ÞVOTTAVÉLAR
SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson
velti fyrir sér stefnuræðu Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar. 13

MENNING Sverrir Bergmann stýrir
þáttaröðinni Liðið mitt sem fjallar um
íslenskan körfubolta. 26

SPORT Fimleikakempan Íris Mist
Magnúsdóttir vildi hætta á toppnum
en ekki sem slugsari. 22
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Skoða ríkari þátttöku einkaaðila í samgönguverkefnum
Vegagerðin kannar hvaða vegaframkvæmdir séu ákjósanlegar í einkaframkvæmd. Einnig litið til flugvalla og
hafna. Innanríkisráðherra segir skilyrði að íbúar og vegfarendur hafi annan kost samhliða einkaframkvæmd.
SAMGÖNGUR „Við viljum fjölga sam-

Aðföng kvörtuðu
Heildsalan Aðföng kvartaði undan
matvöruversluninni Kosti til heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og
Kópavogssvæðis. Yfirvöld hafa hótað
því að versluninni verði lokað. 2
Vilja verkamannahelgi Björt framtíð hefur lagt til að 1. maí verði haldin
fyrsta mánudag í maí og að helgin
verði kölluð verkamannahelgi. 4
Kokkur hreinsaði eldhúsið Matreiðslumaður hefur verið ákærður
fyrir að berstrípa eldhús. 6
Kærunefnd gagnrýnd Umboðsmaður alþingis gagnrýnir kærunefnd
jafnréttismála. 10

göngukostum almennings og hraða
framkvæmdum með það í huga að
auka samstarf hins opinbera við
einkaaðila,“ segir Hanna Birna
Kristjánsdóttir innanríkisráðherra.
Í fjárlagafrumvarpinu kemur fram
að innanríkisráðherra hafi hafið
skoðun á hugsanlegri aðkomu einkaaðila að samgöngubótum hér á landi
á næstu árum.
Hanna Birna segir það þó algjörlega skýra kröfu að slíkar framkvæmdir komi ekki til álita nema
íbúar og vegfarendur hafi kost á
annarri leið samhliða einkaframkvæmdinni. „Það er alveg skýrt í
mínum huga,“ bætir Hanna Birna
við.

Í þessu samhengi bendir Hanna
Birna á Hvalfjarðargöngin, sem
eru einkaframkvæmd, en hægt er
að aka Hvalfjörðinn vilji einstaklingar ekki nýta sér göngin vegna
kostnaðar.
Aðspurð til hvaða framkvæmda
ríkið horfir í þessu samhengi segir
Hanna Birna að nú sé verið að
kanna fýsilega kosti. „Ég vona að
Vegagerðin skili fyrstu tillögum
sínum í næsta mánuði.“
Hún segir hugmyndina um aukna
aðkomu einkaaðila ekki eingöngu
snúast um sparnað, „heldur viljum
við koma af stað aðgerðum og framkvæmdum sem eru ekki aðeins
drifnar áfram af hinu opinbera“.
Það eru ekki aðeins vegafram-

kvæmdir sem ráðuneytið lítur til.
Hanna Birna segir það einnig koma
til greina að einkaaðilar komi að
uppbyggingu hafna og flugvalla.
Hún segir þegar nokkurn áhuga á
uppbyggingu innviða hafna, meðal
annars vegna áforma um siglingaleiðir um norðurslóðir. Hanna Birna
segir mikilvægt að skoða reynslu
annarra landa í þessu sambandi.
„Víða hefur þetta gefist mjög vel,“
segir Hanna Birna um samstarf
einkaaðila og ríkis við uppbyggingu
á úrbótum í samgöngum og bendir í
því tilliti á Holland.
Framkvæmdastofnun og framkvæmdahluti Siglinga stofnunar
voru sameinuð undir merkjum
Vegagerðarinnar 1. júlí síðastliðinn.

[H]eldur
viljum við
koma af stað
aðgerðum og
framkvæmdum
sem eru ekki
aðeins drifnar áfram af
hinu opinbera.
Hanna Birna Kristjánsdóttir
Innanríkisráðherra

Gert er ráð fyrir að útgjöld sameinaðrar stofnunar aukist um 600 milljónir króna á næsta ári og verði alls
tuttugu milljarðar króna.
- vg

Frost ferðast til Los Angeles:
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KVIKMYNDIR Kvikmynd Reynis

BJARTVIÐRI Í dag verður víðast hæg
breytileg átt og bjartviðri en stöku skúrir
syðst. Hiti 0-6 að deginum til. 4
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Miðstöðvarofnar,
handklæðaofnar, stjórnun
innihita og gólfhitun til forna.
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HAUSTLITIRNIR Það er óhætt að segja að landsmenn njóti haustsins þessa dagana. Útlit er fyrir bjart og kalt veður næstu
daga en svo mun hlýna eftir því sem nær dregur helgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Formaður Barnageðlæknafélags Íslands gagnrýnir skipulagsvanda:

Stefnuleysi í barnageðlækningum
HEILBRIGÐISMÁL „Vandi barnageðlækninga er ekki

BJÓDDU Í
ÁRITAÐAN GÍTAR
FRÁ OF MONSTERS
AND MEN
KAUPTU
BLEIKU SLAUFUNA
BLEIKASLAUFAN.IS

einvörðungu fjárhagsvandi, hann er miklu frekar
skipulagsvandi,“ segir Ólafur Ó. Guðmundsson, formaður Barnageðlæknafélags Íslands og yfirlæknir
barna- og unglingageðlækninga á Landspítalanum.
Ólafur bendir á að af hálfu heilbrigðisyfirvalda hafi
ekki verið mörkuð stefna í barna- og unglingageðlækningum, sem valdi skekkju í kerfinu.
Þegar börn lenda í tilfinningalegum vanda eða
eiga við hegðunarvanda að etja viti foreldrar eða
aðstandendur ekki hvert á að leita, hvort þeir eiga
að fara á heilsugæslustöð, til skólasálfræðings eða

Lyngdals, Frost, keppir um
Gylltu hauskúpuna á hinni
árlegu hryllingsmyndahátíð
Screamfest sem hefst í Los
Angeles í dag og lýkur 18. október.
„Það er blóðugt að geta ekki
verið þarna,“ segir Reynir.
Hann er að taka upp sjónvarpsþáttaröðina Hraunið, framhald
þáttaraðarinnar Hamarsins sem
var sýnd í Sjónvarpinu fyrir
fjórum árum.
Screamfest hefur verið líkt
við Sundance-hátíðina fyrir utan
að þar er hryllingurinn í fyrirrúmi. Þar hafa margar frægar
myndir verið uppgötvaðar, til
dæmis Paranormal Activity. Í
sérstakri ráðgjafanefnd hátíðarinnar eru leikstjórar á borð við
Wes Craven, John Carpenter og
Eli Roth.
-fb / sjá síðu 26

%R SVEFNINN VANDAM¹L
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Vandi barnageðlækninga er ekki
einvörðungu fjárhagsvandi, hann er miklu
frekar skipulagsvandi.
Ólafur Ó. Guðmundsson,
formaður Barnageðlæknafélags Íslands.

leita til barnaverndar eða á sjúkrahús. Þetta verði
til þess að fólk leiti oft í sérhæfða þjónustu og skipulagsleysið valdi auknu álagi á barna- og unglingageðdeildina. „Þetta er aukaálag sem þarf ekki að
vera til staðar,“ segir Ólafur.
- jme / sjá síðu 4

Nú er opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla

&¾ST Å FLESTUM APËTEKUM OG HEILSUBÒÈUM
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SPURNING DAGSINS

Óttast þú ekkert gróðurhúsaáhrifin?
„Alls ekki, gróðurhúsið ætti að hafa
jákvæð gróðurhúsaáhrif á útsvarið.“
Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri Grindavíkurbæjar, segir að til standi að reisa gróðurhús
í Grindavík sem verður stærra en öll gróðurhús landsins samanlagt.

7. október 2013 MÁNUDAGUR

Kafarar endurheimtu 83 lík flóttamanna í gær sem fórust fyrr í vikunni:

Maður næstum drukknaður:

Allt að 150 er enn þá saknað

Gestir björguðu
ungum manni

ÍTALÍA, AP Búið er að finna tæplega tvö hundruð lík afrískra
flóttamanna sem fórust með skipi
nærri ströndum eyjunnar Lampedúsa fyrr í vikunni. Kafarar
endurheimtu 83 lík úr flaki skipsins í gær en talið er að allt að 500
manns hafi verið um borð. Því er
talið að að minnsta kosti 194 hafi
farist þegar skipið sökk og um það
bil 150 er enn þá saknað. Að sögn
flóttamannahjálpar Sameinuðu
þjóðanna voru flestir flóttamannanna frá Erítreu.

Skipið valt á hliðina síðasta
fimmtudag þegar óðagot kom á
flóttamenn um borð. 155 flóttamönnum hefur verið bjargað en
þeir biðu eftir hjálp í sjónum í
þrjá tíma og voru sumir þeirra
mjög máttfarnir þegar þeim var
bjargað.
Þjóðarsorg hefur verið lýst
yfir á Ítalíu, auk þess sem Ítalir
og Frakkar krefjast þess að
málið verði rætt á ráðherrafundi
Evrópusambandsins sem fram fer
á morgun.
- vg

SLYS Ungum karlmanni var bjargað

HRYLLILEGT SLYS Tæplega tvö hundruð
lík hafa fundist og er gert ráð fyrir að
fleiri finnist.
NORDIC PHOTOS/AFP

frá drukknun í Suðurbæjarlaug í
Hafnarfirði í gær. Það var sundlaugargestur sem tók eftir manninum í lauginni og bjargaði honum
upp á bakkann.
Starfsmenn og gestir laugarinnar
komu manninum til meðvitundar
með því að beita munn við munn
aðferðinni og hjartahnoði. Ekki er
vitað nákvæmlega hvað gerðist og
af hverju maðurinn missti meðvitund í lauginni. Starfsfólk segir viðbrögð allra hafa verið hárrétt. - ebg

AÐFÖNG OG KOSTUR Heildsalan Aðföng kvartaði til yfirvalda vegna merkinga á vörum í versluninni Kosti.
LÆKNANDI Þessar pillur sem dr. Thomas Louie heldur á innihalda gerla úr hægðum

sem nýtast til að lækna hættulega iðrasýkingu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Nýstárleg lausn við hættulegri þarmasýkingu:

Læknandi gerlar úr saur í pillur
VÍSINDI Vísindamenn við háskólann í Calgary í Kanada hafa fundið
nýstárlega leið til þess að lækna sýkingar í þörmum. Um 14.000
Bandaríkjamenn látast árlega af sýkingu sem kallast C-diff. Lækning hefur hingað til meðal annars falist í því að hægðum úr heilbrigðri
manneskju hefur verið komið fyrir í þörmum sjúklings.
Nýja aðferðin felst hins vegar í því að auðvelda ferlið með því að
taka gerla úr heilbrigðum hægðum og koma fyrir í pillu sem tekin er
inn á hefðbundinn hátt.
„Það er enginn saur í þessu, bara gerlar úr saur,“ segir dr. Thomas
Louie, sem fór fyrir rannsókninni. „Fólk er ekki að leggja sér kúk til
munns.“
- þj

Fallið frá orkuskiptastyrk:

Ráðstöfunartekjur heimila:

Engir styrkir
Kaupmátturinn
fyrir orkuskipti minnkaði 2012
STJÓRNMÁL Fallið er frá 50 milljóna króna framlagi til orkuskipta
í skipum á næsta ári samkvæmt
fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Framlagið var hluti af
fjárfestingaáætlun síðustu ríkisstjórnar en með framlaginu var
skipum ætlað að auka notkun á
innlendum orkugjöfum og draga
þannig úr notkun á jarðefnaeldsneyti. Hanna Birna Kristjánsdóttir
innanríkisráðherra afhenti styrki
upp á 30 milljónir vegna málaflokksins í lok ágúst til verkefna á
sviði orkuskipta í skipum.
- vg

HEIMILIN Ráðstöfunartekjur

heimilisgeirans jukust um 4,9%
árið 2012 frá 2011 og heildartekjur heimilisgeirans jukust um
4,7%. Ráðstöfunartekjur á mann
jukust um 4,4% en þó dróst kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann
saman um 0,8%.
Samkvæmt bráðarbirgðaniðurstöðum fjármálareikninga árið
2012 jukust hreinar fjáreignir
heimila og félagasamtaka um
11% á milli ára og stóðu í 2.118
milljörðum króna í lok síðasta
árs.
-skó

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Aðföng kvörtuðu yfir
merkingum hjá Kosti
Heildsalan Aðföng hefur frá árinu 2009 átt í samskiptum við Matvælastofnun um
meintar vanmerkingar og ólögleg matvæli á markaðnum. Í svari til Aðfanga segir
heilbrigðiseftirlitið aðspurt að samevrópsk lög gildi um alla. Aðföng klöguðu Kost.
VERSLUN „Hefur sú spurning vaknað

hvort samevrópsk löggjöf um matvæli gildi alls ekki fyrir alla aðila
á markaðnum,“ segir í bréfi heildsölufyrirtækisins Aðfanga til heilbrigðiseftirlitsins.
Aðföng er heildsölufyrirtæki
Haga, móðurfélags Bónuss, Hagkaups og 10-11. Að því er fram kemur
í bréfi Aðfanga til heilbrigðiseftirlits
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
(HHK) í byrjun júní hefur fyrirtækið allt frá árinu 2009 átt í samskiptum við Matvælastofnun um
markaðssetningu vanmerktra og
jafnvel ólöglegra matvæla.
„Við nýlega athugun í Kópavogi
kom í ljós að að enn eru verulegir
vankantar á framkvæmd rekstraraðila og eftirfylgni HHK með löggjöf um merkingar matvæla, þar
með talinni löggjöf um aukaefni í
matvælum,“ segir í bréfi Aðfanga
til HHK í lok ágúst.
Í fylgiskjali eru síðan ábendingar
um það sem Aðföng „telja van-

merkt og jafnvel ólögleg matvæli
sem nýlega voru til sölu í verslun í
Kópavogi,“ eins og segir í bréfinu
sem Baldvin Valgarðsson, gæðastjóri Aðfanga, sendir. Í fylgiskjalinu er vísað til verslunarinnar Kosts
á Dalvegi.
Síðan spyrja Aðföng, og vísa þá til
forsögu málsins, hvort samevrópsk
löggjöf um matvæli gildi ekki um
alla.
„Óska stjórnendur Aðfanga eftir
því að HHK svari þeirri spurningu
með skýrum og óyggjandi hætti og
útskýri jafnframt hvernig ábendingum sem þessum sé sinnt og fylgt
eftir af hálfu eftirlitsins,“ segir
í bréfi Aðfanga, sem merkt er
trúnaðarmál.
HHK svaraði bréfi Aðfanga
á síðasta fundi sínum. „Allir
aðilar eiga að fara eftir
íslenskri löggjöf. Framkomnum erindum er sinnt með
vísun til matvæla- og stjórnsýslulaga,“ bókaði HHK.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu
kvaðst HHK íhuga að láta loka Kosti
vegna vanmerkinga á matvöru þar.
Kostur brást við með því að setja
fram úrbótaáætlun sem HHK staðfesti með vettvangskönnun síðastliðinn mánudag að er komin til
framkvæmda. Lögmaður Kosts
segir fyrirtækið ekki vilja tjá sig
um það mál.
gar@frettabladid.is

Óska stjórnendur
Aðfanga eftir því að HHK
svari þeirri spurningu með
skýrum og óyggjandi hætti
og útskýri jafnframt
hvernig ábendingum sem
þessum sé sinnt og
fylgt eftir af hálfu
eftirlitsins.
Baldvin Valgarðsson,
gæðastjóri Aðfanga.

Lesendur velja bestu haustmyndina í samkeppni Fréttablaðsins:

Ljósmyndakeppni um haustmynd
LJÓSMYNDUN Haust er þriðja þemað

í ljósmyndakeppni Fréttablaðsins
sem hefst í dag. Í verðlaun fyrir
bestu myndina er glæsileg Nikon
10,1 milljónar pixla myndavél með
10-27 mm linsu.
Þátttakendur hlaða upp myndum
sínum á ljosmyndakeppni.visir.is.
Innsendar myndir birtast á visir.is
og lesendur geta kosið bestu myndina. Niðurstaðan í kosningunni
gildir helming á móti áliti dómnefndar blaðsins. Bestu myndirnar
verða birtar í Fréttablaðinu.
Hver þátttakandi skal senda inn
eina mynd og skal hún hafa verið
tekin nú í haust. Óheimilt er að
senda inn eða eigna sér ljósmyndir
sem aðrir en sendandi hafa tekið.
Myndinni þurfa að fylgja nafn höfundar og upplýsingar um heimilisfang, netfang og símanúmer.
Þessi þriðji hluti ljósmyndakeppn-

HAUST VIÐ
TJÖRNINA

Þórlindur
Kjartansson hreppti
fyrstu verðlaun í haustljósmyndasamkeppni
Fréttablaðsins á síðasta
ári.
MYND/ÞÓRLINDUR
KJARTANSSON

innar stendur frá deginum í dag, 7.
október, fram að miðnætti miðvikudaginn 16. október. Tilkynnt verður
um úrslit í helgarblaði Fréttablaðsins laugardaginn 19. október.

➜ Upplýsingar um keppnina
eru á ljosmyndakeppni.visir.is.

HALLÓ. Besti 4x4 bíll ársins.
HALLÓ. besti jeppi / jepplingur Íslands.

* Myndin sýnir Honda CR-V Executive útfærslu.

HALLÓ. Áreiðanlegasti bílaframleiðandi heims.

Honda cr-V 4x4, kostar frá kr. 5.490.000

HALLÓ. VERÐLAUNABíll.
HALLÓ verðlaun, viðurkenningar og aðdáun. Sjaldan hefur einn bíll verið jafn samhljóma
valinn besti bíllinn í sínum flokki og hinn nýi Honda CR-V. Þvert yfir heimsálfurnar rakar fjórða
kynslóð Honda CR-V að sér verðlaunum og er valinn bestur af virtustu bílagagnrýnendum
heims sem og notendum. Hann þykir setja ný viðmið í ferðaþægindum, gæðum innréttinga og
gagnsemi í akstri og umferð.
Komdu til okkar í Vatnagarða og segðu HALLÓ við Honda CR-V, besta 4x4 bíl ársins
samkvæmt Total 4x4 Magazine, besta jeppann – jepplinginn á Íslandi í Bíll ársins
keppninni, áreiðanlegasta bílaframleiðandann samkvæmt What Car og Warranty
Direct, 8 árið í röð og konung stóra 4x4 fjölskyldubílaprófs Car Magazine.

www.honda.is/cr-v

Umboðsaðilar:
Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800
Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020
Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535

Vatnagörðum 24-26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is
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SVONA ERUM VIÐ

Björt framtíð með frumvarp um breytingu á lögum um frídaga:

Vöruskiptin virðast hagstæð:

Verkamannahelgi haldin í maí

Afgangur nam
8,8 milljörðum

ALÞINGI Þingmenn Bjartrar fram-

71.900

Íslendingar
á aldrinum
16 til 74 sóttu sér fræðslu árið
2012, annaðhvort í skóla eða aðra
fræðslu með leiðbeinanda.

Þetta jafngildir 32,1% landsmanna.
Hlutfallið fór mest í 33,1% árið 2006.
Ísland er í þriðja sæti 35 Evrópuþjóða
þegar litið er til þátttöku 25-64 ára í
símenntun árið 2012, með 27,3% þátttöku.
Heimild: Hagstofa Íslands

Enn pattstaða í Washington:

Viðræðurnar
við ESB stopp
ERLENT Röskun á starfsemi

bandaríska ríkisins þar sem
ekki hefur ekki tekist að fá ný
fjárlög samþykkt gerir það að
verkum að fríverslunarviðræður Bandaríkjanna og
Evrópusambandsins tefjast.
Bandarískir embættismenn
áttu að koma til Brussel í næstu
viku til viðræðna við embættismenn Evrópusambandsins
vegna fríverslunarsamnings en
ekkert verður af því vegna lokunarinnar vestanhafs.
Aðeins bráðnauðsynlegri
starfsemi er haldið úti, eins og
varnar- og öryggismálum.
- vg

Íslenskt fái undanþágu:

Vill leyfa fánamerktar vörur
ALÞINGI Leyfilegt verður að
merkja íslenskar vörur með
þjóðfánanum ef frumvarp
framsóknarkonunnar Silju
Daggar Gunnarsdóttur verður að
veruleika.
Silja lagði
frumvarpið
fram í síðustu
viku. Með því er
gert ráð fyrir að
nota megi fánann á „söluvarning, umbúðir um
SILJA DÖGG
GUNNARSDÓTTIR eða auglýsingu á
vöru, enda sé vara eða starfsemi
sú sem í hlut á íslensk að uppruna
og fánanum ekki óvirðing gerð“.
Þetta mundi eiga við um búvöru
ræktaða eða framleidda á garðyrkjubýli hérlendis, sjávarfang úr
íslenskri landhelgi, íslenska hönnun, jafnvel úr erlendu hráefni, og
matvæli sem framleidd hafa verið
hér í minnst 50 ár eða samkvæmt
sérstakri íslenskri hefð.
- sh

tíðar hafa lagt fram frumvarp
þar sem kveðið er á um breytingar á frídögum. Í því er lagt til
að almennir frídagar vegna uppstigningardags og sumardagsins fyrsta verði næsta föstudag
eftir þann dag sem þá ber upp á.
Þar sem sumardaginn fyrsta ber
stundum upp á sama dag og skírdag er lagt til að veita almennan
frídag vegna hans á miðvikudeginum þar á undan. Þá er lagt
til að 1. maí verði haldinn hátíð-

legur fyrsta mánudaginn í maí og
veitt almennt frí þann dag. Sú helgi
yrði þá nefnd „verkamannahelgin“.
Frumvarpinu er jafnframt ætlað
að tryggja að þegar lögboðnu frídagana jóladag, annan í jólum,
nýársdag og 17. júní ber upp á helgi
séu veittir almennir frídagar í stað
þeirra næsta virkan dag á eftir. Beri
bæði jóladag og annan í jólum upp
á sömu helgi þá eru mánudagur og
þriðjudagur þar á eftir frídagar.
Lagt er til að lögin taki gildi 1. janúar 2014.
-jme

VIÐSKIPTI Vöruskipti við útlönd í

FLEIRI FRÍDAGAR Íslendingar myndu
halda verkamannahelgina hátíðlega fyrstu
helgina í maí verði frumvarp Bjartrar
framtíðar að lögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

september voru hagstæð um 8,8
milljarða króna samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands.
Fram kemur í tölum Hagstofu að
útflutningur hafi numið 55,5 milljörðum króna og innflutningur 46,7
milljörðum. Afgangurinn er nokkuð
meiri en í ágúst þegar afgangur
á vöruskiptum við útlönd nam 2,9
milljörðum.
Miðað við tölur Hagstofu er 40
milljarða afgangur á vöruskiptum
fyrstu níu mánuði ársins.
- óká

Segir stefnuleysi ríkjandi í
málefnum geðsjúkra barna
Barnageðlæknar segja vanda barnageðlækninga frekar skipulagsleysi en fjárhagsvanda. Þetta valdi skekkju í
kerfinu og auki álag á BUGL. Þeir vilja að skipuð verði sérfræðingateymi sem stýri því hvert börn í vanda leita.
HEILBRIGÐISMÁL „Vandi barna-

geðlækninga er ekki einvörðungu fjárhagsvandi, hann er
miklu frekar skipulagsvandi,“
segir Ólafur Ó. Guðmundsson,
formaður Barnageðlæknafélags
Íslands og yfirlæknir barna- og
unglingageðlækninga á Landspítalanum.
Ólafur bendir á að af hálfu
heilbrigðisyfirvalda hafi ekki
verið mörkuð stefna í barna- og
unglingageðlækningum, sem
valdi skekkju í kerfinu.
Þegar börn lenda í tilfinningalegum vanda eða eiga við hegðunarvanda að etja viti foreldrar
eða aðstandendur ekki hvert á
að leita, hvort þeir eiga að fara
á heilsugæslustöð, til skólasálfræðings eða leita til barnaverndar eða á sjúkrahús. Þetta
verði til þess að fólk leiti oft í
sérhæfða þjónustu og skipulagsleysið valdi auknu álagi á barnaog unglingageðdeildina. „Þetta
er aukaálag sem þarf ekki að
vera til staðar,“ segir Ólafur.
Barnageðlæknafélag Íslands
hefur fjallað um þessi mál og
ítrekað lýst áhyggjum af stöðu
geðheilbrigðisþjónustu fyrir
börn og unglinga. Menn hafa sér
í lagi áhyggjur af stöðunni úti á
landi.
Á fjórðungssjúkrahúsinu á
Akureyri voru nýlega gerðar
skipulagsbreytingar sem leiddu
til þess að barnageðlæknisþjónusta sjúkrahússins lagðist af.
Á sjúkrahúsinu starfaði einn
barnageðlæknir en hann hætti
störfum. Nú hefur hann gert
tímabundinn samning við FSA

Þetta er
aukaálag sem
þarf ekki að
vera til staðar.
Ólafur Ó.
Guðmundsson,
formaður Barnageðlæknafélags Íslands.

um að leigja aðstöðu af sjúkrahúsinu. Hann er eini starfandi
barnageðlæknirinn utan höfuðborgarsvæðisins.
Stjórn Barnageð læk na félagsins gerir það að tillögu sinni
að komið verði upp þverfaglegum
teymum í tengslum við heilsugæslustöðvar þar sem hvert
teymi sinnir tilteknum fjölda
barna og unglinga. Hvar teymin
verða staðsett ætti að ráðast af
fjölda ungmenna og landfræðilegum aðstæðum, segir í ályktun
stjórnar til heilbrigðisráðherra.
Ólafur segir að heimsókn til
fagteymis gæti verið fyrsti viðkomustaður barna. Þar yrði
vandinn greindur og börnunum
vísað áfram til sérfræðings,
sál fræðings, barnaverndar eða
félagsþjónustunnar.
Hann segir að eins og er sé
ekki nægjanlega margt faglært
fólk hér á landi sem gæti sinnt
þessari þjónustu. Þetta sé ekki
nógu aðlaðandi starfsumhverfi
eins og sé en ef stjórnvöld bættu
starfsaðstöðuna myndu án efa
fleiri vilja mennta sig á þessu
sviði.

FRÁ GÖNGUDEILD BUGL Barnageðlæknar segja að heimsókn til fagteymis gæti

verið fyrsti viðkomustaður barna sem glíma við geðræn vandamál. Þar yrði vandinn
greindur og þeim vísað áfram til sérfræðings, sálfræðings, barnaverndar eða félagsþjónustunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Langur biðlisti á BUGL

johanna@frettabladid.is

Tæplega 80 þúsund börn eru undir átján ára aldri hér á landi. Af þeim
fjölda er talið að tíu prósent eða 8 þúsund börn glími við alvarlegar
geðraskanir. Þessi börn þurfa sérhæfða þjónustu á sjúkrastofnunum. Talið
er að svipaður fjöldi þurfi á stuðningsþjónustu að halda vegna hegðunareða tilfinningavandamála. Vanda þeirra barna ætti að vera hægt að leysa
innan skólakerfisins eða hjá félagsþjónustunni.
Nú eru 150 börn á biðlista hjá barna- og unglingageðdeild við Dalbraut.
Þau sem þurfa bráðaþjónustu komast að strax en önnur geta þurft að bíða
í allt að ár.
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UMHLEYPINGAR Haustblíða víðast hvar á landinu í deg en þykknar upp á morgun
fyrst sunnan og vestan til. Bjart og kalt á miðvikudaginn en á fimmtudag fer heldur
hlýnandi um allt land með úrkomu.
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Skráðu þig núna í síma 560 1010
eða á mottaka@heilsuborg.is

Alicante 25°
17°
Basel
Berlín 17°

19°
Billund
18°
Frankfurt
Friedrichshafen 16°

16°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 16°
26°
Las Palmas

London 19°
Mallorca 25°
New York 24°

Orlando 29°
18°
Ósló
19°
París

San Francisco 18°
Stokkhólmur 17°

2°
Miðvikudagur
8-15 NA-til, annars hægari.
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sigurður Helgi Grímsson sigurdurhg@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@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

SAMSUNG-UExxF6675SB

Er þetta ekki
einmitt tækið
sem þig hefur
dreymt um að
eignast?
6600 LÍNAN

6400 LÍNAN
6400 LÍNAN:
= 219.900.= 269.900.= 379.900.= 699.900.= 1.290.000.-

SAMSUNG-UExxF6475SB

40"
46"
55"
65"
75"

6600 LÍNAN:
40" = 259.900.46" = 299.900.55" = 449.900.-

Samsung sjónvörpin eru einstök
og í algjörum sérklassa
Samsung 6000 · LED · 3D · SMART TV
Tvenn
3D gleraugu
fylgja.

Clear Motion Rate: 200–600 Hz ] Upplausn: 1920 x 1080p FULL HD ] Skjár: Clear ] Skerpa: Mega
AllShare: Auðveld samskipti Samsung tækja ] USB: Movie, kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist ] Upptökumöguleiki: Já –
tekur upp sjónvarpsútsendingu á utanáliggjandi harðan disk ] Netvafri: Já ] Social TV: Já – horfðu á sjónvarp
og vertu á Facebook, You Tube, Flickr, Skype ofl. ] Sjónvarpsmóttakari: Digital, Analog og gervihnatta ] Tengingar:
4xHDMI, 3xUSB Movie, 1xScart, Komponent, Komposit, LAN, heyrnartól ] Stærðir: 32”, 40”, 46” og 55”

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900
ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
AKRANESI
SÍMI 530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

Örþunnt
og fallegt

SKEIFAN 11· SÍMI 530 2800 / GLERÁRTORGI · SÍMI 550 4444
KS
SAUÐÁRKRÓKI
455 4500

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTA
T Ð
SÍMI 477 1900

sjá nánar á www.samsungsetrid.is & www.bt.is

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISL
SI
VESTMANNAEYJ
Y UM
SÍMI 481 3333
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VEISTU SVARIÐ?

Maður hefur verið ákærður fyrir að fjarlægja innréttingar úr íbúð í Árbæ sem seld var nauðungarsölu:

Kokkurinn tók innréttingu, tæki og hurðir
DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á

1. Hvaða bæjarfélag ætlar að reisa
stærsta gróðurhús landsins?
2. Hvaða bandaríski gítarsnillingur er
á leiðinni til landsins?
3. Hvaða kvikmyndagerðamaður er
að vinna heimildarmynd um heimafæðingar?
SVÖR

höfuðborgarsvæðinu hefur ákært
hálffertugan mann fyrir skilasvik og fjárdrátt með því að hafa
strípað eldhús, baðherbergi og
þvottahús íbúðar í Árbæ sem hann
hafði til umráða mánuðina áður og
eftir að hún var seld nauðungarsölu.
Í ákærunni segir að maðurinn, sem er kokkur, hafi fjarlægt
úr íbúðinni „eldhúsinnréttingu
ásamt eyju sem þar stóð í eldhúsi,
án heimildar veðhafa“, sem var

1. Grindavík 2. Steve Vai 3. Dögg Mósesdóttir

HAGSTJÓRN
Á ÍSLANDI MEÐ
KRÓNUNA SEM
GJALDMIÐIL

ROBERT Z. ALIBER
HELDUR FYRIRLESTUR
Í HÁTÍÐASAL HÁSKÓLA ÍSLANDS
MÁNUDAGINN 7. OKTÓBER KL. 12-14

Aliber er Prófessor Emeritus í alþjóðahagfræði
og fjármálum við Háskólann í Chicago.
Hann hefur skrifað fjölda bóka og ritgerða um
alþjóðafjármál, erlenda fjárfestingu og starfsemi
fjölþjóðlegra fyrirtækja. Síðustu árin hefur hann
sýnt efnahagsmálum á Íslandi mikinn áhuga og
fylgst vel með þróun mála. Árið 2008 skrifaði hann
ritgerð um bóluhagkerfið sem hér hafði orðið til.
Aðgangur ókeypis, allir velkomnir!

TÓK INNRÉTTINGUNA

Byr sparisjóður. Íbúðin var veðsett Byr fyrir 11,5 milljónir með
öllu sem henni fylgdi.
Þá hafi hann enn fremur, eftir
að íbúðin var seld nauðungarsölu
22. júní 2010, fjarlægt úr íbúðinni
og tekið í sína vörslu „eldavél, ofn,
helluborð og innréttingar í baðog þvottahúsi, blöndunartæki og
handklæðaofn, allar innihurðir og
hurðakarma, öll innfelld halogenljós og rafbúnað“. Verðmæti þessa
hafi verið 4,2 milljónir.
Maðurinn hefur neitað sök. - sh

Maðurinn
fjarlægði
nær allt úr
eldhúsinu.
Meðfylgjandi mynd
tengist efni
fréttarinnar
ekki beint.

Líbísk stjórnvöld
heimta útskýringar
Stjórnvöld í Líbíu hafa óskað eftir útskýringum frá Bandaríkjamönnum á handtöku þeirra á grunaða hryðjuverkamanninum Abu Anas al-Libi fyrir utan Trípólí.
LÍBÍA, AP Stjórnvöld í Líbíu hafa

óskað eftir skýringum frá bandarískum stjórnvöldum á handtöku þeirra á Abu Anas al-Libi.
Maðurinn var handsamaður úti
á götu fyrir utan heimili sitt
skammt fyrir utan höfuðborgina
Trípólí og fluttur beint úr landi.
Samkvæmt fjölskyldu mannsins hafði hann verið frjáls ferða
sinna í heimalandi sínu síðan
hann sneri aftur þangað fyrir
þremur árum.
Líbísk stjórnvöld segjast tilbúin til að lögsækja
sjá l f
hver n
þann
sem búset t ur
er í landinu og
skiptir þá engu
máli um hvað
hann er sakaður.
A l- L ibi va r
ABU ANAS AL-LIBI á k æ r ð u r
af
dómstólum í New York fyrir aðild
sína að sprengingum í tveimur
bandarískum sendiráðum árið
1998, annars vegar í Tansaníu og
hins vegar í Kenía, þar sem yfir
220 manns fórust. Hann hafði
verið á lista bandarísku alríkislögreglunnar, FBI, yfir eftirlýsta
hryðjuverkamenn síðan listinn
var gefinn út eftir hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin 11. september 2011.
Handtaka al-Libi var önnur
tveggja af hálfu bandarískra sérsveita í Afríku á laugardaginn. Í
Sómalíu reyndu liðsmenn bandaríska sjóhersins að handsama
annan grunaðan hryðjuverkamann. Eftir skotbardaga komst
maðurinn undan.
Talið er að um hafi verið að
ræða Mukhtar Abu Zubeyr, leiðtoga hryðjuverkasamtakanna
Al-Shabab í Sómalíu. Hann lýsti
árásinni á verslunarmiðstöð í
Naíróbí í Kenía á hendur sér

VERKSUMMERKI Abdul Moheman al-Raghie, sonur Abu Anas al-Libi, fyrir utan
heimili þeirra þar sem faðir hans var handsamaður.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

en þar voru að minnsta kosti 67
drepnir.
Al-Shabab hefur átt í samstarfi
við al-Kaída og hafa bæði hryðjuverkasamtökin verið með starfsemi í Sómalíu.
„Við vonum að þetta sýni
fólki að Bandaríkin muni aldrei

hætta að leita þeirra sem eru
grunaðir um hryðjuverk,“ sagði
John Kerry, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, um aðgerðirnar
tvær á laugardaginn. „Meðlimir
al-Kaída og annarra hryðjuverkasamtaka geta hlaupið en þeir geta
ekki falið sig.“
freyr@frettabladid.is

Einhugur þótt skoðanir séu skiptar á veiðileyfagjaldi í Vestmannaeyjum:

Vilja hlutdeild í veiðileyfagjaldi
STJÓRNMÁL Bæjarráð Vestmannaeyja hvetur þing-

menn Suðurlands til að styðja þingsályktunartillögu um hlutdeild sveitarfélaga í veiðileyfagjaldi og
tekjum af orkuauðlindum.
„Það er fólkið sem veiðir, vinnur og selur fiskinn
sem býr til verðmætin. Það er þetta fólk sem á
heimtingu á því að njóta sérstaks veiðileyfagjalds,
ef það er lagt á,“ segir bæjarráðið.
Skiptar skoðanir eru í bæjarráði og í bæjarstjórn
á ágæti veiðileyfagjalds segir í ályktuninni. „Eftir
sem áður eru allir fulltrúar sammála um að ef
leggja á sértækan skatt á landsbyggðina þá eigi sá
skattur fyrst og fremst að renna til samfélaganna
þar.“
Bæjarráðið kveður núverandi ríkisstjórn hafa
hækkað veiðileyfagjald á atvinnulíf í Eyjum.
„Búast má við því að í ár renni um 2.300 milljónir
frá Vestmannaeyjum bara vegna þessa sérstaka
gjalds sem Eyjamenn greiða umfram aðra.“
- gar

VESTMANNAEYJAR Sértækur skattur á landsbyggðina á
að renna til samfélaganna þar, segir bæjarráð Vestmannaeyja í ályktun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Bílgreinasamband Íslands:

Bilað sneiðmyndatæki á Landspítalanum í Fossvogi olli vandamálum fyrir sjúklinga:

Samdráttur í
sölu nýrra bíla

Fluttir með sjúkrabíl milli sjúkrahúsanna

VIÐSKIPTI Sala á nýjum bílum
fyrstu níu mánuði ársins dróst
saman um 2,4 prósent borið
saman við sömu mánuði á síðasta
ári. 6.218 bílar voru nýskráðir á
tímabilinu, eða 153 færri en árið
áður. Þetta kemur fram í samantekt Bílgreinasambandsins.
Þar segir einnig að í september
hafi nýskráðum bílum fækkað um
fjórðung miðað við sama mánuð í
fyrra. Nýskráðir bílar í september
voru 350, 120 færri en í sama mánuði og í fyrra.
-jme

HEILSA Sneiðmyndatækið í Landspítalanum

BILUN Flytja þurfti sjúklinga með sjúkrabílum á milli sjúkrahúsa.

í Fossvogi bilaði seinni part síðastliðins
fimmtudags og flytja þurfti þá sjúklinga
sem þurftu í sneiðmyndatöku á Landspítalann við Hringbraut með sjúkrabílum.
Samkvæmt upplýsingum frá lækni á
bráðamóttökunni í Fossvogi höfðu þrír
eða fjórir sjúklingar verið fluttir með
sjúkrabíl klukkan tvö á föstudaginn
hið minnsta. „Þetta eru bráðnauðsynleg tæki til að meta bráðveika og slasaða sjúklinga og við eigum í erfiðleikum
með að gera það jafnvel og þyrfti með

því að vera ekki með tækið virkt hérna
í Fossvoginum. Það er alveg bráðnauðsynlegt að tölvusneiðmyndatæki sé alltaf tiltækt á bráðadeild,“ segir Hjalti
Már Björnsson, bráðalæknir á bráðamóttökunni í Fossvogi.
Stutt er síðan þetta tæki bilaði síðast
og þá var það bilað í tvær vikur. Óvíst
er hve langan tíma viðgerð á sneiðmyndatækinu mun taka en það verður
ekki fyrr en eftir helgi. „Þetta hefur
gerst endurtekið og þau bila til skiptis
tækin á Hringbraut og hér í Fossvogi,“
segir Hjalti.
-skó
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ÁSTAND
HEIMSINS
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FRAKKLAND Gil Florini, sóknarprestur Saint Pierre d‘Arene-kirkjunnar blessar

kanínu í dýramessu sem var haldin á laugardaginn.
NORDICPHOTOS/AFP

2










KÚVEIT Risaskjaldbaka endurheimti frelsi sitt um helgina þegar náttúruverndarsinnar slepptu henni lausri. Skjaldbakan er 45 ára gömul.
NORDICPHOTOS/AFP
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EGYPTALAND 28 manns særðust í mótmælum í Kaíró um helgina en hér fyrir ofan

má sjá félaga í Bræðralagi múslíma hjálpa særðum félaga.
NORDICPHOTOS/AFP

Brandenburg

ORKA
FYRIR
ÍSLAND
Orkusalan

422 1000

orkusalan@orkusalan.is

orkusalan.is

Hvort sem þú ert á höfuðborgarsvæðinu, í þéttbýli,
dreifbýli eða hreinlega uppi á jökli þá sjáum við um
að koma þér í samband.
Vertu í stuði með okkur. Það er einfalt að koma í
viðskipti hvar sem þú ert á landinu, með einu símtali
í 422 1000 eða á orkusalan.is.
Við seljum rafmagn — um allt land.

Raforkusala um allt land
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NORÐURLÖND
Kærir fyrir gallað sæði

1
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DANMÖRK Dönsk kona hefur kært
sæðisbanka fyrir gallaða vöru. Hún
fékk gjafasæði árið 2008 frá Nordisk
Cryobank og eignaðist dóttur. Dóttirin
agreindist við fæðingu með neurofibromaur
tosis 1, sem er alvarlegur erfðasjúkdómur
sem einkennist af góðkynja bandvefsæxlum eða hnútum sem vaxa út frá
taugaslíðrum. Sjúkdóminn erfði barnið
frá sæðisgjafanum. Forstjóri sæðisbankans segir ekki hafa verið mögulegt að
greina sjúkdóminn hjá sæðisgjafanum og
m.
því beri bankinn ekki ábyrgð á gallanum.

Sjúkrahús í Ósló kært fyrir
brot á útlendingalögum

2

2

3
1

NOREGUR Í dag hefjast réttarhöld þar sem stjórn háskólasjúkrahússins í

Ósló og hjón eru kærð fyrir brot á útlendingalögum. Málið snýst um þrjár
filippseyskar konur sem unnu sem sjúkraliðar á sjúkrahúsinu og fengu vinnuna
í gegnum hjónin, sem tóku þóknun fyrir. Málið komst upp þegar konurnar
töluðu um það við samstarfsmenn sína að þær væru að bugast undan lánum
sem þær tóku til að geta greitt hjónunum. Stjórn sjúkrahússins er talin meðsek í málinu fyrir að nýta milliliði til að útvega erlenda starfskrafta án þess að
eftirlit væri með þeim og tryggja að ekki væri um misnotkun að ræða.

Mótmælt með söng

3

SVÍÞJÓÐ Tvö þúsund manns söfnuðust saman í Stokkhólmi og sungu

rússneska þjóðsönginn til að mótmæla stöðu hinsegin fólks í Rússlandi.
Forsvarsmenn mótmælanna segja rússnesk stjórnvöld brjóta á mannréttindum
samkynhneigðra daglega og að það sé orðið óbærilegt fyrir þá að búa í landinu. Stefnt er á að syngja rússneska þjóðsönginn úti um allan heim mánuði
fyrir Ólympíuleikana í Rússlandi til að mótmæla stöðu hinsegin fólks í landinu.
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STJÓRNARRÁÐIÐ Ráðning í starf skrifstofustjóra dró dilk á eftir sér.

Gagnrýnir
kærunefnd
Umboðsmaður Alþingis telur að kærunefnd jafnréttismála hafi ekki starfað í samræmi við lögbundið hlutverk sitt í dómsmáli Önnu Kristínar Ólafsdóttur gegn
Jóhönnu Sigurðardóttur, þáverandi forsætisráðherra.
STJÓRNSÝSLA Umboðsmaður Alþingis

deilir á kærunefnd jafnréttismála
í nýlegum úrskurði. Segir í áliti
umboðsmanns að mat og aðferð
nefndarinnar er hún komst að þeirri
niðurstöðu að Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi forsætisráðherra,
hefði brotið gegn jafnréttislögum
þegar Arnar Þór Másson var ráðinn
í stöðu skrifstofustjóra hjá forsætisráðuneytinu í
stað Önnu Kristínar Ólafsdóttur
hafi ekki verið í
samræmi við lögbundið hlutverk
nefndarinnar.
RÓBERT R.
Önnu Kristínu
SPANÓ
voru á síðasta ári
dæmdar 500 þúsund krónur í miskabætur frá ríkinu eftir að hún kærði
ráðninguna til kærunefndar jafnréttismála.
Héraðs dómur Reykjaví kur
komst að þeirri niðurstöðu að
Jóhanna hefði brotið gegn ákvæðum laga um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna þegar
hún skipaði Arnar í stöðuna.
Jóhanna taldi að faglega hefði
verið staðið að ráðningunni
og að Anna Kristín hefði verið
metin fimmta hæfust í starfið
hjá forsætisráðuneytinu. Hún
taldi jafnframt ekki tilefni til

að segja af sér vegna málsins.
Eftir að dómur Héraðsdóms féll
leitaði Arnar Þór til umboðsmanns Alþingis og kvartaði yfir
málsmeðferð kærunefndarinnar.
Róbert Spanó, settur umboðsmaður Alþingis, segir að verkefni kærunefndarinnar hafi ekki
verið að endurmeta hvern hefði
átt að ráða í starfið heldur að taka
afstöðu til þess hvort forsætisráðuneytið hefði brotið í bága við
lög með ráðningunni. Telur hann
að kærunefndin hafi ekki rökstutt á fullnægjandi hátt að þau
sjónarmið sem ráðuneytið lagði til
grundvallar, innbyrðis vægi þeirra
eða mat þess á um sækjendum
hefðu leitt líkur að beinni eða
óbeinni mismunun á grundvelli
kyns samkvæmt lagabókstafnum.
Í niðurstöðum sínum beinir umboðsmaður þeim tilmælum til kærunefndarinnar að hafa sjónarmið
um aðilastöðu þess einstaklings sem
hlýtur starf sem annar umsækjandi
kærir ráðningu í til kærunefndarinnar framvegis í huga í störfum
sínum.
Að öðru leyti lætur hann við sitja
að beina þeim tilmælum til nefndarinnar að hún leggi þau sjónarmið
sem koma fram í álitinu til grundvallar úrlausnar síðari mála sem
verða borin fyrir nefndina.
freyr@frettabladid.is
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Ráðgjöf um makrílveiði:

Embætti yfirdýralæknis ákvað að kæra ekki vegna aflífunar grindhvala á Snæfellsnesi í september:

Makrílkvótinn
aukinn um 64%

Segja lög um aflífun dýra ekki nógu skýr

Alþjóðahafrannsóknarráðið
hefur ráðlagt að makrílkvótinn
verði hækkaður úr 542 þúsundum
tonna í ár í 890 þúsund tonn á
næsta ári. Það er hækkun um
rúm 64 prósent á milli ára.
Í tilkynningu frá Hafrannsóknarstofnun segir að gagnagreining bendi til þess að stofnstærðin hafi verið vanmetin
undanfarin ár og að ekki sé
verjandi að byggja ráðgjöfina
áfram á þeim gögnum sem notuð
hafa verið hingað til.

MIKILL
FJÖLDI
GRINDHVALA

synti á land á
Snæfellsnesi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÞA

-skó

DÝRAVERND Embætti yfirdýralæknis hefur ákveðið að leggja
ekki fram kæru til lögreglu
vegna aflífunar grindhvala
þegar fjöldi þeirra strandaði
á norðanverðu Snæfellsnesi í
byrjun september. „Við ákváðum
að kæra ekki, einfaldlega vegna
þess að vitnisburðum ber ekki
saman um hvernig dýrin voru
aflífuð og núverandi lög segja
ekki til um hvernig eigi að
standa að aflífun strandaðra
hvala, nema þá að aflífa eigi þá
með eins skjótum og sársauka-

lausum hætti og kostur er,“ segir
Sigurborg Daðadóttir yfirdýralæknir.
Segir hún að lögin séu ekki
nógu skýr. „Ef einhver hefur
aflífað dýr með skurði á stóru
bláæðina er ekki víst að það sé
brot á lögunum.“ Vangaveltur
voru uppi um hvort einhver dýr
hefðu yfir höfuð verið aflífuð
áður en byrjað var að skera af
þeim kjötið en Sigurborg segir
embættið ekki hafa heyrt af
neinum slíkum frásögnum.

Ný norsk skoðanakönnun:

Önnur hver
drakk vín ólétt
NOREGUR Rúmur helmingur þung-

aðra kvenna í Noregi segist, í
könnun sem landlæknisembættið
þar í landi gerði nýlega, hafa neytt
áfengis áður en þær uppgötvuðu
að þær væru með barni. Sautján
prósent sögðust hafa orðið ölvuð.
Frá þessu segir í norskum fjölmiðlum. Þriðja hver kona svaraði
því til að hún hefði áhyggjur af því
að hafa drukkið áfengi í upphafi
meðgöngu.
„Það er skiljanlegt að konur
sem hafa drukkið áfengi snemma
á meðgöngu hafi áhyggjur en í
langflestum tilfellum verður allt
í lagi með barnið,“ segir Bjørn
Guldvog, landlæknir í Noregi.
Heilbrigðisyfirvöld mæla engu
að síður með því að þungaðar
konur neyti alls ekki áfengis á
meðan á meðgöngu stendur.
- þj

Við breytum og
bætum Vínbúðina
Stekkjarbakka

Mat WEF á mannauði:

Ísland í 14. sæti
af 122 löndum

Lokað verður dagana 7.- 22. október.

Atvinnulíf Íslendingar eru í
fjórtánda sæti á heimsvísu hvað
varðar mannauð og vinnuafl að
því er kemur fram í nýrri skýrslu
frá World Economic Forum.
Sviss trónir þar á toppnum en
í næstu sætum eru Finnland,
Singapúr, Holland og Svíþjóð.
Austurríki er í sætinu fyrir ofan
Ísland og Japan og Bandaríkin í
næstu sætum fyrir neðan.
Skýrslan tekur til 122 landa og
metur þau út frá fjórum þáttum,
menntun og hæfni vinnuaflsins,
auk heilsu og hvort lagaumhverfi
og innviðir landsins séu til þess
fallin að nýta vinnuaflið sem
best. Þeir þættir þar sem Ísland
þykir standa best eru menntun og
heilsa.
- þj

Við þökkum þolinmæðina og bendum
viðskiptavinum á Vínbúðirnar Dalvegi,
Smáralind og Heiðrúnu á meðan
breytingarnar standa yfir.
Hlökkum til að taka á móti ykkur
í enn betri Vínbúð.

vinbudin.is
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SKOÐUN
Styrkir til landbúnaðar hækka enn:

Í hvað getum við
eytt 12 milljörðum?

Í

nýju fjárlagafrumvarpi er ekki gert ráð fyrir því að Landspítalinn fái 600 milljónir til tækjakaupa eins og búið var að
lofa. Í raun eru framlög til Landspítala óbreytt milli ára, eða
38,5 milljarðar króna. Björn Zoëga, fyrrverandi forstjóri
Landspítala, hafði spurnir af þessu og sagði upp áður en
fjárlagafrumvarpið var lagt fram. Nýr forstjóri, Páll Matthíasson,
vonar að um misskilning sé að ræða en hans fólk segir að í þessu
frumvarpi sé í reynd verið að gera ráð fyrir 1,2-1,7 milljarða
niðurskurði ef miðað er við rekstur spítalans á þessu ári.
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra ber sig vel og vonast
eftir stuðningi á alþingi við að standa við loforðið um 600 milljónir til tækjakaupa. Það á eftir að koma í ljós. Við krossleggjum
fingur. Hins vegar er einn geiri
í íslensku samfélagi sem þarf
ekki að krossleggja fingur og
það er íslenskur landbúnaður.
Mikael
Styrkir hækka um 376 milljónir
Torfason
í nýju fjárlagafrumvarpi og
útgjöld á næsta ári verða því um
mikael@frettabladid.is
12,4 milljarðar. Reyndar fylgir
það í skýringum við frumvarpið að „þótt útgjöld vegna styrkja
til búvöruframleiðslu, það er mjólkur-, sauðfjár- og grænmetisframleiðslu, aukist um 376 milljónir króna á milli ára, þá hækki
heildarfjárveiting til málaflokksins bara um 30 milljónir frá
gildandi fjárlögum þegar frá eru taldar almennar verðlagsbreytingar“, eins og við sögðum frá í Fréttablaðinu í síðustu viku.
Bændur verða því að bíta í það súra epli að fá „aðeins“ 30
milljóna króna hækkun á milli ára, á núvirði. Svo þeir geti viðhaldið kerfi sem enginn virðist græða á, hvorki neytendur né
atvinnugreinin sjálf, eins og komið hefur fram í máli Daða Más
Kristóferssonar, dósents í hagfræði. Daði er forseti Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands (framlög til Háskólans lækka um 321,2
milljónir) en hann hefur rannsakað íslenskan landbúnað í mörg
ár. Á Stöð 2 í síðasta mánuði sagði hann einmitt afdráttarlaust
spurður hvort einhver hagnaðist á þessu kerfi að svo væri ekki.
Að hans mati eru það neytendur sem borga fyrir úrelt landbúnaðarkerfi og bændur virðast fastir í fátæktargildru. Þeir mega
reyndar ekki heyra minnst á neinar breytingar, þeir bregðast
flestir ókvæða við slíku tali.
„Maður skyldi ætla að bændur kæmu vel út úr þessu en tilfellið er að rannsóknir gegnum áratugina hafa sýnt að á endanum
hækkar þetta hjá þeim kostnaðinn. Það dregur úr aðhaldi í framleiðslu og hefur tilhneigingu til að eigngerast og hækka þannig
framleiðslukostnað til lengri tíma. Svo þeir græða heldur ekki.
Þetta er einhvern veginn ein samfelld sorgarsaga,“ sagði Daði.
Ríkisstyrkir til íslensks landbúnaðar nema 47 prósentum af
tekjum greinarinnar. Það er með því hæsta sem þekkist í heiminum. Aðeins fjögur OECD-ríki styrkja landbúnaðinn meira en
við og hefur þetta kerfi lengi notið mikils og breiðs stuðnings á
alþingi Íslendinga þrátt fyrir að allir tapi. Eða, allir er sennilega
ofsagt. Einhverjir hljóta að maka krókinn. Svo mikið er víst. Hér
þarf eitthvað undan að láta og mikillar uppstokkunar er þörf.
Við eigum að forgangsraða og ráðast í stórfelldan niðurskurð á
styrkjum til íslensks landbúnaðar og hugsa þetta kerfi upp á nýtt.
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Guð, Ísland og samstaðan
Rétt fimm ár voru liðin í gær frá því
að Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, bað guð um að blessa
Ísland. Óvíst er hvort almættið hafi
orðið við ákalli Geirs en hitt er ljóst
að þjóðin skellti skollaeyrum við
því sem Geir sagði fyrr í ávarpinu:
„Ef einhvern tímann hefur
verið þörf á því að íslenska
þjóðin stæði saman og
sýndi æðruleysi andspænis erfiðleikum
þá er sú stund runnin
upp.“ Margt má segja um
eftirhrunsárin en þar
kemur samstaða
ekki við, nema
ef vera skyldi í
hatri á Gordon
Brown.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

ekki bara stjórnarandstaðan
sem mun koma að breytingum á
frumvarpinu heldur líka almennir
stjórnarliðar.

Hver stýrir stefnumörkun?
Hins vegar er rétt hjá honum að
það er skrýtið að stilla framlagi
til málaflokka upp í frumvarpinu
þvert á orð stjórnarliða og jafnvel stjórnarinnar sjálfrar, eins og
hvað varðar framlög til Landspítala. Hjá stjórninni liggur
grundvallarstefnumörkunin og það
skýtur óneitanlega skökku
við að þingið þurfi að
taka eins hressilega
inn í og það í einum
mikilvægasta útgjaldaliði ársins.
thorgils@frettabladid.is

Aftur til hægri
FJÁRMÁL

Katrín Jakobsdóttir
formaður Vinstrigrænna

Alveg mátulegur

Af Árna Páli og Sigmundi
Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, gerði sér mat úr
yfirlýsingum Sigmundar Davíðs
Gunnlaugssonar forsætisráðherra
um framhald fjárlagagerðarinnar.
Sakaði Árni Páll ríkisstjórnina
meðal annars um að hafa ekki
trú á eigin frumvarpi og
sagði Sigmund boða
að stjórnarandstaðan
forgangsraðaði. Það
er tvennt í þessum
debatt. Annars vegar
ýkir Árni Páll stöðuna
því að það
er

HALLDÓR

Heimilis
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Að mörgu leyti eru fjárlög mikilvægasta stefnuplagg stjórnvalda á hverjum
tíma. Þar birtist forgangsröðun stjórnvalda. Undanfarin ár hefur fjárlagagerð
hins vegar borið þess merki að hér varð
hrun árið 2008, meðal annars með þeim
afleiðingum að halli á ríkissjóði varð hátt
í 200 milljarðar. Eðlilega hefur svigrúm
stjórnvalda til að leggja pólitískar línur
takmarkast af þeirri stöðu.
Ríkisstjórn Vinstri-grænna og Samfylkingar lyfti grettistaki í að rétta við
fjárhag ríkissjóðs. Um leið birtust pólitískar áherslur þar sem minna var skorið
niður í heilbrigðis- og velferðarmálum og
menntamálum en öðrum málaflokkum.
Pólitískar áherslur birtust líka í því að
tekna var aflað og því farin blönduð leið
tekjuöflunar og niðurskurðar.
Við gerð síðustu fjárlaga fyrir árið
2013 ákvað síðasta ríkisstjórn að setja
enga niðurskurðarkröfu á Landspítalann.
Enn fremur var ákveðið að fara í sérstaka tekjuöflun til að efla fjárfestingu í
landinu. Leiðarljós fjárfestingaáætlunar
var fjölbreytt atvinnuuppbygging á sviði
ferðaþjónustu, byggingariðnaðar, rannsókna, nýsköpunar og skapandi greina.
Nú liggur fyrir fjárlagafrumvarp nýrrar ríkisstjórnar og stefnubreytingin er
algjör. Aftur er haldið í niðurskurðarleiðangur og í staðinn afsalar ríkisstjórnin

➜ Nú liggur fyrir fjárlagafrumvarp
nýrrar ríkisstjórnar og stefnubreytingin er algjör. Aftur er haldið í niðurskurðarleiðangur og í staðinn afsalar
ríkisstjórnin almenningi tekjum …
almenningi tekjum – t.d. með því að
hætta við sérstakt veiðigjald og falla frá
hækkun á virðisaukaskatti á ferðaþjónustu. Boðað er að auðlegðarskattur verði
ekki framlengdur og sama má segja um
orkuskattinn. Í stað tekjuöflunar er meiri
þungi á niðurskurð á grunnþjónustu.
Grunnþjónustu á borð við heilbrigðisþjónustu, framhaldsskóla og háskóla. Þá
er boðuð aukin gjaldtaka og eru legugjöld
á sjúklinga alræmdasta dæmið um það. Í
stuttu máli ber fjárlagafrumvarpið skýrt
vitni um að horfið er frá félagslegum
áherslum og tekin upp skýr hægristefna.
Síðast en ekki síst er horfið frá öllum
hugmyndum um fjárfestingu og uppbyggingu. Eina atvinnuhugmynd nýrrar ríkisstjórnar er fleiri álver. Þegar langtímaáætlun í ríkisfjármálum er skoðuð má sjá
að ekki er gert ráð fyrir neinum afgangi
á fjárlögum 2015 og 2016. Það er því ekki
stefnt á að greiða niður skuldir í fyrirsjáanlegri framtíð og það virðist engin
von um uppbyggingu á innviðum. Þetta
er framtíðarsýn nýrrar ríkisstjórnar.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRI: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is HELGAREFNI: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is MENNING: Friðrika Benónýsdóttir fridrikab@frettabladid.is DÆGURMÁL: Sara McMahon sara@frettabladid.is
VÍSIR: Kristján Hjálmarsson, kristjan@visir.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

| SKOÐUN |

MÁNUDAGUR 7. október 2013

Samstaða eða
hlýðni
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson talaði um mikilvægi samstöðunnar í stefnuræðu sinni
og ekki skalt gert lítið úr því að
gott getur verið að standa saman
þegar erfið leikar steðja að og
vinna saman og verja tiltekin
grundvallarverðmæti; lýðræði
og mannréttindi, kaup og kjör. Og
ekkert nema gott um það að segja
að forsætisráðherrann reyni að
vera jákvæður þegar hann hugleiðir framtíð lands og þjóðar
og leitist við að leiða fólki fyrir
sjónir þá kosti sem að stæður
þjóðarinnar hafa í för með sér en
gera lítið úr göllunum.
Fyrirmyndarlandið
En ég vona að það þyki ekki til
marks um að ég aðhyllist „öfgafulla hugmyndafræði“ þó að ég
klóri mér ögn í hausnum yfir
niðurlagi ræðu hans:
„Smæð þjóðarinnar getur veitt
okkur möguleika sem stærri ríki
skortir. Lítið samfélag á til dæmis
auðveldara með að vinna samhent að sameiginlegri framtíðarsýn. Og slíkt getur þegar upp er
staðið reynst okkur Íslendingum
ákaflega gæfuríkt.
En þeir eru til sem hafa ekki
trú á Íslandi, þeir sem ala á
sundrung og þeir sem aðhyllast öfgakennda hugmyndafræði
og líta á hvern þann vanda sem
upp kemur í samfélaginu fyrst og
fremst sem tækifæri til að innleiða þær öfgar.
Íslandssagan í meira en 1.100
ár sýnir að þegar við Íslendingar höfum trú á landinu okkar
og okkur sjálfum og þegar okkur
auðnast að standa saman en látum
ekki sundrung og niðurrifsöfl
draga úr okkur þrótt, þá farnast
okkur vel.
Nú stöndum við, rúmlega
300.000 manna þjóð, frammi fyrir
tækifæri til að gera landið okkar
að sannkölluðu fyrirmyndarlandi, framfarasinnuðu landi þar
sem hugað er að velferð allra, þar
sem auðlindir eru nýttar í sátt við
náttúruna og samheldið og hamingjusamt fólk lifir í öryggi alla
sína daga.“
Svona tal er kannski ágætt
þegar um er að ræða almennar
vangaveltur fólks sem ekki er
beinlínis í valdastöðu en þegar
helsti valdamaður þjóðarinnar leggur slíka áherslu á mikilvægi sameiginlegrar framtíðarsýnar – sem er hans sýn – og
sameigin legrar fortíðarsýnar –
þá er ástæða til að leggja áherslu
á mikilvægi þess fyrir litla þjóð
að hafa ólíka framtíðarsýn. Lýðræði, opið samfélag, snýst um
samræðu, ekki samþykki hinna
mörgu við tilskipunum hinna fáu,
rökræðu – samkeppni hugmynda.
Eigi Sigmundur Davíð hér við
það að mikilvægt sé að öll þjóðin
taki undir þá sýn sem hann og
Framsóknarflokkur hans hafa
á æskilega skipan þjóðmála þá
hlýtur maður að segja, eins og
kurteislega og manni er unnt: nei
takk, ómögulega, ég ætla aðeins
að fá að hugsa málið. Eigi Sigmundur Davíð við að skoðun hans
á þjóðmálum sé hin eðlilega skoðun en skoðanir annarra beri vitni
um löngun til að innleiða „öfgafulla hugmyndafræði“ þá er full
ástæða til að gjalda varhug við
slíkum málflutningi og ítreka
mikilvægi ólíkra radda.
Öfgar í 1.100 ár
Það er mikilvægt að þær raddir
heyrist að ekki sé góð hugmynd

Samstaðan er gott
afl þegar um að að
ræða valdalaust fólk sem
þarf að sækja rétt sinn og
hefur ekkert annað afl en
skjólið hvert af öðru. En
þegar valdamenn koma og
fara að messa yfir okkur
um gildi samstöðunnar–um
sínar hugmyndir–og tala
um að hver sá sem ekki
taki undir hugmyndir þeirra
aðhyllist „öfgafulla hugmyndafræði“ þá erum við
komin á hættulega braut.
Þá er ekki verið að hvetja til
samstöðu. Það er verið að
heimta hlýðni.

að lækka skatta á auðmönnum en
skera niður í heilbrigðiskerfinu.
Það er mikilvægt að til sé fólk
sem bendi á að vatnsaflsvirkjanir
hafa í för með sér eyðileggingu á
vatnafari og ógna vistkerfi – þar á
meðal fiskimiðunum – og að jarðvarmavirkjanir eru ekki sjálfbær
orkunýting þó að skárri kunni
að vera en hinn frumstæði kolamokstur sem tíðkast enn víðast
hvar. Það er mikilvægt að til sé
fólk sem lætur sig dreyma um
aðrar mjólkurvörur en Mjólkursamsölunni þóknast að skammta
Íslendingum. Það er mikilvægt að
til sé fólk sem bendir á að „strax“
er hreint ekki teygjanlegt hugtak
heldur orð með nákvæma merkingu. Slíkt fólk er ekki verri
Íslendingar en Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson. Það ann landi
sínu og þjóð ekkert síður en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Það á ekki skilið að slett sé í það
ónefnum á borð við „öfgar“ fyrir
það eitt að hafa öðruvísi trú á
Íslandi en Sigmundur Davíð vill
að fólk hafi.
Íslandssagan í meira en 1.100
ár sýnir vissulega eitt og annað
og áreiðanlega fleira en dregið
verður saman í eina setningu.
Kannski sýnir hún gildi þess að
fallast ekki á ríkjandi skoðun
heldur berjast fyrir því sem
maður álítur satt og rétt og farsælt fyrir almenning. Hugmyndafræði Fjölnismanna þótti vissulega kátleg og fjarstæðukennd
á sínum tíma og hefði sjálfsagt
verið talin „öfgafull“ hefði slíkt
orð verið mönnum tamt á þeim
tímum. Hitt var algengara að
fólk stritaði, möglaði og hlýddi.
Hugmyndafræði Jóns Sigurðssonar um verslunarfrelsi og
viðskiptafrelsi var líka „öfgafull“ og almennt höfðu Íslendingar meiri áhuga á fjárkláðamálinu en slíkum hugmyndum.
Og „öfgafullt“ var framtak nokkurra fátækra bænda í Þingeyjarsýslu sem bundust samtökum
um að kaupa sjálfir inn varning
frá útlöndum, frekar en að sýna
samstöðu um að eftirláta kaupmönnum alla verðlagningu.
Þannig má lengi telja. Samstaðan er gott afl þegar um að
að ræða valdalaust fólk sem þarf
að sækja rétt sinn og hefur ekkert annað afl en skjólið hvert af
öðru. En þegar valdamenn koma
og fara að messa yfir okkur um
gildi samstöðunnar – um sínar
hugmyndir – og tala um að hver
sá sem ekki taki undir hugmyndir
þeirra aðhyllist „öfgafulla hugmyndafræði“ þá erum við komin
á hættulega braut.
Þá er ekki verið að hvetja til
samstöðu. Það er verið að heimta
hlýðni.
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1912 Verðbréfamarkaðurinn í
Helsinki, höfuðborg Finnlands,
opnar í fyrsta sinn.

Sjónvarpsstöðin Fox News hóf göngu sína

1952 Vladimír Pútín fæðist.
1955 Ameríska ljóðskáldið Allen
Ginsberg fer með ljóðið heimsfræga, Howl, í fyrsta sinn í galleríi
í San Fransisco.
1960 Nígería verður hluti af Sameinuðu þjóðunum.
1971 Óman verður hluti af Sameinuðu þjóðunum.
2001 Innrás Bandaríkjanna í
Afganistan hefst með loftárásum og öðrum hernaðaraðgerðum á jörðu niðri.

Bandaríska sjónvarpsstöðin Fox News var
upprunalega búin til af fjölmiðlarisanum
Rupert Murdoch, sem réði fyrrverandi
yfirmann á NBC-sjónvarpsstöðinni, Roger
Ailes, sem forstjóra.
Útsendingar hófust á þessum degi
árið 1996. Þá náði stöðin til um sautján
milljóna áhorfenda. Nú, 17 árum síðar,
nær stöðin til um 97.000.000 heimila í
Bandaríkjunum.

Sjónvarpsstöðin hefur verið harðlega
gagnrýnd fyrir hlutdrægni í fréttaflutningi
og fyrir að ýta undir íhaldssamar stjórnmálaskoðanir. Þá hefur stöðin hlotið
gagnrýni fyrir að hygla Repúblikanaflokknum þar í landi.
Fjöldi yfirmanna og annarra starfsmanna sjónvarpsstöðvarinnar hefur
neitað þessum ásökunum opinberlega í
gegnum tíðina.

Djöfullinn og dauðraríkið með Davíð Þór
Málstofa um djöfulinn á vegum félags guðfræði- og trúarbragðafræðinema í dag.

RAUTT Jóhann Sigurðarson og Hilmar Guðjónsson í hlutverkum
sínum í Rautt.

Í ﬁmmtugasta sinn
Leikritið Rautt sýnt í 50. sinn um helgina.
Leikritið Rautt var sýnt í fimmtugasta sinn í Borgarleikhúsinu um síðustu helgi. Leikritið hefur gengið
fyrir fullu húsi síðan á síðasta leikári.
Rautt fékk tilnefningar til Grímuverðlauna fyrir leikstjóra ársins, leikara ársins og leikara í aukahlutverki.
Hilmar Guðjónsson hlaut einmitt Grímuverðlaunin
fyrir sinn leik.
Höfundur leikritsins er John Logan sem hefur skrifað
fjölmörg leikrit og kvikmyndahandrit og víða fengið
fyrir þau verðlaun og viðurkenningar. Rautt fjallar
um Mark Rothko, sem var einn mikilvægasti málari
20. aldarinnar og tók að sér eitt stærsta verkefni listasögunnar fyrir áður óþekkta upphæð.
- fb

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, bróðir, afi og langafi,

ÁSMUNDUR PÁLSSON
Eskihlíð 6,

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju
þriðjudaginn 8. október kl. 13.00.
Unnur Konráðsdóttir
Páll Ásmundsson
Dagbjört Thelma Ásmundsdóttir
Sigríður Ásmundsdóttir
Hermann Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Einhildur Pálsdóttir
Kristófer Magnússon

„Félag guðfræðinema bað mig að koma
og vera með málstofu því að því þótti
ritgerð mín til embættisprófs áhugaverð,“ segir Davíð Þór Jónsson. Hann
er fyrirlesari á málstofu félags guðfræði- og trúarbragðafræðinema við
Háskóla Íslands um djöfulinn í dag.
Meistararitgerð Davíðs, sem er guðfræðingur, ber heitið „Andskotans
helvíti. Satan og híbýli hans í boðskap
Jesú frá Nasaret“.
„Þarna skoða ég sögu grunnhugtakanna sem tengjast sögu myrkrahöfðingjans og dauðraríkinu. Ég skoða
söguna frá upphafi tíma fram að því að
Jesú frá Nasaret var uppi til að reyna
að skilja hvernig hann notaði hugtakið,
ekki hvernig þau voru síðan rang- eða
oftúlkuð á miðöldum,“ segir Davíð um
málstofuna.
Hann segir fólk hafa ákveðna hugmynd um djöfulinn sem sé mótuð af
sögu síðastliðinna 2.000 ára. „Ég skoða
tímann frá því áður en kristin túlkun
eyðilagði hugtakið,“ segir Davíð jafnframt.
„Ég varpa ljósi á það hvernig samtímamenn Jesú frá Nasaret skildu
þetta og rannsókninni eiginlega lýkur
með Jesú. Það er að segja, ekki með
kirkjulegri túlkun á Biblíunni heldur
hvernig frumáheyrendur þessa texta
skildu tilvísunina,“ bætir hann við.
„Niðurstaðan, í mjög stuttu og einföldu máli, er sú að Satan er hlutverk
og það er yfirleitt útskýrt nákvæmlega
hvað gerir hinn og þennan að Satan,“
útskýrir Davíð.
„Jesú talar um helvíti en notar það
nánast undantekningarlaust ekki nema
hafa talað um lífið í sömu setningu.
Þannig er það í orðræðu Jesú sem andstæða við guðs ríki eða lífið eða ljósið,“
segir Davíð.
Davíð segir það þó vera hvað merkilegast í rannsókninni að það er ekkert
samband á milli andskotans og helvíti.
„Það er hvergi talað um Satan sem einhvern höfðingja dauðraríkisins, þar
sem illir menn fóru eftir dauðann. Sú
tenging kemur síðar, að talað sé um
Satan sem einhvers konar höfðingja
yfir helvíti.“
Málstofan er á vegum félags guðfræði- og trúarbragðafræðinema
við Háskóla Íslands. Málstofan hefst
klukkan 11.40.
olof@frettabladid.is

EKKERT SAMBAND Á MILLI ANDSKOTANS OG HELVÍTI Davíð Þór Jónsson guðfræðingur
segir hvergi í Biblíunni talað um Satan sem höfðingja dauðraríkisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fyrir þær var þetta sannkallað sigurhlaup
Matthildur Haraldsdóttir, sem farið hefur í þrjár stórar hjartaaðgerðir þrátt fyrir ungan
aldur, tók þátt í hlaupi á alþjóðlega hjartadeginum hinn 29. september síðastliðinn.

Save the Children á Íslandi

Hin tæplega fjögurra ára Matthildur Haraldsdóttir tók þátt
í fimm kílómetra hlaupi á alþjóðlega hjartadeginum 29. september með frænku sinni, Guðfinnu Höllu Þorvaldsdóttur.
Hlaupið fór fram á Kópavogsvelli og þær komu í mark með
glæsibrag.
Matthildur fæddist árið 2009 með sjaldgæfan æða- og
hjartagalla. Hún hefur farið í þrjár stórar hjartaaðgerðir og
hefur náð góðum bata.
Guðfinna Halla hljóp fyrir þremur árum í Reykjavíkurmaraþoninu til styrktar Neistanum, styrktarfélagi hjartveikra barna, en þá átti Matthildur eftir að fara í þriðju
hjartaaðgerðina. Á þeim tíma ákvað Guðfinna Halla að
ef aðgerðin gengi vel myndi hún við fyrsta tækifæri ekki
hlaupa fyrir Matthildi og hin hjartabörnin heldur með
henni.
FRÆKNAR FRÆNKUR Þær Matthildur og Guðfinna Halla ánægðar
Það gekk eftir á hjartadaginn í ár. Fyrir þær var þetta
MYND/ÁRNI TRYGGVASON
sigurhlaup.
-gun eftir fimm kílómetrana.

PRJÓNAKAFFI Í HANNESARHOLTI
Styrktarfélagið Göngum saman stendur fyrir prjónakaffi í Hannesarholti, Grundarstíg 10, á miðvikudag
kl. 16. Þar gefst félögum og öðrum velunnurum
tækifæri til að hittast og prjóna saman húfur til
styrktar Göngum saman. Nánar á hannesarholt.is.

SKEMMTILEG
SKURÐARBRETTI
ÞRIFALEGRA ELDHÚS Nýju skurðarbrettin frá Eyju hafa vakið athygli en þau
gera notendum kleift að henda matarleifum strax ofan í box undir þeim.
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Vertu viðbúinn kuldanum í vetur.
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ókarinn Þórunn Elsa Bjarnadóttir
hefur lengi haft mikinn áhuga á
hönnun. Nýlega hóf hún framleiðslu á nýstárlegum og skemmtilegum
skurðarbrettum sem innihalda tvö box,
annað fyrir niðurskorinn mat, til dæmis
grænmeti, og hitt fyrir það sem ekki
er nýtt. „Hugmyndina fékk ég þegar ég
var að skera niður grænmeti og hugsaði með mér hversu þægilegt það yrði
að geta losnað við allt hýðið strax af
grænmetinu. Ég fékk hugmyndina í
byrjun árs 2011 en það var ekki fyrr en
í desember 2012 sem ég fór af stað með
verkefnið.“
Brettin eru framleidd undir nafninu Eyja skurðbretti og fást í tveimur
viðartegundum, eik og beyki. Þau fást
í einni stærð og boxin tvö mega fara
í uppþvottavél. „Ég hef fengið mjög
góðar viðtökur við þessari hugmynd.
Fyrsta framleiðslan er nánast uppseld
og önnur farin af stað. Ég var líka mjög
heppin að finna Sigurð hjá Smíðastofu
Sigurðar í Mosfellsbæ sem sér um framleiðsluna á skurðarbrettunum. Strákarnir á smíðaverkstæðinu eru mjög
vandvirkir og hafa unnið með íslenskum
hönnuðum áður.“
Allt þróunar- og framleiðsluferlið
hefur tekið um ár að sögn Þórunnar.
„Það er búið að vera mjög skemmtilegur
tími en um leið krefjandi. Það er gaman
að fara af stað með eigin hugmynd og
láta hana verða að veruleika. Svo
hafa margir aðstoðað mig við
verkefnið á tímabilinu.
Það getur vel verið
að ég setji fleiri
vörur á markað
á næstunni. Ég
er allavega
með fleiri
hugmyndir til
viðbótar sem ég
gæti alveg hugsað
mér að framleiða seinna
meir.“

Í dag fást skurðarbrettin hjá versluninni Kraumi í Austurstræti, hönnunarhúsinu Hrími og á www.heimkaup.is.
Nánari upplýsingar má finna á Facebook-síðunni eyjaskurdarbretti.

ÞÆGINDI
Brettin frá Eyju fást í
tveimur viðartegundum
og tvö box fylgja með.
MYND/GVA

FÓLK| HEIMILI
Loftgæði innandyra hafa mikil áhrif á heilsuna

Eru loftgæðin í lagi?

VIFTUR
tVK~VLê

Rakastýrðar
Hljóðlátar
Orkunýtnar

Eigum yfir 300 gerðir á lager

www.viftur.is

Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata. S: 566 6000

Heilsu Qigong
5 helstu ástæður þess að iðka qigong

Qigong (borið fram “tsí-gong”) er yfir 5.000 ára gamalt æfingakerfi
í heilsurækt þarsem saman fer qi, sem merkir “lífskraftur”, og gong,
sem merkir “nákvæmar æfingar”.

1. Aukin vellíðan og lífsþróttur
Minnkar blóðþrýsting, bætir hjarts- og æðastarfsemi,
jafnar hjartsláttartíðni og minnkar kólesteról.

2. Dregur úr þrálátum sársauka
Með hjálp sjónar og stjórn hugar og líkama getur
þú dregið úr þrálátum sársauka frá liðagigt.

Skráning
í síma
553 8282

3. Betra blóðstreymi
Með sérstökum öndunaræfingum getur þú aukið
súrefnisflæði í líkamanum.

4. Dregur úr spennu
Með því að minnka viðbrögð við spennuvekjandi álagi.
Hjálpar gegn þráhyggu- og áráttuhegðun, þunglyndi
og kvíða og persónuleikaeinkennum af A-gerð.

5. Byggir upp sjálfsvirðingu
Með því að leyfa þér að líða vel og þægilega.

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

Fararstjórn erlendis

NET Á ÞURRU LANDI
SAMSÝNING Handverk og hönnun stendur fyrir samsýningu í Víkinni,
sjóminjasafni Reykjavíkur. Verkin tengjast öll veiðarfærum á einhvern hátt.

H

andverk og hönnun hefur
starfað í mörg ár og reglulega sett upp þemasýningar sem þessa,“ segir Sunneva
Hafsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Handverks og hönnunar, en
um helgina var opnuð samsýningin Net á þurru landi í Víkinni,
sjóminjasafni Reykjavíkur.
Eins og nafnið bendir til tengjast hlutirnir á sýningunni sjómennsku á einhvern hátt en alls
eru verk eftir fjórtán listamenn á
sýningunni.
„Á Sjóminjasafninu er farið
fram á að sýningarmunir tengist
efni safnsins og því kom sýningarstjórinn, Anna Leoinak
arkitekt og vöruhönnuður, fram
með þá hugmynd að verkin
tengdust veiðarfærum, neti eða
nót á einhvern hátt. Einnig var
lögð sérstök áhersla á að hvetja
til endurnýtingar, endurvinnslu
og endurgerðar,“ útskýrir Sunneva. „Anna valdi úr innsendum
verkum en það gátu allir tekið
þátt og sent inn tillögur. Hér eru
ótrúlegustu hlutir eins og skartgripir, nytjahlutir, húsgögn og
ýmislegt fleira. Sýningin er mjög
fjölbreytt og skemmtileg.“
Sýningin var opnuð á laugardaginn en stendur fram til
mánaðamóta. Sýningin er opin á
opnunartíma safnsins.
■

heida@365.is

NET MEÐ ÝMSU LAGI Um helgina var opnuð samsýningin Net á þurru landi í Víkinni,
MYND/PJETUR
Sjóminjasafni Reykjavíkur.

Meðal námsefnis:

t Mannleg samskipti.
t Helstu áfangastaðir
erlendis í máli og
myndum.
t Mismunandi
trúarbrögð.
t Saga landsins,
menning og listir.
t Frumbyggjar og saga
staðarins.
t Þjóðlegir siðir og hefðir.
t Leiðsögutækni og ræðumennska.

Ferðalandafræði:

Evrópa, Asía, Africa, Ameríka og Eyjaálfan.

Námið fer fram í formi fyrirlestra og reynslu fararstjóra
í leiðsögn á erlendri grund.
Leiðbeinendur eru: Kjartan Trausti Sigurðsson fararstjóri, Pétur Björnsson konsúll Ítalíu á Íslandi,
Leiðbeinendur
eru: Kjartan
TraustiHöskuldur
Sigurðsson,
Péturviðskiptafræðingur,
Björnsson,
Jóhanna
Kristjónsdóttir blaðamaður
og fararstjóri,
Frímannsson
Kristjónsdóttir,
Höskuldur
Magnús
Björnsson,
ÓmarJóhanna
Valdimarsson
blaðamaður, Magnús
BjörnssonFrímannsson,
fararstjóri í Kína, Pétur
Óli Pétursson
fararstjóri í
Rússlandi,
Sigurvinsson
við Guðfræðideild
H.Í. , Sr.
Skúlason
sjúkrahúsprestur.
PéturBjarni
Óli Randver
Pétursson,
Bjarnikennari
Randver
Sigurvinsson,
Sr.Bragi
Bragi
Skúlason.

VERK EFTIR ELÍNU HALLDÓRSDÓTTUR Verkin tengjast öll veiðarfærinu neti eða
MYND/HANDVERK OG HÖNNUN
nót á einhvern hátt.

Ferðamálaskóli Íslands t www.menntun.is t Sími 567 1466

HEIMA VIÐ | VALGERÐUR MATTHÍASDÓTTIR SJÓNVARPSKONA

ÁSTRÍÐA FYRIR GÓÐUM MAT
■ Valgerður Matthíasdóttir er með
vinsæla þætti á Stöð 2 þar sem hún fer
í sælkeraferð um landið og heimsækir
matgæðinga og veitingahúsafólk. Það var
því ekki úr vegi að spyrja Völu hvort hún
væri sælkeri.

Save the Children á Íslandi

Finnst þér gaman að elda? „Já,
mér finnst það ofboðslega
skemmtilegt og sérstaklega
þegar margir eru komnir saman
og allir að elda saman.“
Er einhver hlutur sem þig
langar sérstaklega mikið í fyrir
eldhússtörfin? „Mig langar ekki
í neinn sérstakan hlut en mig langar
í risastórt sveitaeldhús með stóru, grófu
eldhúsborði og dyrum út í villta íslenska
náttúru.“
Ertu matgæðingur? „Já, ég er matgæðingur
með ástríðu fyrir góðum mat.“

  
    

Stendur þú í einhverjum framkvæmdum
þessa dagana á heimilinu? „Ekki þessa
dagana.“
Ertu dugleg að breyta og bæta á heimilinu?
„Sem arkitekt finnst mér alltaf skemmtilegt
að breyta heima hjá mér en ég er löngu hætt
að kaupa mér hluti. Það eru helst einhverjir hræódýrir smáhlutir sem ég
kaupi, eins og fallegir pokar með
flottri grafík eða góðar bækur.“
Hvers vilt þú ekki vera án þegar þú
ert heima? „Af veraldlegum hlutum
vil ég alls ekki vera án málverkanna minna eftir Egil Eðvarðs,
þau veita mér svo mikla hamingju
á hverjum degi. Bækurnar mínar
eru líka ómissandi. Annars hef ég alltaf
verið þannig að ég get alveg búið eins og
sígauni og þarf ekki mikið. Hef oft sagt að
hálftómt og hrátt New York-loft með málverkunum hans Egils og bækurnar mínar úti
um allt væri alveg fullkomið fyrir mig.“

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

GÓÐUR MATUR
Vala Matt segir að hún
hafi ástríðu fyrir góðum
mat en sé minna fyrir
veraldlega hluti.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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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

Elías Þór
Grönvold

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölumaður
Sími 823 3885

sölufulltrúi
Sími 661 7788

*

100% þjónusta = árangur

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

OPIN HÚS Í DAG MILLI KL. 17.00 OG 18.00
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Mikið endurnýjuð jarðhæð
á Bergstaðastræti
Fasteignasalan Fold hefur til sölu fallega,
mikið endurnýjaða íbúð á jarðhæð við
Bergstaðastræti.

Til sölu vandað 256 fm. raðhús, á þremur hæðum, auk 22,8 fm. bílskúrs í
lengju. Húsið er kjallari sem er jarðhæð út í garðinn og tvær hæðir. Í húsinu
eru m.a. 6 svefnh. 3 baðh, stofa, borðst. og arinstofa á efstu hæð. Tvennar
stórar svalir auk verandar. Mögulegt að hafa séríbúð í kjallara. Frábær
staðsetning og útsýni í fremstu röð við Fylkisvöllinn. Verð kr. 55,0 millj.

Sími
Sími

568 2444
2444
568
– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Ingileifur Einarsson
Löggiltur fasteignasali.

Verslunarhúsnæði!!
Framsækið og traust fyrirtæki óskar eftir að taka á leigu
(eða kaupa) 150 til 250 fm verslunarhúsnæði. Aðeins
topp staðsetningar koma til greina: Áhugasamir sendið
uppl. á email kristjan390@gmail.com

Íbúðin er 89,7 fermetrar í tvíbýli með sérinngangi og mjög góðum veröndum.
Komið er inn í hol og þaðan gengið inn í stofu
og borðstofu.
Baðherbergi er flísalagt með baðkari, sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Hægt er að fara úr
baðherbergi út á aflokaða timburverönd.
Eldhúsið er með nýlegri innréttingu og
tækjum.
Stórt svefnherbergi er í íbúðinni og hægt að
ganga þaðan út á timburveröndina. Gólfhiti er í
herberginu.
Öll gólf eru flotuð fyrir utan baðherbergi.
Búið er að endurnýja þak, skólp, rafmagn, ofna,
lagnir, flesta glugga, loft, klæðningu að hluta og
hurðir í húsinu. Innréttingar eru sjö ára gamlar.
Ljósleiðari er í húsinu og ný stétt að utan.
Einstök eign á frábærum stað
í hjarta 101.

Lágholt - 270 Mosfellsbær

Nýtt á skrá

Hulduhlíð 38 - 270 Mosfellsbær
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00
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Falleg 93,0 m2 3-4ra herbergja íbúð
á 2. hæð í litlu fjórbýlishúsi með
sérinngangi ásamt 27,3 m2 bílskúr
við Hulduhlíð 38 í Mosfellsbæ. Íbúðin
skiptist í tvö svefnh.(þrjú á teikningu),
forstofu, baðh.., geymslu/þvottahús,
eldhús, stofu og borðstofu. Við
hlið inngangs er upphituð 4,2 m2
sérgeymsla. V. 29,5 m.

Nýtt á skrá

202,2 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt
bílskúr við Lágholt 12 í Mosfellsbæ.
Undir bílskúr er 50 m2 kjallari sem er ekki
í fermetratölu eignarinnar. Eignin er mikið
endurnýjuð en þarfnast lokafrágangs. Flott
staðsetning. Stutti í skóla, leikskóla og alla
þjónustu. V. 44,9 m.

Nýtt á skrá

a
PIÐ jud

Opið hús þriðjudag
frá kl. 17:30 til 18:00
Glæsileg 119,3 m2 lúxusíbúð á 2. hæð
í 4ra hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og
eldri, ásamt bílastæði í bílakjallara
við Klapparhlíð 1 í Mosfellsbæ.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Frábær staðsetning. Flott útsýni.
V. 39,5 m.

O Þrið

Um er ræða garðyrkjustöð á rúmlega
10.226 m2 eignarlóð með 187,2 m2
einbýlishúsi, 128,6 m2 garðskála, 6
gróðurhúsum, samtals 2.216 m2 og
118,3 m2 pökkunarhúsi á skógivaxinni
lóð við Suðurá. Jörðin stendur við
Reykjadalsafleggjara í Mosfellsdal.
Hér er einstakt tækifæri fyrir aðila að
eignast garðyrkjustöð á fallegum stað í
Mosfellsdal. V. 87,5 m.

Skálahlíð - 270 Mosfellsbær

Nýtt á skrá

Sigtún 37 - 105 Reykjavík
300,3 m2 einbýlishús í byggingu við Skálahlíð
17 í Mosfellsbæ. Búið er að innrétta ca. 150
m2 íbúð í austurhluta hússins, en vesturhluti
hússins er ófrágenginn. V. 39,9 m.

Nýtt á skrá

Stórikriki - 270 Mosfellsbær
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Nýtt á skrá

Opið hús miðvikudag
frá kl. 17:30 til 18:00
Falleg 60,2 m2, 2ja herbergja íbúð
á 2. hæð í þriggja hæða fjölbýli við
Miðholt 3 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu, svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Íbúðinni fylgir
góð sérgeymsla á gangi.
V. 19,8 m.

Rúmgóð og falleg 136,6 m2 sérhæð á 1.
hæð ásamt 31,5 m2 bílskúr við Sigtún 37
í Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar strax. Eignin skiptist í forstofu, 3
svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur,
hol, eldhús og baðherbergi. Íbúðinni
fylgir sérgeymsla/herbergi auk salernis
í kjallara. V. 39,5 m.

Álfabrekka 17 - 200 Kópavogur

Miðholt 3 - 270 Mosfellsbær

ÚS

Stórglæsilegt 211,9 m2 endaraðhús
á tveimur hæðum við Tröllateig 30 í
Mosfellsbæ. Glæsilegar sérsmíðaðar
innréttingar og falleg gólfefni. Ca. 100
m2 timburverönd í suðvestur. Eignin er
laus til afhendingar strax. V. 48,9 m.

Garðyrkjustöðin Reykjadalur í Mosfellsdal

Klapparhlíð 1, íbúð 205 - 270 Mosfellsbær

S
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Húsið er mikið endurnýjað.

Tröllateigur 30 - 270 Mosfellsbær

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

Stór, aflokuð verönd fylgir íbúðinni.

Nýtt á skrá
Um 200 m2 einbýlishús í byggingu á fallegri
jaðarlóð við Stórakrika 31 í Mosfellsbæ.
Einstök staðsetning - Stór jaðarlóð með
suðurgarði - Stórglæsileg og vandlega
hannað einbýlishús á einni hæð. Húsið
afhendist fullbúið að utan. Að innan skilast
húsið fokhelt. Eignin verður tilbúinn til
afhendingar í febrúar 2014. V. 42,5 m.

387,5 m2 einbýlishús með tveimur
íbúðum og bílskúr við Álfabrekku 17 í
Kópavogi. Íbúðin á jarðhæð er nánast
fullbúin en íbúðin á efri hæð er tæplega
tilbúin til innréttinga. Íbúð á jarðhæð
skiptist í: þrjú svefnherbergi, geymslu,
þvottahús, baðherbergi, forstofu, eldhús, stofu og borðstofu. V. 59,9 m.

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Guðmundur H.
Steinþórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
NÝBYGGING

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

HÖRGSHLÍÐ – REYKJAVÍK. EFRI SÉRH.

UNDRALAND- REYKJAVÍK.

-

-
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3JA HERBERGJA

ÓSKUM EFTIR
2JA TIL 3JA
HERBERGJA
ÍBÚÐUM
Á SÖLUSKRÁ

LANGALÍNA 33-35 – GARÐABÆ.
- Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
- Íbúðirnar eru frá 109 fm. upp í 151 fm.
- Eikarinnréttingar í eldhúsi og vönduð tæki.
- Stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.

Virkilega falleg sérhæð í tvíbýlishúsi á frábærum stað.
Stofur með aukinni lofthæð. 4 herbergi.
Stórar svalir til suðvesturs. Bílskúrsréttur.
Stór lóð við opið svæði. Stutt í alla
47,5 millj.
þjónustu og skóla.

Afar vel skipulagt 277,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
Arinstofa. Samliggjandi borð- og setustofa. Sjónvarpsst.
Mögulegt er að hafa allt að 7 svefnherbergi í húsinu.
Gróinn og skjólsæll staður miðsvæðis í
75,0 millj.
Reykjavík.

ÍBÚÐ ÓSKAST
Íbúð óskast fyrir
eldri borgara
við Skúlagötu 20
eða við Eiðismýri
á Seltjarnarnesi
fyrir traustan kaupanda.

HLÍÐARHJALLI – KÓPAVOGI.

SKÚLAGATA, REYKJAVÍK. 4RA HERB.

MÝRARÁS – REYKJAVÍK. GLÆSILEG

-

-

-

Mjög falleg og björt 83,3 fm. endaíbúð á efstu hæð.
Rúmgóð stofa og tvö rúmgóð herbergi.
Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Fallegt útsýni.
Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.
24,9 millj.

Glæsileg 139,9 fm íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð.
Innangengt í lyftu frá sér bílastæði í bílageymslu.
Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
Austursvalir. Húsið er allt nýendurnýjað að 44,5 millj.
utan.

Fallegt 255,7 fm. einbýlishús að meðt. 46,5 fm. bílskúr.
Byggt var við suðvesturhlið húss fyrir nokkrum árum síðan.
Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Stofur með arni. 5 herbergi.
Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnis69,9 millj.
verönd /svalir.

2JA HERBERGJA

FROSTAFOLD - REYKJAVÍK.

FUNALIND- KÓPAVOGI.

ÁLFTAHÓLAR – RVK. 4RA HERB.

KAMBASEL-REYKJAVÍK

-

-

-

-

Björt 70,7 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi.
Stórar svalir til vesturs og suðurs. Húsvörður.
Sér bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.
Hús að utan er nýlega viðgert og málað.
22,9 millj.

Falleg 115,4 fm. íbúð á efstu hæð.
Verulega aukin lofthæð og skjólsælar suðursvalir.
Stórir gluggar til vesturs í stofu. 2 herbergi.
Húsið í góðu ástandi. Sameign til fyrir31,9
myndar.

millj.

Góð 108,6 fm. íbúð á 4. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
Rúmgóð stofa með útgangi ásuðursvalir.
Þrjú herbergi. Lyfta.
Íbúðinni fylgir 29,6 fermetra bílskúr.

25,9 millj.

188,9 fm. 5 herbergja raðhús að meðt. 20,8 fm. bílskúr.
Opið nýlegt eldhús. Endurnýjað baðherbergi.
Aukin lofthæð í stofu. Arinstofa með útgengi á svalir.
Eign sem hefur alla tíð fengið gott viðhald.

40,9 millj.

FLATAHRAUN- HAFNARFIRÐI

ROFABÆR- REYKJAVÍK

FELLAHVARF – KÓPAVOGI. EFRI SÉRH.

ÆGISGRUND- GARÐABÆ.

-

-

-

-

Glæsileg 57,4 fm. íbúð á jarðhæð í nýlegu fjölbýlishúsi.
Sér afgirt verönd og lóð til suðurs og vesturs.
Sér þvottaherbergi. Sér stæði í bílageymslu.
Stutt í alla þjónustu, s.s. verslanir, skóla
19,9 millj.
o.ﬂ.

90,2 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. 4,6 fm. sér geymslu.
Rúmgóð stofa. Svalir til suðurs.
Tvö svefnherbergi, bæði með skápum.
Stutt í skóla og alla þjónustu.

19,9 millj.

Mjög vönduð vel skipulögð 119,6 fm. 3ja - 4ra herb.
Íbúð sem er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.
2 herbergi í dag en auðvelt að bæta 3ja herberginu við.
Frábær útsýnisstaður við Elliðavatn.
39,9 millj.
Útsýni til suðurs og vesturs.

NJÁLSGATA

224,0 fm. einbýli á þremur pöllum að meðt. 54,4 fm. bílsk.
Í dag nýtt sem tvær íbúðir, auðvelt að breyta aftur í eina.
Stór og skjólgóð viðarverönd til suðurs með heitum potti.
Frábær staðsetning. Stutt í skóla og aðra
45,0 millj.
þjónustu.

SIGURHÆÐ

Njálsgata- Reykjavík.

Sigurhæð - Garðabæ

Stórglæsilegt u.þ.b. 300 fm. einbýlishús á þremur hæðum, að meðtöldum 31,5 fm. bílskúr, á stórri og fallegri lóð með miklum
veröndum og skjólveggjum. Um er að ræða eldra hús, ca. 80 fm., sem var endurbyggt frá a-ö á sama tíma og byggðir voru
ca, 185,5 fm. við húsið á árunum 2004 - 2005. Framhúsið er á tveimur hæðum, en nýbyggingin stendur innar í lóðinni og er á
þremur hæðum. Eignirnar eru tengdar saman með tengibyggingu og innangengt er í bílskúr úr nýbyggingu. Verð 89,0 millj.

Mjög fallegt og vandað 292,0 fm einbýlishús að meðtöldum 44,0 fm. bílskúr í Hæðahverﬁnu í Garðabæ. Húsið stendur á 840
fm. skjólgóðri lóð með afgirtri verönd með heitum potti. Eldhús er nýlega endurnýjað. Nýtt og vandað aðalbaðherbergi. Ný
gólfefni að hluta og hiti í gólfum að hluta. Samliggjandi stofur með arni. 5 herbergi. Frábær staðsetning í góðu göngufæri við
skóla. Verð 84,9 millj.

Kirkjulundur 12 - 14, Garðabæ

• Glæsilegar 3ja – 4ra herbergja lúxusíbúðir með yﬁrbyggðum svölum og frábæru útsýni. Lyfta og sér stæði í bílageymslu.
• Íbúðirnar afhendast tilbúnar án gólfefna, en baðherbergi, þvottaherbergi og gestasalerni afhendast ﬂísalögð.
• Allar innréttingar eru sérsmíðaðar • Eikarinnréttingar frá Fagus ehf.
• Afhending íbúða er í mars – apríl 2014. • Stærðir íbúða eru frá 91,4 fm. upp í 136,7 fm.
• Íbúðirnar eru sýndar í samráði við sölumenn Fasteignamarkaðarins ehf. • Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

SPORÐAGRUNN- REYKJAVÍK.

BIRKIÁS – GARÐABÆ.

STRANDVEGUR- SJÁLANDI GARÐABÆ.

Glæsilegt 334,6 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk um 30 fm. sólstofu. Sér 3ja
herbergja íbúð er í kjallara, lítið niðurgraﬁn og með fullri lofthæð. Skiptist m.a. í rúmgott hol með arni, saml. stofur með útgangi á stórar svalir til vesturs, sjónvarpsherb.
innaf stofum,fjögur herbergi auk fataherbergis og nýlega endurnýjað baðherbergi.
24,5 fm. sérstæður bílskúr. Ræktuð lóð með hellulögn á baklóð.
95,0 millj.

Vandað 141,4 fm. raðhús á þremur pöllum með 25,3 fm. innb. bílskúr. Allar innréttingar úr ljósum viði, eikarparket á gólfum. Rúmgóð og björt stofa með mikilli
lofthæð. Þrjú rúmgóð svefnh. Svalir meðfram húsi til norðurs og er útgengt á þær úr
báðum svefnherb. efri hæðar. Útgengi er úr stofu og eldhúsi á skjólgóða og afgirta
verönd til suðurs. Hellulögð innkeyrsla með lýsingu og hitalögnum í. 47,9 millj.

-

REYKJAVÍKURVEGUR- HAFNARFIRÐI

YSTASEL – REYKJAVÍK.

HULDUBORGIR- 4RA HERBERGJA

-

Stórglæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 333,0 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum á afar fallegum, grónum og skjólsælum stað. Á neðri hæð hússins eru tvær
2ja herbergja aukaíbúðir og er önnur þeirra samþykkt. Lóð var algjörlega endurnýjuð árið 2009. Stór útiarinn á baklóð. Virkilega fallegt og vandað hús á fallegum
og grónum stað þaðan sem stutt er í alla þjónustu, skóla og slíkt.
98,5 millj.

-

Virðulegt og afar fallegt 275,7 fm. einbýlishús, hæð og kjallari.
Lofthæð efri hæðar tæplega 3 metrar. Arinn í stofum.
Mjög stór og gróin með steinsteyptum veggjum á allar hliðar.
16,5 fm. bílskúr. Ekið er að húsinu frá Norðurbraut.

49,9 millj.

ÚS
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ÁLFABREKKA 2

Vönduð 5 herb. endaíbúð með gluggum í þrjár áttir á efstu hæð.
Aukin lofthæð í íbúð. Sér stæði í bílageymslu í kjallara.
Rými framan íbúðar er í séreign íbúðar og hægt að sameina það íbúðinni.
Útbyggður gluggi í stofum. Svalir til suðvesturs.

41,9 millj.

Mjög björt 4ra herb 104,4 fm. endaíbúð á efstu hæð.
Gluggar á þrjá vegu. Suðursvalir.
Fallegar vandaðar samstæðar innréttingar.
Sjávarútsýni og fallegt óbyggt svæði til suðurs.

ÚS

H
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O

28,5 millj.

FÁFNISNES 16

Álfabrekka 2 – Kópavogi.

Fáfnisnes 16 - Skerjaﬁrði

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Mikið endurnýjað einbýlishús sem stendur á fallegri og gróinni lóð með miklum veröndum og skjólveggjum. Eignin er hæð og
kjallari 243,0 fm. að stærð að meðtöldum 30,7 fm. bílskúr. Stórar samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi innaf. Tvö önnur rúmgóð herbergi. Eldhús með nýlegum innréttingum. Víðáttumikils útsýnis nýtur frá
eigninni m.a. að Esju, Skálafelli og víðar. Eignin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 59,9 millj.
Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Nýlegt og vandað 199,7 fm einbýlishús á einni hæð á þessum eftirsótta stað í Skerjaﬁrðinum. Eignin er innréttuð á vandaðan
og smekklegan hátt og skiptist m.a. í samliggjandi ﬂísalagða stofu með arni og borðstofu, alrými, eldhús, sjónvarpsherbergi, 5
herbergi og rúmgott og vandað baðherbergi. Húsið stendur á 682,0 fm gróinni og ræktaðri eignarlóð með miklum veröndum
og skjólveggjum. Hiti í innkeyrslu og stéttum framan við hús. Verð 85,0 millj.
Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

HÖRPUGATA 8

NESHAGI - EINBÝLI

- EINBÝLI OG VINNUSTOFA.
Neshagi 11 er þriggja hæða 300 fm einbýlishús á vinsælum stað í vesturbænum.
Sjö svefnherbergi.
Húsið skiptist þannig:
1. hæð: forstofa, gestasnyrting, hol, eldhús,
sjónvarpsherbergi, borðstofa, dagstofa og
sólskáli.
2. hæð: gangur, fjögur herbergi, snyrting
og baðherbergi. Kjallari: þrjú herbergi,
þvottaherbergi, geymsla og baðherbergi.
Sér inngangur er í kjallara og hæglega mætti
útbúa þar sér íbúð.
Neshagi 11 er eitt athyglisverðasta íbúðarhús
Gunnlaugs Halldórssonar arkitekts frá
eftirstríðsárunum, en Gunnlaugur (1909-1986)
er í hópi helstu brautryðjenda íslenskrar
nútíma- byggingarlistar.
V. 105 m.
3197

NJÁLSGATA 36

- ÍBÚÐ 0101 GLÆSILEG ÍBÚÐ- UPPGERÐ
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KÓRSALIR 5

- GLÆSILEG PENTHOUSE ÍBÚÐ
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Falleg og algjörlega endurn. 3ja herb. íbúð á 1. h. Eldhúsinnrétt.hvít með
keramikhelluborði. Baðherb. flísal. í hólf og gólf með sturtuklefa, vegghengt
salerni , handklæðaofn og hvít innrétting. Fataskápar í hjónaherb. Allar innihurðir nýjar. Nýjar rúllugardínur fyrir öllum gluggum. Sér þvottahús í íbúð.
Parket á holi, stofu, herb. og eldhúsi. Flísar á baðherb. og þvottahúsi. Eignin
verður sýnd mánudaginn 7.okt frá kl. 17:00-18:00 V. 31 m. 3193

AKRALAND 3 RVK.

- ÍB. 0201 - FALLEGT ÚTSÝNI
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Einstaklega falleg 245,9 fm penthouse íbúð á tveimur hæðum með glæsilegu
útsýni. Fernar svalir. Heitur pottur. Mikið hefur verið lagt í hönnun efnisval. Öll
tæki og innréttingar eru fyrsta flokks. Húsið er á einum fallegasta útsýnisstað í
Kópavogi með útsýni til allra átta.
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.okt milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 63,0 m. 2362

LANGALÍNA 10 ÍBÚÐ 0108
- VIÐ SJÁVARBORÐIÐ

- EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

Vel skipulagt 175 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið
stendur á fallegum stað í útjaðri byggðar í skógi vöxnu umhverfi. Húsið er
byggt árið 1978 og er í upprunalegu ástandi. Stór eignarlóð.
Eignin verður sýnd mánudaginn 07.sept. frá kl. 17:00 - 18:00 V. 29,9 m. 3209

SÓLEYJARIMI 15

- ÍB. 0205 F. 50 ÁRA OG ELDRI
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Mjög falleg og björ 4ra herbergja 110,5 fm enda íbúð á 2. hæð í fallegu
lyftuhúsi. Sér inngangur af svölum, rúmgóðar suðvestur svalir frá stofu og
stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðin er með fallegum eikarinnréttingum og parket
og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er laus til afhendingar.
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.okt. frá kl. 17:30 - 18:00 V.31,0 millj.

STAKKAHLÍÐ 17

VESTURBERG 28

HVERAFOLD

Góð 87 fm 3ja herbergja íbúð á útsýnisstað. Íbúðin er á fyrstu hæð og skiptist
í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Í kjallara er
sérgeymsla/þvottahús. Geymslan er ekki í skráðum fermetrum. Laus fljótlega.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 08.okt. frá kl. 17:30 - 18:00 V. 23 m. 3189

REYKJAVEGUR 74 MOS.

Glæsileg fullbúin 3ja herbergja 153,5 fm íbúð á 1. hæð við sjávarsíðuna í Sjálandshverfi á samt stæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög björt. Úr stofuglugga
(til austurs) er glæsilegt útsýni til sjávar þar sem horft er niður í fjöruborðið og
lækinn. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.okt. frá kl. 17:30 - 18:00
V. 48,0 millj.

- 3JA HERBERGJA MEÐ ÚTSÝNI
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Einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í litla skerjafirðinum. Húsið
er 154,6 fm auk vinnustofu á lóð 60 fm. Húsið stendur á 480 fm eignarlóð.
Möguleiki er á að breyta vinnustofu í sér íbúð. Gróin tyrfð lóð.
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 57 m. 3103
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Frábærlega staðett 3ja herbergja ca 90 fm enda íbúð á 2. hæð í Fossvoginum.
Sér inngangur af svölum og Fallegt útsýni til suðurs. Stofa björt með útgengi
út á góðar svalir til suðurs. Nýlegt eldhús og þvottahús innan íbúðar. Parket
og flísar á gólfum.
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 32 m. 3212
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- NÝL HÚS M.ST. Í BÍLAG.
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Mjög glæsileg og vönduð 2ja herbergja 83,4 fm íbúð á jarðhæð ásamt stæði
í lokaðri bílageymslu í nýlegu húsi á þessum frábæra stað. vandaðar innréttingar, parket og flísar á gólfum og þvottahús innan íbúðar.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.okt .frá kl. 17:15 -17:45 V. 27,5 m. 3198

- 0202 LAUS
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Góð og vel um gengin 64,2 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin
skiptist í hol, bjarta stofu, eldhús með borðkrók við glugga, svefnherbergi
með skápum og baðherbergi með innréttingu við vask og tengi fyrir þvottavél.
Íbúðin er laus til afhendingar.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.okt frá kl. 17:30 - 18:00 V. 14,5 millj.

GVENDAGEISLI

HÁTIEGSVEGUR- GLÆSILEG 307 FM EIGN

- ÓVENJU GLÆSILEG EIGN.

Glæsileg 307 fm efri sérhæð og ris auk
bílskúrs í þessu fallega húsi við Háteigsveg
ásamt innbyggðum bílskúr.
Tvö bílastæði á lóð fylgja.
Húsið er teiknað af Halldóri H. Jónssyni
arkitekt.
V. 95,0 m.
3190

Mjög glæsileg og björt 127 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð (0203) í fallegu fjölbýlishúsi. Sér inngangur og stæði í bílageymslu. Íbúðin er fallega innréttuð
með vönduðum gólfefnum. Nýlegt eldhús með granít borðplötum, þrjú rúmg.
svefnhe., þvottahús innan íbúðar og stórar ca 17 fm svalir til suðurs. 3201

AUSTURKÓR

FELLASMÁRI

- NÝ RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ.

ALVÖRU PENTHOUSE

- PARHÚS Á 2.HÆÐUM

Einstaklega vel staðsett og skipulögð 188 fm ný raðhús á einstökum útsýnisstað við Austurkór í Kópavogi m. innbyggðum bílskúr. Skilast fullfrágengin
að utan með að mestu frágenginni lóð. Að innan er val um hvort húsin verði
fokheld eða tilbúin til innréttinga. Byggingaraðili Kjarnibygg ehf.
Verð frá 39,8 - 51,5 millj. 3218

Mjög vel staðsett fallegt parhús á tveimur hæðum m. innb. bílskúr. Samt
193,9 fm. Vandaðar eikarinnréttingar. 3 svefnherb. í dag en lítið mál að hafa
þau fjögur. Stórar svalir til suðurs og stór afgirt timburverönd. Einstaklega
glæsilegt útsýni. Örstutt í mjög góða þjónustu. V. 56,9 m. 3178

- LINDARGATA 27

Þakíbúðin er skráð 222 fm með bílskúr. Eignin er með tveimur svölum og
einstöku útsýni til sjávar og yfir Reykjavík, þar sem sjá má meðal annars
Þjóðleikhúsið, Hörpuna, Hallgrímskirkju, Esjuna og Snæfellsjökul. Íbúðin er
stórglæsileg, innréttingar og tæki eru sérstaklega vönduð. Lyftan opnast beint
inn í íbúðina og er húsið er byggt árið 2006. V. 130 m. 3002

EINBÝLI

HÆÐIR

Rjúpnahæð- Garðabær fokhelt einbýli

Litlagerði - Aukaíbúð
Fallegt og frábærlega staðsett 272,6 fm einbýlishús með
bílskúr og aukaíbúð með sér inngangi. Húsið er staðsett
innarlega í botnlangagötu og með fallegum og sólríkum
garði til suðurs. Sunnan við lóðarmörk er lítill skógur og
því engin byggð. Í húsinu eru þrjár stofur, 5-6 svefnherbergi, 2ja herbergi aukaíbúð og bílskúr. V. 69 m. 2654

Glæsilegt útsýni og frábær staðsetning. Húsið er 259,5
fm að stærð. Þar af er íbúðin 227 fm og bílskúrinn
32,5 fm Húsið er á tveimur hæðum. Húseiningin er
sjálfstæð með sér lóð.. Á lóðinni eru tvö bílastæði og
sorpgeymsla. 2741

Laufás í Borgarfirði - möguleiki í ferðaþjónustu
Laufás í Borgarfirði er til sölu. Húsið stendur rétt fyrir
ofan Langá og er útsýnið frábært. Húsið stendur á 1 ha
eignarlóð. Húsið er alls 191 fm auk 153,7 fm bílskúrs. Í
húsinu eru m.a. 5 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Góð
verönd með skjólveggjum er út af stofu. Í stofu er arinn
og kamína er í holi. V. 38 m. 3036

Háaleitisbraut - með aukaíbúð
Fallegt og vel staðsett 285 fm einbýlishús með verslun,
þjónustu, skóla og leikskóla í næsta nágrenni. Á hæðinni
er forstofa, snyrting, hol, stofur, eldhús með borðkrók,
þvottaherbergi, gangur, fjögur herbergi, fataherbergi
og baðherbergi. Á neðri hæðinni er innbyggður bílskúr,
óskráð geymsla, útigeymsla og ósamþykkt tveggja
herbergja íbúð sem er með sér inngangi en einnig er
innangengt í íbúðina milli hæða. V. 64,9 m. 1842

PARHÚS/RAÐHÚS

Skipasund 5-6 herb. hæð og bílskúr.
Skipasund 92 íbúð 0101 er 5-6 herbergja sérhæð á
miðhæð og í risi ásamt bílskúr í góðu húsi. Sér inngangur.
Fjögur svefnherbergi. Tvær stofur. Tvö baðherbergi.
Endurnýjað eldhús. Íbúðin er nýlega máluð og laus strax.
V. 34,0 m. 3202

4RA-6 HERBERGJA

Básendi - Rúmg. bílskúr
Frábærlega staðsett 197,5 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með bílskúr. Þrjú svefnherbergi og þrjár stofur.
Skjólsæll garður til suðurs með verönd og heitum potti.
Möguleiki á aukaíbúð á neðri hæð með sér inng. Bílskúr
er ca 38 fm. V. 53,9 m. 3182

Helluland - Fossvogur
Logasalir - laust strax.
Glæsilegt 279,9 fm einbýlishús með tvöföldum bílskúr og
geysmlulofti. Húsið er mjög vel staðsett innst inn í botnlanga. Aðkoma er góð. Hellulagt bílaplan með nægum
bílastæðum. Glæsileg lóð falleg og er með hellul. verönd,
tjörn, skjólveggjum, grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri.
Húsið er á einni hæð utan 44,6 fm geymslurýmis sem
gengið er í inn í úr bílskúr. V. 75 m. 3047

Vel skipulagt 147 fm endaraðhús á einni hæð, ásamt
21 fm bílskúr. Húsið er á rólegum stað innst í botnlanga
og örstutt er í skóla og leikskóla. Góð bílastæði eru við
húsið. V. 55,9 m. 3141

Hringbraut 48 RVK. - íbúð 0301
Vel standsett 125,6 fm fimm herbergja íbúð á 3. hæð í
4-býlishúsi við Hringbraut í Reykjavík. Ein íbúð er á hverri
hæð. Húsið stendur á horni Hringbrautar og Brávallagötu
þannig að hluti íbúðar snýr út að Brávallagötu.
V. 34,9 m. 3096

Strýtusel - glæsileg
Glæsilegt 427 fm einbýlishús við opið útivistarsvæði með
miklu útsýni. Húsið er á pöllum og með tvöföldum bílskúr.
Lóðin er falleg. Á aðalhæðinni er forstofa, baðherbergi, borðstofa, eldhús, þvottahús og 3 herbergi og
baðherbergi. Á efstu hæðinni er stór stofa með glæsilegu
útsýni en einnig er fallegt útsýni af aðalhæðinni. Í kjallara
er baðherbergi, gangur, hol, og fjögur herbergi, auk
geymslna, saunaklefa o.fl. Eign í sérflokki. 3035

Austurgerði - tvær íbúðir
Einbýlis/tvíbýli. Húsið er í eigu sömu fjöldskyldu og selt í
einu lagi en er skráð sem tveir eignarhlutar. Möguleiki er
að taka lán á hvor eignarhlutann. Húsið er skv. teikningum byggt sem einbýlishús . Húsið stendur á fallegum
útsýnisstað. Lóðinni hallar til austurs. Á efri hæðinni er
3ja-4ra herbergja hæð auk bílskúrs en á neðri hæðinni er
3ja herbergja íbúð auk geymslurýmis. V. 63 m. 2249

Tröllateigur Mos - raðhús
Lindarsel 9 - Glæsilegt 2ja hæða einbýli.
Frábærlega staðsett og rúmgott 353,6 fm einbýlishús
í Seljahverfi með fallegu útsýni yfir borgina. Innbyggður bílskúr, ca 100 fm 3ja herbergja aukaíbúð með sér
inngangi og frístandandi sólhýsi í garðinum með heitum
potti. Garður snýr til suðurs og er fallegur. Sunnan við
húsið er grænt svæði. V. 64,7 m. 3019

Rituhólar 7 - útsýnisstaður, LAUS STRAX
EINSTAKUR ÚTSÝNISSTAÐUR VIÐ ELLIÐAÁRDALINN.
Mjög glæsilegt, vel skipulagt og bjart 305,9 fm einbýlishús
á þessum frábæra útsýnisstað. Húsið er skráð 305,9 fm.
Húsið skiptist í forstofu, búr, eldhús, hol og borðstofu,
fimm svefnherbergi og tvær stofur. Þvottahús og
geymsla, góður bílskúr. V. 69,5 m. 2902

Vandað 212 fm endaraðhús á tveimur hæðum á góðum
stað. Stór og falleg timburverönd er við húsið. Húsið
er með vönduðum innréttingum og tækjum. Á gólfum er
ýmist parket eða mustangflísar. Hellulögð innkeyrsla.
V. 48,9 m. 3171

Framnesvegur - nýlegt hús.
Glæsileg nýleg 127,5 fm 4ra herbergja hæð í þríbýlishúsi .
Húsið var byggt 2003. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi og
tvær stofur en auðvelt að hafa herbergin þrjú. Vandaðar
innréttingar. Stórar svalir. Sér þvottahús. Góð staðsetning. V. 40 m. 3163

Tröllakór - lyfta og bílskýli
Hvassaleiti - mjög gott hús
Mjög vandað og gott 194,6 fm raðhús á tveim hæðum.
Hús og lóð hefur verið mikið endurnýjað, húsið skiptist
m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 4-5 herbergi, baðherbergi,
sólstofu, þvottahús, snyrtingu og rúmgott geymslurými.
Glæsileg lóð. V. 53,9 m. 2063

Glæsileg og fallega innréttuð 4ra herbergja 105,4 fm
enda íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði
í bílgeymslu. Þrjú svefnherbergi og baðherbergi með
baðkari, sturtu og glugga. Þvottahús innan íbúðar og
rúmgóðar svalir. Samstæðar innréttingar og parket og
flísar á gólfum. V. 32,9 m. 3136
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VIÐ NÁUM ÁRANGRI
Í SÖLU FASTEIGNA
Komdu með eignina þína til okkar
fyrir hverja eign sem kemur í sölu
styrkjum við Bleiku slaufuna*

*FÁÐU NÁNARI UPPLÝSINGAR
Í SÍMA 520 9595
Þorrasalir 5-7
Íbúð
101
102
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307
401
402
403
404
405
406
407
501
502
503
504
505
506
507
601
602
603
604
605

NÝJAR
ÍBÚÐIR

fm
herb
116,2
4
93,5
3
115,4
4
93,5
3
94,4
3
94,9
3
117
4
95,5
3
118,5
4
115,6
4
93,9
3
94,7
3
94,9
3
117
4
95,5
3
118,7
4
115,5
4
94,1
3
94,5
3
94,9
3
117
4
95,5
3
119,2
4
115,5
4
94,2
3
94,6
3
94,9
3
117
4
95,5
3
119,3
4
116,9
4
93,9
3
94,6
3
94,9
3
118
4

Verð
34.300.000
27.500.000
34.600.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
36.200.000
28.000.000
34.300.000
35.800.000
28.200.000
28.200.000
28.200.000
36.500.000
28.000.000
34.300.000
36.200.000
28.600.000
28.600.000
28.600.000
36.600.000
28.000.000
34.600.000
36.800.000
28.900.000
28.900.000
28.900.000
36.800.000
28.400.000
38.400.000
36.800.000
30.800.000
30.800.000
30.800.000
39.500.000

Staða
Seld
Laus
Laus
Seld
Seld
Laus
Seld
Laus
Seld
Seld
Seld
Seld
Laus
Laus
Laus
Laus
Seld
Seld
Seld
Laus
Laus
Laus
Laus
Seld
Seld
Laus
Laus
Seld
Laus
Seld
Seld
Laus
Laus
Seld
Seld

Verð: 27,5- 39,5m

Þorrasalir 5-7
201 KÓPAVOGUR

Fjölbýlishús
Stærðir 95 - 119 fm
Lyfta
Bílageymsla

Hringið og leitið upplýsinga
Bj a rt a r, va nda ða r og ve l sk i pul a gða r 3-4 he rbe rgj a í búði r á frá bærum st a ð í
Kópa vogi . Húsi ð st e ndur á fa l l e gum st a ð fyri r ofa n gol fvöl l i nn vi ð Ví fi l sst a ði .
G l æsi l e gt út sýni . Va nda ða r i nnré t t i nga r frá INNX, pa rk e t á gól fum, i nni hurði r e ru
spónl a gða r úr e i k og yfi rfe l l da r. Forst ofa , ba ðhe rbe rgi og þvot t a hús fl í sa l ögð.
G óða r sva l i r, l yft a og bí l ge ymsl a . S t ut t e r í ve rsl a ni r, sk ól a , sund, fi ml e i k a hús og
t vo gol fve l l i . Íbúði rna r a fhe nda st þre mur má nuðum e ft i r k a upa mni ng.

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499
oskar@fasttorg.is

Þóra
Fasteignasali
822 2225
thora@fasttorg.is

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
SÍMI 520 9595
.UVóHY]VN\Y¶9]R
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Opið
Opið
hús
hús

-xM\OQHSSP2}W
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Opið
Opið
hús
hús

=LYó!T

Opið
hús

Herb:45-6Stærð: 164,5 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 117 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 360 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUVR[}ILYRS!!

670ð/Ø:TmU\KHNPUUVR[}ILYRS! !

)Ô20ð:26ð<5

3(<:=0ð2(<7:(4505.-HSSLNULóYPZtYO¤óTLóIxSZRYm
MYmI¤Y\TVNNY}ó\YZ¤S\TZ[HóxH\Z[\YIVYNPUUP:[}YZ[VMHTLó
Z\ó\YZ]S\TYTN}óZ]LMUOLYILYNPô]V[[HOZPUUxxIó
<WWY\UHSLN[LSKOZTLóIVYóRY}RIHóOLYILYNPTIHóRHYPVN
\WWOLUNKYPZ[\Y[\VNMSxZHSHN[TLóTHYTHYHMSxZ\T

.\SSMHSSLNVNLPUZ[HRSLNH]LSZRPW\SNóMTxIómQHYóO¤óH\R
Z[¤óPZxUûTmS\ó\MQSIûSPMmYHVNLSKYPmMYmI¤Y\TZ[Hóx
TPóI¤U\TôHYZLTSSôQ}U\Z[HLYxU¤Z[HUmNYLUUPÐIóPUZRPW[PZ[x
OVSIVYóZ[VM\Z[VM\LSKOZZQ}U]HYWZOVSN}óZ]LMUOLYIIHóOLYI
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hús
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Herb:95-6Stærð: 369,6 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 220,5 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 113,2 fm
Herb.

.S¤ZPSLNZQm]HYS}ó

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\U

670ð/Ø:TmU\KHNPUUVR[RS

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 
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m/M\óIVYNHYZ]¤óPU\<TLYHóY¤óHOZZLTLYZ[HóZL[[PUUZ[x
IV[USHUNHmTQNZ[}YYPS}óHSSZTØ[ZûUPóLYNS¤ZPSLN[
}OPUKYHóZQm]HY[ZûUPLYMYmOZPU\VNLPUUPNHó.Y}[[\)LZZHZ[ó\T
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IxSZRYVNH\RHxIóTLóZtYPUUNHUNPmôLZZ\TLM[PYZ}[[HZ[HóôHYZLT
YZ[\[[LYxHSSHôQ}U\Z[\)PóLYHóZ[RHHMMTZtYxIóHMIxSZRY
ZLTLY[PS]HSPUM`YPY\UNSPUNPUULóH[PS[SLPN\/ZPóLYIQHY[VNMHSSLN[
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4QNMHSSLNVNô}UVRR\óTPRPóLUK\YUûQ\óxIómO¤óxN}ó\
S`M[\OZPx2Y\TTHO}S\T/ZPóLYRS¤[[Hó\[HUVNM`YPYO\NHóLYHó
`MPYMHYHôHRmRVZ[UHóZLSQHUKHÐIóPULYTPRPóLUK\YUûQ\óTH
LSKOZPUUYt[[PUNVN[¤RPIHóOLYILYNPVNN}SMLMUP:]LMUOLYILYNPU
LY\VNZ[VMHUYTN}óVNIQY[:[\[[LYxZR}SH]LYZS\UVNôQ}U\Z[\
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Herb:75-6Stærð: 283,2 fm Bílskúr tvöfaldur
Herb.

Herb:35-6Stærð: 107,0 fm
Herb.
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Herb. 6
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xNLNU\TmYPU
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Stærð: 200,6 fm

Herb. 4
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Opið
hús

Herb:35-6Stærð: 113,5 fm Bílgeymsla
Herb.
QHOLYILYNQHHMHY]UK\óxIómO¤óHó9L`RQH]xR\Y]LNP(
/HMUHYMPYóPxI0UUNHUN\YHMNSLYSVR\ó\TZ]S\TZ[}YHY
Z\ó\YZ]HSPYVNZ[¤óPxIxSHRQHSSHYHH\RZ[}YYHYZtYNL`TZS\ÐIóPUVN
OZPó[LSQHZ[xLMYPN¤óHMSVRRPI¤óPO]HóPUUYt[[PUNHYVNMYmNHUN
]HYóHYÍZ[HUKVN\TNLUNUP\TZHTLPNUVN\TOPYóHLYHS]LNLPUZ[Rx
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,PUZ[HRSLNHMHSSLN[VN]LSZ[HóZL[[MTH[]PUU\OZU¤óPOLU[\N[
M`YPYTHYNZRVUHYZ[HYMZLTP[KZ[\KxVZRYPMZ[VM\Y]LYZS\U
MtSHNZZHT[RS¤RUHOmYNYLPóZS\Z[VM\YU\KKZ[VM\YVZMY]:[¤YóVN
SN\UOZU¤óPZPUZOmSVM[O¤óRLYMPZSVM[St[[I`NNóPY]LNNPY[]¤Y
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Stærð: 172 fm
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Stofnuð 1983

Norðurbakki 17A íbúð 202- Hf - Glæsileg útsýnisíbúð,
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Suðurgata - Hf. Einbýli

Hraunás - Garðabær - Einbýli

Opið hús í dag milli
17:00 til 17:30

Höfum fengið í einkasölu
þetta fallega virðulega
steinhús, samtals 254,8
fm m/bílskúr. Húsið er vel
staðsett og er á þremur
hæðum. Það er teiknað af
Einari Sveinsyni Arkitekt,
samliggjandi stofur og
m.a. er 7 herbergi í húsinu,
möguleiki á aukaíbúð. Mjög
skjólsæll og fallegur garður.
v. 58 millj.

Einstök útsýniisíbúð í þessu
eftirsótta húsi við Höfnina í
Hafnarfirði. Íbúðin er 116,5
fm auk stæðis í lokaðri
bílageymslu, Sérlega gott
skipulag, hátt til lofts. tvennar
svalir. Fallegar eikarinnréttingar, lyfta í húsinu. Gott
aðgengi, Vönduð eign sem vert
er að skoða.
Nánari upplýsingar veitir
Hlynur sölumaður í síma
698-2603.

Bjarkarás - Garðabær - 4ra m. bílgeymslu

Strikið - Garðabær - Eldri borgarar

Nýkomin í sölu glæsileg ný
155,2 fm. 4ra herbergja íbúð á
annarri hæð með sér inngang
ásamt stæði í bílageymslu á
frábærum stað við Bjarkarás
21 í Garðabæ. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni. Skipti
á minni eign í Garðabæ koma
til greina.Verð 49 millj.

Klukkuvellir - Hf. - Endaraðhús

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað
í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er
skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á
tveimur hæðum, þarf af bílskúr
40,6 fermetrar. Einstaklega
fallegt óhindrað útsýni er úr
húsinu að Bessastöðum ,
Snæfellsjökli og víðar. Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í
sérflokki. Glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Verð 128 millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi
gsm 8960058.

Strandgata - Hf - 4ra.
Nýkomið sérlega falleg 92,8
fm. 2ja herb. íbúð á 3. hæð í
þessu vinsæla fjölbýli ætlað
60. ára eldri. Vandaðar
innréttingar, stórar stofur.
Yfirbyggðar svalir. Mikil og
góð sameign. Frábær staðsetning. Verð 29,5 millj.

Norðurbakki 21b - Hf. - Sjávarendi
Hraunhamar fasteignasala kynnir 167,5 fermetra endaraðhús
á einni hæð með innbyggðum
bílskúr vel staðsett á Völlum í
Hafnarfirði. Húsið er í dag fullbúið með glæsilegum innréttingum og gólfefnum. Fjögur
svefnherbergi. Til afhendingar
strax. Verð 39,9 millj.

Nýkomin í sölu glæsilega 132,5
fm. íbúð á annari hæð í nýlegu
húsi við Strangötu 39 í hjarta
Hafnarfjarðar. Eignin er byggð er
byggð árið 2007 og smekklega
innréttuð með fallegum innréttingum, gólfefnum, svölum og
verönd. Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú
herbergi, baðherbergi, þvottahús
og geymslu. Fallegar innréttingar
og gólfefni. Laus strax.

Einihlíð – Hf. – Einbýli
Glæsileg 160 fm endaíbúð
á 4.hæð í þessu vandaða
fjölbýli. Vandaðar innréttingar, tvö baðherbergi.
2-3 svefnherbergi. 2 stæði
í bílakjallara. Glæsileg
útsýnisíbúð. Einstök eign.
Upplýsingar gefur Hilmar
892 9694.

Glæsilegt tæplega 300 fm.
einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum
útsýnisstað innst í botlanga við
grænnt svæði í Mosahlíðinni í
Hafnarfirði. Um er að ræða mjög
snyrtilega eign með glæsilegri
lóð, steyptu bílaplani sólpöllum
og tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur
garður. Frábær staðsetning.
Verð kr. 59,9 millj.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Melholt - Hf. Einbýli

Glitvellir - Hf. - Einbýli

Naustahlein - Gbæ - Eldri borgarar

Melholt - Hf. - Einbýli

Sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýlishús með góðum bílskúr
samtals 220 fm. Fjögur svefnherbergi. Stórar og góðar stofur.
Glæsilegur garður. Góð staðsetning í næsta nágrenni við skóla.
Verð 43,9 millj.

Fallegt einbýli vel staðsett við Glitvelli í Hafnarfirði. Húsið er
175,8 fm auk bílskúrs sem er 52,8 fm. 4 svefnherb. björt stofa og
borðstofa, eldhús með smekklegri innréttingu, vantar gólfefni, góð
staðsetning í hverfinu. Í bílskúrnum er innréttuð tveggja herbergja
íbúð. Laust strax. Verð 43,5 millj.

Nýkomið í sölu mjög fallegt raðhús á einni hæð, 2ja herbergja
60 fm á einni hæð. Mjög fallegur garður og góð aðkoma. Þjónustuhnappur við DAS, góð eign. Frábær staðsetning. Verð 23,5 miilj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt og vel umgengið tvílyft einbýli
143 fm auk 27 fm bílskúr. Mjög fallegur garður. Góð staðsetning,
örstutt frá Öldutúnsskóla. Verð 39,8 millj.

Vesturholt - Hf. - Sérhæð

Reykjavíkurvegur - Hf. - Sérhæð

Vindakór - Kóp. - 4ra

Straumsalir - Kóp. - 4ra m.bílskúr

Nýkomin 94 fm . neðri sérhæð í góðu tvíbýli. Tvö góð svefnherbergi.
Rúmgóð stofa. Nýtt eldhús og fataskápar. Útsýni . Allt sér. Áhvílandi
18,2 millj. Verð 22,9 millj.

Nýkomin sérlega falleg eign á tveimur hæðum í góðu tvíbýli
samtals 140 fm. Þónokkuð endurnýjuð eign á sl. árum. Allt sér.
Góður garður. Verð 29,7 millj.

Nýkomin falleg 113,1 fm. 4ra herb. 1 hæð með sérinngang íbúð auk
stæðis í lokaðri bílageymslu í góðu nýlegu fjölbýli á þessum skemmtilega stað. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, þrjú
herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu og stæði í bílageymslu.
Fallaegar innréttingar og gólfefni. Laus strax. Verð 31,9 millj.

Nýkomin sérlega falleg 120 fm. endaíbúð auk 26 fm bílskúr í litlu
5.íbúða húsi. Fallegar innréttingar , ný gólfefni. Glæsilegt útsýni.
Flíslagður bílskúr. Hús í mjög góðu ástandi, klætt að utan.
Verð 36,9 millj.

Staðarhvammur - Hf. - 3ja herbergja

Reykjavíkurvegur - Hf. - 2ja.

Skipalón - Hf. - 2ja.

Álfaskeið - Hf. - 2ja m. bílskúr

Glæsilega nýstandsett 3ja herb. íbúð á jarðhæð í þessu eftirsótta
húsi við Staðarhvamm 1. Íbúðin er 125,9 fm. Sérinngangur og gott
aðgengi, Sérlega fallegar innréttingar frá Brúnás. Ibúðin er vel
skipulögð og nýtist öll sérlega vel. Þetta er falleg íbúð, Útsýni. Laus
strax. Verð 29,9 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 44,3 fermetra tveggja
herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli miðsvæðis í Hafnarfirði.
Áhvílandi hagstætt, auðveld kaup.
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, herbergi, baðherbergi
og geymslu. Verð 14,2 mill.

Glæsileg 74,6 fm tveggja herbergja íbúð á 1. hæð í vönduðu
lyftuhúsi ætlað 50 ára og eldri. Íbúðinni fylgir sér stæði í upphitaðri
bílageymslu ásamt sér geymslu í kjallara. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Laus strax. verð 20,9 millj.

Vorum að fá 2ja herb. 50 fm íbúð m. bílskúr. Eignin skiptist í
forstofu, hol, baðherbergi, herbergi, stofu, eldhús, geymslu og
bílskúr. Nýleg eldhús innrétting. Snyrtileg sameign. Parket og flísar
á gólfum. Verð 17 millj.
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Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

stakfell.is

Fax 535 1009

Austurkór – 203 Kóp.

Vallakór - 201 Kóp.

Glæsilegt fjölbýlishús á besta stað í bænum með útsýni yﬁr alla höfuðborgina. Húsin eru á þremur hæðum, 6 íbúðir í hvoru húsi. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna, með ﬂísalögðum baðherbergis- og þvottahúsagólfum.

Glæsileg 132,8 fm. 3ja herb. íbúð á 1. hæð með stórum garðsvölum við Vallakór 2, nýju og vönduðu 52 íbúða húsi á frábærum stað í
Kórahverﬁnu. Verð kr. 37,6 millj.

Vantar 2-3 herb. íbúðir
miðsvæðis í Rvk.

Vantar 2-3 herb. íbúð í
húsi fyrir 50 ára og eldri.

Erum með ákveðinn
kaupanda að skuldsettri
íbúð í 109, 110 eða 111.

Óskum eftir 4 herb. íbúð
nálægt Vesturbæjarskóla
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Mávahlíð - 105 Rvk.

Vatnsstígur - 101 Rvk

Víðihlíð 41 - 105 Rvk

Nýhöfn - 210 Gbæ.

Hlynsalir - 201 Kópv.

Opið hús í dag, mánudaginn 7. október
kl. 17:30-18.
Falleg 112,8 fm íbúð á fyrstu hæð með sér inngangi
í Hlíðunum. Björt og glæsileg eign. Verð 35 millj.

Ein glæsilegasta útsýnisíbúð landsins á 16. hæð í
Skuggahverﬁnu í Reykjavík. Gólfhiti. Sér stæði í bílageymslu. Íbúðin er fullbúin og innréttuð á glæsilegan
máta. Arinn í stofu og suður svalir.
Sjón er sögu ríkari. Tilboð óskast.

Stórglæsilegt og talsvert endurnýjað 201,5 fm
endaraðhús. Lóð með 70 fm palli og garði út frá stofu
til suðurs. Sérsmíðaðar innréttingar. Gegnheilt parket
og náttúrusteinn. 3-4 svefnh., fallegar stofur, 2 baðh..
Rúmgott þvottahús og geymslur. Verð: 73,8 millj.

Glæsileg 160 fm íbúð hönnuð af Rut Káradóttir með
bílskúr við Nýhöfn í Garðabæ. Íbúðin hefur óhindrað
útsýni yﬁr Arnanesvoginn og með aukinni lofthæð.
Bókið skoðun hjá sölumönnum Stakfells.
Verð, 55 millj.

Gott 6 herb. parhús á tveim hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir. Óskráð rými er á
neðri hæð. Skipti möguleg á minni eign í sama hverﬁ.
Verð 62,9 millj.

Fífurimi - 112 Rvk

Básbryggja - 110 Rvk.

Norðurbakki - 220 Hfj.

Grundartangi - 270 Mos.

Logafold - 112 Rvk.

134,7 m2 raðhús á tveimur hæðum með stórri timburverönd. Neðri hæð: Eldhús, stofa, garðstofa, salerni
og þvottahús. Efri hæð: þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Háaloft er yﬁr hæðinni. Laus við kaupsamn.
Verð 33,8 millj.

Fallegt 203,2 m2 raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr. Tvennar svalir og góð hellulögð verönd.
Glæsilegt útsýni. Húsið stendur í fremstu röð við
smábátahöfnina í Bryggjuhverﬁnu í Grafarvogi. Eignin
er laus til afhendingar strax. Verð 46,7 millj.

Falleg 116,1 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í nýju
lyftuhúsi, með stæði í bílgeymslu. Forstofa með
góðum skápum, eldhúsið er með rúmgóðri innrétt.
og eldunareyju, útgengi á svalir. Með stæði í bílageymslu. Tvennar svalir. Verð 33,1 millj.

Stórglæsilegt og mikið endurn. 353,6 fm. einbýlishús.
Yﬁrbyggð 11 metra sundlaug. Aukaíbúð með sérinngangi. Rekstrarleyﬁ fyrir ferðaþjónustu. Tvöfaldur
57 fm. 3ja bíla bílskúr. Gróið umhverﬁ. Stutt í stofnbrautir og þjónustu. Skipti möguleg. Verð: 85 millj.

309,3 fm. fallegt einbýlishús á tveimur hæðum.
Góðar stofur, garðskáli, eldhús með borðstofu,
hjónasvíta með sér bað-og fataherbergi, ﬁmm
svefnherbergi á neðri hæð, stórt þvottahús og stór
geymsla. Stór gróinn garður, Verð 74,9 millj.

ATVINNUFASTEIGNIR

Súlunes - 210 Gbæ.

Skúlagata - 101 Rvk.

Framnesvegur - 101 Rvk.

Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér
afgirt lóð fylgir eigninni með verönd og heitum potti.
Hæðin skiptist í forstofu, stofu, fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, sólstofu og eldhús. Tilboð óskast.

Falleg og vel skipulögð 77,4 fm. 3ja herb. íbúð með
sérinngangi af sérsvölum á 4. hæð í góðu lyftuhúsi.
Fallegar innréttingar, yﬁrbyggðar svalir. Sér stæði
í bílageymslu fylgir. Frábær staðsetning í hjarta
borgarinnar. Verð: 29,5 millj.

Sjarmerandi og vel staðsett 77,3 fm. 3ja herb. íbúð
á 3. hæð auk sérgeymslu á 1. hæð, í góðu húsi í
Vesturbænum. Rúmgóð herbergi, snyrtileg sameign.
Stutt í miðbæinn, verslanir og góða skóla.
Verð 25,9 millj.

Vatnsstígur - 101 Rvk

Leirubakki - 109 Rvk

Dalsel -109 Rvk.

Glæsileg fullbúin 173 fm íbúð á 5 hæð. Gluggar til
suðurs, vesturs og norðurs. Einstakt útsýni. Parket
og ﬂísar á gólfum, innréttingar úr hnotu. Stæði í bílageymslu. Laus ﬂjótlega. Verð: 86,5 millj.

Snyrtilega 94 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi
á jarðhæði í 6 íbúða fjölbýli. Parket og ﬂísar á gólﬁ.
Verð 25,9 millj.

Flott 113,6 m2, 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð með
svalir í suðvestur. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara
ásamt bílastæði í lokuðum bílakjallara. Eignin er
laus til afhendingar strax. Verð 23,8 millj.

Háaleitisbraut -105 Rvk.

Laufrimi - 112 Rvk

Sogavegur 122 - 108 Rvk

Snyrtileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Háaleitisbraut 46. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Nýleg innrétting í eldhúsi og
baðherbergi endurnýjað. Verð 21,0 millj.

Góð 95,7 fm, 4 herbergja neðri í 6 íbúða fjölbýli við
Laufrima í Grafarvogi. Sérinngangur, snyrtileg íbúð.
Verð 25,9 millj.

Vel skipulagt og sjarmerandi 222 fm. einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr. Frábær staðsetning miðsvæðis í borginni. Stutt í skóla, leikskóla,
verslanir og þjónustu. Algjör gullmoli. Verð 54 millj.

Höfum til sölu
1.500 fm.
atvinnufasteign
á góðum stað.
Góður leigusamningur
fylgir við traustan
leigutaka.
Nánari upplýsingar á
skrifstofu Stakfells
í síma 535-1000.

MIKLABORG

569 7000

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

Við erum við símann

569 7000

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

www.miklaborg.is

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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

108 Reykjavík

210 Garðabær

Miðleiti - Gimli

Garðsendi
53 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara

121 fm endaíbúð á 3.hæð

Sér inngangur

Yfirbygðar svalir

Gott skipulag

Nýhöfn

Fallegt útsýni
Nánari upplýsingar veitir

Verð

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

17,9 millj.

899 2907

103 Reykjavík

60 ára og eldri

13,6 millj áhvílandi, góð lán

Lára Björg Björnsdóttir Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 841 2333
Sími: 893 9929

Gott skipulag og tvö svefnherbergi
Vandað hús

Verð

160 fm íbúð að meðtöldum 25 fm bílskúr
Hönnuð af Rut Káradóttur
Stórkostlegt sjávarútsýni
Fullbúin með gólfefnum

49,0 millj.
Verð

55,5 millj.

107 Reykjavík

Tómasarhagi

201 Kópavogur

180 fm efri sérhæð og ris ásam
ásamt
samtt 33 fm
bílskúr
4-6 svefnherbergi
Nýlegt eldhús
Hús teiknað af Sigvalda Thordarsyni
Glæsilegt útsýni af báðum hæðum.

200 Kópavogur

Ísalind

Digranesvegur

Fallegt einbýlishús á einni hæð

110 fm sérhæð með glæsilegu útsýni

Staðsett innst í botnlanga, fallegt umhverfi

Þrjú svefnherbergi og tvennar stofur

Rúmgott og bjart alrými, fjögur svefnherbergi

Vel viðhaldið hús
Nánari upplýsingar veitir

Fallegur garður, tvöfalldur bílskúr
Verð

Möguleiki á fjórða svefnherbergi

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

64,9 millj.

Verð

63,0 millj.

220 Hafnarfjörður

Verð

31,5 millj.

Laus strax

Jófríðarstaðavegur
170 Seltjarnarnesi

200 Kópavogur

Vesturströnd

Furugrund

Fallegt 256 fermetra raðhús á Seltjarnarnesi

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 1. Hæð

Mikið útsýni

Mjög gott einbýli á frábærum stað samtals 256,9 fm.
Tvær íbúðir í húsinu og innbyggður bílskúr.
Efri hæð er 5 herbergja íbúð og á neðri hæð 2 herbergja íbúð
Hús í góðu standi á fallegri hornlóð

Innbyggður bílskúr
Arinn í stofu
Upphitaðað bílaplan
Verð

69,0 millj.

Verð

112 Reykjavík

9,1 fm aukaherbergi og geymsla í kjallara.
Fallegar innréttingar
Góð herbergi

53,9 millj.

112 Reykjavík

Verð

105 Reykjavík

26,9 millj.

200 Kópavogur

Logafold

Berjarimi

Víðihlið, Suðurhlíðar

Þinghólsbraut

Falleg 3ja herbergja íbúð

2-3ja herbergja

Falleg íbúð á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi

Reisulegt og fallegt einbýlishús

Lítið fjölbýli 2 íbúðir á hæð

Stærð 67

Hæðin er 95,1 fm og kjallarinn 99 fm

Gott skipulag, rúmgóð stofa með arni

Mikið útsýni

Sérinngangur

Samtals 194,1 fm

Alls 202 fm að meðtöldum bílskúr

Bílskýli

**98% yfirtaka, ÍLS.**

Möguleiki að nýta eignina sem tvær íbúðir

3-4 svefnherbergi

Frábær staðsetning

Eftirsóttur staður, frábært útsýni

Verð

1/2

28,9 millj.

Verð

19.7 millj.

Verð

49,9 millj.

Verð

54,9 millj.

569 7000

OFNAR

Kynningarblað
Miðstöðvarofnar,
handklæðaofnar, stjórnun
innihita og gólfhitun til forna.

OG GÓLFHITAKERFI

MÁNUDAGUR 7. OKTÓBER 2013

Landsins mesta úrval handklæðaofna
Ofnasmiðja Reykjavíkur býður mikið úrval vottaðra miðstöðvar- og handklæðaofna. Í október er lagersala í versluninni og
mikill afsláttur af völdum vörum.

O

fnasmiðja Reykja víkur
býður landsins mesta
úrval handklæðaofna. Þar
fást líka miðstöðvarofnar í öllum
stærðum og gerðum, ofnlokar, rafhitaðir nuddpottar og ýmsir fylgihlutir fyrir nuddpotta.
„Við erum stoltir af því að bjóða
vottaðar vörur, ofnarnir eru meðal
annars með CE-vottun og EN442vottun,“ segir fjármálastjórinn
Ketill Björnsson. Vottanirnar
tryggja gæði og endingu ofnanna
sem skiptir gríðarlegu miklu máli.
„Því miður er ansi mikið um að
upp komi leki í tiltöluleg nýlegum
ofnum og verða heimili og tryggingarfélög fyrir umtalsverðu tjóni
vegna þess. Miðstöðvarofnarnir
okkar eru auk þess með tíu ára
ábyrgð og handklæðaofnarnir
með allt að 25 ára ábyrgð.“
Ketill segir handklæðaofna
hafa sótt gríðarlega í sig veðrið
að undan förnu og fást þeir í
öllum stærðum og gerðum. „Þeir

eru settir upp á baðherbergjum,
þvottahúsum og forstofum svo
dæmi séu nefnd og notaðir undir
blautar húfur, vettlinga og annað
í þeim dúr. Þeir eru m.a. úr ryðfríu
stáli og rispast hvorki né ryðga.“
Ofnasmiðja Reykjavíkur er fjölskyldufyrirtæki sem var stofnað
á Egilstöðum í kringum 1980 og
hét þá Ofnasmiðja Björns Oddssonar. Fyrirtækið flutti til Reykjavíkur árið 1998 og þá var núverandi nafn tekið upp. Miðstöðvaofnarnir frá Thor hafa verið fluttir
inn frá Danmörku frá upphafi og
hafa að sögn Ketils reynst afar vel.
Í október er lagersala hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur og er þá
mikill afsláttur af völdum vörum.
„Hér er mikið að gera og margir
sem nýta sér tilboðin,“ segir
Ketill.
Ofnasmiðja Reykjavíkur er
til húsa að Vagnhöfða 11. Allar
nánari upplýsingar er að finna á
www.ofnasmidja.is.

„Við erum
stoltir af því að
bjóða vottaðar
vörur fyrir viðskiptavininn
sem tryggir
bæði endingu
og gæði,“ segir
Ketill.
MYND/VALLI

LAGERSALA OG
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Fylgihlutir fyrir nuddpotta
á 10% afslætti
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Ofnar og gólfhitakerfi

KYNNING − AUGLÝSING

MÁNUDAGUR 7. OKTÓBER 2013

Lágmarks ryk og rask

Við bjóðum upp á nýja lausn.
Erum með sérhannaða vél
sem býr til rásir í flest öll steingólf
á mjög stuttum tíma.
Gólfhitinn er síðan lagður í raufarnar
þannig að ekki þarf að hækka gólfið
frá því sem áður var.

Töluverður sparnaður getur hlotist af því að huga að lækkun innihita yfir árið.

/iJPDUNVUDVNRJU\N6W\WWULYHUNWtPL/RVQDUYLêRIQDRJI
• Lágmarks rask og ryk • Styttri verktími • Losnar við ofna og færð UêDXNLêSOiVV
aukið pláss
(NNLîDUIDêK
NNDJyOIRJVDJDQHêDQDILQQLKXUêXP-DIQDULKLWL
KLWDGUHLILQJ
• Ekki þarf að hækka
gólf og saga neðan af innihurðum • Jafnari hiti & hitadreiﬁng

MYND/GETTY

Ofnar eiga að fá frið
Þrátt fyrir að upphitun húsnæðis hérlendis sé ódýr miðað við önnur lönd geta
heimili landsins sparað fjármuni með því að huga að hitastigi innandyra.

Sími 866
5999
888 8888
Sími
571 
3700
www.golfhitalagnir.is
www.golfhitalagnir.is•golfhitalagnir@golfhitalagnir.is
golfhitalagnir@golfhitalagnir.is

VITA ofnar
®

VITA handklæðaofn
beinn hvítur 50x80 cm

7.990
VITA handklæðaofn
kúptur króm 50x120 cm

19.790

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Akureyri
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

'ËLFHITAKERÙ
%KKERT BROT EKKERT ÚOT
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o
o
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hafa hitastig mismunandi eftir
herbergjum og láta kerfið keyra
hitann upp og niður eftir hentugleika. Þannig er hægt að lækka
hitann þegar fólk er í vinnunni
eða sofandi yfir hánóttina. Því
þarf ekki að vera stöðugt að fikta
í hitastillingum. Það er nóg að
stilla kerfið einu sinni og það sér
um sparnaðinn.“ Hitastjórnunarkerfi er einnig hægt að setja upp í
eldri húsum auk þess sem hægt er
að kaupa þau á staka ofnloka.
Ýmsar aðrar leiðir eru til að
lækka hitunarkostnað á heimilum
að sögn Sigurðar. „Það er til dæmis
óþarfi að kynda geymslur og bílskúra of mikið auk þess sem ofnar
í anddyrum eiga ekki að vera hátt
stilltir. Ofnar eiga síðan almennt
að fá að standa í friði því þeir sjá
um sig sjálfir enda yfirleitt með
lofthitastýrðan ofnloka.“

Rómverjar hituðu gólfin

Verðlisti panelofna á
www.murbudin.is

Vestmannaeyjum

V

íðast hvar um heim
að öllu jöfnu of mikið og
séum hálfgerð hitabeltisþykir hiti inni á
heimilum hvorki
dýr.“
sjálfsagður hlutur né ódýr.
Við hverja gráðu sem
Stærstur hluti Íslendinga
hitinn hækkar innandyra
býr við jarðvarmahitun í
eykst hitakostnaður heimhúsum sínum sem er að
ilisins um 7% að sögn Sigöllum líkindum ódýrasta Sigurður Ingi
urðar. „Þá er átt við hefðorka sem völ er á. Íslend- Friðleifsson er
bundin heimili sem nýta
ingar hafa því ekki þurft framkvæmdastjóri jarðvarma. Þannig getur
Orkusetursins.
að huga mikið að lækkun
töluverður sparnaður fólginnihita undanfarna áratugi en að ist í því að huga að lækkun hita yfir
sögn Sigurðar Inga Friðleifssonar, árið. Þetta skiptir enn meira máli
framkvæmdastjóra Orkusetursins, fyrir þau 10% landsmanna sem
kyndir stór hluti þjóðarinnar þó of enn knýja með rafhitun. Í þeim
mikið á heimilum sínum.
tilfellum er sparnaðurinn umtals„ Algengur hiti í húsum hér- verður.“
lendis er á bilinu 23-25°C en rannÍ dag fást mjög nákvæm hitasóknir sýna að 20-21°C innihiti er stjórnunarkerfi sem bæði er hægt
kjörhiti. Þá er verið að huga að loft- að setja upp í nýbyggingum og
gæðum innandyra og líðan íbúa. við endurbætur húsnæðis. „NúÞar sem jarðvarmahitun er ódýr tímahitastjórnunarkerfi bjóða
hérlendis má segja að við kyndum upp á marga möguleika. Hægt er

¶¾GILEGUR HITI GËÈ HITADREIÙNG
(ITASVEIÚUR  3TUTTUR SVÎRUNARTÅMI
!ÈEINS MM ÖYKKAR HITADREIÙPLÎTUR
&LJËTLEGT AÈ LEGGJA
%KKERT BROT EKKERT ÚOT
$REIÙPLÎTUR LÅMDAR BEINT ¹ GËLÙÈ
'ËLFEFNI LAGT BEINT ¹ DREIÙPLÎTUR ÚÅSAR PARKET
(ENTAR VEL Å ELDRA HÒSN¾ÈI JAFNT SEM NÕ HÒS OG
G
SUMARHÒS
&LOORÁ GËLFHITAKERÙ ER EINFALT ÚJËTLEGT OG
Ö¾GILEGT
3KEMMUVEGUR  BL¹ GATA  +ËPAVOGUR
3ÅMI   &AX   WWWHRINGASIS

Gólfhiti á sér langa sögu sem hefst tíu þúsund árum
fyrir Krist. Fornleifafræðingar hafa fundið minjar í
Asíu og Alaska sem sýna að íbúar þess tíma hafa leitt
reyk frá eldi gegnum skurði undir híbýlum sínum sem
byrgðir voru með steinum. Heitur reykurinn hitaði
steinana sem hituðu síðan híbýli fólksins.
Rómverjar nýttu sér einnig gólfhita á tíma Rómarveldisins. Hypocaustum er latneska heitið á fornu
rómversku kerfi til gólfhitunar. Kerfin voru notuð
til að hita laugar, hús og aðrar byggingar, opinberar
byggingar og heimili.
Kerfið virkaði með þeim hætti að gólfið var hækkað
og haldið uppi af fjölda mjórra súlna sem oftast voru
úr múrsteinum og steypu. Bil var á milli súlnanna til
að heitt loft og reykur frá bræðsluofnum gæti leikið
um rýmið. Þannig hitnaði gólfið og rýmið ofan við
það. Þau herbergi sem þurfti mest að hita voru höfð
næst ofninum en hitann mátti auka með því að
brenna meiri viði.
Mikinn mannskap og natni þurfti til að halda kerfinu gangandi. Auk þess þurfti mikinn brennsluvið,
sem var kostnaðarsamur. Því voru gólfhitakerfin aðallega til staðar í fínni húsum og í rómversku böðunum.
Rómverski arkitektinn Vitrúvíus skrifar um það við
lok fyrstu aldar fyrir Krist að uppfinningamaður kerfisins hafi verið Sergíus Orata. Þó hafa fundist leifar af
svipuðum gólfhitakerfum í Pakistan sem eru tvö þúsund árum eldri en þau rómversku.
Til eru fjölmargar minjar um rómversk gólfhitakerfi í Evrópu, vesturhluta Asíu og norðanverðri
Afríku. Einna þekktust eru rómversku böðin í Bath á
Englandi en þau gefa afar góða innsýn inn í hönnun
gólfhitakerfanna. Eftir fall Rómaveldis lagðist hypocaustum-gólfhitun nánast af.

Rómversku böðin í Bath. Þau gefa góða sýn á hvernig gólfhiti var
notaður til að hita hús og böð.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss ofnhitanemar í fararbroddi í 7 áratugi
Einn lykillinn að meira en 20 ára endingartíma
RA 2000 ofnhitanemans er gasfyllingin, sem ólíkt
öðrum fyllingum, býr alltaf yfir sömu stjórnunarog viðbragðsgetu. Má meðal annars rekja það
til málmbelgsins, sem er mikil nákvæmnissmíð
og gefur frábæra eiginleika og endingartíma.
Þetta gerir RA 2000 ofnhitanemann að mun betri

stjórntæki en aðrar gerðir hitanema. RA 2000
hitaneminn uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru í
DS 469 hitakerfastaðlinum um skjót viðbrögð við
breytingum á hitastigi. Viðbragðstími annarra
algengra gerða hitanema er allt að 70% lengri.
Með RA 2000 hitanema á ofninum er nýtingin á
varma því með besta móti.

Nýjung
A-orkunýtnimerkingar fyrir ofnhitanema
eins og eru á t.d. þvottavélum, kæli- og
frystiskápum og fl.
TELL - Thermostatic Efficiency Label er nýtt
orkunýtnimerkingarkerfi fyrir Evrópska
ofnhitanema og lokahús. RA 2000 ofnhitanemarnir frá Danfoss eru fyrstu ofnhitanemarnir á markaðnum til að fá orkunýtnimerkingu A

Þægindi
orkusparnaður
Þú færð meiri þægindi og
lægri orkureikning, einfaldlega
með því að skipta út gömlu
ofnhitanemunum fyrir Danfoss
RA 2000 ofnhitanema

Þú getur skipt út gömlu hitanemunum fyrir nýja, án þess að skipta um lokahús
Við eigum RA 2000 ofnhitanema sem passa á Danfoss ofnlokahús allt frá 1965
Líta gömlu hitanemarnir þínir svona út?
RAV frá 1965 - 1970

RAVL frá 1971 - 1984

Þá getur þú skipt þeim í svona
RAV/RA2960

RAVL/RA2950

Vertu á undan kuldabola og skiptu út gömlu hitanemunum fyrir nýja með orkunýtnimerkingu A

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Lykilinn að þægindum CF2+ þráðlausar gólfhitastýringar frá Danfoss
Danfoss er ekki bara orðið alþekkt samheiti yfir
hitastjórnbúnað. Í meira en 75 ár höfum við framleitt
allt frá smæstu íhlutum upp í heil hitaveitukerfi. Öll
þessi ár höfum við haft það að leiðarljósi að viðskipti
þín við okkur séu hagkvæm. Það er leiðarljós okkar
núna, og mun verða í framtíðinni.

Áratuga reynsla okkar hefur skipað okkur í fremstu
röð þegar litið er til nýsköpunar. Vöruþróun
okkar stjórnast af þörfum viðskiptavinanna. Þess
vegna erum við í fararbroddi þegar litið er til
íhluta, sérfræðiþekkingar og heildarlausna fyrir
hitastjórnbúnað og kerfi.

Við stefnum stöðugt að því að bjóða vörur og
lausnir sem færa notendum háþróaða notenda- og
umhverfisvæna tækni, lágmarks viðhald, hámarks
þjónustu og hámarks hagkvæmni.

CF2+ þráðlausa gólfhitastýringin er gott dæmi um
það, smekkleg hönnun, áreiðanleg tækni, einföld
í uppsetningu og notkun. Færir þér nákvæma
hitastýringu í hvert herbergi og hámarkar þar með
þægindin.

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

MIKLABORG

www.miklaborg.is
111 Reykjavík

Fýlshólar 4

101 Reykjavík

Nýlendugata
177,6 fm einbýlishús
einbýl
býl
ýlish
ýl
ish
ishús
shús
ú áþ
rem
mu
þremur
hæðum á þessum eftirsótta stað
í miðborginni

Glæ
Glæsilega
æsil
s ega innréttað
in
og mikið
m
endurnýjað einbýlishús
Frábært útsýni yfir borgina,
svalir í allar áttir

Húsið er nánast allt endurnýjað
að innan sem utan

Eignin hefur öll verið endurnýjuð að innan

Eignin skiptist m.a. í 3 svefnherbergi, stórt fjölskyldurými á
jarðhæð, stofu og borðstofu

Ný gólfefni, nýjar innréttingar,
nýjar hurðir og fleira

OPIÐ HÚS
Mánud. 7. október

Nánari upplýsingar veitir

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

17:00 - 17:30
Verð

73,0 millj.

Möguleiki á að útbúa aukaíbúð
á jarðhæð

OPIÐ HÚS
Mánud. 7. október

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson, Sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

17:00 - 17:30

59,5 millj.

Verð

109 Reykjavík

Akrasel 7

108 Reykjavík

endurnýjað
Glæsilegt einbýli og mikið
m
5 svefnherbergi og 3 stofur
Stór sólpallur - fallegur garður
Vönduð eign!

Hólmgarður 42
138
38 fm
38
fm efri
e ri hæð og ris
ef
Sér inngangur
Mikið endurnýjuð

Laus strax

Svalir í suður

OPIÐ HÚS
O
Mánud. 7. október

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

17:45 - 18:30
Verð

64,5 millj.
200 Kópavogurr

Álfhólsvegur 45
171,5
1
171
17
71
71,5
5 fm
m 5 herbergja
herb
herb
rb
berg
ergja
a sérhæð
sér
érhæð
æð
á 1.hæð

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 8. október

Nánari upplýsingar veitir

17:00 - 17:30

Páll Þórólfsson, Sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

39,5 millj.

Verð

270 Mosfellsbær

Þrastarhöfði 28
Sérsmíðar innréttingar
innré
étti
ttinga
ngar

Rúmbóður
bílskúr
Rúm
Rú
úmb

Vönduð eldhústæki

Eign í sérflokki

Snyrtilegur 26,6 fm bílskúr
Afgirt timburverönd
Tvær geymslur

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 8. október

Nánari upplýsingar veitir

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

17:00 - 17:30
Verð

37,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 8. október

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

17:30 - 18:00
Verð

105 Reykjavík

Skipholt 58

79,5 millj.
108
08 Reykjavík
Re
Reykj
y a

Árskógar 8

Vel skipulögð efri
sérhæð með bílskúr
samtals 171,2 fm

G silleg íbúð
Glæ
íbúð
Glæsileg

Stór stofa, 4 svefnherbergi, glæsilega
endurnýjað eldhús

Efstu hæð
Mikil lofthæð
Lyftuhús

Nýleg gólfefni, hurðir
og skápar

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 8. október

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

17:30 - 18:30
Verð

43,8 millj.

Laus strax

OPIÐ HÚS
Miðvikud. 9. október 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Verð

32,0 millj.

Laus strax

101 Reykjavík

170 Seltjarnarnesi

200 Kópavogur

101 Reykjavík

Njálsgata

Látraströnd

Furugrund

Tryggvagata

30,4 fm stúdíóíbúð

Vel skipulagt 195 fm raðhús

Snyrtileg 3ja herb íbúð á efstu hæð

Stúdíóíbúð á besta stað

Kjallari

Fjögur svefnherbergi og gott skipulag

Eigninni fylgir herbergi í kjallara

Stóglæsilegt útsýni

Mjög gott ástand

Glæsilegur garður og fallegar innréttingar

Endurnýjað bað, rúmgóð stofa

Snyrtileg íbúð

Frábær staður

Hús sem fengið hefur gott viðhald

Gott skipulag, eftirsóttur staður

Góð sameign

Verð

MIKLABORG

13,2 millj.

Verð

59,5 millj.

Verð

24,9 millj.

Verð

15,9 millj.

2/2

Svona á líﬁð að vera
Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun íbúðanna

Íbúðunum verður best lýst sem einbýli í fjölbýli.

Öll þjónusta og verslun er í göngufæri og eitt

á Hrólfsskálamel. Þú ﬁnnur það allt frá því að þú

Fáar, vel skipulagaðar íbúðir í hverjum stigagangi

fegursta útivistarsvæði landsins innan seilingar.

leggur bílnum í rúmgott bílastæði í björtum og

og fáir um hverja lyftu. Að innan skarta íbúðirnar

hlýjum bílakjallara og þar til þú sest með

mikilli lofthæð og gólfsíðum gluggum. Útsýnið er

kaffibollann á rúmgóðum svölum.

einstakt, yﬁr Reykjanesið um suðurgluggana og
Faxaﬂóann með fjallgörðum sínum til norðurs.

Grótta er einstakur staður og ómetanlegt að í

Þar er hægt að taka vel á því eða láta þreytuna

Yst á Seltjarnarnesi er einn fegursti golfvöllur

jaðri borgarinnar sé hægt að njóta slíkrar

líða úr sér í góðum félagsskap.

landsins þótt víðar væri leitað. Aðstaða og

náttúrufegurðar og kyrrðar. Gönguferðir, hlaup

Í næsta nágrenni eru matvöruverslanir, vínbúð,

umhverﬁ er til fyrirmyndar og ekki skemmir fyrir

eða hjólatúrar með viðkomu við Gróttu og jafnvel

bókasafn, heilsugæsla og grunn- og leikskólar.

að golfvöllurinn er ﬁmm mínútna bíltúr frá

sjósundi eru nærandi fyrir líkama og sál.

Miðbær Reykjavíkur er aðeins í nokkurra

Hrólfskálamel. Svona á líﬁð að vera.

Í göngufjarlægð frá Hrólfsskálamel er Sundlaug

mínútna akstursfjarlægð.

Seltjarnarness og líkamsræktarstöð World Class.
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Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

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
Falleg 4ra herb. með bílskúr við Álftamýri

IÐ

OP

Efri sérhæð með bílskúr við Drápuhlíð 31.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. OKT FRÁ
KL: 17:30 til 18:00 AÐ ÁLFTAMÝRI 4,
íbúð 03-02

ÚS

H

Í einkasölu falleg 4ra herb. 125,1 fm íbúð,
þar af er bílskúr 20,9 fm. Tvö barnaherbergi
með parketi og skápum, hjónaherbergi með
fataherbergi. Rúmgóðar stofur með góðu
parketi á gólfum og útgengi út á suður
svalir. Endurnýjað eldhús með sérsmíðuðum
innréttingum og rúmgóður borðkrókur. Þvottarhús innaf eldhúsi. Baðherb. með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og glugga. Hús mikið endurnýjað
að utan. Bílskúr í bílskúralengju. Verð 28,5 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Sólarsalir 3 Kópav. - opið hús- sérinng.

IÐ

OP

IÐ

OP

H

Í einkasölu falleg 134,8 fm efri sérhæð, af
því er 19,5 fm sérstæður bílskúr. Hæðin
skiptist í tvær stofur, tvö herbergi, eldhús
og baðherbergi. Eldhús og baðherbergi
var endurnýjað fyrir nokkrum árum, vönduð
gólfefni. Hæð á frábærum stað í hlíðunum.
Verð 39,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356

Falleg 119 fm íbúð við Gullengi í Grafarvogi
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKT FRÁ
KL: 18:00 til 19:00 AÐ SÓLARSÖLUM 3

S
HÚ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKT FRÁ
KL: 18:00 til 18:30 AÐ DRÁPUHLÍÐ 31.
EFRI HÆÐ.

ÚS

Í einkasölu glæsileg 140 íbúð á efstu hæð
í vönduðu fjölbýli sem stendur á glæsil.
útsýnisstað. Íbúðin er 5 herb. upphaflega en
innréttuð með 3 svefnherb. Íbúðin er sérl.
vönduð með parketi á gólfum, sérþvottahúsi.
Verð kr. 38.9 millj. Nánari uppl. veitir
Bárður í 896-5221.

IÐ

OP

Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 4.hæð með stæði
í bílageymslu í lyftuhúsi. þrjú svefnherbergi. Björt og
góð stofa meðgluggum á fjóra vegu. Fallegt útsýni.
V.26,9 m Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH íbúðin
er laus við kaupsamning

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKT FRÁ
KL: 19:00 til 19:30 AÐ GULLENGI 2, íbúð
02-02

S
HÚ

Falleg 119 fm 4ra herb íbúð á annari hæð
í húsi byggðu 2008. Rúmgott eldhús og
stofur, rúmgóðar suður svali r. Þrjú rúmgóð
herb. með skápum. Baðherb. með flísum á
veggjum og gólfi, þvottarhús innan íbúðar.
Sérinngangur af svölum. Verð 29,5 milj,
íbúðin er laus við kaupsamning. Uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

4ra herb. íbúð við Veghús í
Grafarvogi
Höfum í sölu 112,8 fm íbúð við Veghús í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi,
þrjú rúmgóð herbergi, og þvottarhús. Íkjallara er
geymsla og hjóla og vagnageymsla. Verð 25,5 milj.
Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH. íbúðin er laus
við kaupsamning.

Eldri borgarar

Þorláksgeisli - með bílskýli - arinn í stofu.

Þórðarsveigur - lyfta- bílskýli

Glæsileg ca. 115 fm. íbúð á efstur hæð
með sér inngangi af svölum. Suður svalir,
vandaðar innréttingar, þvottahús í íbúð.
Innangengt í bílskýlið. Mögul. skipti á minni
eign. V. 32,9 m. Nánari uppl. Ellert 893-4477
eða Ellert@valholl.is

2ja herb.
si.

Lyngmóar - Gbæ. Glæsileg 4ra
m.bílskúr
Falleg útsýnisíbúð við Skúlagötu
fyrir 60+ með stæði í bílageymslu

Stærri eignir

Í einkasölu fallega útsýnisíbúð sem er 101,1 fm með
29,8 fm stæði í bílageymslu eða samtals birt stærð
130,9 fm við Skúlagötu 40, í húsi fyrir 60 ára og
eldri. Íbúðin skiptist í stórar og bjartar stofur, eldhús,
baðherbergi, þvottarhús og geymsla innan íbúðar.
Tvö herbergi annað með útgengi út á svalir. Parket á
öllum gólfum. Bílastæði og sérgeymsla í bílageymslu.
Íbúðin er laus, allar upplýsingar veitir Heiðar í s:6933356 eða á heidar@valholl.is

Nýkomin í einkasölu glæsileg 98 fm 4ra herbergja
íbúð á 1.hæð ásamt ca 20 fm bílskúr, á frábærum
stað rétt við miðbæ Garðabæjar. Örstutt í skóla,
íþróttir, sund, verslun og þjónustu. Nýlegt glæsil.
eldhús, bað og fl. Stórar innfeldar suðvestur svalir
m.ýmsum mögul. Verð 31,5 m. Uppl. veitir Ingólfur
Giss. S: 896-5222

Stórikriki - 2ja herb + bílageymsla
Mjög góð 2ja herb. 87 fm íbúð á 3 hæð með stæði í
bílageymslu. Eikar innréttingar sem og eikar parket
rúmgóð eign á góðum stað þar sem er stutt í alla þjónustu. V24,9m Uppl. gefur Ólafur í síma 820-0303

Nýbyggingar

Atvinnuhúsnæði

Heiðarás – Mikið endurnýjað
Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 282,6 fm.
Einbýlishús á góðum stað í Árbænum. Fimm góð
svefnherbergi. Stórar stofur með miklu útsýni.
Endurnýjað fallegt eldhús. Garður ný tekinn í gegn.
Glæsileg eign. V. 74,9 millj. Uppl.og bókun á skoðun
Sigþór s: 899 9787

Engimýri - Garðabæ. Fallegt einbýli
á frábærum stað.
Fallegt og vel við haldið einbýlishús með tvöföldum
bílskúr í grónu og barnvænu hverfi í Garðabæ. Húsið
er 186.5 fm og bílskúrinn er 43.1 fm, alls um 230
fm. 4 svefnherbergi, góðar innr., sólskáli, fallegur
veðursæll garður. Örstutt í skóla, íþróttir, sund, verslanir og þjónustu. Uppl. veitir Bárður 896-5221

Bæjargil Garðabæ
Til sölu vel skipulagt og vel innréttað 190 fm
einbýlishús í barnvænu hverfi. Innb. bílskúr. 5 svefnherbergi. Parket. Húsið var mikið endurnýjað að innan
1999. Parket, eldhús, aðalbaðherbergi og fl. Góðar
timburverandir, fallegur garður. Verð tilboð.

Einbýlishús á góðum stað í
Húsahverfi Grafarvogs

Austurkór 150 fm raðhús
Í sölu, 5- raðhús á einni hæð við Austurkór í Kópavogi. Húsin eru tilbúin að utan og fokheld að innan
og seljast þannig eða lengra komin. Verð á húsunum
eru frá 33 milj fyrir fokhelt hús, tilbúið að utan með
grófjafnaðri lóð. Hægt er að fá húsin tilbúin undir
tréverk eða fullbúin. 2-3 svefherbergi eru í húsunum
sem eru skemmtilega skipulögð. Uppl. um eignirnar
veita Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is
eða Bárður í s:896-5221 eða á bardur@valholl.is

Lækjasmári. m/ stæði í
bílageymsla.
Mjög góð 4ra herbergja íbúð í 2.hæð. 117 fm. eign
auk stæðis í bílageymslu. 3 góð svefnherbergi og
góð stofa. Fallegt eldhús. Þvotthús innan íbúðar.
Stórar svalir. Laus við kaupsamning. V 31,5 m uppl
Sigþór 899 9787.

Smiðjuvegur - Kópavogi
Í einkasölu nokkuð gott 106,3 fm atvinnuhúsnæði
sem skiptist í góðan sal með innkeyrsludyrum. Þar
fyrir aftan er rúmgóð skrifstofa með glugga, eldhús
og salerni með glugga. 3ja fasa rafmagn. Húsnæði
í nokkuð góðu ástandi og búið að endurnýja gafl og
þak. Verð 15,9 milj, laust við kaupsamning. Uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

5-6.herbergja.
Glæsilegt raðhús í Staðarhverfi
Grafarvogs
Glæsilegt 164,1 fm raðhús á frábærum stað í
Staðarhverfi Grafarvogs, húsið er mikið endurnýjað
með glæsilegu eldhúsi og baðherbergi, vandaðar
innréttingar og gólfefni. Í húsinu eru 3- herb. Glæsilegur garður með sólpöllum fyrir framan og aftan.
Verð 49,9 milj, allar upplýsingar um eignina veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Í einkasölu fallegt 235 fm einbýlishús á góðum stað í
Húsahverfi Grafarvogs. Efri hæð skiptist í eldhús, stofur, herb., baðherbergi og tvöfaldan bílskúr. Á neðri
hæð eru tvö svefnherbergi og sjónvarpsherb. baðherb
og þvottarhús. Gróinn garður og falleg aflokuð verönd
með heitum potti. Hús sem býður uppá ýmsa notkunnarmöguleika. Verð 62 milj, uppl. veitir Heiðar Lögg.
fast í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Fellsmúli 116,9 fm íbúð með 4svefnherbergjum
Lautasmári - Falleg 147 fm, 4 herb.
Nýkomin 147 fm 5.herb. (4 sv.herb.) íbúð á 1.hæð +
jarðhæð með möguleika á séríbúð á jarðhæð. Stæði
í bílskýli. Frábær staðsetning, örstutt í skóla, íþróttir,
verslun og þjónustu. Tvö baðherbergi, góðar innréttingar, suðvestur svalir og fl. Verð 39,8 m. Bein sala
eða skipti á ca 100 fm 3-4ra he.íb. í lyftuhúsi. Uppl.
veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222

Höfum tekið í sölu 5- herbergja 116,9 fm íbúð á
efstu hæð við Fellsmúla í Reykjavík. Íbúðin skiptist í
rúmgóðar stofu, með suður svölum, eldhús með eldri
innréttingu og kork á gólfi. fjögur svefnherbergi og
baðherbergi. Þvottarhús og þurkherbergi í kjallara.
verð 25,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is

4ra herb.

Verslunar-iðnaðarskrifstofuhúsnæði við Tangarhöfða.
Höfum tekið í sölu 884 fm húsnæði með góðu útiplani á þremur hæðum við Tangarhöfða í Reykjavík.
Rampur niður í kjallara, hann er ein heild, góð
jarðhæð með inkeyrsluhurð, nýtist sem iðnaðar eða
verslunarhúsnæði. Á efstu hæð eru góðar skrifstofur.
Um er að ræða þrjú fasta númer, en verið er að selja
sem eina heild. Verð 99,8 milj. Uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

VANTAR
Grafarvogur - Einbýli.

Endaraðhús með bílskúr við Kríuás
í Ásahverfi
Hverafold - frábær staðsetning
Nýkomið í einkasölu skemmtilegt 300 fm einbýlishús
á frábærum stað við Voginn í Grafarvogi. Fallegt útsýni. Glæsilegur bakgarður og góðar verandir. Verð 75
millj. Uppl. veitir Bárður H Tryggvason s-588-4477.

Í einkasölu 168 fm endaraðhús með bílskúr á góðum
stað í Ásahverfi Hafnarfjarðar. Á neðri hæð er
rúmgóður bílskúr með geymslu innaf(sem búið er að
breyta í herbergi) eldhús, þvottarhús og stofa, á efri
hæð eru þrjú góð herbergi, opið sjónvarpsrými og
baðherbergi. Gólfefni eru flísar og parket. Verð 41,9
milj Uppl.gefur Heidar í s:693-3356

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við
Ennishvarf í Kópavogi
Í einkasölu glæsilega 155,7 fm efri hæð í fjórbýli með
fallegu útsýni yfir Elliðavatn. Íbúðin skiptist í þrjú
herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofur. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar
suður svalir. Bílskúr í bílskúralengju. Verð 43,5 milj,
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heida@valholl.

Veghús, 4ra herb.116,9 fm íbúð á
tveimur hæðum.
Höfum fengið í sölu 116,9 fm íbúð á tveimur hæðum
við Veghús í Grafarvogi. Neðri hæð skiptist í eldhús,
borðstofu og baðherbergi, útgengi út á stórar suður
svalir. Á efri hæð eru þrjú herbergi og stofa. Íkjallara
er geymsla og hjóla og vagnageymsla. Verð 24,9
milj. Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH. íbúðin er
laus við kaupsamning.

Vantar fyrir ákveðinn
kaupanda. Verð 40- 50
Vantar íbúð með miklu
áhv. Nánari uppl. Ellert
893-4477

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.

Höfuðborg Fasteignasala

Hlíðasmára 2, 6. hæð 201 Kópavogur S:414-4488

Kristján hrl.

Heimir

6|OYL

Albert

6QRUUL

Þorgeir

Helga

Hrönn

Ingimar

6YDQD

Berglind

Ólafur

Fasteignasali

Sölufulltrúii

Sölufulltrúi

Fasteignasali

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúii

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Fasteignasali

414-4488

630-9000

618-0064

821-0626

696-6580

699-4407

869-4131

612-2277

692-3344

695-1200

774-1008

822-8283

)ODWDKUDXQÃ220 Hfj

/DXIiVÃ210 Gbæ

)MDOODOLQGÃ201 Kóp

Opið hús

Opið hús

31,9





Falleg 4 herb. Íbúð m/stæði í bílag.
Gott skipulag, vandaðar innréttingar
Góð áhvílandi lán geta fylgt
Góð staðsetning stutt í alla þjónustu

26,9





Nánari uppl. veitir Heimir í síma 630-9000

1iQDULXSSOYHLWLU6YDQDtVtPD

Opið hús mán 7.okt 17:30 - 18:00

Bókið skoðun

6RJDYHJXUÃ5YN

Falleg 100.3 fm neðri sérhæð
3 svefnherbergi
Mikið endurnýjuð
6pUJDUêXU

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 630-9000

Bókið skoðun

Vel skipulagt parhús
3-4 svefnherbergi, stór stofa
Íbúð 162 ,bílsk. 24,7 samt. 186,7 fm
6Q\UWLOHJRJIDOOHJHLJQ

Nánari uppl.veitir Helga í síma 869-4131






/\QJKyODUÃ210 Gbæ
Opið hús

49,9





Vel staðsett raðhús í botnlanga
Mikið endurnýjað á síðustu árum
Íbúð 132 fm, bílsk 32 fm samt. 164 fm
Möguleg skipti á ódýrari eign

Nánari uppl. veitir Þorgeir i síma 696-6580

Nánari uppl. veitir Þorgeir síma 696-6580

Fallegt 213,2 fm endaraðhús
4 svefnherb. tvær stofur
Íbúð 190,7 fm,bílsk. 22,5 f,m
Frábær staðsetning

Opið hús mán 7.okt 17:00 - 18:00

Opið hús

)DOOHJWHLQEìOLVK~Vt6HOWMDUQDUQHVL
4 svefnherbergi
Íbúð 138 fm, bílsk. 45,5 fm samt. 183,3
Mikið endurnýjað hús, stór garður

54,9

Nánari uppl. veitir Helga í síma 869-4131

%DUêDVWDêLUÃ5YN

17:30 -

Tilb.





Opið hús

Opið hús þri 8.okt 17:00 - 17:30

28,9










/LQGDUEUDXWÃ5YN
Opið hús

+iDOHLWLVEUDXWÃ5YN
Opið hús
Opið hús

55,0

Hugguleg íbúð í þríbýli með palli
Íbúðin er 85 fm og bílskúr 28.5 fm
0|JXOHLNLi\ÀUW|NXiOiQLIUi/65
Lán 19.8 millj á 3.15% vx afb. 75 þús.

Vegna mikillar
sölu vantar
eignir á skrá

42,0





1iQDULXSSOYHLWLU6|OYLtVtPD

Bókið skoðun

Opið hús Mán 7.okt 17:30-18:00

Vel skipulögð 205,5 fm raðhús
6WXWWtDIKHQGLQJX
Fullbúin að utan og fokheld að innan
6WyUDUîDNVDOLUYHUêPLOOM

Opið hús þri 8.okt 18:00 - 18:30

Skráðu eignina hjá okkur og það skilar árangri. www.hofudborg.is

Snorri Sigurfinnsson

Páll Guðjónsson

Rúnar S. Gíslason hdl Jósep Grímsson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Björn Þorfinnsson Hafsteinn Þorvaldsson

Hannes Haraldsson Sighvatur Lárusson

Aldís Einarsdóttir

Ágúst Valsson

Guðbergur Guðbergsson

Eggert Ólafsson

Svala Ástríðardóttir

Óskar Traustasson Kristín B. Garðarsdóttir Elín Viðarsdóttir

Einar Pálsson

Auður Kristinsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Sigrún B. Ólafsdóttir Snorri Sigurðarson

Fagleg og persónuleg þjónusta
Opið
hús

F RU M - www.f rum. is

Opið
hús

Bólstaðarhlíð 41 íbúð 201 105 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 8. október kl. 12:00-12:30
*FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI * LAUS STRAX* 2ja herb.,
69,9 fm íbúð á 2. hæð fyrir 60 ára og eldri. Laus strax.
Húsvörður og lyfta er í húsinu. Innangengt er frá jarðhæð
í þjónustusel. Fallegur sameiginlegur garður.
Verð kr. 22.3 millj.
Upplýsingar veitir: Eggert Ólafsson, lögg. fasteignas.,
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Áhugaverðar

Naustahlein 26, endaraðhús - 210 Garðabær

Holtsbúð - 210 Garðabæ

Bókið skoðun í síma 893 1819 *FYRIR 60 ÁRA OG
ELDRI * ÞJÓNUSTA Í HRAFNISTU* Fallegt 3ja herb.,
89,2 fm endaraðhús. Hátt er til lofts í húsinu. Fallegur og
ræktaður garður. Hiti er í stéttum og bílaplani. Aðgangur
er að þjónustu á vegum Hrafnistu og er það í göngufæri.
Verð kr. 31.5 millj.
Upplýsingar veitir: Eggert Ólafsson, lögg. fasteignas.,
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Glæsilegt einbýli á 2 hæðum. Húsið er skráð 255 fm þar
af 41,6 fm bílskúr og garðskáli, ásamt óskráðu 70 fm
rými á efri hæð alls um 325 fm. Á efri hæð eru stofur,
garðskáli, 2 svefnh., sj.v.hol, eldhús og þv.hús. Neðri
hæð: 3 svefnh., snyrting, bílskúr. Glæsilegur suðurgarður, hannaður af Stanislas Bohic.
Verð 75 millj.
Uppl. veitir Páll Guðjónsson lögg. fasteignasali,
sími 512 3400 og 699 4994 eða pall@fasteignasalan.is

eignir

í

sveitarfélögum

í

Engjasel 65 - 109 Reykjavík
Opið hús, þriðjudaginn 8. okt., kl.17.30-18.00
Falleg og björt 3ja herb. íbúð á 2. hæð í vinsælum íbúðarkjarna. Íbúðin er 94,9 fm og að auki fylgir með stæði
í bílastæðihúsi sem er skráð 36,6 fm. Fallegt útsýni,
skjólgóðar austursvalir, vel skipulögð sameiginleg lóð
og stutt í skóla og fjölbreytta þjónustu. Verð 21.9 millj.
Upplýsingar veitir: Björn Þorfinnson, sölufulltrúi,
sími 618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is

sókn!

Skálaheiði 1 - 200 Kópavogur
Aðalstræti 37 – 450 Patreksfirði

Eyrarhús lóð 2 – 460 Tálknafirði

Stöðulsholt 26, 28 og 30 – 310 Borgarnes

Fallegt 228,9 fm reisulegt einbýli á 3 hæðum miðsvæðis.
Á jarðhæð hefur verið starfrækt trésmíðaverkstæði,
efnalaug og verslun. Á miðhæð eru 2 stofur, gangur,
baðherb., svefnherb., eldhús og þvóttahús. Á efstu hæð
eru 3 svefnherb., bað og geymsla. Verð 18 millj.
Upplýsingar veitir: Einar Pálsson, sölufulltrúi,
sími 696 4490 eða einar@fasteignasalan.is

181,6 fm steinsteypt einbýli á 2 hæðum á besta stað.
Nýleg eldhúsinnr., baðinnr. og fatask. 4 svefnherb., tvö
baðherb., eldhús, stofa, hol, þvottahús og geymsla. Eign
sem þarfnast lagfæringar. Tilvalin eign fyrir laghenta
einstaklinga eða ferðaþjónustuaðila. Verð Tilboð
Upplýsingar veitir: Einar Pálsson, sölufulltrúi,
sími 696 4490 eða einar@fasteignasalan.is

4-5 herb. parhús, 149,7 fm og 161,2 fm og með innb.
bílskúr. Forst., 3-4 sv.herb., baðh., þv.h. og alrými með
eldhúsi, borðst. og stofu. Fullfrág. án gólfefna. Til afh.
strax. Lóðir grófjafnaðar. Ýmis skipti koma til greina.
Verð 27,5 millj. (149,7 fm) og 28,5 millj. (161,2 fm)
Upplýsingar veitir: Einar Pálsson, sölufulltrúi,
sími 696 4490 eða einar@fasteignasalan.is

Neðri hæð. Húsið nýtekið í gegn að utan. Sérinngangur,
íbúðin er 92,9 fm, þriggja - fjögurra herbergja en eitt
herb. er mjög lítið. Bílskúr 20,8 fm. Frábær staðsetning
rétt hjá skóla.
Verð 27,4 millj.
Upplýsingar veitir: Snorri lögg. fast.sali,
sími 864-8090 eða snorri@fasteignasalan.is

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

101 Reykjavík

•

Sími 511 3101

Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali

•

Fax 511 3909

•

www.101.is

•

101@101.is

Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali
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Nýstandsettar 40 - 50 fm studeó íbúðir á mismunandi hæðum
með fallegu útsýni. Sjón er sögu ríkari.
Aðeins fjórar eftir af tuttugu íbúðum.

Austurkór - 203 Kópavogur
Glæsilegar nýjar 3ja og
4a herbergja íbúðir með
sérinngangi.
Íbúðirnar skilast fullbúnar
með spónlögðum eikarinnréttingum en án gólfefna nema baðherbergis
og þvottahúsgólf eru
flísalögð.
Frágengin lóð og sameign.

Laugavegur 101 Reyjavík

Lundur - 200 Kóp
Stórglæsileg 144,3fm 3
herb.íbúð á 5 hæð með
frábæru útsýni í Lundi í
Kópavogi. Eignini fylgir
stæði í lokaðri bílgeymslu.
Yfirbyggðar 10,5fm
flísalagðar svalir. Tvær
lyftur. V-52,9 millj.

Byggingarréttur.
184,8 fm lóð. Leyfilegt byggingarmagn 480 fm. fyrir verslunarrými og 4 íbúðir.
Tækifæri fyrir verktaka.
Hraunteigur - 105 Rvk.
Mjög skemmtileg 124,4 fm
neðri sérhæð auk 41,1 fm
bílskúrs. Samtals 165,5 fm.
á þessum vinsæla stað á
Teigunum. Hæðin skiptist
í forstofu, hol, gang, 3
svefnherbergi, tvær stofur,
eldhús, baðherbergi og
sér geymslu. Sameiginlegt
þvottahús í kjallara.
V-40,5 millj.

Baughús - 112 Rvk.
Mjög skemmtilegt
parhús á tveimur hæðum.
Glæsilegt útsýni, fallegur
viðhaldslítill og þægilegur
garður. Eignin getur losnað
fljótlega. V - 48,9 millj.

Móabarð - 220 Hfj.
Mjög skemmtileg 119 fm.
4 herbergja efri sérhæð.
Íbúðin skiptist í gang 3
svefnherbergi, stofu og
borðstofu, eldhús, baðherbergi og sér geymslu í
kjallara. Sér inngangur.
V- 26,9 millj.

Suðurhólar - 111 Rvk.
Glæsileg 42,9 fm. nýuppgerð einstaklingsíbúð á
jarðhæð. Sérinngangur og
afmarkaður, sólríkur garður
í séreign. Skipt um öll
gólfefni, tæki og eldhúsinnréttingu. Skolp- og rafmagnslagnir endurnýjaðar
að hluta ásamt því að
húsið var nýlega málað að
utan. V-13,9 millj.

Þórðarsveigur - 4ra herb - 113 Rvk.
Glæsileg og vel skipulögð
113,8 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3.hæð
(efstu) í fjölbýli með stæði
í bílageymslu. Mjög fallegt
útsýni. V-28,5 millj.

Skúlagata - 101 Rvk
Mjög falleg 124,5 fm
3herb. íbúð á 4. hæð
fyrir 60 ára og eldri, ásamt
geymslum í sameign og
bílastæði í bílageymslu.
Góð eign á góðum stað í
miðborg Reykjavíkur.
V-34 millj.

Fálkagata 107 - Rvk
Skemmtileg, nýlega
uppgerð fjögurra herb.
76,9 fm íbúð við Fálkagötu
í Reykavík. Íbúðin er á
efri hæð í tvíbýli með
sameiginlegum inngangi
á þessum vinsæla stað.
V-27,9 millj.

Hveﬁsgata - 101 Rvk
Mjög vel skipulögð
59,0fm 3 herb.risíbúð í
góðu húsi í miðborginni.
Eignin er mun stærri en
fermetratala segir til um.
Íbúðin var byggt ofan á
húsið 1979.
V- 20,9 millj.

9HONRPLQ
ÆQÖMDKUHLÉULÉ
RNNDU
... gott að muna, Tjarnargata 4

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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ÞINGVAÐ 7 - EINBÝLISHÚS

VIÐARÁS - ENDARAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17:00 - 18:00.
Vorum að fá í sölu glæsilegt einbýlishús á góðum stað í Norðlingaholti. Eignin er 218 fm með fjórum svefnherbergjum og ásamt
34 fm bílskúr. Glæsilegt baðherbergi inn af hjónaherb. Björt og góð
stofa með arni. Stórt eldhús. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á
gólfum. LAUS STRAX. Verð 64 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKT. FRÁ KL. 17:00 - 18:00
Vorum að fá í einkasölu fallegt 173 fm endaraðhús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr á góðum stað í Árbænum. Fjögur svefnherbergi
og stór og björt stofa. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum.
Fallegur garður með veröndum. Bílskúr fullbúinn. hverfinu.
Verð 49,9 millj.

EIÐISMÝRI 14A - RAÐHÚS

HAMRABYGGÐ - EINBÝLISHÚS.

Gott raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Á efri hæð
eru tvö svefnherbergi, rúmgóð stofa, eldhús og flísalagt baðherbergi. Á neðri hæð eru tvö stór svefnherbergi með útgengi í garð.
Baðherbergi með sturtu og þvottahús. Innangengt er í rúmgóðan
bílskúr frá neðri hæð. Eignin er laus nú þegar. Verð 56,9 millj.

Fallegt 171 fm einbýlishús ásamt 32 fm bílskúr á góðum stað í
Hafnarfirði. Baðherbergi með hornbaðkari. Hjónaherbergi með
flísalögðu baðherbergi, með sturtu. Tvö svefnherbergi. Björt og góð
stofa og borðstofa með arni. Eldhús með fallegri hvítri viðarinnréttingu. Bílskúr: Er hálfkláraður. Verð 43.5 millj.

HAUKANES
GLÆSILEGT EINBÝLI
Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 280 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
4 - 5 svefnherbergi, 2 - 3 stofur. Arinn í stofu. Fallegar
nýlegar innréttingar. Eign þessi hefur verið mikið
endurnýjuð að innan alar innréttingar, gólfefni, ofnar
og lagnir að hluta. Að utan hefur þak verið yfirfarið og
endurnýjað auk þess sem lóðin var öll tekin í gegn.
Verð 112 millj.

DALPRÝÐI - PARHÚS Á EINNI HÆÐ

FELLSMÚLI - 4RA-5 HERBERGJA

KRISTNIBRAUT - 3JA HERBERGJA

STRIKIÐ - GARÐABÆ

Fallegt og vel hannað 200 fm parhús á einni hæð með innb. 36,7
fm bílskúr. Húsið sem eru í byggingu verður afhent fullbúið að utan
og lóð með náttúrugróðri og sólpalli. Bílaplan verður grófjafnað.
Að innan verður húsið fokhelt eða tilbúið til innréttinga. Gert er ráð
fyrir allt að fjórum svefnherbergjum og tveimur stofum.
Verð: Fokhelt 43 millj. Tilbúið til innréttinga 56 millj.

Vorum að fá í sölu glæsilega 122 fm 4ra - 5 herbergja íbúð á 1. hæð
í fallegu fjölbýli við Fellsmúla. Eldhús með fallegri innréttingu og
borðkrók. Stór og glæsileg stofa, borðstofa og sjónvarpshol með
suðursvölum. Þrjú svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu. Parket
og flísar á gólfum. Verð 27,9 millj.

Falleg 94 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi, með stæði í
bílageymslu. Tvö góð svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi, með
baðkari og innréttingu. Ágæt stofa með vestursvölum. Eldhús með
ljósri viðarinnréttingu. Eldhús opið í stofu. Þvottahús innan íbúðar.
LAUS STRAX. Ekkert áhvílandi. Verð 26,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 81 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð
í nýl. lyftuhúsi fyrir 50ára og eldri. Stór og björt stofa með suðursvölum. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Falleg sameign. Góð þjónusta. Eignin er laus til afhendingar. Verð 25,8 millj.

Traust þjónusta í 30 ár
ƷƐĞƟĂƵŐůǉƐŝƌĞŌŝƌĨĂƌĂŶĚŝďƷƐĞƚƵƌĠƫ
hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌƟůŽŐŵĞĝϭϱ͘ŽŬƚſďĞƌͲƷƚŚůƵƚƵŶϭϲ͘ŽŬƚſďĞƌ

ũĂůůĂǀĂĝϳşďƷĝϭϬϮ

>ĂƵĨĞŶŐŝϱ şďƷĝϮϬϰ

<ƌŝƐƚŶŝďƌĂƵƚϲϱ şďƷĝϰϬϭ

,ĂŵƌĂǀşŬϯϬ şďƷĝϯϬϭ

ϭϭϬZĞǇŬũĂǀşŬ
Ϯ͘ŚĞƌď͘ϳϭ͕ϳŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^Ŭǀ͘ƐĂŵŬŽŵƵůĂŐŝ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϲϬϲ͘ϲϲϭ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϭϯ͘ϲϭϮ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭϭϮZĞǇŬũĂǀşŬ
ϯ͘ŚĞƌď͘ϴϯ͕ϴŵϮ
d,͗1ďƷĝŵĞĝƚĞŬũƵŵĂƌŬŝ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ĞŵĨǇƌƐƚ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϭ͘ϴϵϱ͘ϬϬϰ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϳϭ͘Ϭϵϵ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭϭϯZĞǇŬũĂǀşŬ
ϯ͘ŚĞƌď͘ϵϯ͕ϳŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^Ŭǀ͘ƐĂŵŬŽŵƵůĂŐŝ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϯ͘ϱϱϴ͘ϭϬϯ͕Ͳ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϰϲ͘ϵϲϭ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭϭϮZĞǇŬũĂǀşŬ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϭϬ͕ϱŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ƚƌĂǆ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϬϳϮ͘ϯϰϮ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϱϯ͘ϭϵϮ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ŶŐ
ǇŐŐŝ
Eǉď

ŶŐ
ǇŐŐŝ
Eǉď

ůŝŬĂĄƐϭϵ şďƷĝϮϬϮ

,ŽůƚĂďǇŐŐĝϲ şďƷĝϭϬϮ

ƵƐƚƵƌŬſƌϵϬ şďƷĝϮϬϭ

ƵƐƚƵƌŬſƌϵϬ şďƷĝϮϬϮ

ϮϮϭ,ĂĨŶĂƌłƂƌĝƵƌ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϭϰ͕ϬŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ϭ͘ŶſǀĞŵďĞƌ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϵϯϴ͘ϵϭϰ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϱϰ͘ϰϯϰ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϮϮϬ,ĂĨŶĂƌłƂƌĝƵƌ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϵϲ͕ϱŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ĞŵĨǇƌƐƚ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϯϴϵ͘ϵϵϯ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϮϯ͘ϵϮϯ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϮϬϯ<ſƉĂǀŽŐƵƌ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϭϱ͕ϮŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ϲ͘ũƷŶşϮϬϭϰ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϲ͘ϵϮϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϳϭ͘ϲϬϰ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϯ͘ϰϲϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϮϬϯ<ſƉĂǀŽŐƵƌ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϭϱ͕ϮŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ϲ͘ũƷŶşϮϬϭϰ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϲ͘ϵϮϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϳϭ͘ϲϬϰ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϯ͘ϰϲϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ĝƵƌĂƵŐůǉƐƚͲĨǇƌƐƚƵƌŬĞŵƵƌĨǇƌƐƚƵƌĨčƌ

ĝƵƌĂƵŐůǉƐƚͲĨǇƌƐƚƵƌŬĞŵƵƌĨǇƌƐƚƵƌĨčƌ

ƷƐĞƚƵŐũĂůĚŝŶŶŝĨĞůƵƌłĄƌŵĂŐŶƐŬŽƐƚŶĂĝ͕ĨĂƐƚĞŝŐŶĂƚƌǇŐŐŝŶŐƵ͕
ĨĂƐƚĞŝŐŶĂŐũƂůĚ͕ŚƷƐƐũſĝ͕ƊũſŶƵƐƚƵŐũĂůĚŽŐĨƌĂŵůĂŐşşǀŝĝŚĂůĚƐƐũſĝ͘
&ǇƌŝƌǀĂƌŝƵŵƉƌĞŶƚǀŝůůƵƌŽŐŵƂŐƵůĞŐĂƌďƌĞǇƟŶŐĂƌĄǀĞƌĝŝ͘
KĨĂŶŐƌĞŝŶĚŝƌƊčƫƌƚĂŬĂŵŝĝĂĨƐĂŵƊǇŬŬƚƵŵĨĠůĂŐƐŝŶƐŽŐƌĞŐůƵŵ͘

>ĄŶƐĞŵŬĂƵƉĂŶĚŝŐĞƚƵƌĨĞŶŐŝĝŚũĄǀŝĝƐŬŝƉƚĂďĂŶŬĂƷƐĞƚĂǀĞŐŶĂŬĂƵƉĂ
ĄďƷƐĞƚƵƌĠƫ͘,ĄĝƐĂŵƊǇŬŬŝŽŐŐƌĞŝĝƐůƵŵĂƟ͘,čŐƚĞƌĂĝǀĞůũĂǀĞƌĝƚƌǇŐŐƚ
ĞĝĂſǀĞƌĝƚƌǇŐŐƚůĄŶͲŚǀŽƌƚƚǀĞŐŐũĂŵĞĝďƌĞǇƟůĞŐƵŵǀƂǆƚƵŵ͘,ĄŵĂƌŬƐ
ůĄŶƐơŵŝϴĄƌ͘sĞǆƟƌĞƌƵşĚĂŐϰ͕ϭϱйŽŐϳ͕ϭϬй

ƷƐĞƟŚƷƐŶčĝŝƐƐĂŵǀŝŶŶƵĨĠůĂŐ
^şĝƵŵƷůŝϭϬϭϬϴZĞǇŬũĂǀşŬ^͗ϱϮϬϱϳϴϴ
ǁǁǁ͘ďƵƐĞƟ͘ŝƐďƵƐĞƟΛďƵƐĞƟ͘ŝƐ
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LANGALÍNA 33-35
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Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

IÐ
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HRAUNTEIGUR
105 Rvk. 158 fm hæð með bílskúr á
þessum góða stað. 3 svefnherbergi, 2
stórar stofur. Uppgert eldhús.
Verð 39,9 millj.

LAUGARÁSVEGUR
104 Rvk. 200 fm parhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr.
Frábær staðsetning neðan götu.
Verð 65 millj.

GALTALIND
201 Kóp. 155 fm. Efri sérhæð.
Innbyggður bílskúr. Vandaðar innréttingar. Möguleiki á 4 svefnherbergjum.
Stutt í skóla og leikskóla. Laus fljótlega.

17. JÚNÍTORG
1, íbúð 0602

S

HÚ

• 210 Garðabær. • 2ja herb.
85,4 fm. • Efsta hæð.
Fallegar innréttingar og gólfefni. • Yfirbyggðar svalir.
Fallegt útsýni.
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:00 til 17:30

REYKJAVÍKURVEGUR
220 Hfj. 3 Eignarhlutar.
Samtals 963,9 fm. Öruggar leigutekjur.
Miklir möguleikar.
Möguleg yfirtaka á áhvílandi láni.

LAUGAVEGUR

S

HÚ

101 Rvk. 65 fm. 2ja herb.
Endurbyggt hús. Lyfta. Flottar
innréttingar með grantít. Yfirbyggðar svalir. Íbúðin er laus.
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:00 til 17:30

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 33-35 ásamt bílageymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá110-150 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Sérlega góð staðsetning
niður við sjávarkambinn með sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum
eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

200 Kóp. Rað- og parhús á
tveimur hæðum auk bílskúr.
Afhent tilbúinn til innréttinga
að innan, frágenginn að utan
og með frágengri lóð með
sólpöllum og gangstéttum.

IN

OP

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

LUNDUR
Rað- og parhús

GIN
YG
ÝB

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

BY
GG

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

FAGRIHJALLI
200 Kóp. • Parhús. • 220,8 fm.
5 svefnherbergi. • Innbyggður bílskúr.
Suðurverönd. • Gott skipulag.
Vel viðhaldið.

LANGALÍNA
210 Garðabæ. 2ja herb. Vönduð og
falleg íbúð. Fallegt útsýni.
Stæði í bílageymslu.
Verð 27,9 millj.

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur
fasteignasali

TRAÐARLAND
108 Rvk. 260 fm. Einbýlishús.
Innbyggður bílkúr. Stór kjallari. Góð
staðsetning við lokaða götu.

ASPARHVARF
203 Kóp. Mjög gott raðhús á tveimur
hæðum. Rúmgóð herbergi. Fallegar
innréttingar. Falleg og stór lóð.
Verð 54,9 millj.

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi

LOGALAND
108 Rvk. Endaraðhús á þessum góða
stað. Getur losnað fljótlega.
Verð 58,9 millj.

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi

S: 588 3300

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.
Fjölbýli

Verð: 36.900.000 kr

Verð: 45.000.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Sóltún, 105 Reykjavík

Efsta hæð í litlu fjölbýli. 149,5 fermetrar.
3 svefnherbergi. Bílskúr 30 fermetrar.
Góðar suðursvalir. Byggingarár 2000

Jarðhæð. Sér garður með sólpalli. 135 fermetrar.
2 svefnherbergi. Stæði í bílageymslu.
Byggingaár 2000

Verð frá : 27.500.000 kr
Þorrasalir, 201 kópavogur

Einbýli

Hæð

Sumarhús

Verð: 21.900.000 kr

Verð: 16.900.000 kr

Brautarholt, 105 Reykjavík

Veghús, 112 Reykjavík

Tvær ósamþykktar íbúðir 70 fermetrar hvor. Báðar
með tveimur svefnherbergjum. Sér garður. Báðar
íbúðirnar eru í leigu. Seljast saman á 21.9 milj

Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar.
1 Svefnherbergji. Laus strax!

Hæð með bílskúr
Vættaborgir,
112 Reykjavík

Verð: 59.400.000 kr

Verð: 41.900.000 kr

Verð: 23.900.000 kr

Framnesvegur, 101 Reykjavík

Ástu Sólliljugata, 270 Mosfellsbær

Dynhvammur - Skorradalur

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar.
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður.
Byggingaár 1922

Efri sérhæð. 156 fermetrar. Glæsilegt útsýni.
3 svefnherbergi. Byggingaár 2009

Fullbúið sumarhús í Skorradal. 75 fermetrar
ásamt svefnlofti. Eignarlóð. Byggingarár 2010.

Vegmúli 2

|

108 Reykjavik

|

sími: 588 3300

|

midbaer@midbaer.is

Verð: 42.600.000 kr

Nánari upplýsingar um eignir á

Hæð með bílskúr
141 fermetrar
3 svefnherbergi
Bílskúr 23 fermetrar
Sér garður
Stór sólpallur
Byggingarár 2002

www.midbaer.is

Birt með fyrirvara um innsláttarvillur og myndabrengl

Þorrasalir 5-7 Kópavogi . Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri við
einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús.
Áætlaður afhendingatími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Suðursalir 5

201 Kópavogur
Góð staðsetning-frábært útsýni

Stærð: 267,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001
Fasteignamat: 57.350.000
Bílskúr: Já

Lind

Opið
Hús

Hannes
Sölufulltrúi
699 5008

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

hannes@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi
8244031
kristin@remax.is

Mánudaginn 7. október 18:00-18:30

Verð: 63.000.000

RE/MAX LIND kynnir mjög fallegt 6-7 herbergja parhús á pöllum við Suðursali í Kópavogi. Rúmgott
eldhús með miklu skápaplássi. Stofa er björt og rúmgóð, mikil lofthæð. Fjögur svefnherbergi. Útgengt
er úr hjónaherbergi út á suðursvalir með glæsilegu útsýni. Baðherbergi er flísalagt með hornbaðkari,
fallegri innréttingu og þakglugga. Stór ca 150fm timburverönd. Stutt í skóla, sundlaug, íþróttaaðstöðu
og aðra þjónustu. Allar nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 699 5008

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
5107900

BJÓÐUM VELKOMINN TIL
STARFA SÖLUFULLTRÚANN
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sími 661 7788
bo@landmark.is

ÁRALÖNG REYNSLA

thorunn@remax.is

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

ÍRIS HALL
Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Löggiltur fasteignasali
irishall@landmark.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
Búseturéttur á markaðsverði
Smyrlaheiði 22 í Hveragerði
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 98 fm af stærð.
Íbúðin er í enda í fjögurra íbúða raðhúsi og fylgir stæði í bílakjallara og
aðgangur að samkomusal.Ásett verð búseturéttar er kr. 2 millj. og eru
mánaðargjöld um 145.000.-. Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið
nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli

Stekkjargata 5 í Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt
garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 fm.
Ásett verð búseturéttar er kr. 5.950.000.- og eru mánaðargjöld
um 149.000.-. Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið nema
rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Prestastígur 6 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um 82 fm. Íbúðin
er á þriðju hæð í fjögra hæða fjölbýlishúsi og eru svalir yﬁrbyggðar. Í
húsinu er lyfta og fylgir aðgangur að samkomuhúsi.
Ásett verð búseturéttar er kr. 8.5 millj. og eru mánaðargjöld um
101.000.-. Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn
samkvæmt mæli.

Víðigerði 19 í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð ásamt garðskála og
bílskúr. Íbúðin ásamt garðskála er um 91 fm og bílskúr um 28 fm.
Ásett verð búseturéttar er 3.5 millj. og mánaðargjöldin
eru um kr. 148.000.-Í mánaðargjaldinu er allt nema
rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta tíma
á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 11. október n.k.Tilboðsfrestur er til 18. október n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að Kletthálsi 1
í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
Grænlandsleið 40 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð um 95
fm að stærð. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Sér inngangur er inn á hvora hæð fyrir sig. Bílskúr
fylgir íbúðinni. Verð búseturéttarins er um kr. 5.9
millj. og eru mánaðargjöldin um 128.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn
samkvæmt mæli.

Víðigerði 8 í Grindavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin
ásamt garðskála er um 91 fm og bílskúr um 28
fm.Verð búseturéttarins er um kr. 4.2 millj. og eru
mánaðargjöldin um 141.000.-. Í mánaðargjaldinu er
allt innifalið nema rafmagn og hiti
samkvæmt mæli.

Kríuland 23
í Sveitarfélaginu Garði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi.
Íbúðin er 3ja herbergja ásamt bílskúr. Íbúðin er um
90 fm og bílskúrinn um 30 fm. Verð búseturéttarins er um kr. 7.2 millj. og eru mánaðargjöldin
um 103.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið
nema rafmagn samkvæmt mæli.

ABBA fasteignamiðlun sími: 426-9000 kynnir til sölu
Gistihúsið Fosshól í Þingeyjarsveit.
Staðsett við eina af náttúruperlum landsins, Goðafoss í Skjálfandaﬂjóti.
21 herbergi í tveimur húsum, hægt að hýsa 54 gesti í einu. Veitingasalur
fyrir 50 gesti. Frábært tækifæri í ferðaþjónustu.
Sjá nánar á : http://abbafast.is/
Verð: 130.000.000
Haraldur A. Haraldsson
löggiltur fasteignasali/viðskiptafræðingur

Dalvegi 16d, 201 Kópavogi
Sími: 426 9000
www.abbafast.is

Stekkjargata 27
í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi.
Íbúðin er 3ja herbergja ásamt garðskála og bílskúr.
Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 fm.
Verð búseturéttarins er um kr. 4.9 millj. og eru
mánaðargjöldin um 149.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og
hiti samkvæmt mæli.

Umsóknarfrestur er til 14. október n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 552-5644 milli kl. 9-15. Einnig er hægt að
nálgast nánari upplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

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

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ

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

Í fasteignaviðskiptum
skiptir traust öllu máli
Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • www.fold.is • fold@fold.is
Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Magni Ómarsson sölumaður • Einar Ágúst Magnússon sölumaður • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.

GRANDAVEGUR 4, 2. HÆÐ
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 8. 10. FRÁ KL. 17.30 - 18.00
PIÐ

GRANDAVEGUR 4, 2. HÆÐ:
Ca. 123 fm. glæsileg íbúð á annari hæð.
Eldhús m. nýlegri innréttingu og tækjum,
endurnýjað baðherbergi. Nýlegt parket á
gólfum, suðursvalir. Verð 37,9 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 8.9.
FRÁ KL.17.30-18.00 VERIÐ VELKOMIN.
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ÁSVALLAGATA 6, NEÐSTA HÆÐ
OPIÐ HÚS MÁNUD. 7. 10. FRÁ KL. 17.30 - 18.00

OP

IÐ

EIGNIR VIKUNNAR

Sumarhús

ÁSVALLAGATA 6, NEÐSTA HÆÐ:
Björt og falleg 3ja herbergja íbuð í virðulegu
húsi á rólegum stað v. Ásvallagötu. Tvö
svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi,
geymsla og þvottahús á hæðinni.
Verð 23,9 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 7.9.
FRÁ KL.17.30-18.00 VERIÐ VELKOMIN.

S
HÚ

Bergstaðastræti-jarðhæð m. sérinngangi.

Möðruvellir 14, Kjós
Möðruvellir 14, sveitasetur á stóru eignarlandi í
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnherbergi, svefnloft, baðherbergi, stóra stofu og opið
eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá , nálægt
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha.
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika.
Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt
borginni. Verð 24,9 millj.

Einbýli

Sérlega skemmtilega skipulögð ca. 90 fm. íbúð m. sérinngangi á frábærum stað í 101. Hellulögð
verönd fyrir framan sérinngangi. Sklptist í góðar stofur, stórt svefnherbergi, eldhús m. nýlegri
innréttingu og tækjum og endurnýjað baðherbergi m. nuddbaðkari og sturtu, gengt er frá baðhebergi og svefnherbergi á aflokaða sérverönd. Verð 29,9 millj.

KIRKJUGERÐI 12, EINBÝLI VOGUM VATNSLEYSURTRÖND

OPIÐ HÚS MÁNUD. 7. 10. FRÁ KL. 17.30 - 18.00
IÐ
OP

H

KIRKJUGERÐI 12, VOGUM, VATNSLEYSUSTRÖND, EINBÝLI: Ca. 142 fm. fallegt einbýlishús m. bílskúr á góðum stað Í vogunum.
húsið skiptist í 3 svefnherbergi o.fl., stór
bílskúr. Falleg gróin lóð og góður pallur v.
húsið. Verð 24,9 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 7.9.
FRÁ KL.17.30-18.00 VERIÐ VELKOMIN.

ÚS

Sumarhús

Víðimelur SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR
Eikjuvvogur einbýli
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús við Eikjuvog.
Arinn hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti í stofu. 4-5 svefnherbergi á hæðinni. Möguleiki að innrétta íbúð
með sérinngangi í kjallara. Húsið er samtals um 290
fm. Tvöfaldur bílskúr. Verð 68,9 millj.

Sumarhús

SUMARHÚSIN
SELJAST

Sólheimar- Tjarnholtsmýri-BÚGARÐUR .
Glæailegt ca. 104 fm hús á 2,5 ha. eignarlóð nálægt
Sólheimum í Grímsnesi. Húsið er nýtískulegt og
vel búið. Eign sem hentar vel fyrir áhugafólk um
ræktun, hestamenn o.fl. Verð 29,9 millj.

SUMARHÚS-ÚTHLÍÐ
Vandaður bústaður, vel staðsettur bústaður milli
Laugavatns og Geysis í Haukadal. Húsið stendur
hátt í skipulagðri sumarhúsabyggð með ,mklu
útsýni. Á góðum palli er heitur pottur og rúmgóð
geymsla og sérbaðherbergi með stórum sturtuklefa
er við húsið. Hitaveita, vatn og rafmagn frá opinberum veitum.Verð 18.5millj.

Á FOLD

Víðimelur , 1.hæð og bílskúr. Mjög falleg ca. 109 fm. sérhæð ásamt ca. 30 fm. bílskúr.. Sérinngangur, þrjú svefnherbergi,rúmgóð stofa, fallegt eldhús og baðherbergi, Gengt frá svölum í stórann
garð. Verð 39,9 millj.

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

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR. ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

533-1616

Álfheimar - 5 herbergja

LANGAMÝRI 47 GARÐABÆ.
Mjög vel staðsett og skemmtilega hannað 179 fm parhús á tveimur hæðum,
þar af 31 fm innbyggður bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg og rúmgóð
verönd og 30 fm svalir. Stutt í skóla
V. 53,5 m .5555

5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu
hæðum í syðst í Álfheimum.34
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í
kjallara og í útleigu. Samtals er
eignin 144,2 fm. Skipti á eign á
Akranesi möguleg.
V. 30,9 m.5679

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli.
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli
Íslands við húsgaﬂinn. Á jarðhæð
er sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús. Gamlar innréttingar.
V. 17,2 m. 6280

AKRANES - Lyftuhús.
Tindaﬂöt 4, lyftublokk með ca.
75 fm svölum og stæði í bígeymslu.
124,6 fm. íbúð í sérﬂokki á fjórðu
hæð (401) með frábæru útsýni.
V. 32,9 m .6274

Gott ca. 40 fm sumarhús á
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm
eignarland. Húsið skiptist í stofu og
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og
baðhb. með sturtu. Rafmagn. Húsið
var ﬂutt á staðinn 2011. Steyptar
undirstöður. Ný rotþró.
V. 12,9 m. 4742

Miklabraut-Langahlíð

Mosfellsbær - Hlíðarás
LAUST
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið
er samtals um 312,4 fm þar af
50,2fm innb. bílskúr á efri hæð.
Húsið stendur fremst í lokaðri
götu. Góð aðkoma. Tveggja íbúða
möguleiki. Laust við kaupsamning.
V. 55,0 m. 5836

Jöklafold - Grafarvogur

Kristnibraut -lyftuhús

KRINGLAN - Ofanleiti

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul

Grímsnes-Hæðarendi-

Þingvellir/Miðfell

4ra herbergja 114,90 fm endaíbúð
á 1. hæð með tvennum svölum
ásamt 20,6 fm bílskúr eða samtals
135,5 fm.öll sameign snyrtileg og
umhverﬁ ákaﬂega friðsælt.
V. 29,5 m. 6094

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

Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu
litlu fjölbýli. Aﬂokuð 40 fm verönd
með skjólveggjum út frá stofu.
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.
V. 23,5 m. 6199

Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,
samtals 243,2fm þar af innbyggður
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi.
Möguleiki á aukaíbúð.
Vel staðsett eign.

Sumarhús á 1 hektara eignarlandi
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö
herbergi. Ekki búið að tengja vatn
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á
austurleið. Ýmis skipti
V. 8,9 m. 6306

Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er
Snorrahús sem Húsasmiðjan framleiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eldhús, salerni með wc og svefnherb.
Verönd Stutt að Þingvallavatni.
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668
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Ýmis skipti. Verslunar og
þjónusturými á horni Miklubrautar
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara.
Skv. nýjum skiptasamningi telst
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

Krakkastöðin fylgir
með áskrift að Stöð 3
Stöð

+

+

2.990 kr.
á mánuði.

FYLGIR
áskrift
að Stöð 2

Dagskrá

krakkabíó kl 19:00

Amazing
Race
7:00 | 11:00 | 15:00

8:00 | 12:00 | 16:00

9:00 | 13:00 | 17:00

10:00 | 14:00 | 18:00

Graceland

7:25 | 11:25 | 15:25

8:25 | 12:25 | 16:25

X Factor
9:25 | 13:25 | 17:25

10:25 | 14:25 | 18:25

Shameless
Hunted
7:50 | 11:50 | 15:50

8:50 | 12:50 | 16:50

Lesnar sögur og skjámynd kl. 20:30 - 22:00

9:50 | 13:50 | 17:50

10:50 | 14:50 | 18:50

| FÓLK |
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SÝNINGIN SKVÍS Í SPARK

HAUSTDEKUR
HEIMA VIÐ

Sýningin SKVÍS verður opnuð
11. október kl. 20 í Spark Design
Space, Klapparstíg 33.
Sýningin samanstendur af
nýjum veggspjöldum eftir grafíska
hönnuðinn Sigga Eggertsson.
Veggspjöldin eru sérstök enda
raðast þau upp í símunstur svo
hægt er að nota þau sem veggfóður. Raða má veggspjöldunum
saman í margra metra verk eða
setja þau upp sem stök veggspjöld.

Siggi Eggertsson er fæddur
árið 1984. Átján ára hóf hann
nám í grafískri hönnun við
Listaháskóla Íslands. Hann flutti
til London strax að námi loknu
og starfaði þar uns hann fluttist
Berlínar árið 2008.
Verk Sigga hafa vakið mikla
athygli. Árið 2006 valdi tímaritið Print Magazine Sigga sem
eina af helstu vonarstjörnum
hönnunar undir 30 ára aldri.

Árið 2008 var hann valinn besti
hönnuðurinn af New York Art
Directors Club‘s Young Guns og
2012 hlaut hann hin virtu gullverðlaun The Art Directors Club
of Europe Awards. Hann hefur
meðal annars starfað fyrir Nike,
Microsoft, H&M, Stüssy, Norton,
Playstation, Coca Cola, Nokia og
New York Times.
Sýningin SKVÍS stendur til 16.
nóvember.

SIGGI EGGERTSSON Veggspjald af
sýningunni SKVÍS.

● KÓSÍHEIT
Október er hárréttur tími til að
anda að sér fersku haustlofti,
njóta náttúrunnar og safna
saman litskrúðugum haustlaufum, berjum og könglum til
að setja í stásslegan haustkrans á útidyrahurðina.
Þegar snemma skyggir en
veður er enn þá milt er líka
upplagt að njóta haustdýrðarinnar í garðinum eða
á svölunum með fallegum
kertaluktum, hlýjum teppum
og púðum í garðhúsgögnunum,
glitrandi ljósaseríum á trjám og
runnum og litríkum, blómstrandi haustplöntum á borðum.

TILBOÐ
OÐ

HREINT OG KLÁRT

Glæsilegar innréttingar á tilboðsverði

TRÉ UNDIR
BÆKURNAR
■ FLOTT HÖNNUN
Bókahillur setja skemmtilegan svip á herbergið. Þær
geta verið af öllum mögulegum
gerðum og sumar mjög frumlegar eins og þetta tré sem
sýnt er á myndinni og einhver
hugvitsmaður hefur hannað.
Bókahillan hentar bæði fyrir
bækur og blöð, er gróf en samt í
nútímalegum stíl. Slík bókahilla
hentar vel í sjónvarpsherbergi
eða í unglingaherbergi. Hún er
gerð úr fallegum viði. Það var
Art & Design á Facebook sem
sýndi þessa hönnun en ekki
fylgdi sögunni hvar hægt væri
að nálgast slíkar hillur eða hver
hannaði.

JÓLAENGILL
■ FYRIR SAFNARA
Margir safna jólaóróanum frá
Georg Jensen en nú eru jólaóróinn 2013
komin í verslanir.
Það var danski
tískuhönnuðurinn Malene Birger sem hannaði
óróann að þessu
sinni. Hún leit
til æsku sinnar
og föndurgerðar
þegar hún
hannaði þennan
fallega engil.
Einnig var dómkirkjan í Palma á
Mallorca henni innblástur en þar
býr hönnuðurinn.

Ð
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Baðherbergi

25%

4LÓIJMMVS

Vandaðar hillur

Pottaskápar

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

Þvottahúsinnréttingar

NÚ ER LAG AÐ GERA

TTUR
AFSALFÁ
ÖLLUM
GUM
INNRÉTTIN ER
B
Ó
T
Í OK

GÓÐ KAUP
KOMDU MEÐ MÁLIN og við
hönnum, teiknum og gerum
þér hagstætt tilboð

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

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

RAFTÆKI

VÖNDUÐ
V
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RAFTÆKI
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ÁBYRGÐ
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Fríform annast alla þjónustu.
(Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).
g

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

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

Sendibílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Hreingerningar

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

HJÓL MEÐ SÁL
YAMAHA FJ1100. Árg ‚85, ek 25 þ.km.
Influtt nýtt. Ásett verð 480þ...Rnr
123814.

Rafvirkjun

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662
0662
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Bílaþjónusta

Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

KIA Sorento ex luxury 197 hö. Árgerð
2011, ekinn 30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.690.000. Rnr.990436.

HÖRKUHJÓL FYRIR
PENINGINN
KAWASAKI VN1500. Árg.‘01, ek. 37
þ.mílur. Drekkhlaðið aukahlutum.
Ásett verð 850þ...Rnr 136473.

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

MERCEDES BENZ Ml 350 bluetec
. Árgerð 2012, ekinn 32 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 11.990.000.
Rnr.990521.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Málarar
MÁLARAMEISTARI

SKOÐAR ÖLL SKIPTI
KAWASAKI ZX-6R. Árg.‘10, ek. 16 þ.km.
Eigandi skoðar skipti, hrikalega flott
eintak. Ásett 1.090þ...Rnr 124444.

TOYOTA Land cruiser 150 vx. Árgerð
2010, ekinn 45 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 9.900.000. Rnr.210013.

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

Hjólbarðar

Við tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171
& egillsverris@gmail.com

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

LÆKKAÐ VERÐ - TILBOÐ

Varahlutir
Eigum orðið mikið úrval notaðra
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki,
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron,
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault,
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða
í s. 567 5040/ 7785040

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar
eða niðurrifs. S. 892 7852

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Slípum upp,lökkum og bónum allar
tegundir af Parketi og steingólfum.
www.parketslipunrvk.is Hvert á land
sem er. Alltaf bestu verðin. 7728100.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

MÚRVIÐHALD S. 770 4520

Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav.
S. 899-4254.

HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - Steining
- Múrarar Áratuga reynsla.
Smiðir - Málarar Háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.

BORG HÚSAVIÐHALD
Málarar, múrarar, píparar og
húsasmiðir. Tilboð/tímavinna.
Faglærðir menn á ákjósanlegu verði.
S. 779 0900.
Húsasmíðameistari. Alhliða
smíðavinna, tilboð eða
tímavinna. Sími 777 8450 eða á
thorarinnscheving@live.com

Spádómar

Netfang: murvinna@gmail.com

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

ÞJÓNUSTA
Bílar óskast
Pípulagnir
PÍPULAGNIR
BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

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

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum,
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

HONDA CRF450. Árg.‘07 árg., hjól
í toppstand. Ásett verð 450þ...Rnr
123655.

Húsaviðhald

PARKETSLÍPUN
REYKJAVÍKUR

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

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.

FRÁBÆRT EINTAK

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

SMÁPARTAR.IS

VW - SKODA - VARAHLUTIR

KRÓKUR

Önnur þjónusta

HIMNAMÁLUN
Geri tilboð í allt sem tengist
málningarvinnu og sandsparsli.
Heiðarleiki, fagmennska og sanngjarnt
verð. Himnamálun Hilmar Sigurðsson
málarameistari S: 851-1960.
himnamalun@gmail.com

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

Toyota LC 80VX, árg.‘93, 4,2 dísel,
38” dekk, leður. Auka tankur. Læstur
að framan og aftan. 4:88 hlutföll.
Loftdæla, loftkútur o.fl. Verð
1.750.000 stgr. Uppl. s: 697 4540.

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

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

Búslóðaflutningar

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

REGNBOGALITIR
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Bílar til sölu

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2012,
ekinn 33 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.350.000. Rnr.210194.

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

ÓSKA EFTIR BÍL

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Óska eftir sparneytnum smábíl,
lítið ekinn, verð 600-800 þúsund,
staðgreitt. Vinsamlegast sendið SMS í
síma 895-1554

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

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM
ÞEIR SEM FARNIR ERU
SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ
ÞÍNA.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

KEYPT
& SELT

Til sölu
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Verslun

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

Ný upptaka, svo góð að við munum
ekki eftir annarri sem er betri! Kyn.
sögur Rauða Torgsins, s. 905-2002 og
535-9930, augl.nr. 8351.
Kona, leitar þú tilbreytingar? Auglýstu
frítt á Rauða Torginu, það ber árangur
strax, 100% leynd. Síminn er 5359923.

til sölu

(OTEL 6OGAR TIL SÎLU

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

MILD MORGUN- OG
KVÖLDBIRTA
Fallegir saltkristalslampar í miklu
úrvali. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata),
200 Kópavogi. Opið mán-fös: kl 14-18.
Sími 517-8060. www.ditto.is

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ
AUÐNUM II, 190 VOGAR.
Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar,
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å S   WWWHOTELVOGARIS

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

HEILSA
Heilsuvörur
HITAVEITUSKELJAR OG LOK
Eigum til Hitaveituskeljar til afgreiðslu
strax.Stærð 210x210cm. 1650 lítrar.
Byggaðar úr trefjagleri. Sterkustu
og vönduðustu hitaveituskeljar á
markaðnum í dag. Litir: Svört og
Moonscape. 100% sjálfberandi skeljar.
Eigum lok á lager fyrir rafmagnspotta
og hitaveituskeljar. www.Heitirpottar.is
Sími 777 2000, (Sogavegi 3, í verslun
Fiskikóngsins)

Óskast keypt

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

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

TANTRA NUDD
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

Atvinna í boði

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

Nudd
KAUPI GULL !

ATVINNA

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

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

Vantar 2-3 laghenta menn
eða iðnaðarmenn til smiði og
uppsetningar á handriðum og glerjum
ofl. Vinsamlega sendið nafn, símanr,
netfang og eitthvað um fyrristörf á
skelinehf@skelinehf.is
Hressingarskálinn leitar að yfirmanni í
eldhús sem sér um ráðningar, skipulag
og birgðastjórnun. Reynsla af slíku
þarf að vera til staðar. Áhugasamri
sendið póst á hresso@hresso.is

KAFFI SÓLON
leitar eftir aðstoð í eldhúsi,
vaktavinna. Uppl. veitir Pétur í s. 867
9541 Vinsamlega komið í Bankastræti
7 a eða sendið umsókn til: solon@
solon.is

TILKYNNINGAR

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Fundir

Fyrir veiðimenn
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

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

Óska eftir Pfaff saumavél nr.262 eða
260 uppls. í s:557-4705 eða 898-3250

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

Til bygginga

EFRI-HAUKADALSÁ
Veiðifélag Efri-Haukadalsár, Dalabyggð,
óskar eftir tilboðum í veiði á
starfssvæði félagsins frá og með
sumrinu 2014. Tilboðsfrestur er til
1. nóvember nk. Upplýsingar veitir
formaður félagsins, Jóel Bæring
Jónsson í síma 694 4433 eða um
póstfangið mekka@simnet.is

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS
1-2 manna herb. á Funahöfða 17a
og 19 og Dalhrauni 13. Rooms
for 1-2 persons in Funahöfða 17a
-19 Rvk and Dalshrauni 13.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl.
12-18. 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.
R109 laus til leigu 3.herb íbúð í
fallegu og rólegu hverfi snemma@
visir.is

Atvinnuhúsnæði
HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

TIL LEIGU.
við Lyngás Garðabæ. 87 fm með
innkeyrslud. Við sund. 40 fm
verslunar/þjónustuhúsnæði á
jarðhæð, 20 og 40 fm skrifstofu/
þjónustuhúsnæði og 45 fm geymslu/
iðnaðarrými á jarðhæð. leiguval.is S.
894 1022 553 9820
75 fm verslunar- / iðnaðarhúsnæði til
leigu í Kópavogi. Uppl. í síma 6989030.

ANNAR FÉLAGSFUNDUR
VETRARINS VERÐUR
Á HÓTEL NATURA
(LOFTLEIÐUM) KL. 20:00 Í
KVÖLD.
Á dagskrá verða innanfélagsmál,
kynning á nýrri fjöðrun og
fjaðrakerfum ásamt því sem
vetrarstarfið framundan verður
rætt. Nýjir sem eldri félagar
hvattir til að mæta.
Stjórnin

Einkamál

Save the Children á Íslandi

5
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

Myndasögur
KL. 21:10 HOSTAGES

PONDUS

Eftir Frode Øverli

Hún verður að myrða forsetann til að bjarga fjölskyldu sinni.

Ertu nokkuð að
Jaaah? hamast á dýrinu
þarna inni?

Gunther?

Spennandi

Neeeeiiiin!

Ekki ljúga að
mér, kæri minn.
Komdu þér
þaðan út undir
eins!

Jawohl!
Jawohl!

mánudagskvöld!
KL. 20:05
UM LAND ALLT
Kristján Már heimsækir
Öræfasveit og hittir Knút
Bruun og Önnu Sigríði
Jóhannsdóttur.

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Ríkisskattstjóri

Og mundu,
ég vil ekki að fundur
síðasta árs endurtaki sig, þannig að
ekki segja orð!

KL. 21:55
THE AMERICANS
Vandaðir spennuþættir
um hjón sem eru í raun
meðlimir sovésku
leyniþjónustunnar.

BARNALÁN

KL. 22:05
BLACK SWAN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mamma og pabbi
eru búin að klippa
neglurnar á Lóu.

Natalie Portman fékk
Óskarsverðlaun fyrir leik
sinn þessari áhrifamiklu
mynd Darrens Aronofsky.

Hvernig Það var grátið ...
gekk? klórað... og nokkrar
flóttatilraunir
gerðar...

... og Lóu fannst
þetta ekkert sérlega
skemmtilegt heldur.

KL. 19:00
KRAKKABÍÓ
KALLI Á ÞAKINU
Þessi fallega og skemmtilega teiknimynd er byggð á
bók Astrid Lindgren.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Ást er laun ástar.
Málsháttur

KL. 20:45
MINDY PROJECT

6

7

9

KL. 21:10
GRACELAND

3

4

10

13

15

16

18

21

17

19

20

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. klink, 6. ólæti, 8. sigti, 9. stroff, 11.
tveir eins, 12. krapi, 14. ljúka, 16.
hvað, 17. sérstaklega, 18. veitt eftirför,
20. tveir eins, 21. notalegur hiti.

11

14

6 stöðvar aðeins 7.990 kr.

5

8

12

Spennandi þáttaröð um
ungan nýliða í bandarísku
alríkislögreglunni sem er
sendur til Kaliforníu.
Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is

2

1

LÓÐRÉTT
1. slitrótt tal, 3. þys, 4. ófrægðarpappír,
5. skítur, 7. heimting, 10. samræða,
13. hólf, 15. illgresi, 16. slegið gras,
19. í röð.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. mynt, 6. at, 8. sía, 9. fit,
11. ðð, 12. slabb, 14. klára, 16. ha, 17.
sér, 18. elt, 20. ff, 21. ylur.
LÓÐRÉTT: 1. tafs, 3. ys, 4. níðbréf, 5.
tað, 7. tilkall, 10. tal, 13. bás, 15. arfi,
16. hey, 19. tu.

Gamanþáttaröð um konu
sem er í góðu starfi en
gengur illa að fóta sig í
ástarlífinu.

Sergey Fedorchuk (2667) hefur farið
mikinn á Stórmeistaramóti TR sem
nú er í gangi. Í fimmtu umferð vann
hann Braga Þorfinnsson (2483).
Hvítur á leik

27. Hxd6! Hxd6 (27...Dxc2+ 28. Ka1
skilar engu) 28. Bb5+! Bragi gafst
upp enda verður hann mát eða tapar
miklu liði eftir 28...Dxb5 29. Dxd6.
Úkraínumennirnir Oleksienko og
Federchuk eru í algjörum sérflokki á
mótinu.
www.skak.is. Næstsíðasta umferð
Stórmeistaramóts TR

WHIRLPOOL FRYSTITÆKI

Whirlpool WHM4611
• 454 Lítra frystikista
• 4 körfur
• Hraðfrysting
• Ljós í kistunni og lás
• 2 hjól og 2 fætur

VERÐ

• ECO Stilling (orkusparnaður)
• Orkuflokkur A+
• Frystigeta á sólahring 21kg
• Frystigeta við straumrof 35 klst
• Mál (hxbxd): 92 x 141 x 70 sm

119.995
FRÁBÆRT VERÐ

Whirlpool AFG6292B
• 255 Lítra frystikista
• ECO Stilling (orkusparnaður)
• 2 körfur
• Orkuflokkur B
• Hraðfrysting
• Frystigeta á sólahring 17kg
• Ljós í kistunni og lás
• Frystigeta við straumrof 35 klst
• 2 hjól og 2 fætur
• Mál (hxbxd): 88,5 x 95 x 66 sm.

VERÐ

64.995
FRÁBÆRT VERÐ

WHIRLPOOL FRYSTIKISTUR
Lás

Ljós

Frystig.
24 klst.

Orkuflokk.

FRÁBÆR
VERÐ

1

Já

Nei

13 kg

A+

Kr. 64.995

70

1

Já

Já

18 kg

A+

Kr. 79.995

95

66

2

Já

Já

17 kg

B

Kr. 64.995

92

118

70

2

Já

Já

20 kg

A+

Kr. 89.995

390

92

141

70

3

Já

Já

20 kg

A+

Kr. 99.995

390

92

141

70

4

Já

Já

18 kg

A+

Kr. 109.995

454

92

141

70

4

Já

Já

21 kg

A+

Kr. 119.995

Lítrar
nettó

Hæð
í sm

WH1410

133

87

58

65

WHM2511

251

92

101

AFG6292B

255

89

WHM3111

311

WHM3911
WHE3939T
6th Sense

WHM4611

Breidd Dýpt Körfí sm
í sm
ur

WHIRLPOOL FRYSTISKÁPAR

Hillur Skúffur

AFB601

88

85

55

58

0

4

Nei

8 kg

A+

Kr. 59.995

WV1510

165

143

55

58

0

6

Nei

8 kg

A+

Kr. 84.995

WVE1640W

202

159

60

62

2

4

Nei

24 kg

A+

Kr. 99.995

WVE1840W

235

179

60

63

2

5

Nei

24 kg

A+

Kr. 114.995

FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ 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 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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Kæri Sigmundur Davíð
BAKÞANKAR
Sögu
Garðarsdóttur
FRÁ HÖFUNDUM SHREK OG MADAGASCAR
FRÁBÆR TEKNIMYND UM SNIGIL SEM VILL
VERÐA KAPPASKSTURSHETJA!

ÉG er því ekki bara að biðja þig um að



THIS IS SANLITUN
TÚRBÓ 2D
HROSS Í OSS
BLUE JASMIN
DIANA

KL. 8 - 10.40
KL. 3.30 - 5.40
KL. 8 - 10
KL. 10
KL. 4 - 6 - 8
KL. 4 - 6 - 8
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8
KL. 10.15
KL. 10.15
og

síðan þú varðst ráðherra og finnst þú svo
spennandi. Við erum sammála um fátt,
umgöngumst ekki sama fólkið og bakgrunnur okkar gæti ekki verið ólíkari. Þú
sóttir nám í skipulagsfræðum í erlendum
stórskóla en ég lærði afbyggingu í litlum
íslenskum listaháskóla. Við syndum auk
þess ekki í sömu laug og förum hvort í
sinn klefann. Í stuttu máli: okkur greinir á
um margt.

„STERK MYND SEM SPYR
ÁLEITINNA SPURNINGA“
-S.B.H., MBL
“EIN BESTA
MYND ÁRSINS!”
- T.V., BÍÓVEFURINN/S&H

HÁSKÓLABÍÓ



ABOUT TIME
TÚRBÓ 2D / 3D ÍSL.TAL
RUNNER RUNNER
RUNNER RUNNER LÚXUS
HROSS Í OSS
HROSS Í OSS LÚXUS
AULINN ÉG 2 2D
BLUE JASMIN
ELYSIUM
2 GUNS
Miðasala á:

g þekki þig ekki persónulega en tilgangur þessa bréfs er einmitt að breyta
þeirri leiðu staðreynd. Ég kem mér bara
beint að efninu: Viltu vera opinber pennavinur minn næstu fjögur árin?

ÉG hef fylgst með þér í svolítinn tíma eða

“SKEMMTILEGASTA ÍSLENSKA
KVIKMYND SEM ÉG HEF SÉÐ LENGI!”
- BERGSTEINN SIGURÐSSON,
DJÖFLAEYJAN RÚV
“ÞESSI MYND ER MEÐ BETRI
MYNDUM SEM ÉG HEF SÉÐ. PÚNKTUR.
ÞAÐ ER EKKI SLEGIN FEILNÓTA.”
- MIKAEL TORFASON

SMÁRABÍÓ

É

skrifa mér vegna þess að mig hefur
alltaf dreymt um að eiga valdamikinn pennavin heldur er ég viss
um að við gætum kennt hvort öðru
margt. Við værum svona eins og
Cher og Dionne í kvikmyndinni
Clueless, færum saman í andlegt
ferðalag og lærðum að meta það
framandi í stað þess að hárreyta og

KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 5.45
KL. 6 - 8 - 10
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 8 - 10.30

BORGARBÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

TURBO 3D
KL.6
ABOUT TIME KL. 8 - 10.10
AULINN ÉG 2 3D KL. 6

/ RUNNER RUNNER KL. 8 - 10

5%

ZZZODXJDUDVELRLV

gera grín að tískuslysum. Hvert bréf yrði
líka eins og steinn í þá brú sem þarf að
byggja yfir gjána milli þings og þjóðar.

ÉG heiti því að vera skemmtilegur pennavinur. Heimurinn er fullur af vondum
pennavinum, Sigmundur, en ég er ekki einn
af þeim. Einu sinni átti ég í löngu bréfasambandi við strák frá Namibíu sem hét Nkiru
og sendi honum marga penna og límmiða
sem hann bað mig um, auk íslenskra seðla.
Ég beið í ofvæni eftir afrískum límmiðum,
eða hverju því sem kann að vera gjaldmiðill í þeirri álfu, en það eina sem ég fékk
var snjáð mynd af manni sem leit hreint
ekki út fyrir að vera 12 ára eða svartur.
Þú hefur kannski sagt margt sem þú getur
ekki staðið við en aldrei hefur þú gefið mér
ádrátt um límmiða.

ÉG vil, sem fyrsta skref í glæstri vináttu,
bjóða fram fylgd mína á Drekasvæðið.
Það verður hættuför og þig mun muna um
sterka stelpu sem hefur reynslu af svona
skepnum en ég er ósigruð í drekabardögum
eftir þó sex sýningar af Bróður mínum
ljónshjarta í uppsetningu átta ára bekks
Landakotsskóla.

Reykjavík
International
Film
Festival

26. SEPT. - 6. OKT. 2013
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Still Life hlaut Gullna
Lundann á RIFF
ÍSL OG ENS TAL

 AV

ýÀ
6, 9
5.50 3D
8, 10
8
5.50 2D
10:30

ABOUT TIME
TÚRBÓ - ÍSL
RUNNER RUNNER
DIANA
AULINN ÉG 2 - ÍSL
MALAVITA

Verðlaunaafhending RIFF-kvikmyndahátíðarinnar fór fram í Gamla bíói á
laugardagskvöld. Still Life hlaut fyrstu verðlaunin, Gullna lundann. Still Life hlaut
einnig FIPRESCI-verðlaunin og Hvalfjörður var valin besta íslenska stuttmyndin.
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THE HOLLYWOOD REPORTER

JOBLO.COM

NEW YORK OBSERVER

LEIKSTJÓRI OG DÓMNEFND FIPRESCI-dómnefndin valdi Still



HLAUT GULLNA EGGIÐ Stuttmyndin Good Night fékk Gullna

ENTERTAINMENT WEEKLY




eggið. Hér er leikstjórinn Muriel D‘Ansembourg.



VARIETY

LOS ANGELES TIMES

Life bestu myndina. Hér er dómnefndin með leikstjóranum.
Frá vinstri: Börkur Gunnarsson, Uberto Pasolini, Rolf-Ruediger
Hamacher og Mette Karlsvik.
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BESTA STUTTMYNDIN Hvalfjörður var valinn besta íslenska

stuttmyndin. Hér eru Guðmundur Arnar Guðmundsson leikstjóri og Anton Máni Svansson, framleiðandi myndarinnar, að
þakka fyrir sig.

TEKUR VIÐ GULLNA LUNDANUM Uberto Pasolini, leikstjóri
Still Life, tekur við Gullna lundanum úr hendi frú Vigdísar
Finnbogadóttur, formanni dómnefndar.
MYND/ÓLÖF KRISTÍN HELGADÓTTIR
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VEGNA FJÖLDA ÁSKORANA HALDA VINSÆLUSTU KVIKMYNDIRNAR
Á EFFI ÁFRAM Í SÝNINGUM Í BÍÓ PARADÍS!!
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SJÁ SÝNINGARTÍMA Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas
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Kostulegt vampírupar

Reykjavík
International
Film
Festival

26. SEPT. - 6. OKT. 2013

BÍÓ ★★★★★

Dásamleg, fyndin og ljúfsár

Only Lovers Left Alive/
Aðeins elskendur eftirlifandi

BÍÓ ★★★★★

Leikstjóri: Jim Jarmusch. Leikarar:
Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia
Wasikowska.

The Moo Man/Muu-maðurinn
Leikstjóri: Andy Heathcote.
RIFF-HÁTÍÐIN

Heimildarmyndin um viðkunnanlega bóndann Stephen Hook og
kýrnar hans er dásamleg, falleg,
fyndin og ljúfsár allt í senn.
Hook rekur lítið mjólkurbú á Eng-

landi og selur lífræna mjólk beint
frá býli sínu. Samband hans við
dýrin á bænum, hvort sem það eru
kýrnar, nautin eða hundarnir, er
einstakt enda gefur bóndinn sér
tíma til að tala við dýrin, huga að
þeim og kynnast hverju og einu.
Myndin er ekki aðeins falleg
saga um samband manns og dýra
heldur einnig mjög fræðandi.
Stephen fer óhefðbundnar leiðir í
búskapnum; býli hans er töluvert

minna en gengur og gerist og því
hefur hann tíma til að sinna hverri
kú sem skyldi. Einnig ræðir hann
um ástand mjólkurbúskapar á Englandi, en hann hefur átt erfitt uppdráttar undanfarinn áratug. Að auki
fræðist áhorfandinn töluvert um
líf kýrinnar, sem á það til að vera
óréttilega vanmetin.
Sara McMahon
NIÐURSTAÐA: Dásamleg heimildarmynd í alla staði.

RIFF-HÁTÍÐIN

My ndi n segi r frá t vei mur
vampírum, Adam og Evu, sem
hafa verið giftar í aldir. Adam býr
í Detroit og starfar sem tónlistarmaður. Hann glímir við þunglyndi
vegna heims sem, að hans mati,
versnandi fer. Eva býr aftur á móti

Í hvert skipti sem þú
kaupir ﬂösku af Toppi,
gefur þú 3 LÍTRA af
hreinu vatni til Afríku.

CORY MONTEITH OG LEA MICHELE

Cory var kærasti meðleikkonu sinnar úr
Glee sem er hér með honum á myndinni.
AFP/NORDICPHOTOS

Krufningu Cory
Monteith lokið
Rannsókn á dauða Glee-stjörnunnar Corys Monteith er nú lokið.
Krufning leiddi í ljós að Monteith
hafði sprautað sig með heróíni
og innbyrt mikið magn áfengis
kvöldið sem hann lést á hótelherbergi í Vancouver fyrr á þessu
ári. Krufning leiddi einnig í ljós
að dauði hans var af slysförum.
Leikferill Monteiths hófst árið
2004. Hann hafði allan sinn leikferil í nógu að snúast en varð
stjarna sem oft og tíðum mátti
sjá á síðum slúðurblaða vestanhafs eftir að hann krækti sér í
hlutverk Finns Hudson í þáttaröðinni Glee. Monteith var opinskár við fjölmiðla um lyfjafíkn
sína, sem hann sagði hafa byrjað
þegar hann var aðeins þrettán
ára gamall.
- ósk

Cheryl Cole
missti af ﬂugi
Söngkonan Cheryl Cole missti
af flugi sem hún hafði bókað
til Amsterdam. Vinkona Cole
úr hljómsveitinni Girls Aloud,
Nicola Roberts, var með henni
í för. Heimildarmenn Expresstímaritsins segja að Cole hafi
látið reiðina bitna á starfsfólki
flugvallarins en Cole neitar þeim
sögusögnum.
Talið er að þær hafi misst af
fluginu vegna þess að þær hafi
tekið of langan tíma til þess
að hafa sig til, enda þóttu þær
einkar glæsilegar til faranna
þrátt fyrir stutt flug.
Það fór samt vel um þær stöllur
en þær dvöldu á lúxussetustofu á
flugvellinum á meðan þær biðu
eftir næsta flugi.

SLÖKKTU MEIRA
EN ÞINN
EIGIN ÞORSTA

Toppur is a registered trademark of The Coca-Cola Company © 2013.

MISSTI AF FLUGINU Söngkonan Cheryl
Cole var of upptekin við að snyrta sig
og missti því af vélinni. NORDICPHOTOS/GETTY
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Nánari upplýsingar á:

facebook.com/toppur

í Marokkó og nýtur alls sem lífið
hefur upp á að bjóða. Parið hittist
aftur í Detroit og eitt kvöld kemur
yngri systir Evu, Ava, í heimsókn.
Myndin er dimm, hæg en afskaplega skemmtileg. Vampírurnar hafa
áhugaverða sýn á lífið og tilveruna
eftir að hafa „lifað” í öll þessi
árhundruð, Það eina sem mætti
finna að henni er að enda lokin
drógust aðeins á langinn og hefði
hún mátt enda tíu mínútum fyrr.
Sara McMahon

NIÐURSTAÐA: Skemmtileg mynd
um kostulegt vampírupar. Swinton og
Hidleston sýna frábæran leik, sem og
Wasikowska.
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SPORT
ENSKA DEILDIN
CARDIFF - NEWCASTLE

1-2

0-1 Loic Remy (30.), 0-2 Loic Remy (38.), 1-2
Peter Odemwingie (58.). Aron Einar Gunnarsson
spilaði allan leikinn með Cardiff.

NORWICH - CHELSEA

1-3

0-1 Oscar (4.), 1-1 Anthony Pilkington (68.), 1-2
Eden Hazard (85.), 1-3 Willian (86.)

TOTTENHAM - WEST HAM

0-3

0-1 Winston Reid (66.), 0-2 Ricardo Vaz Te (72.),
0-3 Ravel Morrison (79.). Gylfi Þór Sigurðsson var
tekinn af velli á 63. mínútu.

MAN. CITY - EVERTON

3-1

0-1 Romelu Lukaku (16.), 1-1 Alavaro Negredo
(17.), 2-1 Sergio Agüero (45.), 3-1 Sjálfsm. (69.).

FULHAM - STOKE

1-0

1-0 Darren Bent (82.)

HULL CITY - ASTON VILLA
SUNDERLAND - MAN. UTD

0-0
1-2

1-0 Craig Gardner (5), 1-1 Adnan Januzaj (55.),
1-2 Adnan Januzaj (61.)

SOUTHAMPTON - SWANSEA

2-0

1-0 Adam Lallana (19.), 2-0 Jay Rodriguez (83.)

WEST BROM - ARSENAL

1-1

1-0 Claudio Yakob (42.), 1-1 Jack Wilshere (63.)

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE

3-1

1-0 Luis Suarez (13.), 2-0 Daniel Sturridge (17.),
3-0 Steven Gerrard, víti (38.), 3-1 Dwight Gayle
(77.)

STAÐA EFSTU LIÐA
Arsenal
Liverpool
Chelsea
Southampton
Man.City
Tottenham

7
7
7
7
7
7

5
5
4
4
4
4

1
1
2
2
1
1

1
1
1
1
2
2

14:8
11:5
10:4
07:2
17:8
6:5

16
16
14
14
13
13

Bjargvætturinn frá Belgíu
Adnan Januzaj er fyrsti Belginn til þess að vinna hug og hjörtu stuðningsmanna Manchester United. Kantmaðurinn átján ára á í erﬁðleikum með að velja sér landslið og á aðeins níu mánuði eftir af samningnum.
FÓTBOLTI Eftir vandræðalegt tap
á heimavelli gegn West Brom og
marki undir gegn Sunderland
var Manchester United í vandræðalegri stöðu á Ljósvangi. Enn
hafði ekki kviknað í United fyrir
alvöru í deildinni og nýi stjórinn
David Moyes í leit að neista. Á sex
mínútum breyttist allt.
Belgíski táningurinn Adnan
Januzaj fékk tækifæri í byrjunarliðinu í fyrsta skipti og þakkaði
fyrir sig með tveimur mörkum.
Skyldusigurinn á botnliðinu
vannst og milljónir stuðningsmanna United um allan heim höfðu
loks ástæðu til að vera spenntir.
„Ég man eftir því þegar ég gaf
Wayne Rooney tækifærið í fyrsta
skipti hjá Everton. Adnan er svo
sannarlega í sama gæðaflokki,“
sagði knattspyrnustjórinn skoski.
Vera má að Januzaj hafi létt pressunni á Moyes en hann jók hana um
leið. Samningur Belgans átján ára
við Englandsmeistarana rennur út
í vor og má telja líklegt að umboðsmaður Januzaj hafi opnað kampa-

vínsflösku á laugardagskvöldið.
United missti Frakkann Paul
Pogba til Juventus á sínum tíma.
Sá hefur slegið í gegn á Ítalíu og er
orðinn burðarás í landsliði Frakka.
Stuðningsmenn rauðklæddra vilja
ekki missa Januzaj í hendur annarra stórliða í Evrópu.
Segja má að tími hafi verið
kominn til þess að Belgi stimplaði
sig inn hjá Manchester United.
Reiknað var með því að Marouane Fellaini yrði fyrri til en táningurinn en svo fór aldeilis ekki.
Fjölmargir hafa sett spurningarmerki við miðjumanninn hárprúða og velt fyrir sér hvort hann
hafi gæðin sem þarf á miðju United. Þeirri spurningu er ósvarað.
Fellaini var frá keppni vegna
meiðsla á laugardaginn en virtist
ekki saknað. Landi hans var og er
maður augnabliksins.
Auk óvissu með fra mtíð
Januzaj hjá United er óvíst hvaða
þjóð mun njóta góðs af þjónustu hans á landsliðs sviðinu.
Kant maðurinn, sem kom frá

NÚMER 44 Sumir stuðnings-

menn United vilja að Januzaj
klæðist hinni heilögu treyju
númer 7.
NORDICPHOTOS/GETTY

Anderlecht árið 2011, getur valið
milli þess að spila fyrir Belga og
Albaníu, en foreldrar hans eru
þaðan. Þá gætu Englendingar
reynt að freista Januzaj á grundvelli þess hve ungur hann var

þegar hann flutti til Englands.
Ljóst er að enskir gætu nýtt sér
jafnleikinn leikmann og Januzaj þótt fyrri þjóðirnar tvær séu
mun líklegri lendingarstaður.
kolbeinntumi@frettabladid.is

Í kofum án klósetta
Þorgerður Anna Atladóttir er að jafna sig í öxlinni.
HANDBOLTI „Ég er ekkert rosalega

LÍFEYRISMÁL Á MANNAMÁLI
FRÆÐSLUFUNDUR
Lífeyrissparnaður er ein dýrmætasta eign sjóðfélaga við starfslok. Orðtakið „í upphaﬁ skyldi endinn skoða“ á sannarlega við
um lífeyrissparnað.
Á fundinum verður á aðgengilegan hátt fjallað um helstu þætti
skyldulífeyrissparnaðar og viðbótarlífeyrissparnaðar, mismunandi lífeyrissjóði, ávöxtun og mikilvægi þess að huga snemma
að lífeyrissparnaði sínum.
Fyrirlesari verður Jón L. Árnason rekstrarstjóri Lífeyrisauka og
framkvæmdarstjóri LSBÍ og EFÍA.

klukkustund og verður boðið upp á léttar veitingar.
Skráning á arionbanki.is

Allir velkomnir.

bjartsýn á að þetta verði nokkurn
tímann eins og fyrir tveimur
árum,“ segir Þorgerður Anna Atladóttir, leikmaður Flint/Tönsberg í
norsku úrvalsdeildinni. Skyttan
rétthenta varð fyrir meiðslum
á öxl á undirbúningstímabilinu
sumarið 2012. Þau meiðsli öngruðu
hana alla síðustu leiktíð.
„Ég prófaði að fara í sprautur,
hvíla öxlina og gera ákveðnar
æfingar. Ég varð hins vegar bara
að læra að lifa með þessu og klára
tímabilið,“ segir Þorgerður sem
fór í uppskurð um miðjan maí.
Síðan hefur hún verið að jafna
sig og ekkert tekið þátt í leikjum
Flint/Tönsberg á tímabilinu. Það
hefur komið sér illa í bland við
meiðsli fleiri lykilmanna. Liðið
situr á botni deildarinnar, án
sigurs í þremur leikjum.
„Ég held að ég prófi að spila í
bikarleiknum á þriðjudaginn,“
segir Þorgerður en liðið mætir
liði úr b-deildinni. Á laugardaginn
fær liðið Oppsal IF í heimsókn en
liðið er einnig í botnbaráttu. „Það
verður mikilvægur leikur.“
Þorgerður þvertekur fyrir að
hún finni fyrir pressu frá forráðamönnum Flint að spila sem fyrst.
„Þeir vilja umfram allt að ég
verði góð og geti spilað heil.“
Leist ekki á blikuna í fyrstu
Skyttan rétthenta kom út til
Noregs í júlí og fljótlega var haldið
í æfingaferð til Danmerkur. Sú var
í skrýtnari kantinum.
„Við vorum á tjaldstæði og
gistum fjórar saman í litlum kofum.
Það var ekki einu sinni klósett í
kofunum. Okkur leist ekki á blikuna í fyrstu,“ segir
Þorgerður. Liðið
spilaði æfingaleiki í Danmörku
áður en haldið
var til Noregs.
Átta dög um
fyrir fyrsta leik
var þjálfari liðsins rekinn. Þorgerður telur ákvörðunina hafa
verið rétt.
„Þetta var ekki að ganga og
flestir voru sammála um það.“
Danskur þjálfari er tekinn
við liðinu og er Gunnar
Petersson, fyrrverandi landsliðsþjálfari Noregs, lið inu einnig innan
handar.
Hún
segir
erfitt að bera

styrkleika liðsins til dæmis saman
við Val þar sem hún lék í fyrra.
„Það yrði líklega mjög jafnt
á milli liðanna,“ segir hún á
endanum en bendir á að liðin í efri
hlutanum séu rosalega góð.
Tekur pirringinn út á Brynju
Þorgerður býr í bænum Tönsberg
í Suður-Noregi og líkar lífið vel
ytra. „Bærinn er krúttlegur og
vinalegur,“ segir landsliðskonan
sem hefur í dag störf á leikskóla
í bænum sem hún er spennt fyrir.
„Þá er maður ekki hangandi
heima á milli æfinga að horfa út í
loftið,“ segir skyttan og hlær. Hún
býr í göngufæri við miðbæinn og
fangar íslenskum félagsskap sem
hún hefur í HK-ingnum Brynju
Magnúsdóttur sem einnig leikur
með liðinu.
„Það er gott að geta tekið pirringinn út á einhverjum og tjáð sig
aðeins á íslensku,“ segir Þorgerður
og hlær.
Hún hlakkar til að byrja að spila
aftur en er hóflega bjartsýn í ljósi
meiðslanna. „Það er þannig með
handboltamenn að það er aldrei
100 prósent víst að þetta verði í
lagi. Maður verður bara að læra
að lifa með þessu og reyna að gera
sitt besta.“
-ktd

FJÖLHÆF

Þorgerður
hefur vakið
athygli fyrir
að skora
stundum
mörk
með
vinstri.

Fyrirtækjaþjónusta
Símans fer með
ENNEMM / SÍA / NM57928

hlutverk í Þjóðleikhúsinu

Láttu sérfræðinga okkar finna lausnina sem hentar þínu fyrirtæki.

Vertu með fyrirtækið
í sterkara sambandi

Nánar á siminn.is eða í síma 800 4000.

Í Þjóðleikhúsinu vinnur fjöldi skapandi fólks við það að láta galdurinn ganga upp á hverju kvöldi. Eins og rúmlega
15.000 önnur íslensk fyrirtæki treystir það á fyrirtækjaþjónustu Símans.
Síminn býður fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum upp á bæði fjarskipta- og upplýsingatækniþjónustu.
Starfsfólkið getur þannig einbeitt sér að sínu aðalhlutverki meðan Síminn sér um rekstur, viðhald og öryggi kerfanna.
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Vildi ekki enda ferilinn sem slugsari
Íris Mist Magnúsdóttir hefur ákveðið að kveðja ﬁmleikaheiminn. Fimleikakempunni úr Gerplu brá þegar hún fann áhugann minnka.
Hún á góðar minningar úr áhaldaﬁmleikunum en fannst frábært að geta hvatt vinkonur sínar áfram í stað þess að keppa á móti þeim.
FIMLEIKAR „Ég bjóst aldrei við því

að fá þessa tilfinningu og mér brá
að finna hana þegar hún kom allt
í einu upp,“ segir Íris Mist Magnúsdóttir. Fimleikakempan 26 ára,
sem meðal annars hafnaði í þriðja
sæti í kjörinu um íþróttamann ársins árið 2010, ákvað á dögunum að
hætta keppni í íþrótt sinni þegar
hún fann að metnaðurinn var
farinn að minnka.
„Ég fann að ég var ekki lengur
tilbúin að leggja mig 180 prósent
fram við þetta. Þegar ég fann að
áhuginn var farinn að minnka
langaði mig ekki til þess að enda
ferilinn í einhverju slugsi.“
Íris Mist, sem er uppalin í
Garðabænum en býr nú í Kópavogi, hefur keppt fyrir Gerplu og
íslenska landsliðið um árabil. Hún
var níu ár í áhaldafimleikum en
þegar hún varð sextán ára tóku
hópfimleikarnir við.
„Ég er búin að vera í fimleikum í
nítján ár og það er kominn tími til
að eitthvað annað taki við,“ segir
Íris sem útskrifaðist úr íþróttafræði í vor. Nú leggur hún stund
á sálfræði í Háskólanum í Reykjavík.
Gaman að geta hvatt vinina
Mikill tími hefur farið í æfingar
og keppni hjá Írisi, sem hlotið
hefur mikið lof fyrir stökk sín á
trampólíni. Hún sér þó ekki eftir
einni mínútu.
„Ég hef aldrei grátið tímann sem
fór í þetta. Það eru forréttindi að fá
að gera eitthvað sem manni þykir
svo skemmtilegt,“ segir Íris. Sá
tími sem áður fór í æfingar nýtist

vel í lærdóm, auk þess sem hún
getur sinnt fjölskyldu og vinum
betur en áður. Minningarnar úr
fimleikunum, hvort heldur sem er
áhalda- eða hópfimleikum, verða
alltaf til staðar.
„Ég hefði aldrei viljað sleppa
áhaldafimleikunum. Á sínum tíma
voru þeir það skemmtilegasta sem
ég gerði. En það var líka gaman
að geta farið í aðra útgáfu af
fimleikum sem eru á öðrum forsendum,“ segir Gerplukonan.
Íris Mist segir það rosalega
gaman að vera hluti af hóp eftir
að hafa æft og keppt sem einstaklingur í langan tíma. Æfingar séu
jafn langar og strangar í hópfimleikunum og á áhöldum en þær séu
vissulega öðruvísi.
„Þegar þú hefur keppt við vini
þína í mörg ár í áhaldafimleikum
er gott að geta snúið því við og
hvatt vini þína til dáða,“ segir
Íris Mist sem ber félögum sínum
í Gerplu sérstaklega vel söguna.
Kitlar strax að byrja aftur
Íris hefur unnið allt sem hægt
er að vinna í hópfimleikum með
Gerplu og landsliði Íslands.
Norðurlanda- og Evrópumeistaratitlar standa upp úr. Sá síðasti
kom í Árósum fyrir tæpu ári. Hún
tengir minnkandi áhuga ekki við
neitt spennufall í kjölfar góðs
árangurs. Sex úr liðinu hafi hætt
í haust og hún hafi bæst í hópinn
að loknum æfingabúðum í sumar.
Þá eru þrír af fjórum þjálfurum
hættir tímabundið hið minnsta.
Íris kvíðir þó ekki framtíðinni.
„Þótt margar hafi hætt er efni-

STÖKKKEMPA Íris Mist ætlar að einbeita sér að sálfræðinámi sínu í HR. Hún útskrifaðist úr íþróttafræði í vor og segir
drauminn að starfa sem íþróttasálfræðingur. „Eða nei, það er ekki draumur. Ég ætla að gera það.“
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

viðurinn rosalega góður. Ég hef
fulla trú á því að þær geti unnið
gullið ef þær halda áfram að æfa
jafnvel og þær eru að gera núna.“
Evrópumeistaramótið haustið
2014 fer fram hér á Íslandi. Íris
viðurkennir að það hafi freistað
hennar að halda áfram í eitt ár í
viðbót. Að verja gullið á heimavelli
er einstakt tækifæri.

„Það hefur hvarflað að mér að
bomba mér í form og skella mér
í landsliðsúrtökurnar um áramótin,“ segir Íris Mist. „Það kitlar
og ég veit að það kitlar fleiri af
stelpunum sem hættu. Ef tilfinningin verður enn til staðar á ég
örugglega eftir að henda mér í
úrtökurnar um áramótin.“
kolbeinntumi@frettabladid.is

Ég hef aldrei grátið
tímann sem fór í fimleikana. Það eru forréttindi að fá að gera eitthvað sem manni þykir
svona skemmtilegt.
Íris Mist Magnúsdóttir, Gerplu

Veldu notaðan Kia
með lengri ábyrgð
6 ár
eftir af
ábyrgð

6 ár
eftir af
ábyrgð

Kia cee’d Sportswagon
LX 1,6
Árg. 2012, ekinn 37 þús. km,
dísil, 116 hö., 6 gíra,
eyðsla 4,6 l/100 km*.

6 ár
eftir af
ábyrgð

Verð: 2.990.000 kr.
Greiðsla á mánuði
Kia cee’d Sportswagon EX 1,6

Kia cee’d EX 1,6

Árg. 2012, ekinn 19 þús. km,
dísil, 128 hö., 6 gíra,
eyðsla 4,3 l/100 km*.

Árg. 2012, ekinn 4 þús. km,
dísil, 128 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 5,5 l/100 km*.

Verð 3.890.000 kr.

Verð: 3.890.0 00 kr.

28.311 kr.
M.v. 50% innborgun og 72 mán. óverðtryggt
lán á 9,7% vöxtum. Árleg hlutfallstala
kostnaðar: 11,49%.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 3 - 2 4 9 3

5 ár
eftir af
ábyrgð

6 ár
eftir af
ábyrgð

6 ár
eftir af
ábyrgð

5 ár
eftir af
ábyrgð

Kia Sorento EX Luxury 4wd

Kia Sportage EX 4wd

Kia cee’d Sportswagon EX 1,6

Kia cee‘d LX 1,6

Árg. 2011, ekinn 30 þús. km, 198 hö.,
dísil, sjálfskiptur, eyðsla 7,4 l/100 km*.
Verð: 6.690.000 kr.

Árg. 2011, ekinn 42 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 6,9 l/100 km*.

Árg. 2012, ekinn 30 þús. km,
dísil, 116 hö., 6 gíra,
eyðsla 5,6 l/100 km*.

Árg. 2012, ekinn 41 þús. km,
dísil, 116 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 5,6 l/100 km*.

Tilboðsverð: 6.390.000 kr.

Verð: 5.390.000 kr.

Verð 3.190.000 kr.

Verð 2.850.000 kr.
* Skv. uppgefnum meðaleyðslutölum frá framleiðanda.
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Aron gerir ráð fyrir Alexander í Danmörku
Fjölmargir íslenskir landsliðsmenn eru í takmarkaðri leikæﬁngu vegna lítils spiltíma hjá liðum sínum.
HANDBOLTI „Þetta er auðvitað

áhyggjuefni,“ segir Aron Kristjánsson, landsliðsþjálfari karla.
Rúnar Kárason og Stefán Rafn
Sigurmannsson voru ekki á
skýrslu hjá Rhein-Neckar Löwen í
jafntefli gegn Füchse Berlín í gær.
Þá hefur Ásgeir Örn Hallgrímsson lítið komið við sögu hjá PSG í
Frakklandi líkt og liðsfélagi hans
Róbert Gunnarsson.
„Við erum í vandræðum með
leiktíma hjá nokkrum leikmönnum,“ segir Aron og nefnir
fyrrnefnda leikmenn sem dæmi.

LANDAR Hólmfríður (t.v.) er einn

fjögurra Íslendinga hjá Avaldsnes.
Þórunn Helga Jónsdóttir er annar.

Fríðu líður vel
í sjónvarpinu
FÓTBOLTI „Þegar það er sjón-

varpsleikur er lágmark að skora
fjögur mörk,“ segir Hólmfríður
Magnúsdóttir eldhress. Landsliðskonan skoraði fjögur mörk og
lagði upp eitt í 5-1 sigri Avaldsnes á Vålerenga í undanúrslitum
norska bikarsins um helgina.
Hólmfríður skoraði fjögur
mörk í 5-0 sigri á Kolbotn fyrir
skemmstu en leikirnir eiga það
sameiginlegt að þeir voru sýndir
beint í norska ríkissjónvarpinu.
„Þjálfarinn var að grínast með
að setja upp litlar myndavélar í
kringum vellina á öllum leikjum
okkar svo ég haldi áfram að
skora,“ segir Hólmfríður og hlær.
Hún viðurkennir þó að eiga auðveldara með að gíra sig upp fyrir
sjónvarpsleiki þar sem hún veit
að margir eru að fylgjast með.
Íslendingaliðið mætir Stabæk
í úrslitaleik á Ullevål í Ósló hinn
23. nóvember. Stabæk hefur
unnið bikarinn undanfarin
tvö ár og hafnaði í öðru sæti
deildarinnar. Leikurinn verður
afar erfiður að sögn Hólmfríðar.
„Það er samt skemmtilegast að
spila stóru leikina og hann verður
í beinni. Þá er pressa á mér að
skora fjögur mörk,“ segir kantmaðurinn og hlær.
-ktd

BESTUR Gagnrýnendur Vettel segja
hann hrokafullan.
NORDICPHOTOS/GETTY

Stefnir í fjórða
í röð hjá Vettel
FORMÚLA Sebastian Vettel hjá

Red Bull vann sinn áttunda sigur
í fjórtán keppnum tímabilsins í
kappakstrinum í Suður-Kóreu
um helgina. Vettel ræsti fyrstur
og var honum í sjálfu sér aldrei
ógnað út keppnina.
Þjóðverjinn, sem hefur nú 77
stiga forskot á Fernando Alonso
hjá Ferrari þegar fimm keppnum
er ólokið á tímabilinu, vann þriðja
árið í röð í Suður-Kóreu. Sigurinn
var hans 34. á ferlinum og kemst
enginn með tærnar þar sem hann
hefur hælana í augnablikinu. Fátt
getur komið í veg fyrir fjórða
sigur hans í keppni ökuþóra í röð.
Slök mæting á keppnina í SuðurKóreu vekur spurningar um framtíð Formúlu 1 í landinu.
-ktd

Stefán Rafn hafi þó nýtt tækifærið vel þegar það hafi boðist
en ekki hafi gengið nægilega vel
hjá Rúnari. Auk þess spili Ólafur
Gústafsson ekki nóg hjá Flensburg
og sömu sögu sé að segja um Vigni
Svavarsson hjá Minden.
„Auðvitað er óskandi að leikmenn spili töluvert og séu í toppformi þegar landsliðið hittist.“
Alexander Petersson er kominn aftur á skrið hjá Rhein-Neckar
Löwen eftir uppskurð á öxl í vor.
Hægri skyttan skytta sneri aftur
á völlinn fyrr en reiknað var með

og spilar lungann úr leikjunum.
Um leið hefur mínútum Rúnars
fækkað til muna en hann virðist
þriðji kostur í stöðuna sem stendur.
„Auðvitað er mjög sérstakt að
menn fari beint úr núll mínútum í
fimmtíu mínútur,“ segir Aron um
þátttöku Alexanders að undanförnu. Alexander sé þó auðvitað
mjög mikilvægur fyrir Ljónin
hans Guðmundar Guðmundssonar.
„Guðmundur stýrir liðinu eins vel
og hann getur með þá leikmenn
sem hann telur að standi sig best.“
Alexander lék ekki með lands-

liðinu á HM á Spáni í janúar vegna
meiðsla. Taldi skyttan sig þurfa að
nota tímann til að jafna sig á þrálátum axlarmeiðslum.
„Ég geri ráð fyrir Alexander í
mínum plönum,“ segir Aron um
þátttöku skyttunnar á EM í Danmörku í janúar. Landsliðið hittist í
Austurríki 28. október, æfir í tæpa
viku og spilar tvo landsleiki við
heimamenn. Aron segir ánægjulegt að Aron Pálmarsson hjá Kiel
sé á uppleið eftir meiðsli og bindur
miklar vonir við að hann komist í
toppform.
-ktd
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Hilton Reykjavík Nordica kl. 14-17

Hjálmar
Gíslason

Þorsteinn
Víglundsson

Pétur
Jónsson

Árni Þór
Árnason

Guðrún
Jóhannesdóttir

Andrés
Jónsson

Helga Margrét
Reykdal

Andri
Gunnarsson

Páll
Jóhannesson

Þorvarður
Gunnarsson

Ragnheiður Elín
Árnadóttir

Hulda
Bjarnadóttir

Smáþing
Sigmar
Guðbjörnsson

Unnur
Svavarsdóttir

HUGSI Aron hittir strákana í landsliðinu
eftir rúmar þrjár vikur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Nýr vettvangur fyrir smá fyrirtæki
Samtök atvinnulífsins og aðildarsamtök SA efna til
Smáþings þar sem málefni lítilla og meðalstórra fyrirtækja
á Íslandi verða í kastljósinu. Þau eru lykilþáttur í verðmætasköpun þjóðarinnar, veita tugum þúsunda vinnu og eru
mikilvæg uppspretta nýrra starfa og hugmynda.
Litla Ísland er nýr vettvangur þar sem smá fyrirtæki vinna
saman óháð atvinnugreinum.

Dagskrá

Það sem betur má fara

Setning

Skynsamlegar skattabreytingar
Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson, lögmenn hjá Nordik
Lögfræðiþjónustu

Hjálmar Gíslason, stofnandi og framkvæmdastjóri DataMarket

Umfang og mikilvægi smáfyrirtækja á Íslandi
Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri SA
Lífið á Litla Íslandi
Pétur Jónsson, stofnandi og framkvæmdastjóri Medialux

Sögur af hinu smáa og stóra
Árni Þór Árnason, stjórnarformaður Oxymap
Guðrún Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Kokku
Andrés Jónsson, stofnandi og framkvæmdastjóri Góðra samskipta
Sigmar Guðbjörnsson, formaður Samtaka sprotafyrirtækja og
framkvæmdastjóri Stjörnu-Odda
Unnur Svavarsdóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri GoNorth

Hvað geta lítil og meðalstór fyrirtæki skapað mörg ný
störf á næstu 3-5 árum?
Niðurstöður nýrrar Outcome könnunar

skráðu þig á www.sa.is

Heilbrigt verktakaumhverfi á Íslandi
Helga Margrét Reykdal, framkvæmdastjóri Truenorth

Endurskoðun lítilla og meðalstórra fyrirtækja
Þorvarður Gunnarsson, forstjóri Deloitte
Hversu framtakssamir eru Íslendingar?
Niðurstöður nýrrar Capacent könnunar

Þingslit og viðbrögð
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra

Netagerð og spjall, kl. 16-17
Hvað getum við gert fyrir þig? Kynning á þjónustu SA og
aðildarsamtaka í forrými.
Hittu frumbyggja Litla Íslands, spáðu í framtíðina, fáðu
fræðslustjóra að láni og kynntu þér STARF.
Þingstjóri: Hulda Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri FKA

Smáþingið er opið öllum – ekkert þátttökugjald
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 Gull kl. 20.30
Eldsnöggt með Jóa Fel

Fm 957 kl 16.00
FM95BLÖ

Sjónvarpskokkurinn og bakarameistarinn Jói Fel heldur
áfram að leika listir sínar í
eldhúsinu en að þessu sinni
með allt öðru sniði. Í sinni
metnaðarfyllstu seríu til
þessa leggur Jói nefnilega
land undir fót og sækir
heim fyrirheitna landið
Ítalíu í þeim tilgangi að
kynna sér töfra ítalskrar
matargerðar.

FM95BLÖ er í umsjón Auðuns
Blöndal alla virka daga kl. 16-18
á FM957. Með Audda í þættinum
eru nokkrir góðir vinir
hans. Björn Bragi er á
mánudögum, Sveppi á
þriðjudögum og Hjöbbi
Ká á ﬁmmtudögum. Það
vill enginn missa af
þessum þætti –
það er bara
þannig.

Stelpurnar

Kitchen Nightmares

Undur lífsins

STÖÐ 2 KL. 19.20 Frábærir sketsaþættir þar sem stelpurnar fara á
kostum með óborganlegum leik og
geggjuðu gríni.

SKJÁR EINN KL. 20.20 Flestum er
meinilla við matreiðslumanninn Gordon
Ramsey enda með dónalegri mönnum.
Það breytir því ekki að hann er einn
besti kokkur veraldar og veit hvað þarf
til að reka góðan veitingastað.

SJÓNVARPIÐ KL. 20.05 Í þessum
heimildarmyndaﬂokki frá BBC er farið
um heiminn og útskýrt með hliðsjón
af grundvallarlögmálum vísindanna
hvernig líf kviknaði á jörðinni og lífverur
hafa þróast.

STÖÐ 2

Ljósmyndakeppni
Fréttablaðsins
Hefst á mánudagsmorgun 7. okt. og
lýkur á miðnætti miðvikudaginn 16. okt.

LUMAR ÞÚ Á GÓÐRI
HAUSTLJÓSMYND?
Taktu þátt í ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins, þú gætir unnið
glæsilega Nikon-myndavél og fengið myndina þína birta í
Fréttablaðinu.
Þema keppninnar er „Haust“. Ef þú átt góða haustmynd skaltu
einfaldlega fara inn á www.ljosmyndakeppni.visir.is þar sem
hægt er að hlaða upp myndinni.
Innsendar myndir birtast á Vísi og á Facebook-síðu Fréttablaðsins
þar sem lesendur geta kosið bestu myndina. Bestu myndirnar verða
birtar í Fréttablaðinu síðar í haust.
Ef þú átt frábæra mynd sem fangar skemmtilega hauststemningu
hvetjum við þig til að taka þátt!
Keppnin stendur yfir frá 7. okt. til 16. okt.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm in the Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 Gossip Girl
11.00 I Hate My Teenage Daughter
11.20 New Girl
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 Perfect Couples
13.20 So you think You Can Dance
14.45 Arctic Tale
16.30 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (9:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Stelpurnar (10:20)
20.05 Um land allt
20.30 Nashville
21.10 Hostages
21.55 The Americans (3:13)
22.45 The Untold History of The United States (7:10)
23.45 Modern Family
00.30 Anger Management
00.55 How I Met Your Mother
01.20 Orange is the New Black
02.05 Episodes
02.35 Kung Fu Killer
04.05 Off the Black
05.40 Fréttir og Ísland í dag

17.10 School Pride
17.55 Hart of Dixie
18.40 Neighbours from Hell
19.00 Celebrity Apprentice (5:11)
20.25 It‘s Love, Actually (5:10)
20.45 Mindy Project (5:24)
21.10 Graceland (5:13)
21.55 Justified (5:13)
22.35 Pretty Little Liars (4:24)
23.20 Nikita (4:23)
00.00 Celebrity Apprentice
01.25 It‘s Love, Actually
01.50 Mindy Project
02.10 Graceland
02.55 Justified
03.40 Tónlistarmyndbönd

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 07.46 Mamma Mu 07.55
Sumardalsmyllan 08.00 Könnuðurinn Dóra
08.23 Svampur Sveinsson 08.45 Rasmus
Klumpur og félagar 08.50 Latibær 09.00
Ævintýri Tinna 09.22 Ofurhundurinn Krypto
09.43 Skoppa og Skrítla 09.55 UKI 10.00
Lukku láki 10.24 Strumparnir 10.49 Hvellur
keppnisbíll 11.00 Áfram Diego, áfram! 11.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.46 Mamma Mu
11.55 Sumardalsmyllan 12.00 Könnuðurinn
Dóra 12.23 Svampur Sveinsson 12.45 Rasmus
Klumpur og félagar 12.50 Latibær 13.00
Ævintýri Tinna 13.22 Ofurhundurinn Krypto
13.43 Skoppa og Skrítla 13.55 UKI 14.00
Lukku láki 14.24 Strumparnir 14.49 Hvellur
keppnisbíll 15.00 Áfram Diego, áfram! 15.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 15.46 Mamma Mu
15.55 Sumardalsmyllan 16.00 Könnuðurinn
Dóra 16.23 Svampur Sveinsson 16.45 Rasmus
Klumpur og félagar 16.50 Latibær 17.00
Ævintýri Tinna 17.22 Ofurhundurinn Krypto
17.43 Skoppa og Skrítla 17.55 UKI 18.00
Lukku láki 18.24 Strumparnir 18.49 Hvellur
keppnisbíll 19.00 Kalli á þakinu

16.50 Landinn
17.20 Froskur og vinir hans
17.27 Töfrahnötturinn
17.40 Grettir
17.52 Engilbert ræður
18.00 Skoltur skipstjóri
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Undur lífsins– Lífsvefurinn (5:5)
(Wonders of Life) Í þessum heimildarmyndaflokki frá BBC er farið um heiminn
og útskýrt með hliðsjón af grundvallarlögmálum vísindanna hvernig líf kviknaði á
jörðinni og lífverur hafa þróast.
20.55 Brúin (3:10) (Broen II) Rannsóknarlögreglumaðurinn Martin Rohde í Kaupmannahöfn og starfssystir hans, Saga
Norén í Malmö, eru mætt aftur til leiks í
æsispennandi sakamálaþáttaröð.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Vörður laganna (9:10) (Copper)
Bandarískur sakamálamyndaflokkur. Þættirnir gerast í New York upp úr 1860 og
segja frá ungri írskri löggu sem hefur í
nógu að snúast í hverfinu sínu og reynir
um leið að grafast fyrir um afdrif fjölskyldu sinnar.
23.05 Kviðdómurinn (4:5) (The Jury
II) Breskur myndaflokkur. Tólfmenningar
eru skipaðir í kviðdóm við réttarhald yfir
meintum morðingja eftir að æðri dómstóll
ógildir fyrri dóm.
23.50 Kastljós
00.15 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

SKJÁREINN

17.50 Barcelona - Valladolid
19.35 Þýski handboltinn
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Meistaradeild Evrópu - fréttaþáttur
22.00 AZ Alkmaar - Paok Salonika
23.45 Evrópudeildarmörkin

07.00 Tottenham - West Ham
15.30 Fulham - Stoke
17.10 Sunderland - Man. Utd.
18.50 Premier League World
19.20 Southampton - Swansea
21.00 Messan
22.10 Football League Show
22.40 WBA - Arsenal
00.20 Messan

20.00 Frumkvöðlar 20.30 ABC Barnahjálp 21.00
Eldhús meistaranna 21.30 Græðlingur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

17.55 Strákarnir
18.25 Friends
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men (18:24)
20.00 Sjálfstætt fólk Viðmælandi Jóns
Ársæls að þessu sinni er Þórarinn V., fyrrverandi forstjóri Símans.
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (5:10)
21.00 Ally McBeal (3:23)
21.45 Without a Trace (8:23)
22.30 Cold Case (23:24)
23.15 Nikolaj og Julie (3:22)
00.05 Anna Phil
00.50 Sjálfstætt fólk
01.20 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.45 Ally McBeal
02.30 Without a Trace
03.15 Cold Case
04.00 Tónlistarmyndbönd

11.05 Charlie and the Chocolate
Factory
13.00 The Big Year
14.40 The Goonies
16.30 Charlie and the Chocolate
Factory
18.25 The Big Year
20.05 The Goonies
22.00 Black Swan
23.45 Le Prix Du Chacal
02.25 Fatal Secrets
03.55 Black Swan

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.55 Secret Street Crew
16.45 Top Gear
17.40 Dr. Phil
18.20 Judging Amy
19.05 Happy Endings (6:22)
19.30 Cheers (16:26)
19.55 Rules of Engagement (8:13)
20.20 Kitchen Nightmares (9:17)
21.10 Rookie Blue (9:13)
22.00 CSI: New York (5:17)
22.50 CSI (3:23)
23.35 Law & Order: Special Victims
Unit (6:23)
00.20 Rookie Blue
01.10 Ray Donovan
02.00 The Walking Dead
02.50 Unforgettable
03.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 08.00 Golfing World 08.50
Presidents Cup 2013 12.00 Golfing World 12.50
Presidents Cup 2013 18.00 Golfing World 18.50
Presidents Cup 2013 22.00 Golfing World 22.50
Champions Tour - Highlights 23.45 Eurosport

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

BJÓDDU Í
ÁRITAÐAN GÍTAR
FRÁ OF MONSTERS
AND MEN
Brandenburg

K
KAUPTU
BLEIKU SLAUFUNA OG
TAKTU ÞÁTT Í BLEIKA UPPBOÐINU
T
B
BLEIKASLAUFAN.IS
#BLEIKASLAUFAN
Fylgstu með Bleika uppboðinu.

Árvekniátak Krabbameinsfélags Íslands, Bleika
slaufan, er haﬁð. Meðfram sölu á Bleiku slaufunni
um land allt verður Bleikt uppboð á vefsíðunni
bleikaslaufan.is.
Hægt að bjóða í alls kyns skemmtilega
og einstaka hluti næstu daga.

Í dag getur þú eða fyrirtækið þitt boðið í
áritaðan Martin gítar frá Of monsters and men.
Sendu inn boð og hjálpaðu okkur um leið
að breiða út boðskapinn.
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Bubbi mun rokka með Jötnunum
Bubbi og Jötnarnir ætla sér að rokka þrátt fyrir að Rokkjötnar fari ekki fram.

„Lagið Kami með Retro Stefson
kemur mér alltaf í stuð.“
Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir vöruhönnuður.

„Við erum búnir að æfa þetta
killer-prógram og við ætlum að
rokka,“ segir Bubbi Morthens um
samstarf sitt við Jötnana. Bubbi
og Jötnarnir áttu að koma fram
á tónleikahátíðinni Rokkjötnar í
Kaplakrika en henni var skyndilega aflýst, mörgum rokkaranum
til mikils ama.
Hljómsveitina Jötna skipa
landsþekktir og þrautreyndir
rokkarar ásamt Bubba, en hljómsveitin hefur undanfarið æft
þekktustu og vinsælustu rokklög

Bubba. „Það eru 99,9 prósenta
líkur á því að við höldum tónleika
á næstu vikum,“ segir Bubbi um
framhaldið.
Margar af vinsælustu rokksveitum landsins áttu að stíga á
svið í Kaplakrika. „Þetta er mikill
bömmer og ég vona bara að þeir
sem lögðu upp með þetta séu ekki
að tapa miklum peningum, það
væri alveg hræðilegt en svona
er bara Ísland í dag. Lífið er ekki
alltaf dans á rósum,“ bætir Bubbi
við.

„Þjóðin er föst inni á baðherbergi, uppi á vigt og er greinilega
að verða mýkri, það skýrir sig
sjálft,“ svarar Bubbi að lokum,
þegar spurt er um hvort þjóðin
sé að verða mýkri og hvort áhugi
þjóðarinnar á rokki sé að minnka.
Bubbi er byrjaður að leggja
drög að nýrri plötu sem mun fara
í vinnslu á næstu mánuðum. -glp
MUN ROKKA Bubbi Morthens og
Jötnarnir ætla að koma fram á næstunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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LÍFIÐ HELDUR ÁFRAM
Málþing um konur og krabbamein verður í húsi Krabbameinsfélagsins að Skógarhlíð 8 þriðjudaginn 8. október
á vegum Krabbameinsfélags Hafnarfjarðar,
Krabbameinsfélags Reykjavíkur, Ráðgjafarþjónustu
Krabbameinsfélagsins og Samhjálpar kvenna
16:30 Anna Borg Harðardóttir formaður Krabbameinsfélags
Hafnarfjarðar setur málþingið
16:35 Hvers vegna mæta konur ekki betur í leit?
Kristján Oddsson yfirlæknir Leitarstöðvar
Krabbameinsfélagsins
16:50 Glíman við krabbamein
Ásthildur Elva Bernharðsdóttir sérfræðingur
í áfallastjórnun
17:05 Sjáið manninn
Eiríkur Jónsson yfirlæknir á Landspítala
17:20 Reynslusaga
Brynja Björk Gunnarsdóttir hjúkrunarfræðingur
17:35 Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson rithöfundur og
tónlistarmaður flytur nokkur lög
17:50 Bleikur drykkur, veitingar og umræður
Fundarstjóri: Birna Einarsdóttir bankastjóri
Allir velkomnir – ókeypis aðgangur

FROST Kvikmyndin Frost keppir um Gylltu hauskúpuna á hátíðinni Screamfest í Los Angeles.

Keppir um Gylltu
hauskúpuna í LA
Hryllingsmyndin Frost keppir um Gylltu hauskúpuna á hátíðinni Screamfest
sem verður haldin í Los Angeles síðar í mánuðinum.
„Það er blóðugt að geta ekki verið
þarna,“ segir leikstjórinn Reynir
Lyngdal.
Mynd hans Frost keppir um
„hryllingsóskarsverðlaunin“, eða
Gylltu hauskúpuna, á hinni árlegu
hryllingsmyndahátíð Screamfest
sem verður haldin í Los Angeles
7. til 18. október. Reynir verður
ekki viðstaddur hátíðina vegna
anna við upptökur á sjónvarpsþáttaröðinni Hrauninu, framhaldi Hamarsins sem var sýnd í
Sjónvarpinu fyrir fjórum árum.
Reynir er engu að síður mjög
ánægður með að komast inn á
hátíðina og segir hana réttan stað
fyrir myndina.
Screamfest hefur verið líkt við
Sundance-hátíðina, nema að þar
er hryllingurinn í fyrirrúmi. Þar
hafa margar frægar myndir verið
uppgötvaðar eins og Paranormal
Activity. Í sérstakri ráðgjafanefnd
hátíðarinnar eru frægir hryllingsmyndaleikstjórar á borð við Wes
Craven, Clive Barker, Roy Lee,
John Carpenter, Eli Roth og Robe
Hooper.
Aðspurður segist Reynir lítið
vita um Screamfest. „Það eina
sem ég veit er að þetta eru stærstu
verðlaunin í þessum geira. Myndir
sem njóta velgengni á þessari
hátíð fá yfirleitt góða dreifingu

LEIKSTJÓRI OG
AÐALLEIKKONA

Reynir Lyngdal
og aðalleikkona
Frosts, Anna
Gunndís Guðmundsdóttir,
á frumsýningu
myndarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

annars staðar. Þetta er stór og
mikil nördasamkoma í hryllingsmyndabransanum.“
Í stað Reynis verður framleiðandinn Ingvar Þórðarson viðstaddur hátíðina. „Það hefði verið
áhugavert að kíkja. Þarna er fullt
af skrítnum myndum og þær eru
örugglega margar flottar. Þetta er
hálfgerður hliðarheimur við fínu
hátíðirnar. En þetta þykir best í
þessum geira,“ segir Reynir.
Hugmyndir eru uppi um að endurgera Frost fyrir banda rískan
markað en þau mál eru komin

➜ Frost gerist á íslenska
hálendinu og fjallar um
jöklafræðinginn Öglu sem
lendir í kröppum dansi.
skammt á veg. Gerður hefur
verið dreifingarsamningur vegna
myndarinnar sem nær til Bretlands, Ungverjalands, Kýpur og
Singapúr. Hún verður einnig sýnd
í Bandaríkjunum og Kanada áður
en hrekkjavakan gengur í garð.
freyr@frettabladid.is

Boðið í mat til landsliðsmanns
Styrktaraðilar: Estée Lauder, Freyja, Góa, Vífilfell

Save the Children á Íslandi

Sverrir Bergmann stýrir þáttaröðinni Liðið mitt sem fjallar um íslenskan körfubolta.
„Það er nóg komið af umfjöllun um
fótbolta og handbolta, nú er komið
að körfuboltanum,“ segir Sverrir
Bergmann um körfuboltaþátt sem
hefur göngu sína á Stöð 2 Sport í
október. Þættirnir heita Liðið mitt
og er hver þáttur tileinkaður einu
liði í Dominos-deild karla.
„Við dveljum hjá hverju liði í
nokkra daga, förum á æfingar með
þeim og tölum við goðsagnirnar
sem tengjast klúbbunum,“ segir
Sverrir.

Farið er um víðan völl í þáttaröðinni og fer Sverrir meðal annar
í matarboð hjá Pavel Ermolinskij,
landsliðsmanni og liðsmanni
KR. „Pavel er fantakokkur sem
bauð upp á dýrindis pasta með
mozzarella-osti og papriku.“
Áhorf á íslenskan körfubolta
hefur aukist mikið undanfarin ár.
„Það er kominn tími á að það verði
fjallað um íslenska körfuboltann á
skemmtilegan hátt,“ segir Sverrir
að lokum.
-glp

KYNNIR KÖRFUBOLTA Sverrir Bergmann
stýrir þáttaröðinni Liðið mitt sem sýnd
verður á Stöð 2 sport.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Aðdáendur körfuboltans á Íslandi er eflaust orðnir spenntir, því það styttist í að flautað
verði til leiks í fyrstu umferð Domino's-deildarinnar. Domino's er stoltur bakhjarl efstu
deilda karla og kvenna og við óskum ykkur góðrar skemmtunar í vetur!

TAKTU ÞÁTT!
DOMINOSDEILDIN.IS
Stilltu upp þínu sterkasta liði í Draumadeild Domino's, þú gætir staðið
uppi sem sigurvegari leiktíðarinnar í vor. Stórglæsilegir vinningar í boði.
Skráðu þig núna, það er mikilvægt að vera með frá byrjun!

FÍTON / SÍA

SJÁUMST Á VELLINUM!
ÚRVALSDEILD KVENNA

ÚRVALSDEILD KARLA

9. OKT.
9. OKT.
9. OKT.
9. OKT.
13. OKT.
13. OKT.

10. OKT.
10. OKT.
10. OKT.
11. OKT.
11. OKT.
11. OKT.

KL. 19:15
KL. 19:15
KL. 19:15
KL. 19:15
KL. 17:00
KL. 19:15

KEFLAVÍK - HAUKAR
GRINDAVÍK - SNÆFELL
VALUR - KR
HAMAR - NJARÐVÍK
SNÆFELL - VALUR
KEFLAVÍK - GRINDAVÍK

KL. 19:15
KL. 19:15
KL. 19:15
KL. 19:15
KL. 19:15
KL. 19:15

GRINDAVÍK - KR
ÍR- SKALLAGRÍMUR
STJARNAN - KEFLAVÍK
SNÆFELL - ÞÓR Þ.
KFÍ - NJARÐVÍK
HAUKAR - VALUR

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR
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Björk afhenti verðlaun
Lokahóf Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, RIFF, var haldið
á laugardaginn í Gamla bíói. Fjöldi
góðra gesta mætti í partíið. Auk
fjölda erlendra gesta voru þar Vigdís
Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti
Íslands, sjónvarpskonan Margrét Erla
Maack, söngkonan Björk Guðmundsdóttir og rithöfundurinn Andri Snær
Magnason. Þau tvö
síðastnefndu afhentu
fyrr um kvöldið
danska framleiðandanum
Michael
Haslund
verðlaun
fyrir bestu
umhverfismyndina
á RIFF,
Ekspeditionen til verdens
ende.
- fb

VINSÆLI
HÆGINDASTÓLLINN

SILVIA

FULLT VERÐ 43.7

00 kr.

34.960 kr.

20% AFSLÁTTU
Fæst í svörtu,
hvítu og brúnu

LOKSINS KOMINN

AFTUR!

Sólmundur í stað Gylfa
Lagið Brjálað stuðlag með dr. Gunna
og vinum hans fer í útvarpsspilun
í dag. Það fylgir eftir vinsældum
Glaðasta hunds í heimi sem hefur
slegið rækilega í gegn að undanförnu. Gylfi Ægisson söng Brjálaða
stuðlagið upphaflega en eftir að
hann kærði skipuleggjendur Gleðigöngunnar í Reykjavík og mikið
fjaðrafok varð var ákveðið að fá
eftirhermu hans, Sólmund Hólm, til
að syngja lagið í hans stað. Textanum
var einnig breytt en hann fjallaði
upphaflega um Gylfa sjálfan. Aðrir
sem syngja í laginu eru Mugison
og Jakob Frímann
Magnússon,
auk þess sem
Bjartmar Guðlaugsson er
sögumaður.

20-30% KYNNINGARAFSLÁTTUR AF SVEFNSÓFUM
FLOREN.20CE0 kr.

FULLT VERÐ 204

163.360 kr.

- fb

20% AFSLÁTTUR

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

SILVIA

FRÉTTIR
AF FÓLKI

LÍFIÐ

COOPER

FULLT VERÐ 99.8

00 kr.

69.860 kr.

R

ÖRFÁ
RÚM
Á MIKLUM AFSLÆTTI

30% AFSLÁTTU

R

1 Magnúsi Hlyni settur stóllinn fyrir
dyrnar
2 Notar andlit Inga til að komast í
kynni við ungar stúlkur
3 Geta keypt aðgang að brúðkaupi
Bams Margera
4 Risabardagi á besta tíma
5 Rakaði af sér hárið fyrir börnin í
Sýrlandi

NÝ OG STÓRGLÆSILEG BÓK
eftir höfund metsölubókanna
Sokkaprjón og Húfuprjón

www.forlagid.is

ARGH!!! 071013

Mest lesið

VOLGA.900 kr.

FULLT VERÐ 49

34.930 kr.

30% AFSLÁTTUR

LILIAN
FULL

T VERÐ 62.450

DEVQuINeenE SizPLe (15US3x2H03/FcmIR) M
FULLT VERÐ 282.083

kr.

49.960 kr.

20% AFSLÁTTU

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

R

kr.

ÚTSÖLUVERÐ

141.0AF4SL2ÁTTUkR!r.
= 50%

Framleiðandi:
Framleiðsluland:
Stíﬂeiki:
Gormakerﬁ:

King Koil
Bandaríkin
Millistíft/stíft
Fimmsvæðaskipt 660 gorma
pokagormakerﬁ, engin hreyﬁng
milli svefnsvæða.
Mýking: 5 cm af þrýstijöfnunarefni,
leiserskorinn 5 svæða skiptur
kaldsvampur.
Botn: Stífur klæddur botn með fótum.
Öryggi: Með öryggisþráðum,
gert samkvæmt nýjum
eldvarnarlögum í U.S.A.
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