26,9 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
g ogg 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.

Skipasund.
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

ÓSKUM EFTIR
2JA – 3JA HERBERGJA ÍBÚÐUM
Í PÓSTNÚMERUM 101-105-107-108-170-200-210
SUMARBÚSTAÐIR
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.

Grettisgata
Falleg 40,7 fm. íbúð á 2. hæð ásamt 31,0 fm. sér geymslu með gluggum í kjallara
í miðbænum. Eldhús ogg baðherbergi
g endunýjað
ýj fyrir
y nokkrum árum. Nýlegar
ý g
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.

Heilsárshús í Vaðneslandi,
Grímsnesi.
Fallegt og vandað 55,5 fm. 4ra herbergja
heilsárshús við Birkibraut, Grímsnesi. Húsið
er byggt árið 1995 og stendur á 5.000 fm.
birkivaxin eignarlóð .Þrjú svefnherbergi,
eldhús, stofa, baðherbergi og geymsla. Góð
verönd við húsið með heitum potti. Fallegt
útsýni. Hitaveita á staðnum. Verð 18,9 millj.

GISTIHEIMILI
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.

Hjallavegur.
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.

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.

Kvistaland 18 - glæsilegt einbýli

Einimelur - einbýlishús
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Einstaklega glæsilegt 238,5 fm einbýli á einni hæð neðst í Fossvoginum. Húsið er staðsett fyrir ofan götu á stórri lóð. Hús og
lóð hafa nýlega verið endurnýjað á mjög fallegan og smekklegan hátt. Lóðin er einstaklega vel heppnuð og viðhaldslítil með
hellulagðri verönd, skjólgirðingum úr harðviði og stígum. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 – 18:00 V. 95 m.

Norðurbakki 13a - glæsilegar íbúðir
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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. V. 110 m. 1979

Eiðistorg 5 - gott útsýni
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Stararimi - fallegt
g hús

Mjög fallegt og gott einlyft 157 fm einbýlishús
með innbyggðum 36,9 fm bílskúr. Húsið
er einkar snyrtilegt og í góðu ástandi enda
fengið gott viðhald. Húsið skiptist í forstofu,
hol, rúmgóða stofu, eldhús, baðherbergi, þrjú
svefnherbergi, þvottahús og bílskúr. V. 47 m.
1966

Raðhús

Mjög
j gg
glæsilegar
g fullbúnar 3ja
j herbergja
gj íbúðir í fallegu
g lyftuhúsi
y
við Norðurbakka 13a í Hafnarﬁrði.
Íbúðirnar eru með falegum
g
innréttingum
g
og
g öllum g
gólfefnum. Íbúðuðunum fylgir stæði í bílakjallara. Fallegt útsýni. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 26,8 - 28,5 m. 1988

Framnesvegur 34 - vel staðsett
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Góð og vel skipulögð 4ra til 5 herbergja 152,4 fm íbúð 1. hæð á þessum góða stað. Gott útsýni.
Svalir til norðurs og sér garður til suðurs. Þrjú
j rúmgóð
g herbergi
g og
g stór stofa. Búið er að skipta
p
um allar vatnslagnir innan íbúðar. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00
V. 34,9 m. 1741

Lambastekkur - talsv.endurn. hús.

Frábærlega staðsett og
g falleg
g 2ja
j herbergja
gj 58,9 fm íbúð á 1. hæð. Falleg eign á góðum stað í
vesturbænum. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 19,9 m. 1860

Lindasmári fallegt mjög vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum og innbyggðum
bílskúr. Samtals 175,7 fm. 4 svefnherb. Góðar
innréttingar.
g Parket og
g ﬂísar. Mjög
j gg
góður
ræktaður garður. Timburverönd. Örstutt í mjög
góða þjónustu. Hellulagt upphitað bílaplan.
Frábær staðsetning. V. 49,5 m. 1969

Grænihjalli
j
- raðhús

Skipholt 45 - bílskúr og herbergi í kjallara
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Lindasmári - endaraðhús

Glæsilegt og mikið endurnýjað 282,3 fm einbýlishús á góðum útsýnisstað við Lambastekk. Allar
innréttingar eru mjög fallegar og eru ýmist hvítsprautaðar eða úr hnotu. Mikið af innfelldri lýsingu
og vönduð gólfefni. V. 67,0 m. 1857

50 ára og eldri

Einbýli

Tvílyft
y 266 fm raðhús á frábærum stað. Örstutt í alla þjónustu. Á neðri hæð eru forstofa
og hol, rúmgott herbergi, stórt gluggalaust
rými,
ý
baðherbergi,
g g
gufubað, bílskúr og
g
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

Hæðir

Heiðarhjalli
j 7 - glæsilegt
g
g parh.
p
m.aukaíb.
Lindargata
g
- þjónustuíbúð
þj
Góð 4ra-5 herbergja töluvert endurnýjuð íbúð á fyrstu hæð ásamt bílskúr. Íbúðin er skráð 105,3
fm og bílskúrinn 21,8 fm. Bílskúrinn er í lengju vestan megin við húsið og er hann með rafmagni.
Húsið virðist vera í g
góð ástandi og er ný sandsett. Hitakerﬁð er nýlega yﬁrfarið. OPIÐ HÚS Í DAG
(MÁNUDAG)FRÁ 17:30 - 18:00 V. 26 m. 1802

2ja
j herbergja
gj þjónustuíbúð
þj
á 5. hæð í lyftu
y húsi. Íbúðin er laus strax. Íbúðin skiptist í
stofu, baðherbergi,
g herbergi
g og
g eldhús. Sérgeymsla
g
y
fylgir.
y g Öryggishnappar
ygg
pp eru í íbúðinni.
Í húsinu er m.a. matsalur, kafﬁstofa o.ﬂ.
V. 22,5 m. 1595

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. Stór
afgirt timburverönd í bakgarði á pöllum með
heitum rafmagnspotti og miklum trjágróðri.
Einstaklega fallegt útsýni. V. 65,9 m. 1933

Sogavegurg
g
hæð og
g bílskúr

Góð og vel skipulögð 135 fm hæð auk 23
fm bílskúrs á 1. hæð. Húsið er klætt að utan
að hluta. Íbúðin skiptist í forstofu, borðstofu,
stofu og eldhús, svefngang, hjónaherbergi,
tvö barnaherbergi, baðherbergi og þvottahús,
geymsla í kjallara. V. 33,9 m. 1964

Klettagarðar - glæsilegt atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði
Vesturvör - nýlegt og ﬂott

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

3ja herbergja

2ja herbergja

Glæsilegt
g atvinnuhúsnæði sem skiptist
p
í lager-,
g
vinnslu- og
g 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

Steinhella - mjög gott bílaplan og góð lofth.

Kóngsbakki
g
1 - laus strax
Skipholt
p
- 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

Kóngsbakki 1 íbúð 0201 er 3ja - 4ra herbergja
78,7 fm íbúð á 2.hæð í enda í góðu vel staðsettu fjölbýli. 3 svefnherbergi. Svalir. Flísar á
baði. Upphaﬂega teiknuð sem 3ja en herbergi
tekið af stofu. Laus, sölumenn sýna. V. 15,5
m. 1976

Hraunbær - 2ja
j með útsýni
ý

Góð 2ja
j herbergja
gj íbúð á 3. hæð við Hraunbæ
í Reykjavík. Íbúðin er 56,7 fm og skiptist í hol,
svefnherbergi,
g , eldhús,, baðherbergi
g og
g stofu.
Á jarðhæð er svo sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús. V. 13,9 m. 1982

Steinhella 1 Hafnarﬁrði samtals 534,1 fm iðnaðarhúsnæði. Húsnæðið eru tvær einingar en búið
að opna á milli og verður selt í einu lagi. Skrifstofuhluti af þessu eru ca 135 fm á millilofti. Stórar
innkeyrsluhurðir 5 metra háar og 4,5 m. breiðar að suðvestanverðu og minni að norðanverðu.
Mjög gott bílaplan og góð aðkoma. Laust strax. V. 47,0 m. 1989

Bæjarhraun - stórt og ﬂott

4ra-6 herbergja
Starengi - mjög góð efri hæð m
sérinng.
g

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

Austurströnd- tvennar svalir
frábært útsýni
ý

Vel skipulögð 4ra herbergja 121,5 fm íbúð á 4.
hæð ((1.hæð frá aðalinngangi)
g g ) ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin skiptist í þrjú rúmgóð herbergi, baðherbergi, stór stofa og eldhús opið
rými og tvennar yﬁrbyggðar svalir, sér geymsla.
Glæsilegt útsýni til sjávar. V. 28,5 m. 1967

Lækjasmári
j
-g
góð íbúð

Mjög
j g góð
g 67 fm 2ja
j herbergja
gj íbúð á 2. hæð
við Lækjasmára í Kópavogi. Íbúðin skiptist í
gang, baðherbergi, svefnherbergi, stofu og
eldhús svo og sér geymsla. V. 19,3 m. 1473

Klapparstígur
pp
g 14 - g
glæsileg
g íbúð

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

Kleppsvegur
pp
g - Frábært útsýni
ý

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

Um er að ræða vel staðsett 2.515,2 fm atvinnuhúsnæði. Framhúsið er á tveimur hæðum byggt
árið 1985. Jarðhæðin er skrifstofu- og verslunarhúsnæði 283,7 fm og á efri hæð er 177,7 fm iðnaðar / skrifstofuhúsnæði auk 108,2 fm íbúðar. Eldri hluti bakhússins er byggður árið 1985 og telst
vera 1.166,4 fm og er á einni hæð. Nýrri hluti iðnaðarhúsnæðisins er 879,2 fm og á einni hæð.
Athafnalóð er stór og góð með bundnu slitlagi og u.þ.b. 50 bílastæðum. V. 320,0 m. 1812

Suðurlandsbraut 8 og 10 - miklir möguleikar

Höfum fengið í sölu húseignirnar við Suðurlandsbraut 8 og 10 í Reykjavík sem eru samtals 5956 fm.
Suðurlandsbraut 8 (Fálkahúsið) er samtals 3.779 fm og skiptist það í verslunar- og skrifstofuhúsnæði á þremur
hæðum skráð 1.694,1 fm. ásamt vörugeymslu sem er á tveimur hæðum á baklóð. Um er að ræða heildareignina sem stendur við þessa lóð.
Suðurlandsbraut 10 er samtals 2,177 fm og er skrifstofu og verslunarhúsnæði á þremur hæðum og millibygging
á þremur hæðum. Á baklóð er lagerhúsnæði. Um er að ræða heildareignina sem stendur við þessa lóð.
Um mjög góða og þekkta staðsetningu er um að ræða. Byggja má allt að 7. hæða hús á hvorri lóð.
Eignirnar eru í útleigu. Nánari uppl. gefur Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Norðurvangur - Einbýli - Hf.
Sérlega fallegt vel innrétttað einbýli á besta stað í
norðurbænum. Íbúðin er 140 fm og bílskúrinn er
53 of og svo er innréttað rými undir bílskúr 53 fm.
samtals 246 fermetrar. Falleg hraunlóð. Góð eign.
Verð 49 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.

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.

Brekkuás - -Einbýli - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir 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.

Steinás - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsilegt einbýlishús á einni hæð196,1 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.

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.

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.

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.

Dofraberg - Hf - Penthouse
Nýkomin sérlega falleg 121 fm. penthouse íbúð á
tveimum hæðum á besta stað í setbergshverﬁnu
í Hafnarﬁrði. Þrjú góð svefnherbergi, stofa og
sjónvarpshol, tvö baðherbergi. Glæsilega hönnuð
íbúð og vel innréttuð. Frábær staðsetning og útsýni.
Verð 28,9 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.

Klukkuberg – 4ra herb. – Hf. - LAUS STRAX.
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. Laus
strax. Verð 23,9 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.

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.

Eskivellir - 2ja 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 11- 13 -3ja herb.- 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. 8929694. 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
herb. 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
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Við náum árangri í sölu fasteigna
og leggjum mikilvægu málefni lið!

Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Tunguás 2 - 210 Gbæ

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Holtsgata 13 – 101 Rvk

Verð: Tilboð

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

Granaskjól 48 – 107 Rvk

Verð: 20.9m

Opið
Opið
hús
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 69,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:65-6Stærð: 230,1 fm
Herb.

Herb:25-6Stærð: 70 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 208,6 fm Bílskúr
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 1.okt. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 1.okt kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 1.okt. kl 19.30-20.00

Fallegt og sérlega vandað 230fm einbýlishús á góðum stað í
Ásahverfinu í Garðabæ. Eignin er mjög vel skipulögð og með góðum
innréttingum. Tvær glæsilegar stofur og borðstofa með útgengi á
verönd og útsýni til Bessastaða. Fjögur svefnherbergi og tvö
baðherbergi. Góð lofthæð og innbyggð lýsing.

Mjög rúmgóð og snyrtileg 70 fm íbúð á 1.hæð (gengið upp ½ hæð) í
3ja hæða fjölbýli í einni vinsælustu götu borgarinnar. Stofan er mjög
rúmgóð með útgengi á góðar vestursvali. Baðherbergið var
endurnýjað fyrir nokkrum árum. Ljóst parket er á öllum rýmum nema á
baðherb. og hjónaherb. Sameign er snyrtileg.

Glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr
innst í rólegum botnlanga, engin umferð er nálægt húsinu. Garðurinn
er gróinn og fallegur með timburverönd og heitum potti. Í húsinu eru 4
góð svefnherbergi. Eignin er í góðu ástandi og töluvert endurnýjuð.
Örstutt er í skóla, leikskóla, tómstundir og á æfingasvæði KR.

Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Móaflöt 23 – 210 Gbæ

Lundur 86- 200 Kóp

Verð: Tilboð

Opið
Opið
hús
hús

Beykihlíð 2 - 105 Rvk

Verð: 29,5-36m

Verð: 69.9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:4-5
5-6 Stærð: 203,4 fm
Herb.

Herb:3-4
5-6 Stærð: 104,3-142,9 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 227,6 fm
Herb.

Bókið skoðun í síma 898-6106

Hringið og fáið frekari upplýsingar í gsm: 699-4610

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2.okt kl 17.30-18.00

Raðhús á einni hæð með góðum bílskúr. Sérlega glæsilegt hús með 2
stofur, 2 baðh, 2 svefnh, og gott skrifstofuh, gott eldhús og borðstofa,
þvottah, og vinnuh. í bílskúr. Mikil hluti húsins var tekin í gegn f.
12árum. Húsinu hefur alla tíð verið mjög vel viðhaldið og er í mjög
góðu standi í dag. Góður garður og falleg aðkoma að húsinu.

Um er að ræða nýjar íbúðir í glæsilegu lyftu fjölbýlishúsi sem er 6
hæða á einum allra besta stað í borginni. Um er að ræða fallegar og
bjartar, vel skipulagðar 3ja og stærri íbúðir. Stæði í bílastæðahúsi og
verönd fylgir íbúðunum. Eftir eru 3 íbúðir í húsinu.

Glæsilegt einbýlishús með bílskúr á mjög rúmgóðri og fallegri hornlóð.
Aðkoma að húsinu er glæsileg, bílaplan sem rúmar 4 bíla og garðurinn
með veröndum, skjólveggjum og fallegum gróðri. Eignin er mikið
endurnýjuð og innanhúshönnun var unnin í samráði við Halldóru Vífils.
Fjögur svefnherbergi eru í húsinu og fallegur arinn.

Uppl. Sigríður, gsm: 699 4610

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Langalína 29 – 210 Gbæ

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Norðurbakki 21 – 220 Hfj

Verð: 39m

Opið
Opið
hús
hús

Þorrasalir 5-7 – 201 Kóp

Verð: 27,6 - 49,4m

Opið
hús

Verð: 27,5- 39,5m

Opið
hús

Herb:45-6Stærð: 117 fm
Herb.

Herb:3-4
5-6 Stærð: 95 - 119 fm
Herb.

Herb: 5-6
Fjölbýlishús

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. okt. kl 17.30

Hringið og leitið upplýsinga

Hringið og leitið upplýsinga

Glæsileg 4ra herb íbúð á 2. hæð í fallegu lyftuhúsi rétt við ylströndina í
Sjálandshverfinu í Garðabæ. Íbúðin sem er með hágæða innréttingum
frá LIFA skiptist í forstofu, sjónvarpshol, stofu, borðstofu, þrjú herbergi,
baðherbergi, eldhús og þvottahús. Parket á gólfum.

Glæsilegar íbúðir í miðbæ Hafnarfjarðar. Innréttingar eru spónlagðar
og vandaðar. Sér þvottahús er í hverri íbúð. Íbúðum er skilað án
gólfefna en með flísalögðum gólfum á baðherbergi og þvottahúsi.
Dyrasími er tengdur myndavél. Íbúðirnar afhendast í júní 2013.

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. Óskar, gsm: 893 2499

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Laufvangur 6 – 220 Hfj

Verð: 17,9m

Opið
hús

Herb. 3

Hulduland 22 -108 Rvk

Verð: 49,8m

Rjúpnahæð 9 – 210 Gbæ

Stærð: 95 - 119 fm

Verð: 63.9m

Opið
hús

Stærð: 93,6 fm

Herb. 4

Hörðukór 3 – 203 Kóp

Verð: 31.9m

Opið
hús

Stærð: 193,1 fm

Herb. 6

Stærð: 290 fm

Herb. 4

Stærð: 125,8 fm

OPIÐ HÚS mánud. 1.okt kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjud. 2.okt kl. 17:30-18:00

Nýtt einbýlishús í grónu hverfi!

OPIÐ HÚS þriðjudag 2.okt. kl 18.30-19.00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Raðhús með bílskúr í einu vinsælasta hverfi á
höfuðborgarsvæðinu. Húsið er á þremur pöllum
m/þremur herbergjum, rúmgóðum stofum og
sjónvarpsstofu. Eldhús m/borðkrók. Útgengt úr
stofu í suðurgarð m/stórum sólpalli.

Húsið er í byggingu og verður afhent samkv.
skilalýsingu fokhelt að innan, tilbúið að utan. 2ja
hæða, stórt aðalrými á annari hæð, góðar suður
svalir og góð verönd. o.fl. Afhending
samkomulag

Laus við kaupsamning! Skipti á minni eign
koma til greina. Glæsileg útsýnisíbúð á 11 hæð
ásamt stæði í bílageymslu. Rúmgóðar og
flísalagðar svalir með einstöku útsýni yfir
Elliðavatn og víðar. Gólfefni er parket og flísar.

Uppl. Jóhanna, gsm: 698 7695

Uppl. Jóhanna, gsm: 698 7695

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Kambsvegur 20 – 104 Rvk

Verð: 20,5m

Opið
hús

Herb. 3

Stærð: 61,5 fm + Ris

Ásakór 10 – 203 Kóp

Verð: 38.9m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 165,9 fm Bílskúr og stæði í bílag.

Fellsmúli 5 – 108 Rvk

Verð: 23,2m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 104,3 fm

Hraunteigur 20 – 105 Rvk

Herb. 5

Stærð: 155.7 fm

Bílskúr

OPIÐ HÚS mánud. 1.okt. kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 1.okt. kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjud. 2.okt kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjud. 2.okt kl 18.30-19.00

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Mjög björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð. Íbúðin
er mun stærri en fermetrafjöldi gefur til kynna
þar sem mjög stórt ris er yfir hluta íbúðinnar sem
nýtist sem herbergi. Íbúðin er mjög snyrtileg og
töluvert endurnýjuð að innan.

Falleg og rúmgóð 4ja herb. íbúð á jarðhæð með
góðri ca 40fm timburverönd sem snýr til suðurs.
Eigninni fylgir bílskúr og stæði í lokaðri
bílageymslu, stærð íbúðar er 115,7 fm og
bílskúrinn er 50,2 fm. Örstutt er a golfvöll GKG.

Góð 3ja-4ra herb. íbúð með glæsilegu útsýni.
Íbúðin er mjög björt og rúmgóð. Upprunalega er
íbúðin 4ra herb. (3 svefnherb.) en búið er að fella
niður vegg og stækka stofu, hægt er að setja
hann upp aftur til að ná inn auka herb.

Verð: 37.7m

Opið
hús

*Lækkað verð* Góð 5 herb. sérhæð með
bílskúr. Sérinngangur. Íbúð er 136fm og bílskúr
19,7fm. Eignin var endurnýjuð 2003, þá var
eldhús, baðherbergi og flest gólfefni endurnýjuð.
Þrjú svefnherb og tvær stórar stofur.

Stefán Jóhann Ólafsson
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

535 1009

stakfell.is

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

PIÐ

S

Höfum kaupanda að 2-3
herbergja íbúð í Salahverfinu

HÚ

O

PIÐ

S

HÚ

O

PIÐ

Höfum kaupanda að hæð í
Vesturbæ Reykjavíkur

S

HÚ

O

PIÐ

Höfum traustan leigjanda
að einbýlishúsi í Garðabæ

S

HÚ

O

Espigerði 2 - 108 Rvk

Birkigrund 35 - 200 Kóp

Línakur 1 - 210 Gbæ

Stuðlasel 27 - 109 Rvk

Bergstaðastræti 66 - 101 Rvk

88,6 fm falleg 3ja-4ra herb. íbúð sem snýr
í suður og vestur á 3. hæð í lyftuhúsi á
þessum vinsæla stað í borginni. Góð sameign og húsvörður. Gróið hverﬁ og stutt í
verslanir, skóla og heilsugæslu. Verð: 25,9
millj. Opið hús í dag kl 17:30-18:00

Glæsilegt og vel við haldið einbýlishús á
besta stað innst í lokaðri götu. Gott skipulag,
teiknað af Kjartani Sveinssyni. Fallegur garður
og rúmgóður bílskúr. LÆKKAÐ VERÐ: 54,9
MILLJ. Opið hús í dag kl: 17:30-18:00

160,7 fm falleg og björt 5 herb. íbúð á 2.
hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýlishúsi
í Akralandinu í Garðabæ. Glæsilegt útsýni er
úr íbúðinni. Verð: 46 millj. Opið hús í dag kl
18:00-18:30

Gott 5 herb. 184 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er í
góðu standi. Verð: 47,5 millj.
Opið hús í dag kl 18:00-18:30

224,1 fm fallegt timburhús á 3 hæðum. Stór
baklóð með timburpalli og ræktuðum garði.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað m.a.
raﬂagnir, gluggar og gler, þak og bárujárn.
Verð: 59,5 millj.

Grettisgata - 101 Rvk

Þórðarsveigur - 113 Rvk

Þrastanes - 220 Gbæ

Dísarás - 110 Rvk

Viðarrimi - 112 Rvk

129,3 fm sjarmerandi einbýlishús, kjallari, hæð
og ris, á fallegri eignarlóð í hjarta miðborgarr
innar. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á
undanförnum árum. Stæði fyrir 2-3 bíla inni á
lóðinni. Algjör konfektmoli. Verð: 45,8 millj.

95,6 fm 3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð. Sér
bílastæði er í bílakjallara og auk þess er sameiginleg hjóla- og vagnageymsla á jarðhæð.
Góð allt að 90% langtímafjármögnun getur
fylgt. Verð: 23,9 millj.

364,8 fm fallegt einbýlishús á þremur pöllum
á fallegum stað á Arnarnesinu. Hægt er að
gera aukaíbúð með sérinngangi á jarðhæð.
Gróið og fallegt umhverﬁ. Mögulegt að taka
góða íbúð upp í. Verð: 89 millj.

Snyrtilegt raðhús með auka íbúð í Árbæ. Húsið
skiptist í 3 hæðir. Stór og góður tvöfaldur
bílskúr með geymslulofti. Snjóbræðslukerﬁ er
í bílaplani að framan. Um er að ræða eign á
frábærum stað með mikið útsýni yﬁr Reykjavík.

209,7 fm einstaklega bjart og fallegt einbýlishús
á tveimur pöllum vel staðsett í Rimahverﬁnu.
Gróinn og fallegur garður. Stutt í góða skóla,
verslanir og þjónustu. Verð: 54,9 millj.

ATVINNUFASTEIGNIR

17. Júnítorg - 210 Gbæ

Hraunteigur - 105 Rvk

Gullteigur - 105 Rvk

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.

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.

Skólavörðustígur - 101 Rvk
Verslunarhúsnæði á frábærum stað við Skólavörðustíginn til sölu. Í dag er rekin hárgreiðslustofa í húsinu. Eignin er innréttuð sem eitt opið rými með salernisaðstöðu og eldhúsaðstöðu.
Eignin er leigð á 255.700,-

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Kleppsvegur - 104 Rvk

Dimmuhvarf - 203 Kóp

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.

92,6 fm falleg og björt 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í fjöbýli með svölum. Í sameign er sameiginlegt þvottahús og 10,6 fm sér geymsla.
Verð: 23 millj.

226,3 fm einbýlishús við Dimmuhvarf í
Kópavogi. Húsið er á stórri lóð og býður uppá
mikla möguleika. Laus strax. Verð: 48 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.

Rauðalækur - 105 Rvk

Blómvellir - 221 Hfj

Framnesvegur - 101 Rvk

Glæsileg 5 herb. mikið endurnýjuð hæð
ásamt bílskúr. 2 geymslur eru í kjallara auk
geymsluskáps og sameiginlegt þvottahús. Allt
rafmagn er endurnýjað 2008 þegar íbúðin var
öll gerð upp. Verð: 42,5 millj.

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

Fallegt og talsvert endurnýjað raðhús á 3. hæðum
á besta stað á Framnesvegi. 3 svefnh., stofa og
sjónvarpsherb. Baðherb. með baðkari.
Verð: 35,5 millj.

Skeifan - 108 Rvk
833 fm vel staðsett og gott verslunarhúsnæði í traustri útleigu. Húsnæðið er jarðhæð í húsi
sem staðsett er á besta stað í Skeifuni. Fjöldi bílastæða. Verð: 200 millj
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Vesturberg 4 - Eign í sérﬂokki.

Vesturás - Einstök staðsetning

Skúlaskeið - Öll endurnýjuð.

S

PIÐ

HÚ

O

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

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 18-19, VESTURBERG 4, ÍBÚÐ 03-02

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

Berjarimi m/ Bílskýli
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.

S
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Andarhvarf efri hæð ásamt bílskúr.

Reyrengi - ﬂott einbýli á fráb. stað.

Stórglæsileg nýstandsett 5 herbergja íbúð á 3 hæð. 2 stofur og 3 svefnherb. Glæsilegar nýjar
innréttingar, hurðir, tæki, ljós og ﬂísar. Ný Parket. Eign í sérﬂokki. Glæsilegar innréttingar í
háglans. frá Innex. Rafmagn yﬁrfarið, nýjir tenglar og rofar. Glæsilegt baðherbergi og eldhús.
Bakhlið húss og austurgaﬂ nýl. klætt, nýjir álgluggar í svefnherb. Kaupandi getur lánað hluta
útborgunar til 10 ára. Verð 23,9 millj. Heiðar verður á staðnum, s: 693-3356.

HÚ

Nýkomin mjög góð ca 90 fm. neðri hæð í mjög vel staðsettu húsi. Íbúð er öll endurnýjuð.Gott áhv. lán. V. 22m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477

4ra til 5 herb.
Falleg 144 fm íbúð með 4-svefnherb. við
Skógarás

ÓSKA EFTIR
Vantar til leigu fyrir
fyrirtæki í 107 eða 101
Rvk. Sérbýli eða stóra
íbúð. 4 svefnherbergi.
Öruggur greiðandi.
upp. Sigþór sími 899
9787.
Höfum kaupanda af
4ra herb. íbúð í Grafarvogi, Víkur, Borga eða
Staðahverﬁ, uppl. Veitir
Heiðar í s:693-3356
Bráðvantar sérbýli
í Grafarvogi með
4-svefnherbergjum,
uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356

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

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 1. OKT. FRÁ KL. 17.00-17.30
Mjög góð 99 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Tvö svefnherb og stórar stofur. SV svalir og
snyrtilegt bílskýli. Rúmgóð og fín íbúð. Verð 22,5 m Uppl. Sigþór s: 899 9787

Dunhagi 18-20 Vestur bær Reykjavíkur

2ja herbergja
Höfum tekið í sölu góða og vel með farna 144,1 fm
íbúð á tveimur hæðum við Skógarás í Árbæ. Neðri hæð
skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, þvottarhús, baðherbergi og tvö herb. Efri hæð skiptist í sjónvarpsrými,
tvö rúmgóð herb. og gestasnyrtingu. Hús í góðu standi
og snyrtilegt umhverﬁ. Verð 31,9 milj. Allar uppl. veitir
Heiðar Friðjónsson í s:693-3356
Bergþórugata góð 4ra herb. á efstu hæð

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
Sunnubraut - byggingarlóð fyrir parhús..

Mjög góð 64 fm útsýnisíbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi.
Nýl. eldhús,parket, skápar og ﬂ. Góðar vestur svalir m.
glæsilegu útsýni yﬁr Borgina, Snæf.nes, Reykjanes og
víða. Laus strax. Áhvílandi: Gott íbúðarlán frá Ísl.banka
90% af kaupverði. Verð 14,9 m. Uppl. veitir Ingólfur
896-5222
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

Flesjakór - Glæsilegt nýl.parhús á frábærum stað
Sérlega vel staðsett 833 fm lóð á mjög góðum stað í
Vesturbæ Kópavogs, gamalt hús á lóð. V. 27m. Nánari
uppl. Ellert 893-4477
Lóð - Tjarnarbyggð suður af Selfossi.

Rúmgóð 160,4 fm ásamt 28,2 fm góðum bílskúr. Samtals
188,6 fm. Risið er rúmlega fokelt. V. 28,8m. Nánari uppl.
Ellert 893-4477
Háaleitisbraut m/ Bílskúr

Stærri eignir

Hlíðarhjalli - glæsilegt vandað einbýli.

Til sölu velstaðsett eignarlóð rúmur hektari innst í
lítill götu. Allar götur og stígar malbikaðir + upplýstir.
Skólarúta. Allar heimtaugar+ljósleiðari á lóðarmörkum.
Búið að plata tæpl. 1000 trjaplöntum í lóðina. Verð 5,9
m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Hæðir

Góð 4ra herbergja íbúð með bílskúr á 4. hæð. þrjú
góð svefnherb. Stofa og eldhús samliggjandi. Einstakt
útsýni. Húsið lítur vel út að utan V. 28,0 m uppl. Sigþór
s: 899 9787

3ja herb.

62 fm íbúð á 4. hæð. Eldhús með góðri innréttingu og
tvöföldan vask. Stofa með parket á gólﬁ, útgengt er á
suðvestur svalir. Svefnherbergi með fataskáp og dúk á
gólﬁ. Baðherbergi hefur verið endurnýjað Sérgeymsla
er í kjallara ásamt hjóla- og vagnageymslu. V 17,2 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Landsbygðin
Einbýlishús á besta stað í Ólafsvík

Höfum í sölu nokkuð gott 5- herb. 179,5 fm einbýlishús
á góðum stað í Ólafsvík. Efri hæð skiptist í forstofu,
hol, eldhús, 3- herb. og baðherb. Neðri hæð skiptist í
2-herb., þvottarhús, baðherb og geymslu. Bílskúr 24,2
fm. Hús í góðu ástandi að utan sem innan. Verð 19,9
milj. Uppl. veitir Pétur í s:893-4718

Veghús 3 - Glæsileg 211 fm íbúð m. bílskúr.

Einbýlishús með aukaíbúð og stórum bílskúr.

Höfum tekið í sölu 254,8 fm Einbýlishús við Skriðusel
í Seljahverﬁ, þar af er 46 fm tvöfaldur bílskúr og 50 fm
tvegja herb. íbúð með sérinngangi. Hús skiptist í góðar
stofur, eldhús með rúmgóðum borðkrók, svefnherbergisálmu með fjórum svefnherbergjum og tveimur svefnherbergjum niðri. Aukaíbúð er 2ja herb. Verð:54,9 milj. Allar
frekari uppl. um eignina veitir Heiðar í s:693-3356

Gnoðarvogur - Mikið útsýni

Smyrlahraun með bílskúr. Skipti á minni eign.

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.

Nýtt glæsil. ca 215 fm parhús innst í lokaðri götu á frábærum stað í Kórahverﬁ Kópav. 4
rúmgóð svefnherb., 2 baðherbergi, glæsil. eldhús og stofur. Frágengið lóð með sólpöllum
og einstkalega skemmtilegri baklóð. Innbyggður stór jeppabílskúr. Verð 56,5 m. Uppl. veitir
Ingólfur 896-5222.

Vesturberg - lyfta - Mjög góð íb. 90% lán.
Laus.

Lundur - glæsieign á 8 hæð, fráb. útsýni.

Einstaklega vandað og velbyggt tæpl. 300 fm einb. á
tveimur hæðum neðan götu á fallegum rólegum stað
við óbyggt svæði (Kópavogsdalinn). 5 svefnherbergi,
góðar innr., gegnheilt parket, stórar s-v.svalir og ræktuð
baklóð m.stórum sólpöllum og heitum potti. Góður
bílskúr og geymslur. Frábær vönduð eign á góðum stað.
Verð 67,5 m. Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. 896-5222.

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,
barna-skíðalyftu, Egilshöll, Spöngina og ﬂ. Frábær kostur
fyrir stóra fjölskyldu á góðu verði. Gott verð 36,5 millj.
Uppl.veitir Ingólfur 896-5222

Glæsileg 122 fm íbúð á 8 hæð í þessu glæsilega lyftuhúsi, íbúðin snýr í vestur og suður. Stórar suðursvalir
með svalalokun. Glæsilegt útsýni í suður og vestur.
Granít á borðum. Parket. Glæsil. baðherb. með nuddbaðkari og sturtuklefa. Fataherbergi. Rúmgott stæði í
ﬂottu bílahúsi með þvottaaðstöðu. Eign í sérﬂokki. uppl.
veitir Bárður í 896-5221

Brúnahlíð 5 - Við Akureyri

Fallegt einbýli á einni hæð örstutt frá Akureyri. Húsið
stendur í skógi vaxinn hlíð á móti Akureyri og getur nýst
sem sérbýli eða sumarhús, 5 mín akstur í bæinn. 2-3
svefnherbergi. Stór stofa og rúmgott eldhús Stór verönd
og einstakt Einstakt tækifæri til að eignast fallegt einbýli
á rólegum útsýnisstað í jaðri Akureyrarar eða heilsárs
orlofsshús á frábærum stað.Uppl.Sigþór s: 899 9787

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

Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.
Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

GRANDAVEGUR GLÆSILEG EIGN

NORÐURBAKKI GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 277
fm íbúð. Íbúðin, 202 fm, er á 9. hæð í
fallegu lyftuhúsi og fylgir henni 29 fm
bílskúr og tvö 23 fm stæði í bílageymslu.
Íbúðin er öll hin glæsilegasta og er
útsýnið óviðjafnanlegt. Tvö stór herbergi
og þrjár stórar stofur. Tvennar svalir, suður
og norður. Sameign er falleg og fylgir
íbúðinni aðgangur að stórum veitingasal,
líkamsræktarsal, gufubaði og heitum
potti. Húsvörður er í eigninni.

Vorum að fá í sölu sex fullbúnar glæsilegar íbúðir í lyftuhúsi við Norðurbakka
í Hafnarﬁrði. Um er að ræða 104 fm til
108 fm 3ja herbergja íbúðir, auk þess
fylgir öllum íbúðunum stæði í lokaðri
bílageymslu. Íbúðirnar eru á 2. 3. og 4.
hæð (efstu).
Verð íbúða er frá 26,8 millj. til 28,5 millj.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Gimli.

HLIÐSNES - MIKLIR MÖGULEIKAR

SOGAVEGUR - BÍLSKÚR

AUSTURSTRÖND - MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

VATNSSTÍGUR - 4RA HERBERGJA

Vorum að fá í sölu 368 fm íbúðarhúsnæði auk 63 fm bílskúrs og 112
fm húsnæðis (hesthús) sem er á um 2 hektara landi á Álftanesi. Í
dag er húsnæðinu skipt í tvær samþykktar íbúðir. Lóðin sem er um 2
hektarar gefur mikla möguleika. Skipti möguleg á minni eignum eða
atvinnuhúsnæði. Verð 55 millj.

Góð 158 fm 4ra herbergja neðri hæð á 1. hæð, með bílskúr. Björt
stofa. Borðstofa. Suður og vestursvalir. Eldhús með borðkrók. Þrjú
svefnherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Flísalagt baðherbergi. Aukaherbergi er í kjallara. Bílskúr fullbúinn. Parket og ﬂísar eru á gólfum.
LAUS STRAX. Verð 33,9 millj.

Góð 122 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð (4.hæð) með stæði í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi. Yﬁrbyggðar suður- og norðursvalir.
Baðherbergi. Eldhús með fallegum innréttingum. Stór og björt stofa.
Sérgeymsla. Sérstæði í bílageymslu. Þvottahús á hæðinni. Parket og
ﬂísar á gólfum. Verð 28,5 millj.

Mjög falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin
er 163,3 fm með geymslu auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Eldhús,
opið í stofu með hvítri innréttingu og Miele tækjum. Stofan er stór og
björt með útsýni til norðurs. Tvö ﬂísalögð baðherbergi eru í íbúðinni.
Þrjú svefnherbergi og eitt með suðursvölum. Þvottahús innan íbúðar.
Eignin er laus nú þegar. Verð 58,5 millj.

LAUFVANGUR - 4RA HERBERGJA

KÓNGSBAKKI - 3JA HERB

ÁLFASKEIÐ - FALLEGT ÚTSÝNI

STEINHELLA - ATVINNUHÚSNÆÐI

Góð 117,9 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð við Laufvang 3 íbúð 302.
Þrjú svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Gott eldhús með borðkrók. Þvottahús. Stór og björt stofa með norðvestursvölum.
Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 21,5 millj.

Góð 79 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Björt stofa, búið er að útbúa
aukaherbergi innaf stofu. Suðursvalir. Flísalagt baðherbergi. Eldhús
með borðkrók. Þvottahús innan íbúðar. Tvö svefnherbergi.
Parket og ﬂísar á gólfum. LAUS STRAX. Verð 15,5 millj.

Góð 96 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í fjölbýlishúsi. Tvö svefnherbergi og stór og björt stofa með suðursvölum. Góðar innréttingar.
Parket og ﬂísar á gólfum. Falleg sameign. EIGNIN ER LAUS NÚ
ÞEGAR. Verð 17,9 millj.

Vandað fullbúið 535 fm atvinnuhúsnæði, tvö samliggjandi bil (endi)
í norður. Á millilofti eru skrifstofur, kafﬁstofa og snyrtingar. Mikil
lofthæð í vinnslusal, tvær stórar- og ein minni innkeyrsludyr. Svalir á
efri hæð. Stór malbikuð lóð. Möguleiki er að skipta eigninni í minni
einingar. LAUS STRAX. Verð 47. millj

Traust þjónusta í 30 ár

Snorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali
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Páll Guðjónsson

Björn Þorfinnsson Gestur Ellert Guðnason Aldís Einarsdóttir Guðbergur Guðbergsson

Hannes Haraldsson

Jósep Grímsson

Ágúst Valsson

Eggert Ólafsson Brynjólfur Tómasson

Sigurður Eggertsson Kristinn B. Ragnarsson Kristín B. Garðarsdóttir

Auður Kristinsdóttir

Elín Viðarsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Páll Rúnar Pálsson

Fagleg og persónuleg þjónusta
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hús
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Veghús 31 - 2. hæð lyftublokk
Opið hús þriðjudag 2. okt. kl. 18:30 - 19:00

Veghús 1 - eign fyrir stórfjölskylduna !
Opið hús þriðjudag 2. okt. kl. 17:30 - 18:00

Þinghólsbraut 28 - Kópavogi
Opið hús mánudag kl 17:30 - 18:00

3ja herb. 92 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Suðursvalir. Stór
geymsla. Þvottahús inn af eldhúsi. Rúmgóð svefnherbergi.
Opið rými eldhús - borðstofa - stofa.
Verð 19.9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Lóa í síma 698 8733 eða
loa@fasteignasalan.is

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 185 fm. 5 svefnherb.
íbúð á tveimur hæðum ásamt 24 fm. bílskúr. Nýlegt
eldhús. Tvö baðherbergi. Rúmgóð herbergi. Dýrahald
leyft í stigagangi. Blokk í góðu standi.
Verð 37.2 millj.
Nánari upplýsingar veitir Lóa í síma 698 8733 eða
loa@fasteignasalan.is

Góð 4ra herb. neðri hæð í tvíbýlishúsi með sérinngangi
og sér verönd. Töluvert endurnýjuð íbúð. 112,2 fm.
Þrjú rúmgóð svefnherb. Nýlegur bílskúr er 40,2 fm þ.a.
um 30 fm stúdíóíbúð sem getur gefið leigutekjur.
Verð 33,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Snorri í síma 864 8090 eða
snorri@fasteignasalan.is

Norðurfell - 111 Reykjavík
Rúmgott og fallegt 254,9 fm. raðhús við kyrrláta götu
í Fellahverfinu. Fjögur svefnherbergi og stór sólstofa
sem býður upp á mikla möguleika. Frábær staðsetning
og hagstætt verð. Eigandi hefur áhuga á minni eign í
Hólahverfi.
Verð 44,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Björn Þorfinnsson í síma
618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is

Bíldshöfði 18 - 110 Reykjavík

Berjavellir 6 - Hafnarfirði

Útsýnisíbúð við Hátún í Reykjavík

Fjallakór 4 - Kópavogi

Verslunarhúsnæði sem snýr að Bíldshöfða með lager eða
iðnaðarrými í bakhúsi með tveimur innkeyrsluhurðum.
Samtals 587,4 fm. Ýmsir notkunarmöguleikar. Einnig er
hægt að fá húsnæðið leigt.
Verð 64,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Snorri í síma 864 8090 eða
snorri@fasteignasalan.is

Falleg 3ja herb. íbúð á 4. hæð. Möguleg skipti á 4ra herb.
í Hafnarfirði. Rúmgóð stofa, útg. á suðaustur svalir. 2 stór
svefnherb. með skápum. Eldh. með borðkrók. Þvottah. í
íbúð. Innréttingar og hurðir úr Mahony. Parket á gólfum.
Sérgeymsla ásamt hjóla- og vagnageymslu í sameign.
Falleg eign í nýlegu lyftuhúsi.
Verð 19,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir Páll í síma 699 4994 eða
pall@fasteignasalan.is

Björt 72,3 fm, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 9 hæða
lyftuhúsi. Forstofa, hol, eldhús, stofa og svefnherbergi. 14
fm svalir.
Verð 21.5 millj.
Nánari upplýsingar veitir Aldís í síma 896 6686 eða
aldis@fasteignasalan.is

Fallegt 282 fm einbýlishús á 2 hæðum með innb.
bílskúr. Í húsinu er ca. 50 fm. 2 herb. íbúð á jarðhæð
með sér inngangi. Eldhús með ljósri innréttingu og
færanlegu fráleggsborði. Stórar suðursvalir. Fjögur
rúmgóð svefnherbergi, fataherb. innaf hjónaherbergi.
Tvö baðherbergi. Garðurinn er nær frágenginn, hellulögð
bílastæði með snjóbræðslukerfi.
Nánari upplýsingar veitir Páll Guðjónsson
í síma 699 4994 eða pall@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is

FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. ﬂokki hjá Creditinfo
sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og lögg. fast. • Einar Guðmundsson lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.

ÞRASTARLUNDUR 14 -GBÆ., RAÐHÚS
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.2.10. FRÁ KL18-18:30
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Ca. 197 fm. fallegt, velviðhaldið
raðhús á einni hæð. Rúmgóð
borðsofa og arinstofa með útgengi
á pall. 3-4 svefnherbergi. Nýleg
eldhúsinnrétting og AEG tæki.
þvottaherb. inn af eldhúsi. Innbyggður bílskúr og geymsla inn af
honum. Skipti á minni eign koma
til greina. Verð 48,9 millj. OPIÐ
HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG,
FRÁ KL. 18-18:30

HERJÓLFSGATA 12- EFRI SÉRHÆÐ-ÚTSÝNI!
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUD. FRÁ KL 18-18:30
PIÐ

S
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Falleg og talsvert endurnýjuð ca
100 fm efri sérhæð með stórum
afgirtum sérgarði og stórglæsilegu
sjávarútsýni við gamla bæinn í
Hafnaﬁrði.. M.a. er búið að endurr
nýja öll gólfefni, baðherbergi og
eldhús. Opið hús er á eigninni
á morgun þriðjudag milli kl.
18 og 18:30. verið velkomin!
Allar nánari upplýsingar veitir
Einar Guðmundsson löggildur
fasteignasali s. 896-8767.

RAUÐALÆKUR 15 - HÆÐ
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUD. FRÁ KL 17:30-18:30
OP
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Stílhrein og smekklega innréttuð ca
126 fm, ﬁmm herbergja hæð (efsta)
í fallegu og reisulegu húsi á góðum
stað í Laugardalnum. Íbúðin sem
er talsvert endurnýjuð, m.a eldhús
og baðherbergi er skemmtilega
skipulögð með þremur svefnherr
bergjum og tveimur stofum. Búið er
að skipta um skólp og dren sem og
ofnalaggnir í íbúðinni.
Opið hús er á eigninni milli
kl. 17.30 og 18:30 á morgun
þriðjudag. Verið velkomin!
Allar nánari upplýsingar gefur:
Einar Guðmundsson Löggildur
fasteignasali. s. 896-8767.

s. 552 1400

EIGNIR VIKUNNAR

4ra-5 herbergja

Heiðarhjalli-sérhæð
Grýtubakki-falleg íbúð.
Rúmlega 100 fm. björt og falleg íbúð á annari hæð í
blokk. Gott leiksvæði á lóð. Barnvænt hverﬁ.
Verð 21,5 millj.

Framnesvegur - ﬁmm herbergja
Falleg ﬁmm herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi á
góðum stað í Vesturbænum. Björt og góð stofa með
suðuyrsvölum og fjögur svefnherbergi. Mögul. skipti á
stærri eign t.d. hæð, rað eða parhúsi.Í Vesturbænum
eða Garðbæ Aðrar staðsetningar skoðaðar. Verð 30,9
millj. Allar nánari upplýsingar gefur: Einar Guðmundsson Löggildur fasteignasali s. 896-8767

Einbýlishús

Ca. 85 fm. einstaklega vönduð íbúð á jarðhæð m. sérinngangi. Íbúðin skiptist í stofu og 2 svefnherbergi,
baðherbergi og rúmgott þvottahús/geymslu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og af vönduðustu gerð ,
parket og ﬂísar á gólfum og eignin öll hin glæsilegasta. Sjón er sögu ríkari. Verð 25 millj.

Flétturimi-uppgerð eign-ÍLS lán rúm 90% verðs.

Traðarland Fossvogi - GOTT
T VERÐ
Fallegt, vel skipulagt einbýlishús á einni hæð við
Traðarland 8 í Fossvogi. Í húsinu eru 4-5 svefnherbergi,
stórar stofur, eldhús, baðherbergi, innbyggður bílskúr
o.ﬂ. Góð lóð með skjólgóðum pöllum. Fallegt hús á
frábærum stað. Verð 68,9 millj.

Nesbali-einbýli á einstökum útsýnisstað
Nesbali, ca. 235 fm einbýli á einstökum útsýnisstað
á suðvestanverðu Seltjarnarnesi. Húsið er staðsett
í enda götu nálægt Bakkatjörn með útsýni yﬁr
Snæfellsjökul og Keili. Stór stofa, 4 svefnherbergi,
eldhús, bað, þvottahús o.ﬂ. Skjólsæll garður.
Verð 79,9 millj.

Fallega endurnýjuð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð við Flétturima. Íbúðin sem skiptist í stofu
og 3 svefnherbergi, eldhús , bað og þvottaherbergi hefur verið smekklega endurnýjuð. Vestursvalir.
Áhvílandi um 25,6 millj. Verð 27,9 millj. Yﬁrtaka og lítil útborgun.

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer
til styrktar ABC hjálparstarﬁ.

Eskivellir 21A og B, 221 Hafnarfjörður

FRUM

Allt að 90% lán






Fallegar 2ja til 4ra herb. íbúðir.
Fullbúnar með gólfefnum.
Stærð frá 79 fm til 117 fm.
Íbúðir lausar strax.






Húsið klætt að utan, lítið viðhald.
Lyfta og sérinngangur af svölum.
Verönd á fyrstu hæð.
Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni.

Útborgun aðeins 10% þ.e. kr. 1.860.000 til 2.610.000 fyrir utan lántökukostnað og þinglýsingu.
Möguleiki á allt að 90% láni af kaupverði eignar.
Verð frá 18,6 millj. til 26,1 millj. Nánari upplýsingar hjá söluaðilum.
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Bæjarhrauni 10 • Sími 520 7500

Síðumúla 13 • Sími 569 7000

Fjarðargötu 17
Sími 520 2600

Klapparhlíð 1 - 270 Mosfellsbær 50 ára og eldri -

50

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

Stuðlasel 27 - 109 Reykjavík
Fallegt 224,4 m2 tvílyft einbýlishús
með rúmgóðum bílskúr við Stuðlasel
27 í Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu, hol, þrjú-fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, gestasalerni, þvottahús,
eldhús, búr, stofu og borðstofu.
Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 47,5 m.

.
Úlfarsbraut 48 – 113 Reykjavík
Ný og falleg 92,3 m2, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
nýju glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi, ásamt bílastæði
í bílakjallara við Úlfarsbraut 48 í Úlfarsfellsdalnum.
Flottur staður, leik- og grunnskóli er rétt við húsið.
Íbúðin er tilbúin til afhendingar og afhendist
fullbúin með innréttingum og gólfefnum. V. 26,1 m.

Hjallahlíð 25 - 270 Mosfellsbær

Sérlega glæsileg 292,4 m2 penthouse
íbúð á tveimur hæðum með miklu
útsýni og tveimur bílastæðum í bílakjallara, við Kórsali 1 í Kópavogi. Falleg
góðfefni og glæsilegar sérsmíðaðar
innréttingar. Á neðri hæðinni er góð
stofa, glæsilegt eldhús m/borðkrók,
þrjú góð barnaherbergi, þvottahús,
sjónvarpsstofa, baðherbergi með
hornbaðkari og sturtu og hjónasvíta
með fataherbergi og sér baðherbergi.
Á efri hæðinni er stór setustofa með
arni, gott svefnherbergi og baðherbergi
með sturtu. V. 83,0 m.
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Álfhólsvegur - 200 Kópavogur
Mjög fallegt endaraðhús með aukaíbúð í kjallara
og bílskúr við Álfhólsveg í Kópavogi. Eignin er skráð
195,4 m2, þar af íbúð 130,7 m2, bílskúr 37,9 m2
og íbúð í kjallara 26,8 m2. En hluti af íbúðinni er
óskráður og ekki á teikningu ca. 35-40 m2. V. 41,9 m.

O

Ásholt 3 - 270 Mosfellsbær
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Opið hús þriðjudaginn 2.
Október frá kl. 17:00 til 17:30

Fallegt 215,9 m2 einbýlishús með
tvöföldum bílskúr innst í botnlanga
með miklu sjávaraútsýni við Litlubæjarvör 7 á Álftanesi. Húsið skiptist
í fjögur svefnherbergi, stofu með arni,
borðstofu, eldhús, tvö baðherbergi,
þvottahús og tvöfaldan bílskúr.
Eignin er laus til afhendingar strax.
Lækkað verð! 46,9 m.

Stórikriki 46 - 270 Mosfellsbær
219,3 m2 raðhús á tveimur hæðum,
í byggingu, við Stórakrika 46 í Mosfellsbæ. Íbúðarhlutinn er 192,3 fm og
bílskúr 27 fm. Húsið sem er um það
bil fokhelt og lóð grófjöfnuð selst í núverandi ástandi. V. 25,5 m.

Litlabæjarvör 7 - 225 Álftanes

PIÐ

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 við
strax.V. 18,9 m.

.
Kleppsvegur 122 - 104 Reykjavík
103,2 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í þriggja
hæða fjölbýlishúsi við Kleppsveg 122 í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi, þrjú
svefnherbergi og stofu. Íbúðinni fylgir 10,6 m2
sérgeymsla í kjallara. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 23,0 m.

Kórsalir 1 - 201 Kópavogur

Mjög falleg 107,3 m2, 3ja herbergja íbúð
á jarðhæð með stórri timburverönd í
vinsælu lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri við
Klapparhlíð 1 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist
í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu.
Íbúðinni fylgir 6,9 m2 sérgeymsla í
kjallara. Þetta er vönduð íbúð í fallegu
húsi. Rétt við húsið er glæsileg inni- og
útisundlaug ásamt líkamsræktaraðstöðu
og einnig er golfvöllur stutt frá. V. 27,3 m.
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Opið hús í dag mánudag frá kl.
17:00 til 18:00

ÚS

Mjög glæsilegt 321,8 einbýlishús á tveimur
hæðum með eintsaklega fallegum garði
við Ásholt 3 í Mosfellsbæ. Aðkoma er
að húsinu á efri hæð, sem skiptist í forstofu, hol, stóra stofu með arni, eldhús,
þvottahús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi
og gestasalerni. Á neðri hæðinni er sér
inngangur, forstofa með gufubaði og
sturtu, 30 m2 herbergi, stigagang upp á
efrihæð og tvö gluggalaus rými samtals
ca. 60 m2. Lóðin er sérlega glæsileg með
mjög mikið af trjágróðri og 28 m2 sólskála
með heitum potti. V. 67,9 m.

.
Sunnubraut 30 - 200 Kópavogur
Gamalt 102 m2 einbýlishús ásamt 28,8 m2 bílskúr
á 833 m2 lóð á fallegum stað við Sunnubraut 30
í Kópavogi. Ástand hússins og bílskúrsins er mjög
lélegt. Tækifæri að eignast mjög ﬂotta 833 m2
lóð á eftirsóttum stað. V. 27,0 m.
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Hef haﬁð störf á
RE/MAX Lind
Sala fasteigna í 15 ár
Fagleg þjónusta og ráðgjöf
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Andri Sigurðsson

ANDRI REMAXIS

Þórarinn Jónsson
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HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

FRUM

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

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

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

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

MIKLABRAUT
105 Rvk. 4ra herbergja íbúð. Bílskúr.
Góð og snyrtileg íbúð.

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.

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

HRÍSATEIGUR
105 Rvk. 3ja herb. 85 fm. Góð íbúð.
Sér inngangur. Mikið áhvílandi.

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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HRAUNBÆR
110 Rvk. 2ja til 3ja, laus við samning,
verð 14.9millj.
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ENGJASEL
109 Rvk. Endaraðhús. Fjögur svefnherbergi. Góð timburverönd. Lækkað
verð 36,5 millj.

FÍFULIND
201 Kóp. 159 fm. Möguleiki á 5 svefnherb. Endaíbúð. Stutt í alla þjónustu
og skóla. Verð 34,5 millj.
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HEIÐARGERÐI
108 Rvk. Einbýlishús, 231 fm, Mikið
endurnýjað, 4 svefnherbergi, verð
52 millj.
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Penthouse. Glæsileg eign. Sérsmíðaðar innréttingar. Innbyggð lýsing.
Frábært útsýni. Tvennar svalir.
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HÁTÚN - 105 Rvk.
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Heildarstærð um 170 fm íbúð á 5 hæð.
Verð 52,9 millj.
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Heildarstærð um 124 fm íbúð. Íbúðir á
1-3 hæð.Verð frá 30,9 til 34,9 millj.
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Heildarstærðir um 87 til 98 fm. íbúðir á
1-4 hæð. Verð frá 25,9 til 29,5 millj.
(,167$./,1*6Ë%Òé,5

Heildarstærð 52,2 fm. íbúð á 1-3 hæð.
Verð frá 16,9 til 17,9 millj.
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ϭϭϮZĞǇŬũĂǀşŬ
Ϯ͘ŚĞƌď͘ϲϭ͕ϯŵϮ
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Suðu a dsb aut 18
Suðurlandsbraut
8 • Reykjavík
ey ja

5 900 800

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

VILTU SELJA – VILTU KAUPA – VILTU LEIGJA
LAUSNIN ER

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

fasteign.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

*

100% þjónusta = árangur

Þverás 18, 110 Reykjavík
Virkilega fallegt 148,7 fm.
einbýli með innbyggðum
38,7 fm. bílskúr. Eignin
er afar vel skipulögð og
vandaðar innréttingar. 3
svefnherbergi og 2 stofur,
möguleiki að bæta við einu
herbergi í viðbót. Lóð er með
stórum sólpalli.
Verð 43.900.000
Upplýsingar veitir Þórinn í síma 7 700 309

Úlfarsbraut 42 og 44, 112 Reykjavík
TEIKNINGAR OG SKILALÝSING
HJÁ SÖLUMÖNNUM
LANDMARK
Parhús, annarsvegar 205 fm
3-4 herbergja og hinsvegar
231 fm 4 herbergja, á besta
stað í Úlfarsfelli. Húsin verða
afhent nánast fullbúin að
utan og fokheld að innan skv. skilalýsingu seljanda. Vandaður
byggingaraðili. Gott verð.
Verð 29.900.000 og 31.900.000 kr.
Upplýsingar veitir Magnús í síma 897 8266 eða magnus@landmark.is

Logafold 24, 112 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
1. OKT. KL. 17:30 - 18:00
IÐ
P
Fallegt vel staðsett einbýlishús
O
á einni hæð. Húsið er skráð
146,9 fm en að auki er
vandaður sólskáli sem ekki
er inní fermetratölu þannig
að húsið er um 177 fm. 3
svefnherbergi. Gott skipulag.
Gróinn garður. Húsið er byggt úr timbri en hefur fengið gott viðhald.
Verð 42.900.000
Upplýsingar veitir Magnús í síma 897 8266 eða magnus@landmark.is

S

HÚ

Fannafold 3, 112 Reykjavík
OP

IÐ

S

HÚ

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
1. OKT. KL. 18:15 - 18:45
Gott 176 fm einbýlishús
á einni hæð. 3 til 4
svefnherbergi. Húsið er
einstaklega vel skipulagt
með góðum bílskúr.
Verönd og gróinn garður.

Verð 47.900.000
Upplýsingar veitir Magnús í síma 897 8266 eða magnus@landmark.is

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

1. OKTÓBER 2012

GARÐATORGI 7, 210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is www.gardatorg.is
Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

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

Selvogsgrunn 12 – Reykjavík.

Norðurbrú 4 – Garðabær.

Klapparstígur 13A- Reykjavík.

Opið hús í dag milli kl 18.00-19.00

Opið hús í dag milli kl. 17.00 -18.00

Opið hús í dag milli kl. 19.00 -20.00

Laus við kaupsamning. mjög góð og vel
staðsett 111,7 fm 4ra herbergja endaíbúð
á 2.hæð í lyftuhúsi, ásamt sér geymslu.
Íbúðinni fylgir stæði í bílgeymslu. Hús
og sameign í góðu standi . allar nánari
upplýsingar veitir Steinar s. 898-5254.
steinar@gardatorg.is Verð 30,8 millj.

Mjög snyrtilegt og gott hús, með þremur
íbúðum, allar með sér inngang. Um er að
ræða hæð, kjallara og risíbúð, tvær 3 herb.
og ein 2 herb. ca 50 fm. íbúðir. Nánari
upplýsingar veita Steinar s. 898-5254 og
Sigurður s. 898-3708. Verð 49,9 millj.

862 1914
FRÍTT SÖLUVERÐMAT

Þórdís Björk Davíðsdóttir
Sölufulltrúi
thordis@remax.is

Reynir Logi Ólafsson hdl.

Laus við kaupsamning. Frábær
staðsettning! rétt við Laugardalinn.
Mjög snyrtileg og björt 70,5 fm. 2ja
herbergja enda íbúð á efstu hæð í fallegu
fjórbýlishúsi. Íbúðin er heldur stærri en
ofangreindir fermetrar segja þar sem hluti
af íbúð er undir súð ( líklega c.a 15 fm.
Húsið að utan er í góðu-standi. Hér er um
að ræða bjarta og mjög snyrtilega eign.
Sölumaður : Sigurður sími 8983708.

Lindarsmári – Kópavogur.

Löggiltur fasteignasali
reynir@remax.is

Breiðvangur- Hafnarfjörður.

Blómvangur – Hafnarfjörður.

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

Um er að ræða mjög vel staðsetta 109,2
fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í góðu
húsi við Lindasmára. hús og sameign í
góðu ástandi. íbúðin er í leigu. allar nánari
upplýsingar veitir Steinar s. 898-5253
steinar@gardatorg.is Verð 28,4 millj.

Mjög snyrtieg og góð 4 herbergja íbúð á
fjórðu hæð, samtals 107,9 fm íbúð ásamt
25 fm bílskúr. frábært útsýni. allar nánari
upplýsingar veitir thoroddur@gardatorg.is
Verð 23,9 millj.

Um er að ræða 159,9 fm efri sérhæð með
tvennum svölum, ásamt 26,6 fm bílskúr
sem er innréttaður sem íbúð og er hún í
útleigu samtals birt séreign 186,5 fm. allar
nánari uppls. veitir Steinar s: 898-5254
steinar@gardatorg.is Verð 38,5 millj.

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.
Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

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

Asparholt 2 - 225 Álftanes verð 25,5M
S.herb. 3 - stærð 116,8 fm

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR

Opið hús mánudaginn 1 okt. kl. 19:00 - 19:30.
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Lán upp á ca. 22.5 m,
óverðtryggt, getur fylgt
með. Eignin er staðsett í
kjarna nátturuperlunnar
á Álftanesi og skiptist í
forstofu, þrjú svefnherbergi, stofu, borðstofu,
eldhús, þvottahús og
geymslu sem inni í íbúðinni með glugga.

Birkiholt 2 - 225 Álftanes verð 18,5 M
S.herb 2 - stærð 76,2 fm

Opið hús mánudaginn 1 okt. kl. 18:00 - 18:30
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Íbúðin er í kjarna nátturuperlunnar á Álftanesi,
með sér inngangi frá
svölum, sér þvottahúsi
inni í íbúð og ljósum
innréttingum Íbúðin
skiptist í: Forstofu, svefnherbergi, þvottahús,
baðherbergi, eldhús,
stofu og borðstofu. Sér
geymsla í sameign.

Þriggja og fjögra herbergja íbúðir í raðhúsum við Smyrlaheiði í Hveragerði
Raðhús á einni hæð
Búseturéttur frá kr. 3.2 millj.
Mánaðargjöld kr. 136.000.Stæði í bílageymslu fylgir
öllum íbúðum
Sólpallur og fullfrágengin lóð
Þeir sem áhuga hafa er bent á
að hafa samband við skrifstofu
félagsins að Kletthálsi 1 í síma
552-5644 milli 9-15, eða
senda tölvupóst á netfangið
bumenn@bumenn.is

OPIÐ
Ð HÚS Á MORGNUN

Klukkuholt 5 - 225 Álftanes verð 38,9 M
S.herb. 2 - stærð 146 fm

Opið hús þriðjudaginn 2 okt. kl. 18:00 - 18:30
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GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS Á EINNI HÆÐ ÞAR
SEM ENGU HEFUR VERIÐ
TIL SPARAÐ. Seljandi
skoðar skipti á stærri
eign. Eignin skiptist í:
Forstofu, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, vinnuherbergi
og bílskúr.

Blaðberinn
bíður þín
108 Reykjavík

Rauðagerði 20
þriðjudagur 2.október

Einkasala eða almenn sala, þá
vinn ég með öllum fasteignasölum á landinu til að þú seljir
hratt og örugglega. Hringdu
núna. Vantar eignir á söluskrá

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

frá kl. 17:30-18:00

Hæð með bílskúr samtals að stærð
128,8fm

Nánari upplýsingar veitir

Mikið endurnýjuð
Frábær staðsetning

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Allar upplýsingar um eignina veitir
Jórunn gsm 845-8958, sem einnig
verður á staðnum

Blaðberinn...
Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

10 ára reynsla í fasteignaviðskiptum

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

- með þér alla leið -

32,9 millj.

smá
auglýsingar
BÍLAR &
FARATÆKI

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

Bílar óskast

Mótorhjól

8–17

Varahlutir

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

Málarar
Málarameistari

650.000 þúsund

Til sölu Honda Civic ‚08. Ákvílandi
1.960.000. Fæst við yfirtöku. Afb.
32.000 per mán. Uppl. í síma 696 6507

Tek
að
mér
alla
almenna
málningarvinnu f. húsfélög, einstaklinga
og fyrirtæki. Fagmennska og sanngjarnt
verð. Egill s. 868 5171.

Suzuki GSXR 600 Brocks. Ek. 5000 km.
Ásett verð 950 þ. mikið af hestöflum
fylgja með. 896 0524

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

Fjórhjól

M-Benz C 220 avantgarde Diesel
(Facelift) 06/2011 ek 17 þ.km
Glæsikerra sem vert er að kikja á !
Eyðsla 5 Lpr 100 km verð 6.9 mil.

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

Reno Megane árg. ‚99 Ek. 175 þús. Verð
400 þús. Tilboð 270 þús. Uppl. í síma
896 9819

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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.

Nýja

Smápartar.is

CanAm Rally200, ‚06. Ný yfirfarið. Verð:
270 þúsund. Benjamín 771 1007

Kerrur
Möguleiki á 100% kortalániPEUGEOT
307 XR 1,6 árg‘01 ek.145 þús, 5
dyra, beinskiptur, mikið yfirfarinn og
ný skoðaður 13,armpúðar á báðum
framsætunum, fallegur og góður bíll
sem er alveg einstaklega góður í akstri!
ásett verð 620 þús TILBOÐ 470 ÞÚS
(get boðið 100% kortalán) S. 841 8955

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

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

Verð 390.000 !

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

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

Örfáar kerrur eftir á tilboði 135þ.m/vsk
Topplausnir smiðjuvegi 40 s:517-7718
www.topplausnir.is

ÚTSALA á kerrum

EVOBUS O 404-16 R HD. Árg. 1997
49+1 sæti. Klósett, vídeó, svefnsæti,
loftkæling og lesljós. Nánari upplýsingar
gefur Óskar í síma 840-6520

Brenderup 3250S. 250x142x35cm.
Verð áður kr. 285.000, verð nú kr.
242.000. Lyfta.is - 421 4037 - www.
lyfta.is

Vinnuvélar

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.

AB - PÚST

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

AB Bremsur og viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

SETRA SA S315 HD. Árg. 1996.
49+1 sæti. Klósett, vídeó, svefnsæti,
loftkæling og lesljós. Nánari upplýsingar
gefur Óskar í síma 840-6520

Faglærðir Píparar

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

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.
MMC Galant, árg. ‚03 ek. 149þús. sk.
‚13 ný tímareim, nýjar bremmsur, góður
bíll. Verð 690þús. Uppl. s. 691 8842.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315 / 699 6069.
IVECO EURO CARGO 100E21. 33 sæti.
Árg.1993. Svefnsæti og lesljós. Nánari
upplýsingar gefur Óskar í síma 8406520

Bílalyftur- Dekkjavélar

Hreingerningar

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

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

MERCEDES BENS SPRINTER 313 CDI.
Árg. 2003. Ekinn 570.000 km. Nánari
upplýsingar gefur Óskar í síma 8406520
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,

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

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

Honda Civic ‚96 verð 250 þús staðgreitt.
Opel Vectra ‚98 verð 350 þús staðgreitt.
Daewoo lanos ‚03 350 þús staðgreitt.
Toyota Yaris T sport ‚02 790 þús
staðgreitt. Allir bílarnir skoðaðir 2013.
Sími 867 4928 bjarnimatthias03@
gmail.com

Þjónusta

Húsaviðhald

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Hyundai i30 1,6 árg. 2008 Ekinn 70
þ km, Sjálfskipting Vetrardekk á 17”
álfelgum Sumardekk á 18” álfelgum
Glæsilegur bíll Verð 1.950.000 uppl.
í síma 6958464 eða drifaatladóttir@
yahoo.com

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

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

VW - Skoda - Varahlutir

Viðgerðir
KRÓKUR

Búslóðaflutningar

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.

Hópferðabílar

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Sendibílar

DÍESEL !

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Málningafélagið Borg

VOLKSVAGEN CARAVELLE ÁRG 2003
9+1 sæti. Með bilaða vél. Nánari
upplýsingar gefur Óskar í síma 8406520

Dekkjavélar

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

Sérhæfum okkur í að þjónusta
húsfélög, ábyggð fylgir öllum verkum,
rösk og örugg þjónusta. S. 779 0900

Garðyrkja

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

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

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

Viðhald fasteigna.

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

Tölvur
Öll tölvuþjónusta og viðgerðir. Mjög
sanngjarnt verð Sæki og sendi heim.
Uppl. í s. 822 7668.

Spádómar

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti
13 ( við Austurvöll ), Verið
velkomin

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

KAUPUM GULL
- JÓN & ÓSKAR

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

TANTRA NUDD

ÚTSÖLUMARKAÐUR Í
ÁLFHEIMUM.

Verður 1,2,3 okt. Opið frá Kl. 13-18
Litla Búðin Akranesi, Uppl. s. 861 1599
www.litlabudin.is

Ýmislegt

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

Önnur þjónusta

Óska eftir að taka á leigu húsnæði
undir létta járnsmíði 60-100m2 eða
leigja aðstöðu í smiðju. Uppl s: 869
6690

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð
viðgerðarþjónusta á gömlum klukkum
og úrum. Guðmundur Hermannsson
úrsmíðameistari. S. 554 7770 & 691
8327. www.ur.is email ur@ur.is

Geymslur.com

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

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

Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is

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

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Antík heysnúningvél

Atvinna í boði

Verð 50þ. Uppl. hjá Gunnar í S:6601050

Ódýrt og notað

Bílskúrshurð opnara járn 20þ.
Bílskúrshurðaopnari 12þ Sturtuhorn og
sturtubotn og blöndunartæki 12þ 2
ísskápar 8þ stk. WC og nokkrar hurðir
og fleira ódýrt. Gunnar Sími: 660 1050

HEILSA

Dagvinna - föst laun &
bónusar.

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

Heilsuvörur

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla

KAUPUM GULL

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

Þjónusta

Spásíminn 908 5666

Rafvirkjun

Atvinnuhúsnæði

Nudd

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
Les í spil, bolla, kúlu og árur. G Ben
647 2260.

Antík

ATVINNA
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.

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

Hús til leigu í Árbæ

140 fm hús sem leigist til 1.júní 2013. S:
864 5853. Vinsamlegast sendið uppl. á
netfangið: bogga56@talnet.is

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

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

Óskast keypt

HEIMILIÐ

Fæðubótarefni

Ódýr heimilstæki

Getum bætt við okkur verkefnum.
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma:
869 4479

Til leigu 2ja herb. íbúð 74fm, mjög
góð sérhæð í tvíbýli, 221 Hafnarfjörður.
Laus frá 01/11 2012. Uppl. s. 659 2671
og 565 3655.

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

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

Við leitum að íslenskumælandi
einstaklingum til úthringinga.
Fjölbreytt verkefni. Vinnutími
10-16.
Uppl. í síma 647-4700.
dagvinna@simstodin.is

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

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Herbergi í 101 Rvk til leigu, nálægt HÍ.
Uppl. í s. 699 3848

Vant þjónustufólk
Við leitum að rösku, vönu
fólki til að vinna um helgar við
þjónustu í glæsilegu veitingaog ráðstefnuhúsi í Grafarholti
frá kl. 18.30 til kl. 24 eða 2.30.
Hentar duglegu skólafólki
meðfram námi, ekki þó yngri
en 20 ára.
Nánari uppl. veitir Hulda
Nanna í síma 899 5678.
Íslenskukunnátta skilyrði.

Til sölu

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

KEYPT
& SELT
Til sölu

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

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

Verslun

Sérverslun með
náttúruvænar og
andlegar vörur.

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya
baðsalti,
reykelsum,
ilmkertum,
slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 12-18. Lau 12-15. www.ditto.is

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi
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Námskynning

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.

Fundir / Mannfagnaður

Hefur þú iðnmenntun eða
stúdentspróf og hyggur á
frekara nám

Atvinna óskast
Tilkynningar
Reykjavíkurvegi 64 - 220 Hafnarfjörður - Sími 510 0800 - Fax 510 0809 - Netfang hlif@hlif.is

Erhvervsakademiet Lillebælt (áður Odense
Tekniske Skole) heldur kynningu á námi við
skólann miðvikudaginn 3. október 2012
kl. 20.00 í Húsi meistaranna að Skipholti 70.

Félagsfundur
Fundur verður haldinn þriðjudaginn
2. október, kl. 18:00 í

Félagsheimili Hlífar
Reykjavíkurvegi 64, Hafnarﬁrði.

Eftirfarandi námsgreinar verða kynntar:
• Byggingaiðnfræði
• Byggingafræði
• Rafmagnsiðnfræði á veikstraumssviði
• Framleiðslutækni
• Rafmagnsiðnfræði á sterkstraumssviði
• Grafísk hönnun
• Orkutækni

SPORT

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan
S. 661 7000.

Félagsfundur F4x4

Félagar mætum vel og stundvíslega
Stjórn Vlf. Hlífar

Save the Children á Íslandi

Erhvervsakademiet Lillebælt
Munke Mose Allé 9
5000 Odense C
Danmark
tlf. 0045 - 70105800
heimasíða: www.eal.dk
E-mail: eal@eal.dk
VIÐSKIPTI

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

Dagskrá:
1. Kjör fulltrúa á ASÍ- Þing 2012.
2. Staða og horfur í efnahagsog kjaramálum.
3. Önnur mál.

Erhvervsakademiet Lillebælt er gamalgróinn skóli
sem leggur mikinn metnað í að bjóða nemendum
sínum allt það besta á hverjum tíma. Komið og
kynnið ykkur möguleika sem eru í boði varðandi nám
við skólann. Frekari upplýsingar í síma 862 9131
eða á reynir@verksyn.is

FRÉTTIR

TILKYNNINGAR

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

ÞÚSUNDIR MYNDBANDA

SJÓNVARP

- oft á dag

Vantar þig forritara með
mikla reynslu?
Höfum á skrá forritara með
Diplómapróf í kerfisfræði BSc í tölvunarfræði - BSc í
hugbúnaðarverkfræði -BSc í
tölvunarstærðfræði. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan
s .661-7000

Vantar vinnu á höfuðborgarsvæðinu,
er 27 ára með reynslu af lager og
útkeyrslustörfum ásamt verktakavinnu.
Góð tölvukunnátta. Allt kemur til
greina. Sími. 8232293 Jóhannes
35 ára KK bílstjóri óskar eftir vinnu er
með meirapróf. Uppl. s. 848 8842

hlustið - trúið - hlýðið

HARMAGEDDON

Næsti félagsfundur
Ferðaklúbbsins 4x4 verður
haldinn 1. október á Hótel
Natura (áður Hótel Loftleiðir)
og hefst fundurinn stundvíslega
klukkan 20:00. Dagskrá
fundarins er sem hér segir:
- Innanfélagsmál
- Landsfundur klúbbsins um
komandi helgi.
- Vetrarstarfið framundan
(árshátíð, opin hús, nýliðaferð
o fl.)
- Snorri Ingimarsson
segir frá starfi stjórnar
Vatnajökulsþjóðgarðs og
hlutverki sínu þar sem
áheyrnarfulltrúi Samtaka
útivistarfélaga (Samút). Einnig
fjallar hann um verndaráætlanir
og samgöngumál innan VJÞ. Þá
mun Snorri minnast á nýlega
vetvangsferð stjórnar VJÞ á
Langasjó og um Vonarskarð.
- Myndasýning: Vikrafellsleið
og Vonarskarð - kvikmynd sem
tekin var fyrir Ferðaklúbbinn úr
flugvél í ágúst í sumar
Kaffihlé verður um kl. 21:00
Stjórnin

Ert þú fjárfestir
framtíðarinnar?
30,5%

Taktu þátt
í spennandi
Ávöxtunarleik
Keldunnar
21,3%

15,2%
6,7%

7,2%

Keldan vill stuðla að bættu fjármálalæsi þjóðarinnar og stendur fyrir
keppni í ávöxtun sem er opin öllum landsmönnum, 15 ára og eldri,
og þátttakendum að kostnaðarlausu. Skráning fer fram í gegnum
Visir.is og fær hver þátttakandi 10 milljónir Keldukróna til þess að
fjárfesta í mismunandi flokkum.

Skráning er hafin á visir.is
ÍSLENSKA / SIA.IS / KEL 61245 09/12

Vegleg verðlaun
Keldan er upplýsinga- og viðskiptavefur fyrir íslenska viðskiptalífið. Keldan
er nú í fararbroddi í upplýsingamiðlun á Íslandi. Miðlun fyrirtækja- og
fasteignaupplýsinga er vaxandi þáttur í starfsemi Keldunnar og veitir
Keldan nú aðgang að öllum helstu skrám sem reknar eru af opinberum
aðilum á Íslandi. Þá rekur Keldan Vaktarann og Dagatal viðskiptalífsins.

Þeir sem skila bestu ávöxtuninni þegar keppnin verður gerð upp
næsta vor eiga kost á veglegum verðlaunum. Meðal vinninga er
flug fyrir 2 til New York með Icelandair og 200 þúsund kr.
inneign í sjóði VÍB.
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krossgáta
2

1
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3
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LÁRÉTT
2. sæti, 6. rún, 8. hress, 9. veiðarfæri,
11. þys, 12. samfokinn fönn, 14.
mentastofnun, 16. verslun, 17. reik,
18. eyrir, 20. tveir eins, 21. krakki.

5

8

10

12

11

LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. tveir eins, 4.
ærir, 5. þangað til, 7. starfræksla, 10.
verkur, 13. yfirgaf, 15. innyfla, 16.
hryggur, 19. holskrúfa.

13

14

15

Já og allt í +
ttu erfitt með að svara já eða nei? Nei.
BAKÞANKAR
En hvort ætlar þú að krossa við já eða
sr. Sigurðar
nei
varðandi
spurninguna um þjóðkirkjuÁrna
ákvæði í stjórnarskrá? Þá flækist málið.
Þórðarsonar Fólk sem hefur svipaðar skoðanir greinir á

Á

um hvort það eigi að merkja við já eða nei
vegna þess að spurningin er óskýr og jafnvel misvísandi.

SÍÐAR í þessum mánuði verða kjörklefarnir opnaðir og þá getum við tjáð hug okkar
og afstöðu til ýmissa stjórnarskrármála.
Ein spurninganna er

LAUSN
17

18

19

LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. ee, 4. tryllir, 5.
uns, 7. rekstur, 10. tak, 13. fór, 15.
iðra, 16. bak, 19. ró.

16

20

ÞESSI: „Vilt þú ákvæði um þjóðkirkju í

LÁRÉTT: 2. setu, 6. úr, 8. ern, 9. net,
11. ys, 12. skafl, 14. skóli, 16. bt, 17.
rið, 18. aur, 20. rr, 21. krói.
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stjórnarskrá?“ Og hvernig er best að svara?
Með já-i eða nei-i?

BYRJUM á því að greina hvað spurningin á atkvæðaseðlinum merkir
ekki.

BARNALEIKSÝNING
ÁRSINS 2012

HÚN spyr alls ekki um tengsl
ríkis og kirkju þó margir haldi
það. Ekki er heldur spurt um
hvort á Íslandi eigi að vera
þjóðkirkja eða ekki. Og nei eða
já hefur ekkert með það að gera
hvort einni milljóninni minna
eða meira verði varið til prestslauna eða kirkjulegrar þjónustu – hvort ríkið eigi að minnka
kirkjulega þjónustu á Sauðanesi
eða Seltjarnarnesi. Um hvað er þá

spurt? Aðeins það eitt hvort nefna eigi þjóðkirkju í stjórnarskrá eða ekki. Það er nú allt
og sumt.

VEGNA þess að spurningin er of óljós verður niðurstaðan óhjákvæmilega misvísandi
og jafnvel ómarktæk. Nei eða já verði þingmönnum ekki góður leiðarvísir. Þegar svo
óljóst er spurt verði þetta hvorki kosning né
skoðanakönnun heldur bara rugl. Ég mun
þó fara á kjörstað og kjósa. Ég mun setja
mitt x við já – en það verður skilyrt já.
ÉG tel að þjóðkirkjuákvæði eigi að vera í
stjórnarskrá íslenska ríkisins – alla vega í
einhveja áratugi áfram. En trúmálagreinina þarf að bæta og styrkja. Þegar 62 gr.
stjórnarskrárinnar verður endurrituð ætti
að nefna trúfélög og lífsskoðunarfélög
einnig, rétt eins og í nýlegri og nútímalegri stjórnarskrá Noregs. 62. gr. stjórnarskárinnar hefur aldrei fjallað um forréttindi þjóðkirkju heldur þjónustuskyldu við
fólkið í landinu. Nú starfar fjöldi trúfélaga
á Íslandi sem geta axlað skyldur með þjóðkirkjunni, líka lífsskoðunarfélög. Þjóðkirkjan ver og styður trúfrelsi. Stjórnarskrá
er grunnsáttmáli samfélags og mikilvægt
að trú og trúfélögum sé settur jákvæður
rammi. Ég segi því já og hvet til að við sameinumst um að þróa jákvæða trúmálalöggjöf í landinu til hagsbóta fyrir fólk. Ruglumst ekki. Útvíkkum þjóðkirkjugreinina,
krossum við já og meinum já +.

■ Pondus

SÝNINGAR Í NORRÆNA HÚSINU
Í NÓVEMBER OG DESEMBER
Fös.
Lau.
Sun.
Fös.
Lau.
Sun.
Fös.
Lau.
Sun.

9.
10.
11.
23.
24.
25.
30.
1.
2.

nóv.
nóv.
nóv.
nóv.
nóv.
nóv.
nóv.
des.
des.

kl. 17.00
kl. 14.00 / 16.00
kl. 14.00 / 16.00
kl. 17.00
kl. 14.00 / 16.00
kl. 14.00 / 16.00
kl. 17.00
kl. 14.00 / 16.00
kl. 14.00 / 16.00

Eftir Frode Øverli

Reyndu nú að haga þér
Haraldur! Þig langar varla
meira til að slá bolta í
skóginum en að eyða tíma
með mér hérna heima?

KEYRÐU
KEYRÐU

■ Gelgjan

Nei.
nei!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvað
sagðirðu?

Bless,
ég elska
ykkur.

Ég sagðist
elska ykkur.

Leyfðu
mér að
sjá augun
í þér.

Ég finn
enga lykt af
honum...

Hmm...

Ath. aðeins þessar 3 sýningarhelgar!

Afsakið
Ég var
hvað ég
hugulsamur
kem seint.
við foreldra
mína, svo
þeir settu
mig í þvagprufu.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Markaðssetning
nautakjöts ehf.

BARNALEIKSÝNING
ÁRSINS 2012

■ Barnalán

I.G. Mbl
J.V.J. DV

Maggi, þú ert á móti hverri
einustu hugmynd sem hefur
verið stungið upp á. Hefurðu
eitthvað sérstakt í hyggju?

-&*,)Á4*
),1*85

Miðasala hafin á midi.is
Nánari upplýsingar á tiufingur.is

Solla,
geturðu
komið
Hannesi
ofan í
baðið?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Takk.

Jamm.

Hvernig
fórstu að
þessu?
H.S.

H.S.?

Þú skilur
Hrotta- þetta ekki
legt nema þú
systra- hafir átt
vald.
systur.

nýja og glæsilega
fagverslun fyrir fagmenn
að Smiðjuvegi 11
1. október
Reyndir sölumenn okkar
taka vel á móti þér

FAGVERSLUN FYRIR FAGMENN
Smiðjuvegi 11, 200 Kópavogur | Sími: 510 1400 | Fax: 510 1499 | www.vatnsvirkinn.is

1. október 2012 MÁNUDAGUR

22

22
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MÚNKHÁSEN SNÝR AFTUR Fjölskyldusýningin Ævintýri Múnkhásens snýr aftur á svið í Gaflaraleikhúsinu þann 7. október næstkomandi. Sýningin
hlaut einróma lof gagnrýnenda og frábærar viðtökur hjá áhorfendum síðastliðinn vetur. Leikstjóri sýningarinnar er Ágústa Skúladóttir, Sævar Sigurgeirsson skrifar
handrit en tónlist er í höndum meðlima Ljótu hálfvitanna. Titilhlutverkið er í höndum Gunnars Helgasonar en meðal annarra leikara er Ágústa Skúladóttir.

Þjóðmál
komin út

Hótelhamingja í hverfulum heimi

Hausthefti ársfjórðungsritsins
Þjóðmála í ritstjórn Jakobs F.
Ásgeirssonar kom út á dögunum.
Í ritinu kennir ýmissa
grasa.
Meðal efnis
í blaðinu má
nefna grein
eftir Björn
Bjarnason,
fyrrverandi
ráðherra, um
hvernig Sjálfstæðisflokkurinn geti náð
aftur vopnum sínum en
JAKOB F.
Hanna Birna
ÁSGEIRSSON
Kristjánsdóttir, Elín Hirst
og fleiri spá í stöðuna fyrir
næstu kosningar.
Ragnhildur Kolka skrifar
gagnrýna grein um borgarstjóratíð Jóns Gnarr en Atli
Harðarson og Geir Ágústsson
rýna í tvö nýleg rit sem stefnt
er gegn frjálshyggju. Magnús
Bjarnason fjallar um samvinnu
Atlantshafsbandalagsins við
„utangarðsríki“ eftir lok kalda
stríðsins. Ásgeir Jóhannesson
skrifar um nýja sókn hægristefnunnar. Ólafur Þ. Harðarson segir frá ævisögu Abrahams
Lincoln eftir Thorolf Smith og
Bjarni Jónsson fjallar um frelsi
til athafna og framtíðarkosti
Íslands.

Leikhús ★★★★★
Á sama tíma að ári
Borgarleikhúsið
Höfundur; Bernard Slade, Karl Ágúst Úlfsson
þýddi. Leikarar: Nína Dögg Filippusdóttir og
Guðjón Davíð Karlsson. Leikstjórar: Sigurður
Sigurjónsson og Bjarni Haukur Þórsson.

Að hittast árlega elskast og tala um allt hið
persónulega eina helgi er inntakið í leikritinu
Á sama tíma að ári, sem frumsýnt var á stóra
sviði Borgarleikhússins á föstudagskvöldið.
Ungur maður og ung kona sem bæði eru
í hjónabandi, hittast fyrir tilviljun og eiga
síðan stefnumót á þessum sama stað á hverju
ári. Bernhard Slade skrifaði verkið sem varð
mjög vinsælt en Alan Alda og Ellen Burstyn
léku hjúin í bíómynd sem vafalaust margir
hafa séð. Margir muna eflaust líka eftir þeim
Bessa Bjarnasyni og Margréti Guðmundsdóttur í þessum hlutverkum og eins er ekki mjög
langt síðan leikstjórinn Sigurður Sigurjónsson
lék Georg og Tinna Gunnlaugsdóttir fór með
hlutverk Dorisar.
Sú spurning vaknar óneitanlega af hverju
er verið að setja þetta verk upp aftur? Svarið er líklega að finna í því að það er svolítið
fyndið, frekar ódýrt í uppfærslu og ætti líklega að geta skemmt fólki núna eins og þá. Í
þessari uppfærslu fara þau Nína Dögg Filippusdóttir og Guðjón Davíð Karlsson með hlutverk skötuhjúanna. Við fylgjumst með þeim
á sama hótelherberginu af og til frá 1951 til
1975. Tímarnir breytast og persónurnar með,
sem er undirstrikað með búningum og hárgreiðslum auk þess sem þjónustufólk dansar

milli atriða í takt við tónlist hvers tíðaranda.
Símtólum er skipt út eftir því sem við á og
tungumálið breytist einnig þó það sé í sjálfu
sér ekki mjög áberandi í þessari nýju þýðingu
Karls Ágústs Úlfssonar nema í blálokin.
Þetta á að vera frásögn um ástríðu en einhvern veginn er erfitt að ímynda sér að Georg
og Doris séu í raun og veru jafn tryllingslega hrifin hvort af öðru og þau eru sífellt að
tala um. Neistinn var víðs fjarri. Nína Dögg
var mjög trúverðug og þróast vel í sínu hlutverki meðan Guðjón Davíð var einhvern veginn fastur í „Nei, ráðherra“ eða öðru svipuðu
sprelli. Sem slíkur var hann fyndinn og fantagóður á píanóinu.
Vitaskuld er þetta gamanleikur en engu að
síður leynist nú þarna grafalvarlegur undirtónn, fyrir svo utan að þetta er þróunarsaga
fólks á miklum umbreytingatímum í henni
veröld. Þegar Doris mætir í hippaklæðum og
hann í pinnstífum jakkafötum fáum við að sjá
þó nokkrar andstæður. Þetta er í eina skiptið
sem þau tala um eitthvað annað en sjálf sig,
börnin sín og makana. Þau tala mjög mikið um
maka hvors annars, þannig að þetta verður
líka eins konar hjónameðferð.
Búningar Stefaníu Adolfsdóttur voru
skemmtilegir og gáfu vel til kynna hvar
persónurnar voru staddar í lífinu, einkum
búningar Dorisar.
Hver man ekki eftir óléttukjólunum sem
voru víst kallaðir tækifæriskjólar? Í einum
slíkum mætir Doris til leiks eitt árið enda rétt
komin að því að fæða sem hún svo gerir með
Georg sem ljósmóður.
Það var hraði og sprell í sýningunni sem féll
áhorfendum vel í geð en það verður því miður
að segjast að verkið eldist ekki vel.
Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Góður leikur en úrelt verk.

Bækur ★★★★★

MÁLFUNDARÖÐ HÁSKÓLANS Á BIFRÖST

Sjóndeildarhringurinn
Ísland framtíðarinnar
Kl. 12:00 – 13:00 að Hverfisgötu 4-6
1. október

28. janúar

Bryndís Hlöðversdóttir

Pawel Bartoszek

Rektor Háskólans á Bifröst

Stjórnlagaráðsmaður og
stærðfræðingur

15. október

18. febrúar

Andri Snær Magnason

Vilhjálmur Egilsson

Rithöfundur

Framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins

5. nóvember

11. mars

Heiðar Már Guðjónsson

Salvör Nordal

Fjárfestir
26. nóvember

Forstöðumaður Siðfræðistofnunar
Háskóla Íslands
8. apríl

Gerður Kristný Guðjónsdóttir

Hrund Gunnsteinsdóttir

Rithöfundur

Ráðgjaﬁ

Sjónum verður beint að þróun íslensks samfélags sem og
alþjóðasamfélagsins á næstu 20 árum og stóru og smáu samhengi.
Fundarstjóri: Magnús Árni Magnússon,
dósent við Háskólann á Bifröst.

Fundirnir fara fram í húsnæði skólans
í Reykjavík, Hverfisgötu 4-6, 5. hæð.
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Hermiskaði
Höfundur: Suzanne Collins. Magnea J. Matthíasdóttir þýddi.
JPV útgáfa

Upp á líf og dauða í
beinni útsendingu
Hermiskaði er lokakaflinn í þríleik Suzanne Collins um Katniss Everdeen
og Hungurleikana. Bókaflokkurinn gerist í dystópískri framtíð þar sem
Bandaríkin hafa fallið og á rústum þess er ríkið Panem risið. Panem
skiptist í þrettán umdæmi. Íbúar höfuðborgarinnar Kapítól lifa í vellystingum
en umdæmin í kringum hana þræla
í þágu borgarinnar. Aðeins þrettánda
umdæmið hefur veitt andspyrnu gegn
yfirráðum Kapítól og í þessum lokakafla
þríleiksins breiðist uppreisnin til allra
umdæmanna. Bækurnar eru sagðar
frá sjónarhorni hinnar ungu Katniss
Everdeen sem valin er sem fulltrúi
umdæmis 12 í Hungurleikunum.
Hermiskaði er þýdd af Magneu J.
Matthíasdóttur og tekst henni ágætlega
að snara dystópískum heimi Suzanne
Collins yfir á íslensku. En bókin sjálf er
lakasti kaflinn í þríleiknum. Fyrstu tvær
bækurnar eru vel uppbyggðar. Sögusviðið er afmarkað við leikvang Hungurleikanna þar sem Katniss þarf að berjast
við fulltrúa annarra umdæma, að læra
að drepa án þess að tapa sálu sinni. En
sögusvið þessarar síðustu bókar er mun
víðara. Katniss hefur leitað skjóls hjá þrettánda umdæminu og undir stjórn
þess ræðst hún gegn Kapítól. Collins tekst ekki að ná böndum utan um
þetta víðara sögusvið og lesendur tapa oft þræðinum í framvindu sögunnar.
Söguhetjan Katniss er nefnilega eilítið pirrandi sögumaður þó hún sé
með skemmtilegri söguhetjum sem komið hafa fram í fantasíubókum
síðustu árin. Hún er bæði hugrökk og þver, fljót til reiði og sterk. Hún hefur
þann siðferðislegan kjarna sem samfélagið í kringum hana hefur ekki til
að bera, en hún er tilfinningalega óþroskuð. Hún hefur ekki því náð þeim
þroska að skilja og útskýra heiminn í kringum sig og lesendur fylgjast því
með raunum íbúa Panem í ákveðinni tilfinningalegri fjarlægð. Þegar Collins
tekst best upp endurspeglar fyrstu persónu frásagnarformið veröld Hungurleikanna. Katniss er sködduð, líf hennar í þrældómi Kapítól hefur brotið
sál hennar og frásögn hennar er spegill á skelfinguna og viðurstyggðina í
Panem. En í þessari síðustu bók þríleiksins heftir þetta frásagnarform flæði
sögunnar. Katniss tengist ekki söguhetjunum í kringum sig tilfinningalegum
böndum og lesendur því ekki heldur.
Afdrif Panem eru óljós í lok bókar, þegar á reynir verða skilin milli góðs og
ills ekki alltaf skýr enda eru uppreisnarmennirnir afsprengi Hungurleikanna.
Gallinn er sá að fyrir vikið verður Hermiskaði heldur endaslepp endalok á
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir
Hungurleikaþríleiknum.
Niðurstaða: Endasleppur lokahnútur á stórskemmtilegum bókaflokki.

HVAÐ ER ATHUGAVERT
VIÐ ÞESSA MYND?

28.000 flóttamenn í Sómalíu, meirihlutinn börn, fengu helstu nauðsynjar
frá Rauða krossinum á síðasta ári.
Vertu með, gakktu til góðs á laugardaginn eða taktu vel á móti göngufólki.
Stuðningur þinn getur skipt sköpum í lífi barns í neyð.
Hringdu í söfnunarsíma Rauða krossins:

FÍTON / SÍA

FI042451

(1.500 kr. framlag)

kostar birtingu þessarar auglýsingar.

Skráning: www.raudikrossinn.is

(3.000 kr. framlag)

(5.000 kr. framlag)
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DAGAR ERU SÍÐAN upp komst um að leikkonan Kristen
Stewart hefði haldið fram hjá Robert Pattinson. Nú berast sögur
af því að leikaraparið hafi tekið saman á ný og allt sé fyrirgefið.

popp@frettabladid.is

STEMNING Á FRUMSÝNINGU GAMANLEIKS
Gamanleikurinn Á sama tíma að ári eftir Bernard
Slade, í leikstjórn Sigurðar Sigurjónssonar og Bjarna
Hauks Þórssonar, var frumsýndur á stóra sviði Borgarleikhússins á föstudagskvöldið. Ljósmyndari Fréttablaðsins kíkti á svæðið og festi stemninguna á filmu.

Á VAKTINNI Fréttamennirnir Andri Ólafsson og Valur Grettisson létu sig ekki vanta í
STUÐ Helena Vignisdóttir og Sigrún Rut Hjálmarsdóttir stilltu sér upp fyrir ljós-

SAMHÆFING Embla María Arnarsdóttir og

myndara.

Sigurlaug Þorsteinsdóttir klæddust svörtu.

Borgarleikhúsið, Andri með unnustuna Bryndísi Sigurðardóttur upp á arminn en Valur
með Atla Fannar Bjarkason, framkvæmdastjóra Bjartrar framtíðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Nýtt par í
Hollywood

Skemmtilegt hliðarspor Susanne Bier

Þegar leikkonan Charlize Theron
ættleiddi soninn Jackson fyrr í ár
dásamaði hún hjúskaparstöðu sína
sem einstæð móðir. Nú kveður
við nýjan tón hjá leikkonunni en
Daily Mail greinir frá því að hún
og gamanleikarinn Eric Stonestreet séu par. Stonestreet er hvað
þekktastur fyrir hlutverk sitt
sem hinn samkynhneigði Cameron í gamanþáttaseríunni Modern
Family. Þau kynntust gegnum
sameiginlega vini fyrr í sumar.
„Þeim kemur vel saman og Eric
er mjög jarðbundinn og skemmtilegur. Þetta er allt saman á byrjunarreit enn þá en þau eru hrifin
hvort af öðru,“ hefur blaðið eftir
vini Theron.

HRIFIN Eric Stonestreet

og Charlize Theron.

ÛGSgCSVHÛJONZOErBVHMŴTJOHV

Bíó ★★★★★
Den Skaldede Frisør
Susanne Bier
Sýnd á RIFF-hátíðinni.
Samstarf danska leikstjórans
Susanne Bier og handritshöfundarins Anders Thomas Jensen hefur
verið afar farsælt síðustu ár. Þau
hafa getið af sér fjölmargar gæðamyndir, meðal annars Óskarsverðlaunamyndina Hævnen. Nýjasta afurð þeirra er Den skaldede
frisør (Hárlausi hárskerinn), sem
er kynnt sem Love is all you need
utan heimalandsins.
Myndir þeirra Bier og Jensen
hafa jafnan verið þrungnar dramatík og átakanlegum fjölskylduaðstæðum, en Den skaldede frisør er
langtum léttari vara. Raunar sagði
Bier í spurningatíma fyrir myndina að þau tvö hefðu yfirleitt lagt
upp með að gera gamanmyndir, en
nú loks hafi það tekist.
Það er hverju orði sannara því
að um er að ræða hefðbundna
rómantíska gamanmynd þar sem
Trine Dyrholm leikur hárgreiðslukonu sem hefur barist við brjósta-

krabbamein og haft betur um sinn,
en hún hefur þó misst hárið.
Á umbrotatíma í lífi sínu heldur
hún til Ítalíu til að vera viðstödd
brúðkaup dóttur sinnar, og kynnist þar föður brúðgumans, sem er
leikinn af Pierce Brosnan.
Það er fátt nýstárlegt við söguþráðinn, þannig séð, og framvindan nokkuð fyrirsjáanleg, en Bier
hefur þó tekist að skapa bráðskemmtilega kvikmynd. Persónurnar eru áhugaverðar og vel
skrifaðar og samböndin þeirra á
milli eru heillandi, auk þess sem
leikararnir eru allir í fantaformi.
Aukapersónurnar eru hver annarri skemmtilegri, en helst má
nefna frammistöðu kempunnar
Kim Bodnia, sem flestir þekkja
sem harðhaus úr ótal kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Bodnia
er hér í hlutverki trúðsins, hins
afkáralega föður brúðarinnar, og
fer listilega vel með sína rullu.
Danski húmorinn svífur hér yfir
vötnum eins og við er að búast.
Dásamlega vandræðaleg augnablik í bland við ískalda brandara
eru sannarlega ekkert nýtt, en hér
er afbragðsvel farið með.
Heilt yfir er hér um að ræða

fyrirtaks kvikmynd, ljúfsára og
sprenghlægilega í bland, sem er
óhætt að mæla með. Þrátt fyrir að
efnistök Susanne Bier séu nokkuð
léttari en oft áður er Den skaldede
frisør enn ein rósin í hnappagatið
hjá henni.
Þorgils Jónsson

Niðurstaða: Ljúfsár og bráðskemmtileg mynd, þrátt fyrir nokkuð
fyrirsjáanlegan söguþráð. Susanne
Bier tekst vel upp í þessu létta hliðarspori.
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Bráðskemmtilegur túr
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ÖRUGGLEGA BESTA SPENNUMYNDIN Í ÁR

-EMPIRE

Johan Glans er fyndnasti maður Svíþjóðar og er
hann vel að titlinum kominn. Uppistand hans í Þjóðleikhúskjallaranum á laugardag var liður í ferðalagi
hans um Norðurlönd, eða eins og Glans kýs að kalla
það: World Tour of Scandinavia, og var kvöldið stórskemmtilegt frá upphafi til enda.
Grínistinn Ari Eldjárn hitaði upp fyrir Glans og
átti frábært kvöld. Það mætti líkja uppistandi Ara
við gott vín; það verður aðeins betra með árunum.
Hann er einnig afbragðsgóð eftirherma og það
sannaði hann með skopstælingu sinni á tónskáldinu
Megasi, Davíð Oddssyni, Gettu betur-keppendum og
flugmönnum.
Eftir upphitunina mætti Glans á sviðið og þrátt
fyrir að hafa virkað svolítið taugaveiklaður í fyrstu
(líklega vegna þess að þetta var fyrsta sýning hans
sem fram fór á enskri tungu) þá náði hann sér fljótt
á strik, varð afslappaðri og átti í engum erfiðleikum
með að hrífa salinn með fyndni sinni og persónutöfrum. Glans gerði góðlátlegt grín að staðalímyndum
og einkennum Norðurlandaþjóðanna og einna mest
sinni eigin þjóð. Hann fjallaði um barnaafmæli,
kirkjuferðir, hefðir sem hafa lifað með þjóðunum í
aldanna rás en enginn skilur lengur, vandræðagang
Svía sem vita fátt verra en að verða sér til skammar
á almannafæri og muninn á tungumálum þjóðanna.
Heimstúr Glans um Norðurlönd var frábær sýning og á köflum hló undirrituð svo dátt að hún tók að
tárast. Nú má aðeins vona að Glans heimsæki okkur
aftur fljótlega því fátt getur verið sálinni hollara en
hlátur. Það er fagnaðarefni að uppistand skuli loks
vera að ryðja sér rúms hér á landi.
Sara McMahon

GÓÐUR „Heimstúr Glans um Norðurlönd var frábær sýning og

á köflum hló undirrituð svo dátt að hún tók að tárast,“ segir
meðal annars í gagnrýni um uppistand Svíans Johans Glans.
MYND/ JOHANNA ANKARCRONA

Niðurstaða: Fyndnasti maður Svíþjóðar ber nafn með
rentu og stóð sig frábærlega í Þjóðleikhúskjallaranum.
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Háskólabíó 3
Norræna húsið

17:45

Hórunnar dýrð

Bió Paradís 1

18:00

Systir Q&A

Bió Paradís 2

17:30

Fimm stjörnu tilvera

Bió Paradís 3

16:45

Stríðsstelpur

Bió Paradís 4
Háskólabíó 2

17:30

Woody Allen: Heimildarmynd

19:30

Sætir draumar Mustafa

Háskólabíó 3

18:00

Hinir iðrandi

Háskólabíó 4

12

18:00

Litir eyjanna

16

20:00 Kallið mig kuchu

16
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Miðasala og nánari upplýsingar

MÁNUDAGURINN
01. OKTÓBER

16

16

2D
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H.V.A. - FBL

SÍÐUSTU SÝNINGAR!

LAUGARÁSBÍÓ
SAVAGES
DJÚPIÐ
THE BOURNE LEGACY
INTOUCHABLES
PARANORMAN 3D

20:00 Sendiherrann

Bió Paradís 2
Bió Paradís 3

20:00 Hljóðahliðrun

Bió Paradís 4

20:00 Skepnur suðursins villta

Háskólabíó 2

21:00

90 mínútur

20:00 Vetrarhirðingjar Q&A
22:15

Diaz: Ekki þrífa blóðið

Háskólabíó 3
Háskólabíó 4
Bió Paradís 2

22:00 Elska þig að eilífu

Bió Paradís 3

22:00 Mona

Bió Paradís 4

22:00 Liﬁ andpólarnir!

Háskólabíó 2

Hárlausi hárskerinn

VETRARHIRÐINGJAR Q&A 20:00
Carole og Pascal hefja 600 km langa vetrarreisu sína milli
beitilanda á mótum Frakklands og Sviss með þrjá asna, fjóra
hunda og átta hundruð fjár. Þau bjóða kuldanum og snjónum
birginn þótt þau hafi ekkert nema ábreiðu úr striga og
loðskinn til að skýla sér að næturlagi. Þetta er ævintýramynd
úr hjarta svæðis sem er að ganga gegnum miklar breytingar.

Bió Paradís 1

22:00 Inferno

22:45

Sýningartímar
8, 10.40
6, 8, 10
10.15
5.50, 8
6

Norræna húsið
Bió Paradís 1

20:00 Heim um helgina

22:00 Líﬁð er ekki fyrir skræfur
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EMILY
WILLIS GORDON-LEVITT BLUNT

„TRULY WORTHY OF BEING COMPARED TO
SOMETHING LIKE THE TERMINATOR“

10

Johan Glans - World Tour of Scandinavia
Upphitun: Ari Eldjárn. Þjóðleikhúskjallaranum,
laugardagskvöldið 29. september.

Háskólabíó 3
Háskólabíó 4

Miðasala í verslunum Eymundsson
í Austurstræti og Kringlunni og á riff.is

SYSTIR Q&A 18:00
Systir bregður upp sterkum og fögrum augnablikum úr lífi og
starfi þriggja heilbrigðisstarfsmanna og sjúklingum þeirra í
Eþíópíu, Kambódíu og Haítí, og skoðar hvernig þeir ljá lífi sínu
merkingu við erfið starfsskilyrði. Við lærum að mæðra- og
ungbarnadauði er fyrst og fremst spurning um mannréttindi.
Systir gefur nána mynd af hnattrænu vandamáli með því
að sýna okkur skynheiminn eins og hann birtist og hljómar í
heimahögum persónanna.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. október 2012 MÁNUDAGUR

28

MATTHÍAS VILHJÁLMSSON skoraði sitt sextánda mark á tímabilinu fyrir norska B-deildarliðið

sport@frettabladid.is

Start í 3-0 sigri á Bryne í gær. Matthías er markahæsti leikmaður deildarinnar en Start er með þægilega
forystu á toppi deildarinnar. Guðmundur Kristjánsson tók út leikbann í gær og spilaði ekki með liðinu.

Meistarakeppni KKÍ:

ÚRSLIT

Snæfell vann
sinn annan titil

Meistarakeppni kvenna
Njarðvík - Snæfell

KÖRFUBOLTI Tímabilið byrjar

60-84 (46-58)

Njarðvík: Lele Hardy 21/14 fráköst, Ingibjörg Elva
Vilbergsdóttir 13, Salbjörg Sævarsdóttir 6, Ína
María Einarsdóttir 5, Aníta Carter Kristmundsdóttir
4, Erna Hákonardóttir 3, Guðlaug Júlíusd. 2, Emelía
Grétarsd. 2, Ásdís Freysd. 2, Sara Margeirsd. 2.
Snæfell: Kieraah Marlow 24/10 fráköst, Hildur
Björg Kjartansdóttir 19, Berglind Gunnarsdóttir
14, Alda Leif Jónsdóttir 10, Hildur Sigurdardottir 8,
Rósa Indriðadóttir 4, Rebekka Karlsdóttir 3, Helga
Björgvinsdóttir 2/9 fráköst.

vel hjá Snæfelli en liðið vann í
gær Íslands- og bikarmeistara
Njarðvíkur í Meistarakeppni
KKÍ, 84-60. Þetta er annar titill
Snæfells á nokkrum dögum því
á dögunum varð liðið Lengjubikarmeistari kvenna eftir sigur á
Keflavík í úrslitaleik.
Snæfell var með undirtökin
allan leikinn en stakk endanlega af í fjórða leikhluta þar sem
liðið skoraði 24 stig gegn níu frá
Njarðvíkingum.
Keppni í Domino‘s-deild
kvenna hefst á miðvikudaginn
næstkomandi en þá fer fram heil
umferð.
- esá

N1-deild karla
ÍR - Haukar

24-28 (10-12)

N1-deild kvenna
Fylkir - Stjarnan
ÍBV - Fram
Selfoss - Haukar
Valur - Grótta
HK - Afturelding

ENGIN MISKUNN Gunnar Nelson lætur hér höggin dynja á LaMarques Johnson sem reynir að verja höfuð sitt. Gunnar kláraði
bardagann síðan á hengingarbragði.
NORDICPHOTOS/GETTY

21-27 (12-18)
21-27 (10-15)
21-23 (9-12)
39-23 (17-12)
29-16 (14-9)

Enska úrvalsdeildin
Arsenal - Chelsea

MARKAHRÓKUR Aron er markahæsti

leikmaður dönsku úrvalsdeildarinnar
með ellefu mörk.
MYND/VILHELM

Aron enn á skotskónum:

Tíu mörk í
fimm leikjum
FÓTBOLTI Aron Jóhannsson skoraði sitt ellefta mark á tímabilinu
þegar AGF vann 2-1 sigur á OB í
dönsku úrvalsdeildinni í gær.
Aron hefur nú skorað tíu mörk í
síðustu fimm leikjum sínum með
AGF en liðið hefur ekki tapað leik
í deildinni síðan Aron byrjaði að
raða mörkunum inn. Þar er nú
komið með átján stig og situr í
fjórða sæti deildarinnar, sjö stigum á eftir toppliði FCK.
Aron skoraði eitt mark í fyrstu
sex leikjum AGF á tímabilinu en
hefur síðustu vikur vakið mikla
athygli fyrir frammistöðu sína.
Hann hefur til að mynda verið
orðaður við Arsenal í enskum
fjölmiðlum.
Hann skoraði síðar mark AGF í
dag og kom sínum mönnum í 2-0.
OB minnkaði muninn í upphafi
síðari hálfleiks en nær komust
heimamenn ekki. Aron lék allan
leikinn fyrir AGF.
- esá

Meistaradeild Evrópu:

Góður sigur
Kiel á Spáni
HANDBOLTI Liðin sem mættust í

úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu á síðasta tímabili, Kiel og
Atletico Madrid, mættust á Spáni
í gær. Kiel sigraði með fimm
marka mun, 32-27, og skoraði
Aron Pálmarsson fjögur mörk
fyrir liðið. Guðjón Valur Sigurðsson skoraði ekki að þessu sinni.
Lærisveinar Alfreðs Gíslasonar
byrja því vel í B-riðli Meistaradeildarinnar.
Þá vann Füchse Berlin sigur á
Dinamo Minsk í D-riðli, 29-25, en
leikið var í Berlín.
- esá

Ljónsbaninn reyndist vel
Gunnar Nelson hóf innreið sína í UFC um helgina svo eftir var tekið í heimi
bardagaíþrótta um allan heim. Gunnar vann yfirburðasigur á Bandaríkjamanninum DaMarques Johnson og hlaut mikið lof fyrir frammistöðuna.

1-0 Mladen Petric (9.), 1-1 Sergio Agüero (42.),
1-2 Edin Dzeko (86.).

BARDAGAÍÞRÓTTIR Gunnar Nelson á
glæsilegan feril í vændum í UFCbardagasamtökunum ef marka má
frammistöðu hans í Nottingham á
Englandi um helgina. Þar atti hann
kappi við DaMarques Johnson frá
Bandaríkjunum í sínum fyrsta
UFC-bardaga og vann Gunnar
yfirburðasigur.
Það tók hann ekki nema þrjár
mínútur og 34 sekúndur að ganga
frá Johnson strax í fyrstu lotu.
Gunnar hefur reyndar ekki þurft
að fara í meira en eina lotu í MMAbardaga síðan 2008 en hann státar
nú af tíu sigrum og einu jafntefli í
ellefu viðureignum á ferlinum.
„Þetta gekk bara eins og í sögu,“
sagði Gunnar við Fréttablaðið í
gær en hann var þá að taka því
rólega á hótelherbergi sínu. „Mér
líður bara vel og er sáttur við bardagann,” bætti hann við af sinni
alkunnu yfirveguðu rósemi.

Náði snemma yfirburðastöðu
Gunnar segir að hann hafi ekki
farið í bardagann með ákveðna
leikáætlun í huga, frekar en áður.
„Ég spila þetta frekar eftir eyranu
og reyni að fá tilfinningu fyrir því
hvernig hann hreyfir sig,“ segir
Gunnar. „Hann var nokkuð öflug-

ur og hreyfði sig vel. En ég náði
yfirburðastöðu snemma og kláraði
bardagann.“
Eftir nokkrar sekúndur náði
Gunnar að senda háspark í andlit Johnsons en slíka takta hefur
Gunnar ekki sýnt oft áður í keppni,
enda fyrst og fremst öflugur
glímukappi.
„Hann bjóst kannski ekki við
þessu en ég hef gert þokkalega
mikið af þessu á æfingum og þekki
þetta vel úr karate. Ég hef gert
mikið af því að sparka í gegnum
tíðina og það var gaman að geta
laumað inn svona skemmtilegum
hlutum.“

Komst undir hökuna
Gunnar var svo búinn að skella
Johnson í gólfið áður en fyrsta
mínútan var liðin. „Þá grunaði
mig að ég myndi ná að draga úr
honum orkuna, hægt og rólega.
Svo lyftist hakan á honum og ég
komst undir hana,“ segir hann en
Johnson gafst upp eftir að Gunnar náði hengingartaki, svokölluðu
„rear naked choke“.
„Þetta bragð er þekkt í jiu jitsu
sem Mata Leão á portúgölsku –
ljónsbaninn,“ bætir Gunnar við.
Gunnar segir að umgjörðin í

Everton - Southampton

3-1

0-1 Gaston Ramirez (7.), 1-1 Leon Osman (24.),
2-1 Nikica Jelavic (31.), 3-1 Nikica Jelavic (36.).

Fulham - Manchester City

1-2

Manchester United - Tottenham

2-3

0-1 Jan Vertonghen (1.), 0-2 Gareth Bale (31.), 1-2
Nani (50.), 1-3 Clint Dempsey (51.), 2-3 Shinji
Kagawa (52.).

kringum UFC-bardaga sé mun
meiri en hann hefur kynnst hingað til. „Þetta er stærsta sýning í
heimi í þessum heimi. Það er miklu
meira af viðtölum og á bardaganum sjálfum er æsingurinn og lætin
í kringum mann miklu meiri enda
fullt af fólki í höllinni,“ segir hann.
„Þá eru menn settir í þvagprufur bæði fyrir og eftir bardagann ogséð til þess að menn komist
ekki upp með neitt misjafnt. Ég er
reyndar mjög hlynntur því,“ segir
hann.

Á engan sérstakan óskamótherja
Gunnar veit ekki hvað tekur við
eða hvenær næsti bardagi verður. „Það gæti verið í lok þessa árs
eða upphafi þess næsta. Ég á mér
svo sem engan sérstakan óskamótherja fyrir næsta bardaga – bara
einhvern skemmtilegan,“ sagði
hann í léttum dúr.
Það kæmi þó Gunnari ekki á
óvart ef hann myndi berjast í
Bandaríkjunum næst og að hann
fengi svokallaðan „main card“bardaga. „Ég gæti vel trúað því og
væri það mjög skemmtilegt. En ég
læt þetta bara ráðast,“ sagði hinn
rólegi Gunnar Nelson að lokum.
eirikur@frettabladid.is

Norwich - Liverpool

2-5

0-1 Luis Suarez (1.), 0-2 Suarez (37.), 0-3 Nuri Sahin
(46.), 0-4 Suarez (56.), 1-4 Steve Morison (60.),
1-5 Steven Gerrard (67.), 2-5 Grant Holt (86.).

Reading - Newcastle

2-2

1-0 Jimmy Kebe (57.), 1-1 Demba Ba (58.), 2-1
Noel Hunt (61.), 2-2 Demba Ba (82.).

Stoke - Swansea

2-0

1-0 Peter Crouch (11.), 2-0 Peter Crouch (35.).

Sunderland - Wigan

1-0

1-0 Steven Fletcher (50.)

Aston Villa - West Brom

1-1

0-1 Shane Long (51.), 1-1 Darren Bent (80.).

STAÐAN
Chelsea
Everton
Man. United
Man. City
Tottenham
West Brom
Arsenal
Fulham
Newcastle
West Ham
Swansea
Stoke
Sunderland
Liverpool
Aston Villa
Wigan
Southampton
Norwich
Reading
QPR

6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
6
6
6
6
5
5

5
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

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

0
1
2
0
1
1
1
3
1
1
3
1
0
3
3
4
5
3
3
3

11-3
12-6
14-9
12-8
11-8
8-5
10-4
13-9
8-8
5-4
10-9
6-5
5-4
9-12
6-10
5-11
10-18
4-13
6-11
3-11

16
13
12
12
11
11
9
9
9
8
7
7
7
5
5
4
3
3
2
2

Chelsea styrkti stöðu sína á toppi ensku úrvalsdeildarinnar en Manchester United tapaði stigum:

Fyrsti sigur Tottenham á Old Trafford í 23 ár
FÓTBOLTI Tottenham Hotspurs vann

sögulegan sigur, 3-2, á Manchester
United um helgina en þetta var í
fyrsta sinn í 23 ár sem félagið
vinnur rauðu djöflana á Old Trafford. Gylfi Sigurðsson, leikmaður Tottenham, kom inn á þegar
um tuttugu mínútur voru eftir
af leiknum og átti ágætan leik.
Heimamenn voru frábærir í síðari hálfleiknum en náðu samt sem
áður ekki að jafna metin.
Þess má geta að Gylfi var aðeins

)MDUQiPË6ËtìMiOIDUDPHQQWXQ


1-2

0-1 Fernando Torres (19.), 1-1 Gervinho (41.), 1-2
Juan Mata (52.).
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fjögurra mánaða þegar Gary
Lineker tryggði Tottenham síðasta
sigur liðsins á Old Trafford en það
var árið 1989.
„Leikmennirnir voru mjög
þreyttir fyrir leikinn og því verð
ég að hrósa þeim öllum á svo sérstöku kvöldi. Fyrsti hálfleikurinn
var gjörólíkur þeim síðari en við
getum verið stoltir af okkur. Nú
verðum við bara að halda áfram
enda mikilvægir leikir fram
undan,“ sagði Andre Villas-Boas,
knattspyrnustjóri Tottenham, eftir
leikinn.
Liverpool vann loks sinn fyrsta
sigur á tímabilinu þegar þeir
gengu frá Norwich 5-2 en Luis
Suárez skoraði þrennu fyrir Liverpool auk þess sem hann lagði upp
eitt mark.
„Frammistaða liðsins er það
skiptir mestu máli en maður verður að hrósa Luis Suárez eftir svona
leik, hann var stórkostlegur. Mörkin frá honum í dag voru í heims-

klassa,“ sagði Brendan Rodgers,
knattspyrnustóri Liverpool, eftir
sigurinn.
Chelsea bar sigur úr býtum
gegn Arsenal, 2-1, á Emirates-vellinum í London en það voru Spánverjarnir Fernando Torres og Juan
Mata sem sáu um Arsenal. Chelsea
er á toppi deildarinnar með sextán
stig af átján mögulegum.
Peter Crouch skoraði tvö mörk
fyrir Stoke sem vann fínan sigur
á Swansea á Britannia-vellinum í
Stoke og Everton voru ekki í neinum vandræðum með Southampton
þegar liðið vann 3-1 á heimavelli.
Manchester City var í töluverðum vandræðum með Fulham en
Edin Džeko tryggði City sigurinn
á lokamínútum leiksins og leiknum
lauk með 2-1 sigri Englandsmeistarana.
Sjöttu umferðinni lýkur í kvöld
þegar QPR tekur á móti West Ham
klukkan 19.00.
- sáp

SIGURINN Í HÖFN Andre Villas-Boas,

stjóri Tottenham, fagnaði sigrinum á
Manchester United vel og innilega.
NORDICPHOTOS/GETTY

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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1-3
Selfossvöllur, áhorf.: 592

2-1
Kaplakriki, áhorf.: 1.872

Þorvaldur Árnason (6)

0-1 Jón Vilhelm Ákason (11.), 1-1 Jon Andre
Royrane (13.), 1-2 Garðar B. Gunnlaugsson
(37.), 1-3 Arnar Már Guðjónsson (40.).

Kristinn Jakobsson (8)

1-0 Albert Ingason (9.), 2-0 Ólafur P. Snorrason (56.), 2-1 Haukur Páll Sigurðsson (78.).
Skot (á mark): 19-9 (13-5)
Varin skot: Gunnleifur 4 - Sindri Snær 8.

Skot (á mark): 20-10 (11-5)
Varin skot: Duracak 2 - Árni Snær 10.
SELFOSS (4-5-1): Ismet Duracak 6- Ivar Skjerve 6,
Endre Ove Brenne 4, Stefán Ragnar Guðlaugsson
5, Robert Sandnes 7 - Babacar Sarr 5, Egill Jónsson 6 (83. Ingólfur Þórarinsson -)- Tómas Leifsson
5 (69. Ólafur Karl Finsen 6), Jon Andre Royrane
(53. Hafþór Þrastarson 6), Jón Daði Böðvarsson 6
- Viðar Örn Kjartansson 6
KEFLAVÍK (4-4-2): Árni Snær Ólafsson 7 - Einar
Logi Einarsson 6 (63. Ólafur Valur Valdimarsson
6), Kári Ársælsson 6, Ármann Smári Björnsson 7,
Guðjón Heiðar Sveinsson 6 - Theodore Eugene
Furness 6, Arnar Már Guðjónsson 7, Jóhannes
Karl Guðjónsson 7, Andri Adolphsson 6 (69. Dean
Edward Martin 6) - *Jón Vilhelm Ákason 8 (76
Fjalar Örn Sigurðsson), Garðar B. Gunnlaugsson 6

FH (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 6 – Guðjón
Árni Antoníusson 6, Freyr Bjarnason 7, Guðmann
Þórisson 7 (76. Einar Karl Ingason -), Viktor Örn
Guðmundsson 7 – Pétur Viðarsson 6, Björn Daníel
Sverrisson 7, *Bjarki Gunnlaugsson 8 (89. Jón
Ragnar Jónsson -), – Ólafur Páll Snorrason 7 (65.
Hólmar Örn Rúnarsson 5), Albert Brynjar Ingason
7, Atli Guðnason 7.
VALUR (4-5-1): Sindri Snær Jensson 6 – Jónas Tór
Næs 5, Atli Sveinn Þórarinsson 5, Halldór Kristinn
Halldórsson 5 (46. Matarr Jobe 5), Þórir Guðjónsson 6 – Matthías Guðmundsson 5, Rúnar Már
Sigurjónsson 7, Haukur Páll Sigurðsson 6, Guðjón
Pétur Lýðsson 4, Kristinn Freyr Sigurðsson 6 (89.
Joe Tillen -), – Indriði Áki Þorláksson 3 (69. Hafsteinn Briem 4).

* MAÐUR LEIKSINS

* MAÐUR LEIKSINS

2-2
Grindavíkurv., áhorf.: 286

3-0

Jan Eric Jessen (6)

1-0 Alex Freyr Hilmarsson (62.), 1-1 Ingimundur Níels Óskarsson (69.), Björgólfur
Takefusa (82.), Hafþór Æ. Vilhjálmsson (97.)
Skot (á mark): 12-18 (7-10)
Varin skot: Óskar 8 - Kristján 4.
GRINDAVÍK (4-3-3): Óskar Pétursson 7 (81., Ægir
Þorsteinsson -) - Matthías Örn Friðriksson 5, Björn
Bryde 5, Ólafur Örn Bjarnason 3, Ray Anthony
Jónsson 5 - Marko Valdimar Stefánsson 5 (85.,
Tomi Ameobi -), Iain James Williamson 6, Alex
Freyr Hilmarsson 6 - Óli Baldur Bjarnason 3 (46.,
Pape Mamadou Faye 6), Hafþór Ægir Vilhjálmsson
6, Magnús Björgvinsson 4.
FYLKIR (4-3-3): Kristján Finnbogason 6 - Elís Rafn
Björnsson 5, Finnur Ólafsson 5, Kjartan Ágúst
Breiðdal 6, Tómas Þorsteinsson 6 - Ásgeir Börkur
Ásgeirsson 6, Emil Ásmundsson 4 (79., Sigurvin
Ólafsson -), Árni Freyr Guðnason 3 (68., Ásgeir
Eyþórsson 4) - *Ingimundur Níels Óskarsson 7,
Magnús Þórir Matthíasson 7, Björgólfur Takefusa 6
(85., Styrmir Erlendsson -).
* MAÐUR LEIKSINS

KR-völlur, áhorf.: 501

BIKARINN Á LOFT Gunnleifur Gunnleifsson tók við sigurlaunum FH.

1-0 Magnús Þór Magnússon, sjálfsmark (3.),
2-0 Guðmundur Reynir Gunnarsson (48.),
3-0 Þorsteinn Már Ragnarsson (58.).

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LOKASTAÐAN

FH-ingar bestir allra

Pepsi-deild karla

FÓTBOLTI FH kórónaði frábært

FH

22

15

4

3

51-23 49

Breiðablik
ÍBV

22
22

10
10

6
5

6
7

32-27 36
36-21 35

KR
Stjarnan
ÍA
Fylkir
Valur
Keflavík
Fram

22
22
22
22
22
22
22

10 5 7 39-32 35
8 10 4 44-38 34
9 5 8 32-36 32
8 7 7 30-39 31
9 1 12 34-34 28
8 3 11 35-38 27
8 3 11 31-36 27

Selfoss
Grindavík

22
22

tímabil í Pepsi-deild karla með 2-1
sigri á Val í lokaumferðinni á laugardag. Eftir leikinn tók Gunnleifur Gunnleifsson, fyrirliði FH, við
Íslandsmeistarabikarnum og lyfti
honum á loft við mikinn fögnuð
viðstaddra.
„Tilfinningin er ólýsanleg og
þetta er toppurinn á ferlinum,”
sagði Gunnleifur sem er 37 ára
gamall. Annar gamall refur,

Bjarki Gunnlaugsson, lék sinn síðasta leik á ferlinum og fékk heiðursskiptingu undir lok leiksins.
Atli Guðnason fær gullskóinn
að þessu sinni en þessi marksækni Hafnfirðingur skoraði tólf
mörk í deildinni í sumar. „Ég setti
mér tvö markmið í vor – að verða
meistari og markakóngur. Ég náði
þeim báðum og get ekki verið
annað en sáttur,” sagði Atli.
- esá, bg

6
2

3 13 30-44
6 14 31-57

Þóroddur Hjaltalín (6)

Skot (á mark): 13-10 (11-4)
Varin skot: Hannes 4 - Ómar 9.

21
12

KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 7 - Viktor
Bjarki Arnarsson 4, Grétar Sigﬁnnur Sigurðsson
7, *Bjarni Guðjónsson 8, Guðmundur Reynir
Gunnarsson 8 - Jónas Guðni Sævarsson 6, Baldur
Sigurðsson - (10. Björn Jónsson 4 (46. Aron Bjarki
Jósepsson 6)), Atli Sigurjónsson 7 - Þorsteinn Már
Ragnarsson 7, Emil Atlason 7, Gary Martin 6.
KEFLAVÍK (4-4-2): Ómar Jóhannsson 5 - Viktor
Smári Hafsteinsson 4(66. Magnús Sverrir Þorsteinsson 5), Magnús Þór Magnússon 5, Rafn
Markús Vilbergsson 4, Jóhann Ragnar Benediktsson 4 - Bojan Stefán Ljubicic 5 (80. Denis Selimovic -) Einar Orri Einarsson 4 , Frans Elvarsson
5, Jóhann Birnir Guðmundsson 5 - Guðmundur
Steinarsson 5(80. Hilmar Geir Eiðsson -), Hörður
Sveinsson 5.
* MAÐUR LEIKSINS

Breiðablik tryggði sér silfur og Evrópusæti:

Tökum bleikan bíl!

Taktu bleikan bíl næst ﬂegar ﬂú pantar leigubíl!

Hreyfill / Bæjarleiðir er styrktaraðili árveknisverkefnis
Krabbameinsfélagsins í október og nóvember
Með hverri pantaðri ferð styrkir þú verkefni Krabbameinsfélagsins
til að berjast gegn krabbameini hjá konum.
Af því tilefni höfum við sérmerkt bílana okkar enn á ný með bleikum taxaljósum
og munu bílstjórarnir taka fagnandi á móti þér.

Rhode leiddi Blika í
Evrópudeildina
FÓTBOLTI Breiðablik vann uppgjörið við Stjörnuna um þátttökurétt í
Evrópudeild UEFA á næsta ári en
Rohde skoraði bæði mörkin í 2-0
sigri Kópavogsliðsins. Þar sem
ÍBV tapaði sínum leik á sama tíma
dugði sigurinn til að koma Blikum
upp í annað sæti Pepsi-deildar
karla en Stjörnumenn fóru niður
í fimmta sæti.
Tölurnar tala sínu máli en gengi
Blika hefur stórbreyst síðan að
Daninn Nichlas Rohde kom til liðsins í lok júlí, eins og sést á meðfylgjandi töflum.
„Það er frábært að enda í öðru
sæti deildarinnar og fyrir mig
persónulega var gott að skora sex
mörk í tíu leikjum. Mörkin í dag
komu eftir frábærar stungusendingar frá liðsfélögum mínum og
eru mikið til þeim að þakka,“ sagði
Rohde eftir leikinn en þessi tvítugi
kappi kom til félagsins sem lánsmaður frá Danmerkurmeisturum
Nordsjælland.
„Nú fer ég aftur heim og held
áfram að æfa með mínu liði,“ bætti
hann við en Rohde er samningsbundinn liði sínu til 2015.
- esá, sáp, óój

2-1
Laugardalsv., áhorf.: 730

Skot (á mark): 8-5 (3-2)
Varin skot: Ögmundur 1 - Dhaira 1.

„Bleika slaufan” er til sölu í bílunum okkar frá 1. – 15. október.

lykilmaður í sóknarleik Blika síðan hann
kom í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

„Rohde to Europe“
Hlutfall stiga hjá Breiðabliki
Án Nichlas Rohde
44% (16 af 36)
Með Nichlas Rohde
67% (20 af 30)
Mörk skoruð í leik (meðaltal)
Án Nichlas Rohde 0,83 (10 í 12 leikjum)
Með Nichlas Rohde
2,20 (22 í 10 l.)

2-0

Vilhjálmur Þórarinss. (8)

0-1 Tryggvi Guðmundsson (39.), 1-1 Samuel
Hewson (52.), 2-1 Almarr Ormarsson (89.).

Taktu bleikan bíl næst ﬂegar ﬂú pantar leigubíl!

MIKILVÆGUR Nichlas Rohde hefur verið

FRAM (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 6 - Daði
Guðmundsson 6, Kristján Hauksson 6, Alan Lowing 6, Ásgeir Gunnar Ásgeirsson 6 - Jón Gunnar
Eysteinsson 6, Halldór H. Jónsson 6, Samuel
Hewson 7 - Almarr Ormarsson 7, Hólmbert Aron
Friðjónsson 5 (46. Orri Gunnarsson 6), *Kristinn
Ingi Halldórsson 8.
ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 7 - Arnór Eyvar Ólafsson 5 (90. Yngvi Borgþórsson -), Brynjar Gauti
Guðjónsson 6, Andri Ólafsson 6, Matt Garner 6
- Guðmundur Þórarinsson 7, Tonny Mawejje 7,
Tryggvi Guðmundsson 7 - Ian Jeffs 6 (71. Víðir
Þorvarðarson -), Þórarinn Ingi Valdimarsson 6,
Christian Steen Olsen 6.
* MAÐUR LEIKSINS

Kópavogsv., áhorf.: 2.226

Erlendur Eiríksson (5)

0-1 Nichlas Rohde (10.), 2-0 Rohde (59.).
Skot (á mark): 5-5 (4-2)
Varin skot: Ingvar Þór 2 - Ingvar 2.
BREIÐABLIK (4-3-3): Ingvar Kale 6 - Gísli Páll
Helgason 7, Sverrir Ingi Ingason 6, Renee Troost
7, Þórður Steinar Hreiðarsson 7 - Finnur Orri
Margeirsson 6, Andri Rafn Yeoman 6 (45. Rafn
Andri Haraldsson 6), Elfar Árni Aðalsteinsson 7 *Nichlas Rohde 8, Tómas Óli Garðarsson 8 (80.
Olgeir Sigurgeirsson -), Arnar Már Björgvinsson 5
(65. Ben Everson 5).
STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 5 - Jóhann
Laxdal 5, Alexander Scholz 4, Daníel Laxdal 5,
Kennie Knak Chopart 3 - Mark Doninger 5 (80.
Baldvin Sturluson -), Atli Jóhannsson 6, Halldór
Orri Björnsson 5 - Gunnar Örn Jónsson 4 (64.
Tryggvi Sveinn Bjarnason 5), Ellert Hreinsson 4,
Garðar Jóhannsson 5.
* MAÐUR LEIKSINS

MeistaradEIlDin
ÓmisSandI fótboltakvöLd
ÞRIÐJUDAG KL. 18.30

MIÐVIKUDAG KL. 18.30

CLUJ - MAN. UTD.

MAN. CITY - B. DORTMUND

NORDSJÆLLAND - CHELSEA ARSENAL - OLYMPYAKOS
BENFICA - BARCELONA

AJAX - REAL MADRID

ÞORSTEINN J. OG GESTIR
UPPHITUN FYRIR LEIKINA HEFST KL. 18.00
OG MEISTARAMÖRKIN STRAX AÐ LEIK LOKNUM
KNUM

EvrópudEIlDin
STÓRLEIKIR Á FIMMTUDAG
KL. 16.55

PANATHINAIKOS - TOTTENHAM
KL. 19.00

LIVERPOOL - UDINESE

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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> Stöð 2 Sport kl. 20.00
Lokahóf KSÍ

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR Á KJARNAFJÖLSKYLDU

Fyrirmyndar kjarnafjölskylda

Bein útsending frá lokahófi KSÍ
þar sem knattspyrnusumarið
er gert upp og bestu leikmennirnir í karla- og
kvennaflokki eru
heiðraðir. Efnilegustu leikmennirnir eru valdir og
markahæstu leikmenn fá verðlun.
Einnig er lið ársins
valið og bestu
þjálfararnir.

Ég ólst ekki upp innan hinnar svokölluðu íslensku kjarnafjölskyldu. En sem
betur fer hefur amerískt sjónvarpsefni
haldið mér vel inni í málum varðandi
það hvernig slíkt uppeldi er og á að vera
háttað, svo ég tel mig nokkuð örugga
um að ég hafi ekki hlotið mikinn skaða
af.
Fjölskyldan á Evergreen Terrace er gott
dæmi um skáuppeldi sem bjargaði mér
frá glötun. Ég hef fylgst með uppvexti,
eða ekki-uppvexti, systkinanna þriggja
frá því ég var jafngömul Lísu og ég sé
mig ekki hætta því fyrr en ég næ aldri
kjarnorkuauðjöfurins, sem er á óræðum
aldri, en útskrifaðist úr háskóla árið 1914

og á 122 ára gamla móður á lífi.
Þó finnst mér þættirnir um Simpsons fjölskylduna hafa dalað á
síðustu árum, eins og öllum alvöru
aðdáendum á að finnast, en það
kemur ekki að sök því það er
hægt að horfa á
seríur fimm til
sautján endalaust. Alltaf
finnur maður
eitthvað nýtt
sem er fyndið. Því
þetta eru bestu
sjónvarpsþættir
í heimi.

FM 92,4/93,5
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 13.00
Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 Simpansinn og
skáldsagan 15.00 Fréttir 15.03 Miðdegissaga:
Vögguvísa eftir Elías Mar. 15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Bak við stjörnurnar
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir 19.00 Endurómur úr
Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 Okkar á milli
21.10 Kvöldtónar 21.30 Kvöldsagan: Folda eftir
Thor Vilhjálmsson. 22.05 Veðurfregnir 22.10
Orð kvöldsins 22.25 Á söngleiðum 23.15
Kvika 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2
15.15 Silfur Egils (e)
16.35 Herstöðvarlíf (10:23) (Army
Wives)

17.20 Sveitasæla
17.34 Spurt og sprellað
17.44 Óskabarnið
18.03 Teiknum dýrin
18.08 Fum og fát (18:20) (Panique au
village)

18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins (7:8) (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 – Sendiboðar (4:4) (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 (26:34)
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 (6:8) (Spooks IX)
(e) Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
barna.
00.00 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

11.00 The White Planet
12.25 Copying Beethoven
14.10 30 Days Until I‘m Famous
15.40 The White Planet
17.05 Copying Beethoven
18.50 30 Days Until I‘m Famous
20.20 The Tempest
22.10 The Special Relationship
23.45 Colour Me Kubrick
01.15 The Tempest
03.05 The Special Relationship

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle (2/22)
08.30 Ellen (10/170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (156/175)
10.15 Wipeout USA (1/18)
11.00 Smash (13/15)
11.45 Falcon Crest (10/29)
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance
15.45 ET Weekend
16.30 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen (11/170)
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 (7/22)
19.40 Modern Family (7/24)
20.05 Jamie Oliver‘s Food Revolution
20.50 Fairly Legal
21.35 The Pillars of the Earth
22.35 Who Do You Think You Are? UK

SKJÁREINN
07.00 Spænski boltinn. Sevilla Barcelona

18.10 Breiðablik - Stjarnan
20.00 Lokahóf KSÍ Bein útsending frá
lokahófi KSÍ þar sem knattspyrnusumarið er
gert upp og bestu leikmennirnir í karla- og
kvennaflokki eru heiðraðir.

20.45 Spænsku mörkin
21.15 Meistaradeild Evrópu - fréttaþáttur

21.45 Spænski boltinn. Sevilla Barcelona

17.10 The Simpsons
17.30 ET Weekend
18.15 Glee (11:22) Önnur gamanþáttaröðin um metnaðarfullu menntaskólanemana
sem halda áfram að keppast við að vinna
söngkeppnir á landsvísu þrátt fyrir mikið mótlæti frá klappstýrukennaranum Sue sem
nýtir hvert tækifæri til þess að koma höggi á
söngkennarann Will og hæfileikahópinn hans.
Fjölmargar gestastjörnur bregða á leik í þáttunum og má þar m.a. nefna Oliviu Newton
John og Britney Spears.

19.00 Friends
19.20 The Simpsons
19.45 How I Met Your Mother (1:22)
20.05 So You Think You Can Dance

23.30 Lokahóf KSÍ

(15:15)

07.00 Aston Villa - WBA
12.50 Reading - Newcastle
14.40 Man. Utd. - Tottenham
16.30 Sunnudagsmessan
17.45 Premier League Review Show
18.45 QPR - West Ham
21.00 Premier League Review Show 2
22.00 Football League Show 2012/13
22.30 QPR - West Ham

21.30 Privileged (7:18) Bandarísk þáttaröð um unga konu með stóra drauma. Hún
fær vinnu hjá forríkri fjölskyldu sem einkakennari tvíburasystra sem eru ofdekraðar og
gjörspilltar.

22.10 So You Think You Can Dance
(15:15)

23.35 Privileged (7:18)
00.15 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

(1/6) Afar áhugaverðir þættir þar sem þekktum einstaklingum er gefinn kostur á að rekja
ættir sínar langt aftur og komast að ýmsu
áhugaverðu um forfeður sína.

23.35 The Big Bang Theory (22/24)
00.00 Mike & Molly (7/23)
00.20 Anger Management (1/10)
00.45 Bones (12/13)
01.30 Veep (5/8)
02.00 Weeds (10/13)
02.25 NCIS (22/24)
03.10 Medium (1/13)
03.55 Fairly Legal (5/13)
04.40 Jamie Oliver‘s Food Revolution
05.20 Modern Family (7/24)
05.45 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Barnatími Stöðvar 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
09.50 Lukku-Láki
10.15 Stuðboltastelpurnar
10.40 Histeria!
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími Frá
vinum Stöðvar 2.

17.00 Ofurmennið
17.20 Sorry I‘ve Got No Head
17.50 iCarly (8/45)

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.05 90210 (8:22) (e)
16.50 Minute To Win It (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 Big Fat Gypsy Wedding (3:5) (e)
19.10 America‘s Funniest Home Vid-

eos (13:48) (e)
19.35 Will & Grace (24:24)
20.00 One Tree Hill (12:13)

20.45 Rookie Blue (12:13)
21.30 Óupplýst (5:7) Álfar og huldufólk
hafa löngum verið hluti af þjóðtrú Íslendinga.
Álfhóll á Álfhólsvegi í Kópavogi er eitt þekktasta dæmið um dularfulla atburði í vegavinnu í kjölfar áætlana um rask á álfabyggð.

22.00 CSI: New York (7:18) Ung stúlka
deyr í teiti með skólafélögum sínum og rannsóknarteymið kannar hvort of mikil þyngsli
á yfirbyggðum inngangi hafi valdið dauða
hennar. Jo neyðist til að horfast í augu við
fortíð sína sem getur oft reynst erfitt.
22.50 Jimmy Kimmel
23.35 Law & Order: Special Victims
Unit (7:24) (e)

00.20 Leverage (12:16) (e)
01.05 The Bachelorette (6:12) (e)
02.35 CSI (12:22) (e)
03.20 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Ryder Cup
2012 (3:3) 15.10 The Open Championship
Official Film 2011 (1:1) 16.10 THE PLAYERS
Official Film 2011 (1:1) 17.00 Ryder Cup
2012 (3:3) 00.00 ESPN America
18.15 Doctors (37/175)
19.00 Ellen (11/170)
19.40 Spurningabomban (6/6)
20.35 Að hætti Sigga Hall
21.05 Little Britain (7/8)
21.40 Pressa (1/6)
22.25 Ellen (11/170)
23.10 Spurningabomban (6/6)
00.05 Að hætti Sigga Hall
00.35 Little Britain (7/8)
01.05 Pressa (1/6)

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 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

0(,5$µ59$/

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
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Spennandi húsnæði til sölu eða leigu

Viltu eiga
sviðið
... eða leigja það?

Andrews-leikhúsið

Atlantic Studios

Hið sögufræga Andrews-leikhús er til sölu
eða leigu. Húsið var áður kvikmyndasýningarsalur Nató, en byggingin var endurnýjuð árið
2010. Salurinn tekur 499 í sæti og sviðið er
100 m2. Myndvarpi, tjald og gott hljóðkerﬁ er
til staðar fyrir fyrirlestra. Húsnæðið hentar
undir leik- eða kvikmyndasýningar, tónleika
eða ráðstefnur.

Atlantic Studios er 4.730 m2 kvikmyndaver
í ﬂugskýli sem þjónaði áður Bandaríkjaher.
Kvikmyndaverið er hið stærsta á Íslandi,
með 2.700 m2 aðalsviði (e. soundstage)
þar sem lofthæð er 9 metrar. Einnig er
þjónustuaðstaða með búningsherbergjum,
skrifstofum og kaffistofu. Kvikmyndin
Reykjavík Whale Watching Massacre var
meðal annars tekin upp í verinu.

Banki

Skotheld bygging

Húsnæðið er 292 m2 og hýsti áður banka.
Húsið er steinsteypt á tveimur hæðum og var
byggt árið 1956. Gengið er inn á fyrstu hæð
í afgreiðslu með afgreiðsluborðum. Á fyrstu
hæð eru einnig tvær skrifstofur, baðherbergi og
peningaskápur. Á efri hæð eru sjö skrifstofur af
ýmsum stærðum ásamt baðherbergi. Húsnæðið
hentar vel undir skrifstofur, verslun eða aðra
þjónustu.

Húsnæðið hýsti áður samskiptamiðstöð
Bandaríkjahers. Það var byggt árið 1997
og er tæplega 1.700 m2. Húsið er ákaﬂega
rammbyggt, hefur eins metra þykka
steypuveggi og stálhurðir sem hannaðar eru
til að standast loftárásir. Lóðin er afgirt og
slökkvistöð í næsta nágrenni. Húsið hentar
því vel sem geymsla fyrir mikilvæg verðmæti,
hvort sem þau eru stafræn eða áþreifanleg.

Ásbrú er spennandi svæði þar sem fyrrum herstöð er
umbreytt í samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs.
Á Ásbrú er stór háskólagarður,
spennandi nám í boði hjá Keili,
kvikmyndaver, heilsuþorp í
fararbroddi heilsuferðamennsku,
tækniþorp þar sem alþjóðlegt
gagnaver er að rísa og fjöldi
áhugaverðra sprotafyrirtækja.
Mikil uppbygging er á svæðinu
og má þar nú meðal annars ﬁnna leikskóla, grunnskóla,
verslun og veitingastað.
Þetta er einungis sýnishorn af þeim eignum sem eru til
sölu eða leigu á svæðinu. Nánari upplýsingar um eignir
á www.asbru.is/fasteignir.

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is
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Ættum að fá Grammy-verðlaunin

„Mánudagar eru uppáhaldsdagarnir mínir og lagið Debaser
með Pixies kemur mér alltaf í
stuð fyrir vikuna.“
Einar Tönsberg tónlistarmaður

„Mér fyndist að þessi plata ætti að fá
Grammy-verðlaun því hún er svo góð,“
segir bassaleikarinn Jökull Jörgensen
um fyrstu plötu hljómsveitarinnar Thin
Jim sem kemur út eftir tvær vikur.
„Það var gífurlega mikill metnaður
lagður í að reyna að ná fram einhverju
stórkostlegu og himnesku sándi á þessari plötu,“ segir Jökull. Nífaldi Grammyverðlaunahafinn Gary Paczosa tónjafnaði
plötuna og annar Grammy-verðlaunahafi,
Phil Magnotti, annaðist lokafráganginn.
„Við vildum ná fram þessum alþjóðlega
Grammy-verðlaunahljómi sem þessir
menn standa fyrir. Þeir vinna ekki tíu
Grammy-verðlaun í röð án þess að standa
fyrir eitthvað, þessir menn.“

Aðspurður hvers vegna fimm ár tók að
gera plötuna segir Jökull: „Í fyrsta lagi
erum við ekki með samning neins staðar.
Þetta kostar allt og við erum að reyna að
borga öllum án þess að fara á hausinn.
Fyrir mér er tíminn afstæður þegar þú
ert að gera stórkostlega hluti. Ég er fullkomnunarsinni og hætti ekki fyrr en ég
verð ánægður.“
Auk Jökuls eru þrír aðrir fastir meðlimir í Thin Jim, eða Margrét Eir, Halldór Lárusson og Ásgeir Ásgeirsson. Einnig spila iðulega með sveitinni margir
góðir gestir. Thin Jim blandar saman
hinum ýmsum stefnum, þar á meðal
kántríi, djassi, blúsi og rokki. Útgáfutónleikar verða í Gamla bíói 20. október. - fb

MARGRÉT EIR HJARTARDÓTTIR Söngkona sveitarinnar Thin Jim

sem gefur út sína fyrstu plötu á næstunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALMAR ALFREÐSSON: HEFUR FRAMLEITT 700 STYKKI AF JÓNI FORSETA

ÆVINTÝRIÐ BYRJAÐI
Í GÓÐA HIRÐINUM

Tilnefnt til
Grímunar 2012
012
2
sem besta
esta
barnasýningin
ngin

og Gói
Baunagrasið
Vegna mikillar aðsóknar
verða nokkrar sýningar í október
Fréttatíminn

Morgunblaðið

„Þetta litla verkefni hefur aldeilis
undið upp á sig,“ segir vöruhönnuðurinn Almar Alfreðsson en lágmyndir hans af Jóni Sigurðssyni
hafa slegið í gegn undanfarið.
Almar fékk hugmyndina fyrir
tveimur árum er hann vantaði jólagjöf fyrir ættingja og vini. Hann
var þá nemi í Listaháskóla Íslands
í vöruhönnun.
„Ég keypti mér gamlan koparplatta í Góða hirðinum fyrir nokkrum árum sem varð fyrirmynd
gipsplattans. Ég hef verið að grennlast fyrir um uppruna hans og fengið þónokkur svör en engin sem geta
staðfest upprunann,“ segir Almar
sem telur þó líklegt að plattinn hafi
verið búinn til fyrir Lýðveldishátíðina árið 1944 þegar margir einkaaðilar bjuggu til vörur og seldu til
styrktar félagasamtökum.
Jólagjafir Almars slógu í gegn
og strax eftir áramót fóru að berast pantanir í gripinn. Nú hefur
Almar vart undan og hefur samtals gert yfir 700 stykki. Á 200 ára
afmæli Jóns Sigurðssonar í fyrra
fannst Almari tilvalið að bjóða upp
á gipsplattann í tuttugu mismunandi litum. „Flestir vanda sig mjög
við litavalið og margir sem eru í

VATT UPP Á SIG Lágmyndir vöruhönnuðarins Almars Alfreðsonar af Jóni Sigurðssyni

hafa átt miklum vinsældum að fagna en Almar hefur selt yfir 700 stykki.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

áskrift hjá mér og kaupa nýjan lit
í hverjum mánuði. Svo eru nokkrir
sem hafa keypt alla tuttugu litina
og fest upp á vegg sem heilt verk.“
Almar hefur ekki neina sérstaka
skýringu á vinsældum verksins
nema þá helst að myndir af Jóni
Sigurðssyni kitli þjóðarstoltið.
Hann er nú þegar byrjaður að spá
í nýjar útfærslur á verkinu og þá
með öðrum þekktum einstakling-

um í aðalhlutverki. „Ég hef fengið
margar fyrirspurnir um að gera
forsetann Ólaf Ragnar Grímsson,
Halldór Laxness, Matthías Jochumsson og svo auðvitað Vigdísi
Finnbogadóttir en það er allt saman
á byrjunarreit.“
Hægt er að fá upplýsingar um
sölustaði á Facebook undir nafninu
Jón í lit og á heimasíðunni Almar.is.
alfrun@frettabladid.is

ÝMSIR LISTAMENN GERT JÓN AÐ YRKISEFNI SÍNU
Páll Björnsson sagnfræðingur við Háskólann á Akureyri gaf út bókina Jón forseti
allur? Táknmyndir þjóðhetju frá andláti til samtíðar í fyrra. Þar fjallar hann meðal
annars um hvernig listamenn eins og Almar hafa nýtt sér Jón á síðustu árum og
áratugum.
Þekktasta lágmyndin af Jóni Sigurðssyni er sú sem prýðir gröf hans í Hólavallakirkjugarði en hún er eftir norska listamanninn Brynjulf Bergslien. Í bókinni er
rakið hvernig ýmsir einstaklingar, sem fengust við málmsteypu á árunum kringum
lýðveldisstofnun, hafi gert eftirlíkingu af þeirri lágmynd og fjöldaframleitt í mismunandi stærðum.
Ýmsir listamenn hafa auk þess nýtt sér Jón á síðustu árum og áratugum, sumir
vilja tengja hann við mál sem eru efst á baugi hverju sinni á meðan aðrir hafi
speglað ímynd hans án pólitískra skilaboða. Í því sambandi mætti nefna þjóðhátíðarskjöld Guðmundar frá Miðdal sem hann gerði fyrir tilstuðlan Þjóðhátíðarnefndar
árið 1944.
Páll hefur sjálfur ekki beina skýringu á vinsældum lágmynda Almars og skýtur á að hugsanlega hafi það meira að
gera með sjálfa hönnunina en Jón forseta. Hann bendir þó á að Jón hafi orðið að sjálfstæðu vörumerki á síðustu
áratugum sem þýðir að inn í táknmynd hans hafi fólk getað farið að lesa ólíka hluti.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Persónulegt uppgjör hjá Bigga
Biggi Hilmars sendir frá sér sína
fyrstu sólóplötu, All We Can Be,
í dag. Þar blandar hann saman
sígildri tónlist, poppi og kvikmyndalegri tónlist.
Á henni eru ellefu lög eftir Bigga
ásamt útgáfu hans á Famous Blue
Raincoat eftir Leonard Cohen. „Ég
hlustaði sérstaklega mikið á hann
þegar ég var í menntaskóla,“ segir
Biggi um Cohen. „Ég og félagar
mínir í Blindfold gerðum þetta
saman. Þetta átti að vera aukalag
á Faking Dreams, plötu Blindfold
sem kom bara út í Japan og á netinu en ég ákvað að gefa því nýtt líf
á All We Can Be. Það passaði algjörlega inn í sándið.“
Biggi hefur undanfarin ár starfað í London, Reykjavík, Los Angeles
og New York. Hann hefur verið tón-

BIGGI HILMARS Tónlistarmaðurinn hefur

sent frá sér sólóplötuna All We Can Be.
MYND/MARÍA KJARTANS

skáld hjá Universal Music í London
og Pusher Music í Los Angeles við
hin ýmsu kvikmynda-, sjónvarps-

og auglýsingaverkefni, auk þess að
vinna við nýju plötuna í þrjú ár. Þar
áður spilaði hann með Ampop sem
vann Íslensku tónlistarverðlaunin
2006 fyrir lagið My Delusions.
„Ég er búinn að vinna rosalega
mikið við kvikmyndatónlist seinustu árin og það hefur veitt mér
innblástur. Ég hef lært mikið af
góðu fólki úti,“ segir Biggi og bætir
við að textarnir á plötunni séu mjög
persónulegir. „Þetta er persónulegt
uppgjör. Textarnir fjalla um lífið og
tilveruna seinustu árin í útlöndum.
Tvö lög voru samin til einstaklinga
sem eru mér mjög kærir og nánir.“
Útgáfutónleikar verða í Fríkirkjunni 4. október kl. 20. Forsalan er
hafin á Midi.is. Biggi spilar einnig
þrívegis á Airwaves-hátíðinni 1. og
2. nóvember.
- fb

Afmaeli

www.sonycenter.is

5 ára ábyrgð

að verðmæti 12.000.- fylgir með sjónvörpum

25%
18%
FULLKOMIN VATNSHELD UPPTÖKUVÉL
HDRGW55

FRÁBÆRT VERÐ! 46” LED SJÓNVARP
KDL46HX753

GLÆSILEGT HÁGÆÐA 40” LED SJÓNVARP
KDL40EX653

t Exmor baklýst myndflaga

t Full HD 1920x1080 punktar

t Full HD 1920x1080 punktar

t Þolir ryk, frost og sand

t 400 Hz X-Reality myndvinnsla

t 100 Hz X-Reality myndvinnsla

t iMovie samhæfing

t Dynamic EDGE LED baklýsing

t Dynamic EDGE LED baklýsing

TILBOÐ 89.990.-

SPARAÐU
20.000.-

TILBOÐ 289.990.-

20%

SPARAÐU
100.000.-

15%
SPARAÐU
30.000.-

TILBOÐ 169.990.-

15%

26%

20%

GÆÐI Á GÓÐU VERÐI
DSCHX20

ATVINNUGÆÐI Í VASASTÆRÐ
NEX-5N

VATNSÞÉTTUR ANDROID SNJALLSÍMI
SONY XPERIA GO

HÁGÆÐA ANDROID SNJALLSÍMI
SONY XPERIA S

t 18.2 megapixla Exmor myndflaga

t 16.1 megapixla APS-C Exmor myndflaga

t 3,5” snertiskjár með HD upplausn

t 4,3” snertiskjár með HD upplausn

t Full HD 1080 videotaka

t Full HD 1080 videotaka með Auto Focus

t 5 megapixla myndavél

t 12 megapixla myndavél

t Hágæða G linsa frá Sony

t 18-55mm linsa fylgir

t HD videoupptaka

t HD videoupptaka

TILBOÐ 109.990.- SPARAÐU
30.000.-

TILBOÐ 50.990.-

TILBOÐ 69.990.-

SPARAÐU
20.000.-

SONY CENTER

SONY CENTER

Verslun Nýherja Borgartúni, 569 7700

Verslun Nýherja Kaupangi Akureyri, 569 7645

SPARAÐU
9.000.-

TILBOÐ 69.990.-

SPARAÐU
20.000.-

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

50%
AFSLÁTTUR Í
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Margir í Meistaramánuði
Hátt í tvö þúsund manns hafa
skráð sig til leiks í Meistaramánuðinn sem hefst í dag. Flestir hafa
sett sér eitt eða fleiri markmið sem
þeir ætla að nýta mánuðinn í að
uppfylla, eins og að fara í áfengisbindindi, vakna fyrr á morgnana,
hreyfa sig meira eða borða hollari
mat. Sjónvarpskonan Margrét
Erla Maack er meðal þeirra sem
hefur ákveðið að láta slag standa
og ætlar hún sér meðal annars
að mæta á réttum tíma til vinnu,
hætta að kaupa sér drykki á börum
eftir miðnætti og hreyfa sig á hverjum degi. Þá ætlar almannatengillinn Andrés Jónsson
einnig að bæta sig í
október eins og Atli
Fannar Bjarkason,
framkvæmdastjóri
Bjartrar framtíðar,
og fréttakonurnar
Hugrún Halldórsdóttir og
Jóhanna Margrét
Gísladóttir.

VÍSIR

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Fjör í Nottingham
Á annað hundrað Íslendingar
skelltu sér til Nottingham í Bretlandi um helgina til að fylgjast
með frumraun Gunnars Nelson í
UFC-bardagakeppninni. Í hópnum
voru vitaskuld þeir
Bubbi Morthens og
Dóri DNA sem lýstu
herlegheitunum
fyrir sjónvarpsáhorfendum hér
heima, með
tilþrifum. Þá
var söng- og
leikkonan
Ágústa Eva
Erlendsdóttir
með í för en
hún hefur
sjálf stundað
bardagaíþróttir
af kappi í Mjölni,
bardagafélagi
Gunnars, síðustu
ár.
- sv, mþl

Á HVERJUM DEGI
Í TÍU DAGA VELJUM
VIÐ EINA TEGUND AF
RÚMI OG SELJUM
MEÐ 50% AFSLÆTTI

Mest lesið

Í DAG ER ÞAÐ
BALFOUR PLUS
ÞRÝSTIJÖFNUNARRÚM

1 Neituðu allir að hafa keyrt
bílinn
2 Neitaði að greiða glæpaklíku
fyrir vernd – er nú hetja í ...
3 Snjóskaflar hafa bráðnað á
Heklu
4 Enn finnast lifandi kindur
5 Hætt við Jesus Christ Superstar
eftir hörð mótmæli

BALFOUR PLUS
Queen size (153X203 cm)

(Queen Size 153x203cm)

FULLT VERÐ 199.800 Kr.

NÚ 99.900 Kr.

ARGH!!! 011012

MEÐ 50% AFSLÆTTI

www.forlagid.is

TILBOÐIÐ GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

H E I L S U R Ú M

