ÞVOTTAVÉLAR
SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson
skrifar um athafnaskáldskap og raðþrotamenn. 13

MENNING Jónas Sen hafði enga
samúð með Carmen, ekki einu sinni í
lokin. 45

SPORT Aron Jóhannsson kom við
sögu í öllum þremur mörkum AZ
Alkmaar í gær. Hann skoraði tvö. 32

ht.is
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FRÉTTIR

Löng bið eftir fyrsta viðtali við krabbameinslækni
Læknum á lyflækningadeild krabbameina á Landspítalanum hefur fækkað um helming. Ástandið hefur ekki
verið jafn alvarlegt í fjóra áratugi, segir yfirlæknir. Varahlutir í úrelt tæki eru keyptir á netinu til að spara.

Vill bæta ímynd ÖBÍ
Ellen J. Calmon, nýr formaður
Öryrkjabandalags Íslands, vill þétta
hóp aðildarfélaga bandalagsins og
breyta baráttuaðferðum þess. 6
Flugvél nauðlenti Lítil fjögurra
sæta kennsluflugvél nauðlenti á
Biskupstungnabraut milli Geysis og
Gullfoss um hádegi í gær. 2
Hraunavinir berjast Hraunavinir
ætla að halda varðstöðunni í Gálgahrauni áfram. Vegagerðin hyggst
halda framkvæmdum í hrauninu
áfram. 4
Kenningum kollvarpað Kenningar um forfeður nútímamannsins
standa völtum fótum eftir beinafund
í Georgíu. 8

HEILBRIGÐISMÁL „Ástandið á spítal-

anum hefur ekki verið jafn alvarlegt síðustu fjóra áratugi,“ segir
Tómas Guðbjartsson, yfirlæknir og
prófessor í skurðlækningum á Landspítalanum.
Tómas og þrjátíu aðrir læknar
úr prófessoraráði Landspítalans
skrifa í dag grein í Fréttablaðið þar
sem þeir greina frá þeirri alvarlegu
stöðu sem upp er komin á ýmsum
lykildeildum spítalans og rekja hana
til fjárskorts. Þar lýsa læknarnir
meðal annars mikilli manneklu á
lyflækningasviði spítalans.
„Ástandið á lyflækningadeild
krabbameina er til dæmis grafalvarlegt því þar sinna einungis

fjórir læknar störfum sem átta
sinntu áður. Einum af þessum fjórum læknum hefur borist atvinnutilboð frá Bandaríkjunum og læknirinn er nú að íhuga sína stöðu,“
segir Tómas.
Hann nefnir einnig að bið eftir
fyrsta viðtali við krabbameinslækni
geti nú verið allt að þrjár til fjórar
vikur.
„Þetta er sú staða sem krabbameinssjúklingar á Íslandi þurfa
nú að búa við og núverandi ástand
er ekki til þess fallið að slá á þann
kvíða sem fylgir því að greinast með
illkynja sjúkdóm,“ segir Tómas.
Í grein læknanna er einnig sagt
frá því að hluti tækjabúnaður

Sum
bráðnauðsynleg tæki
eru einfaldlega ekki til á
spítalanum.
Önnur eru
úrelt og síbilandi.
Tómas Guðbjartsson, prófessor í
skurðlækningum á Landspítalanum.

spítalans sé orðinn úreltur og að
starfsmenn hans hafi í sparnaðarskyni þurft að kaupa varahluti í
gömul tæki á netinu.

„Við höfum algjörlega vanrækt
þennan hluta starfseminnar og
sum bráðnauðsynleg tæki eru
einfaldlega ekki til á spítalanum.
Önnur eru úrelt og síbilandi,“
segir Tómas og nefnir sem dæmi
að æðaþræðingartæki spítalans sé
orðið fjórtan ára gamalt.
„Með þessum skrifum okkar
viljum við á engan hátt vekja ótta
hjá sjúklingum. Við erum aftur á
móti komnir að þeim tímapunkti
að þurfa að greina frá stöðunni
eins og hún raunverulega er því
stjórnmálamenn virðast ekki trúa
því að ástandið sé svona,“ segir
Tómas.
- hg / sjá síðu 14

Kona varð fyrir leigubifreið:

Lést í bílslysi
í Danmörku

12

Él N-til Norðaustan strekkingur NV-til
annars hægari. Úrkoma N- og A-til en
þurrt að kalla S-lands. Hiti 0-6 stig yfir
daginn, mildast syðst. 4

SLYS 26 ára íslensk kona lést eftir
að hún varð fyrir leigubíl í Kaupmannahöfn aðfaranótt sunnudags.
Konan var með meðvitund þegar
sjúkraflutningamenn komu á slysstað en lést tveimur klukkutímum
síðar. Ökumaður leigubílsins sagði
við skýrslutöku að konan hefði
skyndilega birst á miðri götunni og
honum hefði ekki tekist að forðast
árekstur.
- jjk

2 SÉRBLÖÐ

Jarðstrengir dýrari á Íslandi:

Fasteignir | Fólk

Álögur of háar

Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

1°
1°
4°
5°
3°

NA11
N 3
NA 4
NV 3
NA 6

ERRÓ Í HAFN

Sýningin Erró: ARHÚSI
Heimurinn í
dag stendur
í Listasafni
nú
Reykjavíkur
í Hafnarhúsinu. yfir
ingunni eru
tæplega 70
verk sem Erró Á sýngefið Listasaf
hefur
ni Reykjavíkur
Erró hefur frá
síðustu tvö
ár.
árinu
árinu 1989
989 fært
ært safninu
4.400
4 40 verk
safninu yfir
yfi
sem
s
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spanna
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ll hans
h
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Sími 512 4900
^ũĄůĨǀ ŝƌŬƵƌ
landmark.is
ŚƵƌĝĂ ƌŽƉŶƵ

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

ĨǇƌŝƌŚƷƐ ĨĠůƂŐŽŐ
Landmark
leiðir þig heim!

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Íris Hall

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820
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Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi
Sími 690 1472

Okkur er sönn ánægja að sjá um



Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Elías Þór
Grönvold
sölumaður
Sími 823 3885

þín fasteignaviðskipti – þú hringir

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi
Sími 661 7788

við seljum!

ŶŐůĞƌ͘ŝƐ

TELJA SIG Í

Fasteignasalan TORG kynnir:
Glæsilegt einbýlishús á tveimur
HEIMILI Bergljó
hæðum ásamt bílskúr
fyrir
t Arnalds, leikkon
neðan götu meðStafaka
rlana, hefur
óhindruðu
a
útfært Talnap og höfundur bókanna
útsýni til Snæfellsjökuls og
um Talnapúkann
úkann á rúmfatn
til norðurs að Esjunni. Húsið
að fyrir krakka
og
ugmyndin að
rúmfötunu
.
aði í spjalli
skráð 305,9 fm. OPIÐ HÚS
í dag á milli okkar m kvikn„Það er aldrei
Helgu
að vita. Ég
frá kl. 17 til 18. Design.Maríu Bragadóttur, eiganda
með fullt af
er allavega

H



Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi
sími 845 8286

100% þjónusta = árangur*
Einbýli með glæsilegu útsýni
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Löggiltur
fasteignasali

ƌ

ĨǇƌŝƌƚčŬ ŝ͕ĄƐĂŵƚ
ǀŝĝŚĂůĚŝ ,ĞŶƚĂƌ
ƵƉƉƐĞƚŶ ŝŶŐƵŽŐ
ǀĞůĨǇƌŝƌ ĂĝŐĞŶŐŝ
ŚƌĞǇĨŝŚĂ ŵůĂĝƌĂ͘
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum

mannauði sem veitir afburðaþjónustu!

Ég hafði
Lín
í búðinni hennar séð svo falleg rúmföt
lenska hönnun,“ og meðal annars ísÍ húsinu eru fjögur
svefnherbergi,segir Bergljót Arnalds,
leikkona
og höfundur
góð stofa, fjölskylduherbergi,
barnabókanna
Stafakarlarnir
og Talnapúki
borðstofa og eldhús,
hefur útfært
tvö baðherrúmföt með nn. Hún
bergi, geymsla,bókinni
myndum úr
vinnuherbergi
Talnapúki
og
sam i
góður bílskúr með
verslu
ve gl i l ý i nn í samvinn
ið
í

SVEFN

hugmyndum
TALNALEIK
gaman væri
í
IR Berg
að útfæra og kollinum sem Arnalds,
Bergljót
Mig hafði til
framkvæm
leikkona og
a.
dæmis alltaf
barnabókah
að gera bók
langað til
öfundur,
fyrir þau allra
hefur útfært
myndirnar
myndirn
í samstarfi
yngstu og
úr bók sinni
við
Talnapúkinn
Talnapúki
skemmtilega Lín Design gerðum við
á rúmföt í samvinnu
taubók með
vvið
sem meðal
Lín Design.
annars er hægttölustöfunum
MYND/VILHELM
rimlarúm “
að hengj á

Paratabs®

SÁTTIR SIGURVEGARAR Nuus-hópurinn, sem hoppar hér af gleði, vann Startup Weekend-hugmyndakeppnina sem
fór fram um helgina. Á myndinni eru, frá vinstri, Brynja Guðmundsdóttir, Benjamin Blumer frá Kanada, Troels Kranker frá
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
Danmörku, Heiða Björt og Svandís Ósk Gestsdætur. Á myndina vantar tvo úr hópnum. Sjá síðu 2.

Langaði að hafa fleiri pólskar bækur og hljóðbækur í boði á bókasafni:

Brúðargjafir fóru á bókasafnið
FÓLK Edyta Angieszka Janikula

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð (    ( J [ H ] P Z        

gaf bókasafni Hafnarfjarðar 800
pólskar bækur og eitthvað magn
af tónlist en bækurnar fékk hún
flestar í brúðskaupsgjöf í sumar.
Edyta, sem er 27 ára Pólverji,
fékk starf á bókasafninu fyrr á
þessu ári í gegnum atvinnuátak
Hafnarfjarðarbæjar sem kallast
liðsstyrkur.
Síðastliðinn föstudagur var

síðasti vinnudagur hennar í bókasafninu.
„Ég bað fólk um að gefa mér
ekki blóm eða eitthvað slíkt
heldur bara bækur. Ég keypti líka
bækur og náði í bækur heim til
mín,“ segir Edyta, spurð út í þessa
óvenjulegu bókagjöf. „Mig langar
að hafa fleiri pólskar bækur í boði
á bókasafninu og ég elska þennan
vinnustað.“
- fb / sjá síðu 30

Mig
langar að
hafa fleiri
pólskar
bækur í boði
á bókasafninu.
Edyta Angieszka Janikula

ORKUMÁL Skattaálögur stjórnvalda
eru ein af ástæðum þess að jarðstrengir eru varla raunhæfur kostur til uppbyggingar flutningskerfis
raforku, segir Þórður Guðmundsson, forstjóri Landsnets. Hann
kallar eftir stefnumörkun stjórnvalda varðandi flutningskerfi raforku.
- shá / sjá síðu 4
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KRINGLUKAST
L o ka d a g u r

|

Opið frá 10 – 18.30

^VYSKJSHZZPZ
KRINGLAN.IS

AF ÖLLU HJARTA
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| FRÉTTIR |

SPURNING DAGSINS

21. október 2013 MÁNUDAGUR

Sjö manna fjölskylda missti öll reiðtygi sín í innbroti Í Keflavík:

Hagen um eigin flokk:

Rándýrum reiðtygjum stolið

Vænta má
harðari stefnu

LÖGREGLUMÁL „Þetta er tilfinnan-

Þorvaldur, stendur þú upp
fyrir uppstigningardegi?
„Já, það geri ég. Ég stend alltaf upp
fyrir uppstigningardegi.“
Þorvaldur Víðisson biskupsritari vill ekki að
uppstigningardagur verði afnuminn sem
almennur frídagur.

legt tjón fyrir okkur. Það var stolið frá okkur reiðtygjum fyrir um
þrjár milljónir króna. Á einu bretti
hvarf 30 ára útgerð,“ segir Gunnar
Maríusson, hestamaður í Keflavík.
Brotist var inn í hesthús Gunnars,
sem stendur við Mánagrund, á
fimmtudag og stolið þremur hnökkum og 20 beislum, þar af þremur
mjög dýrum.
Hann segir að þau séu sjö í fjölskyldunni og öll í hestamennsku.
Dætur hans hafi verið að keppa

á mótum og þau því átt góðan
keppnisbúnað.
Fyrir tveimur árum var brotist
inn hjá Gunnari og þá var þremur
dýrum hnökkum stolið.
Gunnar segir þjófarnir hafi
spennt upp hurð og látið greipar
sópa um reiðtygin. Þeir hafi vitað
nákvæmlega hvað þeir ætluðu að
taka því ekki hafi verið hreyft við
neinu öðru eða rótað til. Þeir sem
geta gefið upplýsingar um málið
eru beðnir að hafa samband við lögregluna í síma 420-1800
- jme

NOREGUR Carl I. Hagen, fyrr-

FRÁ MÁNAGRUND Reiðtygjum að
verðmæti þriggja milljóna króna var
rænt í innbroti í hesthús á Mánagrund í
Reykjanesbæ.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

verandi formaður Framfaraflokksins í Noregi, segir
stjórnmálamenn með innflytjendabakgrunn taka harðar á málefnum hælisleitenda en nú er gert.
Á vef norska ríkisútvarpsins
er haft eftir Hagen að þeir vilji
binda enda á straum fólks sem
komi til þess að nýta sér kerfið.
Mazyar Keshvari er talsmaður
flokksins í innflytjendamálum og
Himanshu Gulati er ráðuneytisstjóri í dómsmálaráðuneytinu. - ibs

Fréttaveitan sigraði
í frumkvöðlakeppni
Fréttaveitu-appið Nuus stóð uppi sem sigurvegari í hugmyndakeppninni Startup
Weekend sem fram fór um helgina. „Eins og Spotify nema bara fyrir fréttir,“ segir
skipuleggjandi keppninnar. Segir mikilvægt að vinna áfram með hugmyndirnar.
VIÐSKIPTI Fréttaveitu-appið Nuus
NAUÐLENTI Vélin er af gerðinni Diamond DA-40 og er fjögurra sæta einshreyfils

flugvél.

MYND/ÞORBJÖRN ÞÓRÐARSON.

Ekkert vitað um orsök vélarbilunar í kennsluflugvél Keilis:

Nauðlenti á Biskupstungnabraut
SAMGÖNGUR Lítil fjögurra sæta kennsluflugvél frá Flugakademíu

Keilis nauðlenti á Biskupstungnabraut milli Geysis og Gullfoss rétt
fyrir hádegi í gær. Tveir voru um borð í vélinni, nemandi í atvinnuflugi með einkaflugmannsréttindi og farþegi. Þá sakaði ekki.
„Flugmaðurinn þurfti að nauðlenda eftir að vélin missti vélarþrýsting,“ segir Ragnar Guðmundsson, starfsmaður Rannsóknarnefndar
samgönguslysa og stjórnandi rannsóknarinnar. Hann segir að flugvélin sé óskemmd fyrir utan eitt ljós sem brotnaði þegar annar vængendi
rakst í stiku á veginum. Ragnar segir ekkert vitað um orsök vélarbilunarinnar. Starfsmenn Rannsóknarnefndarinnar unnu í gærkvöldi
við að koma vélinni til Reykjavíkur.
- hg

Enginn næringarráðgjafi:

Byggðakvóta úthlutað:

Mikilvægt
32 sveitarfélög
vegna ofnæmis fá úthlutun
HEILBRIGÐISMÁL Enginn

SJÁVARÚTVEGUR Sjávarútvegs-

næringarfræðingur eða
næringarráðgjafi er starfandi á
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Ingibjörg Gunnarsdóttir,
prófessor í næringarfræði við
Háskóla Íslands, segir það slæmt
á þessum fyrsta viðkomustað
fólks í heilbrigðisþjónustunni.
„Þegar til dæmis er grunur
um að barn sé með fæðuofnæmi
eða óþol hefur verið staðfest af
ofnæmislæknum, þarf að skoða
mataræði barnsins með það í
huga hvaða fæðutegundir geti
komið í staðinn fyrir þá fæðu
sem taka þarf út,“ segir Ingibjörg.
- hrs

og landbúnaðarráðherra hefur
úthlutað 6.824 þorskígildistonnum
í byggðakvóta fyrir núverandi fiskveiðiár.
Byggðakvóta er úthlutað til 47
byggðarlaga í 32 sveitarfélögum.
Hámarksúthlutun til byggðarlags
er 300 tonn og fengu sex byggðarlög slíka úthlutun; Flateyri, Grundarfjörður, Garður, Skagaströnd,
og Vopnafjörður. Snæfellsbær fær
mest sveitarfélaga eða 735 tonn.
Byggðakvóti er gefinn út til að
vega á móti samdrætti á kvóta
og vinnslu og samdrætti í rækjuog skelvinnslu sem hefur orðið í
sveitarfélögum.
- skó

fyrir iPad og snjallsíma sem safnar
fréttum og upplýsingum á einn stað
stóð uppi sem sigurhugmyndin í
hugmyndakeppninni Startup Weekend í ár.
„Nuus hjálpar neytandanum
að nálgast fréttaefni sem hann
hefur áhuga á, með aðgengilegum
og þægilegum
hætti. Þetta er
eins og Spotify
nema bara fyrir
fréttir,“ útskýrir
Ragnar Örn Kormáksson, skipuleggjandi Startup Weekend á
RAGNAR ÖRN
Íslandi, sem fram
KORMÁKSSON
fór um helgina.
Hugmyndirnar í ár voru af
ýmsum toga. „Einn aðili hannaði
bollastand fyrir reiðhjól. Þetta er
allt frá öppum yfir í bollastanda.“
Þátttakendurnir, sem voru á
öllum aldri, fengu þjálfun og aðstoð
við uppbyggingu viðskiptahugmynda en markmið Startup Weekend er að stuðla að stofnun nýrra
sprotafyrirtækja á Íslandi.
Startup Weekend er alþjóðlegur
viðburður sem fram fór í Háskólanum í Reykjavík en þetta er í þriðja
sinn sem Klak Innovit og Landsbankinn standa fyrir slíkri helgi í
Reykjavík.
„Þetta er viðburður sem við
sækjum frá Bandaríkjunum en
áður höfðum við verið með svipaða
viðburði, svokallaðar atvinnu- og
nýsköpunarhelgar víðs vegar um
landið í samvinnu við Landsbankann. Startup Weekend er hins vegar
stærri í sniðum,“ segir Ragnar Örn.
Dómarar keppninnar í ár voru

UNNIÐ AF KAPPI Þátttakendur vinna að hugmyndum sínum alla helgina og fara

varla út úr húsi.

MYND/DILJÁ VALSDÓTTIR

Um 8.000 fyrirtæki stofnuð eftir viðburð
Startup Weekend er alþjóðlegur viðburður sem hefur farið sigurför um
heiminn. Á heimsvísu hafa yfir 8.000 fyrirtæki verið stofnuð með þátttöku
yfir 100.000 frumkvöðla í 400 borgum.
Þekktasta hugmyndin hér á landi sem orðið hefur til á Startup Weekend
er líklega vefsíðan Ævispor, aevi.is. Þar getur fólk hlaðið inn skrám, skrifað
skilaboð og fleira, og er efnið sent fyrirfram völdum viðtakendum eftir
andlát.

þau Magrét Ormslev Ásgeirsdóttir
frá Landsbankanum, Stefán Jökull
Stefánsson frá DCG og Hrefna
Briem frá Háskólanum í Reykjavík. „Þau athuguðu ýmislegt þegar
þau völdu sigurhugmyndina, eins og
hvort viðskiptamódelið gengi upp,
hvernig tekjuöflunin gæti gengið,
útfærsluna og hversu miklu hópurinn afkastaði yfir helgina,“ segir
Ragnar Örn um fyrirkomulagið.
Unnið var í þrettán teymum og

voru þrír til átta manns í hverju
teymi, en alls tóku um 70 manns
þátt í keppninni.
„Fólk fór vart út úr húsi alla
helgina, það var mikill dugnaður
og metnaður í fólkinu. Mikilvægt
er þó að fyrirtækin eða teymin
haldi áfram að vinna með hugmyndir sínar og sæki um að fara frumkvöðlakeppnina Gulleggið, sem
fram fer árlega á vorin,“ segir
Ragnar Örn.
gunnarleo@frettabladid.is

Byggingu tæplega 90 hjúkrunarrýma fyrir aldraða í Reykjavík slegið á frest:

Mikilvægt verkefni í uppnámi
HEILBRIGÐISMÁL Kristján Þór Júlíusson heilbrigðis-

HRAFNISTA

ráðherra hefur tilkynnt Reykjavíkurborg að byggingu tæplega 90 hjúkrunarrýma fyrir aldraða við
Sléttuveg í Reykjavík hafi verið slegið á frest.
Dagur B. Eggertsson, formaður
borgarráðs, harmar þessa ákvörðun
og segir þörf á byggingu hjúkrunarrýma fyrir 250 manns á höfuðborgarsvæðinu á næstu tveimur árum.
„Þetta þýðir að mjög mikilvæg
uppbygging í þágu aldraðra hér við
Sléttuveg í samvinnu Hrafnistu og
borgarinnar er í uppnámi. Þar með
DAGUR B.
eru auðvitað þeir 88 einstaklingar
EGGERTSSON
á hverjum tíma sem þurfa hjúkrunarrými í uppnámi og þeirra aðstandendur,“ segir
Dagur.
Hann segir þetta einnig slæmar fréttir fyrir Landspítalann því eitt af vandamálum hans sé að geta ekki
útskrifað aldraða einstaklinga sem þurfi á hjúkrunarheimilum að halda. Talið er að byggja þurfi hjúkrunarheimili fyrir 250 einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu á næstu tveimur árum. Nú þegar eru 116

Talið er að
byggja þurfi
hjúkrunarheimili fyrir
250 manns
á höfuðborgarsvæðinu á næstu
tveimur árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

einstaklingar á biðlista eftir slíku heimili og þar af
84 í Reykjavík.
„Það er í raun erfiðara að komast á þennan biðlista
en áður því við erum farin að sinna veiku fólki meira
heima í gegnum heimahjúkrun og heimaþjónustu. En
það sem er einnig athyglisvert við þennan biðlista er
að það er mjög hátt hlutfall Reykvíkinga á honum.
Því teljum við mjög brýnt að hjúkrunarheimili rísi
hér í Reykjavík,“ segir formaður borgarráðs. - hmp
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Samningafundur í makríldeilunni haldinn í Lundúnum í vikunni:

Smyglari í gæsluvarðhaldi:

Einstakt tækifæri til að ná sátt

Með þrjú kíló
af amfetamíni

SJÁVARÚTVEGUR „Ef við

25.926

innflytjendur
eru búsettir hér
á landi samkvæmt nýjustu mælingu
Hagstofu Íslands.
Alls eiga 14.893 landsmenn eitt erlent
foreldri og annað íslenskt. Alls eru
218.038 til viðbótar Íslendingar með
engan erlendan bakgrunn eða önnur
kynslóð innflytjenda. Heimild: Hagstofan.is

Ný könnun á fylgi flokka:

Stjórnarflokkarnir tapa fylgi
STJÓRNMÁL Ríkisstjórnarflokkarnir mælast samanlagt með 38
prósenta fylgi samkvæmt nýrri
könnun Félagsvísindastofnunar
Háskóla Íslands sem birt var í gær.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist
með 23,2 prósenta fylgi. Framsóknarflokkurinn mælist með 14,8
prósent og fellur um tíu prósentustig frá alþingiskosningunum í vor.
Samfylkingin mælist annar
stærsti flokkur landsins
með um 20 prósenta fylgi.
Vinstrihreyfingin – grænt framboð mælist með 14,5 prósent,
Björt Framtíð með 12,4 prósent og
Píratar með 8,5 prósent.
- hmp

Fengi sjö borgarfulltrúa:

Besti flokkurinn stærstur
STJÓRNMÁL Besti flokkurinn fengi
37 prósent atkvæða, og þar með
sjö borgarfulltrúa í Reykjavík, ef
kosið yrði nú. Flokkurinn yrði þá
stærstur flokka í borginni. Þetta
kemur fram í könnun sem Capacent gerði fyrir fréttastofu RÚV.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist
þar með 31 prósenta fylgi og fimm
borgarfulltrúa. Fimmtán prósent
kjósenda styðja Samfylkinguna,
sem fengi tvo borgarfulltúa, og
10 prósent Vinstrihreyfinguna –
grænt framboð, sem fengi einn
borgarfulltrúa. Framsóknarflokkurinn mælist með fjögurra
prósenta fylgi.
- hg

ÍRAK

37 farast í sprengjuárás
Sjálfsmorðsárás var gerð á kaffihús
í Bagdad ,höfuðborg Íraks, í gær. Að
minnsta kosti 37 létust og 42 slösuðust
þegar lögreglubíl, hlöðnum sprengiefni,
var ekið inn í kaffihúsið, sem er mikið
sótt af ungu fólki.

ur í Lundúnum á miðnáum ekki samningum
vikudaginn.
Kolbeinn segir útvegsnúna þegar ráðgjöfin fer
upp um 65 prósent og
menn frá upphafi hafa
samsvarar nú því sem
lagt áherslu á að samnmenn hafa verið að veiða
ingar náist í deilunni sem
held ég að möguleikar á
staðið hefur í um sjö ár.
samningum í framtíðTalið er að á fundinum
inni verði litlir,“ segir
muni EvrópusambandKolbeinn Árnason, framið bjóða Íslendingum og
kvæmdastjóri Landssam- KOLBEINN
Færeyi ngum hvorum
ÁRNASON
um sig um tólf prósent
bands íslenskra útvegsmanna, LÍÚ, um samningafund í
af veiðiheimildunum, en hingað
makríldeilunni sem haldinn verðtil hafa sambandið og Norð-

menn mest boðið þeim sex til sjö
prósent.
„Það er hins vegar algerlega
skýrt í mínum huga að ef við
ætlum að ganga til samninga
og klára þetta, þurfa allir sem
taka verulegan þátt í veiðunum
að vera með. Þannig að ég legg
gríðarlega áherslu á það ef
samningar nást, verði það á sem
allra breiðustum grunni og að
Færeyingar verði með í því,“
segir Kolbeinn.
- hmp

DÓMSMÁL Tæplega þrítugur
maður hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan hann kom til landsins
frá Brussel 22. september síðastliðinn og tæp þrjú kíló af amfetamíni fundust vandlega falin í farangri hans.
Maðurinn er lettneskur ríkisborgari og var stöðvaður við
hefðbundið tolleftirlit. Fleiri
hafa ekki verið handteknir vegna
málsins og ekki liggur fyrir hvort
maðurinn hefur komið áður til
Íslands.
- sh

Þungar skattaálögur vinna
gegn jarðstrengjavæðingu
Skattaálögur stjórnvalda eru ein af ástæðum þess að jarðstrengir eru vart raunhæfur kostur til uppbyggingar
flutningskerfis raforku, segir forstjóri Landsnets. Kostnaðarmunur á loftlínu og jarðstreng erlendis er lítill.
ORKUMÁL „Það er alveg með ólík-

indum að jarðstrengir skuli bera 15
prósenta vörugjöld á meðan allur
búnaður sem fer til loftlína ber
ekkert slíkt. Vilji menn leggja sitt
af mörkum til að jarðstrengir verði
raunhæfur kostur þá geta menn
ekki gert þann kost vísvitandi dýrari,“ segir Þórður Guðmundsson,
forstjóri Landsnets. Hann kallar
eftir stefnumörkun stjórnvalda er
varðar flutningskerfi raforku.
„Þetta er einn
af þeim þáttum
sem gerir kostnaðinn meiri hér
en erlendis. Þó
margt annað
skipti máli þá
ÞÓRÐUR
blasir þetta við.“
GUÐMUNDSSON
Eins og kunnugt er greinir Landsnet og aðra
hagsmunaaðila á um muninn á
kostnaði við að leggja loftlínu annars vegar og jarðstreng hins vegar.
Landsnet segir hann margfaldan en
á móti eru tekin dæmi frá öðrum
löndum þar sem sá munur er jafnvel enginn. Þegar Anholt-strengurinn danski var lagður reyndist
stofnkostnaður á kílómetra einungis um 1,5 sinnum hærri.
Bændablaðið fjallaði á fimmtudag um lagningu háspennu jarðstrengja í Frakklandi. Þar kemur
fram að kostnaðurinn við lagningu
jarðstrengja þar í landi sé sá sami
og við lagningu loftlínu miðað við
45 ára afskriftartíma. Byggðu upplýsingarnar á heimsókn áhugamanna frá Íslandi til RTE, fransks
orkuflutningsfyrirtækis. Yfirstjórn Landsnets heimsótti fyrir-

LÍNURNAR
LAGÐAR Loft-

línur, með öllu
sem þeim fylgja,
eru mikil mannvirki og þyrnir í
augum margra.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

tækið tveimur vikum fyrr, kemur
fram í umfjöllun blaðsins.
En upplýsingarnar frá Frakklandi breyta ekki myndinni hvað
varðar Ísland, segir Þórður. „Það
eru svo mörg atriði er varða
kostnaðinn sem eru ólík hjá þeim
og okkur“, og vísar hann meðal
annars í skattaálögur stjórnvalda
hér á landi.
Þórður segir hins vegar að
Landsnet sé að endurskoða þessi
mál og ljóst að kostnaður fer
lækkandi. „Við erum að endurskoða allar okkar áætlanir um
jarðstrengi; ekki síst einstaka
kostnaðarþætti er varða jarðstrengjavæðingu.“

Ráðherra vill stefnumótun og þjóðarsátt
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, lagði fyrr í
október fram skýrslu varðandi mótun stefnu um lagningu raflína í jörð.
Þar kemur fram eindregin skoðun ráðherra að nauðsynlegt sé að stjórnvöld móti skýra stefnu um framtíðaruppbyggingu.
Þar segir ráðherra: „Þar sem hér er um að ræða eina af grundvallarstoðum í orkumálum Íslands er æskilegt að um framtíð þessara mála ríki
almenn sátt. […] Markmiðið er því að í framhaldi af umræðu um skýrslu
nefndarinnar muni stjórnvöld móta opinbera stefnu að því er snertir
lagningu raflína í jörð og framtíðaruppbyggingu raforkukerfisins.“

Um sátt í þjóðfélaginu varðandi
uppbyggingu flutningskerfisins
með jarðstrengjavæðingu segir
Þórður. „Við höfum verið að kalla
eftir að þessi mál séu skoðuð af

stjórnvöldum og mótuð stefna í
jarðstrengjamálum, og ráðherra
er að hreyfa við þessu máli þessa
dagana,“ segir Þórður.
svavar@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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8-15 m/s NV- og V-til, annars hægari.
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SNÝST Í N-ÁTT og bætir í vind eftir fremur hæga helgi. Strekkingur NV-til í dag en
bætir í á morgun og má búast við hvassviðri NV- til á miðvikudag. Úrkoma N- og
A-lands næstu daga. Hiti um eða undir frostmarki fyrir norðan en að 5 stigum S-lands.
Alicante 26°
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21°

San Francisco 19°
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3°
Miðvikudagur
Allhvass vindur NV-til, hægari A-lands
Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður
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Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800
Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020
Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535
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VEISTU SVARIÐ?

Rauði krossinn á Íslandi styrkir baráttu gegn kynlífsánauð og þrælahaldi í Hvíta-Rússlandi:

Hundruðum hefur verið hjálpað úr ánauð
HJÁLPARSTARF Rauði krossinn á

1. Hversu margir eru lögbundnir frídagar hér á landi?
2. Hvað heitir nýr formaður Landssambands smábátaeigenda?
3. Hvaða íslenski fótboltamaður er á
leiðinni til reynslu til skoska liðsins
Celtic?
SVÖR:

Íslandi hefur með stuðningi utanríkisráðuneytisins styrkt baráttu
gegn þrælahaldi í Hvíta-Rússlandi með fjárhagsaðstoð og ráðgjöf undanfarin þrjú ár. Talið er
að fórnarlömb mansals þar séu
nú yfir 1.000 á ári.
„Þetta er mjög dapurlegt. Það
hversu algengt þetta er sýnir
manni hversu aðstæðurnar eru
bágar þarna,“ segir Nína Helgadóttir, verkefnisstjóri hjá Rauða
krossinum, sem er nýlega komin

1. Tólf. 2. Halldór Ármannsson. 3. Viðar
Örn Kjartansson.

LÍFSINS GANGA
MEÐ ADHD

Ráðstefna á Grand hótel
25. og 26. október 2013

frá Vitebsk í Hvíta-Rússlandi þar
sem Rauði krossinn ætlar að takast á við ný verkefni.
„Þar hefur 250 manns tekist
að komast úr ánauð. Þetta er fólk
sem var í kynlífsánauð auk barna
sem kynlífsmyndir hafa verið
teknar af. Fjöldi hefur einnig
verið gabbaður í þrælavinnu til
Rússlands. Talið er að þetta séu
aðeins tíu prósent af raunverulegum fjölda.“
Um eitt þúsund sjálfboðaliðar
tóku þátt í verkefninu sem Rauði

krossinn á Íslandi hefur að
undanförnu styrkt í Gomel. „Þar
fengu 128 fórnarlömb ánauðar
félagslegan, sálfræðilegan og
lagalegan stuðning við að koma
undir sig fótunum aftur. Við
höfum reynt að fá fólkið sjálft til
að gerast talsmenn út á við til að
vara við þessu en það hefur ekki
tekist þar sem þessu fylgir mikil
skömm. Það hefur varla tekist
að fá það til að taka þátt í sjálfshjálparhópum,“ greinir Nína frá.
- ibs

Í HVÍTA-RÚSSLANDI Sjálfboðaliði
Rauða krossins fræðir jafnaldra sína um
hættur mansals.
MYND: RAUÐI KROSSINN

Þarf að bæta ímynd
ÖBÍ segir formaður
Ellen J. Calmon, nýkjörinn formaður Öryrkjabandalags Íslands, vill þétta hóp
aðildarfélaga bandalagsins og breyta baráttuaðferðum. Nærri 9% þjóðarinnar tilheyra bandalaginu og huga þarf að því hve stóran og ólíkan hóp er um að ræða.
FÉLAGSMÁL „Við vitum að ímynd

OG HVAÐ SVO?
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á heimasíðu ADHD
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boðar til almennra félagsfunda
Reykjavík þriðjudaginn 22. október
á Störhöfða 31 1. hæð kl. 16.30
og á Akureyri á Hótel KEA
miðvikudaginn 23. október kl. 16.00

Dagskrá
1. Kjaramál
2. Önnur mál
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ÖBÍ hefur beðið hnekki og það
nýtur ekki þeirrar virðingar og
hefur ekki þann sess sem það á að
hafa í samfélaginu,“ segir Ellen J.
Calmon, sem var kjörin formaður
Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ) á
aðalfundi bandalagsins síðastliðinn
laugardag.
Á fundinum bættust þrjú félög
við bandalagið svo nú eru alls
37 félög innan þess og hátt í 9%
Íslendinga eru í aðildarfélögum
bandalagsins.
„Ég tel nauðsynlegt að vinna í
þessum ímyndarmálum og að við
fáum almenning með okkur. Við
viljum að almenningur sé meðvitaðri um þennan stóra hóp sem
er innan bandalagsins. Þetta eru
mörg ólík félög með ólíkar þarfir. Innan bandalagsins eru meðal
annars öryrkjar, fatlaðir, sjúkir og
aðstandendur.“
Ellen segist fyrst og fremst
standa fyrir meiri samræðu og
samvinnu sem formaður og telur
að formaður ÖBÍ eigi að stuðla að
samvinnu aðildarfélaga og vera
leiðandi út á við.
„Ég tel mjög mikilvægt að ÖBÍ
öðlist aftur þann sess og þá virðingu í samfélaginu sem það hefur
áður haft,“ segir Ellen. Meðal baráttumála sem hún setur á oddinn
eru samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks,
aðgengismál, og þá ekki síst varðandi aðgengi að upplýsingatækni,
flutningur málefna fatlaðs fólks til
sveitarfélaganna og málefni heilbrigðisþjónustunnar. „Þar hefur
þjónustustigið lækkað á síðustu

FJÖLGAR Í ÖBÍ Nú eru 37 aðildarfélög að bandalaginu.

Ég tel
mjög
mikilvægt
að ÖBÍ öðlist
aftur þann
sess og þá
virðingu
í samfélaginu sem það
hefur áður haft.
Ellen J. Calmon,
formaður Öryrkjabandalags
Íslands

árum og aukinn kostnaður leggst
þungt á okkar félaga,“ segir Ellen.
Hún vill auka samstarf við
atvinnulífið í því skyni að minnka
fordóma og gera fötluðum og sjúkum kleift að stunda vinnu sína. Til
þess þurfa atvinnurekendur að
koma til móts við þá. Að auki vill
Ellen standa fyrir breyttum baráttuaðferðum. „Ég sagði í ræðu

MYND/MARGRÉT ÖGN RAFNSDÓTTIR

minni á aðalfundinum að ef þú
öskraðir í hvert sinn sem þú opnar
munninn þá hættir fólk að hlusta.
Þetta er ekki bara spurning um
ályktanir og mótmæli, heldur líka
samvinnu.“
Verkefni Ellenar er gríðarstórt.
„Mitt fyrsta verk verður að hitta
formenn og framkvæmdastjóra
hvers félags og heyra hvernig
hjartað slær. Þá er spurning hvernig ÖBÍ getur stutt við félögin. Ekki
endilega með beinum fjárútlátum
heldur stutt við þau svo þau fái að
blómstra sjálf.“
Ellen vann nauma kosningu
um formannssætið en hún fékk
50 atkvæði, Guðmundur Magnússon fráfarandi formaður fékk 46
atkvæði og tvö atkvæði voru auð.
„Ég þarf að sannfæra fólk um ég
sé verðugur málsvari og þetta er
sigur sem ber að fara mjög vel
með,“ segir Ellen.
samuel@frettabladid.is

Hraunavinir ekki af baki dottnir og halda áfram varðstöðu í Gálgahrauni

Á annað hundrað á útkallslista

25%

afsláttur

Kæli- og frystiskápar
Kæli

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is
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UMHVERFISMÁL „Hraunavinir ætla

Á VERÐI

að halda áfram varðstöðu í Gálgahrauni,“ segir Skúli Bjarnason, lögmaður náttúrverndarsamtakanna.
Hann segir að Vegagerðin hafi tilkynnt Hraunavinum á fundi að hún
myndi hefja framkvæmdir í Gálgahrauni og því hafi menn ákveðið að
hafa fólk á vakt í hrauninu.
Héraðsdómur Reykjaness hafnaði beiðni náttúrverndarsamtakanna um að leitað skyldi ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins vegna
framkvæmda í Gálgahrauni en
samtökin telja sig hafa lögvarinna
hagsmuna að gæta vegna lagningar
Álftanesvegar um Gálgahraun.
Úrskurðinum var vísað til
Hæstaréttar og er niðurstöðu hans
beðið. Skúli segir að hugur sé í
mönnum. Á útkallslista Hraunavina séu á annað hundrað manns.
Fólk sem sé tilbúið að verja hraunið.
„Ég á eftir að sjá að innanríkis-

Hraunavinir
ætla að halda
áfram varðstöðu í Gálgahrauni til að
koma í veg
fyrir lagningu
Álftanesvegar
um Gálgahraun.
FRÉTTABLAÐIÐ /GVA

ráðherra, sem er yfir maður
Vegagerðarinnar og jafnframt
dómsmálaráðherra, fari að siga
lögreglunni á fólk á meðan lögbannsmálið er enn óútkljáð,“ segir
Skúli.
- jme

Hraunavinir ætla að
halda áfram varðstöðu
í Gálgahrauni
Skúli Bjarnason,
lögmaður Hraunavina

AMERÍSKIR
EFTIRRÉTTIR

AMERICAN PIE

Epla- , Bláberja-, Kirsuberja- og Graskersbökur
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LÍFRÆNAR
L
LÍFRÆ
FRÆN
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R VÖFFLUR
VÖFFLU
ÖFF UR

Bláberjavöﬄur og Heilhveiti- og Hörfrævöﬄur
pie without
You can’t have a

SARA LEE

Key Lime og Original Ostakökurr

“Kúvip”

Nýtt

M&M’s

Terra Grænmetis Snakk

Cheerios og Kix

Jolly Rancher og Lifesavers

Fáránlega gott

Delicious and all natural gourmet snack

Auðvitað Cherrios með kanil

Til að smjatta á!

Gildir til 27. október á meðan birgðir endast.

TILBOÐ

15%

afsláttur á kassa
af völdum vörum

Quaker Haframjöl

Minute Maid & Kool-Aid

Ocean Sprey Cranberry

Now

Til að byrja daginn á

Fær þig til að brosa

Hressandi trönuberjadrykkur - 4 saman í pakka

Úrval af lágkolvetna matvöru frá Now
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Hauskúpa kollvarpar kenningum
Kenningar um fjölda tegunda fornmanna standa völtum fótum eftir að heilleg hauskúpa sem fannst í Georgíu sýndi fram á mikinn mun á
mönnum sömu tegundar. Áfall fyrir suma fræðimenn, segir mannfræðingur. Stendur ekki undir svona stórum fullyrðingum, segir annar.
Brjánn
Jónasson
brjann@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING
Létu mannfræðingar fjölbreytileika
á meðal forfeðra nútímamannsins
blekkja sig?

Stór beinafundur í Georgíu hefur
hleypt sérfræðingum í fornum
manntegundum í fullkomið uppnám. Langlífar kenningar mannfræðinga um að nokkrar ólíkar
tegundir fornmanna hafi þrifist á
jörðinni fyrir um tveimur milljónum ára sæta nú harðri gagnrýni.
Rannsóknir á beinunum sem
fundust í Dmanisi í Georgíu benda
til þess að bein sem vísindamenn
hafa eignað mismunandi tegundum
hafi öll tilheyrt sömu tegund fornmanna, forföður nútímamannsins.
Munur á beinunum virðist einfaldlega dæmi um fjölbreytileika innan
tegundarinnar.
Hingað til hefur það verið viðurkennd staðreynd að fornmenn
af tegundunum Homo habilis,
Homo rudolfensis, Homo gautengensis, Homo ergaster og Homo
erectus hafi verið uppi fyrir um 1,8
milljónum ára, allar á sama tíma. Í
nýrri grein í vísindaritinu Science
hafnar hópur vísindamanna þeirri
túlkun á beinafundum. Þeir telja
hauskúpurnar allar tilheyra mönnum af tegundinni Homo erectus.
Afar heilleg hauskúpa sem fannst
nýverið í Dmanisi í Georgíu varð til

þess að hópur vísindamanna fór að
velta fyrir sér fjölbreytileika innan
tegunda. Hauskúpan var ólík fimm
öðrum sem fundist hafa í Dmanisi.
Mun minna rými var fyrir heilann,
stærri tennur og lengra andlit.
Allir sex fornmennirnir eru taldir hafa dáið á nokkur hundruð ára
tímabili við vatnsból sem dró ekki
bara að sér fornmenn heldur einnig
rándýr á borð við sverðketti.
„Það hefur aldrei áður fundist
svona vel varðveitt hauskúpa frá
þessu tímabili,“ segir Christoph
Zollikofer, prófessor við Mannfræðistofnun Zürich-háskóla í
Sviss, við breska vefmiðilinn
Guardian. Flestar hauskúpur fornmanna sem fundist hafa eru í
molum og hafa vísindamenn þurft
að púsla þeim saman.
Þessi einkennilega hauskúpa
varð til þess að mannfræðingarnir fóru að rannsaka fjölbreytileika
meðal nútímamanna og í simpönsum. Niðurstaða þeirra var sú að
þótt hauskúpurnar sex frá Dmanisi
væru að mörgu leyti ólíkar væri
munurinn á þeim ekki meiri en sá
sem finnst á meðal bæði manna og
simpansa.
Því næst báru vísindamennirnir
hauskúpurnar sex saman við aðrar
hauskúpur frá svipuðum tíma.
Þeirra niðurstaða var afdráttarlaus.
Munurinn á því sem talið hefur
verið að séu mismunandi tegundir
er svipaður eða minni en munurinn
á hauskúpum nútímamannsins.
„Allir fornmenn sem voru uppi á
sama tíma og sexmenningarnir frá
Dmanisi voru trúlega af tegundinni

Hluti fræðimanna
á þessu sviði mun taka
þessu fagnandi en fyrir
aðra verður þetta talsvert
áfall.
Christoph Zollikofer, prófessor við
Mannfræðistofnun Zürich-háskóla

Homo erectus,“ segir Zollikofer við
Guardian. „Með því erum við ekki
að segja að mannfræðingar hafi
gert mistök þegar þeir skoðuðu
beinin á sínum tíma, þeir höfðu einfaldlega ekki þær upplýsingar sem
við höfum í dag.“
Zollikofer segist átta sig á því að
þessi kenning hans og kollega hans
muni ekki falla í kramið hjá öllum.
„Hluti fræðimanna á þessu sviði
mun taka þessu fagnandi en fyrir
aðra verður þetta talsvert áfall.“
„Ef menn hefðu fundið hauskúpurnar sex frá Dmanisi á sex
mismunandi stöðum í Afríku
hefðu þær líklega verið eignaðar
nokkrum mismunandi tegundum.
En allur þessi fjölbreytileiki rúmast innan einnar tegundar,“ segir
David Lordkipanidze, sérfræðingur
Þjóðminjasafns Georgíu, sem stýrir
uppgreftrinum í Dmanisi.
Ekki eru allir mannfræðingar
sem sérhæfa sig í fornmönnum
sannfærðir. „Þetta er ótrúlega
mikilvægur fundur en ég tel ekki
að gögnin sem þeir eru með standi
undir svona stórum fullyrðingum,“
segir Lee Berger, prófessor við
Witwatersrand-háskóla í SuðurAfríku.

HEILLEG HAUSKÚPA David Lordkipanidze, sérfræðingur Þjóðminjasafns Georgíu,

sýnir heillega hauskúpu fornmanns sem var uppi fyrir um 1,8 milljónum ára.
NORDICPHOTOS/AFP

Fyrstur til að nota verkfæri og elda mat
Sexmenningarnir frá Dmanisi í
Georgíu tilheyra fornmönnum af
tegundinni Homo erectus. Nafnið
þýðir „hinn upprétti maður“.
Tegundin kom fyrst fram í Afríku
fyrir um 1,8 milljónum ára og
dreifðist víða þar til fyrir um 150
þúsund árum. Beinagrindur af þessari tegund fornmanna hafa fundist

víða í Afríku, á Indlandi, Kína, Jövu
og Englandi.
Fornmenn af tegundinni Homo
erectus voru frekar líkir nútímamanninum. Þeir gengu uppréttir og
voru um 180 sentímetrar á hæð.
Talið er að Homo erectus hafi
verið fyrsta tegundin sem notaði
verkfæri, beislaði eld og eldaði mat.

500 ÞÚS. KR. KAUPAUKI FYLGIR QASHQAI
NISSAN

QASHQAI

iPad 32GB

ENNEMM / SÍA / NM58914

fylgir með á
s amt
veglegri hlí
fðartösku

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

TILBOÐSDAGAR Í LYFJUM & HEILSU
20% AFSLÁTTUR AF EUCERIN VÖRUM

Viltu hreina og ferska húð?

Viltu endurnýja húðina?

Viltu draga úr húðblettum?

Færðu bólur?

Eucerin DermatoCLEAN hreinsilínan hreinsar og lætur húð þína
sannanlega anda betur.

Eucerin DermoDENSIFYER eykur
teygjanleika og þéttleika og hraðar
endurnýjunarferli húðarinnar.

Eucerin EVEN BRIGHTER minnkar
húðbletti þar sem upptökin eru.

Eucerin DermoPURIFYER
berst gegn bólum og feitri
húð á fjóra vegu.

Landsbyggðin

Viltu heilbrigðara hár?

Róar og verndar!

Vantar húðinni raka?

Ertu þurr?

Eucerin DermoCapillaire
hárvörurnar takast á við erfiðustu
vandamálin í hári og hársverði.

Eucerin Aquaphor er
alhliða græðandi krem
sem mýkir og verndar
þurra, sára og
sprungna húð.

Eucerin AQUAporin andlitskremin
veita húðinni enn meiri raka.

Eucerin sturtuolían
gerir kraftaverk fyrir
þurra húð.

Glerártorg Akureyri
Hrísalundur Akureyri
Dalvík

Höfuðborgarsvæðið
Kringlan

Keflavík

Austurver

Selfoss

JL-húsið

Hveragerði

Domus Medica

Þorlákshöfn

Glæsibær

Hella

Eiðistorg

Hvolsvöllur

Hamraborg

Vestmannaeyjar

Fjörður

Ertu með
viðkvæmar hendur?
Eucerin fljótandi handsápan
er góð fyrir þurrar hendur.

GILDIR FRÁ
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Neyðarástand vegna elda
ÁSTRALÍA Búið er að lýsa yfir neyðarástandi í ríkinu Nýja Suður Wales í AusturÁstralíu, þar sem slökkviliðsmenn berjast við gífurlegan fjölda gróðurelda
sem þegar hafa eyðilagt hundruð heimila og meira en 109 þúsund hektarar hafa
brunnið. Talið er að aðstæður muni versna enn frekar á næstu dögum vegna hás
hitastigs og sterkra vinda og hefur ástandið ekki verið svona slæmt í 40 ár. Varað
er við því að á næstu dögum geti nokkrir eldar vaxið gífurlega og jafnvel ógnað
Sydney.

1

Fjöldi manns ferst í bílasprengju
SÝRLAND Að minnsta kosti 30 manns létust í bílasprengju í útjaðri borgarinnar
Hama í Sýrlandi. Ríkisrekin fréttastofa í landinu segir að bíl, hlöðnum meira en
tonni af sprengiefnum, hafi verið ekið upp að eftirlitsstöð á fjölförnum vegi þar
sem bíllinn var sprengdur. Í sprengingunni sprakk eldsneytisflutningabíll og olli
það frekari skemmdum og mannfalli. Árásin var framin af samtökunum al-Nusra
Front sem eru tengd al-Qaeda og var henni beint gegn hermönnum ríkisstjórnar
Sýrlands en flestir sem féllu voru óbreyttir borgarar.

2

Mubarak aftur fyrir rétti
EGYPTALAND Réttarhöldin yfir Hosni Mubarak, fyrrverandi forseta Egyptalands, hafa verið tekin upp aftur fyrir luktum dyrum. Mubarak, sem stjórnaði
Egyptalandi í 30 ár, er kærður fyrir að hafa valdið dauða hundruð mótmælenda
árið 2011 þegar hann féll frá völdum. Mubarak, sem er 85 ára gamall, var sakfelldur á síðasta ári fyrir sömu sakir, en hann áfrýjaði dómnum og ákveðið var að
málið færi aftur fyrir dóm. Hann hefur verið í haldi frá því skömmu eftir að hann
féll frá völdum og síðustu mánuði hefur hann verið í stofufangelsi. Eftirmaður
Mubaraks, Mohamed Morsi, mun einnig fara fyrir dóm eftir tvær vikur, þar sem
hann er ákærður fyrir að hafa valdið dauða mótmælenda skömmu áður en honum
var komið frá völdum.

3

Áskoranir á mörkuðum hafa sjaldan verið meiri en nú. Tækifærin sem
þeim fylgja geta verið dýrmæt. Njóttu ráðgjafar sérfræðinga við
mat á árfestingarkostum og nýttu tækifærin á verðbréfamarkaði
með eignastýringu MP banka. Þjónusta okkar er sniðin að þörfum
viðskiptavina og við bjóðum ölbreytt úrval árfestingarleiða til að
ná ávöxtunarmarkmiðum hvers og eins.

Sjóræningjar handsamaðir
SÓMALÍA Hópur Sómala, sem grunaðir eru um árásir á skip í Indlandshafi,
hefur verið handsamaður af alþjóðlegri sveit sem vinnur gegn sjóránum á
stóru hafsvæði við austurströnd Afríku. Mennirnir níu voru handsamaðir eftir að
þeir höfðu ráðist á olíuflutningaskip og spænskt fiskiskip. Skip frá Bretlandi og
Hollandi tóku þátt í aðgerðinni, auk flugvéla frá Lúxemborg.

4

NEYÐ

Hundruð
heimila hafa
eyðilagst í
gróðureldum
í AusturÁstralíu, og
er óttast að
eldarnir gætu
ógnað Sydney
á næstu
dögum.
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Nánari upplýsingar um árfestingarleiðir
og verðskrá á www.mp.is eða í síma  .
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www.mp.is

Hafðu samband
einkabankathjonusta@mp.is

www.volkswagen.is

Volkswagen Amarok

Fágaður og
fullur af orku
Volkswagen Amarok sameinar kosti lúxusjeppa og
pallbíls og býður upp á mikla notkunarmöguleika
fyrir fjölbreyttan lífsstíl. Amarok fæst nú með 2.0 TDI
180 hestafla dísilvél með 8 gíra sjálfskiptingu og
3.200 kg dráttargetu.
Eyðsla frá 7,6 lítrar/100km.*

Amarok Double Cab 2.0 TDI
180 hestöfl kostar frá

7.590.000 kr.
( 6.047.809 kr. án vsk)
*Miðað við blandaðan akstur á sjálfskiptum/beinskiptum
Volkswagen Amarok Startline Double Cab 2.0 TDI, 180 hö.

Komdu í reynsluakstur

Atvinnubílar

+(./$Ã/DXJDYHJLÃ5H\NMDYtNÃVtPLÃKHNODLVÃXPERêVPHQQXPODQGDOOW
+|OGXU$NXUH\ULÃ%tODVDOD6HOIRVVÃ%tOiV$NUDQHVLÃ+(./$5H\NMDQHVE Ã+HNOXVDOXULQQÌVDILUêL

Nú klárum við haustið!

Kanarí& Tenerife
á ótrúlegu verði
frá aðeins kr.

Kanarí

Tenerife

Verð frá kr. 119.900 í 16 nætur

Verð frá kr. 145.700 í 16 nætur

Roque Nublo 3. des. í 16 nætur

Parque Santiago 3. des. í 16 nætur

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð með einu
svefnherbergi. Sértilboð 3. desember í 16 nætur.

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð með einu
svefnherbergi. Sértilboð 3. desember í 16 nætur.

23. október
29. október
19. nóvember
3. desember

2 sæti laus
3 sæti laus
laus sæti
laus sæti

23. október
30. október
20. nóvember
3. desember

örfá sæti laus
uppselt
örfá sæti laus
örfá sæti laus
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Erum við í alvöru bókmenntaþjóð?

Gæði bóka miðað
við höfðatölu

B

ókaflóðið er byrjað. Daglega hellast inn fréttatilkynningar um nýjar bækur sem nú séu fáanlegar í næstu
bókabúð. Samkvæmt tilkynningum útgefendanna er
hver og ein nánast meistaraverk, eitthvað sem enginn
má missa af, og gildir þá einu hvort um er að ræða
nýjustu skáldsögur viðurkenndra höfunda, fyrstu smásögur ungra
höfunda, hekl- eða prjónabækur, megrunarfræði eða afrakstur
margra ára rannsóknarvinnu fræðimanna á einhverju sviði. Þetta
er allt stórkostlegt, sætir tíðindum, nýr tónn sleginn og gott ef
ekki bókmenntasögulegur viðburður. Hvorki meira né minna.
Þetta póstmóderníska viðhorf
að allt sé jafn merkilegt sem út
kemur á prenti virðist skila sér
í því að útlendingar fái þá tilfinningu að hérlendis sé tíunda
Friðrika
hver manneskja skáld. Í vikunni
Benónýsdóttir
sem leið birtist á vefsíðu BBC
grein eftir Rosie Goldsmith,
fridrikab@frettabladid.is
einn gesta á Bókmenntahátíð
í september, þar sem því er haldið fram að einn af hverjum tíu
Íslendingum gefi út bók einhvern tíma á lífsleiðinni. Af lestri
greinarinnar má helst ráða að allar séu þær bækur skáldskapur
þar sem Íslendingar séu jú fæddir sögumenn, en auðvitað á sá
skilningur ekki við nokkur rök að styðjast. Íslenskir rithöfundar
og bókmenntafrömuðir virðast þó frekar hafa ýtt undir þann misskilning en leiðrétt hann, ef marka má tilsvör þeirra sem tilfærð
eru innan gæsalappa í greininni, og Goldsmith dregur eðlilega
þá ályktun að á bak við blessaða statistíkina leynist heimsmet í
framleiðslu skáldskapar. Og í þeim skilningi að skáldskapur feli í
sér hagræðingu á sannleikanum má það auðvitað til sanns vegar
færa. Fjöldi útgefinna titla segir hins vegar ekki nokkurn skapaðan hlut um skáldskaparleg afrek Íslendinga, hvað þá að þeim
perlum sem á hverju ári leynast innan flóðsins sé nokkur greiði
gerður með því að setja þær í sömu hálsfesti og bækur um nýjasta
megrunaræðið eða heklaðar sófadúllur. Okkar góðu höfundar eiga
svo miklu betra skilið.
Eflaust þykir einhverjum að það óttaleg smámunasemi og
bókmenntasnobb að gera greinarmun á skáldskap og bókaframleiðslu. Hverju skiptir hvort fólk skrifar fagurbókmenntir eða
fegrunarráð ef það kemur út á bók sem hægt er að hafa með í
statistíkinni sem gerir okkur einstök í veröldinni? Við erum bara
mest og best og það jaðrar við landráð að skoða hvað að baki þeim
fullyrðingum liggur. Sá hugsunarháttur og skorturinn á sjálfsgagnrýni kom okkur reyndar á kaldan klaka fyrir fimm árum en
eftir því virðist ekki nokkur maður muna. Hið gagnrýnislausa
sjálfshól veður uppi sem aldrei fyrr og þótt við stærum okkur
kannski ekki lengur af fegurstu konum og sterkustu mönnum
heims þá blossar þjóðernisrembingurinn upp af minnsta tilefni og
úrtölufólki er vinsamlegast bent á að flytja bara úr landi sé það
ekki sammála. Slíkan málflutning þekkjum við úr sögunni sem
aðferð við að byggja upp sjálfstraust þjóða sem beðið hafa skipbrot í einhverjum skilningi og dæmin um afleiðingar hans ættu
að vera nægilega ógnvekjandi til að staldra við og skoða í fullri
alvöru hvert slíkur uppbelgdur þjóðernishroki leiðir.
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Fylgja ekki lögum
Fréttablaðið greindi frá því um helgina
að ákvæði í þingskaparlögum um
eftirlit þingforseta með fjarvistum og
forföllum þingmanna væri bara alls ekki
fylgt. Þetta sagði Einar K. Guðfinnsson,
forseti Alþingis, sjálfur í viðtali við
blaðið. Þótt þingsköp kveði á um að
þingmenn skuli sækja alla þingfundi
nema nauðsyn banni, og að það sé
forseta að meta nauðsynina, þá sé
þingmönnum í raun algjörlega í
sjálfsvald sett hvenær og hvers vegna
þeir fara í frí og með því sé ekkert
fylgst. Þetta skýrir hvers vegna Einar
vissi ekkert, frekar en aðrir.
um ferðir Sigmundar Davíðs
Gunnlaugssonar forsætisráðherra í síðustu viku.
Þetta er forvitnilegt.

Fræðslunámskeið í Heils
eilsuborg
b
24. október frá kl. 20:00-22
00-222:00
• Hvetjandi fyrirlestur og happdrætttisvinningar
ttisvinn
• Gefðu þér uppbyggilega og líﬂegaa kvölddstund
• Frjáls aðgangur að tækjasall
Heilsuborgar í eina viku
• Bækur Sirrýjar á sérstöku tilboðs
lboðss
verði þetta kvöld
• Verð aðeins kr. 2.900.Í þetta eina
ATH. í fyrra var uppselt!
skipti á árinu

Sirrý er félags- og fjölmiðlafræðingur
og hefur áralanga og farsæla reynslu
af námskeiðahaldi í samskiptafærni.
p

Skráning í síma 560 1010 eða á
mottaka@heilsuborg.is
eilsuborg

Lítt stemmdur fyrir rannsóknum
Einar lýsti því líka yfir um helgina að
fara þyrfti yfir lög um rannsóknarnefndir Alþingis–það gengi ekki að
setja á fót fleiri rannsóknarnefndir sem
hefðu óljóst erindi og færu langt fram
úr tímamörkum og fjárheimildum í
vinnu sinni. Með því gefur hann nýlegri
þingsályktunartillögu samherja
sinna í Sjálfstæðisflokknum langt
nef. Þeir höfðu, með Guðlaug Þór
Þórðarson fremstan í flokki, enn
á ný lagt fram tillögu um rannsókn á Icesave-málinu. Af orðum
Einars að dæma er hann
ekkert sérstaklega
spenntur fyrir
fleiri rannsóknarnefndum.
stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

Störukeppni?
Ketill B. Magnússon, formaður Heimilis og
skóla, skrifar 15. október grein í Fréttablaðið þar sem hann vekur athygli á því
sem hann kallar hættu á „ófriði í skólum
landsins“. Hann hvetur meðal annars
grunnskólakennara og sveitarfélög til að
endurnýja samninga sína án átaka. Þótt
gleðilegt sé að finna stuðning foreldra í
yfirstandandi kjaraviðræðum er nauðsynlegt að leiðrétta nokkur atriði.
Ólafur Loftsson
Það er rétt að grunnskólakennarar hafa
formaður Félags
lýst yfir óánægju sinni með kjörin, enda
grunnskólakennara
hafa þau dregist aftur úr öðrum stéttum. Sem betur fer virðist vera ríkjandi
skilningur á því í samfélaginu að þennan launamun verði að laga og gera laun
grunnskólakennara samkeppnishæf og
ekki lakari en stétta með sambærilegt
háskólanám og ábyrgð. Það er því nauðsynlegt að leiðrétta launin og skapa sátt
um kennarastarfið.
Eftir erfitt verkfall árið 2004 ákvað
Félag grunnskólakennara að endurskoða
aðferðafræði sína við gerð kjarasamninga.
Í því skyni hefur félagið reglulega þjálfað
samninganefnd sína í breyttum vinnubrögðum. Félagið hefur sótt upplýsingar og
þjálfun víða að, meðal annars frá Harvard
og MIT. Auðvitað er slíkt ekki ávísun á
árangur – það þarf tvo til að semja. Ég
KJARAMÁL

„Að laða til ssín það góð
góða
góða“

Þarf þá ekki að breyta þeim?
Á fimmtudag, síðasta þingdegi áður
en þingi var frestað, var kjörin ný þingskapanefnd, sem hefur það verkefni
með höndum að endurskoða þingsköp.
Einar K. Guðfinnsson er formaður
nefndarinnar og ætti kannski að gera
það að einu af sínum fyrstu verkum
að afnema þetta dauða
ákvæði um að hann
skuli fylgjast með
ástæðum forfalla og
meta nauðsyn þeirra.

➜ Að líkja kjaraviðræðum við

störukeppni er afar óviðeigandi og
ómálefnalegt.

fullyrði að samningaviðræður við sveitarfélögin af hálfu Félags grunnskólakennara
eru mjög markvissar og í föstum skorðum.
Að líkja kjaraviðræðum við störukeppni er
afar óviðeigandi og ómálefnalegt.
Öll stéttarfélög á Íslandi geta í nauðvörn
boðað til verkfalls. Það er ekki nokkur
ástæða til að ala á ótta meðal foreldra við
að grunnskólakennarar séu að fara í verkfall frekar en aðrir. Félag grunnskólakennara og Samband íslenskra sveitarfélaga hafa framlengt viðræðuáætlun sína
til 28. febrúar 2014. Áður en menn fara að
spá verkföllum er eðlilegt að samningsaðilar fái tækifæri til að ræða málin, fara
yfir samningsmarkmið hvors annars og
ná samkomulagi. Það verður ekki gert í
fjölmiðlum heldur samkvæmt tímasettri
aðgerðaáætlun sem aðilar hafa sett saman.
Það er einlæg von mín og markmið að ná
eðlilegri og sanngjarnri leiðréttingu fyrir
hönd grunnskólakennara í sátt við sveitarfélögin. Þannig er hagsmunum allra aðila
best borgið, kennara, sveitarfélaga, foreldra og síðast en ekki síst nemenda.
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Sóunin í
skáldskapnum
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Brynjar Níelsson sagði um daginn að við yrðum að forgangsraða til að afla þeirra þriggja
til fjögurra milljarða sem Landspítalinn þarf á að halda. Það er
rétt hjá honum. Hann sagði líka
að þetta væri áreiðanlega óvinsæl hugmynd – að forgangsraða.
Er það? Skyldi vera til sá Íslendingur sem er andvígur forgangsröðun þar sem heilbrigðismál fá
meira vægi? Það er að segja utan
ríkisstjórnarinnar?
Aftur á móti er hitt alveg hárrétt hjá Brynjari Níelssyni að
vandi okkar er fyrst og fremst
umfang skáldskaparins í landinu
og líka hitt að við eigum snarlega
að draga úr framlögum til skapandi greina; og nota það fé Landspítalanum til heilla – já og reisa
nýjan spítala í Fossvoginum þar
sem Borgarspítalinn er núna, í
miðju Reykjavíkur.
Sem sagt gott. Í skáldskapnum
er sóunin. Brynjari skjátlast hins
vegar þegar hann heldur að þar
muni eitthvað um þá aura sem
renna til listamannalauna – og
ríkið fær margfaldlega til baka
í ýmsu formi – og er vel varið
hvernig sem á það er litið.
Nei, það er annar íslenskur
skáldskapur sem þarf að beina
sjónum að til þess að bjarga þjóðarbúskapnum: Athafnaskáldskapurinn.
Raðþrotamenn
Í síðustu viku kom til umræðu
ein umfangsmesta og vinsælasta
skáldskapargreinin sem íslenskir
milljónamæringar hafa stundað
af sívaxandi andríki um árabil:
eignarhaldsfélagatilbúningurinn; kennitöluflakk með tilheyrandi athafnaskáldskap.
Halldór Grönvold hjá ASÍ
kynnti nýja skýrslu ASÍ um þessi
mál á fréttamannafundi í vikunni
og í máli hans komu fram sláandi
tölur. Kennitöluflakk er það nefnt
þegar verðmæti eru tekin út úr
félagi í tilteknum rekstri og sett
í nýtt félag en skuldir og skuldbindingar skildar eftir í fyrra
félaginu sem látið er fara í gjaldþrot. Þegar margendurtekið er
mætti kalla þetta athæfi nokkurs konar raðþrot, þegar sömu
einstaklingar, með sama reksturinn, stofna ný og ný félög utan
um starfsemi sína og virðist enginn amast við þessari iðju raðþrotamannanna nema ASÍ. Eitt
dæmið í skýrslunni er um mann
sem hefur farið með 29 félög í
gjaldþrot á sjö ára tímabili. Má
kannski segja að þetta sé orðinn
nokkurs konar lífstíll hjá manninum; „Nei elskan, ég kemst ekki
á eftir í sund með börnin, ég
þarf að fara með félagið í gjaldþrot en kem svo þegar ég búinn
að stofna nýtt – hvað á ég að láta
það heita?“
Þ essi sér íslensk a teg u nd
af hafnama n na er u nokkurs

Þessi séríslenska
tegund afhafnamanna eru nokkurs konar
ný tegund af einherjum
goðafræðinnar.
konar ný tegund af einherjum
goðafræðinnar sem eta, drekka
og drepa hver annan í dýrlegum
fagnaði í Valhöll og lifna svo jafnharðan við. Íslenskt athafnalíf er
nokkurs konar Groundhog Day
þar sem maður byrjar hvern dag
ósnortinn af atburðum gærdagsins, sem voru nákvæmlega þeir
sömu og bíða manns. Íslenskt viðskiptalíf virðist þjakað af altækri
gleymsku. Þetta er alíslenskt
alzheimer.
„Með takmarkaða ábyrgð“
Í skýrslunni segir að árið 2012
hafi verið á skrá 31 þúsund fyrirtæki á Íslandi „með takmarkaða ábyrgð“ sem kallað er, en
þá er átt við að forkólfur félagsins tekur ekki á sig aðra skuldbindingu en þá að greiða tiltekna
fjárhæð við stofnun félagsins.
Allar aðrar skuldbindingar sem
gerðar eru í nafni félagsins eru
á ábyrgð þess, ekki eigendanna.
Og því eru öll þessi gjaldþrot, öll
þessi þykjustufélög, allir þessi
athafnaskáldskapur; Tabula rasa
viðskiptalífisins.
Menn fá að stofna ný og ný
eignarhaldsfélög „með takmarkaða ábyrgð“ eins lengi og þeir
hafa úthald til og geta látið sér
detta í hug ný og ný fyndin nöfn á
félögin. Rekstur og umsvif þessara eignarhaldsfélaga er tómur
skáldskapur. Menn þykjast vera
í stjórn þeirra. Engum ársreikningum er skilað. Fólk sem
narrað er til að starfa fyrir raðþrotamennina fær ekki greidd
útista nda ndi laun og aðrar
kröfur. Heiðarleg fyrirtæki sem
starfa í raunveruleikanum búa
við skekkta samkeppnisstöðu –
og síðast en ekki síst: Sameiginlegir sjóðir landsmanna verða
af tekjum sem að því er kemur
fram í skýrslu ASÍ nema tugum
milljarða á hverju ári.
Það er margföld fjárþörf
Landspítalans.
Brynjar Níelsson er mikill áhugamaður um forgangsröðun og
skimar nú ákaft eftir fé sem færa
má til hins fjársvelta heilbrigðiskerfis, eftir að ríkisstjórnin hafði
ekki undan allt síðasta sumar við
að afþakka allar hugsanlegar
tekjur í ríkissjóð, hvort sem þær
kæmu frá Evrópusambandinu
eða frá milljarðamæringum sem
leigja sér lögmenn til að segja það
stjórnarskrárbrot að þeir greiði
þjóðinni fyrir afnot af auðlindinni
sem hún á.
Kannski Brynjar ætti að spá
í að finna leið til að stöðva raðþrotamennina? Og kannski kominn tími til að löggjafinn reyni
að koma á nokkurn veginn heilbrigðu viðskiptaumhverfi þar
sem alvöru fyrirtæki þurfa ekki
að keppa eða skipta við einherjana sem alltaf eru að drepast
og lifna við aftur.
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Til forseta Ekvador
Á dögunum gaf Rafael UMHVERFI
Correa, forseti Ekvador, þá yfirlýsingu að Katrín Jakobsdóttir,
hann hygðist heimila VG á Íslandi.
olíuborun í Yasuni-þjóð- Paavo Ährinmaaki,
garðinum. Yfirlýsingin VF í Finnlandi.
veldur sárum vonbrigð- Annette
um en áður höfðu stjórn- Vilhelmsen,
völd í Ekvador lýst því SF í Danmörku.
yfir að þetta svæði yrði Audun Lysbakken,
verndað enda væri það SV í Noregi.
mikilvægt fyrir heiminn
Högni Höydal,
allan. Gert var svokallað
Tjodveldi, Færeyjum
Yasuni ITT-samkomulag
formenn ﬁmm
sem snerist um að þjóðir Vinstri-grænna ﬂokka
heims greiddu Ekvador á Norðurlöndum
RAFAEL CORREA Forseti Ekvador.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
hluta af þeim fjármunÞvert á landamæri
um sem landið hefði annars upp
➜ Það á ekki að vera
úr olíuborunum en talið er að um
En málið snýst líka um hvert
ákvörðun einnar þjóðar
fimmtungur olíubirgða Ekvador
stefnir í loftslagsmálum. Hlýnun
að taka slíka áhættu hvað
sé á svæði þjóðgarðsins.
jarðar er stærsta viðfangsefni
Dýra- og plöntulíf í Yasunistjórnmála samtímans. Þar skiptir
varðar líﬀræðilega fjölþjóðgarðinum er algerlega einmáli hvaða ákvarðanir eru teknar
breytni jarðarinnar allrar.
stakt. Þar er að finna ótrúlega
um allan heim. Á norðurslóðum er
fjölbreytta fánu froskdýra eða
nú rætt um hvar og í hve miklum
um 150 mismunandi tegundir,
mæli eigi að bora eftir olíu og
Þetta atvik sýnir enn og aftur
hátt í 400 tegundir fiska og um
gasi. Það er ekki sjálfgefið að nýta
þörfina á að hugsa um umhverfis600 skráðar fuglategundir. Þarna
allar þær auðlindir sem þar kunna
mál þvert á landamæri. Það á ekki
má finna 110.000 mismunandi
að finnast, ekki fremur en í Miðað vera ákvörðun einnar þjóðar að
skordýrategundir og 117 leðurAmeríku. Sú ákvörðun að raska
taka slíka áhættu hvað varðar líffriðlandi Yasuno-þjóðgarðsins
blökutegundir. Þarna hafast við
fræðilega fjölbreytni jarðarinnar
og ráðast í frekari olíuborun er
nokkrar spendýrategundir sem
allrar. Það sýnir líka að finna þarf
eru taldar í útrýmingarhættu.
skiljanleg í ljósi skammtíma efnanýjar leiðir til að taka á slíkum
Plöntu-, trjáa- og jurtaflóra á
hagshagsmuna en í ljósi langtímamálum í sameiningu. Það er ljóst
sér enga hliðstæðu. Á tímum þar
hagsmuna er hún óskynsamleg.
að í heimi takmarkaðra auðlinda
Olíuborun mun hafa í för með
sem tegundum fer ört fækkandi
getum við ekki gert áætlanir sem
sér óafturkræf umhverfisáhrif,
og þær álmur náttúrusafna sem
byggjast á endalausum hagvexti
draga úr tækifærum í „náttúrugeyma útdauðar tegundir stækka
heldur þarf að gera áætlanir sem
ferðamennsku“ (eco-tourism) og
hlýtur það að vera kappsmál
taka mið af umhverfi og samhafa áhrif á heilbrigði og heilsu
félagi. Þarna þarf alþjóðasamokkar allra að vernda slík svæði,
þeirra frumbyggjaflokka sem
félagið að taka enn virkari þátt
ekki síst í ljósi þeirra markmiða
sem þjóðir heims hafa sett sér
búa innan þjóðgarðsins. Þá er ekki
en áður til að tryggja að alþjóðaum að standa vörð um líffræðinefnd aukning á losun gróðurhúsasamningum verði fylgt og til að
lega fjölbreytni.
lofttegunda.
tryggja framtíð mannkyns.
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Ferðaþjónusta
á krossgötum
Þegar milljónasti árs- FERÐAÞJÓN➜ Meðal brýnna
gesturinn nálgast í ferða- USTA
þjónustunni gerist margt í
úrlausnarefna er
einu. Þolmörkum er náð á
hlutverk leiðsögusumum stöðum, umræður
manna og launakjör
um gjaldtöku og höfðatölu
þeirra en ég efa að til
(kvóta) magnast og allt í
einu hafa fjárfestar augasé mikið verr borguð
stað á nýjum þjónustu- og
vinna...
gistifyrirtækjum en um
áratuga skeið hefur mest Ari Trausti
af ferðaþjónustunni verið Guðmundsson
braut í hlíðum hérlendis
líkt og víða annars staðí höndum smárra fyrir- jarðvísindamaður
tækja, fyrir utan flug og og rithöfundur
ar. Og sennilega hafa þeir
bíla.
þrír aðilar sem ég man
Þetta kallar á hraðari og vandeftir með stólalyftu- eða kláfhugaða, heildræna stefnumörkun og
myndir, t.d. við Eyjafjörð og inn af
miklu öflugari stuðning ríkisGeysi, haft góðar vonir sem ekkert
valdsins við ferðaþjónustuna. Má
varð úr. Esjan er veðurfarslega
erfið og strengjafarartæki eru
þar nefna skipulagsmál, úrbætur
á opinberum eignum og landsvæðmeð fremur lágt stöðvunarmark í
um og stórbætta stoðþjónustu við
vindi (oft miðað við fimm gömul
ferðamennsku sem atvinnugrein.
vindstig). Ég hef alltaf undrast af
Meðal brýnna úrlausnarefna
hverju stólalyftur t.d. í Bláfjöller hlutverk leiðsögumanna og
um og á Akureyri hafa ekki verið
launakjör þeirra en ég efa að til
í notkun á sumrin, t.d. fyrir þá
sé mikið verr borguð vinna samsem vilja njóta útsýnis með þessu
kvæmt opinberum taxta en leiðmóti eða horfa á norðurljós þegar
sögn á vegum flestra innlendra
haustar. Hef sjálfur eitt sinn komþjónustufyrirtækja í greininni.
ist með Breta að enda lyftunnar
Þar verða allir hlutaðeigandi að
í Bláfjöllum um sumar (fyrir liðtaka sig saman og auka gæði og
legheit starfsmanna sem unnu að
styrkja hlutverk leiðsegjenda. Um
viðgerðum). Fólkið var dolfallið
leið er augljóst að landvarsla og
yfir útsýni um Faxaflóa og suðurströndina.
eftirlit með víðtækari heimildum
til inngripa en nú er þarf líka að
Svonefnd Vestnorden-sölustefna
koma til.
hefur verið haldin árlega til skiptFleira vantar. Til þess að
is í höfuðborgum á vestnorræna
svæðinu síðan 1986. Ég tel tíma
minnka akstur og rangar áherslur
vera kominn til að hafa söluí umhverfismálum á að láta af
þeirri hugmynd að þjónusta við
stefnuna annað hvert ár en halda
hálendið skuli fyrst og fremst vera
vestnorræna ráðstefnu með opní jaðri þess. Það þveröfuga þarf
ara sniði á móti. Þar kæmu saman
til; fáeinar vel búnar þjónustu- og
aðilar í ferðaþjónustu, ýmsir sérgistimiðstöðvar með útskálum og
fræðingar, fulltrúar ríkisstofnana,
fjölþættu leiðakerfi fyrir ökutæki,
ráðuneyta og þinga, fólk úr sveithesta og gangandi út frá þeim.
arstjórnum og fulltrúar hagsmunasamtaka. Þannig næðist að
Nú eru uppi hugmyndir um
virkja margan manninn út fyrir
ýmiss konar nýja afþreyingu, svo
sem spíttbraut niður Kambana,
ramma hefðbundinnar sölustefnu
fram af Hellisheiði, og kláfferju
og heimatilbúinna funda í hverju
upp á Esju. Ekki felli ég dóma
hinna þriggja landa og efla samyfir slíku. Sennilega hafa margir
skipti og samstarf. Íslenskt frumkvæði þarf til.
áhuga á að renna sér niður fasta

Ný vitneskja
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Intense
Repair
Sjampó og
hárnæring

Djúpnærir, mýkir
og gefur gljáa.
Verndar hárið frá
því að klofna.
Inniheldur prótein,
náttúrulegar
olíur og fljótandi
keratín.

Hvað er í húﬁ á Landspítala?
Það er ekki tilviljun að alvarlegur
vandi Landspítala er nú stöðugt
til umræðu. Starfsfólk, nemar
og sjúklingar koma nær daglega
fram í fjölmiðlum og lýsa bráðavanda ýmissa lykildeilda sjúkrahússins. Þessir einstaklingar bera
hag sjúklinganna fyrir brjósti og
telja aðbúnað þeirra óásættanlegan. Það er mikið í húfi því að
ástandið á sjúkrahúsi allra landsmanna varðar allan almenning
og er ekki einkamál stjórnmálamanna. Staðreyndin er sú að
ástandið á Landspítala hefur ekki
verið jafn alvarlegt síðustu fjóra
áratugi.
Áhyggjur sjúklinga
og starfsfólks
Sjúklingar, starfsfólk og almenningur hafa áhyggjur af þeirri takmörkuðu þjónustu sem hægt er
að veita. Starfsfólk er langþreytt
á viðvarandi niðurskurði og
hefur miklar áhyggjur af þeirri
slæmu aðstöðu sem sjúklingum
og starfsmönnum er boðin. Ekki
bætir úr skák að ekkert samhengi
reyndist á milli kosningaloforða
og efnda sem birtust í fjárlagafrumvarpinu. Þetta skilningsleysi
á alvarlegri stöðu spítalans olli
starfsmönnum gríðarlegum vonbrigðum og er algjörlega úr takti
við umræðuna í þjóðfélaginu.
Ráðherrum og alþingismönnum,
sem við efumst ekki um að vilja
láta gott af sér leiða, getur vart
staðið á sama þegar ýmsar lykileiningar spítalans eru í dag reknar eftir neyðaráætlun. Hversu
lengi getur það gengið? Með
aðstoð nema hefur langþreytt
starfsfólk með auknu vinnuframlagi, haldið starfseminni gangandi, án þess að yfirvinna sé alltaf greidd. Þessi staða hefur leitt
af sér atgervisflótta og vítahring
vaxandi manneklu sem ekki sér
fyrir endann á. Við teljum að enn
sé hægt að sporna við landflótta
lækna og annarra lykilstarfsmanna. Það stendur þó tæpt og
grípa þarf strax til aðgerða sem
verða að fela í sér fjárfestingu í
mannauði, tækjum og aðstöðu á
Landspítala. Slík fjárfesting mun
skila sér í bættri heilsu og líðan
allra landsmanna þegar þeir
þurfa mest á hjálp að halda.

➜ Finnst þér ásættanlegt að bið eftir fyrsta viðtali við

krabbameinslækni lengist og geti numið allt að nokkrum
vikum? Finnst þér í lagi að læknirinn þinn hitti þig sjaldnar en æskilegt væri og þá skemur í senn en áður vegna
mikils vinnuálags? Þetta er sú staða sem krabbameinssjúklingar á Íslandi þurfa nú að búa við. Krabbameinsdeildir
eru á meðal sérhæfðustu og mikilvægustu deilda hvers
sjúkrahúss. Núverandi ástand er ekki til þess fallið að slá á
þann kvíða og það öryggisleysi sem fylgir því að greinast
með illkynja sjúkdóm.

isfræði eru sum hver hreinlega
ekki til hér á landi. Annar mikilvægur tækjabúnaður er úr sér
genginn vegna mikils álags og er
síbilandi, með tilheyrandi áhættu
fyrir sjúklinga. Á sama tíma og
ríkisstjórnin hefur skorið niður
fé til tækjakaupa eru uppgerðir
varahlutir keyptir í sparnaðarskyni á netinu í elstu tækin, sem
eru orðin 17 ára! Nýlega þurfti
t.d. að flytja sjúkling sem grunur
lék á að væri með heilablæðingu
í tölvusneiðmyndatöku á einkarekna myndgreiningarstofu í
Orkuhúsinu þar sem sneiðmyndatækin á Landspítala voru biluð
samtímis í Fossvogi og á Hringbraut. Þetta ástand teflir öryggi
sjúklinga í tvísýnu og er algerlega óásættanlegt.
Aðgerðir ráðherra duga ekki til
Nýlegar aðgerðir sem gripið var
til á lyflækningasviði í samvinnu
við heilbrigðisráðherra eru skref
fram á við en nægja ekki til að
snúa við þeim bráðavanda sem
þar ríkir. Á Lyflækningadeild
krabbameina er ástandið t.d.
mjög alvarlegt. Þar eru nú aðeins
fjórir sérfræðingar að sinna
störfum sem átta sinntu áður.
Krabbameinssjúklingum fjölgar
hins vegar stöðugt, ekki síst
vegna fjölgunar aldraðra. Svipað
ástand er á Geislameðferðardeild krabbameina, þar sem einn
þriggja lækna er að hætta störfum sakir aldurs. Öðrum læknum
á þessum krabbameinsdeildum
hafa borist atvinnutilboð erlendis frá sem þeir íhuga. Nýja lækna
vantar strax til starfa því að
óbreyttu er veruleg hætta á frekari flótta krabbameinslækna frá
deildinni.

Brestir í starfsemi lykildeilda
Alvarlegir brestir eru komnir
í starfsemi lyflækningasviðs,
stærsta sviðs Landspítala svo
og í starfsemi annarra deilda,
t.d. myndgreiningardeildar og
hjartaskurðdeildar. Þetta veldur skiljanlega áhyggjum úti í
samfélaginu. Ljóst er að Alþingi
Íslendinga verður að snúa þessari þróun við með því að rétta
hlut spítalans í afgreiðslu fjárlaga. Því er mjög ánægjulegt að
þingmenn úr öllum flokkum hafa
á undanförnum vikum kynnt sér
stöðu Land spítala og lýst yfir
stuðningi við að veita til hans
nauðsynlegu fjármagni. Einnig
ber að fagna þingsályktunartillögu nokkurra þingmanna um
að ráðast tafarlaust í byggingu
nýs spítala. Fé er vissulega takmarkað og forgangsraða verður
til nauðsynlegra verkefna. Landspítalinn hefur lengi þurft að
forgangsraða í sinni starfsemi.
Starfsfólk og sjúklingar á Landspítala kynnast því daglega, t.d.
þegar sjúkrarými duga ekki til.
Þegar sjúkrarúmum hefur fækkað í sparnaðarskyni þarf að forgangsraða og ákveða hvaða sjúklingar þurfa mest á innlögn að
halda. Þó svo að ýmis mikilvæg verkefni í okkar samfélagi
bíði úrlausnar, þá hlýtur áframhaldandi heilbrigði og velferð
sjúklinga að vera þar efst á blaði.
Allir landsmenn vilja og eiga að
geta reitt sig á Landspítalann
fyrir sig og sína þegar alvarleg
veikindi knýja dyra.

Þarftu á krabbameinslækni
að halda?
Fátt setur tilveru sjúklinga og
aðstandenda jafnrækilega úr
jafnvægi og að greinast með
krabbamein. Sjúklingum og
aðstandendum þeirra er þannig kippt út úr sínu daglega lífi.
Miklar framfarir hafa orðið á
síðustu áratugum í krabbameinslækningum: ný lyf hafa komið
fram og skurðaðgerðir og geislameðferð hafa þróast auk þess sem
myndgreining hafur batnað. Það
er ánægjuleg staðreynd að hér
á landi hefur árangur krabbameinsmeðferðar verið með því
besta sem þekkist og stór hluti
krabbameinssjúklinga læknast.
Þessi góði árangur er afrakstur
stöðugrar uppbyggingar síðustu
áratuga og er ekki sjálfgefinn.
Honum þarf að viðhalda.
Þú gætir verið í þeim sporum,
lesandi góður, að greinast með
krabbamein. Finnst þér ásættanlegt að bið eftir fyrsta viðtali við
krabbameinslækni lengist og geti
numið allt að nokkrum vikum?
Finnst þér í lagi að læknirinn
þinn hitti þig sjaldnar en æskilegt
væri og þá skemur í senn en áður
vegna mikils vinnuálags? Þetta
er sú staða sem krabbameinssjúklingar á Íslandi þurfa nú að
búa við. Krabbameinsdeildir eru
á meðal sérhæfðustu og mikilvægustu deilda hvers sjúkrahúss. Núverandi ástand er ekki
til þess fallið að slá á þann kvíða
og það öryggisleysi sem fylgir því
að greinast með illkynja sjúkdóm.

Úreltur tækjabúnaður
Svo illa er komið fyrir myndgreiningardeild spítalans að
úrbætur þola enga bið. Tæki sem
teljast mikilvæg í nútíma lækn-

Mikið í húfi
Það er mikið í húfi fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra.
Stöðva verður strax frekari
atgervisflótta krabbameinslækna

og annarra sérfræðinga. Einnig
verður að fá fleiri deildarlækna
til starfa á lyflækningasviði.
Endurnýja þarf nauðsynlegan
tækjakost svo að myndgreiningardeild og fleiri stoðdeildir
sjúkrahússins geti sinnt nauðsynlegri þjónustu við sjúklinga spítalans, sem margir eiga í engin
önnur hús að venda.
Sem starfsmenn Landspítala viljum við vinna að þessum
brýnu umbótum, fáist til þess
nauðsynlegt fjármagn. Hagsmunir allra landsmanna eru í húfi.
■ Tómas Guðbjartsson, yfirlæknir

og prófessor í skurðlækningum,
formaður prófessoraráðs Landspítala
■ Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir og prófessor í geðlækningum,
varaformaður prófessoraráðs
■ Arthur Löve, yfirlæknir og prófessor í veirufræði
■ Ásgeir Haraldsson, yfirlæknir
og prófessor í barnalækningum
■ Bjarni A. Agnarsson, yfirlæknir
og prófessor í meinafræði
■ Björn Guðbjörnsson, yfirlæknir
og prófessor í gigtarrannsóknum
■ Björn R. Lúðvíksson, yfirlæknir
og prófessor í ónæmisfræði
■ Einar Stefánsson, yfirlæknir og
prófessor í augnlækningum
■ Einar Stefán Björnsson, yfirlæknir og prófessor í meltingarlækningum
■ Elías Ólafsson, yfirlæknir og
prófessor í taugalækningum
■ Eyþór H. Björnsson, lungnalæknir og klínískur prófessor
■ Friðbert Jónasson, yfirlæknir
og prófessor í augnlækningum
■ Gísli H. Sigurðsson, yfirlæknir
og prófessor í svæfinga- og gjörgæslulækningum
■ Guðmundur Þorgeirsson, yfirlæknir og prófessor í lyflækningum
■ Gunnar Guðmundsson, lungnalæknir og prófessor í lyfjafræði
■ Helgi Jónsson, gigtarlæknir og
prófessor í gigtarlækningum
■ Helgi Sigurðsson, yfirlæknir og
prófessor í krabbameinslækningum
■ Karl G. Kristinsson, yfirlæknir
og prófessor í sýklafræði
■ Jóhann Heiðar Jóhannsson,
meinafræðingur, klínískur prófessor
■ Jón Gunnlaugur Jónasson, yfirlæknir og prófessor í meinafræði
■ Jón Jóhannes Jónsson, yfirlæknir og prófessor í lífefnafræði
■ Magnús Gottfreðsson, yfirlæknir og prófessor í smitsjúkdómum
■ Magnús Karl Magnússon, prófessor í lyfjafræði og forseti
læknadeildar HÍ
■ Pálmi V. Jónsson, yfirlæknir og
prófessor í öldrunarlækningum
■ Páll Torfi Önundarson, yfirlæknir og prófessor í blóðsjúkdómum
■ Rafn Benediktsson, yfirlæknir
og prófessor í innkirtlalækningum
■ Ragnar G. Bjarnason, yfirlæknir
og prófessor í barnalækningum
■ Reynir T. Geirsson, yfirlæknir
og prófessor í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum
■ Sigurður Guðmundsson, yfirlæknir og prófessor í lyflækningum
■ Sigurður Yngvi Kristinsson,
blóðmeinafræðingur og prófessor í blóðsjúkdómum
■ Þórarinn Gíslason, yfirlæknir og
prófessor í lungnalækningum

| SKOÐUN |

MÁNUDAGUR 21. október 2013

15

Hvað vildi Samorka?
Gústav Adolf Níelsson, NÁTTÚRUsérstaka vernd ákveðinna
framkvæmdastjóri Sam- VERND
vistkerfa og jarðminja –
orku, kvartar undan því í
svo sem eldhrauna, hvera,
Fréttablaðsgrein 17. októvotlendis, fossa – hefur
reynst haldlítil. Þessari
ber að ekki hafi farið mikið
fyrir samráði við gerð og
grein var því breytt með
afgreiðslu náttúruverndarnýju lögunum. Í stað þess
laganna sem núverandi
orðalags í gömlu lögunum
umhverfisráðherra ætlar
sem dró tennurnar úr
nú að „afturkalla“. Vissulagagreininni, að röskun
lega hafi verið tekið við Mörður Árnason þessara náttúrufyrirbæra
athugasemdum á ýmsum fv. alþingismaður
skuli forðast „eins og
stigum vinnunnar og hlustkostur er“, kemur ákvæði
að á gagnrýni – en síðan þegar til
um að þeim verði ekki raskað
átti að taka hafi ekkert verið gert
„nema brýna nauðsyn beri til og
með sjónarmið aðila á borð við
aðrir kostir séu ekki fyrir hendi“.
sjálfa Samorku.
Þetta er athyglisvert framlag til
umræðunnar um „afturkallið“. Nú
vill svo til að athugasemdir Samorku liggja fyrir í umsögn samtakanna til þingnefndarinnar sem
fjallaði um málið síðasta vetur. Þar
eru – fyrir utan almennt spjall um
yfirsýn, flækjustig og þarfleysi
frekari náttúruverndar á Íslandi
– sjö eiginlegar athugasemdir við
frumvarpið. Þær varða: þinglega
meðferð náttúruverndaráætlunar,
tengsl við rammaáætlun, vernd
jarðmyndana sem þykja merkilegar á svæðisvísu, heimild ráðherra til að banna framkvæmdir
á viðkvæmum svæðum tiltekinn
tíma, bótarétt landeigenda – og svo
tvö meginatriði, annars vegar sérstaka vernd merkilegra vistkerfa
og jarðminja, hins vegar meginreglur umhverfisréttarins sem
settar eru fram í upphafi lagatextans.
Í fimm atriðum af þessum sjö
voru lagðar til breytingar þar sem
ýmist var fallist á rök Samorku og
annarra umsegjenda eða komið
verulega til móts við þau. Aðeins
tvær athugasemdir Samorku
reyndust árangurslausar þegar
alþingi hafði gert frumvarpið að
lögum: 28–0, 17 sátu hjá.

Samkvæmt gamla orðalaginu
nægði að sá sem taldi sig af einhverjum ástæðum þurfa að eyðileggja náttúrufyrirbæri reyndi að
gera það með lagni. Eins og kostur er. Samkvæmt nýja orðalaginu
verða stórfelldir almannahagsmunir að búa að baki – til dæmis
þörf á vatnsveitu – og áhugamenn
um verkið verða að sýna fram á
að aðrar leiðir að markmiðinu séu
ekki færar.
Samorka vill halda gömlu lagagreininni. Það hlýtur að merkja
að Gústav Adolf, Landsvirkjun,
OR, HS og Rarik vilja fá að meta

það sjálf hver kosturinn er við að
forðast röskun. Sá sem kaupir sér
jarðýtu og telur æskilegt að eyðileggja goshver, eldhraun, flæðiengjar, sjávarleirur, gervigíga,
birkiskóga, vötn og tjarnir, fossa
og hraunhella – hann þurfi ekki
að íþyngjast við að sýna fram á
að það sé óhjákvæmilegt í þágu
almannahagsmuna.
Afturkall–til hvers?
Þetta eru þau tvö atriði sem eftir
standa af athugasemdum Samorku, bæði afar mikilvæg. Ég
þakka Gústavi Adolfi Níelssyni,

➜ Samkvæmt gamla orða-

laginu nægði að sá sem taldi
sig af einhverjum ástæðum
þurfa að eyðileggja náttúrufyrirbæri reyndi að gera það
með lagni.

framkvæmdastjóra samtakanna,
kærlega fyrir að hafa bent alþjóð
á það sem afturkallsmálið snýst
um í raun og veru.
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FRAMTÍÐIN Í UPPLÝSINGATÆKNI
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA

Sérstaka verndin
Greinin í lögunum frá 1999 um

FAGRÁÐSTEFNA Í HÖRPU
Þriðjudaginn 22. október kl. 13:00 til 16:30
RB hefur sett saman gífurlega áhugaverða og spennandi ráðstefnu um það hvernig
upplýsingatækni mun umbreyta tækniuppbyggingu fjármálageirans og þau hagræðingartækifæri sem í henni felast. Þá verður fjallað um nýsköpun
og hvernig hugmyndir komast í framkvæmd og verða að veruleika.
Fyrirlesarar ráðstefnunnar eru:

Frans Johansson
forstjóri
The Medici Group,
þekktur rithöfundur,
frumkvöðull
og fyrirlesari

Lene Weldum
CTO
hjá BankData

Steinþór Pálsson
bankastjóri
Landsbankans

Þorsteinn Björnsson
framkvæmdastjóri
Viðskiptaþróunar
og ráðgjafar hjá RB

Friðrik Þór Snorrason
forstjóri RB

Ráðstefnustjóri
Sigríður Olgeirsdóttir
framkvæmdastjóri
Rekstrar- og
upplýsingatæknisviðs
Íslandsbanka

The Click Moment: Seizing Opportunity in an Unpredictable World

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Aðalfyrirlesari ráðstefnunnar, Frans Johansson, er heimsþekktur rithöfundur, frumkvöðull og fyrirlesari.
Hann er höfundur metsölubókanna The Medici Effect (2006) og The Click Moment (2012).
Bækurnar fjalla um hvernig góðar hugmyndir verða að veruleika
og hvernig hægt er að virkja mikilvæg augnablik til árangurs.

Skráning og nánari upplýsingar á www.rb.is

ÁRNASYNIR

Varúðarreglan
Í annarri þeirra lagðist Samorka
gegn meginreglum umhverfisréttarins, sérstaklega varúðarreglunni svokölluðu þar sem segir
að náttúran eigi að njóta vafans:
Þegar hætta er á alvarlegum
spjöllum má ekki beita þekkingarskorti sem afsökun fyrir því að
láta vaða. Þeir sem um frumvarpið véluðu við frumvarpsgerðina og á þinginu kusu að taka
ekki mark á Samorku að þessu
leyti en taka í staðinn mark á Ríósamningnum um líffræðilega fjölbreytni frá 1992, EES-samningnum og OSPAR-samningnum um
Atlantshafið norðaustanvert og
lífríki þess, þar sem alls staðar
er vísað til þessarar alþjóðlega
viðurkenndu meginreglu.
Samorka er greinilega ósátt
við þetta. Merkir það að Gústav
Adolf, Landsvirkjun, Rarik og
Orkuveita Reykjavíkur vilji hafa
þetta öfugt – að þau geti ráðist í
hvaða framkvæmd sem er ef ekki
hefur verið sýnt fram á með 100%
vissu að hún skaði náttúruna til
ólífis – svo sem ef það er hægt að
finna einn fræðimann sem efast?
Til dæmis á skrifstofum Samorku,
Landsvirkjunar, OR og Rariks?
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Styrkir til rannsókna á krabbameini
Göngum saman veitti nýlega sex vísindakonum styrki til grunnrannsókna á brjóstakrabbameini.

ÞETTA GERÐIST 21. OKTÓBER 1967

Stórt smyglmál
var upplýst
Þennan dag árið 1967 var stórt
smyglmál upplýst á Íslandi.
Hópur Íslendinga smyglaði um
11 þúsund flöskum af áfengi til
landsins.
Fimm Íslendingar höfðu
tekið bátinn Ásmund GK30 á
leigu til tveggja mánaða, undir
því yfirskini að róa til fiskjar
við Suðvesturland. Sjóferðin
þótti ekki grunsamleg, þar til
tollgæslunni bárust upplýsingar um að báturinn Þorleifur

Rögnvaldsson hefði tekið mikið
magn áfengis í erlendri höfn.
Þá biðu menn tollgæslunnar í
ýmsum höfnum landsins til að
hafa gætur á bátnum. Þegar
hann kom til Hafnarfjarðar
undir nafninu Ásmundur voru
fimmmenningarnir handteknir.
Þar fannst töluvert magn af
sígarettum og áfengi. Langstærstur hluti varningsins
fannst þó í skipsflaki við
bryggju í Elliðaárvogi.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

ARTHÚR GUÐMANNSSON
Miðtúni 7, Sandgerði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
miðvikudaginn 16. október. Útförin fer
fram frá Safnaðarheimilinu í Sandgerði
föstudaginn 25. október klukkan 14.00.
Ólafur Arthúrsson
Eygló Antonsdóttir
Guðrún Arthúrsdóttir
Eggert Andrésson
Hallgrímur Arthúrsson
Inga Jóna Ingimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

SIGURBJÖRG KRISTÍN
SVEINSDÓTTIR
sem lést fimmtudaginn 10. október,
verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn 22. október klukkan 13.00.
Kolbrún Jónsdóttir
Sveinn Jónsson
Helga Jónsdóttir
Jóhann Jónsson
ömmu og langömmubörn.

Guðmundur Andrésson
Margrét Elsa Sigurðardóttir
Páll Kristinsson
Anna Magnúsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
stjúpmóðir, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

REGÍNA FJÓLA SVAVARSDÓTTIR
Aflagranda 40, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi föstudaginn
11. október. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
22. október kl. 13.00.
Hans R. Berndsen
Kristjana Albertsdóttir
Ragnhildur Albertsdóttir
Rúnar Benjamínsson
Hrönn Albertsdóttir
Lilja Albertsdóttir
Ásgeir Albertsson
Jarþrúður Jónsdóttir
Regína Berndsen
og ömmubörnin.

Átta milljónum króna var nýlega úthlutað til grunnrannsókna á brjóstakrabbameini hér á landi. Það var styrktarfélagið Göngum saman sem veitti þá. Félagið hefur þar
með úthlutað alls rúmum 40 milljónum króna til slíkra
rannsókna frá stofnun félagsins fyrir sex árum.
Styrkurinn skiptist á milli sex kvenna, þeirra Önnu
Marzellíusardóttur, Birnu Þorvaldsdóttur og Eddu
Sigríðar Freysteinsdóttur sem allar eru meistaranemar
við Háskóla Íslands. Einnig Ingu Reynisdóttur, forstöðumanns Rannsóknarstofu í meinafræði við Landspítala,
Laufeyjar Tryggvadóttur, klínísks prófessors við Háskóla
Íslands og framkvæmdastjóra Krabbameinsskrár og Sigríðar Þóru Reynisdóttur, doktorsnema við Háskóla Íslands.
Göngum saman byggir starf sitt á þátttöku almennings
og styrkveitingin í ár byggir að mestu leyti á frjálsum
framlögum einstaklinga sem hafa lagt hafa sitt af mörkum
með þátttöku í styrktargöngum, Reykjavíkurmaraþoninu
og kaupum á söluvarningi félagsins. Einnig hafa ýmis
félagasamtök, fyrirtæki og einstaklingar lagt málefninu
lið.
- gun

STYRKÞEGAR Sigríður Þóra, Kristín Alexíusardóttir (fyrir hönd

Laufeyjar), Edda Sigríður, Birna, Anna og Inga.

Radíó mamma sextug
Arnþrúður Karlsdóttir, útvarpsstjóri á Sögu, er sextug í dag. Hún kveðst hafa fæðst í
fornöld og eiga svo fjölbreyttan feril að hún velti fyrir sér hvort hún sé kannski 160 ára.
„Þegar ég lít til baka finnst mér ég
hafa kynnst svo mörgu að ég velti
fyrir mér hvort ég sé ekki 160 ára,“
segir Arnþrúður Karlsdóttir, útvarpsstjóri á Útvarpi Sögu sem fagnar sextugsafmæli sínu í dag með vinum og
vandamönnum. Hún á tvö börn, dóttur
sem lærir sálfræði og son í námi í
kvikmyndagerð úti í París.
Arnþrúður er fædd í Flatey á Skjálfanda og átti heima þar til átta ára
aldurs. „Ég segi stundum að ég sé síðasti móhíkaninn, því ég var með þeim
síðustu sem fluttu úr eynni. Þegar ég
kom þangað fyrir nokkrum árum brá
mér gríðarlega þegar ég sá hvað allt var
smátt sem áður hafði virst stórt.“
Hún segir að búsetuskilyrðin hafi
verið erfið í Flatey. „Ég er yngst af átta
systkinum svo heimilið var stórt og þar
voru ekki þau þægindi sem fólk býr við
í dag eins og vatn í krana og rafmagn.
Þannig að ég er fædd í fornöld.“
Á Húsavík bjó Arnþrúður í nokkur
ár. Þar stundaði hún íþróttir og var 15
ára valin í unglingalandsliðið í handbolta. Í kjölfar þess flutti hún suður,
fór í Kvennaskólann og spilaði með
gullaldarliði Fram þar til hún gekk í
kvennalandsliðið sem hún lék með á
fimmta tug leikja. Stjórnarseta í HSÍ
og formennska í landsliðsnefnd er líka
á ferilskránni.
Arnþrúður var meðal fyrstu kvenna
sem gengu til liðs við lögregluna eftir
nám í Lögregluskóla ríkisins. „Fyrst
fór ég í götulögguna en fljótlega að
vinna í fíkniefnadeildinni og eftir það
var ég varðstjóri í umferðarslysadeild.
Þá var ég 23 ára og það var gríðarmikið að takast á við, því þetta var
18 manna deild. Síðan var ég skipuð
rannsóknarlögreglumaður. Þá vorum
við tvær konur þar, ég og Dóra Hlín
Ingólfsdóttir.“
Samhliða því að vera rannsóknarlögreglumaður stundaði Arnþrúður
kvöldnám í Öldungadeild MH í fjögur
ár og einn daginn kveðst hún hafa
ákveðið að taka þátt í bæjarstjórnarkosningum fyrir Framsókn í Hafnarfirði. „Ég vissi ekki fyrr en ég vaknaði
upp sem bæjarfulltrúi,“ rifjar hún upp.
Eftir löggæslustörfin söðlaði Arnþrúður um og sneri sér að fjölmiðlum.
Hún hóf störf á Ríkisútvarpinu á Skúlagötu 4, þar sem hún gerðist dagskrár-

ÚTVARPSSTJÓRINN Arnþrúður er orðin vön að standa við hljóðnemann.

gerðarmaður með Sigmari B. Haukssyni. „Við vorum með fréttatengdan
þátt strax eftir kvöldfréttir sem hét Af
vettvangi,“ rifjar hún upp. „Svo var ég
beðin að vera í hópi með Ásgeiri Tómassyni, Páli Þorsteinssyni og Þorgeiri
Ástvaldssyni að undirbúa Rás 2. Í kjölfar þess fór ég í blaðamannaháskólann
í Ósló og útskrifaðist þaðan sem blaðaog fréttamaður.“ Arnþrúður bjó í Ósló
í fimm ár og lauk ex.phil-gráðu í heimspeki og fjölmiðlafræði við háskóla,
samtímis því sem hún var fréttaritari
íslenska sjónvarpsins í Noregi og vann
íslenskar fréttir fyrir norska útvarpið
og sjónvarpið.
Heimkomin fór Arnþrúður beint á
fréttastofu Sjónvarps en 1889 var hún
beðin að koma yfir á Bylgjuna sem
fréttastjóri og dagskrárgerðarmaður.
Þaðan lá leiðin í lagadeild Háskóla
Íslands. „Ég var í lagadeildinni í

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þrjú ár en hætti af persónulegum
ástæðum,“ segir hún. „Þá setti ég upp
Sissu tískuhús á Hverfisgötu og rak þá
verslun í sjö ár.“
Ekki hafði Arnþrúður sagt skilið við pólitíkina því hún var í þriðja
sæti á lista Framsóknar í Reykjavík
fyrir alþingiskosningar 1995 og varð
varaþingmaður. Hún rifjar upp að
jómfrúarræðan á Alþingi hafi snúist
um að þyngja refsingar þeirra sem
standa að innflutningi fíkniefna til
landsins.
Útvarp Saga, sem stofnuð var árið
2002 sem talmálsstöð, hefur verið í
eigu Arnþrúðar í tíu ár og það eru
vissulega líka tímamót. Hjá starfsmönnum þar gengur Arnþrúður undir
gælunafninu Radíó mamma. „Ég er
alsæl með lífið,“ segir hún, „og tel að
Útvarp Saga sé nauðsynleg í íslenska
fjölmiðlaflóru.“
gun@frettabladid.is

ERRÓ Í HAFNARHÚSI
Sýningin Erró: Heimurinn í dag stendur nú yfir
í Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu. Á sýningunni eru tæplega 70 verk sem Erró hefur
gefið Listasafni Reykjavíkur síðustu tvö ár.
Erró hefur frá árinu 1989 fært safninu yfir
4.400 verk sem spanna allan hans æviferil.
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TELJA SIG Í SVEFN
HEIMILI Bergljót Arnalds, leikkona og höfundur bókanna um Talnapúkann og
Stafakarlana, hefur útfært Talnapúkann á rúmfatnað fyrir krakka.

H

ugmyndin að rúmfötunum kviknaði í spjalli á milli okkar Helgu
Maríu Bragadóttur, eiganda Lín
Design. Ég hafði séð svo falleg rúmföt
í búðinni hennar og meðal annars íslenska hönnun,“ segir Bergljót Arnalds,
leikkona og höfundur barnabókanna
Stafakarlarnir og Talnapúkinn. Hún
hefur útfært rúmföt með myndum úr
bókinni Talnapúkinn í samvinnu við
verslunina.
„Við ákváðum að nota Talnapúkann
svo krakkarnir gætu talið sig í svefn.
Ómar Örn Hauksson teiknaði myndirnar
í bókinni og er Talnapúkinn sjálfur á
koddaverinu. Á sængurverinu eru svo
myndir af hlutum og dýrum og tölustafirnir einn og upp í tíu. Þannig er hægt
að telja eitt fiðrildi, tvo apa og svo framvegis og búa til alls konar talnaleiki þegar
farið er í háttinn. Til dæmis leggja saman
og draga frá,“ segir Bergljót. „Þetta er í
fyrsta sinn sem ég geri eitthvað þessu
líkt,“ bætir hún við og á allt eins von á að
fleiri textílvörur eigi eftir að bætast við.

„Það er aldrei að vita. Ég er allavega
með fullt af hugmyndum í kollinum sem
gaman væri að útfæra og framkvæma.
Mig hafði til dæmis alltaf langað til
að gera bók fyrir þau allra yngstu og
í samstarfi við Lín Design gerðum við
skemmtilega taubók með tölustöfunum
sem meðal annars er hægt að hengja á
rimlarúm.“
Bækur Bergljótar hafa notið mikilla
vinsælda hjá yngstu kynslóðinni og nýlega voru Stafakarlarnir endurútgefnir
með geisladiski, þar sem hver stafakarl
syngur sitt eigið lag. „Það var frumraun
mín í að semja tónlist. Stafirnir eru
þrjátíu og tveir svo lögin eru þrjátíu
og fimm allt í allt. Diskurinn er svolítið
eins og söngleikur þar sem sagan er
lesin upp og stafakarlarnir bresta í
söng inn á milli,“ segir Bergljót og útilokar ekki að stafakarlarnir endi einnig
á rúmfatnaði fyrir krakka. „Það væri
mjög gaman en til að byrja með er það
Talnapúkinn.“
■

heida@365.is

TALNALEIKIR Bergljót
Arnalds, leikkona og
barnabókahöfundur,
hefur útfært myndirnar
úr bók sinni Talnapúkinn
á rúmföt í samvinnu við
Lín Design.
MYND/VILHELM

FÓLK| HEIMILI
GÓÐUR INNMATUR
Ljúffenga rétti úr
innmat fá finna
á www.lambakjot.is.

Blaðberinn
bíður þín

MYND/KARL PETERSSON

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

VEISLUMATUR ÚR
HVERSDAGSMAT

Blaðberinn...

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

  
    

Of hátt rakastig er forsenda myglusvepps

Eru aðstæður fyrir myglusvepp?

RAKI?
tVK~VLê
Þurrktækin draga úr loftraka

Stoppar myglu
Lágmarkar raka
Bætir loftgæði

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

Regn - snjór - krap
Er bíllinn þinn klár fyrir veturinn?

INNMATUR ELDAÐUR Það má elda góða rétti úr innmat. Inn á www.lambakjot.
is má finna spennandi uppskriftir sem innihalda nýru, hjörtu og lifur.

N

ú er sá árstími runninn upp
þegar verslanir landsins fyllast af innmat úr lömbum. Í
gegnum árin hafa lifur, nýru og
hjörtu verið sá innmatur sem oftast
hefur verið á borðum landsmanna
en neysla hans hefur þó minnkað
undanfarin ár. Innmatur er þó allt í
senn; hollur, fitulítill og ódýr. Einn
þeirra matreiðslumanna sem lengi
hafa eldað bragðgóða rétti úr innmat er Úlfar Finnbjörnsson. „Það er
synd hvað yngra fólk borðar lítið af
innmat, helst þyrfti að setja hann á
pitsu svo þau smakki! Innmatur er
hollur og nánast fitulaus. Þeir sem
eru á miðjum aldri og eldri borðuðu sjálfsagt oft innmat hér áður
fyrr en þá var hann gjarnan eldaður
svo lengi að kjötið varð þurrt. Á
síðustu árum er orðið algengara
að steikja minna en áður þannig
að kjötið verður mýkra og ljúffengara.“

Það er einfalt að elda góða rétti
úr innmat og þeir þurfa alls ekki
að vera flóknir að sögn Úlfars.
„Beikon, laukur og sveppir eru
klassísk blanda með innmat.
Einnig er tilvalið gera rétti með
asískum keim og nota hvítlauk,
chilli, lime, engifer og teriyaki- eða
sesamsósu. Það er því lítið mál að
breyta þreyttum hversdagsmat í
ljúffengan veislumat.“
Inni á vefnum www.lambakjot.
is má finna margar skemmtilegar
uppskriftir þar sem innmatur er í
aðalhlutverki. Hakað er við „innmatur“ í leitinni til vinstri og þá
koma fram fjölmargar spennandi
uppskriftir. Hver stenst til dæmis
ekki lambanýru í sinnepssósu,
steikt lambahjörtu í paprikusósu, sérrínýru frá Púertó Ríkó,
armenska lifur með papriku og
tómötum eða lifur að arabískum
hætti?

SNÖGGSTEIKT LAMBALIFUR
FYRIR FJÓRA
HRÁEFNI:
1 lambalifur, steinselja, hvítlaukur, salat, tómatur, paprika,
balsamikedik, smjör, ólífuolía
LEIÐBEININGAR:
Smjör og ólífuolía sett til helminga á heita pönnu. Steikið lifrina í
2 mínútur á hvorri hlið. Saltið eftir
að hafa snúið henni einu sinni.
Fínsaxið steinselju og hvítlauk
og stráið yfir lifrina. Takið síðan
af pönnunni og bætið afganginum af smjöri og balsamikediki
út í. Hitið á vægum hita þangað
til vökvinn þykknar. Sneiðið lifrina
og leggið á salatbeð ásamt tómötum og papriku. Hellið að lokum
sósunni yfir.
Myndband af matreiðslu réttarins má finna á www.lambakjot.is.

HEIMA VIÐ | SESSELJA THORBERG „FRÖKEN FIX“

KERTALJÓS OG KÓSÍHEIT

Löður kynnir
Rain-X býður upp á fullkomna yﬁrborðsvörn
Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi
Rain-X ekki bara fyrir framrúðuna.
Rain-X fylgir öllum bílaþvotti í
svampburstastöð Löðurs á Fiskislóð 29 og er
fáanlegur á snertilausu þvottastöðvum Löðurs á
Grjóthálsi 8 og Fiskislóð 29.

Nýr og fullkominn
tölvuhugbúnaður og hágæða
ný efni í þvottastöðvum Löðurs.

Sesselja Thorberg eða „Fröken Fix“ eins
og hún hefur kallað sig var að senda frá
sér bókina Skapaðu þinn heimilisstíl
þar sem hún leiðbeinir fólki varðandi
uppröðun á heimilinu. Hún tók vel í
að svara nokkrum spurningum um
heimilið.
Hvað ert þú helst að fást við þessa
dagana?
Ég er núna á kafi í kynningarstarfsemi
fyrir bókina mína. Ég var að koma
að norðan þar sem ég var í viðtölum
og áritunum á Akureyri og Húsavík,
dásamleg ferð í alla staði. Ég hef mikið
að gera með Quick Fix-viðskiptavinum
mínum, er að byrja á verki í Hveragerði
og svo byrja ég á skrifstofum 66°Norður
um miðjan nóvember. Það er því nóg að
gera. Þess á milli nýt ég þess að vera
með eiginmanninum og börnunum því
það er ekkert sem toppar samveru með
þeim.
Stendur þú í einhverjum framkvæmdum á heimilinu eða hefur
nýlokið við?
Já, ég tók sjónvarpsherbergið mitt
nýverið í gegn en maðurinn minn hefur
beðið um smá „framkvæmdafrí“. Næst
ætla ég að taka eldhúsið, skipta um
borðplötu og flísar og mála.

Ertu dugleg að breyta og bæta heima við?
Ég er nokkuð dugleg í því. Ég er alltaf að
gera eitthvað, enda heimilið tilraunastofa
fyrir vinnuna mína. Þegar ég er komin
hringinn byrja ég bara aftur. Stundum er
líka bara nóg að bæta og breyta heima
hjá öðrum, þá er stundum gott að koma
heim í kertaljós og kósí í stað þess að
fara beint í málningargallann.
Er einhver hlutur sem þig langar sérstaklega mikið í þessa dagana?
Ég er að safna mér fyrir Verner Pantonlampa og er hálfnuð. Annars kaupi ég
ekki mikið af dýrum hlutum nema ég
kannski bara þurfi þess eins og nýja
borðplötu í eldhúsið mitt!

ALLTAF AÐ GERA
EITTHVAÐ
Sesselja er dugleg að
breyta og bæta heima
hjá sér og hjá öðrum.

Hver er uppáhaldshluturinn þinn í eldhúsinu?
Blandarinn minn. Hann nota ég nokkrum
sinnum á dag, bý til boost, græna hulkdjúsinn minn og ýmislegt annað. Annars
langar mig líka mikið í almennilega
hnífa. Það er kannski næst á dagskrá.
Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn á
heimilinu?
Ætli það sé ekki stofan? Eða leshornið
mitt? Ég hef nostrað við svo mörg ævintýrahorn heima hjá mér að ég á erfitt
með að gera upp á milli.

Save the Children á Íslandi

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

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

Löggiltur
fasteignasali
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Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312
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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
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Sími 823 3885

sölufulltrúi
Sími 661 7788

*

100% þjónusta = árangur

Landmark leiðir þig heim!

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

Einbýli með glæsilegu útsýni
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Fasteignasalan TORG kynnir:
Glæsilegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr fyrir
neðan götu með óhindruðu
útsýni til Snæfellsjökuls og
til norðurs að Esjunni. Húsið
skráð 305,9 fm. OPIÐ HÚS í dag
frá kl. 17 til 18.
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Í húsinu eru fjögur svefnherbergi,
góð stofa, fjölskylduherbergi,
borðstofa og eldhús, tvö baðherbergi, geymsla, vinnuherbergi og
góður bílskúr með geymslurými í
kjallara. Komið er inn á efri hæð
hússins. Eldhúsið var endurnýjað
að miklu leyti árið 2006, ný borðplata, hurðir, tæki og fleira. Eldhúsið er með hvítri innréttingu,
Electrolux-ísskáp með frysti sem
fylgir með, SMEG-gaseldavél og
ofni og Siemens-háfi sem er tengdur út. Gott búr er inn af eldhúsi
með góðum skápum, hillum og
vinnuborði. Opið er úr eldhúsi inn

Opið hús verður í Rituhólum 7 í dag á milli klukkan 17.30 og 18.

í borðstofu og útgengi er frá borðstofu út á timbursólpall. Tvö svefnherbergi eru á efri hæðinni og baðherbergi með sturtuklefa og hvítri
innréttingu.
Á neðri hæð er fjölskylduherbergi og opið inn í stofu með
arni og miklu útsýni. Hjónaherbergi með sérbaðherbergi, flísa-

Skriða - Ofan Kollafjarðar

Nýtt á skrá

Vatnsstígur 16-18 - 101 Reykjavík

Nýtt á skrá

Við Esjurætur, 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.

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Gerplustræti - 270 Mosfellsbær
15 íbúðir í byggingu til
sölu í Mosfellsbæ. Vorum
að fá í sölu 15 íbúðir í 24
íbúða, 3ja hæða lyftuhúsi
ásamt bílakjallara við
Gerplustræti 25-27 í
Mosfellsbæ. Íbúðirnar
eru flestar tilbúnar
undréttingar og málunar.
Ein íbúðin er fullbúin.
Íbúðirnar seljast allar
í einum pakka. Flott
tækifæri fyrir fjárfesta
eða verktaka.
Tilboð óskast fyrir 22. október nk. Allar nánari upplýsingar gefur Einar Páll Kjærnested,
löggiltur fasteignasali í síma 586 8080 eða 899-5159

R
TA
ES
F
R
FJÁ

Nýtt á skrá

Laus strax
Mjög fallegt 190,7 m2 einbýlishús á
einni hæð með tvöföldum bílskúr innst í
botnlanga. Eignin skiptist í stóra stofu,
borðstofu, sjónvarpshol, eldhús m/borðkrók,
þvottahús m/sérútgangi, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, gestasalerni og tvöfaldan
bílskúr. Falleg aðkoma, gróinn lóð og stór
timburverönd með heitum potti. V. 51,7 m.

Litlikriki 2 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

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. 38,5 m.

Mjög falleg 85,2 m2, 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð við Frostafold 2 í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara. V. 23,9 m.

Sóleyjarimi 15 - 112 Reykjavík

Stóriteigur 35 - 270 Mosfellsb.

Einstaklega glæsileg
íbúð á 16. hæð með
einstöku útsýni, í nýju
húsi við Vatnsstíg 16-18 í
Skuggahverfinu í Reykjavík. Íbúðin er sérlega
falleg og smekklega
innréttuð með vönduðum
innréttingum. Sér stæði í bílageymslu og lyfta beint úr bílageymslu. V. 139,0 m.

Allar nánar i upplýsingar
ve it i r Ste i n a r S ig u rð sson ,
sölufulltrúi í síma 661-2400 eða
steinar@fasttorg.is.

Frostafold 2 - 112 Reykjavík

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

lagt í hólf og gólf með baðkari og
sturtuklefa, barnaherbergi og lítið
vinnu- og fataherbergi. Til viðbótar
er stór geymsla og þvottaherbergi.

Falleg 71 m2, 2ja herbergja íbúð á 4.
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í
lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri við Sóleyjarima 15 í Reykjavík. Eignin skiptist í
forstofu, svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. Svalir eru
yfirbyggðar. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í
kjallara. V. 23,2 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 tilbúinn til afhendingar í febrúar
2014. V. 42,5 m.

Klapparhlíð - 270 Mosfellsbær
Björt og rúmgóð 112,6 m2, 5 herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sér inngangi
og sér verönd í 3ja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. 4m svefnherbergi. Timburverönd. Frábær staðsetning, rétt við leikskóla, grunnskóla
og íþróttamiðstöð. V. 33,5 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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@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
3JA HERBERGJA

Vatnsstígur. Glæsileg eign í miðbæ Reykjavíkur.

ÍBÚÐ ÓSKAST Á
SLÉTTUVEGI
3ja herbergja íbúð
óskast á
Sléttuvegi
fyrir traustan
kaupanda.

Glæsileg og vönduð 188,5 fm. 4ra - 5 herbergja
íbúð á 3. hæð, efstu hæð, að meðtalinni 12,7
fm. sér geymslu í kjallara, í nýlegu lyftuhúsi í
Skuggahverﬁnu.
• Stæði í bílahúsi í kjallara fylgir íbúðinni.
• Mikil lofthæð er í íbúðinni og mikils útsýnis
nýtur úr stofum.
• Kirsuberjaviður er í hurðum og innréttingum.
• Parket er á stofum og herbergjum (Uberaro).
• Stórar og bjartar stofur.

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.

• Yﬁrbyggðar opnanlegar svalir.

-

• Opið eldhús.

Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi.
Frábær staðsetning við sjávarkambinn. 30,8 fm. bílskúr.
Opið eldhús. Rúmgóð stofa. 2 herbergi.
Sjávarútsýni af svölum. Þvottaherb. innan
36,9 millj.
íbúðar.

ELDRI BORGARAR

• 3 herbergi auk fataherbergis.
• Íbúð sem vert er að skoða.

4RA- 6 HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SLÉTTUVEGUR – REYKJAVÍK

FUNALIND- KÓPAVOGI.

SKÚLAGATA, REYKJAVÍK. 4RA HERB.

HULDUBORGIR- 4RA HERBERGJA

-

-

-

-

Glæsileg 69,3 fm. íbúð á 3.hæð fyrir 55 ára og eldri.
Yﬁrbyggðar svalir með frábæru útsýni.
Rúmgóð stofa. Ný tæki í eldhúsi. Geymsla á hæðinni.
Íbúðin er nýmáluð, parket nýlega slípað.
27,9 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.

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

2JA HERBERGJA

Mjög björt 4ra herb 104,4 fm. endaíbúð á efstu hæð.
Gluggar á þrjá vegu. Suðursvalir.
Fallegar vandaðar samstæðar innréttingar.
Sjávarútsýni og fallegt óbyggt svæði til
28,5 millj.
suðurs.

SÉRBÝLI

FROSTAFOLD - REYKJAVÍK.

FELLAHVARF – KÓPAVOGI. EFRI SÉRH.

HÖRGSHLÍÐ – REYKJAVÍK. EFRI SÉRH.

LAUGARÁSVEGUR – REYKJAVÍK.

-

-

-

- 200,0 fm. tvílyft parhús að meðt. 22,2 fm. innb. bílskúr.
- Sofa og borðst. með aukinni lofthæð. Fallegur arinn í stofu.
- Flísalagðar svalir til suðurs. Hellulögð verönd.
- Frábær staðsetning. Laust ﬂjótlega.

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

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.

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

65,0 millj.

FLATAHRAUN- HAFNARFIRÐI

ROFABÆR- REYKJAVÍK

ÁLFASKEIÐ – HAFNARFIRÐI. 5 HERB.

ÓLAFSGEISLI- REYKJAVÍK.

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

-

- Falleg 117,4 fm. nokkuð endurn. endaíbúð á jarðhæð.
- Gluggar í þrjár áttir og útgengi á verönd til suðurs.
- Baðherbergi endurnýjað. Hægt að breyta borðstofu í
fjórða herbergið. 23,7 fm bílskúr.
25,9 millj.
- Hús í góðu ástandi að utan.

- Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fm. einbýlishús.
- Mikil lofthæð á efri hæð. Stórar stofur. Hjónasvíta.
- Stór og viðhaldslítil hornlóð á frábærum útsýnisstað í
Grafarholtinu.
79,5 millj.
- Húsið er klætt með íslensku líbaríti.

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.

AKURHVARF

PIÐ
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RAUÐHAMRAR 12

Akurhvarf- Kópavogi.

Rauðhamrar 12- Reykjavík. 4ra herbergja íbúð.

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.
Verð 58,5 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Góð 113,4 fm. íbúð á 1. hæð (gengið upp hálfa hæð) auk 9,9 fm. sér geymslu í kjallara og 20,9 fermetra bílskúrs í góðu fjölbýlishúsi í Grafarvogi. Rúmgóð stofa. Þrjú svefnherbergi. Útgangur á ﬂísalagðar suðursvalir bæði úr eldhúsi og stofu. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 32,7 millj. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

KIRKJULUNDUR

ÞÓRSGATA

Kirkjulundur 12 - 14, Garðabæ

Þórsgata. Heil húseign

• 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 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.

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.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

GARÐASTRÆTI. HEIL HÚSEIGN.

RJÚPNAHÆÐ-GARÐABÆ

SJAFNARGATA - REYKJAVÍK.

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.

Glæsilegt 233,9 fm. einbýlishús á pöllum á fallegum útsýnisstað. Mikið endurnýjað.
Rúmgóð og björt setustofa, mikill lofthæð. Eldhús og borðstofa í einu stóru opnu
rými. Fjögur herb. Innfelld lýsing í stórum hluta lofta hússins. Svalir út af hjónah. til
suðvesturs. Ræktuð lóð með stórri hellulagðri innkeyrslu á framlóð og hellulagðri
verönd og stéttum á baklóð. Hiti er undir nánast allri hellulögn.
78,0 millj.

Glæsileg 109,8 fm. 5 herbergja efri hæð með suðursvölum á frábærum stað í Þingholtunum. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra og er í góðu ásigkomulagi.
Samliggjandi bjartar stofur með stórum gluggum og útgengi á svalir til suðurs.
Þrjú herbergi. Eldhús með uppgerðum upprunalegum innréttingum. Lóðin vísar til
suðurs, skjólgóð, tyrfð og með gróðri.
46,5 millj.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

BORGARHRAUN - GRINDAVÍK

STRANDVEGUR – SJÁLANDI GARÐABÆ.

Vel skipulagt og þó nokkuð endurnýjað 306,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Nýlega endurnýjað eldhús. Samliggjandi
stofur með arni. Stór falleg og nýlega endurnýjuð lóð með hlöðnum skjólveggjum og
stórri verönd til suðurs. Fallegur gróður, göngustígar og lýsing á lóð hússins.
Seljendur eru tilbúnir til þess að skoða skipti á minni eign.

Glæsilegt 197,7 fm. einbýlishús að meðtöldum 51,0 m. bílskúr og 33,1 fm. skála.
Auk þess er um 30 fm. rými sem er í dag rúmlega fokhelt. Eignin er mikið endurnýjuð á vandaðan hátt. Möguleiki er að útbúa litla séríbúð í húsinu. Gróinn og
skjólgóður garður. Steyptur pallur er fyrir framan húsið og góðir skjólveggir.
Eign sem býður upp á marga möguleika.
34,0 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.

79,9 millj.

ESPILUNDUR

LÆKJARGATA

Espilundur- Garðabæ.

Lækjargata – Hafnarﬁrði. Glæsileg „penthouseíbúð“.

Mjög fallegt 138,8 fermetra einbýlishús á einni hæð auk 43,7 fermetra bílskúrs á 972,0 fermetra ræktaðri og mjög fallegri lóð
á góðum stað í Lundunum í Garðabæ. Húsið hefur alla tíð fengið gott viðhald og hefur verið endurnýjað að hluta. M.a. er nýtt
gler og gluggalistar í húsinu, gólfefni nýleg að stórum hluta og hús að utan í góðu ástandi með nýlegu þakjárni. Samliggjandi
rúmgóðar stofur. Fjögur herbergi. Hellulögð verönd til suðurs og hellulögð stétt og innkeyrsla fyrir framan húsið. Verð 54,9 millj.

Glæsileg 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. EINA ÍBÚÐIN Á HÆÐINNI. Verð 85,0 millj.

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

BERGSTAÐASTRÆTI 50 - EFSTA HÆÐ
- ÚTSÝNI.
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Einstök 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í fimm íbúða húsi. Einungis ein íbúð
á hverri hæð. Glæsilegt útsýni yfir Tjarnarsvæðið og til suðurs og vestur. Í
búðinni eru upprunalegar sérsmíðaðar innréttingar í mjög góðu ástandi sem
gefa íbúðinni mikin sjarma og sérstöðu.
Eignin verður sýnd mánudaginn 21.október milli kl. 17:00 og kl. 18:00. 3242

GLITVELLIR 22 HF.
- EINBÝLI

Fallegt og vandað einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið
skiptist í forstofu, snyrtingu, gang, fjögur herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, sjónvarpshol, stofu og opið eldhús.
Eignin verður sýnd mánudaginn 21.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 49,7 m. 3066

4ra-5 herbergja 117,6 fm sérhæð ásamt 35,1 fm bílskúr samt.152,7 fm á mjög
góðum stað í grónu hverfi. Íb. er mikið upprunaleg en mjög vel skipulögð
með áhugaverðum innréttingum.Tvö svefnherbergi og 2-3 stofur, mætti fjölga
herbergjum. Bílskúrinn er mjög rúmgóður. Góð ræktuð lóð.
Eignin verður sýnd mánudag 21.okt frá kl. 17:15 - 18:00 V. 37,3 m. 3248

NJÁLSGATA 36

- GLÆSILEG UPPGERÐ ÍBÚÐ

REYKJAHLÍÐ 10

- JARÐHÆÐ/KJ.
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Mjög sjarmerandi og glæsileg 45,7 fm 2ja herbergja efri sérhæð í fallegu húsi
við Barónstíg í Reykjavík. Sér inngangur er í íbúðina sem er vel skipulögð,
björt og með arni. V. 22,5 millj.
Eignin verður sýnd mánudaginn 21.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00.

LOGALAND 27

- ENDARAÐHÚS Í FOSSVOGI.
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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, hvít innrétting. Fataskápar í hjónaherb. Allar innihurðir nýjar. Húsið er steinst., tvær hæðir og kj. byggt árið 1935. Sér þvottah.
í íbúð. Parket á holi, stofu, herb. og eldhúsi. Flísar á baðherb. og þvottah.
Eignin verður sýnd mánud. 21. okt. milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 29,8 m. 3193

GUNNARSBRAUT 47

- EFRI HÆÐ.
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BARÓNSSTÍGUR 18

- 1.HÆÐ -SÉRINNG. OG BÍLSKÚR.

- 3JA HERBERGJA HÆÐ

Fallegt og vel skipulagt 203,1 fm enda raðhús ásamt 25,6 fm bílskúr, samtals
228,7 fm. Velskipulagt hús í góðu ástandi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
22.október milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 57,9 m. 3237

VALHÚSABRAUT - SELTJARNARNESI
- EINBÝLI
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Björt og vel skipulögð 4ra herbergja 84,4 fm íbúð í kj. við Gunnarsbraut í Reykjavík. Íbúðin er með sér inngangi og hefur verið mikið endurnýjuð. V.24,9 millj
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 22.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00. 3252

SLÉTTUVEGUR

- 3JA HERB. M. BÍLSKÚR.

Glæsileg og vönduð 103,7 fm 3ja herbergja íbúð á 6. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi
ásamt 23,1 fm bílskúr. Íbúðin er ætluð fyrir eldri borgara. Glæsilegt útsýni er
úr íbúðinni. V. 42,9 m. 3239

Vel staðsett og björt hæð í þriggja íbúða stigahúsi. Íbúðin skiptist í hol, eldhús,
búr, baðherbergi, tvö stór herbergi og stofu. Svalir eru til vesturs. Mikið endurnýjað. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 22.okt. frá kl. 17:30 - 18:00 26,5 3231

GULLSMÁRI 9

- FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

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. V. 24,9 m. 3215

Glæsilegt nýlegt einbýlishús á einni hæð. Húsið skiptist þannig: stofa, borðs.,
eldhús, fjögur herbergi, baðherbergi, snyrting, hol og gangur. Innbyggður
bílskúr með sjálfvirkum opnara. Tvær geymslur eru innaf bílskúr. Hiti í plani
fyrir framan húsið. Mjög falleg gróin lóð með timburverönd og fl. V. 88,0 millj.

KLEPPSVEGUR

- 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

50 ÁRA OG ELDRI.

Langalína - við sjávarborðið
Efstaleiti jarðhæð - Glæsilegt útsýni
Kjalarland - Fossvogi.
Sóleyjarimi - f. 50 ára og eldri
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

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.
V. 59,2 m. 4541

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. V. 57 m. 3234

Glæsileg fullbúin 3ja herbergja 153,5 fm íbúð á 1. hæð við
sjávarsíðuna í Sjálandshverfi á samt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er mjög björt. Úr stofuglugga (til austurs) er glæsilegt útsýni til sjávar þar sem horft er niður í fjöruborðið
og lækinn. V. 47 m. 3155

EINBÝLI

Langalína - við sjávarborðið
Tröllateigur Mos - raðhús

Fagraþing - Glæsilegt einbýlishús.
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.
V. 115 m. 3214

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

HÆÐIR

Reiðvað - Glæsilegt útsýni
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

Glæsileg fullbúin 3ja herbergja 153,5 fm íbúð á 1. hæð við
sjávarsíðuna í Sjálandshverfi á samt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er mjög björt. Úr stofuglugga (til austurs) er glæsilegt útsýni til sjávar þar sem horft er niður í fjöruborðið
og lækinn. V. 47 m. 3155

2JA HERBERGJA

Maríubaugur- Glæsileg enda íbúð

Barmahlíð 37 - Laus

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

Hliðsnes 2 - Garðabær/Álftanes
Samtals 405.6 fm eign við Hliðsnes 2 Garðabæ (Álftanes).
Um er að ræða íbúðarhúsnæði í tvíbýli, bílskúr og
hesthús. Hesthúsið er skráð sér og fylgir því um 1,8 ha
lóð. Eignirnar þarfnast standsetningar. Laust við samning
V. 49,9 m. 3206

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

Sólheimar - miðhæð í þríbýli.
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. V. 35,9 m. 2685

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

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

3JA HERBERGJA

Ferjuvað ný glæsileg 3ja herbergja íb.

Vesturgata 7 - fyrir eldri borgara

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 m. 2332

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi fyrir eldri borgara í góðum þjónustukjarna í Vesturbænum. Mikil
og góð þjónusta m.a. hægt að kaupa mat, hárgreiðsla,
heilsugæsla, samkomusalur og fl. V. 24,9 m. 3158

Flókagata - Frábær staðsetning

4RA-6 HERBERGJA

Seljugerði - hús með tveimur íbúðum.
Gott einbýlishús á tveimur hæðum með tveimur
samþykktum íbúðum og tvöföldum innbyggðum 38 fm
bílskúr. Íbúðin á neðri hæðinni er 4ra herbergja. Yfirbyggðar svalir og stór kjallari undir öllu húsinu. Frábær
staðsetning V. 79 m. 3217

PARHÚS/RAÐHÚS

Ásgarður 49 - glæsilegt raðhús.
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.
V. 35 m. 3227

Gvendageisli - Óvenju glæsileg eign.
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

Falleg og vel staðsett fimm herbergja efri hæð í virðulegu húsi við Flókagötuna í Reykjavík. Íbúðin hefur verið talsvert
endurnýjuð og hefur húsið fengið gott viðhald. Húsið stendur gegnt opnu svæði við Miklatún. V. 41,0 millj.

Austurkór - Ný raðhús á einni hæð

Kristnibraut - glæsilegt útsýni.
Glæsileg íbúð á 3.hæð í fallegu einstakl. vel staðs. húsi
með glæsil. útsýni yfir borgina, Esju og Úlfarsfell. Hönnun
Tryggvi Tryggvason arkitekt og einstaklega vandaður
allur frágangur. Tvö svefnherb., stofa og borðstofa Vand.
innrétt. og sérhönnuð lýsing frá Lumex. Íbúðin er laus
strax. V. 32,5 m. 3219

Einstaklega vel staðsett og skipulögð 188 fm ný raðhús m. innbyggðum bílskúr. á einstökum útsýnisstað við Austurkór í
Kópavogi. Skilast fullfrágengin að utan með að mestu frágenginni lóð. Að innan er val um hvort húsin verði fokheld eða
tilbúin til innréttinga. Byggingaraðili Kjarnibygg ehf.
Verð frá 39,8 - 51,5 millj. 3218
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Herb:35-6Stærð: 111,5 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 127,5 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 220,1 fm
Herb.
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Herb:35-6Stærð: 92,4 fm
Herb.

Stæði í bílakjallara

670ð/Ø:TmU\KHNVR[}ILYRS

Herb:65-6Stærð: 260 fm
Herb.

Herb: 5-6
Fjölbýlishús

670ð/Ø:TmU\KVR[RS!!
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O\NN\SLN\OmOûZPx]PUZ¤S\O]LYMP;VWWxIóx[VWWOZPTLóLPUZ[R\
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Stærð: 78 - 93 fm
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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
Seld
Seld
Seld
Laus
Seld
Laus
Laus
Seld
Seld
Seld
Seld
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

NÝJAR
ÍBÚÐI
R

ÞORRASALIR 9-11
SALAHVERFI KÓPAVOGUR

Verð:
V
Ve
erð
rð:
ð: 31,9
31
31,9 - 49,5m
49

Hringið og bókið skoðun
un

Herbergi: 3-4

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 .

Stærðir: 108 - 148 fm
Stæði í bílageymslu

Já

4

102

109,1

SELD

3

103

131,4

Já

4

201

148,1

SELD

/QHSSHZLS

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

3
306

108

Já

4

3
307

111,5

Já

4

401
4

148,4

SELD

402
4

108,7

SELD

4

4
403

108,7

Já

4

4
404

114,7

SELD

4
405

110,8

Já

4
406

108,7

Já

4

4
407

112

Já

4

5
501

148,1

SELD

5
502

109,1

Já

3

5
503

109,1

Já

4

5
504

115,1

SELD

5
505

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

Herb. 2

Herb. 4

4

4

898 3326
dorothea@fasttorg.is
:LPS\NYHUKP¶9]R
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6WPó
OZ

Stærð: 69 fm

4

Dórothea
Sölufulltrúi

/}SH]Hó9]R

=LYó!T

Herb.

202

699 4610

=LYó! T

Stærð: 139 fm

Bílast.

148,1

siggarut@fasttorg.is

6WPó
OZ

Herb. 3

Stærð

101

Sigríður
Sölufulltrúi

Sjá e innig á www.silfurhus.is
:[YHUKNH[H/MQ

Ízbúð

=LYó! T

6WPó
OZ

Stærð: 147 fm

Herb. 2

Stærð: 99,3 fm
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MTVNRQHSSHYHMT

4QNMHSSLN[VNNV[[QHOLYIMTWHYOZm
LPUUPO¤óTLóN}óYP]LYUK]Pó:LSQHOSxóZLTLY
ôQ}U\Z[\TPóZ[óM`YPYHSKYHóH/ZPóLYTQN]LS
Z[HóZL[[)xSHZ[¤óPLY]PóOZPó5¤NZ[¤óPM`YPY
NLZ[P

=HUKHóVN]LSZRPW\SHN[LUKHYHóOZTLóIxSZRY
m[]LPT\YO¤ó\TTLóMHSSLN\TPUUYt[[PUN\T
îYQZ]LMUOLYILYNP[]]UK\óIHóOLYILYNP
MHSSLN[VNIQHY[LSKOZxVWU\YûTPTLóZ[VM\VN
IVYóZ[VM\

TQNYTN}óQHOLYILYNQHxIómO¤óx
:LPS\NYHUKH9L`RQH]xRÐIóPULYTVNTLó
ZtYPUUNHUNPHMZ]S\T TIxSHZ[¤óPVN
NL`TZS\xRQHSSHYHZHT[HSZ TÐIóPULYSH\Z
]PóRH\WZHTUPUN
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Herb. 3

Stærð: 133,3 fm
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Herb. 3

Stærð: 104,6 fm

Herb. 2
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4QNMHSSLNOLYIxIómO¤óxTQNZU`Y[PSLN\
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Stærð: 65,9 fm
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Herb. 5

670ð/Ø:TmU\KVR[RS! !

=LYó! T

Stærð: 201,5 fm
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Herb:35-6Stærð: 117 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 305,9 fm
Herb.
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Herb:65-6Stærð: 178
Herb.
8 fm
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Stofnuð 1983

Norðurbakki 13b íbúð 304 - Hf. - Glæsileg
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S
HÚ

Hrauntunga - Hf. - Einbýli - Frábært Útsýni

Opið hús milli
kl. 17.30 og 18.

Nýkomið í einskasölu
glæsilegt einbýli með bílskúr
samtals ca. 230 fm. Húsið
er nánast all endurnýjað
frá 2007. Glæsilegt
eldhús, baðherbergi, stofa,
borðstofa, arinn. 4 stór
svefnherbergi ofl.
Verðlaunagarður.
Myndir á netinu.
Verð 55 millj.

Nýkomin í einkasölu glæsileg
96 fm íbúð á 3.hæð (næst efstu) í nýlegu lyftuhúsi, útsýni.
Frábær staðsetning. Stæði í
bílahúsi fylgir.
Fullbúin eign í sérflokki.
Laus fljótlega.
Verð 29,3 millj.
Helgi Jón sölustjóri býður
ykkur velkomin s. 893 2233

Byggakur 1 - 9 - Garðabær - Raðhús

Strandgata - Hafnarfjörður - 4ra
Raðhús á tveimur hæðum
229,3 fm með innbyggðum
bílskúr. Húsin verða afhent
fullbúin að utan máluð hvít og
lóð verður grófjöfnuð. Að innan
verða húsin fokheld, rafmagn
og hiti komin inn. Eigninirnar
skiptast í samkvæmt teikningu forstofu, baðherbergi,
eldhús,stofu, borstofu og
bílskúr. Á efri hæð eru þrjú
herbergi, fjölskyldurými, hægt
er að breyta í herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla.
Góð sér lóð fylgir hverri eign.
Verð frá 42,5 millj.

Línakur - Gbæ - Glæsilegt endaraðhús

Nýkomið mjög fallegt tvílyft
einbýli með innbyggðum bílskúr
samtals ca. 260 fm. Húsið
skiptist m.a. þannig. Efri hæð :
stofur, eldhús, sjónvarpsskáli,
2-3 herb. Baðherbergi. Svalir
ofl. Neðri hæð: Bílskúr, mjög
góð 2ja herb.íbúð ofl. Fallegur
garður,gróður hús. Róleg, góð og
frábær staðsetning. Hornlóð.
Útsýni yfir fjörðinn, Snæfellsjökul ofl. Verð 53,9 millj.

Bjarkarás - Garðabær - Glæsilegt endaraðhús
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.

Suðurgata - Hafnarfjörður - Einbýli

Glæsilegt nýlegt endaraðhús
með innbyggðum bílskúr
samtals 300 fermetrar vel
staðsett í Akrahverfi í
Garðabæ. Mögulegt er að nýta
3ja 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.

Sléttahraun - Hafnarfjörður - Einbýli

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/Tvíbýli.

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.

Hraunás - Garðabær - 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.

Norðurbakki - Hf .- Glæsileg útsýnisíbúð
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.
Allar frekari upplýsingar veita
sölumenn á skrifstofu.

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað
í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er
skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á
tveimur hæðum, þarf af bílskúr
40,6 fermetrar. Einstaklega
fallegt óhindrað útsýni er úr
húsinu að Bessastöðum ,
Snæfellsjökli og víðar. Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í
sérflokki. Glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Verð 128 millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi
gsm 896 0058.

Ögurás - Garðabær - 3ja - Laus strax

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

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 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.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Einihlíð - Hafnarfjörður - Einbýli

Skipalón - Hf. - Lúxus íbúð - 50 ára og eldri

Hamrabyggð - Hf. - Einbýli

Strikið - Garðabær - 60 ára og eldri

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

Glæsileg ný 167 fm. lúxusíbúð ( endi) á 3.hæð í vönduðu nýlegu
lyftuhúsi (Mótás) að auki fylgja 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.Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón
s. 893 2233

Nýkomið sérlega fallegt einbýli á einni hæð með innb. bílskúr
samtals 202,5 fm. 3-4 svefnherb. Stofa, borðstofa ofl. Stórar
verandir. Hellulagt bílaplan. Arion í stofu. Róleg staðsetn. Glæsileg
hraunlóð. Verð 43,5 millj.

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.

Vindakór - Kóp. - 4ra

Skipalón - Hf. - 2ja.

Hvaleyrarbraut - Hf. - Atvinnuhúsnæði

Akurgerði - Vogar - Einbýli

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.

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

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

Nýkomið sérlega fallegt einbýli 132 fm auk 50,2 fm bílskúr. Húsið
er allt í góðu ástandi. Nánast allt endurnýjað frá 2007 m.a. gluggar,
gler, innréttingar, gólfefni ofl. Hagstæð lán 29 millj.
Verð 34,5 millj.
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Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
löggiltur
löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
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569 7000

Guðrún Pétursdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
skjalagerð
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307
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Síðumúla 13 108 Reykjavík

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Óskar R. Harðarson og Jas
Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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

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

Holtagerði 76

107
10
1
07
07 Reykjavík
Re
R
ey
ykjav
ykj
aví
vík

163 fm neðri sérh
sérhæð með bílskúr

Hús byggt 2004

Hjarðarhagi 15

Þrjú góð svefnherbergi

Gott skipulag og vandaðar innréttingar

Falleg 3ja herbergja
herb
erb
rberg
ergja
erg
ja íbúð
íbú
úð
Jarðhæð
Sérinngangur
Vel skipulögð
Mikið endurnýjuð
Frábær staðsetning

OPIÐ HÚS
Mánud. 21. október 17:00 - 17:45

Nánari upplýsingar veitir

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

107 Reykjavík

42,5
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millj.

OPIÐ HÚS
Mánud. 21. október 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

26,9 millj.
110 Reykjavík

Meistaravellir 9
100 fm 4ra herbergja
Þónokkuð endurnýjuð og falleg íbúð
Nýlega steypuviðgert og málað
Nýir gluggar og gler

Naustabryggja 20
Tveggja
T
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Búið að greiða fyrir nýtt dren og skólp

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

OPIÐ HÚS
Mánud. 21. október 18:00 - 18:45

Nánari upplýsingar veitir

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

31,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 22. október 17:00 - 17:45

Nánari upplýsingar veitir

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

105 Reykjavík

Skipholt 58

44,9 millj.
220 Hafnafjörður

Laus strax

Nýtískuleg efri sérhæð með
bílskúr samtals 171,2 fm
Stór stofa, 4 svefnherbergi,
glæsilega endurnýjað eldhús

Klapparholt 3

Gólfefni, hurðir og skápar nýjir
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Fallegt
Einstakt útsýni og fallegt umhverfi
Gott skipulag, rúmgóð alrými
Arinn í stofu og sauna inn af baðherbergi

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 22. október 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

104 Reykjavík

43,8 millj.

OPIÐ HÚS
Miðvikud. 23. okt.

Nánari upplýsingar veitir

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

170 Seltjarnarnesi

18:00 - 18:30
Verð

110 Reykjavík

54,9 millj.

108 Reykjavík

Austurbrún

Vesturströnd

Klettháls

Garðsendi

Fallegt parhús með aukaíbúð samtals 221,6 fm

Fallegt 256 fermetra raðhús

Aðalíbúð með 3 svefnherbergjum

Mikið útsýni til sjávar

Aukaíbúð er 2ja herbergja

Innbyggður bílskúr

90 fm sólpallur og góð útiaðstaða

Arinn í stofu

Fallegt 3.200 fm verslunar og iðnaðarhúsnæði
8.000 fm sérstæð malbikuð lóð
Mikil lofthæð og góðar innkeyrsluhurðir
Stór hluti hússins getur verið til afhendingar strax
Húsið er vel staðsett við margar bílasölur

Björt og falleg 158 fm íbúð ásamt bílskúr
Frábær staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs
Einstakt útsýni, suður svalir og sameiginlegur
pallur/garður
Sér inngangur

Verð

MIKLABORG

59,8 millj.

Upphitaðað bílaplan
Verð

69,0 millj.

Tilboð

Verð

40,0 millj.
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Við leitum að ...
2ja – 3ja herbergja

3ja herbergja íbúð gegn yfirtöku lána á
höfuðborgarsvæðinu.

3ja-4ra herbergja íbúð í Heimum, Mýrum
eða Háaleitisbraut.

2ja herbergja íbúð með 100% yfirtöku.

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð á jarðhæð eða í lyftuhúsi
í Smárum eða Lindum í Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð á Háaleitisbraut eða
nágrenni. Rúmur afhendingartími
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

2ja herb íbúð í Fossvogi.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

Er með kaupanda að 2ja - 3ja herbergja
íbúð vestan Elliðaáa.
-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

2ja - 3ja herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu með góðum áhvílandi lánum til
yfirtöku.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja - 3ja herbergja íbúð í húsi fyrir 60 ára og
eldri miðsvæðis í Reykjavík. Verð að hámarki
25 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

Leitum að 3ja herbergja íbúð í Vesturbæ
Reykjvíkur. Algjört skilyrði að hafa svalir.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Salahverfi fyrir
viðskiptavin sem missti af einni slíkri sem
ég var að selja. Kostur ef það er útsýni og
íbúðin ofarlega í húsinu.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Árskóga. Kostur ef
bílskýli fylgir með
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi fyrir
ungt fólk sem er að leita að sinni fyrstu
eign. Rúmur afhendingartími ef þess er óskað.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Hvassaleiti, VR
blokkin.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Grafarvogi eða
Grafarholti.
3ja - 4ra herbergja íbúð með miklu
áhvílandi í hverfum 104-105 og 108.

-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Norðlingaholti.

-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

Er með kaupanda að 3ja herbergja íbúð í
grennd við Háskóla Íslands.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja
3ja herbergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Smáranum.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is
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-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Grafarholti eða
Grafarvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Er með kaupanda að 3ja - 4ra herbergja
íbúð í Rimahverfi í Grafarvogi með bílskúr/
stæði í bílageymslu fyrir allt að 25 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Hilmar s: 695-9500 eða
Hilmar@miklaborg.is

Er með kaupanda að 3ja - 4ra herbergja
íbúð við Háaleitisbraut.
-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja
4ra herbergja íbúð við Furugrund.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð miðsvæðis í Vesturbæ
Reykjavíkur.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð (helst í Grafarvogi)
með miklu áhvílandi.

Vantar 2ja – 3ja herbergja íbúð í Vesturbæ
eða Seltjarnarnesi.

3ja - 4ra herbergja íbúð í Víkurhverfinu í
Grafarvogi, rúmur afhendingartími í boði.

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð með góðum
stofum miðsvæðis í Reykjavík, Kópavogi
eða Garðabæ. Kostur ef bílskúr fylgir. Um
ákveðinn kaupanda er að ræða sem hefur
þegar selt sína eign.

4ra herbergja íbúð í Kóra eða Hvarfahverfi
Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð við Safamýri eða
Álftamýri má kosta 37 - 45 milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja með bílskúr í Staðarhverfinu í
Grafarvogi. Jarðhæð væri kostur.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Sjálandinu
Garðabæ. Rúmur afhendingartími.

4ra herbergja íbúð Kópavogi (200) verð allt
að 25 milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð í Smára, Linda eða
Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Er með kaupanda að 4ra - 5 herbergja íbúðum
í Breiðholti á góðu verði.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

569 7000

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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

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

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

899 2907

Við erum við símann

569 7000
4ra - 5 herbergja íbúð eða hæð í 101-105108. Rúmur afhendingartími.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

80-100 fm neðri hæð með sérinngangi og
bílskúr á höfuðborgarsvæðinu.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

5 – 6 herbergja
Er með kaupanda að 5-6 herbergja
einbýlishúsi, raðhúsi, parhúsi í 104, 105 og
108 fyrir allt að 54 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Hilmar s: 695-9500 eða
Hilmar@miklaborg.is

Óskum eftir góðri hæð í Hlíðunum með 3
svefnherbergjum og bílskúr. Skipti möguleg
á nýuppgerðri 3ja herbergja (80 fm) íbúð í
Hamrahlíð
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

Sérbýli
Er með kaupanda að sérbýli með 4-5
svefnherbergjum á Seltjarnarnesi.

Einbýli, rað- eða parhúsi á Seltjarnarnesi
handa ákveðnum kaupanda. Húsið verður
að hafa að lágmarki 5 svefnherbergi.

Er með kaupanda að c.a 100 fm húsnæði
á jarðhæð neðarlega á laugavegi eða
skólavörðustíg.

-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Rað-, par- eða einbýlishús í Linda
eða Salahverfi Kópavogi. Rúmur
afhendingartími í boði

Þjónustuíbúð fyrir aldraða við Dalbraut eða
Jökulgrunn.

Einbýli í eldri hverfum Kópavogs bein kaup
eða skipti á ódýrari eign í Lækjarsmára.

Góðu einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu
200-300 fm með góðum bílskúr í
póstnúmerum 108,105,201,210.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Óskum eftir einbýlishúsi í Fossvogi helst á
einni hæð. Staðgreiðsla í boði.

-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is

Óska eftir raðhúsi við Brekkusel í
Reykjavík. Hugsanleg skipti á minni eign í
hverfinu.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Vantar einbýlishús á einni hæð á
Seltjarnarnesi, stærð um 200 fm. Rúmur
afhendingartími ef þess er óskað.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Salahverfi, bein sala eða með
gott tvílyft parhús upp í.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Er með kaupanda að 250-400 fm
skrifstofuhúsnæði í miðborginni.
-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð fyrir heildsölu
á svæði 108 að stærð 200-800 fm góðar
greiðslur.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Raðhús eða parhús í Seljahverfi
aukaíbúð væri kostur.

Atvinnuhúsnæði í Reykjavík með minnst
7 metra lofthæð 750-1000 fm. Má vera
óinnréttað.

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Sérbýli í Kleifarseli eða Kambaseli.

Er með kaupanda að 3ja - 5 herb íbúð,
parhúsi, raðhúsi eða lítið einbýli fyrir allt
að 47 millj. í Linda, Smára, Salahverfi eða
Vesturbæ Kópavogs.

-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Er með kaupanda að raðhúsi/parhúsi í
Rimahverfi í Grafarvogi.

Óskum eftir atvinnuhúsnæði með
leigusamningum. Verð allt að 5 milljarðar.

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Er með kaupanda að sérbýli með 4 - 5
svefnherbergjum í vesturbæ Reykjavíkur.

-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Einbýli eða sérbýli með garði í Gerðum/
Háaleiti.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

Einbýli- eða raðhúsi í Lindum.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

Annað
Hæð í Hlíðunum, kostur ef einstaklings
íbúð fylgir eigninni.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

Hæð í Vesturbænum, kostur ef eignin er
staðsett nálægt Háskóla Íslands.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Hilmar s: 695-9500 eða
Hilmar@miklaborg.is

Fjárfestir leitar að minni íbýðum til sölu
miðsvæðis í Reykjavík.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

Verktaki leitar að eign miðsvæðis sem
þarfnast mikilla endurbóta.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

Er með kaupanda að verslunarrými við
Laugaveg eða í Kvosinni, ýmislegt kemur til
greina.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

Er með kaupanda að íbúð ætlaðri öldruðum
við Jökulgrunn, Reykjavík.
-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is

Einbýli á höfuðborgarsvæðinu með minnst
5 herbergjum á verðbilinu 40-50 milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

MIKLABORG

Er með kaupanda að 100-200 fm húsnæði
undir fiskvinnslu á höfuðborgarsvæðinu.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Er með fjölda áhugasamra kaupenda að
íbúðum við Skálagerði, 108 Reykjavík
-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is
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•

101 Reykjavík

•

Sími 511 3101

Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali

•

Fax 511 3909

•

www.101.is

•

101@101.is

Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali
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Brúnastaðir - 112 Rvk.
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Laugavegur - 101 Rvk
Glæsilegt, rúmgott einbýli með tvöföldum
bílskúr á frábærum stað í Staðahverfinu í
Grafarvogi. Húsið er steinhús, byggt 1999,
en endurinnréttað að stórum hluta árið
2007. Flísar og parkett á gólfum, innfeld
lýsing að hluta. V- 72 millj.

Lækjasmári - 201 Kóp.

Laugavegur 50
- byggingarréttur.
184,8 fm lóð með nýtingarhlutfall 2,6 samkvæmt
gildandi deiliskipulagi.
Samtals leyfilegt byggingarmagn 480 fm t.d.
fyrir verslunarrými og 4
íbúðir. Núverandi bygging
er kjallari, hæð og ris.

Álfholt - 220 Hfj
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.

Mjög falleg og snyrtileg
95 fm íbúð með sér
inngangi á 1. hæð í
litlu fjölbýli að Álfholti í
Hafnarfirði. V 24.9 m.

Galtarholt, Rangárþingi ytra.

Furugrund - 200 Kóp.

9LOWXDXJOÖVD
×ÆQDHLJQKÂU"

Snotur 47,8 fm, 2
herbergja íbúð í kjallara.
Vel skipulögð, góð fyrstu
kaup. V-14,9 millj.

+DIÉXVDPEDQG

Galtarholt er í Rangárþingi ytra, landfræðilega í
vestur Landeyjum. Jörðin
er 430 ha. að stærð og er
öll gróin. Jörðin er mjög
grasgefin og býður upp á
mikla möguleika.
Jörðin er lögbýli.
Nánari upplýsingar veitir
Leifur.Óskað er eftir
tilboði í jörðina.

Baughús - 112 Rvk.

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.

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

Austurkór - 203 Kóp.

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.

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

Skólavörðustígur - 101 Rvk
Sérlega virðulega efri hæð og ris ásamt
3-4 herb.íbúð í kjallara. Eignin er mikið
endurnýjuð.

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

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

stakfell.is

Fax 535 1009
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Víðihlíð 41 - 105 Rvk

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAGINN 21. OKTÓBER KL. 17:30-18.
Stórglæsilegt og talsvert endurnýjað 201,5 fm. endaraðhús sem hefur fengið gott viðhald. Glæsileg lóð með 70 fm. palli út frá stofu til
suðurs. Sérsmíðaðar innréttingar. Einstök staðsetning í Suðurhlíðunum. Gegnheilt parket og náttúruﬂísar á gólfum. 3-4 svefnherbergi,
fallegar stofur, 2 baðherbergi. Rúmgott þvottahús og góðar geymslur. Verð: 69,5 millj.

Óskum eftir 3 herb. íbúð
í 110,112, 113 og 270.

PIÐ

O

Óskum eftir 4 herb. íbúð
á 1. hæð í 109.

Logafold - 112 Rvk.
309,3 fm. fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið skiptist í góðar stofur, garðskála, eldhús með borðstofu, hjónasvítu með sér bað-og
fataherbergi, ﬁmm svefnherbergi á neðri hæð, stórt þvottahús og stór geymsla. Húsið snýr beint móti suðri með stórum grónum garði,
sjávarlóð við voginn mikið útsýni frá húsinu. Verð 74,9 millj.

Óskum eftir 3 herb. íbúð
í Garðabæ.

Óskum eftir 2-3 herb.
íbúð í 101, 104 og 105

S

HÚ

Lundarbrekka 4 - 200 Kóp.

Suðurgata - Hfj

Háteigsvegur - 105 Rvk.

Sóleyjarimi - 112 Rvk.

Frjóakur - 210 Gbæ.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 21 OKTÓBER
KL 17.30 - 18.00. Falleg 5. herbergja 109,1 fm íbúð
með inngangi af svölum. Íbúðin er björt með fjórum
svefnherbergjum, samliggjandi borðstofu og stofu.
Sameiginlegt þvottaherbergi. Verð 28,5 millj.

Falleg 97 fm íbúð nálægt miðbæ Hfj. 2 svefnherbergi,
eldhús flísalagt, með borðkrók, lítið herbergi innaf.
Stofan björt með góðu útsýni. Verð 21.9 millj.

Einstaklega glæsileg og falleg 306.7 fm efri sérhæð
á tveimur hæðum, með sérinngangi í virðulegu húsi
miðsvæðis í borginni. Bílskúr. Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Fallegt útsýni. Verð 95 millj.

71 fm, 2ja herbergja íbúð á 4.hæð m/sérinngangi
af svölum, í fjögurra hæða lyftuhúsi. Sér geymsla
og sameiginleg hjólageymsla á jarðhæð. Stæði í
bílastæðahúsi fylgir eigninni. Verð: 23,2 millj.

Glæsilegt 270,4 fm. einbýlishús á einni hæð,þar
af 39 fm. bílskúr, á vinsælum stað í Akrahverﬁnu i
Garðabæ. Vandaðar innréttingar. Góð staðsetning.
LÆKKAÐ VERÐ: 94,8 millj. Skipti koma til greina.

Suðurgata- 220 Hfj.

Ásendi - 108 Rvk.

Vallakór - 201 Kóp.

Sogavegur - 108 Rvk

Eskiholt - 210 Gbæ.

Gott og virðulegt 285 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum auk kjallara. Húsið er staðsett á besta stað í
gamla bænum. Verð 49.7 millj.

Rúmgóð, 2ja herbergja 73,4 fm íbúð með sér inngangi og útgangi út á verönd og lóð úr stofu. Parket
og ﬂísar á gólfum. Úr stofu er gengið út á verönd og
þaðan út í skjólsælan og stóran garð. Eignin er laus
strax og ekkert er áhvílandi. Verð: 19,4 millj.

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

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

Gegnheilt og virðulegt ca. 370 fm. hús í klassískum
stíl á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Góðar stofur,
vandaðar innréttingar. Tvöfaldur bílskúr. Stutt á golfvöllinn. Verð: 99 millj.

VATNSSTÍGUR 16-18

Nýhöfn - 210 Gbæ.

Þinghólsbraut - 200 Kóp.

Neðstaleiti 5 -103 Rvk.

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.

163.2 fm einbýlishús á einni hæð með aukaíbúð.
Náttúrusteinn á öllu húsinu nema parket í svefnherbergjum og baðherbergi með ﬂísum. Aukaíbúðin er
með sérinngang, hægt að hafa innangengt í íbúðina
úr húsinu. Verð: Tilboð

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.

Skúlagata - 101 Rvk

Leirubakki - 109 Rvk

Básbryggja - 109 Rvk

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

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

Fallegt 203,2 m2 raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr. Tvennar svalir og góð hellulögð verönd. Úr
stofu er gengið út á svalir með útsýni í vestur. Húsið
er í fremstu röð við smábátahöfnina í Bryggjuhverﬁnu
í Grafarvogi. Eignin er laus strax. Verð: 46,7 millj.

Laufengi 142 - 112 Rvk

Frjóakur - 210 Gbæ.

Austurkór – 203 Kóp.

Snyrtilegt og vel skipulagt 119,4 fm raðhús með
sérmerktu bílastæði. Sér lóð fyrir framan og aftan
hús. Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi. Gengið
út á verönd úr stofu. Laus við kaupsamning.
Verð: 33,9 millj.

Sérlega vel skipulagt og gott 258,1 fm. fjölskylduhús
á einni hæð ásamt stóru þakherbergi á þessum
vinsæla stað í Akrahverﬁ. Rúmgóð hjónasvíta, 3 góð
barnaherbergi stórar stofur. Stutt í góða skóla og
verslanir og þjónustu. Verð 95,8 millj.

Glæsilegt fjölbýlishús á besta stað í bænum, með
útsýni yﬁr alla höfuðborgina. Húsið eru á þremur
hæðum og fylgir bílskúr með hverri íbúð. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna með ﬂísalögðum
baðherbergis- og þvottahúsagólfum.

• 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.

Rými til að vinna vel
TIL LEIGU
Suðurlandsbr. 24
108 Reykjavík

Fjölbreytt skrifstofu- og verslunarhúsnæði á jarðhæð.
Bílageymsla og næg bílastæði, hentug staðsetning.
Stærð u.þ.b. 986 m2, laust strax.

TIL LEIGU

TIL LEIGU

Ármúli 7
108 Reykjavík

Fossháls 9-11
110 Reykjavík

Vandaðar skrifstofuhæðir sem skiptast í opin vinnurými, skrifstofur og fundarherbergi.
2

Rúmgott og vel við haldið verslunar- og þjónustuhúsnæði.

Glerveggir skipta rýminu, auðvelt að breyta eða bæta við. Hæðirnar eru 220 til 440 m .

Skiptist í um 1.066 m2 jarðhæð og um 400 m2 á 2. hæð.

Húsnæðið mikið endurnýjað á glæsilegan máta. Laust strax.

Jarðhæðin einn stór salur með innkeyrsluhurð. Góð staðsetning. Laust strax.

www.reitir.is
Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

Nána upplýsingar veitir
Nánari
Halldór Jensson
Hall
840 2100
halldor@reitir.is
halld

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis
á Íslandi. Reitir hafa yﬁr að ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um
130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið.

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

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

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

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson Löggiltur fasteignasali.

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

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Sumarhús
Efri sérhæð með bílskúr við Drápuhlíð 31.
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Freyjubrunnur 19, vel skipulagt raðhús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 21. OKT FRÁ
KL: 17:30 til 18:00 AÐ DRÁPUHLÍÐ 31.
EFRI HÆÐ.
Í einkasölu falleg 134,8 fm efri sérhæð, af
því er 19,5 fm sérstæður bílskúr. Hæðin
skiptist í tvær stofur, tvö herbergi, eldhús
og baðherbergi. Eldhús og baðherbergi
var endurnýjað fyrir nokkrum árum, vönduð
gólfefni. Hæð á frábærum stað í hlíðunum.
Verð 39,9 milj.
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

IÐ
OP

OPIÐ HÚS AÐ FREYJUBRUNNI 19,
MÁNUDAGINN 21. október
frá kl. 17:00 til 17:30.

ÚS

H

Nýtt mjög vel skipulagt 215 fm. raðhús á
tveimur hæðum með innb. bílskúr. Fjögur
svefnherbergi, eignin afh. tilbúin til innréttingar, gólfhiti kominn. V. 49,5m. Mögul. að
taka minni eign upp í kaupverð.
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Húsafell vandað hús
Falleg 4ra herb. með bílskúr við Álftamýri 4

ÚS
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Fallegt einbýli við Smárarima í Grafarvogi

OPIÐ HÚS AÐ ÁLFTAMÝRI 4, ÞRIÐJUD.
22. okt.frá kl. 17:30 til 18:00 íbúð 03-02.

Í einkasölu fallegt og vel við haldið 200 fm
einbýlishús, þar af 52 fm bílskúr, á jaðarlóð
við Smárarima í Grafarvogi. Húsið stendur
innst í botnlanga og er óbyggt svæði í kringum það. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi,
rúmgóðar stofur, og rúmgott fallegt eldhús.
Baðherbergi með sturtu og baðkari. Tvöfaldur bílskúr og rúmgott þvottarhús. Í kringum
húsið eru sólpallar með skjólgirðingum og
heitur pottur. Vel við haldið hús á flottum
stað í Grafarvogi. Verð 62,8 milj uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356

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

Búland - glæsilegt raðhús

Afar vandað 81 fm sumarhús á steyptri plötu á birki
vaxinni lóð í eldri hluta Húsafellsskógar. Innbú fylgir
með í kaupum. Þrjú óvenju stór svefnherbergi og
eru tvö með tvíbreiðum rúmum og það þriðja með
kojum. Útgengt er á pall frá stofu sem er m. heitum
potti. V. 23,9 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

3ja herb. 110,8fm í Víkurhverfi Grafarvogs
Nýkomið í sölu glæsilegt 190 fm raðhús
á 2 hæðum ásamt 24 fm bískúr. Vandaðar
innréttingar. Massif rauðeik á gólfum.
Glæsilegur stór pallur með heitum potti í
suður. Eign í sérfl. Verð 65.9 millj.
Upp. veitir Bárður í 896-5221.

Laugarásvegur allt endurnýjað - tvær aukaíbúðir.

Í einkasölu falleg og rúmgóð 110.8 fm 3ja
herb. íbúð á annari hæð við Breiðavík í
Grafarvogi. Sérinngangur er í íbúðina af
svölum, anddyri með flísum og þvottarhúsi
innaf. Rúmgóðar stofur með parketi á gólfi,
rúmgott eldhús með björtum borðkrók. Tvö
herbergi með parketi og skápum. Baðherbergi með flísum, sturtu og glugga. Tvennar
svalir og sér bílastæði. Verð 25,9 milj,
áhv. 20 milj, allar frekari uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356

Gott 58 fm heilsárshús. Tvö svefnh og svefnloft.
Rúmgott baðherbergi með sturtuklefa. Eldhús og
samliggjandi stofa með kamínu. Rúmgóð björt stofa
með gluggum á þrjá vegu Verönd og heitur pottur,
hitaveita. Ákvílandi 6,5 m Á svæðinu er sundlaug,
golfvöllur,verslun og veitingarhú verð 13.5 m. upp.
Sigþór S 899 9787

Eyjabakki 3ja herbergja

Glæsilegt hús á þremur hæðum með
tveimur aukaíbúðum, samtals 271 fm. Glæsilegt útsýni, stór lóð, bílskúr flísalagður.
Húsið er allt meira og minna endurnýjað á
mjög vandaðan hátt. Parket og flísar á öllum
gólfum. V. 95 m. Góð áhv. lán. Möguleiki að
taka minni eign upp í kaupverð. Nánari uppl.
veitir Ellert 893-4477

Birkiás Garðabæ- vandað raðhús

Sumarhús Húsafelli

Góð þriggja herberja íbúð á jarðhæð.
Parketlögð stofa m/ útgengi á hellulagða
verönd. Tvö góð svefnherbergi. Fallegt
nýlegt baðherbergi. Þvotthús innan íbúðar.
Húsið er klætt að hluta og mjög stöndugur
hússjóður. V 20.0 millj Sigþór S: 899 9787

Sumarhús Hraunborgir, Búðasund

Vesturhús - Grafarvogi. Fallegt einbýli á frábærum útsýnisstað.

Fallegt sumarhús í Hraunborgum Grímsnesi. Með
útigeymslu er bústaðurinn 35 fm að stærð og skiptist
í anddyri með fatahengi, stofu og eldhús Rúmgott
svefnherbergi, pallur með heitum potti. Svefnloft yfir
húsinu, Gott útivistarsvæði og sundlaug á svæðinu, 9
holu golfvöllur uppl.Jón Rafn S: 695-5520. 899-9787

Í einkasölu fallegt 235 fm einbýlishús á
frábærum rólegum útsýnisstað í lokaðri
götu. Örstutt í skóla, sund, íþróttir og fl. Efri
hæð skiptist í eldhús, stofur, herbergi og
óskráð risherbergi (ca.20fm), baðherbergi og
tvöfaldan bílskúr. Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi og sjónvarpsherb. baðherb og þvottarhús. Falleg aflokuð verönd með heitum
potti. Verð 62,0 milj, SKIPTI MÖGULEG Á
ÓDÝRARI / MINNI EIGN. Uppl. veitir Heiðar
s:693-3356 eða heidar@valholl.is

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

Stærri eignir

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr
Langholtsvegur - allt endurnýjað
Hverafold - frábær við Voginn.
Nýkomið í einkasölu skemmtilegt 300 fm einbýlishús
á frábærum stað við Voginn í Grafarvogi. Fallegt
útsýni. Glæsilegur bakgarður og góðar verandir. Verð
75 millj. Uppl. veitir Bárður H Tryggvason
s-588-4477.

Mjög gott vel skipulagt mikið endurnýjað ca. 190 fm.
raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr,
fjögur svefnherbergi. Mjög gott vel skipulagt hús á
frábærum stað. Parket og flísar á öllum gólfum.
V. 56m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

4ra herbergja.

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.

3ja herbergja.

Víðihvammur-bílskúr
Nýkomin í einkasölu falleg 79 fm íbúð á 2 hæð
ásamt 24 fm bílskúr í fjórbýlishúsi sem byggt var
1994. Glæsilegt útsýni. 2 svefnherb. Massift parket.
Góður sérstæður bílskúr. Verð 27.5 millj. Uppl. veitir
Bárður í 896-5221.

Atvinnuhúsnæði.

Glæsilegt raðhús í Staðarhverfi
Grafarvogs
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

Falleg útsýnisíbúð við Skúlagötu

Bragagata - falleg eign.
Nýkomin í sölu mjög falleg 99 fm íbúð á 1 hæð í fallegu húsi á eftirsóttum stað. Suðaustursvalir. Vandað
parket á gólfum. Nýlegt eldhús og endurnýjað baðherb. 2 skemmtilegar stofur og 2 rúmgóð svefnherb.
Verð 32.9 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Í einkasölu fallega útsýnisíbúð sem er 101,1 fm með
29,8 fm stæði í bílageymslu eða samtals birt stærð
130,9 fm við Skúlagötu 40, í húsi fyrir 60 ára og
eldri. Íbúðin skiptist í stórar og bjartar stofur, eldhús,
baðherbergi, þvottarhús og geymsla innan íbúðar.
Tvö herbergi annað með útgengi út á svalir. Parket á
öllum gólfum. Bílastæði og sérgeymsla í bílageymslu.
Verð: Íbúðin er laus, allar upplýsingar veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Langholtsvegur - 118 fm atv.húsn.
Nýkomið 118 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð bakatil
með innkeyrsluhurð og gönguhurð+glggum. Skrifstofusalur m.eldhúsinnr. kerfislofti og halogenlýsingu.
Nýstandsett snyrting. góður lager. Laust svo til strax.
Gott bílaplan og aðkoma. Verð 15,5 m. Uppl. veitir
Ingólfur 896-5222

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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HRAUNTEIGUR
105 Rvk. 158 fm. Sérhæð. Bílskúr.
3 svefnherbergi. 2 stórar stofur.
Uppgert eldhús. Verð 39,9 millj..

LUNDUR
Rað- og parhús

N

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

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

LUNDUR
- PENTHOUSE
200 Kóp.
• 160 fm. Penthouse íbúð.
• Ca 100 fm þaksvalir.
• Tvö stæði í bílageymslu.
• Glæsileg íbúð.
• Stórglæsilegt útsýni.

VALLARÁS
110 Rvk. 3ja herb. 87,1 fm. Mjög góð.
Flott útsýni. Stutt í skóla og leikskóla.
Laus ﬂjótlega.

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

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

LAUGARÁSVEGUR

FAGRIHJALLI

105 Rvk. Parhús.

200 Kóp.

• 220,8 fm.
• 5 svefnherbergi.
• Innbyggður bílskúr.
• Suðurverönd.
• Gott skipulag.
• Vel viðhaldið

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

Guðbjörg Gylfadóttir Blöndal
Viðar Marinósson
löggildir fasteignasalar

KRÍUHÓLAR
111 Rvk. 116 fm. 4ra herb. Yﬁrbyggðar
svalir. Góð eldhúsinnrétting. Stutt í
skóla og verslanir.

TRAÐARLAND
108 Rvk. 260 fm. Einbýlishús.
Innbyggður bílkúr. Stór kjallari.
Góð staðsetning við lokaða götu.
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Engihjalli 19 - Opið Hús

Laufásvegur - Einbýli

Vesturgata 21 c 101

Fífusel - Bílskýli

Lautasmári Kópavogi

Opið hús mánudag
frá kl 17.00 til 17.30.
Vorum að fá í sölu 4ra herbergja íbúð
við Engihjalla. Eignin getur verið laus
nokkuð fljótlega. v 20.9 milljónir.
Uppl Sigurður síma 512 3606 / 616 8880

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

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

97,3 fm. 3ja herbergja íbúð á 4 hæð
ásamt 27,3 fm. stæði í bílskýli við Fífusel 35, Reykjavík.V 20,9 m Uppl. gefa
Viðar s 8984477 og Stefán s 6607761

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

Reykjavíkurvegur-einbýli.

Ólafsgeisli-einbýli
Grafarholt

Starhólmi

Dalaland - Fossvogur

Rjúpnahæð Gbæ. - Einbýli

Sefgarðar 170 Seltjarnarnesi

Vandað einbýlishús á þessum skjólsæla stað. Húsið er mikið endurnýjað. Falleg suðurverönd og ræktaður
garður. Heitur pottur, gróðurhús og
gosbrunnur. Upplýsingar gefur Vilborg
s. 891-8660

Þriggja herbergja íbúð í Fossvogi.
Íbúðin er í á efstu hæð í þriggja hæða
blokk á skjólstæðum stað. Góðar
suðursvalir. V. 26,9. Uppls. gefur
Vilborg í síma 891-8660

Reisulegt og vel staðsett einbýli í
smíðum samtals 259,5, þar af bílskúr
37,8 fm. Gert ráð fyrir 5 sv.herb. Fallegt
útsýni. Stórar svalir. Verð aðeins 69,9
millj. tilb. til innréttinga. Uppl. veitir
Björgvin í s. 666-2424.

Glæsilegt einbýlishús við þessa
fallegu götu. Húsið er 193 fm með
tvöföldum bílskúr. Einstaklega vel við
haldið hús á frábærum stað. V 67 millj.
Allar upplýsingar Sigurður s 616 8880

154,7 fermetra einbýli með skjólsælum
suðurgarði. Hús sem er í aðlaðandi
gömlum stíl, hæð, ris og kjallari, í góðu
ásigkomulagi og mikið endurnýjað.
Garður er með heitum potti og sólpöllum. v. 33,9 millj. Uppl. Guðmundur s.
865 3022

LAUT 3ja herbergja - Góð
Lán áhvílandi
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

Afar vandað 240.1 fm glæsihýsi á tveimur hæðum. Húsið stendur á hornlóð.
Húsið er úr vönduðum byggingarefnum og klætt að utan með íslensku
líbaríti. v. 79 millj. Nánari upplýsingar
veitir Guðmundur Valtýsson s. 865 3022

Norðurhóp Grindavík

Hesthús - Íbúð

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

18 hesta hús 161 fm og 103,5 fm nýinnréttuð 3ja herb,ósamþ. glæsileg íbúð.
Samtals 264,5 fm . Glæsilegt hesthús
á framtýðar stað. V 46,8m Skipti á
fasteign kemur til greina.Uppl. gefur
Ísak S 822-5588

Til leigu eða sölu,
Arnarvöllur 4, Keflavík.
Frábær staðsetn. fyrir ferðaþjónustufyrirtæki s.s. bílaleigu, húsið er aðeins
500 metra frá Flugstöðinni. Samtals
um 670 fm.
Uppl. gefur Einar 840 0314.

Smiðjuvegur - Innkeyrslubil
Til sölu 106,3 fm innkeyrslubil á einni
hæð sem skiptist í sal og afstúkað
rými bakatil á palli sem nýtist vel
undir t.d. skrifstofu. Sérlega vandaður
frágangur að innan. V. 15,8 millj. Uppl.
veitir Björgvin í s. 666-2424.

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

ER MEÐ KAUPENDUR:
Einbýli í Kóp. eða Gbæ.
Verður að vera á einni
hæð. Má vera í smíðum.
Einbýli í Garðabæ.
Verð max 85 millj. fullbúið.
Einbýli í Gbæ., sem skoða
skipti á minni eign.
Verð max 70-80 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Björgvin í s. 666-2424

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.

RAUÐAGERÐI 10
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. 10. FRÁ KL. 17.30 - 18.00
PIÐ
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EIGNIR VIKUNNAR

Sumarhús

Rauðagerði 10:
Ca, 132 fm. björt og falleg miðhæð auk 26
fm. bílskúrs í góðu þríbýlishúsi v. Rauðagerði.
SAMTALS 158 FM. Nýleg eldhúsinnrétting,
arinn í stofu, 4 svefnherbergi. Skjólgóðar
suðursvalir með útgengi frá stofu og hjónaherbergi. Verð 37,5 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21.10.
FRÁ KL. 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN.
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HÚ

Vesturgata 23, 2.h
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 22.10 FRÁ 17:30-18

Vandað sumarhús í Vaðnesi,
Ca. 95 fm. nýtt vandað sumarhús á eignarlóð á fallegum stað í Vaðnesi, Grímsnes og Grafningshreppi.
Húsið er fullbúið utan en óinnréttað. Hitaveita er í
húsinu, steyptur grunnur og stór verönd. er viðVerð
húsið. Sanngjarnt verð 17,9 millj.

Kirkjugerði 12 Einbýli Vogum, Vatnsleysuströnd.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. 10. FRÁ KL. 18 - 18.30
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KIRKJUGERÐI 12, VOGUM,
VATNSLEYSUSTRÖND, EINBÝLI:
Ca. 142 fm. fallegt einbýlishús m. bílskúr á
góðum stað Í vogunum. húsið skiptist í
3 svefnherbergi o.fl., stór bílskúr.
Falleg gróin lóð og góður pallur v. húsið.
Verð 24,9 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21.10 FRÁ 18-18:30

Bergstaðastræti 43A
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. 10. FRÁ KL. 18.15 - 18.45
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Bergstaðastræti 43a, jarðhæð m. sérinngangi
Sérlega skemmtilega skipulögð ca. 90 fm.
íbúð á frábærum stað . Hellulögð verönd
fyrir framan sérinngang. Sklptist í góðar
stofur, stórt svefnherbergi, eldhús m. nýlegri
innréttingu og tækjum og endurnýjað
baðherbergi m. nuddbaðkari og sturtu,
gengt er frá baðhebergi og svefnherbergi á
aflokaða sérverönd.
OPIÐ HÚS MÁNUD. FRÁ 18:15-18:45,
VERIÐ VELKOMIN

Ásvallagata 39, 2. h.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. 10. FRÁ KL. 17.30 - 18.00
PIÐ
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HÚ

O

Ásvallagata 39, 2.hæð:
Mikið endurnýjuð vel skipulögð 3ja-4ra
herbergja íbúð ´við Ásvallagötu. Innréttingar
og gólfefni eru nýleg. Á hæð er stofa og
2 svefnherbergi en auk þess er rúmgott
herbergi/geymsla í kjallara.
ÁSDÍS, GSM 618-9871SÝNIR Í OPNU HÚSI
MÁNUD. 21.10 FRÁ17:30-18,

SUMARHÚS-ÖNDVERÐARNESI.
Húshólsbraut 3. Fallegt 52 fm sumarhús á mikið
gróinni lóð. Skiptist í forstofu, baðherbergi, tvö
rúmgóð svefnherbergi, eldhús og stofu. Öll gólf
eru flísalögð og með gólfhita, veggir eru gifsaðir og
hvítmálaðir, innfeld lýsging er í loftum. Á svæðinu
er 18 holu golfvöllur, sundlaug, fótboltavöllur og
tjaldstæði sem er einungis fyrir lóðarhafa.
Verð 13.900.000

Sumarhús við Öndverðarnes
Fallegur og vel nýttur sumarbústaður á grónni
eignarlóð við Þrastarskóg, Öndverðarnesi. Tvö
rúmgóð svefnherbergi, gott ris Rúmgott eldhús
með borðkrók og baðherbergi með sturtuklefa.
20fm sólstofa út frá eldhúsi og þaðan gengið út á
stóra verönd. Á verönd er góður skúr með hita og
rafmagni.Verð 14.9millj.

Vesturgata 23, 2.h.-neðsta bjalla: Björt og góð 4ra herbergja íbúð m. suðursvölum við Vesturgötu,
nálægt miðbænum. Íbúðin getur nýst sem 3 svefnherb og stofa en er teiknuð sem tvær stofur og
tvö herbergi. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 22.10 FRÁ KL. 17:30-18. VERIÐ VELKOMIN.

Víðimelur SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR

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

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

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401
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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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.
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GERPLUSTRÆTI
- 15 ÍBÚÐIR
Vorum að fá í sölu fimmtán íbúðir
tilbúnar til innréttingar. Um er að ræða
3ja - 4ra og 5 herbergja íbúðir. Bílastæði
í bílageymslu fylgir hverri íbúð. Í kjallara
er sérgeymsla, hjóla- og vagnageymsla.
Ein íbúð er í útleigu og fullbúin. Seljandi
gerir upp væntanlegar framkvæmdir
vegna sameignar. Góð staðsetning og
fallegt útsýni.

Verð 98 millj.
EIGNIRNAR SELJAST Í EINU LAGI
OG ER ÓSKAÐ EFTIR TILBOÐUM.
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HÆÐARSEL 5 - MEÐ AUKAÍBÚÐ

FLÓKAGATA 5.HERB SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

FLÚÐASEL 4 HERB. MEÐ BÍLSKÝLI

TRÖLLABORGIR - EINBÝLISHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL: 17:00 - 17:30.
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 51 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL: 17:30 - 18:00.
Fallega fimm herbergja neðri sérhæð í fallegu tvíbýli í Hafnafirði.
Þrjú stór svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur, forstofu, eldhús
og baðherbergi. Fallegar innréttingar. Innangengt er í 35fm bílskúr
sem notaður er í dag sem vinnustofa. Fallegur garður og sér verönd.
Verð 33.8 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL: 17:30 - 18:00.
Glæsileg 4ja herbergja 105 fm íbúð á 2. hæð.3 svefnherbergi,
sjónvarpshol.Björt og rúmgóð stofa með suðursvölum. Eldhús
með borðkrók. Góðar innréttingar. Flísalagt baðherbergi, tengi fyrir
þvottavél og þurrkara. Bílskýli. Í kjallara er geymsla, þvottahús og
hjólagemsla. Húsið er nýlega klætt að utan og skipt um þak.
Verð 24.7 millj

Glæsilegt 184 fm einbýlishús á einni hæð með góðum bílskúr.
Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Sjónvarpshol. Stór bílskúr með
millilofti. Glæsilegur sólpallur með sturtu, heitum potti og glæsilegu
útsýni. Mikil lofthæð innan eignar. Fallegar og vandaðar innréttingar. Glæsilegt hús í alla staði. Parket og flísar á gólfum.
Verð: 55,9 millj.

HVERAFOLD - EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

VESTURGATA - EIGN Í SÉRFLOKKI

FÁLKAGATA - 2JA HERBERGJA.

VESTURGATA 7 - 67 ÁRA OG ELDRI

Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð, auk bílskúrs, sem
staðsett innst í botnlangagötu. Rúmgóðar stofur. Stórt eldhús með
hvítri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi með sturtu. Þrjú svefnherbergi. Rúmgóður bílskúr. Verð 49 millj.

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 77 fm 3ja herb. íbúð með sérinngangi í hjarta miðbæjar Reykjavíkur. Eignin er nýlega uppgerð þar
sem upprunalegu útliti er leyft að halda sér. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi, stór og björt stofa og stór borðstofua. Gólfefni eru slípuð
gólfborð. Eignin er björt og vel skipulögð.

Góð 57 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð á góðum stað í Vesturbænum. Björt og góð stofa. Rúmgott svefnherbergi. Eldhús með fallegri
uppgerðri innréttingu. Flísalagt baðherbergi. Geymsla á hæðinni.
Falleg sameignleg timburverönd og vel ræktaður garður. Parket og
flísar á gólfum. Áhvl. 18.5 millj. Verð 20.5 millj.

Góð 4ra herbergja, 102 fm íbúð á 3. hæð, með lyftu, í þjónustuhúsi
í miðbæ Reykjavíkur. Gott eldhús. Tvær stórar stofur. Svefnherbergi
með skápum. Vinnuherbergi. Flísalagt baðherbergi. Geymsla í sameign. Sameiginlegur garður fyrir miðju. LAUS STRAX.
Verð 29,3 millj.

Traust þjónusta í 30 ár

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047

Þernunes

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

– Glæsilegt einbýlishús á Arnarnesi

OPIÐ HÚS
Klapparhlíð 30 . þriðju hæð
Í dag kl. 17.30 til 18.00.

Mjög falleg 112,6 fm. 4.ra til 5 herb. herb.
endaíbúð á 3. og efstu hæð með sérinngangi af svölum í nýlegu fjölbýli á mjög
vinsælum stað í Mosfellsbæ. Gott skipulag,
falllegar innréttingar, vönduð gólfefni. Skóli,
íþróttahús og sundlaug allt í göngufæri. Sjón er sögu ríkari.

Hannes Steindórsson
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Einstaklega fallegt, vel staðsett og vandað 402 fm einbýli við Þernunes á
norðanverðu Arnarnesinu. Húsið er staðsett innst í botnlanga. Einstakt
sjávar útsýni. Fyrir framan húsið er óbyggt friðað svæði. Húsið var að
mestu endurnýjað 2012-2013, múrað að utan, þak yﬁrfarið og ﬂ. Skipt var
um neysluvatnslagnir, ofnalagnir og nánast alla ofna. Nýtt dren. Rafmagn
endurnýjað að hluta,nýtt raﬂagnaefni. Garðurinn alveg endurnýjaður og
jarðvegsskiptur. Að innan var húsið nánast allt endurnýjað, sérsmíðaðar
innréttingar frá JP, mikil lofthæð, marmara borðplötur , vönduð tæki,
stórar stofur. Aukaíbúð er í húsinu en lítið mál að sameina hana aðalhúsi.
Verð 130 millj.

Kjartan Hallgeirsson lögg.
Fs. sími 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Sölumaður Berg tekur á móti áhugasömum.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

LAUTARVEGUR 14 & 16

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18 kl.
OG9-17
FÖS. 9-17

LÓÐIR TIL SÖLU

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali
Til sölu er byggingarréttur fyrir tvíbýlishús að Lautarvegi
14 og 16, 108 Reykjavík. Um er að ræða 540 m 2
byggingarrétt fyrir tvíbýlishús á hvorri lóð.
Tilboð óskast fyrir 1. nóvember n.k. og skulu þau berast
skrifstofu Bonafide lögmanna, Klapparstíg 25-27, 101
Reykjavík eða á netfangið kolbrun@bonafide.is
fyrir þann tíma.

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
3ja herb

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Arnardóttir hjá
Bonafide lögmönnum í síma 533-5577.
Bræðraborgarstígur, 101-Rvík.
Góð 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.
Stærð 91,1 fm. Íbúðin skiptist í forstofu/gang,
baðherbergi, eldhús, stou og tvö svefnherbergi. Svalir og gott útsýni. Verð: 28,5 millj.

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

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ

Granaskjól 107-Rvík.
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á neðrihæð í
þríbýli. Frábær staðsetning. Lýsing. Forstofa/
hol, eldhús, stofa, tvö svefnherbergi, baðherbergi og geymsla. Verð kr. 29,7 millj.

Raðhús - Parhús.

Miðleiti 105-Rvík m/bílskýli.
Rúmgóða og vel staðsetta 133,3 fm
endaíbúð á 1.hæð m/bílskýli. Aðeins ein
íbúð á hæð. Lýsing. Forstofa, hol, stofa,
svalir, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, þvotahús, geymsla í kjallara og merkt
stæði í bílageymslu. Verð 38,9 millj.

Háaleitisbraut, 108-Rvík.
Rúmgóð 4ra til 5 herb. endaíbúð á efstu hæð
ásamt sérbyggðum bílskúr. Mikið útsýni.
Lýsing. Forstofa/hol, eldhús, þvottahús og
búr, borðstofa, stofa, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, tvennarsvalir. Geymsla í kjallara. Bílskúr. Verð kr. 32,7 millj.

4ra til 5 herb. íbúðir

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.

Bæjarlind - skrifstofuhúsnæði

Til leigu glæsilegt 232 fm skrifstofuhúsnæði í hjarta
höfuðborgarinnar. Húsnæðið er á 2. hæð við Bæjarlind
Kópavogi og skiptist í nokkrar skrifstofur, fundarherbergi,
opið rými, móttöku, eldhús og tvö salerni. Parketi og
náttúrustein á gólﬁ. 60 fm svalir. Leiga kr.1,600.- pr.fm.
Uppl. gefur Ísak í síma 822-5588 eða isak@tingholt.is

Ferjubakki 109-Rvík.
Sérlega rúmgóð 4ra herb. íbúð á efstu hæð.
Húsið er í góðu ástandi, nýjir gluggar og gler
í öllum herbergjum. Laus strax.
Verð 20,9 millj.

Sóltún 105-Rvík
Góð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
með sérinngangi frá útisvölum. Lýsing.
Forstofa, hol, stofa, eldhús, suðursvalir, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og
geymsla í kjallara. Sameiginlegt þvottahús á
íbúðarhæð. Laus strax. Verð 29,5 millj.

Hamrahlíð með aukaíbúð.
Stórglæsilegt parhús á þremur hæðum með
aukaíbúð á jarðhæð með sérinngangi. Húsið
er mikið endurnýjað og í góðu ástandi,
lagnakerfi yfirfarið. Raunstærð er ca 260 fm
auk bílskúrs. Frábær staðsetning í rólegu
hverfi. Verð 69,9 millj.

Melbær - Rvk.
Mjög gott raðhús á þremur hæðum með
aukaíbúð á jarðhæð og innbyggðum bilskúr.
Stærð alls 280,0 fm. Endurnýjað eldhús.
Góðar stofur með arni. Hús í góðu ástandi
á frábærum stað, stutt í skóla, sundlaug og í
Elliðaárdalinn. Verð kr. 53,9 millj.

Einbýlishús
Arahólar 109-Rvík.
Góð 4ra herb.íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Stærð
102,4 fm. Yfirbyggðar svalir. Glæsilegt útsýni.
Ath. Skipti á minni og ódýrari eign möguleg.
Verð: 23,5 millj.

Krummahólar m/bílskúr
Rúmgóð og mikið endurnýjuð 4ra til 5
herb. endaíbúð 7.hæð í lyftuhúsi. Mikið
endurnýjuð. Stærð eignar er alls 142,6 fm.
þ.e. íbúð 116,6 fm. og bílskúr 26,0 fm. Laus
strax. Verð: 26,5 millj.

Skriðustekkur 109-Rvík m/bílskúr.
Opið hús í dag frá kl; 17.00 til
kl: 18;00
Hús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Heildarstærð er 315 fm. Mögulegt að
hafa séríbúð á neðri hæð. Frábær staðsetnig.
Ör stutt í skóla og flesta þjónustu. Hægstæð
lán áhvílandi 47,5 millj. Laus strax.
Verð 59,5,0 millj

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

S
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Opið hús - Laufásvegur 26 - 101 Reykjavík

Bræðraborgarstígur - 101 Reykjavík

Nökkvavogur - 104 Reykjavík

Neðastaleiti - Tvær íbúðir - 103 Reykjavík

Mjög góð 196,3 fm 7 herbergja neðri sérhæð ásamt hluta
í kjallara í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í Þingholtunum. Íbúðin skiptist þannig. Forstofa, steinskífa. Við holið
er lítil geymsla með glugga. Eldhús, ljós viðarinnrétting,
steinskífa á gólfi. Samliggjandi stofur, parket á gólfi, steinflísar
á innsta hluta setustofu. Í svefnálmu er rúmgott hjónaherbergi með góðum innbyggðum fataskápum. Tvö minni
herbergi, nýlegir fataskápar í öðru herberginu. Baðherbergi,
flísalagt í hólf og gólf. Í kjallara fylgja tvö stór íbúðarherbergi.
Parket á báðum herbergjum. Falleg eign á frábærum stað.
Verð 59,9 mill.
Eignin verður sýnd í dag, mánudag milli kl. 17:30 og 18:00.

Sérlega glæsileg og algjörlega endurnýjuð 179,6 fm íbúð á
2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin var innréttuð fyrir örfáum árum
á afar vandaðan og fallegan hátt. Mjög stórar stofur ásamt
stórri bókastofu, eldhús með svölum út af, svefnherbergi
með fataherb. inn af, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,
t.f. þvottavélum í lokuðu rými. Eikarparket á gólfum. Eign í
sérflokki. Verð 64,9 millj.

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 188,5 fm tvílyft einbýlishús ásamt bílskúr. Á efri hæð eru þrjár samliggjandi
stofur, gengið úr setustofu niður í fallegan og gróinn garð
með heitum potti. Eldhús, svefnherbergi og gestasnyrting.
Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, flísalagt
í hólf og gólf, sturtuklefi og baðkar. Þvottahús með góðum
innréttingum. Parket, flísar og teppi á gólfum. Tveir inngangar. Garður og stétt með hitalögn undir að hluta. Frábær
staðsetning á kyrrlátum og rólegum stað. Verð 56,9 millj.

Glæsilegt og nýlega endurnýjað 234,3 fm tveggja íbúða
hús, (tvílyft raðhús) með innbyggðum bílskúr. Neðri hæð
er 2ja herbergja íbúð, komið inn í hol, opið þaðan inn í
rúmgóða stofu með sólpalli í suður þar útaf. Svefnherbergi
með fataskápum. Baðherb. flísalagt í hólf og gólf. Eldhús
og þvottahús. Bílskúr. Efri hæð er 3ja herb. íbúð, tvö svefnherbergi, stofa og eldhús opið út í eitt, baðherbergi flísalagt
í hólf og gólf, þvottahús. Eignin var tekin í gegn árið 2007,
báðar íbúðir voru innréttaðar að nýju, raflagnir yfirfarnar, og
skipt um gler í stofum á báðum hæðum. Verð 79,9 millj.

Skaftahlíð - 105 Reykjavík

Fremristekkur - 109 Reykjavík

Eskihlíð - 105 Reykjavík

Sumarbústaður við Flúðir

Glæsileg 146 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr í fjórbýlishúsi
innst í botnlanga í grónu og fallegu umhverfi. Samliggjandi
stofur, hol, gestasnyrting, eldhús með góðum borðkrók.
Þrjú svefnherbergi og baðherbergi á svefngangi. Svalir út af
hjónaherbergi. Parket og linoleum dúkur á gólfum. Frábær
staðsetning, stutt í grunnskóla, menntaskóla og alla verslun
og þjónustu. Verð 43,5 millj.

Fallegt og vel skipulagt 313,5 fm tvílyft einbýlishús ásamt
innbyggðum bílskúr. Íbúð er 267,6 og bílskúr 45,9 fm, jafn
stór hæð er undir bílskúr sem ekki er tilgreind í heildar
fermetratölu hússins, sem er því rétt tæpir 360 fm. Á
aðalhæð eru rúmgóð stofa og bókaherbergi, stórt eldhús,
gestasnyrting, baðherbergi og tvö svefnherbergi, svalir
út af hjónaherbergi. Neðri hæð, stofa, eldhúskrókur, þrjú
svefnherbergi og þvottahús. Tvöfaldur bílskúr og jafnstórt
óinnréttað rými þar undir. Verð 62,8 millj.

Glæsileg 4ra herbergja 116,6 fm endaíbúð á 3. hæð við
Eskihlíð í Reykjavík ásamt íbúðarherbergi í kjallara. Íbúðin
skiptist í hol, rúmgóða stofu með útgengt á svalir, þrjú
svefnherbergi með fataskápum, eldhús með góðri innréttingu, flísalögðu baðherbergi og íbúðarherbergi í kjallara.
Íbúðin hefur verið talsvert endurnýjuð. Nýlegt parket og
náttúrusteinn á gólfum. Fallegt útsýni úr íbúð.
Verð 34,4 millj.

Glæsilegur sumarbústaður (heilsárshús) nærri Flúðum
með 6700 fm lóð.
Bústaðurinn er um 70 fm að stærð með ca. 150 fm sólpalli
í kring. Húsið að innan er forstofa, gangur, baðherbergi, þrjú
svefnherbergi, stofa, eldhús og sólskáli. Baka til er baðhús
með sér inngangi og þar eru einnig tvö geymsluherbergi.
Bústaðurinn er á steyptri plötu og er allur flísalagður. Jatoba
harðviður er í öllum bústaðnum og einnig í sólpalli. Allir útveggir eru panelklæddir með jatoba. Glerhús er úr mahoní.
Útsýni er stórkostlegt, sést m.a. til Langjökuls, Skálholts, Iðu,
Flúða og Heklu. Golfvöllur (Ásatúnsvöllur) rétt hjá í um 5
mínútna göngufjarlægð.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Til leigu og afhendingar strax !

Gott 923m² skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði á frábærum stað í Hafnarﬁrði
á móts við Kaplakrika og rétt hjá Ikea. Húsið er 700m² að grunnﬂeti
auk 223m² skrifstofuhúsnæðis sem stendur á sér 2.260m² malbikaðri
athafnalóð með nægum bílastæðum og góðri aðkomu. Samtals eru
5 innkeyrsludyr á jarðhæðina, 4 dyr á tveimur samlilggjandi iðnaðarbilum, auk einnar á sýningarsal á jarðhæð framhúss. Lofthæð er 3,24,3m. Möguleiki að taka t.d. framhluta hússins 446m² á leigu.
Pantaðu skoðun hjá sölumönnum okkar.
Áhugasamir pantið skoðun, eða leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum Leigulistans.

REYKJAHVOLL 37
Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

270 Mosfellsbær
Útsýni, náttúra og kyrrð

Sími 511 2900

Stærð: 252,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005
Fasteignamat: 58.750.000
Bílskúr: Já

Borg

Opið
Hús

Gunnlaugur
Sölufulltrúi
844 6447
gunnlaugur@remax.is

Opið hús í dag, mánudag kl. 17.30 - 18

Verð: 79.000.000

RE/MAX Borg kynnir í einkasölu: Mjög glæsilegt 252 fermetra einbýlishús í Mosfellsbæ. Þrjú
svefnherbergi, hjónasvíta, glæsilegt alrými með stofu, borðstofu og eldhúsi, tvöfaldur bílskúr. Verönd og
pallar umhverfis húsið, heitur pottur, algjör náttúruparadís, mikill trjágróður og einstakt útsýni.
Húsið er sérlega glæsilegt með mikilli lofthæð og útsýni. Eldhúsinnrétting sérsmiðuð hjá JKE DESIGN
með granít borðplötum, eldhústæki eru hágæða.

Úlfar Davíðsson
Lögg. fasteignasali
897-9030
ulfar@remax.is

RE/MAX Borg - Ármúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5195500 - www.remax.is

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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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

BÍLFIX

Kerrur

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílaviðgerðir á betra verði. Bílfix
Smiðjuvegi 26, rauð gata. S. 778 3911.

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

EKINN 90Þ! TILBOÐ 430Þ

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

MERCEDES BENZ Ml 350 bluetec
4matic blue tec. Árgerð 2012, ekinn
30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
11.900.000. Rnr.210197.

Reanult Laguna II 01” 1.6 bsk
ekinn aðeins 90þ! Búið að skipta
um tímareim ný skoðaður 14”.
Heilsársdekk Verð 590þ Tilboð 430þ
stgr. Uppl. í s. 777-3077.

Bátakerrur til sölu Verð frá 145.000,kr Lyfta.is Upplýsingar í síma 421
4037.

Bílaþjónusta

ÞJÓNUSTA

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

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Bílar til sölu

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

STAÐGREIÐI BÍLA 0-300
ÞÚS!
Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BMW 325i s/d e90. Árgerð 2008, ekinn
37 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.490.000. Rnr.140545. Tilboð kr:
3.950.000,-

HYUNDAI I 30. Árgerð 2007, ekinn
115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.690.000. Rnr.990322. Tilboð kr:
1.390.000,-

Terrano diesel eða Ford Explorer.
Vel með farnir bílar með topp
þjónustubók koma til greina og
ekki keyrðir meira en 150.000 km.
Staðgreiðsla í boði. Nánari upplýsingar
í S.892-2892
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.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

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

Sendibílar

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

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

MÁLARAMEISTARI

HIMNAMÁLUN

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

REGNBOGALITIR
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

PÍPULAGNIR

Bílar óskast

Málarar

Geri tilboð í allt sem tengist
málningarvinnu og sandsparsli.
Heiðarleiki, fagmennska og sanngjarnt
verð. Himnamálun Hilmar Sigurðsson
málarameistari S: 851-1960.
himnamalun@gmail.com
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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

Húsaviðhald

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

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki,
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron,
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault,
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða
í s. 567 5040/ 7785040
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, mmc carisma, kangoo. Renni
diska og skálar. Óska eftir Toyotu
Yaris til viðgerðar eða niðurrifs. S.
892 7852.

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

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

Garðyrkja

Viðgerðir

ER ÖSPIN TIL AMA ?

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

Save the Children á Ísland
Íslandi

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

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.
Framtalsfrestur lögaðila er liðinn,
við leysum það strax. Alhliða
bókhaldsþjónusta fyrir fyrirtæki og
einstaklinga. AP Bókhaldsþjónustan s.
698-8985, petur@apbokhald.is

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

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

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Citroen Berlingo 2007 bensín Ek.
70.000 km. Vel með farin bíll Einn
eigandi Verð kr. 980.000.- Uppl. í síma
863-8855.

250-499 þús.

TILBOÐSBÍLL
MMC Pajero 33”. Árgerð 2006, ekinn
152 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.Verð
3.790.000 Tilboðsverð 2.990.000.
Rnr.100129.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260
Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

TILBOÐ 390.000KR STGR
Vw Passat sedan 2.0 01” 5g ek. 183þ
ný skoðaður michelin heilsársdekk
TILBOÐ 390þ stgr eða 16þ á mánuði
með kortaláni visa / mastercard skoða
skipti á ódýrari s. 777-3077.

)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR

KEYPT
& SELT

Óskast keypt
KAUPUM GULL

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

Allar múrviðgerðir - Steining
- Múrarar Áratuga reynsla.

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Smiðir - Málarar Háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.

KAUPI GULL !
Netfang: murvinna@gmail.com

FALLEGT KVÖLDLJÓS
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

HEILSA

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

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

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

Heilsuvörur
Ég náði árangri með Herbalife. Frítt
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920,
rkbald@simnet.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

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

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

ATVINNA
Atvinna í boði

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

HEIMILIÐ
Antík

OKKUR VANTAR
VANANN MANN Á
DEKKJAVERKSTÆÐI
OKKAR.
Leitum að áreiðanlegum,
stundvísum og vandvirkum
manni með reynslu á
hjólbarðaverkstæði til starfa yfir
dekkjatörnina
Áhugasamir sendi upplýsingar
á verslun@vdo.is eða hafið
samband í síma 588 9747

Nudd

Spádómar
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.

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

RÚMFATALAGERINN
Rúmfatalagerinn ehf óskar eftir
að ráða kvennmann á vöruhús,
almenn lagerstörf og útkeyrsla,
viðkomandi þarf að hafa
meirapróf.
Starfsumsókn ásamt
meðmælabréfi sendist á orn.
solvason@rfl.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

SPÁSÍMINN 908 5666

Til bygginga

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

Rafvirkjun

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

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

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

Verslun

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS
1-2 manna herb. á Funahöfða 17a
og 19 og Dalhrauni 13. Rooms
for 1-2 persons in Funahöfða 17a
-19 Rvk and Dalshrauni 13.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl.
12-18. www.leiguherbergi.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

Atvinnuhúsnæði

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

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Óskum eftir fólki í úthringistarf.
Hentar vel sem aukastarf. Föst laun
og bónusar í boði. Uppl. gefur Ágúst í
770-2277 og agust@tmi.is
Óskum eftir manni með bílpróf í
útkeyrslu um helgar. Umsóknir sendist
á tunnuskipti@simnet.is

TILKYNNINGAR
Einkamál

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

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

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

(OTEL 6OGAR TIL SÎLU

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

Önnur þjónusta

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

50 fm verslunarhúsnæði til leigu á
Smiðjuvegi í Kópavogi. Góð aðkoma.
Laust 1. nóvember. Uppl. í síma 698
9030.

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å S  

Minna að fletta
meira að frétta
Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir, fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót og færri flettingar.
Þess vegna var visir.is kosinn besti frétta- og afþreyingarvefur ársins á Íslensku vefverðlaununum 2012.

FÍTON / SÍA

BESTI FRÉTTA- OG AFÞREYINGARVEFURINN
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta.
Vefurinn er léttur og skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það efni sem leitað er að.“

WWWHOTELVOGARIS

Epson EBX12LW

HÁGÆÐA SKJÁVARPI
Vandaður skjávarpi sem er okkar bestu kaup. Hentar
frábærlega í skóla eða fundarherbergi. Skjávarpinn er
lítill og meðfærilegur og auðveldur í uppsetningu.

Langur líftími peru
Peran lifir í 5.000
klukkustundir ef skjávarpinn
er stilltur á eco stillinguna.

Mjög notendavænn
A
Auðveldur í uppsetningu með HDMI og
USB 3 í 1, sem þýðir að aðeins þarf
einn kapal fyrir hljóð, mynd og stýringu.

119.990

Hágæða myndgæði
Epson 3LCD örgjörvinn tryggir náttúrulega og góða
liti. 2.800 lumens tryggir bjarta mynd og 3000:1
skerpa gerir myndina mjög skarpa og góða.

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

V
Valmöguleiki
H
Hægt er að bæta við USB myndavél
oog varpa upp myndum úr t.d.
kkennslubókum með einföldum hætti.

| MENNING |
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

/0 +267$*(6
+U\±MXYHUNDPHQQVHWMDIM·OVN\OGX(OOHQ6DQGHUV®K§WWXRJ
VNLSDKHQQLD±P\U±DIRUVHWD%DQGDU®NMDQQD

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

*N¸PFVI]XX

Eftir Frode Øverli

Hvernig fór
leikurinn?

Unnuð þið?
Frábært!

VIÐ
UNNUM!

P¢QXGDJVNY·OG

Til hamingju! Þú hlýtur
að vera svo stoltur? Og
ég er stolt af þér! Þvílík
viðleitni!

Erum við orðin rík?
Borgar Liverpool FC þér Þetta
fyrir að sitja á rassinum dugir!
og horfa á leikinn?
Slepptu
Ég vil nýjan
mér
bíííííl!
kona!

/0
67580/,1
9DQGD±LURJ¢KXJDYHU±LU
¿§WWLU¿DUVHP/´D3LQG
U¾QLU®¿M´±P¢OLQRJIMDOODU
XP¿DX¢PDQQDP¢OL

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Það er magnað
hversu margir falla
fyrir þessu ...

/0
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Útgangur

.ULVWM¢Q0¢U8QQDUVVRQ
OHJJXUODQGXQGLUI´WRJ
KHLPV§NLU¢KXJDYHUWI´ON

/0
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BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þaaaaaannig ... meðal
stóran latte, rétt?

Ég ætla að fá einn stóran, án froðu
og námslána, með auka skoti af
samviskubiti og tvöfaldri eftirsjá.

5´PDQW®VNP\QGPH±
5REHUW3DWWHUVRQ5HHVH
:LWKHUVSRRQRJ&KULVWRSK
:DOW]®D±DOKOXWYHUNXP

Hvað sagði
ég?

/0
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RJVNHPPWLOHJLU¿§WWLU
I\ULU\QJVWX¢KRUIHQGXUQD
DOODGDJD¢.UDNNDVW·±LQQL

SPAKMÆLI DAGSINS
Enginn hefur nokkurn tímann orðið fátækur fyrir það að
gefa.
Anne Frank
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LÓÐRÉTT
1. loga, 3. pot, 4. land í SA-Asíu, 5. hár,
7. afturkippur, 10. í hálsi, 13. þunnur
vökvi, 15. gan, 16. tunna, 19. átt.
LAUSN

17

19

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. báru að, 6. í röð, 8. mál, 9. draup,
11. tveir eins, 12. þvo, 14. frenja, 16.
fisk, 17. blaður, 18. skraf, 20. samtök,
21. seytlar.
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LÁRÉTT: 2. komu, 6. áb, 8. tal, 9. lak,
11. ll, 12. skola, 14. skass, 16. ál, 17.
píp, 18. mas, 20. aa, 21. agar.
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. ot, 4. malasía,
5. ull, 7. bakslag, 10. kok, 13. lap, 15.
span, 16. áma, 19. sa.

0DWJ§±LQJXULQQ(YD/DXIH\
GHLOLUXSSVNULIWXPRJ
D±IHU±XPWLOD±JDOGUDIUDP
G¾ULQGLVPDW®HOGK»VLQX

Save the Children á Íslandi

Páll Óskar
Jón Jónsson
Jóhanna Guðrún og Davíð
Friðrik Dór
Dikta
Ef líﬁð væri söngleikur
Erna Hrönn
Védís Hervör
Gói
og ﬂeiri

Styrktar
tónleikar

Til styrktar sjóðs gigtveikra barna
Kynnir kvöldsins er Jóhannes Haukur!
Á hverju ári greinast 10-14 börn með gigtarsjúkdóm. Hér á landi eru yﬁr 200 börn að
kljást við sjúkdóminn. Markmið styrktarsjóðsins er að bæta lífsgæði gigtveikra
barna og fjölskyldna þeirra. Allur ágóði tónleikanna rennur í styrktarsjóðinn.

Þriðjudaginn 22. okt í Háskólabíói kl.20 húsið opnar kl:19
Verð: 3000 kr. fullorðnir, 1500 kr. fyrir 12ára og yngri. Miðasala á midi.is

MENNING
Stöð 3 kostar aðeins
2.990 kr. á mánuði.

Magurt slátur
TÓNLIST

Í eldhúsinu
hennar Evu
Nýr þáttur hefst á Stöð
í kvöld klukkan 20:45.
Tryggðu þér áskrift á

www.stod3.is

FYLGIR
áskrift
að Stöð 2

+

2.990 kr.
Gerðu verðsamanburð

4.990 kr.
SkjárEinn
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TÓNLIST EFTIR HALLVARÐ ÁSGEIRSSON, DANIEL CORRAL OG KRISTÍNU
Þ. HARALDSDÓTTUR. LISTASAFN
REYKJAVÍKUR FIMMTUDAGINN 17.
OKTÓBER.

S.LÁ.T.U.R stendur fyrir Samtök listrænt ágengra tónsmiða
umhverfis Reykjavík. Tónsmiðirnir
eru með framsæknari tónlistarhópum landsins. Tónleikar á vegum
þeirra eru oft athyglisverðir. Langflest flokkast undir tilraunamennsku, og eins og gengur heppnast sumar tilraunir, aðrar ekki. Það
er auðvitað skemmtilegt í sjálfu sér,
því hvar værum við ef enginn þyrði
að gera neitt nýtt?
Aðrir tónleikar svokallaðrar
Sláturtíðar, sem er eins konar uppskeruhátíð hópsins, voru haldnir
í Hafnarhúsinu á fimmtudagskvöldið. Tónleikarnir byrjuðu
ágætlega. Kristín Þóra Haraldsdóttir víóluleikari og Daniel Corral
á harmóníku fluttu tónsmíð eftir
Hallvarð Ásgeirsson. Tónlistin var
innhverf og draumkennd, merkingarþrungin án þess að maður
geti skilgreint það nánar. Hún var
líka fallega leikin. Hljómurinn í
harmóníkunni var blæbrigðaríkur,
víólan hrífandi angurvær.
Því miður lá leiðin niður á við
eftir það. Einleiksverk fyrir víólu
eftir Daniel var óttalega rýrt. Mikið
var um þagnir sem voru rammaðar inn af ómstríðum tónahendingum. Stemningin var eins og í
vondri, akademískri tónlist frá áttunda áratugnum - þessari sem kom
óorði á nútímatónlist. Nú er ég ekki
að segja að allt frá þeim tíma hafi
verið slæmt, öðru nær. En ákveðnar
klisjur, einkar óaðlaðandi, voru
býsna algengar. Verk Daniels var

HALLVARÐUR ÁSGEIRSSON Tónlist hans á S.L.Á.T.U.R. var innhverf, draumkennd

og merkingarþrungin að mati Jónasar Sen.

gegnsýrt slíkum klisjum, a.m.k.
fyrri hlutinn. Seinni hlutinn var
nýstárlegri yfirbragðs, en hann
skorti samt markvissa uppbyggingu, of mikið var hjakkað í sama
farinu.
Svipaða sögu er að segja um
næstu tónsmíð, einnig eftir Daniel.
Hún var fyrir uppmagnaða harmóníku. Mínímalisminn var allsráðandi. Hraðir, lágværir hljómar
voru endurteknir í sífellu. Þeir tóku
smávægilegum breytingum eftir
því sem á leið, en aldrei þannig
að tónskáldið virtist hafa eitthvað
markvert að segja.
Tvö verk eftir þau Kristínu og
Daniel fyrir bæði hljóðfærin og
rafhljóð ráku lestina. Hið fyrra
var eins og hver önnur slökunartónlist. Það vantaði bara að einhver úr hátölurunum segði fólki að

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

loka augunum og anda djúpt. Samt
var ógerningur að slaka á, tónlistin
var of einsleit, löng og eftir því
langdregin. Satt best að segja var
maður alveg að verða brjálaður.
Seinni tónsmíðin hljómaði öllu
efnilegri í byrjun. Tölvuunnið
þrusk úr hátölurunum og framandi
víóluhljómar sköpuðu skemmtilega
áferð. En svo gerðist ekki neitt. Tónlistin leið áfram í sífelldri endurtekningu. Útkoman var jafnvel enn
langdregnari en verkið á undan,
ótrúlegt en satt. Engin úrvinnsla
eða spennandi framvinda; ekkert því miður.
Jónas Sen
NIÐURSTAÐA: Tónleikarnir byrjuðu
vel, en svo seig á ógæfuhliðina.
Sumar hugmyndirnar voru góðar, en
það var ekki nógu vel unnið úr þeim.

AFMÆLISPAKKI AÐ VERÐMÆTI 520.000 KR.
FYLGIR FORD KUGA Í OKTÓBER
Komdu núna og kynntu þér 100 ára afmælistilboð Ford. Gerðu líf þitt þægilegra með Ford Kuga.
Skynvætt fjórhjóladrif er staðalbúnaður ásamt Ford SYNC samskiptakerﬁnu. Með raddstýringu
getur þú hringt og beðið um óskalög. Í neyð hringir kerﬁð sjálfkrafa eftir aðstoð. Ford Kuga er
svo snjall að í raun er hann snjalljeppi. Komdu og prófaðu.

FORD KUGA
MEÐ DÍSILVÉL FRÁ

5.790.000 KR.
MEÐ BENSÍNVÉL FRÁ

6.190.000 KR.

ford.is

Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 140 hö. 6 gíra beinsk./sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,9/6,2 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 154/162 g/km.
Ford Kuga AWD 1,6i EcoBoost bensín 182 hö. sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,7 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 179 g/km. Tökum allar
tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

| MENNING |

MÁNUDAGUR 21. október 2013

21

Bara einn söngvari sló í gegn
ÓPERA

★★★★★

Carmen eftir Georges
Bizet í uppfærslu Íslensku
óperunnar
LEIKSTJÓRI: JAMIE HAYES. HLJÓMSVEITARSTJÓRI: GUÐMUNDUR ÓLI
GUNNARSSON. FRUMSÝNING Í ELDBORG, HÖRPU 19. OKTÓBER.

Óperan Carmen eftir Georges
Bizet olli mikilli hneykslun þegar
hún var frumsýnd árið 1875. Aðalpersónan er ekki einhver göfug
kona með tæringu, heldur portkona sem gerir virðulegan heldri
mann brjálaðan af girnd. Óperan
kolféll, en eftir því sem tímar liðu
vann tónlistin á. Nú er Carmen
afar vinsæl, enda er tónmálið fjölbreytt, fullt af grípandi laglínum
og skreytt skemmtilegum dansrytmum. Þetta er líka hálfgerð
grínópera, þótt hún verði að drama
í lokin.
Kraftur og ástríða eru megineinkenni Carmen. Hvorugt var
áberandi á frumsýningu Íslensku
óperunnar á laugardagskvöldið.
Sumar karlraddirnar bárust ekki
vel og ollu vonbrigðum. Ég hlakkaði til að heyra hinn flotta Hrólf
Sæmundsson í nautabanaaríunni,
en hún missti gersamlega marks.
Hljómsveitin yfirgnæfði Hrólf illilega, útkoman var flatneskjuleg og
alls ekki eins og hún átti að vera.
Carmen sjálf, Hanna Dóra
Sturludóttir, sem einnig hefur oft
slegið í gegn á tónleikum hér og
erlendis, var ekki heldur góð. Aríurnar hennar voru svo þunglamalegar og hægar að undrun sætti.
Sú fyrsta t.d. var ekki svipur hjá

sjón. Undirspil aríunnar er dans
sem á að draga athygli áhorfandans að líkama Carmenar, dans
er jú list líkamans. Kynþokki
Carmenar er s.s. byggður inn í
sjálfa tónlistina. Túlkunin verður
því að vera full af ákefð, hún á að
vera eggjandi. Þannig var upplifunin ekki af Hönnu Dóru á sýningunni. Þvert á móti hafði maður
enga samúð með henni, ekki einu
sinni í lokin.
Andstæða Carmenar er hin
dyggðuga M ichaela. Undirleikurinn við söng hennar byggist
á brotnum, hörpukenndum hljómum, en harpan er hið hefðbundna
hljóðfæri englanna. Michaela er
þannig gerð að engli með músíkinni. Hallveig Rúnarsdóttir var í
hlutverki hennar, og hún var eini
söngvari sýningarinnar sem sló í
gegn. Söngurinn var í fyrstu viðkvæmur og brothættur eins og
vera bar. En svo fór Hallveig hamförum síðar í óperunni, frammistaða hennar var sérlega glæsileg,
söngurinn magnaður og ástríðuþrunginn.
Kolbeinn Jón Ketilsson var í
hlutverki Don José, sem er dreginn
á tálar af Carmen. Kolbeinn hefur
vissulega fallega rödd, en það
vantaði kraft í túlkunina. Sumt
virkaði auk þess eins og hlutverkið væri, raddlega séð, of hátt fyrir
hann.
Sá karlsöngvari sem eitthvað
sópaði að var Bjarni Thor Kristinsson. Hann hefur magnaða sviðsnærveru, og röddin hljómaði vel.
Þær Valgerður Guðnadóttir og
Lilja Guðmundsdóttir voru líka
flottar í minni hlutverkum. Ég
minnist þess ekki að hafa heyrt í
Lilju áður, en hún er auðheyrilega
rísandi söngkona sem vert er að

HANNA DÓRA STURLUDÓTTIR Hanna og meðsöngvarar hennar ollu vonbrigðum. „Þessi uppfærsla á Carmen verður seint

talin með þeim bestu hjá Íslensku óperunni,” er niðurstaða gagnrýnanda Fréttablaðsins.

fylgjast með.
Kórinn stóð sig yfirleitt ágætlega. Stundum var hljómsveit og
kór ekki alveg samtaka, og nokkur kóratriði, eins og t.d. söngurinn
rétt fyrir nautaatið, var býsna loðinn og ónákvæmur. En kórinn stal
oft senunni af einsöngvurunum –
ástríðan og sönggleðin var a.m.k.
fyrir hendi. Barnakórinn var auk
þess frábær.
Jamie Hayes leikstýrði uppfærslunni, sá hinn sami og var við
stjórnvölinn í hinni vel heppnuðu
La Boheme fyrir nokkru síðan.
Ágætis flæði var líka í leiknum

nú, þótt fæstir söngvaranna séu
merkilegir leikarar. En margt
á sviðinu var augnayndi, kóreógrafía James E. Martin og Láru
Stefánsdóttur var t.d. afslöppuð
og fín. Leikmynd og búningar
voru líka fallegir. Það var fyrst og
fremst tónlistin sjálf sem sjaldnast
skilaði sér.
Maður veltir því fyrir sér hvort
æfingar hefðu ekki þurft að vera
fleiri. Guðmundur Óli Gunnarsson
var titlaður hljómsveitarstjóri, en
hann gerði auðvitað meira en það.
Eða hvað? Vann hann nægilega vel
með söngvurunum? Er það eðli-

legt að kórinn steli senunni af einsöngvurunum hvað eftir annað?
Víst er að liggja hefði mátt yfir
smáatriðum, blæbrigðum, samhljómi og slíku. Það hafði greinilega ekki verið gert, og því vantaði
dýpt í túlkunina. Heildarútkoman
var máttlaus og ekki fullnægjandi.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Einsöngurinn var ójafn,
túlkunin oft þunglamaleg,
styrkleikajafnvægi hljómsveitar og
söngvara stundum slæmt. Þessi uppfærsla á Carmen verður seint talin með
þeim bestu hjá Íslensku óperunni.
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Jæja Sigmundur Davíð
„.SPENNUÞRUNGIN
KVIKMYND MEÐ
FRÁBÆRUM LEIKURUM“
-A.F.R., KVIKMYNDIR.IS

EMPIRE

BAKÞANKAR ÉG birti þér bréf fyrir tveimur vikum og
Sögu
Garðarsdóttur

THE HOLLYWOOD REPORTER ENTERTAINMENT WEEKLY
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Á
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og

ekki jafn ofarlega á forgangslista ríkisstjórnarinnar og hjá barnablaði Morgunblaðsins en ég viðurkenni samt að ég
er smá sár. Ég skil voða fátt sem þú hefur
ákveðið og afturkallað nýlega en
til að geta tekið þátt í samfélagslegri uppbyggingu hjálpar að
skilja hana. Við erum, eins og
ég sagði þér í síðasta bréfi,
mjög ólík, eins og sitthvor
fóturinn á sama búk og einlægt samtal á opnum vettvangi
myndi hjálpa okkur að láta
þetta ganga. Þá hljóta ímyndasérfræðingar þínir, þeir sem sjá
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ÉG veit vel að pennavinir eru eflaust

“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

-H.V.A., FBL - H. S., MBL
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H.V.A. FBL
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enn hefur mér ekki borist svar. Ég veit ekki
hversu duglegir aðstoðarmenn þínir eru
að sýna þér Fréttablaðið eða faxa það allar
þessar sjómílur í snekkjuna þína í Karabíska hafinu, eða hvort nóg sé af blöðum í
faxtækinu til að prenta út allar mikilvægu
fyrirspurnirnar sem þér berast sennilega í
nýju vinnunni þinni - ég vona það allavega.
Til öryggis hef ég sent afrit af bréfunum á
karabísku fréttablöðin Bermuda Gazette
og Barbados Nation.

H.S. MBL

til þess að þú sért smart á alþjóðlegum
fundum og bóka fyrir þig spontant utanlandsferðir, að geta bent þér á hvað það er
gott fyrir almenningsálitið að eiga í opinberri vináttu við almúgakonu.

ÉG hef líka litið í eigin barm og hugsað
hvort ég hafi óvart sagt eitthvað vitlaust
eða særandi. Það eina sem ég hnaut um
er að ég líkti mögulegri vináttu okkar við
samband aðalpersónanna í Clueless sem er
kannski of ónákvæm líking. Við erum auðvitað miklu frekar eins og Rose og Jack
í Titanic. Þú veist; fátæki listamaðurinn,
fyrsta farrýmisskvísan, þjóðarskútan og
allt það.
SENDU mér endilega póstkort og segðu
mér frá ferðalaginu. Sjálf fór ég einu sinni
á trillu sem mágur minn á. Við sigldum
til Viðeyjar og strönduðum í fjörunni og
þurftum að bíða í sex tíma eftir næsta flóði.
Á þessum sex tímum lærði ég að fleyta
kellingar. Ég vona að þú nýtir tímann líka
vel og eins og Hjálparsveitin myndi syngja
það: Gleymdu ekki þínum minnsta bróður –
þó höf og álfur skilji að.

P.S. Safnar þú límmiðum?

Barnastjörnurnar
klæddust Chanel
Olsen-systurnar segja hönnunaráhugann hafa kviknað þegar þær léku sem börn
í þáttunum Full House. Í þáttunum klæddust þær til dæmis fötum frá Chanel.
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ALLTAF VERIÐ FRÆGAR Systurnar Mary-Kate og Ashley Olsen klæddust hátískufötum þegar þær léku í sjónvarpsþáttunum Full House.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Tvíburasysturnar Mary-Kate og
Ashley Olsen byrjuðu að leika í
bandarísku sjónvarpsþáttunum
Full House aðeins níu mánaða
gamlar en þær léku dótturina
Michelle Tanner þangað til þær
voru níu ára. Í dag eru systurnar 27 ára og reka glæsilegt
tískufyrirtæki með eigin tískulínu sem ber nafnið The Row.
„Við fórum stundum í mátun
sex klukkutíma í senn þrisvar í
viku vegna þess að við þurftum
að vera í tólf mismunandi dressum,“ sagði Ashley í viðtali við
Net-a-porter fyrir stuttu. Samkvæmt Olsen-systrunum var
stór hluti af fataskápnum þeirra
í Full House-þáttunum byggður
upp af lúxushönnunarflíkum
eftir Chanel eða Marc Jacobs
sem voru sniðnar til að passa á
stúlkurnar.
„Við vorum snemma farnar
að hanna fötin okkar sjálfar því
við vorum svo smágerðar. Við
urðum hugfangnar af sníðagerð
og nú hefur þessi þráhyggja
orðið okkar starf,“ sagði MaryKate í viðtalinu en systurnar
byrjuðu með sitt eigið merki,
The Row, árið 2006. „Við sáum
að það var pláss á markaðnum
fyrir hágæða klassískar og einfaldar flíkur,“ útskýrði Ashley,
en lúxusmerkið þeirra selur boli
fyrir 31 þúsund krónur.
„Ef þú ert í Chanel-jakka og
vilt vera í flík sem fellur vel að
merkinu án þess að taka alla
athyglina uppfyllir The Row þá
þörf.“
Í viðtalinu ræddu þær einnig
um frægðarljómann en í upphafi höfðu þær ákveðið að ráða
aðra manneskju til að vera andlit merkisins til að fá næði frá
fjölmiðlum. „Við vorum aðeins
níu mánaða þegar við byrjuðum
í þáttunum svo að frægð hefur
alltaf verið hluti af okkar lífi,“
útskýrði Ashley að lokum.
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„BESTA SPENNUMYND ÁRSINS“

MAGNAÐUR
ÞRILLER

„Besta spennumynd ársins.“
S.G.S. - Mbl.

The Hollywood Reporter

Entertainment Weekly

Jobio.com

100/100
MÖGNUÐ TÓNLIST EFTIR
JÓHANN JÓHANNSSON
Variety

KOMIN Í BÍÓ

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA
Á SAMBIO.IS
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Elías Már er og verður leikmaður Hauka

Arsenal á toppnum í ensku deildinni

Elías Már Halldórsson var ekki með Haukum í Olís-deild
karla síðastliðinn fimmtudag. Hann var fjarverandi af
persónulegum ástæðum og um leið fóru þær sögusagnir á
kreik að leikmaðurinn væri á leiðinni frá Haukum.
„Við ræddum við Elías Má um helgina og þetta mál
er alveg frágengið,“ segir Þorgeir Haraldsson, formaður
handknattleiksdeildar Hauka.
Elías var ekki með Haukum í Evrópuleiknum gegn
Benfica í gær. Haukar töpuðu leiknum 34-22 og féllu því
úr leik í 2. umferð EHF-bikarsins. Leikurinn í gær fór
fram að Ásvöllum en liðið tapaði fyrri leiknum með
fimmtán marka mun.
„Ástæðan fyrir fjarveru Elíasar var persónuleg hjá
leikmanninum en við hjá félaginu höfum aðstoðað
hann og hann er og verður áfram leikmaður
- sáp
Hauka.“

FÓTBOLTI Arsenal heldur áfram að

spila stórkostlega í ensku úrvalsdeildinni en liðið vann Norwich
örugglega 4-1 á Emirates-vellinum á
laugardag.
Nýjasti leikmaður Arsenal,
Mesut Özil, hélt uppteknum hætti
og skoraði tvö mörk í leiknum. Ungu
strákarnir Jack Wilshere og Aaron
Ramsey skoruðu sitthvort markið
fyrir skytturnar í leiknum. Arsenal
hefur ekki tapað leik í sjö leikjum eða
síðan þeir biðu ósigur gegn Aston
Villa í fyrstu umferð. Arsenal trónir á
toppi deildarinnar með 19 stig.
Það gengur hvorki né rekur hjá

nýjum knattspyrnustjóra Manchester
United, stuðningsmönnum til mikilla
óánægju. David Moyes og lið hans
Manchester United gerði 1-1 jafntefli
við Southampton á heimavelli á
laugardag. Manchester United er í 8.
sæti deildarinnar með 11 stig.
Aron Einar Gunnarsson og félagar
í Cardiff áttu fá svör við öflugu
liði Chelsea á Stamford Bridge um
helgina. Chelsea sigraði Velska liðið
4-1.
Gylfi Sigurðsson var á sínum stað í
byrjunarliði Tottenham þegar þeir
mættu Aston Villa í gær en Totten- ss
ham vann leikinn 2-0.

MAGNAÐUR Mesut Özil hefur verið
frábær með Arsenal. NORDICPHOTOS/GETTY

Stjarnan losar
sig við Nasir
KÖRFUBOLTI Stjarnan hefur farið

illa af stað í upphafi Dominosdeildarinnar.
Félagið hefur sagt upp samningi sínum við Nasir Robinson.
Nasir lék því aðeins tvo leiki í
deildinni með liðinu og skoraði að
meðaltali 16 stig og tók 8 fráköst.

FARINN Nasir Robinson spilaði aðeins

tvo leiki með Stjörnunni.

- ss

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Long
Repair

Sjampó og
hárnæring

Inniheldur Babassu
olíu sem styrkir
og nærir hárið,
fljótandi keratín
sem gefur mikla
mýkt og kemur
í veg fyrir að
endar klofni.
SJÓÐHEITUR Framherjinn Aron Jóhannsson er að finna taktinn hjá hollenska úrvalsdeildarliðinu AZ Alkmaar en leikmaðurinn
skoraði tvö mörk með liðinu í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

Draumur fyrir framherja
Aron Jóhannsson átti draumaleik fyrir AZ Alkmaar í hollensku úrvalsdeildinni í
gær en leikmaðurinn skoraði tvö mörk og lagði upp eitt í 3-1 sigri á Cambuur.
Aron telur hollensku úrvalsdeildina þá bestu til að taka svokallað milliskref.
FÓTBOLTI Aron Jóhannsson, leik-

VÖRULISTINN
HAUST/VETUR 2013
ER KOMINN ÚT
FLETTU HONUM
Á WWW.SPEEDO.IS

maður AZ Alkmaar, fór á kostum í hollensku úrvalsdeildinni
í gær en leikmaðurinn skoraði
tvö mörk og lagði annað upp í 3-1
sigri á Cambuur. Jóhann Berg
Guðmundsson var í byrjunarliði
AZ í leiknum en var tekinn af
velli tíu mínútum fyrir leikslok.
„Maður getur kannski ekki
verið beint óánægður með tvö
mörk, eina stoðsendingu og
þrjú stig eftir leik,“ segir Aron
Jóhannsson en hann gekk í raðir
hollenska liðsins í janúar á þessu
ári og samdi við félagið til ársins
2017, en hann var áður á mála hjá
AGF í Danmörku.
„Það hefur gengið þokkalega
hjá mér í deildinni á tímabilinu
en maður er ennþá nokkuð á eftir
Alfreð [Finnbogasyni],“ segir
Aron en Alfreð Finnbogason,
leikmaður Heerenveen, hefur
verið óstöðvandi í deildinni á
þessu tímabili og skorað ellefu
mörk.
Gott að taka milliskrefið hér
„Þessi dvöl mín hér í Hollandi
hefur verið alveg frábær og mér
líður gríðarlega vel hér hjá AZ.
Hollenska deildin er að mínu mati
besta deildin til að taka þetta
milliskref áður en maður reynir fyrir sér á meðal þeirra allra
bestu. Hér spila flestöll lið mik-

inn sóknarbolta og leggja leikinn
upp með að spila boltanum mikið
og í þeim aðstæðum nær maður
að blómstra. Fyrir framherja er
algjör draumur að vera í þessari
deild.“
AZ Alkmaar er í áttunda sæti
hollensku úrvalsdeildarinnar
með 16 stig.
Önnur lið sýndu áhuga
„Það er gríðarlegur áhugi á fótboltanum hér í Hollandi og fullt á
flestalla velli í hverri viku, sama
hvort Ajax er að koma í heimsókn
eða eitthvað annað minna lið.
Ég er virkilega sáttur með þá
ákvörðun mína að færa mig
yfir til Hollands frá
Danmörku. Ég hafði
möguleika á
því að fara
í önnur
stærri
lið sem
eru
í
betri deildum en ég
vil fyrst og fremst
spila. Það er ekkert
alltaf best að vera
með feitan tékka
en sitja alla leiki á
bekknum, þá bæta
menn sig ekki mikið
sem knattspyrnumenn. Það er betra
þega r m aðu r er

ungur að taka þetta millistig og
sætta sig kannski við lægri laun.“
Aron vill einbeita sér að
hollensku deildinni í dag og tekur
einn leik í einu hjá AZ Alkmaar
en vissulega er draumurinn að
spila síðar í ensku úrvalsdeildinni eða deild af þeirri stærðargráðu. En með hvaða liði heldur
Aron í ensku deildinni?
„Ég vil helst ekki svara því,
það getur komið í bakið á manni
síðar,“ segir Aron á léttum
nótum.
A ron Jóha n nsson skoraði sitt fyrsta mark fyrir
bandaríska landsliðið gegn
Panama í undankeppni
HM síðastliðin þriðjudag
en hann hefur leikið fjóra
landsleiki fyrir Bandaríkin.
Aron Jóhannsson hefur
tvöfaldan ríkisborgararétt og valdi í sumar
að leika fyrir Bandaríkin í stað þess að
spila fyrir íslenska
landsliðið. Bandar í kja men n h a fa
tryggt sér sæti á
heimsmeistaramótinu í knattspyrnu sem fram
fer í Brasilíu
næstkomandi
sumar.
stefanp@frettabladid.is
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Alltaf sömu lögmál í fótbolta
Sigurður Ragnar Eyjólfsson tók við liði ÍBV um helgina en hann hefur aldrei áður stýrt karlaliði. Sigurður
hætti að þjálfa kvennalandsliðið í sumar eftir að hafa þjálfað liðið í sex ár. Eyjamenn eru efnilegir að mati
Sigurðar en hann vill samt sem áður styrkja hópinn.

STAÐFASTUR Jürgen Klopp lætur ekki

kaupa sig.

NORDICPHOTOS/GETTY

Peningar eru
ekki allt
FÓTBOLTI Jürgen Klopp, knatt-

spyrnustjóri Borussia Dortmund,
afþakkaði starf á Englandi þegar
það bauðst fyrir tímabilið. Bæði
Chelsea og Manchester City
höfðu áhuga á Klopp eftir frábæran árangur Dortmund, en liðið
komst í úrslit meistaradeildarinnar á síðasta tímabili.
Hinn 46 ára stjóri sagði í viðtali við The Sun að þetta væri ef
til vill skrýtið fyrir þá sem hugsa
eingöngu um að þjálfa stærri
klúbba.
„Sjálfsagt fengi ég hærri laun
ef ég þjálfaði á Englandi, Kína
eða Rússlandi. En peningar eru
ekki eina málið. Peningar eru
auðvitað mikilvægir. Ég er ekki
Mahatma Gandi,“ sagði Klopp og
glotti við tönn og bætti við: „Ég
er ánægður hérna.“
Jose Mourinho var ráðinn
knattspyrnustjóri hjá Chelsea í
sumar og þá var Manuel Pellegrini fenginn í stjórastólinn hjá
Manchester City.
Jürgen Klopp verður ekki með
liðinu þegar það tekur á móti
Arsenal á Emirates-vellinum í
meistaradeildinni á þriðjudag.
Klopp tekur út bann eftir að hafa
brjálast út í fjórða dómarann í
leiknum gegn Marseille fyrr í
haust.
- ss

FÓTBOLTI Sig u rðu r R a g n a r
Eyjólfsson var ráðinn þjálfari
karlaliðs ÍBV um helgina og hann
mun stjórna liðinu næstu þrjú
árin. Sigurður stýrði kvennaliði
Íslands frá árinu 2007 fram yfir
Evrópumótið í sumar, þar sem
hann kom liðinu í 8-liða úrslit
keppninnar.
Sigurður náði því besta árangri
í sögu kvennalandsliðsins í
sumar og kom liðinu í tvígang
á stórmót á þeim sex árum sem
hann var með liðið. Núna hefur
hann tekið skref í aðra átt og mun
stýra karlaliði á næsta tímabili.
„Mér líst bara rosalega vel
á þetta og ég er mjög spenntur
fyrir þessari áskorun á mínum
þjálfaraferli,“ segir Sigurður
Ragnar en hann tekur við liðinu
af Hermanni Hreiðarssyni sem
hætti í ÍBV á dögunum, en hann
hafði aðeins þjálfað liðið í eitt
tímabil. Hermann hætti af persónulegum ástæðum og var ráðinn
til framtíðar á sínum tíma.
„Þetta er rétti tímapunkturinn fyrir mig að færa mig yfir
í félagslið og fá þá að vera með
liðið á hverjum degi. Það er allt
annað að vera með landslið og
félagslið og núna get ég verið
meira í sambandi við mína leikmenn. Þegar maður er með landslið þá hittir þú kannski leikmenn
í fjóra daga og síðan ekki aftur
fyrir en eftir tvo til þrjá mánuði
og því verður þetta skemmtileg
breyting fyrir mig.“
Sigurður Ragnar hefur að undanförnu starfað sem fræðslufulltrúi Knattspyrnusambands
Íslands en hann lætur nú af störfum hjá sambandinu.
„Núna eru jafnframt mínar
skyldur meiri og ábyrgð mín á
líkamlegu atgervi leikmanna er
mun meiri þegar ég er með liðið
allt árið um kring. Þetta er samt
sem áður breyting til hins betra
og það verður frábært að geta
unnið með leikmönnum reglulega.“

Þurfum að styrkja hópinn
Eyjamenn höfnuðu í sjötta sæti
Pepsi-deildarinnar á síðustu leiktíð og liðið lék oft á tíðum nokkuð
vel þrátt fyrri nokkuð þunnskipaðan hóp.
„Það er á dagskránni að styrkja
hópinn á réttum stöðum. Það er
frábær efniviður hjá ÍBV eins og

ÓSÁTTIR Forráðamenn Hoffenheim
ætla að kæra úrslitin. NORDICPHOTOS/GETTY

Hoffenheim
vill annan leik
FÓTBOLTI Alexander Rosen, yfir-

maður íþróttamála hjá þýska
knattspyrnuliðinu Hoffenheim,
var alveg brjálaður eftir leik
liðsins við Bayern Leverkusen í þýsku úrvalsdeildinni á
föstudagskvöld en liðið tapaði
leiknum 2-1.
Stefan Kiessling, leikmaður
Hoffenheim, skoraði kolólöglegt
mark þegar hann skallaði boltann í gegnum gat á hliðarneti
marksins og þaðan inn í markið.
Felix Brych, dómari leiksins,
tók ekki eftir gallanum á neti
marksins og dæmdi því löglegt
mark.
Nú vilja forráðamenn
Hoffenheim hreinlega að leikurinn verði endurtekinn. Hoffenheim mun fara fram á það
að leikurinn verði spilaður
aftur og úrslitin dæmd ógild.
Forráða menn félagsins munu
leita réttar síns og kæra eflaust
úrslit leiksins til þýska knattspyrnusambandsins.
- sáp

SPENNANDI TÍMAR Óskar Örn Ólafsson, formaður knattspyrnudeildar ÍBV, býður hér Sigurð Ragnar Eyjólfsson vekominn til
starfa. Þjálfarinn er spenntur fyrir þeirri áskorun að þjálfa karlalið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

staðan er í dag en engu að síður
viljum við styrkja okkur og komast lengra með liðið á næsta tímabili. Það er allt til alls hjá þessu
félagi og góður grunnur til að
byggja á. Það spilaði mikið inn
í mína ákvörðun að taka við liðinu.“
Sigurður vann síðast með
karla lið í upphafi ferilsins þegar
hann þjálfaði í yngri flokkum
KR fyrir um áratug síðan. Hann
hætti með kvennalandsliðið eftir
Evrópumótið í Svíþjóð og þótti

kominn tími til að snúa sér að
öðru.
„Ég var síðast með litla gutta
hjá KR og vissulega verður þetta
nokkuð frábrugðið því að vera
með kvennalið. Það gilda alltaf
sömu lögmál í fótbolta og því
margt mjög svipað en leikurinn er til að mynda mun hraðari karlamegin. og líkamlegur
styrkur þeirra töluvert meiri en
kvennamegin.“
Þjálfarinn var inni í myndinni
um stöðu landsliðsþjálfara enska

kvennalandsliðsins en Hope
Powell var sagt upp störfum
fyrir skömmu eftir að hafa stýrt
enska liðinu í 15 ár. Sigurður dró
umsókn sína um starfið til baka
og ákvað þá að taka við liði ÍBV.
„Það var kominn tími á að ég
myndi stíga til hliðar með landsliðinu og taka að mér annað verkefni. Ég er virkilega sáttur með
þessa ákvörðun mína og tilhlökkunin er mikil að hefjast handa í
Vestmannaeyjum.“
stefanp@frettabladid.is

Katrín endaði ferilinn á sigri með Umeå
Katrín Jónsdóttir lék í gær sinn síðasta knattspyrnuleik á ferlinum þegar Umeå bar sigur úr býtum gegn
Íslendingaliðinu Kristianstad. Katrín spilaði allan leikinn og kvaddi liðið á góðum nótum.
FÓTBOLTI Katrín Jónsdóttir, leik-

maður Umeå, lagði skóna formlega á hilluna í gær þegar hún
lék sinn síðasta leik fyrir Umeå
í lokaumferð sænsku úrvalsdeildarinnar.
Umeå bar sigur úr býtum gegn
Kristianstad, 3-1, og Katrín lék
allan leikinn en þær Sif Atladóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir komu báðar við sögu í
liði Kristianstad sem er undir
stjórn Elísabetar Gunnarsdóttur.
Margrét Lára skoraði 13 mörk
í sænsku úrvalsdeildinni í
sumar og átti ágætt tímabil en
Kristian stad hafnaði í níunda
sæti deildarinnar. Umeå hafnaði
í fimmta sæti en Malmö varð
sænskur meistari.
Þóra Helgadóttir og Sara Björk
Gunnarsdóttir urðu meistarar á
dögunum með Malmö en liðið
gerði 1-1 jafntefli við Mallbacken í lokaumferðinni í gær.
Sara Björk lék allan leikinn en
Þóra fékk hvíld í leiknum og var
varamarkvörður liðsins milli
stanganna. Malmö náði í 55 stig
í deildinni og hafnaði sjö stigum

fyrir ofan Tyresö sem hafnaði í
öðru sæti.
Katrín Jónsdóttir á að baki
magnaðan feril sem knattspyrnukona en hún er landsleikjahæsti
leikmaður landsliðsins í sögunni.
Varnarmaðurinn hefur spilað
133 sinnum í íslenska landsliðsbúningnum.
Á ferli sínum spilaði Katrín
með Breiðabliki, Stjörnunni og
Val hér á landi. Hún var fyrirliði
Vals í fimm ár, þegar liðið safnaði titlum.
Leikmaðurinn reyndi einnig
fyrir sér erlendis í atvinnumennsku og lék þá með norska
liðinu Kolbotn, sænska liðinu
Djurgården og nú síðast með
Umeå.
Nú hefur Katrín lagt skóna
endanlega á hilluna og læknisfræðin tekur alfarið við en þessi
magnaði leikmaður er menntaður
læknir.
- sáp

HÆTT Katrín Jónsdóttir lék sinn síðasta
knattspyrnuleik í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 3 kl. 20.45
Í eldhúsinu
hennar Evu
Glæsilegir matreiðsluþættir
þar sem matgæðingurinn Eva Laufey Kjaran
Hermannsdóttir deilir
með áhorfendum uppskriftum og aðferðum
við að galdra fram
dýrindis mat.

Bylgjan kl. 16.00
Reykjavík síðdegis

Nautnafíkn–Ópíum

Kitchen Nightmares

Stóru málin

SJÓNVARPIÐ KL 20.05 Heimildamyndaﬂokkur frá BBC. Leikarinn Brian
Cox rekur sögu sykurs, ópíums, tóbaks
og viskís og segir frá því hvernig fólk
um allan heim varð háð þessum efnum.
Í þessum þætti kynnir hann sér upphaf
og sögu ópíumfíknar.

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

STÖÐ 2 KL. 19.20 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 þjóðarmálin og fer yﬁr þau
á mannamáli.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm in the Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 Gossip Girl
11.00 I Hate My Teenage Daughter
11.20 New Girl
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 Perfect Couples
13.25 So You think You Can Dance
15.15 ET Weekend
16.00 Villingarnir
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
19.40 The Big Bang Theory (14:24)
20.05 Um land allt Kristján Már heimsækir Landbúnaðarsafn Íslands á Hvanneyri og skoðar gamla þúfnabana, traktora
og sveitajeppa með Bjarna Guðmundssyni
safnstjóra.
20.25 Nashville (17:21)
21.10 Hostages (4:15)
21.55 The Americans (5:13)
22.40 The Untold History of The United States (9:10) Stórbrotin heimildaþáttaröð frá Oliver Stone þar sem varpað
er nýju ljósi á stórviðburði í sögu Bandaríkjanna.
01.05 Modern Family
01.25 Anger Management
01.50 How I Met Your Mother
02.15 Orange is the New Black
03.15 Episodes
03.45 Le Prix Du Chacal

16.45 Þýski handboltinn 2013/2014 Útsending frá leik Gummersbach og Flensburgar í þýska handboltanum.
18.05 Sportspjallið Skemmtilegur þáttur
í umsjón íþróttafréttamanna 365.
18.50 Real Madrid - Malaga
20.30 Spænsku mörkin
21.00 Osasuna - Barcelona
22.40 Bubba Watson á heimaslóðum
Skemmtilegur golfþáttur þar sem sjónvarpsmaðurinn David Feherty heimsækir
Bubba Watson og tekur við hann einlægt
viðtal.
23.25 Meistaradeild Evrópu. CSKA
Moscow - Pizen

07.00 Aston Villa - Tottenham
15.30 Arsenal - Norwich
17.10 West Ham - Man. City
18.50 Crystal Palace - Fulham Bein útsending
21.00 Messan
22.10 Football League Show
22.40 Crystal Palace - Fulham
00.20 Messan

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Evrópumál 21.00
Eldhús meistaranna 21.30 Áfram Vogur!

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

Þorgeir Ástvaldsson, Kristófer Helgason og Bragi Guðmundsson færa þér
fréttir og fróðleik á hverjum virkum
degi. Það er fátt sem
drengirnir láta fram hjá
sér fara og þeir fylgjast
vel með málefnum líðandi stundar og enn
betur með því sem
þú hefur að segja
eða vilt koma á
framfæri.

17.10 School Pride
17.55 Hart of Dixie
18.40 Neighbours from Hell
19.00 Celebrity Apprentice (7:11)
20.25 It‘s Love, Actually (7:10)
20.45 Í eldhúsinu hennar Evu (1:8)
21.50 Mindy Project (7:24)
22.15 Graceland (7:13) Spennandi þáttaröð um ungan nýliða í bandarísku alríkislögreglunni sem er sendur til starfa í sólinni í Kaliforníu.
22.55 Pretty Little Liars (6:24) Þriðja
þáttaröðin af þessum dramatísku þáttum um fjórar vinkonur sem þurfa að snúa
bökum saman til að geta varðveitt skelfilegt leyndarmál.
23.35 Nikita (6:23)
00.20 Justified (6:13)
01.00 Celebrity Apprentice
02.25 It‘s Love, Actually
02.50 Í eldhúsinu hennar Evu
03.55 Mindy Project
04.15 Graceland
05.00 Tónlistarmyndbönd

07.00 Dóra könnuður 07.23 Svampur
Sveinsson 07.45 Doddi litli og Eyrnastór 07.59
Áfram Diego, áfram! 08.23 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 08.45 Latibær 08.59 Strumparnir
09.24 Ævintýri Tinna 09.46 Skoppa og Skrítla
09.59 Lukku láki 10.23 Ofurhundurinn
Krypto 10.44 UKI 10.49 Hvellur keppnisbíll 11.00 Dóra könnuður 11.23 Svampur
Sveinsson 11.45 Doddi litli og Eyrnastór 11.59
Áfram Diego, áfram! 12.23 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 12.45 Latibær 12.59 Strumparnir
13.24 Ævintýri Tinna 13.46 Skoppa og Skrítla
13.59 Lukku láki 14.23 Ofurhundurinn
Krypto 14.44 UKI 14.49 Hvellur keppnisbíll 15.00 Dóra könnuður 15.23 Svampur
Sveinsson 15.45 Doddi litli og Eyrnastór 15.59
Áfram Diego, áfram! 16.23 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 16.45 Latibær 16.59 Strumparnir
17.24 Ævintýri Tinna 17.46 Skoppa og Skrítla
17.59 Lukku láki 18.23 Ofurhundurinn Krypto
18.44 UKI 18.49 Hvellur keppnisbíll 19.00
Abrafax og sjóræningjarnir 20.20 Sögur fyrir
svefninn

17.55 Strákarnir
18.25 Friends
18.50 Seinfeld
19.15 Modern Family
19.40 Two and a Half Men (8:16)
20.05 Sjálfstætt fólk
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (7:10)
20.55 Ally McBeal (5:23)
21.40 Without a Trace (10:23)
22.25 Nikolaj og Julie (5:22)
23.10 Anna Phil (5:10)
23.55 Sjálfstætt fólk
00.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.50 Ally McBeal
01.35 Without a Trace
02.20 Tónlistarmyndbönd

12.00 African Cats
13.30 The Descendants
15.25 Shut Up and Sing
16.55 African Cats
18.25 The Descendants
20.20 Shut Up and Sing
22.00 Water for Elephants
00.00 The Expendables
01.40 Game of Death
03.15 Water for Elephants

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

12.00 Dregið í umspil (Dregið í umspil
fyrir HM 2014) Bein útsending frá drætti
í umspilsleikina um sæti í úrslitum HM í
fótbolta í Brasilíu næsta sumar. Hér kemur
í ljós hvaða mótherja íslenska liðið fær í
leikjunum tveimur sem verða 15. og 19.
nóvember.
16.40 Landinn
17.10 Froskur og vinir hans
17.17 Töfrahnötturinn
17.30 Grettir
17.42 Engilbert ræður
17.50 Skoltur skipstjóri
18.05 Táknmálsfréttir
18.15 Fólkið í blokkinni
18.45 Íþróttir
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Nautnafíkn– Ópíum (2:4) (Addicted to Pleasure) Heimildamyndaflokkur
frá BBC.
20.55 Brúin (5:10) (Broen II)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Angel Gurría, forstjóri
OECD) Bogi Ágústsson ræðir við Angel
Gurría, forstjóra OECD.
22.45 Saga kvikmyndanna– Bíóið
verður til, 1900-1920 (1:15) (The Story of
Film. An Odyssey) Heimildamyndaflokkur
um sögu kvikmyndanna frá því seint á
nítjándu öld til okkar daga.
23.45 Listamaðurinn (L‘Artiste)
01.20 Kastljós
01.45 Fréttir
01.55 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.55 Secret Street Crew
16.45 Top Gear
17.40 Dr. Phil
18.20 Judging Amy
19.05 Happy Endings (8:22)
19.30 Cheers (24:26)
19.55 Rules of Engagement (10:13)
20.20 Kitchen Nightmares (11:17)
21.10 Rookie Blue (11:13)
22.00 CSI. New York (7:17)
22.50 CSI (5:23) Endursýningar frá upphafi á þessum mögnuðu þáttum þar sem
Grissom fer fyrir harðsvíruðum hópi rannsóknarmanna í Vegas.
23.35 Law & Order. Special Victims
Unit (8:23)
00.20 Rookie Blue
01.10 Ray Donovan
02.00 The Walking Dead
02.50 Unforgettable
03.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 08.10 Golfing World 09.00
Children´s Miracle Classic 2013 12.00 Golfing
World 12.50 Children´s Miracle Classic 2013
15.50 Children´s Miracle Classic 2013 18.00
Golfing World 18.50 Children´s Miracle Classic
2013 22.00 Golfing World 22.50 Champions
Tour - Highlights 00.00 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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21. október 2013 MÁNUDAGUR

Á yﬁr 5.000 aðdáendur á Facebook

MÁNUDAGSLAGIÐ

Íþróttalýsandinn Guðmundur Benediktsson nýtur mikilla vinsælda á Facebook.

„Mánudagslagið mitt er lagið Lovely
Day með Bill Withers.“
Lilja Björk Runólfsdóttir, söngkona og einn
eigenda fyrirtækisins VEGG.

Aðdáendaklúbbur Guðmundar
Benediktssonar, íþróttalýsanda á
Stöð 2 Sport, á Facebook fer óðum
stækkandi.
Núna eru aðdáendurnir orðnir
yfir fimm þúsund talsins og hjálpar
þar vafalítið til eftirminnileg lýsing hans frá leik Noregs og Íslands
í undankeppni HM í fótbolta síðastliðinn þriðjudag.
„Mér var sýnt þetta í vinnunni en
þetta truflar mig ekki neitt,“ segir
Guðmundur, sem er einn af örfáum
Íslendingum sem eru ekki á Face-

book. „En það er örugglega gaman
að eiga aðdáendur einhvers staðar.“
Guðmundur kveðst hafa verið
í geðshræringu er hann lýsti leik
Noregs og Íslands eins og svo margir aðrir Íslendingar. „Ég er einhvern
veginn þannig að ég man ekkert
hvað ég segi í lýsingum. Maður
dettur í einhvern ham. Ég bið fólk
afsökunar á því ef og þegar ég fer
yfir strikið.“
Spurður hvort ekki sé mikilvægt
að vera skemmtilegur í lýsingum
segir hann gott að krydda hlutina

aðeins því ekki séu allir leikir jafn skemmtilegir. „Ég
held að það sé ekki hægt að
ákveða að vera skemmtilegur. Annaðhvort kemur
það eða ekki. Ég er örugglega
langt frá því að vera skemmtilegur í öllum lýsingum. En
það er ekki hægt að
neita því að þegar
allt er undir verður
allt miklu skemmtilegra, eins og á
þriðjudaginn.“ - fb

5.000
Guðmundur Benediktsson á yﬁr 5.000 aðdáendur á Facebook.
VINSÆLL Aðdáenda-

klúbbur Guðmundar Benediktssonar fer
óðum stækkandi.
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Fiskikóngurinn

Sogavegi 3
ﬁskikongurinn.is
s. 587 7755

Veldu
notaðan Kia með
lengri ábyrgð
6 ár
eftir af
ábyrgð

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

Verð: 2.990.000 kr.

28.311 kr. á mánuði
M.v. 50% innborgun og 72 mán. óverðtryggt lán á 9,7% vöxtum.
Árleg hlutfallstala kostnaðar: 11,49%.
* Skv. uppgefnum meðaleyðslutölum frá framleiðanda.
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Opið virka daga kl. 10-18
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GJAFMILD Edyta Angieszka Janikula færði Bókasafni Hafnarfjarðar átta hundruð bækur að gjöf.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gaf bókasafninu
brúðargjaﬁr sínar
Edyta Angieszka Janikula gaf Bókasafni Hafnarfjarðar átta hundruð bækur.
Edyta Angieszka Janikula, 27 ára
Pólverji sem hefur búið á Íslandi
í sjö ár, færði Bókasafni Hafnarfjarðar um átta hundruð bækur að
gjöf fyrir skömmu.
Bækurnar fékk hún flestar í
brúðkaupsgjöf er hún gifti sig í
heimabæ sínum í Póllandi í sumar.
Einnig gaf hún bókasafninu eitthvað af pólskri tónlist.
Edyta fékk starf á bókasafninu
í apríl síðastliðnum í gegnum svokallaðan liðsstyrk, sem er atvinnuátak á vegum Hafnarfjarðarbæjar.
Síðasti dagur hennar í starfinu var
á föstudaginn en áður en hún fékk
vinnuna á bókasafninu hafði hún
starfað við ræstingar, meðal annars í utanríkisráðuneytinu.
„Ég bað fólk um að gefa mér
ekki blóm eða eitthvað slíkt heldur
bara bækur. Ég keypti líka bækur

Fundaði með sendiherra Póllands
Edyta átti fund með sendiherra Póllands á Íslandi á föstudaginn. Þar fékk
hún 45 bækur og sex hljóðbækur að gjöf sem hún fór með á Bókasafn
Hafnarfjarðar. „Sendiráðið vill halda áfram samstarfi við mig. Sendiherrann var ánægður og sagði að það vantaði fleira fólk eins og mig,“
segir Edyta, spurð hvernig fundurinn hefði gengið.

og náði í bækur heim til mín,“
segir Edyta, spurð út í þessa
óvenjulegu bókagjöf. „Mig langar
að hafa fleiri pólskar bækur í boði
á bókasafninu og ég elska þennan
vinnustað.“
Um viðbrögð starfsfólks bókasafnsins við bókagjöfinni segir
Edyta: „Það var rosalega ánægt.
Það vildi borga mér fyrir þær en
ég vildi engan pening.“
En hvað með eiginmann þinn,
var hann sáttur við að fá enga
brúðkaupsgjöf? „Nei,“ segir hún

og hlær. „Ég gaf honum köfunargræjur. Það var brúðkaupsgjöfin
mín til hans, svo að hann fengi einhverja gjöf.“
Edyta hefur einnig lesið upp úr
pólskum bókum fyrir börn á bókasafninu á laugardögum klukkan 13
og síðast komu fjórtán krakkar og
hlýddu á lesturinn. Hún kveðst
ætla að halda því áfram, enda
enginn annar staður, að því er hún
best veit, sem býður upp á slíka
þjónustu.
freyr@frettabladid.is

Hannar nýja barnafatalínu
Sara María Júlíudóttir, kennd við Forynju, er konan að baki Shiny Diamonds.
Sara María Júlíudóttir, sem lengst
af rak búðina Nakta apann í Bankastræti og síðar Forynju við Laugaveg, hefur stofnað nýtt fatamerki
sem ber nafnið Shiny Diamonds.
„Þetta er barnafatalína,“ segir
Sara María og bætir við að hana
hafi alltaf langað að búa til föt
fyrir börn. „Þegar mín börn voru
lítil og ég fór með þau að bursta
tennur sagði ég alltaf við þau þegar
þau voru búin að tennurnar þeirra
væru eins og skínandi demantar.
Þaðan er nafnið sprottið,“ segir
Sara María jafnframt. „Ég hafði

alltaf einhver barnaföt í Nakta
apanum en það var bara eitthvað
sem ég gerði til hliðar,“ segir Sara.
„Í Forynju byrjaði ég á þessu lítillega en núna er planið að koma með
heila barnafatalínu,“ segir Sara
María.
Sara María hefur verið iðin
við kolann undanfarin ár en hún
vann einnig sem stílisti tímaritsins VOLG. „Ég hef prófað ýmislegt
en fer alltaf aftur í fatahönnun.
Ætli ég eigi nokkuð val um starfsframa?“ segir Sara María létt í
bragði.
- ósk

ALLTAF LANGAÐ AÐ BÚA TIL
BARNAFÖT Sara María hefur lengi

verið viðloðandi hönnunarbransann.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Magnað

tilboðsverð
8GB

á sérvöldum vörum
Advania býður brei vöruúrval sem svarar þörfum og kröfum
fyrirtækja af öllum stærðum og gerðum. Við leggjum metnað
okkar í að veita framúrskarandi þjónustu.

Tilboðið gildir á meðan birgðir endast. Verð með vsk.

VINNSLUMINNI

Hagkvæm og áreiðanleg
Hagkvæ
Dell Optiplex
Opt
3010 borðtölva er vinnustöð
fyrir hvaða
hva skrifstofu sem er.
Verð áðu
áður: 179.990 kr.
Verð nú
nú: 109.990 kr.

Öﬂugur vinnuhestur á góðu verði

Bjartur og skarpur tölvuskjár

Öﬂugt og hraðvirkt ölnotatæki

Dell Latitude E5430 fartölva er með styrkta
umgjörð og hentar því vel fyrir fólk á ferðinni.

Dell Professional P2312H 23" skjárinn er
hæðarstillanlegur, hefur marga tengimöguleika og býður bjarta og góða mynd.

Xerox WorkCentre 6605dn er gríðarlega öﬂugt
ölnotatæki með þægilegum 4,3“ 50 bls. sjálfvirkum
pappírsmatara og duplex prentun.

Verð áður: 266.090 kr.

Verð áður: 43.990 kr.

Verð áður: 277.950 kr.

Verð nú: 169.900 kr.

Verð nú: 38.990 kr.

Verð nú: 177.990 kr.

Velkomin í verslanir okkar í Guðrúnartúni Reykjavík og
Tryggvabraut Akureyri.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.advania.is/tilbod,
í síma 440 9010 eða í tölvupósti á sala@advania.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

Friðrik færir fólki
fálkaorður

FULLT VERÐ 232.818

kr.

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

KING SIZE

SÝNINGARRÚM

- glp

Á ÓTRÚLEGU

Ætla að koma þjóðinni
í jólaskap

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

Greta Salóme Stefánsdóttir tónlistarkona er þessa dagana á fullu
að útsetja jólalög fyrir tónleikaferðalagið Jólin alls staðar, sem hefst
3. desember í Kópavogskirkju.
Greta Salóme fer um land allt í
desember og spilar á tuttugu tónleikum. Með í för verða söngvararnir
Heiða Ólafs og Jógvan. Þá verður
fjögurra manna hljómsveit einnig með
í för.
Tónleikarnir fara fram í
kirkjum og stemningin
á tónleikunum á að
vera afslöppuð og
kósí. Markmiðið er
að koma þjóðinni
í jólaskap.
Miðasala á
tónleikana
hefst 23.
október á
midi.is.

SILVIA HÆGINDASTÓLL
Á 20% AFSLÆTTI

- glp

Mest lesið

SILÐV4I3A.700 kr.

FULLT VER
ARGH!!! 111013

1 Furðuhlutur var venjulegt neyðarblys
2 Tottenham ekki í neinum vandræðum með Aston Villa
3 Wenger: Eitt ﬂottasta mark sem ég
hef séð
4 Íslensk kona varð fyrir leigubíl í
Kaupmannahöfn og lést
5 Klopp: Peningar ekki allt

VERÐDÆMI
ALPINE
King Size (193x203 cm
)

SELJUM
NOKKUR

Lokaheiðurstónleikar Freddy
Mercury, sem er ein aðsóknarmesta
tónleikaröð síðari ára hér á landi,
fóru fram á laugardagskvöldið í
Háskólabíó. Rigg efh., sem er í eigu
Friðriks Ómars Hjörleifssonar, stóð
fyrir tónleikunum en yfir 40.000
manns hafa sótt tónleikana.
Eftir lokatónleikana var mikill
fögnuður en Friðrik Ómar þakkaði
samstarfsfólki sínu meðal annars
fyrir með því að veita því fálkaorður,
sem hann lét hanna sérstaklega
fyrir sig. Allir voru himinlifandi með
þennan virðulega grip
sem fékk nafnið
Freddie-orðan.
Næst á
dagskrá hjá
Rigg ehf. eru
tvennir Bee
Gees-heiðurstónleikar í Hofi
á Akureyri
um næstu
helgi.

34.960 kr.

UR
% AFSLÁTT

20

SVEFNSÓFAR
Á 20-30% AFSLÆTTI
VERÐDÆMI

VOLGA.900 kr.

FULLT VERÐ 49

34.930 kr.

30% AFSLÁTTUR

LOW CARB

HIGH FAT
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UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI

LÍFIÐ
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