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SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson veltir vöngum yfir niðurstöðum
nýjustu PISA-könnunar. 15
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leikarar lesa upp á Ljóðahljóðkvöldi
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Erlendir nemendur
kosta 500 milljónir
1.152 erlendir nemendur frá 87 löndum stunda nám við Háskóla Íslands frítt en
fjárveitingar til HÍ fara minnkandi. Framkvæmdastjóri reksturs og fjármála við HÍ
segir ekki mega gleyma að íslenska ríkið græði á háskólanámi Íslendinga erlendis.

Framleiðslan fimmfölduð í álverinu
á Grundartanga
Stærsta verkþættinum í milljarðafjárfestingarverkefni Norðuráls er lokið.
Framleiðslugeta á ári hefur aukist um
átta þúsund tonn. 6
Spara með bílakosti bæjarins
Bílafloti þjónustuvers Kópvogsbæjar
er sagður eyða helmingi minna eldsneyti en fyrir tveimur árum. 2
Átök um loftvarnasvæði Yfirvöld
í S-Kóreu stækka loftvarnasvæði
ríkisins. Stækkuninni er stefnt gegn
loftvarnasvæðisstækkun Kínverja. 8
Stúdentar eru skilvísir Fáir stúdentar lenda í vanskilum hjá leigufélögum námsmanna. Langir biðlistar
eru eftir stúdentaíbúðum. 10

MENNTAMÁL Í ár stunda 1.152

erlendir nemendur nám við Háskólann og eru með um átta prósent af
þreyttum einingum. Átta prósent af
kennslufjárveitingu til HÍ árið 2013
eru um fimm hundruð milljónir.
Ríkinu er ekki heimilt að innheimta gjöld fyrir nám erlendra
nemenda samkvæmt lögum um
opinbera háskóla. Lögin eiga við
Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri, Landbúnaðarháskóla Íslands
og Háskólann á Hólum. Þau heimila bara skráningargjöld, sem verða
75 þúsund krónur á næsta ári samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi.

Erlendum nemendum við HÍ
fjölgaði um rúm 17 prósent á milli
2008 og 2012. Á sama tíma lækkaði fjárveiting til skólans að raunvirði um rúm 16 prósent. Friðrika
Harðardóttir, forstöðumaður Skrifstofu alþjóðasamskipta við Háskólann, segir sömu þróun í nágrannalöndunum, fjárveitingar til skóla
minnki en nemendum fjölgi. „Þá
fer eðlilega af stað þessi umræða,
hvort réttlætanlegt sé að borga svo
dýrt nám fyrir erlenda nemendur.
Því svo flytja nemendurnir í flestum tilfellum aftur til heimalandsins
og það nýtur góðs af menntuninni.“

16%

raunlækkun
varð á
fjárveitingum til Háskóla
Íslands milli 2008 og 2012.
Guðmundur R. Jónasson, framkvæmdastjóri reksturs og fjármála
Háskóla Íslands, segir íslenska ríkið
einnig græða á háskólanámi Íslendinga erlendis. „Íslendingar stunda
nám víðs vegar um heiminn og
þrátt fyrir að skólagjöld séu víða,
er ekki að efa að mörg önnur lönd
bera kostnað vegna náms Íslendinga
í viðkomandi landi.“ - ebg / sjá síðu 4

Tók upp mynd í óbyggðum:

Tilraunadýr í
þágu lamaðra
FÓLK Pétur Guðmundsson kvikmyndagerðarmaður ætlar að nota
ágóðann af nýrri heimildarmynd
sinni, sem ber titilinn Heild, til
þess að fjármagna tilraunaaðgerðir á sjálfum sér í þágu
framþróunar á
úrræðum fyrir
lamaða. Pétur
er ósáttur við
skort á úrræðum fyrir lamPÉTUR
aða og segir
GUÐMUNDSSON
endurhæfinguna snúast að of miklu leyti
um að kenna fólki á hjólastól.
Vinna við myndina tók tvö og
hálft ár og var hún fjármögnuð
af Pétri sjálfum. Í myndinni, sem
er heimildarmynd um náttúrufegurð landsins, heyrist bara ein
setning. Pétur vinnur nú að því að
koma myndinni í kvikmyndahús.
- kak / sjá síðu 30

Blásið til útgáfuhófs í Kefas:

Passíusálmar
gefnir út á diski

14
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík
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Él eða slydduél sunnan og vestan til en
bjart með köflum norðan- og austanlands.
Strekkingur allra vestast fram eftir degi en
annars hægari. 4
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SYFJAÐUR VEISLUGESTUR Passíusálmar Hallgríms eru af flestum taldir ómetanlegur hluti menningararfsins. Þó virðist sem

þessi sögulega útgáfa þeirra á diski hafi ekki vakið jafn mikla athygli hjá öllum.

Bið eftir hjartaþræðingu hefur lengst mjög vegna tækjaskorts og manneklu:

Biðlisti hjartaþræðinga úr 3 í 123 .1(-()9iÐØ9=(30
HEILBRIGÐISMÁL Margföldun hefur orðið á biðlista

-2;--'--/8

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MENNING Fríkirkjan Kefas
fagnaði í gær útgáfu sinni á
Passíusálmum Hallgríms Péturssonar, upplesnum á geisladiskum. Í tilefni þessa var blásið til útgáfuhófs í kirkjunni.
Ýmis tónlistaratriði voru flutt
og voru bæði forseti Íslands og
biskup heiðursgestir.
Passíusálmarnir hafa verið
gefnir út á prenti oftar en nokkurt annað rit á íslensku og eru
lesnir í útvarpi á föstunni ár
hvert. Þetta er þó í fyrsta sinn
sem upplestur á þeim er gerður
aðgengilegur á þennan máta.
Í útgáfu Kefas eru Passíusálmarnir lesnir upp af tónlistarmanninum Páli E. Pálssyni. Ásamt þeim er að finna
á diskunum upplestur á hinum
þekkta jarðarfararsálmi Hallgríms, Allt eins og blómstrið
eina.
- bá

eftir því að komast í hjartaþræðingu á Landspítalanum. Í október síðastliðnum voru 123 á biðlista
eftir því að komast í slíka aðgerð. Í júní 2011 voru
þrír á sama lista.
Fjölgun á milli ára er einnig veruleg. Í júní síðastliðnum voru 76 á listanum en 50 á sama tíma í
fyrra. Fjölgunin á milli júnímánaða nemur 52 prósentum. Fjölgunin frá því í júní til október á þessu
ári er 61,8 prósent.
„Það er rétt að biðlistinn eftir hjartaþræðingum hefur lengst frá 2011,“ segir
Davíð O. Arnar, framkvæmda-

stjóri lyflækningasviðs LSH. „Þar
kemur einkum tvennt til. Annars
vegar hefur verið talsverð mannekla meðal hjartasérfræðinga, og
þeir læknar sem hafa sinnt hjartaþræðingum hafa einnig þurft
að nýtast í önnur verkefni. Hins
vegar er annað tækið sem notað er
til kransæðaþræðinga orðið 16 ára
gamalt sem þýðir aukna bilanaDAVÍÐ O. ARNAR
tíðni og fleiri viðhaldsdaga.“
Um leið bendir Davíð á að taka eigi nýtt hjartaþræðingatæki í notkun snemma á næsta ári. Þá sé
unnið að því að ráða fleiri hjartalækna til starfa.
„Vonandi mun þetta leiða
til þess að biðlistinn eftir hjartaþræðingum
styttist á næstu
mánuðum.“

- shá, óká / sjá síðu 12
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SPURNING DAGSINS

Ráðherrafundi lýkur með bindandi samkomulagi um alþjóðleg viðskipti:

Vetrarfærð um allt land:

Sögulegt samkomulag WTO

Varað við hálku
og hreindýrum

Ráðherrafundi
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
(WTO) lauk aðfaranótt laugardags
með samkomulagi sem miðar að því
að liðka fyrir alþjóðlegum viðskiptum og treysta fæðuöryggi þróunarríkja. Þetta er í fyrsta sinn í sögu
stofnunarinnar sem bindandi samkomulag næst á meðal aðildarríkja
þess.
Christine Lagarde, framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins,
lýsti yfir stuðningi sínum við niðurstöðu fundarins. „Þetta samkomulag
UTANRÍKISMÁL

Fjölnir, dregur þú ekki upp
rétta mynd?
„Haganlega.“
Fjölnir Geir Bragason, eða Fjölnir Tattú, einn
þekktasti húðflúrari landsins, var viðmælandi
Jóns Ársæls Þórðarsonar í Sjálfstæðu fólki
í gær. Þar var farið um víðan völl og meðal
annars fjallað um eiturlyfjafíkn sem Fjölnir
stríddi eitt sinn við.

undirstrikar að alþjóðasamfélagið
hefur skuldbundið sig til að viðhalda
opnu viðskiptakerfi sem ýtir undir
hagvöxt og dregur úr fátækt,“ sagði
Lagarde í tilkynningu í gær.
Fundurinn fór fram á Balí í Indónesíu og flutti Martin Eyjólfsson,
fastafulltrúi Íslands hjá Alþjóðaviðskiptastofnuninni, erindi á málþingi
í tengslum við fundinn. Ræddi hann
þar mikilvægi þess að taka aftur
upp þráðinn í samningaviðræðum
um reglur um ríkisstyrki í sjávarútvegi.
- bá

VEÐUR Mikil hálka hefur mynd-

SÖGULEGT SAMKOMULAG Christine

Lagarde lýsti yfir ánægju með samkomulag Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ast á vegum víðs vegar eftir að
hitinn fór yfir frostmark víða á
láglendi í gær. Í tilkynningu frá
Vegagerðinni í gær kom fram að
við þessar aðstæður sé algengt
að snjór þjappist saman og myndi
flughálku. Vetrarfærð er í öllum
landshlutum.
Varað var við hálku í Bröttubrekku, í Þistilfirði og á Hellisheiði. Einnig eru vegfarendur á
Austurlandi varaðir við umferð
hreindýra.
- kak

Bílar Kópavogsbæjar
eyða helmingi minna
Bílafloti þjónustuvers Kópavogsbæjar er sagður eyða helmingi minna eldsneyti en
fyrir tveimur árum. Bæjarstjórinn segir sparneytnari og minni bíla markvisst hafa
verið keypta við endurnýjun flotans. Skoða á innkaup á rafmagns- og tvinnbílum.
FJÁRMÁL Eldsneytiseyðsla bíla-

SLÖKKVILIÐSMENN AÐ STÖRFUM Talið er að eldur sem upp kom í kjallara íbúðar-

húss í Vestmannaeyjum á um helgina hafi hafa kviknað út frá rafmagni
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Eldur kviknaði í kjallara íbúðarhúss í Vestmannaeyjum:

Reyk og sót lagði um húsið allt
BRUNI Eldur kviknaði í kjallara í íbúðarhúsi í Vestmannaeyjum á laugardagskvöld. Engan sakaði en mikinn reyk lagði um húsið og þurfti
slökkvilið að reykræsta.
„Það urðu engar varanlegar skemmdir, bara sótskemmdir,“ segir
Ragnar Baldvinsson, slökkviliðsstjóri í Vestmannaeyjum. Talsvert
hafi verið um brenndar framlengingar og tengingar í kjallaranum
sem bendi til þess að kviknað hafi í út frá rafmagni.
Ragnar segir engan grun leika á íkveikju, en brunar af því tagi hafa
verið tíðir í bænum.
- bá

Gullrannsókn í Þormóðsdal:

Þýskalandsforseti mótmælir:

Borað næsta ár Mætir ekki á
Breska fyrirtækið
Ólympíuleika
NAMA stóð fyrir rannsóknum á
IÐNAÐUR

jarðvegssýnum úr Þormóðsdal
frá árunum 2006 og 2007. Niðurstöðurnar staðfesta það sem
menn vissu áður að talsvert gull
er í jarðveginum. Fyrr í ár mældust allt að 400 grömm af gulli í
hverju tonni af jarðvegi.
Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson,
framkvæmdastjóri NAMA, segir
að borað verði í dalnum á næsta
ári. „Núna er verið að gera áætlanir um næstu skref og frekari
rannsóknir. Verið er að undirbúa boráætlun og sækja um leyfi.
Þetta er skemmtilegt verkefni,“
segir Vilhjálmur.
- skó

BERLÍN (AP) Joachim Gauck, for-

seti Þýskalands, hefur tekið þá
ákvörðun að sniðganga Vetrarólympíuleikana í Sochi í Rússlandi á næsta ári. Þessu greindi
þýska blaðið Der Spiegel frá í
gær. Hann er fyrsti þjóðarleiðtoginn sem tilkynnir að hann
muni ekki mæta á leikana.
Gauck hefur verið mjög gagnrýninn á stjórnarfar í Rússlandi
og aldrei heimsótt landið síðan
hann tók við embætti í mars
2012. Talið er að hann sniðgangi
leikana til að mótmæla mannréttindabrotum í landinu.
- bá

flota þjónustuvers Kópavogsbæjar hefur minnkað um helming á
tveimur árum.
„Við hjá Kópavogsbæ höfum
markvisst á undanförnum misserum verið að skipta út eldri og
bensínfrekum bílum fyrir minni
og sparneytnari bíla. Nýju bílarnir eyða um helmingi minna en þeir
sem eldri voru,“ segir Ármann Kr.
Ólafsson bæjarstjóri við Fréttablaðið.
Málið var rætt í bæjarráði
á fimmtudaginn er Ólafur Þór
Gunnarsson úr Vinstri grænum lagði til að við endurnýjun á
bílakosti bæjarins verði fyrst og
fremst horft til bíla sem ekki nota
kolefnaeldsneyti, eða nota það í
litlum mæli. Mikilvæg skilaboð
til samfélagsins séu að stór opinber aðili eins og Kópavogur taki
slíka ákvörðun.
„Nú fást á markaði rafmagnsog tengiltvinnbílar frá flestum
helstu framleiðendum bifreiða.
Verð slíkra kosta hefur farið
lækkandi og rekstrarkostnaður
er hverfandi borið saman við hefðbundna kolefnaeldsneytisbíla,“
segir í tillögu Ólafs sem bæjarráð
samþykkti að vísa til úrvinnslu
hjá umhverfis- og samgöngunefnd
bæjarins.
Ármann bæjarstjóri sagði á
fundinum að öll bílakaup Kópavogsbæjar hefðu tekið mið af því
að minnka útblástursmengun.
Hann benti á að eldsneytiseyðsla
bílaflota þjónustuvers bæjarins hefði minnkað um helming á
tveimur árum.
Þar er um að ræða alls þrettán
bíla sem bæjarstarfsmenn geta

ÁRMANN KR. ÓLAFSSON Tæpur helmingur af þrettán bílum þjónustuvers bæjarins

eyðir aðeins fimm til sex lítrum á hundraðið.

notað. Meðal annars nýtir heimaþjónusta velferðarsviðs bílana.
Sex bílanna eyða sex lítrum á
hverja hundrað ekna kílómetra
en hinir eyða tíu til tólf lítrum á
hundraðið samkvæmt upplýsingum frá bæjarskrifstofunum.
„Ég er líka opinn fyrir hugmyndinni um rafmagnsbíla og
mun mæla með því að slíkur bíll

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHLEM

Ég er líka opinn fyrir
hugmyndinni um rafmagnsbíla.
Ármann Kr. Ólafsson
bæjarstjóri í Kópavogi.

verði keyptur næst þegar þarf að
endurnýja bíl hjá bænum,“ segir
bæjarstjórinn.
gar@frettabladid.is

Stjórnvöld hyggjast skerða barna- og vaxtabætur og draga úr þróunaraðstoð:

Skerða bætur um 600 milljónir

Kringlunni
4ÎNJ
heyrnarstodin.is

HEYRNARSTÖ‹IN

STJÓRNMÁL Stjórnvöld hyggjast skerða hámarks
barna- og vaxtabætur um 600 milljónir króna og
þróunaraðstoð um hundruð milljóna. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir þetta gert til að
unnt sé að veita meira fé til heilbrigðismála. Þetta
kom fram í fréttum RÚV í gær. „Í fjárlagafrumvarpinu hefur ekki verið gengið út frá skerðingu á
vaxta- og barnabótum, en hins vegar er í umræðu
í nefndinni að það komi til álita að lækka hámarks
vaxta- og barnabætur til að skapa um 600 milljóna
svigrúm fyrir forgang heilbrigðisþjónustunnar,“
sagði fjármálaráðherra.
Fjáraukafrumvarpið var tekið úr fjárlaganefnd
í fyrradag og er tilbúið til annarrar umræðu.
Nefndin ræddi fjárlagafrumvarpið á fundi í gærkvöldi og í dag. „Vonir standa til að hægt verði að
taka fjárlagafrumvarpið sjálft úr nefnd snemma í
vikunni og þá er það tilbúið til annarrar umræðu
líka,“ segir Vigdís Hauksdóttir, formaður fjárlaganefndar.
Fjárframlög til heilbrigðiskerfisins verða aukin
um 3.500 milljónir króna og þar af fara 1.500
milljónir til tækjakaupa á Landspítalanum og

AUKA FÉ TIL HEILBRIGÐISMÁLA Með skerðingu vaxta- og
barnabóta fást um 600 milljónir króna sem veita á til heilbrigðisþjónustu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sjúkrahúsinu á Akureyri. Á móti þessari framlagsaukningu segir fréttastofa RÚV að líklegt sé
að fjárveitingar til Ríkisútvarpsins verði skertar um 215 milljónir til viðbótar og að verið sé
að skoða rekstur ráðuneyta. Boðaðar hafa verið
meiriháttar breytingar á fjárlagafrumvarpinu. - skó
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4G hjá Nova er í boði á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Selfossi, í Reykjanesbæ, Skorradal og Grímsnesi.
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
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Frakkland sendir hersveitir til Afríkuríkis í fjórða skiptið á þremur árum:

Söngstirni sjúkdómsgreint:

Frakkar fara hikandi í átökin

Susan Boyle
með Asperger

PARÍS, AP Frakkland hefur sent um

12%

fjölgun varð á gistinóttum í október í ár

miðað við sama mánuð í fyrra.
Gistinætur erlendra gesta voru 77%
af heildarfjölda gistinátta, sem er
11% aukning miðað við sama tíma
í fyrra. Mesta aukningin á landinu
var á Vesturlandi og Vestfjörðum
samanlögðum, þar fjölgaði gistinóttum um 35%.

Valdís Gunnarsdóttir látin
Valdís Gunnarsdóttir, flugfreyja og fyrrverandi útvarpskona, lést í gærmorgun eftir
stutta
sjúkralegu.
Hún var 55
ára gömul.
Valdís starfaði um árabil við fjölmiðla, fyrst
á Rás 2 en
lengst af á
Bylgjunni sem dagskrárstjóri
og þáttagerðarkona. Hún starfaði einnig sem flugfreyja hjá
Flugleiðum, síðar Icelandair.
Valdís fæddist í Reykjavík
10. nóvember 1958. Hún var
ógift og skilur eftir sig tvö
börn, uppkomna dóttur og 19
ára son.
- bá

Ung stúlka færð á spítala:

Datt og fékk
hníf í bakið
SLYS Tíu ára stúlka fékk hníf í
bakið um helgina. Lögreglunni á
Selfossi barst tilkynning um það
um níuleytið á laugardagskvöld.
Slysið varð þegar stúlkan féll
aftur fyrir sig á opna uppþvottavél og lenti á beittum hníf sem
snéri upp í þvottagrindinni.
Foreldrar stúlkunnar óku til
móts við sjúkrabíl og lögreglu og
þaðan til Reykjavíkur þar sem
hún var lögð inn á bráðamóttöku
Landspítalans. Dvaldi hún um
stund á gjörgæslu en hefur verið
útskrifuð þaðan.
- bá

LEIÐRÉTT
Í helgarblaði Fréttablaðsins var ranglega
skrifað að Ormstunga væri útgefandi
bókarinnar Jón Páll - Ævisaga sterkasta
manns í heimi. Hið rétta er að útgefandi bókarinnar er bókaútgáfan Tindur.

1.600 hermenn til aðstoðar í MiðAfríkulýðveldinu, þar sem blóðug
átök hafa ríkt undanfarna mánuði. Þetta er þvert á vilja franskra
stjórnvalda, sem þrá að efla viðskiptatengsl við Afríkuríki frekar
en að standa í sífelldum hernaðaraðgerðum.
Francois Hollande Frakklandsforseti tilkynnti á fundi Afríkusambandsins í vor að hann vildi breyta
hlutverki Frakklands í málum
álfunnar. Lýsti hann því yfir að

Afríkuþjóðir yrðu að „gæta síns
eigin öryggis“. Þrátt fyrir þetta er
heimsveldið fyrrverandi reglulega
kallað til aðstoðar á slóðir fyrrverandi nýlendna sinna. Aðgerðirnar í
Mið-Afríkulýðveldinu marka fjórða
skiptið síðan 2011 sem Frakkar
senda herlið til Afríkuríkis.
Hollande reyndi lengi vel að
blandast ekki í mál Mið-Afríkulýðveldisins, en þar hefur neyðarástand ríkt eftir að uppreisnarmenn steyptu forseta landsins af
stóli í mars síðastliðnum.
- bá

BLÓÐUG ÁTÖK Ofbeldisólga hefur ríkt

í Mið-Afríkulýðveldinu undanfarna mánuði.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LONDON, AP Skoska söngkonan
Susan Boyle segist í viðtali við The
Observer hafa verið greind með
Asperger-heilkenni.
Í viðtalinu segist hún hafa átt
erfitt í skóla sem barn og segir það
mikinn létti að hafa loksins verið
greind með heilkennið.
Boyle vakti heimsathygli fyrir
frammistöðu sína í sjónvarpsþættinum Britain‘s Got Talent árið
2009, jafnt fyrir óvenjulega framkomu sína sem og kraftmikla söngrödd.
- bá

Erlendir nemendur fá nám
ókeypis í fjárvana háskóla
Nemendum með erlent ríkisfang fjölgar í Háskóla Íslands og greiðir íslenska ríkið um fimm hundruð milljónir
á ári fyrir nám þeirra. Ekki er heimild í lögum til að innheimta skólagjöld. Erlendir nemendur sagðir auðga
skólann og orðspor hans. Ríkissjóður sparar allt að milljarð á ári vegna náms Íslendinga á Norðurlöndunum.
Nemendur með
erlent ríkisfang sem stunda nám
við Háskóla Íslands greiða ekki
skólagjöld frekar en Íslendingar
heldur eingöngu skráningargjald.
Engu máli skiptir hvort nemandinn kemur frá landi innan EES
eða ekki.
„Það var heimild í lögunum um
að innheimta gjöld fyrir nemendur utan EES en hún var felld út
árið 2012,“ segir Friðrika Harðardóttir, forstöðumaður Skrifstofu
alþjóðasamskipta við Háskóla
Íslands. „Reyndar var þessi heimild aldrei notuð og erlendir nemendur hafa aldrei verið rukkaðir
um skólagjöld.“
Erlendum nemendum við
Háskóla Íslands fjölgar jafnt og
þétt. 1.152 erlendir nemendur
stunda nú nám við HÍ, tæplega
þrjú hundruð fleiri en í fyrra.
Kennslufjárveiting frá ríkinu
til HÍ vegna erlendra nema árið
2013 er um fimm hundruð milljónir króna. Á sama tíma hafa fjárveitingar til háskólans lækkað um
rúm 16 prósent.
„Það hefur verið skorið niður
til háskóla eftir kreppu og á sama
tíma eykst nemendafjöldinn.
Það er mikil umræða um þetta
til dæmis í Danmörku. Danskir
háskólar taka á móti fjölmörgum erlendum nemum sem stunda
dýrt nám frítt en flytja svo aftur
í heimalandið að námi loknu og
nýta menntunina þar. Þeir hafa
rætt ýmsar takmarkanir og jafnvel að taka upp skólagjöld.“
Friðrika segir þó jákvætt fyrir
MENNTAMÁL

NEMENDUR MEÐ ERLENT RÍKISFANG
Í HÁSKÓLA ÍSLANDS

1.152

87

500

erlendir
nemendur
stunda nám
við HÍ eða 8%
af þreyttum
einingum við
háskólann.

þjóðerni í
HÍ. Erlendir
nemendur
koma frá
60 löndum
utan EES.

milljónir
króna borgar
íslenska ríkið
fyrir nám
erlendra
nemenda við
HÍ.

16,1% 800−1.000
milljónir króna
lækkun fjárveitingar til HÍ á milli
2008 og 2012 og
17,1% fjölgun
erlendra nema á
sama tíma.

sparar íslenska ríkið á ári
vegna náms Íslendinga á
Norðurlöndunum.

Langar að fara á íslenskan vinnumarkað

FRIÐRIKA
HARÐARDÓTTIR

GUÐMUNDUR R.
JÓNSSON

háskólann að erlendir nemendur
hafi áhuga á að stunda þar nám.
„Við fáum góða og sterka nemendur sem auðga háskólann okkar.
Gott orðspor háskólans fer víða,
námsframboð á ensku hefur aukist og svo er Ísland svolítið í tísku.“
Guðmundur R. Jónsson, framkvæmdastjóri fjármála og reksturs HÍ, segir að þótt erlendir nemendur kosti íslenska ríkið fimm
hundruð milljónir á ári megi ekki

Elizes Low er frá Malasíu og flutti til Íslands í september til að stunda mastersnám í umhverfis- og
auðlindafræðum.
„Ég á íslenskan kærasta og þess vegna stunda ég
nám í Háskóla Íslands. Mér finnst námið frábært og
flest námskeiðin eru á ensku. Aftur á móti getur verið
svolítið einmanalegt að vera stúdent á Íslandi. Það
eru allir svolítið í sínu horni og lítil samvera fyrir utan
fyrirlestrana.“
Elizes langar að búa á Íslandi í nokkur ár og fá vinnu
við það sem hún er að læra.
„Ég tala svolitla íslensku en vona auðvitað að ég fái vinnu þar sem hægt
er að tala ensku. Vonandi get ég nýtt námið hér á landi.“

gleyma hversu margir Íslendingar
stunda nám erlendis.
„Íslendingar sleppa ótrúlega vel,
maður næstum því skammast sín
fyrir það. Norðurlöndin gera uppgjör á hverju ári þar sem greiddar eru um 870 þúsund krónur með

hverjum nemanda sem lærir í öðru
landi. Ísland er undanþegið þessu
kostnaðaruppgjöri, eins og Færeyjar og Grænland, og sparar það
íslenska ríkinu um 800 til 1.000
milljónir króna á ári.“
erlabjorg@frettabladid.is

Veðurspá
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ÚRKOMA NÆSTU DAGA. Í kvöld má búast við slyddu eða rigningu suðaustanlands
og á morgun verður víða úrkoma, slydda sunnanlands en snjókoma norðan til.
Norðvestanlands fer að snjóa annað kvöld en þá dregur úr úrkomu annars staðar.
Alicante 17°
Aþena 13°
Basel
7°

Berlín
9°
Billund
6°
Frankfurt 7°

Friedrichshafen 7°
6°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 6°

Las Palmas 23°
London
11°
Mallorca
16°

New York 8°
Orlando 28°
Ósló
-1°

París
7°
San Francisco 11°
Stokkhólmur -1°

-3°
Miðvikudagur
Fremur hægur vindur.
Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður
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VEISTU SVARIÐ?

Fjölmenn mótmæli halda áfram í Bangkok og óttast margir að þau nálgist suðupunkt í dag:

Stjórnarandstaða Taílands hættir á þingi
BANGKOK, AP Demókrataflokkur-

1. Hvað heitir bæjarstjóri Akraness?
2. Hvaða landsþekkta söngkona kom
fram á jólatónleikum Mótettukórsins
í ár?
3. Með hvaða tveimur Evrópuþjóðum verður Aron Jóhannsson í riðli á
næsta HM í knattspyrnu?
SVÖR

1. Regína Ásvaldsdóttir. 2. Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú). 3. Þýskalandi og Portúgal.

R \ TB
TBWA
W

U

SÍA

U

133625

inn, stærsti stjórnarandstöðuflokkur Taílands, sagði sig af þingi í
gær. Þetta var gert til að mótmæla
ríkisstjórn landsins sem flokkurinn telur ekki eiga rétt á sér.
Chavanond Intarakomalyasut,
talsmaður Demókrataflokksins,
segir almenning ekki lengur sætta
sig við stjórnarfar í landinu og að
demókratar geti ómögulega unnið
með ríkisstjórninni. Demókratar
eru nátengdir baráttumönnum sem
hafa undanfarið staðið fyrir mestu

Vetrarkort á skíðasvæðin
Vertu klár þegar við opnum Bláfjöll og Skálafell.
Glæsileg jólagjöf á frábæru verði
verði.
Vetrarkort fyrir fullorðna á tilboðsverði til áramóta, 24.000 kr.
Þú færð vetrarkort í Hinu húsinu, Pósthússtræti 3–5.
Opið alla virka daga kl. 9–13 og 13:30–17.
Gjafakort fást í Mohawks, Kringlunni til áramóta.
Upplýsingasími 530 3000

kaffivélar fyrir heimili og vinnustaði

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

Hrífandi saga
Meistaraverk eftir
Ana Maria Matute
í frábærri þýðingu
Kristins R. Ólafssonar.
Tvímálabók - hver
opna er bæði
á íslensku
og spænsku.

ERNDIHODJLGLV

mótmælum í landinu um árabil.
Mótmælin hafa staðið síðan í síðasta mánuði og beinast að Yingluck
Shinawatra, forsætisráðherra Taílands, og ríkisstjórn hennar. Fara
mótmælendur fram á að hún segi
af sér og að í staðinn verði svokallað „þjóðarráð“ skipað án kosninga
til þess að stjórna landinu. Demókratar hafa ekki sigrað í kosningum síðan 1992 og eru leiðtogar
flokksins af mörgum taldir hafa
gefist upp á því að reyna.
Shinawatra sagði í ræðu í gær að

hún myndi „með glöðu geði“ segja
af sér ef það yrði til þess að lægja
öldurnar í landinu. Hún varaði
hins vegar við því að ríkisstjórn
sem kæmist til valda án kosninga
myndi „hafa mikil áhrif á ímynd“
Taílands.
Að minnsta kosti fimm hafa látist í átökum síðustu vikur og hátt í
þrjú hundruð manns særst. Í dag
ætla mótmælendur að fara í fjölmenna göngu á götum Bangkok,
sem margir óttast að geti endað
með blóðsúthellingum.
- bá

ÓLGA Andstæðingar ríkisstjórnarinnar við

Lýðræðistorgið í Bangkok.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Álverið framleiðir
nú fimmfalt meira
Stærsta verkþætti í milljarða fjárfestingarverkefni Norðuráls á Grundartanga er nú
lokið. Framkvæmdirnar auka framleiðslugetu álversins um átta þúsund tonn á ári.
STÓRIÐJA Framkvæmdir við breyt-

ingar á álveri Norðuráls á Grundartanga hafa aukið framleiðslugetu
þess um átta þúsund tonn á ári.
Álverið getur nú framleitt 295
þúsund tonn af áli á ári, eða fimmfalt meira en árið 1998 þegar það
hóf framleiðslu. „Framleiðsluaukningin á þessu ári kemur eingöngu í
gegnum það að við náðum að hækka
straum á kerum álversins með því
að stækka aðveitustöðvar og bæta
við nýjum rafbúnaði,“ segir Ágúst
F. Hafberg, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar Norðuráls.
Í desember í
fyrra fór fyrirtækið í kostnaðarsamt fjárfestingarverkefni
og er nú stærsta
verkþættinum
sem Ágúst lýsir
lokið. Verkefnið
hefur til þessa
ÁGÚST F.
kostað um þrjá
HAFBERG
milljarða króna.
Ágúst segir að heildarkostnaður
þess verði tíu til tólf milljarðar.
Bæta á rekstraröryggi álversins og
auka framleiðslu um allt að fimmtíu
þúsund tonn á ári með straumhækkun. Móðurfélag Norðuráls, Century
Aluminum, keypti að auki rafskautaverksmiðju í Hollandi fyrir átta
milljarða króna sem mun framleiða
ný og stærri rafskaut fyrir álverið.
„Nú þegar við erum búin að reisa
þessar sextán hundruð fermetra
byggingar og tengja allan rafbúnað
eru næstu skref fólgin í breytingum
á skautsmiðju álversins. Það er stórt
verkefni og svo eru ýmis smærri
verkefni sem við erum að vinna í.“
Ágúst segir erfitt að spá um verklok. Þau ráðist af því hversu vel
gengur að auka rafstrauminn inn í
álverið. „Planið er að við verðum í
því að auka strauminn næstu tvö til
þrjú árin,“ segir Ágúst.
Rekstur Norðuráls skilaði um sex
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Skoða aðrar vörur
Norðurál íhugar nú að fara í breytingar á framleiðsluvörum álversins. Það
framleiðir nú 23 kílógramma álhleifa en svo gæti farið að fyrirtækið framleiði
flóknari og verðmætari afurðir. „Það eru uppi hugmyndir um að skipta yfir í
aðrar framleiðsluvörur og það kemur ýmislegt til greina. Eitt af því gæti verið
svipað og er að gerast í Straumsvík,“ segir Ágúst og vísar þar í ákvörðun Rio
Tinto Alcan í Straumsvík um að hefja framleiðslu á álstöngum í stað álbarra.
„Þessar hugmyndir eru ekki komnar nógu langt til að tala um í smáatriðum en
við erum að skoða alla möguleika.“

milljarða króna hagnaði á síðasta
ári. Álverð hefur lækkað talsvert frá
árinu 2011. Ágúst segir að rekstur
álversins á Grundartanga hafi gengið ágætlega það sem af er ári. „Við
höfum hagrætt og þessi framleiðsluaukning bætir reksturinn. Við erum

að fara inn í þessa fjárfestingu af
því að það er mikil eftirspurn eftir
áli á okkar mörkuðum þó að verðið
sé tiltölulega lágt í augnablikinu.
Álverð sveiflast alltaf en við horfum
á vöxtinn sem er framundan,“ segir
hann.
haraldur@frettabladid.is

Tveir þriðju hlutar þátttakenda í netkönnun sammála um eina niðurstöðu:

Vífilsfell verði útnefnt bæjarfjall
MENNING Vífilsfell ber höfuð og
herðar yfir keppinauta sína í
netkosningu þar sem leitað var
útnefninga á bæjarfjalli Kópavogs.
Niðurstöður netkosningarinnar voru kynntar í bæjarráði á
fimmtudag án þess að skorið væri
úr málinu þar.
Boðið var upp á valmöguleikana
Bláfjöll, Húsfell, Sandfell, Selfjall
og Vífilsfell auk þess sem nefna
mátti önnur fjöll. Vífilsfell hlaut
68 prósent atkvæða og var langt
á undan Bláfjöllum sem fengu 18
prósent. Þar á eftir kom Selfjall
með 4 prósent.
Meðal annarra tilnefninga
voru Esjan, Engihjallahóllinn og
Rjúpnahæð.
- gar

VÍFILSFELL Hugsanlegt bæjarfjall Kópavogs er 655 metra hátt. Sagt er að Vífill, þræll

Ingólfs Arnarsonar landnámsmanns hafi reglulega gengið á fjallið til að gá til veðurs.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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TILBOÐ
REKKJUNNAR!
JÓLATILBOÐ

JÓLATILBOÐ

Queen size (153x203 cm)
Fullt verð 163.600 kr.

King size (193x203 cm)
Fullt verð 258.600 kr.

OLIVIA

STOCKHOLM

129.300 kr.

NÚ 81.800 kr.

JÓLATILBOÐ
FARYN

Queen Size (153x200 cm)
Verð frá 282.083 kr.

FRÁ 197.458 kr.
= 30% AFSLÁTTUR

= 50% AFSLÁTTUR

= 50% AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ

Argh! 091213

JÓLATILBOÐ

JÓLATILBOÐ

30% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM
SÆNGURFÖTUM
TIL JÓLA!

JÓLATILBOÐ
DÚNKODDI

(50x70 cm)
Fullt verð 19.870 kr.

13.909 kr.

= 30% AFSLÁTTUR

DÚN- OG
FIÐURKODDI

20% AFSLÁTTUR
AF SVEFNSÓFUM
TIL JÓLA!

153x203 cm)
Fullt verð 8.930 kr.

6.251 kr.

= 30% AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ
Dún- og
fiðursæng

(140x200 cm)
Fullt verð 14.260 kr.

9.982 kr.

= 30% AFSLÁTTUR

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

JÓLATILBOÐ
Dúnsæng

(140x200 cm)
Fullt verð 33.840 kr.

23.688 kr.

= 30% AFSLÁTTUR

H E I L S U R Ú M
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Tók ekki í hönd læknis:

Sækist eftir öðru sæti í flokksvali Samfylkingarinnar:

Læknir neitaði
að skoða konu

Björk áfram í framboði

Þegar kona í Malmö í Svíþjóð
vildi af trúarástæðum ekki heilsa
lækni með handabandi neitaði
hann að skoða hana. Þetta er mismunun að mati umboðsmanns
um mismunun sem nú hefur kært
læknastofuna.
Konan hafði ekkert á móti því
að karlkyns læknir skoðaði hana
en í stað þess að heilsa honum
með handabandi lagði hún hönd
á brjóst sér og kinkaði kolli til
hans. Þetta sætti læknirinn sig
ekki við.
- ibs

STJÓRNMÁL Björk Vil-

sjá félagslega þjónustu
þróast betur sem og húshelmsdóttir borgarnæðismál. Hún segir uppfulltrúi mun gefa kost á
byggingu húsnæðis sem
sér í annað sæti í væntanmæti þörfum fólks fyrir
legu flokksvali Samfylkminna og ódýrara húsingarinnar í Reykjavík.
næði miðsvæðis vera forÍ tilkynningu frá Björk
gangsmál sem hún vilji
segir að hún hafi verið í
áfram setja á oddinn.
borgarstjórn í ellefu ár
„Þá mun ég áfram láta
og stærstan hluta þess
BJÖRK
VILHELMSDÓTTIR mig varða umhverfismál
tíma hafi hún stýrt velog kvenréttindi, þar sem hjartað
ferðarmálum Reykjavíkur.
slær fyrir þeim málaflokkum.“
Björk segir velferðarmálin enn
brenna á henni og hana langi að
- skó

DEILUR Í KÍNAHAFI Japan og Kína hafa lengi deilt um þessar eyjar í Austur-Kínahafi. Kína stofnaði loftvarnasvæði yfir eyjunum í síðasta mánuði og hefur það
valdið deilum á svæðinu.
MYND/AP

<XDVDUDIJH\PDU Stækka loft-

varnasvæðið

8!7
Q@EFDXL@QMHQ
EQ8T@R@
G@E@G¡QQ@
J@KCQ¡RHNF
DMC@RS
KDMFTQ

stærsti rafgeymaframleiðandi
í heiminum
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Save the Children á Íslandi

Yfirvöld í Suður-Kóreu hafa stækkað loftvarnasvæði
ríkisins. Er það til höfuðs loftvarnasvæði Kínverja sem
fjöldi grannríkja hefur mótmælt. Svæðin tvö skarast.
SUÐUR-KÓREA Stjórnvöld í S-Kór-

eu tilkynntu í gær stækkun loftvarnasvæðis landsins yfir AusturKínahafi í kjölfar þess að kínversk
stjórnvöld stofnuðu svipað svæði
yfir umdeildu rifi. Áður hafði
S-Kórea farið fram á að Kína
drægi saman loftvarnasvæði
sitt, þar sem það færi inn á svæði
S-Kóreu, en þeirri beiðni var hafnað. Stofnun loftvarnasvæðis Kína
hefur valdið aukinni spennu á
svæðinu.
Bandaríkin, Japan og fleiri
þjóðir hafa mótmælt loftvarnasvæði Kína, sem stofnað var í síðasta mánuði. Þá gáfu yfirvöld í
Peking út yfirlýsingu um að allar
flugvélar sem fljúgi inn á svæðið
þurfi að tilkynna sig og hlýða skipunum frá Kína. Herflugvélar frá
Bandaríkjunum, Japan og S-Kóreu hafa flogið í gegnum svæðið
án þess að tilkynna sig, til að mótmæla loftvarnasvæði Kína. Einnig hefur flugfélögum verið ráðlagt
að breyta ekki flugleiðum sínum
né tilkynna flugvélar sínar þegar
þær fljúga um svæðið.
Hið nýja svæði Kóreumanna
nær yfir umdeilt rif, sem S-Kórea
stjórnar og rekur rannsóknarstöð
á, en Kína hefur gert tilkall til rifsins. Þá stækka þau svæði sem bæði

rí ki n segjast
stjórna. Þetta er
í fyrsta sinn sem
loftvarnasvæði
S -Kóreu
er
breytt frá stofnun þess í Kóreustríðinu árið
1951.
Kim
MinKIM MIN-SEOK
Seok, talsmaður varnarmálaráðuneytis S-Kóreu, sagði að ríkið myndi ræða við
grannríki sín um skref til að koma
í veg fyrir árekstra innan loftvarnasvæðisins. Hann sagði einnig að svæðið færi ekki inn fyrir
lofthelgi annarra ríkja og að yfirvöld í Seúl hefðu útskýrt aðgerðirnar fyrir nágrönnum sínum.
Stjórnvöld í Bandaríkjunum
styðja aðgerðir S-Kóreu og segja
að aðgerðin komi í veg fyrir rugling og ógnir gagnvart farþegaflugi. „Bandaríkin hafa verið og
munu verða í nánu samstarfi við
bandamenn okkar og félaga á
svæðinu til að tryggja að aðgerðir
þeirra stuðli að auknu jafnvægi,
fyrirsjáanleika og séu í samræmi
við alþjóðlegar venjur,“ sagði Jen
Psaki, talsmaður utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna.
samuel@frettabladid.is

Einstakt tækifæri til að eignast Audi eðalvagn

Milano
leðurinnrétting

Audi A4 2.0 TDI AT

Audi A4 Avant 2.0 TDI

Audi A4 2.0 TDI

Audi A4 Avant 2.0 TDI AT

Árgerð 2012, dísil
Ekinn 35.500 km, sjálfsk.

Árgerð 2011, dísil
Ekinn 45.500 km, sjálfsk.

Árgerð 2011, dísil
Ekinn 57.000 km, beinsk.

Árgerð 2012, dísil
Ekinn 24.500 km, sjálfsk.

Ásett verð

Ásett verð

Ásett verð

Ásett verð

5.290.000,-

4.790.000,-

4.190.000,-

6.250.000,-

Við fjármögnum
bílinn fyrir þig
lykill.is

Laugavegi 174
Sími 590 5040
Opið virka daga kl. 10-18,
laugardaga kl. 12-16
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Borgaryfirvöld fóru fram á að búið væri að tryggja fjármögnun verkefnisins:

Mandela-torg í Reykjavík ólíklegt
FRAMKVÆMDI Ekkert varð úr ósk

Arkitektur- og designhögskolen í
Olsó á síðasta ári um að fá reit undir
Nelson Mandela-torg í Reykjavík.
Eins og Fréttablaðið greindi frá
lagði skipulagsstjóri Reykjavíkur til við skipulagsráð að jákvætt
yrði tekið í tillöguna. Helst komu
til greina Vitatorg, Óðinstorg og
Káratorg. Torgið hefði orðið fyrsta
Mandela-torgið á Norðurlöndunum.
Steinþór Helgi Arnsteinsson,
sem hafði milligöngu um málið og
var áður framkvæmdastjóri Nel-

Á VITATORGI Steinþór Helgi á Vitatorgi,

sem kom einna helst til greina sem
Mandela-torg.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

son Mandela-daga á Íslandi, segir
borgaryfirvöld hafa viljað að fjármögnun væri tryggð áður en málið
færi lengra.
„Það eina sem var beðið um var
að fá torg til að vinna einhverjahugmyndavinnu að því. Við vorum að
berjast fyrir þessu en þeir í borgarkerfinu voru harðir á því að það
yrði að liggja fyrir fjármögnun. Í
framhaldinu lognaðist málið út af.“
Hann segir ólíklegt að farið verði
aftur af stað með málið, nú þegar
Mandela er allur.
- fb

LEIGUMARKAÐUR Stúdentar reynast skilvísir leigjendur en margir bíða eftir að

komast að hjá leigufélögum námsmanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PIPAR\TBWA • SÍA • 133568

Stúdentar
eru skilvísir
Fáir stúdentar lenda í vanskilum hjá leigufélögum
námsmanna og fer fækkandi. Ástæðan er meðal
annars betri kjör heldur en á almennum markaði.
Langir biðlistar eru eftir stúdentaíbúðum.
HÚSNÆÐISMÁL Almenn ánægja

TIL BARNA Á ÍSLANDI
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ríkir meðal leigufélaga námsmanna með heimtur á leigutekjum.
Reynsla félaganna af vanskilum
eftir efnahagshrunið var ólík, þar
sem á Stúdentagörðum varð ekki
mikil breyting, en hjá Byggingafélagi námsmanna jukust vanskil
tímabundið.
Leigufélög námsmanna eru þrjú
talsins, Stúdentagarðar, Háskólagarðar og Byggingafélag námsmanna. Samtals leigja félögin út
um 2.300 íbúðir.
„Við dáumst að því hvað íbúarnir standa vel í skilum eftir efnahagshrunið,“ segir Rebekka Sigurðardóttir, upplýsingafulltrúi
Félagsstofnunar stúdenta sem
rekur Stúdentagarða. „Það kreppir víða að og námslán hafa nánast
ekkert hækkað á meðan matur og
annað hækkar,“ segir Rebekka.
Ástæðuna fyrir góðum skilum
segir hún fyrst og fremst vera
lága leigu, „Þetta er það sem þau
ráða við, þar af leiðandi standa þau
í skilum,“ segir hún.
Leiga á námsmannaíbúð er á
bilinu 50.000-140.000 krónur allt
eftir stærð íbúðanna, frá einstaklingsíbúðum til 200 fermetra fjöl-

skylduíbúða. Leiga á almennum
markaði er hins vegar afar misjöfn. Í könnun Neytendasamtakanna frá árinu 2011 á leiguverði
íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu reyndist leiguverð á tæplega 40 fermetra íbúð vera bilinu
30.000-120.000 krónur.
Hjá Byggingafélagi námsmanna
jukust vanskil vegna leigu fyrst
eftir efnahagshrunið, en dregið
hefur úr þeim síðan. Ríflega þriðjungi færri leigjendur lentu í vanskilum í nóvember í ár, heldur en
á sama tíma í fyrra að sögn Böðvars Jónsonar, framkvæmdastjóra
félagsins. Böðvar segir hlutfall
vanskila hafa lækkað jafnt og þétt
síðustu tvö ár. „Hluti af skýringunni er að við vorum á tímabili á
almennum markaði en erum nú
bara á námsmannamarkaði,“ segir
Böðvar. Hann segir námsmenn
almennt vera skilvísa og að félagið
sé með gott innheimtuhlutfall samanborið við önnur leigufélög.
Ingvar Jónasson, framkvæmdastjóri Háskólagarða, segir vanskil
leigjenda félagsins afar sjaldgæf.
Það hafi þó komið fyrir að vanskilamál hafi endað í lögheimtu
og fyrir dómstólum. eva@frettabladid.is

Alltaf biðlistar eftir stúdentaíbúðum

Almennt útboð á
hlutum í N1

ER N1 SPENNANDI FJÁRFESTINGARKOSTUR?
Starfsfólk VÍB svarar spurningum um skráningu N1 í Kauphöll Íslands
Opinn hluti almenns útboðs í N1 stendur frá 6. desember kl. 10.00 til 9. desember kl. 16.00.
Hringdu í síma 440 4900, sendu tölvupóst á vib@vib.is eða komdu í heimsókn á Kirkjusand.
Þann 5. desember boðaði VÍB til fundar um N1, fyrirkomulag útboðsins og skráningu almennings
fyrir hlutum í útboðinu.

Á www.vib.is getur þú séð upptöku af fundinum.
Íslandsbanki | Kirkjusandi | 155 Reykjavík | Sími 440 4900 | vib@vib.is
facebook.com/VIB.stofan |
@vibstofan | www.vib.is

ENNEMM / SÍA / NM60409

www.gjofsemgefur.is

María Rut Kristinsdóttir, formaður Stúdentaráðs Háskóla
Íslands, segir húsnæðismálin helsta baráttumál stúdenta.
Sama hversu margar stúdentaíbúðir séu byggðar, alltaf séu
um 800 stúdentar á biðlista Stúdentagarða. „Eðli málsins
samkvæmt er auðveldara að leigja á Stúdentagörðum,
en þeir þjóna eingöngu um sjö prósentum stúdenta,“
segir María. Á Norðurlöndum er miðað við að þjóna 15
prósentum stúdenta, sem samræmist samanlögðum fjölda
leigjenda á Stúdentagörðum og á biðlistanum.
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Margfalt fleiri bíða
eftir hjartaþræðingu
GERÐU FRÁBÆR KAUP Á
NO
OTUÐUM BÍL FRÁ OKKUR!
BILALAND.ISS
ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR

TILBOÐ

TÖKUM NOTAÐAN
UPPÍ NOTAÐAN!
GERÐU FRÁBÆR KAUP!
HONDA CRV EXCECUTIVE
Nýskr. 06/12, ekinn 48 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 5.090.000
Rnr. 120282.

TILBOÐ KR.

4.590 þús.

Sjúklingar sem höfðu beðið í þrjá mánuði og lengur eftir hjartaþræðingu í október voru 123. Þeir voru þrír í júní 2011. Mannekla og biluð tæki eru ástæða þessa.
VONGÓÐUR

HEILBRIGÐISMÁL Sjúklingum á bið-

lista sem hafa þurft að bíða í þrjá
mánuði eða lengur eftir hjartaþræðingu hefur fjölgað margfalt
frá því um mitt ár 2011. Tækjaskortur og mannekla á Landspítalanum er ástæðan.
Landlæknir birti upplýsingar
um biðlista eftir völdum aðgerðum nýlega. Þar kemur fram að í
október höfðu 53% sjúklinga eða
123 alls beðið í þrjá mánuði eða
lengur eftir hjartaþræðingu. Þeir
voru 76 í júní en 50 á sama tíma
í fyrra. Það vekur athygli að eingöngu þrír sjúklingar voru á biðlistanum í júní árið 2011. Í samantekt landlæknis segir að „að sögn
starfsmanna Landspítala má einkum rekja ástæður aukins biðtíma
til bilunar og úreldingar tækja,
sem og manneklu“.
„Það er rétt að biðlistinn eftir
hjartaþræðingum hefur lengst frá
2011,“ segir Davíð O. Arnar, framkvæmdastjóri lyflækningasviðs
LSH. „Þar kemur einkum tvennt
til. Annars vegar hefur verið talsverð mannekla meðal hjartasérfræðinga, og þeir læknar sem
hafa sinnt hjartaþræðingum hafa
einnig þurft að nýtast í önnur
verkefni. Hins vegar er annað
tækið sem notað er til kransæðaþræðinga orðið 16 ára gamalt sem
þýðir aukna bilanatíðni og fleiri
viðhaldsdaga,“ segir Davíð.

Davíð O. Arnar
hjartalæknir
segir að nýtt
hjartaþræðingatæki, og
vonandi fleiri
hjartasérfræðingar,
muni breyta
stöðunni til
batnaðar á
komandi ári.

1.233 aðgerðir fyrstu níu mánuði ársins
Alls voru 1.640 aðgerðir framkvæmdar árið 2012 sem er rúmlega 8%
fækkun frá árinu áður og tæplega 9% fækkun frá árinu 2010.
Heildarfjöldi hjarta- og/eða kransæðamyndataka var 1.233 fyrstu níu
mánuði þessa árs og eru það nokkru fleiri framkvæmdar aðgerðir heldur
en ef tekið er mið af sama tímabili fyrir ári þegar heildarfjöldi aðgerða
var 1.215.
Heimild: Landlæknir

Þetta ástand stendur til bóta, að
sögn Davíðs. Nýtt hjartaþræðingatæki hefur verið keypt og verður
tekið í notkun snemma á nýju ári.
Eins er unnið að því að ráða fleiri
hjartalækna til starfa.
„Vonandi mun þetta leiða til þess
að biðlistinn eftir hjartaþræðingum styttist á næstu mánuðum,

segir Davíð sem tekur skýrt fram
að ef einkenni fara hratt versnandi hjá þeim sjúklingum sem
eru á biðlistanum séu þeir settir í forgang. Sömuleiðis er öllum
sem koma inn á sjúkrahúsið með
bráðan kransæðasjúkdóm og þurfa
hjartaþræðingu af þeim sökum
sinnt tafarlaust. svavar@frettabladid.is

SESARSALAT

HYUNDAI i40 WAGON STYLE
Nýskr. 05/13, ekinn 6 þús km.
dísil, sjálfskiptur.

NISSAN MICRA VISIA
Nýskr. 07/12, ekinn 8 þús. km.
bensín, beinskiptur.

Rnr. 120239.

Rnr. 281182.

VERÐ kr. 5.490 þús.

VERÐ kr. 1.890 þús.

NISSAN JUKE ACENTA
Nýskr. 01/12, ekinn 21 þús km.
bensín, sjálfskiptur.

TOYOTA COROLLA
Nýskr. 05/12, ekinn 31 þús. km.
bensín, beinskiptur.

Rnr. 281170.

Rnr. 281184.

VERÐ kr. 3.290 þús.

VERÐ kr. 2.790 þús.

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 05/12, ekinn 22 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

VW POLO TRENDLINE
Nýskr. 11/12, ekinn 13 þús. km.
bensín, beinskiptur.

Rnr. 141823.

Rnr. 141718.

VERÐ kr. 5.350 þús.

VERÐ kr. 2.220 þús.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is
Glæsibæ • Dalvegi • N1 Ártúnsbrekku • Bæjarhrauni • Skoðaðu matseðilinn á saffran.is
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SKOÐUN
Heimurinn syrgir Nelson Mandela:

Fyrirmynd
fallin frá

N

elson Mandela er heimsbyggðinni harmdauði.
Hann er ekki eingöngu syrgður í heimalandi sínu
Suður-Afríku heldur víða um lönd. Hann var líklega
áhrifamesti stjórnmálamaður og þjóðarleiðtogi samtímans, jafnvel þótt hann væri löngu hættur formlegum afskiptum af pólitík, enda orðinn 95 ára gamall.
Ástæðan er það einstaka fordæmi sem Mandela sýndi. Þegar
stjórn hvíta minnihlutans lét
hann lausan úr fangelsi eftir að
hann hafði setið þar í 27 ár, var
Ólafur Þ.
honum hefnd ekki efst í huga og
Stephensen
því síður ófriður, þótt hann hefði
á sínum tíma skipulagt vopnað
olafur@frettabladid.is
andóf gegn apartheid-stefnunni.
Mandela lét reiðina og hatrið ekki ná tökum á sér, heldur lagði
megináherzlu á fyrirgefninguna og tókst að ná samningum við
stjórn hvíta minnihlutans um friðsamleg valdaskipti og breytt
stjórnkerfi í Suður-Afríku.
Þar höfðu allir íbúar landsins jafnan rétt. Réttindi hvíta
minnihlutans voru varin, um leið og svarti meirihlutinn fékk þau
mannréttindi sem honum hafði verið neitað um. Mandela lagði
sig í framkróka að sýna hvíta minnihlutanum virðingu, jafnvel
þannig að ýmsum félögum hans í Afríska þjóðarráðinu þótti nóg
um. En honum tókst ætlunarverkið. Saga Suður-Afríku síðustu
tuttugu árin hefði án hans getað orðið saga skelfilegra hörmunga
og blóðsúthellinga. Þótt Suður-Afríkumenn glími enn við mörg
vandamál er landið þó betur statt en flest Afríkuríki.
Þetta er fordæmi sem við getum öll horft til sem manneskjur;
það gefst yfirleitt betur að fyrirgefa og leita eftir friði en að láta
hatrið og ofbeldið ráða.
Mandela var þó jafnvel mikilvægari fyrirmynd vegna þess
hversu ólíkur hann var mörgum afrískum frelsishetjum sem
komu á undan honum. Saga Afríku er stráð dæmum um vinsæla
foringja sem frelsuðu þjóð sína undan oki nýlenduherra eða
annarra kúgara en gerðust síðan þaulsætnir í embætti, spilltir
og skeytingarlausir um lýðræði og mannréttindi. Þeir enduðu oft
sem verri harðstjórar en forverarnir.
Mandela var kjörinn fyrsti þeldökki forseti Suður-Afríku.
Hann sat hins vegar aðeins eitt kjörtímabil og afhenti þá öðrum
völdin. Það er óvenjulegt í Afríku.
Hann lagði sömuleiðis gríðarlega áherzlu á að byggja upp
réttarríki með lýðræðislegum stofnunum, frjálsum fjölmiðlum
og sjálfstæðum dómstólum. Hann virti úrskurði dómstólanna
jafnvel þótt hann væri ósammála þeim og þeir kæmu honum illa
og hann lét fjölmiðlana í friði jafnvel þótt hann gagnrýndi þá og
teldi þá ósanngjarna.
Kofi Annan, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, skrifaði í Financial Times fyrir helgina að það væri ekki
sízt fordæmi Mandela að þakka að í meirihluta Afríkuríkja væru
nú lýðræðislega kjörnir leiðtogar, sem leituðust við að styrkja
undirstöður lögmætra stjórnarhátta í löndum sínum.
Bæði Afríka og heimurinn allur eiga þó mikið undir því að
fleiri fari að fordæmi Nelsons Mandela.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Deilir ekki andúð á IPA-styrkjum
Í spjalli Steingríms J. Sigfússonar,
þingmanns VG og fyrrverandi fjármálaráðherra, og Eyglóar Harðardóttur,
félags- og húsnæðismálaráðherra, í
Sprengisandi Sigurjóns M. Egilssonar
í gær bar IPA-styrki á góma. Eygló
upplýsti að hún deildi ekki andúð
sumra flokkssystkina sinna (og stöku
þingmanna annarra) á styrkjunum.
Eðlilegt væri að ESB léti
fé af hendi rakna vegna
kostnaðar sem til félli
vegna aðildarumsókna
ríkja. Um leið sagðist
hún anda rólega
þótt skrúfað
væri fyrir
á meðan
umsókn
væri í bið.

Öruggara að flytja inn?
Steingrímur benti hins vegar á að í tíð
fyrri ríkisstjórnar hefði verið ákveðið
að IPA-styrkir rynnu til fleiri verkefna,
svo sem við nauðsynlega innleiðingu
EES-reglna um matvælaöryggi. Þær
kvaðir þyrfti að uppfylla hvort eð er.
Ljóst er því að ríkisstjórnin þarf að
finna peninga í þau, eða hætta ella
viðskiptahagsmunum landsins. Öfugsnúin þætti mörgum sú staða
að meiri gæðastimpill
væri á matvælum frá
öðrum Evrópulöndum
en Íslandi. Væri þá
kannski öruggara að
flytja inn kjúklingaog svínakjöt en
að framleiða
vöruna
hér?

Fjárlagaumræðu beðið
Að öllum líkindum koma þessi mál upp í
umræðum sem í hönd fara um fjárlögin
á Alþingi. Á meðan bíða forsvarsmenn
ríkisstofnana, svo sem framhaldsskóla
og almannaútvarps, niðurstöðunnar
með óvissuna eina framundan. Í sama
útvarpsþætti lýsti Páll Magnússon
útvarpsstjóri því að fækka gæti þurft
stöðugildum RÚV um 20 til 30 í viðbót,
með tilheyrandi dagskrársamdrætti,
næðu fram að ganga áætlanir
um frekari niðurskurð. Og
það þó að stofnunin fengi
heimild að taka til sín
stærri bita af kökunni sem
til skipta er á frjálsum
auglýsingamarkaði.
olikr@ frettabladid.is

HALLDÓR

Enn einn vafningur
ríkisstjórnarinnar
STJÓRNMÁL

Oddný G.
Harðardóttir
þingmaður Samfylkingarinnar.

Fjármála- og efnahagsráðherra sagði í
hádegisfréttum RÚV á sunnudaginn að
meðal breytingartillagna við fjárlagafrumvarpið væri að skera niður þróunaraðstoð,
barnabætur og vaxtabætur. Það sé nauðsynlegt að gera til að mæta vanda í heilbrigðiskerfinu.
Erum við raunverulega í svo miklum
vanda að einstæðir foreldrar, barnafólk og
fátækustu ríki heims þurfi að taka á sig
auknar byrðar til að mæta rekstrarvanda
heilbrigðiskerfisins?
Lítum á heildarmyndina:
1. Fyrsta verk nýrrar ríkisstjórnar var
að lækka veiðigjald til útgerðarmanna
um 6,4 milljarða króna á árinu 2014 og
lækka neysluskatt sem erlendir ferðamenn
greiða að mestu um 1,5 milljarða króna.
Samtals dragast tekjur ríkisins saman um
7,9 milljarða vegna þessara forgangsverka
ríkisstjórnarinnar.
2. Fyrri ríkisstjórn hafði stöðvað niðurskurð í rekstri heilbrigðisstofnana og
vegna brýnnar þarfar bætt við umtalsverðum fjárhæðum til tækjakaupa og til
geðheilbrigðismála. Hin nýja ríkisstjórn
hóf hins vegar niðurskurð í rekstri heil-

brigðisstofnana að nýju eftir að hafa gefið
útvegsmönnum og erlendum ferðamönnum umtalsverðan afslátt á opinberum
gjöldum.
4. Nú hefur nýja ríkisstjórnin áttað sig á
því að nauðsynlegt muni vera að draga úr
fyrirhuguðum niðurskurði í rekstri heilbrigðisstofnana og bæta þurfi við fjármagni vegna endurnýjunar tækjakosts
sem hafinn var í tíð fyrri ríkisstjórnar.
5. Til þess að þetta sé mögulegt, segir fjármálaráðherra að nú verði að leita í vasa
einstæðra foreldra, barnafólks, þeirra sem
njóta tekjutengdra vaxtabóta og fátækustu
ríkja heims.
Eftir þessa snúninga ríkisstjórnarinnar er niðurstaðan sú að það eru þeir sem
eru í mestum fjárhagsvanda sem greiða
fyrir afslátt til útgerðarmanna og erlendra
ferðamanna. Afganginn á fólk í fátækustu
ríkjum heims að taka á sig.
Stefna ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs
Gunnlaugssonar er skýr í þessu sem öðru.
Auka skal ójöfnuð í samfélaginu og flytja
markvisst fjármuni frá þeim sem minnst
hafa til þeirra sem hafa nóg fyrir. Það
mun Samfylkingin – jafnaðarmannaflokkur Íslands aldrei sætta sig við.
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AF NETINU

Pisa-skelkur
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Eins og kunnugt er birtist sjálfsvitund þessa þjóðarkrílis ýmist í
formi oflætis eða vanmetakenndar. Annaðhvort tala menn eins
og Íslendingar séu frumkvöðlar
allra hluta í fararbroddi á heimsvísu – eða einstök flón. Við erum
hvorugt.

Appelsínugul bylting
mörg heimili þar sem bækur eru
ekki hafðar í skápum sem stofustáss? Fá börn skilaboð að heiman um að vert sé að lesa? Er það
forsvaranlegt að eftirláta kennurunum það einvörðungu að sjá til
þess að börnin tileinki sér bókmenningu og lestur?
Gildi menntunar?
Og stundum sækja á mann grunsemdir. Stundum hvarflar að
manni að hér ríki viss tvískinnungur í menntamálum.
Stjórnmálamennirnir okkar
tala í ræðum sínum um gildi
menntunar og nauðsyn þess að
auka menntun hér og efla hana
á alla lund. En er æðri menntun
mikils metin í íslensku samfélagi
– í rauninni?
Fólk á miðjum aldri kannast
allt við sögur af krökkum – iðulega strákum – sem hættu í skóla
snemma og fóru út í atvinnulífið og voru komnir í einbýlishús
í Grafarvogi eða Garðabæ milli
tvítugs og þrítugs með bílaflotann
í hlaðinu meðan langskólagengin
skólasystkini hírðust í leiguherbergjum við rýran kost á rándýrum námslánum, fóru svo að vinna
við starf sem þau höfðu menntað
sig til og urðu ekki hálfdrættingar á við þá stuttskólagengnu sem
ásamt lögfræðingum stjórna landinu sem kunnugt er. Ofan á þetta
lélega kaup menntafólks bætist
svívirðilegt verð á mat og öðrum
nauðsynjum í þessu landi þar sem
krónan nýtur ámóta helgi og lóan.
Getur verið að strákarnir séu
sumir hverjir geymdir í skólanum
meðan þess er beðið að skyldunni
ljúki og þeir geti farið að skaffa
og vera eins og menn? Er hugsanlegt að þeir fái úr umhverfi sínu

Getur verið að
strákarnir séu sumir
hverjir geymdir í skólanum
meðan þess er beðið að
skyldunni ljúki og þeir geti
farið að skaffa og vera eins
og menn?
skilaboð þess efnis að menntun sé
ekki bráðnauðsynleg til að komast áfram í lífinu – öllu fremur til
trafala? Og séð sé í gegnum fingur við þá með bága frammistöðu í
greinum á borð við lestur?
Og þá hin – unga fólkið sem
hyggur á menntun á ólíkum
sviðum fræða og lista, líknar og
umönnunar, tækni og vísinda: fær
það kannski bein og óbein skilaboð um þessar mundir frá stjórnvöldum um að hypja sig? Ekki
sé brýn þörf fyrir framlag þess.
Það sem það fáist við sé kannski
ágætt og jafnvel skemmtileg
sérviska en ekki sé ástæða til að
launa það sérstaklega umfram til
dæmis skúringar eða húsvörslu.
Í Laxdæla sögu segir sá norski
höfðingi Ketill flatnefur um
Ísland: „Í þá veiðistöð fer ég
aldrei.“ Stundum finnst manni
eins og verið sé leynt og ljóst að
breyta samfélaginu okkar í þess
háttar stað þar sem fáir höfðingjar eiga auðlindir en fjöldinn sé
illa launaður og reynt sé að halda
honum illa upplýstum. Þá er þess
skammt að bíða að margt af okkar
unga og besta fólki taki undir
með Katli þegar það lítur hingað
frá löndum þar sem menntun og
menning er í hávegum höfð.

Úkraínumenn vilja upp til hópa
ganga til samstarfs við ESB, en
fámenn valdaklíka, sem hefur
sérhagsmuna að gæta, reynir allt
til að beygja landið aftur undir
yfirráð Rússa. Það er ljóst að
valdhafar á Íslandi vilja ganga
það langt í baráttu sinni gegn
ESB aðild, að þeir hika ekki við
að sniðganga vilja meirihluta
landsmanna, sem vill klára
viðræðurnar. Sumum kann að
þykja samlíkingin óþægileg, en
ummæli ýmissa andstæðinga
ESB vekja ekki lengur einungis
með manni aulahroll, heldur
raunverulegan ótta, enda um
gríðarlega viðskiptalega og
varnarmálalega hagsmuni að
ræða.
http://blog.pressan.is/gudbjorn/
Guðbjörn Guðbjörnsson

Stéttabilið breikkar
Skuldbreytingin fjölgar ekki
þeim, sem sleppa úr fátæktargildru. Þeir, sem áður fengu
ívilnun vegna bágrar stöðu,
fá nú ekkert. Fyrri ívilnun er
dregin frá nýrri ívilnun. Þeir
græða, sem hafa getað borgað
af skuldum sínum og eru
samt ósáttir. Ég kallaði þetta
fólk „Hagsmunasamtök 400
fermetra heimila“. Þeir græða,
sem ekki þurfa. Breytingin
er sértæk aðgerð í þágu vel
stæðra. Að auki kemur skattaafsláttur hlutfallslega bezt við
þá bezt stæðu. Allar aðgerðir
nýrrar stjórnar auka bilið milli
ríkra og fátækra.
http://www.jonas.is
Jónas Kristjánsson
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Leiðinlegri skóla?
Skelkurinn í bringunni að þessu
sinni er ný könnun kennd við
Pisa og leiðir í ljós að skólabörn
á Íslandi dragast aftur úr jafnöldrum sínum í öðrum löndum í
lestri, lestrarskilningi og stærðfræði. Einkum eru það eins og
fyrri daginn blessaðir drengirnir
okkar sem þykja standa sig frámunalega illa, sérstaklega í lestrarskilningi.
Sumir segja að þessi könnun
mæli ekki neitt sem máli skipti
– bara einhverja gamaldags
hæfni sem ekki reyni á í nútímasamfélagi þar sem tölvulæsi og
útsjónarsemi sé mikilvægari og
meira sé um vert að börnunum
líði almennt vel og dregið hafi
stórlega úr einelti.
Aðrir eru ókátari og hafa mörg
orð um að nú þurfi að auka aga í
skóla; gera skólann leiðinlegri og
erfiðari; það vanti meira stagl,
helst að innleiða kverið gamla á
ný með hundraðogelleftu meðferðinni.

Líka hafa heyrst skýringar
þess efnis að börn nái ekki eðlilegum málþroska því þau séu of
lengi og of ung og of mörg saman
á leikskólum á máltökuskeiðinu
og heyri einfaldlega ekki nægilega mikið talað til þess að ná
eðlilegum málþroska.
Eitthvað er að minnsta kosti
ekki eins og það á að vera. Ekki
verður undan því litið að vaxandi lestrarerfiðleikar eru töluvert áhyggjuefni. Það kann að
vera þjóðsaga að Íslendingar
hafi verið upp til hópa læsir hér
um aldir, en sagnaþjóð hafa þeir
þó verið frá fyrstu tíð og sagnamennskan mikilvægur þáttur í sjálfsmynd og réttlætingu
þjóðarinnar fyrir því að vera til
ásamt annarri þeirri menningarstarfsemi sem útvarpsstjóri er
farinn að skilgreina sem sérvisku. Sagnamennskan er þó ekki
endilega bundin við bókina, eins
og við þekkjum og kann að lifa
hana af, rétt eins og hún lifði það
af þegar bókin kom til sögunnar.
Hitt varðar ekki síður miklu, að
vondur lestrarskilningur kann
að bitna á fólki og almennum
skilningi í samfélaginu. Lestur
er nefnilega gagnleg aðferð við
að afla sér upplýsinga og skilja
margbrotinn veruleika, brjóta til
mergjar, hugsa. Það er slæmt að
skilja ekki tiltölulega einfaldan
texta og þótt viðkomandi einstaklingur geti að sjálfsögðu spjarað
sig vel og átt gott og gjöfult líf án
þess að lesa stafkrók, þá getur
ólæsi leitt til þess að fólk dragist
aftur úr öðrum á ýmsan hátt.
Er nokkuð of lítið lesið á heimilum landsmanna? Skyldi það
vera algengt að börn sjái foreldra
sína aldrei opna bók? Ætli séu
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TENGING ÞÍN VIÐ
PÓSTINN um jólin
Póstappið finnur fyrir þig sendingu sem hefur verið póstlögð
og í appinu getur þú keypt SMS frímerki. Það er auðvelt að finna
næsta pósthús á stafrænu korti eða einn af 200 póstkössum.
Hann gæti verið handan við hornið því appið veit hvar þú ert.
Við minnum á jóladagatal Póstsins

joladagatal.postur.is/
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Blindravinnustofan og
atvinnuþátttaka fatlaðs fólks
Að vinna fyrir sér og vera
virkur er nokkuð sem
við flest metum mikils.
Hvernig við vinnum fyrir
okkur og hvar við erum
virk mótast af nokkrum
þáttum, svo sem áhugasviði, starfsgetu og hæfni.
Fatlað fólk er ekkert frábrugðið að þessu leyti,
það vill vinna fyrir sér og
vera virkt. Mörgum gengur það mjög vel og eru
fullgildir starfskraftar á
almennum vinnumarkaði
og fötlunin er þeim engin
hindrun í að sinna starfi
sínu með sambærilegum
hætti og ófatlaðir starfsmenn gera.

lingar, margir þeirra með
viðbótarfatlanir.
M i k i lvægast i h lut i
starfseminnar er pökkun
á hreinlætisvörum sem
seldar eru undir merkjum
Blindravinnustofunnar
í almennum verslunum.
Störf fatlaðra starfsmanna BlindravinnustofKristinn Halldór unnar hvíla því meðal
annars á vilja stjórnEinarsson
enda verslana til að bjóða
stjórnarformaður
vörur vinnustofunnar til
Blindravinnustofunnar ehf.
sölu og vilja neytenda
og formaður
til að kaupa vörurnar.
Blindrafélagsins,
Blindravinnustofan hefur
samtaka blindra
um margra ára skeið átt
og sjónskertra á
farsælt og gott samstarf
Íslandi
við Bónus og fjölda annarra verslana og verslAllir hafa mikilvægu
anakeðja og hafa viðskiptavinir
hlutverki að gegna
þessara verslana kunnað vel að
meta þær gæðavörur sem seldSvo eru aðrir fatlaðir einstakar hafa verið undir merkjum
lingar sem ekki búa yfir nægri
starfsgetu eða hæfni sem þarf til
Blindravinnustofunnar.
að spjara sig á almennum vinnuNý verkefni
markaði. Margir þeirra starfa
á vernduðum starfsþjálfunarBlindravinnustofan hefur að undog hæfingarvinnustöðum. Slíkanförnu verið að þróa ný verkefni
ir vinnustaðir hér á landi þurfa
til að skjóta fleiri stoðum undir
að afla sér mun meiri tekna en
viðkvæma starfsemi.
sambærilegir staðir í mörgum
Tendri er kveikikubbur fyrir
af nágrannalöndum okkar til að
hvers konar eldstæði sem smíðgeta haldið úti starfsemi. Þeir
aður er úr hráefni sem allt er
verða því að skapa verðmæti og/
endurnýtt. Tendri er samstarfseða bjóða þjónustu sem einhver
verkefni Blindravinnustofunnar
vill kaupa. Það getur verið mjög
og N1 sem selur Tendra á öllum
jákvætt og gefur störfunum auksínum útsölustöðum án þess að
taka nokkuð í sinn hlut af söluinn tilgang, að þau séu metin til
fjár á almennum markaði.
verði.
Blindravinnustofan er einn
Fléttun á hinum sígildu barnaslíkur vinnustaður og gegnir mikog dúkkutágvöggum er nú komin
ilvægu hlutverki í því að skapa
aftur til Blindravinnustofunnar
blindu, sjónskertu og öðru fötlog er tilgangurinn meðal annars
uðu fólki atvinnu. Þar starfa um
að varðveita þetta gamla handverk sem fylgt hefur blindum
30 blindir eða sjónskertir einstakSAMFÉLAGSMÁL

einn slíkur vinnustaður
og gegnir mikilvægu hlutverki í því að skapa blindu,
sjónskertu og öðru fötluðu
fólki atvinnu. Þar starfa um
30 blindir eða sjónskertir
einstaklingar, margir þeirra
með viðbótarfatlanir.

hagleiksmönnum um margra áratuga skeið.
Ljósmyndaskönnun er svo
þriðja nýja verkefnið. Einstaklingum, félagasamtökum, fyrirtækjum og stofnunum býðst nú að
koma með ljósmyndir til Blindravinnustofunnar og fá þær skannaðar yfir á rafrænt form á mjög
hagstæðu verði. Búið er að koma
upp aðstöðu og tækjum til að sjónskertir starfsmenn vinnustofunnar ráði við svona verkefni.
Samfélagsleg verðmæti og ábyrgð
Það eru mikilvæg samfélagsleg
verðmæti sem liggja í atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Ekki einungis bætir atvinnuþátttaka fatlaðra einstaklinga lífsgæði þeirra
og um leið fjölskyldna og vina,
heldur stuðlar hún að betri nýtingu verðmæta. Það er undir
okkur öllum komið að stuðla
að því að fatlaðir einstaklingar, hvort sem þeir geta starfað
á hinum almenna vinnumarkaði
eða ekki, eigi þess kost að vinna
fyrir sér og vera virkir. Þar getur
ráðið úrslitum sú samfélagslega
ábyrgð sem við kjósum að taka –
eða taka ekki.

Greining fæðuofnæmis og fæðuóþols
HEILBRIGÐISUndanfarna mánuði
sé nefnt. Algengustu einMÁL
hafa ýmsir aðilar verið
kenni fæðuóþols frá meltáberandi í markaðssetningarvegi eru uppþemba,
ingu á vörum sem eiga
vindverkir, niðurgangur,
að greina á auðveldan
ógleði, brjóstsviði, magamáta fæðuofnæmi og
og kviðverkir.
fæðuóþol. Ljóst er að
Því miður hefur enn
um 20–35% einstaklinga
ekki tekist að koma á fót
telja sig vera með fæðuskilvirkum leiðum til að
ofnæmi eða fæðuóþol.
greina fæðuóþol. En þó
Hins vegar þegar ítarmá með sameiginlegu
Björn Rúnar
legum læknisfræðilegátaki lækna og næringLúðvíksson
um aðferðum hefur verið prófessor og yﬁrarfræðinga oft finna út
beitt á þá einstaklinga þá læknir í ónæmishvað veldur. Stöðugt eru
fræði
reynist eingöngu 1-4%
í gangi rannsóknir til að
þeirra vera með staðfest
finna nýjar og auðveldfæðuofnæmi.
ari greiningarleiðir fyrir
Einhver hluti þeirra
þessa sjúkdóma.
sem eftir standa er með fæðuRöng greining getur
óþol sem er ekki einungis bundhaft alvarlegar afleiðingar
ið við svar ónæmiskerfisins að
glútenóþoli undanskildu.
Hins vegar er staðan enn þannig í dag að lítill hluti þeirra prófa
Greiningarleiðir skortir
sem hvað mest hafa verið auglýst
Sjúkdómseinkenni fæðuofnæmundanfarna mánuði hafa sannanis eða fæðuóþols eru mismunlega greiningarhæfni og því alls
andi og ekki eingöngu bundin við
ekki æskileg til að meta hvort um
meltingarveg. Geta þau einnig
óþol geti verið að ræða eða ekki.
birst í einkennum frá öndunarBer því að vara fólk eindregið
færum, liðum, mígreni, húð og
við notkun slíkra prófa þar sem
jafnvel taugakerfi svo eitthvað
reynslan hefur sannað að röng

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Pfaff Grensásvegi
Grensásvegi 13
13 Sími
Sími 414
414 0400
0400 www.pfaff.is
www.pfaff.is

➜ Blindravinnustofan er

➜ Lítill hluti þeirra prófa

sem hvað mest hafa verið
auglýst undanfarna mánuði
hafa sannanlega greiningarhæfni og því alls ekki æskileg
til að meta hvort um óþol
geti verið að ræða eða ekki.
Ber því að vara fólk eindregið
við notkun slíkra prófa.
sjúkdómsgreining á fæðuóþoli
getur haft alvarlegar afleiðingar
í för með sér.
Dæmi um rannsóknaraðferðir sem ekki hafa verið vísindalega sannreyndar til greiningar á fæðuofnæmi og fæðuóþoli
eru t.d. blóðpróf sem grundvallast eingöngu á mælingu IgG,
frumudrápspróf, svæðanudd,
lithimnugreining og rannsóknir á hári svo eitthvað sé nefnt.
Fyrir áhugasama er hægt að
benda á ítarlegri greinar fyrir
almenning um fæðuofnæmi og
fæðuóþol á heimasíðu astma- og
ofnæmisfélagsins sem hafa birst
í tímariti félagsins (ao.is).

KÖKUILMUR UM HÚSIÐ
Margir eru sjálfsagt að baka til jóla þessa dagana.
Það er skemmtilegt að útbúa piparkökufígúrur og
leyfa síðan börnunum að mála og skreyta. Hægt er
að borða kökurnar en það er líka hægt að nota þær
sem jólaskraut.
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LITAGLEÐI Á AÐVENTU
SVEINBJÖRG KYNNIR Nýja sendingu af hinum vinsælu thermobollum og
postulínsdiskum ásamt fjölda annarra vöruflokka. Meðal annarra vara eftir
Sveinbjörgu eru borðdúkar, birkibakkar, ullarteppi, púðar, filmur, kransar og
hjörtu í glugga.

É

g legg mikið upp úr breidd bæði
í vöruúrvali og fallegum litum,“
segir Sveinbjörg Hallgrímsdóttir
myndlistarmaður, en hún hannar húsbúnað og fylgihluti fyrir heimilið undir
eigin nafni. Heimilislína Sveinbjargar inniheldur meðal annars borðdúka,
bakka og kaffikrúsir, ullarteppi og púða
og skrautmuni úr plexígleri. „Munirnir
tengjast allir innbyrðis gegnum munstur og liti með áherslu á gæði og notagildi,“ útskýrir Sveinbjörg. „Ég vinn
munstrin út frá íslenskum rótum en
þau eru þó ekki þjóðleg í hefðbundnum skilningi, heldur mín eigin tilfinning
fyrir umhverfinu og landinu. Línan er
rómantísk, mjúk og klassísk sem hentar vel bæði innlendum sem og erlendum mörkuðum,“ segir Sveinbjörg. Hún
hefur kynnt vörurnar á erlendum vettvangi með góðum árangri.
„Við sýndum línuna til dæmis bæði í
Stokkhólmi og París nú í haust og fengum góðar viðtökur. Við sendum vörur
um allan heim en einbeitum okkur að
Norðurlöndunum fyrst um sinn og höfum nú þegar gert samning við norskan
umboðsmann ásamt því að vera í viðræðum við fleiri á þessum tímapunkti.“
Sveinbjörg lagði grunn að hönnunarfyrirtækinu árið 2007 en síðustu
þrjú árin hefur það vaxið
hratt og vöruúrvalið
stækkað.
„Alls erum við
fjórar konur sem
vinna hjá fyrirtækinu. Það er
afar skemmtilegur andi í
vinnunni hjá
okkur og alltaf
nóg að gera,“
segir Sveinbjörg
glaðlega. Hún
viðurkennir að hafa
lítinn tíma til að sinna
myndlistinni en Sveinbjörg er
menntuð bæði í grafík og málverki og

kenndi einnig myndlist í tuttugu ár.
Vörurnar fást nú víða um land og ber
þó helst að nefna Kraum, Epal, Hrím,
Dúku, Garðheima, verslun Þjóðminjasafnsins og Valfoss svo eitthvað sé
nefnt, en alla söluaðila má sjá á heimasíðunni www.sveinbjorg.is.

PLEXÍHJARTA Í
GLUGGA Sveinbjörg
hannar bæði kransa
og hjörtu úr plexígleri í
mörgum litum. Munstrin
hugsaði hún sem frostrósir í glugga og er rauði
liturinn sérstaklega
fallegur á aðventunni.
MYND/SVARTFUGL

ÍSLENSK NÁTTÚRA Sveinbjörg
vinnur munstrin út frá eigin tilfinningu fyrir íslensku umhverfi og
náttúru. Íslenskir fuglar prýða
marga muni í heimilislínunni.
MYND/SVARTFUGL

VEX HRATT Sveinbjörg
Hallgrímsdóttir myndlistarmaður stofnaði
Svartfugl árið 2007. Í
dag sendir hún vörur
víða um heim.
MYND/HEIDA.IS
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GOTT SKIPULAG
SVEFNHERBERGI Svefnherbergið er sá staður þar sem við hefjum daginn og
ljúkum honum einnig. Þar ættum við að geta slakað á eftir amstur dagsins
laus við stress og áreiti. Það er ekki hægt ef allt er í drasli.

S

vo svefnherbergið verði sú vin
sem það ætti að vera þarf að laga
vel til og fjarlægja allt áreiti úr
augsýn. Byrjaðu á að fara í gegnum
allar skúffur og skáphillur og taka allt
dót undan rúminu. Gefðu eða hentu
því sem þú ert hætt/ur að nota.

GEYMSLUPLÁSS
■ Oft er geymslupláss að finna á bak
við eða undir rúminu og jafnvel yfir
því. Nýttu rýmið undir rúminu með
grunnum hirslum með loki á hjólum.
Ef rúmið er of lágt mætti jafnvel hækka
það til að búa til auka pláss.
■ Geymdu lesefni í körfu eða kassa
sem þú rennir undir rúmið
■ Smíðaðu rúmgafl með innbyggðum
hirslum.
■ Láttu smíða hillur til hliðar við
rúmgaflinn og ofan við hann. Festu til
dæmis litla lampa með klemmu á hillurnar. Smáhluti má geyma í fallegum
kössum og skrínum í hillunum.
■ Ef skápaplássið er af skornum
skammti mætti geyma samanbrotin
sængurföt undir dýnunni.
■ Veljið allar mublur inn í svefnherbergið með geymslupláss í huga.
Skiptið til dæmis út náttborðum fyrir
litlar kommóður. Ekki geyma dót ofan
á kommóðunni, notið til dæmis vegghengd náttljós í stað lampa á fæti.

^M&^ddͲKZ^dK&hZ
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SKIPULAG
■ Geymið sokkapör og sokkabuxur,
nærföt og hálsbindi í grunnum skúffum sem auðvelt er að leita í. Hólfið
skúffuna jafnvel niður til að skipulagið
verði enn betra. Vel fer um nælonsokka í litlum boxum úr taui.
■ Boli, buxur, íþróttaföt og hversdagsskyrtur er gott að geyma í dýpri
skúffum en betur fer um peysur í hillu
í skáp. Prófið að brjóta saman boli og
peysur eins og gert er í verslunum
og raða í snyrtilega stafla. Þannig fer
minna fyrir þeim.
■ Hendið kössum og umbúðum
utan af skarti og geymið heldur allt
í fallegu skartgripaskríni. Eins mætti
geyma muni í hólfuðum plasthirslum
sem passa ofan í grunnar kommóðuskúffur.
■ Við losum gjarnan smáhluti úr
vösum ofan á kommóðu eða borð.
Sniðugt er að koma fyrir fallegum

HREINT OG FÍNT
Svefnherbergið er sá
staður þar sem við bæði
byrjum og endum hvern
dag. Það verður að vera
hrein og stresslaus vin
eftir annríki dagsins.

SKIPULAG Með góðu skipulagi í skúffum og
skápum erum við laus við stressið og angistina við
að leita að réttu flíkinni að morgni.

skálum eða boxum til að ekki flæði
dót og drasl út um allt.
Heimild: www.styleathome.com

GEYMSLUPLÁSS Nægt
geymslupláss er nauðsynlegt til að forðast
drasl um öll gólf.

ÖÐRUVÍSI REYKSKYNJARI
Reykskynjarinn er ódýrt en öflugt öryggistæki á
heimilum. Í desember er langmesta eldhættan á
heimilum og þess vegna er nauðsynlegt að ítreka
að allir ættu að hafa reykskynjara og þeir þurfa að
vera í lagi. Venjulega þarf að skipta um rafhlöðu
árlega.
Finnska hönnunarfyrirtækið Jalo sérhæfir sig í
að þróa og hanna reykskynjara sem eru fallegir og
endingargóðir. Kubu-reykskynjarinn er optískur
sem þýðir að hann fer ekki í gang þótt rjúki úr

brauðristinni en þar fyrir utan er hann fallegur og
fimm ára ending á rafhlöðu.
Kubu er til í nokkrum litum og sómir sér á öllum
heimilum. Það er þess vegna engin ástæða til að
forðast reykskynjara af því þeir eru ljótir, eins og
sumir segja. Kubu fæst víða hér á landi.
Kubu er hannaður af Harri Koskinen fyrir Jalo
Helsinki og það tekur aðeins nokkrar sekúndur
að festa hann upp. Kubu gefur frá sér hljóð þegar
skipta þarf um rafhlöðu. Hann hefur fengið virt
hönnunarverðlaun.

EǉũĂƌŐĞƌĝŝƌĂĨďŽƌĝƐƚŽĨƵŚƷƐŐƂŐŶƵŵ

ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌǀĞŐϲϲϮϮϬ,ĂĨŶĂƌĨŝƌĝŝƐşŵŝϱϲϱϰϭϬϬ

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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STAÐGREIÐSLA!
Vantar strax fyrir öﬂugt fasteignafélag 2ja, 3ja og 4ra
herbergja íbúðir á stór-Reykjavíkur svæðinu.

Verð 10-30 millj. Staðgreiðsla í boði.
Afhending strax eða eftir samkomulagi,
möguleiki á áframhaldandi leigu. Ástand eigna
(gott – slæmt) ekki fyrirstaða.
Allar upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson
lögg.Fasteignasali í síma 896-5222
ingolfur@valholl.is eða
Bárður Tryggvason S: 896-5221 bardur@valholl.is

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477. ingolfur@valholl.is

Endaraðhús í Suðurhlíðum
Fasteignasalan Stakfell kynnir:
Stórglæsilegt og vel við
haldið 201,5 fm endaraðhús
í Suðurhlíðum. Opið hús á
morgun kl. 17-17.30.
Komið er inn í anddyri með
skápum og náttúrusteini á gólfi
og gestasnyrtingu. Úr forstofunni er gengið inn í hol sem
tengir saman hæðirnar þrjár.
Á fyrstu hæð er glæsilegt eldhús sem var endurnýjað fyrir
þremur árum og tengist stofu
og borðstofu. Fallegur arinn er
í stofu.
Úr stofu er gengið í garðstofu
sem nýtist afar vel og er gengið úr henni út á glæsilegan 70 fm
pall og fallegan garð sem snýr í
suður. Pallur var byggður árið
2009. Úr holi er gengið upp á
efri hæð hússins. Þar eru í dag
tvö svefnherbergi og auðvelt er
að bæta við einu svefnherbergi.
Sjónvarpshol er á hæðinni, náttúrusteinn á gólfi, og gengið er út
á hellulagðar svalir sem snúa í
suður og eru með fallegu útsýni.

Húsið er afar glæsilegt með sérsmíðuðum innréttingum.

Á hæðinni er einnig baðherbergi
með rúmgóðri innréttingu, baðkari, handklæðaofni og glugga.
Í báðum svefnherbergjum eru
skápar, korkur á gólfi. Í kjallara
er rúmgott þvottahús með innréttingu og sturtuklefa. Einnig

Hátún 27 - 105 Reykjavík

Nýtt á skrá

Stórikriki 2 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Glæsileg 117,6 m2, 4ra herbergja íbúð
á efstu hæð í 3ja hæða lyftuhúsi með
bílastæði í bílakjallara við Stórakrika 2
í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, forstofu, hol, stofu,
eldhús, baðherbergi, og þvottahús.
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara.
V. 32,5 m.

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

Álfaskeið 117 - 220 Hafnarfjörður

Nýtt á skrá

Laus strax

Fallegt 241,7 m2 einbýlishús á
tveimur hæðum með auka íbúð og
bílskúr við Álfaskeið 117 í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, hol, eldhús, þvottahús,
geymslu, stofu og borðstofu. Auka
íbúðin er 62,9 m2 og skiptist í opið
rými með eldhúsi og baðherbergi.
Bílskúrinn er rúmgóður með geymslu.
V. 56,5 m

Skógarás 2 - 110 Reykjavík

Nýtt á skrá

Laus strax

Mjög falleg 163,5 m2 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum ásamt 25,4 m2
bílskúr við Skógarás 2 í Reykjavík.
Eignin er laus til afhendingar strax.
Eignin skiptist í: Neðri hæð: Tvö
svefnherbergi, hol, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. Efri hæð:
Sjónvarpsstofu og tvö herbergi,
baðherbergi er innaf öðru þeirra.
V. 37,9 m.

Litlikriki 18 -270 Mosfellsbær
Mjög fallegt 154,3 m2 raðhús á
einni hæð með bílskúr við Litlakrika
18 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í
forstofu, sjónvarpshol, tvö rúmgóð
svefnherbergi, geymslu með rislofti
sem notuð er sem unglingaherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, borðstofu
og bílskúr. Mjög björt og falleg eign
með mikilli lofthæð. V. 43,7 m.

58,6 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara í
tvíbýlishúsi við Hátún í Reykjavík. V. 16,5 m.

Hæðargarður 20 - 108 Rvk.

Nýtt á skrá

er góð geymsla í kjallara.
Um er að ræða einstaklega fallega og sjarmerandi eign á þessum vinsæla stað í Suðurhlíðum.
Eignin getur verið laus fljótlega.
Nánari upplýsingar hjá Stakfelli í síma 535 1000.

Vesturberg 76 - 111 Reykjavík

Laus strax
Nýtt á skrá

Laus strax

508,7 m2 atvinnuhúsnæði við Vesturberg 76 í Reykjavík. Mikið af bílastæðum. Góð malbikuð lóð.
Göngurdyr að framanverðu og vörudyr
bakatil frá porti.
V. 39,9 m.

62,1 fm 2ja herb. íbúð á neðri hæð í parhúsi
við Hæðargarð 20 í Reykjavík. V. 16,9 m.

Flugumýri - 270 Mosfellsbær

Nýtt á skrá

Laus strax

Miðhraun 4 -210 Garðabær
3.383,4 m2 iðnaðarhúsnæði við
Miðhraun 4 í Garðabæ til sölu.
Um er að ræða 2.548,2 m2 iðnaðarými
sem innréttað er sem kvikmyndaver
ásamt 835,2 m2 skrifstofum á 2. hæð.
Eignin er í útleigu til 30.09.2016
- góðar leigutekjur. V. 490,0 m.

180,5 m2 iðnaðarhúsnæði á fínum stað í
Mosfellsbæ. Eignin er skráð 180,5 fm að
heildarflatarmáli, þar af vinnslusalur á
jarðhæð 108 m2, skrifstofur á 2. hæð 45,3 fm
og kaffistofa á 2. hæð 27,2 fm. V. 20,0 m.

Skeljatangi 38 - 270 Mos.

Nýtt á skrá

Laus strax

Leigufélag til sölu
Erum með til sölu leigufélag sem á og leigir út 3 íbúðir.
Hæðargarður - Reykjavík – 2ja herbergja íbúð.
Skógarás - Reykjavík – 3ja herbergja íbúð með bílskúr.

Falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sér
inngangi og timburverönd í litlu fjórbýli við
Skeljatanga 38 í Mosfellsbæ. Falleg íbúð á
þessum vinsæla stað í Mosfellsbæ. Rétt við
skóla, leikskóla og sundlaug. V. 26,5 m.

Klapparhlíð - Mosfellsbæ – 2ja herbergja íbúð.
Góðar leigutekjur.
Áhvílandi lán ca. 53,4 milljónir. Verð: 9 milljónir fyrir félagið.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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
Lækjargata 30 – Hafnarﬁrði. 3ja herbergja íbúð.
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Langalína- Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 4ra herbergja íbúð.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG,
FRÁ KL. 17.30-18.00

Glæsileg 4ra herbergja 128,4 fm. íbúð á 2. hæð
í nýlegu álklæddu fjölbýlishúsi á góðum stað í
Sjálandshverﬁ auk sér stæðis í bílageymslu.

Vönduð 3ja herbergja 86,4 fm. íbúð á 3. hæð
að meðt. 9,1 fm. geymslu í nýlegu lyftuhúsi við
lækinn í Hafnarﬁrði. Sér inngangur er af svölum.
Opið eldhús með eikarinnréttingum og eyju, Björt
stofa með útgangi á svalir til suðvesturs. Tvö góð
herbergi.

Lyfta er í húsinu. Verulega aukin lofthæð er í
stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. Allar
innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Setustofa með
miklum gluggum. Þrjú herbergi. Stórar svalir til
norðvesturs með útsýni yﬁr Arnarnesvoginn og að
Seltjarnarnesi. Örstutt er í ylströnd sunnan megin
hússins.

Frábær staðsetning miðsvæðis í Hafnarﬁrði.
Stutt í skóla, leikskóla og verslandir.

Verð 44,9 millj.
V

Íbúðin verður til sýnis á morgun.
Íbúð merkt 0307.

Verð 25,9 millj.
V

ELDRI BORGARAR

3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

SKÚLAGATA. 4RA HERB. EFSTA HÆÐ

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR. 3JA HERB.

LINNETSSTÍGUR- 4RA HERBERGJA.

MÝRARÁS – REYKJAVÍK. GLÆSILEG.

- 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 utan.

- Glæsileg 67,1 fm. íbúð auk 5,3 fm. geymslu.
- Nýlegt lyftuhús neðarlega við Skólavörðustíginn.
- Rúmgóðar hellulagðar suðvestur svalir.
- Frábær staðsetning í miðbænum.

- Vönduð 157,4 fm penthouse íbúð ásamt 2 sér stæðum.
- Eignin er byggð árið 2005, aldrei hefur verið búið í eigninni.
- Gæðainnréttingar. Parket, granít og marmari.
- Nýlegt lyftuhús í hjarta miðbæjar Hafnarfjarðar.

- Fallegt 255,7 fm. einbýlishús að meðt. 46,5 fm. bílskúr.
- Byggt var við suðvesturhlið hússins fyrir nokkrum árum.
- Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Stofur með arni. 5 herbergi.
- Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd /svalir.

44,5 millj.

31,7 millj.

65,0 millj.

69,9 millj.

NÝBYGGING
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LANGALÍNA 33-35 – NÝJAR ÍBÚÐIR.

STAÐARHVAMMUR – HAFNARFIRÐI.

GULLSMÁRI- KÓPAVOGI. 4RA HERB.

DRAUMAHÆÐ – GARÐABÆ.

Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju og glæsilegu 3ja
hæða lyftuhúsi í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 109 fm.
upp í 151 fm. og afhendast fullbúnar án gólfefna, en baðherbergi og þvottaherbergi skilast ﬂísalögð

- Glæsileg 123,4 fm íbúð á 1 hæð (jarðhæð) í fallegu fjölbýli.
- Eignin var öll endurnýjuð í sumar á smekklegan hátt.
- Fallegar vandaðar og samstæðar eikarinnréttingar.
- Íbúð sem vert er að skoða.

- Mjög góð 94,6 fm. íbúð á 2. hæð, miðhæð í litlu fjölbýli.
- Þrjú góð svefnherbergi. Geymsla innan íbúðar.
- Opið eldhús. Svalir til suðausturs út af stofu.
- Frábær staðsetning.
29,0 millj.
- Stutt í skóla og verslanir.

- Glæsilegt 159,1 fm. 5 herb. raðhús á tveimur hæðum.
- Stofa með stórum útbyggðum gluggum.
- Rúmgóð sjónvarpsstofa, hægt er að breyta í svefnherbergi.
- Útsýni til sjávar. Stórar suðursvalir.
53,9 millj.
- Skjólgóð verönd til suðurs

BOÐAÞING- KÓPAVOGI.

FUNALIND- KÓPAVOGI. EFSTA HÆÐ.

ÁLFTAHÓLAR – 4RA HERBERGJA.

K MBASEL-REYKJAVÍK
KA

- Mjög góð 87,2 fm. íbúð á 2. hæð í nýju fjölbýlishúsi.
- Vandaðar innréttingar. Granít borðplötur og sólbekkir.
- Eign í fallegu umhverﬁ við Elliðavatn. Stutt í golf og sund.
- Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning.

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

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

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

29,9 millj.

2JA HERBERGJA

28,0 millj.

31,9 millj.

HLÍÐARVEGUR

25,9 millj.

SÓLHEIMAR 27

OP

IÐ

HÚ

S

39,9 millj.

Sólheimar 27.
4ra herbergja útsýnisíbúð.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG,
FRÁ KL. 17.30-18.00

• 4ra herbergja – Verð 34,5 millj.
• 4ra herbergja með bílskúr – Verð 36,9 millj.

Hlíðarvegur - Suðurhlíðar Kópavogs. 4ra herbergja íbúðir
Íbúðirnar eru nánast algjörlega endurnýjaðar á vandaðan og smekklegan hátt. Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsum og á baðherbergjum. Ný gólfefni og nýjar innihurðir. Allar lagnir endurnýjaðar. Ný hellulögn fyrir framan hús og næg bílastæði. Lausar til
afhendingar ﬂjótlega. Frábær staðsetning. Stutt í skóla og alla þjónustu.

105,4 fermetra útsýnisíbúð á 8. hæð í nýviðgerðu og máluðu
fjölbýlishúsi auk 16,0 fm. stórra yﬁrbyggðra útsýnissvala til
suðausturs. Íbúðin er öll endurnýjuð hið innra fyrir nokkrum
árum síðan og er í góðu ástandi. Innréttingar og innihurðir
eru úr dekktri eik. Granít er í gluggakistum í eldhúsi og stofu.
Rauðeik er á gólfum.
Stórkostlegs útsýnis nýtur frá íbúðinni austur yﬁr borgina
og víðar.
Húsið allt nýlega tekið í gegn að utan.
Verð 31,0 millj.
Íbúð merkt 0801. Pétur á bjöllu. Verið velkomin.

MELHÆÐ

ÞINGHOLTSSTRÆTI

Melhæð- Garðabæ.

Þingholtsstræti – Reykjavík.

Glæsilegt 467,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með
innb. 85,0 fm. bílskúr í grónu hverﬁ í Garðabæ.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð.
Glæsileg og mikið endurnýjuð 99,2 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi
í miðborginni. Íbúðin er í enda húss og með gluggum í þrjár áttir
og svölum til suðvesturs. Eldhús með nýlegri hvítri háglans innréttingu. Rúmgóð stofa. Borðstofa með útgangi á svalir.
Tvö herbergi. Nýlega standsett baðherbergi.
Glæsileg eign sem hefur verið mikið endurnýjuð undanfarin ár.

6 svefnherbergi og glæsilegar stórar stofur með arni. Sólskáli
með heitum potti. Sjónvarpsstofa með útgengi á svalir til
suðurs. Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjað að innan á
undanförnum árum, m.a. öll baðherbergi þess, fataherbergi,
fataskápar, granítborðplötur í eldhúsi og gluggakistum o.ﬂ.
Stór og gróin lóð með hellulagðri innkeyrslu og stéttum.
Skjólgóð viðarverönd til suðurs. 5 bílastæði eru á lóð fyrir
framan húsið.

Verð 109,0 millj.
V

V ð 37,5 millj.
Ver

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

SÆBRAUT - SELT
L JARNARNESI. SJÁVARLÓÐ.

BAKKAHJALLI- SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS

ÞINGHOLTSSTRÆTI
L
- EFRI HÆÐ.

334,0 fm. einbýlishús á þremur pöllum á glæsilegri 963,0 fm. sjávarlóð við Sæbraut
á sunnanverðu Seltjarnarnesinu. Staðsetning eignarinnar er frábær alveg niður við
sjóinn þaðan sem nýtur frábærs útsýnis. Útbyggð setustofa með blágrýti á gólﬁ og
útgengi á lóð. Frábært útsýni er úr setustofu út á sjóinn, að Reykjanesi og víðar.
Borðstofa með útgengi á svalir til suðurs. Sjónvarpsstofa með útgengi á lóð.

Glæsilegt 249,8 fm. parhús á tveimur hæðum með 26,0 fm. innb. bílskúr. Mikils
útsýnis nýtur frá eigninni yﬁr dalinn og til suðurs. Rúmgóðar stofur/arinstofa með
útgengi á suðursvalir. Fjögur herbergi auk sjónvarpsherbergis. Flísalagt baðherbergi
auk gestasnyrtingar. Lóðin er 525,0 fm. að stærð, ræktuð og með timburverönd,
skjólveggjum og heitum potti.
68,0 millj.

Glæsileg 98,9 fm. efri hæð á frábærum stað í Þingholtunum að meðtöldum tveimur
geymslum í kjallara. Íbúðin að innan og húsið að utan hafa verið mikið endurnýjuð á
sl. árum og er í mjög góðu ástandi. Stofur með útgangi á stórar svalir til suðvesturs.
Mikil lofthæð og rósettur í loftum. Lökkuð furugólfboð. Hús nýlega málað að utan.

BAKKASTAÐIR. FRÁBÆR STAÐSETNING.

NJÁLSGATA- REYKJAVÍK.

SÚLUNES- GARÐABÆ. EFRI SÉRHÆÐ.

253,8 fm. einbýlishús með óinnréttuðu rými í risi á frábærum stað í Grafarvogi.
Húsið er 211,8 fm. og bílskúrinn er 42 fm. Fullbúið að innan, en að utan er eftir að
mála og klára lóð og innkeyrslu. Tvennar stofur auk borðstofu. Fjögur herbergi. Stór
tæplega 100 fermetra suðvestur verönd með heitum pott. Frábært útsýni, stutt í
skóla og Korpúlfsstaðagolfvöll. Arkitekt: Víﬁll Magnússon
71,0 millj.

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

Stórglæsileg 176,8 fm. 6 herbergja, efri sérhæð í tvíbýlishúsi á Arnarnesi auk 37,2
fm. tvöfalds bílskúrs. Aukin lofthæð er í eigninni. Gólfhiti. Vandaðar innréttingar
og tæki. Extra háar innihurðir. Samliggjandi rúmgóðar stofur með arni. Glæsilegt
eldhús. Sjónvarpshol. Fjögur herbergi. Stórar svalir til suðurs og útsýni til sjávar.
Gluggar eru allir úr áli og viðhaldsfríir.
69,9 millj.

ESKIHOLT

38,5 millj.

GRANASKJÓL

Eskiholt- Garðabæ

Granaskjól.

Glæsilegt 302,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum/pöllum að meðt. 38,0 fm. tvöföldum bílskúr. Stórkostlegs útsýnis nýtur frá
eigninni. Glæsilegar stofur með arni. Garðstofa. Fjöldi herberja. Flísalagðar svalir út af eldhúsi. Falleg ræktuð lóð með tjörn og
fossi, fallegu holtagrjóti, fjölærum plöntum og fjölda trjátegunda. Tvö auka bílastæði eru við húsið og yﬁrbyggð tvö bílastæði eru
fyrir framan bílskúr. Verð 89,0 millj.

Glæsilegt um 340 fm. einbýlishús með innbyggðum bílskúr í vesturbænum. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum
árum á vandaðan og smekklegan hátt. Rúmgóðar og bjartar stofur. Glæsilegt eldhús með sérsmíðuðum innréttingum. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Hátt til lofts á efri hæð. Garður í suður og vestur með um 60 -70 fm. veröndum úr harðviði og
fallegri lýsingu. Hiti bæði í plani og stéttum við húsið. Frábær staðsetning innst í rólegri götu. Eign fyrir vandláta.
Verð 99,0 millj.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

FELLASMÁRI 1

LAUGARÁSVEGUR 1

- PARHÚS Á 2.HÆÐUM - LAUST.
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FLÉTTUVELLIR 41

- ÍBÚÐ 0206

- M. TVÖF.BÍLSKÚR.
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Mjög vel staðsett fallegt parhús á tveimur hæðum m. innb. bílskúr. Samt 193,9
fm. Vandaðar eikarinnréttingar. 3 svefnherb. í dag en lítið mál að hafa þau
fjögur. Stórar svalir til suðurs og stór afgirt timburverönd. Einstaklega glæsilegt útsýni. Örstutt í mjög góða þjónustu.Húsið er til afhendingar strax.
Eignin verður sýnd mánudaginn 9.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 53,9 m. 3178

FÁLKAGATA 32

- ÚTSÝNISÍBÚÐ

- 1.HÆÐ LAUS STRAX.
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Rúmgóð og falleg ca 155 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í 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 eldhúsnnrétt., ný innrétt. baðherb. og nýpússuðu parketi.
Eignin verður sýnd mánudaginn 9.desember milli kl. 17:30 og kl. 18:00
V. 57 m. 3234

50 ÁRA OG ELDRI.

Vel skipulagt 215,6 fm einbýlishús á einni hæð með innb. tvöf. bílskúr. Húsið
er ekki fullbúið en íbúðarhæft. Allt að 4 svefnherb. Eldhús og baðherbergi er
frágengið. Rúmgóður bílskúr. Gólfhitalagnir í húsinu. Mjög góður staður.
Eignin verður sýnd mánudaginn 9.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 43,0 m. 3335

VESTURBERG 2

- GLÆSILEGT ÚTSÝNI
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Glæsileg og vel skipulögð 108 fm endaíbúð með 30 fm svölum við Laugardalinn með fallegu útsýni. Íbúðin var algjörlega endurnýjuð árið 2008 á
vandaðan og smekklegan hátt. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og lýsing
innfelld. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á sl. árum.
Eignin verður sýnd þriðjudag 10. des frá kl. 17:00 - 17:30 3340

EFSTALEITI 10 JARÐHÆÐ

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali
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Mjög vel skipul. og björt 4-5 herb. 108,2 fm íbúð á 4. hæð í nýviðgerðu fjölb.
Tvær stofur og þrjú svefnherb., þvottahús innan íbúðar, baðkar og sturtuklefi
á baði, rúmg. vestur svalir og glæsileg borgar-, fjalla- og sjávarsýn. Skólar,
verslun og sund í göngufæri. Eignin verður sýnd þriðjudag 17:30 - 18:00
V. 23,5 m. 3254

EINBÝLI

Mikið endurnýjuð, 2- 3 herbergja íbúð á jarðhæð ( ekki kjallari ) á vinsælum
stað. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu með opnu eldhúsi,
svefnherbergi og gluggalaust herbergi. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Eignin verður sýnd mánudaginn 9.desember 2013 frá kl. 17:00 – 17:30
V. 18,9 millj.

EINBÝLI

EINBÝLI

Vesturgata - AFH. STRAX.
Góð 4ra herbergja ca 102 fm íbúð á þriðju hæð fyrir eldri
borgara við Vesturgötu í Reykjavík. Mjög falleg aðkoma
er að íbúðinni, en gengið er inn úr n.k. garðskála. Öll
sameign er mjög snyrtileg. Heitur matur fæst keyptur í
hádeginu í miðri viku. Heilsugæsla er í húsinu, hársnyrtistofa, fótsnyrting og samkomusalur V. 29,3 m. 2295

EINBÝLI

Steinás Garðabæ - Afh. strax.
Fallegt timbureinbýlishús að mestu á einni hæð ásamt
bílskúr samtals 194,5 fm. Mjög vel staðsett hús innarlega
í botnlangagötu. 4 svefnherb. Rúmgóð stofa. Mjög góðurgarður.Stór bílskúr. Húsið er laust strax V. 54,9 m. 3088

Brekkuland - óvenjuleg eign.
Óvenju glæsilegt og frábærlega hannað 255,2 fm
einbýlishús ásamt 42 fm frístandandi tvöföldum tveggja
hæða bílskúr, efri hæð hans er 42 fm vinnustofa sem er
innréttuð sem stúdíó íbúð, eða samtals 339,6 fm. Húsið
er teiknað af Halldóri Gíslasyni og hefur prýtt forsíðu
Arkitektablaðsins og einnig verið fjallað um það í öðrum
tímaritum. Við hönnun hússins var lögð mikil áhersla á
glæsileika og að hið fagra útsýni nyti sín sem best og
Álafossinn blasir við. V. 74,9 m. 3014

Fornaströnd - einbýli.
Þingvað 7 - Einbýli á einni hæð. Laust
Fallegt 252 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr á ágætum stað í Norðlingaholti. Vandaðar innréttingar, mikil lofthæð og góð lýsing. Fjögur svefnherbergi
í húsinu og gólfhiti. Laust strax, sölumenn sýna. Húsið
hefur ekki fengið lokaúttekt. Er skráð á byggingarstig 4.
V. 64 m. 3174

PARHÚS/RAÐHÚS

Berjarimi - Parhús

Miðbraut 20 - Seltjarnarnesi
Fallegt og vel staðsett samtals ca 202 fm einbýlishús á
einni hæð með 38 fm bílskúr. Mjög gott skipulag. 4 svefnherb. Gestasnyrting. Endurn. baðherb. Stofa og sólstofa.
Bílskúr er sérbyggður og er skipt í geymslu og herbergi
með snyrtingu. V. 58,0 m. 3317

Fallegt og velhannað 333,9 fm einbýlishús á Seltjarnarnesi. Húsið hefur fengið gott viðhald en að mestu
upprunalegt að innan. Mikil lofthæð er í stofu og er húsið
opið, auðvelt er að breyta skipulagi. Tvöfaldur bílskúr.
V. 84,0 m. 2302

Lækjarás - Garðabæ Afh. strax.
Fallegt vel skipulagt einbýlishús að mestu á einni hæð
samt. 178,0 fm ásamt 38,7 fm bílskúr. Parket og flísar á
gólfum. Ágætar innréttingar, innsta hús í botnlangagötu.
Stór lóð. Afgirt timburverönd. V. 48,9 m. 2630

Vel skipul. og skemmtilegt 180,6 fm parhús á tveimur
hæðum. Þar af er bílskúr 30,9 fm. Björt og skemmtil.stofa
með útg. út á rúmg. verönd með skjólveggjum. Eldhús
rúmgott með stórum borðkrók við horn glugga. Þrjú svefnherb. og rúmg. svalir á efri hæðinni. V. 45,5 m. 3263

Logaland - endaraðhús í Fossvogi.
Fallegt og vel skipulagt 203,1 fm enda raðhús ásamt 25,6
fm bílskúr, samtals 228,7 fm. Velskipulagt hús í góðu
ástandi. V. 56,9 m. 3237

Fróðengi 18 - . AFH. STRAX.
Mjög glæsileg og vönduð eign á tveimur hæðum. Tvennar svalir og frábært útsýni. Eignin skiptist í hol, tvö
baðherbergi, eldhús, fjögur svefnherbergi, tvær stofur og
tvö stæði í bílageymslu. V. pr.fm aðeins 220 þ. (íbúðarrýmið) V. 36,5 m. 2306

Lundur 1 - 0503 glæsileg íbúð.
Falleg, mjög vel skipulögð 120,2 fm íbúð á 5 hæð í nýlegu
lyftuhúsi við Lund í Kópavogi. Vandaðar innréttingar.
Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. V. 40,9 millj.

Þórðarsveigur 18 - 2ja í lyftuhúsi.
Mjög góð og vel skipulögð 62 m2 2ja herbergja íbúð á
þriðju hæð í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu,
svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi innan
íbúðar. Gott hús, byggt árið 2004. Vestursvalir með ágætu
útsýni. V. 20,9 m.

ATVINNUHÚSN.

Fjallalind 30 - endaraðhús laust strax.
Glæsilegt endaraðhús á einni hæð, 152,6 fm m. innbyggðum 24,1 fm bílskúr. 4. svefnherbergi. Parket, flísalagt
baðherb.Stór afgirt timburverönd. Vönduð innbyggð
lýsing. Húsið er laust strax. Hellulagt stórt bílaplan með
hitalögn. Sölumenn sýna. V. 49,9 m. 3265

Skaftahlíð - íbúð á 1.hæð.
Falleg 4ra - 5.herbergja 113 fm íbúð á 1.hæð. Parket.
Svefnherbergisgangur með þremur herbergjum. Tvennar
svalir. Einungis er ein íbúð á hverjum stigapalli. Frábær
staðsetning. 36,9 m. 3338

Ljósakur 6 og 8- nýjar íbúðir.
Stórglæsilegar og vel hannaðar 3ja herbergja 115 fm
endaíb.á fyrstu hæð í nýju húsi á frábærum útsýnisstað
á Arnarneshæðinni. Hátt er til lofts og gluggar stórir.
Veglegar svalir með fallegu útsýni suður yfir Garðabæ. Til
afhendingar strax/fljótlega. V. 38,9 millj.

Auðbrekka - atvinnuhúsnæði.
Sérhæft atvinnu/skrifstofuhúsnæði á mjög góðum
útsýnisstað, efri hæð við Auðbrekku í Kópavogi samt.
398,8 fm. Húsnæðið er nýlega endurnýjað að mestu, hol
, 10-12 herb, eldhús/kaffistofa og snyrtingar. Talsvert af
bílastæðum. 3331

Fellahvarf 0201- laus fljótlega
Tröllateigur Mos - raðhús - afh. strax
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

4ra herbergja 119,3 fm glæsileg útsýnisíbúð á 2.hæð með
einstaklega glæsilegu útsýni til austurs og suðurs á bæði
fjöllin og að hluta út á Elliðavatn. Vandaðar hvítar innréttingar. Þrjú góð svefnherb. Stórar suðursvalir. Möguleiki
að yfirtaka áhvílandi lán að hluta . V. 35,9 m./ tilboð 3277

Nýtt hús á Seltjarnarnesi.
3ja herbergja 124,8 fm íbúð á 1.hæð í nýju glæsilegu
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Húsið er hannað
af T.ark ehf og byggt af Stólpum ehf. Bílakjallari er undir
húsinu og fylgir stæði hverri íbúð. Einstakur staður.
Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun íbúðanna. Fáar,
vel skipulagðar íbúðir eru í hverjum stigagangi og fáir um
hverja lyftu. Upplýsingar um eignirnar á www.stolpar.is

HÆÐIR

Grensásvegur - 643 fm gott húsnæði.
Glæsilegt húsnæði að Grensásvegi með mikilli lofthæð.
Gott útisvæði. Lofthæð allt að 3,7 m. Góð innkeyrsluhurð
ca 3,6 m. Ný málað gólf og rými, snyrtilegt húsnæði. Laust
fljótlega 3289

Ásakór 7 - 0406 vönduð 5. herb. endaíbúð.
Mjög góð, einstakl. vel skipul. 129,1 fm 5 herbergja
endaíb. á 4.hæð í vönduðu vel staðs. lyftuhúsi ásamt
bílskýli. Fjögur góð svefnherb.. Sérþvottahús. Flísalagt
baðherb. Sérinng. af svalagangi. Glæsil. útsýni. V. 36,5
m. 3327

Arnarsmári - Bílskúr - íbúð 0202
Mjög falleg 3ja herbergja 81,1 fm íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýlishúsi við Arnarsmára í Kópavogi. Eigninni fylgir
25,2 fm bílskúr og tvennar svalir til suðurs. Fallegt gegnheilt parket á gólfum. Sturta og baðkar á baðherbergi. V.
29 m. 3264

Melhagi - 0101 hæð ásamt bílskúr
Falleg 109 fm neðri sérhæð rétt við Melaskóla ásamt
26,7 fm bílskúr. Samtals 136,6 fm. Eignin skiptist í þrjú
herbergi, stofu, hol, baðherbergi og eldhús. Í kjallara
eru sérgeymsla og sér útigeymsla ásamt sameignar þvottahúsi. V. 44,9 m. 4559

Viðarhöfði - m. stórum innkeyrsludyrum.
528,5 fm iðnaðarhúsnæði við Viðarhöfða. Stór innkeyrsluhurð. Góður staður, stutt á stofnbraut. 3323

Æsufell 6 - AFH.STRAX.
4ra herbergja íbúð á 4.hæð merkt D í góðu mikið viðgerðu
lyftuhúsi. Suðaustursvalir. 3. svefnherb. Stofa og
borðstofa. Baðherb. og eldhús hefur verið endurnýjað.
Glæsilegt útsýni. Laus strax. V. 21,5 m. 3334

Gylfaflöt - 730 fm atvinnuhúsnæði.
Kristnibraut - afhending strax.
Kólguvað - 0101 - laus strax

Mjög falleg 93,7 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð (efstu)
í fallegu lyftuhúsi við Kristnibraut í Reykjavík. Eigninni
fylgir opið stæði í bílskýli. Fallegar og samstæðar innréttingar. Sér inngangur er af svölu. V. 26,9 m. 3133

4ra herbergja 127,5 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi. stór
stofa, eldhús, baðherbergi og þvottahús. 3 rúmgóð svefnherbergi. Út af stofunni er gengið út á sérverönd sem er
með skjólveggjum. V. 33,9 m. 3290

730 fm iðnaðarhúsnæði að Gylfaflöt í Grafarvogi. Þrjár
ca 4 metra háar innkeyrsluhurðir, loftræstikerfi, góð
skrifstofuaðstaða á efri hæð. Samtals 22 bílastæði eru
við húsið. 3330

4RA-6 HERBERGJA
Karfavogur- 4ra herb. laus .
Mjög góð 3-4ra herb. íbúð í kj í góðu tvíbýli Húsið er timburhús á steyptum kj. Íbúðin var mikið. endurn. sumarið
2013 m.steypt ný gólfplata m. hitalögn, ný gólfefni, klæðningar á veggi, eldhús og fl. 3 svefnherb. Hvítt nýtt opið
eldhús. Parket. Endurn. raflagnir. V. 23,9 m. 3260

3JA HERBERGJA
Kórsalir - íb. 0403- glæsileg útsýnisíbúð.
Glæsileg mjög vel skipulögð 4ra - 5 herbergja 125,7 fm
íbúð á 4.hæð í vönduðu lyftuhúsi. Suðvestursvalir og
glæsil. útsýni. Þrjú herb., stofa og borðstofa. Mjög góð
sameign og innang. í bílskýli. Góðir skólar, íþróttaaðstaða
og sundlaug í nágrenninu. V. 33,9 m. 3111

Reykjahlíð - 3ja herbergja hæð
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. V. 25,9
m. 3231

2JA HERBERGJA

Línakur - Glæsileg útsýnissíbúð.
Fullbúin, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 131 fm
útsýnisíbúð á þriðju hæð við Línakur 3 Í Garðabæ. Íbúðin
er með parketi og flísum á gólfum. V. 41,9 m. 3311

Frábærlega staðsett 392,8 fm verslunarhúsnæði á
jarðhæð í miðborg Reykajvíkur. Jarðhæðin skiptist í tvö
rými, annarsvegar 164,7 fm og hinsvegar 228,1 fm og
eru þau í útleigu í dag. Nánari upplýsingar veitir Reynir
Björnsson lögg. fasteignasali. 2522

Tryggvagata 11 - Sjávar- og fjallasýn

Álfhólsvegur - Nýjar og glæsilegar íbúðir
Í einkasölu 3ja herb. 89,6 fm og 103,8 fm íbúðir á 2.hæð í
nýju vönduðu lyftuhúsi í grónu hverfi í Kópavogi. Afhendast í jan. 2014 fullbúnar. Tvö stæði í bílageymslu fylgja
hvorri íbúð fyrir sig. Vandaðar eikarinnréttingar, flísar og
parket á gólfum. Mjög gott skipulag.
Verð: 103,8 fm íbúðin er á 39,8 millj.
89,6 fm íb. er á 34,9 millj. 3336

Pósthússtræti - Jarðhæð

Vesturgata 7 - laus fljótl.
Falleg 2ja herb. 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

Vel staðsett og glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 5. hæð í
þessu fallega sex hæða lyftuhúsi. Hæðin er 378,3 fm og
skiptst m.a. í sex skrifstofur, stórt opið rými, tækjarými,
fundarh., eldhús, snyrtingu, eldvarið skjalaherbergi og
ræstiherbergi. Flísar og gegnheilt parket á gólfum. Glæsilegu útsýni yfir höfnina og sundin. Upplýsingar veitir
Reynir Björnsson lögg. fasteignasali. 1983

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

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

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

535 1009

stakfell.is

Austurkór - 201 Kóp.
160 fm. nýtt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsið afhendist fullbúið án gólfefna, lóð verður grófjöfnuð.
Mögul. á fjórum svefnh. Glæsilegt útsýni. Eignaskipti möguleg.
Verð 59,5 millj.
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Óskum eftir 2-4 herb. íbúð
í 110, 112, 113 og 270.

Óskum eftir íbúðum
miðsvæðis í Rvk.

Óskum eftir 2-4 herb.
íbúðum í Garðabæ

Óskum eftir 2 herb.
íbúðum í 101

Þorrasalir - 203 Kóp.

Vallakór - 201 Kóp.

Digranesvegur - 200 kóp.

Álfhólsvegur - 200 Kóp.

Maríubaugur - Grafarholti

Íbúðir með glæsilegu útsýni til vesturs í kvöldsólina og að Esjunni. Stórar 25 fm svalir. Hægt að
yﬁrbyggja. Eikar innréttingar frá AXIS. Tæki frá
AEG. Göngufæri við þjónustu og sundlaug. Stutt í
Heiðmörk. Stæði í bílageymslu. Verð frá 32.7 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.

179,4 fm einbýlishús við Digranesveg í Kópavogi.
Bílskúr og góður gróinn garður. Auka íbúð í kjallara.
Búið að klæða húsið að utan og skipta um gler og
glugga. Verð 44,6 millj.

190 fm, 4 herb. parhús, þar af 70 fm bílskúr, á
útsýnisstað í Kópavogi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi á
efri hæð hússins, stórt þvottaherbergi með útihurð í
kjallara. Stór bílskúr á tveimur hæðum. Stutt í skóla
og þjónustu. Verð 39,5 millj.

Falleg 120 fm, 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Ein íbúð á
hæð, með sérinngangi. Góð lofthæð í stofu og mikið
útsýni. Eignin skiptist í forstofu, þvottaherbergi,
geymslu, þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi. Verð 32.9 millj.

Leirubakki - 109 Rvk

Hlíðarás - 220 Hfj.

Esjugrund - Kjalarnesi.

Álfaskeið -220 Hfj.

Engjasel - 109 Rvk

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

273,3 fm einbýlishús á byggingarstigi í nýja Áslandshverﬁnu, Í dag er neðri hæðin uppsteypt og búið að
steypa plötu undir efri hæðina. Verð 26,3 millj.

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

Glæsileg og vel við haldið 5 herb. einbýlishús með
aukaíbúð og rúmgóðum bílskúr. Eldhús er ﬂísalagt og
með hvítri snyrtilegri innréttingu og Gorenje tækjum.
Frá eldhúsi er gengið inn í þvottahús og geymslu. Úr
þvottahúsi er gengið út í garð. Verð 56,5 millj.

Góð 90,1 fm íbúð á 3 hæð með svölum auk bílskúrs á
góðum stað við Engjasel í breiðholti.
Verð 19,9 millj. Laus strax.

VATNSSTÍGUR - 101 REYKJAVÍK

Laufengi - 112 Rvk

Suðurmýri - 170 Seltj.

Flúðasel - 109 Rvk

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.

184 fm, uppsteypt einbýlishús vestast í Mýrunum á
Seltjarnarnesi við Eiðistorgið. Um er að ræða hús á
tveimur hæðum ásamt 38.2 fm bílskúr samtals 222.2
fm. Búðið er steypa upp útveggi en ekki búið að loka
húsinu. Uppl. gefnar á skrifstofu

3ja herbergja íbúð í kjallara við Flúðasel. Eignin
skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Sameignlegt þvottahús og 5,6 fm geymsla í
sameign. Verð 17,9 millj.

Bláskógar - 109 Rvk

Sölkugata - 270 Mos.

Veghús - 112 Rvk

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur á
942 fm lóð. Húsið er 245 fm og innangengt í bílskur
sem er 27,9 fm. 6 svefnherbergi, stórar stofur og
fallegur garður með verönd og útihúsi. Gróið og fjölskylduvænt hverﬁ. Laust strax. Verð 59 millj.

265,5 fm parhús ásamt 47,5 fm bílskúr. Eignin er á
byggingarstigi 4 og afhendist í núverandi ástandi.
Samkvæmt teikningu skiptist húsið í tvær hæðir.
Aðkoma að húsinu er að ofanverðu. Efri hæðin er
aðalhæð hússins. Verð 27,9 millj.

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

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð í lyftuhúsnæði
ásamt stæði í bílageymslu.

Þinghólsbraut - 200 Kóp.

Vindakór - 203 Kóp.

Bústaðavegur – 108 Rvk

174,2 fm einbýlishús ásamt 40 fm bílskúr á góðum
stað við Þinghólsbraut. 5 svefnherbergi, tvö baðherbergi, stofa með arni, garðstofa með útgengi á
verönd. Verð: 39,9 millj.

113,7 fm, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í lyftublokk.
Sér inngangur er í íbúðina af svölum. Stofa og eldhús
eru í opnu og björtu rými og úr stofu er gengið út
góðar svalir með útsýni. Stæði í bílageymslu og
7,4 fm geymsla í sameign. Verð 31,5 millj.

Björt efri sérhæð og ris á góðum stað við Bústaðaveg. Glæsilegt útsýni. Sér inngangur og falleg lóð.
3-4 svefnherb. og 2 baðherb. Frábær staðsetning.
Verð: 28,9 millj.

• Stórglæsilegt útsýni til norðurs frá stofu, svefnherbergi og eldhúsi.
• Svalir til suðurs.
• 2 baðherbergi.
• Þvottahús innan íbúðar og gott skápapláss.
• Parket og ﬂísar á gólﬁ.
• Laus strax.
• Verð 69,5 millj.
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+O¯²DU£V¯E¼²LU
Vorum að fá í sölu gott 300 fm tveggja
íbúða hús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ. Á efri hæð hússins er falleg 4ra
herb. íbúð með stórum bílskúr. Á neðri
hæð hússins er góð 4ra herb. íbúð með
sérinngagni. Góðar innréttingar. Parket,
flísar og teppi á gólfum. Húsið er laust.

)O«WWXYHOOLU PH²VWµUXPE¯OVN
N¼U
Fallegt 215 fm einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Rúmgóð og björt stofa. Fallegt
opið eldhús. Gott baðherbergi. Bílskúrinn
er 46,6 fm með tvöfaldri hurð. Eignin er
laus nú þegar, ekkert áhvílandi.

6YDUWKDPUDUMDKHUEHUJMD
Vorum að fá í sölu 3ja herbergja 77
fm íbúð á 2. hæð með sérinngangi af
svölum. Tvö ágæt svefnherbergi með
skápum. Stofa með suðursvölum. Eldhús
með hvít/beyki innréttingu og borðkrók.
Baðherbergi með baðkari og tengi fyrir
þottavél. Eignin er laus nú þegar.

'YHUJEDNNLMDKHUEHUJMD
Vorum að fá í sölu 3ja herbergja 76 fm
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Tvö svefnherbergi og er skápur í öðru þeirra. Stofa
með austursvölum. Flísalagt baðherbergi
með baðkari. Upprunanleg innrétting í
eldhúsi. Þvottahús í sameign. Eignin er
laus nú þegar, ekkert áhvílandi.

9HU² PLOOM

9HU² PLOOM

)MDOODOLQGHQGDUD²K¼V
Glæsilegt 153 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr, á góðum stað í Lindunum Kópavogi. Fjögur svefnh. Stór og
björt stofa með suðurverönd. Eldhús opið
í stofu. Flísalagt baðh. Fallegar innréttingar. Innangengt í bílskúr. Parket og
flísar á gólfum. Stór lóð. LAUS STRAX.

VJDU²XUPL²MXUD²K¼V
Vorum að fá í sölu raðhús sem er kjallari
og tvær hæðir alls 109 fm á þessum
eftirsótta stað. Eignin er í dag í fokheldu
ástandi. Á neðri hæð er stofa og eldhús.
Á efri hæð eru 3 svefnh. og baðherbergi.
Í kjallara er geymsla, þvottahús og
gluggalaust rými. Ekkert áhvílandi.

+UDXQE¨UMDKHUEHUJMD
Vorum að fá í sölu mjög góða 60 fm 2ja
herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýslihúsi.
Ágæt stofa með suðursvölum. Eldhús
opið í stofu með fallegri innréttingu.
Flísalagt baðherbergi með sturtu.
Svefnherbergi með skápum. Séreymsla
og sameigninlegt þvottahús í kjallara.

0L²KUDXQDWYLQQXK¼VQ¨²L
Vorum að fá í sölu tvö 69 fm bil sem
skiptast í sal með afstúkaðri snyrtingu
og geymslu. Góðar innkeyrsludyr ásamt
inngangi. Góð að koma er að bilunum.
Malbikað bílaplan. Húsnæðið er á
byggingarstigi 6 og selst í því ástandi.
Laus strax.

9HU² PLOOM

VERÐ:PLOOM
9HU²
29,8 millj.

-18

6NµJDU£VPH²E¯OVN¼U
Falleg sex herbergja 163,5 fm íbúð á
tveimur hæðum ásamt 25 fm bílskúr
Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvö
baðherbergi. Björt og góð stofa með
góðum vestursvölum. Eldhús með hvítri
innréttingu. Þvottahús innan íbúðar.
Bílskúrinn er fullbúinn. LAUS STRAX.
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Víkurbakki 28 - Raðhús í Breiðholti

OPIÐ HÚS Í DAG
RAUÐAGERÐI 34A – PARHÚS

Verð: 59.000.000
Stærð: 200 m2

PIÐ

O

S

HÚ

Til afhendingar strax. Glæsilegt hús í grónu hverﬁ efst í rólegum
botnlanga með mjög fallegu útsýni yﬁr Esjuna og víðar.
Opið hús mánudaginn 9. desember
á milli kl. 17:00 - 17:30

T
L
E
S

Fallegt 160 fm raðhús á þremur pöllum. Fjögur svefnherbergi þar af hjónaherbergi þaðan sem útgengt er í garð. Baðherbergi m. baðkari og sturtu
og einnig er gestasalerni v. anddyri. Stór stofa með eikarparketi
og útgengt á 9 metra breiðar svalir er snúa í SV. Í garði er trépallur,
grasblettur, skjólgirðing og einnig lítið garðhús sem nýlega var endurnýjað. Gler á efri hæð hefur verið endurnýjað. Bílskúr m. góðu skápaplássi,
hiti í plani. V. 39,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Lautasmári 5 - Lyftuhús á besta stað.
IÐ
OP

Um er að ræða tvö hús, hvort um sig 200 fm, þar af 25 fm innb. bílskúr. Húsin eru fullbúin að utan með
marmarasalla. Að innan eru húsin tilbúin til innréttinga, fullmáluð, rafmagn fullfrágengið, loftnet og sími
ídregin, mynd-dyrasími, hlaðnir milliveggir, næturlýsing, vönduð innbyggð lýsing og hiti í gólfum með
hitastýringum í hverju rými. Lóðin grófjöfnuð. Davíð Davíðsson, s. 897-1820 og Rakel Kristinsdóttir,
s. 866-2745, sölufulltrúar fasteign.is, sýna húsið í dag kl. 17.15–18.00.

S

HÚ

Opið hús þriðjudaginn 10. desember
á milli kl. 17-18
Mjög góð nýleg 95 fm 3-4ra herbergja íbúð á 3.hæð í eftirsóttu lyftuhúsi
rétt við alla verslun og þjónustu. Góðar innréttingar, parket, yﬁrbyggðar
suður svalir, þvottahús í íbúð, 2 svefnherbergi, sjónvarpshol og stofa.
Laus ﬂjótlega. Örfá skref yﬁr í félagsþjónustu eldri borgara við Gullsmára.
V. 28,5 millj. Uppl. Ingólfur S:896-5222

Verð kr. 59.000.000.

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27
Sími:588-4477. ingolfur@valholl.is
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OIDVNHL²PH²DXND¯E¼²
²
Fallegt 242 fm einbýlishús með aukaíbúð
ásamt rúmgóðum bílskúr. Efri hæðin er
136 fm, aukaíbúðín er 63 fm auk þess er
bílskúrinn 43 fm. Fjögur svefnherbergi.
Stór og björt stofa. Fallegt nýlegt eldhús.
Laus strax. Falleg lóð og góð staðsetning
í Hafnarfirði.
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Tjarnargata 4

•

101 Reykjavík

•

Sími 511 3101

Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali

•

Fax 511 3909

•

www.101.is

•

101@101.is

Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali
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Vegna aukinnar eftirspurnar
vantar allar gerðir eigna á skrá.
Vesturbrún - 104 Reykjavík

Funalind 11- 201 Kóp.
S
HÚAG
Ð
D
I
P JU

O RIÐ
Þ

Funalind 11,
Opið hús
þriðjudaginn 10.12.
kl. 17:30-18:00
Vel skipulögð 99 fm,
4 herbergja íbúð, á 2. hæð
á góðum stað í Kópavogi.
Rúmgóðar svalir sem snúa
til suðurs. Mjög stutt í
alla þjónustu.
V-27,9 millj.

Freyjugata - 101 Rvk
Góð 43,9 fm 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð í litlu
tvíbýlishúsi við Freyjugötu
í Reykjavík. V-16,5 millj.
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Sólmundarhöfði - 300 Akranes

Hliðsnes - 225 Álftanes

Glæsilegar íbúðir í
8. hæða fjölbýlishúsi
við Sólmundarhöfða 7
Akranesi. Íbúðirnar eru
frá 75,1 - 134,3 fm. og er
stókrkostlegt útsýni úr
öllum íbúðum. Íbúðirnar
verða með vönduðum
innréttingum. Allar íbúðir
eru með góðum svölum.
Stæði í bílageymslu fylgir
20 íbúðum.

Sjarmerandi húseign
byggð 1938. Húsið er
136 fm á tveimur
hæðum auk kjallara,
nýstandsett að utan sem
innan á vandaðan máta.
Frábær staðsetning við
sjávarsíðuna umlukin
náttúrufegurð. Eign sem
vert er að skoða.
V-29,7 millj.

Lækjasmári - 201 Kóp.

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

Laugateigur - 104 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 4 herbergja, 152,1
fm sérhæð á frábærum
stað í Kópavogsdalnum.
Endurnýjað baðherbergi,
3 góð svefnh. og glæsileg
björt stofa. Afgirtur
garður og húsið liggur að
góðu útivistarsvæði. Mjög
góð staðsetning og stutt í
alla þjónustu.
V 43,8 millj.

Álfholt - 220 Hfj

Stórglæsileg eign í
Teigunum. Á aðalhæð er
eldhús, tvö svefnh., baðh.,
samliggjandi stofur, og er
útgengt út á þakverönd
og þaðan niður í lokaðan
garð með heitum potti.
Efri hæð: þrjú svefnh.
ásamt eldhúsi og baðh.
með sturtu sem í dag er
rekið sem gistiheimili með
öllum tilskyldum leyfum.

Atvinnuhúsnæði Sandgerði
Einstaklega vel staðsett
2160 fm atvinnuhúsnæði
við hafnarbakkann í
Sandgerði. Grunnflötur
er 1910 fm Lofthæð
við útvegg er 6,2 m.
Heildarstærð eru 14.200
rúmmetrar. Húsnæðið er í
dag u.þ.b. fokhelt. Nánari
upplýsingar veitir Leifur
Aðalsteinsson í sím 8208100 eða á leifur@101.is

Þórðarsveigur - 113 Rvk.

Mjög falleg og snyrtileg
95 fm íbúð með sér
inngangi á 1. hæð með
sér verönd í litlu fjölbýli.
Barnvinsamlegur og góður
staður. V-22.4 millj.

Brautarholt 10-14 - 105 Rvk.
TILIGU
LE

Stórglæsilegt 550 fm
skrifstofuhúsnæði að
Brautarholti 10-14 á 3.
hæð. Eignin er öll hin
glæsilegasta með miklum
möguleikum. Hentar vel
undir margvíslega starfsemi. Í rýminu er gott
eldhús ásamt snyrtingum.
Svalir liggja allan hringinn
í kringum eignina með
góðu útsýni.

Þverholt 14 - 101 Rvk
TILIGU
LE

Mjög gott skrifstofuhúsnæði til leigu á góðum
stað í miðbænum.
Húsnæðið skiptist í
5 -6 skrifstofurými,
fundarherbergi, geymslu
og snyrtingu. Í rýminu er
eldhúsaðstaða.

... gott að muna, Tjarnargata 4
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Völuás , Reykjanesbæ

SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

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

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

BOLHOLT

Stórglæsilegt einbýlishús í Reykjanesbæ.
Stórar stofur, glæsilegt eldhús, granít ﬂísar á öllum gólfum og borðum. Hjónasvíta
með fallegu bað- og fataherbergi, 2 stór barnaherbergi, granít ﬂísar á gólﬁ og
borðum.Innangengt er í bílskúr sem er meðgranít ﬂísum á gólﬁ. Frábært útsýni, ekki
verður byggt fyrir framan.

Verð 58.000.000 kr.

Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á 3. hæð í
vel staðsettu lyftuhúsi miðvæðis í Reykjavík við fjölfarna umferðaræð. Húsnæðið er
237,3 fermetrar að stærð auk 23,2 fermetra sameign, samtals 260,5 fermetrar
og skiptist í móttöku, fjölda skrifstofuherbergja, fundarherbergi, kafﬁstofu o.ﬂ.
Góðar tölvulagnir.
Sanngjörn langtímaleiga. Húsnæðið er
laust til afhendingar nú þegar.

Hafnargata 27 • 230 Keﬂavík
Símar 421 1420 / 421 4288
asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Blaðberinn
bíður þín

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

Blaðberinn...

.....góðar fréttir fyrir umhverfið

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

Fjárfesting – Leigutekjur

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

Góð eign
gulli betri

Brávallagata – Vesturbær.

Höfum til sölu nokkur ný tæplega 50 fm iðnaðar- og frístundarbil við Steinhellu í Hafnarfirði.
Bilin geta hentað bæði einstaklingum og litlum fyrirtækjum sem verkstæði,heildsala, vinnustofa, lager,
frístundarbil eða geymsla fyrir húsbílinn og aðra muni. Hægt er að fá bilin afhend með millilofti.
Hér getur verið um góðan fjárfestingarkost að ræða því mikil ásókn er í að fá svona eignir leigðar og ávöxtun
mun meiri en t.d. í íbúðarhúsnæði. Ekki er vsk kvöð á húsnæðinu.
Skoðið myndir á Facebooksíðu: Steinhella 14.
Hægt er að yfirtaka 4,7 m. kr. lán. Verð 8,9 m. Nánari upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

Safamýri – 1. hæð, 108 Rvík.

Mjög góð 2ja herb. íbúð.
Íbúðin er 70,2 fm, nýtt bað og mikið tekin í geng.
Eldhús opið í stofu og rúmgott svefnherbergi.

Mjög góð 4ra herb. 127,8 fm endaíbúð
með bílskúr. Góðar innréttingar og rúmgóð
stofa með góðum svölum.

Verð 22,9 millj. - Sjón er sögu ríkari!
Allar nánari uppl. og skoðun veitir
Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Verð 32,9 millj.
Allar nánari uppl. og skoðun veitir
Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038
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112 Reykjavík

Hólmvað
Raðhús/búseturéttur

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Brúnastaðir 11
Nánari upplýsingar veitir

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

Óskar R. Harðarson

Raðhús 97,5 m² að stærð
Hús á einni hæð
Stæði í bílakjallara fylgir
Afgirtur garður, pallur
Góð staðsetning
Verð:

11,0 millj.

:!

hdl. og löggiltur fasteignasali

•
•
•
•
•

TIL SÖLU

Barðastaðir 9, 112 Reykjavík

Einstaklega falleg 166,3 ferm. penthouseíbúð á tveimur hæðum, glæsilegt útsýni.
Neðri hæð: Komið er inn í parketlagt hol,
góðir skápar og skóskápur. Flísalagt bað í hólf
og gólf með fallegri innréttingu. Svefnherbergi
með rúmgóðum skápum. Stofa og borðstofa
parketlögð með glæsilegu útsýni og útgeni út
á svalir. Flísalagt eldhús með vandaðri innréttingu, flísalagt þvottahús.
Efri hæð: Stórt sjónvarpshol og góðar svalir, stórt herbergi með vönduðum
skápum, flísalagt bað inn af svefnherberginu með fallegri innréttingu. (kjörið fyrir
unglinginn) Íbúðinni fylgir stórt stæði í bílageymslu, dekkjageymsla og mjög stór
geymsla. Frábært útivistarsvæði, golfvöllur, frábærar gönguleiðir og stutt í margskonar þjónustu. Möguleiki að taka minni íbúð uppí.
Allar nánari upplýsingar veitir Magnús GSM 892-3467 eða magnus@midbaer.is

Barðastaðir 9, 112 Grafarvogur. Verð: 45.000.000

Nánari upplýsingar veitir

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

Óskar R. Harðarson

Fallegt, hlýlegt og vel skipulagt 176fm
raðhús á einni hæð.
Innbyggður bílskúr með geymslulofti.
4 svefnherbergi, hátt til lofts.
Verönd framan og aftan við húsið.
Steinsnar frá Korpúlfsstaðargolfvelli.
Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

49,9 millj.

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
Prestastígur 6 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð sem er um 107 fm
að stærð ásamt stæði í bílakjallara. Íbúðin er á fyrstu hæð í fjögurra
hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Aðgangur að samkomuhúsi fylgir. Verð
búseturéttarins er um kr. 4 millj. og eru mánaðargjöldin um 160.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.
Umsóknarfrestur er til 13. desember n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma
552-5644 milli kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar
um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

Búmenn auglýsa íbúðir
Lóuland 8 í Sveitarfélaginu Garði
Til sölu er búseturéttur
í parhúsi. Um er að ræða
3ja herbergja íbúð um 90 fm
ásamt um 35 fm bílskúr með
millilofti. Einnig fylgir garðskáli
ásamt heitum potti. Ásett verð
er 8.7 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 115.000.-Í
mánaðargjaldinu er allt nema
rafmagn samkvæmt mæli.
Umsóknarfrestur er til 13. desember n.k.

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílaþjónusta

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

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Spádómar

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

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

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

DODGE RAM 3500 MEGA
CAB DÍSEL 2008
Leður, rafmagn í öllu, Dvd skjár,
sóllúga, 38” dekk, drkr., plasthús, ofl.
Ek 142þ.km, Topp viðhald ! Glæsilegur
Ram. V: 5.990þ Ath skipti Uppl í síma
663-2430.

Jólatilboð á filmuísetningum í bíla,
15% afsláttur. Tilvalin jólagjöf. www.
aukaraf.is Sími:5850000

Aukahlutir í bíla

Málarar
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða
málningarþjónusta. S. 778 0100.

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

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

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

Búslóðaflutningar

TILBOÐ 2.690.000NISSAN X-trail diesel. Árgerð 2008,
ekinn 128 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.290.000- TILBOÐ 2.690.000.
ath skipti góður bíll Rnr.760207.

GE Bílar
Bolafæti 1, 260 Reykjanesbær
Sími: 420 0400
www.gebilar.is

M.BENZ VIANO CDI 4MATIC
4WD 2008
Nýskráður 5 2008. Innfluttur nýr af
umboði. Einn eigandi ! Ek. aðeins
107þ.km. Sjálfskiptur, leður drkr. ofl.
Skráður fyrir 8. Verð 6.450þ Uppl. í s.
663-2430.

250-499 þús.

Mikið úrval af LED og Xenon
ljósabúnaði á alls kyns farartæki. Flott
jólagjöf sem eykur öryggi vegfarenda.
Verð frá 8.900kr. www.aukaraf.is
S.5850000

Hjólbarðar

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

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

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

Rafvirkjun

Húsaviðhald

Lítið keyrð tvö 13 tommu Marshal
nagladekk. Stærð: 155/80R13 79Q
Lítið keyrð fjögur 13 tommu Cooper
sumardekk. Stærð: 175/70R13 82 T
Verð 6.000 stk. Ef öll eru keypt 5.000
stk. Sími 661-5998

Varahlutir
VW - SKODA - VARAHLUTIR
FORD Transit Connect langur. Árgerð
2012,Nýr bíll óekinn. dísel, 5 gírar.
Verð 2.490.000.- Er á staðnum.
Rnr.155563

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

GULUR SPARIBAUKUR - 280
ÞÚS!
VW POLO 1.0 árgerð 2001 ek.140 þús,
3ja dyra, beinskiptur, cd, ný skoðaður!
eyðir mjög litlu um 5ltr/100 ásett verð
450 þús TILBOÐ 280 þús s.841 8955
HONDA CRF 150 R. Árgerð 2008,
4 strokka, 23hö, umboðshjól í
topp standi, Ásett verð 390.000.
Rnr.117979. Er á staðnum,

500-999 þús.

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.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

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

Önnur þjónusta

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.

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

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

Viðgerðir
AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
IMPREZA TURBO - LÆKKAÐ
VERÐ 790ÞÚS !
SUBARU IMPREZA GT TURBO árg‘99
wagon 17” wrx felgum á góðum
nagladekkjum, lakk mjög gott,
filmur, topplúga, körfustólar, kastarar,
dráttarkrókur ofl verð 790 þús
möguleiki á 100% visa láni s.841 8955

SKODA Superb ambition 170
hö. Árgerð 2012, ekinn 66 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.490.000.
Rnr.140870.

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

ÞJÓNUSTA

Snjómokstur á bílaplönum fyrir
fyrirtæki og annað. Gref fyrir dreni
og skolpi. Fjarlægi efni og kem með
nýtt. Einnig steinsögun, kjarnaborun
og pallasmíði. Vönduð vinnubrögð. S.
863 1291.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Bílar óskast
Pípulagnir
MM Pajero árgerð 2000, diesel 3,2
leður, 7manna, ek. 255þús., vetrardekk,
lítur vel út, þjónustubók, verð kr.
1.350.000,- gsm 821-6292.

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

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

MERCEDES BENZ Ml 250 dísel bluetec
4matic . Árgerð 2012, ekinn 12 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.690.000.
Rnr.990625.

Sendibílar
Toyota LandCruiser GX diesel, árg.
2000, 7manna, ek. 291 þús., nýleg
vetrardekk, þjónustubók, verð kr.
1.380.000,- gsm 821-6292.

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

Hreingerningar
KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.790.000. Rnr.990645. 6.5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

FALLEG KVÖLDLJÓS
Mikið úrval af fallegum
saltkristalslömpum. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös: kl 14-18, lau 12-15 Sími 5178060. www.ditto.is

Nissan Terrano Luxury árgerð 2004,
diesel 3,0 7manna, ek. 214þús.,
ný vetrardekk, ný kúpling og fl.,
þjónustubók, verð kr. 1.390.000,- gsm
821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

STRÚCTOR
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.
Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga
reynsla. Þorsteinn s. 893 6994
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.
Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl. fl.
Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S. 866
9784 & 775 6622.

Nudd

Save thee Child
Children
re á Íslandi

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

DESEMBER TILBOÐ NUDD.
Opið öll kvöld til kl. 21 til jóla.
Nuddstofan Jera S. 659-9277
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Óskast keypt

NONNABITI

Ökukennsla

Starfsmaður óskast í Reykjavík í
100% vinnu.
Reyklaus og þarf að geta unnið
undir álagi.
Ekki yngra en 20 ára.

KAUPI GULL !

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

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

til sölu

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Upplýsingar í s. 899 1670 eða
sendið umsókn á
nonnabiti@nonnabiti.is
eða á staðnum.

HEIMILIÐ

'L¾SILEG H¹RSTOFA Å 
Til sölu glæsileg og þekkt hárstofa í
miðborginni, selst vegna sérstakra aðstæðna.
Traustur meðeigandi kemur líka til greina.
Uppl. gefur Óskar í síma 773-4700
Fyrirtækjasala Ísl. S: 520-3500 www.atv.is.

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )

Heimilistæki
Siemens þvottavél 1400 snúninga
selst ódýrt. s. 697-9509

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

Upplýsingar í síma 661 7000.

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

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

Yndislegir og gullfallegir Dverg
Schnauzer hvolpar til sölu. Eru
tilbúnir til afhendingar. Afhendast
ættbókafærðir hjá HRFÍ,
heilsufarsskoðaðir, örmerktir og
tryggðir hjá Vís. Áhuga samir hafi
samband við Margréti í síma 8652320
eða maggak@vortex.is

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

HÚSNÆÐI

Húsnæði í boði
Hljóðfæri
LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Mjög vel með farinn Yamaha Flygill
(190 cm) til sölu. Einnig til sölu lítið
notað píanó. Uppl. í s. 899 3133.

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

Til bygginga
Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. JS
Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897
4996 & 699 2502. Opið virka daga
8-18 og lau 10-16.

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.

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

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

Við náum til fjöldans

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

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

HEILSA

ATVINNA

Atvinna í boði
ÞAKVINNA
Verktakafyrirtæki óskar eftir
aðstoðarmönnum sem fyrst. Góð laun
í boði. S. 892 5085.

Brandenburg

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á: WWW.
VIDUR.IS

Heilsuvörur
Ég náði árangri með Herbalife. Frítt
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920,
rkbald@simnet.is
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

Við sjáum um örugga dreiﬁngu á fjölpósti

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

Póstdreiﬁng dreiﬁr fjölpósti sex daga vikunnar til heimila

Nudd
TANTRA NUDD

Ný sending af öryggisskápum frá
Chubb, 15% afsláttur til áramóta.
Optima ehf. Vínlandsleið 6-8 s. 5889000 www.optima.is

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S.
698 8301 www.tantra-temple.com
Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60%
landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið
til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn
á heimilin. Örugglega til þín.
Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
Póstdreiﬁng | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | Sími 585 8300 | postdreiﬁng.is
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Randver og Birna í formannsframboð
Félag íslenskra leikara heldur aðalfund sinn í dag.

MERKILEGUR MAÐUR John Malkovich hefur marga fjöruna sopið.

Stórafmæli
hjá stórleikara

Aðalfundur FÍL, Félags íslenskra leikara, verður haldinn í dag klukkan korter yfir fjögur í Iðnó. Dagskrá fundarins hefur þegar verið send út en þar
ber helst að nefna kosningu formanns
félagsins. Í framboði eru þau Randver
Þorláksson og Birna Hafstein.
Randver er sitjandi formaður FÍL en
hann tók við af Eddu Þórarinsdóttur
árið 2003. Aðspurður segir hann aldrei
annað hafa komið til greina en að bjóða
sig fram í þrjú ár í viðbót.
„Nei, það kom ekki annað til greina,“
segir Randver. Hann fagnar jafnframt samkeppni frá mótframbjóðanda sínum. „Ég held ekki að það sé

RANDVER
ÞORLÁKSSON

BIRNA HAFSTEIN

nein kosningabarátta í gangi.“ Birna
er meðal annars þekkt fyrir leik sinn í
kvikmyndinni Heiðin frá árinu 2008 og

leikritinu Stóru börnin sem frumsýnt
var í síðasta mánuði.
Einnig verður á fundinum kosið um
þrjá varamenn stjórnar og eru í framboði þau Viktor Már Bjarnason, Ilmur
Stefánsdóttir og Hallgrímur Ólafsson.
Athygli vekur að Hrafnhildur Theodórsdóttir lét af störfum sem framkvæmdastjóri FÍL hinn 1. desember
síðastliðinn eftir tæplega fimmtán
ára starf hjá félaginu. Sagði hún af
sér eftir að starfshópur á vegum FÍL
gaf út skýrslu þar sem útlistaðar voru
æskilegar breytingar á starfsemi
félagsins. Enn er óráðið hver tekur við
af henni.
- bá

Bandaríski leikarinn John Gavin Malkovich
er sextugur í dag. Hann hefur leikið í meira
en sjötíu kvikmyndum.
Leikarinn John Gavin
Malkovich fæddist á þessum degi árið 1953 og fagnar því sextugsafmæli sínu í
dag. Hann fæddist í bænum
Christopher í Illinois-fylki
í Bandaríkjunum og ólst
upp í bænum Benton. Hann
fékk fyrst áhuga á leiklist í
miðskóla og lærði leiklist í
háskólanum Illinois State.
John, ásamt Joan Allen,
Gary Sinise og Glenne
Headly, varð meðlimur í
leiklistarfélaginu Steppenwolf í Chicago árið 1976.
Hann flutti til New York
fjórum árum seinna til
að leika í leikritinu True
West eftir Sam Shepard og

hlaut Obie-verðlaunin fyrir
frammistöðu sína. Síðustu
þrjátíu ár hefur John leikið
í meira en sjötíu kvikmyndum. Hann hlaut Óskarstilnefningar fyrir hlutverk
sín í kvikmyndunum Places
in the Heart og In the Line
of Fire. Hann hefur einnig leikið í myndum á borð
við Empire of the Sun, The
Killing Fields, Dangerous
Liaisons, Of Mice and Men,
Being John Malkovich og
RED sem hafa hlotið mikið
lof gagnrýnenda. Þá hefur
hann framleitt fjöldann
allan af kvikmyndum, til
dæmis Juno og The Perks
of Being a Wallflower. - lkg

MERKISATBURÐIR
1425 - Kaþólski háskólinn í Leuven er stofnaður.
1793 - Fyrsta dagblað New York-borgar, American Minerva, er
sett á laggirnar af Noah Webster.
1851 - Fyrstu YMCA-samtökin í Norður-Ameríku eru stofnuð í
Montreal í Quebec.

STELLA HAUKS Þetta er önnur plata söngkonunnar og lagasmiðsins

1875 - Rifflasambandið í Massachusetts, elsti, virki byssuklúbbur í Bandaríkjunum, er stofnað.

Yﬁrferð yﬁr líﬁð

1897 - Aðgerðasinninn Marguerite Durand stofnar femínistablaðið La Fronde í París.
1911 - 84 láta lífið í námusprengingu nálægt Briceville í Tennessee.
1922 - Gabriel Narutowicz verður fyrsti forseti Póllands.
1941 - Kína, Kúba, Gvatemala og Filippseyjar lýsa yfir stríði á
hendur Þýskalandi og Japan í seinni heimsstyrjöldinni.
1953 - General Electric gefur út yfirlýsingu þess efnis að öllum
starfsmönnum sem eru kommúnistar verði sagt upp hjá fyrirtækinu.
1960 - Fyrsti þátturinn af Coronation Street, langlífustu sápuóperu heims, fer í loftið í Bretlandi.

MYND/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

Tónlistarkonan opinskáa Stella Hauks gaf út sinn annan geisladisk á dögunum. Hún
fjallar um líﬁð og aldurinn og segist ekki vera „á sama tíma og aðrir“.
Söngvarinn og baráttukonan Stella
Hauks gaf út aðra plötu sína á dögunum en hún ber nafnið Trúður í felum.
Stella fer þar um víðan völl og gerir að
sögn upp viðburðaríka ævi sína.
„Þetta er svona yfirferð yfir lífið,“
segir Stella sem vakið hefur athygli
fyrir opinskáa og hreinskilna textasmíð.
„Nafnið Trúður í felum er tilvísun
í það að vera miðaldra kona í samfélaginu,“ segir hún um heiti plötunnar,
sem er jafnframt heiti eins laga hennar. „Það er svolítið þannig að maður
gengur um bæinn og finnur að maður
er bara ekki á sama tíma og aðrir.“
Söngkonan neitar því ekki að hún sé

farin að finna svolítið fyrir árunum
og hefur hún glímt við veikindi undanfarið.
„Það bara fylgir aldrinum,“ segir
Stella sem er astmasjúklingur.
Stella kláraði plötuna á æskuslóðum
sínum í Vestmannaeyjum, en þangað flutti hún aftur nýlega. Platan var
unnin með hjálp nokkurra þekktra tónlistarmanna, en meðal þeirra má nefna
Andreu Gylfadóttur og Tómas Tómasson úr Stuðmönnum. Hún segir það
koma sér mjög vel að hafa svona hæfileikaríka kunningja innan handar.
„Þetta eru bara vinir mínir,“ segir
Stella. „Ég hefði nú ekki gert neitt án
þeirra.“

Nafnið Trúður
í felum er tilvísun í
það að vera miðaldra kona í
samfélaginu.
Stella Hauks

Fyrri plata Stellu kom út árið 1999
og bar einfaldlega nafnið Stella. Á
þeirri plötu söng Stella á áhrifaríkan átt um samkynhneigð sína
og var trúbadorstíl hennar líkt við
tónlist Hauks Torfasonar og Bubba
Morthens.
bjarkia@frettabladid.is

Menningarhátíð til styrktar geðdeild
Leikhópurinn Ungleikur heldur tónleika, stuttmyndasýningu, spunamót og ﬂeira í janúar.
2003 - Sex deyja og fleiri særast í sprengingu í miðbæ Moskvu í
Rússlandi.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Ungleikur, leikhópur skipaður ungum
og upprennandi leikurum og leikskáldum, stendur fyrir menningarhátíð í
janúar. Ber hún nafnið „Nýárshátíð í
Reykjavík“ og er henni ætlað að safna
pening til styrktar geðdeild Landspítalans.
„Þessi hugmynd kemur eiginlega til
þegar fjárlögin eru birt,“ segir Stefán
Ingvar Vigfússon, einn skipuleggjenda
hátíðarinnar. Hann segir umræðu hafa
sprottið upp í kjölfar fjárlaganna um
hvort fólk kjósi að halda uppi læknum eða listamönnum. „Okkur fannst
það svolítið eins og að fara á barinn
alla helgina og spyrja svo börnin sín:
‚Hvort viljið þið borða á sunnudag eða
mánudag?“ segir Stefán. Ungleikur

vilji með hátíðinni sýna fram á mikilvægi bæði lista og heilbrigðiskerfis
fyrir samfélagið.
Á hátíðinni mun kenna ýmissa
grasa, en ásamt myndlistarsýningu
og ljóðalesturs verða haldin bæði stuttmyndasýning og spunamót, sem öllum
ungmennum er frjálst að skrá sig í.
Spunamótið fer fram á skemmtistaðnum Harlem 18. janúar en stuttmyndasýningin í Norræna húsinu 31. janúar.
Opið er fyrir umsóknir fyrir báða viðburðina til 5. janúar, en þær má senda
á ungleikur@gmail.com.
- bá
GÓÐGERÐARSINNAR Stefán, Guðbrandur
og Pétur eru skipuleggjendur Nýárshátíðar í
Reykjavík.
MYND/SIGRÍÐUR KRISTÍN KRISTJÁNSDÓTTIR
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Tilboðið gildir aðeins í dag 9. desember
Krónan Krónan
Krónan
Árbæ Bíldshöfða Breiðholti

Krónan
Granda

Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

Krónan
Krónan Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Reykjavíkurvegi Vallakór Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Ég þoli ekki að
Ertu
horfa uppá þetta viss?
lengur! Tíminn er
kominn!

Já! Þetta er
mín endanlega
ákvörðun! Taktu Ókei...
úr sambandi!

Takk Bára!
Betri staður
bíður!

Við
skulum
vona
það!

Hann má
bara vera
hér!

Hvað gerum við
við örbylgjuofninn!

P¢QXGDJVNY·OG
/0
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)U¢E§UJDPDQ¿¢WWDU·±»U
VPL±MX&KXFNV/RUUHVHPHU
PD±XULQQ¢EDNYL±WG
7ZRDQGD+DOI0HQ

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Ertu að fara
að kaupa
jólagjafir
á síðustu
stundu?
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BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hey, ég er búin
að ákveða
hvaða leik
við ættum að
spila!

+U\±MXYHUNDPHQQVHWMDIM·O
VN\OGX(OOHQ6DQGHUV®K§WWX
RJVNLSDKHQQLD±P\U±D
IRUVHWD%DQGDU®NMDQQD

Nú, já...ég er elst.

Og? Þú fékkst að velja
leik síðast!

Og??

Ertu búin að
ákveða það?

Og??

Og????

alltaf
sama
leikinn.

Og????
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
„Ég skil ekki af hverju fólk er hrætt við nýjar hugmyndir.
Ég er hræddur við þær gömlu.“
– John Cage
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Gunnar Björnsson
Dagur Arngrímsson (2.378) vann
skákkonuna Guliskhan Nakhbayeva
(2.277) frá Kasakstan í fyrstu
umferð First Saturday-móts í
Búdapest.
Svartur á leik:

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. sía, 6. klaki, 8. kvikmyndahús, 9.
útdeildi, 11. berist til, 12. slímdýr, 14.
sveigur, 16. nafnorð, 17. stormur, 18.
hljóma, 20. komast, 21. skák.

11

14
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2

1

LÓÐRÉTT
1. lækka, 3. í röð, 4. land í SuðvesturAsíu, 5. leikföng, 7. skemmtun, 10.
fley, 13. krá, 15. tafl, 16. veiðarfæri,
19. frá.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. sáld, 6. ís, 8. bíó, 9. gaf,
11. bt, 12. amaba, 14. krans, 16. no,
17. rok, 18. óma, 20. ná, 21. tafl.
LÓÐRÉTT: 1. síga, 3. áb, 4. Líbanon,
5. dót, 7. samkoma, 10. far, 13. bar,
15. skák, 16. nót, 19. af.
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Krakkar, ætlið þið að rífast
eða leika?
Rifrildi
er
Hún
leikur. velur

37. … Hxf2+! 38. Kxf2 Dh2#. Góð
byrjun hjá Degi sem er meðal tíu
keppenda í SM-flokki mótsins. Guðmundur Gíslason og Oliver Aron
Jóhannesson eru meðal keppenda
í FIDE-flokknum á London Chess
Classic.
www.skak.is. Jólaskákmót í Vin í
dag.
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Verðvernd Max

Skilaréttur Max

Panasonic DMPBD79BK
Blu-Ray spilari með DVD uppskölun í 1080p. High Def 1080p @ 24fp. DTS-HD
og Dolby TrueHD fyrir hágæða 7.1 heimabíó. DTS-HD Masterr Audio Essential
/ DTS-HD High Resolution Audio. 2x USB og HDMI tengi með Deep Color.
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Poppvél

Ísvél
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Philililip
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MP3 spilarii

3.989
Opið mán. - fös. kl. 11-19
Laugardaga
kl. 11-18
Sunnudaga
kl. 12-18

SÍMI 412 2200

BEINT Á MÓTI IKEA
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Svakalega áhrifamiklar myndir sem sýna konur í stríði
Æskulýðssamtökin KFUK og UN Women standa fyrir kvikmyndasýningu og umræðum á alþjóðlegum degi mannréttinda í Bíó Paradís.
Æskulýðssamtökin KFUK og UN
Women á Íslandi standa fyrir
kvikmyndasýningu í Bíói Paradís næstkomandi þriðjudag, á
alþjóðlegum degi mannréttinda.
Sýnd verður kvikmyndin Pray
the Devil back to Hell, sem fjallar
um viðbrögð kvenna við borgarastyrjöld í Líberíu. Myndin er hluti
af kvikmyndasyrpunni „Women,
War and Peace,“ sem framleidd er
af sjónvarpsstöðinni PBS.
„Það er gaman að sjá umfjöllun um stríð og mannréttindabrot

út frá sjónarhorni kvenna, sem á
það svolítið til að gleymast,“ segir
Kristín Sveinsdóttir, ein skipuleggjenda sýningarinnar. Kristín og félagar hennar stóðu fyrir
sams konar sýningu 27. nóvember
síðastliðinn og hún útilokar ekki
að fleiri myndir úr syrpunni verði
teknar til sýninga.
Sýningin hefst klukkan átta og
kostar 500 krónur inn. Eftir sýningu mun Hanna Eiríksdóttir, herferðarstýra UN Women, stjórna
umræðum og svara spurningum

Kristín Sveinsdóttir
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Skipuleggjendur sýningarinnar
hvetja sem
flesta til að
mæta

í tengslum við myndina. „Þessar
myndir eru svo svakalega áhrifamiklar að það er fínt að gefa
áhorfendum smá tíma til að anda
og tala saman eftir sýningu,“
segir Kristín.
- bá
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KRISTÍN
SVEINSDÓTTIR

Það er gaman að sjá
umfjöllun um stríð og
mannréttindabrot út frá
sjónarhorni kvenna.
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Hátíðarkrafturinn
kemur úr Knorr
Settu hátíðarkraft í
sósuna með Knorr
– kraftinum sem þú
þekkir og treystir!

EMILÍANA
Í EINS ÁRS
AFMÆLI
Hönnunar- og sprotafyrirtækið As We Grow hélt sölu
í Spark Design Space. Fyrirtækið lét ágóða af sölu á
húfum og treﬂum renna til Barnaspítala Hringsins í
tilefni þess að eitt ár er liðið frá því vörur fyrirtækisins fóru á markað. Margt var góðra gesta.
HLÝLEGAR

Söngkonan
Emilíana
Torrini
ásamt
Möru.
FRÉTTABLAÐIÐ/
DANÍEL

SÆLIR
STOFNENDUR

María
Ólafsdóttir,
Gréta
Hlöðversdóttir og
Guðrún
Ragna
Sigurjónsdóttir
stofnuðu
As We Grow
í fyrra.

MEÐ SANS
FYRIR STÍL

Greipur
Gíslason
og Snæfríð
Þorsteinsdóttir eru
smekkfólk.

PARTÍPÍUR

ÍSLENSKA/SIA.IS/NAT 61885 11/12

Linda
Loeskow og
Róshildur
voru í
mögnuðu
stuði.

...kemur með góða bragðið!

Panasonic TXL39E6Y

139.990

GLÆSILEG HÖNNUN
Tækið er glæsilega hannað með örþunnum ramma utan um
skarpan LED skjá. Vandað, umhverfisvænt og í orkuflokki A+
Framúrskarandi myndgæði
100Hz Backlight Blinking tryggir
flöktlausa mynd og Vreal Smart
örgjörvinn gerir alla myndvinnslu
óaðfinnanlega.

S
Smart Viera
Smart VIERA færir þér Internetið á stóran skjá beint heim í stofu og gerir
S
þþér kleift að njóta efnis á mörgum formum ásamt því að halda sambandi
vvið vini á Facebook eða Twitter og þú getur horft á sjónvarpið um leið.
Með my Home Screen geta allir stillt viðmót sjónvarpsins eins og hentar.
M

Swipe
S
& Share 2.0
Stjórnaðu sjónvarpinu með snjallsímanum þínum óháð því hvort
S
hhann byggir á Android eða Apple stýrikerfi. Viera Remote App
ggefur þér möguleika á að senda margmiðlunarefni úr símanum
þþínum yfir í VIERA sjónvarpið þitt.

Panasonic TXL42E6Y

169.990
„It offers excellent picture quality
with good upscaling, deep black
levels and natural colors, and
packages it up in an atrractively
slim design“ cnet – Editors choice

Panasonic TXL50E6Y

249.990
IS
SM.

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
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Spinning kl. 20:13
BAKÞANKAR
Sögu
Garðarsdóttur

MACHETE ER MÆTTUR AFTUR Í
GEGGJUÐUSTU MYND ÁRSINS!
CHRIS
HEMSWORTH
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TOM
HIDDLESTON


EMPIRE

H

ógværð er dyggð og allt það en ég
er mjög góð í íþróttum. Svo góð að
ef heiðursnafnbótin íþróttamaður ársins væri ekki fyrir asnaskap takmörkuð
við atvinnufólk væri ég búin að hirða
hana nokkur ár í röð. Í ofanálag hef ég
mjög gott þol gagnvart erfiðum og leiðinlegum íþróttaaðstæðum og víla ekki
fyrir mér að stinga mér í barmafulla
laug af ósyndum börnum og fljótandi
gömlu fólki til að skriðsynda marga
kílómetra yfir það. Svo hef ég tvisvar
spilað Twister með drukknu fólki með
oddhvassa partíhatta.

ÞRÁTT fyrir þol og styrk er eitt



sport sem ég hef enga unun af;
spinning er andlausasta form líkamsræktar sem fyrirfinnst í hinum
þekkta heimi. Ef færustu vísindamenn
sögunnar, Einstein, Marie Curie og
Ævar vísindamaður, væru beðnir
um að setja fram 60 mínútna
langan fyrirlestur um stöðnun og andleysi hefðu þau
fundið upp og flutt spinningtíma. Engar rannsóknir hafa
svo sýnt fram á að nokkur
hafi þroskast tilfinningalega
í spinningtíma eða fundið
sig þar undir mismunandi
remixum af Euphoria. Eini

VARIETY

FRÁBÆR
GAMANMYND
ÁLFABAKKA

MACHETE KILLS
KL. 5:40 - 8 - 10:20
MACHETE KILLS VIP KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 5:40 - 8 - 10:20
DELIVERY MAN
THOR - DARK WORLD 3D KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 8
THE FIFTH ESTATE
KL. 5:30
ENDER’S GAME
KL. 10:40
ESCAPE PLAN
KL. 8
BAD GRANDPA
KL. 10:20
GRAVITY 2D
EGILSHÖLL

MACHETE KILLS
KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 8 - 10:20
DELIVERY MAN
KL. 5:30
ENDER’S GAME
KL. 8 - 10:30
ESCAPE PLAN
THOR - DARK WORLD 3D KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 5:50
GRAVITY 3D

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 10:30

MACHETE KILLS
DELIVERY MAN
ESCAPE PLAN
THOR - DARK WORLD 2D

KL. 5:30 - 8
KEFLAVÍK

ÉG veit vel að spinning brennir ótal
kaloríum, en ég skil ekki af hverju
aðferðin þarf að vera svona viðbjóðslega andlaus. Ég fór einu sinni með
mömmu í spinning og hún stóð upp
af hjólinu, tók fyrir eyrun og gólaði á
leiðinni út: ,,Þetta er bara an, span og
flan!“ Þetta gólaði hún svo með sömu
tilþrifum þegar fjárlagafrumvarpið
var kynnt og er farin að gera æ oftar,
enda hafa undangengnir sjö mánuðir
verið eins og samfelldur samfélagslegur spinningtími, þar sem nýskipaður
spinningstjóri öskrar fremst í rýminu að allt verði að kötta í drasl, allir
verði að púla og hamast hraðar til að ná
árangri og að 32 manna hópur hafi ekki
efni á öðrum geisladisk. Og ég er alltaf
að líta á klukkuna og bíða þess að tímanum ljúki.
GETUM við plís fylgt fordæmi móður
minnar og hætt þessum leiðindum,
stigið af niðurboltuðu hjólunum og farið
saman í nýja tíma? Eins og Zúmba, þar
sem fleiri konur leiða dansinn í átt að
sama markmiði á skapandi máta við
fjölbreyttari tónlist.

FÓLKSBÍLAR

AKUREYRI
KL. 8 - 10:20
KL. 5:40 - 8
KL. 5:30
KL. 10:20

Vertu með
!

Sportlegur
og sparneytinn

FJÖR NOTAÐRA BÍLA

FERÐA

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

Kauptu notaðan bíl af Brimborg
og þú átt möguleika á að vinna

400.000 KR.

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG
YFIR 27.000 MANNS Í AÐSÓKN!

GJAFABRÉF FRÁ WOWair *
Hvert myndir
þú fara?

Tilboð: 1.590.000 kr.
Mazda3 Advance

NVH90

FINNDU BÍLINN ÞINN Á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

Skráður júlí 2010, 1,6i bensín, beinskiptur
Ekinn 88.000 km.
Ásett verð: 1.790.000 kr.

MEGAS OG ÁGÚSTA EVA Tvíeykið

syngur hér saman á Listahátíð.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Syngja saman
um hátíðarnar
Listamennirnir Megas og Ágústa
Eva Erlendsdóttir hafa tekið
saman höndum og munu koma
saman á hinum ýmsu skemmtunum um hátíðarnar undir heitinu
Jólafólin. Tvíeykið hefur fengið til
liðs við sig gítarleikarann Kristin
Árnason og munu þau meðal annars frumflytja nokkur ný jólalög
eftir Megas.
„Þetta bara datt inn svona,
ég var beðinn um setja saman
jólaprógramm og fékk með mér
hana Ágústu,“ segir Megas. Munu
þau að sögn halda uppi notalegri
stemningu í nokkrum einkasamkvæmum fyrir jól. Ágústa Eva
hefur nokkrum sinnum áður komið
fram með söngvasmiðnum flinka
og ber hann henni vel söguna.
„Hún er bara díva,“ segir
Megas.
- bá

Friðrik Ómar
uppseldur

Í GÓÐU ÚRVALI

MACHETEKILLS
KL. 8 - 10:20
KL. 8
DELIVERYMAN
HUNGERGAMES:CATCHINGFIRE KL. 10:20

MACHETE KILLS
DELIVERY MAN
ENDER’S GAME
ESCAPE PLAN

maðurinn sem þú munt bókað finna í
spinningtíma er Sveinn Andri, ber að
ofan.

Friðrik Ómar sendi á dögunum
frá sér nýja plötu sem ber titilinn
Kveðja. Það er óhætt að segja frá
því að platan
fer afar vel
af stað í sölu
vegna þess að
hún er uppseld hjá útgefanda og líklegt
er að ýmsar
verslanir verði
uppiskroppa á
FRIÐRIK ÓMAR
næstu dögum.
Unnið er að því að ná nokkrum
hundruðum eintaka til landsins
sem allra fyrst en fleiri eintök
eru svo væntanleg í byrjun næstu
viku.
Á plötunni flytur Friðrik Ómar
ýmsa sálma og saknaðarsöngva,
bæði gamla og nýja.
- glp



THE HUNGER GAMES 2
THE HUNGER GAMES 2 LÚXUS
THE COUNCELOR
CAPTAIN PHILIPS
FURÐUFUGLAR 2D
TÚRBÓ 2D

KL. 4 - 5 - 8 - 9
KL. 5 - 8
KL. 8 - 10.30
KL. 8 - 10.45
KL. 5.45
KL. 3.30

MANDELA
THE PAST
NORTHWEST
PRINCE AVALANCHE
THE HUNGER GAMES 2
PHILOMENA
CAPTAIN PHILIPS
HROSS Í OSS

KL. 9
KL. 10.15
KL. 10.45
KL. 6
KL. 6 - 9
KL. 8
KL. 8
KL. 6



Miðasala á:

KL. 8 - 10.30
KL. 6 - 9
KL. 6

og

“ÞAÐ BESTA SEM HEFUR KOMIÐ
OOD Í LANGAN
L
FRÁ HOLLYWOOD
TÍMA”
S.B. - FBL

 AV

Toyota Avensis EXE

Kia Ceed EX RYZ21

Skráður september 2012, 1,6 dísil, sjálfskiptur
Ekinn 4.000 km.
Í ábyrgð
Ásett verð: 3.990.000 kr.

UZG16

Skráður nóvember 2007, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 104.000 km.

Skoðaðu úrvalið á

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 7. nóvember 2013 til og með 20. desember 2013 fara í pott. Einn heppinn vinningshaﬁ
verður svo dreginn út 23. desember 2013 og fær hann 400.000 kr. gjafabréf frá WOW air. Athugið á ekki við um umboðssölubíla.

“IT COULD BE HIS BEST FILM SO FAR” THE GUARDIAN

S.B. - FBL

Verð: 2.290.000 kr.

Tilboð: 3.790.000 kr.

Notaðir bílar
- Brimborg

HUNGER GAMES 2
MANDELA
PHILOMENA
CARRIE
FURÐUFUGLAR 2D

BESTA LEIKKONA Í
AÐALHLUTVERKI
TRIBECA 2013

ýÀ

5, 7, 10
8, 10:10
5:50, 8
10:50
5

SKEMMTIR ÍSLENDINGUM Grínistinn
heimsþekkti, Russell Brand, kemur fram
í Hörpu í kvöld og annað kvöld.
NORDICPHOTOS/GETTY

NÁNAR Á MIÐI.IS

MANDELA
THE HUNGER GAMES 2
NORTHWEST

Flottur og
vel búinn

Sparneytinn
og næstum
ónotaður

PARADÍS: VON

9,'(2'520(

THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN

PHILOMENA

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

Hlegið í Hörpu
Grínistinn og fjölmiðlastjarnan
Russell Brand kemur fram í Eldborgarsalnum í Hörpu í kvöld og
annað kvöld. Þar með lýkur hann
hálfs árs ferð sinni um heiminn
með uppistandið sitt, sem ber heitið Messiah Complex.
Sýningin mun taka á trúarbrögðum og hetjum mannkynssögunnar samkvæmt erlendum
fjölmiðlum, en hann mun einblína
með grínið að vopni á byltingarleiðtogann Che Guevara, mannréttindafrömuðina Gandhi og Malcolm X og svo Jesú Krist sjálfan.
Fyrirhuguð sýning hefur vakið
mikla athygli, meðal annars vegna
þess að Brand hyggst meðal annars troða upp í Mið-Austurlöndum, svo sem Abu Dabi og í Ísrael.
Í síðara landinu hafa ýmsir hópar
hvatt landa sína til að sniðganga
sýninguna vegna afstöðu Brands
til Palestínu.
Gera má ráð fyrir miklum
hlátri í Hörpu.
- glp

Gómsæt jól
Einstaklega ljúffeng samsetning,
heilt kirsuber hjúpað súkkulaði.

akka
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Góðar líkur á því að Guðbjörg semji við Potsdam

LÉTTARI JÓLAMATSEÐILL
Flott og þriggja rétta á Fjalakettinum.
Kvöldið á skilið rómantík.

FÓTBOLTI Landsliðsmarkvörðurinn Guðbjörg Gunn-

arsdóttir mun mögulega ganga frá samningi við
þýska stórliðið 1. FFC Turbine Potsdam í dag en
hún er í samningaviðræðum við liðið eftir að
hafa æft í Þýskalandi í síðustu viku.
„Það eru góðar líkur á því ég semji við liðið en
það getur auðvitað dregist aðeins á langinn
þar sem ég er stödd í Dóminíska lýðveldinu
og Potsdam ræðir við umboðsmanninn
minn. Ég vonast til að komast að samkomulagi sem fyrst,“ segir Guðbjörg.
„Það gekk mjög vel í Þýskalandi. Ég er búin
að fá eitt samningstilboð og gerði þeim
gagntilboð. Ég vonast til að ná samkomulagi á mánudag (í dag),“ segir Guðbjörg.
„Ég talaði örlítið við Margréti, aðallega

um þjálfarann, æfingarnar og lífið utan fótboltans,“ sagði
Guðbjörg en Margrét Lára Viðarsdóttir lék með 1. FFC
Turbine Potsdam og varð þýskur meistari með félaginu
árið 2012. Guðbjörg var fyrirliði norska liðsins Avaldsnes
í ár.
„Að mínu mati er erfitt að finna öllu betra lið en Potsdam í dag. Þeim finnst þeir sjálfir búa við bestu aðstæður
í Evrópu og ég hef aldrei séð jafn mikil gæði á æfingu.
Eftir að ég sleit hásin 2008 hef ég stefnt markvisst að því
að verða einn af bestu markvörðum Evrópu og ég tel að
samningur við Potsdam sé klárt skref í rétta átt,“ segir
Guðbjörg og bætir við: „Það væri frábær endir á árinu
2013 að semja við liðið. Þetta er mögulega mitt
besta tímabil hingað til. Ég er líka búin að
ræða það að fá númer 13,“ sagði Guðbjörg
- óój
í léttum tón.

Ekki heim fyrr en
korteri fyrir jól
VERÐ: 7.990 KR.

Miðbæjarmenning við Ingólfstorg
Aðalstræti 16 / 101 Reykjavík / Sími 514 6060 / www.fjalakotturinn.is

Aðalfundur
Golfklúbbsins Odds (GO)
YHUèXUKDOGLQQtJROIVNiODQXP8UULèDYHOOL
PiQXGDJLQQGHVHPEHUQNNO
'DJVNUi
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Félagar eru hvattir til að mæta

María Guðmundsdóttir rústaði á sér hnénu í apríl 2012 en kórónaði magnaða
endurkomu sína með því að vinna alþjóðlegt svigmót í Noregi í gær.
SKÍÐI „Ég er mjög ánægð. Þetta

small alveg í seinni ferðinni,“
sagði María Guðmundsdóttir
himinlifandi eftir að hafa unnið
sigur í gær á alþjóðlegu svigmóti í
Geilo í Noregi. María var tveimur
sekúndum á undan heimastúlkunni
Benedicte Oseid Lyche í mark.
Frábær seinni ferð
María var í öðru sæti eftir fyrri
ferðina en það átti engin svar
við frammistöðu hennar í seinni
ferðinni. „Ég ætlaði bara að gefa
allt í þetta, skíða tæknilega vel og
sleppa mér svo ég færi nú hratt,“
sagði María.
„Ég er að reyna að bæta mig
eins mikið á heimslistanum og
hægt er svo að ég fá betri stöðu
fyrir Ólympíuleikana. Ég náði að
bæta mig með þessum sigri,“ segir
María sem endaði í fimmta sæti á
svigmóti á sama stað daginn áður.
Það hefur gengið á ýmsu hjá
þessari tuttugu ára gömlu Akureyrarstelpu en María lét ekki stórt
áfall stoppa sig. Hún meiddist illa
í hné þegar hún féll í brautinni í
Hlíðarfjalli á Akureyri í keppni í
stórsvigi á Skíðamóti Íslands 2012
daginn eftir að hún varð Íslandsmeistari í svigi.
Eyðilagði allt í hnénu
„Ég sleit krossband, eyðilagði liðþófana og brotnaði líka. Það fór
bara eiginlega allt í hnénu. Það
er því æðislegt að vera komin til
baka. Þetta er langbesta mótið
mitt eftir meiðslin sem er frábært
og sýnir að þetta er hægt,“ segir
María.
„Það var mjög mikið sjokk að
lenda í svona alvarlegum meiðslum
en ég ætlaði mér alltaf að koma til
baka. Ég hugsaði aldrei þannig að
þetta væri búið,“ segir María.
Það reyndi ekki síður á hana
andlega að komast aftur á skrið í

KÁT MEÐ SIGURINN María Guðmundsdóttir hefur sýnt mikla þrautseigju með að
komast til baka í skíðabrekkuna og uppskar vel í gær.
MYND/ÚR EINKASAFNI

brekkunni vitandi hvað gerðist í
Hlíðarfjalli í apríl 2012. „Ég var
pínusmeyk fyrst og þá sérstaklega
í stórsviginu þar sem maður fer
hraðar. Núna er það allt að koma,“
segir María.
Það fer ekki á milli mála að sigurinn í gær var risaskref fyrir
hana. „Ég hafði unnið FIS-mót
fyrir meiðslin en það voru ekki
eins sterk mót. Styrkleikinn ræðst
af því hversu margar góðar eru
með og þetta er sterkasta mótið
sem ég hef unnið. Það er bara
snilld og gerist ekki betra,“ segir
María.
María er að keppa mikið ásamt
félögum sínum í landsliðinu í
alpagreinum. „Við erum búin
að ferðast mikið og skíða heilan
helling. Það hefur gengið mjög
vel,“ segir María sem fær ekki

langan tíma til að fagna sigrinum
frá því í gær. „Á morgun (í dag)
keyrum við til Trysil í Noregi
og ég keppi þar í tveimur
stórsvigsmótum á þriðjudag og
miðvikudag. Svo er smápása
þangað til að ég fer til Svíþjóðar og
keppi á fjórum mótum fyrir jól. Ég
kem heim bara korteri fyrir jól,“
segir María hlæjandi.
Er inni eins og er
Hún ætlar sér að vera með á
Vetrarólympíuleikunum í Sochi í
Rússlandi sem hefjast í febrúar.
„Eins og er þá er ég inni á
Ólympíuleikunum en það kemur
ekki endanlega í ljós fyrr en í lok
janúar. Það eru ekki allir sem fá
að komast á Ólympíuleika og vonandi náum við sem flest inn,“ segir
María.
ooj@frettabladid.is

Átján klukkutíma bið
á enda hjá Eiði Smára
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen

skoraði langþráð mark í 3-0 sigri
Club Brugge á Mechelen í belgísku úrvalsdeildinni á laugardagskvöldið.
Íslenski landsliðsmaðurinn var
ekki búinn að skora í síðustu 25
leikjum sínum með Club Brugge
og íslenska landsliðinu.
Eiður Smári skoraði ekki fyrir
íslenska landsliðið á árinu og síðasta mark hans fyrir Club Brugge
kom í leik á móti Genk í úrslitakeppni belgísku úrvalsdeildarinnar 21. apríl síðastliðinn.
Eiður Smári var búinn að spila
í 1.082 mínútur án þess að skora
þegar hann kom Club Brugge í 2-0
á 35. mínútu leiksins. Þetta þýðir
að Eiður var búinn að bíða eftir

FYRSTA MARKIÐ Í 25 LEIKJUM Eiður
Smári Guðjohnsen nýtti tækifærið vel
um helgina.
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

markinu í 230 daga og í meira en
18 klukkutíma þegar litið er á spilaðar mínútur.
- óój
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Klárum
kaupin!
Þrekvirki hefur verið unnið síðustu ár við
ársöfnun til kaupa á línuhraðli til geislalækninga krabbameina fyrir Landspítalann.
Hraðallinn er nú kominn en enn vantar 132
milljónir kr. til að ljúka ármögnuninni.
Nú ríður á að ljúka átakinu og Blái naglinn
hvetur landsmenn til að leggja hönd á plóginn með því að styrkja Geislann, sem er
sjóður stofnaður til kaupa á tækinu.

Blái naglinn er átak sem vinnur að vitundarvakningu um
karlmenn og krabbamein á Íslandi með landssöfnun sem
styður við kaup á nýjum línuhraðli fyrir Landspítalann.

Reikningsnúmer: 0513-26-022245
Kennitala: 640394-4479
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 19.25
Eitthvað annað
Lóa Pind Aldísardóttir fjallar um
fólkið á bak við íslensk sprotafyrirtæki, fólk sem þorir að stíga út
úr þægindaramma launþegans
og láta drauminn um að gera
eitthvað annað rætast.

X-ið 977 kl. 07.00
Harmageddon

Í eldhúsinu hennar Evu
STÖÐ 3 KL. 20.10 Glæsilegir matreiðsluþættir þar sem matgæðingurinn
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir
deilir með áhorfendum uppskriftum og
aðferðum við að galdra fram dýrindis
mat í eldhúsinu.

Stúlkan sem lék sér
að eldinum

30 Rock

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22.00 Stúlkan sem
lék sér að eldinum er önnur myndin í
mögnuðum þríleik sem byggður er á
bókum Stiegs Larssons. Í þessari mynd
er liðinn nokkur tími frá því að blaðamaðurinn Mikael Blomkvist hefur heyrt
í Lisbeth Salander.

STÖÐ 2

SKJÁR EINN KL. 19.55 Liz Lemon og
félagar í 30 Rockefeller snúa loks aftur
með frábæra þáttaröð sem hlotið hefur
fjölda verðlauna.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.10 Extreme Makeover.

16.40 Landinn

07.01 Stubbarnir

17.55 Hart of Dixie

17.10 Froskur og vinir hans

07.25 Latibær

18.35 The New Normal

17.17 Töfrahnötturinn

08.10 Malcolm in the Middle

19.00 Make Me a Millionaire Inventor

17.30 Spurt og sprellað

08.30 Ellen

19.50 Dads (4:22)

17.35 Jóladagatalið - Jólakóngur-

09.15 Bold and the Beautiful

20.10 Í eldhúsinu hennar Evu (8:9)

09.35 Doctors

20.30 Glee 5 (7:22)

10.20 Glory Daze

21.15 Mindy Project (13:24)

11.00 Miami Medical

21.40 Men of a Certain Age (1:10)

11.45 Falcon Crest

22.30 Pretty Little Liars (13:24)

12.35 Nágrannar

23.10 Nikita (13:23)

13.00 The X-Factor

23.50 Justified

14.25 ET Weekend

00.30 Make Me a Millionaire Inventor

15.15 Wipeout USA

01.15 Dads

16.25 Ellen

01.35 Í eldhúsinu hennar Evu

17.10 Bold and the Beautiful

01.55 Glee 5

17.32 Nágrannar

02.40 Mindy Project

17.57 Simpson-fjölskyldan

03.05 Men of a Certain Age

18.23 Veður

03.55 Tónlistarmyndbönd

inn (9:24) (Julekongen) Karvel er níu ára
og býr í Silfurskógi með fjölskyldu sinni.
Hann hefur ákveðið að jólin í ár verði
betri en nokkru sinni fyrr.
18.05 Táknmálsfréttir
18.15 Orðbragð
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Vert að vita– … um veðrið (3:3) (Things You Need to Know)
Fræðslumyndaflokkur á gamansömum nótum frá BBC. James May stiklar á stóru í sögu vísindanna og útskýrir
allt frá þróun lífsins og hugmyndum Einsteins til verkfræði og efnafræði. Í þessum þætti er fjallað um veðrið.
20.55 Jólatónar í Efstaleiti (2:3) Brot
frá tónleikum í Útvarpshúsinu í Reykjavík á aðventunni í fyrra.
21.10 Dicte (2:10) Dönsk sakamálaþáttaröð byggð á sögum eftir Elsebeth
Egholm um Dicte Svendsen blaðamann
í Árósum. Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Pascale Meige Wagner) Þóra Arnórsdóttir ræðir við Pascale
Meige Wagner sem hefur unnið fyrir Alþjóðaráð Rauða krossins frá árinu 1994.
22.45 Saga kvikmyndanna– Nýir
leikstjórar, nýtt form– 1960-1970
(8:15) (The Story of Film. An Odyssey)
23.45 Kastljós
00.10 Fréttir
00.20 Dagskrárlok

18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.16 Veður
19.25 Eitthvað annað (1:8)

JÓLAAFSLÁTTUR

20%

MIKIÐ ÚRVAL
AF GLÆSILEGUM
SÆNGURVERASETTUM!
Þegar mjúkt á að vera mjúkt standa sængurverasettin
í Betra Bak undir væntingum. Einstök gæði frá hinum
þýsku framleiðendum Elegante, Joop! og Bruno Banani.
Komdu við Maco Satin efnið og þú verður snortin(n).

19.55 Mom (5:22) Frábær gamanþáttaröð um einstæða móður, Christy, sem
hefur háð baráttu við bakkus en er nú
að koma lífi sínu á rétt ról.
20.20 Galapagos (3:3)
21.15 Hostages (11:15) Magnaðir
spennuþættir um Ellen Sanders, lækni
Bandaríkjaforseta, sem stendur frammi
fyrir því að hryðjuverkamenn ráðast
inná skrifstofu hennar og skipa henni að
koma foretanum fyrir kattarnef.
22.05 The Americans (12:13) Vandaðir spennuþættir um hjón sem eru í raun
meðlimir sovésku leyniþjónustunnar og
vinna við að safna leynilegum upplýsingum um bandarísk stjórnvöld fyrir sitt
gamla heimaland, Rússland.
22.50 World Without End (6:8)
23.40 The Mentalist
00.25 The Big Bang Theory
00.50 How I Met Your Mother
01.15 Bones
02.00 Hellcats
02.40 Smiley Face
04.00 The Crew
06.00 Mom

16.45 Þýski handboltinn Frá leik

Hamborgar og Rhein-Neckar Löwen.
18.05 NB90‘s. Vol. 2 Skemmtilegur
þáttur um NBA 10. áratugarins.
18.30 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
19.00 Sportspjallið Vikulegur þáttur í
umsjón íþróttafréttamanna 365.
19.45 Noregur - Spánn
21.05 Japan - Danmörk
22.25 Meistaradeild Evrópu. Basel Chelsea

06.59 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 07.04 Ævintýri
Tinna 07.26 Brunabílarnir 07.47 Ævintýraferðin
08.00 Lukku-Láki 08.24 Ofurhundurinn Krypto
08.45 UKI 08.50 Hvellur keppnisbíll 09.00 Dóra
könnuður 09.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Doddi litli 09.55 Rasmus Klumpur 10.00
Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveins
10.48 Latibær 11.00 Ævintýri Tinna 11.22
Brunabílarnir 11.47 Ævintýraferðin 12.00 LukkuLáki 12.24 Ofurhundurinn Krypto 12.45 UKI 12.50
Hvellur keppnisbíll 13.00 Dóra könnuður 13.23
Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45 Doddi litli 13.55
Rasmus Klumpur 14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24
Svampur Sveins 14.48 Latibær 15.00 Ævintýri
Tinna 15.22 Brunabílarnir 15.47 Ævintýraferðin
16.00 Lukku-Láki 16.24 Ofurhundurinn Krypto
16.45 UKI 16.50 Hvellur keppnisbíll 17.00 Dóra
könnuður 17.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45
Doddi litli 17.55 Rasmus Klumpur 18.00 Áfram
Diego, áfram! 18.24 Svampur Sveins 18.48 Latibær
19.00 Astro Boy 20.35 Sögur fyrir svefninn

SKJÁREINN
16.55 Strákarnir

06.00 Pepsi MAX tónlist

17.25 Friends

08.00 Cheers

17.45 Seinfeld

08.25 Dr. Phil

18.10 Modern Family

09.10 Pepsi MAX tónlist

18.35 Two and a Half Men

15.35 Secret Street Crew

19.00 Eldsnöggt með Jóa Fel

16.25 Judging Amy

19.30 Sjálfstætt fólk

17.10 Happy Endings

20.00 Mannshvörf á Íslandi (2:8)

17.35 Dr. Phil

20.30 Réttur (2:6)

18.15Top Gear´s Top 41

21.20 Ljósvakavíkingar - Stöð 2 (2:5)

19.05 Cheers

Vönduð heimildamynd í 5 hlutum þar
sem rakinn er aðdragandi, stofnun og
saga Stöðvar 2 í máli og myndum.
21.50 Heimsendir (2:9) Mögnuð íslensk þáttaröð frá þeim sömu og færðu
okkur Fangavaktina.
22.30 Heimsréttir Rikku (1:8)
23.00 Um land allt
23.25 Pressa
00.10 Sælkeraferðin
00.30 Beint frá býli
01.10 Hlemmavídeó
01.45 Tónlistarmyndbönd

19.30 Save Me (11:13)

07.00 Arsenal - Everton
16.30 Southampton - Man. City
18.10 Sunderland - Tottenham
19.50 Swansea - Hull Bein útsending

11.30 Life
13.15 The River Why

22.00 Messan

15.00 Limitless

23.15 Football League Show

16.45 Life

23.45 Swansea - Hull

18.30 The River Why

01.25 Messan

20.15 Limitless
22.00 Stig Larsson þríleikurinn
00.10 Flypaper

;VmV[Zc^*!GZn`_Vk`Hb^*---),,
9VahWgVji&!6`jgZng^Hb^/**-&&%%
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Harmageddon er morgunþátturinn
á X977, á dagskrá alla virka daga kl.
7-10. Harmageddon er hrikalegur
útvarpsþáttur sem tekur
púlsinn á öllu því helsta
sem gerist í þjóðfélaginu
í dag. Harmageddon er
eins alvarlegur og hann
er fyndinn. Umsjónarmenn þáttarins eru
þeir Frosti og Máni.

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Eldhús Meistaranna
21.00 Vafrað um Vesturland 21.30 Áfram Vogur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

01.35 The Grey
03.30 Stig Larsson þríleikurinn

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

19.55 30 Rock (11:13)
20.20 Top Chef– NÝTT (1:15) Vinsæl

þáttaröð um keppni hæfileikaríkra matreiðslumanna sem öll vilja ná toppnum í matarheiminum. Þáttaröðin fer að
þessu sinni fram í hinni mögnuðu borg
Las Vegas.
21.10 Hawaii Five-0 (5:22) Steve
McGarrett og félagar handsama hættulega glæpamenn í skugga eldfjallanna
á Hawaii.
22.00 CSI. New York (14:17)
22.50 CSI (12:23)
23.35 Law & Order.
00.20 Hawaii Five-0
01.10 Ray Donovan
02.00 The Walking Dead
02.50 In Plain Sight
03.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 08.10 Golfing World 09.00
World Challenge 2013 12.00 World Challenge
2013 15.00 World Challenge 2013 18.00
Golfing World 18.50 World Challenge 2013
22.00 Golfing World 22.50 World Challenge
2013 01.50 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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Elvis Presley kemur fram í Hörpu
Konungur rokksins kemur fram í Eldborgarsalnum í Hörpu ásamt stórhljómsveit.

Þegar ég þarf að koma mér í
gír finnst mér best að hann sé
einlægur og jafnvel tregablandinn
og þá hlusta ég á Born to be Free
með Borkó á repeat.
Arnþrúður Ingólfsdóttir trúbador.

„Þetta verður rosalegt og í raun einstakur viðburður á Íslandi,“ segir
Guðbjartur Finnbjörnsson hljómleikahaldari en Elvis Presley mun
taka öll sín vinsælustu lög á um
tveggja klukkustunda löngum tónleikum í Eldborgarsalnum í Hörpu.
„Ef þú hefur ekki séð Elvis á tónleikum, þá er þetta það næsta sem
þú kemst því að sjá Kónginn á sviðinu.“
Þetta verða sannkallaðir stórtónleikar því allt í allt koma hingað til
lands 28 manns, átta hljóðfæraleikarar, fjórir bakraddasöngvarar og

fjöldi tæknimanna. Þá koma hingað til lands nokkur tonn af græjum.
„Við fáum sent sérstakt hátæknitjald sem verður notað til þess að
varpa Elvis á sviðið,“ útskýrir Guðbjartur. Elvis Presley mun syngja
öll sín vinsælustu lög með lifandi
hljómsveit. „Rödd Elvis og nærvera
hans á tjaldinu er svo kraftmikil og
samspilið við tónlistarmennina og
söngvarana á sviðinu svo samofið
að eftir nokkur lög getur þú nánast
gleymt því að Elvis er ekki í eigin
persónu á sviðinu,“ bætir Guðbjartur við.

➜ Ýmsar staðreyndir
Elvis Aaron Presley fæddist 8. janúar
1935 og lést 16. ágúst 1977.
Einn vinsælasti og ástsælasti tónlistarmaður 20. aldarinnar.
Talið er að hann hafi selt flestar
plötur allra listamanna eða um 500600 milljónir platna.
Kóngurinn kemur fram í Eldborginni hinn 24. apríl næstkomandi en
miðasala hefst nk. fimmtudag á
harpa.is og midi.is.
- glp

Á ÍSLANDI Elvis Presley kemur fram á
tónleikum í Hörpu í apríl.
VANN MYNDINA SJÁLFUR

Hér sést Pétur
í vinnuaðstöðu
sinni þar sem
myndin var
klippt.
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Lét lömunina ekki
halda aftur af sér
Kvikmyndagerðarmaðurinn Pétur Guðmundsson hefur lokið vinnu við heimildarmyndina Heild sem gerist að stórum hluta í óbyggðum landsins. Hann
lamaðist í slysi í Austurríki fyrir þremur árum og segir bölvað vesen að ferðast
um óbyggðir Íslands. Hann berst fyrir bættum úrræðum fyrir lamaða.

:Sfgdeg_d¯ŕS
x`Wf[`g
Opinn fundur mannréttindaráðs
Reykjavíkurborgar 10. desember
kl. 12.00 -13.30 í Iðnó.
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sem er án sögumanns. Tungumálið í myndinni er landslagið, náttúran og mannlífið,“ segir Pétur.
Henni er skipt upp í fjóra hluta,
eftir árstíðum. „Ég notast mikið
við tímahleypu, sem er kvikmyndatækni sem byggir á því að
taka stillimyndir og sýna þær á
ákveðnum hraða. Ég sýni allar
árstíðir í röð sem birtast á þremur dögum og þremur nóttum. Við
tókum upp næturlífið í Reykjavík,
snjóbretta- og brimbrettasenur og
margt fleira. En náttúran er í aðalhlutverki, ég reyni að gera þessari
mögnuðu eyju, sem Ísland er, góð
skil,“ segir Pétur. Pétur á nú í viðræðum við kvikmyndahús um að
sýna myndina og vonast til þess að
geta sýnt hana erlendis líka. „Þessa
mynd skilja allir, þetta er frábær
landkynning, sýnir fegurð landsins.“
kjartanatli@frettabladid.is

Rapparar, ljóðskáld og leikarar lesa upp á Ljóðahljóðkvöldi á vegum Egils Tiny.

0DQQKHOJLVJpVODQ




9gŕ_g`Vgd3`Vd[FZadeea`d[fZXg`Vgd





E^hW[Y=Sd^eVff[dhWd]WX`Sef\d[Z\x
:W[_[^[aYe]^S





:[^Vgd>[^^[W`VSZ^H[YYeVff[dhWd]WX`Sef\d[
Z\xDWk]\Sh]gdTadY





4\Sd`[DS`VhWdE[Ygdh[`eea`efg`VS]W``Sd[
h[ŕ:xe]^SÚe^S`Ve

(NNHUWKDWXUzRUXPI\OJLU¯E\UJ

/LVWLQDKDWDNRQXU

0ÄVOLPDKDWXU¯êVODQGL

iii dWk]\Sh[] [e!_S``dWff[`V[

fyrir á Íslandi og vonast til þess að
geta breytt því með baráttu sinni.
„Þetta er óásættanlegt vandamál,
öll endurhæfing gengur út á að
kenna fólki á hjólastól. Í staðinn
fyrir að endurvekja mænuna er
hún sett í líkkistu. Erlendis er verið
að þróa aðferðir og ég er tilbúinn
að verða tilraunadýr. Ég vil leggja
mitt lóð á vogarskálarnar, svo þeir
sem slasist þurfi ekki að vera fastir
við hjólastól um alla ævi.“
Pétur fjármagnaði myndina
algjörlega sjálfur. „Þetta er allt úr
mínum eigin vasa. En ég gat lækkað kostnaðinn með því að gera nánast allt sjálfur. Ég held að ég hafi
borgað einum starfsmanni laun.“
Myndin er sérstök að því leyti að
í henni er nánast ekkert talað. „Í
myndinni heyrist ein setning og
hún er í gegnum talstöð. Þetta er
fyrsta heimildarmyndin um Ísland

Bóhemar koma saman og lesa ljóð
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Tveggja og hálfs árs vinnu Péturs
Guðmundssonar kvikmyndagerðarmanns að heimildarmyndinni Heild
er nú lokið, þremur árum eftir að
hann lamaðist í slysi í Austurríki.
Pétur lét lömunina ekki stöðva sig
og reif sig upp og byrjaði að vinna
að myndinni, sem gerist að stórum
hluta í óbyggðum landsins. Pétur
vann myndina nánast alla sjálfur.
„Það var bölvað vesen að ferðast
um landslag sem var erfitt yfirferðar en ég náði því nú samt. Ég
giska á að ég hafi unnið um áttatíu
til níutíu prósent af myndinni sjálfur. Til dæmis keyrði ég um fimmtíu þúsund kílómetra um landið allt
til að taka upp,“ útskýrir Pétur.
Hann vonast til þess að geta notað
ágóðann af myndinni til þess að
fjármagna aðgerðir á sjálfum sér
erlendis. Hann er ósáttur við þau
úrræði sem lamaðir standa frammi

Reykjavíkurborg
mannréttindaskrifstofa

Tíu listamenn lesa upp á Ljóðahljóðkvöldi næstkomandi miðvikudagskvöld. Megan Auður Grímsdóttir er
ein af ljóðskáldunum sem taka þátt í upplestrinum.
Megan ætlar ekki að slamma ljóðin.
„Til þess er ég allt of friðsæl og angurvær. Ég held
ég flytji bara ljóð um hversu ástfangin ég er af heiminum og vinum mínum. Ég er með ljóðaseríu sem
heitir Ástarljóð til vinkvenna minna.“ Megan tekur
þátt með Sólveigu Matthildi Kristjánsdóttur, en þær
eru hluti af Fríyrkjunni, sjálfstæðum hópi skálda.
„Við erum tuttugu ljóðskáld í Fríyrkjunni og tökum
þátt í ljóðabyltingu sem er í gangi þessa dagana.“
Megan Auður og Sólveig Matthildur eru báðar nítján ára. Ljóðahljóðkvöldið fer fram á Bast, sem er
nýr staður á vegum Dóru Takefusa, og hefst klukkan 21. Kynnar kvöldsins eru Egill Tiny og Bragi Páll
Sigurðarson. Auk Meganar Auðar og Sólveigar Matthildar kom fram þrjú skáld, þrír rapparar og tveir
leikarar. Kvöldið er skipulagt af rapparanum Agli
Tiny, fyrrverandi liðsmanni Quarashi, og Karó Antonsen ljósmyndara.
ue

LJÓÐUNNANDI Megan hafði gaman af því að lesa Lóu á ljod.
is þegar hún var yngri.
MYND/EINKASAFN

ÞIÐ ERUÐ OKKAR
HVATNING
Hvatningarverðlaun Öryrkjabandalags Íslands 2013 voru afhent
við hátíðlega athöfn síðastliðinn þriðjudag.
Verðlaunin hlutu að þessu sinni:
Margrét M. Norðdahl, í ﬂokki einstaklinga, fyrir að tengja saman listsköpun
fatlaðra og ófatlaðra með listahátíðinni List án landamæra.
GÆS kafﬁhús, í ﬂokki fyrirtækja og stofnana, fyrir að koma á fót og standa fyrir
rekstri eigin kafﬁhúss og brjóta múra í vinnumálum þroskahamlaðra.

FÍTON / SÍA

Sendiherraverkefni, í ﬂokki umfjöllunar og kynningar, fyrir markvissa kynningu
m
á sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á vernduðum
vinnustöðum, í framhaldsskólum og í félagsþjónustu um allt land.
Við hjá Íslenskri getspá óskum verðlaunahöfunum hjartanlega
til hamingju með þessar verðskulduðu viðurkenningar.
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Nú er
opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Bent stuðfaðir
Listakonan Hildur Selma Sigbertsdóttir og leikarinn Davíð Guðbrandsson héldu nafnaveislu frumburðar síns í gær. Stúlkan fékk nafnið
Móeiður Ronja. Davíð, sem ættaður
er af Suðurnesjum og hóf leikferil
sinn í Leiklistarfélagi Keflavíkur, er
meðal annars þekktur fyrir leik sinn
í Svörtum englum. Hildur Selma er
á leið í nám við Listaháskóla Íslands.
Hún er systir
rapparans og
leikstjórans
Ágústs Bents
og mun Bent
gegna hlutverki svokallaðs stuðföður, sem
kemur í stað
guðföðurhlutverksins
þegar börn
eru skírð.

Vík hanskar
7.500 kr.

- kak

Stressaður á sviði
með Grýlu
Dr. Gunni og vinir hans fóru á svið
með einum frægustu hjónum Íslands, þeim Grýlu og Leppalúða, í
Þjóðminjasafninu í gær. Dr. Gunni
segist hafa fundið taugarnar titra
örlítið þegar hann steig á sviðið með
hjónakornunum. „Auðvitað tekur á
taugarnar að skemmta með þeim.
Maður verður að standast svona
álag þegar æðri máttarverur
koma fram með manni.“
Fyrsta upplag plötu Dr.
Gunna, sem ber titilinn Alheimurinn!, hefur nú selst
upp og er nýtt upplag
á leiðinni. Dr. Gunni
og vinir hans munu
koma fram í næsta
þætti Þriðjudagskvölds með Frikka
Dór á Stöð 3. - kak

Mest lesið
1 Barn fékk stungusár á Selfossi
2 Birgitta staðfestir greiðslur frá
Dreamworks
3 Tvö hundruð manns í kulda og slabbi
eftir miðum á forsýningu Hobbitans
4 Everton sótti stig á Emirates | Forysta
Arsenal á toppnum ﬁmm stig
5 Vændi er staðreynd á Íslandi
6 Tveir færðir á Stuðla úr samkvæminu
7 Valdís Gunnarsdóttir útvarpskona er
látin

Jólagjöfin er
66°NORÐUR

GERSEMI
Jón Yngvi Jóhannsson / Fréttablaðið

Vík vindheldir hanskar eru
sérstaklega hannaðir fyrir
snjallsímanotkun.

66north.is
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