ÞVOTTAVÉLAR
SKOÐUN Laun grunnskólakennara
eftir fimm ára háskólanám eru ekki
boðleg skrifar Lis Ruth Klörudóttir 14

MENNING Tónleikaröðin Ljáðu okkur
eyra hefst að nýju í Fríkirkjunni á
miðvikudaginn. 20

SPORT Norðmenn sækja innblástur
til íslenska landsliðsins fyrir næstu
undankeppni liðsins. 26
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62.000 hafa farið á
atvinnuleysisskrá
Frá 2008 til dagsins í dag hefur um þriðjungur vinnandi manna á Íslandi verið á
atvinnuleysisskrá í lengri eða skemmri tíma. Atvinnuleysi gæti aukist hratt að nýju.
VINNUMARKAÐUR Um 62 þúsund

Brúin sögð hættuleg
Gangandi og hjólandi vegfarendum
er sögð stafa hætta af þrengslum
á brúnni yfir Blöndu. Þolinmæði
heimamanna er á þrotum. 10
Bílpróf boðin út Samgöngustofa
ætlar í haust að bjóða út umsjón bílprófa í fyrsta sinn frá árinu 2001. Frumherji hefur annast prófin í 11 ár. 2
Voru ekki að leita að geimverum
Líf tveggja manna, sem fyrir 40 árum
sögðust hafa verið numdir brott af
geimverum, varð aldrei aftur samt . 6

manns hafa farið inn á atvinnuleysisskrá Vinnumálastofnunar
frá ársbyrjun 2008 til dagsins í
dag. Útgreiddar atvinnuleysisbætur á sama tímabili losa 120 milljarða króna, en tugir milljarða hafa
runnið til sértækra aðgerða til að
styðja við atvinnulausa.
Þetta má lesa úr gögnum Vinnumálastofnunar. Vinnuafl á Íslandi
telur um 180 þúsund manns.
Því var um þriðjungur vinnandi
manna á landinu á atvinnuleysisskrá á tímabilinu, lengur eða

skemur. Þar af komu tæplega 34
þúsund manns við sögu hjá stofnuninni árið 2009.
Runólfur Ágústsson, stjórnarformaður Vinnumálastofnunar,
segir að hátt í 20 þúsund manns
hafi nýtt sér vinnumarkaðsúrræði;
niðurgreidd störf og lengri námssamninga sem skýri að hluta fjölda
þeirra sem hafa skráð sig og fengið aðstoð. „Okkur hefur tekist að
milda mjög áhrif kreppunnar. En
þetta er ein skýrasta mynd hennar.
En sem hlutfall af vinnumarkaði
eru þetta alveg ótrúlega margir.“

Runólfur segir að staðan á
vinnumarkaði sé mjög viðkvæm
en árangur vinnumarkaðsúrræða
síðustu ára afar góðan. Hann sé þó
ekki endilega varanlegur. Aðgerðirnar, hverju nafni sem þær nefnast, séu í eðli sínu skammtímaaðgerðir sem snúast um að troða
marvaðann í kreppu. „Allt ræðst
núna af því að hagvöxtur aukist
fljótt og vel. Ef það kemur ekki til
fjárfesting og atvinnulífið fer ekki
af stað þá er hætt við að atvinnuleysið geti aukist mjög hratt aftur.“
- shá / sjá síðu 4

Eyðslusamur biskup Í Limburg í
Þýskalandi er biskup í vandræðum
af því að hann byggði sér fimm
milljarða króna hús. 8
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Ultra reach tannburstinn frá

ÞINGVELLIR Ferðamenn fylgdust með fjölda urriða ganga upp Öxará að hrygningarstöðvum í gær. Þingvallaurriðinn er sá
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
stærsti á landinu og jafnvel í heiminum og eru vöðurnar mikið sjónarspil. Sjá síðu 4.

Vopnaðir menn rændu sjö sjálfboðaliðum Rauða krossins í Sýrlandi:

zendium Hjálparstarfsmönnum rænt
Mótaður eftir
áhöldum tannlækna
na
til að ná lengra

Góði
ð tannhirðirinn

Syngur lög við
gömul jólaljóð
TÓNLIST Sigríður Thorlacius
hefur undanfarna daga verið að
syngja inn á nýja jólaplötu með
lögum Guðmundar Óskars Guðmundssonar, félaga hennar úr
Hjaltalín, og Bjarna Frímanns
Bjarnasonar. Lögin sömdu þeir
við gömul íslensk jólaljóð og fara
upptökurnar fram í Sundlauginni
í Mosfellsbæ.
„Þetta gerðist mjög hratt. Þetta
var hugmynd sem þeir köstuðu
fram og þeir fóru strax að vinna í
þessu,“ segir Sigríður. „Við fórum
að grúska og finna ljóð, til dæmis
eftir Tómas Guðmundsson, Einar
Braga og Davíð Stefánsson.“

SMYGL Íslenskur karlmaður, 21
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Upptökur í Sundlauginni:

Kókaínsmygl í
Argentínu

Fasteignir | Eldhús | Fólk
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslenskur piltur handtekinn:

3 SÉRBLÖÐ

hafa mikil áhrif
á heilsuna
Eru loftgæðin
í lagi?

við gömul jólaljóð á væntanlegri plötu.

- fb / sjá síðu 30

Hlýjast SV-til Í dag verður strekkingur
við suðurströndina, annars hægur vindur.
Léttskýjað N- og A-til en fremur skýjað
S- og V-lands. 4

Loftgæði innandyra

SIGRÍÐUR THORLACIUS Syngur lög

SÝRLAND Sjö hjálparstarfsmönnum Alþjóða
Rauða krossins var í gær rænt af vopnuðum
mönnum í borginni Idlib í norðvesturhluta
Sýrlands. Sex þeirra eru fulltrúar Alþjóðaráðs Rauða krossins og einn er starfsmaður
Rauða hálfmánans. Óljóst er hverjir standa
á bak við ránið og hvort þeir gera einhverjar
kröfur.
Þórir Guðmundsson, sviðsstjóri hjálparstarfssviðs Rauða krossins á Íslandi, segir
Alþjóða Rauða krossinn ekki hafa sent frá

ÞÓRIR
GUÐMUNDSSON

Nú er opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla

sér neinar upplýsingar um málið. Hann segir
mjög alvarlegt þegar svona lagað gerist þar
sem víðast hvar sé hlutleysi Rauða krossins
virt og viðurkennt. Það sé starfsaðferð Rauða
krossins að vera í góðu sambandi við deiluaðila þar sem þeir eru á ferð á átakasvæðum
til að tryggja öryggi sjálfboðaliða sinna.
Alþjóðaráð Rauða krossins hefur gert þá
kröfu á Facebook síðu sinni að starfsmennirnir sjö verði tafar- og skilyrðislaust leystir
úr haldi.
- fbj

árs gamall, var handtekinn í Argentínu á fimmtudaginn var fyrir
kókaínsmygl. Maðurinn var með
4,5 kíló af kókaíni í fórum sínum
á leið úr landinu. Hann hefur nú
verið úrskurðaður í varðhald í
Argentínu. Utanríkisráðuneytið
fylgist að sögn vel með málinu
ásamt því sem Borgaraþjónustan
vinnur að gangi málsins. Maðurinn hefur fengið lögfræðing en
óvíst er hversu lengi rannsókn
málsins mun standa.
- fbj
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SPURNING DAGSINS

Fimmtán prósent álag á skrásetningargjöld Háskóla Íslands samræmist ekki lögum:

Háskólanum gert að rétta hlut nemanda
Örn, nægir netaflinn?
„Nei, hann nær ekki alveg, mig
vantar meiri niðurhalskvóta.“
Örn Elías Guðmundsson, þekktur undir
listamannsnafninu Mugison, er meðal
frumkvöðla í að selja eigin tónlist á netinu.
Hann var tekinn tali í umfjöllun helgarblaðs
Fréttablaðsins um löglegar leiðir í niðurhali
afþreyingarefnis af netinu.

NEMENDUR Umboðsmaður Alþingis hefur
komist að þeirri niðurstöðu að 15 prósenta álag á skrásetningargjald í Háskóla
Íslands, sé það greitt eftir eindaga, sé ekki
í samræmi við lög um opinbera Háskóla.
Mál þetta barst umboðsmanni árið 2011,
eftir að nemandi kvartaði til hans yfir því
að álag þetta var lagt á vegna þess að skrásetningargjald var greitt einum degi eftir
eindaga.
Eins segir umboðsmaður að ekki sé
nægjanlegt að í reglum fyrir Háskólann
komi aðeins fram að háskólaráð staðfesti
nánar reglur er lúta að skráningargjaldi

og þær séu ekki birtar í B-deild Stjórnartíðinda. Umboðsmaður Alþingis beinir því
þeim tilmælum til HÍ að rétta hlut nemandans.
María Rut Kristinsdóttir formaður
stúdentaráðs segir ráðið ekki hafa tekið
afstöðu til málsins. „Þetta sýnir enn og
aftur að það er gott þegar stúdentar kanna
rétt sinn, því margir þeirra átta sig ef til
vill ekki á lagaumgjörð Háskólans. Það
var flott hjá þessum nemanda að gera það
og fá þessa niðurstöðu. Við í stúdentaráði
munum fylgja því eftir að Háskólinn muni
ekki gera þetta aftur,“ segir María.
- skó

Hækkun skrásetningargjalds
Til stendur að hækka skrásetningargjöld
í HÍ um 15 þúsund krónur annað árið í
röð, svo það verði 75 þúsund krónur, og
á það að skila 140 milljónum króna til
Háskólans. María Rut segir þó ljóst að
einungis 39 milljónir muni skila sér til
skólans og afgangurinn muni fara í að
mæta niðurskurði. „Ég sem stúdent gæti
sætt mig við að greiða 75 þúsund krónur
fyrir árið ef ég vissi að það myndi auka gæði námsins, en það
er mjög fúlt að nemendur þurfi að greiða fyrir niðurskurðinn.“

Bílpróf boðin út eftir
áratug hjá Frumherja
Samgöngustofa hyggst í haust bjóða út umsjón bílprófa í fyrsta sinn frá árinu 2001.
„Tímabært að skoða stöðuna á markaði,“ segir talsmaður Samgöngustofu. „Bíðum
þess með eftirvæntingu,“ segir forstjóri Frumherja, sem hefur séð um prófin í 11 ár.
STJÓRNSÝSLA Samgöngustofa hefur

FRJÁLS FERÐA SINNA Kristján Egilsson, fyrrverandi safnvörður, sleppir ungum
fálka sem var svo óheppinn að fá fýlsælu yfir sig.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Ungur fálki illa leikinn af fýl tók aftur til flugs í Eyjum:

Íslandsfálki öðlaðist frelsið á ný
DÝRALÍF „Ég auglýsti í bæjarblaðinu um sleppingu á fuglinum og fjöldi

fólks fylgdist með, enda ekki á hverjum degi sem maður sér fálka,“ segir
Kristján Egilsson fyrrverandi forstöðumaður Náttúrugripasafnsins í
Vestmannaeyjum,. Hann sleppti Íslandsfálka á Stórhöfða á laugardag,
en fálkinn hafði um skeið notið aðhlynningar í Náttúrugripasafninu.
Talið er að fálkinn hafi ætlað að veiða ungan fýl en fýllinn snúist til
varnar og spúð yfir hann lýsi þannig að fálkinn varð óflugfær á eftir.
Kristján segir um 200 verpandi fálkapör á öllu landinu. Þau eignist að
jafnaði þrjá til fimm unga en bara einn til tveir lifi. „Við handsömuðum
fálkann, þrifum hann og veiddum bæði dúfur og lunda fyrir hann sem
hann át mjög vel,“ segir Kristján.
- mmm

Undir áhrifum með vopn:

Skjálftahrina á Reykjanesi:

Handtekinn í
Kringlunni

Stærsti skjálftinn fannst víða

LÖGREGLUMÁL Kalla þurfti eftir

JARÐHRÆRINGAR Jarðskjálfti að

aðstoð lögreglu í verslunarmiðstöðina Kringluna, skömmu fyrir
fjögur í gær, vegna pilts sem
hafði ógnað öryggisvörðum. Pilturinn var æstur og undir miklum
áhrifum vímuefna. Hann var
handtekinn á staðnum. Í fórum
hans fundust ætluð fíkniefni og
ólögleg vopn, það á meðal hnúajárn. Pilturinn var færður í
fangaklefa þar sem hann dvelur
þar til hægt verður að yfirheyra
hann.
-fbj

stærðinni 4,8 á Richter-kvarða
með upptök um þrjá kílómetra
austan við Reykjanestá varð klukkan 07.34 í gærmorgun. Samkvæmt
upplýsingum Veðurstofu Íslands
fannst skjálftinn víða um suðvestanvert landið.
Á milli klukkan átta og níu dró
töluvert úr skjálftavirkni. Þrátt
fyrir það voru smáskjálftar tíðir
yfir daginn, flestir undir eða um
tvo á Richter. Skjálftahrinan er
ekki sögð fyrirboði um gos.
- skó

ákveðið að efna til útboðs í haust
um umsjón og framkvæmd allra
ökuprófa á Íslandi. Frumherji
hefur annast prófin frá árinu 2002,
þegar verkið var fyrst boðið út.
Í forauglýsingu fyrir útboðið á vef Ríkiskaupa
segir
að samið verði
við einn aðila
um verkið og
að útboðið og
útboðsgögn verði
ORRI
Í ÖKUGERÐI Sú nýbreytni var nýlega tekin upp að senda ökunema í ökugerði þar
nánar auglýst
HLÖÐVERSSON
sem þeir geta spreytt sig við ýmiss konar óhefðbundnar akstursaðstæður.
haustið 2013.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
„Ástæðan fyrir því að þetta er
boðið út núna er einfaldlega sú að
það var talið tímabært að skoða
stöðuna á markaði og athuga hvort
Finnur Ingólfsson, fyrrverandi ráðherra og seðlabankaþað byðist eitthvað betra eða hagstjóri, á ráðandi hlut í Frumherja hf. ásamt viðskiptastæðara,“ segir Þórhildur Elín
félögum sínum í gegnum eignarhaldsfélagið Spector ehf.
Elínardóttir, upplýsingafulltrúi
Frumherji hét áður Bifreiðaskoðun hf. en nafni félagsins
Samgöngustofu. „Það er engin
var breytt árið 1998. Frumherji sér um skoðanir af ýmsu
óánægja með framkvæmdina eins
tagi og á jafnframt alla orkusölumæla, sem Orkuveitan
og hún hefur verið.“
leigir af fyrirtækinu.
Verkið var á könnu ökunámsdeildar Umferðarráðs fram yfir
aldamót, en árið 2001 var það
boðið út. Fjórir tóku þátt,
„Við gerum ekkert annað
fyrir prófin, mismikið eftir flokki
ökukennararnir Grímur
en að fagna því að þetta
og gjaldskráin hefur hækkað í
Bjarndal Jónsson og Þráverði boðið út aftur og
takt við verðlag undanfarinn árabíðum þess í rauninni
inn Elíasson, Ökukennaratug. Tekjurnar af prófunum námu
með eftirvænti ngu,“
félag Íslands, Aðalskoðun í
í fyrra um 80 milljónum, en þær
segir Orri Hlöðversson,
eru misjafnar eftir ásókninni í
Hafnarfirði og Frumherji,
forstjóri Frumherja.
prófin sem hefur dregist nokkuð
sem varð hlutskarpastur.
„Okkur finnst eðlilegt
saman eftir bankahrun, sérstakSamningur við Frumherja tók gildi 1. apríl 2002
að það sé gert tíðar en
lega í önnur próf en almenna bílá tíu ára fresti og við
og var til þriggja ára, með
prófið, til dæmis mótorhjólapróf.
möguleika á framlengingu
komum að öllum líkOrri segir að tekjurnar fari
mestanpart í að halda starfsemtil allt að tveggja ára í senn.
indum til með að taka
Undanfarin ár hefur hann
þátt í þessu og reyna
inni úti, enda starfi þrettán manns
ÞÓRHILDUR ELÍN
verið framlengdur um eitt
að spjara okkur í því.“
um land allt við að halda prófunum
ELÍNARDÓTTIR
ár í einu, þar til nú.
Frumherji rukkar
úti.
stigur@frettabladid.is

Finnur og félagar með ráðandi hlut

Loforð og fyrirheit um að færa starfsemi úr Bryggjuhverfi þverbrotin í 15 ár:

Íbúar vilja Björgun úr hverfinu

Kringlunni
4ÎNJ
heyrnarstodin.is

HEYRNARSTÖ‹IN

SKIPULAGSMÁL Stjórn Bryggjuráðs, íbúasamtaka
Bryggjuhverfisins við Grafarvog mun í dag afhenda
Jóni Gnarr borgarstjóra undirskriftalista íbúa
hverfisins, þar sem borgaryfirvöld og fyrirtækið
Björgun eru hvött til að semja sem fyrst um flutning fyrirtækisins úr Bryggjuhverfinu.
Tveir þriðju íbúa sem náð hafa kosningaaldri hafa
skrifað undir áskorunina.
Í fréttatilkynningu frá samtökunum segir frá því
að Björgun hafi haft frumkvæði að því að útbúa
bryggjuhverfi við Grafarvog árið 1998 og alltaf hafi
staðið til að fyrirtækið færi fljótlega með starfsemi
sína úr hverfinu. Nú fimmtán árum síðar sé fyrirtækið enn með plássfreka og mengandi starfsemi.
„Öll loforð og fyrirheit sem íbúum hafa verið
gefin um flutning fyrirtækisins hafa verið svikin
um langt árabil,“ segir í tilkynningunni.
Fram kemur að nú hafi skipulagsráð Reykjavíkurborgar stungið upp á flutningi starfsemi Björgunar
yfir í Sundahöfn til miðlangs tíma en Björgun vilji
aftur á móti ekki færa sig um set nema að fyrirtækið fái staðsetningu til langs tíma.
- skó

AFHENDA UNDIRSKRIFTARLISTA Íbúar Bryggjuhverfisins
vilja losna við „plássfreka og mengandi“ starfsemi Björgunar
úr hverfinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

©DISNEY

VIÐ VILJUM SJÁ ÞIG
Arion banki hefur, í samstarﬁ við Samgöngustofu,
sent öllum börnum fæddum árið 2007 endurskinsmerki að gjöf. Önnur börn sem langar í merki geta
nálgast þau í næsta útibúi Arion banka.
Komdu í heimsókn því við viljum sjá þig.
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SVONA ERUM VIÐ

397

Þúsund tonn of flokkuðum úrgangi komu
frá íslenskri stóriðju árið 2011.
Samtals er úrgangur frá stóriðju 524
þúsund tonn og voru því rúm 75%
úrgangsins flokkuð.
Árið 2001 var magn flokkaðs úrgangs
126 þúsund tonn og heildarmagnið
461 þúsund tonn. Þá voru rúm 27%
úrgangs flokkuð. Heimild: Hagstofa Ísland

Samningur um bætt öryggi:

Urriði gengur upp Öxará

IKEA sætir
gagnrýni

NÁTTÚRUFAR Ferðamenn fylgdust

SVÍÞJÓÐ Sænskur verkefnisstjóri

í gær með urriðagöngu í Öxará á
Þingvöllum. Urriðinn í Þingvallavatni þykir mjög stór og er gaman
að horfa á atganginn í honum.
„Þetta er óvanalega flott, því
þú sérð þetta hvergi annars staðar svona glæsilegt. Hann er svo
stór og áberandi. Þingvallaurriðinn er stærsti urriði landsins og
ef að líkum lætur veraldar. Þannig að það er eðlilegt að mönnum
finnist þetta tignarlegt,“ segir
Jóhannes Sturlaugsson, eigandi

Laxfiska ehf., sem fór með 150 til
200 manna hóp í fræðslugöngu upp
með Öxará á laugardaginn. „Það
gekk vel og góð mæting. Veðrið
var leiðinlegt í bænum en fínasta
veður á Þingvöllum.“
Þrátt fyrir að um mikið sjónarspil sé að ræða þurfa þjóðgarðsgestir að passa sig að trufla urriðann ekki. „Það er mælst til þess að
fólk sé ekki alveg frammi á bakkanum að trufla fiskinn við hrygninguna,“ segir Jóhannes.
- skó

VAÐANDI URRIÐI Á leið sinni á hrygningarstaði í Öxará svamlar hinn stóri
Þingvallaurriði mikið. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fair Trade-samtakanna, Maria
Sjödin, gagnrýnir IKEA og fleiri
sænsk fyrirtæki fyrir að hafa ekki
undirritað alþjóðlegan samning
um bætt öryggi í verksmiðjum
í Bangladesh. 91 tískufyrirtæki
hefur skrifað undir, þar á meðal
Benetton, Puma, H&M og Stockman sem á Lindex. Yfir 1.100
létust þegar verksmiðja hrundi í
Bangladesh fyrr á þessu ári. Átta
létust í eldsvoða í verksmiðju 8.
október síðastliðinn.
- ibs

Þriðjungur vinnuaflsins á
atvinnuleysisskrá frá hruni

FALLNIR FLÓTTAMENN Fjöldi lætur

lífið á Miðjarðarhafinu.

Mikilvægt að gestir þjóðgarðsins trufli ekki urriða í hrygningu:

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Frá árinu 2008 til dagsins í dag hefur einn af hverjum þremur vinnandi mönnum á Íslandi komið inn á
atvinnuleysisskrá í lengri eða skemmri tíma. Hátt í 20 þúsund manns hafa nýtt vinnumarkaðsúrræði.

Fjöldi streymir frá Líbýu:

Flóttamannavandi á Möltu
MALTA, AP Joseph Muscat, forsætisráðherra Möltu, er mættur
til Líbýu til að ræða fólksflutninga milli landanna við forsætisráðherra Líbýu, Ali Zidan. Fundurinn er haldinn í kjölfar öldu
harmleikja sem orðið hafa á Miðjarðarhafinu undanfarnar vikur
þar sem hundruð flóttamanna
hafa drukknað við tilraunir til að
komast frá Líbýu til Möltu. Flestir þessara flóttamanna koma frá
Sýrlandi þar sem þeir reyna að
komast frá borgarastyrjöldinni
sem geisar þar.
- fbj

Isavia um flugvelli vestra:

Biður um hjálp
Ísafjarðarbæjar
SAMGÖNGUR Isavia segir flugvöll-

inn á Þingeyri ónothæfan undir
vissum kringumstæðum vegna
skemmda á klæðningu. Þetta
kemur fram í bréfi Isavia til Ísafjarðarbæjar. „Einnig eru endurbætur á bílastæði og aðkomu að
Ísafjarðarflugvelli meðal verkefna
sem fara þarf í. Ekki hefur fengist
nægilegt fjármagn til endurbóta
á flugvöllunum. Isavia vill benda
á að erindi frá Ísafjarðarbæ til
stjórnvalda um aukið fjármagn
vegna flugvallanna er mikilvægt
lóð á vogarskálarnar um framtíð
innanlandsflugsins,“ segir um bréf
Isavia í fundargerð bæjarráðs. - gar

ATVINNUMÁL Fjöldi skráninga á
atvinnuleysisskrá Vinnumálastofnunar frá ársbyrjun 2008 til
dagsins í dag eru um 62 þúsund
talsins. Útgreiddar atvinnuleysisbætur á sama tímabili losa 120
milljarða króna, en tugir milljarða
hafa runnið til sértækra aðgerða
til að styðja við atvinnulausa.
Þetta má lesa úr gögnum Vinnumálastofnunar. Einnig að á árinu
2009 komu tæplega 34 þúsund
manns við sögu hjá stofnuninni,
sem er það mesta sem sést hefur
á einu ári.
Hér skal hafa hugfast að hér
eru allir taldir án tillits til þess
í hversu langan tíma viðkomandi
var á skrá og hverjar aðstæður
viðkomandi voru. Meðal aðgerða
stjórnvalda til að sporna við
atvinnuleysi var til dæmis upptaka hlutabóta sem heimilaðar
voru með lagabreytingu fyrir
áramótin 2008. Úrræðið mæltist
vel fyrir og nýttist um 13% þeirra
sem voru á atvinnuleysisskrá eftir
áramótin 2009 þegar atvinnuleysið var hægt og bítandi að ná hæstu
hæðum.
Runólfur Ágústsson, stjórnarformaður Vinnumálastofnunar,
segir fjöldann benda til sveigjanlegs vinnumarkaðar, í fyrsta lagi.
Hins vegar að hátt í tuttugu þúsund manns hafi nýtt sér lengri
vinnumarkaðsúrræði; niðurgreidd
störf og lengri námssamninga.
„Úrræðin hafa virkað mjög vel og
tappað af kerfinu, ef svo má segja.
Fáir sem hafa farið inn í slík verkefni hafa komið til baka á bætur
þegar niðurgreiðslu líkur,“ segir
Runólfur og bendir á að úrræð-

BSGOBTUV meiri orku
UJMEBHMFHSBTUBSGB

VINNANDI MENN Staðan á vinnumarkaði er sögð mjög viðkvæm og óvíst að árangur sem náðst hefur síðustu ár við að vinna

á móti atvinnuleysi sé varanlegur. Vinnumarkaðsaðgerðir séu í eðli sínu tímabundin verkefni.

in hafi ekki síst nýst ungu fólki.
„Okkur hefur tekist að milda mjög
áhrif kreppunnar. En þetta er ein
skýrasta mynd kreppunnar. Sem
hlutfall af vinnumarkaði eru þetta
alveg ótrúlega margir.“
Runólfur segir að staðan á
vinnumarkaði sé mjög viðkvæm
og árangur síðustu ára ekki endilega varanlegan. Vinnumarkaðsaðgerðirnar, hverju nafni sem þær
nefnast, séu í eðli sínu skammtímaaðgerðir sem snúast um að
troða marvaðann í kreppu. „Það er
engin framtíð í því að niðurgreiða

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

62.000 af 182.000 á atvinnuleysisskrá
- Um mitt ár 2013 taldi vinnuafl á Íslandi 182 þúsund manns, eða þá
sem eru á aldrinum 16-74 ára, í vinnu eða í atvinnuleit. Því jafngilda
62 þúsund skráningar því að nálægt einn af hverjum þremur vinnandi mönnum á Íslandi hafi skráð sig hjá Vinnumálastofnun á þessum
tæpu sex árum.

störf með almannafé. Þetta má
ekki standa lengi því það er óhollt
fyrir atvinnulífið að venjast á það
að geta fengið hluta sinna starfa
greiddan með almannafé. Allt
ræðst núna af því að hagvöxtur

aukist á fljótt og vel. Ef það kemur
ekki til fjárfesting og atvinnulífið fer ekki af stað þá er hætt við
að atvinnuleysið geti aukist mjög
hratt aftur.“
svavar@frettabladid.is

Veðurspá
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og miðvikudaginn eru horfur á björtu veðri inn til landsins. en lítilsháttar súld við
suðurströndina. Búast má við að það kólni heldur næstu daga, einkum norðanlands.
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Yﬁrleitt hægur vindur.
Soffía Sveinsdóttir
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VEISTU SVARIÐ?

Segir fjölmennasta hóp þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð hafa orðið fyrir kaupmáttarrýrnun:

Segir lægri bætur ávísun á enn lægri laun
STJÓRNMÁL Þorleifur Gunnlaugs-

1. Hvað hafa margir skráð sig úr þjóðkirkjunni á síðustu þremur árum?
2. Hverju er spáð um þróun húsnæðisverðs hér á landi?
3. Hve mörgum lífsýnum ætlar Íslensk
erfðagreining að safna í nýrri söfnum?
SVÖR

son, borgarfulltrúi Vinstri grænna,
segir að á þessu kjörtímabili hafi í
raun orðið kaupmáttarrýrnun hjá
meirihluta þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð frá borginni.
Hann segir fyrsta verk núverandi meirihluta hafa verið að stofna
nýjan hóp, einstaklinga sem búa
með öðrum, og sé hann nú fjölmennasti hópurinn sem þiggi aðstoð. Fjárhagsaðstoð einstaklinga sem reki
eigið heimili hafi verið hækkuð en
aðrir hafi ekki fengið verðbætur og

einstaklingar sem reki eigið heimili
hafi dregist mjög aftur úr.
Þorleifur segir einnig að ákveði
hjón eða sambúðarfólk að slíta samvistum á pappírum geti þau áfram
búið saman en þó fengið mun hærri
fjárhagsaðstoð án þess að brjóta
nokkrar reglur.
„Þessar tekjur verða þeir sem
lifa á fjárhagsaðstoð að láta sér
duga, jafnvel árum saman en réðu
Sjálfstæðismenn borginni væru
þær væntanlega enn lægri þannig
að óprúttnir kapítalistar næðu að

borga þeim verst settu enn lægri
laun,“ segir Þorleifur.
Tekist var á um fjárhagsaðstoð
á fundi velferðarráðs Reykjavíkur
fyrir helgi. Í umfjöllun blaðsins um
málið um helgina kom fram sú skoðun Áslaugar Friðriksdóttur, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, að borgin hefði gert mistök með því að
auka fjárhagsaðstoð til fólks,
því hún drægi augljóslega úr
fjárhagslegum hvata fólks
ÁSLAUG
til að fara út á vinnumarkFRIÐRIKSDÓTTIR
aðinn.
- skó

ÞORLEIFUR
GUNNARSSON

Hefði viljað vera laus
við geimverurnar

1. Ríﬂega tíu þúsund. 2. Áframhaldandi
hækkunum. 3. Þrjátíu þúsund sýnum.

Stóreldhús
Í Rekstrarlandi býðst fjölbreytt úrval af þaulreyndum
gæðavörum fyrir stóreldhús.

Líf tveggja manna sem sögðust hafa verið numdir brott af geimverum fyrir fjörutíu árum varð aldrei samt. Óskaði þess aldrei að lenda í þessu segir annar þeirra.
Engin önnur frásögn af fundum manna og geimvera hefur verið rannsökuð meira.
BANDARÍKIN, AP „Ég hef varla
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Valgeir Einar
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Við bjóðum Guðmund Daða og Magnús Birkir

fengið að eiga mér nokkuð einkalíf,“ segir Calvin Parker yngri um
líf sitt eftir að hann og félagi hans
sögðu yfirvöldum frá því að þeir
hefðu verið numdir brott af gráum
geimverum með krabbaklær.
Félagi Parkers, Charles Hickson sá aldrei eftir því að hafa sagt
yfirvöldum frá því þegar þeir voru
numdir brott af geimverum fyrir
fjörutíu árum og sagði söguna
öllum sem vildu heyra þar til hann
dó fyrir tveimur árum. Parker dró
sig hins vegar að mestu í hlé, en
segir atvikið engu að síður hafa
sett mark sitt á líf sitt.
„Þetta er nokkuð sem ég hefði
aldrei óskað að gerðist,“ segir
Parker. Hann hefur lítið tjáð sig
um atvikið, en féllst á að segja
fréttastofu AP sögu sína.
Atvikið sem þeir félagar sögðu
frá hefur lengi verið þekkt meðal
áhugamanna um fljúgandi furðuhluti og verur frá öðrum hnöttum,
og í kjölfar þess að þeir sögðu sögu
sína margfaldaðist fjöldi þeirra
sem sögðust hafa hitt geimverur.
Ekkert annað sambærilegt atvik
hefur verið rannsakað jafn ítarlega.
Parker og Hickson unnu í skipasmíðastöð við bakka Pascagoulaárinnar í Mississippí í Bandaríkjunum. Parker var 18 ára þegar
þeir fóru saman niður að ánni til
að veiða að kvöldi dags 11. október 1973. Þeir lýstu því fyrir yfirvöldum að þeir hefðu séð fljúgandi
furðuhlut með blá ljós sem sveif í
áttina til þeirra.
Hickson, sem var 42 ára, lýsti
verunum þannig að þær hefðu
verið gráar og með klær sem
minntu á krabba. Hann sagði verurnar hafa gripið um framhandleggi þeirra beggja, og því næst
svifið með þá inn í fljúgandi furðuhlutinn.
Mennirnir sögðu geimverurnar hafa rannsakað þá hátt og lágt.
Parker segir að hann hafi verið

STAÐFASTUR Nú, fjörutíu árum eftir að hann segist hafa verið numinn brott af

geimverum, er Calvin Parker yngri enn sannfærður um að hann og félagi hans hafi
hitt gráar geimverur með krabbaklær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

með meðvitund allan tímann, en
ekki getað hreyft sig.
„Þeir framkvæmdu nákvæma,
og þá mei na ég vi rk i lega
nákvæma, læknisskoðun,“ segir
Parker. Eftir það segir hann að
geimverurnar hafi skilað þeim
niður á árbakkann aftur.
Hickson sagðist hafa þurft þrjú
staup af sterku áfengi til að róa
taugarnar áður en hann treysti sér
til að segja lögreglunni sögu sína.
Enda töldu lögreglumennirnir líklegast að mennirnir hefðu verið
drukknir og ímyndað sér atvikið.
Parker segir það af og frá. Eftir
að hafa yfirheyrt þá í nokkurn
tíma skildu lögreglumennirnir þá
eftir saman í herbergi, en földu
upptökutæki inni hjá þeim í þeirri
von að koma upp um lygi.
Á upptökunni heyrist hins vegar
Hickson segja við Parker: „Ég er
dauðhræddur líka. Ég óttast að
við eigum ekki eftir að komast
yfir þetta á meðan við lifum. Jesús
Kristur hafðu miskunn.“
Glenn Ryder, fyrrverandi lögreglustjóri, og einn lögreglumannanna sem yfirheyrðu tvímenningana sagði ótta þeirra hafa verið

SÖGÐU SÖGUNA Calvin Parker yngri
(til hægri) og Charles Hickson sögðu
fjölmiðlum sögu sína viku eftir meintan
fund með geimverum.

ósvikinn. „Ég veit ekki hvað kom
fyrir þá. Ég var ekki með þeim. En
ég veit að það er ekki hægt að gera
sér upp svona ótta.“
Margir hafa reynt að benda á
ósamræmi í sögum mannanna,
og ekki er víst að margir trúi því
að þeir hafi verið brottnumdir af
gráum geimverum með krabbaklær. En nú fjörutíu árum eftir
þetta afdrifaríka kvöld er Parker
jafn sannfærður um að það sé
sannleikurinn og hann var þetta
októberkvöld 1973.
brjann@frettabladid.is

velkomna í raðir sjúkraþjálfara hjá Sjú
S kraþjálfun Kópavogs.
Við fö
f gnum því líka að Valgeir Einar er mættur til
starfa á nýjan leik eftir frí.

veita þér stuðning til bættrar heilsu og aukins atgervis.

stendur með þér
Hamraborg 12 . 200 Kópavogi
Sími 564 1766 – 554 5488 . sjk@sjk.is . www.sjk.is

Öflugasti fellibylurinn sem skellur á Indlandi í yfir áratug veldur miklu tjóni:

17 látnir á Indlandi eftir fellibyl
INDLAND, AP Indverjar eru byrjað-

ir að fara yfir umfang tjóns sem
varð eftir öflugan fellibyl sem fór
yfir Indland um helgina. Þúsundir
heimila eyðilögðust eftir að flæddi
inn í bæi. Yfirvöld á Indlandi segja
rýmingaráætlanir í Orissa-héraði
og nágrenni hafa bjargað fjölda
mannslífa en um milljón íbúum
var gert að yfirgefa heimili sín í
aðdraganda fellibylsins.
Yfirvöld vita enn aðeins um
sautján dauðsföll vegna veðursins
en búist er við að tölur um mann-

fall muni hækka. Fellibylurinn er
sá öflugasti í yfir áratug sem fer
yfir Indland.
Eignatjón er mikið og bylurinn
eyðilagði gríðarlega mikla og verðmæta uppskeru í landinu.
Vöruf lutningaskip sökk á
Bengalflóa og átján manna áhöfn
þess týndist daglangt en fannst í
björgunarbáti um 185 kílómetrum
frá Indlandsströnd í gær.
Veðrið er að ganga niður segja
yfirvöld á Indlandi.
- fbj

EYÐILEGGING Mótorhjólreiðamaður

við ónýt umferðarljós eftir fellibylinn á
Indlandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Mótmæla kjarnorkuvá

HEIMURINN

2
3
1

30 lík fundin eftir að ferja sökk á Níger

1

MALÍ Allt að 160 var enn saknað í gær eftir mannskætt slys sem varð
þegar ferja sökk á ánni Níger í Malí í fyrradag. Í gær höfðu 30 lík fundist.
Fólk svaf um borð í bátnum þegar hann sökk á aðfaranótt laugardags, á leið
sinni frá Mopti til Timbúktú. Staðaryfirvöld og eftirlifendur sögðust í gær telja
að um 400 farþegar hefðu verið í ferjunni. Farþegar vöknuðu upp við skell og
svo brotnaði báturinn í tvennt. Fréttastofa AP segir að á meðal farþega hafi
verið fjöldi skólabarna, ýmist á leiðinni í skóla eða í frí.

Íbúar missa trú á biskupi sínum í Limburg

2

ÞÝSKALAND Hart er deilt á FranzPeter Tebartz-van Elst biskup kaþólsku
kirkjunnar í Limburg í Þýskalandi, fyrir
bruðl. Íbúðarhús sem hann lét byggja fyrir
sig kostaði 31 milljón evra, eða rúman
5,1 milljarð króna, að því er fram kemur
í Deutsche Welle. Lögregla stendur vakt
við húsið, en höfðað hefur verið mál á
hendur biskupnum fyrir að bera ljúgvitni
fyrir dómi þar sem yfirdrifin útgjöld í sókninni voru til umfjöllunar.

Nató hefur rannsókn á drápi á hermanni

3

AFGANISTAN Maður klæddur upp eins og liðsmaður í herliði Afganistans

drap hermann Nató í austurhluta Afganistans í gær. Fréttastofa AP hefur
eftir fulltrúa herafla Nató að rannsókn sé hafin á árásinni, en ekki lágu fyrir
upplýsingar um þjóðerni hermannsins sem var drepinn. Flestir hermanna
Nató á svæðinu eru þó frá Bandaríkjunum.
Í það minnsta 15 erlendir hermenn hafa á árinu látið lífið í árásum af þessu
tagi, miðað við 62 á síðasta ári. Alls hafa á þessu ári 133 hermenn Nató látið
lífið, 104 frá Bandaríkjunum.

Á MÓTI KJARNORKU Mótmælendur með skilti og borða hrópuðu slagorð í fjölmennum mótmælum gegn notkun kjarnorku í
Tókýó, höfuðborg Japans í gær. Þar komu saman nokkur þúsund manns í kröfugöngu og á baráttufund.
NORDICPHOTOS/AFP

500 ÞÚS. KR. KAUPAUKI FYLGIR QASHQAI
NISSAN

QASHQAI

iPad 32GB

fylgir með á
s amt
veglegri hlí
fðartösku

ENNEMM / SÍA / NM58914

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

NISSAN QASHQAI DÍSIL 4WD
VERÐ FRÁ 4.990 ÞÚS. KR.

Qashqai 1,6 dCi beinsk.
Verð: 4.990 þús. kr.

Þeir sem kaupa Qashqai eru að leita að fallegum fjórhjóladrifnum bíl sem er hagkvæmur í rekstri og góður í endursölu.

Qashqai 2,0 bensín, sjálfsk.
Verð: 5.790 þús. kr.

Qashqai eyðir einungis frá 4,6 l/100 km
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Qashqai+2 1,6 dCi beinsk. 7 manna
Verð: 5.390 þús. kr.

Qashqai 2,0 dCi sjálfsk.
Verð: 6.090 þús. kr.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

KAUPAUKI AÐ ANDVIR
RÐI

500 ÞÚS. KR.
· Vetrardekk
· Dráttarbeisli
· iPad 32 GB

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

10 | FRÉTTIR |

14. október 2013 MÁNUDAGUR

Ísraelski herinn telur að Hamas-samtökin hafi ætlað að ráðast á leikskóla:

Göng frá Gaza fundust í Ísrael
ÍSRAEL, AP Ísraelski herinn hefur

fundið jarðgöng sem grafin voru
frá Gasa-svæðinu yfir til Ísrael.
Herinn telur uppreisnarhópa hafa
ætlað sér að nota göngin í þeim
tilgangi að ráðast á eða ræna ísraelskum borgurum.
Herinn stöðvaði í hefndarskyni
allan flutning á byggingarefnum
yfir til Palestínu. Einn talsmanna
Hamas-samtakanna á Gasa-svæðinu, Abu Obeida, sagði á Twitter
að þúsundir jarðganga til viðbótar
yrðu grafin í staðinn.

Göngin eru að sögn hersins 2,5
kílómetrar að lengd og virðast
hafa verið grafin nýlega og verið í
notkun þar til þau voru uppgötvuð
í síðustu viku.
Op ganganna fannst nálægt
samyrkjubúi við landamærin og
grunar herinn að Hamas-samtökin hafi ætlað sér að ráðast á leikskóla í samyrkjubúinu.
Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fagnaði uppgötvuninni og sagði öryggisstefnu Ísraels við Gasa-svæðið hafa leitt til

MEÐ LÍFVÖRÐUM Benjamin Netanyahu,
mætir á ríkisstjórnarfund í Jerúsalem í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

„hljóðlátasta árs Gasa-svæðisins í
meira en áratug.“
- fbj

BLÖNDUÓSBRÚ Brúin yfir Blöndu er orðin 50 ára gömul – byggð á árunum 1962 til

1963.

MYND/HUNI.IS

Blöndubrú
sögð hættuleg

   

 z
    
 

Gangandi og hjólandi stafar hætta af þrengslum á
brúnni yfir Blöndu. Úrbóta þörf án tafar. Göngubrú
átti að leysa vandann en er ekki í sjónmáli. Vegagerðin skilur að þolinmæði heimamanna sé á þrotum.
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arinnar yfir Blöndu er með öllu
óásættanlegt og vegfarendum
hættulegt, segja heimamenn á
Blönduósi. Þeir þrýsta á aðgerðir
og vilja samráð við Vegagerðina
um úrbætur.
„Ástand brúarinnar er með öllu
óásættanlegt þar sem hún er of
mjó fyrir akandi umferð og hættuleg fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Bæjarráð telur að úrbóta
sé þörf strax,“ segir í bókun bæjarráðs sem hefur falið bæjarstjóra
og tæknideild bæjarins að ræða við
Vegagerðina.
Ágúst Þór Bragason, forseti
bæjarstjórnar, segir tímabært að
ráðast í mikið viðhald á brúnni.
En meginvandinn sé að brúin var
þrengd til að koma að göngubrautum yfir brúna sem hefur þrengt að
öllum sem um brúna fara; akandi,
hjólandi eða gangandi.
„Það verður að búa svo um hnútana að þessi leið sé örugg og afkasti
því sem hún á að gera,“ segir Ágúst
Þór. Hann segir að fjármagn hafi
verið eyrnamerkt árið 2008 til að
bæta þjóðveginn í gegnum Blönduós
en ekkert hafi orðið af neinu. „Við
erum því að hamra á því að fara í
þessa framkvæmd – að hún verði
sett framar í forgangsröðina.“
Gunnar H. Guðmundsson, svæðisstjóri Vegagerðarinnar á Norðurlandi, segir gagnrýni heimamanna
réttmæta upp að vissu marki.
„Brúin er þröng og vandamál koma

Ástand brúarinnar er
með öllu óásættanlegt þar
sem hún er of mjó fyrir
akandi umferð og hættuleg fyrir gangandi og
hjólandi vegfarendur.
Bæjarráð telur að úrbóta
sé þörf strax.
Bókun bæjarráðs Blönduósbæjar.

ekki síst upp í snjóum. Það eru til
áætlanir um að koma gangandi vegfarendum af brúnni og á göngubrú
neðar.“
Hér vísar Gunnar til hugmynda
um göngubrú yfir Blöndu, um 100
metrum fyrir neðan þjóðvegsbrúna,
sem hins vegar er ekki á samgönguáætlun.
„Fáist göngubrú getum við víkkað akbrautina. Annað vandamál
er hringtorgið rétt við brúna sem
er of lítið og þröngt, sérstaklega
fyrir stærri bíla. Við erum búnir að
hanna nýtt torg, en það er spurning
um hvenær við fáum peninga í það.
En þetta hangir saman, brúin og
torgið,“ og tekur undir orð heimamanna að það sé óhugnanlegt að
vera staddur á brúnni þegar stórir
bílar fara yfir hana.
„Ég skil því heimamenn á Blönduósi vel. Þegar búið er að gera frumdrög og kostnaðarmat liggur fyrir
þá vilja menn þrýsta á framkvæmdir,“ segir Gunnar. svavar@frettabladid.is

ED DU MED DÍBBLAD NEB?
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DYNAMO REYKJAVÍK

Þarftu að losa um stífluna?
Notaðu Nezeril og andaðu léttar.
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hjartasjúkdóm ofstarfsemi skjaldkirtils eða gláka (þrönghornsgláka), áður en byrjað er að nota Nezeril. Lesið vandlega leiðbeiningar um notkun lyfsins í fylgiseðli. Fulltrúi markaðsleyfishafa: GlaxoSmithKline
lækni frá því ef einhverjir aðrir sjúkdómar eruu til staðar, sérstaklega hjartasjúkdómar,
aukaverkanir Aukaverkanir má tilkynna á vef Lyfjastofnunar: www.lyfjastofnun.is/Aukaverkanir/tilkynna eða til GlaxoSmithKline í síma 530 3700.
ehf. Þverholti 14, 105 Reykjavík, Ísland, Sími 530 3700. Tilkynning um aukaverkanir:

10.–16. OKTÓBER

Vaxtalausar
raðgreiðslur
í tólf mánuði! *

ǻ>7<<),)/):
 IN[Tn\\]ZINTT]U

Ǻ^W\\I^uT]UǺ]ZZS]Z]U
WO]XXǺ^W\\I^uT]U

Nýkomnir gámar með 600 AEG tæki í þvottahús Íslendinga.
ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60260FL
1200 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Íslensk notendahandbók

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

Listaverð:
135.900,-

Þú sparar:
27.180,-

1600 snúninga
Taumagn 8 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók
Listaverð:
197.900,-

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ
Ð

UPPÞVOTTAVÉL ZDF2010 - W/M

12 manna stell
5 þvottakerfi
Turbo-þurrkun
Hljóðlát vél: 47db (re 1 pW)
Orkunýtni: A
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

12 manna stell
5 þvottakerfi
4 hraðastillingar
A/A/A orkunýting
Hljóð 51db
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

HVÍT
TILB
BOÐSV
VERÐ – 87.920,95.920,- STÁL

TILBOÐSVERÐ – 108.720,-

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 87680FL

UPPÞVOTTAVÉL FAVORIT 45010-W/M

ÞURRKARI LAVATHERM T76280AC

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

HVÍT
STÁL

FRÁBÆRT PAR OG MIKILLSPARNAÐUR:
LAVAMAT 75470 & LAVATHERM T76280

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

ÞVOTTAVÉL
kg
1400 snúninga · Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg þvottakerfi
Íslensk notendahandbók

Listaverð:
149.900,-

Þú sparar:
29.980,-

TILBOÐSVERÐ – 158.320,-

79.900,89.990,-

ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI

Barkalaus
Rakaskynjari
Taumagn: 8 kg
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
39.580,-

TILBOÐSVERÐ –

TILBOÐSVERÐ – 119.920,-

ÞURRKARI
ra
Barkalaus með rakaskynjara
Taumagn 8 kg
Íslensk notendahandbók
Listaverð á PARINU:
U:
329.800,-

At
thugið! Bjóðum
m einnig:
Athugið!

AEG
G RYKSUGUR – 20% afsláttur
AEG SMÁRAFTÆKI – 25% afsláttur

Þú sparar:
65.960,-

TILBOÐSVERÐ –

PARIÐ 263.840,-

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS
ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
AKRANESI
SÍMI 530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
GEISLI
ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM
SÍMI 480 1160
SÍMI 481 3333

* 3.5 % lántökugjald

AÐEINS
Í FIMM!
DAGA..

SKOÐUN
Einn af hverjum þremur Íslendingum atvinnulaus:

Ótrúlegar
atvinnuleysistölur

N

ú þegar rúm fimm ár eru liðin frá hruni erum við
enn að gera upp bankahrunið „svokallaða“ og gengur
á ýmsu. Á forsíðu Fréttablaðsins í dag segjum við
frá því að í ársbyrjun 2008 og til dagsins í dag hafa
62 þúsund Íslendingar verið á atvinnuleysisskrá,
yfir lengri eða skemmri tíma, og þurft að þiggja bætur. Um 120
milljarðar hafa farið beint í bætur auk tuga milljarða sem farið
hafa í sérstök úrræði til að bæta atvinnuástandið.
Að einn af hverjum þrem
vinnubærum Íslendingum hafi
verið atvinnulaus og farið á
bætur er sláandi. Ekki þarf að
Mikael
fara mörgum orðum um hver
Torfason
áhrif þetta hefur haft á viðkomandi einstaklinga og fjölskyldur
mikael@frettabladid.is
þeirra. Þá liggur það fyrir að
ungt fólk, sem er að stíga sín fyrstu spor á vinnumarkaði, hefur
minnstu atvinnumöguleikana. Það á eftir að koma í ljós hver
langtímaáhrifin af þeirri stöðu verða.
Runólfur Ágústsson, stjórnarformaður Vinnumálastofnunar,
segir að þau úrræði sem ganga út á að koma fólki af atvinnuleysisskrá hafi virkað mjög vel. Þar er um að ræða niðurgreidd
störf og lengri starfssamningar:
„Fáir sem hafa farið inn í slík verkefni hafa komið til baka á
bætur þegar niðurgreiðslu lýkur,“ segir Runólfur en þessi úrræði
henta ungu fólki sérstaklega vel. Þannig hefur Vinnumálastofnun
tekist að milda áhrif kreppunnar að mati Runólfs sem bætir því
við að átaksverkefni sem þessi verði að vara stutt því engin framtíð sé í því að niðurgreiða störf með almannafé.
Vissulega má taka undir með Runólfi að margt hefur gengið
ágætlega. Líkast til má tala um mjúka lendingu. En, það er ekki
síður vert að taka eftir því sem hann segir varðandi það að ekki
sé á niðurgreiddri atvinnustarfsemi að byggja til framtíðar. Við
hljótum að horfa til verðmætasköpunar og því miður gefa tölur
um þjóðarframleiðslu ekki tilefni til mikillar bjartsýni. Runólfur
hefur áhyggjur og líkir aðgerðum Vinnumálastofnunar við að
troða marvaðann í kreppuástandi.
Hinar gríðarháu atvinnuleysistölur koma á óvart. Fráfarandi
ríkisstjórn lagði mikið undir við að koma fólki af atvinnuleysisskrá. Hún stóð meðal annars fyrir átakinu Nám er vinnandi
vegur sem gekk út á að koma þeim sem voru atvinnulausir í
nám. Menntun er góð í sjálfu sér en fólk skal þó ekki líta hjá því
að slíkt átak er ekki hættulaust því það getur hæglega orðið til
að gengisfella námið með því að kröfur um námsárangur verði
minni. Þá eru ótaldar allar þær fjölskyldur sem hafa horfið af
landi brott. Á móti kemur svo hitt að það er ekkert leyndarmál að
atvinnuleysisbætur og námslán eru talsvert undir þeim framfærsluviðmiðum sem síðasta ríkisstjórn kynnti fyrir um tveimur
árum. Ef þau viðmið eru rétt hlýtur fólk að fá peninginn einhvers
staðar frá og vitað er að hér þrífst tvöfalt hagkerfi að hluta. Hér
er átt við svarta atvinnustarfsemi en samkvæmt ríkisskattstjóra
er líklegt að hún sé enn að aukast. Verkefni núverandi ríkisstjórnar hlýtur að vera það að setja upp raunsæisgleraugu; um
leið og gengið er til atlögu við það verður að búa svo um hnúta að
fólk sé ekki hreinlega neytt til að svíkja undan skatti.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Andvana fæðing trúfélags
Varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar,
Kristín Soffía Jónsdóttir, vakti athygli
um helgina eftir að hún sagði frá
ákvörðun sinni um að stofna nýtt trúfélag. Læknavísindakirkjuna. Munu
sóknargjöld kirkjunnar renna til
tækjakaupa á Landspítalanum .
Í umræðum á síðu Kristínar lét
Bjarni Jónsson, varaformaður
Siðmenntar, sig málið varða og
sagði í athugasemd við yfirlýsingu Kristínar að tilraunin
væri andvana fædd. Reynsla
hans af því að skrá Siðmennt
sem lífsskoðunarfélag bendi til
þess að lögin séu frekar stíf.
Siðmennt telji að ríkið eigi
að hætta skráningu á

trú- og lífsskoðunum fólks og leggja
sóknargjaldakerfið niður en um sé
að ræða skatt sem allir borga þó
þeir séu skráðir utan félaga. Það
fer vonandi ekki svo að fyrsta verk
hins óstofnaða trúfélags verði að
jarðsyngja sig sjálft.

Leyndarmál
Beiðni þingflokks
Vinstri grænna
um afrit af öllum
gögnum hagræðingarhóps
ríkisstjórnarinnar
var hafnað af
forsætisráðuneytinu á
dög-

unum. Þá var því einnig hafnað að
birta tillögur sem hópnum barst frá
almenningi. Höfnunin er áhugaverð
í ljósi þess að haft var eftir formanni
fjárlaganefndar, Vigdísi Hauksdóttur,
að hagræðingarhópurinn hefði
ekkert að fela og það væru engin
leyndarmál í gögnum hópsins. Taldi
Vigdís að frekar myndu tillögur
hópsins vekja gleði og von í
brjósti landsmanna. Svo virðist
sem leyndarmál hópsins séu
sannarlega ekki talin eiga
erindi við almenning til að
vekja gleði og von í brjóstum.
fanney@frettabladid.is

HALLDÓR

SÁÁ tók á móti mér
SAMFÉLAG

Pálmi
Gunnarsson
tónlistarmaður

Það er ófrávíkjanlegur hluti af lífsgöngunni að þurfa einhvern tímann að horfast í augu við erfiðar aðstæður. Ástvinir
veikjast og deyja, við verðum fyrir andlegum og líkamlegum áföllum eða missum fótanna með einum eða öðrum hætti.
Þá er gott að eiga góða að, einhverja
sem rétta hjálparhönd á erfiðum tímum.
Fæstum sem fá sér í tána í fyrsta sinn
dettur í hug að fram undan geti verið
ferli sem í versta tilfelli leiðir til dauða.
Fæstir hugsa um það við fyrstu jónu,
hassreyk eða inntöku örvandi efna að
lokakaflinn í lífsgöngunni geti mögulega
orðið andleg og líkamleg örkuml þannig
að ekki verði aftur snúið.
Ég er einn af þeim sem segja má að
hafi ánetjast fíkninni á fyrsta fylleríi.
Næstu áratugir voru dagleg barátta sem
á endanum var orðin upp á líf og dauða.
Sjúklegt ástand þar sem vanmátturinn
var algjör. Allt sem ég vildi standa fyrir
sem manneskja var ógerlegt af því að
fíknin réði ríkjum. Ég veit í dag að ef
ekki hefði verið fyrir SÁÁ hefði ég ekki
komist lífs af úr þeim hildarleik. Þegar
ég leitaði hjálpar hjá SÁÁ var tekið á
móti mér og að mér hlúð, andlega og
líkamlega. Leiðin til bata tók sinn tíma,
bylturnar voru nokkrar, en dyr SÁÁ
stóðu opnar og ég gat leitað hjálpar á ný.

➜ Ég veit í dag, að ef ekki hefði

verið fyrir SÁÁ hefði ég ekki komist
lífs af úr þeim hildarleik. Þegar ég
leitaði hjálpar hjá SÁÁ var tekið á
móti mér og að mér hlúð, andlega
og líkamlega. Leiðin til bata tók
sinn tíma, bylturnar voru nokkrar,
en dyr SÁÁ stóðu opnar og ég gat
leitað hjálpar á ný.
Það eru tæplega nítján ár síðan ég
gekk dálítið boginn út í lífið eftir dvöl á
Vogi og í framhaldinu Staðarfelli. Uppgefinn eftir áratugalanga neyslu en tilbúinn fyrir nýtt líf. Ég er einn af þúsundum þakklátra einstaklinga sem lifa góðu
lífi í dag fyrir tilstilli þessara einstöku
samtaka. Samtaka sem voru stofnuð af
áhugafólki um líf án áfengis og vímuefna, fólki sem vissi hvað við var að etja
og tók af skarið til hjálpar. Ég hvet alla
Íslendinga til að leggja lið landssöfnun
SÁÁ, Áfram Vogur, til styrktar Sjúkrahúsinu Vogi. Höfum í huga að það eru
meiri líkur en minni á því að á einhverjum tímapunkti í lífi okkar muni einhver
okkur nákominn ánetjast fíkniefnum og
þurfa á aðstoð SÁÁ að halda.
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„Brennivínið gefur
anda og snilli“
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Það er svo margt sem aflaga
hefur farið hjá okkur Íslendingum og stundum er talað eins
og þessi þjóð sé mestu asnar í
heimi, viti ekkert, kunni ekkert,
læri ekkert og geti ekkert – nema
verið asnar.
Ætli það sé ekki eitthvað orðum
aukið. En af einu getum við sem
samfélag samt verið nokkuð
stolt: okkur hefur auðnast að
meðhöndla alkóhólisma hjá mjög
mörgu fólki á umliðnum áratugum, hjálpað fólki að rata út úr
ánauð fíknar og í átt til allsgáðrar tilveru.
Gamall kunningi úr Vogunum
vildi að ég minnti hér í þessum
dálki á það góða starf sem fram
fer á Vogi. Það er auðsótt mál. Og
þótt ég sé ekki góður í því að ráðleggja fólki um það hvernig það á
að verja fé sínu er rétt að hvetja
alla aflögufæra einstaklinga sem
hugsa hlýlega til þessarar starfsemi til þess að styrkja þá uppbyggingu sem þar er fyrirhuguð
í öllum niðurskurðinum og harmkvælunum.
Vel má vera að deila megi um
eitt og annað í þeirri miklu starfsemi sem á Vogi hefur farið fram
en hitt fer þó ekki á milli mála að
mörg mannslíf hafa verið endurheimt þar, í öllum skilningi, bæði
þeirra sem við sjúkdóminn hafa
glímt í eigin skinni – og þeir fyrir
vikið eignast margar stundir sem
ella hefðu glatast – og líka hinna
sem mega gjalda fyrir sjúkdóminn sem aðstandendur, með margvíslegum afleiðingum, leyndum
og ljósum.
Manni verður hugsað til allra
hinna sem fórust en hefðu getað
bjargast. Manni verður hugsað til
allra þeirra verðmæta sem farið
hafa í súginn í vímunni; allrar
þeirrar orku sem leyst var úr
læðingi í vímunni til einskis og
varð eyðingarafl en ekki sköpunarafl.
„Ég drekk og finn mitt æskuvor / en eldist við hvert drykkjuspor“, orti Páll Ólafsson, þetta
næma skáld sem rómaði brennivínið af meiri þrótti og snilli en
aðrir en vissi samt þetta: sá sem
drekkur eldist við hvert drykkjuspor; fólk lifir sterkt eitt augnablik í vímunni en þar er líka hver
dagur sem nokkur ár.
Fráls vilji eða DNA?
Þeir tala um alkóhólistagen. Og
var víst eitt af því sem átti að
gera okkur rík í síðustu bólu – að
hafa þessi óskaplegu gen. Ég veit
það ekki. Ég er ekki nógu vel að
mér í líffræði til að vita hvort
til sé alkóhólistagen, þjófagen,
lygagen, utanviðsig-gen eða kærleiksgen. Held samt ekki. Getur
ekki verið að við höfum gert fullmikið úr því að allt okkar framferði stafi af virkni gena? Er
þetta ekki hálf vonarsnauð viska
og vélræn? Er þessi vísindatrú
studd eitthvað meiri þekkingu – í
raun og veru – en önnur trúar-

Við megum ekki
ganga of langt í því
að telja fyllirí séríslenskt
fyrirbæri – slíkar samkomur tíðkast víða um
norðurálfu …
brögð? Ég trúi því sjálfur að ég
hafi frjálsan vilja og geti á hverjum degi notað þennan frjálsa
vilja til að ákveða smátt og stórt í
lífi mínu: hvort ég gef stefnuljós,
hvort ég fæ mér snúð, hvort ég
læri ítölsku; hvort ég sýni mínum
nánustu ástúð, hvort ég farga
mér, hvort ég lifi. Ég trúi því að
það sé undir mér komið hvort ég
geng í ljósi eða myrkri og held
að DNA komi þar hvergi nærri,
þótt þar leynist vissulega kímið
að ýmsum eiginleikum mínum;
til dæmis að vera örvhentur. Það
er hins vegar undir mér og mínu
vali komið hvort sú vinstri hönd
vinnur þarft eða er til óþurftar.
Hvað sem veldur þá hefur
þessi sjúkdómur plagað íslenskt
samfélag um aldir, svo að jafnvel má tala um þjóðarböl á
köflum. Kannski er þetta sjúkdómur hins ábyrgðarlausa og
vansæla nýlendubúa sem finnst
hann ekki eiga neitt val, finnst
hann vera ófrjáls. Nógu duglegir
voru dönsku kaupmennirnir að
minnsta kosti að hella á staupin
hjá köllunum þegar þeir voru í
kaupstaðaferðum. Þannig var það
óaðskiljanlegur hluti hverrar velheppnaðrar kaupstaðaferðar hjá
mörgum að drekka frá sér ráð og
rænu og láta hestinn um að koma
sér heim.
Það viðhorf hefur verið landlægt hér að fullkomlega eðlilegt
sé að veruleikinn sé óbærilegur, og eina ánægja sem hægt sé
að hafa af lífinu sé að flýja inn í
óraunveruleika vímunnar.
Lífið og tilveran
Djúpt í íslenskri heimspeki er
sú hugmynd að lífið og tilveran
sé sitt af hvoru tagi; samanber
orðtakið „að tala um lífið og tilveruna“. Og að líf sitt geti maður
fundið á stopulum stundum, í
vímunni, en tilveran sé eins og
hver annar fangelsisdómur, hver
önnur síbiríuvist, þrældómur og
tóm leiðindi. Tilveruna sé svo
hægt að flýja af og til í kaupstaðaferðum og við önnur slík
tækifæri, með því að drekka
þangað til maður er búinn að
gleyma stund og stað.
Við megum ekki ganga of langt
í því að telja fyllirí séríslenskt
fyrirbæri – slíkar samkomur
tíðkast víða um norðurálfu og
eru sjálfsagt rótgróinn partur
af okkar norðurevrópsku menningu. En hér á landi hefur löngum
þrifist sérlega hvimleið brennivínsdýrkun og drykkjumenning. Og hér blasir við það verkefni að hjálpa fólki sem ánetjast
hefur þörfinni fyrir vímu; að
slíta tengsl efna og vellíðunar;
að knýja fólk til að horfast í augu
við dagleg verkefni daglegs lífs,
og skynja tilveruna óbrjálaða af
aðskotaefnum sem rugla skilningarvitin. Finna lífið í tilverunni.
Þar hefur Vogur miklu hlutverki að gegna.
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Launin eru ekki boðleg Bókaþjóð án bóka

Í kjölfar baráttufundar KJARAMÁL
➜ Umsóknum í
kennara sem haldinn var
almennt
kennaranám
25. september síðastliðhefur snarlega fækkinn fóru margar hugsanir
í gegnum höfuðið á mér.
að. Við vitum öll hvers
Eftir þennan fund gekk
vegna. Launin eru
ég verulega stolt út. Ég
ekki boðleg nokkrum
fór að hugsa um allt það
sem gerir kennarastarfmanni eftir ﬁmm ára
ið spennandi, gefandi og Lis Ruth
nám í háskóla.
skemmtilegt.
Klörudóttir
Á hverjum degi mætir grunnskólakennari
maður nýjum krefjandi
upp á peninga en börnin
verkefnum og það gerir starfið
okkar.
svo eftirsóknarvert. Allt snýst
Kennaranám er í dag orðið
þetta um að leiðbeina og vinna
fimm ára háskólanám. Hvers
með börnunum okkar sem erfa
vegna er það minna virði en til
eiga landið. Það veitir mér ótrúdæmis viðskiptafræði?
Þegar ég hóf mitt nám vissi ég
lega mikla gleði þegar ég sé nemendur mína þroskast og dafna og
alltaf að ég yrði ekki rík en ég
veit jafnframt að kannski eigum
vissi að ég væri að fara út í eittvið kennarar einhvern þátt í því
hvað sem ætti við mig og mér
að þeim farnast vel á lífsleiðinni.
þætti skemmtilegt.
Unga fólkið okkar er það verðÞað hvarflaði hins vegar ekki
mætasta í okkar samfélagi og
að mér að launin yrðu svo lág að
okkar framtíð. Okkur ber að hlúa
ég gæti ekki framfleytt mér og
vel að því.
börnum mínum!
Ég ætla ekki að segja að það
Hvers vegna er mín menntun minna virði en menntun
sé alltaf auðvelt að vera kennari.
tengt viðskiptum og peningum?
Daglega tekst ég á við ný verkUmsóknum í almennt kennaraefni með frábæru samstarfsfólki
og við reynum að finna lausnir
nám hefur snarlega fækkað. Við
saman. Oft er talað um að fólk
vitum öll hvers vegna. Launin eru
sem vinnur við kennslustörf sé
ekki boðleg nokkrum manni eftir
hugsjónafólk og það get ég svo
fimm ára nám í háskóla. Viljum
sannarlega staðfest þar sem ég
við missa allt okkar velmenntaða
umgengst þetta fólk á hverjum
og góða fagfólk úr skólunum yfir
degi.
til viðskipta- og fjármálafyrirVarla eru það launin sem draga
tækja?
fólk að þessum störfum.
Eiga börnin okkar ekki rétt á
góðri menntun? Þessu þarf að
Minna virði
breyta snarlega.
Hvers vegna er það svo allt annar
Oft heyrir maður kennara tala
um að þeir skammist sín fyrir
handleggur þegar starfið felst í
að nefna þá upphæð sem þeir fá í
umsýslu peninga eða verðbréfa?
Það er einkennilegt að í okkar
launaumslaginu um hver mánaðasamfélagi virðist það vera metið
mót. Með réttu ættu þeir sem borga
meira að verðleikum, að passa
okkur launin að skammast sín.

Kynningarfundur CISV
Þriðjudaginn 15. október klukkan 20:00 verður haldinn kynningarfundur CISV
á Íslandi. Fundurinn verður haldinn í Víﬁlsskóla sem er barnaskóli Hjallastefnunnar í Garðabæ. CISV stendur fyrir alþjóðlegum sumarbúðum fyrir börn og
unglinga á aldrinum 11-19 ára. Einnig kynnum við starf
fararstjóra fyrir 21 árs og eldri, en það er sjálfboðaliðastarf en allur
kostnaður við ferðir fararstjóra er greiddur.

Hvað þýðir það að vera MENNING
unum og Bretlandi koma
bókaþjóð? Algeng svör eru
út á ensku meira en hálf
milljón nýrra bóka á
hér oft miðuð við fólksári eða til dæmis margfjölda, til dæmis að tiltölulega margir skrifi eða
falt fleiri en allar bækur
lesi hér bækur eða tiltölusem gefnar hafa verið út
lega mikill tími sé látinn
á íslensku frá upphafi. Á
í lestur bóka, að íslenskar
frönsku í Frakklandi einu
(forn)bókmenntir séu sérkoma út meira en 60 þússtaklega mikilvægar eða Magnús S.
und nýjar bækur á ári og
hér mikið lesnar. Í þess- Magnússon
yfir 90 þúsund á þýsku í
ari grein er einungis litið rannsóknaprófessor Þýskalandi einu. Hægt
er að finna ótal bækur
til tveggja atriða, það er við HÍ
og meðal annars nýlegar
hversu stór hluti Íslendinga er einungis læs á íslensku og
bækur um nánast hvaða efni sem
hversu mikið kemur út af bókum
er á til dæmis ensku, frönsku,
árlega á íslensku miðað við önnur
þýsku og spænsku.
tungumál (sjá www.worldometers.
Hins vegar er nánast aldrei
bók til um neitt efni á íslensku
info/books/).
og allra síst nýleg bók, það er
Um þriðjungur Íslendinga mun
aðeins hafa lokið skyldunámi en
bók sem ekki er úrelt. Við þessar
um helmingur að hámarki skylduerfiðu aðstæður búa langflestir
námi og einu námsári að auki.
Íslendingar og íslenskir kjósendÝmsar tölulegar upplýsingar og
ur. Verulegur hluti Íslendinga er
upplýst mat, meðal annars fengið
hins vegar fluglæs og mælandi á
frá kennurum og öðrum sem beinensku og jafnvel fleiri af helstu
ast og best til þekkja, benda til að
tungumálum heims og hefur því
færri en um 20 prósent íslenskra
aðgang að öllu hugsanlegu efni og
kjósenda, það er Íslendinga 18 ára
umfjöllun eftir ótal leiðum (svo
og eldri, geti lesið bók á ensku þótt
sem alþjóðlegum blöðum, bókum,
færri láti ef til vill af því verða.
sjónvarpi og interneti).
Svipað sé að segja varðandi
Þjóðin skiptist í tvo hópa
skilning á útsendingum helstu
sjónvarpsstöðva heims og á inniÞjóðin skiptist þannig í tvo ólíka
haldi og möguleikum internetsins.
hópa, sem oft lifa í ólíkum heimum
Bók sem ekki er þýdd á íslensku
næstum sem útlendingar hverjir gagnvart öðrum og gjarnan
mun nánast aldrei nefnd og enn
síður auglýst eða rædd. Lauslega
báðum erfitt. Íslensk „alþýða“ eða
áætlað virðast um 80 prósent
„almenningur“ fer hér að vanda
Íslendinga einungis að gagni læsir
mjög halloka og þetta ástand því
á íslensku, en á íslensku koma
augljóslega óásættan legt og fer
versnandi vegna síaukins framaðeins um 1.500 nýjar bækur út á
ári og langmest skáldsögur.
boðs á hvers kyns auðsóttu efni á
Fyrir þá sem læsir eru á ensku
helstu tungumálum heims.
er staðan mjög ólík. Í BandaríkjGífurlegt hagsmunamál almenn-

➜ Lauslega áætlað virðast

um 80% Íslendinga einungis
að gagni læsir á íslensku, en
á íslensku koma aðeins um
1.500 nýjar bækur út á ári og
langmest skáldsögur.

ings er því að hefja strax kennslu
tungumála miklu fyrr í skólakerfinu og standa að henni þannig að
sérhverjum Íslendingi séu tryggð
full tök á einu af helstu tungumálum heims löngu fyrir lok skyldunáms og sé fyrir tólf ára aldur læs,
skrifandi og talandi nánast sem
um annað móðurmál sé að ræða,
enda yrði það langhelsta samskiptamál hans eða hennar í stöðugt fjölmennari og samtengdari
heimi þar sem íslenska er notuð af
örfáum og skilst ekki utan Íslands.
Allmargir, meðal annars í
mennta-, menningar-, fjölmiðla-,
útgáfu- og stjórnmálageiranum,
sem hvað best geta hér hjálpað
njóta stundum góðs af núverandi
einangrunarástandi vegna lítillar samkeppni. Þeir koma víða
að ákvörðunum um breytingar á
þeirri skipan skólamála sem enn
lokar þúsundir Íslendinga inni í
íslenskunni einni, fjölmarga fyrir
lífstíð, og er því augljóslega ekki
lengur ábyrg.
Á okkar tímum er hvert ár dýrmætt og ekki lengur fært að bíða
eftir nýjum kynslóðum og löngu
óhjákvæmilegum breytingum í
kennslu tungumála í öllum aldursflokkum. Almenningur um land
allt, meðal annars barna sinna
vegna, verður því hugsanlega að
taka málið í sínar hendur.

Leggjum EKKI sæstreng
til Bretlands !

inn gróða. Enda er fjöldi
Meðal einkenna nýlendna ORKUMÁL
auðmanna sem situr um
og hálfnýlendna er útflutnað hirða slíkan gróða.
ingur á hrávöru, hátt hlutÍslandsbanki hefur til
fall erlendra fjárfestinga
og auðveldur aðgangur
dæmis undanfarin ár haft
erlendra auðhringa að auðáform um að fjármagna
• Sumarbúðir fyrir 11 ára eru í 4 vikur og hver hópur samanstendur
tvöföldun raforkuframlindum viðkomandi lands.
af 2 stelpum, 2 strákum auk fararstjóra.
leiðslu til ársins 2024.
Þessi einkenni setja mark
• Unglingaskipti eru fyrir 12-13 ára og 13-14 ára.
sitt nokkuð sterklega á
Með því væri búið að ráðíslenskt hagkerfi og mark- Þorvaldur
stafa allri virkjanlegri
Unglingaskiptin eru í 4 vikur (2 vikur á Íslandi og 2 vikur erlendis),
orku í landinu og bankavert er hve stjórnmála- Þorvaldsson
hópurinn samanstendum af 3 stelpum, 3 strákum auk fararstjóra.
klíkan hirti gróðann. En
flokkar auðstéttarinnar trésmiður og for• Unglingabúðir eru fyrir 14 og 15 ára og standa yﬁr í 3 vikur.
eru sammála um að auka maður Alþýðufylk- atvinnuþróun á Íslandi
Hver hópur samanstendur af 2 stelpum, 2 strákum auk fararstjóra.
yrði sett í spennitreyju.
þessi nýlendueinkenni ingarinnar
• JC er 16-17 ára og eru aðstoðarfararstjórar í sumarbúðum
Besta leiðin til að þjóðin
í hagkerfinu. Og í þeim
fyrir 11 ára börn.
sama anda setti Alþjóða
fái arðinn af þessari auð• Seminar er fyrir 17-18 ára, það eru 3 vikna búðir sem 1-2 einstaklingar
gjaldeyrissjóðurinn í skýrslu sína
lind sem hún á sameiginlega er
fara saman frá hverju landi.
2010 að Ísland gæti „virkjað sig út
með hægri uppbyggingu í takt við
úr vandanum“.
þörf innanlands, án skuldasöfnÁ fundinum verður farið betur yﬁr hverjar sumarbúðir fyrir sig, ásamt
unar og með lágu orkuverði til
Þetta féll ekki í góðan jarðveg
því að fara betur yﬁr það sem við bjóðum upp á fyrir sumarið 2014
enda er vaxandi vitund hjá þjóðalmennings.
inni um að láta ekki ráðstafa auðRotin gulrót
Nánari upplýsingar cisv@cisv.is www.cisv.is
lindunum út úr höndunum á sér
í snatri fyrir ætlaðan skjótfengÁ síðasta ári fóru svo að verða
ágengar hugmyndir um að leggja
sæstreng til Bretlands til að flytja
út orku. Þessar hugmyndir fengu
stuðning þáverandi ráðherra málaflokksins, Steingríms J. Þetta mál
hefur verið knúið áfram af vaxandi þunga undanfarið og í Fréttablaðinu 4. september skrifar Jón
Steinson grein því til stuðnings.
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á ári. En eins og rakið hefur verið
hér að framan myndi hún aldrei
skila sér. Hins vegar myndi hækkun á raforkuverði til almennings
skila sér og líklega mun ríkulegar
en Jón gerir ráð fyrir. REI-málið
og fjöldi annarra dæma sýna að
umsvif af þessu tagi eru upplögð
til að einkavæða gróðann en velta
skuldunum yfir á almenning.
Aðrar forsendur Jóns eru jafn
hæpnar. Í fyrsta lagi hefur komið
fram hjá sérfræðingum að ýmsar
tæknilegar lausnir eigi nokkuð í
land og kostnaður verulega óljós.
Þó hafa komið fram tölur á bilinu
350-500 milljarðar miðað við 1000
MW streng. Miðað við efri mörkin
sem oftast eru nær lagi og að arðArctic Trucks | Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | sími 540 4900 | www.arctictrucks.is
semiskrafa og rekstrarkostnaður
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➜ Landsvirkjun yrði háð

orkusölu um strenginn og
þá væru yﬁrráð yﬁr auðlindunum komin í hendur – ja, í
hendur hverra?

séu um 15% er árlegur kostnaður
um 75 milljarðar. Ef við gerum ráð
fyrir að afhentar verði fimm teravattstundir á ári þegar tillit hefur
verið tekið til vannýtingar og orkutaps í strengnum verður kostnaður
á hverja MWh 125 dollarar en ekki
fjörutíu eins og Jón slær fram. Þá
verður lítið eftir til að borga fyrir
orkuframleiðsluna ef kaupandi
borgar 150 dollara á MWh.
Áhrif sæstrengsins
Hvort sem mínar forsendur eða
Jóns eru réttari eru nokkur atriði
sem slá má föstum um sæstrenginn: Raforkuverð til almenning
mun hækka umtalsvert og enginn hagnaðartékki kemur á móti.
Landsvirkjun mun ekki eiga
strenginn en hann verður ekki
lagður nema fyrir liggi bindandi
samningur um lágmarksnýtingu.
Þrýstingur verður því mikill á
auknar virkjanir því 1000 MW
samsvara einni og hálfri Kárahnjúkavirkjun og áfram verður að
vera umframorka í kerfinu. Svo er
líklegt að fljótlega verði þrýst á
að leggja annan streng við hliðina til hagræðingar og enn fleiri
virkjanir í kjölfarið. Landsvirkjun yrði háð orkusölu um strenginn og þá væru yfirráð yfir auðlindunum komin í hendur – ja, í
hendur hverra? Jafnvel þótt tap
verði á fyrirbærinu mun hópur
manna taka skuldsettan „gróða“
til sín en velta skuldunum yfir á
almenning.
Loks hafa sérfræðingar lýst
áhyggjum af því að rafsegulsvið
kringum strenginn geti haft mikil
og ófyrirsjáanleg áhrif á lífríki
sjávar. Þetta eitt ætti að nægja til
að slá svona ævintýramennsku út
af borðinu.

NÝTT

KOLALAUSAR
VÉLAR

- á heima hjá Sindra -

Ný 13 mm stálpatróna

Hraðvirkari í notkun

LED vinnuljós – engir skuggar
Nýjar 2Ah rafhlöður

DCD795
D
DCD
DC
CD795
höggborvél
él

DCD795M2

DC886M2

18V HLEÐSLUBORVÉL

18V HERSLUVÉL

PIPAR\TBWA • SÍA • 132779

Öflug 18V kolalaus hleðsluborvél m. höggi
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2*4,0Ah
Hersla: 60Nm
Þyngd: 1,88 kg
Gírar: 2
LEDljós

,ZOOJOHBSWFS§



PYVN
5pWWYHUê

Öflug 18V kolalaus hersluvél
Bitahaldari: ¼“
Rafhlaða: 2*4,0Ah
Hersla: 165Nm
Afl: 260W
Þyngd: 1,57 kg
LEDljós

DCD790M2

DCD790D2

18V HLEÐSLUBORVÉL

18V HLEÐSLUBORVÉL

Öflug 18V kolalaus hleðsluborvél
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2*4,0Ah
Hersla: 60Nm
Þyngd: 1,84 kg
Gírar: 2
LEDljós
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Öflug 18V kolalaus hleðsluborvél
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2*2,0Ah
Hersla: 60Nm
Þyngd: 1,62 kg
Gírar: 2
LEDljós
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Martin Luther King hlaut friðarverðlaunin
Martin Luther King yngri hlaut
friðarverðlaun Nóbels þennan dag
árið 1964. Fáir baráttumenn fyrir
mannréttindum í Bandaríkjunum
hafa verið jafn áhrifaríkir, vinsælir og
frægir og baptistapresturinn King.
Barátta hans fyrir auknum rétti
svartra í Bandaríkjunum vakti mikla
athygli víða um heim. Baráttuaðferðir hans einkenndust af andófi
án ofbeldis og fólust aðallega í

því að skipuleggja setuverkföll og
kröfugöngur.
Árið 1963 hélt King eina þekktustu ræðu sögunnar sem hófst
á setningunni: „I have a dream.“
Þar ávarpaði hann fjölda fólks í
Washington.
Hann fæddist árið 1929 en lést
svo árið 1968 og hans verður minnst
sem eins áhrifamesta hugsjónamanns sögunnar.

Fagnar með fjölskyldu
og hleypur maraþon
Þórður Guðjónsson, fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu, fagnar fertugsafmælinu.

DAGMÓÐIR„Þetta er afskaplega gefandi starf,“ segir Guðný sem hér

er á ferð með nokkur kríli í voldugri kerru.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fylgjumst
með miklum
framförum
Barnavistun, félag dagforeldra, fagnar
tuttugu ára afmæli um þessar mundir.
„Þetta er afskaplega gefandi starf, líflegt og gefandi starf,“ segir Guðný
Ólafsdóttir, talsmaður hins
tvítuga félags, Barnavistunar sem er félag dagforeldra.
Hún er umkringd börnum
allan daginn. „Við störfum
tvær saman og erum með
tíu börn,“ útskýrir Guðný
sem sjálf er móðir þriggja
barna.
Um 200 félagsmenn eru í
Barnavistun, þar af um 150
í Reykjavík en enginn hefur
tölu á þeim barnafjölda sem
hefur dvalið á heimilum
félagsmanna frá árinu 1993,
þegar félagið var stofnað.
„Við erum með börnin frá
níu mánaða aldri til tveggja
ára, þetta dýrmæta ár sem
þau eru að taka fyrstu sporin og segja fyrstu orðin.
Við fylgjumst með miklum
framförum hjá þessum gull-

molum og reynum að þjóna
þeim og foreldrunum sem
best,“ segir Guðný hlýlega.
Guðný segir félagið hafa
verið stofnað til að standa
vörð um hagsmuni dagforeldra. „Við störfum eftir
reglugerð og pössum að hún
sé ekki brotin og líka að
dagforeldrar séu að standa
sig í starfi,“ útskýrir Guðný.
Hún segir stjórnina hittast
mánaðarlega og halda tvo
fundi með frístunda- og leikskólasviði borgarinnar.
A fmæliskaffiboð var
haldið í gær fyrir félagsmenn og alla þá sem stóðu
að stofnun Barnavistunar. Þangað var boðið daggæslufulltrúum borgarinnar og borgarstjóranum.
„Við kjósum gott samstarf
við Reykjavíkurborg,“ segir
Guðný. „Það er allra hagur.“
- gun

Elskuleg móðir okkar, amma og langamma,

SIGRÍÐUR ODDSDÓTTIR
lést á Landakoti 8. október.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík
þriðjudaginn 15. október klukkan 15.00.

„Ég hef varla sparkað í bolta síðan ég
hætti að spila haustið 2008, þá með
ÍA,“ segir Þórður Guðjónsson, fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu,
um knattspyrnuiðkun sína í dag. Þórður stendur á miklum tímamótum í dag
og fagnar fertugsafmæli sínu.
Í dag starfar hann sem viðskiptastjóri
hjá Símanum í Reykjavík en býr þó
uppi á Akranesi. „Það er ekkert mál
að keyra á milli, sérstaklega þegar
maður hefur búið erlendis lengi, þá eru
40 mínútur ekki neitt,“ svarar Þórður
spurður hvort það sé ekki þreytandi að
keyra á milli daglega.
Þórður, sem uppalinn er á Skaganum, hóf meistaraflokksferil sinn árið
1990 og lék þá með KA. „Pabbi var að
þjálfa KA þannig að það átti vel við að
byrja þar,“ segir hann um upphafið.
Ári síðar fór Þórður aftur upp á Skaga
og lék þar til ársins 1993.
„Árið 1993 fór ég út til Þýskalands í
atvinnumennsku og lék þar með Bochum í Bundesligunni,“ segir Þórður um
upphaf atvinnumennskunnar.
Þórður fór því næst til Belgíu, þar
sem hann lék með liðinu Genk þar sem
hann átti góð tímabil. Þá fór hann til
Spánar og lék þar með Las Palmas.
„Eftir að hafa verið á Spáni fór ég
til Englands og lék þar með Derby
County, Preston og endaði svo ferilinn úti með Stoke. Mér fannst samt
skemmtilegast að spila í Þýskalandi,
það var alltaf mikil stemning þar,“
segir Þórður um ferilinn.
Hann lagði skóna svo á hilluna árið
2008. Þá lék hann með ÍA en hann á
að baki 58 landsleiki með A-landsliði
karla.
Þórður starfaði sem framkvæmdastjóri ÍA í sex ár en hóf svo störf hjá
Símanum fyrir skömmu sem viðskiptastjóri.
Aðspurður hvort eitthvað sérstakt
eigi að gera í tilefni afmælisins svarar Þórður: „Ég ætla fagna í faðmi
fjölskyldunnar en svo ætla ég ásamt
konunni minni að hlaupa Amsterdammaraþonið 20. október næstkomandi.“ Þórður hefur hlaupið maraþon
áður og gerði það síðast í Berlín árið
2011. „Það er auðvitað skrítið fyrir
mig að keppa í einhverju án þess hafa
bolta en það er sigur að klára maraþonið,“ bætir Þórður við að lokum.
- glp

STENDUR Á TÍMAMÓTUM Þórður Guðjónsson, fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu, er

fertugur í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ferill Þórðar í knattspyrnu
KA–1990
ÍA–1991-1993 OG 2006-2008
VfL Bochum–1993-1997 og 2002-2005
Genk–1997-2000
UD Las Palmas–2000-2002

Derby County–2000-2001
Preston North End–2001-2002
Stoke City–2005-2006
A-landsliðsleikir–58

Baldur Hervald Oddsson
Oddur Hervald Oddsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

ANNA JAKOBÍNA EIRÍKSDÓTTIR
frá Dröngum,

lést þann 5. október á Hjúkrunarheimilinu
Eir. Útförin fer fram frá Digraneskirkju
miðvikudaginn 16. október kl. 15.00.
Þórunn Káradóttir Hvasshovd
Aðalsteinn F. Kárason
Bergþór N. Kárason
Berglind A. Káradóttir
Ragnheiður S. Káradóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Steinn Hvasshovd
Guðríður Jónsdóttir
Sigurður H. Árnason
Pálmi Þ. Ívarsson

ENGLA MARGUNNUR
KRISTJÁNSDÓTTIR
lést á Landspítalanum í Fossvogi
mánudaginn 7. október. Jarðarförin
fer fram þriðjudaginn 15. október
frá kapellunni í Fossvogi klukkan 11.00.
Valdimar Sigfús Helgason
Sigrún Steina Valdimarsdóttir
Kristín Helga Valdimarsdóttir
Kolbrún Ásdís Valdimarsdóttir
Hörður Valdimarsson
Gunnar Grétar Valdimarsson
Erna Valdimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Walter Schmitz
Magnús Magnússon

Ingibjörg S. Sigurðardóttir
Þórður Geirsson

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

ÓLÖF ÞÓRARINSDÓTTIR
íþrótta- og handavinnukennari,

sem lést miðvikudaginn 2. október sl., verður jarðsungin frá
Langholtskirkju þriðjudaginn 15. október kl. 15. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík.
Ágúst Þór Árnason
Alma Oddgeirsdóttir
Guðjón Trausti Árnason
Kerstin E. Andersson
Guðbjörg Gígja Árnadóttir
Sigurður Már Jónsson
Jóhanna Harpa Árnadóttir
Þorsteinn Páll Hængsson
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir ástvinir.

ÍSLENSK HÍBÝLAMENNING
Sýningin Óvænt kynni – Innreið nútímans í íslenska hönnun í Hönnunarsafni Íslands við Garðatorg í Garðabæ hefur
verið framlengd fram yfir áramót. Sýningin endurspeglar
þann hluta íslenskrar hönnunarsögu sem hefst með innreið
módernismans í íslenska híbýlamenningu upp úr 1930 til
1980. Opið alla daga kl. 12-17 nema mánudaga.

HEIT HÖNNUN FRÁ
VIFTUR KÖLDU LANDI
Loftgæði innandyra hafa mikil áhrif á heilsuna

Eru loftgæðin í lagi?

Rakastýrðar
Hljóðlátar
Orkunýtnar
www.viftur.is

Eigum yfir 300 gerðir á lager

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

Taktu bleikan bíl næst þegar þú pantar leigubíl!

Hreyfill / Bæjarleiðir er
styrktaraðili árvekni átaks
Krabbameinsfélagsins í
október og nóvember
„Bleika slaufan” er til sölu
í bílunum okkar frá 1. – 15. október.
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HÖNNUN Íslensk hönnun er mærð í nýjasta tölublaði Glorian Koti, einu
helsta hönnunartímariti Finnlands. Hún er sögð fersk, koma á óvart og verða
áhugaverðari með hverju árinu.

Í

slensk hönnun er til umfjöllunar í
nýjasta tölublaði finnska hönnunartímaritsins Glorian Koti. Fjallað er
um HönnunarMars 2013 undir fyrirsögninni „Kalt land, heit hönnun“ og hefst
greinin á þeim orðum að íslensk hönnun
komi á óvart, hún sé fersk og verði
sífellt áhugaverðari með hverju árinu.
Ritstjóri blaðsins, Kari-Otso Nevanlinna, var gestur á HönnunarMars í vor
og í greininni mærir hann sérstaklega
NotKnot frá Umemi, Súkkulaðiborð
Önnu Þórunnar Hauksdóttur og Ljóshyrning Tinnu Gunnarsdóttir. Þá veitti
hann sérstaka athygli skartgripum Aurum sem hann segir draum þeirra sem
kunna að meta fallega hluti.
„Það vekur athygli hversu umfangsmikil umfjöllun Glorian Koti er. Það er
ekki bara verið að fjalla um HönnunarMars heldur íslenska hönnun yfirleitt,
ekki síst tísku. Eins er Reykjavík sögð
spennandi áfangastaður fyrir áhugafólk
um hönnun,“ segir Sari Peltonen hjá
Hönnunarmiðstöð Íslands. „Glorian Koti
er víðlesið blað í Finnlandi og eitt helsta
tímaritið þar í landi sem fjallar um heimili og hönnun. Ég get ímyndað mér að
greinin eigi eftir að vekja mikla athygli
í Finnlandi og styrkja sókn íslenskrar
hönnunar þar en Hönnunarmiðstöð
hefur á undanförnum misserum lagt
töluvert í kynningu á íslenskri hönnun í
Finnlandi,“ segir Sari. „Þar ber helst að
nefna þátttöku Íslendinga í hönnunarvikunum í Helsinki og Rovaniemi ásamt
því að taka þátt í verkefninu World Design Capital Helsinki 2012 með margvíslegum hætti,“ segir Sari.
„Við höfum fundið fyrir miklum áhuga
á íslenskri hönnun almennt í Finnlandi
og einnig á hátíðinni HönnunarMars.
Við erum að vonum mjög ánægð með
þennan árangur,“ segir Greipur Gíslason, verkefnastjóri HönnunarMars.
■

heida@365.is

VEKUR ATHYGLI Sari
Peltonen og Greipur
Gíslason eru ánægð
með þá athygli og
umfjöllun sem íslensk
hönnun er að fá í Finnlandi.
VÍÐLESIÐ TÍMARIT
Glorian Koti er eitt
helsta hönnunartímaritið í Finnlandi en í
nýjasta tölublaði þess
er viðamikil umfjöllun
um íslenska hönnun og
HönnunarMars.
MYND/HÖNNUNARMIÐSTÖÐ

FÓLK| HEIMILI

INNKAUP SKIPULÖGÐ
Í SNJALLSÍMANUM

HANDSMÍÐAÐ Í HAFNARFIRÐI SÍÐAN 1993

NÝTT SMÁFORRIT Nú geta viðskiptavinir Krónunnar skipulagt innkaupin á
auðveldan hátt með nýju smáforriti í snjallsímanum sínum.

Í

LINNETSSTÍG 2 | SÍMI: 565-4854
www.siggaogtimo.is

Stöð er ný
sjónvarpsstöð
Aðeins 2.990 kr.
á mánuði
Gerðu verðsamanburð

Stöð

+ = 2.990 kr. á mánuði
Skjár 1 = 4.990 kr. á mánuði

+

Tryggðu þér áskrift og fáðu nánari upplýsingar á

slenska hugbúnaðar- og verkfræðifyrirtækið ReonTech ehf. hefur
þróað nýtt og skemmtilegt smáforrit (app) fyrir matvöruverslanakeðjuna
Krónuna. Smáforritinu er ætlað að auðvelda viðskiptavinum verslunarinnar
að skipuleggja innkaup sín og gera þau
um leið þægilegri og skipulagðari en
áður, að sögn Gunnars Dagbjartssonar,
starfsmanns fyrirtækisins. „Þetta nýja
smáforrit gerir notendum kleift að
skipuleggja innkaupin heima hjá sér
til dæmis með því að skanna inn þær
vörur sem á að kaupa. Ef djúsfernan er
að verða búin má skanna strikamerki
hennar inn á innkaupalistann og slá
inn fjölda eininga. Einnig má sjá öll
tilboð frá Krónunni flokkuð niður í
a
vöruflokka. Þegar smellt er á þau koma
fram upplýsingar um eldra verð, núver-andi verð og hver afslátturinn er. Svo
er hægt að fletta í vörulista búðarinnarr
og þannig skipuleggja innkaupalistann
u
áður en farið er í búðina. Öll verðin eru
raunverð vara hverju sinni.“
Gagnabanki Krónunnar í smáforritinu inniheldur í dag 1.000 vinsælustu
vörur verslunarinnar og mun þeim
fjölga með tímanum. „Svo er einfalt máll
að deila innkaupalistanum með öðrum
sem sjá um innkaupin á heimilinu, til
dæmis með tölvupósti eða sms-skeyti.““
Einnig er hægt að sjá vörulista yfir
m
fimmtíu mest keyptu vörutegundir sem
viðskiptavinur kaupir. Því er fljótlegt
að útbúa innkaupalistann enda kaupa
flestir sömu vörurnar aftur og aftur.
„Finna má fjölmargar aðrar upplýsingar í smáforritinu, meðal annars upplýsingar um staðsetningu verslana og
opnunartíma þeirra, fréttir og upplýsingar um ýmsar uppákomur.“
Um tvær vikur eru síðan smáforritið
var gefið út og nú þegar hafa tæplega
10.000 snjallsímaeigendur sótt það.
Um ár er síðan vinna hófst við smáforritið en mesta vinnan hefur þó farið
fram síðustu mánuði að sögn Gunnars.
„Þau hjá Krónunni hófu vinnuna með

því að skilgreina þarfir sínar, hanna
útlit og fleira. Síðan kláruðum við vinnuna.“
Smáforritið er til fyrir bæði Android- og iPhone-síma sem sækja má á
App Store og Google Play og er það
ókeypis. Einnig má skoða ítarlegt kynningarmyndband á vef Krónunnar.

SKEMMTILEG
NÝJUNG
Þrír starfsmenn ReonTech, Elvar Örn Þormar,
Eyþór Smári Þórbjörnsson og Gunnar Dagbjartsson.
MYND/PJETUR

HEIMA VIÐ | SVEINN KJARTANSSON MATREIÐSLUMAÐUR

KAFFIVÉLIN Í UPPÁHALDI

Arrow

Krakkastöðin
fylgir með

X Factor

Super
Fun
Night

Friðrik Dór
The Mindy
Project

■ Sveinn Kjartansson matreiðslumaður er með vinsæla matreiðsluþætti
á RÚV sem nefnast Fagur fiskur. Þar
kynnir hann skemmtilegar aðferðir við
eldun á ýmsum sjávarafurðum. Sveinn
rekur auk þess Borðstofuna í
Hannesarholti þar sem boðið er
upp á mat og kaffi alla daga
vikunnar. Hann svaraði
nokkrum spurningum um
heimilið að þessu sinni.
Hvað ert þú helst að
fást við þessa dagana?
Ég er nýbyrjaður að
reka hádegisverðarstaðinn Borðstofuna
í Hannesarholti, sem
einnig er veisluþjónusta og
þar er nóg að gera.
Stendur þú í einhverjum framkvæmdum á heimilinu eða hefur nýlokið við?
Nei, ekki þessa stundina. Við fluttum í
húsið fyrir sex árum og þá var nýbúið

að taka það allt í gegn. Við þurftum
því ekki að gera mikið en sameinuðum
þó tvö herbergi í eitt og síðan voru
bara smálagfæringar.
Ertu duglegur að breyta og bæta
heima við? Nei, allt er löngu
komið á sinn stað. Á
döfinni er þó að koma
upp matjurtagarði sem
verður líklega næsta
vor. Garðvinna og
ræktun er annars nýtt
áhugamál hjá mér.
Hver er uppáhaldshluturinn þinn í eldhúsinu?
Kaffivélin mín sem kemur
frá Ítalíu og býr til frábært
kaffi. Alveg ekta.
Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn
á heimilinu? Stóllinn minn góði
fyrir framan arininn en þar er gott
að slappa af, horfa á eldinn snarka,
spjalla saman, lesa eða horfa á sjónvarpið.

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

KOKKURINN
Sveinn Kjartansson er
mjög sáttur við heimilið
eins og það er.

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

ELDHÚS

Kynningarblað
Innréttingar, blöndunartæki,
borðplötur, vaskar, innbyggð
heimilistæki, helluborð og
sérsmíði.

MÁNUDAGUR 14. OKTÓBER 2013

Hreinlæti
og fegurð í
eldhúsinu
Í eldhúsinu slær hjarta heimilisins. Þar koma fjölskylda og
vinir saman til að njóta góðs matar og samveru við
matseldina. Eldhússtörfin verða enn ánægjulegri með hágæða
stálvöskum og blöndunartækjum frá Tengi þar sem allar vörur
eru fyrsta flokks og standast ströngustu gæðakröfur.

Einar Guðjónsson,
sölumaður hjá Tengi, við
glæsilega Intra-stálvaska og
Mora Cera-blöndunartæki.
MYND/VALLI

S

ænsku blöndunartækin frá Mora
og norsku stálvaskarnir frá Intra
eru sannkölluð heimilisprýði,
traust vörumerki og þrautreynd fyrir
afbragðs endingu og gæði á íslenskum heimilum,“ segir Einar Guðjónsson, sölumaður hjá Tengi sem leggur
áherslu á hátt þjónustustig á sínum
vörum.
„Tengi býður eingöngu vönduð,
fyrsta flokks vörumerki sem standast ströngustu gæðakröfur og hafa
ETA-vottun,“ útskýrir Einar en ETA
er evrópsk gæðavottun.
Tengi hefur í nær þrjá áratugi selt
sænsku blöndunartækin frá Mora og
nú hefur ný og glæsileg eldhúslína
bæst í flóruna.
„Gæðin hjá Mora eru Íslendingum að góðu kunn og með nýju línunni, Mora Cera, bætist við nýtt
og nýtískulegt útlit þar sem kranarnir eru hærri og auðveldara er að
smeygja undir þá pottum og stórum
ílátum. Nú er í tísku að útbúa eldhús með stórum vöskum þar sem létt
er að vaska upp stóra hluti sem ekki
komast í uppþvottavélar. Þeir líta
stórkostlega út, eru frábærir að vinna
í og tryggja fullkomið hreinlæti og
öryggi,“ útskýrir Einar.
Tengi býður upp á gott úrval stálvaska frá norska framleiðandanum
Intra sem er leiðandi í framleiðslu á
stálvöskum á Norðurlöndum.
„Intra-vaskarnir eru rómaðir fyrir
fallega hönnun og gæði. Þeir eru
smíðaðir úr hágæða, ryðfríu, 18/10stáli sem kemur í mismunandi þykktum og útfærslum. Burstuð áferðin er
falleg og vaskarnir halda sér einstaklega vel,“ segir Einar.
Skoðaðu úrvalið betur á www.tengi.
is. Tengi er á Smiðjuvegi 76 í Kópavogi.

Stálvaskarnir frá Intra eru úr burstuðu
18/10-stáli og rómaðir fyrir fallega
hönnun og gæði.

Hönnun Mora Cera
er falleg og stílhrein.
Blöndunartækin eru
vinnuvæn og tryggja
hreinlæti og öryggi.

Kranar nýju blöndunartækjanna í Mora Ceralínunni eru háir og því
þægilegt að vinna undir
þeim.

Intra-vaskarnir halda
útliti sínu, notagildi og
gæðum einstaklega
vel.

KYNNING − AUGLÝSING

MÁNUDAGUR 14. OKTÓBER 2013

0HLUDHQEDUD
EODQGDUL
t.ZMVSBMMBÈWFYUJ HSONFUJ
LMBLBPHOÈOBTUIWB§TFNFS
t)OP§BSEFJH
t#âSUJMIFJUBTÞQVPHÓT
t6QQTLSJGUBSCØLPH
%7%EJTLVS
GZMHKBNF§

Cutfish-skurðarbretti eftir vöruhönnuðina Fanneyju Long og
Hrafnkel Birgisson.
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Íslenskt í
skápana
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Þegar fylla á skápa og
skúffur af leirtaui og
áhöldum í eldhúsinu er
þjóðráð að hafa það
íslenskt. Íslenskir
hönnuðir hafa sent
frá sér margar
fallegar vörur sem
fara vel á
borði.
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Viskustykki eftir Þórunni Hannesdóttur og Herborgu Ingvarsdóttur í hönnunarteyminu Færið. Færið er á Facebook.
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Okkar þekking nýtist þér
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Leirpottur úr íslenskum
jarðleir eftir Brynhildi
Pálsdóttur og Guðfinnu
Mjöll Magnúsdóttur,
framleiddur af
Leir 7.
Skálar eftir Guðbjörgu
Káradóttur og Ólöfu
Jakobínu Ernudóttur í
Postulínu. Postulína er á
Facebook.

Glermortel
eftir Sigrúnu
Einarsdóttur,
glerlistakonu í
Bergvík. www.gleribergvik.is
Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365, 512-5434
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Gram er gæðamerki sem uppfyllir kröfur
þínar í dag og til framtíðar.
Um áratuga skeið hefur Gram þróað
gæðavörur fyrir íslensk eldhús.
Þú getur fengið Gram eldhústæki úr
ryðfríu stáli eða hvítu, frístandandi eða
innbyggð.
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FÖNIX Raftækjaverslun s Hátúni 6a s 105 Reykjavík s Sími 552 4420 s Fax 562 3735 s fonix@fonix.is s www.fonix.is
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Eldhús
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Heiimilistækin frá Siemens hafa yfir sér fegurð og glæsileika, hreinar línur og nýja litatóna. Hönnnun fyrir þá sem gera kröfur um gæði og fallega hönnun.

Frábær hönnun
og gegnheil gæði
Smith & Norland leggur áherslu á að bjóða vandaðar vörur og veita trausta ráðgjöf og sinna einnig
varahluta- og viðhaldsþjónustu af faglegum metnaði á eigin verkstæði.

I

nnbyggðu heimilistækin frá
Siemens hafa yfir sér fegurð og
glæsileika, hreinar línur og nýja
litatóna. Tækin hafa yfir sér klassískan en þó nýtískulegan blæ og
eru búin nýjustu tækni. Tækin
frá Siemens eru þannig hönnuð
að sérhverjum er í sjálfsvald sett
að raða þeim saman í samræmi
við þarfir sínar og smekk og móta
á þann hátt draumaeldhúsið sitt.
Öll tækin geta gengið saman hvert
með öðru og myndað samstæða
heild rétt eins og hver biti fer á sinn
stað í raðspili.
Því er nú sjálfsagðara en nokkru
sinni að fylla eldhúsið af heimilistækjum frá Siemens. Þar fara sem
áður saman nýjasta tækni, framúrskarandi hönnun og gegnheil gæði.

Óhreinindi frá steikingu, glóðarsteikingu eða bakstri verða að
ösku við mjög háan hita. Hið eina
sem gera þarf er að þurrka burt
öskuna með klút að hreinsun lokinni. Auðveldari og þægilegri geta
þrifin vart orðið.

Ferskt loft í sérhvert eldhús

Frelsi við matreiðsluna
Spanhelluborðið „flexInduction“
er ein af nýjungunum úr smiðju
Siemens.
Spanhelluborðið hefur tvær
venjulegar hellur og eitt stórt eldunarsvæði, sem rúmar vel ýmsar
stærðir af pottum og pönnum og
veitir mönnum umtalsvert frelsi
við eldamennskuna. Það eitt að
standa fyrir framan þetta spanhelluborð vekur gleði og snertihnapparnir eru freistandi fyrir
fingurna.
Pottinum eða pönnunni er einfaldlega komið fyrir þar sem henta
þykir á eldunarsvæðinu og síðan
er hitinn stilltur inn. Þægilegt og
einfalt!
Siemens „flexInduction“ er búið
öflugu barnaöryggiskerfi og sjálfvirkum öryggisrofa sem eykur til
muna öryggið í eldhúsinu. Siemens
„flexInduction“-spanhelluborðið
fæst hjá Smith & Norland.

Frábær árangur í matargerðinni
Ef þú vilt ná árangri í matargerðinni ættirðu skilyrðislaust að nota
ofn frá Siemens og sem oftast. Árangurinn verður alltaf frábær,

Nýja spanhelluborðið „flexInduction“ er ein af nýjungunum úr
smiðju Siemens.

hvort sem verið er
að steikja eða baka.
Með því að nota
innbyggða kjöthitamælinn hefurðu fulla
stjórn á matreiðslunni. Sunnudagssteikin verður nákvæmlega
eins og hún á að vera.
Handa þeim sem vilja láta
leiða sig í átt að gómsætri niðurstöðu hefur Siemens hannað
„cookControl“. Um er að ræða allt
að 68 sjálfvirk matreiðslukerfi fyrir
kjöt, fisk, grænmeti og ofnrétti. Aðeins þarf að velja viðeigandi kerfi
og stilla inn þyngd þess sem matreiða á.
Og ekki er öll sagan sögð. Þegar
menn ætla að baka kemur enn ein
nýjung í góðar þarfir: rakakerfið
„hydroBaking“. Rakinn úr deig-

inu helst inni í ofninum sem gufa
og vætir þannig brauð og annan
bakstur, sem við það verður stökkur á yfirborðinu en safaríkur og
mjúkur að innan.
Þrívíddarblástur eykur loftstreymið í ofninum um 15%

miðað við það sem áður var og
dreifir hitanum mjög jafnt um
ofninn. Árangurinn er einstaklega góður, hvort sem verið er að
steikja eða baka á einni, tveimur eða þremur hæðum í einu.
Ofninn hreinsar sig sjálfur.

Margir eyða jafnan drjúgum tíma
í eldhúsinu. Miklu máli skiptir því
að loftið þar inni sé gott, ferskt og
lystaukandi. Siemens færir þér
lausnina með fjölbreyttu úrvali
gufugleypa og stuðlar þar með að
fersku lofti í íslenskum eldhúsum.
Nýjungarnar streyma frá Siemens,
nú síðast ný lofthreinsitækni sem
nefnist cleanAir. Um er að ræða
hringrásarloftun í gegnum sérhannaða kolasíu, sem hreinsar allt
að 93% af brækju og slæmri lykt úr
loftinu, sem er ótrúlega góður árangur. Nú þarf ekki að lykta af
karríi, enda þótt flestir hafi
unun af því að nota það í
matargerð, cleanAir-lofthreinsitæknin bjargar
málunum.
Hjá Smith & Norland
eru ávallt á boðstólum
ýmsar gerðir háfa og
gufugleypa frá Siemens:
Eyjuháfar, veggháfa, útdraganlegir gufugleypar,
undirskápagufugleypar og gufugleypar til innbyggingar. Þeir hreinsa andrúmsloftið í eldhúsinu svo að
um munar.
Vitaskuld eru öll heimilistæki
og mikið úrval smátækja og fallegri hluta fyrir eldhúsið fáanleg í verslun Smith & Norland við
Nóatún. Tækja sem prýða eldhúsið og létta störfin. Kæli- og frystiskápar, uppþvottavélar og smátæki af ýmsu tagi. Komdu í heimsókn til okkar og láttu starfsmenn
sýna þér öll þessi fínu og velvirku
tæki. Lausnina færðu hjá Smith &
Norland.
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Eldhús

KYNNING − AUGLÝSING

Ari Þorleifsson verkstjóri stendur
við borðplötufræsarann.

MÁNUDAGUR 14. OKTÓBER 2013

Ein af fjölmörgum tölvustýrðum sögum í vinnslusal.
MYND/PJETUR
MYND/PJETUR

Gríðarlegt
úrval í boði
í eldhúsið
Áratuga reynsla og gott vöruúrval einkennir steinsmiðju
Sólsteina/S.Helgasonar. Fyrirtækið framleiðir úrval
vandaðra vara og þar á meðal efni í borðplötur í
eldhúsinnréttingar sem fást í mörgum litum og gerðum.

S

teinsmiðja Sólsteina/S. Helgasonar er elsta starfandi steinsmiðja landsins og jafnframt sú
stærsta. Við sameiningu fyrirtækjanna tveggja árið 2012 jókst framleiðslugetan enn meira og í dag er
tækjakostur fyrirtækisins eins og
best verður á kosið hérlendis, að sögn
Ásgeirs Nikulásar Ásgeirssonar, sölustjóra fyrirtækisins. „Á þeim langa
tíma sem fyrirtækið hefur starfað hefur orðið til mikil verkþekking innanhúss og er valinn maður
í hverju rúmi. Fyrirtækið hefur auk
þess þrjá menntaða steinsmiði innan
sinna raða.“
Frá upphafi hafa Sólsteinar/S.
Helgason framleitt legsteina en við
þá framleiðslu hafa síðan fjölmargar vörur bæst við, til að mynda borðplötur, sólbekkir og grásteinsplötur í
arna svo fátt eitt sé nefnt. Flísaframleiðsla úr íslenskum steintegundum hefur einnig spilað stórt hlutverk
undanfarna áratugi og er framleiðslu
fyrirtækisins víða að finna. „Þar má
meðal annars nefna gabbróflísar
á húsi Seðlabanka Íslands, stuðlabergsklæðningu á menningarhúsinu Hofi á Akureyri, blágrýtisflísar á
tónlistarhúsinu Hörpu og nú í vetur
erum við að framleiða blágrýtisklæðningu utan á höfuðstöðvar Jyske
Bank í Danmörku.“

Borðplötur í miklu úrvali
Þegar kemur að því að velja efni í
borðplötur í eldhúsinnréttinguna
hafa Sólsteinar/S. Helgason upp á
gríðarlegt úrval að bjóða. „Nefna
má granít-, marmara- og kvarsplötur og telja má litaúrvalið í hundruðum tegunda. Kvarsplöturnar frá
Stone Italiana eru alltaf að verða vinsælli valkostur en þar eru hundruð
litamöguleika í boði. Stone Italiana
er brautryðjandi í framleiðslu kvarsplatna og er vara þeirra fyrsta
flokks.“ Einnig er hægt að fá eldhúsvaska frá Stone Italiana í ýmsum
litum, til að mynda hvítum og
gráum. Granít hefur mikla hörku að
sögn Ásgeirs og hentar vel í eldhús-

plötur og eru þær alltaf eins og nýjar.
Marmarinn er auk þess alltaf klassískur og er prýði á hverju heimili.
Ásgeir segir fyrirtækið starfa mjög
náið með innréttingafyrirtækjum,
arkitektum og verktökum, auk þess
að þjónusta einstaklinga. „Við veitum persónulega ráðgjöf og aðstoðum
viðskiptavini okkar við að velja stein
sem fullkomnar hjarta heimilisins
sem eldhúsið er. Þarfir viðskiptavinanna eru nefnilega mjög mismunandi og útfærslurnar ótalmargar.
Við bjóðum upp á þrjár mismunandi
þykktir á plötum, 3 cm, sem er þessi
hefðbundna borðplötuþykkt, og
síðan 2 cm og 1,3 cm. Sumir kjósa að
þykkja framkanta og er það gert með
geirskurði og samlímingum. Yfirleitt
koma viðskiptavinir með teikningar
meðferðis sem við vinnum út frá eða
þeir senda þær í tölvupósti til okkar.“

Margir möguleikar í boði
Hann segir möguleika í yfirborðsfrágangi hafa aukist mikið að undanförnu. Áður fyrr hafi plötur yfirleitt verið gljáslípaðar en hin seinni
ár hafi mattslípað yfirborð komið
sterkar inn sem og eldsprengt. „Frágangur á vöskum getur verið ýmiss
konar. Undirlímdir vaskar hafa
verið mjög vinsælir sem og vaskar
sem flúkta við steininn. Hægt er að
fræsa vatnsbretti og rákir í steinplötuna sem kemur í stað stálvaskaborðanna á yfirfelldu vöskunum. Helluborð er einnig hægt að fella niður í
plöturnar en aðrar hvíla ofan á steininum. Hliðar niður með plötunum setja einnig mikinn svip og eru
oft teknar á eldhúseyjur og ramma
innréttinguna inn með skemmtilegum hætti. Við hvetjum fólk til
að líta í heimsókn í verslun okkar
að Skemmuvegi 48 í Kópavoginum,
kynna sér möguleikana og fá verðtilboð. Metnaður okkar liggur í að uppfylla fjölbreyttar óskir viðskiptavinanna og skila vönduðu verki sem við
getum verið stoltir af.“
Nánari upplýsingar má finna á
www.shelgason.is.

Bethel White granít.
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Vel skipulögð ný raðhús
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Höfuð b org fa steig n a s a l a
kynnir: Vel skipulögð einnar
hæðar raðhús í byggingu með
innbyggðum bílskúr að Austurkór 109-115. Byggingaraðili er
Kjarnibygg.
Húsin eru 188 fm og skiptast í anddyri, stofu, eldhús, þrjú stór svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og stóra geymslu inn af bílskúr.
Stór yfirbyggð verönd sem snýr í
suður býður upp á töluverða stækkunarmöguleika en þar væri seinna
meir hægt að loka af og möguleiki á
að stækka hús enn frekar með sólskála. Mikil lofthæð húsanna býður
upp á góðan möguleika á að hafa
gott milliloft í bílskúr og í geymslu
þar inn af bílskúr. Húsin eru vel
staðsett með palli í suður út af stofu.
Í dag eru húsin uppsteypt og
getur verið stutt í afhendingu.
Húsin skilast fullbúin að utan og
fokheld að innan. Stoðveggir og pallar á lóð verða komnir og lóð verður tyrfð og frágengin að mestu. Að
utan skilast húsin múruð og steinuð
í ljósum lit.
Verðið er frá 39,8 milljónum

Húsin eru á einni hæð og eru 188
fermetrar.

miðað við fokhelt eins og lýsing hér
að framan segir, en einnig er möguleiki á að fá húsin lengra komin, tilbúin til innréttinga með tilbúnum
frágengnum loftum en verðið er þá
frá rétt um 49 milljónum. Húsin eru
tilvalin fyrir fólk sem er að minnka
við sig og ungt barnafólk sem vill
vel skipulögð hús á einni hæð og
innrétta eftir eigin þörfum. Hægt
er að nálgast teikningar og frekari upplýsingar hjá Höfuðborg fasteignasölu og er Sölvi sölufulltrúi og
húsasmíðameistari þar tilbúinn að
veita fólki frekari upplýsingar og

Miðholt 3 - 270 Mosfellsbær

Stóriteigur 35 - 270 Mosfellsbær
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Laufengi 142 - 112 Reykjavík

Nýtt á skrá

Laus strax

119,4 m2 raðhús á 2 hæðum við
Laufengi 142 í Grafarvogi. Eignin
skiptist í Neðri hæð: Forstofa,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofa. Efri hæð: Fjögur svefnherbergi,
baðherbergi og geymslu. V. 33,7 m.

Nýtt á skrá

Laus strax

Bjart og vel skipulagt 203,6 m2
raðhús á 2. hæðum með innbyggðum bílskúr við Eiðismýri 14A á
Seljtjarnarnesi. Eignin skiptist í: Efri
hæð: Tvö svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, eldhús og stofu. Neðri
hæð: Tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús geymsla og bílskúr.
V. 56,9 m.

Litla-Þúfa í Kjós

Litlikriki 2 - 270 Mosfellsbær

S
HÚ

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30
til 18:00
5 herbergja 139,2 m2 íbúð á jarðhæð
með sérgarði ásamt 31,5 m2 bílskúr, í
nýlegu og fallegu lyftuhúsi við Litlakrika
2 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,
forstofu, eldhús, stofu og borðstofu.
Inn af bílskúrnum er 12,2 m2 geymsla.
V. 39,5 m.

Tröllateigur 30 - 270 Mosfellsbær

S
HÚ g

259,9 m2 atvinnuhúsnæði við Völuteig 6 í
Mosfellsbæ. Eining merkt 01-26, sem skiptist
í 136,0 m2 jarðhæð og 123,9 m2 milliloft hæð.
Lækkað verð. V. 21,5 m.

Klapparhlíð 1, 270 Mosfellsb.
205,4 m2 tveggja hæða timburhús
á steyptum kjallara, ásamt 70 m2
tvöföldum bílskúr, á fallegum stað
með miklu útsýni ofan Kollafjarðar
við Esjurætur, aðeins um 8 km. frá
Mosfellsbæ. Eignin stendur á 1.500
m2 eignarlóð en henni fylgir einnig
8.500 fm. leigulóð með langtíma
samningi. V. 54,9 m.

g
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OPMánu

Laus strax

Völuteigur 6 - 270 Mosfellsbær

Skriða - Ofan Kollafjarðar við Esjurætur

Nýtt á skrá

Mjög fallegt 190,7 m2 einbýlishús
á einni hæð með tvöföldum bílskúr
innst í botnlanga. Skiptist í stóra
stofu, borðst., sjónvarpshol, eldhús
m/borðkrók, þvottah. m/sérútgangi,
fjögur svefnh., baðh., gestasalerni og
tvöfaldan bílskúr. Gróinn lóð og stór
timburverönd m/heitum potti. V. 51,7 m.

Falleg 60,2 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
í þriggja hæða fjölbýli við Miðholt 3 í Mosfellsbæ. V. 19,8 m.

Frábær valkostur fyrir hestafólk - 30 min
frá Reykjavík. Landið er 21,6 hektarar, girt
mjög vel og aðlagað að þörfum hestafólks.
V. 32,5 m.

Eiðismýri 14A - 170 Seltjarnarnes

ráðgjöf um húsin. Hægt er að ná í
Sölva í síma 618-0064 eða í solvi@
hofudborg.is.
Byggingaraðili er Kjarnibygg
sem hefur mikla reynslu af byggingu íbúðarhúsnæðis og hefur byggt
töluvert af sambærilegum einnar
hæðar húsum, má þar nefna nokkur
hús við Gvendargeisla í Reykjavík.
Bókið skoðun hjá Sölva í
s. 618-0064 eða solvi@hofudborg.is

Íbúð 205 Glæsileg 119,3 m2 lúxusíbúð á 2.
hæð í 4ra hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri,
ásamt bílastæði í bílakjallara. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni. Frábær staðsetning.
Flott útsýni. V. 39,5 m.

IÐ uda
OPÞriðj

Laus strax

Opið hús þriðjudaginn 15 október frá
kl. 17:30 til 18:00
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.

Stórikriki - 270 Mosfellsbær
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 tilbúin til afhendingar í
febrúar 2014.
V. 42,5 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

3JA HERBERGJA

Garðastræti. Heil húseign
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LANGALÍNA 33-35 – GARÐABÆ.

FELLAHVARF
V
– KÓPAV
A OGI. EFRI SÉRH.

- 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.

-

• 365,9 fm. húseign á þremur hæðum auk geymsluriss við Garðastræti auk 5 sér bílastæða á framlóð hússins.
• Grunnﬂötur hverrar hæðar hússins er um 120 fermetrar.
• Tvær samþykktar íbúðir eru í húsinu auk kjallara.
• Full lofthæð er í kjallara hússins.
• Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

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.

2JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI
É Ý

FLATAHRAUN- HAFNARFIRÐI

FUNALIND- KÓPAV
A OGI.

ÁLFTAHÓLAR – 4RA HERBERGJA.

VIÐARÁS- REYKJAV
A ÍK.

-

-

-

-

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 þjónustu, s.s. verslanir, skóla o.ﬂ.
19,9 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. Góð sameign
31,9

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.

Vandað 192,8 fm. tvílyft raðhús með 23,6 fm. innb. bílskúr.
Björt stofa með góðri lofthæð. Þrjú svefnherbergi.
Falleg ræktuð lóð með timburverönd.
Frábær staðsetning í Selásnum.
48,5 millj.

SÉRHÆÐ ÓSKAST
Í VESTURBÆ
Góð sérhæð eða hæð og
ris óskast í vesturbænum
fyrir traustan kaupanda.
Afhending samkomulag.
A
Staðgreiðsla í boði fyrir
rétta eign.

HLÍÐARHJALLI – KÓPAV
A OGI.

RAUÐHAMRAR- REYKJAV
A ÍK.

MELGERÐI-KÓPAV
A OGI.

-

-

- Mikið endurnýjað 148,7 fm. tvílyft einbýlishús.
- Húsið hefur að mestu verið endurbyggt á sl. 20 árum.
- Glæsileg og ræktuð 816,0 fm. lóð með veröndum,
skjólveggjum og heitum potti.
52,9 millj.
- 30,5 fm. bílskúr.

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

4ra herb. 113,4 fm. íbúð á 1. hæð auk 9,9 fm. geymslu.
Þrjú svefnherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Útgangur á ﬂísalagðar suðursvalir úr eldhúsi og stofu.
20,9 fm bílskúr fylgir íbúðinni.

32,7 millj.

ÍBÚÐ
ÓSKAST
Íbúð óskast fyrir eldri
borgara við Skúlagötu
20eða við Eiðismýri
á Seltjarnarnesi
fyrir traustan kaupanda.
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ROFABÆR- REYKJAV
A ÍK

STRANDVEGUR- SJÁLANDI GARÐAB.

ESPILUNDUR- GARÐABÆ.

-

- Vönduð 5 herb. endaíbúð á efstu hæð. Gluggar í þrjár áttir.
- Aukin lofthæð í íbúð. Sér stæði í bílageymslu í kjallara.
- Rými framan íbúðar er í séreign íbúðar og hægt að sameina það íbúðinni.
41,9 millj.
- Útbyggður gluggi í stofum. Svalir til suðv.

- Mjög fallegt 138,8 fm. einbýlishús auk 43,7 fm. bílskúrs.
- Samliggjandi rúmgóðar stofur. Fjögur herbergi.
- Húsið er endurn. að hluta og hefur alla tíð fengið gott viðhald. 972,0 fm. ræktuð lóð.
54,9 millj.
- Hellulögð verönd til suðurs.

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.

SJAFNARGATA 6

ÞÓRSGATA

Sjafnargata 6 - Reykjavík. 5 herbergja efri hæð

Þórsgata. Heil húseign

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
109,8 fm. 5 herb. efri hæð með suðursvölum. Íbúðin er í góðu ásigkomulagi og mikið endurnýjuð hið innra. Samliggjandi bjartar stofur með stórum gluggum, útgengi á svalir til suðurs. Þrjú herbergi. Eldhús með uppgerðum upprunalegum
innréttingum. Skjólgóð, tyrfð og gróðursæl lóð í suður. Verð 46,5 millj. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

Afar falleg og virðuleg um 400 fm. heil húseign að meðtalinni um 80 fm. vinnustofu á baklóð hússins. Framhúsið hefur verið
mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a. neysluvatns- og ofnalagnir, raﬂagnir og rafmagnstaﬂa, þakjárn, þakrennur og
niðurföll o.ﬂ. Bakhúsið/vinnustofa var endurbyggð fyrir fáeinum árum síðan.
Einstök eign á frábærum stað, sem gæti hentað vel undir gistiheimili, skrifstofur eða sem fjölskylduhús.

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

FÁFNISNES - SKERJAFIRÐI

AKURHVARFV
KÓPAV
A OGI.

STRANDVEGUR – SJÁLANDI GARÐABÆ.

Glæsilegt 208,7 fm. raðhús á tveimur hæðum með innb.ggðum bílskúr. Húsið er allt
innréttað í ljósum litum. Eikarparket er á gólfum, hvítar innréttingar í eldhúsi, hvítar
innihurðir og hvítir fataskápar. Innfelld lýsing er í loftum efri hæðar hússins og gólfhiti
er í öllu húsinu. Stórar stofur. Þrjú herbergi. Sjónvarpshol. Svalir til suðausturs. Afgirt
viðarverönd til suðurs og vesturs.
58,5 millj

Glæsileg 4ra herb. 140,4 fm. íbúð á 3. hæð í mjög vönduðu fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Strandveg í Garðabæ auk sér stæðis í bílageymslu. Tvennar svalir
og frábært sjávarútsýni. Allar innréttingar og gólfefni eru úr eik. Rúmgóð stofa.
Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta með baðherbergi innaf. Frábær staðsetning alveg niður
við sjóinn í Sjálandinu og stutt í fallegar göngu- og hjólaleiðir.
51,9 millj.

GRUNDARSMÁRI-KÓPAV
A OGI.

MELHÆÐ- GARÐABÆ.

LÆKJARGATA – HAFNARFIRÐI. Glæsileg „penthouseíbúð“

Glæsilegt 287,5 fm. tvílyft einbýlishús að meðt. 66,0 fm. bílskúr. Eignin er vel innréttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Stofur með arni auk sólstofu.
Fjögur herbergi. Ræktuð lóð með góðri timburverönd og svölum til suðurs og
norðurs. Af verönd er gengið í suðurgarð. Glæsilegt útsýni er til norðurs. Mikil
hellulögn er fyrir framan hús og eru 5-6 bílastæði á lóð.

Glæsilegt 467,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum, innb. 85,0 fm. bílskúr. 6 svefnh.
og glæsilegar stórar stofur með arni. Sólskáli með heitum potti. Sjónvarpsstofa með
útgengi á svalir til suðurs. Nokkuð endurnýjað að innan, m.a. öll baðherbergi, fataherbergi, fataskápar, granítborðplötur í eldhúsi og gluggakistum o.ﬂ. Stór og gróin
lóð. Skjólgóð viðarverönd til suðurs. 5 bílastæði fyrir framan hús. 109,0 millj.

188,2 fm. “penthouseíbúð” á 5. hæð að meðtaldri 8,8 fm. sér geymslu í kjallara í
góðu lyftuhúsi við lækinn í Hafnarﬁrði auk tveggja 75 fermetra þakgarða og 31,6
fermetra bílskúrs. Glæsilegt útsýni er yﬁr tjörnina og yﬁr bæinn. Stórar og glæsilegar
stofur. Þrjú herbergi.Stórir og miklir gluggar gera íbúðina afar bjarta og skemmtilega.
Lofthæð í allri íbúðinni er um 3,7 metrar.
85,0 millj.

Nýlegt og vandað 199,7 fm einbýlishús. 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.
79,9 millj.

73,9 millj.
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FLÓKAGATA 27
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REYKJAVÍKURVEGUR 39

Flókagata 27 - Efri hæð og ris.

Reykjavíkurvegur 39 – Hafnarﬁrði

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Falleg og vel skipulögð 124,7 fm. efri hæð og ris auk bílskúrsréttar í fallegu og nýuppgerðu steinhúsi við Flókagötu á móts við
Kjarvalsstaði. Í dag eru 3 svefnherbergi og 2 stofur í eigninni, en auðvelt er að hafa 4 svefnherbergi í risi auk samliggjandi stofa
og hjónaherbergis á hæðinni. Íbúðinni fylgir sér stæði á lóð. Húsið að utan er í góðu ástandi, nýlega viðgert og steinað.
Verð 46,9 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
og fallegt 275,7 fm. einbýlishús, hæð og kjallari, á mjög stórri og gróinni lóð auk 16,5 fermetra bílskúrs. Ekið að húsi
frá Norðurbraut. Mikið hefur verið lagt í byggingu eignarinnar á sínum tíma og t.a.m. er lofthæð efri hæðar tæplega 3 metrar og
gifslistar eru í loftum. Skiptist m.a. í hol, stofu/herbergi við hol, samliggjandi stofur með arni og fallegri gluggasetningu, rúmgott
eldhús með upprunalegum innréttingum og 4 herbergi auk fataherbergis. Kjallarinn er óinnréttaður með gluggum í tvær áttir.
Fallegir steinsteyptir veggir á lóðarmörkum. Verð 44,9 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

AFLAGRANDI 3

ÁSGARÐUR 49

- GLÆSILEG HÆÐ M. BÍLSKÚR.

Glæsileg sérhönnuð efri hæð í nýlegu vönduðu húsi á frábærum stað í Vesturbæ Reykjavíkur ásamt bílskúr. Íbúðin er 137,3 fm og bílskúrinn er skráður
19,3 fm. Um er að ræða eign sem öll nýlega endurnýjuð fyrir nokkrum árum
síðan og er búin mjög vönduðum innréttingum og tækjum. Glæsilegu baðherbergi og vel útfærðu eldhúsi. Hátt til lofts. Góðar svalir. Vönduð lýsing. Mjög
góð staðsetning. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.okt. frá kl. 17:00 - 18:00
V. m. 3226

Góð og vel staðsett 5 herbergja (4 svefnherbergi) 109,3 fm eign í Fossvoginum,
á þremur hæðum ásamt 20 fm í kjallara sem ekki eru inní fermetratölu en er
nýtt sem stórt þvottahús og geymsla, alls 129,3 fm. Tvö salerni. Fyrir framan
húsið er hellulagt afgirt svæði sem búið er að leggja hita í, sérmerkt bílastæði
er fyrir framan húsið.
Eignin verður sýnd mánudaginn 14.okt. frá kl. 17:30 - 18:00 V. m. 3227

KRISTNIBRAUT 6

KJALARLAND 18,

- GLÆSILEGT ÚTSÝNI.

- REYKJAVÍK.
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Íbúð 0302 er stórglæsileg íbúð á 3.hæð í fallegu einstaklega vel staðsettu húsi
með glæsilegu útsýni yfir borgina til suðvesturs og Esjuna og Úlfarsfellið til
norðurs og norðausturs. íbúðin er hönnuð af Tryggva Tryggvasyni arkitekt
og einstaklega vandaður allur frágangur. Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni.
Vandaðar innréttingar og sérhönnuð lýsing frá Lumex. Íbúðin er laus við kaupsamning. Eignin er sýnd mánudaginn 14.okt frá kl. 17:30 -18:00 V. 32,5 m. 3219

- GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Rúmgóð og falleg ca 155 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í þessu eftirsótta
lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu, stór og mikil stofa með útg. út á verönd til
suðurs, glæsilegt útsýni til austurs, suðurs og vesturs. Gegnheilt parket og
eignin skilast með nýjum eldhúsnnréttingum, ný innréttuðu baðherbergi og
nýpússuðu parketi.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 15.okt. frá kl. 17:30 og 18:00 V. 57 m. 3234

REIÐVAÐ 1

- MIÐHÆÐ Í ÞRÍBÝLI

- GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Falleg mjög vel skipulögð neðri sérhæð (miðhæð) í fallegu mjög vel staðsettu
þríbýli í austurbæ Reykjavíkur. Sérinngangur. 3.svefnherb á hæðinni. Mjög
góð stofa með parketi, góðar svalir. Baðherb. og gestasnyrting á hæðinni.
Innangengt í kjallara.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 15.okt. frá kl. 17:30 - 18:00. V. 35,9 millj.

Glæsileg 122,7 fm endaíbúð í lyftuhúsi með sérinngangi af svölum ásamt stæði
í bílageymslu. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni m.a. til Bláfjalla. Íbúðin skiptist í
forstofu, baðherbergi, hol, stóra stofu og borðstofu, opið eldhús 3 svefnherbergi og stórt baðherbergi/þvottahús. Íbúðin hefur verið innréttuð á einkar
skemmtilegan og vandaðan hátt. V. 37,9 m. 3228
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Sérstaklega vandað og vel staðsett 379 fm einbýlishús, þar af 40 fm bílskúr.
Um er að ræða steinsteypt tveggja hæða hús byggt árið 2007 með stórum
svölum og fallegu útsýni yfir Elliðavatn í lítilli botnlangagötu. Auka íbúð er á
jarðhæð með sér inngang. Mögulegt að nýta sem tvær íbúðir eða sem eina
heild. Mikil lofthæð og falleg hönnun gerir þetta hús mjög bjart og skemmtilegt. Ekkert hefur verið sparað í innréttingum og tækjum. Hiti er í gólfum.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 15.okt frá kl. 17:30-18:00 V. 115 m. 3214

- 50 ÁRA OG ELDRI.

EFSTALEITI 10 JARÐHÆÐ

SÓLHEIMAR 28

- GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS.
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Vel um gengin 3ja herbergja ca 76 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Gullsmára
í Kópavogi. Svalir til suðvesturs. Eikarinnréttingar og parket á gólfum. Innangengt er í Þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara í Kópavogi þar sem hægt er að
fá heitan mat í hádeginu, kaffi og sækja ýmiss félagsstörf.
Eignin verður sýnd mánudaginn 14.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 24,9 m. 3215
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Vel staðsett og vandað 218,3 fm raðhús fyrir ofan götu með bílskúr á þessum
eftirsótta stað í Fossvoginum. 4 svefnherbergi. Stórar stofur með glæsilegu
útsýni. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.október milli kl. 17:30 og kl. 18.
V. 59,2 m. 4541

FAGRAÞING 4

- FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI
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GULLSMÁRI 9

- GLÆSILEGT RAÐHÚS.

EINBÝLI

Sóleyjarimi - f. 50 ára og eldri

Básendi - Rúmg. bílskúr

Mjög falleg og björt 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. V. 31 m. 3216

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

Túngata - Súðavík

Strýtusel - glæsileg

Vel staðsett einbýlishús með fallegu útsýni í gömlu byggðinni í Súðavík. Húsið hefur verið leigt út til verkalýðsfélaga yfir sumarið. Húsið er á flóðasvæði og kvöð er um
bann við búsetu í húsinu frá 1. nóvember til 31. apríl. V.
4,9 m. 3213

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

MARÍUBAUGUR

SELJUGERÐI

- GLÆSILEG ENDA ÍBÚÐ

- HÚS MEÐ TVEIMUR ÍBÚÐUM.

Mjög falleg og vönduð 120 fm enda íbúð á 2. hæð með miklu útsýni ásamt
23,9 fm bílskúrs. Sérsmiðaðar innréttingar í eldhúsi og stofu, 3 svefnherbergi,
baðherbergi með nuddbaðkari og sturtu og þvottahús innan íbúðar. Aðeins
ein íbúð á hæð. V. 38,9 m. 3230

Gott einbýlishús á tveimur hæðum með tveimur samþykktum íbúðum og
tvöföldum innbyggðum 38 fm bílskúr. Íbúðin á neðri hæðinni er 4ra herbergja.
Yfirbyggðar svalir. Frábær staðsetning.Eign sem gefur mikla möguleika og vert
er að skoða. Undir húsinu er stór kjallari. V. 79,0 m.

ALVÖRU PENTHOUSE

HULDULAND 1

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

Um er að ræða 2ja herbergja 48 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað í fossvoginum. Íbúðin skiptist í hol, herbergi, eldhús, stofu og baðherbergi. Lítil geymsla.
Húsið þarfnast talsverðra endurbóta að utan. V. 13,9 m. 3225

- LINDARGATA 27

EINBÝLI

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

KLEPPSVEGUR

- JARÐHÆÐ

- 2JA HERBERGJA EFSTA HÆÐ

Sérlega falleg og vel umgengin 86,4 fm 2ja herbergja íbúð á 7. hæð (efstu)
í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Suður svalir með fallegu útsýni. Húsið er við
Hrafnistu. V. 27,5 m. 3224

HÆÐIR

Glitvellir - einbýlishús.
Vel skipulagt 228 fm einbýlishús, með innbyggðum
tvöföldum bílskúr, við Glitvelli í Hafnarfirði. Húsið er á
einni hæð með rúmgóðum vistarverum og rúmgóðri stofu
og borðstofu með fallegri gluggasetningu og útgangi út
í garð. Gólfefni vantar að undanskildu baðherberginu. V.
43,5 m. 3128

FELLASMÁRI

- PARHÚS Á 2.HÆÐUM

Barmahlíð 37 - Laus
Vel skipulögð og björt 4ra herbergja neðri sérhæð. Eignin
skiptist í forstofu, rúmgott hol, tvær samliggjandi stofur,
eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Auðvelt að
aukastofuna sem þriðja svefnherbergið. Íbúðin er laus til
afhendingar. V. 31,9 m. 3151

Njálsgata - íbúð glæsileg íbúð- uppgerð

Falleg 3ja-4ra herbergja 65 fm íbúð í risi í góðu
þríbýlishúsi. Sameiginl. inngangur. 2-3 svefnherb.(teiknuð
tvö) Endurnýjað baðherb. Gler og gluggar að sjá endurn.
Góð staðsetning. Laus strax. V. 16,0 m. 2175

Til sölu mjög 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. Húsið er steinst., tvær hæðir og kj. og byggt árið
1935. Sér þvottahús í íbúð. Parket á holi, stofu, herb. og
eldhúsi. Flísar á baðherb. og þvottahúsi. V. 29,8 m. 3193

Votakur - Einbýli í sérflokki.
Glæsilegt og vandað einbýlishús þar sem ekkert hefur
verið til sparað í innréttingum og tækjum. Allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar af Trésmiðjunni Borg.
Húsið er vel staðsett neðst í Akrahverfinu við lækinn.
Stutt í skóla og framhaldsskóla. Arkitektar eru Guðbjörg
Magnúsdóttir innanhúsarkitekt minimum og Sigurður
Hallgrímsson Arkþing. Inni og úti lýsing hönnuð af Helga
í Lumex. Húsið er skráð 388,1 fm en er um 500 fm samkvæmt teikningum. 2090

4RA-6 HERBERGJA

Holtsgata Hf. Góð íbúð í risi

2JA HERBERGJA
Kórsalir - glæsileg útsýnisíbúð.
Glæsileg mjög vel skipulögð 4ra - 5 herbergja 125,7 fm
íbúð á 4.hæð í vönduðu lyftuhúsi. Suðvestursvalir og
glæsilegt útsýni. Þrjú herbergi og tvær stofur. Parket og
flísar. Mjög góð sameign og innangengt í bílskýli. Góðir
skólar, íþróttaaðstaða og sundlaug í nágrenninu.
V. 33,9 m. 3111

3JA HERBERGJA

PARHÚS/RAÐHÚS
Stakkahlíð - nýl hús m.st. í bílag.
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. V. 27,5 m. 3198

Gvendageisli - Óvenju glæsileg eign.

Helluland - Fossvogur
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. 52,9 m. 3141

Tröllateigur Mos - raðhús
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

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

SUMARHÚS
Ljósakur - 3ja herbergja
Stórglæsileg og vel hönnuð 3ja herbergja 116,5 fm
endaíbúð á fyrstu hæð í nýju húsi á frábærum útsýnisstað
á Arnarneshæðinni. Hátt er til lofts og gluggar stórir.
Veglegar svalir með fallegu útsýni suður yfir Garðabæ.

Brúnavegur við Sogið - glæsilegt.

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

Ferjuvað – ný glæsileg 3ja herbergja íbúð.
Ný 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Íbúðin afhendist fullbúin með vönduðum innréttingum og flísalögðum
baðherb. Mjög gott skipulag og einstaklega góður
staður.V. 24,8 millj.

Vandaður sumarbústaður rétt við Álftavatn (Sogið) í
Grímsnesi. Bústaðurinn stendur á 9.627 fm eignarlóð en
skv. upplýsingum má byggja á henni gestahús eða annan
sumarbústað. Lóðin er mjög falleg, kjarrivaxin og með
trjám, grasbala o.fl. Útsýni er glæsilegt. V. 19,9 m. 2941

-HZ [LPN UHZ HSHU; 69.
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Opið
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31,9
Herb:45-6Stærð: 127,5 fm
Herb.
)Ô20ð:26ð<5
.S¤ZPSLNHMTULóYPZtYO¤óTLó]LYUKmMYmI¤Y\TZ[Hóx
5VYóSPUNHOVS[PZ]LMUOLYILYNP,PNUPULYTQN]LSTLóMHYPUVNSSOPU
ZTLRRSLNHZ[H:[\[[LYxZR}SHVNSLPRZR}SH

<WWS.HYóHYZS\MNZT!
2@5505.=,9ð<94Í5<+(.05562;Ô),923! !Í:290-:;6-<
-(:;,0.5(:k3<5(9;69.î(9:,4/.;,9(ð:26ð(;,02505.(96.264(
4,ð:7<9505.(9:,4;,5.1(:;,0.5<5<4



Herbergi: 4
Stærð: 188,5 fm
Raðhús


=LSZRPW\SNóYHóOZmLPUUPO¤óTLóPUUI`NNó\TIxSZRYmMYmI¤Y\TZ[HóZ[LPUZUHYMYm}ZWPS[YPUm[[Y\UUP)PóLYHó
Z[L`WH\WWOZPUVNIPó]LYó\YHóSVRHôLPTM`YPYmYHT}[

Bílskúr
Geymsla

)HNY\UK¶9]R

=LYó!T

Opið
hús

:RPW\SHNO]LYZOZLYLM[PYMHYHUKPxIóLY\TTVNZHTI`NNó\YIxSZRYVNNL`TZSH\TT/ZPóOLM\YTQN
ZRQ}SN}óHUIHRNHYóZLTLRRPZtZ[PUUxMYmU¤Z[HOZP]PóOSPóPUHHóMYHTHULYLPUUPNNHYó\YZLTôHYZLTZ[L`WPYLY\
]LNNPYTLóZT\mMLYóVNOZPóîYQZ]LMUOLYILYNPLY\xLPNUPUUP[]IHóOLYILYNPHUK`YPô]V[[HOZZHTSPNNQHUKP
Z[VMHIVYóZ[VMHVNLSKOZ)xSZRYVNNL`TZSHLY\ZHTSPNNQHUKP:RPW\SHNOZPUZLYTQNNV[[
<[HUOZ!
/ZPóHMOLUKPZ[M\SSIPóHó\[HU]LNNPYZ[LPUHYóPYxSQ}Z\TSP[.S\NNHYVN[PO\YóPOHMH]LYPóZL[[HYxVNLY\Y[PTIYP
)xSZRYZO\YóLYMSLRHO\Yó3}óLYQHYó]LNZZRPW[WHSSHYRVTUPYVN[`YMóHóTLZ[\LUNY}MQMU\ó]PóPUURL`YZS\îHRLY
M\SSIPóôHRYLUU\YYLUU\YUPó\YMSSVNôHRRHU[\YMYmNLUNPUU(S\aPURLYmôHRP
0UUHUOZ!
(óPUUHUZRPSHZ[OZPóMVROLS[TLó]H[UZSNU\TVNHMMHSSZSNU\TIHóOLYILYNQHVNLSKOZ}[LUNK\TLURVTU\Tx
Ø[]LNNPYHóPUUHUZRPSHZ[[PSIUPY[PSLPUHUNY\UHYVNZ[L`W[PYPUU]LNNPYZLTLY\RVTUPYôT[[]LNNPYmTPSSPOZHUUHLY\
[PSIUPY[PSZSxW\UHYVNZWYZS\UHY3VM[HMOLU[PZ[[PSIPU[PSLPUHUNY\UHY9HMTHNUZPUU[HRLYRVTPóxOZPó
4N\SLN[LYHóZLTQH\THóMmOZPóSLUNYHRVTPó<WWS.HYóHYZS\M\SS[YPNZT 

Herb:65-6Stærð: 267 fm
Herb.
)Ô20ð:26ð<5

.HYóHY

:S\M\SS[YP





:[}YNS¤ZPSLN[MTLPUIûSPZOZmLPUUPO¤óTLóH\RHxIó/ZPó
Z[LUK\YPUUZ[xIV[USHUNHTLóZ[}YMLUNSLN\}OPUKY\ó\ZQm]HY[ZûUP
/ZPóVNPUUYt[[PUNHYLY\[LPRUHóHYHM,SxU\2QHY[HUZK}[[\YHYRP[LR[VN
NHYó\YPUULYOHUUHó\YHM)PYUP1}UHZZ`UP:Q}ULYZN\YxRHYP

<WWS.HYóHYZS\MNZT!



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
Seld
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

9P[\O}SHY9]R

3¤RQHZTmYP2}W

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

ÍZHR}Y2}W

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

Herb:75-6Stærð: 241,2 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 121,4 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 101,6 fm
Herb.

670ð/Ø:ôYPóQPKHNPUUVR[RS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUVR[RS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUVR[RS!!

.S¤ZPSLN[VN]LS]PóOHSKPóLPUIûSPZOZm[]LPT\YO¤ó\TTLó
[]MSK\TIxSZRYmMYmI¤Y\T[ZûUPZZ[Hó.HYó\YLYMHSSLN\YTLó
]LYUK\TSûZPUN\VNIxSHWSHULYZ[L`W[VNTLóOP[HÐOZPU\LY\
ZtYZTxóHóHYPUUYt[[PUNHYVNZRmWHYOHUUHóHYHMHYRP[LR[:]LMUOLYILY
NPULY\,PUZ[HRSLNHMHSSLN[[ZûUPLYTH`MPYIVYNPUHZ\UKPUVN
]xóHY<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

4QNMHSSLNVN]LSZRPW\SNóQHOLYILYNQHxIómLMYPO¤óTLó
ZtYPUUNHUNPxN}ó\SP[S\MQSIûSPx:TmYHO]LYMPU\ôHYZLTYZ[\[[LYx
HSSHôQ}U\Z[\,PNUPULYmO¤ó\TVNM`SNPYZ[¤óPxSVRHóYP
IxSHNL`TZS\ÐIóPUOLM\YMLUNPóNV[[]PóOHSKVNLYô}UVRR\ó
LUK\YUûQ\óTHUûSLNN}SMLMUPmULóYPO¤óVNIHóOLYILYNPLUK\YUûQHó

.S¤ZPSLNVNIQY[QHOLYILYNQH[ZûUPZIómO¤óxS`M[\OZPÐIóPU
LYYTN}óTLó[]LPT\YZ]LMUOLYILYNQ\TTLóZRmW\T-SxZHYVN
WHYRL[mN}SM\T/¤N[LYHóSVZHxIóPUHMSQ}[[.S¤ZPSLN[[ZûUPZ[\[[x
ZR}SHSLPRZR}SHVNûTZHôQ}U\Z[\

/H\RHULZ.I¤

<WWS:PNYxó\YZS\MNZT!

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

=LYó!

-HNYPOQHSSP 2}W

T

Opið
hús



3¤RQHYO]HTT\Y /MQ

=LYó! T

Herb:95-6Stærð: 440,0 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 232,0 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 260 fm
Herb.

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\U: 

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\U

670ð/Ø:TmU\KHNPUUVR[RS!!

.S¤ZPSLN[VN[]xS`M[LPUIûSPZOZTLóPUUI`NNó\TIxSZRYVNTN\SLPRH
mZtYQHOLYIxIóm(YUHYULZPU\/ZPóLYTQNYLPZ\SLN[TLóTPRS\T
ôHRRHU[PZS\TZ[}Y\TIVNHKYLNU\TZ]S\TTLóOLP[\TWV[[PVN
ZQm]HY[ZûUP:[VM\YUHYLY\LPURHYNS¤ZPSLNHYVNYTN}óHYTLó
MHSSLN\THYUPN}óYPSVM[O¤óVNTPRS\TNS\NN\T

.S¤ZPSLN[VNTPRPóLUK\YUûQHóYHóOZTLóMYmI¤Y\[ZûUPVN
H\RHxIóZLTLY[PS]HSPU[PS[SLPN\,SKOZVNI¤óPIHóOLYILYNPOHMH
LPUUPN]LYPóLUK\YUûQ\ómNS¤ZPSLNHUOm[[:RPW[PmTPUUPLPNURVTH[PS
NYLPUH

îVYYHZHSPY2}W

Fjölbýlishús

=LYó! T

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Stærð: 95 - 119 fm

-HSSLN[VN]LSIPóYHóOZmY}SLN\TVNMHSSLN\TZ[Hóx/]TT\U\Tx
/HMUHYMPYóP-HSSLN[[ZûUPLY[PSZ\ó\YZVNZ[}YZ\ó\YNHYó\YTLó
[PTI\Y]LYUKVNOLP[\TWV[[P/ZPóLYTLóPUUI`NNó\TT
IxSZRYVNZR][LPRUPUN\TLYJHTYûTPxRQHSSHYHZLTLYLRRPPUUx
ZRYmó\TMLYTL[YHMQSKHLPNUHYPUUHYVNLYLPNUPUô]xZHT[HSZ\TT

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

/H\RHSPUK2}W

=LYó!  T

<WWS)QHYUPZS\MNZT!  

5VYó\YIHRRP/MQ

NÝJAR
ÍBÚÐIR

3PUKHYZLS 9]R

Raðhús Stærð: 176 fm

Herb. 3-4

/YPUNPóVNSLP[Pó\WWSûZPUNH

/YPUNPóVNSLP[Pó\WWSûZPUNH

/YPUNPóVNWHU[PóZRVó\U

/YPUNPóVNSLP[Pó\WWSûZPUNH

)QHY[HYVN]LSZRPW\SHNóHYxIóPYmMHSSLN\TZ[Hó
M`YPYVMHUNVSM]SSPUU.S¤ZPSLN[[ZûUP.}óHY
Z]HSPYS`M[HVNIxSNL`TZSHÐIóPYUHYHMOLUKHZ[
M\SSIUHYôYLT\YTmU\ó\TLM[PYRH\WZHTUPUN

-HSSLN[VN]LSZRPW\SHN[VNIQHY[YHóOZm
[]LPT\YO¤ó\TMHSSLNYPS}óôYLT\Y
Z]LMUOLYILYNQ\TVN]UK\ó\TPUUYt[[PUN\T
:U`Y[PSLN[OZxUV[HSLN\VNY}SLN\\TO]LYMP
)xSZRY

(ð,05:Ð)Øð09,-;09
.S¤ZPSLNHYVN]LSZRPW\SHNóHYxIóPYx]PóOMUPUH
xTPóI¤/HMUHYMQHYóHY-HSSLNOZTLóS`M[\VN
IxSHRQHSSHYH-HSSLNHYZûUPUNHxIóPY[PSIUHY
;PSIUHY[PSHMOLUKPUNHY

<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

-\UHIHRRP¶4VZ

<WWSÔZRHYZS\MNZT! 
=LYó!  T

:LPS\NYHUKP9]R

Stærð: 107 - 116 fm

=LYó!T

Einbýlishús

=LYó! T

.VóOLPTHY9]R

=LYó! T

6WPó
OZ

=LYó!T

6WPó
OZ

Stærð: 52,2 fm

Herb. 2

670ð/Ø:ôYPóQ\KVR[RS!!

670ð/Ø:TmU\KHNVR[RS!!

/ZPóLYUûSLNHPUUYt[[HóM`YPYOLZ[H[]LNNQH
OLZ[HZ[x\YVNLPUZOLZ[HPUUYt[[PUNHYLY\Y
YPóMYx\Z[mSPVNWSHZ[P-SxZHSNóOSHóHLYxPUUYP
OS\[HOZPUZ)HóOLYILYNPLYMSxZHSHN[2HMMPZ[VMH
MSxZHSNóVNTLóN}óYPPUUYt[[PUN\

TQNYTN}óQHOLYILYNQHxIómO¤óx
:LPS\NYHUKH9L`RQH]xRÐIóPULYTVN
TLóZtYPUUNHUNPHMZ]S\T TIxSHZ[¤óP
VNNL`TZS\xRQHSSHYHZHT[HSZ T
ÐIóPULYSH\Z]PóRH\WZHTUPUN

YHOLYIxIómO¤ó/Q}UHOLYITLó
PUUIMH[HZRmW[]IHYUHOLYI,SKOZTLóO]x[YP
PUUYt[[[LUNPM\WWô]IVYóRY}R\Y]PóNS\NNH
:[VMHTLóN}óYPSVM[O¤ó)HóOLYI[LUNPM
ô]V[[H]tS:tYNL`TZSHVNZHTLPNPUSô]V[[HO

)QY[VNYTN}óQHOLYIxIómO¤óTLó
[ZûUP3Q}ZHYMSxZHYmVWU\YûTPVNWHYRL[mN}SM\T
xOLYI9TNV[[LSKOZVWPó]PóZ[VM\
THOVU`PUUYt[[PUNHYî]V[[HOZPUUHUxIóHY
Ø[NLUNP[m]LZ[\YZ]HSPYYIVYóZ[VM\

<WWS.HYóHYZS\MNZT!

<WWS)QHYUPZS\MNZT!  

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

3PUKHZTmYP 2}W

=LYó! T

6WPó
OZ

Herb. 4-5

Herb. 4

9QWUHZHSPY2}W

/LZ[OZx4VZMLSSZI¤



Stærð: 99,3 fm

Stærð: 277 fm

-HSSLN[LPUIûSPZOZTLóIQY[\TZ[VM\TMHSSLN\T
NHYóPVNTPRS\[ZûUP]Pó3PUKHYZLS(YPUUxZ[VM\VN
NS¤ZPSLN[[ZûUPîYQYTN}óZ]LMUOLYILYNP3Q}Z[
LPRHYWHYRL[mN}SM\T(\RHxIó

<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

6WPó
OZ

=LYó! T

2Y\TTHO}SHY9=2

=LYó!  T

Stærð: 89,4 fm

Herb. 3

)mZIY`NNQH9]R

Stærð: 104,6 fm

670ð/Ø:ôYPóQ\KVR[RS!!

=LYó!

 T

)YLPó]HUN\Y/MQ

=LYó! T

6WPó
OZ

Stærð: 112,9 fm

670ð/Ø:TmU\KVR[RS!!

Herb. 3

Stærð: 103,8 fm

Herb. 6

670ð/Ø:TmU\KVR[RS

)QY[VNZtYSLNHYTN}ó MTYHOLYIxIóm
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TPUUPLPNUxW}Z[UTLYPLóH

.}óQHOLYI[ZûUPZxIómQ\O¤óx3`M[\O
mZHT[Z[¤óPxIxSHNL`TZS\5ûSLN[WHYRL[LYm
Z[VM\OVSPVNLSKOZP,UK\YUIHóO:[}YHYZ]HSPY
:[\[[LYxZR}SHSLPRZR]LYZS\UVNôQ}U\Z[\
ÐILYSH\Z[PSHMO]PóRH\WZHTU
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Stærð: 334,2 fm

Herb. 5
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Stærð: 118,2 fm
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:}SWHSSHYM`SNQHxIó\TmQHYóO¤ó\TVNN}óHY
Z]HSPYxIó\TmVNO¤ó
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Verð: frá kr. 39,5-62 millj
Herbergi: 3-4
Stærðir: 109,2-151,4 fm
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Herb:55-6Stærð: xxx,x fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 218,6 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 160,3 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUVR[RS!!

,PUIûSPZOZmLPUUPO¤ómZ[}YYPS}ó

670ð/Ø:TmU\KHNPUUVR[RS

4QNMHSSLN[VNTPRPóLUK\YUûQHóWHYOZm[]LPT\YO¤ó\TTLó
IxSZRYVNMHSSLN\TNHYóP,PNUPUOLM\Y]LYPóTPRPóLUK\YUûQ\óTH
LSKOZHóHSIHóOLYILYNPVNN}SMLMUPULóYPO¤óHYÍQHYóO¤óLY
MVYZ[VMHNLZ[HZHSLYUPHóHSYûTPTLóZ[VM\IVYóZ[VM\VNLSKOZPVN
ô]V[[HOLYILYNPLPUUPNLY[NLUNP[mZ}SWHSSxNHYóP

-QSZR`SK\OZmLPUUPO¤ómZ[}YYPS}óHSSZMTM`YPYULóHUN[\
TLóMHSSLN\[ZûUP[PSZ\ó\YZ`MPYS¤RPUVNOYH\UPóÐOZPU\LY\
Z]LMUOLSKOZô]V[[HOLYIZ[VMHVNIVYóZ[VMH[]IHóOLYI[]LUUHY
OLSS\SHNóHY]LYUKPYZ[}YNHYó\Y[]MHSK\YIxSZRYZRYmó\YMT
4PRPóLUK\YUûQHóOZmMYmI¤Y\TZ[HómMS[\U\Tx.I¤

:tYSLNHNS¤ZPSLNVNTPRPóLUK\YUûQ\óZtYO¤óxZ\ó\YOSxó\T
2}WH]VNZ:[\[[LYxHSSHôQ}U\Z[\VN2}WH]VNZZR}SPxNUN\M¤YP
:tYZTxóHóHYPUUYt[[PUNHYLY\xxIóPUP0UUI`NNóSûZPUNLYxSVM[\THó
OS\[H[PSZLTZL[QHZ[LYRHUZ]PWmxIóPUH:tYPUUNHUN\YZ]LMUOLYI
TN\SLN[HóOHMHVNPUUI`NNó\YIxSZRY,RRPTPZZHHMôLZZHYP

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 

<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

-YVZ[HMVSK:i9/ð9]R

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

.UVóHY]VN\Y9]R

9H\óH]Hó 9]R

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

GÓÐ
EIGN

Herb:45-6Stærð: 164,5 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 108,5 fm
Herb.
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TIHóRHYPVN\WWOLUNKYPZ[\Y[\VNMSxZHSHN[TLóTHYTHYHMSxZ\T
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Hringið og bókið skoðun
un
Va nda ða r í búði r me ð st órum gl e rj a nl e gum svöl um og út sýni í 5-6 hæða
fj öl býl i shús. Íbúði rna r e ru a l l a r me ð a fa r st órum svöl um ne ma á 1 hæð e ru
í búði rna r me ð góðri vi ða rve rönd. Íbúði rna r ve rða a fhe nt a r á n gól fe fna , þó
ve rða fl í sa r á forst ofu, ba ðhe rbe rgj um og þvot t a húsum. Va nda ða r e i k a r
i nnré t t i ngum frá A xi s og A EG e l dhúst æk j um ve rða í í búðunum. S t æði í
bí l a ge ymsl u fyl gi r öl l um í búðunum. Fa l l e gt út sýni og örst ut t í út i vi st a r pa ra dí s á sa mt góðum göngu og hj ól a l e i ðum. Ö rst ut t í ýmsa þj ónust u sk ól a
og l e i k sk ól a .

Sjá e innig á www.silfurhus.is
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Herb:45-6Stærð: 113,0 fm
Herb.

ÞORRASALIR 9-11
SALAHVERFI KÓPAVOGUR
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Verð:
V
Ve
erð
rð:
ð: 31,9
3
- 49,5m
49
Herbergi: 3-4
Stærðir: 108 - 148 fm
Stæði í bílageymslu

Sigríður
Sölufulltrúi

699 4610
siggarut@fasttorg.is

Íbúð

Stærð

Bílast.

101

148,1

Já

Herb.
4

102

109,1

Já

3

103

131,4

Já

4

201

148,1

SELD

202

109,9

SELD

203

109,4

SELD

204

114,7

SELD

205

110,8

Já

4

206

108

Já

4

207

110,8

Já

4

301

148,4

SELD

302

109,4

SELD

303

108,7

SELD

304

114,7

SELD

305

110,8

Já

4

306
30

108

Já

4

307
30

111,5

Já

4

401
40

148,4

SELD

402
40

108,7

SELD

4

403
40

108,7

Já

4

404
40

114,7

SELD

405
40

110,8

Já

406
40

108,7

Já

4

407
40

112

Já

4

501
50

148,1

SELD

502
50

109,1

Já

3

503
50

109,1

Já

4

504
50

115,1

SELD

505
50

112

Já

4

506

108,7

Já

4

507

110,8

SELD

601

147,7

SELD

602

108,7

SELD

603

108,7

Já

604

115,4

SELD

4

4

4

Dórothea
Sölufulltrúi

898 3326
dorothea@fasttorg.is

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
Stærri eignir

Básbryggja 43 Raðhús við Sjóinn
OPIÐ HÚS AÐ BÁSBRYGGJU 43,
MÁNUDAGINN 14. OKTÓBER
FRÁ KL: 17:00-17:30
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H
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O

Holtsbúð - Garðabæ m. aukaíbúð.

Smiðjuvegur - Kópavogi

OPIÐ HÚS AÐ LAUFENGI 142, Í DAG
MÁNUDAG 14 OKT, FRÁ KL:17:15 til
18:00
Höfum tekið í sölu 119,2 fm raðhús á
góðum stað rétt við Egilshöll í Engjahverfi
Grafarvogs. Neðri hæð skiptist í eldhús,
gestasnyrtingu, þvottahús og rúmgóðar
stofur, útgengi út í sér garð úr stofu. Efri
hæð skiptist í fjögur herbergi, baðherbergi
og geymslu. Dúkur á gólfum. Húsnæðið
þarfnast endurbóta en virðist vera í ágætu
ástandi að utan. Verð:33,7 milj. Uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt 312 fm einbýlishús á
grónum og barnvænum stað í Garðabænum. Húsið
nánsta allt endurnýjað að innan. 3 baðherb. Parket.
70 fm séríbúð á neðri hæð sem að auðvelt er að
tengja aðalíbúð. Góður tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur
suðurgarður með stórri timburverönd og skjólveggjum. Eign í algjörum sérfl. Verð 90 millj. Bárður H
Tryggvason verður á staðnum s- 896-5221.

Glæsilegt raðhús í Staðarhverﬁ
Grafarvogs

Fallegar nýjar ca 145 fm, 5 herb. íbúðir með 4
svefnherbergjum á 1 og 2.hæð. Fullbúnar og
vandaðar íbúðir með öllum eldhústækjum. Parket
og flísar á gólfi. Hvíttlakkaðar innréttingar. Stæði í
bílageymslu. V.39.9m
Allar uppl. gefur Ólafur í síma 820-0303.

4ra herb.

I

ÐH

OP

OPIÐ HÚS AÐ ENNISHVARFI 15A Á
MORGUN ÞRIÐJUDAG, 15 OKT, FRÁ
KL:17:30 til 18:00 (íbúð 02-01)
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.is.

Í einkasölu 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

Engimýri - Garðabæ. - Fallegt
einbýlishús-

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

Verslunar-iðnaðarskrifstofuhúsnæði við Tangarhöfða.

Fellsmúli 116,9 fm íbúð með 4svefnherbergjum

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

Glæsileg fjögurra herb. með bílskúr við Ennishvarf 15A í Kópavogi

ÚS

Atvinnuhúsnæði

Glæsilegt 203 fm.raðhús í neðstu línu við
sjóinn. Fjögur góð svefnherbergi, tvær stofur
og tvær velbúnar snyrtingar. Tvennar svalir
og flísalagður bílskúr V.46.7 m
Upp. Sigþór S: 899 9787

119,2 fm raðhús við Laufengi í Grafarvogi

ÚS

ÚLFARSBRAUT 116 - NÝJAR
5.HERB. ÍBÚÐIR

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

Hamraborg - skrifstofuhæð.

Þórðarsveigur - lyfta- bílskýli
Efri sérhæð með bílskúr við Drápuhlíð.

Höfum tekið í sölu 172 fm skrifstofuhæð í góðu húsi
við Hamraborg í Kópavogi. Hæðin skiptist í þrjár
góðar skrifstofur, stórt fundarrými eða ráðstefnusal,
rúmgott eldhús og snyrtingar. Lyfta er í húsinu og er
þessi hluti alveg út af fyrir sig. Hús í nokkuð góðu
ástandi. Verð 23,9 milj, hæðin getur verið laus
fljótlega, allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
eða á heidar@valholl.is

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.
Upplýsingar veitir Heiðar í s:693-3356

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

Einbýlishús á góðum stað í
Húsahverﬁ Grafarvogs
Birkiás Garðabæ- vandað raðhús
Vorum að fá í einkasölu sérlega vandað
og vel skipulagt raðhús m. innb. bílskúr
á eftirsóttum stað í grónu hverfi. 3 góð
svefnherb. Húsið er skráð 142 fm og nýtist
sérlega vel. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Stór sólpallur í suður með skjólveggjum.
Stórt upphitað bílaplan.

Sumarhús
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

3ja herb.
Blásalir - 100 fm glæsib. m.
einstöku útsýni.

Verð 47.5 m.
Upplýsingar veitir Bárður í 896-5221.

Lækjasmári 7. Fjögurra herb m/ stæði í bílageymsla.
Mjög góð 4ra herbergja íbúð í 2.hæð. 3 góð
svefnherbergi og góð stofa. Fallegt eldhús
með vandaðri innréttingu. Þvotthús innan
íbúðar. Stórar svalir og bílageymsla. Laus
við kaupsamning.
V 29.5,5 m

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

Fallegt og vel byggt 125 fm. Sumar hús í skógivöxnu
landi. Fjögur svefnherbergi og stór stofa. Steypt gólfplata með hitalögnum. Stórir sólpallar og óheft útsýni
yfir Eyrarvatnið. Húsið er tilbúið til innréttinga. Skipti
möguleg. V 17,9 millj Uppl. Sigþór s: 899 978

Skorradalur - Vandað hús

5-6.herbergja + sérhæðir
Lautasmári - Falleg 147 fm, 4
svefnherb.

Upplýsingar veitir Sigþór 899 9787.

Í einkasölu glæsil. 100 fm íbúð á 5 hæð í vönduðu
lyftuhúsi ásamt stæði í góðu bílkskýli. Vandaðar
innréttingar. Sérþvottahús. Útsýnið er sérlega glæsil.
í austur, suður og vestur, gluggar á 3 vegu úr stofu.
Innangegnt í bílskýli úr lyftu. Vönduð og vel umgengin
sameign. Eigfn í sérfl. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Sólheimar - glæsileg íbúð

Falleg fjögurra herb. með bílskúr við Álftamýri
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

Sumarhús Svínadal

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

Nýkomin í einkasölu glæsileg þriggja herb. íbúð á
jarðhæð. Endurnýjað eldhús og baðherb. Nýl. parket.
Vel skipulögð. Eldhús og stofa mynda eitt rými.
Útgengi á hellulagða verönd. Toppíbúð á eftirsóttum
stað. verð 24.5 m. Uppl. veiti Ingólfur í 896-5222.

Glæsilegt 50,4 fm heilsárshús í landi Indriðastaða
Skorradal og með frábæru útsýni yfir vatnið og
nærsveitir. Tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Stórir
pallar. Hitaveita og kalt vatn ásamt rafmagni er til
staðar. Heitur pottur á verönd. V 19,9 m
Uppl. Sigþór S: 899 -9787.

TIL LEIGU
3ja herb. 86 fm í Dvergaborgum 112 R.vík,
laus 01-11-2013 leiguverð 165.000/mán
--4ra herb 96 fm með stæði í bílageymslu
við Þórðarsveig 113 R.vík, laus 15-01-2014
leiguverð 195.000/mán
--180 fm parhús með bílskúr í Grafarvogi,
laust 15. október, leiguverð 250.000/mán.
--Allar eignirnar eru að fara í langtímaleigu, uppl. veitir Heiðar á
heidar@valholl.is

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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Síðumúla 13 108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar
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Nánari upplýsingar veitir

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

210 Garðabæ

Garðaflöt

201 fm einbýlishús á einni hæð
Góð staðsetning

4 svefnherbergi
Frábært fjölskylduhús

111 Reykjavík

111 Reykjavík

Yrsufell

Krummahólar

Björt og snyrtileg, 78 fm, 3ja herbergja íbúð

Mjög góð 4ra - 5 herbergja
Endaíbúð á 7. hæð í klæddu lyftuhúsi

Blokkin nýlega klædd að utan og þak endurnýjað
Sérlega snyrtileg sameign
Við útjaðar Efra Breiðholts, stutt í stofnbrautir
Verð

18,6
, millj.
j

Nánari upplýsingar veitir

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

200 Kópavogur

Verð

Holtagerði

55,0 millj.

Frábært útsýni yfirbyggðar svalir
26 fm bílskúr. Íbúðin er 116,6 fm
Stutt í alla þjónustu
Verð

26,5
, millj.
j

163 fm neðri sérhæð með bílskúr
3 góð svefnherbergi
Hús byggt 2004
Gott skipulag og vandaðar innréttingar

201 Kópavogur

220 Hafnarfjörður

Ísalind

Jófríðarstaðavegur

Fallegt einbýlishús á einni hæð

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

Staðsett innst í botnlanga, fallegt umhverfi
Rúmgott og bjart alrými, fjögur svefnherbergi
Nánari upplýsingar veitir

Fallegur garður, tvöfalldur bílskúr
Verð

64,9
, millj.
j

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

Verð

42,5 millj.

Verð

53,9
, millj.
j

55 ára og eldri

107 Reykjavík

108 Reykjavík

101 Reykjavík

103 Reykjavík

Tómasarhagi

Hólmgarður

Tryggvagata

Miðleiti - Gimli

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

138 fm efri hæð og ris

Stúdíóíbúð á besta stað

121 fm endaíbúð á 3.hæð

Sér inngangur

Stóglæsilegt útsýni

Yfirbyggðar svalir

Mikið endurnýjuð

Snyrtileg íbúð

Fallegt útsýni

Svalir í suður

Góð sameign

Gott skipulag og tvö svefnherbergi

Verð

1/2

63,0
, millj.
j

Verð

39,5
, millj.
j

Verð

15,9
, millj.
j

Vandað hús
Verð

49,0
, millj.
j
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OPIÐ HÚS
Mánud. 14. október 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

Lára Björg Björnsdóttir, Sölufulltrúi
lara@miklaborg.is sími: 841 2333

104 Reykj
kjavík
kj

OPIÐ HÚS
Mánud. 14. október 17:45 - 18:30

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.
Verð

49,9
, millj.
j

helga@miklaborg
helga@miklaborg.is
g
g is sími: 899 2907

Verð
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OPIÐ HÚS
Mánud. 14. október 17:45 - 18:30

Nánari upplýsingar veitir

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

Friggjarbrunnur 3-5

Verð

59,8
, millj.
j

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 15. október 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

Lára Björg Björnsdóttir, Sölufulltrúi
lara@miklaborg.is sími: 841 2333
Verð
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Nýjar og glæsilegar 4-5 herbergja lúxusíbú
úðir við Friggjarbrunn
j b
3-5
35
Íbúðirnar eru veglega innréttaðar, sérsmíðaðar innréttingar og hurðir
ðir
Gólfefni eru niðurlímt plankaparket og
60x60 flísar á votrýmum
Úlfarsárdalur er náttúruperla í göngufæri við
leik-, gr
g unnskóla og íþróttaaðstöðu

Stórihjalli - Raðhús
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OPIÐ HÚS
Þriðjud. 15. október 17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð frá

110 Reykjavík

Fiskakvísl 34 - íbúð 102
Falleg íbúð á 1.hæð

Góð nýting
g

Svalir út af el
eldhú
dhú
úsi
si

Útssýni
Útsýni
ýn

39,5
, millj.
j

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 15. október 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Verð

54,9
, millj.
j
200 Kópavogur

Vogatunga 15

Gott 80 fm raðhús á einni hæð
Húsið er 2ja herbergja með
góðum garði

Frábær staðsetning og stutt í
alla þjónustu

60 ára og eldri

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 15. október 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

V ð
Verð

19,7
, millj.
millj

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

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

Þriðjud. 15. október 18:00 - 18:30
Verð

25,5
, millj.
j

Skipholt 49 - íbúð 302
Fal
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ú i vel við haldið
Nýjir gluggar og gler
S lp og dren endurný
Skó
nýjað
ný
j
ja
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105 Reykjavík

107 Reykjavík

Skipholt

Sörlaskjól

Efri sérhæð með bílskúr samtals 171,2 fm

Vel staðsett íbúð í kjallara

Stór stofa, 4 svefnherbergi

OPIÐ HÚS

Glæsilega endurnýjað eldhús
Nýleg gólfefni, hurðir og skápar
Verð

MIKLABORG

Nánari upplýsingar veitir

43,8
, millj.
j

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

Miðvikudag 16. okt. 17:30 - 18:30
Verð

23,9
, millj.
j

72 fm og 2ja herbergja
Hús í góðu viðhaldi og vel staðsett
Rétt við Ægisíðuna
Verð

23,9
, millj.
j

2/2

iUD

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

Sléttahraun - Hafnarfjörður - Einbýli

Skipalón – Hf. – Lúxus íbúð – 50 ára og eldri
Nýkomið sérlega glæsilegt
endurnýjað 286 fm einbýli á
besta stað, miðsvæðis í
Hafnarfirði. Eignin hefur öll
verið endurnýjuð á liðnum
árum og vandað til verks.
Fjögur góð svefnherbergi,
möguleiki á fl. Glæsilegar
stofur og eldhús.
Vönduð og góð eign.
Verð 56,5 millj.
Upplýsingar veitur Hilmar s.
892 9694

Suðurgata - Hafnarfjörður - Einbýli

Glæsileg ný 167 fm.
lúxusíbúð ( endi) á 3.hæð
í vönduðu nýlegu lyftuhúsi
(Mótás ehf) að auki fylgja
y gj
tvö stæði í bílahúsi. Íbúðin
er sérlega vel innréttuð.
Tvennar svalir. Vandaður
arin í stofu. Tvö baðherbergi.
Glæsileg stofa og eldhús.
Frábært útsýni. Eign í
sérflokki.
Verð 46,5 millj.
Upplýsingar veitir Helgi Jón
s. 893 2233

Einihlíð - Hafnarfjörður - Einbýli
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.
Verð 58 millj.
Upplýsingar veitir Hlynur s.
698 2603

Glæsilegt sumarhús í landi Búrfells

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað
ý
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.

Línakur - Garðabær - Glæsilegt endaraðhús
Glæsilegt tæplega 300
fermetra einbýli á tveimur
hæðum með innb. 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.
Upplýsingar veitir Þorbjörn
s. 896 0058

Reykjavíkurvegur - Hf. - Sérhæð
Glæsilegt nýlegt sumarhús ca
80 fm að auki rúmgott
g svefnloft. Í húsinu eru 5 herbergi
þarf tvö á efri hæð. Gólfplata
er steypt með hita.. Húsið
er norskt timburhús byggt
2006-2008. Stór pallur með
heitum potti og skjólgirðingu.
Hitaveita, eignarlóð. Frábært
útsýni og staðsetning. Húsið
er í landi Grímsnes- og Grafningshreppi, þ.e. Víðibrekka 16.
Fullbúin góð eign.
Verð 23,9 millj.
Upplýsingar veitir Helgi Jón
s. 893 2233.

Strandgata - Hafnarfjörður - 4ra

Hraunás - Garðabær - Einbýli

Glæsilegt nýlegt endaraðhús
með innbyggðum bílskúr samt.
300 fermetrar vel staðsett í
Akrahverfi í Garðabæ.
Mögulegt
g g er að nýta
ý 3ja
j herb.
Íbúð á jarðhæð sér þannig að
nýtingarmöguleikar hússins
eru fjölbreyttir.Eignin er afar
smekklega innréttuð með glæsilegum sérsmíðuðum innréttingum og gólfefnum þar sem allt
er fyrsta flokks. Tvennar svalir
og fallegur garður með afgirtum
sólpalli,hellulögðu bílaplani og
fleirra. Eign í sérflokki. Upplýsingar veitir Helgi Jón s. 893 2233

Bjarkarás - Garðabær - 4ra m. bílgeymslu
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.

Ögurás - Garðabær - 3ja
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. Verð 39,7 millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn
s. 896 0058.

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.
Upplýsingar veitir Þorbjörn s.
896 0058.

Strikið - Garðabær - 60 ára og eldri
Nýkomin í sölu mjög góða
98,8 fm 3ja herbergja
endaíbúð á annari hæð
með sér inngangi í góðu
vel staðsettu fjölbýli á
frábærum útsýnisstað
ý
í
Ásahverfi í Garðbæ. Eignin
er laus við kaupsamning.
Eignin skiptist i forstofu,
hol, stofu, borðstofu, gang,
tvö herbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymslu. Laus
strax. Verð 34,9 millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn
s. 896 0058.

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.
Upplýsingar veitir Hlynur
s. 698 2603.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Glitvellir - Hf. - Einbýli

Melholt - Hf. Einbýli

Naustahlein -Gbæ - Eldri borgarar

Hvaleyrarholt
y
– Hf. – Atvinnuhúsnæði

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
g innréttingu,
g vantar ggólfefni, ggóð
staðsetning í hverfinu. Í bílskúrnum er innréttuð tveggja herbergja
íbúð. Laust strax. Verð 43,5 millj.

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.

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 sérlega gott nýlegt 105 fm. atvinnuhúsnæði. Ágæt
lofthæð og innkeyrsludyr. Góð staðsetning. Malbikið lóð.
Fullbúin eign. Verð 15,9 millj.

Hamrabyggð – Hf – Einbýli

Vindakór - Kóp. - 4ra

Skipalón - Hf. - 2ja.

Reykjavíkurvegur - Hf. - 2ja

Nýkomið sérlega fallegt einbýli á einni hæð með innb.bílskúr
samtals 202,5 fm. 3-4 svefherb Stofa, borðstofa ofl. Stórar verandir.
Hellulagt bílaplan. Arin í stofu. Róleg staðsetn. Glæsil. Hraunlóð.
Verð 43,5 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.

Glæsilegg 74,6 fm tveggja
ggj herbergja
gj 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.

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

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

stakfell.is

535 1009

Haukanes - 210 Gbæ.

Nýhöfn
ý
- 210 Gbæ.

Einstaklega vel skipulagt 369,6 fm. einbýlishús á frábærum stað í enda lokaðrar götu á stórri sjávarlóð á Arnarnesinu. Án efa ein besta
einbýlishúsalóðin á landinu með óhindruðu sjávarútsýni yﬁr á Bessastaði og Snæfellsjökul. Stórar stofur,rúmgott eldhús, hjónasvíta og svefnherbergisálma. Stór og gróin lóð. Bátaskýli.

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.

Óskum eftir 4 herb.
íbúð í 109

Óskum eftir 3 herb.
íbúð í Garðabæ
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Óskum eftir 2-3 herb.
íbúð í húsi fyrir 50 ára og
eldri.
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Óskum eftir 100 fm.
verslunarhúsnæði til leigu
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Framnesvegur - 101 Rvk.

Laufengi 142 - 112 Rvk

Opið hús í dag, mánudaginn 14.október,
kl. 17:30-18. Sjarmerandi og vel staðsett 77,3
fm. 3ja herb. íbúð á 3. hæð auk sérgeymslu á 1.
hæð. Rúmgóð herbergi, snyrtileg sameign. Stutt í
miðbæinn, verslanir og góða skóla. Verð 25,9 millj.

Opið hús í dag, mánudaginn 14. október,
kl. 18-18:30. Snyrtilegt og vel skipulagt 119,4 fm
raðhús, sérmerkt bílastæði. Sér lóð fyrir framan og
aftan. Fjögur svefnh.og tvö baðh.. Gengið út á verönd
úr stofu. Laus við kaupsamning. Verð: 33,9 millj.

Engjasel - 109 Rvk.

Laugavegur - 101 Rvk.

Þingholtsstræti - 101 Rvk.

Afar snyrtileg 83 fm 3ja herb. íbúð í nýlegu húsi í
miðbæ Reykjavíkur. Hentar mjög vel sem hótel íbúð.
Nánari uppls. á skrifst.

Góð 90,1 fm íbúð á efstu hæð með svölum auk
bílskúrs á góðum stað við Engjasel í breiðholti. Verð
20,7 millj. Laus strax.

Um er að ræða 269,8 fm einbýlishús sem er eitt
elsta og sögufrægasta íbúðarhús Reykjavíkur. Eignin
skiptist í kjallara, hæð og ris og stendur á fallegri lóð.
Eignin er mikið endurnýjuð og hátt til lofts á miðhæð.
Verð: 81,8 millj.

Neðstaleiti - 103 Rvk.

Grundartangi - 270 Mos.

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli. Stæði
í bílageymslu. Gengið út í garð úr stofu. Þvottahús
innan íbúðar. Auðveld kaup - hagstætt yﬁrtakanlegt
lán hjá ÍLS. Laus strax. Verð 26,9 millj.

Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 353,6 fm. einbýlishús með yﬁrbyggðri 11 metra sundlaug á frábærum
útsýnisstað í Mosfellsbæ. Aukaíbúð með sérinngangi. Rekstrarleyﬁ fyrir ferðaþjónustu. Tvöfaldur 57
fm. 3ja bíla bílskúr. Skipti möguleg. Verð: 85 millj.

Austurkór - 203 Kóp.

Ólafsgeisli - 113 Rvk

Norðurbakki - 220 Hfj.

Ný 80.5 fm, 3ja herbergja íbúð á 2.hæð m/sérinngangi í tveggja hæða fjölbýlishúsi. Íbúðirnar skilast
fullbúnar án gólfefna nema baðherbergi og þvottahús
er ﬂísalagt.

240,1 fm. glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Góð staðsetning,
fullfrágengin lóð. 2 svefnherbergi og 2 baðherbergi.
Verð: 79 millj.

116,1 fm, 3ja herb. íbúð á 2. hæð í 5 hæða húsi
með lyftu. Tvennar svalir, 6 fm og 5,6 fm, og stæði í
bílgeymslu. Verð 33,1 millj.

VATNSSTÍGUR 16-18

Unufell - 111 Rvk

Leirvogstunga - 270 Mos.

Esjugrund - 200 Kóp.

Vel skipulagt og fallegt 226 fm raðhús á einni hæð
með hagstæðum lánum. 3-4 svefnherbergi fallegur
gróinn suðurgarður. Kjallari er undir húsinu sem er
ekki með fullri lofthæð, þar eru tvær stórar geymslu
og tvo stór herbergi.

Reisulegt 161.4 fm., 4ja herb. einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ.
Eignin er laus strax, ekkert áhvílandi.
Verð 44,9 millj.

Heil húseign, með 2-3 íbúðum, sem býður upp á
mikla möguleika. Aðalhæð, kjallari með þremur herbergjum og baðherbergi. Einnig er í húsinu aukaíbúð
með sérinngangi. Laust strax. Verð 37,0 millj.

Veghús - 112 Rvk

Stuðlasel - 109 Rvk

Laugarásvegur - 104 Rvík.

116,9 m2, 4ra herb. íbúð á efstu hæð, auk ris. Eignin
er laus til afhendingar strax.
Verð 24,9 millj.

Fallegt 246,1 fm vel staðsett einbýlishús á rólegum
og veðursælum stað í lokaðri botnlangagötu. Gott
skipulag, 6 svefnherb. og rúmgott eldhús. Fallegar
stofur með uppteknum loftum. Verönd með heitum
potti. Verð 64 millj.

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

Vallarbarð - Hfj

Víðihlíð - 105 Rvk

Álfhólsvegur - 200 Kóp.

84 fm 2ja herb. snyrtileg íbúð á 2. hæð í rótgrónu
hverﬁ. Parket á gólfum. Eldhús með miklu skápaplássi. Suðursvalir. Gróinn garður. Verð 19.7 millj

Stórglæsilegt og talsv. endurn. 201,5 fm endaraðhús.
Lóð með 70 fm palli. Garður út frá stofu til suðurs.
Sérsm. innréttingar. Gegnh. parket og náttúrust.
á gólfum. 3-4 svefnh., fallegar stofur, 2 baðherb.
Rúmgott þvottah., góðar geymslur. Verð: 73,8 millj.

979 fm. byggingarlóð á fallegum útsýnisstað í
Kópavogi, um er að ræða gamalt hús þar sem
möguleiki er að byggja 4-5 íbúðir. Núverandi hús á
staðnum er ónýtt. Lóðin er staðsett í grónun hverﬁ í
austurbæ Kópavogs til afhendingar strax.

• Einungis fjórar íbúðir eftir.
• 100 – 173 fm íbúðir.
• Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum.
• Glæsilegar innréttingar frá GKS, Miele tæki í eldhúsi.
• Granít borðplötur.
• Sér stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
• Nánari uppl. á skrifst.

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

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

Landmark leiðir þig heim! – Þú hringir við seljum!
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ÁLFASKEIÐ 78 - 220 HFJ.

SKIPHOLT - 105 RVK

AUSTURKÓR 49 - 61 - 203 KÓP

OPIÐ HÚS Í DAG 14.OKT KL.17:30-18:00
Snyrtileg og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 3ju hæð í endurnýjuðu fjölbýli í Hafnarfirði. Rúmgóðar suður-svalir þaðan
sem er fallegt útsýni. Bílskúr með eign.
V. 23.9.- millj.
Sveinn Eyland s: 6900.820

Um er að ræða 4ra herb. 82.2 fm íbúð á 1.hæð í 6 íbúða
fjölbýli á þessum vinsæla stað.
Íbúðarhluti er 73.5 fm og sérgeymsla í kjallara 8.7 fm.
Íbúð er í útleigu til áramóta með ágætis leigutekjum.
V. 25.5.- millj.
Sveinn Eyland s: 6900.820

Frábært verð!
180 fm raðhús á einni hæð. Góð staðsetning á fallegum stað.
Húsin eru afhent rúmlega fokheld að innan,fullbúin að utan.
Miðjuhús verð 35.900.000 kr.
Endahús verð 37.400.000 kr.
Kristberg Snjólfsson s. 892 1931

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 9 – 101 RVK

ÞINGVAÐ – 110 RVK

EFSTASUND - 104 RVK

Opið hús mánud. 14. Okt frá kl. 17.00- 18.00
Mjög góð 2ja herb íbúð. 71 fm að viðbættri 4 fm geymslu.
Samtals 75 fm. Íbúðin er á 2.hæð. Mögulegt er að bæta við
herbergi á kostnað hluta af stofu. Lyfta er í húsinu.
V. 21,9 millj.
Sigurður Fannar s. 897-5930

- Glæsilegt 252,2 fm. einbýlishús á einni hæð.
- 4 svefnherbergi
- Afar vandaðar innréttingar og gólfefni.
- 2 baðherbergi.
V. TILBOÐ
Kristberg s. 892-1931

92,9fm 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Sérinngangur. Rúmgóð herbergi, Vandaðar innréttingar.
V. 23,9 millj.
Kristberg S. 892-1931
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KRÍUHÓLAR 2 – 111 RVK

ÁSAKÓR 13 - 203 KÓP. ÍBÚÐ 203

HALLAKUR 2b - 210 GARÐ. ÍBÚÐ 302

Opið hús í dag frá 18.00 – 18.30
-Falleg 116,1 fm 4.herb endaíbúð.
-Yfirbyggðar svalir.
-Klætt fjölbýli með lyftu.
-Stutt í alla þjónustu.
V.22.9.- millj. Eggert s.690-1472

Opið hús þriðjud. 15 okt. Frá kl 18:00 - 18:30
- 140,4 fm. 4ra herb. íbúð
- Frábært fjöldskylduhverfi, falleg eign
- Stutt í skóla og alla þjónustu
- Bílskýli
V. 34,9 millj. Benedikt s. 661-7788

BÓKIÐ TÍMA Í SKOÐUN S. 661-7788
- Glæsileg 116,2 fm. 3ra herbergja íbúð
- Frábært staðsetning, fallegt útsýni
- Stutt í skóla og alla þjónustu.
V. 34,9 millj.
Benedikt s: 661-7788

GALTALIND – 201 KÓP

DRANGAKÓR – 203 KÓP

LAMBHAGI - 225 ÁLFTANES.

Virkilega falleg 5 herbergja efri sérhæð með sérinngangi
og bílskúr í Lindahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er 131 fm og
bílskúrinn 24,7 fm, samtals 156 fm. Íbúð hönnuð af Rut Kára.
V. 44,5 millj. Sigurður s. 896-2312

Glæsilegt einbýlishús í Kórahverfinu í Kópavogi. Húsið er alls
245,6 fm, með 5 svefnherbergjum, stórri stofu og sjónvarpsherbergi. Frábært skipulag - baðherbergi á báðum hæðum.
Skipti skoðuð. V. 82,9 millj. Sigurður s. 896-2312

BÓKIÐ TÍMA Í SKOÐUN S: 661 7788- MIKIÐ ÁHVÍLANDI.
- 164 fm. Einbýlishús, stór eignarlóð.
- Góð staðsetning, stór garður
- Einstök staðsetning.
- Eign sem stoppar stutt við.
V. 39,7 millj.
Benedikt 661 7788

SILUNGAKVÍSL – 110 RVK

SUÐURHELLA - 221 - HFJ

SOGAVEGUR 162

Virkilega glæsilegt 288 fm. 8 herbergja einbýlishús á tveimur
hæðum. Innbyggður 44 fm. bílskúr. Stór suðvestur verönd og
svalir með frábæru útsýni yfir borgina.
V. 69,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

Virkilega gott 109,1 fm. atvinnuhúsnæði á jarðhæð. Stór
innkeyrsluhurð og gönguhurð. Sérinngangur. Eignin er afar
vel frágenginn, gólf flísalögð og baðherbergi með sturtuklefa.
Malbikað plan og lóð frágenginn.
V. 14,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

– Rúmlega fokhelt eða fullbúið
Verulega vel skipulagt 130,5 fm. parhús þar sem enginn fermetri fer til spillis. 3 svefnherbergi og baðherbergi á báðum
hæðum. Afhending við kaupsaming. Flott útsýni á Esjuna.
V. 34,9 millj. Fokhelt - V. 42,9 millj. Fullbúið
Þórarinn s. 770-0309

Tjarnargata 4

•

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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Bríetartún - 105 Rvk.

Einbýli við Laugarás

Vel skipulögð 41,5fm 2
herb.íbúð á 3 hæð með
suður svölum.
Komið er inn í hol með
fatahengi, parket á gólfi.
Eldhús með viðarinnréttingu, opinn við parketlagða stofu/borðstofu
með útgangi út á suður
svalir. Gott herbergi
með skáp, dúkur á gólfi.
Baðherbergi með sturtu,
innrétting við vask flísar
í sturtu og á gólfi. Innaf
stofu er geymsla með
hillum. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús. Sameiginlegur suður garður.

Blómvellir - 221 Hafnarfj.
Sérstaklega skemmtilegt tæplega 200 fm
einbýli á tveimur hæðum.
5 svefnherbergi. Ca: 35 fm
þaksvalir. Íbúðin skiptist
í forstofu, þvottahús, hol,
2 baðherbergi, 5 svefnherbergi, eldhús, stofu og
innbyggðan bílskúr. Við
húsið er góð afgirt timburverönd. V-53 millj.

Stórglæsilegt, sérlega vel staðsett u.þ.b. 460 fm einbýli á þremur hæðum.
Glæsilegt útsýni. Eignin er öll nýlega standsett.
Nánari upplýsingar veitir Leifur Aðalsteinsson.
Lundur - 200 Kóp
Stórglæsileg 144,3 fm 3
herbergja íbúð á 5. hæð
með frábæru útsýni í Lundi
í Kópavogi. Eignini fylgir
stæði í lokaðri bílgeymslu.
Yfirbyggðar 10,5 fm
flísalagðar svalir. Tvær
lyftur. V-52,9 millj.

Arnarhraun - 220 Hafnarfj.
Góð 119,7 fm íbúð á 1.
hæð í fjölbýli. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol,
gang, 3 svefnherbergi,
stofu, baðherbergi, eldhús
og sér geymslu í kjallara.
Einnig er sameiginlegt
þvottahús í kjallara.
Verð 22,9 millj.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp.
Mjög falleg 96,7 fm 3
herbergja íbúð á 2 hæð
ásamt 10,5 fm geymslu
í kjallara. Samtals 107,2
fm Eigninni fylgir stæði í
lokaðri bílageymslu.
V-27,8 millj.

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.

Furugrund - 200 Kóp.
Snotur 47,8 fm, 2
herbergja íbúð í kjallara.
Vel skipulögð, góð fyrstu
kaup.

Fannborg - Kóp.
Einstaklingsíbúðir. Stærð
um 40 fm. Einungis tvær
íbúðir eftir. V-14,8 millj.

Austurkór- 203 Kópavogur

9LOWXDXJOÖVD
×ÆQDHLJQKÂU"
+DIÉXVDPEDQG
Sóleyjarimi - 112 Rvk
Glæsileg og vel skipulögð
88,9 fm. 3 herbergja íbúð
á 3. hæð (efstu) í fjölbýli
með lyftu á góðum stað í
Grafarvogi. Mjög fallegt
útsýni. V-26,9 millj.

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.

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

Lækjasmári- 201 Kóp.
Mjög falleg og vel
skipulögð 4 herbergja,
152,1 fm íbúð á jarðhæð
á frábærum stað í Kópavogsdalnum. Endurnýjað
baðherbergi, afgirtur
garður og húsið liggur að
góðu útivistarsvæði. Góð
staðsetning og stutt í alla
þjónustu. V 43,8 millj.

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

16 FASTEIGNIR.IS

14. OKTÓBER 2013

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.
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Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
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. . 55,0 m 5836

Garðabær- Langamýri
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

Álfheimar - 5 herbergja
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

Dúfnahólar, laus ﬂjótlega
2ja herb. íbúð ca. 63 fm á 3. hæð í
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun.
V. 17,5 m 6310

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

2ja herb. Austurberg

Kristnibraut -lyftuhús

KRINGLAN - Ofanleiti

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul

Grímsnes-Hæðarendi-

Þingvellir/Miðfell

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

Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél
á baði.Stórar suðursvalir með miklu
útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902

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. v.34,9 mlj.

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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Guðbjörg Gylfadóttir Blöndal
Viðar Marinósson
löggildir fasteignasalar
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Vesturgata 21 c 101

Hörðukór 5 Kópavogi

Starhólmi

Þingholtsstræti 14

Garðabær - Einbýli

OPIÐ HÚS MÁNUDAG MILLI 17:00 - 18
Í sölu glæsilega 83,3 fm 2ja- 3ja
herbergja efri sérhæð í vönduðu húsi,
byggt 2006 LAUS STRAX Verð 31,9 m
Uppl. gefur Ísak 822-5588

Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm.
4 herb. íbúð á 10. hæð með stæði í
bílageymslu. Stórbrotnið útsýni að
Hörðukór 5 í Kópavogi. . V. 33,9m
Upp. Ísak S 822-5588

Glæsilegt einbýlishús á þessum skjólsæla stað í Kópavogi. Fallegur verönd
og ræktaður garður með heitum potti,
gróðurhúsi og gosbrunni. Nýjar innréttingar. Mikið uppgert. Uppl. Vilborg s.
891-8660

Einstaklega fallegt einbýlishús á
þremur hæðum með fallegum garði á
þessum vinsæla stað. Eignin er 269 fm.
Upphitað einkabílastæði og möguleiki
á öðru stæði. Uppl. gefa Einar 840 0314
og Vilborg 891 8660.

Frábærlega staðsett einbýli í smíðum
samtals 259,5 fm með fallegu útsýni til
suðurs. Eignin er 2 hæðir, auk rúmg.
32,5 fm bílskúrs. Skilast fokehlt, tilb. til
innr. eða fullbúið. Makaskipti möguleg
á ódýrara. Uppl. Björgvin í s. 666-2424.

Laufásvegur - Einbýli

Lautasmári Kópavogi

Marteinslaug

Dalaland 11

4ra herbergja 98,6 fm endaíbúð í litlu
fjölbýli á þriðju (efstu) hæð. 3 svefnherbergi og þvottherbergi í íbúð. V. 28
millj. Nánari upplýs. gefur Guðmundur
s. 865 3022

Ránargata - Einstaklingsíbúð

3ja herb.-Grafarvogur

Fallegt einbýlishús í hjarta Reykjavíkur,
byggt 1901 en hefur verið endurbyggt
og innréttað á glæsilegan hátt á síðari
árum. Húsið er á þremur hæðum.
V 57,9m Uppl. Ísak 8225588

3ja herbergja 96,3 fm íbúð á 3. hæð
(efstu ) með sérinngangi við Ljósuvík
í Grafarvogi. V. 24,9 millj. Nánari upplýsingar Guðmundur s. 865 3022

EINSTAKLEGA FALLEG OG BJÖRT
4-5 herb. alls 125,6 fm. m bílskýli. Suðurverönd. Fallegt parket.
3 svefnherb+fataherb., stofa og
sjónvarpsherb. V. 32,9. Uppl. Vilborg í
síma 891-8660.

Þriggja herbergja íbúð í Fossvogi.
Íbúðin er í á 3ju hæð í þriggja hæða
blokk á skjólstæðum stað. Góðar
suðursvalir.

LAUT 3ja herbergja - Góð
Lán áhvílandi

Árnastígur Grindavík

Hesthús - Íbúð
18 hesta hús 161 fm og 103,5 fm nýinnréttuð 3ja herb,ósamþ. glæsileg íbúð.
Samtals 264,5 fm . Glæsilegt hesthús á
góðum stað. -Skipti á fasteign kemur
til greina.Uppl. gefur Ísak S 822-5588

Bæjarlind - skrifstofuhúsnæði

Norðurhóp Grindavík

Glæsilegt einbýli á besta stað í Grindavik - Eigandi skoðar skipti á minni
eign. Húsið er 209.4 fm og húsinu fylgir
góður bílskúr, samtals 209.4 fm Verð
37.9 millj. Uppl Sigurður s 616 8880

Smiðjuvegur - 256 fm
iðnaðarbil

Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
tveggja hæða fjölbýli. Eigendur vilja
skipta á stærri eign í Grindavík eða
bein sala. Góð Lán - Ódýrar en að
Leigja. Uppl Sigurður s 616 8880

28,8 fm ósamþykkta einstaklingsíbúð
í kjallara við Ránargötu í Reykjavík.
Húsið er í ágætu standi og íbúðin er
mikið endurnýjuð. V. 11,5 millj. Nánari
upplýsingar gefur Guðmundur Valtýsson s. 865 3022

Þingholt kynnir í leigu eða sölu glæsilegt 232 fm skrifstofuhúsnæði í hjarta
höfuðborgarinnar Húsnæðið er á 2.
hæð ogskiptist í nokkrar skrifstofur,
fyndarherbergi, opið rými og móttöku.
Uppl. Ísak 8225588

Nýlegt og fallegt 221,0 fm RAÐHÚS á
tveimur hæðum á góðum stað. Húsið
er 189.6 fm, og bílskúr 31.4 fm. samtals
221 fm.. SKOÐA SKIPTI Á MINNI
EIGN. Glæsileg eign. Uppl Sigurður s
616 8880

Leirutangi - MosfellsbæEinbýli
189,3 fm mikið endurnýjað einbýlishús
á einni hæð við Leirutanga í Mosfellsbæ. Húsið stendur á hornlóð innst
í botnlanga. Verð 52 millj. Nánari uppl.
Guðmundur S: 865-3022

Mjög vel staðsett iðnaðarbil með stóru
útisvæði og mikilli lofthæð. Húsið er
töluvert endurnýjað. Veggh. 7,8 m.,
mænish. 10 m., hæð innk.hurðar 4,5
m., bilið er 20 m. á breidd. Uppl. veitir
Björgvin í s. 666-2424

Kristbjörn Sigurðsson
3NNPS[\Y
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Ingólfur Ingvarsson
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Kristbjörn Sigurðsson
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Magnús Magnússon
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Ingólfur Ingvarsson
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Sigfús Aðalsteinsson
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Sigfús Aðalsteinsson
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Magnús Magnússon
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Eyjólfur Sverrisson
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Barðastaðir 112 Reykjavík

Endurnýjuð íbúð - LAUS STRAX!

Falleg íbúð með bílskúr. Útsýni yfir Korpu
golfvöllinn 113.8 fermetrar. Bílskúr 24 fermetrar.
Byggingarár 2000 VERÐ : 36.900.000

Rúmgóð 189 fm íbúð á efri hæð í verslunar og
þjónustukjarnanum Álfheimum. Fjögur svefnherb.
á efri hæð. Aukaherb. í kjallara. Verð: 38.900.000

Frostafold

Þingvað - Norðlingaholti

Þorrasalir, 201 Kópavogur
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 afhendingartími í desember 2013.
Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu Verð frá 28.200.000

Fýlshólar

Hraunbær

Glæsilegt 317 fermetra nýendurbætt einbýlishús á
tveim hæðum ásamt bílskúr. Frábært útsýni, svalir á
3 af 4 hliðum, suðurgarður. VERÐ. 73.000.000

Falleg íbúð á tveim hæðum ásamt bílskúr alls
152.8 fm. 4 svefnherb., möguleiki á 5 herbergjum.
Stórar garðsvalir í suður! Verð Kr. 36,9 milj

Glæsilegt 177.4 fm raðhús á tveimur hæðum á
góðum stað rétt við Elliðavatn. Innb. 26,2 fm bílsk.
Eign skv. Fmr. er alls 203,6 fm. Verð Kr. 52. millj

Hamravík Grafarvogi

Tvær glæsilegar endurnýjaðar íbúðir. 101 fermetri og
113 fermetri VERÐ 25.500.000

Tranavogur til sölu eða leigu

Glæsilegt endaraðhús. Garðurinn er vel ræktaður
með skjólveggjum og hellulagðri verönd.
146 fermetrar.Bílskúr 31 fm. VERÐ 51.900.000

=LNTSPc9L`RQH]PRcZxTP!cTPKIHLY'TPKIHLYPZ

Mjög vel staðsett atvinnuhúsæði á einni hæð með
góðri innkeyrsluhurð. 269 fermetrar
Byggingaár 2002 VERÐ 29.900.000
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Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur
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Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

LUNDUR
Rað- og parhús
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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.
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Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

FAGRIHJALLI
200 Kóp. Parhús. 220,8 fm.
5 svefnherbergi. Innbyggður
bílskúr. Suðurverönd.
Gott skipulag.
Vel viðhaldið.
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Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 33-35 ásamt bílageymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirr
nar 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

LAUGAVEGUR 103
101 Rvk. 65 fm. 2ja herb. Endurbyggt
hús. Lyfta. Flottar innréttingar með
grantít. Yﬁrbyggðar
ygg svalir.
Íbúðin er laus.

201 Kóp. 155 fm. Efri sérhæð.
Innbyggður bílskúr. Vandaðar
innréttingar. Möguleiki á 4
svefnherbergjum. Stutt í skóla
og leikskóla. Laus fljótlega.
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:00 til 17:30

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

60

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

GALTALIND 7

og
ára

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

VALLARÁS
110 RVK. Mjög góð 3ja herb. íbúð.
Flott útsýni. Stutt í skóla og leikskóla.
Laus ﬂjótlega.

NORÐURVANGUR
220 Hfj. 202 fm einbýlishús á einni
hæð. Tvöfaldur bílskúr. Frábær staðsetning við hraunið. Stórar og fallegar
sólverandir fyrir framan húsið.

KRÍUHÓLAR
111 Rvk. 116 fm 4ra herb. Yﬁrbyggðar
svalir. Góð eldhúsinnrétting.

ri

eld

ÁRSKÓGAR
109 Rvk. Efsta hæð. 76 fm. 2ja herb.
Gott útsýni. Hátt til lofts.

ESPILUNDUR
210 Garðabær. Einbýli á einni hæð.
Stúdíoíbúð/skrifstofurými í bílskúr. 4
svefnherbergi. Fallegur garður með
timburverönd og verkfærageymslu.
Verð 54,5 millj.

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

Eygló Gunnarsdóttir
Sölumaður
Sími: 692-7678
eyglog@domus.is

Linda B Stefánsdóttir
löggiltur fasteignasali

Domus fasteignasala | Laugavegi 97 | 101 Reykjavík | Sími 440 6000 | Fax 440 6001 | domus@domus.is
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Opið hús þriðjudaginn 15. október
milli kl. 17:00 – 17:30

S
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Einstaklega björt og falleg 41 fm íbúð á
jarðhæð (kjallara) við Nönnugötu í 101
með sér inngangi. Þetta er frábærlega vel
staðsett eign sem er búið að endurnýja frá
grunni. Sérstaklega vandaðar innréttingar,
plankaparket og flísar á gólfum. Eldhús með
sprautulakkaðri innréttingu, öll tæki í íbúðinni
eru ný.

Nönnugata 16, 101 Reykjavík
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Glæsileg 2ja herb. 67,6 fm íbúð með
sér inngangi við Nönnugötu 16 jarðhæð
(kjallari). Þetta er eign sem er búið að taka
allt í gegn frá grunni. Mjög smekklegar
innréttingar,plankaparket og flísar á gólfum.
Eldhús með fallegri sprautulakkaðri innréttingu. Öll tæki í íbúðinni eru ný. Eign sem
vert er að skoða.

Nönnugata 16, 101 Reykjavík

Verð 19,4 millj.

Verð 28,9 millj.

BRANDUR GUNNARSSON

GUÐBJARNI EGGERTSSON

STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON

Löggiltur leigumiðlari –sölumaður
S 578-5544- 897-1401
brandur@fastmidgardur.is

Hdl. Löggiltur fasteignasali
S 578-5544
gudbjarni@fastmidgardur.is

Löggiltur fasteignasali
S 578-5544
stefan@fastmidgardur.is

Melsel 10

O

Opið hús þriðjudaginn 15. október
milli kl. 17:30 – 18:00

S
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Opið hús mánudaginn
14. október 17:30 til 18:00

IÐ

S
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Laufengi 11
Opið hús mánudaginn 14. okt
18:30 til 19:00 íbúð 303

346,5 fm fallegt og fjölskylduvænt
endaraðhús á 3 hæðum með möguleika
á aukaíbúð á jarðhæð. 6 svefnherbergi,
3 stofur og 3 baðherbergi.
Stór tvöfaldur bílskúr. Húsið er laust til
afhendingar strax.

103,6 fm 4ra herb. íbúð. Íbúðin skiptist í
forstofu, 3 svefnherbergi, stofu og eldhús,
baðherbergi með þvottaaðstöðu.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.
Sérinngangur af svölum.

Verð: 65,9 millj.

Verð: 24,5 millj.

Katrínartúni 2 - 108 Reykjavík - Sími 578-5544

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.

Hæðum í Teigum, Melum,
Högum, Hafnarfirði, Kópavogi og
víðar. Verðbil 30-50 millj.

Sumarhúsum í
Hraunborgum, Vaðnesi, Öndverðanesi, við Kóngsveg , Öldubyggð
og víðar í Grímsnesi, Þingvöllum,
Laugarvatnssvæði og Kjós.

Óskum eftir:
Einbýlishúsum og
raðhúsum í Breiðholti ,
Grafarvogi, Grafarholti, Kópavogi,
Seltjarnarnesi og víðar.

Þjónustuíbúðum við
Grandaveg, Aflagranda, Sléttuveg,
Hæðargarð og Árskóga.

2ja, 3ja og 4ra
herbergja íbúðum víðs vegar á
höfuðborgarsvæðinu.

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

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

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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FURUVELLIR 39 - EINBÝLISHÚS
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HVERAFOLD 32 - EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

Viðarás - endaraðhús á einni hæð

GNOÐARVOGUR 28 - 2JA HERBERGJA

LAUFENGI 142 - RAÐHÚS M/ 4 SVEFNHERBERGJUM

HAMRABYGGÐ - EINBÝLISHÚS.

HAUKANES - GLÆSILEGT EINBÝLI

LJÓSABERG - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

HÆÐARSEL MEÐ AUKAÍBÚÐ

HELGUBRAUT - ENDARAÐHÚS

LÆKJASMÁRI 58 - 2JA HERBERGJA

STRIKIÐ - GARÐABÆ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Fallegt 250 fm einbýlishús á einni hæð með innb.bílskúr. Fjögur
svefnherbergi. Rúmgóð og björt stofa með útgengt á stóra timburverönd með miklum skjólveggjum. Fallegar innréttingar. Glæsilegt
baðherbergi. Bílskúrinn er 35 fm flísalagður en eftir er að klæða loft.
Eignin er laus nú þegar, ekkert áhvílandi. Verð 47,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð auk bílskúrs sem
staðsett er í enda í botnlangagötu. Rúmgóðar stofur. Stórt eldhús
með hvítri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi með sturtu. Þrjú
svefnherbergi. Rúmgóður bílskúr. Verð 49 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 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. Verð 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 19:00.
Vorum að fá í einkasölu fallega 62 fm íbúð á 4.hæð í góðu fjölbýli
við Gnoðarvog. Björt og góð stofa með vestursvölum. Eldhús með
snyrtilegri innréttingu. Rúmgott svefnherbergi með skápum. Nýlega
upptekið baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Verð 18.9 millj.
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OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 15. OKT. FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Gott 120 fm raðhús á tveimur hæðum á fallegum og rólegum stað
í Grafarvoginum. Fjögur svefnherbergi. Tvær samliggjandi stofur.
Góðar innréttingar. Tvö baðherbergi. Afgirtur suðurgarður. Suðursvalir. Geymsla innan íbúðar ásamt sameiginlegri úti geymslu.
Verð 33,7 millj.

Vorum að fá í einkasölu gott 300 fm einbýlishús sem er kjallari hæð
og ris í Seljahverfinu í Reykjavík. Í kjallara er í dag séríbúð í útleigu
auk unglingaherbergis með eldhúsi. Á miðhæðinni eru tvær stórar
stofur, eldhús og sólskáli. Á rishæð eru þrjú svefnherbergi. 30 fm
bílskúr er viðbyggður. Eignin getur losnað fljótlega. Verð 55 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.

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 allar 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 98 millj.

Vorum að fá í einkasölu gott 248 fm endaraðhús í vesturbæ
Kópavogs. Húsið er á þremur hæðum. Í rishæð eru 3 svefnherb. og
sjónvarpshol. Á aðalhæð eru stofur og eldhús. Í kjallara er möguleiki
á að útbúa sér 2ja herb. íbúð. Verð 45,5 millj.

Vorum að fá í sölu fallega 68 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð á
góðum stað í Kópavogi. Svefnherbergi með góðum skápum.
Flísalagt baðherbergi með baðkari með sturtuaðstöðu. Eldhús með
ágætum innréttingum. Björt og góð stofa með suðursvölum. Þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Verð: 23.9 millj.

Glæsilegt 200 fm einbýlishús á einni hæð auk 60 fm bílskúrs á
fallegum stað í Hafnarfirðinum. Fimm rúmgóð svefnherbergi. Sjónvarpshol, stofa/borðstofa og arinstofa. Fallegar sérsmíðaðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Stór og fallegur garður með verönd
og heitum potti. Bílskúr með mikilli lofthæð. Verð 59,9 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

Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Bjargarstígur – Tvær íbúðir, 101 Reykjavík.

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

Unnarbraut 7 Seltjn. 4ra herb.

Glæsileg - Eftirsótt eign í hjarta Reykjavíkur.
Minni íbúðin tilvalin í leigu.
Verð 54,9 millj.

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi
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Allar nánari uppl. og skoðun
veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Reiðvað 1 – Norðlingaholt.
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Stórglæsileg 4-5 herb. íbúð
á jarðhæð Opið hús i dag frá kl. 17-17:30
Íbúðin er 122,6 fm með sér stórri verönd. Parket
og ﬂísar á
gólfum.Góðar innréttingar og mikið skápapláss.
Verð kr. 36,7 millj
Allar nánari uppl. og skoðun
veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Góð eign
gulli betri

Maríubaugur – hæð , 113 Rvk.

Glæsileg 120,1fm 4herb. Endaíbúð á 2 hæð ásamt
23,9fm bílskúr, samtals : 144fm. Sérsmíðaðar
innréttingar í allri íbúðinni. Einstakt útsýni yﬁr
borgina og sundinV-38,9millj

Opið hús í dag frá kl. 17-18
Gullfalleg 84,2fm 4 herb. íbúð á jarðhæð/kjallara í mjög
mikið endurnýjuðu þríbýli á þessum vinsæla stað á
Nesinu. Húsið er mikið endurnýjað að utan. Útgengt út á
verönd úr borðstofu.
Verð kr. 27,8 millj.
Uppl. Helgi á Höfða s. 7802700

2ja herb. óskast, í 101 Rvk.
staðgreiðsla í boði.
Erum með fjársterkan kaupanda
sem er búinn að selja, leitar að
2ja herb íbúð á 101 eða 107 svæðinu í Reykjavík
Allar nánari uppl. veitir
Allar nánari uppl. og skoðun veitir
Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL
RÉTTRA YFIRVALDA
www.saft.is

20 FASTEIGNIR.IS

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

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ

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

Til sölu

14. OKTÓBER 2013

Glæsilegt parhús
með fallegum garði
Höfði fasteignamiðlun ehf.
kynnir: Afar glæsilegt og
vel skipulagt 154,2 fm, sex
herbergja parhús á tveimur
hæðum ásamt 31,9 fm
bílskúr, samtals 186,1 fm.
Endurhannað eldhús. Mjög
fallegur garður.

Gistiheimili á Patreksfirði

• Til sölu er fasteignin Aðalstræti 31 Patreksfirði – Ráðagerði.
• Stór og falleg, vel staðsett eign, þar sem nú er rekið gistiheimili.
• Eignin hefur verið mikið endurnýjuð síðastliðin ár.
• Allt innbú til rekstursins getur fylgt með í kaupum.
• Húsið er 373,5 m² að stærð byggt árið 1944. Tilboð óskast
Nánari upplýsingar hjá Fasteignasölu Vestfjarða, s. 4563244 og fsv.is

SAMGÖNGUSTOFA
TIL SÖLU
15539 – Ríkiskaup f.h. Framkvæmdasýslu ríkisins óska eftir að taka
á leigu skrifstofu- og þjónustuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir
Samgöngustofu.
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 ára, fullbúið
til notkunar, án lauss búnaðar. Nauðsynlegt er að almenningssamgöngur séu mjög góðar í grennd við húsnæðið, gott aðgengi og næg
bílastæði.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 3.500 m². Húsnæðið skal
vera hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla
verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
þriðjudaginn, 8. október 2013.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 15539 skulu sendar á netfangið
www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.
Fyrirspurnarfrestur rennur út fimmtudaginn 17. október 2013,
en svarfrestur er til og með þriðjudeginum, 22. október 2013.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð
húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, afhendingartíma,
staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um
opinber innkaup nr. 84/2007 sbr. gr. 6a.
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík,
eigi síðar en miðvikudaginn, 30. október 2013.
Merkt: 15539 - Leiga á húsnæði fyrir Samgöngustofu
Gögn sem fylgja tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi:
1.
Afhendingartíma
2.
Stærð húsnæðis og tillöguteikningar
3.
Staðsetningu húsnæðis
4.
Fjölda bílastæða sem tilheyra húsnæðinu
5.
Leiguverð pr/m² og heildarleiguverð
6.
Húsgjöld
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Húsið, sem er á tveimur hæðum,
er staðsett á vinsælum stað í
Kópavogi. Glæsilegt útsýni af efri
hæð. Eignin getur losnað mjög
fljótlega.
Gengið er inn í forstofu með
miklum skápum og flísum á
gólfi. Frá forstofu er gengið inn
í parketlagt hol. Eldhús er með
glæsilegri hvítri innréttingu og
vönduðum eldhústækjum, AEGofni og örbylgjuofni. Innbyggð
uppþvottavél fylgir, flísalögð
eyja, parket á gólfi. Eldhús er opið
við stofu og borðstofu.
Stofa/borðstofa er rúmgóð með
stórum gluggum, parket á gólfi,
útgengt á verönd. Mjög rúmgott
herbergi með skápum á heilum
vegg, parket á gólfi. Annað rúmgott herbergi með gluggum á tvo
vegu, parket á gólfi. Herbergi
með skáp, parket á gólfi.
Baðherbergi með baðkari og
sturtuklefa, innrétting við vask,
handklæðaofn, flísar á gólfi og
veggjum, hiti í gólfi.
Þvottahús með góðum hvítum
innréttingum og vaski, flísar á
gólfi.
Bílskúrinn er rúmgóður með
flísum á gólfi, rafmagni, hita og
sjálfvirkum dyraopnara. Geymsla

Fallegt parhús á vinsælum stað í Kópavogi.

inn af bílskúr með hillum og útgangi út í hellulagða verönd.
Á efri hæð er rúmgott sjónvarpshol með parketi á gólfi
(möguleiki á að breyta í herbergi
og salerni). Hjónaherbergi, mjög
rúmgott með parketi á gólfi.
Mjög fallegur garður með veröndum og hellulögðum göngustíg.
Fallegur gróður. Útigeymsla er
fyrir garðhúsgögn. Hitabræðsla
í bílaplani.

ÖRYGGISKERFI GETUR FYLGT
HÚSINU.
Allar frekari upplýsingar veitir
Helgi Jónsson sölumaður í síma
780-2700 eða á helgi@hofdi.is.

Skemmtilegir tímar
RE/MAX Fjörður: Fasteignasala í hjarta Hafnarfjarðar
Það eru skemmtilegir tímar
framundan, við vorum að opna
fasteignasölu í hjarta Hafnarfjarðar, RE/MAX Fjörður. Nú
eru RE/MAX fasteignasölurnar
orðnar fimm. RE/MAX var
stofnað fyrir 40 árum síðan í
Bandaríkjunum og opnaði fyrsta
RE/MAX fasteignasalan á
Íslandi fyrir 10 árum.
RE/MAX Fjörður er ný og
framsækin fasteignasala sem
byggir á farsælli reynslu og
fagmennsku trausts starfsfólks. Lagður er metnaður í
að veita skilvirka, trausta og
persónulega þjónustu. RE/MAX
Fjörður var stofnað í júní sl. af
Guðrúnu Þ. Helgadóttir, Ágústi
Sindra Karlssyni, Gunnari
Berg Viktorssyni og Páli Guðmundssyni. Einkunnarorð RE/
MAX Fjarðar eru heiðarleiki,
metnaður og gleði.
Starfsfólk RE/MAX Fjarðar samanstendur af flottum og skemmtilegum hópi fólks með fjölbreytta starfsreynslu og mikinn

metnað á þessu sviði. Guðrún Þ.
Helgadóttir, viðskiptafræðingur
og MS í mannauðsstjórnun, er
framkvæmdastjóri, Páll Guðmundsson, löggiltur fasteignafyrirtækja- og skipasali, er
sölustjóri, hann er með mikla og
farsæla reynslu sem fasteignasali og var áður einn af eigendum RE/MAX Lindar. Ágúst Sindri Karlsson hrl., Gunnar Berg
Viktorsson, Kristján Guðmundsson og Víglundur Helgason.

Við hlökkum til að eiga mikil og
góð samskipti við fasteignakaupendur og seljendur í framtíðinni.
RE/MAX Fjörður er í Lækjargötu 34D í Hafnarfirði,
sími: 519-5900
HEIMASÍÐA:
http://remax.is/Fjörður
NETFANG:
remaxfjordur@remax.is

Save the Children á Íslandi
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Baðplata Super
White frá Stone
Italiana.

Svart granít með
þykktum framköntum.
MYND/ÚR EINKASAFNI

MYND/ÚR EINKASAFNI

Bianco Carrara
marmari – Undirfelldur vaskur.

Tómas Ingi og Unnar Þór,
sölufulltrúar hjá Sólsteinum/S. Helgasyni.
MYND/PJETUR

Virgo frá Stone
Italiana – Eyjuplata
með 10 cm þykkingu.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Kvars frá Stone
Italiana.

Super White frá
Stone Italiana
MYND/ÚR EINKASAFNI
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Nýja METOD-línan hefur mælst afar vel fyrir hjá viðskiptavinum IKEA. Hér er Sigrún með starfsfólki sínu í eldhúsdeild IKEA sem
MYND/PJETUR
kappkostar að veita frábæra þjónustu.

Endalausir möguleikar með
METOD-línunni frá IKEA
Nýja METOD-eldhúslínan frá IKEA býður upp á persónulegar lausnir sem nýta vel rými og er falleg og notadrjúg. Línan hentar í
lítil sem stór rými enda hægt að skapa notadrjúgar lausnir óháð stílflokkum.
„METOD býður upp á persónulegar
lausnir sem nýta rýmið betur, eru
fallegar og notadrjúgar og henta
öllum þeim athöfnum sem fara
fram í eldhúsinu,“ segir Sigrún Guðmundsdóttir, svæðisstjóri eldhúsdeildar IKEA, en fyrirtækið hefur
nýlega skipt út gömlu FAKTUM-eldhúslínunni. „METOD-línan býður
upp á endalausa möguleika,“ segir
Sigrún og bendir á að framhliðar
línanna séu með sambærilegt útlit.
Mikil þróunarvinna liggur að
baki nýju línunni. „Hún var þróuð
af hönnuðum IKEA,“ útskýrir Sigrún en nýja línan er byggð á nýjum
málum með einingakerfi sem gerir
mögulegt að setja saman breitt úrval
af einstökum lausnum.
METOD hentar sérlega vel í litlum
rýmum með fleiri möguleikum í
veggskápum og meira geymsluplássi í neðri skápum. Þá er fjöldi
notadrjúgra lausna í boði. „Til
dæmis er hægt að vera með margar
litlar skúffur fyrir innan eina stóra
skúffuframhlið eða vera með eina
framhlið á fleiri en einn skáp.“
Sigrún segir v iðsk iptav ini
IKEA afar ánægða með hina nýju
METOD-línu. „Fólk sem hefur
keypt sér eldhúsinnréttingu undanfarið er mjög sátt. Sérstaklega er
mikil ánægja með hvað einingarnar
eru auðveldar í uppsetningu,“ segir
Sigrún en nú er boðið upp á veggslá
sem fest er við vegg og skáparnir
hengdir á.

Allt í eldhúsið á einum stað
Viðskiptavinir þurfa ekki að leita
lengra til að kaupa allt inn í eld-

húsið sitt. „Það getur klárað dæmið
hjá okkur enda erum við með öll
helstu heimilistæki. IKEA hefur í
nánu samstarfi við Electrolux og
Whirlpool-samsteypuna þróað línu
heimilistækja sem öll eru með fimm
ára ábyrgð,“ segir Sigrún og bendir
á að IKEA-heimilistækin séu í orkuflokknum A til A++. „Það er ekki aðeins gott fyrir fjárhaginn heldur
einnig fyrir umhverfið.“

Ef fólk vill
gefa sér
nægan
tíma til að
hanna og
skipulegja
eldhúsið sitt
er það afar
einfalt og
þægilegt
með teikniforritinu
IKEA Home
Planner sem
er að finna á
www.ikea.is

Eldhúsið teiknað heima
Ef fólk vill gefa sér nægan tíma til
að hanna og skipuleggja eldhúsið sitt er það afar einfalt og þægilegt með teikniforritinu IKEA Home
Planner sem er að finna á www.ikea.
is. „Þar getur fólk dregið einingarnar og aukahlutina fram og til baka
á grunnteikningunni, skoðað hana
í þrívídd, prófað mismunandi útfærslur og liti og prentað út teikninguna,“ útskýrir Sigrún. Þeir sem
ekki treysta sér í slíka tölvuvinnu
geta þó áfram fengið þjónustu á
staðnum. „Við erum með teiknistofu
hér hjá okkur og viðskiptavinir borga
ekki krónu fyrir það.“

Heimsending um allt land
Miðað er við að fólk geti sótt innréttingar sólarhring eftir að varan
er pöntuð að sögn Sigrúnar. „Fólk
getur einnig fengið vöruna senda
heim. Þá miðum við einnig við sólarhring en þrjá til fimm daga ef senda
þarf vöruna út á land.“ IKEA býður
fólki einnig upp á að fá lánaða lokaða
kerru sem rúmar flest það sem ekki
kemst í farangursgeymsluna. „Þú
færð kerruna lánaða í tvær klukku-

stundir gjaldfrjálst, kemur nýju vörunum heim og skilar henni síðan
aftur,“ segir Sigrún glaðlega.

Nýtt lægra verð
„Okkur finnst að allir eigi að hafa
möguleika á að eignast gæðaeldhús,“ segir Sigrún og bendir á að verð
METOD-línunnar sé mjög sambærilegt verði gömlu FAKTUM-línunnar.
„Þótt varan sé ný munar ekki miklu á
verði eins og kom fram í vörulistanum okkar sem gefinn var út í ágúst,“
segir hún. Þetta passar afar vel við
nýtt slagorð hjá IKEA, „Nýtt lægra
verð“, en það varð til af því að margar vörur lækkuðu í verði þegar nýtt
rekstrarár hófst í september, öfugt
við þróunina víða annars staðar.
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FALLEG HÖNNUN UNDIR
BOSSANN

MARGLIT SKURÐARBRETTI BESTA VÖRNIN

Eldhúsið er hjarta hússins. Fjölskyldan safnast saman kringum
eldhúsborðið á matmálstíma og
fer yfir fréttir dagsins. Miklu skiptir
að þetta mest notaða herbergi
hússins sé fallegt á að líta og þar
skipta eldhússtólarnir ekki minna
máli en innréttingin og glansandi
flísar.
Ýmsir hönnuðir hafa spreytt sig
á hönnun eldhússtóla í gegnum
árin. Hér má sjá nokkra afar vel
heppnaða og klassíska eldhússtóla.

Skurðarbretti er nauðsynlegt þarfaþing í eldhúsinu en jafnframt forsprakki sökudólganna
þegar kemur að matareitrun af völdum krossmengunar. Við krossmengun víxlast skaðlegar
bakteríur á milli hráefna með höndum þess sem matreiðir eða óhreinum mataráhöldum.
Þrautreynt vopn í baráttu gegn krossmengun er að finna í mismunandi litum skurðarbrettum sem gegna hvert sínu hlutverki við skurð á ólíku hráefni. Lituð skurðarbretti tryggja betrii
yfirsýn þegar kemur að hreinlæti við matarundirbúninginn og draga úr líkum á að grænmetii
sé skorið á sama bretti og hrátt fuglakjöt. Heimili sem þó býr yfir einu aukaskurðarbretti fyrirr
kjötskurð veldur sömu straumhvörfum í matargerð og dregur mjög úr líkum á matareitrun.
Tillögur að skipulagi á lituðum skurðarbrettum geta verið eftirfarandi: Grænt fyrir ávexti og
grænmeti, gult fyrir hrátt fuglakjöt, blátt fyrir eldaðan mat, hvítt fyrir mjólkurafurðir, húðlitað
fyrir fisk og sjávarfang og rautt fyrir hrátt kjöt.

Sjöan, eða Model 3107 eftir
Arne Jacobsen
Yfir fimm milljónir stóla hafa
verið framleiddar af Fritz Hansen
allt frá því Jacobsen hannaði stólinn árið 1955. Fjöldi eftirlíkinga af
Sjöunni eru til í heiminum.

TILBOÐ
OÐ

HREINT OG KLÁRT

Glæsilegar innréttingar á tilboðsverði

Louis Ghost eftir Philippe
Starck
Stólinn hannaði Starck árið
2002 fyrir Kartell. Stóllinn er búinn
til úr gegnsæju plastefni. Hugmyndin er byggð á stíl franska
konungsins Loðvíks XV.

Ð
OÐ

Baðherbergi

Jam-chair frá Calligaris
Gagnsær stóll frá ítölsku
hönnunarstofunni Calligaris sem
stofnuð var af Antonio Calligaris
árið 1923. Stóllinn hefur verið
framleiddur í fjölda ára og hægt
er að fá hann í mismunandi litum.

Tulip eftir Saarinen
Tulip-stólinn hannaði Eero
Saarinen árið 1955 fyrir fyrirtækið Knoll. Upphaflega var
stóllinn, sem
þótti mjög
framúrstefnulegur,
ætlaður sem
borðstofustóll
en hann fer líka stórvel
í eldhúsi.

25%
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Vandaðar hillur

Pottaskápar

Fataskápar og sérsmíði

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

Þvottahúsinnréttingar

NÚ ER LAG AÐ GERA

TLUTMUR
AFSALFÁ
L
Ö
GUM
INNRÉTTIN ER
B
Ó
Í OKT

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.
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512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

MIKIÐ ÚRVAL
NÝLEGRA BÍLA !!
Allt að 100% lán. VW Polo trendline
og comfortline . Árgerð 2012, eknir frá
54 Þ.KM, bensín, 5 gírar.og Sjálfskiptir
Verð Frá 2.090.000. Rnr.107402.Sjá
myndir bilabankinn.is 588-0700

MIKIÐ ÚRVAL
NÝLEGRA BÍLA !!
ALLT AÐ 100% LÁN CHEVROLET
Spark . Árgerð 2012, eknir frá 55 þús
km Verð Frá 1.450.000.-, bensín, 5
gírar. Verð - Sjá myndir Bilabankinn.
is 588-0700

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16
www.bilabankinn.is
1 EIGANDI ! Honda CRV Executive
07/2007 ek 99 þ.km Leður, lúga, ofl
Topp eintak verð aðeins 2750 !!!

KIA Ceed w/g ex 1.6 new disel beinsk..
Árgerð 2012, ekinn 19 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.990498. 6 ár
eftir af verksmiðjuábyrgð.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is
MERCEDES BENZ E 250 cdi 4matic.
Árgerð 2012, ekinn 19 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 10.490.000. Rnr.210127.

MIKIÐ ÚRVAL
NÝLEGRA BÍLA !!
Allt að 100% lán CHEVROLET Cruze
beinsk.og Sjálfskiptir . Árgerð 2012,
eknir frá 69 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
frá 1.990.000. .Sjá myndir bilbankinn
588-0700

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, sendu
okkur mail á 100bilar@100bilar.is eða
hringdu í síma 5179999, Skráðu bílinn
frítt hjá okkur. Kíktu á www.100bilar.is

VW Passat comfortline dísel. Árgerð
2007, ekinn 83 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.390.000. Rnr.140548.

Bílar til sölu
Rafmagn og Bensín. Nissan Leaf
Rafbíll frá 2.995þ, Ford Focus Rafbíll
frá 3.995þ, Chevrolet Volt Raf+Bensín
frá 3.995þ Toyota Prius Plug-in
Raf+Bensín frá 3.995þ, Toyota RAV4
Tesla rafbíll frá 4.995þ. Útsölutilboð á
sýningabílum, eftirársbílum, rafbílum,
metan/bensín/díselbílum. Íslensk
ábyrgð og allt að 100% fjármögnun í
boði. islandus.is - S.5522000.

FRÁBÆRT VERÐ !!
Nissan Patrol GR Diesel 11/2003 ek
172 þ.km (7 manna) nyleg 33” dekk
flottur jeppi verð aðeins 1490 þús !!!

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

MIKIÐ ÚRVAL
NÝLEGRA BÍLA !!
CHEVROLET Captiva disel 7 manna.
Árgerð 2013, eknir frá 21 þús km
dísel, sjálfskiptur. Verð frá 5.290.000.-5.490.000.- Sjá myndir bilabankinn.
is 588-0700

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

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

VOLVO Xc90 2.5 turbo. Árgerð 2005,
ekinn 191 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.490.000. Rnr.990439.

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

Musso árg. ‚00. Keyrður 206 þús. Vél
keyrð 26 þús. Í mjög góðu standi. V.
650 þús. S. 8610096.

Raĩílar Bestu Kaupin
Lægra verð—100% łármögnun og Íslensk Ábyrgð í boði
Tugir raĩíla streyma nú Ɵl landsins fyrir viðskiptavini islandus.is enda bjóðum við lægra verð en
áður hefur þekkst auk þess sem 100% łármögnun og Íslensk ábyrgð er í boði.

Berlingo Raĩíll

Islandus.is útvegar allar gerðir raĩíla frá bandaríkjunum og Evrópu með niðurgreiðslum
þarlendra stjórnvalda og í augnarblikinu fæst 100% niðurfelling á aðflutningsgjöldum og VSK.
Raĩílavæðingin er komin á fullt. Nissan og Renault hafa selt meira en 100.000 raĩíla og Nissan
Leaf var valinn japanski bíll ársins 2011 og 2012. Raĩílar eru nú mest seldu bílar á islandus.is.
Islandus.is býður raĩíla frá öllum framleiðendum t.d. Ford, Nissan, Tesla, Mitsubishi og Citroen.
Við höfum í áratug útvegað flestar gerði bíla á mun lægra verði en aðrir innflytjendur á Íslandi.

TESLA Módel S

Chevrolet VOLT
Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000!

islandus.is
Islandus.is

www.islandus.is — facebook.com/islandusbilar — Sími: 552 2000
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Bílar óskast

Hreingerningar

!!! STAÐGREIÐI ÓDÝRA BÍLA !!!
98-05”árg. á allt að 250þúsund..
Vantar þig pening STRAX ? eða
þarfnast bíllinn þinn lagfæringa og þú
vilt losa þig við hann STRAX ? S. 777
3077 eða sendu sms.
Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ +. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

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

Geymsluhúsnæði

Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Ræstingar

Spádómar

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

ÞRIF

Sendibílar

Til bygginga

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.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

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

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS
Þjóðlagagítarpakki kr:23.900,- Gítar,
poki, ól, auka strengir stilliflauta og
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði
27 S:552-2125,www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Getum bætt við okkur húsfélögum og
fyrirtækjum. Uppl. 782-3939

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.

HEILSA

Garðyrkja

Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Bátar
BÁTAGÍR ÓSKAST
Hurt (hbw 250 eða prn) 15-16‘‘ skrúfa.
Sími 866 3457/568 6861

Bílaþjónusta

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

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

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

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

MÁLARAMEISTARI

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

HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - Steining
- Múrarar -

Plexiform og bólstrun Dugguvogi 11
Viðgerðir og bólstrun með leðri, taui
eða leðurlíki á bílsæti og húsgögnum.
S. 5553344, opið kl. 9-16.

Smiðir - Málarar Háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

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

Iðnaður
Hilmar Þór tekur að sér verkefni í
Steinsteypusögun, kjarnaborun og
múrbrot. Marga ára reynsla. S 8671339.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Önnur þjónusta

Húsaviðhald
MÚRVIÐHALD S. 770 4520

TANTRA NUDD

SPÁSÍMI

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Nudd

Ástir, fjármál & heilsa. Spásími 9086116

Búslóðaflutningar

Áratuga reynsla.

Viðgerðir

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

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

SMÁPARTAR.IS
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

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

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

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

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

ER ÖSPIN TIL AMA ?

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

KEYPT
& SELT

Til sölu

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

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

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

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.

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

HITAVEITUSKELJAR OG LOK

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

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)

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

Óskast keypt

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

ATVINNA

HÚSNÆÐI
Atvinna í boði

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

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

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

ÁRBÆR
Gott fólk óskast í bakaríið okkar í
Hraunbæ á virkum dögum. Umsóknir
sendist á netfangið umsokn@kornid.is
eða kornid.is
Sexy Iceland leitar samstarfs við
konur sem vilja blogga um kynlíf gegn
greiðslu. Sjá nánar á SexyIceland.com
(Atvinna).

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.

TILKYNNINGAR

Atvinnuhúsnæði

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Einkamál
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.

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

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 700 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira, greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í
s. 661-7000

48 ára KK vill kynnast KK, kemur í
bæinn á næstunni. Rauða Torgið, s.
905-2000, 535-9920, augl.nr. 8156.
Gott slökunarnudd í boði. Rauða
Torgið, s. 905-2000, 535-9920, augl.
nr. 8997.

Save the Children á Íslandi
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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
PONDUS

)M·OEUH\WW

Eftir Frode Øverli

Sá hann
síðast á
klóinu.

Pabbi, hefur
þú séð
Zlatan?

Enginn í
Hm! metaldeildinni?

En það eru
líklega tveir
tímar síðan!

Rétt
eftir að
þú ...

RING!
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HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Passið ykkur! Það
er brjálæðingur í
listadeildinni sem
er óhræddur við
að nota strokleðrið sitt!

/0
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BARNALÁN
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ókei. Láttu
Ég þarf að
mig fá
plokka nokkra
þyrna út áður byssukúlu
en ég ber á þig til að bíta í.
krem. Ókei?

Jæja, ilin er þakin
sárum eftir
brenninetluna.

'UDPDW®VNP\QGE\JJ±¢
V·QQXPDWEXU±XPPH±
-DPHV)UDQFR®D±DOKOXW
YHUNL

Við eigum ekkert slíkt.
Dugar súkkulaði íspinni?

Það
dugar.

Þegar þú tókst
flís úr fingrinum
mínum, fékk ég
bara tyggjó!
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Flestu fólki er reynslan eins og afturljós á skipi. Þau bregða
einungis ljóma yfir farna leið.
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Samúel Coleridge.
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17

19

20

Gunnar Björnsson
Mánudagurinn, 14. október
Einar Hjalti Jensson, GM Helli,
vann Magnús Örn Úlfarsson,
Víkingaklúbbnum, á laglegan hátt
í endatafli í 4. umferð Íslandsmóts
skákfélaga.
Svartur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. hljóðfæri, 6. rún, 8. vefnaðarvara,
9. skyggni, 11. tveir eins, 12. óstilltur,
14. rófa, 16. pot, 17. af, 18. fát, 20.
persónufornafn, 21. traðkaði.

11

14
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5
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12

1¾OL±L®EDQGDU®VNXDOU®NLV
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KOXWYHUND±NRPDVW®LQQVWD
KULQJJO§SDVDPWDND

3

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. stefna, 4. trjátegund, 5. for,
7. starfræksla, 10. ar, 13. skarð, 15.
rótartauga, 16. tíðum, 19. svörð.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. túba, 6. úr, 8. tau, 9. der,
11. rr, 12. ókyrr, 14. skott, 16. ot, 17.
frá, 18. fum, 20. ég, 21. tróð.

2

1

LÓÐRÉTT: 1. júdó, 3. út, 4. barrtré, 5.
aur, 7. rekstur, 10. ryk, 13. rof, 15. tága,
16. oft, 19. mó.

*DPDQ¿¢WWDU·±XPNRQX
VHPHU®J´±XVWDUILHQ
JHQJXULOODD±I´WDVLJ®
¢VWDO®ILQX

)¢±X¿ªU¢VNULIW__VWRGLV

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

81...Bd1! 82. Hxd1 c2 og hvítur gafst
upp. Taflfélaga Vestmannaeyja leiðir
eftir fyrri hluta Íslandsmóts skákfélaga, GM Hellir er í öðru sæti og
Íslandsmeistarar Víkingaklúbbsins
eru í þriðja sæti.
www.skak.is. Uppgjör Íslandsmóts
skákfélaga.
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Hádegisfyrirlestur í Þjóðminjasafni:

Leiðin að silfri Íslands
Lilja Árnadóttir flytur í hádeginu á morgun erindi sem hún
nefnir Leiðin að Silfri
Íslands í Þjóðminjasafninu.
Í erindinu, sem er
liður í fyrirlestraröð
Þjóðminjasafnsins,
mun Lilja varpa ljósi
á hversu fjölþætt
vinna, umfangsmikil
skráning og rannsóknir liggja að baki
sýningunni Silfur
Íslands sem nú stend- SILFUR Lilja Árnadóttir fjallar um hina löngu leið að
sýningunni Silfur Íslands.
ur yfir í Bogasal
Þjóðminjasafnsins.
Á sýningunni er íslensk silfursmíð kynnt og úrval íslenskra silfurgripa sýnt á listrænan og ævintýralegan hátt. Aðdraganda sýningarinnar má rekja langt aftur í tímann en Lilja ætlar að segja frá aðkomu
sinni að silfurverkefninu á áttunda áratug síðustu aldar þegar Þjóðminjasafn Íslands og Þjóðminjasafn Dana efndu til samstarfs með Ole
Villumsen Krog í fararbroddi og skráðu, ljósmynduðu og tóku afþrykk
af smiðsstimplum bæði af kirkjusilfri og gripum í einkaeign.
Þegar Lilja hefur flutt mál sitt gefst tækifæri til að fara í Bogasalinn með henni og skoða sýninguna. Fyrirlesturinn er öllum opinn.

Árleg tónleikaröð
sem notið hefur
mikillar hylli frá því
í október 2009

frá 16.október til 4.desember
Vikulegir tónleikar með mörgum af fremstu tónlistarmönnum
þjóðarinnar undir listrænni stjórn Gerrit Schuil.
Meðal gesta í vetur verða: Hulda Björk Garðarsdóttir, Kolbeinn Ketilsson,
Elsa Waage, Sigríður Ósk Kristjánsdóttir, Ágúst Ólafsson, Hlín Pétursdóttir
Behrens, Lilja Guðmundsdóttir og Eyjólfur Eyjólfsson.
Vinsamlegast athugið: Aðgangseyrir 1000 kr. Ekki er tekið við greiðslukortum.

Á för í fortíðinni
DANS

★★★★★

Tímar og Sentimental, Again
ÍELSNSKI DANSFLOKKURINN SÝNIR Á
STÓRA SVIÐI BORGARLEIKHÚSSINS:
TÍMAR EFTIR HELENU JÓNSDÓTTUR
OG SENTIMENTAL, AGAIN EFTIR JO
STRÖMGREN

Þriðja og síðasta sýning Íslenska
dansflokksins á afmælisárinu
2013 var frumsýnd föstudaginn 11. október. Að venju voru
tvö dansverk á boðstólum. Sentimental, Again eftir Jo Strömgren
og Tímar eftir Helenu Jónsdóttur
en það var sérstaklega samið í tilefni 40 ára afmælis flokksins og
er byggt á sögu hans.
Sentimental, Again er snyrtilega unnið dansverk, með flottri
tónlist eftir Pjotr Leschenko,
skemmtilegri sögu og áferðarfallegum dansi hjá þeim Cameron
Corbett, Ellen Margréti Bæhrenz,
Hjördísi Lilju Örnólfsdóttur og
Steve Lorenz. Efni verksins er
lítil ástarsaga með léttu ívafi
og ögn af dramatík enda tangóinn undirliggjandi. Búningarnir í verkinu eru smartir og í stíl
við þá gamaldags stemningu sem
sagan og tónlistin skapa. Tjald
sem var staðsett á miðju sviðinu
var einföld og áhugaverð lausn til
að gefa kóreógrafíunni meiri dýpt
og lýsingin í verkinu gerði það
skýrt og áhorfendavænt. Sentimental, Again er ekki tímamótaverk en aðgengilegt og skemmtilegt þriggja stjörnu dansverk.
Tímar er fallegur óður til horfinna tíma og sögu sem finna má í
myndrænum og skrifuðum heimildum og líkömum þeirra danslistamanna sem lifað hafa söguna eða öðlast hlutdeild í henni
fyrir tilstuðlan eldri kynslóða.
Í verkinu dregur Helena fram í
sviðsljósið hreyfingar og hreyfisamsetningar fyrri dansara og
danshöfunda flokksins og nýtir í
eigin danssköpun auk þess að opna
inn í horfna heima með vörpun
hreyfimynda úr safni dansflokksins á sviðið. Verkið hefur yfir sér
hversdagslegan blæ, enda á það að

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN Tímar eftir Helenu Jónsdóttur.

gerast utan sviðs en ekki innan.
Það er þó alls ekki hversdagslegt
heldur vel kóreógraferuð heild
margra listrænna þátta. Tímar
er eins og klippimyndaverk samsett úr hlutum sem eitt sinn áttu
sér aðra tilveru en mynda hér nýja
heild. Verkið sýnir vel fjölhæfni
Helenu sem listamanns en ekki
síður hversu sterkt kóreógrafískt
auga hún hefur en hún notar
myndir, lýsingu, skugga, dansara,
búninga og jafnvel hluti til að taka
þátt í þeim dansi sem verkið er. Í
því samhengi var slæðudansinn
sérstaklega hrífandi og ljósadansinn flottur. Atriðið þegar dansararnir dönsuðu utan sviðs og aðeins
skuggar þeirra sáust á sviðinu var
frumlegt og skemmtilegt. Það tók
samt smá tíma að átta sig á hvað
var að gerast. Samspil veruleika
og myndaveruleika var skemmtilega fram sett sérstakleg í byrjun
þegar ballerínan á sviðinu fór í
táskóna á sama tíma og ballerínan í myndbandinu.
Þó að kóreógrafían væri í fyrirrúmi þá var dansinn og mannslíkaminn aldrei langt undan. Dansararnir fengu að gera það sem

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

þeir gera best, það er að dansa.
Þannig endaði verkið á hreinum
nútímadansfrasa, sem kallaðist
á áhugaverðan hátt á við ballettdansinn í upphafi verksins.
Samtalið við söguna var á fleiri
stöðum ljóst eins og í formi ballerínunnar sem stóð allt verkið
í aftara vinstra horni sviðsins
og æfði sig við stöng. Þó að hún
væri meira og minna í óljósum
bakgrunni þá sást hún alltaf og
minnti á þá vinnu sem fer fram
áður en á sviðið er komið. Hún
vísaði einnig í klassískan bakgrunn dansflokksins en þjálfun
dansaranna var allt fram á síðustu ár byggð á balletti og lengi
vel setti flokkurinn upp klassísk
dansverk jafnt sem nútímaverk.
Tímar er frumlegt og vel gert
fjögurra stjörnu verk sem sýnir
vel hvað máttur kóreógrafíunnar
er mikill.
Sesselja G. Magnúsdóttir
NIÐURSTAÐA: Sentimental, Again er
ekki tímamótaverk en aðgengilegt og
skemmtilegt þriggja stjörnu dansverk.
Tímar er frumlegt og vel gert fjögurra
stjörnu verk sem sýnir vel hvað
máttur kóreógrafíunnar er mikill.
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Dagskrá
13:00 Setning: Hermann Sigtryggsson, formaður nefndar um íþróttir 60+ ÍSÍ.
13:15 Farsæl öldrun, hvað þarf?
Vilmundur Guðnason, forstöðulæknir Hjartaverndar og prófessor við Heilbrigðisvísindasvið HÍ.

STJÓRNANDINN Gerrit Schuil er listrænn stjórnandi tónleikaraðarinnar Ljáðu

okkur eyra.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

13:40 Öldrun og lifnaðarhættir
Að eldast en yngjast og eﬂast - Janus Guðlaugsson, lektor við Menntavísindasvið HÍ.
Úr viðjum vanans – að auka fjölbreytnina og prófa eitthvað nýtt í matinn
Anna Sigríður Ólafsdóttir, dósent við Menntavísindasvið HÍ.
Félagsleg samvera - samskipti kynslóða
Sigurveig H. Sigurðardóttir, dósent við Félagsvísindasvið HÍ.

Ljáðu okkur eyra
hefst að nýju

14:40 Kafﬁhlé

Tónleikaröðin Ljáðu okkur eyra hefst að nýju í
Fríkirkjunni á miðvikudaginn. Þar koma fram margir
af fremstu tónlistarmönnum þjóðarinnar.

15:00 Öldrun og íslenskt samfélag
Fara væntingar sveitarfélaganna saman við þarﬁr eldra fólks?
Ólafur Þór Gunnarsson, öldrunarlæknir við LHS.
Áhersla sveitafélaga
Svanhildur Þengilsdóttir, yﬁrmaður þjónustudeildar aldraðra í Kópavogi.
Boðhlaup kynslóðanna
Gylﬁ Magnússon, dósent við Félagsvísindasvið HÍ.
Samantekt – Erlingur Jóhannsson, prófessor við Menntavísindasvið HÍ.
Lokaorð og ráðstefnuslit – Lárus Blöndal, forseti Íþrótta og Ólympíusambands Íslands.

5ièVWHIQDQHU|OOXPRSLQRJìiWWWDNDHUiQHQGXUJMDOGV
6NUiQLQJiVNUDQLQJ#LVLLVWLOPLèQ WWLVRNWyEHUV

Fimmta veturinn í röð er boðið
upp á hádegistónleika í Fríkirkjunni í Reykjavík. Það var píanóleikarinn og hljómsveitarstjórinn
Gerrit Schuil sem stofnaði þessa
tónleikaröð haustið 2009 og hefur
hann alla tíð síðan verið listrænn
stjórnandi tónleikanna. Sem fyrr
ber tón¬leikaröðin heitið „Ljáðu
okkur eyra“.
Á tónleikum haustsins koma
fram margir fremstu tónlistarmenn Íslendinga og hvern miðvikudag til 4. desember er sungið

og spilað um hádegisbil í Fríkirkjunni. Í þetta sinn eru gestirnir þau
Hulda Björk Garðarsdóttir, Kolbeinn Ketilsson, Elsa Waage, Sigriður Ósk Kristjánsdóttir, Ágúst
Ólafsson, Hlín Pétursdóttir, Lilja
Guðmundsdóttir og Eyjólfur Eyjólfsson.
Fyrstu tónleikar vetrarins hefjast miðvikudaginn 16. október,
klukkan 12.15 og standa í hálftíma.
Í upphafi tónleika býður gestgjafinn, Gerrit Schuil, fólk velkomið
og kynnir verkin sem flutt verða.
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Lúðrasveitir koma fram í Hörpu
Fimm lúðrasveitir standa fyrir tónleikaröðinni Lúðraþytur sem fram fer í Hörpu.

KAMMERHÓPURINN STILLA

Misjöfn
lyftutónlist í
Háteigskirkju
TÓNLIST

★★★★★

„Þetta er samstarfsverkefni
fimm lúðrasveita en þær standa
fyrir tónleikaröð í Hörpu, það spilar ein lúðrasveit í hverjum mánuði,“ segir Ása Berglind Hjálmarsdóttir, meðlimur í Lúðrasveit
Þorlákshafnar, um tónleikaröðina
Lúðraþytur, sem fram fer í Hörpu
á næstunni.
Fyrstu tónleikarnir í tónleikaröðinni verða á morgun klukkan
20 en þá kemur fram Lúðrasveit
verkalýðsins. Þær sveitir sem að
auki koma fram eru Lúðrasveit-

in Svanur, Lúðrasveit Reykjavíkur, Lúðrasveit Þorlákshafnar og
Lúðrasveit Hafnarfjarðar.
Efni tónleikanna kemur einungis
úr tveimur áttum. Annars vegar
er það tónlist úr hugarheimi Kára
Húnfjörð, stjórnanda Lúðrasveitar
verkalýðsins, og hins vegar er það
tónlist ættuð frá Noregi, nánar tiltekið frá trompetleikaranum Jan
Magne Förde.
Ari Bragi Kárason verður einleikari á tónleikunum. Þrátt fyrir
ungan aldur hefur hann getið sér

gott orð sem trompetleikari og
meðal annars hlotið fjölda verðlauna fyrir túlkun sína. Hann
mun leika einleik í stykki eftir Jan
Magne Förde ásamt því að taka
sóló í fleiri lögum.
„Lúðrasveitir hafa verið mikið í
sviðsljósinu undanfarið og komið
fram með ýmsum öðrum listamönnum og mæli ég með því að
fólk athugi þessa tónleikaröð,“
bætir Ása Berglind við að lokum.
Hægt að nálgast miða á tónleikana á harpa.is.
- glp

LÚÐRASVEITIR SAMEINAST Ása
Berglind Hjálmarsdóttir, meðlimur í
Lúðrasveit Þorlákshafnar, hvetur fólk til
að mæta.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

 SB CZSH¯ µMMVN
O¼KVN,JBC¬MVN

XXXLJBDPN

LÖG EFTIR ÞÓRARIN GUÐMUNDSSON,
EMIL THORODDSEN, JÓN MÚLA ÁRNASON OG FLEIRI Í FLUTNINGI KAMMERHÓPSINS STILLU
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Ég man ekki eftir að hafa nokkru
sinni heyrt lyftutónlist í lyftu hér
á landi. Hins vegar er slík tónlist
yfirleitt spiluð í flugvélum Icelandair þegar maður er nýlentur.
Hugmyndin er væntanlega sú að
tónlistin rói farþega svo þeir losi
ekki beltin áður en sætisbeltaljósin eru slökkt og ryðjist út.
Lyftutónlist var á boðstólum í
hádeginu í Háteigskirkju. Þar er
í gangi tónleikaröð sem ber heitið Á ljúfum nótum. Hún samanstendur af tónleikum í hádeginu á
föstudögum og einnig sum kvöld
vikunnar. Þrátt fyrir að heita „á
ljúfum nótum“ er röðin metnaðarfull. Dómkórinn kom þar t.d. fram
fyrir tæpum mánuði og Fílharmónía mun halda þar jólatónleika.
Tónleikarnir nú voru aftur á
móti dálítið misjafnir. Fyrir það
fyrsta var strengjaleikurinn ekki
neitt til að hrópa húrra fyrir.
Strengjaútsetningarnar, sem voru
eftir Lilju Eggertsdóttur píanóleikara, voru að vísu ágætar. Mismunandi röddum var haganlega
komið fyrir og heildarhljómurinn
sannfærandi. En strengjaleikurinn sjálfur var fremur hjáróma.
Sérstaklega var einleiksfiðla, sem
var áberandi í sumum lögum, ansi
óhrein á köflum. Auk þess vantaði sveifluna í leikinn. Yfirskrift
tónleikanna var jú „Djössuð salón
múzík.“
Það að múzík er skrifað með z
vísar væntanlega til enska orðsins muzak, sem er einmitt heitið
á lyftutónlist. Salón er hins vegar
eins konar popptónlist 19. aldarinnar. Þannig verk eru yfirleitt
stutt, píanóið er oft í aðalhlutverki,
gjarnan skreytt yfirborðslegum
flottheitum.
Píanóleikari hópsins, Lilja Eggertsdóttir, spilaði fallega, svo langt
sem það náði. Það voru engin sérstök tilþrif í leiknum, enda öll
lögin fremur lágstemmd. Styrkleikabrigðin í fyrstu lögunum, Þú
ert eftir Þórainn Guðmundsson og
Vöggukvæði Emils Thoroddsens,
voru samt fullýkt. Það gaf lögunum óþarflega væmið yfirbragð.
Kúlheitin vantaði, sem er einmitt
einkenni lyftutónlistar.
Þorgrímur Jónsson spilaði á
kontrabassa í einu laginu. Hann
gerði það vel, en einnig þar hefði
mátt vera meiri djass. Smá impróvisasjón. Ekkert mikið auðvitað –
þetta var múzík, ekki músík! En
djasskrydd á hnífsoddi, ef svo má
sega, hefði ekki skemmt rólegheitin. Sömu sögu er að segja um
trommuleik Scott MacLemore.
Hann var vandaður, en örlítið fleiri litbirgði hefðu verið vel
þegin.
Lyftutónlist er ekki merkilegt
tónlistarform, en hún þarf engu að
síður að vera vel framreidd ef hún
á að virka almennilega. Hér hefði
þurft að vanda betur til verka.
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Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Smekkvísi var ábótavant, auk þess sem strengjaleikurinn
var stundum óhreinn.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.
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Frelsið er yndislegt
BAKÞANKAR
Hauks Viðars
Alfreðssonar
“BRILLIANT”
BRILLIANT
IA
- T.V. BÍÓVEFURINN
-V.H., DV

-H.V.A., FBL

- H. S., MBL

“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

FRÁ HÖFUNDUM SHREK OG MADAGASCAR
FRÁBÆR TEKNIMYND UM SNIGIL SEM VILL
VERÐA KAPPASKSTURSHETJA!

SMÁRABÍÓ

MÁLMHAUS
Á
MÁLMHAUS
Á
LÚXUS
TÚRBÓ
Ú Ó 2D ÍÍSL.TAL
TÚRBÓ
Ú Ó 3D ÍÍSL.TAL
ABOUT TIME
RUNNER RUNNER
HROSS Í OSS
AULINN ÉÉG 2 2D
2 GUNS

Miðasala
ð
á:

KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 5.30 - 9
KL. 8 - 10.15
KL. 5.30
KL. 6 - 8 - 10

BORGARBÍÓ
MÁLMHAUS
Á
ABOUT TIME
TURBO 3D

og

NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 6 - 8 - 10
KL. 8
/ RUNNER RUNNER KL. 10.10
KL.6
5%
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sársaukalaus og enn hef ég ekki
snúist á sveif með skrattanum
þó ég telji guðlast vera hina
ágætustu dægradvöl. Það
veitir mér svipaða ánægju
og það að stríða stuðningsmönnum KR og aðdáendum U2, sem gætu reyndar
flokkast undir sértrúarsöfnuði ef út í það er farið.
Þetta ristir þó ekki sérlega
djúpt og meira að segja
þekki ég kristinn KR-ing



MÁLMHAUS
Á
LAVIE D‘ADELE
SVONA ER SANLITUN
BLUE JASMIN
HROSS Í OSS

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

uð er ekki til. Því hef ég trúað í einlægni frá því ég var um tvítugt. Áður
en ég komst á þá skoðun var ég að vísu ekki
sannkristinn, þannig séð, en ég útilokaði
ekki neitt. Í fyrstu var ég tregur til að skrá
mig úr þjóðkirkjunni en lét að lokum verða
af því fyrir um áratug síðan. Mér fannst ég
vera að bregðast ömmu gömlu sem hafði
gefið mér fallega biblíu þegar ég fermdist, svíkja sóknarprestinn frænda minn
sem er með skemmtilegri mönnum, og
gera lítið úr öllum þeim frábæru sumrum
sem ég eyddi í sumarbúðum KFUM.

ÚRSKRÁNINGIN reyndist með öllu

HÁSKÓLABÍÓ



G

3D

H.S. MBL

ÍSL TAL

V.H. DV

sem er mér mjög kær (U2-aðdáendur eru
hins vegar upp til hópa vont fólk).

NÚ beini ég orðum mínum ekki til kristinna. Þeir halda bara áfram að vera í stuði
og hlusta á Creed á leiðinni á Hátíð vonar.
Ég vil frekar tala til trúleysingjanna sem
eru enn í þjóðkirkjunni. Misræmið milli
fjölda skráðra og þeirra sem raunverulega
trúa er óþolandi. Bæði gefur það kirkjunni
mjög ósanngjarnt forskot gagnvart öðrum
trúfélögum en einnig er það vanvirðing við
þá sem þurfa að stóla á fjársvelt og laskað
heilbrigðis- og menntakerfi (nú er ég farinn að hljóma eins og Virkur í athugasemdum).
ÞAÐ eru flestir sammála um að það að
vera óhamingjusamur í hjónabandi fyrir
börnin sín sé slæm hugmynd. Lítið skárri
hugmynd þykir mér að vera skráður í trúfélag fyrir makann eða ömmu sína. Frelsið
undanfarin ár hefur verið yndislegt og mér
líður eins og ég hafi losnað við leiðinlega
eiginkonu. Áhyggjur mínar af úrskráningunni reyndust algjörlega ástæðulausar og
enginn hefur afneitað mér. Ekki amma,
ekki sóknarpresturinn, og alls ekki KFUM.

Safnaði á Kickstarter
fyrir Íslandsbók
Englendingurinn Edward Hancox safnaði á vefsíðunni
Kickstarter fyrir útgáfu bókar um Ísland.
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PETE HAMMOND, MOVIELINE

USA TODAY

LOS ANGELES TIMES
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Bók Englendingsins Edwards Hancox, Iceland, Defrosted, hefur
fengið góð viðbrögð síðan hún
kom út. Hann safnaði fyrir útgáfu
hennar á vefsíðunni Kickstarter.
„Bókin fjallar um þráhyggju
mína sem Englendingur fyrir
stöðunum, fólkinu og tónlistinni á
Íslandi,“ sagði Hancox, sem heimsótti Ísland fyrst fyrir níu árum.
„Eftir alla erfiðisvinnuna sem fór í
að skrifa hana, þurfti ég að ná Iceland, Defrosted af harða drifinu
í tölvunni yfir á kaffiborðin. Án
hins ótrúlega stuðnings allra bakhjarla minna á Kickstarter hefði
ég eytt stórum hluta af lífi mínu
í að skrifa eitthvað sem enginn
annar hefði lesið.“
Í dómi tímaritsins National Geographic Travelle um bókina segir:
„Mjög persónuleg bók um þráhyggju Englendings varðandi allt
sem er íslenskt. Hjartnæm frásögn
þar sem lögð er áhersla á fólkið og
reynslu þess.“ Breskir fjölmiðlar
hafa einnig farið lofsamlegum
ummælum um hana.
Í bókinni skrifar Hancox töluvert um íslenska tónlist og tekur
viðtöl við Sóleyju, Lay Low, Ólaf
Arnalds, Snorra Helgason og
Hafdísi Huld.
- fb

SAFNAÐI HJÁ KICKSTARTER Edward Hancox safnaði fyrir útgáfu bókarinnar í

gegnum Kickstarter.

➜ Hancox hefur skrifað fjölmargar blaðagreinar um Ísland sem
hafa birst í Iceland Review, Atlantica og Reykjavík Grapevine.
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Ekkert merkilegri
með sig segir mamma

Aldrei í betra liði

Aníta Hinriksdóttir valin sú efnilegasta í Evrópu

Sara Björk Gunnarsdóttir og Þóra Björg Helgadóttir settu upp gullhatta og
fögnuðu sænska titlinum með félögum sínum eftir 2-0 sigur á móti Umeå í gær.

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR „Þetta er rosa-

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnarsdóttir

lega flott hjá henni,“ sagði Bryndís Ernstsdóttir, móðir Anítu Hinriksdóttur sem um helgina fékk
verðlaunin Vonarstjarna evrópska
frjálsíþrótta 2013 og þykir því vera
efnilegasta frjálsíþróttakona Evrópu. Þetta er mikill heiður fyrir
Anítu og íslenskar frjálsíþróttir
en hún varð bæði heims- og Evrópumeistari unglinga í 800 metra
hlaupi með aðeins sex daga millibili í sumar.
„Menn hljóta að sjá mikið í
henni þarna úti því þetta er ekki
bara vinsældakosning. Í þessari
kosningu taka líka þátt íþróttafréttamenn og formenn sérsambanda. Þeir eru ekki að dæma
út frá því hvað var gaman að sjá
þetta hjá henni í sumar heldur út
frá einhverju sem þeir hafa vit á,“
segir Bryndís um verðlaunin. Hún
segir dóttur sína ekki hafa breyst
við alla athyglina sem hún fékk í
sumar.
„Aníta er bara hún sjálf. Hún er
ekkert merkilegri með sig eða að
taka sér meira pláss en áður. Hún
er bara vel fókuseruð á það sem er
fram undan,“ segir Bryndís.
„Vonandi verða þessi verðlaun
bara bensín fyrir hana en þetta
segir svolítið hvað menn sjá við
hana. Ég held að hún sé sjálf svolítið hissa á þessu og hafi alls ekki
átt von á þessu þarna úti,“ segir
Bryndís en Aníta fékk verðlaunin
afhent í Eistlandi á laugardaginn.
Árangur Anítu í 800 metra

skoraði seinna mark Ldb Malmö
þegar liðið tryggði sér sænska
meistaratitilinn í gær. Hún og
Þóra Björg Helgadóttir eru lykilmenn í frábæru Malmö-liði sem
vann sænsku deildina með sannfærandi hætti þar sem liðið hefur
unnið alla tíu leiki sína eftir EM-frí
með markatölunni 28-4.
„Það má alveg segja að við séum
langbestar því við vorum með sex
stiga forskot þegar það voru tveir
leikir eftir. Síðasti leikurinn er
útileikur á móti Mallbacken en við
vorum staðráðnar að klára þetta í
dag,“ sagði Sara Björk kát.
Sara Björk og Þóra fögnuðu vel í
leikslok og var meðal annars sungið fyrir ljósmyndara og myndatökumenn inni í sturtu. Stelpurnar
settu líka allar upp gullhatta í tilefni af titlinum. „Við fengum ekki
bikarinn í dag en þetta var samt
sætt í leikslok. Við fáum bikarinn
bara í Mallbacken. Þetta var mjög
skemmtilegt og við erum enn þá að
fagna því liðið er allt saman úti að
borða,“ sagði Sara.
Sara skoraði markið sitt með
skalla eftir fyrirgjöf frá hægri en
hún hefur skorað átta deildarmörk
á tímabilinu og er fjórði markahæsti leikmaður liðsins á eftir
stjörnuframherjunum Önju Mittag
(Þýskaland), Ramonu Bachmann
(Sviss) og Manon Melis (Holland).
„Það var mjög skemmtilegt að
skora í þessum leikjum. Okkur
dugði jafntefli líka en við tryggð-

GULLIÐ Í HÖFN Aníta Hinriksdóttir
fagnar hér sigri í 800 metrunum á HM í
Úkraínu í sumar. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

hlaupi á árinu 2013 er annað besta
afrekið í hennar aldursflokki á
þessu ári, í áttunda sæti yfir besta
afrekið í hennar aldursflokki frá
upphafi og í 44. sæti í heiminum í
flokki fullorðinna.
- óój
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Íslenska U21 árs landsliðið mætir Frökkum
ber, kl. 18:30, á Laugardalsvelli.
þann 14. október,
Strákarnir okkar
kar eru í efsta sæti riðilsins
fyrir leikinn en
n liðið er í hópi bestu
ópu.
landsliða Evrópu.
Emil Atlason er ein af hetjum íslenska
U21-árs landsliðsins.
liðsins.

TVISVAR MEISTARI Á
ÞREMUR ÁRUM Atvinnu-

mannaferill Söru Bjarkar
Gunnarsdóttur byrjar vel.
Frábær leikmaður í frábæru
liði.
MYND/AFP

um okkur sigurinn með sannfærandi hætti,“ sagði Sara.
„Þetta var gott tímabil hjá mér
og okkar lið hefur heldur aldrei
verið betra þann tíma sem ég hef
verið hjá Malmö. Þessi titill er
virkilega verðskuldaður. Ég er
mjög ánægð með að hafa haldið sætinu mínu í byrjunarliðinu,“
sagði Sara.
„Það var dramatískt hvernig við
misstum af titlinum í lokin í fyrra
en við lærðum virkilega af því og
erum miklu betra fótboltalið í ár,“
sagði Sara.
Þóra hefur verið með í öllum

þremur Svíþjóðartitlum LdB
Malmö á undanförnum fjórum
árum. Þóra hefur alls unnið ellefu
meistaratitla á ferlinum því hún
varð átta sinnum meistari með
Breiðabliki og KR heima á Íslandi.
Það er þegar ljóst að íslensku
landsliðskonurnar spila ekki með
LDB Malmö á næsta tímabili því
sænsku meistararnir munu nefnilega breyta nafninu sínu yfir í
FC Rosengård. Áður munu þær
þó reyna að komast sem lengst í
Meistaradeildinni en fram undan
er leikur við norska liðið Lilleström í næstu viku. ooj@frettabladid.is

30 bitar
20 bitar

GAMLI GÓÐI
Hangikjöt, eggjasalat og fínt brauð. Roastbeef,
remúlaði, steiktur laukur og fínt brauð.
Rækjusalat og fínt brauð.

20 bitar

EÐALBAKKI.
Hangikjöt, piparrótarsósa, salatmix og kornbrauð.
Beikon, egg, steiktir, ferskir sveppir og fínt brauð.
Kjúklingur, rautt pesto, sýrður rjómi, paprika,
salatmix og kornbrauð.

TORTILLA
TILLA
VEISLUBAKKI
LUBAKKII
Reykt skinka, egg, jöklasalat. Tikka masala
kjúklingur, jöklasalat. Kjúklingaskinka, smurostur,
ofnbakaðir tómatar, salatmix.

TORTILLA OSTABAKKI

TORTILLA HEILSUBAKKI

Spínat, rauðlaukur, fetaostur,
lauksósa. Lúxusskinka, smurostur, salatmix. Reyktur lax,
rjómaostur, salatmix.

Heilhveititortilla, hummus, paprika,
salatmix. Heilhveititortilla, reyktur
lax, salatmix, rjómaostur.
Tómattortilla, spínat,
fetaostur, rauðlaukur,
lauksósa.

30 bitar

20 bitar

LÚXUSBAKKI
Reyktur lax, jöklasalat, chantillysósa, fínt brauð.
Kjúklingur, egg, lauksósa og kornbrauð. Kalkúnn,
beikon, tómatar, sinnepssósa og kornbrauð.

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki
er hæfilegur fyrir
fjóra eða fimm.

Vínber, melónur, ananas, appelsínur, perur og
fleiri góðir ávextir allt eftir árstíðum
og framboði.
Fyrir 10 manns

30 bitar

50 bitar

DESERTBAKKI
Vatnsdeigsbollur fylltar með vanillukremi.
Kókostoppar með súkkulaði.

Pantað
u í sím
a

565 60
eða
00
áw
Frí he ww.somi.is
imsen
ding*

FERSKT &
ÞÆGILEGT
FYRIR 5 EÐA 500
Sóma veislubakkar eru tilvaldir í hvers konar
veislur, t.d. í afmælisboðið, starfsmannapartíið
eða hvenær sem 5 eða fleiri koma saman.
Pantanir þurfa að berast fyrir
kl. 15.30 daginn áður, alla virka
daga. Pantaðu í síma 565 6000
eða á somi.is.

*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.
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Sálfræðingur til hjálpar norsku strákunum
Stórvinkona norska landsliðsþjálfarans hjálpar leikmönnum með andlega þátt knattspyrnunnar

HÆTTUR Hemmi Hreiðars gerði góða

hluti í Eyjum í sumar.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Tvö Pepsi-lið
þjálfaralaus
FÓTBOLTI Hermann Hreiðarsson,

þjálfari ÍBV, og Logi Ólafsson,
þjálfari Stjörnunnar, verða ekki
áfram með lið sín í Pepsi-deild
karla næsta sumar þrátt fyrir
góðan árangur í starfi í sumar.
Stjarnan náði sínum besta
árangri frá upphafi í deild (3.
sæti og Evrópusæti) og bikar
(silfur) undir stjórn Loga og ÍBV
endaði í 6. sæti þrátt fyrir að
missa marga lykilmenn frá árinu
á undan.
Knattspyrnudeild Stjörnunnar
ákvað að nýta uppsagnarákvæði
í samningi við Loga Ólafsson.
„Það er mat stjórnar og
meistaraflokksráðs að það þjóni
langtímahagsmunum félagsins
best að fá til starfa nýjan aðila
til að leiða faglega uppbyggingu
félagsins til næstu ára,“ segir í
yfirlýsingu frá Stjörnunni.
Hermann hætti með ÍBV-liðið af persónulegum ástæðum
en hann var þarna að klára sitt
fyrsta ár sem þjálfari í meistaraflokki. ÍBV tilkynnti að Hermann
væri hættur á sunnudaginn en
hvort það tengist eitthvað þjálfaramálum í Garðabænum á eftir
að koma í ljós.
- óój

Stoppa Frakkar
strákana?
FÓTBOLTI Íslenska 21 árs landslið-

ið fer í stóra prófið klukkan 18.30
í kvöld þegar liðið tekur á móti
Frökkum á Laugardalsvellinum í
undankeppni HM.
Íslenska liðið hefur unnið
fyrstu fjóra leiki sína í undankeppninni með markatölunni
10-3 en Frakkar eru líka með
fullt hús eftir sína þrjá leiki. Það
reynir því á Eyjólf Sverrisson og
strákana hans.
Frakkar reyna örugglega
allt til að stoppa Emil Atlason,
framherja íslenska liðsins, sem
hefur skorað sjö mörk í fyrstu
fjórum leikjunum en Emil er með
að minnsta kosti eitt mark í öllum
sigrinum fjórum.
- óój

FÓTBOLTI Með nýjum þjálfara
koma nýjar áherslur. Per-Mathias Högmo kynnti í gær leikmenn
sína fyrir nýjasta meðlimi þjálfarateymisins. Sálfræðingurinn
Anne Marte Pensgaard mun hafa
það hlutverk að vinna með andlega
þáttinn.
„Ég hitti liðið í fyrsta skipti
rétt áðan,“ sagði Pensgaard við
Fréttablaðið á æfingu norska
liðsins í gær. Því er ekki hægt að
kenna henni um 3-0 tap norska
liðsins í Slóveníu á föstudag
í fyrsta leiknum undir stjórn

Högmo. Pensgaard hefur unnið
með Högmo hjá þeim norsku liðum
sem hann hefur þjálfað í gegnum
tíðina. Koma hennar hefur því
ekkert með dapurt gengi norska
liðsins að gera.
„Það er hluti af stefnu PerMathiasar að hlúa að andlega
þættinum,“ segir Pensgaard. Hún
vakti töluverða athygli norskra
blaðamanna í gær sem taka öllum
nýjungum fagnandi. Fráfarandi
þjálfari landsliðsins, Egil „Drillo“
Olsen, var löngum gagnrýndur
fyrir leiðinlegt spil þótt hann

hafi getað svarað með frábærum
árangri fyrir 15 til 20 árum. Nú
vilja þeir norsku nýja nálgun en
eru ekki vissir hvort Högmo sé
rétti maðurinn enda að einhverju
leyti lærisveinn Olsen.
Pensgaard hitti norska hópinn
í heild sinni í gær en segir að í
framhaldinu muni hún aðallega
vinna með einn leikmann í einu.
„Það er vel þekkt úr öðrum íþróttum hve mikilvægur andlegi þátturinn er til að ná árangri,“ segir
sálfræðingurinn.
- ktd

Sækja innblástur til Íslands
Þótt Norðmenn haﬁ að litlu að keppa gegn Íslandi annað kvöld vilja þeir gefa tóninn fyrir næstu
undankeppni. Þeir eru vel meðvitaðir um gæði íslenska liðsins en ætla sér þó sigur á heimavelli.
Kolbeinn
Tumi Daðason
kolbenntumi@frettabladid.is

Vilhelm
Gunnarsson
villi@365.is

Frá Osló

FÓTBOLTI Blaðamenn frá Íslandi

notuðu augu meir en eyru á fundi
með Per-Mathias Högmo, þjálfara
norska landsliðsins, í Ósló í gær.
Norskir blaðamenn spurðu spurninga sem Högmo svaraði að bragði.
Það var ekki fyrr en Högmo tók
upp skopparabolta sem fulltrúar
Íslands skildu um hvað var rætt.
3-0 tap á útivelli gegn Slóveníu var
ekki óskabyrjunin sem þeir norsku
vonuðust eftir. Sjálfstraust leikmanna er lítið og vonleysi stuðningsmanna lýsir sér í hve illa
miðasala gengur á leikinn.
Me ð bolt a nu m v i ld i ný i
landsliðsþjálfarinn sýna fram á
að þótt liðið væri langt niðri núna
gætu hlutirnir breyst á skömmum
tíma. Líkt og þegar skopparabolti
lendir og kastast um leið upp á
ný. Nokkrir blaðamenn brostu en
enginn hló.
„Við eigum marga góða unga
leikmenn og staða okkar er ekki
ósvipuð og hjá íslenska liðinu
fyrir tveimur árum,“ sagði
Högmo. Vísaði sá norski í þann
kjarna íslenska liðsins sem komst
á Evrópumót 21 árs landsliða í
Danmörku fyrir tveimur árum.
„Íslenska liðið ætti að vera
innblástur fyrir Noreg og aðrar
minni þjóðir,“ bætti Högmo
við. Aðspurður hvort það væri
innblástur fyrir leikinn að vita að
sigur gæti gert út um vonir Íslands
um sæti á HM sagði Högmo:
„Það er í sjálfu sér ekki markmið að eyðileggja fyrir Íslandi.
Hins vegar viljum við eðlilega

2-0 SIGUR Í FYRRI LEIKNUM Rúrik Gíslason, Kári Árnason og Birkir Bjarnason

fagna marki í fyrri leiknum á móti Noregi á Laugardalsvellinum.

vinna leikinn.“
Norðmenn hafa að engu að
keppa í sjálfu sér. Tapi liðið
getur það hafnað í fimmta sæti
í riðlinum vinni Albanir sigur
á Kýpur. Árangurinn yrði sá
versti í undankeppni síðan fyrir
Evrópumótið í Vestur-Þýskalandi
1988.
„Auðvitað erum við vonsviknir
að geta ekki farið á HM. Þú færð
hins vegar bara tíu leiki með
landsliðinu á ári og því er auðvelt
að gíra sig upp fyrir þá,“ sagði
fyrirliðinn Brede Hangeland við
Fréttablaðið í gær. Miðvörðurinn
stæðilegi var um tíma liðsfélagi
Eiðs Smára Guðjohnsen hjá
Fulham.
Mohammed Abdellaoue, sem
skoraði sigurmark þeirra norsku
úr vítaspyrnu í viðureign liðanna

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

í undankeppni EM 2012 fyrir sléttum tveimur árum, er meðvitaður
um hve sterkt íslenska liðið er.
„Á heimavelli eigum við hins
vegar að vera ákveðnir. Við
höfum trú á okkur og stefnum
ótrauðir á þrjú stig,“ sagði Moa.
Hann skilur vel viðhorf íslenskra
stuðningsmanna að þeirra landslið
sé ekki síðra og mögulega betur
mannað en það norska. Það gæti
hins vegar hjálpað að pressan á
liðinu sé lítil enda möguleikinn á
sæti á HM úti.
„Við höfum ekki að neinu að
keppa nema heiðrinum þannig
að við verðum bara að fara út
á völl, skemmta okkur og klára
dagsverkið. Það skiptir máli
að gefa tóninn fyrir næstu
undankeppni.“

Kolbeinn fær annað tækifæri við met Péturs
Íslenski landsliðsframherjinn er búinn að skora í fjórum síðustu landsleikjum og 23 ára met er í hættu.
FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson,

framherji íslenska karlandsliðs í
fótbolta, getur gert sögulegan dag
enn sögulegri á morgun þegar
Íslendingar mæta Norðmönnum á
Ullevaal-leikvanginum. Kolbeinn
hefur nú skorað í fjórum landsleikjum í röð og er farinn að ógna
meti sem var sett aðeins 25 dögum
eftir að Kolbeinn kom í heiminn
snemma árs 1990. Metið á Pétur
Pétursson sem skoraði í fimm
landsleikjum sínum í röð á árunum 1987 til 1990.
Kolbeinn hefur verið í sömu
aðstöðu áður en hann var búinn að
skora í fjórum landsleikjum í röð
síðasta haust þegar hann meiddist á öxl og var frá í marga mánuði. Kolbeinn skoraði ekki í fyrstu
þremur landsleikjum sínum eftir
að hann sneri til baka en hefur
heldur betur bætt úr því í haust.
Met Péturs Péturssonar var
sett á tveggja og hálfs árs tímabili
en ekki á þremur mánuðum eins
og mögulega hjá Kolbeini takist
honum að skora á morgun.

ÞURFA ÞEIR SÁLFRÆÐIHJÁLP? PerMathias Högmo, nýr þjálfari norska
landsliðsins í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Pétur skoraði í 2-1 sigri á Norðmönnum í september 1987 en
ósætti við landsliðsþjálfarann
Sigfried Held urðu til þess að
hann spilaði ekki oftar fyrir Þjóðverjann. Pétur gaf ekki kost á sér
í tveimur síðustu leikjum ársins
1987 vegna brúðkaupsferðar og
Held var ósáttur við það og setti
hann í bann.
Held sat í þjálfarastólnum í tvö
ár og næsti landsleikur Péturs var
því ekki fyrr en Guðni Kjartansson tók tímabundið við liðinu fyrir
leik á móti Tyrkjum í september
1989. Guðni setti Pétur beint inn
í byrjunarliðið og Pétur svaraði
kallinu með því að skora tvö mörk
í frábærum 2-1 sigri.
Pétur var áfram sjóðheitur í
fyrstu leikjum liðsins undir stjórn
Svíans Bo Johansson og skoraði
í þremur fyrstu leikjum ársins
1990. Pétur var því búinn að skora
í fimm landsleikjum í röð á 30
mánuðum en tókst ekki að skora í
leik á móti Albaníu í lok maí 1990.
Pétur lék aðeins einn landsleik

ERFIÐ BYRJUN Per-Mathias Högmo á
æfingu norska landsliðsins í Ullevaal í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MÖRK Í FLESTUM
LANDSLEIKJUM Í RÖÐ
5 LEIKIR

PÉTUR PÉTURSSON 1987-1990

Ísland-Noregur 2-1

9. september 1987

Ísland-Tyrkland 2-1

20. september 1989

Lúxemborg-Ísland 1-2

28. mars 1990

Bermúda-Ísland 0-4

3. apríl 1990

Bandaríkin-Ísland 4-1

8. apríl 1990

4 LEIKIR KOLBEINN SIGÞÓRS. 2011-2012
Ísland-Kýpur 1-0

27. maí 2012

Svíþjóð-Ísland 3-2

30. maí 2012

Ísland-Færeyjar 2-0

4 LEIKIR

Sviss - Ísland 4-4
Ísland-Albanía 2-1
Ísland-Kýpur 2-0

TÓLF MÖRK Í ÁTJÁN LANDSLEIKJUM Kolbeinn Sigþórsson fagnar hér marki sínu

til viðbótar og skoraði ekki fleiri
mörk fyrir landsliðið.
Kolbeinn hafði heppnina með
sér í fyrsta leiknum af þessum
fjórum þegar Birkir Bjarnason

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

skaut í hann og í markið en síðan
hefur hann skorað í leikjum á móti
Sviss, Albaníu og Kýpur. Nú er að
sjá hvort hann kemst í klúbbinn
með Pétri annað kvöld.
- óój

15. ágúst 2012

KOLBEINN SIGÞÓRSSON 2013

Ísland-Færeyjar 2-0

á móti Kýpur á föstudagskvöldið.

6. september 2011

Frakkland-Ísland 3-2

PÉTUR PÉTURSSON

14. ágúst 2012
6. september 2013
10. september 2013
11. október 2013

t

TOPP UPPÞVOTTAVÉL
Á FRÁBÆRU VERÐI

Whirlpool ADPU8783TR
• 10 þvottakerfi þar á meðal sótthreinsikerfi,
30 mínútna hraðkerfi og 6th Sense sjálfvirkt
kerfi með gufu
• PowerClean með 32 vatnsstútum sem taka
mestu óhreinindin, og óþarfi er að skola áður
• LCD skjár sýnir hvað er eftir af þvottatíma
• Hægt að seinka byrjun
• Vatnsflæðivörn
• Sérstök hnífaparagrind efst
• Hægt að stilla hæð á efri grind
• Sjálfhreinsandi filter
• Þurrkar með hita frá elementum og viftu
• Þvottahæfni A
• Orkuflokkur A++
• Þurrkgeta A
• Orkunotkun 265 kWh/ári
• Hljóð aðeins 39 dB(A) á næturkerfi
annars 43 dB

t,
Fæst hví
t il
stál eða
ingar
innbygg

ADPU8783TR
HVÍT

ADPU8783TR
STÁL

ADG8783TR
TIL INNBYGGINGAR

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

119.995

FULLT VERÐ 149
149.995
995

129.995

FULLT VERÐ 159
159.995
995

119.995

FULLT VERÐ 139
139.995
995
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 19.20
Stóru málin
Vandaðir og áhugaverðir þættir
þar sem fjallað verður á beinskeyttan hátt um stóru málin
í pólitíkinni á borð við skuldastöðu heimilanna, atvinnumál,
skattamál og ﬂeiri mikilvæg
málefni. Lóa Pind Aldísardóttir
rýnir í þjóðmálin og fer yﬁr
þau á mannamáli.

Rás 2 kl. 12.45
Poppland

Rules of Engagement

Nautnafíkn–Sykur

Celebrity Apprentice

SKJÁR EINN KL. 19.55 Bandarísk
gamanþáttaröð um skrautlegan vinahóp.
David Spade leikur eitt aðalhlutverkið
sem hinn sérlundaði Russel.

SJÓNVARPIÐ KL. 20.05 Heimildarmyndaﬂokkur frá BBC. Leikarinn Brian
Cox rekur sögu sykurs, ópíums, tóbaks
og viskís og segir frá því hvernig fólk
um allan heim varð fíkið í þessi efni.

STÖÐ 3 KL. 19.00 Skemmtilegir þættir
þar sem milljarðamæringurinn Donald
Trump leitar að hinum fullkomna
lærlingi. Frægir einstaklingar úr leiklist,
tónlist, stjórnmálum og íþróttum taka
þátt í keppninni.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.10 School Pride

16.50 Landinn

08.10 Malcolm in the Middle

17.55 Hart of Dixie

17.20 Froskur og vinir hans

08.30 Ellen

18.40 Neighbours from Hell

17.27 Töfrahnötturinn

09.15 Bold and the Beautiful

19.00 Celebrity Apprentice (6:11)

17.40 Grettir

09.35 Doctors

20.25 It‘s Love, Actually (6:10) Breskir

17.52 Engilbert ræður

10.15 Gossip Girl

þættir um ástina í allri sinni dýrð.
20.45 Mindy Project (6:24)
21.10 Graceland (6:13) Spennandi
þáttaröð um ungan nýliða í bandarísku
alríkislögreglunni.
21.50 Justified (6:13)
22.30 Pretty Little Liars (5:24)
23.10 Nikita (5:23) Önnur þáttaröð þessara spennandi þátta um unga konu sem hlaut
þjálfun sem njósnari og launmorðingi hjá
leynilegri stofnun á vegum stjórnvalda.
23.50 Celebrity Apprentice
01.15 It‘s Love, Actually
01.40 Mindy Project
02.00 Graceland
02.45 Justified
03.30 Tónlistarmyndbönd

18.00 Skoltur skipstjóri

11.00 I Hate My Teenage Daughter
11.20 New Girl
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 Perfect Couples
13.25 So you think You Can Dance
14.55 ET Weekend
16.05 Villingarnir

¯OZ¸PHOP

16.25 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Stóru málin
19.45 The Big Bang Theory (10:24)

Stórskemmtilegur gamanþáttur um
Leonard og Sheldon sem eru afburðasnjallir eðlisfræðingar sem vita nákvæmlega hvernig alheimurinn virkar.
20.10 Um land allt Kristján Már
Unnarsson fer um byggðir Skjálfandaflóa og Öxarfjarðar og kynnir sér olíu- og
gasleit við Norðurland.
20.35 Nashville (16:21) Dramatískir
þættir þar sem tónlistin spilar stórt hlutverk.
21.20 Hostages (3:15) Magnaðir
spennuþættir um Ellen Sanders, lækni
Bandaríkjaforseta.
22.05 The Americans (4:13) Vandaðir
spennuþættir um hjón sem eru í raun
meðlimir sovésku leyniþjónustunnar.
22.50 The Untold History of The
United States (8:10) Stórbrotin heimildarþáttaröð frá Oliver Stone.
23.50 Lethal Weapon 4
01.50 Modern Family
02.10 Anger Management
02.40 How I Met Your Mother
03.05 Orange is the New Black
04.05 Episodes
04.35 The Red Baron

16.50 Kórea – Brasilía
18.30 Þýski handboltinn
19.55 Samsung Unglingaeinvígið 2013
20.50 Meistaradeild Evrópu – frétta-

þáttur

0µE4MRHV¨²MVZM²
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21.20 Meistaradeild Evrópu. Celtic –

Barcelona
23.05 Meistaradeild Evrópu. CSKA
Moscow – Pizen

07.00 Áfram Diego! 07.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 07.46 Doddi litli og Eyrnastór 08.00
Könnuðurinn Dóra 08.23 Svampur Sveinsson
08.45 Latibær 08.55 Rasmus Klumpur 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! 11.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 11.46 Doddi litli og Eyrnastór 12.00
Könnuðurinn Dóra 12.23 Svampur Sveinsson
12.45 Latibær 12.55 Rasmus Klumpur 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! 15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
15.46 Doddi litli og Eyrnastór 16.00 Könnuðurinn
Dóra 16.23 Svampur Sveinsson 16.45 Latibær
Önnur16.55 Rasmus Klumpur 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 Búi
og Símon 20.30 Sögur fyrir svefninn

20.55 Ensku mörkin – úrvalsdeildin
21.55 Goals of the Season
22.50 Football League Show
23.20 Arsenal – Tottenham

17.55 Strákarnir
18.25 Friends
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men (1:16)
20.00 Sjálfstætt fólk Viðmælandi Jóns
er Anna Sveinbjörnsdóttir sem missti syni
sína í sjóslysinu þegar Bjarmi VE sökk.
20.25 Eldsnöggt með Jóa Fel (6:10)
20.50 Ally McBeal (4:23)
21.35 Without a Trace (9:23)
22.20 Cold Case (24:24)
23.05 Nikolaj og Julie (4:22)
23.50 Anna Phil (4:10)
00.35 Sjálfstætt fólk
01.05 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.30 Ally McBeal
02.15 Without a Trace
03.00 Cold Case
03.45 Tónlistarmyndbönd

10.35 The Extra Man
12.20 The River Why
14.05 Moneyball

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

SKJÁR EINN
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

19.05 Happy Endings (7:22)
19.30 Cheers (20:26)
19.55 Rules of Engagement (9:13)
20.20 Kitchen Nightmares (10:17)

Flestum er meinilla við matreiðslumanninn Gordon Ramsey enda með dónalegri
mönnum. Það breytir því ekki að hann
er einn best kokkur veraldar og veit
hvað þarf til að reka góðan veitingastað.
21.10 Rookie Blue (10:13) Skemmtilegur þáttur um líf nýliða í lögreglunni
sem þurfa ekki aðeins að glíma við sakamenn á götum úti heldur takast á við
samstarfsmenn, fjölskyldu og eiga um
leið við eigin bresti.
22.00 CSI: New York (6:17) Rannsóknardeildin frá New York snýr aftur í
hörkuspennandi þáttaröð þar sem hinn
alvitri Mac Taylor ræður för. Kona í síðkjól finnst í botni tjarnar sem rannsóknardeildin tæmdi til að finna morðvopn.
22.50 CSI (4:23)
23.35 Law & Order. Special Victims
Unit (7:23)
00.20 Rookie Blue
01.10 Ray Donovan
02.00 The Walking Dead
02.50 Unforgettable
03.40 Pepsi MAX tónlist

18.05 The River Why
19.50 Moneyball
23.35 Outside the Law

ÚTVARP

þáttaröð byggð á sögu eftir Ólaf Hauk
Símonarson. Vigga er 11 ára stelpa sem
býr með fjölskyldu sinni í átta hæða
blokk á höfuðborgarsvæðinu.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Nautnafíkn– Sykur (1:4) (Addicted to Pleasure)
20.55 Brúin (4:10) (Broen II) Rannsóknarlögreglumaðurinn Martin Rohde
í Kaupmannahöfn og starfssystir hans,
Saga Norén í Malmö, eru mætt aftur til
leiks í æsispennandi sakamálaþáttaröð.
Aðalhlutverk leika Sofia Helin og Kim
Bodnia. Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Vörður laganna (10:10) (Copper)
Bandarískur sakamálamyndaflokkur.
23.05 Kviðdómurinn (5:5) (The Jury II)
Breskur myndaflokkur.
23.50 Kastljós
00.15 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

16.15 The Extra Man

22.00 127 Hours
20.00 Frumkvöðlar 20.30 ABC barnahjálp 21.00
Eldhús meistaranna 21.30 5 ár frá hruni

18.25 Fólkið í blokkinni (1:6) Gaman-

18.20 Judging Amy

18.40 Premier League World

sending

18.15 Táknmálsfréttir

17.40 Dr. Phil

17.45 Ensku mörkin – úrvalsdeildin
19.10 Man. Utd – Liverpool / HD Út-

*£²YÀ«V£WOVMJX
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Meðal fastra dagskrárliða eru Tónlistarfréttir, Plötur vikunnar, Nýjasta
tækni og vísindi, Einu
sinni var, Nýjustu fréttir
af Elvis og tunglinu,
Bíóumfjöllun á þriðjudögum o. ﬂ. Umsjónarmenn eru
Ólafur Páll
Gunnarsson
og Matthías
Már Magnússon.

01.55 American Teen
03.35 127 Hours

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

06.00 Eurosport 08.00 Golfing World 09.00 Frys.
com Open 2013 12.00 Golfing World 12.50 Frys.
com Open 2013 15.05 Frys.com Open 2013
18.00 Golfing World 18.50 Frys.com Open 2013
22.00 Golfing World 02.00 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
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Samdi glæpasögu á næturvöktum

MÁNUDAGSLAGIÐ

Kári Valtýsson lögfræðingur gaf nýverið út sína fyrstu skáldsögu í rafrænu formi.

Mánudagslagið mitt er augljóslega
lagið „Kaffi til Brasilíu“ með Stebba
Hilmars og Milljónamæringunum.
Lög um kaffi eru einfaldlega alltaf viðeigandi
á mánudögum, meira að segja í Meistaramánuðinum.

„Ég vann á næturvöktum eitt
sumar og hafði lítið að gera á þeim.
Ég ákvað að prófa að skrifa glæpasögu á þessum vöktum og áður
en ég vissi af var ég kominn með
handrit að bók,“ segir lögfræðingurinn Kári Valtýsson sem gaf
nýverið út sína fyrstu skáldsögu
á vegum Útgáfunnar. Bókin nefnist Afleiðingar og er gefin út sem
rafrit.
Afleiðingar segir frá starfsmanni byggingarvöruverslunar
sem vaknar blóðugur í baðkari í
ókunnugri íbúð. Samstarfskona

hans finnst svo myrt skömmu síðar
og telur lögreglan að málin séu
tengd. Aðspurður kveðst Kári hafa
viljað skrifa glæpasögu sem „sögð
er af hliðarlínunni“. Innblásturinn
sótti hann svo víða.
„Eitthvað er sótt í eigin reynslubanka, ég vann til að mynda í byggingarvöruverslun þegar ég var
ungur. Í náminu les maður líka fullt
af dómum sem hafa nýst manni
sem innblástur. En þetta er auðvitað skáldskapur fyrst og fremst.“
Kári starfar sem lögfræðingur hjá Acta lögmannsstofu. Hann

hefur ekki í hyggju að leggja þann
frama á hilluna í þeim tilgangi að
gerast rithöfundur. „Mér finnst
mjög gaman að skrifa og er þegar
kominn með uppkast að nýrri bók
en ég ætla að einbeita mér að lögfræðinni í bili.“
Kári, sem er 28 ára gamall og
tveggja barna faðir, segist helst
stunda skriftir á nóttunni þegar
fjölskyldan er sofnuð. „Ég er heppinn að eiga ofsalega góða fjölskyldu
sem sýnir þessu áhugamáli mikinn
stuðning – upp að vissu marki,“
segir hann að lokum og hlær. - sm
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KATTAUNNENDUR

NUNJ

Anna Guðbjörg
Cowden og Paula
Gould standa að
Facebook-síðunni
Cats of Reykjavík.
Á síðunni eru
myndir af reykvískum köttum.
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GEFUR ÚT Kári Valtýsson lögfræðingur
gaf nýverið út sína fyrstu skáldsögu,
Afleiðingar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Kattamenningin í
Reykjavík er einstök
Paula Gould og samstarfskona hennar, Anna Guðbjörg Cowden, halda úti síðunni Cats of Reykjavík. Þær segja kattamenninguna í Reykjavík einstaka.
„Ég hef búið í mörgum borgum
víðs vegar um heiminn en ég
hef aldrei upplifað jafn einstaka
kattamenningu og er í Reykjavík,“ segir markaðsfulltrúinn
Paula Gould. Hún heldur úti
Facebook-síðunni Cats of Reykjavík ásamt samstarfskonu sinni,
Önnu Guðbjörgu Cowden.
Þetta byrjaði allt saman þegar
Paula var nýflutt til Íslands,
nánar tiltekið á Bergþórugötuna.
Hún var ávallt með gluggann
opinn og tók þá eftir því að hinir
og þessir kettir komu í heimsókn
eins og ekkert væri sjálfsagðara. „Ég hef aldrei upplifað neitt
þessu líkt áður. Kettirnir komu
inn og út eins og þeir ættu heima

hérna. Kærasti minn var alls
ekki hress með þetta til að byrja
með en mér fannst þetta aftur á
móti frábært,“ segir Paula um
kettina í Reykjavík sem hún
segir að séu með stórkostlegan
persónuleika.
Paula býr nú í Vesturbænum
og tekur myndir af köttum á leiðinni í vinnunna. „Ég labba í vinnuna á hverjum degi og áður en
ég vissi af var ég búin að mynda
heilan helling af köttum sem
mér fannst ég verða að deila með
heiminum. Samstarfskona mín,
Anna, er líka kattakona og við
opnuðum síðuna saman,“ segir
hún.
Stúlkurnar eru með stóra

➜ Á Íslandi eru um þrjátíu
þúsund kettir. Hægt er að
kenna köttum að hlýða einföldum skipunum og þeir hafa
getu til þess að læra á einföld
tæki eins og hurðarhúna.
drauma fyrir framtíðina. Einn
af þeim er að halda keppni á síðunni um hver sé flottasti kötturinn. „Við erum með mörg plön og
vinnum nú að gerð nýrrar heimasíðu sem heitir einfaldlega Cats
in Reykjavik. Við ætlum okkur
að taka þetta enn lengra,“ segir
Paula glöð í bragði.
- áo

Syngur lög við gömul jólaljóð
Upptökur á nýrri jólaplötu með Sigríði Thorlacius standa yﬁr í Sundlauginni.

Sýningar hefjast á föstudag!!
Fös 18/10 kl. 20 örfá sæti
Lau 19/10 kl. 20 örfá sæti
Lau 26/10 kl. 20 örfá sæti
Lau 2/11 kl. 20 örfá sæti

Lau
Sun
Lau
Sun

9/11
10/11
16/11
17/11

kl. 20 örfá sæti
kl. 20 örfá sæti
kl. 20 örfá sæti
kl. 20

Takmarkaður sýningafjöldi

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Sigríður Thorlacius hefur undanfarna daga verið
að syngja inn á nýja jólaplötu við lög Guðmundar
Óskars Guðmundssonar, félaga hennar úr Hjaltalín,
og Bjarna Frímanns Bjarnasonar. Lögin sömdu þeir
við gömul íslensk jólaljóð og fara upptökurnar fram
í Sundlauginni í Mosfellsbæ.
„Þetta gerðist mjög hratt. Þetta er hugmynd
sem þeir köstuðu fram og þeir fóru strax að vinna
í þessu,“ segir Sigríður. „Við fórum að grúska og
finna ljóð, til dæmis eftir Tómas Guðmundsson,
Einar Braga og Davíð Stefánsson. Við fundum ljóð
sem okkur fannst virkilega falleg og töldum að væri
hægt að gera virkilega falleg lög við.“
Að sögn Sigríðar eru lögin í öðrum anda en mörg
jólalög nútímans. „Þetta eru ekki jólaljóð um jólapakka, jólasnjó og jólasveina. Þetta er svolítið meira
huglægt.“
Sigríður segist almennt séð ekki vera mjög hrifin
af poppuðum jólalögum. „Mér finnst þau ekki sérlega hátíðleg.“
- fb

➜ Sigríður hefur áður hljóðritað jólalagið
Mamma kveikir kertaljós með Hjaltalín.

HÖFUNDAR OG HLJÓÐFÆRALEIKARAR Guðmundur Óskar Guð-

mundsson, Bjarni Frímann Bjarnason,
Ómar Guðjónsson og Helgi Svavar
Helgason í Mosfellsbæ. Sigríður
Thorlacius annast sönginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI
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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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Halldór Armand í
skýjunum

kr.

139.690 kr.
= 40% AFSLÁTTUR!
Innifalið í verði:
dýna, botn og fætur

SÝNINGARRÚM

Sölvi Fannar leikur
sérsveitarforingja í
kvikmynd
Í sumar fór Sölvi Fannar Viðarsson, einkaþjálfari og rithöfundur,
á kvikmyndahátíðina í Cannes og
nældi sér í hlutverk í bíómyndinni
Zone 261. Kvikmyndin er framleidd
af Michael Bay sem hefur meðal
annars framleitt stórmyndina Transformers. Tökur munu hefjast í næstu
viku í Svíþjóð undir leikstjórn sænska
leikstjórans Fredrik Hiller. „Ég leik
mikla kempu að nafni Egill Sturlaugsson sem er sérsveitarforingi víkingasveitarinnar, The Viking Squad,“
segir Sölvi Fannar en persónuna
segir hann byggða
á persónu sem
hann sjálfur skrifar
um í væntanlegri
bókaröð. Fyrsta
bók hans kemur út
næsta haust
um leið og
kvikmyndin er
frumsýnd
á Íslandi.

Á ÓTRÚLEGU

Frammleleiðandi:
Fram
amlleiðsluland:
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.
Botn:
fótum
Öryggi: Með öryggisþráðum,
gert samkvæmt nýjum
eldvarnarlögum í U.S.A.

TILBOÐI
SILVIA HÆGINDASTÓLL
Á 20% AFSLÆTTI

- mmm

Mest lesið

SILÐV4I3A.700 kr.

ARGH!!! 111013

FULLT VER

Kætum krílin!

FULLT VERÐ 232.818

KING SIZE

- mmm

1 Vildu ekki laga gallaðan síma
2 Fann móður sína eftir 52 ár
3 Síðustu augnablikin áður en
Madeleine McCann hvarf
4 1200 manns skrá sig í
Læknavísindakirkjuna
5 Eldhnötturinn sem reyndist vera
ﬂugvél – Myndir

VERÐDÆMI
ALPINE
King Size (193x203 cm
)

SELJUM
NOKKUR

Á laugardaginn var haldið útgáfuteiti í
bókabúð Máls og menningar á Laugaveginum í tilefni skáldsögunnar Vince
Vaughn í skýjunum. Rithöfundurinn,
hinn 27 ára Halldór Armand Ásgeirsson er lögfræðingur að mennt
og býr mestmegnis í London ásamt
kærustu sinni, leikkonunni Heru
Hilmarsdóttur. Bókin er fyrsta bók
hans og fjallar um tvo einstaklinga
sem óumbeðnir verða þungamiðja
óvenjulegra
atburða sem
breyta lífi
þeirra.

34.960 kr.

UR
% AFSLÁTT
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SVEFNSÓFAR
Á 20-30% AFSLÆTTI
VERÐDÆMI

VOLGA.900 kr.

FULLT VERÐ 49

34.930 kr.

30% AFSLÁTTUR
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Glæsileg hekluppskriftabók
eftir Marín Þórsdóttur
I
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UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI

LÍFIÐ

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

H E I L S U R Ú M

