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Guðmundur Andri fer
yfir sviðið og veltir
fyrir sér áhugaleysi
flokksmanna
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helgarinnar.
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Stuttmynd Ísoldar
Uggadóttur á góðri
leið í keppninni um
Óskarsverðlaunin
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Stuðningsmenn Chelsea
bauluðu á Rafael Benitez
í fyrsta leiknum
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STRAUMNES

Strand við Straumnes:

Skipverjar náðu
sjálfir í land
SLYS Tveir skipverjar á trefja-

Vann yfirburðasigur
Hanna Birna Kristjánsdóttir vann
sannfærandi sigur í prófkjöri
sjálfstæðismanna í Reykjavík.
Ráðherrarnir Katrín Jakobsdóttir,
Svandís Svavarsdóttir og Ögmundur
Jónasson leiða lista Vinstri grænna
á höfuðborgarsvæðinu. 6
Landsins forni fjandi Þrír til fjórir
borgarísjakar geta skapað hættu úti
fyrir Vestfjörðum. 2
Kominn í gott horf Rekstur
Orkuveitu Reykjavíkur gengur vel en
skuldastaðan er enn erfið. 4
Útdauð skjaldbaka Vísindamenn
gera tilraun til að endurvekja
útdauða skjaldbökutegund. 8

12
VEL HEPPNUÐ GANGA GEGN KYNBUNDNU OFBELDI Hanna Björg Vilhjálmsdóttir og Hildur Lilliendahl
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Nokkuð bjart víða um land en
lítilsháttar él með norðurströndinni.
Hægviðri og heldur kólnandi. 4
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SAMFÉLAGSMÁL Vímuefnaneysla

unglinga er langminnst á Íslandi
miðað við önnur Evrópulönd. Um
fjörutíu prósent íslenskra unglinga
í tíunda bekk hafa aldrei prófað
áfengi, sígarettur, ólögleg fíkniefni
eða aðra vímugjafa, samkvæmt
evrópskri rannsókn frá síðasta
ári. Albanskir unglingar eru í öðru
sæti, en þar er hlutfallið 32 prósent.
Rannsóknin, European School
Survey Project on Alcohol and
Other Drugs (ESPAD), er samevrópsk og hófst hér á landi árið 1995.
Hún hefur verið gerð reglulega
síðan þá og hefur þróunin á Íslandi
verið á þann veg að alltaf virðast
færri og færri unglingar leiðast út
í vímuefni.
Andrea Hjálmsdóttir, félagsfræðingur við Háskólann á Akureyri, er hluti af rannsóknarteymi
ESPAD á Íslandi. Hún segir þróun
í neyslumynstrinu afar jákvæða,
en aldrei megi þó sofna á verðinum

➜ Ísland langefst
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Á laugardag byrjar niðurtalning barnanna
til jóla.
Það er spennandi að opna glugga
á hverjum degi
og fá lítinn súkkulaðimola þótt ekki
séu nammidagar alla daga. Flestir vilja gera vel
við sig
gá
aðventu og börnin eru þar ekki
kki undanskilin.
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Um 40 prósent íslenskra unglinga hafa aldrei prófað vímugjafa, hvorki löglega né
ólöglega, samkvæmt evrópskri rannsókn. Hlutfallið er hvergi hærra í Evrópu.

NOREGUR 3. SÆTI

26. NÓVEMB

Nær helmingur hefur
aldrei prófað áfengi

ALBANÍA 2. SÆTI

MÁNUDAGUR
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voru heiðraðar af samtökunum UN Women fyrir framlag sitt til baráttunnar gegn kynbundnu ofbeldi á þessu ári. Af því
tilefni leiddu þær hina árlegu ljósagöngu í Reykjavík í gærkvöldi sem markaði upphaf sextán daga átaks gegn kynbundnu
ofbeldi. Fjöldi fólks tók þátt í göngunni sem heppnaðist mjög vel. 4
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÍSLAND 1. SÆTI

Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

Hlutfall unglinga sem hafa aldrei prófað
vímuefni í nokkrum Evrópulöndum árið
2011.
Heimild: Espad rannsóknin

þó þessum árangri hafi verið náð.
„Þessi þróun hefur verið stöðug allt
frá árinu 1995 og ég held að virkt
forvarnarstarf hafi verið að skila
sér, bæði innan skólanna og tóm-

stundafélaga. Einnig tel ég að foreldar í dag taki miklu meiri ábyrgð
á forvarnastarfi heldur en áður,“
segir hún.
Andrea bendir á að vandamálin
þurfi þó ekki að vera útbreidd til
að vera alvarleg. Rannsóknin hafi
einnig leitt í ljós að þótt færri
krakkar neyti vímuefna virðast
þeir sem þó gera það vera almennt
verr settir hér á landi miðað við hin
Evrópulöndin.
„Við höfum náð að fækka þeim
sem prófa, en þeir sem eru í neyslu
eru í mjög slæmum málum og eru
líklegri en krakkar annars staðar í
Evrópu til að lenda í vandræðum,“
segir hún. „Það er stóra verkefnið
sem við þurfum að takast á við í
framtíðinni.“
Þóroddur Bjarnason, prófessor í
félagsfræði, hefur stýrt rannsóknunum hér á landi frá upphafi. Hún
nær til allra nemenda í 10. bekk í
grunnskólum landsins.
- sv

bátnum Jónínu Brynju komust
af sjálfsdáðum í land í gærkvöld
eftir að bátur þeirra strandaði við
Straumnes á norðanverðum Vestfjörðum.
Fjöldi skipa sigldi á staðinn
eftir að neyðarkall barst, þeirra á
meðal Ottó N. Þorláksson. Jón Ellert Stefánsson, skipstjóri á Ottó,
sagði í samtali við Fréttablaðið
í gærkvöld að mannbjörg hefði
orðið. „Þeir voru í göllum og komust upp í fjöruna þar sem þyrlan
mun sækja þá. Þeir eru í sjokki, en
það amar ekkert að þeim,“ sagði
Jónas Ellert.
Skipverjarnir tveir voru fluttir
með þyrlu Landhelgisgæslunnar
til Ísafjarðar þar sem hlúð var að
þeim.
Báturinn sökk til hálfs og er
talin gjörónýtur. Jónína Brynja
var sjósett í Hafnarfirði þann 1.
nóvember síðastliðinn og hefur því
einungis verið til sjós í 25 daga.
Báturinn er í eigu Jakobs Valgeirs
ehf.
- sv

Heimiliskalkúnn veginn:

Drápu gæludýr
með örvum
FLÓRÍDA Tveir menn drápu fjöl-

skyldukalkúninn Tom með boga
og örvum eftir að hafa rænt
honum af heimili sínu í Flórída í
gær. Eigendur Tom voru harmi
slegnir enda var fuglinn talinn
einn af fjölskyldunni.
Mennirnir náðust á öryggismyndavél við búgarð fjölskyldunnar og játuðu við yfirheyrslu
hjá lögreglu að hafa skotið Tom
með boga. Ekki liggur fyrir hvort
þeir hafi ætlað að nýta gæludýrið
í þakkargjörðarmat, en kalkúnn
er yfirleitt á borðum Bandaríkjamanna yfir hátíðina, sem var
fagnað um helgina. Mennirnir
eiga ákæru yfir höfði sér.
- sv
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Varðstjóri hjá Landhelgisgæslunni segir borgarísjaka við landið geta skapað skipum hættu:

Þrír til fjórir borgarísjakar við Vestfirði
Jón Daði, ætlarðu að leggjast
í víking?
„Já, það er bara ansi líklegt.“
Jón Daði Böðvarsson knattspyrnumaður
hefur fengið samningstilboð frá norska
liðinu Viking. Jón Daði lék með Selfoss
í Pepsi-deildinni í sumar og var valinn
efnilegasti leikmaður mótsins að því loknu.

NÁTTÚRA Að minnsta kosti þrír
borgarísjakar eru nú við norðvestanverðar Íslandsstrendur. Sá
sem er næst landi var einungis um
níu mílur frá Straumnesi á Vestfjörðum í gærkvöld.
„Þetta er hættulegt. Þeir eru á
þannig svæði og svo skammt frá
landi,“ segir Björgólfur Ingason,
varðstjóri hjá Landhelgisgæslunni
„Það má alveg búast við því að það
sé meira en búið er að tilkynna
okkur um undanfarna daga.“
Landhelgisgæslunni hafa borist

reglulegar tilkynningar síðustu
daga um borgarísjaka við norðvestanvert landið. Gæslan hefur
staðfest að ísjakarnir séu að
minnsta kosti þrír, en að öllum
líkindum séu þeir fjórir, að sögn
Björgólfs.
Alls bárust þrjár tilkynningar til
Landhelgisgæslunnar í gærdag og
hafa þær komið með einhverjum
hléum undanfarna daga. Björgólfur segir að miðað við vindátt og
veðurfar sé ekki ólíklegt að hröngl
og bitar brotni af jökunum og slíkt

geti verið mjög erfitt að sjá og því
orðið afar hættulegt skipum.
Fram kemur á vef Veðurstofu Ísla nds að
nokkrar tilkynningar hafi borist um hafís
á síðustu
dögum.
Þar
stendur
að fram hafi komið í einni tilkynningunni að um „heljarinnar
hlunk“ hafi verið að ræða.
- sv

ÞÉTTLEIKI BYGGÐAR OG MANNFJÖLDI

ÍSBIRNIR ÓLÍKLEGIR Veðurfræðingur
segir ólíklegt að ísbirnir séu á jökunum.
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HÖRMULEGT SLYS Mikill harmur ríkti fyrir utan verksmiðjuna en þar biðu starfs-

menn og aðstandendur tíðinda.

MYND/AP

Öryggi víða ábótavant í fataverksmiðjum í Bangladess:

Mikið manntjón í eldsvoða
BANGLADESH, AP Að minnsta kosti 112 manns fórust í eldsvoða sem

varð í fataverksmiðju í Bangladess á laugardagskvöld. Eldurinn braust
út í átta hæða byggingu sem fyrirtækið Tazreen Fashion starfrækir.
Það er undirfyrirtæki Tuba Group sem útvegar Walmart og fleiri
stórum fyrirtækjum föt í Bandaríkjunum og Evrópu.
Enn er óvíst hvað olli eldsvoðanum. Um fjögur þúsund fataverksmiðjur eru starfræktar í Bangladess. Í mörgum þeirra er öryggismálum ábótavant. Þjóðin þénar á hverju ári hundruð milljarða króna
vegna fataframleiðslu sinnar.
- fb

HEILBRIGÐISMÁL

Hreindýr á ferð fyrir austan:

Samstarf við Karolinska

Hálka á vegum
víða um land

Háskóli Íslands og Landspítalinn
hafa gert samkomulag við Karolinsku
stofnunina í Svíþjóð um hagnýtingu
rannsóknarniðurstaðna og hugverka. Karolinska hefur um árabil
verið leiðandi í heilbrigðisvísindum á
Norðurlöndunum.

NEYTENDUR

Málmhlutur í tómatdósum
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur
látið innkalla niðursoðna, hakkaða
tómata í dós frá First Price. Málmhlutur
fannst í einni dósinni í Danmörku og
var því ákveðið að láta Kaupás hf. innkalla vöruna af markaði hér á landi.

íbúar

0

SAMGÖNGUR Vegagerðin varaði

í gærkvöldi við áframhaldandi
hálkumyndun á vegum um allt
land. Mikil hálka var á Hellisheiði og í Þrengslum í gærkvöldi.
Um vestanvert landið var hálka
á Holtavörðuheiði, Bröttubrekku,
Fróðárheiði og á sunnanverðu
Snæfellsnesi. Á Vestfjörðum var
hálka á öllum fjallvegum og víða
utan þeirra. Þá var víða hálka
á Suðurlandi, Austurlandi og á
Norðurlandi vestra.
Loks varaði Vegagerðin einnig
við umferð hreindýra á Austurlandi og Suðausturlandi.
- mþl
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Norðurlönd á heimsvísu
Norðurlönd Evrusvæðið Bandaríkin
Japan
Íbúafjöldi (milljónir)
26
333
314
128
Íbúar/km²
1,9
1,6
2,1
1,3
CO₂ útblástur (tonn/íbúa 2010) 6,6
13,2
18,3
9,3
VLF á íbúa (2010)
32.361€
27.100€
37.100€ 27.000€

1,5
1,0
0,5
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■ Fæðingar á 1.000 konur

Lík en samt svo ólík
Í ritinu Norrænar hagtölur 2012 er sægur af upplýsingum um Norðurlönd. Þar
sést meðal annars að lífskjör þar eru almennt betri en víðast hvar annars staðar.
Ísland fór út af sporinu í efnahagslegu tilliti en stendur vel á ýmsum sviðum.
HAGTÖLUR Ísland stendur höllum

fæti efnahagslega miðað við hin
Norðurlöndin og verðlag hefur
hækkað gríðarlega frá hruni. Þetta
kemur fáum á óvart en staðfestist
í Norrænum hagtölum 2012 sem
komu út í vikunni á vegum Norrænu
ráðherranefndarinnar. Þar eru
teknar saman hagtölur frá Norðurlöndunum, en þetta er í fimmtugasta
skiptið sem ritið kemur út.
Meðal þess sem þar kemur fram
er að skuldir íslenska ríkisins eru

hlutfallslega þær hæstu meðal
Norðurlandanna og verðbólga er
meiri. Á móti kemur hins vegar
að Íslendingar eru frjósamari en
flestir, á Íslandi er skattur lægstur
í hlutfalli við verga landsframleiðslu, íslenskir karlar eru langlífastir, Íslendingar eru öðrum
Norðurlandabúum duglegri við að
sækja leikhús og söfn og eru öllum
netvæddari.
Ef horft er fram til næstu áratuga er útlitið svo ekki slæmt þar

sem búast má við því að Íslendingum fjölgi um þriðjung til ársins
2050, en aðeins hinir stöndugu Norðmenn búast við meiri fjölgun. Þá er
öll sú orka sem Íslendingar framleiða fengin með endurnýtanlegum
hætti og þrír fjórðu af þeirri orku
sem notuð er hér á landi eru fengnir með endurnýtanlegum orkugjöfum. Ekkert af hinum Norðurlöndunum kemst nærri því marki þar sem
hlutfallið er yfirleitt fjórðungur til
þriðjungur.
thorgils@frettabladid.is

Andstæðingum forseta Egyptalands lenti saman við lögregluna í gær:

Táragas gegn mótmælendum
267

KAÍRÓ, AP Mótmælendum lenti

saman við lögregluþjóna á Tahrirtorginu í Kaíró í gær og þurfti
lögreglan að beita táragasi gegn
fjöldanum. Talið er að tugir hafa
slasast í átökunum.
Að sögn innanríkisráðuneytis
Egyptalands hafa 267 mótmælendur verið handteknir og 164 lögreglumenn slasast síðan mótmæli
hófust fyrir viku gegn forsetanum
Mohammed Morsi. Á þessu sama
torgi hófust mótmælin gegn fyrrverandi forsetanum Hosni Mubarak sem urðu til þess að hann
hrökklaðist frá völdum fyrir um
fimm mánuðum síðan.
Morsi hefur veitt sjálfum sér
hálfgert einræðisvald, sem hann
gerði að eigin sögn til að stöðva
„það illgresi sem er að skjóta
rótum sínum úti um allt Egyptaland“. Þessi ákvörðun hefur orðið
til þess að flokkur hans, Bræðralag múslíma, hefur átt í miklum
deilum við frjálshyggjusinna
sem óttast að nýr einræðisherra

MÓTMÆLI Táragasi var beitt gegn mótmælendum á Tahrir-torginu
í Egyptalandi í gær.
MYND/AP

sé kominn til valda. Tæpir fimm
mánuðir eru liðnir síðan Morsi
varð fyrsti forseti landsins sem
nær kjöri í frjálsum kosningum.
Virtur egypskur lýðræðisráðgjafi, Mohammed ElBaradei,

mótmælendur
hafa verið
handteknir
vegna
mótmælanna. Alls
hafa 164
lögreglumenn
slasast.

hefur varað við því að aukin ólga
í landinu geti valdið því að herinn
grípi í taumana. Hægt verður að
koma í veg fyrir þetta ef forsetinn
endurskoðar alræðishugmyndir
sínar.
- fb
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GENGIÐ
23.11.2012

„Plan“ Orkuveitu Reykjavíkur hefur staðist og gott betur frá því að það var kynnt snemma árs 2011:

Bandaríkjadalur

125,87 126,47

Sterlingspund

200,6

Evra

162,25 163,15

Dönsk króna

21,752 21,880

Norsk króna

22,141 22,271

Sænsk króna

18,893 19,003

Japanskt jen

1,5286 1,5376

SDR

192,40 193,54

201,58

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
224,2714

Valborg Sigurðardóttir látin
Valborg Sigurðardóttir, fyrrverandi skólastjóri Fósturskóla Íslands, lést í gær. Valborg fæddist
árið 1922 í
Ráðagerði á
Seltjarnarnesi en
ólst upp í
Reykjavík.
Valborg
varð stúdent
frá Menntaskólanum í Reykjavík 1941
og lauk cand. phil. prófi frá
Háskóla Íslands 1942. Hún
lauk B.A. prófi í uppeldis- og
sálarfræði frá Smith College
í Massachussets árið 1944
og M.A. prófi frá sama skóla
1946. Valborg skrifaði fjölda
greina og bóka um uppeldisog kennslumál.
Árið 1950 giftist Valborg
Ármanni Snævarr, fyrrum
háskólarektor og hæstaréttardómara (1919-2010). Valborg
og Ármann eignuðust fimm
börn.

Kosningar í Katalóníu í gær:

Þjóðernissinnar
sigurvegarar
BARSELÓNA, AP Flokkur þjóð-

ernissinna, CiU, í spænska
sjálfsstjórnarhéraðinu Katalóníu átti sigurinn vísan í héraðskosningum sem fram fóru í
gær. Eftir að um 66% atkvæða
höfðu verið talin hafði CiU náð 48
þingsætum. Aðskilnaðarsinnar á
vinstri vængnum, ERC, sem eru
líka þjóðernissinnar, höfðu náð
tuttugu sætum. Báðir flokkarnir
hafa áhuga á að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem kosið yrði
um hvort Katalóníubúar vilji vera
áfram hluti af Spáni.
- fb

Rekstur OR mun standa undir skuldum
VIÐSKIPTI Útlit er fyrir að Orku-

veita Reykjavíkur (OR) nái markmiðum sínum um hagræðingu í
rekstri og gott betur á þessu ári.
Í lok þriðja ársfjórðungs hafði
fyrir tækið náð fram tæplega 10
prósentum meiri sparnaði en stefnt
var að.
Á tímabilinu hagnaðist OR um
2,6 milljarða króna en rekstrarhagnaður fyrir skatta, afskriftir
og fjármagnsliði var tæpir 11
milljarðar og jókst talsvert frá
sama tímabili í fyrra.
„Rekstur Orkuveitunnar er

kominn í mjög gott horf og við
erum ekki lengur að reyna að
breyta rekstrinum,“ segir Bjarni
Bjarnason, forstjóri OR, og bætir
við að reksturinn muni á næstu
árum standa undir afborgunum
skulda.
Sem fyrr ber að skoða rekstur
OR með hliðsjón af þungri skuldastöðu fyrirtækisins en í mars á
síðasta ári var kynnt aðgerðaáætlun sem miðar að því að
tryggja rekstrargrundvöll fyrirtækisins. Þar á meðal samþykktu
sveitarfélögin sem eiga fyrirtækið

Rekstur
Orkuveitunnar
er kominn í mjög
gott horf og við
erum ekki lengur
að reyna að
breyta rekstrinum.
Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitu
Reykjavíkur

að veita því 12 milljarða króna
víkjandi lán.
Áætlun OR nefnist „Planið“ og

nær til ársins 2016. Í henni hefur
fyrirtækið sett sér markmið um hagræðingu í rekstri á hverju ári til og
með 2016. Alls stefnir fyrirtækið að
því að ná fram rétt ríflega 50 milljarða sparnaði. Til að ná því markmiði verða eignir seldar, fjárfestingar minnkaðar og hagrætt í rekstri.
Nú þegar hefur ríflega 21 milljarðs sparnaður náðst fram og þá
hefur rekstur fyrirtækisins tekið
stakkaskiptum. Þannig hefur
rekstrarhagnaður ríflega þrefaldast frá árinu 2008 og er nú tæplega
11 milljarðar eins og áður sagði.- mþl

Íslendingar í útlöndum:

Þurfa að sækja
um kosningarétt
KOSNINGAR Íslendingar sem hafa
búið erlendis frá árinu 2004 þurfa
að sækja um að vera á kjörskrá
fyrir Alþingiskosningar fyrir 1.
desember.
Innanríkisráðuneytið vekur
athygli á þessu á vef sínum. Þeir
sem eru íslenskir ríkisborgarar
en hafa sest að erlendis hafa sjálfkrafa kosningarétt í átta ár. Að
þeim tíma liðnum þurfa þeir að
sækja sérstaklega um að halda
kosningarétti og gildir rétturinn í
fjögur ár. Þjóðskrá tekur við umsóknum um kosningarétt.
- þeb

Evrópumaður ársins valinn:

Árni útnefndur
FÉLAGSMÁL Árni Finnsson, for-

maður Náttúruverndarsamtaka
Íslands, hefur
verið útnefndur
Evrópumaður
ársins af Evrópusamtökunum
á Íslandi.
„Árni hefur
í fjölda ára
fjallað um málefni sem tengjÁRNI FINNSSON
ast náttúru og
umhverfismálum, sem og Evrópumálum. Hann er því vel að nafnbótinni kominn,“ segir í frétt um
útnefninguna á vef Evrópusamtakanna. Þar segir enn fremur að
umhverfismál séu einn af mikilvægustu málaflokkunum sem ESB
og öll heimsbyggðin takast á við.
- gar

BANDARÍKIN

Möguleiki á 54 milljörðum
Rétt tæplega 425 milljónir dollara, eða
um 54 milljarðar íslenskra króna, gætu
fallið heppnum lottóspilara í Iowa-ríki í
Bandaríkjunum í skaut. Það mun vera
hæsta upphæð í sögu þessa happdrættis.

107 MYRTAR Kona gengur fram hjá vegg þar sem málaðar hafa verið 107 myndir ásamt nöfnum þeirra kvenna sem hafa verið

myrtar af karlmönnum á Ítalíu á þessu ári.

MYND/AFP

Kynbundið ofbeldi í
öllum samfélögum
Sex hundruð milljónir kvenna búa í löndum þar sem heimilisofbeldi er ekki
saknæmt. Sextán daga átak gegn kynbundnu ofbeldi í heiminum hófst í gær.
SAMFÉLAGSMÁL Sextán daga átak

samtakanna UN Women gegn kynbundnu ofbeldi í heiminum hófst í
gær.
UN Women vinnur að því að
vekja athygli á ofbeldi gegn konum
í fátækustu ríkjum heims og á
stríðshrjáðum svæðum. „Samt sem
áður er ekki til eitt einasta samfélag í heiminum þar sem kynbundið
ofbeldi þrífst ekki,“ segir Inga
Dóra Pétursdóttir, framkvæmdastýra UN Women. „Okkur finnst
ansi hart að sex hundruð milljónir
kvenna og stúlkna í heiminum búi
í löndum þar sem heimilisofbeldi
er ekki refsivert. Hér á Íslandi er
heimilisofbeldi saknæmt en samt
sem áður er bara eitt kvennaathvarf fyrir allt landið og þar dvelja
fjórar konur og þrjú börn að meðaltali á dag. Þótt það sé búið að setja
lög er það ekki nóg. Við viljum

Barist gegn kvennamorðum í heiminum
Í ár ætla samtökin UN Women að vekja sérstaka athygli á kvennamorðum
sem eiga sér stað úti um allan heim.

2

konur eru
drepnar að
meðaltali á
hverjum degi
í Gvatemala,
eingöngu
vegna kyns
síns.

10

konur deyja
daglega í
Brasilíu,
eingöngu
vegna heimilisofbeldis.

107 37
konur hafa
verið myrtar
af körlum
á Ítalíu
eingöngu á
þessu ári.

vekja umræðu í samfélaginu því
það er hugarfarið sem þarf að
breytast.“
Að sögn Ingu Dóru munu um
tuttugu íslensk samtök standa
fyrir mismunandi viðburðum á

Gildistími korta er um hádegi

3

2
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KOMNIR AFTUR
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-4°

1°
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KRÖFTUG HÓSTAMIXTÚRA
SEM RÓAR HÓSTA, DREGUR
ÚR SÁRSAUKA Í HÁLSI OG
LOSAR UM Í ENNIS- OG
KINNHOLUM.

1°

-1°

0°

Á morgun
Strekkingur allra vestast annars
g vindur.
fremur hægur

4°

3°

m/s

1°
6

1°

4

m/s

m/s

3°

0°

6°

HÆGVIÐRI og nokkuð bjart víða í dag. Á morgun þykknar upp vestanlands og fer að
rigna þar aðfaranótt miðvikudags en áfram verður bjart austanlands á morgun.

FÆST Í NÆSTA APÓTEKI

konur og þrjú
börn dveljast
að meðaltali
í Kvennaathvarfinu á
Íslandi vegna
heimilisofbeldis.

þessum sextán dögum. „Þetta er
mjög mikilvægt átak. Okkur finnst
svolítið súrt að þrátt fyrir að það
sé búið að standa fyrir þessu átaki
í tuttugu ár er samt svo langt í
land,“ segir hún. freyr@frettabladid.is

Veðurspá

NORSKU

4

konum er
nauðgað
á meðaltali á dag í
lýðveldinu
Kongó.

Alicante 19°
Basel
12°
Berlín 8°

Billund
9°
Frankfurt
10°
Friedrichshafen 11°

8°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 8°
24°
Las Palmas

London 11°
Mallorca 20°
New York 7°

Orlando 23°
Ósló
2°
París
12°

San Francisco 17°
Stokkhólmur 6°

3°

Miðvikudagur
Strekkingur sunnan- og vestanlands
annars hægari.
Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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VALIÐ Á FRAMBOÐSLISTA STJÓRNMÁLAFLOKKANNA
➜ VG í Suðurkjördæmi:
Arndís Soffía í
fyrsta sætinu
Arndís Soffía
Sigurðardóttir
lögfræðingur
mun leiða lista
Vinstri grænna í
Suðurkjördæmi í
Alþingiskosningunum í vor. Uppstillingarnefnd
flokksins í kjördæminu kynnti
tillögu sína að framboðslista á
laugardag og var hún samþykkt
samhljóða á kjördæmisfundi.
Í öðru sæti verður Inga Sigrún
Atladóttir, guðfræðingur og
bæjarfulltrúi í Vogum, og í þriðja
sæti verður Þórbergur Torfason
fiskeldisfræðingur.

PRÓFKJÖR Í
REYKJAVÍK

7.546 5

8

greiddu
atkvæði

þingmenn
Þjóðarpúls Gallup

þingmenn
2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hanna Birna
Kristjánsdóttir

Illugi
Gunnarsson

Pétur H.
Blöndal

Brynjar
Níelsson

Guðlaugur Þór
Þórðarson

Birgir
Ármannsson

Sigríður Á.
Andersen

Áslaug María
Friðriksdóttir

Ingibjörg
Óðinsdóttir

Elínbjörg
Magnúsdóttir

5.438 atkvæði í
1. sæti

2.695 atkvæði í
1. - 2. sæti

3.004 atkvæði í
1. - 3. sæti

3.722 atkvæði í
1. - 4. sæti

3.503 atkvæði í
1. - 5. sæti

3.196 atkvæði í
1. - 6. sæti

3.894 atkvæði í
1. - 7. sæti

4.413 atkvæði í
1. - 8. sæti

2.950 atkvæði í
1. - 8. sæti

2.848 atkvæði í
1. - 8. sæti

FLOKKSVAL Í
REYKJAVÍK
1

2

639

5

greiddu
atkvæði

þingmenn þingmenn
2009
Þjóðarpúls Gallup

3

3
4

5

6

1

FLOKKSVAL Í
SUÐVESTURKJÖRDÆMI
2
3
487 greiddu
atkvæði

41,6%

➜ Haraldur líklega á þing:
Einar K. Guðfinnsson í forystusæti
Einar K. Guðfinnsson þingmaður mun leiða
lista Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi í
Alþingiskosningunum í vor. Valið
var í efstu sæti
listans á kjördæmisþingi í Borgarnesi á laugardag.
Einar gaf einn kost á sér í
fyrsta sætið og var því sjálfkjörinn. Í annað sæti var kjörinn
Haraldur Benediktsson, formaður
Bændasamtakanna, sem hlaut
229 atkvæði í sætið. Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, sveitarstjóri á
Tálknafirði, hafnaði í þriðja sæti
og hlaut 228 atkvæði í það sæti.
Þá varð Sigurður Örn Ágústsson,
forstjóri Ilsanta, í fjórða sæti
með 229 atkvæði í sætið.

➜ Framsóknarflokkurinn:
Gunnar Bragi í
fyrsta sæti
Gunnar Bragi
Sveinsson
þingmaður mun
leiða lista Framsóknarflokksins í
Norðvesturkjördæmi í Alþingiskosningunum í
vor. Þetta varð
ljóst á laugardag þegar tillaga
kjörnefndar flokksins í kjördæminu var samþykkt á kjördæmisþingi að Reykjum í Hrútafirði.
Í öðru sæti verður Ásmundur
Einar Daðason þingmaður, sem
gekk til liðs við flokkinn á kjörtímabilinu. Þá verður Elsa Lára
Arnardóttir, kennari og varabæjarfulltrúi á Akranesi, í þriðja
sæti.

kjörsókn

2
þingmenn
2009
Katrín
Jakobsdóttir

Svandís
Svavarsdóttir

Árni Þór
Sigurðsson

Álfheiður
Ingadóttir

Steinunn Þóra
Árnadóttir

Ingimar Karl
Helgason

Ögmundur
Jónasson

Ólafur Þór
Gunnarsson

Rósa Björk
Brynjólfsdóttir

547 atkvæði í
1. sæti

432 atkvæði í
1. - 2. sæti

324 atkvæði í
1. - 3. sæti

322 atkvæði í
1. - 4. sæti

373 atkvæði í
1. - 5. sæti

363 atkvæði í
1. - 6. sæti

261 atkvæði í
1. sæti

234 atkvæði í
1. - 2. sæti

249 atkvæði í
1. - 3. sæti

1
þingmaður
Þjóðarpúls
Gallup

Hanna Birna vann stórsigur
Ráðherrarnir Katrín Jakobsdóttir, Svandís Svavarsdóttir og Ögmundur Jónasson munu leiða lista Vinstri grænna
á höfuðborgarsvæðinu í þingkosningunum í vor. Birni Vali Gíslasyni þingmanni var hins vegar hafnað.
STJÓRNMÁL Hanna Birna Kristjánsskipta, eins og
sínu fylgi en svo skorti
➜ Kjördæmin á höfuð- framboði
dóttir og Illugi Gunnarsson munu
sumir hafa ýjað
hann víst ekki nema 18 atkvæði í
borgarsvæðinu
leiða lista Sjálfstæðisflokksins í
að, er þó óvíst
þriðja sætið,“ segir Grétar.
Reykjavík í alþingiskosningunum
í vor. Katrín Jakobsdóttir og Svandís Svavarsdóttir munu leiða lista
Vinstri grænna í höfuðborginni
og Ögmundur Jónasson verður í
fyrsta sæti á lista flokksins í Suðvesturkjördæmi. Þetta varð ljóst á
laugardag þegar Sjálfstæðisflokkurinn hélt prófkjör í Reykjavík og
Vinstri grænir héldu flokksval í
Kraganum og í Reykjavík.
Alls nítján gáfu kost á sér í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í
Reykjavík. Flokkurinn hlaut fimm
þingsæti þar árið 2009 en samkvæmt skoðanakönnunum fengi
hann átta þingsæti nú. Þau Hanna
Birna Kristjánsdóttir borgarfulltrúi og Illugi Gunnarsson
þingmaður gáfu kost á sér í forystusæti listans og hlaut Hanna
Birna yfirburðakosningu; ríflega
72% atkvæði í fyrsta sæti. Illugi
hafnaði síðan í öðru sætinu.
„Tíðindi hjá Sjálfstæðisflokknum eru auðvitað stórsigur Hönnu
Birnu. Þetta eru skýr skilaboð um
það hvernig forystumenn sjálfstæðismenn sjá fyrir sér. Hvort
að þetta muni leiða til formanns-

enda álitamál
hvort skynsamlegt er fyrir
flokk að skipta
u m for m a n n
rétt fyrir kosni nga r,“ segi r
Grétar Þór Ey- GRÉTAR ÞÓR
þórs son, pró - EYÞÓRSSON
fessor í stjórnmálafræði, og bætir
við að Hanna Birna geti væntanlega gengið að varaformannsembætti flokksins vísu, sækist hún
eftir því, og sömuleiðis ráðherraembætti eftir kosningar fari flokkurinn í ríkisstjórn.
Brynjar náði góðum árangri
Allir sitjandi þingmenn Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík gáfu
kost á sér í prófkjörinu, ef frá er
skilin Ólöf Nordal sem hyggst
hætta á þingi, og höfnuðu þeir allir
í líklegum þingsætum. Þá vakti
athygli árangur hæstaréttarlögmannsins Brynjars Níelssonar
sem kemur nýr inn og fékk góða
kosningu í fjórða sætið.
Í flokksvali Vinstri grænna í
Reykjavík höfnuðu ráðherrarnir

Reykjavík
Suðvesturkjördæmi

Katrín Jakobsdóttir og Svandís
Svavarsdóttir í fyrsta og öðru
sæti. Á eftir þeim komu þingmennirnir Árni Þór Sigurðsson og Álfheiður Ingadóttir.
Björn Valur Gíslason, þingmaður, hafnaði hins vegar í
sjöunda sæti en hann sóttist eftir
fyrsta eða öðru sæti. Björn Valur
var kjörinn á þing í Norðausturkjördæmi árið 2009 en ákvað að
bjóða sig fram í Reykjavík nú.
Björn Val vantaði 18 atkvæði
Grétar Þór segir að þótt Birni Vali
hafi verið hafnað hafi árangur
hans í prófkjörinu að mörgu leyti
verið eftirtektarverður. „Hann
hafði mjög lítinn tíma til að vinna

Í flokksvali Vinstri grænna
í Suðvesturkjördæmi hafnaði
Ögmundur Jónasson, ráðherra,
í fyrsta sæti. Guðfríður Lilja
Grétarsdóttir leiddi lista flokksins
í Kraganum í kosningunum árið
2009 en hún hyggst hætta á þingi.
Auk Ögmundar gaf Ólafur Þór
Gunnarsson, bæjarfulltrúi í Kópavogi, kost á sér í fyrsta sætið og
munaði litlu að honum tækist að
fella Ögmund. Ólafur hafnaði
hins vegar í öðru sæti og verður að
öllum líkindum færður í það þriðja
vegna ákvæða flokksins um kynjasjónarmið við uppstillingu lista.
Rósa Björk Brynjólfsdóttir, fjölmiðlafulltrúi í fjármálaráðuneytinu sem hafnaði í þriðja sæti, mun
líklega taka sæti hans.
Kjörsókn í prófkjörum helgarinnar var lítil og segir Grétar Þór
það í samræmi við fyrri prófkjör
haustsins. „Áhugi á pólitík, og ekki
síst fjórflokknum, í þjóðfélaginu
virðist vera þverrandi. Það sést í
könnunum að traust á Alþingi er
í kjallaranum og í ljósi þess þarf
þetta kannski ekki að koma mikið
á óvart.“
magnusl@frettabladid.is
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AFNEMUM
VIRÐISAUKASKATT*
AF ÖLLUM SKÓM
24.-26. NÓVEMBER

LOKADAGUR Í DAG!
SKÓR Á ALLA FJÖLSKYLDUNA

*Jafngildir 20,32% verðlækkun.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.
Tilboðin gilda út mánudaginn 26. nóvember.
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Birgitta Jónsdóttir kjörin formaður framkvæmdaráðs:

Píratar stofna flokk
STJÓRNMÁL Stjórnmálaflokkur

Í haust réðust Íslandsstofa og Samtök upplýsingatæknifyrirtækja í stórt og metnaðarfullt verkefni þegar ráðinn var sérstakur verkefnisstjóri til að kortleggja upplýsingatæknigeirann. Stærsti hluti verkefnisins fólst í að taka viðtöl við 70 fyrirtæki í greininni.

pírata var stofnaður á laugardag.
Birgitta Jónsdóttir, þingmaður
Hreyfingarinnar, var kjörin formaður sjö manna framkvæmdaráðs. „Ljóst er að grunnstefna
pírata höfðar til margra, sér í
lagi ungs fólks,“ sagði hún. „Við
munum leggja höfuðáherslu á að
kynna grunnstefnuna fyrir landsmönnum og hvetjum venjulegt fólk
til að stíga um borð og taka þátt.“
Amilia Andersdotter, annar Evrópuþingmaður sænskra pírata,
sendi fundinum formlega kveðju

í formi myndbands.
Birgitta Jónsdót ti r, Björ n
Þ ór Jó h a n n esson, Halldóra Mogensen,
Jason Scott og
Stefán Vignir
SkarphéðinsBIRGITTA
son voru kjörin í
JÓNSDÓTTIR
framkvæmdaráð
ásamt Herberti Snorrasyni og Einari Val Ingimundarsyni sem voru
valdir samkvæmt slembiúrtaki. -fb

Í framhaldi af þeirri vinnu voru fulltrúar átta fyrirtækja kallaðir saman á vinnufund til að
gera verkáætlun byggða á niðurstöðum þessara viðtala, og verður henni hrint af stað
strax á nýju ári.
Nú er komið að því að kynna helstu niðurstöður skýrslunnar og þau verkefni sem
Íslandsstofa ætlar að ráðast í ásamt fyrirtækjum í upplýsingatæknigeiranum.

DAGSK RÁ
Setning fundar – Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu
Niðurstöður skýrslunnar – Vilhjálmur Jens Árnason, verkefnisstjóri
Verkefnaáætlun framundan hjá íslandsstofu í samvinnu við upplýsingatæknifyrirtæki – Hermann Ottósson, forstöðumaður hjá Íslandsstofu
Næstu skref – Magnús S. Norðdahl LS Retail sem jafnframt situr í stjórn
SUT (Samtök Upplýsingatæknifyrirtækja)

ÚTDAUÐUR EÐA EKKI? Georg var síðasta risaskjaldbaka sinnar tegundar. Hann lést

í sumar.

Vísindamenn beita kynblöndun skyldra tegunda:
Skráning fer fram á islandsstofa@islandsstofa.is eða í síma 511 4000.
Nánari upplýsingar veita: Andri Marteinsson, andri@islandsstofa.is
og Hermann Ottósson, hermann@islandsstofa.is

Endurvekja útdauða
skjaldbökutegund
VÍSINDI, AP Þegar risaskjaldbakan

SJÓNVARPSSTÖÐIN ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER EINGÖNGU Í BOÐI Á STÖÐ 2 FJÖLVARP

|

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.IS

Einmana Georg lést á Galapagoseyjum síðastliðið sumar dó um
leið út sú skjaldbökutegund.
Vísindamenn í Ekvador telja
hins vegar möguleika á því að endurvekja þessa sömu tegund, sem
bjó á Pinta-eyju, með markvissri
kynblöndun skyldra tegunda.
Þeir hafa rannsakað erfðaefni
Georgs, sem hafðist við á eyjunni
Pinta, og borið saman við erfðaefni úr 1.600 skjaldbökum í hlíðum
Wolf-fjalls á eyjunni Isabella.
Niðurstaðan varð sú að erfðaefni
úr sautján af þessum skjaldbökum
er það líkt erfðaefni Georgs, að á

endanum væri hægt að ná fram
tegund sem væri nákvæmlega eins
og tegund Georgs.
„Þetta yrði í fyrsta sinn sem
dýrategund yrði endurvakin eftir
að hafa verið lýst útdauð,“ segir
Edwin Naula, framkvæmdastjóri
Galapagos-þjóðgarðsins. Hann
sagði miklar líkur á því að þetta
væri hægt. Hins vegar væri svona
ræktunarstarf tímafrekt: „Það
myndi taka um 100 til 150 ár.“
Hann segir að þegar sé byrjað að
flytja þessar sautján skjaldbökur frá
Isabella-eyju til ræktunarstöðvar
þjóðgarðsins í Santa Cruz, stærstu
eyju Galapagos-klasans.
- gb

GOTT ÚRVAL
AF NÝLEGUM
GÆÐABÍLUM
MM Pajero
j
3.2 Instyle
Árgerð 2012, dísel
Ekinn 25.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

9.390.000,Komdu og skoðaðu úrvalið!
TDi Árgerð 2012, dísel
Ekinn 11.000 km, sjálfsk.

VW Jetta 1,9 TDi Com- VW Polo Comfort 1,4 AT
Árgerð 2011, bensín
fort, Árgerð 2008, dísel
Ekinn 35.000 km, sjálfsk.
Ekinn 81.500 km, beinsk.

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð

Ásett verð

3.850.000,-

2.190.000,-

2.390.000,-

4.690.000,-

Skoda Octavia 1,6

Audi A4

2,0TDi 6 gíra

Árgerð 2011, dísel
Ekinn 38.000 km, beinsk.

Laugavegi 174 | Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16

SÆNGURFATA

ÚTSALA!
SÆNGURFÖT Á

40-50%

!
R
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S
U
Ð
Í
S
AFSLÆTTI

MIKIÐ ÚRVAL AF HÁGÆÐA

SÆNGURFATNAÐI

FRÁ 4.950 KR.
50% AFSLÁTTUR

ÓTRÚLEGT TILBOÐ!

ALLURE

Queen Size (153x203 cm.)

Fullt verð 163.600 kr.

NÚ 89.900 kr.

45% AFSLÁTTUR!

ALLURE

t  TW£BTLJQU TWFGOTW£J
t  TW£BTLJQU HPSNBLFSm
t  ÄSB ÄCZSH£
t -BHBS TJH B£ MÏLBNBOVN
t 7FJUJS HÔ£B TMÖLVO
t 4UV£OJOHVS WJ£ CBL
 t 5WÏIFSU TËSWBMJ£ TUÄM Ï HPSNVN
 t 4U ZSLUJS LBOU BS
 t BS G FLLJ B£ TOÚB

AF HANDKLÆÐUM

50-60%
ARGH!!! 261112

AFSLÁTTUR

AF RÚMTEPPUM

I!
VERÐID(24Æ0X2M
60 CM)
RÚMTEEPPP
0 kr.
Fullt verð 29.90

NÚ 11.960 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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Hvað er framundan?
Fundur í tilefni útgáfu ársrits Hagfræðideildar Landsbankans

Miðvikudaginn 28. nóvember kl. 8.30-10.30 í Silfurbergi Hörpu.
Að framsögum loknum fara fram pallborðsumræður. Skráning á landsbankinn.is.

4

Dr. Daníel Svavarsson
forstöðumaður Hagfræðideildar
Landsbankans kynnir nýja
þjóðhagsspá til næstu þriggja ára.

Kristján Kristjánsson
upplýsingafulltrúi Landsbankans,
stýrir fundi.

nd
la
Ký
pu
r

Ari Skúlason og
Arnar Ingi Jónsson
í Hagfræðideild Landsbankans stikla
á stóru um fasteignamarkaðinn.

RÉTTA LEIÐ Erfiðara er að eiga við suma vöruflokka en aðra við tollafgreiðslu. Oft
er ráðvendni farþega það eina sem hægt er að reiða sig á.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG
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Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

um vörur sem keyptar eru á brottfararsvæði Leifsstöðvar og um
varning sem keyptur er erlendis
eða í komuverslun.
Spurður hvort slíkt gildi einnig
um vörur eins og gleraugu segir
Kári Gunnlaugsson, yfirtollvörður á Keflavíkurflugvelli, að
svo sé en líka um aðrar vörur sem
kaupa má í Leifsstöð, til dæmis
úr eða skartgripi. Oft sé þó erfitt
fyrir tollverði að sjá til þess að
greidd séu viðeigandi gjöld af
slíkum vörum.
„Þetta er eitt af þeim málum
sem erfitt er að eiga við. Eiga
tollverðir að stöðva fólk og spyrja
hvort gleraugu hafi verið keypt í
ferðinni?“ Kári tekur þó skýrt
fram að fólki beri alltaf að framvísa öllum vörum sem fara yfir
gjaldfrelsismörk, sem eru 32.500
krónur fyrir einstaka hluti.
Kjartan Kristjánsson, eigandi
Optical Studio, segir að honum
finnist ekki rétt að taka gleraugu
sérstaklega fyrir í þessu samhengi. Í verslun hans séu vörur á
svipuðu verðbili og mörgum öðrum
verslunum í flugstöðinni, sem selja
meðal annars fatnað, úr og áfengi.

Þetta er
eitt af þeim
málum sem
erfitt er að
eiga við. Eiga
tollverðir að
stöðva fólk og
spyrja hvort gleraugu hafi
verið keypt í ferðinni?
Kári Gunnlaugsson
yfirtollvörður á Keflavíkurflugvelli

„Það er öllum frjálst að versla
í flugstöðinni fyrir hvaða upphæð
sem er. Viðkomandi á það svo við
sjálfan sig, ef farið yfir mörkin
[32.500 krónur], hvort hann tilkynnir vöruna eður ei. Ég bendi
mínum viðskiptavinum á bæklinga frá tollinum þar sem allar
upplýsingar koma fram.“
Kjartan segir að flest innkaup
í hans verslun séu undir fyrrnefndum mörkum. Þá bendir hann
á að þrátt fyrir að viðskiptavinir
gefi fram viðkomandi vöru við
komuna til landsins geti verið um
nokkurn sparnað að ræða.
- þj

www.volkswagen.is

Hagkvæmur og
vistvænn innlendur
orkugjafi

Volkswagen Passat
eigendur eru ánægðir
með metanið
Eigendur Passat EcoFuel taka þátt í því að
minnka losun koltvísýrings í andrúmsloftið,
spara dýrmætann gjaldeyri með því að nota
íslenskan orkugjafa og lækka eldsneytiskostnaðinn um nær helming.
Passat TSI EcoFuel kostar frá

3.990.000 kr.
Volkswagen Passat EcoFuel, bíll ársins 2012

Bjartey Sigurðardóttir, verkfræðingur

Meðaleyðsla 6,8 l /100 km bensín, 6,6 m3 4,3 kg/100 km metan m.v. blandaðan akstur.

49.426 kr.

mv. Volkswagen Passat TSI Eco Fuel og óverðtryggðan
bílasamning með gullvildarkjörum frá Ergo til 84 mánaða
á mánuði og 25% útborgun. Hlutfallstala kostnaðar 10,30%.

t

ÚRVALIÐ
ER HJÁ
OKKUR
Philips 32HFL5573D
32” Smart LED sjónvarp með Full HD Pixel Plus HD,
400 Hz Perfect Motion Rate. NetTV. Stafrænum
DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakara. 3x USB, HDMI,
Ethernet, Optical út, VGA & CI rauf, EasyLink o.fl.

VERÐ

109.995
FRÁBÆRT
Á
VERÐ

42”
LCD

DIGITAL CRYSTAL CLEAR

Philips 42PFL3007T
• 42” LCD sjónvarp
• Full HD 1920x1080p upplausn
• 100 Hz Perfect Motion Rate
• Digital Crystal Clear
• Ljósnemi fyrir birtu í rýminu
• Stafr. DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari
• 3x HDMI, USB tengi og EasyLink o.fl.

32”
LED

42”
LED

Philips 42PFL3507T
• 42“ LED sjónvarp
• Full HD 1920x1080p Digital Crystal Clear
• 100Hz Perfect Motion Rate
• Ljósnemi fyrir birtu í rýminu
• Stafrænn móttakari
• Skype og Wifi möguleiki
• Youtube og DLNA nettenging og EasyLink
• 3x HDMI og 2x USB, Ethernet, VGA og CI rauf

VERÐ

129.995
FRÁBÆRT VERÐ

• 32" LED Sjónvarp
• HD 1368 x 768 Digital Crystal Clear myndvinnsla
• 100 Hz Perfect Motion Rate
• 20 W RMS hljóðkerfi
• USB tengi styður AVI, MKV, H264, MPEG1/2/4 o.fl.
• Styður MP3, WMA og AAC sem og JPEG ljósmyndir
• 3x HDMI, Scart, Component og heyrnatólstengi

DIGITAL CRYSTAL CLEAR

ÖRÞUNNT LED

VERÐ

89.995

FRÁBÆRT VERÐ

22”
LED

VERÐ

149.995
FRÁBÆRT VERÐ

DIGITAL CRYSTAL CLEAR

Philips 22HFL3232D
22" HD-Ready LED sjónvarp með
Digital Crystal Clear og 1366 x 768p
upplausn. Háskerpu stafrænn DVB-T
móttakari (MPEG4). 6w RMS Incredible
Surround hljóðkerfi. USB, HDMI, VGA,
heyrnatólstengi o.fl.

VERÐ

49.995

FRÁBÆRT VERÐ

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 36 AKUREYRI S: 460 3380 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

SKOÐUN
Forvarnir eru ekki bara skimun og fræðsla:

Samgöngur eru
líka forvarnir

N

ú þegar tekist hefur að koma böndum á farsóttir, sem
áður voru helsta heilbrigðisógnin, stafar heilsu Vesturlandabúa helst ógn af lifnaðarháttum sínum; lifnaðarháttum sem flestir eru kenndir við velmegun.
Nýr heimsfaraldur er þannig í uppsiglingu að mati
læknanna Vilmundar Guðnasonar, forstöðulæknis Hjartaverndar,
og Karls Andersen, prófessors í hjartalækningum, sem nýverið
birtu grein í Læknablaðinu þar sem fjallað var um langvinna sjúkdóma sem heimsfaraldur 21. aldarinnar. Að þeirra mati er vandinn
sem hlýst af svokölluðum lífsstílssjúkdómum að sliga heilbrigðiskerfið og stendur hagvexti í heiminum fyrir þrifum.
Langvinnir sjúkdómar valda nú 65 prósentum dauðsfalla í
heiminum en 85 prósentum ef eingöngu er litið til Evrópu. Þetta
eru hjarta- og æðasjúkdómar,
langvinnir lungnasjúkdómar,
krabbamein og sykursýki. Vissulega hefur veruleg framþróun
orðið í lækningum við þessum
Steinunn
sjúkdómum. Hitt liggur fyrir að
Stefánsdóttir
mun árangursríkara er að reyna
með öllum ráðum að koma í veg
steinunn@frettabladid.is
fyrir sjúkdómana. Ávinningurinn
af því er hvort tveggja minni kostnaður í heilbrigðiskerfinu og hitt
sem ekki er minna um vert; meiri lífsgæði.
Forvarnirnar eru tvenns konar. Annars vegar er um að ræða
fræðslu og aðrar aðgerðir sem hafa það markmið að breyta því
neyslumynstri sem faraldrinum veldur. Hins vegar er um að ræða
svokallaða skimun sem beint er að tilteknum hópum sem vegna
aldurs, erfða eða lífsstíls eru líklegri en aðrir til að fá tiltekna
sjúkdóma. Þá er leitað að byrjunareinkennum sjúkdóma í því skyni
að snúa við þróun eða lækna þá á byrjunarstigi. Skimunin skilar
sannarlega árangri. Til þess að hún gagnist þarf þó bæði að bera
sig eftir henni og greiða fyrir hana úr eigin vasa. Flest stéttarfélög
taka raunar þátt í þessum kostnaði eða greiða hann til fulls en
einnig þarf að bera sig eftir því, auk þess sem styrkurinn ber
skatt. Ljóst er að auka mætti skilvirkni skimunar með því að greiða
aðgengi að henni.
Forvarnir sem stuðla að því að breyta lífsháttum fólks til að
draga úr hættunni á langvinnum sjúkdómum skipta þó ekki
síður máli. Fyrir tilstilli slíkra forvarna hefur stórlega dregið úr
reykingum undanfarna áratugi og árangurinn birtist í stórfækkun
dauðsfalla af völdum kransæðasjúkdóma.
Fyrirbyggjandi forvarnir felast þó ekki bara í því að auka þekkingu fólks á skaðsemi óhollra lifnaðarhátta. Stjórnvöld geta með
margvíslegum hætti stuðlað að auknu heilbrigði með óbeinum
hætti, aðgerðum sem alls ekki flokkast undir heilbrigðismál.
Nefna má skipulags- og samgöngumál. Uppbygging hjólastíga og
skilvirkara almenningssamgangnakerfi er til dæmis meðal annars
lýðheilsumál. Skólamatur er annað dæmi. Stjórnvöld eiga þess
ekki kost, sem betur fer, að fara inn á heimili fólks og fylgjast með
því hvað þar er í matinn. Það er hins vegar lágmarkskrafa að það
mataruppeldi sem fram fer í ranni skólakerfisins sé til þess fallið
að ala upp fólk sem líklegra er til að velja mat sem nærir og byggir
upp fremur en mat sem ekki bara er rýr að næringu heldur stuðlar
beinlínis að verri heilsu.
Baráttan gegn heimsfaraldri 21. aldarinnar felst þannig ekki síst
í því að byggja upp samfélag þar sem hvatt er til heilbrigðs lífernis
með margvíslegum hætti.

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

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

Nýr leiðtogi
Hanna Birna Kristjánsdóttir er
sigurvegari helgarinnar í prófkjörum
stjórnmálaflokkanna. Hún laut í
lægra haldi fyrir Bjarna Benediktssyni í formannsslagnum í fyrra, en
stendur nú með pálmann í höndunum. Bjarni hlaut 55 prósent
atkvæða í efsta sætið í
Kraganum, en Hanna
Birna kom, sá og sigraði
með 74 prósent atkvæða
í fyrsta sætið. Þar atti hún
kappi við einn helsta samstarfsmann Bjarna, Illuga
Gunnarsson. Hanna Birna
hlýtur að stefna á formennsku í flokknum
eftir þennan glæsilega
sigur.

Enginn áhugi
Sammerkt hefur verið prófkjörum
að kjósendur hafa lítinn áhuga á því
hverjir veljast í forystusveit flokkanna. Það hlýtur að vera leiðtogum
flokkanna áhyggjuefni. Tæpur
fjórðungur félaga í Vinstrihreyfingunni–grænu framboði hafði til að
mynda skoðun á því hver
þeirra fimm þingmanna sem
sóttust eftir efstu sætunum
í Reykjavík bæri sigur út
býtum. Þátttakan var minnst
í því forvali, en ekki hefur
hún verið mikil í öðrum. Ný
framboð hljóta að hugsa
sér gott til glóðarinnar fyrst
áhuginn á flokkunum sem eru
á þingi er svona lítill.
kolbeinn@frettabladid.is

Geﬁð þeim sem græddu
FJÁRMÁL

fv. alþingismaður

THE TIMES

Tveir leiðtogar
Gangi spár eftir mun Sjálfstæðisflokkurinn bæta við sig töluverðu
fylgi frá síðustu kosningum, en þá
hlaut hann mikinn skell. Fari svo
aukast líkurnar á ríkisstjórnarþátttöku flokksins og Hanna Birna er
sjálfvalin á ráðherrastól. Þá reynir
á samstarf þeirra Bjarna, sagan
sýnir að ekki er gott að
hafa tvo leiðtoga í
sama flokknum sem
situr við stjórnvölinn.

HALLDÓR

Kristinn H.
Gunnarsson

„Fremstur
norrænna
sakamálahöfunda.“
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Misgengi á þróun íbúðaverðs og lána
sem varð á árunum 2008 og 2009 hefur
vakið upp kröfur um lækkun verðtryggðu
lánanna um allt að 20% til þess að bæta
eignarýrnunina. Þykir eignarýrnunin
ósanngjörn og eðlilegt talið að skattgreiðendur eða lífeyrisþegar beri kostnaðinn.
En þessi lýsing á hreint ekki við nema
stundum og veruleg vandkvæði eru á því
að framkvæma skuldaniðurfellinguna
þannig að sanngjarnt verði. Húsnæðislán eru veitt til 25-40 ára. Ekki er hægt
að líta til misgengis á einu afmörkuðu
tímabili heldur verður að gera leiðréttingar yfir allan lánstímann. Þá verður
að leiðrétta misgengi á báða vegu, bæði
þegar íbúðareigandi tapar og líka þegar
hann hagnast vegna þess að íbúðarverð
hækkar meira en lánin. Það er engan
veginn sanngjarnt að hagnaður sé einkavæddur en tapið sent til skattgreiðenda
eða ömmu og afa. Loks verður að bæta
misgengi sem verður vegna annarra
orsaka en bankahruns eins og til dæmis
vegna breytinga í atvinnulífi einstakra
byggðarlaga. Mörg dæmi eru um mikið
verðfall fasteigna á undanförnum áratugum víða um landið, jafnvel mun meira
en nú varð á höfuðborgarsvæðinu, og
jafnræðisregla stjórnarskrárinnar gerir
það að verkum að ekki verður hægt að

➜ Það er engan veginn sanngjarnt
að hagnaður sé einkavæddur en
tapið sent til skattgreiðenda eða
ömmu og afa.

mismuna íbúðareigendum eftir staðsetningu fasteignar, orsökum hruns eða
hvenær það varð.
Lítum á dæmi um fasteign á höfuðborgarsvæðinu sem keypt var í ársbyrjun
2000. Gert er ráð fyrir að hún hafi kostað
15 m.kr. og viðskiptabankinn hafi lánað
fyrir öllu kaupverðinu til 25-40 ára verðtryggt. Til einföldunar er gert ráð fyrir
að ekkert hafi verið greitt af láninu nema
vextir. Miðað við markaðsverð í dag
myndi íbúðin seljast á 39 m.kr. en lánið
stæði í 31 m.kr. Kaupandinn sem ekkert
átti í upphafi hefur eignast fyrirhafnarlaust 8 m.kr. og á 20% skuldlausan eignarhlut. Krafan um 20% lækkun lánsins
þýðir að viðkomandi yrðu færðar á silfurfati 6 m.kr. til viðbótar. Hvaða ranglæti er
verið að lagfæra? Með vaxandi kaupmætti
á næstu árum mun íbúðarverð hækka
umfram hækkun lánsins. Þá á íbúðareigandinn eignaaukninguna einn og lífeyrisþeginn sem greiddi lækkun lánsins fær
ekkert. Hvar er sanngirnin í þessu?
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Þá voru flestir hvergi
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

„Heimsins brestur hjálparlið,/ hugur skerst af ergi, /
þegar mest ég þurfti við / þá
voru flestir hvergi“ orti Friðrik Jónsson á sínum tíma og
þau orð gætu margir frambjóðendur gert að sínum eftir
helgina. Kjósendur voru flestir
hvergi – eða að minnsta kosti
fjarri. Og hvað sem líður tali
um „ákall um breytingar“ þá
bylur hæst í þögninni, rétt eins
og andstæðingar Sjálfstæðisflokksins þreytast ekki á að núa
þeim um nasir, eftir túlkanir
þeirra á fjarverandi atkvæðum
í stjórnarskrárkosningum á
dögunum. Lítil þátttaka. Áhugaleysi. Sinnuleysi. Leiði. Kannski
bíður þjóðin átekta og ætlar
svo að gera eitthvað óheyrilegt.
Og kannski er þjóðin bara að
geispa.
Þau nýju
Kannski er sú stund runnin
upp að helst sé hægt að mjaka
langþreyttri þjóð á kjörstað
til að lýsa því yfir að Icesaveskuldin sé sér með öllu óviðkomandi eða kannski er þetta
allt saman ávitull þess að beðið
sé eftir nýju framboði. Þau
sem nú þegar eru komin fram
heita mjög skátalegum nöfnum

sem þó er furðu erfitt að muna.
Litlum sögum fer af fylginu,
enn sem komið er. Björt Framtíð er reyndar fjarska geðslegur
flokkur – góðvinur minn segir
að þetta sé Samfylkingin með
mannlega ásjónu – og ekki skal
efast um góðan hug fólksins
í Dögun og Samstöðu og vera
kann að það sé rétt hjá Lilju
Mósesdóttur að gengisleysi
flokksins sé vegna þess að hún
hafi sjálf ekki átt þess kost að
koma nógu oft í Silfur Egils; og
þótt maður með mitt lífsviðurværi hljóti að hafa ákveðnar
efasemdir um það mikla hugsjónamál píratanna að ekki
skuli greiða listamönnum fyrir
vinnu sína heldur skuli skjámennið einrátt um það hvað það
greiðir fyrir og hvað ekki, þá
fer ekki á milli mála að ferskir
vindar blása um þann nýja
flokk. Hægri grænir hafa vissulega komið auga á mikið skarð,
sem er að vandaðir íhaldsmenn
fari að sjá ljósið í umhverfismálum og leiti markaðslausna á
stærstu vandamálum mannkyns
en afneiti þeim ekki; talsmenn
þessa flokks tala á hinn bóginn
aldrei um neitt nema peninga og
skuldaniðurfellingar – eins og
ekki séu nógir um það.
Í Suðvesturkjördæmi höfðu
heimamenn ekki erindi sem
erfiði gegn Ögmundi Jónassyni sem er undarlegt sambland
af Vesturbæingi og þingmanni
Jóns Bjarnasonar. Vinstri græn
höfnuðu hins vegar Birni Vali,
þessum skemmtilega sjóara
að norðan; og hann er sendur
aftur heim, roðlaus og beinlaus.

Það er synd: þetta er dugnaðarforkur sem kemur vel fyrir sig
orði en talaði full ógætilega um
Evrópumál fyrir hreinlífisfólk
innanflokks; jafnvel þótt stór
hluti kjósenda VG sé heldur
Evrópusinnaður er eins og í
heilabúi sérhvers flokksbundins
VG-liða búi strangur Hjörleifur
Guttormsson, þess albúinn að
hasta á minnstu linkind gagnvart auðvaldsríkjunum vondu í
vestri. Sjálfur er Hjörleifur hins
vegar farinn; genginn í heldur
brúnaþungan en óskráðan flokk
með Birni Bjarnasyni, Guðna
Ágústssyni og Davíð Oddssyni.
Ákall um kall?
„Ákall um endurnýjun“ – „Sjálfstæðismenn að kalla eftir breytingum“: þannig voru fyrirsagnirnar á netmiðlunum í
fyrrakvöld þegar fregnir bárust
af úrslitum úr prófkjöri sjálfstæðismanna í Reykjavík.
Ekki verður þó sagt að þau
köll séu beinlínis ærandi. Nema
maður heyrir náttúrlega kröfuna um þá einu breytingu sem
sjálfstæðismönnum finnst
ástæða til að gera: að hætta
að tala um „þetta svokallaða
„hrun““ en fara aftur að virkja,
höndla, kaupa, selja, gíra sig,
veðsetja, taka lán, borða gull og
kaupa Eiffelturninn; fara aftur
að stjórna eins og Guð ákvað
að Sjálfstæðisflokkurinn ætti
að gera þegar hann skapaði
heiminn.
Sjálfstæðismenn eru svolítið
eins og grunsamlega fólkið í
glæpaþáttunum í sjónvarpinu
sem segir þegar löggan er búin

Annars er óþarfi að vera með skens: Sigurvegari
prófkjörsins er auðvitað Hanna Birna sem sumir
segja óskrifað blað. Hún hefur þó áður sýnt í störfum
sínum að hún getur bæði verið hörð í horn að taka
þegar því er að skipta, og brúarsmiður þegar svo ber
undir; verið ýmist Harðsnúna Hanna, Hraðmælta Hanna
eða Hlýlega Hanna.
að tæta í sig fjarvistarsönnun
þeirra: „I want to call my laywer.“ Sigurvegarinn í prófkjörinu, Brynjar Níelsson, hefur
sýnt okkur hvernig hann getur
komið fram opinberlega og
varið fimlega alls kyns málstað án þess að depla augunum.
Hann hefur sýnilega hrifið
marga sjálfstæðismenn með
þeirri framgöngu sinni, og þeir
hugsað með sér að slíkur talsmaður sé einmitt það sem sjálfstæðisstefnan þurfi á að halda
um þessar mundir: slyngur
verjandi.
Annars er óþarfi að vera með
skens: Sigurvegari próf kjörsins
er auðvitað Hanna Birna, sem
sumir segja óskrifað blað. Hún
hefur þó áður sýnt í störfum
sínum að hún getur bæði verið
hörð í horn að taka þegar því
er að skipta, og brúarsmiður
þegar svo ber undir; verið ýmist
Harðsnúna Hanna, Hraðmælta
Hanna eða Hlýlega Hanna.
Um hríð hafa sjálfstæðismenn reynt að finna sig: Þeir
hafa farið að hamast á ný á
móti Uppkastinu, sem síðast
var þjarkað um árið 1908 en

heitir nú ESB; þeir hafa safnað
skeggi sumir karlarnir (Birgi
Ármannssyni hefði áreiðanlega
gengið betur nú með sítt skegg
– en það er hins vegar óvíst með
Guðlaug Þór), konurnar hafa
ýmsar klæðst lopapeysu með
hæfilega smart og þjóðlegum
mynstrum. „Mín ástkæra þjóð,
þú ert enn í peysu,“ orti séra
Matthías á sínum tíma og átti
við að sér fyndist þjóðin lúðaleg
og afturhaldssöm; nú er þessi
peysa (grænlenska mynstrið
kom reyndar ekki fyrr en um
miðja 20. öld) orðin að tákni
nægjusemi og þjóðlegra dyggð.
Kannski eigum við eftir að
sjá kvenframbjóðendur Sjálfstæðisflokksins ganga alla leið
fyrir næstu kosningar og hreinlega koma fram á peysufötum?
Kannski ekki.
Hitt stendur eftir, að stór
hluti kjósenda nennir þessu
ekki alveg; er eins og luntalegur
unglingur sem neitar að koma
fram og vera með en vill heldur
hanga einn inni hjá sér á netinu,
sem kannski er einmitt sá
staður sem líkist því einna helst
að vera hvergi.

– alvöru piparkökurr
Fást í verslunum Hagkaups og Bónus
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Skrautblóm SA
„Séð hef ég skrautleg, SKATTAR
sem það nær en er ekki
fullnægjandi skýring. Í
suðræn blóm / sólvermd í
bólunni höfðu stjórnvöld
hlýjum garði / áburð, ljós
þess tíma holað skattog aðra virkt / enginn til
kerfið með hagsmuni
þeirra sparði; …“
fjármálaaflanna að leiðÍ skattatillögum Samarljósi. Þegar blaðran
taka atvinnulífsins er
reiknað út að skattar, án
sprakk sat eftir laskað og
veiðigjalda, hafi hækkað
óréttlátt skattkerfi sem
um 76 mia. kr. á föstu verð- Indriði H.
ekki gat aflað tekna fyrir
lagi 2013 frá árinu 2008 til Þorláksson
útgjöldum, hvað þá afleið2013. Skattar 2008 voru fyrrum ríkisingum hrunsins. Þessu
um 557 mia. kr. á verð- skattstjóri, var
ósjálfbæra og óréttláta
lagi 2013. Með hækkun SA ráðuneytisstjóri
skattkerfi var breytt. Við
eru það 633 mia. kr. Í fjár- í fjármálaþað hækkuðu skattar hjá
lagafrumvarpi ársins 2013 ráðuneytinu 2009 sumum en lækkuðu hjá
eru skatttekjur hins vegar og ráðgjaﬁ fyrrum öðrum. Heildarskattar
áætlaðar um 508 mia. kr. fjármálaráðherra í hækkuðu hóflega og eru
enn verulega lægri en
Með leiðréttingu vegna til- skattamálum
færslu til sveitarfélaga í millitíðfyrir hrun.
inni gerir það 520 mia. kr. sem er
Skattar fyrir hrun og nú
113 mia. kr. lægra en það sem SA
miðar við. Skattar skv. fjárlögum
Við samanburð á sköttum milli ára
2013 eru þannig 37 mia. kr. lægri
er jafnan stuðst við annað tveggja,
en ekki 76 mia. kr. hærri kr. en
skatttekjur á föstu verðlagi eða
skatttekjur 2008 á sama verðlagi.
skatta sem hlutfall af vergri landsFleira í þessum dúr. SA miða
framleiðslu (VLF). Auðvelt er að
við að tekjuskattar einstaklinga á
sannreyna eftirfarandi tölur með
árinu 2008 hafi verið 119 mia. kr.
opinberum gögnum.
á verðlagi 2013. Í ríkisreikningi
● Á föstu verðlagi 2013 voru
má sjá að 2008 voru tekjuskattar
skattar á árunum 2005-2007 að
einstaklinga 133 mia. kr. á verðmeðaltali 595 mia. kr. og 557
lagi þess árs. Það eru 179 mia. kr.
mia. kr. á árinu 2008. Fjárlagaá verðlagi 2013. Þarna munar 60
frumvarpið 2013, með hækkun
mia. kr. Réttar tölur um skatta
vegna sveitarfélaga, gerir ráð
og fleira í skýrslu SA má finna í
fyrir 520 mia. kr. Þannig vantar
ríkisreikningi síðustu ára og fjárum 37 mia. kr. á að skattar 2013
lagafrumvarpið fyrir 2013.
verði eins háir og þeir voru 2008
Misræmið virðist stafa af því
og það vantar 75 mia. kr. upp á
að tölur SA séu áætlaðar út frá
að þeir nái meðaltali bóluáranna
„óbreyttu“ skattkerfi og séu því
2005 til 2007.
„réttari“ en raunveruleikinn.
● Tekjustofnar drógust saman við
Miklar bólutekjur 2008 hafi gefið
hrunið og skatttekjur minnkuðu
mikla skatta. Það er rétt svo langt
þess vegna. Sá samdráttur kom

líka fram í þeim tekjum sem til
skipta voru. VLF á föstu verðlagi var svipuð á árunum 2005
og 2010 en skattar voru til muna
lægri síðara árið. Sama á við um
árin 2007 og 2013.
● Á árunum 2005 til 2007 voru
skattar að meðaltali 32,1% af
VLF. Á árinu 2008 var hlutfallið 28% og verður 28,1% á
árinu 2013. Sá hluti landsframleiðslu sem fer til sameiginlegra verkefna með sköttum
er nær óbreyttur milli 2008 og
2013 en hlutfallið er fjórum prósentustigum lægra 2013 en það
var 2005 til 2007. Tæki ríkið
eins mikið til sín og þá þyrftu
skattar 2013 að vera um 70 mia.
kr., hærri en gert er ráð fyrir í
fjárlagafrumvarpinu.
Þessir mælikvarðar sýna að
skattheimta eftir hrun er minni en
áður. Fjárhæðin sem ríkið tekur í
sköttum er lægri að verðgildi og
hún er lægra hlutfall af því sem
til ráðstöfunar er í þjóðfélaginu.
Að halda því fram að skattar hafi
almennt hækkað er markleysa
ef menn geta ekki hrakið þær
staðreyndir sem við blasa hér
að framan. Breytingar hafa hins
vegar orðið á því hvernig skatta er
aflað og hverjir greiða þá.
Fyrir hverja á að breyta sköttum?
Tal SA um skattlagningu fyrirtækja er í raun tal um skattlagningu eigenda og fjármagns. Þau
virðast líta fram hjá staðreyndum
í þeim efnum hér á landi sem er
þó að finna í skýrslunni. Skatthlutfall lögaðila er með því lægsta
sem gerist í ríkjum OECD, tekju-

skattsgreiðslur lögaðila sem hlutfall af VLF eru með því lægsta
sem þekkist, skattar á fjármagnstekjur eru hér lægri en víðast annars staðar og samanlagður skattur
á tekjur af rekstri (hagnaður
+ arður) er lágur. Rök SA fyrir
frekari lækkun þessara skatta eru
byggð á hentifræði sérhagsmuna
og hugmyndafræði bóluhagkerfisins, en eru ekki reist á hagfræðilegum grunni.
Athugun á skattatillögum SA
sýnir hverjum þær gagnast.
● Auðlegðarskattur. Lækkun um
u.þ.b. 7,4 mia. kr. Skatturinn er
greiddur af um 6.000 aðilum,
2-3% gjaldenda, sem eiga
mestar eignir. Um 70% af skattinum eru greidd af þeim sem
eru í hópi 5% tekjuhæstu framteljenda og um 85% er greidd af
þeim sem eru meðal 30% þeirra
tekjuhæstu.
● Fjármagnstekjuskattur verði
f latur 10% skattur. Lækkun
nettó 2,5 mia. kr. Skatturinn
er greiddur af þeim u.þ.b. 30%
gjaldenda sem hæstar fjármagnstekjur hafa. Hjá þeim
yrði lækkunin nokkuð meiri
en hækkun yrði hjá 60% tekjulægstu gjaldendum.
● Tekjuskattar lögaðila lækki
um 8,5 mia. kr. Tekjuskattur
lögaðila er skattur á eigendur
fyrirtækja. Með lækkun hans til
viðbótar við lækkun fjármagnstekjuskatts yrði skattur á tekjur
af eignarhaldi á félögum 22,5%
óháð því hvað þær eru miklar.
Skattur á launatekjur er allt að
46%. Arðgreiðslur sýna að um
5% tekjuhæstu gjaldenda fá um
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➜ Tillögur SA miða að því
að færa þeim sem nutu
forréttinda í skattamálum
í aðdraganda hrunsins þá
stöðu aftur.

70% arðstekna og 30% þeirra
hæstu fá um 90% arðstekna.
● Veiðigjald lækki um 11,1 mia.
kr. Stærsti hluti veiðigjalda
er greiddur af fáum stórum
útgerðum og er veiðigjaldið
tekið af hagnaði eigenda þeirra
en leggst ekki á reksturinn.
Framangreindar tillögur SA
fela í sér 30 mia. kr. lækkun á
sköttum. Yfir 20 mia. kr. rynnu
til þeirra 5% skattgreiðenda sem
hæstar tekjur hafa og allt að 27
mia. kr. til um 30% tekjuhæstu
skattgreiðenda. Þeir 3 mia. kr.,
sem eftir eru myndu deilast á þá
sem eftir eru.
Tillögur SA miða að því að
færa þeim sem nutu forréttinda í
skattamálum í aðdraganda hrunsins þá stöðu aftur. Með breytingum síðustu ára var sköttum á
þennan hóp þokað frá „vinnukonuútsvari“ upp í meðalskatthlutfall
launamanna. Því vill SA breyta
og færa þeim með blómvendi 30
milljarða króna á hverju ári, sem
almenningur myndi taka á sig með
hærri sköttum eða frekari skerðingu á opinberri þjónustu.
„… mér var þó löngum meir í hug
/ melgrasskúfurinn harði / runninn upp þar sem Kaldakvísl /
kemur úr Vonarskarði.“ Höfundur
Áfanga vildi ekki að gróður landsins gleymdist í glýju skrautblóma.

Tilgangur
„sér“þjónustu
Þekkið þið „sérþjónustuprest“?
Sérþjónustuprestur er t.d.
fangaprestur eða
prestur fatlaðra,
sem sé, prestur
sem starfar fyrir
tiltekið málefni
eða hjá stofnun
Toshiki Toma
eins og spítala
prestur innﬂytjenda
eða elliheimili.
Þeir eru ekki bundnir við sókn, sem
er hefðbundin grunneining í skipulagi kirkjunnar. Að því leyti eru þeir
„sér“. Nú starfa um 18 prestar fyrir
fanga, fatlað fólk, innflytjendur,
sjúklinga á spítölum o.fl.
En af hverju sérþjónustuprestar?
Tvær spurningar munu koma upp.
Í fyrsta lagi, geta prestar í sóknum
ekki sinnt málum sem tilheyra sérþjónustu? Í öðru lagi, hvetur „sérþjónustan“ ekki til aðskilnaðar
tiltekins hóps frá öðrum, eins og
fatlaðs fólks frá öðrum?
Fyrstu spurningunni er auðsvarað. Oftast krefst ákveðið málefni meiri sérþekkingar en í venjulegu prestsstarfi. Og einnig tekur
það mikinn tíma að sinna fólki
almennilega. Ef maður sér hve
mikið sjúkrahúsprestur er upptekinn í sinni þjónustu, mun þessi
fyrsta spurning hverfa.
Síðari spurningunni mun ég
svara þannig. Tilgangur sérþjónustunnar er ekki að aðskilja
ákveðið fólk frá öðru fólki. En það
er satt að við þurfum að veita fólki
með t.d. fötlun eða fólki í sérstökum
aðstæðum eins og fangelsi öðruvísi
þjónustu. En það sem við sérþjónustuprestar sjáum í þjónustu okkar
er ekki fötlun, sjúkdómur eða framandi tungumál, heldur mætum við
manneskjum.
Ég vil meina að aðgreining milli
hefðbundinnar prestsþjónustu og
sérþjónustu sé einungis tæknileg. Sérþjónustuprestar nota öðruvísi nálgun en sóknarprestar til að
kafa í málin í mismunandi og oft
erfiðum aðstæðum, í þeirri viðleitni
að mæta fólki í þeim aðstæðum
sem það er statt og styðja það. Við
þjónum undir kjörorðinu: „Öll erum
við Guðs börn.“
TRÚMÁL
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LÆGSTA VERÐ Á 15,6“
FARTÖLVU MEÐ INTEL i7
OG WINDOWS 8
HJÁ OKKUR !

JÓLATILBOÐ

139.990
AÐEINS KR. 12.414 Á MÁNUÐI
vaxtalaust í 12 mánuði. Innifalið í mánaðargreiðslum
er 3,5 % lántökugjald og mánaðarlegt færslugjald.
GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Lægri bilanatíðni hjá Toshiba
Tölvulistinn er umboðsaðili fyrir Toshiba á Íslandi.
Á undanförnum árum höfum við selt þúsundir fartölva
frá Toshiba og vaktað reynslu okkar viðskiptavina í
samvinnu við Toshiba. Okkar reynsla er sú sama og kom
fram í SquareTrade rannsókn sem gerð var meðal 30.000
fartölvukaupenda á heimsvísu – Toshiba er með eina lægstu
bilanatíðni allra tölvuframleiðanda á Íslandi og í heiminum.
Vinnsluhraði sem hentar þeim kröfuhörðu
Ef þú ert að leita þér að fartölvu sem þú þarft minna að
bíða eftir og vilt að geti unnið í krefjandi forritum með
marga glugga opna, þá er þetta rétta fartölvan. Nýjasti og
öƯugasti Intel i7 örgjörvinn með Ivy Bridge sem skilar mun
meiri hraða en eldri Sandy Bridge útgáfan.

Toshiba SAT L85514W
Fimm stjörnu fartölva með þriðju kynslóð af Intel i7 örgjörva.
Frábær kaup. 3.3 GHz Turbo Intel Core i7 örgjörvi með Ivy Bridge, 4GB
1600MHz vinnsluminni sem er stækkanlegt í 16GB, Intel HD4000
skjákort og stór 500GB harður diskur. 2 x USB3 tengi með margföldum
Ưutningshraða og HDMI tengi fyrir bestu hljóm og myndgæði.
Betri ending með öƯugum örgjörva
Að velja fartölvu með kraftmiklum örgjörva er ekki einungis
mikilvægt til að tölvan vinni hratt heldur er líka skynsamlegt svo
að hún endist betur. Hugbúnaður þyngist með hverri útgáfu og
með öƯugri örgjörva þolir hún betur meira krefjandi hugbúnað
eftir 24 ár án þess að vera of hæg.

Stækkanleg í 16GB vinnsluminni
Það er hagkvæmt og auðvelt að stækka
minnið. Vinsælt er að stækka minnið
upp í 8GB fyrir aðeins kr. 5.990. 816GB
vinnsluminni og i7 örgjörvi er ávísun á
alvöru vinnslu og afköst.

Hagkvæmasta i7 fartölva sem við höfum boðið
Við höfum aldrei náð Intel i7 með Windows 8 niður í jafn lágt verð
hjá okkur. Í krafti þess að við erum umboðsaðili Toshiba á Íslandi
og hagstæðra magninnkaupa tókst okkur að ná henni niður fyrir
verðið á fjölda fartölva með Intel i5 örgjörva á markaðnum.

Námskeið á Windows 8 fylgir með
Með tölvunni fylgir í kaupbæti
námskeið hjá Promennt í nýja Windows
8 stýrikerƭnu þar sem farið er yƭr
notendaviðmótið og helstu nýjungar.

Takmarkað magn sem fer Ưjótt
Tilboðin okkar eru ekki til að sýnast. Þetta tilboð er til á lager
hjá okkur í magni en líklegt til þess að klárast Ưjótt.

WINDOWS 8 NÁMSKEIÐ FYLGIR ÖLLUM TÖLVUM !
Allir sem velja tölvu hjá okkur með Windows 8 fá ávísun á skemmtilegt og fræðandi námskeið sem
haldið er í samstarƭ við Promennt sem sérhæfa sig í fjölbreyttu tölvunámi. MiFrosoft sérfræðingar
Promennt fara yƭr helstu nýjungarnar og helstu grundvallaratriði í notkun Windows 8.

OPIÐ
Virka daga 1018
Laugardaga 1116
REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
Sími 414 1750
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Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

STEFÁNS VALDIMARS
ÞORSTEINSSONAR
fv. feldskera,
Silfurteigi 6, Reykjavík.
Anna Margrét Cortes
Björg Cortes Stefánsdóttir
Halldór I. Elíasson
Steinunn Guðbjörg Stefánsdóttir
Stefán Valdimar Halldórsson
Anna Margrét Halldórsdóttir
Haraldur Darri Þorvaldsson
Steinar Ingimar Halldórsson
Xue Li
Halldór Alexander, Jökull Ari og Hugrún Eva Haraldsbörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

ÞORBERGUR ÓLAFSSON
Garðastræti 6, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu 17. nóvember,
verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju
fimmtudaginn 29. nóvember kl. 13.30.

BURT MEÐ MENNINA Huldufólkið er ekki par hrifið af því þegar mannfólk kemur sér fyrir á eldfjallaeyjunni. Ráðabrugg til að hrekja þá burt
fer hins vegar öðruvísi en þeir ætluðu sér.

Ólafur Þorbergsson
Valborg Gunnarsdóttir
Rakel Þorbergsdóttir
Ragnar Santos
Thelma Þorbergsóttir
Kristinn Jónasson
Ísak, Þorbergur, Arnar, Sölvi, Elsa, Kristófer Karl og
Hildur Emelía.

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu
vegna andláts og útfarar elskulegrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

UNNAR MAGNÚSDÓTTUR
frá Flögu, Núpalind 6, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við Höllu
Skúladóttur krabbameinslækni,
hjúkrunarþjónustu Karitas og starfsfólki á hjúkrunarheimili Das
við Boðaþing fyrir ómetanlega hjálp og alúðlega umönnun í
veikindum hennar.
Haukur Hlíðberg
Alma Hlíðberg
Valur Hlíðberg
Arndís B. Smáradóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Aðalheiður Sævarsdóttir
Jónas Gunnarsson
Hildur Einarsdóttir
Gísli Georgsson

Ástkær eiginkona mín,

GUÐFINNA GUÐMUNDSDÓTTIR
Baugholti 7, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
þriðjudaginn 20. nóvember. Útför verður
frá Ytri-Njarðvíkurkirkju þriðjudaginn
27. nóvember kl. 13.00.
Jón Ásmundsson
og aðrir aðstandendur.

Móðir okkar og amma,

ÁSTHILDUR SIGURGÍSLADÓTTIR
sem lést á hjúkrunarheimilinu Eir
mánudaginn 19. nóvember, verður
jarðsungin frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
28. nóvember kl. 13.00.
Júlíana Þórhildur Lárusdóttir
Þóra Lárusdóttir
Lárus Arnór Guðmundsson
Þórhildur Björnsdóttir
Sigríður Ásta Björnsdóttir
Ásthildur Erlingsdóttir
Ólöf Auður Erlingsdóttir
Ragnheiður Erlingsdóttir

Mamman skrifar
og sonurinn teiknar
Mæðginin Sigrún Elsa Smáradóttir og Smári Rúnar Róbertsson gáfu út sína fyrstu bók
á dögunum, barnabókina Söguna af huldufólkinu á eldfjallaeyjunni. Sigrún Elsa samdi
söguna en Smári Rúnar myndskreytti.
Þegar mannfólk strandar skipi sínu við
huldubyggð á eldfjallaeyju verður uppi
fótur og fit. Huldufólkið hefur heyrt
ýmislegt misjafnt um mannfólkið og
leggur á ráðin um að stökkva þeim burt.
Ráðabruggið fer þó öðruvísi en til stóð
með afdrifaríkum afleiðingum.
Svo hljóðar söguþráðurinn í Sögunni
af huldufólkinu á eldfjallaeyjunni eftir
mæðginin Sigrúnu Elsu Smáradóttur
og Smára Rúnar Róbertsson. Sagan
átti sér langan aðdraganda en Sigrún
Elsa skrifaði fyrsta uppkastið að henni
í barnaskóla.
„Sagan kom aftur í leitirnar þegar ég
var taka til uppi á háalofti árið 2010,“
segir hún. „Ég las hana og sá ýmislegt
skemmtilegt í henni, til dæmis ástir
eldfjalla og fleira. Þetta sat í mér og
ári síðar ákvað ég að reyna að tengja
þessar hugmyndir saman og í heildstæða sögu. Vorið 2011 settist ég niður
og byrjaði að skrifa.“
Sigrún Elsa segir það hafa legið
nokkuð beint við að leita til Smára
Rúnars sonar síns til að myndskreyta
söguna, en hann var á leið í listnám til
Amsterdam sama haust. „Hann vann
því að teikningum fyrir bókina um
sumarið.“
Samstarfið gekk vel að sögn Sigrúnar. „Við fórum yfir það í sameiningu
hvernig anda við vildum hafa í bókinni,
köstuðum á milli okkar hugmyndum og
ræddum þær fram og til baka. Þetta
hefur eflaust styrkt sambandið enn
frekar á milli okkar ef eitthvað er.“
Söguefnið stendur þeim mæðginum
nærri því bæði fæddust þau í Vestmannaeyjum; Sigrún var nýfædd þegar
gaus í Heimaey og flúði yfir á megin-

SIGRÚN ELSA OG SMÁRI RÚNAR Þegar Sigrún Elsa fann drög að sögu sem hún hafði skrifað

í barnaskóla ákvað hún að ljúka við hana. Þá lá beint við að biðja soninn, verðandi myndlistarnemann, um að myndskreyta.

landið með foreldrum sínum á meðan
það gekk yfir en eftir gos flutti fjölskyldan aftur til eyja.
„Askan var manni stöðug áminning
um gosið. Ég hef líka alltaf haft áhuga á
óútskýrðum hlutum; ég ólst upp í gömlu
húsi þar sem hlutir voru alltaf að hverfa
og dúkka síðan upp á stöðum þar sem
var búið að þaulleita. Við gengum út frá
því að við værum með húsálfa heima!
Það var því sjálfsagt engin tilviljun að
ég ákvað að skrifa sögu um huldufólk á
eldfjallaeyju.“
Auk þess að myndskreyta bókina
braut Smári Rúnar hana um og til að
myndirnar fái að njóta sín sem best eru
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Dagblaðið og Vísir í eina sæng
Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug, vináttu og virðingu við andlát og
útför elskulegs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

JÓHANNS KR. ÁRNASONAR
skipasmiðs, Njörvasundi 30 í Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á L4 á
Landakoti fyrir kærleiksríka umönnun.
Sigríður Magnúsdóttir
Laufey Jóhannsdóttir
Skúli Gunnar Böðvarsson
Árni Jóhannsson
Theódóra Þórarinsdóttir
Kristján Jóhannsson
Jóhanna J. Bess Júlíusdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þennan dag árið 1981 sameinuðust
síðdegisblöðin tvö sem gefin voru út í
Reykjavík og barist höfðu illvígri baráttu
um markaðinn frá 8. september 1975.
Óbreyttir starfsmenn þeirra, sem höfðu
litið á keppinautana sem algera fjandmenn,
voru nú allt í einu orðnir vinnufélagar því
þegar þeir komu til starfa þennan morgun
var búið að brjóta niður skilvegginn á milli
ritstjórnanna í Síðumúla 12 og 14.
Þeir héldu sig líka sjá ofsjónir þegar þeir
sáu ritstjóra beggja blaðanna sitja í makindum hlið við hlið, menn sem höfðu ekki
yrt hvor á annan svo vitað væri heldur
skipst á hörðum skeytum í leiðurunum.

Verkfall Félags bókagerðarmanna hafði
staðið frá 14. til 24. nóvember og þá hafði
hugmyndin að sameiningu komið upp og
gott ráðrúm fékkst til að undirbúa hana.
Nýja blaðið hét Dagblaðið & Vísir en var
síðar stytt í Dagblaðið Vísi og síðar DV.
Ritstjórar voru Jónas Kristjánsson, sem
áður ritstýrði Dagblaðinu, og Ellert B.
Schram, áður ritstjóri Vísis. Reynt var
að samhæfa efnisþætti blaðanna en
smám saman dró það meira dám af
Dagblaðinu. Fyrir sameiningu var upplag beggja blaðanna samanlagt 44-48
þúsund eintök en ári eftir sameiningu
var það 37-39 þúsund eintök.

sumar síðurnar með innbrotnum flipa
fyrir textann.
„Mér finnst þetta í aðra röndina vera
listaverkabók,“ segir Sigrún Elsa. „Það
er öðruvísi upplifun að lesa barnabók
með svona myndum. Enda hugmyndin
að gera skemmtilega bók sem fullorðnir
og börn geta notið að lesa saman.“
Sigrún Elsa segir það koma vel til
greina að skrifa fleiri bækur.
„Við ætlum að sjá hvernig viðtökur
þessi fær áður en við ákveðum nokkuð
en ég er búinn að gera drög að annarri
sögu. Þetta var að minnsta kosti það
skemmtilegt að við erum til í meira.“
bergsteinn@frettabladid.is

TALIÐ NIÐUR
Á laugardag byrjar niðurtalning barnanna til jóla.
Það er spennandi að opna glugga á hverjum degi
og fá lítinn súkkulaðimola þótt ekki séu nammidagar alla daga. Flestir vilja gera vel við sig á
aðventu og börnin eru þar ekki undanskilin.

HLAUT SKÚLAVERÐLAUNIN
María Manda hannaði standandi
jólakort fyrir jólin í fyrra. Núna
hefur hún bætt við standandi
pakkamerkispjöldum sem hún
hlaut verðlaun fyrir.
MYND/ANTON
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VERÐLAUNUÐ PAKKAMERKISPJÖLD María Manda umbúðahönnuður hlaut
Skúlaverðlaunin í ár fyrir pakkamerkispjöld sem hún hannaði.
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tandandi pakkamerkispjöldin
hennar Maríu Möndu hlutu
Skúlaverðlaunin í ár en verðlaunin
voru afhent á sýningunni Handverk og
hönnun sem haldin var í byrjun mánaðarins. Verðlaunin eru veitt þeim hönnuði sem talinn er eiga besta nýja hlutinn
á sýningunni og mega hlutirnir hvorki
hafa verið til sýnis né sölu opinberlega
fyrir sýninguna. „Fyrir jólin í fyrra bjó
ég til standandi jólakort og sendi til viðskiptavina minna,“ segir Mandý, eins
og hún er kölluð, en hún rekur umbúðasmiðjuna MMHönnun. „Nokkur
kort lentu á Þjóðminjasafninu af því ég
hafði unnið fyrir það. Vala Ólafsdóttir
sem vinnur þar hringdi í mig og spurði
hvort ég vildi ekki selja jólakortin. Þetta
var bara kortér í jól og ég ætlaði ekki
að fara út í sölu á þessu. Hún talaði mig
til og ég fór með nokkur kort til hennar
sem seldust svo upp. Ég fór með fleiri
kort og þau seldust upp á hverjum degi
fyrir jólin,“ segir Mandý og hlær.
Um síðustu jól notaði Mandý jóla-

kortin sem pakkamerkispjöld á pakka
sem hún gaf vinum og vandamönnum.
Út frá því ákvað hún að hanna minni
pakkamerkispjöldin sem hún hlaut
verðlaunin fyrir. „Bæði kortin og
merkispjöldin hafa framhaldslíf eða
tvöfalt hlutverk því það er líka hægt að
stilla þeim upp og nota sem jólaskraut.
Jólakortin koma vel út ef þeim er raðað
saman á borð eða í glugga og fallegt er
að hengja litlu spjöldin á jólatréð.“
Mandý segir umbúðir skipta miklu
máli í framsetningu verslana og í markaðssetningu en fyrirtæki hennar hannar
umbúðir fyrir bæði lítil og stór fyrirtæki. „Það hefur oft verið vandamál
fyrir hönnuði og handverksfólk að finna
umbúðir sem passa fyrir þeirra vöru. Ég
sérhanna formið á umbúðunum svo það
smellpassi,“ segir hún.
Jólakortin og pakkamerkispjöldin frá
Mandý fást í helstu gjafa- og hönnunarverslunum bæði á höfuðborgarsvæðinu
og á landsbyggðinni.
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lilja.bjork@365.is

NÝTT LÍF
„Bæði kortin og
merkispjöldin hafa
framhaldslíf eða
tvöfalt hlutverk.“
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu
daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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

handhægi
D-vítamín
úðinn,
hámarksnýting

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

www.gengurvel.is
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Fæst í apótekum, heilsubúðum
og stórmörkuðum.

Jólasagan þín
Fréttablaðið efnir til verðlaunasamkeppni um bestu
frumsömdu jólasöguna.
Verðlaunasagan birtist í Fréttablaðinu á aðfangadag,
myndskreytt af Halldóri Baldurssyni teiknara.
Samkeppnin er öllum opin.
Einu skilyrðin eru þau að sagan fjalli um jólin eða fangi
anda jólanna með einum eða öðrum hætti. Lengdarmörk
eru 1.000 til 1.300 orð en að öðru leyti eru efnistök frjáls.
Sögur skal senda á netfangið jolasaga@frettabladid.is.
Skilafrestur er til 5. desember.
Fyrstu verðlaun eru Intel Pentium-fartölva frá Toshiba.
Verðlaun fyrir annað og þriðja sæti eru spjaldtölvur af
gerðinni United.
Sigurlaunin eru frá Tölvulistanum.

TILEINKAÐ KRUMMA
ÍSLENSK HÖNNUN Vík Prjónsdóttir hefur nú sent frá sér tíunda teppið úr íslenskri ull. Teppið hefur fengið nafnið Nátthrafninn.

V

ík Prjónsdóttir hefur sent frá
sér tvær nýjar vörur, ullarteppi
sem kallast Nátthrafninn og
trefil. Nátthrafninn er tíunda teppið
sem kemur frá Vík og er úr íslenskri
ull eins og allar vörur hönnunarfyrirtækisins. Teppið er tileinkað hrafninum en áður hefur Vík Prjóns gefið út
Verndarvænginn, ullarteppi, tileinkað
haferninum. Brynhildur Pálsdóttir, einn
af hönnuðum Víkur Prjónsdóttur, segir
Nátthrafninn nokkurs konar framhald af
Verndarvængnum.
„Nátthrafninn er talsvert minni enda
er vænghaf hrafnsins miklu minna en
arnarins. Nátthrafninn er því léttari og
meðfærilegri en hann er 85 sentímetrar
á breidd og 190 sentímetrar á lengd,“
segir Brynhildur. Teppið er íslensk
framleiðsla eins og allar vörur Víkur
Prjónsdóttur, prjónað úr íslenskri ull,
í dökkum litatónum. „Teppið er ekki
alveg svart þó því hrafninn er ekki kolsvartur. Þegar sólin skín á fjaðrirnar
koma í ljós margir fjólubláir og blágrænir litatónar,“ segir Brynhildur.
„Hrafninn hefur lifað í návist mannsins
eins lengi og menn muna. Tilvist hans
hefur hefur spilað stórt hlutverk í goðsögnum sem og þjóðsögum og eru fáir
fuglar sem hafa öðlast slíkan sess í sögu
okkar og menningu. Hrafninn er talinn

sérstaklega úrræðagóður, skynsamur,
gáfaður og kátur, og hafa menn ávallt
borið mikla virðingu fyrir honum og
spádómsgáfum hans.“
Vík Prjónsdóttir sendir einnig frá sér
trefil undir sömu merkjum, Nátthrafnatrefilinn, í sömu litatónum og teppið.
Trefillinn fæst á öllum útsölustöðum
Víkur Prjónsdóttur en teppið verður
til sölu í Sparki og Kraumi til að byrja
með. Þá voru að bætast við fleiri litir í
treflalínuna, Verndarhendurnar. „Í vor
kemur einnig út glæný treflalína frá
okkur og svo eru margir fleiri spennandi hlutir í bígerð,“ segir hún og vill
helst ekki útskýra það nánar, en forvitni
blaðamanns er vakin. „Við skulum segja
að það sé samstarf við mjög spennandi
erlenda hönnuði. En framhaldið verður
bara að koma í ljós.“
Vík Prjónsdóttir hefur verið víðförul
undanfarin misseri og er nýlega komin
heim af sýningu í Helsinki. Þá er Brynhildur á leið til Stokkhólms ásamt Guðfinnu Mjöll Magnúsdóttur vöruhönnuði á næstu dögum. „Vík Prjónsdóttir
fékk boð á málstofu á vegum Editions
in Craft en það er verkefni sem leggur
áherslu á vinnu með staðbundið hráefni
og framleiðslu. Þar ætlum við að kynna
Vík Prjóns, staðbundna framleiðslu og
■ heida@365.is
íslensku ullina.“

TÍUNDA TEPPIÐ Brynhildur Pálsdóttir vöruhönnuður og Ólafur Páll
Torfason, framkvæmdastjóri Víkur Prjónsdóttur,
með nýjustu vörurnar,
trefil og teppið Nátthrafninn á milli sín.
MYND/ANTON

LITATÓNAR
„Teppið er ekki
alveg svart því
hrafninn er ekki
kolsvartur. Þegar
sólin skín á fjaðrirnar koma í ljós
margir fjólubláir og blágrænir litatónar.“

PORCELANOSA

ﬂísar fyrir vandláta
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MATADOR SLÆR AFTUR Í GEGN
Um helmingur dönsku þjóðarinnar situr límdur við skjáinn
þegar þættirnir eru endursýndir. Meira að segja landsliðsleikur varð að lúta í lægra haldi fyrir þessum gömlu,
vinsælu þáttum. TV2 í Danmörku hefur fært vinsæla spjallþætti til í dagskránni til að þeir séu ekki á sama tíma og
Matador.
Þættirnir voru síðast sýndir fyrir sex árum og voru þá
1,5 milljónir manna sem fylgdust með þeim. Þar utan hafa
3,6 milljónir DVD-diskar með þáttunum verið seldir.
Sérfræðingar segja að þetta gamla, einfalda danska líf
sem þættirnir lýsa höfði vel til nútímafólks sem elst upp
í streitusamfélagi. Þættirnir sýna danska menningu eins

og hún var 1929 til 1947 og það eru bæði ungir og gamlir
áhorfendur sem fylgjast með. Þættirnir voru fyrst sýndir
árið 1978. Þess má geta að þeir urðu einnig mjög vinsælir
í íslenska sjónvarpinu þegar þeir voru sýndir hér á landi á
sínum tíma.
Þættirnir gerast í Korsbæk, dönsku smáþorpi, þar sem
bankastjórinn Hans Christian Varnæs ræður ríkjum. Til
bæjarins flytur Mads Andersen Skjern, setur upp verslun
og tekur til hendinni í athafnalífi bæjarins sem ekki eru
allir sáttir við. Margir skemmtilegar persónur skjóta upp
kollinum í Matador. Það var hinn þekkti rithöfundur Lisa
Nørgaard sem átti hugmyndina af sögunni.

VINSÆLT
Danir fá aldrei nóg
af persónunum í
Matador.

Ó, ERTU MEÐ
JÓLAGJÖF?
■ ÁVALLT VIÐBÚIN!
Á aðventunni getur verið von
á óvæntum gestum og jafnvel óvæntum jólagjöfum. Verið
undirbúin með fáeina aukajólapakka til að gefa í neyðartilvikum. Þeir geta innihaldið
glaðning í formi heimatilbúinnar sultu eða heimagerðs
konfekts, vínflösku, kaffipakka,
jólabaksturs eða óvenjulegs
jólaskrauts. Hafið bara í huga
að gjafirnar séu ykkur að skapi
ef ske kynni að kæmi í ykkar
hlut að njóta þeirra.
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skápar og sé
sérsmíði
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Við sníðum innréttin
inguna að þínum
þín
óskum. Þú g
getur fengið
skúffur og útdregin
véLtauborð undir
u
arnar, ein
einnig útdreginn
óhreina
óhreinatausskáp,
kústas
kústaskáp o.m.ﬂ .

FLATAR
FERSKJUR OG
FLEIRA

BESTA VERÐ!

Baðherbergi
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Vandaðar hillur

Pottaskápar

Þvott
Þvot
Þvottahúsinnréttingar
tahú
húsinnréttingar
i

NÚ Í AÐDRAGANDA JÓLANNA HÖFUM VIÐ ÁKVEÐIÐ AÐ BJÓÐA OKKAR
ALBESTA VERÐ, SANNKALLAÐ JÓLAVERÐ!
KOMDU MEÐ MÁLIN og við
hönnum, teiknum og gerum
þér hagstætt tilboð
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■ SKRÍTNAR STAÐREYNDIR
Ólíkt öðrum ávöxtum
þroskast perur betur eftir að
þær falla af trénu.
● Fíkjur eru trefjaríkari en
annað grænmeti og ávextir.
● Breskir sjóliðar voru
kallaðir „Limeys“ vegna
þess að þeir borðuðu
sítrusávexti til að koma í
veg fyrir skyrbjúg á löngum
ferðum um heimshöfin.
● Sum kínversk afbrigði af
ferskjum eru flöt.
● Jarðarber eru eini ávöxturinn sem hefur fræin útvortis.
● Paprikur geta verið grænar,
rauðar, gular, appelsínugular og fjólubláar.
● Flest næringarefnin í kartöflum eru rétt undir hýðinu.
● Fyrstu gulræturnar voru
hvítar, fjólubláar og gular.
● Forn-Grikkir veittu sigurvegurum íþróttakeppna
sellerí í verðlaun.
● Spergilblóm (e. broccoflower) er grænmeti sem
varð til þegar spergilkáli
og blómkáli var blandað
saman. Það er ríkara af
C-vítamíni en appelsínur
og ríkara af A-vítamíni en
bæði blómkál og spergilkál.
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RAFTÆKI
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ÞÚ VELUR að kaupa innréttinguna í ósamsettum
einingum, samsetta, eða
samsetta og uppsetta.
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FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
Þú nýtur þekkingar og
reynslu og fyrsta flokks
þjónustu.

Háfar
Ofnar

Viftur

VÖNDUÐ RAFTÆKI
Á VÆGU VERÐI
ÁBYRGÐ - ÞJÓNUSTA
ÃSÃJOOSÊUUJOHVN ÃSÃSBGULKVN
Fríform annast alla þjónustu.
(Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).

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

Helluborð
,MJTLÃQBS
Uppþvottavélar

friform.is
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Siggi Hlö

Veistu
hver ég
var?

Heitasta partýið í bænum!

Laugardaga kl. 16 – 18.30

ELDVARNIR YFIR
JÓL OG ÁRAMÓT
VARIST ELDINN Bjarni Kjartansson, sviðsstjóri forvarnarsviðs Slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins, ráðleggur fólki að huga vel að eldvörnum.

E

ldvarnir ættu að vera ofarlega í
hugum landsmanna nú á aðventunni, enda fylgja henni margs
konar kertaskreytingar og ljósaseríur.
„Það verður svolítil aukning á brunum
í desember en mesta aukningin er í
janúar þó svo að áhætturnar virðist
meiri í desember. Það er erfitt að segja
af hverju. Kannski slakar fólk á eldvörnunum eftir að jólunum lýkur eða er sérstaklega meðvitað um þær í kringum
jólin,“ segir Bjarni Kjartansson hjá
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.

HVAR LEYNAST HÆTTURNAR?
„Fyrst og fremst eru það opinn eldur
og kertaskreytingar sem valda hættu
en einnig alls kyns rafmagnsljósaseríur.
Ljósaperur í seríum geta hitnað mikið,
og ef þær liggja lengi utan í einhverju
getur hitinn vel valdið íkveikju. Ég
myndi segja að þessi köldu ljós eins og
díóðuljós séu hættuminni, enda engar
heitar perur til staðar.“
Of mikið álag á rafmagnssnúrum
getur hæglega skapað eldhættu. „Passa
þarf að ekki séu of mörg ljós eða seríur
á grannri framlengingarsnúru. Mörg
ljós eða seríur á einni grannri framlengingarsnúru gerir það að verkum að
hún hitnar og við það skapast eldhætta.“
VARASAMAR KERTASKREYTINGAR
Vinsælt hefur verið að líma myndir
á kerti og varar Bjarni fólk við því.

„Þegar myndir eru límdar utan á kerti
vill það gerast að kertið brennur
niður en svo stendur örþunn filma af
vaxi ásamt myndinni eftir upp úr. En
hæglega getur kviknað í kertavaxinu ef
það nær að hitna nóg. Góð regla er að
halda kertaskreytingum sem lengst frá
kertunum. Þannig minnkar eldhættan.
Einnig mæli ég með að úða eldtefjandi
efni á allar kertaskreytingar.“

JÓLAGJÖF UNGA FÓLKSINS
Eldvarnarbandalagið lét gera könnun á
eldvarnartækjaeign fyrir nokkru. „Þar
kom í ljós að ungt fólk er verst sett í
þeim efnum. Ég mæli því með því að
foreldrar sem eiga börn sem nýlega
eru byrjuð að búa gefi þeim hina svokölluðu heilögu þrenningu í jólagjöf;
slökkvitæki, reykskynjara og eldvarnarteppi.“
TÖLUM SAMAN
Nú sem ávallt á það við að ræða við
börnin sín um eldvarnir. „Nú eru fimm
ára börn búin að fá Loga og Glóð í
heimsókn á leikskólann og átta ára
börnin hafa fengið forvarnarfulltrúa
í heimsókn. Nauðsynlegt er að fara
yfir öryggisatriði með börnunum og
kenna þeim hvernig á að umgangast
eld á heimilinu. Betra er að kenna
þeim hætturnar sem fylgja eldi og að
umgangast hann rétt heldur en að vera
með boð og bönn og skammir.“
■

ELDHÆTTUR
Fyrst og fremst eru það
opinn eldur og kertaskreytingar sem valda
eldhættu, en ekki má
gleyma að við notkun
alls kyns rafmagnsljósasería eykst eldhætta
líka.
MYND/GVA

ÁRAMÓTIN
„Við leggjum
áherslu á áramótin
því þá skapast
aukin hætta á
brunum. Ef þurrt
er og lítill snjór er
til dæmis hætta
á sinubruna. Við
erum því með
aukinn viðbúnað
yfir áramót.“

vidir@365.is

ALLT Á EINUM STAÐ

Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

„Ég gekk fram á síma dóttur minnar í hleðslu og snúran lá meðfram
gólfinu og upp í hillu. Ég sá að nú myndi einhver detta um snúruna
og síminn færi í gólfið. Ég vildi hafa hann á öruggum og vísum stað
og hleðslutækið líka,“ útskýrir Gunnhildur Kjartansdóttir, en hún
hefur látið framleiða statíf úr plasti á vegg fyrir farsíma og hleðslutæki.
Statífið kallar hún 4-phone en áður hefur hún látið framleiða skáp
undir skartgripi sem hún kallar 4-bling.
„Skápurinn fór á markað fyrir ári og á döfinni er að markaðssetja
hann erlendis og einnig símastatífið.”
4-phone fæst meðal annars í verslunum Vodafone, Símans og A4.
Nánari upplýsingar á www.4phone.is.

4-PHONE Á VEGG Gunnhildur Kjartansdóttir hefur látið framleiða statíf á vegg
fyrir farsíma.
MYND/GVA
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ÖRYGGISÞJÓNUSTA
& KERFI

Kynningarblað Eldvarnir, reykskynjarahönnun,
öryggisþjónusta, foreldrarölt og góð ráð.

Eigðu
örugg jól
Fyrir jólin og áramótin skiptir miklu máli að huga að
brunavörnum. Öryggismiðstöðin býður gott úrval af
öryggisvörum eins og reykskynjurum, slökkvitækjum
og eldvarnarteppum í vefverslun sinni, www.oryggi.is.

Ö

ryggismiðstöðin er framsækið
þjónustufyrirtæki sem býður
upp á heildarlausnir í öryggisog velferðarmálum fyrir bæði fyrirtæki og heimili. Fyrir tækið rekur
eigin stjórnstöð til móttöku boða frá
öryggiskerfum viðskiptavina og er
hún starfrækt allan sólarhringinn,
alla daga ársins. Ómar Örn Jónsson,
framkvæmdastjóri markaðssviðs,
segir fyrir tækið leggja mikla áherslu
á brunavarnir núna fyrir jól og áramót. „Við þjónustum bæði heimili og
fyrirtæki varðandi brunavarnir þótt á
ólíkan hátt sé. Í fyrirtækjum tengjast
brunavarnir meira reglugerðum og þar
aðstoðum við þau við að uppfylla þær
kröfur sem eru til staðar. Síðan bjóðum
við upp á allar lausnir fyrir heimili og
ber þar fyrst að nefna reykskynjara
sem er gífurlega nauðsynlegt öryggistæki fyrir heimilið. Við bjóðum bæði
staka reykskynjara og reykskynjara
sem eru tengdir við öryggiskerfi sem
sendir þá brunaboð í stjórnstöð okkar.
Nú fást einnig í vefverslun okkar samtengjanlegir reykskynjarar fyrir þá
sem búa í stórum fasteignum.“

Hafðu reykskynjarann í lagi!
Ómar bendir á að líftími reykskynjara sé almennt um tíu ár. Eftir því sem
hann eldist minnkar hæfni hans til
að greina reyk. „Svo þarf að muna að
skipta um rafhlöður reglulega og prófa
virkni skynjarans með því að þrýsta á
prófunarhnapp. Við mælum með reykskynjara í öll herbergi enda eru raftæki

í flestum herbergjum í dag. Þessi tæki
kosta ekki mikið en skipta aftur á móti
öllu máli komi upp eldur.“
Ómar nefnir einnig slökkvitæki og
eldvarnarteppi sem nauðsynlegan
búnað inn á heimilum enda vilji enginn vera án reykskynjara eða slökkvitækis þegar kviknar í. „Við bjóðum
upp á mikið úrval eldvarnarteppa og
slökkvitækja. Þau eru einnig nauðsynleg inn á öll heimili en það skiptir líka
máli að þeir sem þurfa að nota tækin
viti hvar þau eru staðsett og kunni að
nota þau. Það gerir lítið gagn að fela
til dæmis eldvarnarteppi í skúffu. Að
sama skapi verða slökkvitæki að vera
staðsett þar sem auðvelt er að nálgast
þau. Öryggistækin þurfa að vera aðgengileg.“

Verslað á netinu
Allar þessar vörur fást bæði stakar og í
hentugum tilboðspökkum í vef verslun
Öryggismiðstöðvarinnar, www.oryggi.
is. „Öryggispakki fyrir heimilið er tilvalin jólagjöf, til dæmis fyrir þá sem
eru að byrja að búa. Vefverslunin hefur
verið starfrækt í nokkur ár og er bæði
vel nýtt af fyrirtækjum og einstaklingum. Fyrir jólin leggjum við sérstaka áherslu á brunavarnir. Það er
einfalt og þægilegt að skoða upplýsingar um allar vörur okkar og þjónustu og það tekur skamman tíma að
klára kaupferlið. Þetta eru allt saman
vandaðar vörur á góðu verði. Í vefversluninni er að sjálfsögðu boðið upp á
heimsendingu á vörum.“

Fjárfesting í reykskynjara er ódýrasta líftryggingin að sögn Ómars Arnar Jónssonar, framkvæmdastjóra markaðssviðs ÖryggisMYND/GVA
miðstöðvarinnar.

Eldvarnarpakkar í miklu úrvali fyrir heimili og fyrirtæki

PIPAR\TBWA • SÍA • 123250

Tilvalið í bílinn eða
ferðavagninn

Eldvarnarpakki
Eld
kki 1

Eldvarnarpakki
Eld
d
kki 2

Eldvarnarpakki
Eld
kki 3

Eldvarnarpakki
d
kki 4

Eldvarnarpakki 5

Tilboðsverð í vefverslun

Tilboðsverð í vefverslun

Tilboðsverð í vefverslun

Tilboðsverð í vefverslun

Tilboðsverð í vefverslun

14.668 kr.

20.937 kr.

13.398 kr.

7.205 kr.

14.177 kr.

Listaverð 22.741 kr.

Listaverð 32.460 kr.

Listaverð 20.772 kr.

Listaverð 11.171 kr.

Listaverð 21.980 kr.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn
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Öryggisþjónusta & kerfi
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Foreldrar passa upp á hverfið
Foreldrar eru farnir að taka aukinn þátt í nágrannavörslu. Algengt er að foreldrar grunnskólabarna skipuleggi foreldrarölt um
hverfið sitt með góðum árangri. Röltið styrkir líka samband foreldra og gerir hverfið öruggara.

F

oreldrarölt er mjög virkt í
flestum skólahverfum Kópavogs. Um er að ræða samstarf
foreldra, lögreglu, forvarnafulltrúa og Íþrótta- og tómstundaráðs
Kópavogs. Markmið foreldraröltsins er margþætt. Þau snúa að
hefðbundnu forvarnarstarfi, gefa
foreldrum tækifæri til að kynnast
betur og hverfinu sínu og ekki síst
þjónar það hlutverki nágrannavörslu. Marta Sigurjónsdóttir situr
nú fjórða vetur sinn í stjórn SAMKÓP (Samtök foreldrafélaga í Kópavogi). Hún segir að með því að vera
á ferli eftir útivistartíma barna á
kvöldin sýni foreldrar að þeim sé
ekki sama. „Foreldraröltið á sinn
þátt í að brjóta upp það mynstur
sem annars kæmist á ef enginn fullorðinn væri á ferli. Auk þess á nærvera foreldra líka þátt í að fæla frá
ýmsa ólöglega starfssemi.“

síðan við og hvetja foreldra áfram.
„Hópurinn hittist kl. 22, þegar útivistartíma lýkur, og röltir ákveðna
leið. Þá er stoppað við þá staði þar
sem börn og unglingar gætu helst
verið, til dæmis við skóla, undirgöng, íþróttahús og fleiri staði. Ef
allt gengur vel tekur gangan 1-1,5
klukkutíma.“

Öruggari hverfi

Skólar misduglegir
Fyrsta foreldraröltið í Kópavogi
hófst árið 1994 þegar foreldrar
barna í Hjallaskóla höfðu fengið
nóg af látum og skemmdar verkum
kringum verslunarmiðstöðina í
Engihjalla. Fyrsta veturinn var fámennur hópur foreldra sem gekk
um hverfið en næsta vetur bættust
Digranesskóli, Snælandsskóli og
Þinghólsskóli í hópinn. Á næstu
árum bættust síðan fleiri skólar í

„Foreldraröltið snýr meira að nágrannagæslu,“ segir Marta Sigurjónsdóttir hjá SAMKÓP.

hópinn að sögn Mörtu en foreldrar
eru þó misduglegir milli skóla.
„Skólarnir eru misduglegir hvað
þetta varðar en yfirleitt þarf einhver
að halda utan um röltið innan skólans. Ég á tvö börn í Hörðuvallaskóla
og við röltum öll föstudagskvöld.

MYND/STEFÁN

Snælandsskóli er eini skólinn þar
sem foreldrar rölta bæði á föstudags- og laugardagskvöldum. Auk
þessara tveggja skóla eru það Álfholtsskóli, Kársnesskóli og Lindaskóli sem standa sig best í foreldraröltinu.“

Ferlið fer yfirleitt þannig fram
að einn aðili í skólanum heldur
utan um foreldraröltið en bekkir
skólans skipta helgum á milli sín.
Tölvupóstur er sendur á alla foreldra í bekknum sem á viðkomandi helgi og bekkjarfulltrúar taka

Mörtu finnst foreldraröltið mikilvægur vettvangur þrátt fyrir að
margt hafi breyst frá því hún var
ung. „Börn og unglingar héngu
meira úti í sjoppu og niðri í bæ hér
áður fyrr og hópamyndanir voru
algengari. Í raun er hending að
maður sjái barn úti eftir útivistartíma. Nú hefur þetta mikið breyst
og foreldraröltið snýr meira að nágrannagæslu og að vera vett vangur
fyrir fólkið í hverfinu til að kynnast. Þannig gerum við líka hverfið
okkar betra og öruggara.“
Í Hörðuvallaskóla eru bekkir
skólans í keppni um það hvaða foreldrar eru duglegastir að taka þátt.
Í verðlaun er pitsuveisla fyrir þrjá
duglegustu bekkina sem hefur
leitt til þess að börn og foreldrar
eru mjög áhugasamir um foreldraröltið. Stundum ganga jafnvel 15-20
foreldrar saman. „Að vinna pitsuveislu þýðir eitt bekkjarkvöld fyrir
bekkinn og það munar nú um það.“

NÝTT OG ÖFLUGRA
BLEIKAR OG GRÆNAR FLUGUR Á VEGG
Reykskynjarar eru mörgum þyrnir í
augum en útlit þeirra stangast gjarnan á
við stíl heimilisins. En hver segir
að reykskynjarar þurfi endilega
að vera ljótir og lummó? Finnska
hönnunarfyrirtækið Jalo Helsinki fékk tvo
hönnuði til liðs við sig, Harri
Koskinen og Paola Suhonen,
og leysti það vandamál í eitt
skipti fyrir öll. Úr varð Lento,
bráðsniðugur reykskynjari sem
lítur út eins og fluga á vegg.
Reykskynjarinn er framleiddur í fimm litum og
hefur slegið í gegn.
Meðal annars hlaut
hann Red Dot Design
Award árið 2011.
Lento-reykskynjarinn
fæst í verslunum
hér á landi, meðal
annars Suomi PRKL!
Design á Laugavegi
og í Pottum og prikum
á Akureyri.

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

FRÍÐINDAKERFI

sjálfvirkur afsláttur frá samstarfsaðilum
beint í vasa áskrifenda
25% afsláttur í Skemmtigarðinum Smáralind á sunnudögum.
Virkjaðu kreditkortið þitt og annarra fjölskyldumeðlima á mínar síður
á www.stod2.is. Ört vaxandi hópur samstarfsaðila. Fylgstu með!

25%
afsláttur

FASTEIGNIR.IS
45. TBL.
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Ólafur
Hilmarsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Sölufulltrúi /
Húsasmíðameistari

*

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!

Lóa Sveinsdóƫr
Sölufulltrúi

Sporhamrar 8

Elín Viðarsdóƫr
Lögg. fasteignasali

25,2 m

Opið hús þriðjudaginn 27.11. kl. 17:30-18:00

Vegna
mikillar sölu
vantar
eignir á skrá

x
x
x

2-3ja herbergja
Yndisleg og vel með farin eign
29 fm. sólpallur

x
x
x

93 fm. Jarðhæð
Geymsla í íbúð
Bílskúr með opnara

loa@fasteignasalan.is

Sími: 698 8733

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

820 8081
Sylvía G. Walthersdóttir

Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

sylvia@remax.is
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Spennandi tækifæri
í miðbæ Reykjavíkur
Miklaborg kynnir:
Hljómalindarreitur. Nýtt
og spennandi tækifæri í
miðbænum fyrir fjárfesta.
Nánari upplýsingar í síma 569
7005.

F

asteignasalan Miklaborg
auglýsir eftir áhugasömum
fjárfestum um áframhaldandi þróun og uppbyggingu fasteigna og lóða á Hljómalindarreitnum, Brynjureitnum og Vatnsstígsreitnum í miðbæ Reykjavíkur.
Hér er um að ræða eitt mest
spennandi uppbyggingartækifæri
í miðbænum um langan tíma.
Hljómalindarreiturinn og Brynjureiturinn eru samkvæmt deiliskipulagstillögu í auglýsingu samtals um 20.700 fm., þar með talinn
er hluti af núverandi húsbyggingum sem munu standa áfram. Á
Vatnsstígsreitnum er í gildi skipulag frá árinu 2003.

Frábært tækifæri fyrir áhugasama fjárfesta.

Að sögn Óskar R. Harðarsonar, hdl. og löggilts fasteignasala, eru lóðirnar afar vel staðsettar og hafa allt til brunns að
bera til að verða flaggskip miðbæjarins sem miðstöð verslunar,

viðskipta, þjónustu og ferðamennsku í bland við líflega
menningu og mannlíf borgarbúa og er því áhugavert tækifæri fyrir verktaka, fjárfesta og
fleiri aðila.

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð

Finndu okkur á Facebook

IÐ
OP

S

HÚ

Breiðavík 3
Vönduð 3ja herbergja, 90 fm íbúð
á jarðhæð með sérinngangi og
afgirtum sólpalli. Tvö góð svefnherbergi, þvottahús og geymsla inna
íbúðar og björt stofa. Laus ﬂjótlega.
V. 24,9 m.
Opið hús í dag kl 12:30-13:00
Bogi 6993444

Hamravík - 100 fm.
Stór vönduð 2ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sérinngangi og
sérgarði. Þvottahús og geymsla
innan íbúðar. Vandaðar innréttingar
og gólfefni.

Hyrjarhöfði - 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.

Veghús - 2ja herb.
Góð 65,5 fm íbúð á jarðhæð með
sér garði. Eignin skiptist í anddyri,
hjónaherbergi, baðherbergi með
tengi fyrir þvottavél. Eldhús, stofu
og góða geymslu innan íbúðar.
Frábær fyrstu kaup. V. 15,9 m.

Langholtsvegur 3 ja herb. ris
íbúð
Um er að ræða 3ja herbergja ris
íbúð skráð 56 fm en gólfﬂötur er
stærri. Tvær stofur og eitt svefnherbergi. Rúmgott eldhús. V 16.9 m.

Mánagata-Tvær stúdíó íbúðir
Um er að ræða 37,2 fm vinnustofa
(ósamþykkt íbúð skv. teikningum) í kjallara. Ekkert áhvílandi.
Hefur verið skipt upp í tværi stúdíó
íbúðir. 25 fm og 12,2 fm. Tilvalinn
eign fyrir fjárfesta. V 10.5 m.

Hraunteigur - 3ja herb.
Mikið endurnýjuð 102 fm , 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi. Nýlegar innréttingar
og gólfefni ásamt þerri- og skólplögn. Góð íbúð á góðum stað.
Laus til fhendingar.

Blikaás - Hafnarfjörður
Fín 3ja herbergja 85,7 fm íbúð á
2.hæð í litlu fjölbýli. Sérinngangur.
Útsýni. Parket og ﬂísar á gólfum.
Þvottahús innan íbúðar. Ekkert
áhvílandi. Verð 21,5 millj.

Rauðagerði - 2ja íbúða hús
Gott 230 fm einbýli með 2ja herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Nýlegt
eldhús og baðherbergi. Stórar
suðursvalir og fallegur garður.
V. 47,9 m.

Funahöfði - Iðnaðarhúsnæði.
Húsnæðið skiptist í tvö bil sem bæði
eru 240 fm að stærð eða alls 480
fm. Milliloft er í hluta húsnæðisins
og er þar starfsmanna aðstaða/
skrifstofuaðstaða, sá hluti er ekki inni
í uppgefnum fermetra fjölda eignarinnar. Nokkrar innkeyrsluhurðir eru á
húsnæðinu. Lofthæð er um 5 metrar.
Lóðin er malbikuð og um 1.200 fm
að stærð. V. 49,0 m.

Kringlan - Sjóváhúsið
Til leigu 698 fm skrifstofuhæð á 5.
hæð. Í leigunni fylgir aðgangur að
mötuneyti og fundarherbergjum á
6. hæð og líkamsrækt á jarðhæð
ásamt bílastæðahúsi og bílastæðum utanhúss. Öll umferð um
húsið er aðgangsstýrð og uppfyllir
m.a. kröfur FME til eftirlistsskyldra
aðila. Horft er til langtímasamnings
allt að 10 ára eða lengur.

Breiðahvarf - nýjar sérhæðir.
Vorum að fá í einkasölu einstaklega vandaðar sérhæðir í fjórbýlishúsi. Allar íbúðir með bílskúr,
sérinngangi og sérsólpalli. Afhentar
fullbúnar án gólfefna. Í hverri íbúð
eru þrjú herb. og tvær stofur. Stærð
186 fm - 205 fm. V. 52,0 . - 58,0 m.

Funahöfði 13 - Atvinnuhúsnæði
Húsnæðið skiptist í nokkur bil
og eru á þeim fjórar stórar innkeyrsluhurðir. Heildarstærð hússins
er 840 fm. Húsnæðið hentar til
ýmiskonar reksturs. Gott milliloft
og góð starfsmannaðastaða.
Lofthæð er um 5 metrar. Lóðin
er malbikuð og um 2.100 fm að
stærð. V 95,0 m.

Við leitum eftir;
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Leitum eftir fyrir ákveðin
kaupanda
** 3ja herbergja íbúð fyrir eldri
borgara. **
Upplysingar veitir
Bogi Molby Pétursson
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SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

Hávallagata. Glæsilegt parhús

Fagrakinn - Hafnarﬁrði.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 194,5 fm. parhús á þremur hæðum á frábærum stað í „Gamla
vesturbænum“. Aukaíbúð er í kjallara hússins en hún hefur verið nýtt sem hluti af heildareigninni
undanfarið. Glæsilegar stofur, opið eldhús við borðstofu, sjónvarpsstofa og sex herbergi. Húsið er
mikið endurnýjað á sl. árum, m.a. gólfefni, eldhúsinnréttingar og tæki, gler og gluggar. Einnig er
þakjárn nýlegt. Stór garður til suðurs, sem er mjög skjólsæll. Innkeyrsla nýlega hellulögð.
Verð 66,9 millj.

Gott 115,8 fm. einbýlishús á einni hæð auk 31,5 fm. bílskúrs. Húsið hefur verið mikið endurnýjað
síðustu fjögur árin s.s. ytra byrði, lagnir, aðkoma og garður. Eignin skiptist m.a. í eldhús með
nýlegri innréttingu og góðum borðkrók, stofu og borðstofu, hol/sjónvarpsherbergi með útgengi
á verönd og þrjú herbergi. Afgirtur garður með tvennum veröndum til suðurs og austurs og
hellulagðri aðkomu. Verð 35,8 millj.

Maríubaugur.
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN. Glæsilegt 150 fm. endaraðhús að meðtöldum 30 fm. bílskúr.
Eignin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Mikil lofthæð er í eigninni og innfelld lýsing
í loftum. 3 rúmgóð herbergi. Björt stofa. Eldhús með góðri borðaðstöðu. Glæsileg lóð með stórri
timburverönd til suðurs og heitum potti. Leik- og grunnskóli í næsta nágreinni. Verð 47,5 millj.

Hrísholt – Garðabæ.
Fallegt 250,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað. Stórar samliggjandi
stofur með frábæru útsýni yﬁr borgina, út á sjóinn og víðar. Sólskáli með útgangi á verönd með
heitum potti. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Þrjú stór herbergi auk fjölskyldurýmis. Ræktuð lóð
með hellulagðri innkeyrslu og hitalögnum. Auðvelt er að útbúa 2ja herbergja íbúð á neðri hæð
hússins. Verð 59,0 millj.

4RA – 6 HERBERGJA

Vitastígur. Glæsileg 4ra herbergja íbúð
Glæsileg 89,7 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu og máluðu steinhúsi í miðborginni.
Íbúðin er algjörlega endurnýjuð hið innra m.a. öll gólfefni, innihurðir, baðherbergi með
vönduðum tækjum, eldhúsinnrétting og tæki, raﬂagnir, rafmagnstaﬂa o.ﬂ. Samliggjandi rúmgóðar
skiptanlegar stofur. Tvö herbergi. Stórar nýjar svalir út af eldhúsi til austurs með útsýni yﬁr austurborgina. Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 32,9 millj.

Hamraberg.
Mikið endurnýjað 128,2 fm. parhús á tveimur hæðum með góðum afgirtum garði í rólegu og
barnvænu hverﬁ í efra Breiðholti. Búið er að endurnýja eldhús og baðherbergi. Þrjú herbergi.
Baðherbergi með hornbaðkari og sturtuklefa. Gólfhiti í allri neðri hæðinni. Garður með góðum
veröndum.Verð 35,3 millj.

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

Suðurmýri – Seltjarnarnesi.
Fallegt 159,8 fm. einbýlishús á Seltjarnarnesi. Húsið er upphaﬂega byggt árið 1940, en var síðan
endurbyggt og stækkað árið 2002. Við húsið var byggður bílskúr sem nú er nýttur sem íbúðarrými.
Einnig var rishæð með geymslulofti byggð ofan á húsið. Eignin skiptist m.a. í rúmgóða stofu með
aukinni lofthæð, borðstofu, eldhús og ﬁmm herbergi. Verð 48,0 millj.

Kríuhólar- 4ra herbergja ásamt bílskúr .
116,1 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð auk 25,9 fm. frístandandi bílskúrs. Eldhús opið að hluta.
Rúmgott hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Svalir til suðvestur. Lóð í rækt og góð aðstaða fyrir
börn. Verð 24,7 millj.

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

Glæsilegt 363,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið hefur verið
mikið endurnýjað á sl. árum m.a. er búið að skipta um öll gólfefni, innréttingar, innihurðir, bæði
baðherbergi o.ﬂ. Stórt opið rými sem í eru samliggjandi stofur með útsýni að Esjunni. Stórt eldhús
með eyju og góðri borðaðstöðu. Sjónvarpsstofa inn af holi. Mjög stórt hjónaherbergi með miklum
fataskápum og innréttingum. 3 barnaherbergi. Innaf tvöföldum bílskúr eru góðar geymslur og
rými sem nýtt hefur verið undir líkamsrækt. Stór lóð með skjólgóðum veröndum. Verð 59,9 millj.

Jónsgeisli.

Haukanes – Garðabæ.

Glæsilegt og vandað 266,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 29,3 fm. innbyggðum bílskúr á fallegum útsýnisstað í Grafarholtinu. Eignin er vel staðsett og nýtur mikils
útsýnis frá eigninni. Eignin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Mikil lofthæð er víðast
hvar í húsinu og innbyggð ljós í loftum. Ræktuð lóð með miklum veröndum. Svalir til norðvesturs
út af stofum. Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 79,0 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 norðvesturs. 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.

Kvistaland.

Byggðarendi

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á frábærum stað í Fossvogi. Húsið er samtals 272,9 fm. að
stærð að meötöldum 49,6 fm. bílskúr og um 40 fm. sólskála. Eignin hefur verð mikið endurnýjað
og skiptist m.a. í eldhús með nýlegum háglans innréttingum, sjónvarpshol með útgangi á verönd,
stóra borð- og setustofu, sólskála með heitum potti og fjögur herbergi auk fataherbergis auk
lítillar íbúðar sem hefur verið innréttuð í bílskúr. Ræktuð lóð. Frábær staðsetning. Tilboð óskast

Fallegt 270,6 fm. einbýlishús með aukaíbúð við Byggðarenda. Húsið er mikið endurnýjað. Aðalíbúðin skiptist m.a. í eldhús með eyju og vandaðri sérsmíðaðri innréttingu, stofu og borðstofu
með útgengi í garð, hjónaherbergi með fataherbergi innaf, tvö barnaherbergi og ﬂísalagt baðherbergi. Hiti í gólfum að hluta. Innfelld lýsing á erﬁ hæð. Sér íbúð á neðri hæð. Glæsilegur og
sólríkur garður til suðvesturs. Stór verönd úr harðviði og heitur pottur. Verð tilboð.

Holtagerði -Kópavogi.

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

Straumsalir -Kópavogi. Glæsileg efri sérhæð á útsýnisstað.
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. Rúmgóðar stofur með frábæru
útsýni og útgengi á ﬂísalagðar svalir til suðurs. Borðstofa. Eldhús með ljósum viðarinnréttingum.
Fjögur rúmgóð herbergi. Flísalagt baðherbergi bæði með baðkari og sturtuklefa. Sér þvottaherbergi innan íbúðar. Hitalagnir í innkeyrslu og stéttum fyrir framan hús. Verð 37,9 millj.

Eyjabakki – 4ra herbergja íbúð.
95,5 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í neðra Breiðholti. Íbúðin er mikið upprunaleg að innan.
Stofa og borðstofa með útgengi á litla hellulagða verönd. Eldhús með góðum borðkrók. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 17,9 millj.

NÝJAR ÍBÚÐIR

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM
STÆRÐUM OG GERÐUM
EIGNA Á SÖLUSKRÁ
3JA HERB.

Langalína 15-23
Sjálandi Garðabæ
Nýjar íbúðir í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 15-23 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja frá
67 fm. til 157 fm., ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu fylgja ﬂestum íbúðum í lokaðri og
upphitaðri bílageymslu. Íbúðirnar verða afhentar í mars til september 2013 án gólfefna, þó verða ﬂísar á baðherbergjum og
þvottahúsum. Innréttingar og innihurðir verða úr eik. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

3JA HERB.

Asparás- Garðabæ. Efri sérhæð.
Mjög falleg og vönduð 116,0 fm.íbúð á efri hæð með sér inngangi að meðtalinni 6,7 fm. sér
geymslu á jarðhæð. Íbúðinni var mikið breytt frá upphaﬂegri teikningu og hún innréttuð eftir
teikningum innanhússarkitekt.Granít er í gluggakistum og vandaðar innréttingar og fataskápar.
Innfelld lýsing í loftum í stórum hluta íbúðarinnar. Stórar svalir til suðurs með viðargólﬁ. Húsið er
vel staðsett á fallegum stað við opið svæði og með útsýni að Reykjanesi. Verð 36,9 millj.

3JA HERB.

Mánatún. Íbúð á 6. hæð með suðursvölum
Stigahlíð.

Skipasund.

Falleg 80,7 fm. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi í Hlíðunum. Eldhús með ljósri viðarinnréttingu.
Björt stofa með útgangi á svalir til suðurs. Endurnýjað baðherbergi, ﬂísalagt í gólf og veggi. Tvö
herbergi, bæði með skápum. Verð 22,9 millj.

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

Lækjasmári-Kópavogi- laus strax.

Norðurbakki- Hafnarﬁrði. Glæsileg 3ja herb. íbúð

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 úr kirsuberjaviði. Þvottaherbergi
innan íbúðar. Innangengt í bílageymslu. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð
26,9 millj.

Glæsileg og vönduð 105,2 fm. íbúð á 1. hæð með svölum til norðausturs og stórri og skjólgóðri
verönd til suðvesturs auk sér stæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Íbúðin
er innréttuð eftir höfði eigenda með extra háum innihurðum, vandaðri eldhúsinnréttingu og afar
vönduðu baðherbergi. Aukin lofthæð í íbúðinni. Verð 29,0 millj.

2JA HERB.

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

Drekavellir- Hafnarﬁrði. Útsýnisíbúð.
alleg og vel skipulögð 79,9 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi og sér stæði í bílageymslu. Stórar
svalir til suðurs með frábæru útsýni að Reykjanesi, Bláfjöllum og víðar. Viðarinnréttingar í eldhúsi
og vönduð tæki. Baðherbergi með stórum ﬂísalögðum sturtuklefa. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Tilboð óskast. Auðveld kaup. Aðeins yﬁrtaka áhvílandi veðskulda.

2JA HERB.

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI
Í MIÐBORGINNI
Rauðavað.
Falleg og vönduð 91,3 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sér
verönd auk sér stæðis í bílageymslu. Eldhús með eikarinnréttingum.
Björt stofa með útgangi á hellulagða verönd til suðurs. Þvottaherbergi
innan íbúðar.Verð 24,9 millj.

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

ELDRI BORGARAR

Tvær heilar húseignir auk byggingarréttar á frábærum stað í Þingholtunum. Um er að ræða 10 útleigueiningar.
Eignirnar eru samtals um 550 fermetrar að stærð auk byggingarréttar að um 300 fermetrum til viðbótar á reitnum.
Um er að ræða 2ja og 3ja herbergja íbúðir auk stúdíóíbúða. Íbúðirnar eru allar með eldhúsi og baðherbergi og
eru allar í útleigu í dag. Fyrir liggja drög að teikningum af því sem byggja má til viðbótar og er þar gert ráð fyrir 3-4
íbúðum á þremur hæðum. Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg.fasteignasali

Vatnsstígur
íbúð / vinnustofa

Skúlagata- 2ja herbergja íbúð.
Reykjavíkurvegur - Hafnarﬁrði
46,6 fm. íbúð á 3. hæð við Reykjavíkurveg í Hafnarﬁrði. Íbúðin skiptist í
alrými sem samanstendur af anddyri, stofu, opnu eldhúsi og borðkrók.
Eitt svefnherbergi og baðherbergi með þvottaaðstöðu. Geymsla á
stigagangi. Verð 10,8 millj.

Góð 64,2 fm. 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi fyrir 60 ára
og eldri ásamt sér stæði í bílageymslu. Nýtt parket er á gólfum íbúðarinnar. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, opið eldhús, stofu með útgangi
á svalir til suðurs, eitt svefnherbergi, þvottaherbergi og baðherbergi.
Húsið er nýviðgert og málað að utan. Íbúðin er laus til afhendingar við
kaupsamning. Verð 20,9 millj.

Glæsileg eign í hjarta
miðborgarinnar.
Um er að ræða samtals 318,5 fermetra í þessu fallega og uppgerða steinhúsi við Vatnsstíg sem var allt endurnýjað að utan
á árunum 2005 og 2006. ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ er 108,2 fermetrar
sem var endurnýjuð á afar vandaðan og smekklegan hátt árið
2010. Stór og björt stofa með frönskum gluggum. Vandaðar
sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og á baðherbergi. Svefnherbergi með útgangi á svalir til vesturs. Verð 37,9 millj. VINNUSTOFA- HÆÐ OG KJALLARI. Um er að ræða tvær aðskildar
hæðir samtals 210,3 fermetrar. Efri hæðin er nokkuð opin og
með góðri lofthæð með vönduðu baðherbergi og eldhúskrók.
Stórir gluggar sem snúa að Vatnsstíg. Verð 35,9 millj.
Á neðri hæðinni er gott alrými með baðherbergi, eldhúskrók
og litlu bókaherbergi. Verð 25,0 millj.
EIGN SEM HÆGT ER AÐ NÝTA UNDIR MARGSKONAR
STARFSEMI. Selst saman eða sitt í hvoru lagi.

Einbýli

Víghólastígur - einbýli/tvíbýli

Mjög gott 2ja íbúða hús á útssýnisstað. Tvær
samþykktar íbúðir og hvorri íbúð fylgir 40 fm
bílskúr.Húsið skiptist í 3ja herb. 73 fm góða
og bjarta íbúð í kjallara og 166 fm efri hæð
með 4-5 svefnherbergjum, tvennum svölum
og endurnýjuðu eldhúsi. Hús í mjög góðu
standi m.a. endurnýjað þakjárn, ofnar og
ofnalagnir, eldhús o.m.ﬂ. Mjög góð aðkoma
að húsinu. V. 58,5 m. 2076

Hjallaland 30 - endaraðhús

Grenimelur 17 - neðri sérhæð

Hæðir
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Tómasarhagi 57 - sérhæð

Mjög falleg 4ra herbergja 115,9 fm neðri
sérhæð í góðu fjórbýli á eftirsóttum stað.
Hæðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu,
herbergi innra hol, tvö svefnherb og baðherb.
Í sameign er þvottahús og hjólageymsla.
Garðurinn er sérstaklega fallegur og vel gróinn
með miklum trjám. V. 39,9 m. 2064
Glæsilegt endaraðhús fyrir neðan götu sem mikið hefur verið endurnýjað. Húsið er 185,4 fm og
bílskúrinn er 19,5 fm samtals um 204,9 fm. Meðal þess sem hefur verið endurnýjað er eldhús,
baðherbergi, gólfefni og opnað út í garð frá sjónvarpsherbergi. V. 58,4 m. 2137

Neðri hæð í mikið endurnýjuðu 3-býlishúsi við Grenimel í Vesturbænum. Sér inngangur. Íbúðin
skiptist þannig: stofa, borðstofa, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og hol. Tvær geymslur í
kjallara. Sameiginlegt þvottahús. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:15 - 17:45 V. 34 m.
2061

Norðurbakki 11c - efsta hæð

Tunguvegur 98 - laust strax
Álakvísl - endaíbúð
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Laus strax! Endaíbúð skráð 145, 6 fm á tveimur hæðum með sérinngang og stæði í lokaðri
bílgeymslu við Álakvísl í Reykjavík. Neðri hæð
skiptist í forstofu, snyrtingu, geymslu, eldhús
og samliggjandi stofur. Efri hæð skiptist í hol,
3 svefnherbergi og baðherbergi. Risloft er yﬁr
íbúðinni. V. 27,0 m. 2136

4ra-6 herbergja

Norðurbakki 11 C íbúð 0408 er glæsileg fullbúin endaíbúð á 4.hæð í vönduðu lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar. Halógenlýsing. Tvennar svalir. Gestasnyrting. Fallegt
útsýni. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 -18:00 V. 31,9 m. Einnig verða aðrar
íbúðir í húsinu til sýnis eftir þörfum. VERÐ FRÁ 26,5 - 29,9 M. 2132

Arahólar 2 - 6.hæð A - glæsilegt útsýni

Gott 130,5 fm 6 herbergja raðhús á 3 hæðum við Tunguveg í Reykjavík. Sér garður með timburverönd til suðurs. Húsið skiptist eftirfarandi. Jarðhæð: forstofa, eldhús, gangur og stofa. Efri hæð:
gangur, 3 herbergi og baðherbergi. Kjallari: 2 herbergi, baðherbergi og þvottahús/geymsla.
V. 26,9 m. 2109

Unnarbraut 12 - sjávarústýni
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Hraunbær 104 - 5 herbergja íbúð

Mjög góð 5 herbergja 141,8 fm enda íbúð á 3.
hæð (efstu) við Hraunbæ í Reykjavík. Um er
að ræða mikið endurnýjaða eign með tveimur
svölum. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, stóra
stofu, borðstofu (auðvelt að gera svefnherbergi), herbergisgang með baðherbergi og
þremur svefnherbergjum, stóru eldhúsi og
þvottahúsi. Á jarðhæð er svo geymsla.
V. 27,9 m. 2134

Hraunteigur - björt og ﬂott
4ra herbergja 102,7 fm útsýnisíbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Yﬁrbyggðar svalir. Endurnýjað eldhús,
baðherbergi, fataskápar, rofar og tenglar ásamt ﬂ. Einstakt útsýni er til suðurs, vesturs og norðvesturs yﬁr borgina, til sjávar, yﬁr sundin og til fjalla. Einnig er mjög gott útsýni til austurs úr eldhúsi og herbergjum. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG)
FRÁ KL 12:30 - 13:00 V. 22,5 m. 2151

Bræðraborgarstígur - útsýni

Rúmgóð og björt 5 herbergja 174,8 fm neðri sérhæð í fallegu steinhúsi með bílskúr. Fjögur svefnherbergi, ca 40 fm stofa og borðstofa með útgengi út á vestur svalir. Bílskúr er 30,3 fm með rafm.
og hita. Fallegt sjávarútsýni. V. 45 m. 2104

Skipholt 43 - með bílskúr

Björt og skemmtileg 4ra herbergja 106,6
fm íbúð á 1. hæð í fallegu steinhúsi. Íbúðin
skiptist í hol, rúmgott eldhús, baðh., tvö
svefnh. og tvær stofur. Auðvelt að bæta 3ja
herberginu við. Frá stofu er útgengi út á svalir.
Falleg gluggasetning. V. 29,8 m. 6997

3ja herbergja
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Hverﬁsgata - aukaherbergi

Falleg 74 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð auk
15 fm aukaherbergi í sameign eða samtals 89
fm. Rúmgóð herbergi, falleg gluggasetning og
sameiginlegt þvottahús í sameign. Parket og
ﬂísar á góﬂum. V. 18,5 m. 2141

Vel skipulögð 3ja herbergja 91,1 fm íbúð með fallegu útsýni og svölum í lyftublokk í hjarta Vesturbæjarins. Eignin skiptist í hol, eldhús, stofu, baðherbergi og tvö herbergi. Í kjallara er sérgeymsla
og þvottaaðstaða V. 25,9 m. 2149

Fálkagata - útleigutækifæri

Góð og vel skipulögð 4ra herbergja 110,s fm íbúð á 2. hæð ásamt 22,8 fm bílskúr við Skipholt.
Tvennar svalir eru á íbúðinni sem skiptist í hol, eldhús, þvottaherbergi, stóra stofu, 3 svefnherbergi og baðherbergi. Geymsla er í kjallara. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 12:00 12:30 V. 25,7 m. 1994

Sérbýli á Seltjarnarnesi óskast

Traustur kaupandi óskar eftir
200-300 fm einbýli, raðhúsi eða
parhúsi á Seltjarnarnesi.
Þarf 4 herbergi.
Góðar greiðslur í boði.
Fálkagata 32 - einstakt útleigutækifæri. Um er að ræða samtals 177,9 fm húsnæði sem skiptist
í þrjár sjálfstæðar einingar. Eignin hefur verið leigð út í herbergja eða íbúðarleigu. Bílskúrinn er
innréttaður sem herbergi. Húsið er nýlega viðgert og steinað. Frábær staðsetning steinsnar frá
háskólanum. Húsið er laust og sölumenn sýna. V. 42,9 m. 2135

Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson

Eskihlíð - endaíbúð

Falleg 3ja herbergja endaíbúð í eftirsóttu
húsi. Íbúð skiptist í n.k. forstofu, gang, stofu,
eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi.
Í kjallara fylgir sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús, hjólageymsla o.ﬂ. V. 24,5 m. 2116

2ja herbergja

Þrastarás 75 - laus

Mjög góð og vel skipulögð 2ja herbergja 75
fm íbúð á jarðhæð í nýlegu húsi. Sér inngangur er í íbúðina. Parket og ﬂísar á gólfum og
þvottahús og geymsla innan íbúðar. Úr stofu er
gengið út á sér lóð til austurs. V. 18,9 m. 2111

Atvinnuhúsnæði
Móhella - bílskúrar

Móhella - bílskúrar. 26,3 fm bílskúrar í lengju bílskúra á afgirtu iðnaðarsvæði á
völlunum. Hurð er ca 240x260 cm. Húsið er klætt með aluzink bæði utan sem
innan. V. 3,2 m. 2147

Grensásvegur - bakhús

Grensásvegur 16 er bakhús 364,7 fm skráð vörugeymsla en hefur verið nýtt
sem geymsluhúsnæði með ca 8 aﬂokuðum geymslurýmum misstórum. Ágæt
aðkoma og húsnæði í ágætu standi. Laust. V. 26,9 m. 2069

Eyrartröð - 4ra metra lofthæð

Mjög gott 82,4 fm iðnaðarhúsnæði með um 4 metra lofthæð, salerni og millilofti, Endabil stórar innkeyrsludyr. Snyrtileg og góð aðkoma, malbikað bílaplan.
Blástursofn í húsnæðinu. V. 12 m. 2043

Kirkjulundur - heil húseign.

Hafnarbraut - vinnustofa

Hafnarbraut 11 er skráð 98,7 fm vinnustofa á jarðhæð í góðu húsi sem byggt var
1988 og stendur rétt ofan við höfnina í Kópavogi. Húsnæðið er einn salur með
máluðu gólﬁ og hátt er til lofts, salernisaðstaða og ein stór skrifstofa í enda þar
sem gengið er út á svalir til suðvesturs. Góð staðsetning, laust strax. V. 10,9 m.
1448

Sólvallagata - vandað skrifstofuhúsn.

Fallegt mjög vel skipulagt og smekklega innréttað skrifstofu/verslunarhúsnæði í
nýlegu fjölbýlishúsi á horni Ánanausta og Sólvallagötu á áberandi stað við talsverða umferðaræð með ágætt auglýsingagildi. 4- 5 góðar skrifstofur og fundarherbergi ásamt eldhúsi/kafﬁstofu. Linoleumdúkur á gólfum. Glerveggir stúka af
skrifstofurými. Kerﬁsloft og góð lýsing. V. 27,9 m. 1407

Klettagarðar - glæsilegt atvinnuh.

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

Hamraborg - heil húseign

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

Auðbrekka - atvinnuhúsnæði

Hér er um að ræða heila húseign í miðbæ Kópavogs. Húsið er samtals 1.371 fm
og er kjallari og þrjár hæðir. Lóðin er skv. Þjóðskrá Íslands 1.368 fm og er hún
malbikuð fyrir framan húsið og með bílastæðum. Húsið er vel staðsett í miðbæ
Kópavogs. Hluti hússins er laust en hluti er í leigu. Húsið virðist vera í góðu
ásigkomulagi. Einn stigagangur er í húsinu og er hann í suðvesturhlutanum.
Stigagangurinn er lagður linoleumdúk. Lyfta er í stigaganginum og nær hún
niður í kjallara og upp á allar hæðir. V. 199 m. 1751

Vesturvör - nýlegt og ﬂott

Bæjarhraun - stórt og ﬂott

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

Dugguvogur

Dugguvogur (Kænuvogsmegin). Gott samtals 325 fm atvinnuhúsnæði með
lokuðu porti. Ýmsir nýtingar möguleikar. Þrennar innkeyrsluhurðar. Húsnæðið er
laust nú þegar. Ekkert áhvílandi. V. 43,0 m. 1133

Vagnhöfði - gott athafnasvæði

Mjög gott 350 fm atvinnuhúsnæði við Vagnhöfða 19. Gott afgirt hellulagt port.
Séríbúð á hluta efri hæðar. Góð innkeyrsluhurð. Góð lýsing. V. 33,5 m. 1352

Auðbrekka - gistirými

Atvinnuhúsnæði/íbúð/gistiaðstaða á efri hæð í ágætlega vel staðsettu húsi í
Auðbrekku. Eignin var mikið endurnýjuð fyrir ca 4-5 árum. Mikið útsýni. Skráð
365,8 fm. Í húsnæðinu hefur verið rekin gistiaðstaða/herbergjaleiga. V. 46,0 m.
1460

Til leigu
Borgartún 25 - glæsileg eign til leigu

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

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

Tryggvagata 11 - Sjávar- og fjallasýn

Drangahraun - atvinnhúsnæði

Til leigu er annars vegar 710 fm í vönduðu og glæsilegu skrifstofuhúsnæði á
6. hæð með fallegu útsýni. Vandaðar innréttingar. Möguleiki á að skipta þessu
rými í tvennt. Hins vegar er einnig til leigu 665 fm á jarðhæð í sama húsi með
mikilli lofthæð. Húsnæðið er er staðsett við sjávarsíðuna, stórkostleg fjalla- og
sjávarsýn. Nánari upplýsingar á skrifstofu. 2078

Borgartún - til leigu

Til sölu öll húseignin, sem er gott atvinnuhúsnæði samtals 1092,9 fm. Húsið
skiptist í iðnaðar- verslunar- og skrifstofuhúsnæði og er á þremur hæðum. Á
neðstu hæð er ekið frá baklóð þar sem eru ﬁmm misstór iðnaðarbil. Á götuhæð
er iðnaðarhúsnæði, lagerhúsnæði og verslunarhúsnæði. Á 2.hæð er rúmgott
skrifstofuhúsnæði með sérinngangi og stigahúsi. V. 98,0 m. 1756

Vorum að fá til sölu skrifstofuhúsnæði á 5. og 6. hæð í þessu fallega sex hæða
lyftuhúsi. Fimmta hæðin er 378,3 fm og skiptst m.a. í níu skrifstofur, opið rými,
tækjarými, fundarh., eldhús, snyrtingu og ræstiherbergi. Sjötta hæðin er 208,2
fm og er innréttuð á fallegan máta og skiptist í móttöku með innréttingu, sex
skrifstofur, eldhús, snyrtingu og ræstiherbergi. Flísar og parket á gólfum. Eldvarin
skjalaherbergi á báðum hæðum. Vel staðsett hús með glæsilegu útsýni yﬁr höfnina
og sundin. Hæðirnar eru lausar nú þegar. Allar nánari upplýsingar veita Sverrir
Kristinsson, Kjartan Hallgeirsson og Reynir Björnsson lögg. fasteignasalar. 1983

Bjart og frábærlega staðsett ca 358 fm skrifstofuhúsnæði á 3. hæð (efstu)
í lyftuhúsi við Borgartún í Reykjavík. Tilbúið til afhendingar 1. desember nk.
Ný innréttað, möguleiki á að breyta skipulagi á meðan verið er að vinna að
frágangi. Nánari upplýsingar veitir Reynir. 2025

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

stakfell.is

Vatnsstígur 16-18 – 101 Rvk
Opið hús í dag milli kl 18:00 – 19:00
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.

Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali
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Höfum kaupanda að 2-3
herbergja íbúð í Sala- eða
Lindahverfi í Kópavogi.

Höfum kaupendur að íbúðum
í Espigerði

Höfum kaupanda að einbýlishúsi
miðsvæðis í Reykjavík eða
Garðabæ

Höfum kaupanda að 2ja eða
3ja herbergja íbúð í miðbæ
Reykjavíkur.

Frjóakur - 210 Garðabæ

Eskiholt - 210 Garðabær.

Línakur - 210 Gbæ

Hofakur - 210 Garb.

Kórsalir - 203 Kóp

Á vinsælum stað í Akrahverfnu í Garðabæ:
Glæsilegt 270,4 fm. einbýlishús á einni hæð,
þar af 39 fm. bílskúr. Gott skipulag og vandaðar innréttingar. Góð staðsetning.
Verð 95,6 millj.

Gegnheilt og virðulegt ca. 370 fm. hús í klassískum stíl á frábærum útsýnisstað í Garðabæ.
Góðar stofur, vandaðar innréttingar. Tvöfaldur
bílskúr. Stutt á golfvöllinn. Verð: Tilboð

160,7 fm falleg og björt 5 herb. íbúð á 2.
hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýlishúsi
í Akralandinu í Garðabæ. 4 svefnherb. og 2
baðherbergi. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni.
Getur losnað ﬂjótlega.

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á þriðju
og efstu hæð í lyftuhúsnæði í Akrahverﬁnu.
Stæði í bílageymslu. Rúmgóð geymsla.
Verð: 25.9 millj.

130 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð með stæði í
bílageymslu. Íbúðin skiptist í hol, 3. svefnh.,
bað, þvottah., stofu og eldhús. Laus strax,
sölumenn sýna. VERÐ: TILBOÐ

Tröllakór - 203 Kóp

Glaðheimar- 104 Rvk

Melbær - 110 Rvk

17. Júnítorg - 210 Gbæ

Miðleiti - 103 Rvk

104,1 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi
af svölum við Tröllakór í Kópavogi. Íbúðin
skiptist í forstofu, stofu og samliggjandi
eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og
þvottahús. Sérgeymsla er í sameign ásamt
stæði í bílageymslu.

97.7 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð
í fjórbýli með stórum þaksvölum. Íbúðin
skiptist í hol, baðherbergi, eldhús, stofu og 2
svefnherbergi. Verð 25,4 millj.

278,1 fm fallegt endaraðhús á þremur
hæðum. Kjallari og tvær hæðir ásamt bílskúr.
Séríbúð í kjallara. Fallegur garður með
sólpalli. Verð: 55,9 millj.

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

120,7 fm góð 3ra herb. íbúð. Sér þvottahús er
í íbúðinni en einnig er þvottahús í sameign
með stórum vélum. Tvær geymslur í sameign
tilheyra íbúðinni auk þess sem er sameiginleg hjóla og vagnageymsla.

ATVINNUFASTEIGNIR

Hverafold - möguleiki á tveimur íb.

Tunguvegur - 108 Rvk

Þórðarsveigur - 113 Rvk

Fallegt 275,5 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum á fallegum stað í Grafarvogi Hægt
er að gera aukaíbúð með sérinngangi á
jarðhæð. Mjög fallegur garður til suðurs.

Snyrtilegt og vel staðsett raðhús. Útsýni og
sér lóð sem snýr í suður. Sérmerkt bílastæði.
Á fyrstu hæð er forstofa, stofa og eldhús. Á
annari hæð eru 3 svefnherb. og baðherb.
Í kjallara eru 2 herb. baðherb. og þv.hús.
Verð: 28,3 millj.

Snyrtileg og björt 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér lóð út frá stofu. Stæði í
bílageymslu. Parket og ﬂísar á gólfum. Laus til
afhendingar. Verð: 23,5 millj.

Norðurbrún 2 - 104 Rvk
461 fm. atvinnuhúsnæði vel staðsett í austurbæ Reykjavíkur. 400 fm bjart verslunarhúsnæði
auk 61 fm kjallara. Ágæt aðkoma er að húsinu frá öllum hliðum. Malbikuð bílastæði.
Verð: 80 millj.

Klapparstígur - 101 Rvk

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Unufelli - 111 Rvk

Vönduð og falleg 68,5 fm. íbúð á jarðhæð í
góðu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað í hjarta
borgarinnar. Sér bílastæði í bílageymslu fylgir.
Stutt í verslanir og veitingastaði. Örstutt göngufæri í Hörpuna, leikhús og fallegar gönguleiðir,
t.d. meðfram sjónum. Verð. 25,9 millj.

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

Vel skipulagt og fallegt 226 fm raðhús á einni
hæð, þar af bílskúr 23,7 fm. 3-4 svefnherbergi,
fallegur gróinn suðurgarður. Kjallari er undir
húsinu sem er ekki með fullri lofthæð og
litlum gluggum, þar eru tvær stórar geymslur
og tvö stór herbergi. Verð: 41,8 millj.

Skútahraun - 220 Rvk
642 fm iðnaðarhúsnæði við Skútahraun 11, Hafnarﬁrði auk stórs millilofts. Eignin er laus til
afhendingar strax. Verð: Tilboð.

Langholtsvegur-104 Rvk

Hraunbrún -220 Hfj

Kárastígur - Hofsós

92,9 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara í þríbýli
með sérinngangi. Íbúðin skiptist í forstofu,
eldhús, baðherbergi, stofu og tvö svefnherbergi. Verð: 19,9 millj.

Fallegt og mikið endurnýjað 159,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara.

Sjarmerandi 112,9 fm einbýlishús á Hofsósi.
Húsið er staðsett á frábærum stað í bænum.
Verð: Tilboð

Rafstöðvarvegur - 110 Rvk
1.604,4 fm. atvinnuhúsnæði, húsið skiptist í sex einingar og getur nýst í einu lagi eða í hlutum.
Húsið þarfnast lagfæringar. Frábær staðsettning og sést húsið víða að. Verð: Tilboð.

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

Furuás - Endaraðhús - Hf.
Glæsilegt endaraðhús. Nýkomið í einkasölu
glæsilegt nýtt tvílyft raðhús með innbyggðum
bílskúr. Samtals 268 fm. Húsið er rúmlega tilbúið
undir tréverk að innan. Arkitekta teikningar. Frábær
staðsetning og útsýni. Verð 41,5 millj.

Hrannarstígur 3 - 101 Rvk. (vesturbær)
Sérhæð með bílskúr.
Nýkomið í einkasölu glæsileg 90 fm. neðri sérhæð
auk bílskúr 37,5 fm. Samtals 127,5 fm. í virðulegu
steinhúsi (þríbýli) Eignin er mikið endurnýjuð að
innan sem utan, m.a. nýlegt eldhús, baðherbergi,
parket oﬂ. Bílskúr er óvenju góður, (allt nýtt).
Myndir á netinu. Frábær staðsetning í vesturbæ Rvk.
Laus strax. Ekkert áhvílandi. Verð 39,5 millj.

Fífuhjalli - Sérhæð - Kóp.
Nýkomið í einkasölu sérlega falleg efri sérhæð 152
fm. auk 26 fm. bílskúr samtals 178 fm. í góðu tvíbýli.
Eignin skiptist m.a. þannig 3-4 svefnherbergi. Stofa,
borðstofa, fallegt eldhús , baðherbergi oﬂ. S-v
svalir, mjög fallegur garður með pöllum. Mjög góð
staðsetning innst í botnlanga. Verð 44,9 millj.

Hellubraut - Einbýli - Hf.
Hafnarfjörður - Einstök staðsetning. Hraunhamar
kynnir í einkasölu tvílyft einbýli m/ bílskúr samtals
240 fermetrar. Húsið stendur á einstökum stað v/
Hellubraut 9 með miklu útsýni yﬁr höfnina og víðar.
Í göngufæri við miðbæinn, skóla oﬂ. Verðtilboð.
Uppl. gefur Helgi Jón sölustj. í síma 893-2233.

Hafravellir - Einbýli - Hf.
Glæsilegt 203,6 fm. einbýli á einni hæð ásamt 31,8
fm. bílskúr samtals um 235,4 fm. 4. svefnherbergi.
Eldhús með fallegri hvítlakkaðri innréttingu frá
Bodesign og góðum tækjum.Gólfhiti er í húsinu,
gólfefni eru amerísk hnota frá Parka og Ítalskar
ﬂísar frá Atlas Concorde. Lóð er hraunlóð frágengin
að mestu. Verð 50.9 millj.

Bæjarbrekka - Parhús - Álftanes
Mjög gott vel staðsett 152,6 fm. parhús á einni
hæð ásamt 27,3 fm. bílskúr samtals um 179,9 fm.
vel staðsett við Bæjarbrekku 4 á Álftanesi. Eignin
skiptist m.a í tvö góð barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, bílskúr og sérstæða
geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 45 millj.

Fífuvellir - Raðhús - Hf.
Fallegt raðhús á tveimur hæðum við Fífuvelli vel
staðsett. íbúðarhlutinn er 183,3 fm auk bílskúrs
sem er 27,3 fm samtals 210,6 fm. möguleiki á 5.
svefnherb. Góð egin sem vert er að skoða.
V.41,5 millj.

Norðurvangur - Endaraðhús - Hf.
Mjög gott 145,6 fm. endaraðhús ásamt 31,5 fm.
bílskúr vel staðsett við Norðurvang 12 í Hafnarﬁrði.
Eignin hefur verið töluvert mikið endurnýjuð á
mjög smekklegan hátt. Eignin skiptist í forstofu, hol,
eldhús, stofu, borðstofu, setustofu, gang, herbergi,
annað herbergi sem eru tvö á teikningu, baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús og bílskúr. Fallegar
inréttingar og gólfefni. Verð 41,5 millj.

Suðurhvammur - Raðhús - Hf.
Nýkomið sérlega fallegt og vandað 185 fm. raðhús
með innbyggðum bílskúr. Eign í mjög góðu ástandi
utan sem innan. Þrjú góð svefnherbergi. mögurleiki
á fjórum. Nýstandsett baðherbergi. Nýtt þak og ﬂ.
Skjólgóð baklóð með verönd. Verð 41 millj.

Hverﬁsgata 34 - Einbýli - Hf.
Fallegt 100 fm kósy þrílyft einbýlishús á frábærum
stað í miðbæ Hafnarfjarðar, eignin skiptist m.a. í
3 svefnherbergi, stofu, borðstofu, fallegt eldhús,
baðherbergi og ﬂ. Fallegur skjólsæll garður, verönd,
sérbílastæði, húsið er stærra af grunnﬂeti og nýtist
sérlega vel, eign með sál, laust ﬂjótlega.
V, 29,8 millj.

Fjölbýli

Berjavellir - Hf. - Glæsil. m/bilskúr og
bílastæði.
Nýkomin í einkasölu, nýleg 5. herb. (í dag 4ra
herb.) endaíbúð 134 fm. á 4. hæð samtals stærð
179 fm. Sérinngangur af svölum. Frábært útsýni,
góð staðsetning. Fullbúin eign. (stæði í bílahúsi
fylgir) Hagst. lán. Verð 36,9 millj.

Skipalón - 4ra herbergja - Hf.
Glæsileg 119 fm. endaíbúð á efstu hæð í vönduðu
lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni. Sérinngangur frá svölum.
Þrjú svefnherbergi. Vandaðar innréttingar frá
Brúnás, steinn á borðum. Laus ﬂjótlega. Hagstætt
verð 30,5 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.

Hofakur - 2ja herbergja - Gbæ.
Glæsileg tveggja herbergja íbúð á efstu hæð í þessu
eftirsótta lyftuhúsi í akrahverﬁnu í Garðabæ. Íbúðin
er 76,8 fm auk þess fylgir eigninni stæði í lokaðri
bílageymslu. vandaðar innréttingar og gólfefni. Eign
sem vert er að skoða, laus strax. V.25,9 millj.

Skipalón - 3ja herb. - Hf. - Laus
Nýkomin mjög falleg nýleg 92,3 fm. endaíbúð á
4. hæð í vönduðu nýlegu lyftuhúsi auk stæði í
bílahúsi. Fullbúin vönduð eign. Laus strax. Lyklar á
skrifstofu. Verð 24,3 millj.

Norðurbakki - 4ra hergergja - Hf.
Falleg 4ra herbergja 121,3 fm endaíbúð í reislulegu
lyftuhúsi á fyrstu hæð með óskertu sjávarútsýni,
3 svefnherbergi, björt stofa, borstofa, verönd og
svalir, fallegar innréttingar og gólfefni, falleg eign
sem vert er að skoða. v. 35,4 millj.

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

Skálagerði - 2ja herbergja - Rvk.
Nýkomin í einkasölu falleg 60. fm. íbúð á 3. hæð í
(efstu) í fjölbýli, nýlegt eldhús. Frábær staðsetning í
Smáíbúðahverﬁnu. Verð 17,8 millj.

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. 49 millj.

Norðurbakki 11-13 - 3ja herb.- Hf Útsýnisíbúðir - Nokkrar eftir.
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. Verð kr. 25. millj - 31,9 millj.

Atvinnuhúsnæði

Bæjarhraun - Hf. - 2615 fm.
Nýkomið sérlega gott, vandað atvinnuhúsnæði/ verslunar, skrifstofu húsnæði á besta stað í Hafnarﬁrði.
Mikið auglýsingargildi. Húsið stendur á sérlóð. Húsið
er 2615,2 fm. Vörumerking er með starfsemi í húsinu,
áður Góu/Lindu húsið. Fullbúin eign. Verðtilboð

Skútahraun - Hfj. - Hagstætt verð - Góð
staðsetning.
Nýkomið sérlega gott 642 fm. atvinnuhúsnæði með
mikilli lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Rúmgóð
lóð. Frábær staðsetning í rótgrónu hverﬁ. Laust
strax. Verð 54,9 millj.

Miðhraun - Gbæ.
Nýkomið glæsilegt vandað 421,5 fm. atvinnuhúsnæði á besta stað í Gbæ. Húsið klætt að utan,
innkeyrsludyr. Góð lofthæð. Vinnslusalur. Skrifstofur
oﬂ. Tilvalin eignfyrir heildsölu oﬂ. Eigandi : Lánastofnun. Verð 45 millj.

Kaplahraun - Hf.
Nýkomið í einkasölu gott atvinnuhúsnæði 266 fm.
auk 70 fm. milliloft. Góð lofthæð. Innkeyrsludyr.
Frábær staðsetning í grónu hverﬁ. Húsið er í leigu
(2. ár - Bakarí) Hagstætt verð 29. millj.

Drangahraun - Hf.
Nýkomið í einkasölu gott 120 fm. atvinnuhúsnæði á
þessum rótgróna stað. Innkeyrsludyr. Góð lofthæð.
Verð 15,9 millj.

Gjahella - Atvh. - Hagstætt verð. - Eitt
bil eftir.
Nýkomið til sölu bil í þessu vandaða atvinnuhúsnæði. Um er að ræða 120 fm. grunnﬂötur auk 120
fm. steypt milliloft, samtals 240 fm. Mikil lofthæð
og innkeyrsludyr. malbikuð lóð. Verð 14,9 millj.

Lónsbraut - Atvh. - Hf.
Nýkomið gott 60 fermetra atvinnuhúsnæði auk
millilofts að hluta, (geymsla) Góð lofthæð og innkeyrsludyr. Góð staðsetning. Laust strax.
Verð 8,9 millj.

Móhella - Hf. - Bílskúr.
Nýkomin góð, nýleg 27 fm. bil á þessum vinsæla
stað. Innkeyrsludyr. Læst/ vaktað geymslusvæði.
Verð frá 2,9 millj.

Trönuhraun - Atvinnuhúsnæði - Hf.
Hraunhamar kynnir : 365 fermetra atvinnuhúsnæði.
Góð lofthæð og nokkrar innkeyrsludyr. Eignin
þarfnast lagfæringar að hluta. Góð staðsetning.
Verð 29.5 millj.

Kirkjulundur - Atvinnuhúsnæði - Gbæ.
- 663 fm.
Glæsilegt verslunar/ skrifstofu og þjónustuhúsnæði
samtals 663 fm. Góð aðkoma og auglýsingagildi.
Húsið er á sérlóð. Eignin er að hluta til í leigu. Góð
fjárfesting. Verð 70. millj.
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar
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Laust strax

200 Kópavogur

109 Reykjavík

112 Reykjavík

Þinghólsbraut

Hverfisgata

Kögursel

Gullengi

Endurnýjuð 3ja herb., 84,1 fm efri hæð

Glæsilegt endurnýjað hús

Talsvert endurnýjað parhús

Falleg 105 fm, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð

Gott skipulag og óviðjafnanlegt útsýni

Íbúðinni hefur verið skipt í tvær 2ja herb. íbúðir

Rólegt og barnvænt umhverfi

Stór afgirtur sólpallur

Hús endurnýjað og falleg lóð

Önnur á 1. hæð og hin í kjallara samt. 81,9 fm.

3-4 svefnherbergi, gott skipulag

Stutt í alla þjónustu

Þvottahús og geymsla í íbúð

Allt nýlegt eða ný endurnýjað

Eigninni fylgir bílskúr

Verð:

Fyrirvari gerður um að deiliskipulagstillaga sem nú er í auglýsingu geti tekið breytingum.

101 Reykjavík

25,8 millj.

Verð:

26,9 millj.

Verð:

37,9 millj.

Verð:

26,9 millj.

MIKLABORG OG LAUGAVEGSREITIR EHF. KYNNA

Vatnsstígsreitur
Fasteignasölunni Mikluborg f.h. Laugavegsreita ehf. hefur verið falið að
leita að áhugasömum fjárfestum um áframhaldandi þróun og uppbyggingu fasteigna og lóða Laugavegsreita ehf. á Vatnsstígsreitnum í 101
Reykjavík, en um er að ræða byggingarlóð á frábærum stað í miðborginni. Á svæðinu eru mikil tækifæri til uppbyggingar á blandaðri byggð
íbúða, verslunar og þjónustu.
Vatnsstígsreiturinn er með samþykkt deiliskipulag frá árinu 2003 en fyrirhugaðar eru breytingar í samráði við skipulagsyfirvöld í Reykjavík.
Sá hluti Vatnsstígsreits sem stendur til boða er suðvesturhluti reitsins
sem afmarkast af Laugaveg og Vatnsstíg. Þar eru húsin Laugavegur 33
að hluta, 33A, 33b að hluta og 35, ásamt væntanlegum byggingarrétti.
Allar nánari upplýsingar um reitina og kynningargögn veita:

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

Kíktu við á

www.miklaborg.is
Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
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Lækkað verð – frábær kaup

112 Reykjavík

112 Reykjavík

Frostafold

Básbryggja

Góð 95,6 fm, 3ja - 4ra herbergja

Falleg 3ja herbergja, 99,7 fm íbúð

Skemmtilegt fyrirkomulag

Álfhólsvegur

Sérinngangur
Fallegt útsýni
Verð:

23,9 millj.

201 Kópavogur Jarðhæð með sér inngangi
Laus við kaupsamning

Tvöfaldur góður bílskúr
4 svefnherb, alls um 250 fm

Fallegt tvílyft einbýlishús
Gott viðhald, frábært útsýni

47,5 millj.

Verð:

25,5 millj.

Verð:
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110 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

Naustabryggja

Selbraut

Tveggja hæða lúxuseign

Yrsufell

206 fm, 4 svefnherbergi
Vandaðar innréttingar og tæki
Sérlega björt og rúmgóð eign
Verð:

44,9 millj.

Mjög góðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
Lausar við kaupsamning
Hús í mjög góðu standi
Klætt með nýju járni á þaki

111 Reykjavík
Vel hirtur garður og sameign
Góð bílastæði. Stutt í alla þjónustu
Verð 2ja herb: 12,5 millj
Verð 3ja herb: 15,9 millj

227 fm, tveggja hæða raðhús
Tvöfaldur skúr
5 svefnherbergi, þar af 4 mjög rúmgóð
Stórar svalir

Nánari upplýsingar veitir

Gott skipulag

Halldór í síma 897 4210

56,5 millj.

Verð:

221 Hafnarfjörður

112 Reykjavík

Burknavellir

Breiðavík

4ra herbergja íbúð

Góð 105,4 fm, 3ja herbergja endaíbúð

Stæði í bílageymslu

Sæviðarsund raðhús

Sérinngangur
Stærð 101,7 fm
Lyftuhús

Verð:

23,9 millj.

Glæsilegt raðhús með bílskúr
Allt á einni hæð

113 Reykjavík

104 Reykjavík
Stórir gluggar
Góðar stofur
Fallegur garður

Á fyrstu hæð
Með góðri hellulagðri og afgirtri verönd
Í litlu fjölbýli

54,5 millj.

Verð:

109 Reykjavík

270 Mosfellsbær

108 Reykjavík

Þórðarsveigur

Dalsel

Þrastarhöfði

Rauðagerði

Falleg 3ja herbergja á 2. hæð

2ja herbergja íbúð í kjallara

Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús

Hæð með bílskúr

Stórar suðvestur svalir

Góð fyrstu kaup í barnvænu hverfi

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Mikið endurnýjuð

Lyftuhús

Lítið niðurgrafin

Miklar svalir - mikið útsýni

Frábær staðsetning

Ágæt gólfefni og innréttingar

Vandaðar innréttingar og tæki

Stæði í bílageymslu
Verð:

24,9 millj.

Verð:

210 Garðabær

11,5 millj.

24,9 millj.

Verð:

Instabus rafkerfi

110 Reykjavík

Verð:

87,0 millj.

32,9 millj.

Verð:

170 Seltjarnarnes

203 Kópavogur

Bjarkarás

Reiðvað

Tjarnarból

Álfkonuhvarf

Stórglæsileg hæð í Garðabæ

GÓÐ LÁN ÁHVÍLANDI

Falleg 140 fm, 5 herbergja íbúð

Glæsileg 4ra herbergja, 120,7 fm

150,3 fm 4ra herbergja
Stæði í bílageymslu
Frábært ústýni
Stutt í alla þjónustu

Falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð

Nýlegt eldhús og bað

Sérinngangur

Afgirtur sólpallur, sérinngangur

Gluggar og gler endurnýjað

Þrjú svefnherbergi

Stæði í lokaðri bílageymslu

3 góð svefnherbergi (möguleiki á 5)

Verð:

2/6

42,5 millj.

Verð:

34,5 millj.

Verð:

33,5 millj.

Stæði í bílakjallara
Verð:

29,5 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

221 Hafnarfjörður

101 Reykjavík

Drekavellir

Klapparstígur
Glæsileg útsýnisíbúð

Falleg 92,5 fm, 3ja herbergja
Suðursvalir

112 Reykjavík

Laufrimi parhús

Stutt í skóla og leikskóla

Verð:

22,9 millj.

Vandað fjölbýlishús
Mikið endurnýjuð íbúð

Rennihurð úr eldhúsi á pallinn
Stór og mikill pallur
Verð:

Fallegt 148,7 fm einbýli
Bílskúr 25,6 fm

Stæði í bílageymslu

39,9 millj.

Verð:

104 Reykjavík

800 Selfoss

Gnoðarvogur

Kálfhólar Selfossi

2ja herbergja
Jarðhæð

Birkigrund

Sérinngangur
Töluvert endurnýjuð
Góð áhvílandi lán frá ÍLS

Verð:

18,9 millj.

Miklar stofur og 4 stór svefnherbergi
Mikið endurnýjað

200 Kópavogur
Góður suðurpallur og heitur pottur
Vinsæl staðsetning
Verð:

69,5 millj.

Fallegt og vel skipulagt parhús
Eignin er alls 160 fm með bílskúr
Rúmgóð stofa, borðstofa og eldhús
Þrjú góð svefnherbergi + fataherbergi
Baðherbergi og gestasnyrting
Vel innréttuð eign
Verð:
29,2

112 Reykjavík

Glaðheimar

Vel staðsett endaraðhús

Falleg 5 - 6 herbergja sérhæð

Aukaíbúð í kjallara

101 Reykjavík

Ljósvallagata

Stór sólstofa
Pallur með heitum potti
Verð:

42,9 millj.

Samtals 169,2 fm, þar af 31,4 fm bílskúr
Gróinn garður

Vestursvalir
Þvottahús innan íbúðar

Glæsileg 126,3 fm hæð
Stórt og endurnýjað eldhús

220 Hafnarfjörður

Vinsæl staðsetning
Verð:

104 Reykjavík

42,5 millj.

Góð áhvílandi lán

Kórsalir

Bjarkarás

Sérinngangur

Góð 103,2 fm búð á 2. hæð

Glæsileg hæð í Garðabæ

Tvö svefnherbergi

Töluvert endurnýjuð

Gróinn garður

Góð staðsetning

Glæsileg 4ra herbergja íbúð
Stórar stofur
Þvottahús innan íbúðar
Mikið útsýni
Stæði í bílageymslu

19,5 millj.

Verð:

23,0 millj.

39,9 millj.

210 Garðabær

Kleppsvegur

Gott sambýli

Verð:

201 Kópavogur

Langeyrarvegur sérhæð

Verð:

millj.

104 Reykjavík

Garðhús

Frábært verð

44,9 millj.

3ja herbergja, 150 fm
Sérinngangur
Stæði í bílskýli
Verð:

32,7 millj.

Fallegar innréttingar

Verð:

42,5 millj.

Laust strax

220 Hafnarfjörður

220 Hafnarfjörður

103 Reykjavík

203 Kópavogur

Hvassaleiti

Laufvangur

Hörðukór

Bárujárnsklætt timburhús stærð 159,2 fm

Fallegt 182 fm 2ja hæða raðhús

Glæsileg 3ja herbergja

Húsið er þrílyft, kjallari, hæð og ris

Innbyggður bílskúr

Mikið endurnýjað

5-6 herbergi

Skemmtileg 4ra herbergja íbúð
Vel skipulögð og rúmgóð
Þvottahús innan íbúðar
Rúmgóð geymsla
Stutt í skóla og aðra þjónustu

Hraunbrún

Gróin lóð með góðum palli og heitum potti
Verð frá:

MIKLABORG

35,0 millj.

Góður lokaður garður
Verð:

51,5 millj.

Verð:

Suðursvalir
Útsýni
Lyftuhús

24,9 millj.

Verð:

28,8 millj.
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Brynjureitur
Fasteignasölunni Mikluborg f.h. Laugavegsreita ehf. hefur verið falið
að leita að áhugasömum fjárfestum um áframhaldandi þróun og uppbyggingu fasteigna og lóða Laugavegsreita ehf. á Brynjureitnum í 101
Reykjavík, en um er að ræða byggingarlóð nálægt hjarta miðbæjarins. Á svæðinu eru mikil tækifæri til að skapa nýtt og skemmtilegt
borgarumhverfi með blandaðri byggð íbúða, verslunar og þjónustu
en gert er ráð fyrir allt að 40 íbúðum á reitnum.
Á Brynjureitnum skv. deiliskipulagstillögu sem nú er í auglýsingu, er
gert ráð 7.077,3 fm byggingarmagni í nýbyggingum og að 1.495,7 fm
standi af núverandi húsbyggingum. Lóðirnar eru skráðar 2.623 fm.
Gert er ráð fyrir verslunum á jarðhæð og þjónustu og íbúðum á efri
hæðum, þröngum og skemmtilegum göngugötum á reitnum þannig
að hann verði vettvangur byggðar þar sem hægt er að njóta skjóls og
sólar í og við hringiðu iðandi mannlífs miðborgar Reykjavíkur.

Fyrirvari gerður um að deiliskipulagstillaga sem nú er í auglýsingu geti tekið breytingum.

MIKLABORG OG LAUGAVEGSREITIR EHF. KYNNA

Fyrirvari gerður um að deiliskipulagstillaga sem nú er í auglýsingu geti tekið breytingum.
m.
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Hljómalindarreitur
Fasteignasölunni Mikluborg f.h. Laugavegsreita ehf. hefur verið falið
að leita að áhugasömum fjárfestum um áframhaldandi þróun og
uppbyggingu fasteigna og lóða Laugavegsreita ehf. á Hljómalindarreitnum í 101 Reykjavík, en um er að ræða eitt mest spennandi uppbyggingartækifæri í miðbæ Reykjavíkur á síðari tímum.
Á Hljómalindarreitnum skv. deiliskipulagstillögu sem nú er í auglýsingu, er gert ráð fyrir 9.387,5 fm í nýbyggingum og að endurgert
eða viðhaldið verði um 2.685,5 fm af eldri húsbyggingum sem munu
standa áfram. Samtals byggingarmagn á lóðunum er því 12.073 fm
og eru lóðirnar skráðar 4.140,4 fm.
Hljómalindarreiturinn hefur allt til brunns að bera til að verða flaggskip
miðbæjarins sem miðstöð verslunar, viðskipta, þjónustu og ferðamennsku í bland við líflega menningu og mannlíf borgarbúa og er því
áhugavert fjárfestingartækifæri fyrir verktaka, fjárfesta o.fl. aðila.
Allar nánari upplýsingar um reitina og kynningargögn veita:

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

569 7000

Til sölu eða leigu
Einstök
staðsetning
Eignin býður upp á mikla möguleika
s.s. fyrir höfuðstöðvar fyrirtækja, stakar
skrifstofuhæðir eða sem hótelbygging
fyrir allt að 50 herbergi.

Ein glæsilegasta bygging landsins er til sölu eða leigu.
Eignin er til afhendingar strax.
Húsið er alls um 2.800 fm og skiptist þannig:
Götuhæð og kjallari, um 800 fm, hýsir í dag
vinsælan veitinga- og skemmtistað.
Glæsilega innréttaðar skrifstofur með mikilli
lofthæð á fjórum hæðum ásam óinnréttuðu
risloft og turnherbergi sem býður upp
á mikla möguleika.
Tveir inngangar og lyfta.

Hinn vinsæli veitinga- og skemmtistaður Esja
er á jarðhæð: Tækifæri fyrir kraftmikla aðila til
að hefja þar rekstur.
Einstakt tækifæri.

Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson, hdl og löggiltur fasteignasali
í síma 661 2100 eða 569-7005.

Laus strax

108 Reykjavík

101 Reykjavík

107 Reykjavík

210 Garðabær

Stóragerði

Vatnsstígur

Frostaskjól

Hofakur

Glæsileg 5 herbergja, 176 fm íbúð á jarðhæð

Falleg íbúð í hjarta borgarinnar

Stórglæsilegt 344 fm einbýli

Falleg 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi

Sérinngangur

Stór stofa og tvö svefnherbergi

3ja herb. aukaíbúð með sérinngangi

Eign á efstu hæð með útsýni

Frábær staðsetning

Frábær staðsetning

Góð gólfefni og innréttingar

Nýlega uppgerð íbúð

Vandaðar innréttingar

Rúmgóðar svalir

Nýlegt hús
30 fm sérverönd
Verð:

53,5 millj.

Verð:

109 Reykjavík

17,4 millj.

4 svefnherbergi

107 millj.

Verð:

203 Kópavogur

Stæði í bílageymslu

108 Reykjavík

Hörðukór

Tunguvegur

Maríubakki

Stærð 60,6 fm

Glæsileg 3ja herbergja

Skemmtilegt raðhús á þremur hæðum í

Góð 86,1 fm íbúð

Snyrtileg íbúð

Suðursvalir

Smáíbúðahverfinu

Endurnýjað eldhús

Endurnýjuð eldhúsinnrétting

Útsýni

Rótgróið umhverfi

Þvottahús innan íbúðar

Lyftuhús

Miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

Verð:

6/6

15,9 millj.

Verð:

28,8 millj.

Björt og eiguleg séreign

Verð:

28,3 millj.

25,9 millj.

109 Reykjavík

Stelkshólar

Suðursvalir

Verð:

Frábær aðstaða fyrir börn
Verð:

18,9 millj.

MIKLABORG

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

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

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

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

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

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Stærri eignir

Kambasel - Endaraðhús.

Álfhólsvegur - Gott útsýni

Góð 4ra herb 125,4 fm í Víkurhverﬁ
Grafarvogs

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

Höfum tekið í sölu fallega 125,4 fm íbúð á efstu hæð
í 3ja hæða fjölbýli við Breiðavík í Grafarvogi. Íbúðin
er í dag með fjórum svefherbergjum, þar sem fjórða
herbergið er tekið af hluta stofunnar. Mjög rúmgóð þrjú
herb. og mjög rúmgott eldhús. Falleg íbúð á góðum
stað í Víkurhverﬁ Grafarvogs. Verð 29 milj. Uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356.

Skúlaskeið - Öll endurnýjuð.

Krókamýri - glæsilegt einbýli

Vorum að fá til sölu stórglæsilegt ca. 250 fm einbýlishús
á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr.
Húsið er sérlega vel skipulagt, vandaðar innréttingar og
gólfefni. Fimm svefnherbergi. Skemmtilegar stofur mót
suðri. Mjög stór og vönduð timburverönd í suður með
heitum potti. Frábær staðsetning í lokaðri botnlagnagötu. Stutt í skóla og alla þjónustu, börnin þurfa ekki
yﬁr götu í skólann. Verð 84.9 millj. Uppl. veitir Bárður
sölustjóri í 896-5221, hringdu og pantaðu skoðun, er
alltaf við símann.

Vorum að fá mjög gott mikið endurnýjað 180,3 fm.
endaraðhús, möguleiki á 5 svefnherbergjum. Stórar
ﬂísalagðar svalir. Arinn í stofu. Mjög góð staðsettning
á húsi innst í götu. V. 42,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Eldri borgarar

Tunguvegur 88 - við sýnum þér eignina
þegar að þér hentar.

Snorrabraut 56 B - frábært verð í hverﬁ 101.

Til sýnis og sölu 130 fm raðhús á frábærum stað í
Smáíbúðahverﬁnu. 5 svefnherb. Laust strax. Skuldlaus
eign á eftirsóttum stað. Uppl. veita Heiðar í 693-3356
eða Bárður i 896-5221. Hringdu, erum alltaf við símann.
Verð 28.3 millj.

Glæsileg 85 fm íbúð á 1 hæð í vönduðu lyftuhúsi (fyrir
55 ára og eldri) á fráb. stað. Íbúðin er sérl. vel skipulögð,
2 góð svefnherb. Parket. Suðurverönd. Íbúðin er vel
staðsett í húsinu, engin umferðarhávaði og stendur mjög
sér mót Droplaugarstöðum. Laus. Verð 23,5 millj. Bárður
sölustjóri sýnir eignina, hringið bara í 896-5221.

Veghús - 4ra herb. með fallegu útsýni.

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
Þangbakki mikið endurnýjuð.

Bæjargil - fallegt einbýli

Nýkomið í einkasölu sérlega vel skipulagt og vel innréttað 190 fm einbýlishús. Innb. bílskúr. 5 svefnherbergi.
Parket. Húsið var mikið endurnýjað að innan 1999,
parket, eldhús, aðalbaðherbergi og ﬂ. Góðar timburverandir, fallegur garður, 3 bílaplan. Verð 55 millj. Uppl.
veitir Bárður H Tryggvason sölustjóri í 896-5221.

Háalind - parhús á einni hæð. laust fyrir jól.

4ra herbergja 92 fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk með
glæsilegu útsýni, skipulag eignar er gott og sameign góð.
Verð 22,9 m. uppl. veitir Þórarinn s. 844-6353
Helluvað - Glæsileg íbúð með frábæru
útsýni.

Nýbygg. & Lóðir

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

Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi

Aﬂakór - glæsilegt hús

Gott mjög vel skipulagt ca. 150 fm parhús á einni hæð
með innb.bílskúr. Parket og ﬂísar á gólfum, vandaðar
innréttingar. V. 42,9m.Mögul. að taka minni eign upp í
kaupverð. Nánari uppl. Ellert 893-4477
Nýkomið í einkasölu 340 fm einbýlishús á 2 hæðum
m. innb. bílskúr og 60 fm aukaíbúð með sérinngangi,
mögul. að útbúa aðra ca.60 fm íbúð í rými sem er ekki
inní 340 fm. Húsið er fullbúið að innan á vandaðann
hátt. Glæsilegt útsýni. Stór steypt verönd í vestur út frá
eldhúsi. Steypt bílaplan með hitalögn. Óskað er eftir
tilboði í húsið. Upplýsingar veitir Bárður H Tryggvason
sölustjóri í 896-5221

Glæsil. einbýli með 80 fm bílskúr á
Kjalarnesi.

Höfum tekið í sölu 250 fm tveggja hæða parhús á mögnuðum útsýnisstað við Aﬂakór í Kópavogi. Neðri hæð
skiptist í 28,1fm bílskúr, geymslu, þvottahús, tvö herb.
baðherb. Efri hæð skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, tvö
herbergi, sjónvarpsherb. ásamt baðherb. Verð 57milj
tilbúið undir tréverk en 63,5 milj fullbúið. Allar frekari
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Glæsileg 147 fm endaíbúð á 3.hæð í nýju lyftuhúsi,
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er teiknuð upphaﬂega
með 4 svefnherbergi en er í dag nýtt með 3 herb.
Vandaðar innréttingar, gott skipulag, stórar suðvestur
svalir með glæsilegu útsýni yﬁr Bláfjöll, Heiðmörk,
Elliðárvatn, Breiðholt og ﬂ. Verð 34.9 millj. Uppl. á og
utan opnunartíma veitir Ingólfur lg.fs. S:896-5222.
Álfkonuhvarf 63 - Glæsileg endaíbúð
Vorum að fá glæsilega 93 fm. endaíbúð á 3 hæð sem
er efsta hæð í góðri blokk. Íbúð er öll nýlega stansett á
mjög vandaðan hátt. Parket og ﬂísar á gólfum.V. 20,5m.
Laus strax. Nánari uppl. Ellert 893-4477

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

2ja herb.

Tunguás Garðabær - Einbýli á einni hæð.
120,7 fm íbúð (íbúð merkt 02-01)á 2 hæð ásamt stæði
í bílskýli. Parket, sérþvottahús. 3 svefnherb. eldhús og
baðherb. Góðar svalir. Sérinng. af svölum. Verð 29,5
millj. Uppl. veita sölumenn Valhallar í s:588-4477

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

Nýkomið í einkasölu 125 fm vandað einbýli ásamt 80
fm bílskúr á 3,100 fm lóð á frábærum útsýnisstað. Þrjú
svefnherb. Parket. Vandaðar innréttingar. Timburverönd
í suður. Einstök staðsetning. Hægt að byggja meira á
lóðinni, t.d. hesthús. Einstaklega vel frágengin eign. Verð
41.5 millj. eða tilboð. Skipti mögul. á minni eign. Uppl.
veitir Bárður í 896-5221

Hæðir
Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð

Einbýlishús með aukaíbúð og stórum bílskúr.

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

Hofakur, glæsileg 2ja herb íbúð.

3ja herb.
3ja herb. við Þórðarsveig í Grafarholti
Valholl fasteignasala sími 588-4477 kynna í sölu
glæsilega rúmgóða 76,8 fm 2ja herbergja íbúð á efstu
hæð í mjög góðri lyftublokk, íbúð fylgir gott stæði í
bílskýli. Íbúð er laus og til afhendingar við kaupsamning.
Verð 25,9 milj. Uppl. veita sölumenn Valhallar.

4-6.herb.

Reynimelur - Sérinngangur

Framnesvegur 62 - Fjögur svefnherbergi
Höfum tekið í sölu góða 91,7 fm, 3ja herb. íbúð á 1.
hæð, með stæði í loaðri bílageymslu við Þórðarsveig
í Grafarholti. Eikarinnréttingar og parket á gólfum,
tvö rúmgóð herbergi. Útgengi út á sérverönd úr stofu.
Þvottarhús innan íbúðar, verð Allar uppl. um eignina
veitir Heiðar í s:693-3356.
Yrsufell - Frábær kaup. mjög góðar íb. Laus
strax.

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

Glæsileg hæð með sérinngangi og bílskúr. Þrjú svefnherbergi, ný endurnýjað baðherbergi. Stórar og bjartar
stofur. Fallegt endurnýjað eldhús. Falleg og mikið
endurnýjuð eign á frábærum stað. V 34,9 uppl.Sigþór
s: 899 9787
Falleg 191,4 fm sérhæð með bílskúr í
Barmahlíð

Falleg 60 fm íbúð í kjallara með sérinngangi. Svefnherbergi er mjög rúmgott, þar er fataherbergi. Baðherbergi
m. sturtu. Sérgeymsla fylgir íbúðinni. V. 19,5 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Falleg 116,6 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu. Fjögur
rúmgóð svefnherbergi og tvö baðherbergi.Eldhús
með fallegri hvítri innréttingu með miklu skápaplássi.
Rúmgóð parketlögð stofa og ﬂísalagðar SV svalir. Verð
31,9 m. Uppl. Sigþór s: 899-9787.

Atvinnuhúsnæði.

Falleg 144,1fm íbúð með 4-svefnherb. við
Skógarás
Nýkomið í sölu fallegar 3ja herb. ca 80 fm íb. í viðhaldslitlu fjölb.á góðum stað. Stutt í alla skóla, sund, íþróttir,
Elliðárdalinn og ﬂ. Verð 15,9 m. Skuldlaust. Afhending
strax. Sölumenn sýna.

Hlíðarhjalli - glæsilegt vandað einbýli.

Smiðjuvegur - gott húsnæði. Frábær kaup.
Skipti skoðuð.

Grænlandsleið - Sérinngangur

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 64,9
m. Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. 896-5222.

Höfum tekið í sölu fallega 191,4 fm sérhæð sem
skiptist í 4- herb. rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi og
frístandandi bílskúr. Efri hæðin er öll nýlega tekin í gegn
og eignin er í mjög góðu ástandi. Verð 48,5 milj. Uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

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

2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi
en eignin er innst í botnlanga og er 83 fm að stærð.
Svefnherbergi og gluggalaust herbergi sem getur nýst
sem skrifstofuaðstaða. V. 24,9 millj. Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

Velskipulagt c 760 fm atvinnuhúsnæði á mjög góðum
stað við Smiðjuveginn. Gott auglýsingagildi. Skiptist í
dag í verslunarsal, lager m. innk.hurð, baksvæði með
góðri lofthæð og gluggum, skrifstofuálmu. Laust strax.
Góð bílastæði. Skipti skoðuð á ód./minni eign. Gott verð
68 millj. Einnig mögul. á hagstæðri leigu. Uppl. veitir
Ingólfur 896-5222.

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

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

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 6000
eysteinn@skeifan.is

Sölumaður
Sími: 896 6003
magnus@skeifan.is

Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 5400
sigurdur@skeifan.is

www.skeifan.is

FRUM

Miðhóp - Grindavík

Höfum til sölu 104 fm
raðhús í byggingu á
einni hæð.

Austurhóp – Grindavík

Háaleitisbraut – 5 herbergja

Klappakór – Bílskýli

Sóleyjarimi – 4ra herb. - Bílskýli

Höfum til sölu fallegt 164 fm einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum 33 fm bílskúr.
Húsið afhendist fullbúið að utan og tilbúið til
innréttinga að innan. Einnig getur húsið verið til
afhendingar lengra komið.

Falleg 5 herbergja 118 fm íbúð á efstu hæð (4.
hæð) í góðu fjölbýli á þessum góða stað. Parket.
4 svefnherbergi. Suður svalir út frá stofu. Stutt í
alla þjónustu.
Verð 27,5 millj.

Mjög falleg nýleg 3ja til 4ra herb. 85 fm íb. á 1.
hæð í fjórb. ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar
innréttingar. Parket. 2 góð svefnherb. og minna
vinnuherb. m/glugga. Þvottah. í íb.. Stæði í
bílageymslu fylgir. Stutt í skóla, leikskóla og
alla þjónustu. Verð 27,4 millj.

Fyrir 50 ára og eldri. Falleg 112 fm 4ra herb. íbúð
á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar
innréttingar. Sér suðurgarður. Sér þvottah.
í íb. Sérinngangur. Áhv. Íbúðalánasjóður ca.
20 millj.
Verð 25,9 millj.

Stallasel – Einbýlishús

Ljósavík – 2ja herb.– Laus

Fiskakvísl – 4ra með bílskúr

Lundarbrekka 4ra herb. - Kóp.

Grandavegur, 2. h. – Vesturbær

192 fm einbýlish. á einni hæð með innb. 44 fm
bílskúr. Nýjar innréttingar og gólfefni. Húsið er
vel einangrað og klætt með setni- og harðvið.
Kamina í stofu. Ræktuð lóð. Suðvestur verönd.
Falleg eign á einum besta stað í hverﬁnu.
Verð 55,6 millj.

Falleg 81 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket. Þvottahús
í íbúð. Sér inngangur. Gengið er út á litla
timburverönd út frá stofu. Laus strax.
Verð 19,5 millj

Glæsileg 4ra herb. 121 fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli ásamt 22 fm bílskúr sem er innb. í húsið.
Stórar fallegar stofur með stórum suðursvölum.
Fallegar endurnýjaðar innréttingar. Þvottah. í
íbúð. Húsið stendur á góðum stað í hverﬁnu.
Verð 37,5 millj.

Falleg ca 105 fm 4ra herbergja endaíbúð á
2. hæð. Fallegar innréttingar. Parket. Góðar
suðursvalir. Góður staður. Stutt í alla þjónustu.
Verð 24,9 millj.

Glæsileg 105 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
(2. hæð) í fallegu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi.
Fallegar innréttingar. Suðursvalir. Frábær staðsetning. Laus strax.
Verð 30,9 millj.

Verð frá 14,9 millj.

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

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögfræðingur
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Sölusýning
Sölusýning
mánudaginn
26. nóvember
kll. 17.30
17 30-18
18.30
300

NÝJAR ÍBÚÐIR FRÁ
HÚSVIRKI HF. FYRIR 55+
2JA HERB 52 FM VERÐ FRÁ 16,9 MILLJ.
2JA HERB 87 FM VERÐ FRÁ 25,5 MILLJ.
2JA HERB 94,5-98FM VERÐ FRÁ 25,9 MILLJ.
3JA HERB 123 FM FRÁ 32,9 MILLJ.

TVÆR 3JA HERBERGJA EFTIR

Heimili fasteignasala s. 530-6500 kynnir til sölu nýtt lyftuhús fyrir 55 ára og eldri á góðum útsýnisstað í
þingahverﬁ Kópavogs. Húsið stendur nálægt Elliðarvatni og góðum gönguleiðum í ósnertri náttúru. Í húsinu eru 34
íbúðir á ﬁmm hæðum. Íbúðirnar í húsinu eru 2ja og 3ja herbergja íbúðir og skráðar 52-170 fm. Flestum íbúðum
fylgir stæði í bílskýli og sólskálar. Íbúðirnar skilast fullbúnar að utan sem innan án gólfefna. Innréttingar eru frá
AXIS, hreinlætistæki frá Tengi og rafmagnstæki frá AEG. Granít í borðplötum og sólbekkjum. Fallegt vel hannað
fjölbýlishús á góðum fjölskylduvænum stað. Húsið er inná reit sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS fengu úthlutað til
skipulagningar fyrir almennar íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra.

BOÐI – Þjónustumiðstöð og félagsmiðstöð aldraðra
er borðsalur, fjölnotasalur, hársnyrting, fótsnyrting,
sundlaug og heitir pottar, sjúkraþjálfun, handavinna, leir,
málun og einnig mun þar verða dagvistun.

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.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.
s. 552 1400

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

3ja herbergja

EIGNIR VIKUNNAR

2ja herbergja

Sólheimar 23,íb 01-05-1.hæð
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Rofabær-jarðhæð m. verönd.
Ca. 80 fm björt og falleg íbúð á jarðhæð v. Rofabæ. Eignin er talsvert endurnýjuð
og vel útlítandi. Mögulegt að yﬁrtaka fasteignalán. Verð 18,9 millj.

Grettisgata-ódýr eign
Jarðhæð í mikið endurnýjuðu húsi á frábærum stað við Grettisgötu. Hentar vel
til úteigu til ferðamanna. Góð fjárfesting. Verð 9,9 millj.

4ra herbergja

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 27.11.FRÁ 17:30-18 Ca. 128 fm. talsvert endurnýjuð og vel um
gengin íbúð á 1. hæð í SÓLHEIMUM 23. Í íbúðinni eru rúmgóðar stofur, 3-4 svefnherbergi, þvottaherb. eldhús, bað o.ﬂ. Húsvörður ER Í HÚSINU, öll sameign mjög snyrtileg. Verð 28,8 millj.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUD. FRÁ 17:30-18. Verið velkomin! Viðar, gsm 694-1401 sýnir.

Bollagarðar - einbýli

Efstasund-hæð í tvíbýli.
Ca.61 fm. íbúð á neðri hæð í fallegu tvíbýlishúsi. Fallegur garður. Íbúðin er laus.
Verð 16,7 millj.

Mávahlíð-RÚMGÓÐ RISHÆÐ
4ra herbergja íbúð í risi á góðum stað í Hlíðunum. Þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús með endurnýjaðri fallegri innréttingu. Gengt frá stofu á suðursvalir.
Verð 25,9 millj.

Bollagarðar : Ca. 200 fm. vandað, velviðhaldið hús á mjög góðum stað við Bollagarða á Seltjarnarnesi. Á neðri hæð eru stofur, eldhús , þvottahús, gestasnyrting, bílskúr o.ﬂ. Á efri hæð eru 5 svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol. Góð lóð er við húsið með pallaaðstöðu og heitum potti.
Húsið er við sjóinn með frábæru útsýni. Gott verð 59,9 millj.
Barðavogur - risíbúð
Björt, falleg og rúmgóð rishæð í þríbýlishúsi við Barðavog. Efra ris er yﬁr íbúðinni og gefur það ýmsa nýtingarmöguleika. Frábært hverﬁ. Verð 18,9 millj.

Grýtubakki-falleg íbúð.-GOTT VERÐ!
Rúmlega 100 fm. björt og falleg íbúð á annari hæð í blokk. Gott leiksvæði á lóð.
Barnvænt hverﬁ. Herbergin eru rúmgóð og stofan björt með vestursvölum. Gott
verð 19,9 millj.

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

Óskum eftir:
Einbýlis og raðhúsum í
Kópavogi og Garðabæ, Grafarvogi,
Grafarholti, Árbæ, Breiðholti,
Vesturborginni og á Seltjarnarnesi
Verðbil 40-100 millj.

Sérhæðum í

3ja 4ra herb. íbúðum í

Hlíða og Laugarneshverﬁ,
Vesturborginni og á
Seltjarnarnesi

Grafarholti, Grafarvogi og Breiðholti,
Vesturborginni og á Seltjarnarnesi
Verðbil 18-30 millj.

2ja herbergja
íbúðum á
höfuðborgarsvæðinu
Verðbil 12-20 millj.

Verðbil 30-50 millj.

SELT Í OKTÓBER
SELD
Sporðagrunn hæð-Verð 33 millj.

SELD

SELD

Sumarhús -Grímsnesi

SELD
Rauðalækur - Hæð-Verð 34,9 millj.

SELD
Mururimi-parhús -Verð 44,9 millj

Sóleyjargata jarðhæð-Verð 23,9 millj.

SELD
Laugateigur risíbúð-Verð 14,5 millj

SELD
Frostafold 36 4ja m. bílskúr-Verð 25,9
millj.

SELD
Þrastarlundur raðhús-Verð 48,9 millj

SELD
Gullteigur 4ra- Verð 24, 9 millj.

SELD
Stigahlíð einbýli-Verð 62,9 millj.

SELD
Framnesvegur - ﬁmm herbergja-Verð
30,9 millj.

SELD

SELD

Flétturimi-uppgerð eign-Verð 27,9 millj
Grettisgata einbýli-Verð 23,9 millj

SELD
Urðarstígur-raðhús-Verð 19,9 millj.

Hvað kostar
eignin mín?
Kíktu á

www.fold.is

SELD
Frostafold 2ja Verð 17,9 millj.

SELD
Eiðistorg Seltjarnarnesi-atvinnuhúsnæði
Verð 64 millj.

SELD
Barónstígur-3ja-Verð 23,4 millj.

SELD
Heiðarhjalli-sérhæð Verð 25 milj

– eða hafðu samband
í síma
552 1400 / 694 1401
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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

LANGALÍNA 15-23
Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

17. JÚNÍTORG
210 Garðabær. 50 ára og eldri. Laus
við samning. 3ja herb. 128 fm. Stæði
í bílageymslu.

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

STÓRAGERÐI
108 Rvk. Efri sérhæð. 178,3 fm. Bílskúr, 35,2 fm. Falleg og vel skipulögð
eign. Verð 39,5 millj.

GRANDAVEGUR
107Rvk. 2ja. Herb.
Góð ibúð, fallegt
sjávarútsýni. Verð 22.5
millj.
GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. stórar þaksvalir,
aukaíbúð, góð staðsetning í lokaðri
götu.

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bílageymslu.
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar
eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með
góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja ﬂestum
íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og
nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og
www.fjarfesting.is
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112 Rvk. 3ja til 4ra.
herb. Sérinngangur.
Timburverönd. Bílskúr.
Verð 29,7 millj.
Opið hús í dag,
mánudag, á milli kl.
17:00 og 17:30.

LUNDUR 86
Fossvogsdalur
Stórglæsileg íbúð að Lundi 86 í
Fossvogsdal. 104,7 fm. Vandaðar
íslenskar innréttingar. Hiti í
gólfum. Stæði í bílageymslu.
Byggingaraðili er Byggingarfélag
Gylfa og Gunnars. Teikningar
og nánari upplýsingar hjá
sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Opið hús þriðjudaginn 27. Nóvember frá kl. 17:30 til 18:00 Mjög
rúmgóð og falleg 120,3 m2, 4ra
herbergja endaíbúð á 1. hæð, ásamt
bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi
fyrir 50 ára og eldri við Sóleyjarima
19 í Grafarvogi. Eignin skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús,
stofu og borðstofu.
Íbúðinni fylgir 11,8
m2 sérgeymsla í
sameign.
V. 30,9 m.
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Vindakór 9-11 - 203 Kópavogur

Laus strax

g
IÐ da
OPMánu
Tunguvegur 98 - 108 Reykjavík
130,5 m2 raðhús á tveimur hæðum auk kjallara
við Tunguveg 98 í Reykjavík. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 26,9 m.

Laus strax

Mjög falleg og vel skipulögð 96,2
m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
(götuhæð) í glæsilegu lyftuhúsi
við Núpalind 6 í Kópavogi. Eignin
er laus til afhendingar við kaupsamning.
V. 25,9 m.

Hofakur 5, íbúð 302 - 210 Garðabær

S
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Laus strax

Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:00 til 17:30 Mjög björt og
falleg 76,8 m2, 2ja herbergja íbúð á
efstu hæð ásamt bílastæði í bílakjallara í
3. hæða lyftuhúsi við
Hofakur 5 í Garðabæ.
Fallegar innréttingar
og gólfefni. Fallegt
útsýni. Eignin er laus
til afhendingar strax.
V. 25,9 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 12:00
til 12:30 í Vindakór 9-11, íbúð 404.
Mjög rúmgóð og falleg 132,9 m2, 4ra
herbergja endaíbúð á efstuhæð, ásamt
bílastæði í bílakjallara í 4ra hæða lyftuhúsi við Vindakór
9-11 í Kópavogi.
þrjú mjög
rúmgóð herbergi
og fallegt útsýni.
Eignin er laus
til afhendingar
strax. V. 31,5 m.

Blikahöfði 7, íbúð 102 - 270 Mosfellsbær
Falleg og vel skipulögð 115,8 m2 4
herbergja endaíbúð á jarðhæð með
sér inngangi og stórum lokuðum palli
ásamt 27,6 m2 bílskúr við Blikahöfða
7 í Mosfellsbæ. Íbúðin er í góðri vel
staðsettri blokk sem er nálægt skóla,
leikskóla, sundlaug, líkamsrægt og golfvelli. V. 31,5 m

Þrastarás 75 - 221 Hafnarfjörður
Falleg 75 m2, 2ja herbergja íbúð með sérinngangi
við Þrastarás 75 í Hafnarﬁrði. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 18,9 m.

Laus strax
Þórðarsveigur 15 - 113 Reykjavík

Núpalind 6 - 210 Garðabær

Laus strax

ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM
EIGNA TIL SÖLU.
MIKIL SALA
ERUM MEÐ KAUPENDUR
AF 3JA HERB. ÍBÚÐUM Í
HVERFUM 105 OG 107

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

ÚS

ára

ÁRSKÓGAR
8. hæð. Fallegt útsýni. 75 fm. Fyrir
60 ára og eldri. Góð aðstaða fyrir
eldri borgara Verð 24,9 millj.

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

S
HÚ

Sóleyjarimi 19, íbúð, 101 - 112 Reykjavík

60

BAKKASTAÐIR

Laus strax

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS
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Laus strax
Brattakinn 14 - 220 Hafnarfjörður
253,4 m2 einbýlishús á þremur hæðum við
Bröttukinn 14 í Hafnarﬁrði. Í dag skiptist húsið
í þrjár íbúðir. Húsið þarfnast standsetningar að
utan og innan. Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 35,9 m.

Falleg og björt 91,7 m2, 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð ásamt bílastæði
í bílakjallara við Þórðarsveig 15 í
Reykjavík. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús,
stofu, eldhús og borðstofu. Íbúðinni
fylgir 8,1 m2 sérgeymsla. Eignin er laus
til afhendingar strax. 23,5 m.

Laus strax
Leifsgata 15 - 101 Reykjavík

S
HÚ g

Þrastarhöfði 4 - 270 Mosfellsbær
Falleg 91,5 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í
3ja hæða fjölbýlishúsi við Þrastarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ ásamt stæði í bílageymslu. Skemmtileg
og smekklega innréttuð íbúð með mjög fallegu
útsýni. Eignin er nýmáluð og laus til afhendingar
strax. V. 24,9 m.

a
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Laus strax

Opið hús miðvikudaginn 28. nóvember frá kl. 17:00 til 17:30 Björt og vel
skipulögð 49,5 m2, 2-3ja herbergja
risíbúð við Leifsgötu 15 í Reykjavík. Góð
lofthæð og stórir gluggar gera íbúðina
bjarta og skemmtilega. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 18,5 m.

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Landmark leiðir þig heim!

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Ólafur
Hilmarsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Sölufulltrúi /
Húsasmíðameistari

100% þjónusta = árangur*

Hamravík – 112 Reykjavík

Þórðarsveigur – 113 Reykjavík Ásvallagata – 101 Reykjavík

Vitastígur 17 - 101 Reykjavík

Rúmgóð og vel
með farin 4ra
herb. 135 fm
íbúð á 2.hæð.
Þrjú rúmgóð
svefnherb., rúmg.
stofur, stórar
suður-svalir.
ÍBÚÐ ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
Uppl. Sveinn Eyland s: 690 0820
V. 29.9.- millj.

Rúmgóð 4ra herb.
111.8 fm íbúð á
3.hæð.
Íbúðin er með
mikil lofthæð
í stofum og
glæsilegt útsýni.
Eigninni fylgir stæði í bílgeymslu.
Uppl. Sveinn Eyland s: 690 0820
V. 29.2.- millj.

Þrjú svefnh. Falleg
björt rúmgóð 165
m2 neðri sérhæð
ásamt hluta af
kjallara og 25,5
fm sérstandandi
bílskúr.
Alls 190,5 fm.
Sigurður Fannar 897-5930
V. 59 - millj..

Fallega og
nýuppgerða 4ra
herbergja 89,7
fm íbúð á 2.
hæð við Vitastíg
í Reykjavík.
Búið er að taka
húsið mikið í gegn að utan sem staðsett er
á frábærum stað í miðborginni. Nýjar stórar
grillsvalir eru til austurs útfrá eldhúsi.
Ólafur s. 866-1441
V. 32,9. - millj.

Háteigsvegur 14 - 105 Rvk

Vesturberg 148 - 111 Rvk

Hlíðarbyggð 8 - 210 Garðab.

Breiðavík - 112 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG
H
IÐ
Kl. 17:30-18:00
OP
5 herbergja
sérhæð með
aukaíbúð í
kjallara.
Laus við
kaupsamning Haraldur s. 845-8286
Tilboð óskast.
ÚS

Flétturimi - 112 Reykjavík
86,1 fm 4ra
herbergja íbúð
á 3. hæð í góðu
húsi. Mikið
endurnýjuð íbúð
með 3 góðum
herb.
V. 23,7. - millj

Kristberg s. 892-1931

Eggert s.690-1472

113,4 fm 4.herb
útsýnisíbúð á
3.hæð. Lokaðar
suðvestur svalir,
Endaíbúð með
glugga í þrjár
áttir.
V. 19.9.- millj.

Eggert s.690-1472

206 fm
endaraðhús innst
í botnlanga.
Möguleiki á
aukaíbúð. Eign
sem býður uppá
mikla möguleika.
V. 41.9.- millj.

Kristberg s. 892-1931

87.9 m2 íbúð 4ra
herbergja íbúð
á 3. hæð. Gott
útsýni, Þrjú góð
svefnherbergi,
þvottahús innan
íbúðar.
V. 24,9. - millj

Ásakór 2 – 203 Kópavogur

Burknavellir 17B – 221 Hafnarf.

Hólavað 110 - Reykjavik.

OPIÐ HÚS
H
IÐ
ÞRIÐJUDAG 27.
OP
NÓV FRÁ KL.
18.00 – 18.30
Afar falleg 3ja
herbergja, 96 fm
íbúð á þriðju og
efstu hæð í nýlegu vönduðu lyftuhúsi. Stæði í
bílageymslu fylgir. Verktaki var ÍAV.
Sigurður Samúelsson löggiltur fasteignasali S.
896-2312 verður á staðnum
V. 25,9. - millj

OPIÐ HÚS
H
IÐ
ÞRIÐJUDAG 27.
OP
NÓV FRÁ KL.
17.00 – 17.30
Falleg 3ja
herbergja, 88
fm íbúð á þrjiðju
hæð í viðhaldsléttu lyftuhúsi í Vallahverfinu í
Hafnarfirði. Sérinngangur af svölum. Mjög
gott verð. Sigurður Samúelsson S. 896-2312
verður á staðnum
V. 20,5. - millj

Stærð: 167.2m2.
m/bílskúr.
Um er að
ræða glæsilegt
“design” raðhús
á tveimur
hæðum. Fjögur
svefnherbergi. Virkilega vönduð og flott
innanhúshönnun.
Sigurður Fannar 897-5930.
V. - 47.9 millj.

ÚS

ÚS

Tröllakór 13 –15, 203 Kópavogur
Sölumenn sýna – Bókið skoðunartíma
Í
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Glæsilegar
l il
2j
2ja og 3j
3ja h
herbergja
b
j íbúði
íbúðir í nýju
ýj fjölbýli sem er staðsett innst í
botnlangagötu.
Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum. Stæði í bílageymslu fylgir.
Allar innréttingar og gólfefni frá Parka ehf. Dalvegi 10-14 Kópavogi.
Hreinlætistæki og blöndunartæki frá Tengi.

Landmark leiðir þig heim!
Stærðir frá 80,7 fm.
Verð frá: 21,9 millj.

Upplýsingar veita:
Sigurður Samúelsson sími 896 2312
Þórarinn Thorarensen sími 770 0309

Sigurður
Samúelsson

Þórarinn
Thorarensen

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sími 512 4900
landmark.is
=Zeo^`b*)&*-(.2.).0)(IZkdb'bl

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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KRÍUÁS 3 - SÉRINNG.- BÍLSKÚR
T
OT

OPIÐ HÚS kl. 17.30 - 18.30
Falleg 4ra herb. efri sérh. með
ﬂottu útsýni í fjórb. Samtals 144
fm. 3 svefnherb., góð gólfefni og
innréttingar. Stutt í grunnskóla og
leikskóla.

OP

GJÁHELLA – Hfj.

VE

AÐEINS 2 BIL EFTIR, VERÐ AÐEINS 15
millj. Um er að ræða 236,5 fm atvinnubil
sem skiptist niður í 123,6 fm neðri hæð
og 112,9 fm efri hæð. Gengið er inn í
stigahús/anddyri og á neðri hæð er salur
með útkeyrsluhurð. Á efri hæð er gert
ráð fyrir skrifstofurými. Húsið er tilbúið til
innréttingar, komið gler í glugga, rafmagn
og hiti (blásarar).

G

Verð 34,9 millj.
Guðmundur tekur á móti gestum,
sími 565-1116

Verð á hverju bili fyrir sig er 15 millj.

Fjarðargötu 17 • 220 Hafnarﬁrði
Sími: 520 2600 • Fax: 520 2601
as@as.is • www.as.is
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VINDAKÓR 9-11 - Kóp.
OPIÐ HÚS kl. 17.30 - 18.30
Glæsileg 113 fm 4ra herb. útsýnisíbúð
í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Sérlega vandaðar innréttingar, tæki
og gólfefni. Suðursvalir, ﬂott útsýni.
Sérinngangur af svölum.

OP

Verð 28,9 millj.
Sófus tekur á móti gestum
sími 891-6662 t.
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SLÉTTAHRAUN Hfj. - m/ BÍLSKÚR
Falleg 105 fm 4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
í góðu fjölbýli ásamt bílskúr, samtals 128 fm.
Góðar suðursvalir. Þrjú svefnherb.
Verð 21,0 millj.

ÁLAGRANDI - Rvík
Falleg og vel skipulögð 109 fm 4ra herb.
íbúð á 2. hæð í vesturbænum. Þrjú
svefnherb. Tvennar svalir. Laus ﬂjótlega. Góð
staðsetning.

FRUM

Verð 28,8 millj.
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OPIÐ HÚS frá kl. 17.30 - 18.30
LAUST STRAX. 4ra til 5 herbergja
EINBÝLI á tveimur hæðum í MIÐBÆ
HAFNARFJARÐAR. Þrjú svefnherb.
möguleiki á fjórða. Verönd út frá
stofu. Húsið er klætt að utan.

O

Verð 29,9 millj.
Elfa tekur á móti gestum
sími 862-3360 .

OÐ

VE

Ð
TI

G

TRÖNUHRAUN- HFJ
Gott 473 fm skrifstofuhúsnæði í Hafnarﬁrði.
Opið vinnurými, skrifstofur, fundarherbergi,
eldhús, kafﬁstofa og ﬂ. Sjón er sögu ríkari.
Húsið er í leigu í dag. Sölumenn sýna.
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OPIÐ HÚS frá kl. 17.30 - 18.30
Falleg 103 fm 4ra herb. íbúð á efstu
hæð í litlu fjölbýli í Áslandi í Hafnarﬁrði.
Parket
og
ﬂísar.
Vestursvalir.
Frábært útsýni.

O

Verð 25,5 millj.
Guðrún tekur á móti gestum
sími 862-3054

NÝ

NORÐURBAKKI 5 , 11, 13 og 21 – Hfj.
Fallegar fullbúnar 3ja til 4ra herb. íbúðir með
stæði í bílageymslu. Afh. við kaupsamning.
Góð lýsing og gólfhiti, lyfta. Stærð frá 94 fm.

ÞRASTARÁS - LAUS STRAX
Falleg 2ja herb. 75 fm íbúð á neðri hæð í litlu
fjölb. Parket, ﬂísar og fallegar innréttingar.
Hellulögð verönd. Gott útsýni. Lyklar á skrifst.

Verð frá kr. 24,5 millj. Uppl: Eiríkur 862-3377,
Jónas 892-1243 og Aron Freyr 772-7376

Verð 18,9 millj. Upplýsingar veitir Aron Freyr
í síma 772-7376 og/eða aron@as.is

RÐ

ÞRASTARÁS 18 - Hfj.

TT

SK

N
PA

Verð 65,0 millj.

Ð
PI

Upplýsingar veitir Aron Freyr í
síma 772-7376 og/eða aron@as.is

UN

RÐ

SELVOGSGATA 18 - Hfj.

BRATTAKINN - 3ja ÍBÚÐA HÚS
LAUST STRAX. 253 fm hús á skjólgóðum og
fallegum stað sem skipt hefur verið í 3 íbúðir.
Lyklar á skrifstofu. Verð 35,9 millj.

TT

TT

VE

NÝ

NÝ

ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA
LAUS STRAX. Falleg 5 herb. endaíbúð á 3.
hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Fjögur svefnherb. Stutt í helstu þjónustu,
íþróttasvæði, sund, leikskóla og grunnskóla.
Lyklar á skrifstofu.
Verð 24,9 millj.

TUNGUVEGUR - Rvk.
130 fm 5-6 herb. raðhús á góðum stað.
Fjögur svefnherb., mögul. á ﬁmmta. Afgirtur
garður, verönd m/skjólv. Lyklar á skrifstofu.
Verð 26,9 millj.
Upplýsingar veitir Aron Freyr í
síma 772-7376 og/eða aron@as.is

FÍFUSEL - Rvík
Falleg talsvert endurnýjuð 4ra-5 herb. 114
fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Fallegar innréttingar. Parket. Þrjú svefnherb.
í íbúð og að auki herbergi í kjallara með
aðgangi að snyrtingu, tilvalið til útleigu.
Verð 24,9 millj.

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

PIÐ

S

HÚ

Óska eftir eignum
í 101 og 107

O

Er að leita að góðum eignum í 101
og 107 Reykjavík fyrir fjárfesti.
Staðgreiðsla í boði.
Vinsamlega haﬁð samband við
Hofakur 1 - Garðabæ

Opið hús í dag á milli 17:30 - 18:00.
Glæsileg 134,8 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á
eftirsóttum stað í Garðabæ. Stæði í bílskýli fylgir.
Íbúðin er björt og falleg. V. 43,9 m.
Uppl. Gylﬁ S: 822-0700 eða gylﬁ@tingholt.is

Gylfa í S: 822-0700 eða

Baugakór - hæð í fjórbýli

Langalína - Sérgarður

Falleg og vel skipulögð 4 herbergja íbúð á annarri
hæð í fjórbýli í vinsælu fjölskylduhverﬁ við Baugakór.
Íbúðin er með sérinngang. Stutt í skóla og aðra
þjónustu. V. 37,9 m. Uppl. Gylﬁ S: 822-0700 eða
gylﬁ@tingholt.is

Glæsileg 116 fm íbúð í góðu fjölbýli á vinsælum stað í
Sjálandi. Stæði í bílskýli fylgir.
Íbúðin er sérlega björt og vel með farin. Stór sérgarður
með viðarpalli. V. 35,9 m. Uppl. Gylﬁ S: 822-0700 eða
gylﬁ@tingholt.is

gylﬁ@tingholt.is

MIKIL SALA - MIKIL SALA
VILTU SELJA - VILTU KAUPA

VILTU LEIGJA ?

Ólafur B. Blöndal
Lögg. fasteignafyrirtækja og
skipasali

Gísli Rafn
Guðﬁnnsson
sölufulltrúi

Davíð Davíðsson
sölufulltrúi

Ólafía Ólafsdóttir
sölufulltrúi

Guðrún Olga
Gústafsdóttir
sölufulltrúi

Jón Víkingur
Hálfdánarson
sölufulltrúi

LAUSNIN ER FASTEIGN.IS
Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.
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Alltaf best þegar lítið er að gera
Það er gott að vita af vökulum augum og traustri stoð þegar eitthvað bjátar á í lífinu. Snarir snúningar starfsfólks á stjórnstöð
Securitas tryggja tafarlausa hjálp á breiðum grunni, hvort sem það er við eldamennskuna heima, í sumarhúsinu eða hjá þeim sem
komnir eru á efri ár og búa einir.

S

umum þykir heldur kaldranalegt að heyra mig kveðja
strákana á bílaverkstæðinu
með orðunum: „Ég vona að ég sjái
ykkur ekki aftur á næstunni!“ en
segja má að hugmyndafræði Securitas byggi á sömu varúðarráðstöfun. Það er að viðskiptavinum
okkar líður eðlilega best þegar þeir
þurfa ekki á Securitas að halda en
eru rórri vitandi að við séum alltaf
á vaktinni,“ segir Hjörtur Vigfússon, markaðsstjóri Securitas.
Hjörtur heldur áfram: „Vitaskuld er mikilvægast að veitt aðstoð sé með besta mögulega móti
þegar hennar er þörf. Við reynum
jafnt og þétt að auka þjónustuna
og bætum við þáttum sem við
sjáum að viðskiptavinir okkar
kunna að meta,“ segir Hjörtur.
„Hér áður snerist starfsemi Securitas að mestu um forvarnir gegn
innbrotum en í seinni tíð hafi ótal
fleiri þættir farið að skipta máli.“

Æ, ó, lambafille á pönnunni!
„Eldvarnir á heimilum verða sífellt
mikilvægari,“ segir Hjörtur og útskýrir ástæðuna.
„Í dag er almenningur betur
upplýstur um hættur í umgengni
við eld á sama tíma og æ fleiri raftæki eru inni á heimilunum sem
bilað geta og valdið eldsvoða.“
Hann segir gríðarlegt öryggi
fólgið í tengingu við stjórnstöð
Securitas þegar kemur að eldvörnum og rafmagni.
„Til eru mýmargar sögur af öryggisvörðum sem bjargað hafa
matvælum frá eyðileggingu úr
frystikistum og kæliskápum þegar
rafmagn hefur farið af þegar húsráðendur voru að heiman. Áhugamaður um matseld á Seltjarnarnesi er sagður mál kunnugur

Hjörtur Freyr Vigfússon er markaðsstjóri Securitas. Hann segir þjónustu fyrirtækisins hafa vaxið og víkkað út í áranna rás til að mæta mismunandi þörfum þjóðfélagsins.

starfsmönnum stjórnstöðvar eftir
að tilraunir hans í eldhúsinu hafa
ítrekað sett reykskynjara hússins
í gang. Hann er þó mjög sáttur
vegna þess að hann finnur og
veit að við erum á vaktinni,“ segir
Hjörtur af festu.

Lægri tryggingar
Sum tryggingafélög bjóða sérstakan afslátt af tryggingum til
viðskiptavina Securitas. Að sögn
Hjartar er ástæðan einfaldlega sú
að forvarnir virki.
„Auk reykskynjara, slökkvi-

tækja og öryggiskerfa Securitas
má nefna vatnsskynjara og gasskynjara sem dregið geta úr og
jafnvel komið í veg fyrir tjón af
völdum bilana og óhappa.“
Þjónustan gengur undir nafninu Heimavörn og er sérsniðin að
óskum viðskiptavina.
„Sams konar lausn, en þó með
önnur atriði í huga, heitir Sumarhúsavörn og nýtur æ meiri vinsælda enda sumarhús orðin
sem annað heimili margra sem
þar vilja njóta áhyggjuleysis og
öryggis,“ segir Hjörtur.

Öryggishnappur
mikilvægt öryggistæki
Þessa dagana er langmest aukning í öryggishnöppum hjá Securitas.
„Það er vandfundin betri leið
til að tryggja hugarró þeirra sem
teknir eru að reskjast en að nota
öryggishnapp, að ekki sé talað
um aðstandendur þeirra,“ segir
Hjörtur.
Ör yggishnappur Securitas
eykur öryggi þeirra sem hann
bera og dregur úr áhyggjum umhyggjusamra aðstandenda.
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„Stjórnstöð Securitas bregst
snarlega við hverju því boði sem
frá öryggishnappi berst,“ segir
Hjörtur og ítrekar að allir sem
orðnir séu 67 ára og eldri geti sótt
um að fá niðurgreiddan öryggishnapp að uppfylltum vissum skilyrðum.
„Ég held að öryggis hnappur
gæti verið óskajólagjöfin fyrir
ömmu og afa um þessi jól,” segir
Hjörtur og víst er að bæði skynsemi og umhyggja felst í því.
Securitas er í Skeifunni 8. Sjá
nánar á www.securitas.is.
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TÍU ÖRYGGISRÁÐ HEIMA
Slys gera ekki boð á undan sér og gott
er að byrgja brunninn áður en barnið
fellur ofan í hann. Hér gefast tíu góð
og gild öryggisráð fyrir barnafjölskyldur:
1. Verið undirbúin fyrir bráðatilvik
með því að kunna og kenna

heimilisfólkinu símanúmerið
112, hafa sjúkrakassa til taks og
kunna helstu atriði í skyndihjálp.
2. Gætið þess að börn séu aldrei í
hættu nærri gæludýrum.
3. Gerið ráðstafanir við varhugaverða glugga, stiga og hurðir.

4. Hafið reykskynjara á heimilinu.
5. Hafið smáa hluti og mat utan
seilingar.
6. Hyljið innstungur og varnið
börnum að leika nærri rafmagnssnúrum.
7. Hafið rúm barna auð utan

sængurfata til að forðast köfnun.
8. Geymið skotvopn aldrei annars
staðar en í læstum öryggisskáp.
9. Geymið hreinsi- og eiturefni þar
sem börn ná ekki til.
10. Skiljið börn aldrei ein eftir
nálægt vatni.

Fullkominn eftirlitsbúnaður
Vörn öryggiskerfi selur fullkomnar öryggismyndavélalausnir sem eru sérsniðnar að ólíkum þörfum hvers og eins. Fyrirtækið þjónustar íbúða- og
sumarbústaðaeigendur og fjölda fyrirtækja sem hafa nýtt sér vörur þess með góðum árangri.

V

örn öryggiskerfi sérhæfir
sig í sölu á öryggismyndavélalausnum f yrir f yrirtæki, heimili og sumarbústaði.
Fyrirtækið kappkostar við að bjóða
helstu tækninýjungar á því sviði á
hagstæðu verði og heildarpakka
sniðna að þörfum hvers og eins.
„Við erum lítið fyrirtæki sem
hefur verið í stöðugum vexti frá
stofnun árið 2007. Lítil yfirbygging og hagstæðir samningar hafa
frá byrjun tryggt viðskiptavinum
okkar hágæða vöru á sanngjörnu
verði og hefur sú stefna borið
góðan árangur þar sem nú eru yfir
500 fyrirtæki stór og smá í viðskiptum við Vörn.“
Þannig lýsir eigandinn og stofnandinn, Jón Hermannsson, stefnu
Varnar. Að hans sögn má skipta
starfseminni niður í þrjú svið eftir
þörfum viðskiptavina, það er að
segja heimili, sumarbústaði og
fyrirtæki sem eru stærsti hópurinn.

Fyrirtækjalausnir
„Við bjóðum fyrirtækjum upp á
fjórar ólíkar gerðir heildarpakka
sem byggja á fullkomnu myndavélakerfi. Allt er innifalið í pakkanum, þar á meðal myndavélar með
innfrarauðum geisla, tölva, harður
diskur og skjár sem er sérhannaður
fyrir eftirlitsmyndavélar. Svo eru
myndavélarnar búnar hreyfiskynjara sem geta sent boð ef hreyfingar verður vart á óæskilegum tíma,
til dæmis utan opnunartíma, og
geta þannig nýst sem öryggiskerfi.
Helsti mismunurinn á
milli pakka felst síðan
í fjölda myndavéla þar
sem velja má milli 4, 8,
16 og 32 véla. Vörn er
afar stolt af frábæru
starfsfólki sem sjá
um uppsetningar og
tækni vinnu.“
Jón seg i r þessa

Lítil yfirbygging og hagstæðir samningar hafa frá byrjun tryggt viðskiptavinum okkar hágæða vöru á sanngjörnu verði og hefur sú stefna borið góðan árangur þar sem nú eru yfir
MYND/ANTON
500 fyrirtæki stór og smá í viðskiptum við Vörn,“ segir Jón Hermannsson hjá Vörn.

heildar pakka hafa nýst f yrirtækjum vel gegnum tíðina. „Til
að mynda stórum fyrirtækjum
sem eru með dreifðan rekstur úti um allt
land. Þá eru þau með
myndavélar á hverjum
stað og geta þannig
fylgst með þeim öllum
úr einni „móðurstöð“,“
bendir hann á.
Ýmis fylgibúnaður býðst og nefnir Jón
snúningsvélar í því

samhengi. „Þær eru búnar stillanlegum ljósabúnaði, geta snúið
hvert sem er og „súmað“ inn á hluti
í mikilli fjarlægð,“ útskýrir hann
og segir slíkar vélar hafa nýst vel í
matvælaiðnaðinum. „Þar hafa þær
verið notaðar til dæmis við gæðaeftirlit í fiskvinnslum. Þannig geta
forsvarsmenn fyrirtækja komið
auga á mistök í ferlinu.“

Heimahús og sumarbústaðir
Jón segir Vörn bjóða svipaða pakka
fyrir heimahús. „Þetta eru kerfi

sem eru einföld í uppsetningu
þar sem velja má milli 4, 8 og 16
myndavéla. Vélarnar eru búnar
hreyfisk ynjara sem
geta sent smsskeyti eða tölvupóst til viðkomandi
vegna óæskilegrar
hreyfingar og sendir mms mynd af atburðinum en kerfið geymir upptökur í
einn og hálfan mánuð,“ lýsir hann.
Vörn er líka með sérsniðna
pakka fyrir sumarbústaði. „Þetta

er t veggja véla
pakki og lítil tölva
sem hægt er að tengjast heiman frá sér.
Þær eru búnar hreyfiskynjara sem senda
tölvupóst og sms-skeyti
ef óæskileg hreyfing greinist
í grennd við bústaðinn,“ segir
Jón og hvetur sem flesta að kynna
sér betur Vörn. Upplýsingar megi
nálgast á heimasíðunni vorn.is.
Þær séu líka veittar í síma 561 5600
og 896 4630.

vorn@vorn.is | www.vorn.is | Sími 562-6559

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
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
FRÁ KL. 17:30 -18:00.
178 fm hæð, ris og bílskúr sem í dag er
nýtt til útleigu. Eignin skiptist í 85 fm
hæð sem er fjögur herbergi, eldhús og
baðherbergi. Í risi, sem er 35 fm, eru tvö
herbergi, eldhúsaðstaða og baðherbergi
með sturtu. Bílskúr, sem er 58 fm, skiptist
í tvö rúmgóð herbergi, eldhúsaðstöðu og
baðherbergi. EIGNIN ER LAUS STRAX.
Verð 42.9 millj.
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I

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
FRÁ KL. 17:30 -18:00.
Vorum að fá í sölu 115 fm 4ra herbergja
íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi
auk stæðis í bílageymslu. Eldhús, gestasnyrting, stofa og borðstofa á neðri hæð.
Þrjú svefnherbergi á efri hæð, auk baðherbergis sem þarfnast standsetningar.
Eignin er laus nú þegar, ekkert
áhvílandi.
Verð 27 millj.
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ÁLAKVÍSL 108 - 4RA
HERBERGJA
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HRAUNBÆR 104 - 4RA -5 HERBERGJA

ESKIHLÍÐ 24 - ÚTSÝNI

UNNARSTÍGUR - EINBÝLISHÚS

VINDAKÓR - 4RA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 -17:30. Falleg 142 fm
4ra-5 herbergja endaíbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Þrjú svefnherbergi. Stór og björt stofa og borðstofa. Eldhús með góðum viðarinnréttingum. Inn af eldhúsi er þvottahús og búr. Fallegt baðherbergi,
nýlega endurnýjað. Gólfefni; Parket og ﬂísar.
LAUS STRAX. Verð 27.9 millj

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 -17:30. Vorum að
fá í einkasölu fallega 80 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð (efstu) í fjölbýli
byggðu árið 1977. Tvö rúmgóð svefnherbergi og stór og björt stofa
með suðursvölum. Góðar eldri innréttingar. Parket, ﬂísar og dúkur á
gólﬁ. Góð sameign. Íbúðin er laus til afhendingar. Verð 22,9 millj.

Mjög skemmtilegt 60 fm einbýlishús á einni hæð á góðum stað í
Hafnarﬁrði. 2 svefnherbergi ( inn af hvort öðru). Flíslagt baðherbergi með sturtu. Lítil stofa. Eldhús með borðkrók. Húsið virðist í
ágætu ástandi að utan. Góð staðsetning. Verð 17,5 millj.

Mjög rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð (efstu) í fjölbýlishúsi auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Þrjú góð svefnherbergi með
skápum. Eldhús með ágætri innréttingu. Rúmgóð stofa. Flísalagt
baðherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Í kjallara er sérgeymsla
og stæði í bílageymslu. Eignin er laus nú þegar. Verð 31,5 millj.

UNUFELL 50 - 4RA HERBERGJA

Maríubakki

NORÐURBAKKI - LYFTUHÚS

HOFAKUR - 2JA HERBERGJA

Góð 97 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð. Eldhús með borðkrók.
Þvottahús inn af eldhúsi. Björt stofa með austursvölum. Flísalagt
baðherbergi. Þrjú svefnherbergi með skápum. Sameiginleg hjólaog vagnageymsla og sérgeymsla í kjallara. Plastparket, ﬂísar og
dúkur á gólfum. LAUS STRAX. Verð 17.9 millj.

Góð 91 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í fallegu fjölbýli með
glæsilegu útsýni við Maríubakka í Reykjavík.
Tvö svefnherbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi. Björt og
falleg stofa með vestursvölum. Eldhús með nýlegum innréttingum.
þvottahús og búr. Parket og ﬂísar á gólfum. 18.5 millj.

Mjög falleg 3ja herbergja endaíbúð á 4. hæð (efstu) í lyftuhúsi auk
stæðis í bílageymslu. Tvö góð svefnherbergi með skápum. Flísalagt
baðherbergi með sturtu. Þvottaherbergi inn af baðherbergi. Falleg
innrétting í eldhúsi. Rúmgóð stofa þaðan sem útgengt er á svalir
til s- austurs. Eignin er laus nú þegar. Góð staðsetning miðsvæðis í
Hafnarﬁrði. Verð 31,9 millj.

Glæsileg nýleg 77 fm 2ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu á
góðum stað í Garðabæ. Björt stofa. Suðursvalir með glæsilegu
útsýni. Eldhús með fallegum viðarinnréttingum. Rúmgott svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Þvottahús inn af baði. Í kjallara er 13 fm
geymsla og stæði í bílageymslu. Verð 25,9 millj.

Traust þjónusta í 30 ár

sími 483 5800

Austurmörk 4, Hveragerði, www.byrfasteign.is

Pétur Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Soffía
Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali

Fagraberg
Nýjar og glæsilegar 65- 119
fm íbúðir fyrir eldri borgara við
Hólaberg 84 í Breiðholti sem
skilast frá 11. nóvember. Húsið
er á tveimur til þremur hæðum,
samtals 49 íbúðir, auk bílageymslu í kjallara. Fjölbreytt
þjónusta er í hverﬁnu en innangengt er frá húsinu í Menningar- og þjónustumiðstöðina við
Gerðurberg og eins er sundlaug, heilsugæslustöð, kirkja og
bókasafn í næsta nágrenni.
Nánari upplýsingar á
www.fagraberg.is eða
www.holaberg.is

Skipti: Hveragerði – Höfuðborgarsvæði

Völvufell – raðhús – bílskúr

Borgarhraun - Hveragerði

Vesturberg

Fallegt einbýlishús í Hveragerði í skiptum fyrir ódýrari eða
dýrari fasteign á Höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða
sérlega fallega eign í enda botnlanga, 5-6 herbergja, 143
fm auk 49 fm bílskúrs. Verð kr. 30,8millj

Gott 118,4 fm raðhús á einni hæð ásamt 21,4 fm bískúr
eða samtals 139,8 fm. Eignin skiptist í forstofu, 3 svefnherb., ﬂísalagt baðherbergi, borðstofu og rúmgóða
parketlagða stofu með útgang út í garð, eldhús þar sem
uppþvottavél og ísskápur fylgja og þar inn af er þvottaherb/geymsla. Bílskúr stendur neðan við húsið. Þak
yﬁrfarið og skipt um járn nýlega. V. 27,5 m

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús með draumabílskúr við
Borgarhraun í Hveragerði. 4 herbergja, 165 m2, þar af 60
m2 bílskúr. Eignin er staðsett við enda götu og frá því er
alveg sérlega fallegt útsýni. Verð kr. 28.800.000

Fallegt og vel skipulagt 127 fm raðhús á einni hæð ásamt
tæplega 20 fm bílskúr. Fallegur suður garður. Eignin er laus
ﬂjótlega. Verð aðeins 29,9 millj.
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Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölustjóri
Sölumaður
oli@husin.is

Boðaþing 2 - 203 Kópavogi
OPIÐ HÚS Í DAG 26. NÓV FRÁ KL 17:30-18:30

Allra síðustu 4ra herb, 145 fm íbúðir ásamt
bílageymslu á þessum rólega stað í námunda
við fallega nátturu. Fullbúnar íbúðir með
gæsilegum innréttingum og tækjum. Til afhendingar fyrir Jól. V.36,9m

+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

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

Vantar eignir á skrá. Góð sala

Góðakur 5
210 Garðabær
454 fm einbýli vel staðsett

Stærð: 454 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2012
Fasteignamat: 55.350.000
Bílskúr: Já

Lind

Grettisgata

Einiteigur í Mosfellsbæ.

Lítil og falleg 45 fm. íbúð á neðri hæð í þríbýlishúsi í
bakhúsi skammt frá miðbænum. Ný eldhúsinnrétting,
gólfefni og tæki. Hornbaðkar.Glæsileg lóð og gott aðgengi.
Draumaeign. V. 16,9 m. 8142

Vel staðsett 260 fm. einbýli.( þar af er bílskúr 55 fm.)
Húsið er tilbúið að utan, gler í gluggum, útidyrahurðir og
hurð fyrir bílskúr. Staðsteypt. Milliveggir uppsettir og verið
að mála. . Heimtaug fyrir heitt og kalt vatn komin í húsið.
Raﬂagnateikningar fylgja. 8442

Furugerði.

Berjarimi.

Falleg 65,5 fm. íbúð á jarðhæð með ﬂottum garði og
sólpalli í suður. Góðar innréttingar og gólfefni. Eign í sérﬂokki. V. 19.3 8515

Góð 59,8 fm. 2ja. herb. íbúð með 29 fm. bílastæði í húsi.
Alls 88,8 fm. Laus strax. V. 17,2 m. 8537

Asparteigur-Mosfellsbæ.

Hlíðartún í Mosfellsbæ.

Afar glæsilegt 223 fm. parhús á tveimur hæðum við
Asparteig í Mosfellsbæ. Vönduð gólfefni og innréttingar. 3
stór herbergi, ﬂott eldhús og tvö baðherbergi. Innangengt í
rúmgóðan bílskúr. Eign fyrir vandláta. Skipti á odýari 25-30
millj. kemur vel til greina. V.49,5 8514

Glæsilegt vel við haldið tveggja hæða einbýlishús með auka
íbúð og tvöföldum bílskúr á fallegri 1880 fm. eignarlóð.
Byggingarlóð 889 fm. við hlið eignarinnar fylgir. 8223

Kringlan-verslunarhúsnæði.

Kópavaogsbraut.

Glæsilegt 150 fm. húsnæði á 3. hæð kringlunnar. Flott aðstaða. Góð gólfefni og innréttingar. Til leigu eða sölu. 8541

181 fm.. einbýli auk 45 bílskúrs, samt. 226 fm. við
Kópavogbrautina. Húsið stendur á 1400 fm. lóð. Mikið
endurnýjað hús. 8532

Núpalind.

Sumarhús við Sog.

Hannes
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Tilbúið að utan fokhelt að innan

Verð: 84.900.000

RE/MAX Lind kynnir:
Fallegt og mjög vel staðsett 454 fm einbýli á tveimur hæðum innst í botlanga við Góðakur í Garðabæ.
Húsið er mjög vel staðsett innan hverfis, innst í botlanga, góður garður og gott pláss í næstu hús þar
fyrir aftan.
Fimm rúmgóð svefnherbergi, tvær stofur, rúmgott sér sjónvarpsrými, aðstaða fyrir æfingatæki/ hobbý
herbergi, tvö baðherbergi fataherbergi, 36 fm bílskúr ofl.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Falleg 96 fm. íbúð á 1. hæð í ﬂottu fjölbýli. Góðar innréttGlæsilegt 98 fm. sumarhús á glæsilegum stað austaningar og gólfefni. Eign í sérﬂokki. Áhv. hagstætt 16 millj. lán. megin við Sogið. Góðar innréttingar. Upptekin loft. Fyrsta
V. 25,9 m. 8503
ﬂokks frágangur. Stórir sólpallar umhverﬁs hús. Harðviðar
gólfklæðning í pöllum. Heitur pottur og hitaveita. Kjarrivaxið
land. Sjón er sögu ríkari. 8575
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smáauglýsingar
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512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Jeppar

BÍLAR &
FARARTÆKI

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.

Garðyrkja

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

Ford Transit 300 Trend Tourneo
9/2010 ekinn 85 þ km verð 3.390.
með vsk

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

DISEL PAJERO TILBOÐ 330 ÞÚS.
KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

MMC Pajero árg. ‚98, 2,8 disel, bs, ek.
300 þús. Nýskoðaður ‚13. 7 manna.
Verð 330 þús. Sími 891 9847.

Sendibílar

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400
& 893 2284. www.japanskarvelar.is /
www.carparts.is japvel@carparts.is

VW - SKODA - VARAHLUTIR
Eigum varahluti í VW, Skoda og
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið,
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

TOYOTA Yaris sol 1,3. Árgerð 2007,
ekinn 148 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 829.000. Rnr.250727. BÍLAR Á
TILBOÐVERÐI SJÁ BBV.IS

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Hjólbarðar

Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta.
www.keyrsla.is S:820-3880
VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu
til okkar, sendu okkur mail á
100bilar@100bilar.is eða hringdu í
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

TILBOÐ 1.290.000.TOYOTA YARIS TERRA.Árgerð
2006,ekinn 81.þ km,bensín,5 gírar,er á
staðnum.Verð áður 1.470.000.- Tilboð
1.290.000.-Rnr.102793.Sími:562-1717

SUZUKI Grand vitara xl-7. Árg 2003,
ek 137 Þkm. Sjálfsk. Verð Tilboð 1.190
þús Rnr.110880.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

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

Bílar til sölu

Viðgerðir
ÓDÝRAR VIÐGERÐIR,
LEYSUM ÖLL MÁL!
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Vinnuvélar

Fljót og góð þjónusta. Bílahlutir ehf.,
Eldshöfða 4, s. 587-5058.

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

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Setjum upp jólaseríur og annað skraut
fyrir fyrirtæki, húsfélög, einstaklinga
og stofnanir. Útvegum allt sem til þarf
og hjálpum til með hugmyndir. Sími
698 9334.

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

GLÆSILEGUR BÍLL !!!

100 % LÁN MÖGULEGT

Hyundai i30 1,6 árg. 2008 Ekinn 70
þ km, Sjálfskipting Vetrardekk á 17”
álfelgum Sumardekk á 18” álfelgum
Verð 1.780.000 uppl. í síma 6958464
eða drifaatladóttir@yahoo.com

TOYOTA COROLLA G6 H/B.Árgerð
1998,ekinn 179.þ km, bensín,6 gírar,er
á staðnum.Verð 390.000. Rnr.102706.
Sími:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og lau
12-16.
www.bilalif.is

ÞJÓNUSTA
Þýskir snjóblásarar með 12V rafstarti.
Topplausnir smiðjuvegi 40 s:5177718.

Pípulagnir
PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315.

HELGI PÍPARI
Af hverju ertu að skoða bíla í
kuldanum, erum með 50 bíla í salnum,
allar gerðir. Komdu og skoðaðu
draumabílinn við bestu aðstæður.
Bílar á öllum verðum. Það hefur aldrei
kostað að skrá bíl hjá okkur.

Hitamál, viðgerðir, endurlagnir,
nýlagnir og allar pípulagnir. S. 8208604 helgipipari@gmail.com

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

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Hreingerningar

Bókhald
Accountant - bókhald og skattaráðgjöf
ehf. Ársreikningar og skattframtöl.
S.490 0095 www.accountant.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Málarar
Tek að mér alla málningavinnu. Góður
afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja.
Hringdu og við semjum. Jón s. 843
9856.

MÁLARAMEISTARI
FLOTTUR !!!

Ford Focus Trend árg. 2008, ek.
78 þús. Sjálfskiptur, hraðastillir,
útvarpsstillingar í stýri, góður bíll. Verð
tilboð kr. 1.740.000, lán kr. 875.000
getur fylgt. Sími 892 5553

MAZDA Tribute 4wd. Árgerð
2008, ekinn 73 Þ.KM, sjálfskiptur
STAÐGREIÐSLU VERÐ 2.700.000 sjá
rnr.410097

Varahlutir

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
VANTAR BÍLA Á SKRÁ
www.br.is

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

til sölu
LESTU ÞETTA
MMC Pajero int.turbo diesel/langur.
7 manna. Árgerð 1997, í góðu standi,
tilbúin í snjóinn, 5 gírar. Verð 330þús.
Rnr.105189.

Ford Transit 350 trend Árgerð 2010.
Ekinn 55þús. Verð 4.290.00 m/vsk.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Polo ‚99 ekinn 88 þús. til sölu. Sk.
til okt. 13, vel viðhaldið, aukadekk á
felgum fylgja, verð 300 þús. Uppl. í s.
864 3402.

VARAHLUTAVAKTIN
SÍMI 555 6666

0-250 STAÐGREITT

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.

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

Svart lok á USA pickup. 2. metra pallur.
Lokið er úr áli. Uppl. í S. 893 4495

Bílar óskast

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

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

Múrarar

APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA

MÚRVERK

Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim.
S. 822 7668 www.aplus.is

Tökum að okkur múrviðgerðir og
flísalagnir. 40 ára reynsla. Björn sími
896-3035.

Nudd

KEYPT
& SELT
Til sölu

Rafvirkjun

Gott nudd í 101 Reykjavík. Kristina
Jóhannsson 849 8179.

SÉRVERSLUN MEÐ
NÁTTÚRUVÆNAR OG
ANDLEGAR VÖRUR.

Húsaviðhald

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

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

Kassagítartilboð kr:22.900,- Gítar, poki,
ól, auka strengjasett, stilliflauta og
kennsluforrit. Gítarinn ehf, Stórhöfða
27, S:552 2125 WWW.gitarinn.
is,gitarinn@gitarinn.is

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

Spádómar
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.
Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

JÓLASENDINGIN ER KOMIN

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

Viðgerðir

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar.
Hægt er að fá klefana með eða án
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is,
S:566 6000.

Úrval af Fjarstýrðum Þyrlum, Bílum,
Módelum,Skýjaluktum,Skotveiðivörum
og fl. Sendum samdægurs með
póstinum. Einnig verslun í Glæsibæ Sími 517 8878 - Tactical.is

VIÐGERÐIR SMURSTÖÐ
Olís smurstöð. Bremsuviðgerðir.
Rafgeymar. Hjólbarðaviðgerðir. Allar
perur. Smur-, bón og Dekkjaþjónustan
Sætúni 4. S. 562 6066

Önnur þjónusta

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

fasteignir

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

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

Úrval af síritum sem geta bæði
skráð bæði hita- og rakastig. Einnig
hitamælar og rakamælar. Íshúsið ehf,
http://www.ishusid.is. s. 566 6000.

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

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

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

Nudd

Húsnæði í boði

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

CARAT - HAUKUR
GULLSMIÐUR SMÁRALIND
- KAUPUM GULL OG SILFUR

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

Staðgreiðum gull og silfur í
verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á WWW.VIDUR.
IS
LOKAÐ FRÁ 12. NÓV.-30.
NÓV. 2012.
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.

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

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Verslun

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. frá kl.
10-20. 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.

Atvinnuhúsnæði
TVÖ 60,6 M2 IÐNAÐARBIL
TIL SÖLU

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

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

Sumarbústaðir
GISTING - AKUREYRI

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE

9 m2 milliloft. Einnig eitt 51,6 m2
bil. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m.
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060
og 661-6800
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Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Skógarhlíð 27, 601 Akureyri, 160
fm einbýlishús, 4 svefnherb.
Aðstaða fyrir ca 13 manns.
Leyfilegt að hafa hund í
Skógarhlíð. Er einnig með fleiri
orlofshús og sumarbústaði við
Akureyri með heitum potti.
orlofshus.is Leó 897 5300

HEIMILIÐ
Húsgögn

Geymsluhúsnæði

RÚLLUGARDÍNUR

GEYMSLUR.COM

Íslensk framleiðsla. Gott verð. Opið
13-17. Gluggakappar Reyðarkvísl 12,
s. 567 1086.

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17
m2. Aðgangur 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500

ATVINNA
Atvinna í boði

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HAGABAKARÍ HRAUNBERGI
Óskum eftir að ráða starfskraft til
afgreiðslustarfa. Um er að ræða
vaktavinnu. Uppl. í s. 897 8101 eða
868 6102.

Ökukennsla
WWW.AKSTURINN.IS
S. 694 9515
Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.

MODUS HÁRSTOFA
SMÁRALIND
Leitar af fagmönnum í 50 og 100%
vinnu. Uppl. s. 770 3881

Tilkynningar

Reykjavíkurborg
Umverfis- og skipulagssvið

HEILSA
KAUPUM GULL

Heilsuvörur

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

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um
matsskyldu framkvæmdar

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að
eftirtalin framkvæmd skuli ekki háð mati á
umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat á
umhverfisáhrifum. nr. 106/2000 m.s.br.

Vélar og verkfæri

Fráveita affallsvatns frá orkuverinu í
Svartsengi til sjávar, Grindavíkurbæ
Bætum heilsuna með hreina
Aloe Vera drykknum, sem eflir
ónæmiskerfið. Hlíf og Magnús
8228244 - 8228245 www.flp1.is
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Fæðubótarefni

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana
er einnig að finna á heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulagsstofnun.is.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála
og er kærufrestur til 27. desember 2012.

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

JÓLADAGATAL
SKOPPU OG SKRÍTLU
HEFST 1. DES.
SKOPPA OG SKRÍTLA OPNA GLUGGA
LA
A
Á DAGATALINU Á HVERJUM DEGI TIL JÓLA

Jóladagatal Skoppu og Skrítlu
fæst í verslunum Hagkaup og Bónus.

Skipulagsstofnun

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
eru hér með auglýst tillaga að breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík.

Ísleifsgata 2 -34
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Reynisvatnsáss
vegna lóðanna nr. 2-34 við Ísleifsgötu. Í breytingunni felst
að bætt er við nýrri raðhúsagerð, íbúðum fjölgað úr 16 í
18 og skilmálum fyrir gestabílastæði er breytt.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillaga liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 –
16:15, frá 26. nóvember 2012 til og með 10. janúar
2013. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins,
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna
skal skila skriflega eða á netfangið skipulag@
reykjavik.is, til umhverfis- og skipulagssviðs eigi
síðar en 10. janúar 2013. Vinsamlegast notið
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir
með tölvupósti.

Reykjavík 26. nóvember 2012
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071
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E

inu sinni sat lærimeistari með nemahóp hjá sér og spurði: „Á hvaða augnabliki endar nóttin og dagurinn byrjar?“
Einn neminn svaraði: „Það er þegar nógu
bjart er til að hægt sé að greina milli
hunds og kindar.“ Annar sagði: „Það er
þegar nógu bjart er til að greina milli
ólífutrés og fíkjutrés.“ En meistarinn
sagði: „Þetta eru góð svör en þó ekki
þau réttu. Svarið er: Þegar ókunnur
maður kemur og við höldum að hann
sé bróðir okkar og allar deilur hætta,
þá er nákvæmlega stundin þegar
nóttin endar og dagur byrjar.“
drepin – venjulegt fólk – í
Sýrlandi, á Gasasvæðinu
og fólk í suðurhluta Ísraels
býr við flugskeytaárásir.
Glæpir eru framdir og
fólk er tekið af lífi án
dóms og laga. Þetta eru
ill verk myrkravera.
Hvenær dagar?

NOKKRUM árum eftir Íslandskomuna
sagði Shimon Perez – á leiðtogafundi í
Davos – viskusöguna um mun dags og
nætur. Þetta er saga úr gyðinglegri spekihefð. Nótt lýkur og dagur hefst þegar við
sjáum ókunnan mann verða að systur eða
bróður og deilur hætta. Það er hægt að
nota allar stundir sólarhringsins til að
gera fólk að óvinum. En þá fyrst dagar
þegar fólk sér hvert í öðru manneskjur
en ekki hugsanlega óvini. Stríðsmenn
munu alltaf finna sér tilefni til að deyða
og eyða. En þá fyrst verður afturelding
þegar þau sem eru öðruvísi en ég og við
geta orðið að grönnum og jafnvel vinum.

SHIMON Peres, nú forseti
Ísraels, kom skyndilega til
Íslands árið 1993 í leyniferð
um Norðurlönd. Tilgangurinn
var ný friðaráætlun fyrir
stríðandi þjóðir fyrir botni Miðjarðarhafs. Perez hafði áhrif á
alla sem hann hittu og það var
merkilegt að bera saman með

SPEKI Ísraels dæmir hernað þessara
daga. Shimon Perez þarf að segja þjóð
sinni söguna um dagrenningu. Abbas þarf
að segja söguna einnig. Sýrlenska þjóðin
þarfnast dagrenningar. Og Ísraelar ættu
að gefa nágrönnum færi á að koma sem
systur friðar og bræður dagsins. Mannfólk – ljóssins börn – systkin? Leyniför
ljóssins – og hvenær dagar?

ÞESSA daga eru börn

Sigurjón M. Egilsson

Sprengisandur
<ƌĂŌŵŝŬŝůůƊũſĝŵĄůĂƊĄƩƵƌ
Sunnudagsmorgna kl. 10 – 12

honum sögu Íslendinga og Ísraela. Báðar
voru flóttaþjóðir á leið til fyrirheitna
landsins, báðar gerðu þá hetjulegu tilraun
að byggja land með lögum. Hvað gerir
fólk mennskt, skapar þjóð og elur frið?
Leyniförin bar ríkulegan árangur. Óslóarsamningurinn var undirritaður skömmu
síðar og Bill Clinton skrifaði upp á til
tryggingar.

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Mjög
fyndið!

Notist ef
Jói hefur verið
á klósettinu

Mér er bara annt
um velferð
kúnnanna minna!

GELGJAN
Vá!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þetta er málið, Palli!
Góði strákurinn Hektor
er úr sögunni!

Vondi strákurinn
Hektor er mættur!

Hvern hefurðu
verið
vondur við?

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Bara þessar ermar,
en ég er að vinna
í þessu.

Eftir Tony Lopes

Ég held að Kata
sé í upphækkunum
og hún er ekki
að gabba neinn.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hérna er þetta...

Flestir sem smitast af
salmonellu fá niðurgang, hita
og magakrampa fjórum til
sex tímum
eftir smitun.

Veikindin endast vanalega í
fjóra til sjö daga og flestir
jafna sig án læknismeðferðar.

Þetta er
ekki svo
slæmt.

JAFNA SIG?? Ég
er mamma! Ég
hef ekki tíma til
að jafna mig!!
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Nú má sækja um Eyrarrósina
Handhaﬁ verðlaunanna hlýtur 1.650.000 og ﬂugferðir með Flugfélagi Íslands.

VIÐ UNDIRRITUN Aðalsteinn Þorsteinsson, Hanna Styrmisdóttir og Árni

Gunnarsson.

Eyrarrósin, viðurkenning fyrir framúrskarandi menningarverkefni, verður
veitt í níunda sinn í febrúar árið 2013
og hefur verið opnað fyrir umsóknir um
hana. Það eru Byggðastofnun, Flugfélag
Íslands og Listahátíð í Reykjavík sem
standa að Eyrarrósinni og nýlega skrifuðu forsvarsmenn þeirra undir áframhaldandi samstarfssamning til fjögurra
ára. Einnig hækkuðu þeir verðlaunaféð
í 1.650.000.

<VaaZg;daY&..'¶'%&'

7gV\^ Ìh\Z^ghhdc
7gV\^Ìh\Z^ghhdc

A^hibjcVjeeWdÂ
<VaaZg;daY
b{cjYV\^cc'+#ckZbWZg!`a#&<VaaZg;daY!{GVjÂVg{ghi\
ÌjeeWdÂ^cjkZgÂjg\diigkVakZg`VhVbibVa^hiVbVccV
hkdd\[_aY^[g{W¨ggVkZg`V\bajbZ^hiVgVccV#

KZg`^ckZgÂVhÅcYYV\b{cjYV\&%¶&,
=¨\iZgVÂh`dÂVjeeWdÂhh`g{cV{bncYa^hi#^h
ÚR SÝNINGU ÍD Gagnrýnandi segir kærkomið að sjá verk eftir upprennandi

höfunda en veltir því fyrir sér hvort eini atvinnudansflokkur landsins eigi að setja
upp verk óþekktra höfunda.

Dansað í rökkrinu
DANS ★★★★★
Á nýju sviði
Íslenski dansflokkurinn
NÝJA SVIÐ BORGARLEIKHÚSSINS

Fimmtudaginn 22. nóvember
frum sýndi Íslenski dansflokkurinn fjögur dansverk eftir sex
unga og upprennandi danshöfunda. Kærkomið tækifæri fyrir
þessa höfunda og áhugavert að
sjá en það má þó spyrja sig hvort
Íslenski dansflokkurinn, eini
atvinnudansflokkur landsins, eigi
að setja upp verk óþekktra danshöfunda og jafnvel dansnemenda.
Það er ekki yfir þessum einstaklingum að klaga heldur er gagnrýnisvert að ekki sé nægt fé veitt
til listgreinarinnar til þess að ÍD
geti boðið upp á danssýningar
allt árið þar sem atvinnudansarar dansa verk eftir atvinnudanshöfunda. Fyrsta verk kvöldsins,
Til eftir Frank Fannar Pedersen, var grípandi og fallegt, sérstaklega fyrri hlutinn. Búningar
hefðu mátt vera meira afgerandi
og lýsingin skýrari. Innkoma
Ásgeirs í rólunni varð til dæmis
ekki eins áhrifamikil og efni stóðu
til vegna þess að hún var of dökk.
Frank sýnir með verkinu þroska í
danssmíðum sem er áhugavert hjá
ungum danslistamanni.
Næst kom … Og þá aldrei framar
eftir Steve Lorenz. Það verk var
ljúft en áhrifamikið með flæðandi
og fallegum hreyfingum. Það
voru mörg eftirtektarverð augnablik í verkinu, ekki síst upphafið
og endirinn, en í meginkaflanum
hefði mátt skerpa áherslur. Lýsinguna skorti aftur styrk og skýrleika til að hún næði að styðja
hreyfingarnar og stemminguna.
Steve hefur sýnt að hann er mjög
efnilegur danshöfundur.
Síðasta verkið fyrir hlé var
Allegro con brio eftir Karl Friðrik Hjaltason. Það var skondið
verk og mjög áhorfendavænt enda
hafði það persónur og leikræna
tjáningu, leikmynd, búninga og
húmor. Flott byrjandaverk.

Ótta eftir þau Ásgeir Helga
Magnússon, Hjördísi Lilju Örnólfsdóttur og Unni Elísabetu
Gunnarsdóttur var síðasta verkið
á boðstólum. Danssköpunin var
mjög flott en það voru hnökrar
í notkun rýmis í tengslum við
lýsingu og tónlistarval. Verkið
fjallar um andvökuna og gaf
tóninn strax í upphafi þar sem
einn dansari „bylti“ sér undir
dúndrandi tónlist úr næstu íbúð.
Í verkinu er síðan skyggnst inn í
heim fleiri sem ná ekki að hverfa
á náðir svefnsins þar til í lokin
að allt fellur í ró. Þó framvinda
verksins væri skemmtileg hefði
mátt halda fastar í stemmingu,
söguna sem lagt var upp með í
upphafi. Þetta var þarna einhvers

Danssköpunin var
mjög flott en það voru
hnökrar í notkun rýmis í
tengslum við lýsingu og
tónlistarval.
staðar en ekki nægilega skýrt.
Veröldin sem dansinn fór fram
í var byggð upp á ljósferningum
á gólfinu. Ferningarnir virkuðu
eins og gluggar sem sýndu mismunandi heima og komu mjög
vel út, sérstaklega í upphafi
verksins. Þegar líða tók að lokum
urðu tengslin á milli dansins og
lýsingarinnar óskýrari sem gerði
erfiðara fyrir áhorfandann að sjá
hreyfingar dansaranna. Muskulegir búningarnir hjálpuðu þar
ekki til.
Sýningin Íslenska dansflokksins
var í raun ágætis sýning þó að hún
væri ekki hnökralaus. Dansinn
var í fyrirrúmi og dansararnir
sýndu hvers þeir eru megnugir,
sérstaklega þeir reyndari. Umgjörð sýningarinnar var ágalli
hennar og gerði hana litlausari en
efni stóðu til.
Sesselja G. Magnúsdóttir

NIÐURSTAÐA: Ágæt sýning en ekki án
hnökra, þar sem umgjörðin spillti helst
fyrir.

SELMA
BJÖRNS

REGÍNA
ÓSK

STEFANÍA
SVAVARS

ERNA
HRÖNN

HEIÐURSTÓNLEIKAR
HARPA ELDBORG 09.02.13

HOF AKUREYRI 16.03.13

Dægurﬂugan kynnir heiðurstónleika ABBA í Hörpu og Hoﬁ, Akureyri. Miðasala
hefst 30. nóvember á midi.is, harpa.is, menningarhus.is eða í síma 528 5050 (Harpa)
og 450 1000 (Hof). Miðaverð í Hörpu 4.990 kr. - 9.990 kr. Miðaverð í Hoﬁ 7.990 kr.

Brandenburg

Viðskiptavinir Íslandsbanka fá 30% afslátt daganna 27.– 29. nóvember ef greitt er með greiðslukorti frá Íslandsbanka
eða Byr. Viðskiptavinir á tilboðslista Vildarklúbbsins fá heimsendan afsláttarkóða í tölvupósti til nota í netsölu.
Einnig er hægt að nálgast afsláttarkóða í þjónustuveri bankans í síma 440 4000 eða í næsta útibúi bankans.

5%

www.laugarasbio.is

22 | MENNING |

26. nóvember 2012 MÁNUDAGUR

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

LAUGARÁSBÍÓ

ÍSL TAL

SILVER LININGS PLAYBOOK
NIKO 2
THE TWILIGHT SAGA PART 2
PITCH PERFECT
WRECK-IT RALPH 3D

EKKI FYRIR VIÐKVÆMA

Sýningartímar
8, 10.25
6
8, 10.25
5.50, 8
5.40

앲앲앲앲앲
-VARIETY

앲앲앲앲앲
-HOLLYWOOD REPORTER

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

BOXOFFICE MAGAZINE

“ALVÖRU HROLLVEKJA”
앲 앲
앲앲앲
앲앲

ROGER EBERT CHICAGO SUN-TIMES
TITIMES
MES
E

KOMUST Í ÚRSLIT Lið Stöðvar 2 var stjörnum prýtt. Frá vinstri: Sjónvarpsmennirnir Breki Logason, Hjörtur Hjartarson, Reynir
Leósson og Sölvi Snær Magnússon.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
Í 2D OG 3D MEÐ
ÍSLENSKU TALI
Í 2D MEÐ ENSKU
TALI/ÍSL TEXTA

16

7

L

80/100
VARIETY

앲앲앲앲
BOXOFFICE MAGAZINE

80/100

„„SKILAR ÞVÍ SEM ÓÞREYJUFULLIR
AÐDÁENDUR VORU AÐ BÍÐA EFTIR.“
THE HOLLYWOOD REPORTER

LOKAMYNDIN Í EINNI STÆRSTU KVIKMYNDASERÍU ALLRA TÍMA
앲앲앲앲

12

앲앲앲앲

MBL

-FBL

앲앲앲앲

14

12

14

-FRÉTTATÍMINN

ÁLFABAKKA

EGILSHÖLL

POSSESSION KL. 5:50 - 8 - 10:10
POSSESSION LUXUS VIP KL. 10:30
TWILIGHT: BREAKING DAWN 2 KL. 5:30 - 8 - 10:30
TWILIGHT : BREAKING DAWN 2 VIP KL. 5:30 - 8
KL. 5:50
WRECK IT RALPH . T
WRECK IT RALPH . T KL. 8 - 10:10
KL. 5:30 - 8 - 10:30
ARGO
KL. 3:40 - 8
HOPE SPRINGS
KL. 1:30 - 3:40
BRAVE . T
KL. 10:10
END OF WATCH

16
VIP

12
VIP

ÍSL ALI

L

ENS ALI

L
14

ÍSL. TALI

Hið árlega Fjölmiðlamót í knattspyrnu var haldið
í Fífunni í Kópavogi á föstudagskvöld. Það var lið
Fótbolta.net sem vann mótið eftir 3-0 sigur á liði
Stöðvar 2 eftir æsispennandi úrslitaleik þar sem
úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni.
Margir þekktir kappar tóku þátt í mótinu og
sýndu þeir yfirleitt góð tilþrif. Alls tóku átta lið þátt
og var stemningin prýðileg.

12
7
14

16
L
L

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
16
L POSSESSION KL. 8 - 11
12
16 TWILIGHT
KL. 5:30 - 8 - 10:30
12
KL. 5 - 8 - 10:10
SKYFALL
16 WRECK IT RALPH ÍSL. TALI KL. 5:5H0
L
L
KEFLAVÍK

AKUREYRI

ÍSL ALI

Fótbolti.net bar sigur úr býtum á Fjölmiðlamótinu í knattspyrnu á föstudaginn.

L

ÍSL ALI

THE POSSESSION
WRECK-IT RALPH . T 3D
TWILIGHT: BREAKING DAWN 2
ARGO
BRAVE HIN HUGRAKKA

TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 2
KL. 5:30 - 8 - 10:30
HERE COMES BOOM 5:40 - 8 - 10:20
KL. 8 - 10:30
ARGO
KL. 8
CLOUD ATLAS
WRECK-IT RALPH ÍSL3D KL. 5:30
WRECK-IT RALPH ENS TAL KL. 5:50

FÍN STEMNING Á
FJÖLMIÐLAMÓTI

KL. 8 - 10:20
KL. 6
KL. 8
KL. 10:20
KL. 6

12
14
L

KL. 10:20
TWILIGHT BREAKING
KL. 8 - 10
THE POSSESSION
HERE COMES THE BOOM KL. 8

12

16
7

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

HRESSIR Fótboltaspekingurinn Hjörvar Hafliðason þótti sýna
góða takta í markinu. Hér er hann ásamt útvarpsmanninum
Ívari Guðmundssyni.

GAUPI OG GILLZ Íþróttafréttamaðurinn Guðjón Guðmundsson og Egill Einarsson mættu í Fífuna.

HJÁLMAR OG SIGURVIN Hjálmar Jóhannsson og fótboltakempan Sigurvin Ólafsson spiluðu fyrir Pressuna.

GAMAN vel fór á með sjónvarpsmanninum Valtý Birni

–ROLLING STONE
-T.V. SÉÐ OG HEYRT
VIKAN
91% FRESH
ROTTENTOMATOES
8.2 IMDB

ÍSLENSKT TAL
JJ. A.A Ó.
Ó - MBL

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

5%

SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 8 - 10.40 12
HERE COMES THE BOOM KL. 5.40 - 8 - 10.20 7
NIKO 2
KL. 4 - 6
L
PITCH PERFECT KL. 5.30 - 8
12
HOTEL TRANSYLVANIA ÍSL. TEXTI KL. 3.30 7
SKYFALL
KL. 5 - 8 - 10.30 12
SKYFALL LÚXUS KL. 5 - 8
12
TEDDI LANDKÖNNUÐUR KL. 3.30
L

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 6 - 8 - 10.40
SNABBA CASH 2
KL. 8 - 10.15
CLOUD ATLAS
KL. 5.30 - 9
SKYFALL
KL. 9
DJÚPIÐ
KL. 5.50
THE DEEP ENSKUR TEXTI KL. 5.50

BORGARBÍÓ

HERE COMES THE BOOM KL. 8
SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 5.50 - 8
SNABBA CASH 2
KL. 10.15
PITCH PERFECT
KL. 5.50
KL. 10
SKYFALL

5%

12
16
16
12
10
10

NÁNAR Á MIÐI.IS

7
12
16
12
12

Valtýssyni og fótboltakappanum Þórarni Inga Valdimarssyni.

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

MÁNUDAGUR: SAFETY NOT GUARANTEED (L) 18:00, 20:00,
22:20  SEARCHING FOR SUGAR MAN (L) 18:00, 20:00, 22:00
 SHADOW DANCER 22:00  WOODY ALLEN: A DOCUMENTARY (L) 22:00  JIRO DREAMS OF SUSHI (L) 18:00, 20:00 
KÓNGAGLENNA (14) 17:30  DJÚPIÐ (L) (ENG. SUBS.)
S.) 20:00
 SHADOW DANCER (L) 22:00
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn
SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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Slógust
um Halle
Þakkargjörðahátíðin hjá Halle Berry
og unnusta hennar, Olivier Martinez,
tók óvænta stefnu á fimmtudaginn.
Barnsfaðir Halle, Gabriel Aubry, var
að skila af sér dóttur þeirra Nöhlu
þegar slagsmál brutust út á milli
hans og Martinez. Á unnustinn að
hafa sagt barnsföðurnum að nú væri
kominn tími til að komast yfir Halle
og halda áfram og var það kveikjan
að slagsmálunum. Báðir enduðu þeir
á slysadeild og Gabriel var bókaður
fyrir óspektir og gert að halda sig í
minnst 90 metra fjarlægð frá Halle,
Olivier og Nöhlu.

Tónleikum Browns aﬂýst vegna mótmæla
Chris Brown hætti við fyrirhugaða tónleika í Guyana. Brown var dæmdur fyrir líkamsárás árið 2009.
Fyrirhuguðum tónleikum Chris Brown í
Gvæjana hefur verið aflýst vegna ítrekaðra
mótmæla. Þarlend kvenréttindasamtök auk
stjórnarandstöðunnar hafa mótmælt tónleikunum vegna líkamsárásarinnar sem Brown var
dæmdur fyrir árið 2009. Brown réðst á þáverandi kærustu sína, Rihönnu, og beitti hana grófu
líkamlegu ofbeldi.
Tónleikarnir áttu að fara fram á annan í jólum
en Brown hætti við þau áform eftir að hann fékk
veður af mótmælunum. Samkvæmt tónleikahaldaranum, Hits & Jams Entertainment, tók
Brown sjálfur þessa ákvörðun því honum þótti

mótmælin óþægileg. Svipuð mótmæli
fóru fram í Svíþjóð fyrir stuttu og var
fólk hvatt til að sniðganga tónleikana.
Þann 25. ágúst árið 2009 var Brown
fundinn sekur um að hafa beitt Rihönnu
líkamlegu ofbeldi og í kjölfarið dæmdur
í fimm ára skilorðsbundið fangelsi, sex
mánuði í samfélagsþjónustu auk meðferðar við ofbeldishegðun sinni.
Þrátt fyrir dóminn beið ferill
Browns ekki mikla hnekki og
aðeins fáar útvarpsstöðvar
hættu að spila tónlist hans.

ÓÞÆGINDI Chris Brown hefur
hætt við tónleika sína í Gvæjana
vegna mótmæla. NORDICPHOTOS/GETTY

LÆTI Olivier
og Halle
áttu ekki
mjög rólega
þakkagjörðarhátíð
í ár.

GJÖF TIL SÖLU Armbandsúr sem var

í eigu Elvis Presley fer á uppboð í Englandi.
NORDICPHOTOS/GETTY

Jólagjöﬁn
á uppboð
Armbandsúr sem tilheyrði Elvis
Presley er til sölu hjá bresku uppboðshúsi. Líklegt er að minnst 1,2
milljónir króna fáist fyrir úrið.
Armbandsúrið sem um ræðir
fékk Presley í jólagjöf árið 1976 frá
umboðsmanni sínum, Tom Parker.
Presley lést í ágúst árið eftir. Skilaboð
til söngvarans sjást enn grafin í úrið.
„Elvis gleðileg jól þinn vinur Col. Tom
Parker“ stendur grafið í úrið.
Á sama uppboði verður einnig
hægt að bjóða í lífstykki sem Madonna klæddist á tónleikaferðalagi
árið 1990.

BÍTLARNIR tóku upp tíu lög fyrir útgáfuna Decca árið 1962.

Bítlaupptökur
boðnar upp
Á nýársdag 1962 ferðuðust Bítlarnir,
sem þá hétu The Silver Beatles, frá
Liverpool til London til að taka upp
fimmtán lög hjá útgáfunni Decca.
Yfirmaðurinn Dick Rowe átti að
hlusta á lögin með mögulega útgáfu
í huga. Hann varð síðar þekktur sem
maðurinn sem hafnaði Bítlunum.
Tíu af þessum lögum eru á upphaflegu „master“-upptökunni sem
verður sett á uppboð á þriðjudaginn.
Talið er að hátt í fjórar milljónir
króna fáist fyrir hana. Ólíklegt er að
hún fari í almenna sölu í framtíðinni
því Bítlarnir eiga sjálfir útgáfuréttinn
á henni.

23

„Heimilistækin mín eru frá Smith Norland.
Það kemur ekkert annað til greina.“
ÉÐKHNZPUZUUôLNHYTPRPóLYHóNLYHLYLRRPHTHSLN[HóNL[H
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ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN
SUNDERLAND - WEST BROM

2-4

Baulað á Benitez á Brúnni

0-1 Zoltán Gera (30.), 0-2 Shane Long (44.), 1-2
Craig Gardner (74.), 1-3 Romelu Lukaku (81.),
2-3 Stéphane Sessegnon (87.), 2-4 Marc-Antoine
Fortuné (90.+5).

Manchester United komst aftur í toppsætið í ensku úrvalsdeildinni en ekkert mark var skorað í leikjum
Chelsea, Manchester City, Arsenal og Liverpool um helgina. Ævintýri West Brom er í fullum gangi.

EVERTON - NORWICH

FÓTBOLTI Manchester United

1-1

1-0 Steven Naismith (12.), 1-1 Sébastien Bassong (90.)

MANCHESTER UNITED - QPR

3-1

0-1 Jamie Mackie (52.), 1-1 Jonny Evans (64.),
2-1 Darren Fletcher (68.), 3-1 Hernández (71.)

STOKE - FULHAM

1-0

1-0 Charlie Adam (26.)

WIGAN - READING

3-2

0-1 Sean Morrison (35.), 1-1 Jordi Gomez (58.),
2-1 Gomez (68.), 2-2 Sj.m. (79.), 3-2 Gomez (90.).

ASTON VILLA - ARSENAL
SWANSEA - LIVERPOOL
SOUTHAMPTON - NEWCASTLE

0-0
0-0
2-0

1-0 Adam Lallana (34.), 2-0 Gastón Ramírez (60.)

CHELSEA - MANCHESTER CITY
TOTTENHAM - WEST HAM

0-0
3-1

1-0 Jermain Defoe (44.), 2-0 Gareth Bale (58.),
3-0 Defoe (64.), 3-1 Andy Carroll (82.)

STAÐA EFSTU LIÐA
Man. United
Man. City
West Brom
Chelsea
Everton
Arsenal
Tottenham
West Ham
Swansea
Fulham
Liverpool
Stoke

13 10 0
13 8 5
13 8 2
13 7 4
13 5 6
13 5 5
13 6 2
13 5 4
13 4 5
13 4 4
13 3 7
13 3 7

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

32-18
25-10
23-15
24-13
23-17
23-13
23-22
16-15
18-16
25-23
17-16
11-11

30
29
26
25
21
20
20
19
17
16
16
16

MARKAHÆSTU MENN
Luis Suárez, Liverpool
Demba Ba, Newcastle
Robin van Persie, Manchester United
Michu, Swansea City
Jermain Defoe, Tottenham
Steven Fletcher, Sunderland
Marouane Fellaini, Everton
Carlos Tévez, Manchester City
Edin Džeko, Manchester City

10
8
8
7
7
6
6
6
6

hluti stuðningsmannanna veit
betur. Ég er fagmaður og ætla að
sinna mínu starfi. Ég vil vinna
með Chelsea og ég vil vinna með
þeim,“ sagði Benitez.
„Það var erfitt fyrir þá að spila
í þessu andrúmslofti en við spiluðum vel. Við töpuðum í góðum
leik í fyrra en nú náðum við í stig.
Ég er ekki ánægður en þetta var
betra en í fyrra,“ sagði Roberto
Mancini, stjóri Manchester City.

hrifsaði aftur til sín toppsæti
ensku úrvalsdeildarinnar um
helgina þökk sé sigri liðsins á
QPR á laugardag og markalausu
jafntefli Chelsea og Manchester
City á Brúnni í gær. United hefur
eins stigs forskot á nágrannana í
City og West Brom er komið upp
fyrir Chelsea og í 3. sætið eftir
fjórða sigurinn í röð.
Rafael Benitez fékk ekki góðar
móttökur frá stuðningsmönnum
Chelsea þegar hann stýrði liðinu í fyrsta sinn. Stuðningsmenn
Chelsea-liðsins bauluðu á nýja
stjórann á milli þess að syngja
lofsöngva um Roberto Di Matteo
sem var rekinn frá liðinu í síðustu
viku.
Benitez var ekki að hlusta
Leikurinn var lítil skemmtun en
Benitez gat þakkað fyrir að gestirnir í Manchester City nýttu ekki
eitt af fáum færum leiksins en það
gerist ekki oft að nýr stjóri þurfi
að mæta bauli og níð söngvum
áður en hann stjórnar sínum
fyrsta leik.
„Ég var ekkert að hlusta á þetta
heldur einbeitti mér bara að leiknum. Ég var ekki að fylgjast með
neinu öðru en frammistöðu leikmannanna,“ sagði Rafael Benitez
eftir leikinn en stigið dugði ekki
til að endurheimta þriðja sætið
sem spútniklið West Borm tók af
þeim með 4-2 sigri á Sunderland.
„Ég get skilið óánægjuna vegna
þess sem gerðist áður, en meiri-

ERFIÐAR AÐSTÆÐUR Rafael Benitez fékk að heyra það frá stuðn-

ingsmönnum Chelsea sem sakna Roberto Di Matteo.

MYND/AFP

Gylfi kom inn á 94. mínútu
Gylfi Þór Sigurðsson kom við sögu í 3-1 sigri
Tottenham á West Ham í ensku úrvalsdeildinni í
gær en hann var búinn að dúsa á bekknum í síðustu
tveimur deildarleikjum liðsins og hafði ekki spilað í
úrvalsdeildinni síðan í leik á móti Wigan 3. nóvember.
Gylfi kom reyndar ekki inn á fyrr en á 94. mínútu í gær
eða þegar tveggja marka maðurinn Jermain Defoe fékk
heiðursskiptingu í lok leiksins.

Spiluðum bara í tíu mínútur
Manchester United lenti enn á
ný 0-1 undir, nú á móti Queens
Park Rangers, en varamennirnir
kveiktu í liðinu og United-liðið
tryggði sér 3-1 sigur með þremur
mörkum á sjö mínútna kafla.
„Við spiluðum bara í tíu mínútur
í þessum leik og þær tíu mínútur
voru frábærar. Anderson breytti
leiknum fyrir okkur. Það er
áhyggjuefni að vera að lenda alltaf undir en í þetta skipti vakti það
okkur. Svona sigrar þegar þú ert
ekki að spila þinn besta leik eru
alltaf mikilvægir,“ sagði Sir Alex
Ferguson, stjóri Man. United.
Heil umferð í vikunni
Það er stutt á milli leikja í ensku
úrvalsdeildinni því heil umferð
fer fram í vikunni og þar á meðal
er leikur Tottenham og Liverpool
á White Hart Lane. Rafael Benitez fær þá annan heimaleik þegar
liðið tekur á móti Fulham. Það má
búast við enn frekara bauli þar.
ooj@frettabladid.is

FORMÚLA EITT VETTEL HEIMSMEISTARI

SÉRVERÐ

ÞRIÐJA ÁRIÐ Í RÖÐ EFTIR MIKLA DRAMATÍK

FjVa^in!9Zh^\cVcY>ccdkVi^dc

Sebastian Vettel hjá Red Bull komst í gær í hóp með
þeim Michael Schumacher (2000-04) og JuanManuel Fangio (1954-57) þegar hann vann sinn
þriðja heimsmeistaratitil í röð í Formúlu eitt.
Hann er yngstur þeirra sem hafa unnið heimsmeistaratitilinn þrisvar sinnum.
Vettel tryggði sér titilinn í frábærum og
dramatískum lokakappakstri í Brasilíu þar
sem hann náði sjötta sætinu þrátt fyrir
martraðarbyrjun. Fernando Alonso náði
öðru sætinu í gær en hefði þurft að vinna
Brasilíu-kappaksturinn til að tryggja sér
titilinn. Vettel endaði bara þremur stigum
á undan Alonso en Kimi Raikkonen varð
þriðji.
Vettel byrjaði illa og féll síðan
niður í neðsta sæti eftir árekstur við
Bruno Senna. Vettel þurfti því að
berjast fyrir lífi sínu þegar Alonso
var skyndilega kominn í þriðja
sætið en þýska seiglan skilaði
honum upp í sjötta sætið sem
dugði á endanum. Red Bull
vann keppni bílasmiða en
Ferrari var þar í öðru sæti.

ALFREÐ OG KIEL 50 LEIKIR Í RÖÐ ÁN TAPS

Nú eru þeir
kaldir hjá Eirvík
YLOERUJD#FHQWUXPLV

Bjóðum takmarkað magn af kæli- og frystiskápum frá Liebherr.
Þeir eru búnir nýjustu tækni, hannaðir af alúð og framleiddir af
þýskri nákvæmni. Einstök framtíðareign.
Nr.
CUsl 3503
CPesf 3523
CP 3523
Ces 4023
C 4023

litur
grár
stál
hvítur
stál
hvítur

Hæð
181,7 cm
181,7 cm
181,7 cm
201,1 cm
201,1 cm

Stærð í ltr.
K 232 F 91
K 230 F 91
K 230 F 91
K 281 F 91
K 281 F 91

Orkufl.
A+
A++
A++
A+
A+

Sérverð
174.700,199.995,180.995,194.995,156.995,-

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Alfreð Gíslason stýrði Kiel til tólf marka sigurs á Lemgo, 36-24, í þýsku
úrvalsdeildinni í handbolta í gær en liðið hefur þar með leikið 50 deildarleiki í röð án þess að tapa. Guðjón Valur Sigurðsson skoraði 4 mörk og
Aron Pálmarsson var með 1 mark. Guðmundur Guðmundsson varð fyrir
áfalli í 20 marka sigri Rhein-Neckar Löwen á gríska liðinu Diomidis Argous,
37-17, í EHF-bikarnum því aðalmarkaskorari liðsins, hornamaðurinn Uwe
Gensheimer, sleit hásin í leiknum. Dagur Sigurðsson stýrði Füchse Berlin
til 25-24 sigurs í Zagreb en þetta var fjórði sigur liðsins í röð í Meistaradeildinni.

STEFÁN RAFN FJÓRÐI 7 OG 70 LEIKURINN
Haukamaðurinn Stefán Rafn Sigurmannsson skoraði
níu mörk úr tíu skotum þegar Haukar unnu
27-26 sigur á ÍR í N1 deild karla í handbolta á laugardaginn. Haukaliðið hefur
náð í 17 af 18 mögulegum stigum í
deildinni í vetur og er með sex stiga
forskot á toppnum. Stefán Rafn hefur
farið á kostum á tímabilinu og þetta
var fjórði 7 og 70 leikur hans í vetur en
það er þegar hann skorar 7 mörk eða meira
jafnframt því að nýta yfir 70 prósent skota
sinna. Stefán Rafn er búinn að skora 7,2
mörk í leik og nýta 66 prósent skota sinna í
deildinni í vetur.
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Við erum ekki hættir
Stólarnir ætla sér stóra hluti eftir sigur í Lengjubikarnum í Hólminum um
helgina. Tindastóll er á botninum í deildinni en vann fyrsta titil sinn í þrettán ár.
KÖRFUBOLTI Botnlið Dominos-

deildarinnar stóð óvænt uppi sem
sigurvegari þegar Lengjubikarúrslitin fóru fram í Stykkishólmi
um helgina. Tindastóll vann
fimmtán stiga sigur á heimamönnum í Snæfelli í úrslitaleiknum á laugardaginn, 96-81,
en hafði kvöldið áður unnið
dramatískan eins stigs sigur á
Þór í undanúrslitunum.
„Ég var búinn að bíða í mörg
ár eftir því en það er ekki langt
í þann næsta. Við höldum áfram
og nú er leiðin bara upp á við,“
sagði Helgi Rafn Viggósson, fyrirliði Tindastóls, aðeins nokkrum
mínútum eftir að hann lyfti fyrsta
bikar Stólanna í þrettán ár.
„Það voru allir mættir í þennan
leik, hvort sem það voru áhorfendur, mennirnir á bekknum eða
þeir sem voru inni á vellinum,“
sagði Helgi Rafn en það var einkum frábær þriðji leikhluti sem
lagði grunninn að sigrinum.
„Þetta var jafn og flottur
leikur í byrjun en svo
missa þeir hausinn
í þriðja leikhluta num og við
gengum á lagið,“
sagði Helgi
Rafn sem
fór fy ri r
SÁTTUR
FYRIRLIÐI

Helgi Rafn
Viggósson
með uppskeru
helgarinnar
hjá Tindastólsmönnum.

1498

kr.
pk.

Ölll verð
Öl
v eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Orlyfiskur, frosinn, 800 g

998

kr.
pk.

Þorskbitar, frosnir, 800 g

GJAFKAORT
ffæst
fæ
æst
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æ
sstt á www.kronan.is
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ÞRIÐJI LEIKHLUTINN
AFDRIFARÍKI
Tindastóll-Snæfell
Stig skoruð
Skotnýting
2ja stiga körfur
Fráköst
Tapaðir boltar

TVÆR ÚTGÁFUR AF TINDASTÓLSLIÐINU Í VETUR
28-14
50%-31%
11-2
13-7
2-6

spretti Stólanna í þriðja leikhlutanum.
Maður leiksins var þó hinn 23
ára gamli Þröstur Leó Jóhannsson. „Ég vona að ég sé alltaf svona
en ég reyni allavega alltaf að vera
með þvílíkan kraft og
læti. Ég reyni að fagna
hverri körfu og halda
uppi stemningu. Það
hefur verið mitt
hlutverk í liðinu og
þetta tókst hjá mér í
d a g ,“ s a g ð i
Þröstur Leó

Sigurhlutfall
Dominos-deild:
Lengjubikar:

0 prósent (0-6)
88 prósent (7-1)

Stig í leik:
Dominos-deild:
Lengjubikar:
Stig fengin á sig í leik:
Dominos-deild:
Lengjubikar:

77,2
89,6
86,5
79,4

en hann kom þá af bekknum með
27 stig á 25 mínútum.
„Ég vissi að það kæmi að þessu.
Við vorum komnir svo langt í
fyrra að við ætluðum að ná titli
núna. Við erum samt ekki hættir
og það eru tveir titlar eftir. Við
erum fullir sjálfstrausts eftir
þessa helgi,“ sagði Þröstur Leó en
nú þurfa Stólarnir að einbeita sér
að því að laga slæma stöðu í deildinni.
„Það er alveg á
tæru að það er hellings vinna fram
undan þar,“ sagði
Þröstur að lokum.
Tindastóll er búinn að
tapa fyrstu sex leikjum
sínum í deildinni.
„Það vita það allir að
við eigum ekkert að vera í
botnsætinu í deildinni. Það
er bara undir okkur komið að
snúa þessu við,“ sagði Bárður
Eyþórsson, þjálfari liðsins,
en hann varð aðeins annar
þjálfarinn til að vinna Fyrirtækjabikarinn með tveimur
félögum (Snæfell 2004).
ooj@frettabladid.is
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Eygló Ósk í þrettánda
sæti á EM

Fyrirliðinn farinn
heim til Akureyrar

Fimm bræður í
sama leiknum

Fjórir sigrar í röð
hjá Jóni Arnóri

SUND Eygló Ósk Gústafsdóttir úr Sundfélaginu
Ægi varð í 13. sæti í 200 metra baksundi á
Evrópumeistaramótinu í sundi í Chartres í
Frakklandi. Eygló Ósk synti á 2:09;88 mínútum
en Íslandsmetið hennar (2:07;10 mín.)
hefði dugað henni til að komast í úrslitasundið. Eygló varð í 15. sæti í 100
metra baksundi.
Ingibjörg Kristín Jónsdóttir úr SH varð
í 15. sæti í 50 metra baksundi og
Inga Elín Cryer bætti eigið Íslandsmet í 400 metra skriðsundi þegar
hún synti á 4:14;24 mínútum.

FÓTBOLTI Atli Sveinn Þórarinsson,

BLAK Fimm bræður leika með

fyrirliði Valsmanna, hefur ákveðið
að spila næsta sumar með KA í 1.
deildinni en hann skrifaði undir
tveggja ára samning í gærmorgun.
Miðvörðurinn er komin aftur í KA
eftir átta ára fjarveru frá sínu uppeldisfélagi en Atli Sveinn hefur spilað
með Val frá 2004 og verið fyrirliði
þar í fimm sumur.
„Ég skynja núna að það er mikill
kraftur í félaginu og mér finnst virkilega vera lag til þess að taka skrefið
og koma liðinu upp í efstu deild, þar
sem ég tel að það eigi heima,“ sagði
Atli Sveinn á heimasíðu KA í gær.

Stjörnunni og Þrótti úr Neskaupsstað
í Mikasadeild karla í blaki og það
vakti athygli að þeir voru allir með í
3-0 sigri Stjörnunnar í innbyrðis leik
liðanna um helgina.
Róbert Karl, Vignir Þröstur og Ástþór
Hlöðverssynir léku með Stjörnunni
en í liði Þróttar Nes voru þeir Geir
Sigurpáll og Hlöðver Hlöðverssynir.
Stjarnan vann hrinurnar í leiknum
25-20, 25-21 og 25-15 og komst með
þessum sigri í toppsæti deildarinnar
en Garðbæingar eru komnir með
fjórtán stig.

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson
og félagar í CAI Zaragoza unnu
sinn fjórða sigur í röð í spænsku
úrvalsdeildinni í körfubolta í gær
þegar þeir skelltu Joventut 77-57 og
komust upp í fimmta sæti deildarinnar. Jón Arnór skoraði átta stig á
21 mínútu í leiknum en hann hitti
úr tveimur af fjórum þriggja stiga
skotum sínum.
CAI Zaragoza hefur unnið þessa fjóra
leiki með samtals 84 stigum eða 21
að meðaltali og það er því ljóst að
Jón Arnór og félagar geta gert góða
hluti í vetur.

Ostabakki
- antipasti
ALFREÐ FINNBOGASON 10 mörk í 12
leikjum í hollensku deildinni.
NORDICPHOTOS/GETTY

Alfreð áfram
á skotskónum
FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason, Aron

Einar Gunnarsson, Björn Bergmann
Sigurðarson og Eyjólfur Héðinsson
voru allir á skotskónum með liðum
sínum um helgina. Alfreð tryggði
Heerenveen 1-1 jafntefli á útivelli
á móti VVV Venlo en hann er
annar markahæsti maður hollensku
deildarinnar með 10 mörk.
Aron Einar skoraði í 2-1 útisigri
Cardiff á Barnsley í ensku b-deildinni
en hann hefur nú skorað 4 mörk í
síðustu 7 deildarleikjum sínum og
það þrátt fyrir að hafa aðeins byrjað
þrjá þeirra.
Björn Bergmann kom Úlfunum yfir
á 5. mínútu í sömu deild en liðið
tapaði engu að síður 1-2 á heimavelli
á móti Nottingham Forest.
Eyjólfur Héðinsson kom SönderjyskE
í 1-0 á móti FC Kaupmannahöfn í
dönsku úrvalsdeildinni en það dugði
ekki til því FCK tryggði sér öll þrjú
stigin með tveimur mörkum í seinni
hálfleik.
- óój

ÚRSLIT
LENGJUBIKAR KARLA ÚRSLITALEIKUR
SNÆFELL
81 (45)
TINDASTÓLL
96 (44)
Snæfell: Jay Threatt 22/8 fráköst/8 stoðsendingar,
Asim McQueen 17/14 fráköst, Jón Ólafur Jónsson
12/12 fráköst, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 9, Sveinn
Arnar Davíðsson 8, Hafþór Ingi Gunnarsson 7,
Ólafur Torfason 5, Sigurður Þorvaldsson 1.
Tindastóll: Þröstur Leó Jóhannsson 27, George
Valentine 26/14 fráköst/6 stoðsendingar, Helgi
Rafn Viggósson 16, Drew Gibson 16/5 frák./8
stoðs., Svavar Birgisson 6, Helgi Freyr Margeirsson
3, Ingvi Rafn Ingvarsson 2.
N1 deild karla

HAUKAR

27 (19)

ÍR

26 (13)

Mörk Hauka (skot): Stefán Rafn Sigurmannsson
9/3 (10/3), Gísli Kristjánsson 3 (3), Jón Þorbjörn
Jóhannsson 3 (3), Tjörvi Þorgeirsson 3 (7), Árni
Steinn Steinþórsson 3 (8), Gylfi Gylfason 2 (2),
Elías Már Halldórsson 2 (3), Gísli Jón Þórisson
1 (2), Sveinn Þorgeirsson 1 (3), Adam Haukur
Baumruk (1),
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 18/1 (43/5,
42%), Einar Ólafur Vilmundarson (1/1, 0%),
Hraðaupphlaup: 6 (Árni 2, Stefán Rafn, Gísli,
Tjörvi, Gylfi)
Mörk ÍR (skot): Sturla Ásgeirsson 8/5 (10/6),
Björgvin Hólmgeirsson 7 (14), Guðni Már
Kristinsson 4 (8), Davíð Georgsson 2 (2), Jón
Heiðar Gunnarsson 2 (2), Ólafur Sigurgeirsson 1
(1), Ingimundur Ingimundarson 1 (4), Sigurjón
Friðbjörn Björnsson 1 (5), Máni Gestsson (1),

Hraðaupphlaup: 6 (Björgvin 2, Guðni Már 2,
Ólafur, Ingimundur)
Staðan í deildinni

Haukar
Akureyri
ÍR
FH
HK
Fram
Valur
Afturelding

9
9
9
9
9
9
9
9

8
5
4
4
3
3
2
2

1
1
1
1
2
1
2
1

0
3
4
4
4
5
5
6

245-201
224-216
236-236
217-229
219-232
225-232
214-222
220-232

Uppskriftina að kryddaða apríkósumaukinu má ﬁnna á vefnum www.ostur.is

Gullostur
Hvítmygluostur. Hvítmyglan er einnig
inni í ostinum. Áhugaverður ostur
með mildu bragði sem gott er að
njóta í lok góðrar máltíðar. Þessi
ostur er einn af ﬂaggskipunum í
ostafjölskylduni frá MS.

OSTAVEISLA FRÁ MS
Heilbakaður Gullostur
með timjan og hvítlauk
Vefjið smjörpappír utan um ostinn, pikkið átta göt ofan í
ostinn og stingið ögn af timjan ásamt þunnum sneiðum
af hvítlauk ofan í götin. Dreypið örlítilli ólífuolíu yﬁr.
Pakkið ostinum aftur inn í bréﬁð sem var utan um hann
og bakið hann í 30 mínútur við 160°C. Berið ostinn
fram með grilluðu hvítlauksbrauði.
Osta er hægt að bera fram með ýmsum hætti, það
má t.d. borða Gullostinn með góðu ávaxtamauki, eða
með hnetum og hella síðan góðu hunangi yﬁr eða setja
í hann fyllingu úr þurrkuðum ávöxtum s.s. apríkósum
og fíkjum og skreyta hann að ofan með þurrkuðum
trönuberjum og hlynsírópi. Búa til litlar og fallegar
ostasamlokur eða ostasnittur.

Kynntu þér fleiri góðar hugmyndir og
uppskriftir á heimasíðunni: www.ostur.is
FA B R I K A N

Varin skot: Kristófer Fannar Guðmundsson 9
(30/3, 30%), Hermann Þór Marinósson (6, 0%),

Grillaðar paprikur, sól- eða ofnþurrkaðir tómatar, grillað eggaldin,
hráskinka og þurrkaðar pylsur.
Gullostur, gráðaostur með ferskri
peru, blár Kastali.
Steyptur villisveppaostur skorinn
út í litla hringi. Maribóostur með
kúmeni. Kryddað apríkósumauk.
Baguette-brauð.

17
11
9
9
8
7
6
5
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Popptíví kl. 20.00
Skrekkur
Bein útsending frá Borgarleikhúsinu
þar sem Skrekkur, árleg hæﬁleikakeppni
grunnskólanemenda í Reykjavík, er haldin.
Það eru Kelduskóli, Háteigsskóli, Ingunnarskóli, Ölduselsskóli, Hlíðaskóli, Breiðholtsskóli, Fellaskóli og Austurbæjarskóli sem
eru komnir í úrslitin og keppa um hinn
eftirsótta Skrekk.

Kitchen Nightmares

Man vs. Wild

The Full Monty

SKJÁR 1 KL. 20.40 Matreiðslumaðurinn Gordon Ramsey fer um og heimsækir veitingastaði sem ganga illa og
enginn vill borða á. Hann sannfærir
eigendur staðanna um að gefa sér
eina viku til að snúa rekstri staðarins
við. Að þessu sinni fer hann aftur
og heimsækir hamborgarastað sem
hann hafði aðstoðað við að rétta af.

STÖÐ 2 KL. 22.50 Ævintýralegir
þættir frá Discovery-stöðinni þar sem
þáttastjórnandinn Bear Grylls heimsækir ólíka staði víðs vegar um heiminn. Hann lendir í ýmsum hættum og
ævintýrum á leið sinni og á oft erfitt
með að komast heill út úr þeim. Ísland
er á meðal þeirra staða sem hann
heimsækir í þáttaröðinni.
TV.COM
8,7
8,3

STÖÐ 2 BÍÓ KL.14.20 Þegar harðnar
í ári þurfa menn að ﬁnna leið til
að eiga fyrir salti í grautinn. Sex
verkamenn sem allir misstu vinnuna
vegna efnahagslegrar niðursveiﬂu
taka sig saman og mynda hóp nektardansara í þeirri von að aﬂa tekna.
Gallinn er þó sá að þeir kunna ekki
að dansa, eru óframfærnir og í misgóðu formi.

TV.COM
8,5

6,9

95%

7,2

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 Orð um bækur 15.00 Fréttir 15.03
Útvarpssagan: Gestakomur í Sauðlauksdal 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 Ópus 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins 22.15 Samfélagið 22.30
Albúmið: Achtung Baby - U2 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
15.25 Silfur Egils (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.05 Malcolm In the Middle (20:22)

07.00 Spænski boltinn: Levante Barcelona

16.50 The Simpsons (15:22)

16.45 Landinn (e)

17.15 ET Weekend

08.00 Rachael Ray (e)

17.15 Sveitasæla

08.30 Ellen (49:170)

17.55 Meistaradeildin í handbolta:

18.00 Gossip Girl (7:18)

08.45 Dr. Phil (e)

17.27 Spurt og sprellað

09.15 Bold and the Beautiful

18.45 Friends (17:24)

09.35 Pepsi MAX tónlist

17.32 Töfrahnötturinn

09.35 Doctors (30:175)

19.10 The Simpsons (15:22) Sautjánda

15.50 Parenthood (18:22) (e)
16.35 Minute To Win It (e)

19.25 America‘s Funniest Home Vid-

Flensburg - Hamburg
19.20 Spænski boltinn: Levante -

Barcelona

17.45 Latibær (e)

10.15 Wipeout USA (9:18)

18.15 Táknmálsfréttir

21.00 Spænsku mörkin

11.00 Drop Dead Diva (6:13)
11.45 Falcon Crest (18:29)

21.30 Meistaradeildin í handbolta:
markaþáttur

12.35 Nágrannar

22.00 Meistaradeild Evrópu: frétta-

og nýjasta þáttaröð þessa langlífasta
gamanþáttar í bandarísku sjónvarpi í
dag. Simpson-fjölskyldan er söm við sig
og hefur ef eitthvað er aldrei verið uppátækjasamari.

13.00 ET Weekend

þáttur

19.35 How I Met Your Mother (20:22)

13.45 American Idol (16:39) (17:39)

22.30 Spænski boltinn: Betis - Real

Barney telur sig hafa fundið föður sinn
eftir margra ára leit en sá er landsþekktur
spurningaþáttastjórnandi.

18.25 Völundur– nýsköpun í iðnaði

(2:5) (Virðisauki úr jarðhita og líftækni) Fimm
forvitnilegir og fjölbreyttir fræðsluþættir um
nýsköpun og þróunarstarf í íslenskum iðnaði. Leitað er fanga hjá sextán fyrirtækjum
í afar ólíkum iðngreinum, allt frá kaffi- og
ullariðnaði til tölvu- og véltæknigreina.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Varasamir vegir– Perú (3:3) (Dangerous Roads) Heimildamyndaflokkur
frá BBC þar sem breskt frægðarfólk ekur
háskalegustu vegi heims. Í þessum þætti
aka ævintýramaðurinn Ben Fogle og grínarinn Hugh Dennis um Andesfjöll í Perú
og inn á Amasónsvæðið.
21.15 Castle (34:34) (Castle) Bandarísk
þáttaröð. Höfundur sakamálasagna er fenginn til að hjálpa lögreglunni þegar morðingi hermir eftir atburðum í bókum hans.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Í þættinum er
sýnt úr leikjum á Íslandsmóti karla og
kvenna í handbolta og körfubolta.
23.05 Stundin (6:6) (The Hour) (e)
00.05 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

16.00 Ozzy & Drix
16.25 Villingarnir
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

00.10 Being Liverpool Mögnuð þáttaröð þar sem áhorfendur fá einstaka innsýn í lífið hjá einu frægasta fótboltafélagi
veraldar.

20.00 Skrekkur Bein útsending frá

Borgarleikhúsinu þar sem Skrekkur, árleg
hæfileikakeppni grunnskólanema í Reykjavík, er haldin.

17.35 Ellen (50:170)

22.05 Hart of Dixie (12:22) Dramatísk

18.23 Veður

15.55 Aston Villa - Arsenal

þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku sem finnur sjálfa sig og
ástina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson
leikur ungan lækni sem neyðist til að taka
að sér vinnu í smábæ þar sem lífið er allt
öðruvísi en hún á að venjast.

17.35 Sunnudagsmessan

22.50 Privileged (15:18) Bandarísk þátta-

18.50 Premier League Review Show

röð um unga konu með stóra drauma.
Hún fær vinnu hjá forríkri fjölskyldu sem
einkakennari tvíburasystra sem eru ofdekraðar og gjörspilltar.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

07.00 Chelsea - Man. City

18.47 Íþróttir

14.15 Stoke - Fulham

18.54 Ísland í dag
19.16 Veður
19.25 The Big Bang Theory (17:17)
19.50 Modern Family (15:24)

2012/13 S

20.15 Glee (5:22) Fjórða þáttaröðin um

19.45 Premier League World 2012/13

metnaðarfulla kennara og nemendur í
menntaskóla sem skipa sönghóp skólans
og leggja allt í sölurnar til að gera flottar
sýningar. Tónlistin er alltaf í forgrunni
auk þess sem við fylgjumst með hinum
ólíku nemendum vaxa og þroskast í sönglistinni.

20.15 Swansea - Liverpool
21.55 Premier League Review Show
2012/13
22.55 Football League Show 2012/13
23.25 Man.Utd. - QPR

23.40 Modern Family (24:24)
00.05 Anger Management (9:10)
00.30 Chuck (6:13)
01.15 Burn Notice (4:18)
02.00 Medium (9:13)
02.45 London to Brighton
04.10 Fairly Legal (13:13)
04.55 Glee (5:22)
05.15 Modern Family (15:24)
05.40 Fréttir og Ísland í dag

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

umkringd ungum mönnum sem þurfa
að keppa um athygli hennar með ýmsum
hætti. Markmiðið er að hún muni svo að
lokum finna sálufélaga sinn.
01.00 Privileged (15:18)

21.50 The Newsroom (8:10) Dramatískir

22.50 Man vs. Wild (2:15)

23.35 The Cougar (2:8) Þroskuð kona er

00.15 Hart of Dixie (12:22)

21.00 Fairly Legal (13:13)

þættir sem gerast á kapalstöð í Bandaríkjunum og skarta Jeff Daniels í hlutverki
fréttalesara.
11.45 Who the #$&% is Jackson
Pollock?
13.00 Unstable Fables
14.20 The Full Monty
15.50 Who the #$&% is Jackson
Pollock?
17.05 Unstable Fables
18.25 The Full Monty
20.00 The Hoax
22.00 Sideways
00.10 The Road
02.00 The Hoax
03.55 Sideways

Madrid

01.45 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent

barnaefni frá Stöð 2.
08.00 Dóra könnuður
08.25 Doddi litli og Eyrnastór
08.35 UKI
08.45 Stubbarnir
09.10 Strumparnir
09.30 Brunabílarnir
09.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.15 Ævintýri Tinna
10.35 Búbbarnir (8:21)
11.00 Stöð 2 Krakkar– barnatími
17.00 Villingarnir
17.25 Xiaolin Showdown
17.50 Tricky TV (3:23)

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

17.20 Rachael Ray
18.05 Dr. Phil
18.45 My Generation (5:13) (e)

eos Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur
þar sem sýnd eru fyndin myndbrot sem
venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.
19.50 Will & Grace (8:24) (e)
20.15 Parks & Recreation (5:22) Bandarísk gamansería með Amy Poehler í aðalhlutverki. Það er hrekkjavaka í nánd og
þá er gott að geta blekkt, svikið og hrekkt
sína nánustu.
20.40 Kitchen Nightmares (7:17)
21.30 Sönn íslensk sakamál (5:8) Ný
þáttaröð af einum vinsælustu en jafnframt umtöluðustu þáttum síðasta áratugar. Sönn íslensk sakamál fjalla á raunsannan hátt um stærstu sakamál síðustu ára. Í
þættinum verður fjallað um mansal og mál
ungrar konu sem kom hingað til lands fyrir
tilverknað þriðja aðila og var seld í vændi.
22.00 CSI: New York (15:18) Bandarísk
sakamálasería um Mac Taylor og félaga
hans í tæknideild lögreglunnar í New York.
Teymið rannsakar hvort öfgar í tölvuleikjum tengist morði.
22.50 CSI (7:23) Fyrsta þáttaröð um Gil
Grissom og félaga hans í rannsóknardeild
lögreglunnar í Las Vegas.
23.30 Law & Order: Special Victims
Unit (15:24) (e)
00.15 Secret Diary of a Call Girl (6:8) (e)
00.40 The Bachelor (2:12) (e)
02.10 Parks & Recreation (5:22) (e)
02.35 Pepsi MAX tónlist

18.15 Doctors (77:175)
19.00 Ellen (50:170)
19.45 Logi í beinni
20.30 Að hætti Sigga Hall (18:18)
21.05 Hamingjan sanna (3:8)
21.45 Little Britain (1:6)
22.15 Logi í beinni

06.00 ESPN America 07.10 World Tour
Championship 2012 (4:4) 12.10 Golfing
World 13.00 World Tour Championship 2012
(4:4) 18.00 Golfing World 18.50 World Tour
Championship 2012 (4:4) 23.10 Golfing World
00.00 ESPN America

23.00 Að hætti Sigga Hall (18:18)
23.30 Hamingjan sanna (3:8)
00.10 Little Britain (1:6)
00.45 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf 21.00
Frumkvöðlar 21.30 Eldhús meistaranna

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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JBL Studio 190 – EUROPEAN LOUDSPEAKER OF
THE YEAR 2011-2012
‘While the Studio 190 has an exotic appearance,
it remains easy to drive and is the ideal partner
for a great many entry-level amplifiers and AV
receivers. So much loudspeaker, so small a
price tag – how does JBL do it?’

MEÐ JBL HLJÓMI
HÖFUM VIÐ
SIGURVEGARA
Öflugir JBL Studio 1 Series hátalarar
Hinir einstöku JBL Studio 1 Series hátalarar eru glæsilegir, stílhreinir
og fylla rýmið með hágæða JBL hljómburði. Tvöfaldir bassa- og
miðjuhátalarar framkalla óaðfinnanleg hljómgæði sem fylla hvaða stofu
sem er. Upplifðu frammistöðu sem er svo kristalstær að tónlistin
mun hljóma eins og þú sért að heyra hana í fyrsta sinn. Yfirburða
hljómgæði, og ekki skemmir verðið ánægjuna.

KYNNIÐ YKKUR JÓLATILBOÐ
á JBL hátölurum og harman/kardon hljómtækjum.

IS
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Bræðurnir grafa stríðsöxina eftir ﬁmm ár

MÁNUDAGSLAGIÐ

Egill Örn Rafnsson hætti í Sign í kjölfar höfnunar á plötusamningi en hefur nú snúið aftur í rokksveitina.

„Ætli það sé ekki Spáðu í mig
með Megasi. Það er bara eitthvað við þetta lag, það kemur mér
alltaf í gott skap. Meira að segja á
mánudögum.“
Bjarni Haukur Þórsson leikari.

„Það er búið að grafa stríðsöxina. Það þurfti fimm
ár. Ég var greinilega ekki þrjóskari en það,“ segir
trommarinn Egill Örn Rafnsson.
Hann er snúinn aftur í rokksveitina Sign eftir
að hafa yfirgefið hana í fússi árið 2008. Brotthvarf hans kom í kjölfar þess að hljómsveitin
hafnaði fimm platna samningi við þýsku útgáfuna JKP. Ragnar Sólberg, bróðir hans, vildi ekki
skrifa undir samninginn af ótta við að frelsi hans
sem tónlistarmanns myndi skerðast. „Við vorum
alltaf vinir en að vinna saman var ekki alveg inni í
myndinni,“ segir hann um ósættið við bróður sinn.
Fyrstu tónleikarnir með Agli aftur við
trommusettið verða á Gamla Gauknum 26. desember. „Við vorum í brúðkaupi hjá Ragnari í

%XUVWDPRWWD$%,

sumar. Ég, Arnar [Grétarsson, gítarleikari] og
Ragnar spiluðum í brúðkaupinu og svo verðum
við allir á Íslandi um jólin þannig við ákváðum
að halda tónleika.“
Egill er búsettur í London þar sem hann spilar
með hljómsveitinni Fears. Hún gefur út EPplötu eftir áramót. Ragnar býr í Noregi en hefur
verið að taka upp ný lög í Þýskalandi. Stefnan er
sett á að gefa út nýtt Sign-lag fyrir tónleikana
hér heima og plata er einnig í undirbúningi.
Egill hlakkar mikið til að tromma aftur með
uppáhaldshljómsveitinni sinni. „Nú er bara að
draga fram naglalakkið og augnskuggann,“ segir
hann og hlær. Forsala miða á tónleikana hefst á
næstunni.
- fb

STRÍÐSÖXIN GRAFIN Trommarinn Egill Örn

Rafnsson, lengst til vinstri, er snúinn aftur í
rokksveitina Sign eftir fimm ára fjarveru.

Sérvalinn af Jóni
Jónssyni eftir prufu

1¼RRFH£59

Trommuleikarinn Andri Bjartur Jakobsson var valinn úr tíu manna hópi til að
leika með Jóni Jónssyni. Aldrei farið í viðlíka prufur hjá hljómsveit áður.

$%,%XUVWDPRWWD$%,PiONDQWL
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• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18
• Lönguhlíð
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„Jón [Jónsson] hafði spurt kennara
í FÍH hvort þeir vissu um trommara til að spila með honum og einhver nefndi mig. Ég fór svo í viðtal
til Jóns og eftir það var ég boðaður
á æfingu með hljómsveitinni,“
segir Andri Bjartur Jakobsson,
trommuleikari. Hann var valinn
til liðs við hljómsveit Jóns Jónssonar úr hópi tíu trommuleikara.
Fjórir komust áfram í prufur og að
lokum var Andri Bjartur fenginn
til liðs við sveitina.
„Ég hef aldrei farið í gegnum svona ferli áður til að fá að
tromma með hljómsveit. Þetta var
mjög prófessional hjá þeim,“ segir
Andri, en hann er einnig trymbill
hljómsveitanna Mammút og 1860.
Fréttablaðið skýrði frá því í
október að tónlistarmaðurinn Jón
Jónsson hefði landað plötusamningi við Sony eftir að hann heillaði útgáfustjórann og X Factordómarann L.A. Reid. Svo gæti
farið að Andri Bjartur fylgi Jóni
út til Bandaríkjanna þegar þar
að kemur. „Mér skilst að það gæti
farið þannig. Samningurinn var þó
gerður við Jón einan, en ég veit að
hann vill hafa hljómsveitina með
sér og ég er partur af henni. En
þetta kemur betur í ljós síðar.“
Ný hljómplata með Mammút er
væntanleg í vor, en útgáfa hennar
hefur gengið nokkuð brösuglega og
hafa sumir gengið svo langt að segja
bölvun hvíla á plötunni. „Platan átti
upphaflega að koma út fyrir Iceland
Airwaves en svo komu upp erfiðleikar í kringum upptökur og við urðum
að fresta útgáfunni. Í kjöl farið
ákváðum við að endurvinna plötuna
alveg upp á nýtt og við reiknum með
að hún komi út í mars eða apríl á
næsta ári,“ segir Andri Bjartur að
lokum.
-sara@frettabladid.is

BAR SIGUR ÚR BÝTUM Svo gæti farið að Andri Bjartur fylgi Jóni Jónssyni til

Bandaríkjanna þar sem sá síðarnefndi er á plötusamningi hjá Sony.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Útrás Reykjavík áfram í fyrsta
forvali til Óskarsverðlauna
Mynd Ísoldar Uggadóttur freistar þess að keppa um Óskarinn 2013.

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 - 16.00
sunudaga
8.00 - 16.00

„Ég veit lítið um þetta ferli enda allt mjög dularfullt.
Einhver fyrirtæki í Los Angeles hafa haft samband
við mig og boðist til að taka að sér kynningu á myndinni fyrir það sem þeir kalla „Oscar run“,“ segir
leikstjórinn Ísold Uggadóttir.
Stuttmynd hennar, Útrás Reykjavík, er kominn
áfram í fyrsta forvali til Óskarsverðlauna 2013 en í
desember verður svo tilkynnt hvaða tíu myndir komast í gegnum næstu síu. Til að komast í þetta forval
til Óskarsverðlaunanna þurfa myndir að vinna til
aðalverðlauna á útvöldum kvikmyndahátíðum sem
Óskarsakademían hefur viðurkennt. „Í mínu tilfelli
voru það aðalverðlaun á kvikmyndahátíðinni í Aþenu
sem skiptu sköpum og komu Útrás Reykjavík inn á
þennan góða lista.“
Stuttmyndin Útrás Reykjavík hefur hlotið mikla
athygli síðan hún var frumsýnd, en í síðasta mánuði
hlaut hún aðalverðlaun á Seminci-hátíðinni í Valladolid á Spáni. Stuttmyndin, sem skartar þeim Lilju
Þórisdóttur og Maríu Hebu Þorkelsdóttir í aðalhlutverkum, etur kappi við 60 aðrar stuttmyndir sem
eiga kost á að verða tilnefndar til Óskarsverðlauna.

DULARFULLT FERLI Það voru aðalverðlaunin á kvikmyndahátíðinni í Aþenu sem skiluðu Útrás Reykjavík plássi í forvali
til Óskarsverðlauna 2013.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Útrás Reykjavík hefur verið á ferð og flugi um
heiminn og verið sýnd á hátíðum í Telluride, New
York, Tyrklandi, Lettlandi, Úkraínu, Póllandi,
Kosovo, Noregi, Grikklandi og á Spáni.
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STALDRAÐU VIÐ
SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

Stök námskeið á meistarastigi
við deildir Háskóla Íslands

Framboð Endurmenntunar á meistaranámskeiðum í samstarfi við deildir Háskóla Íslands hefur fallið í góðan
jarðveg og höfðar sterkt til þeirra sem vilja safna einingum í meistaragráðu.

Umsóknarfrestur er í flestum tilfellum til 7. desember næstkomandi.
HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD
Stjórnun, mannauður og nýting upplýsinga

LÆKNADEILD
General statistics, course for M.Sc. and Ph.D. students
General research methods, course for M.Sc.
and Ph.D. students

HAGFRÆÐIDEILD
Bankar og fjármálamarkaðir
Hagrannsóknir í meistaranámi
Heilsuhagfræði II
Líftölfræði
Rekstrarhagfræði V fyrir meistaranema
Skuldabréf
Þjóðhagfræði í meistaranámi II
Þættir í heilsuhagfræði

GUÐFRÆÐI- OG TRÚARBRAGÐAFRÆÐIDEILD
Dauðinn og sorgin
Dulúð og kristin íhugun
Grunnnámskeið í verklegri sálgæslu
Sálgreining og kristin trú
Sálgæsla barna og unglinga
Sálgæsla í fjölskyldum
Sálgæsla og áfallahjálp
Sálgæsla og tólf spora leiðin
Sálgæsla og öldrun
Siðferðileg álitamál við lífslok
Vellíðan – líf í jafnvægi

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD
Alþjóðamarkaðssetning
Breytingastjórnun
Endurskoðun II-hluti
Endurskoðun IV-hluti
Fjárfestingar fyrirtækja
Fyrirtækjaréttur
Mat á árangri og framkvæmd stefnu
Rannsóknir í markaðsfræði
RV - Samstæðureikningsskil
RVII - Reikningsskilakenningar
RVIII - Virðisgreining fyrirtækja og hlutabréfa
Samhæfð markaðssamskipti
Samningagerð
Stefnumiðuð stjórnun
Stefnumiðuð vörumerkjastjórnun
Stjórnsýsluendurskoðun
Stjórnun nýsköpunar
Stjórnun þekkingarferla
Tölvutækni í fjármálum
Verkefnastjórnun og ráðgjöf
Vinnuréttur
Vinnusálfræði
Þróun mannauðs

525 4444
endurmenntun.is

sími

Nánari upplýsingar og skráning:

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

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

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Boð frá
glæpafélaginu
Hið íslenska glæpafélag ætlar að
bjóða hinum 83 ára rithöfundi,
Guðbjörgu Tómasdóttur, að lesa
upp úr skáldsögu sinni Morð og
missætti á væntanlegu glæpakvöldi sínu. Þar verður lesið upp
úr þeim glæpasögum sem koma
út í ár undir styrkri stjórn Eiríks
Brynjólfssonar, formanns félagsins.
Guðbjörg var í viðtali
í Fréttablaðinu
á laugardaginn
í tilefni útgáfu
bókarinnar. Eiturlyf og glæpir koma
við sögu í Morði og
missætti og sagðist
Guðbjörg ekki
hafa lagst í
neina rannsóknarvinnu
vegna skrifa
sinna.

Magnað

kynningarverð

á Dell tölvum
Erum að taka upp glænýja sendingu af tölvubúnaði
frá Dell. Vélarnar eru öﬂugar, traustar og áreiðanlegar
og njóta sín sérlega vel í kröfuhörðum verkefnum
atvinnulíﬁð.
fyrir atv
Allar vélarnar
vél
eru með ﬁmm ára ábyrgð á varahlutum
þriggja ára ábyrgð á verkstæði.
og þrigg

Rauðagerði
sigurvegari Stíls
Félagsmiðstöðin Rauðagerði úr Vestmannaeyjum bar sigur úr býtum í
keppninni Stíll sem Samfés, samtök
félagsmiðstöðva á Íslandi, hélt um
helgina. Stíll er keppni á milli félagsmiðstöðva þar sem
keppt er í hárgreiðslu,
förðun og fatahönnun
út frá ákveðnu þema.
Hver félagsmiðstöð
má senda eitt lið
til keppninnar
og í hverju
liði mega vera
tveir til fjórir
einstaklingar, þar
af eitt módel.
Í öðru sæti
varð félagsmiðstöðin Zero frá
Flúðum og í
því þriðja varð
Pegasus úr
Kópavogi.
-fb

Optiplex 3010 borðtölva
Dell Opt

Mest lesið

Hagkvæm og áreiðanleg vinnustöð
fyrir hvaða
hvað skrifstofu sem er.

1 Aðdáendur Biebers brjálaðir–Umboðsmaður hans vakti fyrst athygli
á laginu
2 Vinningshaﬁnn fær 54 milljarða í
vinning
3 Ætluðu að skjóta rjúpu á Þingvöllum
4 Vatnshæðin um tveir metrar
5 Varð fyrir bíl og missti tvær tennur
6 Ýtir undir kröfuna um að Hanna
Birna fari fram gegn Bjarna Ben
7 Dallas heldur áfram –JR verður
skrifaður út úr þáttunum
8 Þrír borgarísjakar við Íslandsstrendur

Listaverð: 179.990 stk. m. vsk.
1-9 tölvur:
tölvur 119.900 stk. m.vsk.
10+ tölvur:
tölvur 109.900 stk. m.vsk.

Dell Latitude E5430 fartölva

Dell Latitude E6430 fartölva

Dell Optiplex 7010 borðtölva

Öﬂugur vinnuhestur á góðu verði. Styrkt
umgjörð og hentar því vel fólki á ferðinni.

Endingargóð vél fyrir kröfuharða notendur.
Styrkt umgjörð og hentar því vel fólki á ferðinni.

Aastamikil og hraðvirk vinnustöð
fyrir kreandi verkefni.

Listaverð: 239.990 stk. m.vsk.
1-9 tölvur: 159.900 stk. m.vsk.
10+ tölvur: 149.900 stk. m.vsk.

Listaverð: 319.990 stk. m.vsk.
1-9 tölvur: 204.900 stk. m.vsk.
10+ tölvur: 194.900 stk. m.vsk.

Listaverð: 189.990 stk. m.vsk.
1-9 tölvur: 129.900 stk. m.vsk.
10+ tölvur: 119.900 stk. m.vsk.

Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.advania.is/kynningarverd, í síma 440 9010
eða í tölvupósti á sala@advania.is

„Fremstur
norrænna
sakamálahöfunda.“
THE TIMES
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Tilboðið gildir á meðan birgðir endast.
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