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Leikskólastjórinn sagður hafa
bundið barn í refsingarskyni
Leikskólastjóri á Kirkjubæjarklaustri er sagður hafa bundið barn við stól vegna óþekktar. Leikskólastjórinn
neitar ásökununum alfarið. Forstjóri Barnaverndarstofu segir slíkar uppeldisaðferðir vera fráleitar.
BARNAVERNDARMÁL Foreldrar leik-

Atriði á nýju safni
Fyrsta safnið í heiminum sem er
helgað mannréttindum valdi íslenska
fyrirtækið Gagarín til að setja upp
gagnvirk sýningaratriði. 2
Fáar tilkynningar Tilkynningar um
atvinnusjúkdóma eru mun færri en
búast mætti við. 6
Brenglað sykurþol Ný rannsókn
bendir til þess að neysla gervisykurs
hafi áhrif á sykuróþol. 8
Valdi dreift í Afganistan Sigurvegari forsetakosninganna í Afganistan
hefur undirritað samkomulag um
þjóðstjórn. 10

skólabarns á Kirkjubæjarklaustri
hafa leitað til yfirvalda eftir að
leikskólastjóri var sakaður um að
hafa bundið barnið niður við stól
með trefli þegar það átti bágt með
að sitja kyrrt og vildi ekki borða
mat. Um er að ræða Heilsuleikskólann Kærabæ á Kirkjubæjarklaustri.
Málið komst upp þegar annað
barn á leikskólanum greindi foreldrum sínum frá því. Þeir upplýstu foreldra barnsins sem um
ræðir um atvikið. Í kjölfarið gengu
þeir á leikskólastjórann vegna
atviksins sem neitaði að nokkuð
slíkt hefði átt sér stað. Fréttablaðið ræddi í gærkvöldi við einstakling sem varð vitni að atvikinu og
staðfesti hann lýsingu barnsins á

því. Sá einstaklingur hafði samband við bæjaryfirvöld á Kirkjubæjarklaustri til að fá upplýsingar
um hvernig hann ætti að snúa sér í
málinu. Í kjölfarið ræddi hann við
félagsmálayfirvöld og lýsti atvikinu sem um ræðir.
Að sögn foreldra barnsins er
málið komið í ferli hjá sveitarfélaginu og hafa þeir hitt félagsráðgjafa einu sinni vegna þess. Hvert
framhald málsins verður er óljóst
en foreldrarnir eiga von á að hitta
félagsráðgjafann aftur í þessari
viku.
Leikskólastjórinn er enn að
störfum við skólann. Í samtali við
Fréttablaðið neitar hún að hafa
bundið barnið niður og furðar sig
á ásökunum um slíkt.
Bragi Guðbrandsson, forstjóri

Barnaverndarstofu, þekkir ekki
til málsins en segir það að reyra
niður barn gangi gegn ákvæðum
barnaverndarlaga.
„Það er alveg ljóst að þetta er
afar vond uppeldisaðferð. Þetta er
refsing og það er kveðið á um það
í lögum að allar refsingar, hvort
sem þær eru líkamlegar eða andlegar, eru refsiverðar. Það er ekki
að tilefnislausu sem það er sett inn
í lögin, allar svona aðferðir eru til
þess fallnar að skaða barnið sálrænt og þetta eru uppeldisaðferðir
sem eru fráleitar,“ segir hann.
Bragi segir svona aðferðir hafa
tíðkast hér á árum áður en hann
hefði haldið að þetta myndi ekki
sjást í dag.
„Af og til koma upp svona tilvik
þar sem starfsfólkið virðist vera

Svona
aðferðir eru
til þess
fallnar að
skaða barnið
sálrænt.
Bragi Guðbrandsson,
forstjóri Barnaverndarstofu.

ráðþrota í sínum störfum. Það
getur verið að börnin sem í hlut
eiga séu stjórnlaus og mjög erfitt að höndla þau en þetta er ekki
aðferðin til að glíma við uppeldi
barna. Það eru allt aðrar aðferðir sem eru viðurkenndar og bera
árangur þannig að svona starfsaðferðir eru óásættanlegar,“ segir
Bragi.
fanney@frettabladid.is
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HEILBRIGÐISMÁL Í dag eru 295 ein-

Rigning eða skúrir víða á landinu,síst
NA-til, en léttir heldur til seint í kvöld.
Yfirleitt S- og SA-átt, 5-10 m/s. Hiti á
bilinu 8-13°C, hlýjast austanlands. 4
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VILJA HREINNA LOFT Þrátt fyrir heldur leiðinlegt veður fylktu um þrjú hundruð umhverfisverndarsinnar liði í miðborg
Reykjavíkur og kröfðust þess að gripið yrði til aðgerða til að hefta útblástur gróðurhúsalofttegunda. Sjá síðu 10. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sitjandi dómsmálaráðherra vill láta rannsaka framkvæmdir símhlerana:

Heilbrigðar tennur

Lætur skoða sérstakan saksóknara
LÖGREGLUMÁL Sigmundur Davíð

Flux
flúormunnskol

Gunnlaugsson, forsætisráðherra
og sitjandi dómsmálaráðherra,
segist taka ásakanir Jóns Óttars
Ólafssonar, fyrrverandi starfsmanns sérstaks saksóknara, um
ólöglegar símhleranir embættisins alvarlega, en hann beri þó fullt
traust til þess.
„Menn verða auðvitað þegar
svona ásakanir koma upp að taka
þær alvarlega þó ekki væri nema
vegna þess að það er mjög mikilvægt að þessar stofnanir, þessi
embætti njóti óskoraðs trausts,“
segir Sigmundur við fréttastofu.
Sigmundur hyggst fela viðeigandi nefndum að fara yfir hvort
embættið hafi farið að lögum og

reglum við framkvæmd
símhlerana og athuga
hvað sé hæft í áðurnefndum ásökunum.
„Hvað varðar hleranirnar sérstaklega þá
þekkjum við dæmi
um að þar hafi
hlutirnir ekki
alltaf gengið
fyrir sig eins
og æskilegt
væri og þá er
spurningin:
er það regluverkinu að
kenna eða
því að menn
h a fi ek k i

Menn verða auðvitað
þegar svona ásakanir
koma upp að taka þær
alvarlega.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
forsætisráðherra.

fylgt því sem skyldi.
Er kannski ástæða
til að árétta hlutina
enn betur í regluverkinu og það er
það sem verður þá
unnið núna í framhaldinu,“ segir Sigmundur.
sjá síðu 8 / hh, fbj

staklingar á hvern lækni en þeim
fjölgar hratt næstu árin samkvæmt tölum frá Læknafélagi
Íslands.
Miðað við nýja spá um fjölda
lækna næstu tíu árin, að 303
læknar fari á eftirlaun, 48 útskrifist frá Háskóla Íslands á ári og og
mismunurinn á brottfluttum og
aðfluttum læknum verði 38, þá
verða 390 einstaklingar á hvern
lækni.
„Við höfum áhyggjur af þessu
vegna þess að við teljum að þarna
sé framtíð heilbrigðiskerfisins
undir,“ segir Þorbjörn Jónsson,
formaður Læknafélagsins. Hann
vonast til að ríkisvaldið komi til
móts við lækna í kjarasamningum,
það sé líklegast til að draga lækna
til landsins.
- sjá síðu 4 / jme
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SPURNING DAGSINS
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Ekkert bendir til að eldgosið í Holuhrauni sé í rénun og hafa fuglar fundist dauðir vegna gaseitrunar:

Búist við að gasið leggi til norðausturs í dag
ELDGOS Gas frá eldgosinu í Holu-

Höfum við setið á þessum
upplýsingum allt of lengi,
Teitur?
„Já. Ég stend við þessi orð.“
Nýjar rannsóknir sýna að því lengur sem þú
situr, því verri verður heilsan. Teitur Guðmundsson læknir hvetur fólk til að standa upp.

hrauni mun í dag leggja til norðausturs frá gosstöðvunum, samkvæmt
spá Veðurstofu Íslands. Miðað er
við að svæðið þar sem gasmengunar gætir mögulega sé frá Þistilfirði
í norðri til Héraðs í suðri. Hægt er
að fylgjast með styrk gasmengunar
í lofti á vefsíðunni loftgaedi.is.
Gas hefur streymt látlaust upp
úr eldgígunum um helgina og hafa
vísindamenn á vettvangi orðið
varir við dauða fugla á svæðinu
vegna þess. Á fimmta tímanum í

gær mældist styrkur brennisteinsdíoxíðs (SO2) rúmlega 700 míkrógrömmm á rúmmetra, en viðkvæmir geta fundið fyrir áhrifum
mengunarinnar þegar styrkurinn
mælist yfir 600 míkrógrömm á
rúmmetra.
Samkvæmt vísindamannaráði
almannavarna eru engin merki um
að eldgosið sé í rénun en hraunbreiðan úr gosinu er nú rúmlega 37 ferkílómetrar að stærð. Ekkert hefur
dregið úr framleiðslu hrauns og
sömuleiðis heldur sig öskju Bárðar-

bungu áfram á svipuðum hraða og
undanfarna daga.
Þá mældust í gær um 85 skjálftar
á gossvæðinu, þar af fjórir yfir fjögur stig að styrkleika. Þeir stærstu
mældust 4,8 stig, rétt fyrir klukkan eitt um nótt, og 5,5 stig rétt fyrir
klukkan ellefu um morgun.
- bá

GOSIÐ VIÐ HOLUHRAUN Í dag eru
líkur á gasmengun á Norðausturlandi
vegna gossins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Með sýningaratriði á
mannréttindasafni
Fyrsta safnið í heiminum sem eingöngu er helgað mannréttindum valdi íslenska
fyrirtækið Gagarín til að setja upp gagnvirk sýningaratriði. Vinnan hefur staðið
yfir þrjú ár í samstarfi við safnið, segir Ásta Magnúsdóttir, verkefnisstjóri.
MENNING Íslenska fyrirtækið GagHEIMSÓKN FRANS FAGNAÐ Að sögn páfans vildi hann heimsækja Albaníu vegna
þess hve mikið landið hefur þjáðst. Enver Hoxha, fyrrverandi einræðisherra landsins, bannaði öll trúarbrögð í stjórnartíð sinni.
NORDICPHOTOS/AFP

Tugþúsundir manna hlýddu á messu páfans í Albaníu í gær:

Frans páfi fordæmir öfgamenn
ALBANÍA Frans páfi fordæmdi öfgamenn um heim allan í messu sinni
í Tírana, höfuðborg Albaníu í gær. Sagði hann þá „snúa út úr“ trúarbrögðum til þess að réttlæta ofbeldi sitt, en talið er að orðum hans
hafi verið beint að herskáum meðlimum Íslamska ríkisins.
Tugþúsundir Albana hlýddu á erindi trúarleiðtogans en hann lofaði
einnig friðsæla sambúð ólíkra trúarhópa í landinu. Meirihluti íbúa
Albaníu er íslamstrúar en þar býr einnig talsverður fjöldi kristinna
manna.
-bá

Fyrstur til að missa heitið:

Ellefu styrkir afhentir:

Okið telst ekki
lengur jökull

1,2 milljónir til
ungra kvenna

NÁTTÚRA Okjökull, í samnefndu

GÓÐGERÐARMÁL Ellefu styrkir

fjalli í Borgarfirði, telst ekki
lengur vera jökull. Okið er þar
með fyrsti nafnkunni jökull
landsins til að missa þessa nafnbót.
Þetta sagði Oddur Sigurðsson
jöklafræðingur í kvöldfréttum
Ríkissjónvarpsins í gær.
Hann fór í könnunarferð á Okið
fyrir nokkrum dögum en getgátur hafa lengið verið uppi um
að þess litli en vel þekkti „jökull“
uppfylli ekki lengur þau skilyrði
sem þarf til að halda nafnbótinni. Að sögn Odds þurfa jöklar
að vera nógu þykkir til að hníga
undan eigin fargi og nær Okjökull því ekki.
- bá

voru afhendir úr Starfsmenntunarsjóði ungra kvenna, að heildarupphæð rúmlega 1,2 milljónir króna.
Tilgangur sjóðsins hefur frá
upphafi verið að hvetja og styðja
við bakið á konum, sem ekki eiga
kost á námslánum, til þess að
afla sér aukinnar menntunar. Á
sautján starfsárum hefur sjóðurinn úthlutað 130 styrkjum að fjárhæð samtals 14,7 milljónir króna.
Starfandi er fjáröflunarnefnd
Starfsmenntunarsjóðsins. Einnig
gefa aðildarfélög BKR til sjóðsins en mestu munar um velvild
og styrki fyrirtækja til sjóðsins,
m.a. frá Sorpu og Góða hirðinum.
- fb

arín var fengið til að setja upp þrjú
gagnvirk sýningaratriði á mannréttindasafni í Winnipeg í Kanada sem opnað var nú um helgina.
Safnið, The Canadian Museum for
Human Rights, er fyrsta safnið í
heiminum sem eingöngu er helgað
mannréttindum.
„Þar er búið
að skapa einstakan stað sem
fólk mun koma
á og læra og fá
innblástur til að
vinna að mannréttindamálum um ókomna
ÁSTA OLGA
MAGNÚSDÓTTIR framtíð,“ segir
Ásta Olga Magnúsdóttir, verkefnisstjóri hjá Gagarín sem sérhæfir sig í hönnun á
gagnvirkum lausnum fyrir söfn og
sýningar.
Fyrirtækið sendi tillögur í
útboð vegna sýningaratriðanna og
hefur unnið að verkefninu undanfarin þrjú ár. „Það var mikill heiður að hafa verið valin og ótrúlega
gaman að taka þátt í svona stóru
verkefni. Þetta hefur verið langt
ferli og margir ólíkir aðilar þurftu
að koma að verkefninu. Þessar
þrjár sýningarlausnir sem við
erum með eru unnar í samstarfi
við safnið í tengslum við þemu
sem það er með. Við erum meðal
annars með gagnvirkar sögur þar
sem fjallað er um fólk sem hefur
unnið að mannréttindamálum.
Annað atriði er mjög falleg lifandi myndlíking um stjórnarskrá Kanada sem setur alveg tóninn fyrir eitt af ellefu galleríum
safnsins og þriðja atriðið tengist

MANNRÉTTINDASAFNIÐ „Safnið verður í samtali við samfélagið,“ segir Ásta Olga

Magnúsdóttir.

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna en þar erum við að
vinna með hreyfiskynjun.“
Ásta segir safnið eiga að vera í
miklum tengslum við það sem er
að gerast á líðandi stundu. „Þetta
verður safn sem verður í samtali
við samfélagið. Það setur Winnipeg á kortið sem mannréttindaborg
og það verður staður þar sem fólk
kemur aftur og aftur.
Gagarín hefur lagt mikla vinnu í
að kynna starfsemi og lausnir víða
erlendis og meðal verkefna þess
núna er hönnun á gagnvirkum kynningum um alla þjóðgarða Noregs
sem settar verða upp í 15 upplýsingamiðstöðvum fyrir ferðamenn.

MYND/THE CANADIAN MUSEUM FOR HUMAN RIGHTS

SÝNINGARATRIÐI Skjáskot af einu af
sýningaratriðum Gagaríns.

Jafnframt tók fyrirtækið að sér í
samstarfi við sænsku arkitektastofuna Codesign að hanna gagnvirkar
sýningarlausnir fyrir nýja olíusýningu í Vísinda- og tæknisafninu í
Ósló sem opnuð var á þessu ári.
ibs@frettabladid.is

Fleki með tæplega hundrað manns um borð sökk við austurströnd Líbýu:

Fjörutíu flóttamanna saknað
LÍBÝA Fjörutíu flóttamanna er

saknað eftir að fleki sökk fimmtíu
kílómetra frá austurströnd Líbýu
í gær.
Þetta segir ítalskur landhelgisgæslumaður í samtali við Reuters. Ítölsk hafnaryfirvöld sendu
báta til móts við flekana og var 55
flóttamönnum bjargað um borð,
en talið er að um 95 hafi verið á
fleyinu. Hvorki tangur né tetur
hefur fundist af þeim sem saknað er.
Alls hafa því rúmlega þrjú þúsund flóttamenn látist það sem af er
ári við að sigla yfir Miðjarðarhafið
í átt að Ítalíu. Flestir þeirra koma
frá stríðshrjáðum svæðum í Sýrlandi, Líbýu og Erítreu á austurströnd Afríku. Mörgum hefur þó
tekist siglingin og talið er að um
130 þúsund flóttamenn hafi náð
ströndum Ítalíu í ár, borið saman

FLÓTTAMÖNNUM BJARGAÐ

Ítalski sjóherinn að björgunarstörfum fyrr
á árinu. Talið er að
um 130 þúsund
flóttamenn hafi
náð ströndum
Ítalíu sjóleiðis í ár.
NORDICPHOTOS/AFP

3.000

ﬂóttamenn
hafa látist það sem af er ári
við að reyna að sigla til Ítalíu.
við 60 þúsund allt árið í fyrra samkvæmt tölum frá Flóttamannstofnun Sameinuðu þjóðanna.

Vargöldin sem nú ríkir í Líbýu
hefur leitt til þess að nær ómögulegt er að halda utan um fjölda
þeirra sem flúið hafa landið á síðustu misserum. Talið er að menn
sem sérhæfa sig í flutningum
flóttamanna frá landinu, rukki
150 þúsund krónur fyrir ferðina
að ströndum Ítalíu.
- sój



Baksviðs með Sinfóníuhljómsveit Íslands
Félagarnir Rúnar Vilbergsson og Roland Hartwell eru ekki við eina fjölina felldir.

Rúnar: Hér er maður eitt hjól í stórri vél, stjórnandinn
ræður en það erum samt við á sviðinu sem á endanum
sköpum töfrana. Roland: Nákvæmlega. Þetta er allt
bara tónlist. Það er þá kannski helst að hávaðinn sé
aðeins meiri í rokkinu.
Það er sérkennilegt til þess að hugsa
að margt af þeirri tónlist, sem í dag er
leikin í hátimbruðum tónleikasölum
fullum af alvarlegum áheyrendum, var
á sínum tíma léttúðug skemmtitónlist.

Fyrir meðlimi í sinfóníuhljómsveit getur
verið skemmtilegt að skipta um gír og
sleppa fram af sér beislinu þegar kjólfötin eru farin að þrengja að. Þessa
tilﬁnningu þekkja vinnufélagarnir Rúnar
Vilbergsson fagottleikari og Roland
Hartwell ﬁðluleikari býsna vel.

Rúnar er þurs. Hann blés í fagottið á
sínum tíma með hinni goðsagnakenndu
hljómsveit Þursaﬂokknum og lagði
mikið til þess einstaka hljóðheims sem
þar var skapaður. Roland er í dag
mikilvægur tengiliður milli klassíska
hluta tónlistarlífsins og annarra sviða
þess og tekur þátt í fjölmörgum poppog rokktónlistarverkefnum.

gamma er aðalstyrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við erum stolt
af samstarﬁ okkar við hljómsveitina og ánægð með að geta tekið höndum
saman með ástríðufullu fagfólki um þetta mikilvæga starf.
www.gamma.is

4

| FRÉTTIR |

22. september 2014 MÁNUDAGUR

SVONA ERUM VIÐ

Ráðherra vígði varnargarða undir Traðarhyrnu í Bolungarvík um helgina:

Fordæma aðför að náttúru:

Ný snjóflóðamannvirki vígð

Ný stjórn UVG
samþykkt í gær

SKIPULAGSMÁL Snjóflóðamannvirki

19.615

börn voru á
leikskóla í upp-

hafi síðasta árs.

92 prósent leikskólabarna eru 7
tíma á dag eða lengur á leikskóla.

Kvennahreyfing XS ósátt:

Gagnrýnir
niðurskurð
STJÓRNMÁL Stjórn Kvennahreyfing-

ar Samfylkingarinnar mótmælir
fyrirhuguðum niðurskurði í kynferðisbrotamálum. Til stendur að
fella niður tímabundin fjárframlög
innanríkisráðuneytisins sem eiga
að tryggja skilvirk úrræði þolenda
kynferðisbrota og markvissar forvarnaraðgerðir.
„Með þessum niðurskurði mun
meðferðartími í kynferðisbrotamálum fyrirsjáanlega lengjast en
það er grundvallaratriði í kynferðisbrotamálum að meðferðartíminn
sé styttur, ekki lengdur,“ segir í tilkynningu frá stjórn Kvennahreyfingar flokksins.
„Það er ljóst að ef þessar tillögur
ná fram að ganga verður það mikil
afturför í málefnum kynferðisbrota
og við það er ekki hægt að una.“ - þij

VOPNAÐUR UPPREISNARMAÐUR

Þúsundir hafa þurft að flýja heimili
sín vegna átaka uppreisnarmanna og
stjórnarliða.
NORDICPHOTOS/AFP

Ástandið óljóst í Jemen:

Ríkisstjórnin
semur um frið
JEMEN, AP Ríkisstjórn Jemens skrif-

aði í gær undir friðarsáttmála við
uppreisnarmenn úr röðum sjíta
eftir nokkurra daga átök sem hafa
kostað rúmlega 140 manns lífið.
Vopnahlé hefur verið boðað í kjölfar samkomulagsins og til stendur að koma á fót nýrri ríkisstjórn
innan mánaðar eftir viðræður allra
stjórnmálaflokka landsins. Enn
ríkir þó nokkur óvissa um ástandið í Jemen og ber frásögnum til að
mynda ekki saman um hvort forsætisráðherra landsins hafi sagt af
sér embætti í gær eður ei.
- bá

undir Traðarhyrnu í Bolungarvík
voru vígð um helgina en framkvæmdir við garðana hófust sumarið 2008. Um er að ræða annarsvegar 710 metra langan garð sem
nær í um 22 metra hæð þar sem
hann er hæstur og hins vegar 240
metra garð sem er um 12 metrar
á hæð.
Ofan við garðana eru átta keilur sem hver um sig er um fjörutíu
metra löng og tólf metrar á hæð.
Meira en 400 þúsund rúmmetrar

af jarðvegi og grjóti fóru í framkvæmdina.
Sigurður Ingi Jóhannsson,
umhverfis- og auðlindaráðherra,
flutti ávarp og vígði garðana formlega. Hann segir mannvirki sem
þessi nauðsynleg. „Dæmin hafa
nú sýnt það. Meira að segja þar
sem við stöndum hér kom snjóflóð
rétt fyrir jólin 2012 og undanfarna
tvo vetur hefði hugsanlega þurft
að rýma hér hús,“ segir Sigurður
og bætir við að garðarnir hafi nú
þegar sannað gildi sitt.
- sój

VÍGSLA Frá vígslu snjóflóðamannvirkisins undir Traðarhyrnu í Bolungarvík.
MYND/HAFÞÓR GUNNARSSON

STJÓRNMÁL Margar ályktanir voru
samþykktar á landsfundi Ungra
vinstri grænna á Eskifirði. Ný
stjórn var einnig samþykkt sem
skiptist í framkvæmda- og landstjórn. Í ályktununum segir að
UVG leggist „eindregið gegn aðför
ríkisstjórnarinnar að íslenskri
náttúru“. Einnig er óskað eftir
umhverfisráðherra því „greinilegt
er að enginn umhverfisráðherra er
í ríkisstjórn, aðeins sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra sem þráði
lengri starfstitil“.
- þij

66 læknar flytja burt árlega
Mun fleiri læknar flytjast af landi brott en til landsins. Læknastéttin eldist hratt og á næstu árum fara 135
læknar á eftirlaun. Nú er einn læknir á hverja 295 íbúa en eftir tíu ár verður einn læknir fyrir hverja 390 íbúa.
HEILBRIGÐISMÁL Rúmlega helm-

LÆKNASKORTUR

ingur starfandi lækna hér á
landi er eldri en fimmtugur og
það fjölgar hratt í elsta aldurshópnum á næstu árum. Starfandi
læknum hefur fækkað um 110
frá árinu 2009.
Í gögnum sem Læknafélag
Íslands hefur tekið saman kemur
fram að starfandi læknar hér á
landi eru 1.100, af þeim fara 135
á eftirlaun á næstu fimm árum,
eða meira en helmingi fleiri en
fóru á eftirlaun á árunum 2009
til 2013 en þá fóru 65 læknar á
eftirlaun.
Þá hafa 330 læknar með lækningaleyfi flutt af landi brott á
síðustu fimm árum, á sama tíma
hafa 140 flutt til landsins.
Þetta þýðir að á hverju ári
hafa að meðaltali 66 læknar flutt
til útlanda en 28 komið til baka.
Það virðist síður en svo vera
að draga úr landflótta lækna því
að frá því í febrúar 2013 og fram
til fyrsta mars á þessu ári flutti
81 læknir af landi brott en 49
komu til baka. Það fækkaði því
um 32 lækna á tímabilinu.
Af 230 sem fengu almennt
læknaleyfi á árunum 2009 til
2014 fluttu 90 af landi brott. Það
þýðir að það eru rúmlega 110
færri starfandi læknar hér á
landi en við upphaf tímabilsins.
Á sama tímabili og læknum
fækkaði fjölgaði íbúum landsins
um 6.300 eða úr um 319 þúsund í
325 þúsund.
Eins og staðan er í dag eru 295
einstaklingar á hvern lækni en
þeim fjölgar hratt næstu árin.
Miðað við nýja spá um fjölda
lækna næstu 10 árin, að 303 fari
á eftirlaun, 48 útskrifist frá HÍ á
ári og mismunurinn á brottfluttum og aðfluttum verði sá sami
eða 38, þá verða 390 einstaklingar á hvern lækni, eða 95 fleiri en
í dag.
johanna@frettabladid.is

Miðað við spár
verða 390 einstaklingar á hvern
lækni eftir tíu ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/UNIVERSAL IMAGES GROUP

330
Sá fjöldi
lækna sem
hefur ﬂutt
burt á síðustu
ﬁmm árum.

➜ Þurfa að nálgast
kjör lækna erlendis

ALDURSDREIFING LÆKNA Á ÍSLANDI
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Heimild: Læknafélag Íslands
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78

169

84
52

24-29 ára 30-34 ára 35-39 ára 40-44 ára 45-49 ára 50-54 ára 55-59 ára 60-64 ára 65-69 ára

höfum
áhyggjur af þessu
vegna þess að við
teljum að þarna sé
framtíð heilbrigðiskerfisins undir;
að okkur takist að
manna og fá nýja
lækna til starfa.
ÞORBJÖRN
Meðalaldurinn
JÓNSSON
hefur hækkað um
um það bil þrjú ár á sex árum og
hækkar um sirka hálft ár á ári. Það
er ein birtingarmynd þessa. Við
bindum vonir við það að ríkisvaldið
komi til móts við okkur í kjarasamningunum. Það er líklegast til
að draga sérfræðilækna til landsins.
Kjörin nálgist það sem læknar fá
erlendis,“ segir Þorbjörn Jónsson,
formaður Læknafélags Íslands.
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HRESSANDI HAUSTLÆGÐIR! Í dag má búast við 5-10 m/s og rigningu eða skúrum,
síst A-til. Það lægir til morguns og dregur úr vætu en á miðvikudaginn kemur ný lægð
upp að landinu með strekkingi eða allhvössum vindi og töluverðri rigningu.
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VERÐ: 2.070.000 KR.
Mazda2 Premium OIG52
Skráður maí 2013, 1,5i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 61.000 km. Litur: Rauður

AFSLÁTTUR: 180.000
0.000 KR.

AFSLÁTTUR: 260.000 KR.

TILBOÐ: 2.290.000 KR.

TILBOÐ: 3.590.000 KR.

TILBOÐ: 2.740.000 KR.

Citroën C4 Comfort LNZ23

Ford Galaxy Ghia MPV IRS54

Ford Focus Titanium STW SUP15

Skráður maí 2013, 1,6HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 72.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 2.470.000 kr.

Skráður apríl 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 94.000 km. Litur: Ljósbrúnn
Ásett verð: 3.850.000 kr.

AFSLÁTTUR: 150.000 KR.

Skráður júní 2012, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 80.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 2.890.000 kr.

BÍLALEIGUBÍLAR TIL SÖLU
Nýlegir bílar lækka rekstrarkostnaðinn með lægri eyðslu og
minna viðhaldi og eru jafnframt
öruggari. Skoðaðu úrval nýlegra
bíla strax í dag.

Finndu bílinn þinn á:

Kauptu nýlegan bíl á lægra verði.
Nýlegir bílaleigubílar eru af nýjustu
gerðum (árgerðir 2012, 2013, 2014)
en fást á lægra verði.
Hafðu samband við ráðgjafa
og við gerum þér frábært tilboð.

Landsbankinn og Brimborg létta
þér kaupin á nýlegum bíl.

Landsbankinn býður sérkjör
á fjármögnun við kaup á
nýlegum bílaleigubíl frá Brimborg:

Nýttu tækifærið!

notadir.brimborg.is

AFSLÁTTUR: 200.000 KR.

LÉTTARI KAUP

LÆGRA VERÐ

ÓDÝRARI REKSTUR

•

9,15% vextir

•

Lægri lántökugjöld

•

Allt að 7 ára lánstími

•

Allt að 75% fjármögnun

AFSLÁTTUR: 300.000
.000 KR.
í ábyrgð!

í ábyrgð!

Brimborg tekur allar tegundir
bíla upp í. Hagstætt uppítökuverð.
TILBOÐ: 1.720.000 KR.
Citroën C3 Seduction Airdream BAE53
Skráður maí 2012, 1,6 HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Dökkgrár
Ásett verð: 1.920.000 kr.

TILBOÐ: 3.290.000 KR.

AFSLÁTTUR: 200.000 KR.
AFSLÁTTUR

KOMDU NÚNA

Ford Kuga Titanium S NPX65
Skráður apríl 2012, 2,0 TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 100.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 3.590.000 kr.

TILBOÐ: 2.590.000 KR.

AFSLÁTTUR: 150.000 KR.
AFSLÁTTUR

Ford Focus Titanium USL85
L85
Skráður júní 2012, 1,6i bensín, sjálfskiptur
skiptur
ki t
Ekinn 86.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 2.790.000 kr.

AFSLÁTTUR: 300.000 KR.

AFSLÁTTUR: 350.000 KR.

VERÐ: 3.550.000 KR.

TILBOÐ: 2.340.000 KR.

Mazda6 Vision VAD41

Citroën Berlingo Multisp. 7 sæta ULN53
TILBOÐ: 6.530.000 KR.

Skráður apríl 2012, 1,6HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 67.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 2.490.000 kr.

Ford Explorer Limited TGX72
Skráður maí 2012, 3,5i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 93.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 6.880.000 kr.

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Skráður maí 2013, 2,0i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 75.000 km. Litur: Hvítur

TILBOÐ: 3.950.000 KR.

Ford Kuga Titanium S FKY75
Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 81.000 km. Litur: Grár
Ásett verð: 4.250.000 kr.
FINNDU BÍ
LINN
ÞINN
N HÉR

NOTADIR.BRIMBORG.IS
S
Notaðir bílarr
- Brimborg
g

Myndir í auglýsingunni eru af sambærilegum nýjum bílum sömu gerðar. Útbúnaður og litur bílanna getur því verið frábrugðinn myndunum í auglýsingunni.
gunni.

FYLGSTU
MEÐ
NÝ
ÝJUSTU TI
LBOÐUNU
M
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hversu margir dómarar starfa við
Hæstarétt í dag?
2. Hversu mörg prósent kjósenda í
Skotlandi kusu með aðskilnaði frá
Englandi?
3. Hversu margir minkar eru veiddir
árlega í Reykjavík?
SVÖR

1. Níu 2. 45 prósent 3. 30-40
SIGURSÆLIR Sigurvegararnir stilltu sér
að sjálfsögðu upp á mynd.

Bílahasar við Borgartún:

Fimmtán áttust
við í ökuleikni
ÖKULEIKNI Íslandsmeistarakeppni

DANMÖRK

Sniðganga veitingahús
Rúmlega eitt hundrað þúsund Danir
hafa sett nafn sitt við Facebook-síðu
þar sem fólk er hvatt til að sniðganga
hina þekktu dönsku veitingahúsakeðju
Jensen’s Bøfhus. Fjölmiðillinn Berlingske
Tidende greindi frá þessu í gær. Málið
má rekja til dóms hæstaréttar þar í landi
sem kvað á um að veitingamaðurinn
Jacob Jensen frá Sæby mætti ekki nefna
stað sinn „Jensens Fiskerestaurant“ því
nafninu þótti svipa of mikið til nafns
veitingahúsakeðjunnar.

Hótel með góðgerðarsöfnun:

Hundrað þúsund flýja Sýrland

Skorað til góðs í
fótboltaspili

TYRKLAND, AP Rúmlega hundrað þús-

SAMFÉLAGSMÁL Haldið var mót í

und sýrlenskir flóttamenn hafa leitað hælis í Tyrklandi frá því að átök
Íslamska ríkisins og Kúrda hófust í
grennd við landamærabæinn Kobani á fimmtudag. Tyrknesk stjórnvöld segjast reiðubúin til að taka á
móti þessum mikla mannfjölda en
alls er talið að ein og hálf milljón
manns hafi leitað hælis í Tyrklandi
á síðustu þremur og hálfa árinu.
Flestir flóttamannanna eru Kúrdar sem reyna að flýja áframhaldandi framsókn íslamista í Norður-

Sýrlandi. Nú er talið að samtökin
hafi lagt undir sig rúmlega sextíu
borgir á svæðinu frá því um miðja
síðustu viku.
Harðvítug átök standa yfir við
Kobani þar sem liðsmenn Íslamska
ríkisins ráðast gegn almenningi
með skriðdrekum og eldflaugavörpum, að sögn sýrlenskra varnarliða.
Þrátt fyrir að Tyrkir hafi verið
viljugir til að hleypa fólki inn fyrir
landamæri sín hafa þeir takmarkað
flæði fólks frá landinu.
- bá

LEITA HÆLIS Hópur sýrlenskra Kúrda
bíður við landamærabæinn Suruc í
Tyrklandi.
NORDICPHOTOS/AFP

mennsku fótboltaspili við Hótel
Sögu á laugardag í tilefni af Skorum til góðs, árlegu átaki Radisson
BLU og Hótel Sögu. Samstarfsaðilar hótelanna öttu kappi og greiddu
þátttökugjald fyrir hvert lið en
ágóðinn rann óskiptur til Ljónshjarta, stuðningssamtaka fyrir
ungt fólk sem misst hefur maka og
börn sem hafa misst foreldri.
Þetta er 13. árið í röð sem Carlson Rezidor-hótelkeðjan efnir til
þessa samfélagsátaks.
- þij

Ekki þess virði að tilkynna
um atvinnusjúkdóma
Tilkynningar um atvinnusjúkdóma til Vinnueftirlitsins eru mun færri en búast mætti við. Ástæðan virðist
sú að einstaklingar telja það ekki fyrirhafnarinnar virði. Með einni tilkynningu er hægt að uppræta vanda á
stórum vinnustöðum. Mun betur er séð fyrir þessum hlutum í nágrannalöndunum, þar á meðal í Danmörku.
HEILBRIGÐISMÁL Vinnueftirlitinu

berast mjög takmarkaðar upplýsingar um atvinnusjúkdóma hér
á landi. Tilkynningar sem stofnuninni berast eru aðeins brot af
því sem gera mætti ráð fyrir ár
hvert og fyrir vikið tapast dýrmætt tækifæri til forvarna í samfélaginu.
Eyjólfur Sæmundsson, forstjóri
Vinnueftirlitsins, gerir vanskráningu atvinnutengdra sjúkdóma að
umtalsefni í inngangi nýrrar ársskýrslu stofnunarinnar. Þar bendir hann á að árið 2010 var tilkynnt
um átta tilfelli en 24 í fyrra, þar
af 15 vegna vandamála sem tengjast myglusveppi en þau hafa verið
mikið í sviðsljósinu.
Eyjólfur segir ljóst að ný reglugerð um tilkynningu og skráningu atvinnusjúkdóma, sem tók
gildi árið 2011, hafi litlum árangri
skilað.
Margt kemur til, segir Eyjólfur.
Orsakasamhengi getur verið flókið
þegar kemur að atvinnusjúkdómum og tilkynningaskylda hvílir á
herðum læknis, ekki atvinnurekanda. „Læknar virðast almennt
tregir til að kveða upp úr um það
að mestar líkur séu á að sjúkdómur orsakist af vinnuumhverfinu.
Hér skiptir einnig máli að ekki eru
greiddar bætur úr almannatryggingum vegna atvinnusjúkdóma
með sama hætti og vinnuslysa og
hagsmunir sjúklings af greiningu
því ekki taldir miklir. Sá sem fyrir
heilsutjóni hefur orðið getur vissulega leitað réttar síns í einkamáli
fyrir dómstólum en það er torfarin leið. Að þessu leyti stöndum við
langt að baki nágrannalöndunum

VIÐ STÖRF Heilsutjón og samfélagskostnaður er margfalt meiri vegna
atvinnusjúkdóma
en vinnuslysa.

þar sem betur er séð fyrir þessum
hlutum og nefni ég Danmörku sem
dæmi,“ skrifar Eyjólfur og bætir
við að þetta leiði til þess að kostnaður einstaklinga og samfélagsins
komi ekki upp á yfirborðið og hvati
til forvarna verði minni en ella.
Kristinn Tómasson, yfirlæknir
Vinnueftirlitsins, segir að athugun
innan Vinnueftirlitsins hafi leitt í
ljós að búast mætti við allt að 200
tilkynningum á ári að lágmarki.
Hér þarf þó að slá varnagla, segir
Kristinn. Fjöldi tilfella tengdra

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

í Ökuleikni á rútum og trukkum fór fram við Borgartún um
helgina en Brautin – bindindisfélag ökumanna stóð fyrir keppninni.
Til leiks voru skráðir 15 keppendur. Eftir að hafa svarað umferðarspurningum byrjuðu keppendur á að aka rútum frá SBA
Norðurleið í gegnum tvö þrautaplön. Á einu planinu var ekið á
stórri rútu en á lítilli rútu á öðru
planinu. Eftir að hafa ekið í gegn
á rútum var skipt yfir á trukk frá
Líflandi og sendibíl frá Öskju.
Verðlaun voru veitt fyrir efstu
þrjú sætin í einstaklingskeppni og
efsta sæti í liðakeppni. Eimskip
gaf verðlaun fyrir trukkakeppnina og Askja fyrir rútukeppnina.
Með besta rútutímann var
Kristján Jóhann Bjarnason á 491
sekúndu en Björgvin Gunnarsson
var með besta trukkatímann, 322
sekúndur.
- þij

Flóttamenn streyma inn í Tyrkland vegna átaka Íslamska ríkisins og Kúrda:

myglusveppi kom til vegna þess að
vandamálið kom upp á Landspítalanum. „Það leiddi til þess að fleiri
hundruð starfsmenn á spítalanum
voru skoðaðir. Einstaklingur tilkynnir sig veikan sem leiðir í ljós
að hópur fólks er mögulega í hættu
og þá eru úrbætur gerðar sem koma
mörgum til góða,“ segir Kristinn og
hnykkir á forvarnagildi eins tilfellis en jafnframt að það skekki nokkuð myndina sem dregin er upp í tölfræði um atvinnusjúkdóma.
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Læknar
virðast
almennt
tregir til að
kveða upp úr
um það að
mestar líkur
séu á að sjúkdómur orsakist
af vinnuumhverfinu.
Eyjólfur Sæmundsson,
forstjóri Vinnueftirlitsins.
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„Hver á að gæta varðanna?“
Dómsmálaráðherra tekur ásakanir um ólöglegar hleranir á hendur sérstökum saksóknara alvarlega. Hann
hyggst benda stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á málið sem svo meti hvort tilefni sé til frekari rannsóknar.

SEGIR KJÓSENDUR BLEKKTA Alex

Salmond mun brátt láta af störfum sem
fyrsti ráðherra Skota.
NORDICPHOTOS/AFP

Breskir leiðtogar gagnrýndir:

Salmond segir
Skota blekkta
BRETLAND Alex Salmond, fráfar-

andi fyrsti ráðherra Skotlands,
sakar forystumenn meginflokka
Bretlands um að blekkja kjósendur með síðbúnum loforðum
skömmu fyrir kosningar.
Kjósendur í Skotlandi höfnuðu sjálfstæði í þjóðaratkvæðagreiðslu á fimmtudag. 55 prósent
Skota sögðu nei en 45 prósent
voru á öndverðum meiði og sögðu
já í atkvæðagreiðslunni.
Salmond segir að kynna hafi
átt tillögu um að auka völd Skota
fyrir breska þinginu strax að
loknum kosningum á föstudag.
Það mun dragast á langinn þar
sem forystumenn meginflokkanna hafa ekki náð saman um
hvernig eigi að meðhöndla málið.
- jjk

LÖGREGLUMÁL Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson, forsætisráðherra
og sitjandi dómsmálaráðherra, segist taka ásakanir á hendur sérstökum saksóknara alvarlega, en beri þó
fullt traust til embættisins.
Jón Óttar Ólafsson, fyrrverandi
starfsmaður sérstaks saksóknara,
fullyrti í viðtali
við Fréttablaðið
að margoft hefði
verið hlustað á
samtöl verjanda
og sakborninga
hjá embættinu.
Það er ólöglegt.
„Menn [verða]
SIGMUNDUR
auðvitað þegar
DAVÍÐ
svona ásakanir
GUNNLAUGSSON koma upp að taka
þær alvarlega þó ekki væri nema
vegna þess að það er mjög mikilvægt að þessar stofnanir, þessi embætti njóti óskoraðs trausts,“ segir
Sigmundur í samtali við fréttastofu.
Sigmundur hyggst benda stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á þessar ásakanir og leggja það í þeirra
hendur hvort ástæða sé til að rannsaka það nánar. „Ég geri ráð fyrir
að senda þeim [réttarfarsnefnd]
formlegt erindi og hef í raun verið
að leggja drög að því, þar sem
nefndinni er falið í samræmi við
hlutverk hennar að fara yfir það

regluverk sem gildir um símhleranir og um leið að skoða hvernig
því regluverki hefur verið beitt og
hvort þurfi að gera á því einhverjar
breytingar, hvort þetta sé að virka
sem skyldi.“
Sigmundur segir það áhyggjuefni
ef svona embætti njóta ekki trausts.
„Það er auðvitað áhyggjuefni ef
embætti sem fer með svona mikið
vald og mikilvægt hlutverk nýtur
ekki trausts og ef atburðir verða
til þess að draga úr því trausti og
þess vegna er það í þágu embættisins ekki síður en annarra að þetta sé
allt saman skoðað vel.“
Ríkissaksóknari fékk fyrst vitneskju um óeðlilega framkvæmd
símhlerana hjá sérstökum saksóknara árið 2012 en aðhafðist ekkert.
Aðspurður hvort það sé eðlilegt
segir Sigmundur að bæði ríkissaksóknari og sérstakur saksóknari hafi hafnað þessum ásökunum. „Þær eru þó þess eðlis að það
kallar á að þetta verði skoðað,“
segir Sigmundur og bætir við að
þarna sé um að ræða mjög mikilvægt „grundvallarprinsipp“ sem
sé þrískipting valdsins, sjálfstæði
ákæruvalds og dómstóla. „Þetta er
hin sígilda spurning, hver á að gæta
varðanna?“
Sigmundur segir að skoða þurfi
málaflokkinn í heild sinni. „Hvað

SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI Dómsmálaráðherra segir að embætti sem fari með

mikið vald og mikilvægt hlutverk verði að njóta trausts.

varðar hleranirnar sérstaklega þá
þekkjum við dæmi um að þar hafi
hlutirnir ekki alltaf gengið fyrir sig
alveg eins og æskilegt væri og þá
er spurningin: er það regluverkinu
að kenna eða því að menn hafi ekki
fylgt því sem skyldi. Er kannski
ástæða til að árétta hlutina enn
betur í regluverkinu og það er það
sem verður þá unnið núna í framhaldinu.“

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það er auðvitað
áhyggjuefni ef embætti
sem fer með svona mikið
vald og mikilvægt hlutverk nýtur ekki trausts.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
forsætisráðherra.

fanney@frettabladid.is / hjortur@stod2.is

ÁHUGAVERÐ RANNSÓKN Magnús Karl Magnússon segir rannsóknina mjög áhugaverða en rétt sé að bíða eftir nánari rannsóknum á mönnum áður en fullyrt verði
um hugsanleg neikvæð áhrif.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ný rannsókn á sætuefnum birtist í Nature:

Brenglað sykurþol
vegna gervisykurs
HEILSA Ný rannsókn bendir til

þessa að neysla gervisykur hafi
áhrif á sykurþol. Prósfessor við
Háskóla Íslands segir niðursöðurnar afar athyglisverðar.
Hitaeiningalaus sætuefni eru ein
algengustu aukaefnin sem notuð
eru í matvælaframleiðslu í heiminum í dag. Þau hafa hingað til
verið talin skaðlaus þrátt fyrir
gagnrýnisraddir sem sífellt verða
háværari.
Í liðinni viku birti Nature,
alþjóðlegt tímarit um
vísindi, niðurstöður úr rannsókn um
áhrif gervisykurs á brenglað
sykurþol eða forstig sykursýki í
bæði mönnum og
músum. Rannsóknin var gerð á sætuefnunum sakkaríni, súkralósa og
aspartami.
Mýs, sem innbyrtu reglulega
gervisykur, fengu brenglað sykurþol og var ástæðuna fyrir því að
finna í breyttri þarmaflóru músanna.
Tilraunin var sem fyrr segir
einnig gerð á mönnum og leiddi

áþekka niðurstöðu í ljós og í músunum en fjórir einstaklingar af
þessum sjö fengu sykurbrenglun.
„Rannsókn þessi er mjög athyglisverð. Niðurstöður um hugsanleg áhrif gervisykurs eru sannfærandi og eru í takt við margar
nýlegar rannsóknir um mikilvægi
bakteríuflóru garnanna í margvíslegum sjúkdómum,“ segir Magnús Karl Magnússon, prófessor og
forseti læknadeildar Háskóla
Íslands.
„Þó svo að þessi vísindarannsókn hafi beint sjónum að áhrifum gervisykurs bæði í músum
og mönnum er rétt
að bíða eftir nánari
rannsóknum á mönnum áður en við getum
fullyrt um hugsanleg neikvæð áhrif. En
engu að síður mjög áhugavert
og mikilvægt framlag til að auka
skilning okkar á áhrifum þessara
efnasambanda á mannslíkamann,“
segir Magnús Karl. Þeir sem vilja
kynna sér rannsóknina til hlítar
geta lesið hana á vefsíðunni nature.com
- fhg

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        

GLA-Class - glænýr sportjeppi
frá Mercedes-Benz
Mercedes-Benz GLA sportjeppinn sameinar notagildi hins lipra borgarbíls og möguleika
4MATIC aldrifsbílsins sem kemst þangað sem hann þarf. Hann er búinn öllum nýjasta
öryggis - og akstursbúnaði sem Mercedes-Benz hefur kynnt undanfarið auk þess sem
öll hönnun bílsins er til fyrirmyndar.

GLA 200 CDI 4MATIC með 7 þrepa 7 G-TRONIC PLUS sjálfskiptingu.
Verð frá 6.490.000 kr.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook
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Umverfisverndarsinnar fylktu liði og kröfðust þess að gripið yrði til aðgerða til að hefta útblástur gróðurhúsalofttegunda:

Góð mæting í kröfugöngu þrátt fyrir slæmt veður
300
UMHVERFISMÁL „Það gekk rosalega

hreyfingu, Peoples Climate March,
en um helgina voru boðaðir yfir
2.700 viðburðir í 160 löndum. Tilefnið er fundur sem Ban Ki-Moon, aðalritari SÞ, hefur boðað til í New York
í vikunni. Þar á að liðka um fyrir
alþjóðasamkomulagi um minnkaða
losun gróðurhúsalofttegunda. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra sækir fundinn.
Þetta er annar kröfufundurinn af
þessu tagi sem haldinn hefur verið
á landinu en seinast voru mótmæli
haldin þegar síðasta sérleyfið til olíu-

Fjöldi þátttakenda í loftslagsgöngunni í gær.

leitar á Drekasvæðinu var veitt en 97
prósent loftslagsvísindamanna eru
sammála um að loftslagsbreytingar
séu mjög líklega af mannavöldum.
Fjölmörg samtök komu að skipulagningu göngunnar svo sem Vefritið Grugg, Náttúruverndarsamtök
Íslands, Landvernd og Breytendur –
Changemaker Iceland.
- þij

FJÖLMENNI Í kringum 300 manns tóku þátt í göngunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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vel og það var rosa góð mæting þrátt
fyrir veður,“ segir Hildur Knútsdóttir rithöfundur, ein þeirra sem héldu
utan um Loftslagsgöngu Reykjavíkur sem haldin var í gær en í kringum
300 manns fylktu liði.
Gengið var frá Drekasvæðinu svokallaða niður á Austurvöll. Þar var
haldinn kröfufundur og þess krafist að gripið yrði til raunverulegra
aðgerða til að hefta útblástur gróðurhúsalofttegunda.
Gangan er hluti af alþjóðlegri

Öﬂug fjáröﬂun
fyrir hópinn

SKIPTA MILLI SÍN VALDINU Ahmadzai, til hægri, var í gær lýstur nýr forseti Afganistans en lokatölur úr kosningunum hafa ekki verið gerðar opinberar. NORDICPHOTOS/AFP

Valdinu deilt
í Afganistan

Samsettir fjáröﬂunarpakkar eða sérsniðnir eftir óskum hópsins

Ashraf Ghani Ahmadzai er sigurvegari forsetakosninga í Afganistan. Hann hefur undirritað samkomulag um þjóðstjórn ásamt mótframbjóðanda sínum.

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í Rekstrarlandi
í síma 515 1100 eða hjá útibúum Olís um land allt.

KABÚL, AP Ashraf Ghani Ahmadzai
Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

www.rekstrarland.is
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Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100

og Abdúlla Abdúlla, frambjóðendurnir tveir í nýafstöðnum forsetakosningum í Afganistan, undirrituðu í gær samkomulag um myndun
þjóðstjórnar í landinu. Ahmadzai
verður næsti forseti landsins en
Abdúlla hlýtur nokkurs konar forsætisráðherraembætti.
Andstæðar fylkingar hafa tekist
hart á um forsetaembættið síðustu
mánuði, en kosningarnar hófust í
apríl. Ekki er víst að þeim deilum
sé með öllu lokið enn en kjörstjórn
gaf ekki upp lokatölur úr kosningunum eftir að hafa lýst Ahmadzai
sigurvegara. Fulltrúi bandarískra
stjórnvalda, sem reynt hafa að
miðla málum milli Ahmadzai og
Abdúlla, segir að tölurnar hafi ekki
verið gerðar opinberar strax af ótta
við óeirðir almennings.
Frambjóðendurnir tveir skrifuðu
undir samkomulagið í viðurvist fráfarandi forseta landsins, Hamids
Karsaí, sem hefur gegnt embættinu frá því að ríkisstjórn talíbana
var steypt af stóli árið 2001.

Ég er mjög glaður yfir
því að báðir bræður mínir
hafa samþykkt grunninn
fyrir nýja ríkisstjórn Afganistans.
Hamid Karsaí, fráfarandi forseti
Afganistans.

„Ég er mjög glaður yfir því að
báðir bræður mínir hafa samþykkt
grunninn fyrir nýja ríkisstjórn
Afganistans, sem er landinu fyrir
bestu,“ sagði Karsaí eftir undirritun samkomulagsins.
John Kerry, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, var einnig sigurreifur í kjölfar athafnarinnar en
hann fékk frambjóðendurna til að
samþykkja að deila völdum í heimsókn sinni til Afganistans í júlí. Í
tilkynningu frá Hvíta húsinu segir
að samkomulagið um þjóðstjórnina sé mikilvægt tækifæri til þess
að koma á pólítískum stöðugleika
í landinu.
bjarkia@frettabladid.is
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Hjartadagshlaup næsta sunnudag
FÉLAGSMÁL Hjartadagshlaupið,
sem haldið er í tilefni alþjóðlega
hjartadagsins, verður haldið í áttunda sinn næstkomandi sunnudag.
Ræst verður frá Kópavogsvelli
klukkan tíu og er þátttaka ókeypis.
Hjartadagurinn sjálfur er svo
á mánudaginn næsta en það er
Alþjóðahjartasambandið sem
hvetur aðildarfélög sín um allan
heim til að halda upp á hjartadaginn. Þema hjartadagsins í ár er
samfélagið og umhverfi einstaklingsins

KEPPENDUR RÆSTIR Í FYRRA Hlaupaleiðin liggur um Kársnesið í Kópavogi.

- bá
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Mánudag og þriðjudag

KOMIÐ TÍMANLEGA
ÞAÐ VERÐUR
MIKIÐ AÐ GERA

FISKIKÓNGURINN
S0GAVEGI 3
HÖFÐABAKKA 1
Sími 587 7755

UMFERÐASTJÓRINN

www.ﬁskikongurinn.is
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Lok til á lager:
Stærðir:
174x217 cm
200x200 cm
210x210 cm
217x217 cm
220x220 cm
217x235 cm
235x235 cm
8 hyrnd lok,
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(passar á Unaðskel)
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SÆKIR VATN Þyrla sækir vatn úr Hagg-vatni í Oregonríki í Bandaríkjunum. Mörg heimili vestur af borginni Portland voru í hættu vegna skógarelda á svæðinu og átti að nota vatnið til að slökkva eldana.

2

1

ÁSTAND
HEIMSINS

3

3

4
5
2

4

EITT ÁR FRÁ ÁRÁS Eitt ár var í gær liðið síðan byssumenn réð-

„SELFIE“ Yurina Yamada, til vinstri, Liliana Garcia og Maria

ust inn í verslunarmiðstöð í borginni Naíróbí í Kenýa og drápu
67 manns. Ættingjar fórnarlambanna söfnuðust saman á minningarreit sem var afhjúpaður í Karuara-skóginum í Naíróbí.

Fernandez stilla sér upp á sjálfsmynd í „járnbrautagarðinum“
High Line í New York. Garðurinn var opnaður almenningi til
fulls í gær.

5

MÓTMÆLTU STRÍÐI Þúsundir manna söfnuðust saman í miðborg Moskvu í gær og
mótmæltu átökunum sem hafa geisað í Úkraínu að undanförnu.

FRÓÐLEIKSFUNDUR

KYNNTU NÝJA LÍNU Tískumógúlarnir Domenico Dolce, til hægri, og Stefano Gabbana veifuðu til áhorfenda eftir að hafa kynnt
kvenfatalínu sína fyrir vorið 2015 á tískuvikunni í Mílanó á Ítalíu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GREEN FREEZER Skipið sat fast frá

miðvikudegi til laugardags.

Er ferðaþjónustan
að fara í vaskinn?
23. sept. | kl. 8:30 | Borgartúni 27
KPMG í samstarfi við Samtök ferðaþjónustunnar býður til morgunverðarfundar um boðaðar breytingar á
lögum um virðisaukaskatt og áhrif
þeirra á fyrirtæki í ferðaþjónustu.
Skráning á kpmg.is

MYND/HJÁLMAR HEIMISSON

Strandað skip dregið á flot:

Green Freezer
komið í höfn
BJÖRGUN Flutningaskipið Green
Freezer hefur verið dregið til
hafnar í Fáskrúðsfirði og afhent
eiganda sínum. Skipið, sem
strandaði síðastliðinn miðvikudag, er ekki talið í mjög slæmu
ásigkomulagi.
Varðskipinu Þór tókst að draga
Green Freezer á flot á laugardagsmorgun eftir misheppnaða
tilraun deginum áður.
Landhelgisgæslan kannaði svo
flutningaskipið, sem þunglestað
er frystum sjávarafurðum, og
mat skemmdir áður en því var
beint til hafnar.
- bá



GERÐU KRÖFUR
GÓLFEFNI Eik Rustik , lögð í síldarbeinsmynstri frá Junckers
Þjónusta hefur í fjölmörg ár verið eitt af aðalsmerkjum
Egils Árnasonar. Það er okkar trú að þjónustan skilji á milli
í samkeppni, það er þess vegna sem að við leggjum allt
okkar í að veita þér framúrskarandi þjónustu.

Suðurlandsbraut 20

108 Reykjavík

Sími: 595 0500

www.egillarnason.is

Opnunartímar: Mánudaga - föstudaga kl. 9 - 18 og laugardaga kl. 11 - 15

SKOÐUN
Framundan er átakavetur um kaup og kjör fólks:

Derringur í
ráðamönnum

M

eðan hinn almenni Íslendingur bíður þess að heyra
fréttir, af gangi kjaraviðræðna og hvað taki við
þegar skammtímasamningarnir á vinnumarkaði
renna sitt skeið, innan ekki langs tíma, upphefst
enn og aftur derringur milli þeirra sem mestu ráða
um framgang málsins. Forysta Alþýðusambandsins hefur slitið
samstarfi, samráði og bara hverju sem er sem varðar næstu og
nauðsynlegustu skref. Mikið er það merkilegt að þetta eða annað
ámóta skuli endurtekið aftur og aftur.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hefur virkjað Facebook
til að leggja sitt inn í ósættið og
segir þar forystu ASÍ hlaupa
eftir frösum sem falli af vörum
forystu Samfylkingarinnar. Og
Sigurjón Magnús
Egilsson
Bjarni gerir þar það sama og
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
sme@frettabladid.is
forsætisráðherra hefur gert, það
er að ætla forseta Alþýðusambandsins að stjórnast af komandi forystukosningum í Alþýðusambandinu. Meðan stóru strákarnir eru á þessu stigi í málinu getum
við hin, sem eigum svo mikið undir að vel takist til hjá þeim sem
hafa valist til forystu hér og þar, ekki vænst mikils.
Mörgum eru ofarlega í minni orð Sigmundar Davíðs, Bjarna,
Gylfa Arnbjörnssonar og svo Þorsteins Víglundssonar í þættinum
Sprengisandi, að framundan séu átök á vinnumarkaði og ekki
verði sjálfgefið að takist að verja þann árangur sem þó hefur
tekist að ná. Þjóðin á svo mikið undir að ekki verði holskefla með
ófyrirsjáanlegum afleiðingum í landi verðtryggingarinnar.
Meðan forysta Alþýðusambandsins skellir hurðum og forysta
landsstjórnarinnar ullar á móti gerist trúlegast fátt af viti. Það
er með ólíkindum hvernig menn geta látið. Gagnrýni Alþýðusambandsins á tekjuáætlun ríkisins og á fjárlagafrumvarpið er
gagnrýni sem verður að taka alvarlega. Staða Alþýðusambandsins
er, eða allavega á að vera, sú að orð þess eiga að skipta máli, vera
tekin alvarlega. Til að svo verði þarf tvennt til, að lágmarki. Að
ASÍ hagi orðum sínum af ábyrgð og að ríkisstjórn, á hverjum
tíma, sé skipuð fólki sem tekur gagnrýni en firrist ekki við og
hamist á forystumanninum. En ekki efninu.
ASÍ þykir halla á þá lakar settu gagnvart hinum. Í þeirra huga
er verk að vinna til að snúa af þeirri stefnu sem boðuð er í fjárlagafrumvarpinu og tekjufrumvarpinu. Og þá kemur að því hvaða
leið er best að fara til að freista þess að ná fram, að þeirra mati,
sem mestum og bestum árangri. Fara í fýlu? Eða freista þess með
öðrum hætti að hafa áhrif á það sem verður? Þar sem allir, sem
til þekkja og að koma, gera ráð fyrir hörðum átökum um kaup og
kjör, bæði milli deilenda á vinnumarkaði og ríkisvaldsins, hlýtur
fyrsta krafa okkar hinna að vera sú, að strákarnir hætti þessu
rugli og taki að vinna að framgangi málsins.
Ekki er annað að sjá en að fjármálaráðherra hafi lagt fram fjárlagafrumvarp og tekjuáætlun ríkisins til umræðu og endurgerðar.
Málið er honum ekki fastara í hendi en svo að nánast hálfur
þingmeirihluti ríkisstjórnarinnar hefur fyrirvara um þetta allt
saman. Kannski færi best á því fyrir Alþýðusambandið að bæta
sér í þann hóp, berjast fyrir sínu og freista þess að fá sitt fram.
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Heilbrigðismál á Íslandi
- áskoranir og lærdómar
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Eftirárökstuðningur
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra kom kollega sínum, Sigurði
Inga Jóhannssyni sjávarútvegsráðherra og ákvörðun hans um
að flytja Fiskistofu til
Akureyrar, til varnar í
pistli á vefsíðunni Feyki
um helgina. Gunnar segir
ákvörðunina góða og það
hafi sýnt sig að flutningur
opinberra stofnana og
starfa út á land skili miklu
fyrir það samfélag sem
tekur við stofnuninni
sem dafni vel. Þá nefnir
hann nokkur dæmi
um stofnanir sem
hafa verið fluttar
með góðum árangri.

Akureyri - Hótel KEA
24. september milli 8:30 - 9:30
Reykjavík - Skógarhlíð 12
25. september milli 8:30 - 9:30
Nánari upplýsingar og skráning á vef PwC :
pwc.is/90

fanney@frettabladid.is

Frelsi til að taka eigur annarra
MENNING

1924-2014

Allir áhugasamir eru velkomnir. Fundirnir fara fram á
ensku.

Beint í manninn
Síðar í pistlinum
veður Gunnar Bragi í
stjórnsýslufræðing
sem hefur
tjáð sig
um
málið.

Hann kallar viðkomandi dyggan
stuðningsmann Samfylkingarinnar
og segir að þar sem hún hafi setið í
ábyrgðarstöðum fyrir Samfylkinguna,
og vísar í að hún hafi setið í umbótanefnd flokksins, sé hún óheppileg
sem álitsgjafi til að gefa faglegt álit
á „pólitískum andstæðingi sínum“.
Stjórnsýslufræðingurinn, Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, er lektor
í fagi sínu við Háskóla Íslands.
Gamalkunna tuggan „að fara í
manninn en ekki boltann“ á vel
við hér, en Gunnar Bragi
nefnir ekki einu orði
gagnrýni Sigurbjargar um
þau umtalsverðu gjöld
sem farið er út í þegar
stofnunin er flutt.

HALLDÓR

90

Dagﬁnn Tulinius Hallseth, einn helsti sérfræðingur PwC
á sviði heilbrigðismála í heiminum ræðir um áskoranir í
heilbrigðismálum og hvaða lærdóm Ísland getur dregið af
alþjóðlegri þróun.

Það er gott mál að talsmenn
ríkisstjórnarinnar taki þetta mál til
umræðu, þar sem hún var engin
áður en ákvörðunin um flutninginn
var tekin. Þannig má í raun segja að
rökstuðningurinn, sem mögulega
er ágætur, komi nokkrum
mánuðum of seint.

Ágúst
Guðmundsson
leikstjóri

Ég brást skjótt við þegar ég varð þess var
á öndverðum sólmánuði, að kvikmynd mín,
Ófeigur gengur aftur, væri komin á YouTube. Ég sendi fyrirtækinu kvörtun í tölvupósti, sagði skýrt og skorinort að réttur eigandi myndarinnar væri mótfallinn þessari
birtingu. Þessu var vel tekið, og 2. júlí fékk
ég tilkynningu um að myndin hefði verið
fjarlægð af vefnum.
Ekki hafði ég hugsað mér að gera meira
í málinu, þar til ég fékk, í ágúst að áliðnum
slætti, annað bréf frá YouTube. Þar sagði
að sá sem upphaflega hefði sett myndina á
vefinn skildi bara ekki af hverju hún væri
þar ekki áfram, hún hlyti að hafa verið tekin
þaðan fyrir einhvern misskilning. Í næstu
málsgrein var mér uppálagt að fara í mál
við manninn, væntanlega til að fá úr því
skorið hvor okkar ætti réttinn á myndinni!
Ég á því ekki annarra kosta völ en að lögsækja einhvern ungan mann í Njarðvíkunum, sem ég þekki ekkert til. Enn síður veit
ég hvað veldur þessum mikla áhuga hans á
að sýna á opinberum vettvangi kvikmynd
sem hann á ekkert í. Ég veit bara að hann
varði ekki tveimur árum ævi sinnar í að
gera þessa kvikmynd, hann veðsetti ekki
húsið sitt fyrir tíu milljónir hennar vegna
og hann tók hvorki við lofi né lasti þegar
myndin náði loksins upp á silfurtjaldið.
Svona stendur þetta með YouTube. Í oná-

lag hefur myndin verið sett á ólöglegar vefsíður þar sem henni hefur verið dreift af
mikilli rausn ókeypis. Það byrjaði strax
vikuna eftir að hún kom út á geisladiskum (DVD). Á sama tíma var hægt að leigja
myndina hjá bæði Skjánum og Vodafone
fyrir nokkra hundraðkalla, en samt sáu
nokkur þúsund manns sér hag í að hlaða
henni niður ólöglega.
Nú eru við völd stjórnmálaöfl sem
almennt gera eignarréttinum hátt undir
höfði. Á því er þessi eina undantekning: það
má stela kvikmyndum og tónlist. Er nú ekki
kominn tími til að gera eitthvað í þessu? Öll
viljum við frelsi til sem flestra hluta, en
hingað til höfum við ekki samþykkt frelsi
til lögbrota.
Fjölmargir listamenn hafa kvartað undan
stuldi á höfundarverkum sínum, og má
þar nefna Ladda og Baltasar Kormák, að
ónefndum fjölda tónlistarmanna. Samtök
listamanna þurfa að stíga fram til að verja
réttindi síns fólks á þessu sviði. Veitufyrirtækin geta með einföldum hætti komið í veg
fyrir þessar gripdeildir. Það má hins vegar
ekki heyra á það minnst að sú kvöð sé lögð
þeim á herðar. Í staðinn koma athugasemdir um tjáningarfrelsi eða netfrelsi eða alls
konar frelsi. Í mínum eyrum hljómar það
eins og ákall um frelsi til að taka frá mér
það sem ég á.
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Vælubíll í
vitlausu stæði
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Margir hafa átt um sárt að binda af
völdum Hrunsins. Fólk missti vinnu,
hús, sparifé, missti tilveru sína. Og
ekki eru öll kurl komin til grafar
með þau áhrif sem Hrunið hafði í
raun og veru á Íslendinga og sjálfsmynd þeirra.
Sögurnar eru óteljandi. Fólk stígur fram á opinberan vettvang og
segir farir sínar ekki sléttar, deilir því með okkur þegar það hefur
verið órétti beitt og leitast við að
virkja vandlætingu okkar og samlíðan sem afl til þess að ná rétti
sínum eða að minnsta kosti fá stuðning í sínum raunum. Öflugt almenningsálit er mikilvæg auðlind sem
margir reyna að snúa sér í vil.
Og sífellt bætast við nýjar sögur
– stundum úr óvæntum áttum. Þrír
karlmenn hafa nú nýlega komið
fram og harmað hlutinn sinn opinberlega, sagt frá því ranglæti sem
þeir telja sig hafa orðið fyrir og
reynt að fá okkur til að fyllast
hneykslun með sér. Hér er þó ekki
um að ræða menn sem eiga um sárt
að binda vegna óspilunarsemi bankanna og útrásarvíkinganna. Þetta
eru fyrrum lögreglumaður, sem
kemur nú á ný fram með tveggja ára
gömul klögumál sín um sérstakan
saksóknara; húseigandi í miðbænum sem fær ekki að rífa gömul hús
sem hann hefur komist yfir og svo
nú síðast maður sem ekki á þess
kost lengur að reka einkaskóla sem
virðist hafa verið afar arðbær.
Píslarvottar
Lögreglumaðurinn seldi þrotabúi Milestone aðgang að því sem
hann hafði komist á snoðir um sem
starfsmaður sérstaks saksóknara
og stefndi þar með í voða dómsmáli á hendur fyrrum eigendum
þess fyrirtækis. Sérstakur saksóknari kærði manninn en hafði
ekki erindi sem erfiði. Síðan hefur
þessi lögreglumaður gert allt sem í
hans valdi hefur staðið til að draga
úr trúverðugleika saksóknara –
við mikinn fögnuð þeirra sem til
rannsóknar hafa verið hjá sérstökum saksóknara fyrir fjármálaumsvif sín í aðdraganda Hrunsins. Nú
kann eitthvað að vera rétt í frásögn lögreglumannsins þó að ríkissaksóknari hafi á sínum tíma
ekki séð ástæðu til að gera neitt
sérstaklega með ásakanir hans –
og vissulega á sérhver maður rétt
á réttlátri og sanngjarnri málsferðferð. Þetta breytir samt engu
um gjörðir þeirra sem til rannsóknar eru, og hin eiginlegu mál
eiga að snúast um. Og mikilvægt
er að dómstólar leiði þau mál til
lykta, með sýknun eða sakfellingu, fyrir samfélagið sem varð
fyrir búsifjum en ekki síður þá
menn sem þurft hafa að bíða árum
saman eftir því að þessi mál komi
til dóms, og hver manneskja getur
séð að er þungbær bið.
Um svipað leyti „steig fram“ og
sagði sögu sína húseigandi sem á
fallegt hús á Vegamótastíg, sem
margir vildu áreiðanlega eiga þess
kost að fá að gera upp og koma í
íbúðarhæft ástand til að eiga þar
fallega tilveru í sátt við umhverfi
sitt. Í viðtali í Fréttablaðinu útmálaði þessi maður það átakanlega
hversu þungbært væri fyrir sig að
þurfa að eiga þetta hús, sem hann
fái ekki að rífa þrátt fyrir að hafa
um árabil gert sitt besta til þess
að láta það grotna niður, og sprakk

Og ranglætið blasir
kannski ekki beinlínis
við venjulegum blaðalesendum í þessum málum,
og kann jafnvel að orka á
suma eins og þegar gljáandi
fallegum bíl er lagt í stæði
fyrir fatlaða af fullfrískum
einstaklingum. Slíkur bíll
er af krökkunum kallaður
„vælubíllinn“.
meðal annars vatnslögn í því með
tilheyrandi skemmdum. Þetta mál
er hluti af þeirri grenjavæðingu
miðbæjarins sem er einn ömurlegasti fylgifiskur bóluáranna, þegar
aðvífandi umsvifamenn keyptu
á uppsprengdu verði gömul og
indæl hús á eftirsóttum stöðum í
miðbæ Reykjavíkur beinlínis í því
skyni að fá að rífa þau – burtséð
frá verndargildi þeirra eða sögu –
svo að reisa mætti ný hús í staðinn
með fullri nýtingu fermetranna.
Þetta er dæmi um þá ónáttúru
sem getur gripið vænsta fólk
þegar gróðavonin er annars vegar:
okkur er flestum eiginlegt, séum
við svo lánsöm að eignast húseign,
að reyna að prýða hana sem best,
laga, dytta að, mála, skreyta og
hlusta á það sem gamla húsið hefur
að segja okkur, enda þurfum við
að læra að hlusta á gömul hús eins
og Þórbergur kenndi okkur, því
að þar ómar niður aldanna. Sé um
það samfélagsleg sátt að tilteknar
húseignir eigi að fá að standa, sögu
sinnar vegna eða útlits, er það ekki
í verkahring einstaklinga – jafnvel
þótt stöndugir séu – að breyta þeim
ákvörðunum.
Viðkvæmar persónuupplýsingar?
Síðasta dæmið er af manni sem
kom á fót einkaskóla sem starfar
ekki lengur, en hefur kært Katrínu Jakobsdóttur fyrir að tilteknar
upplýsingar um fjárhag og rekstur skólans skuli hafa komið fyrir
almennings sjónir. Í augum þessa
manns er það augljóslega sambærilegt við lekamálið alræmda þegar
upplýsingum og vangaveltum um
rekkjunauta og faðernismál fólks
var komið á framfæri við fjölmiðla
til að réttlæta það að erlendum
smælingja skyldi vísað úr landi.
Þær upplýsingar sem skólastjóranum finnast jafngilda slúðri um
viðkvæmustu einkamál vegalausra
manna eru meðal annars þær, að
því er fram kemur á Facebook-síðu
Jóns Trausta Reynissonar fyrrum
aðstoðarritstjóra DV, að ríkisendurskoðun hafi gert athugasemdir við rekstur skólans, meðal annars vegna þess að skólastjórinn
hafði tekið yfir 80 milljónir í arð og
skuldaði ríkinu 192 milljónir króna
vegna ofgreiddra styrkja frá árunum 2003 til 2009 að mati ríkisendurskoðunar. Hann hafði líka lánað
55% af eigin fé skólans til „tengdra
aðila“. Þetta eru ekki viðkvæmar
trúnaðarupplýsingar heldur snúast
þær um meðferð opinberra fjármuna, og eiga svo sannarlega erindi
við allan almenning.
Það er sjálfsagt að sýna fólki hluttekningu þegar það á við mótlæti að
stríða. En lög og reglur verða samt
fá að að hafa sinn gang. Og ranglætið blasir kannski ekki beinlínis við
venjulegum blaðalesendum í þessum málum, og kann jafnvel að orka
á suma eins og þegar gljáandi fallegum bíl er lagt í stæði fyrir fatlaða af fullfrískum einstaklingum.
Slíkur bíll er af krökkunum kallaður „vælubíllinn“.

Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarﬁ.
Sendu greinina þína á greinar@visir.is
og við komum henni á framfæri hið snarasta.
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AF NETINU
Fjaðurvigt í
pulsumenningunni

Fjárlagafyrirvari

Mér finnst fátt betra
en unnar kjötvörur og
kóladrykkir. Pulsa og
kók og hrossabjúgu og
uppstúf eru í mesta uppáhaldi. Sælgætisgrís er
ég líka og neytandi áfengis og tóbaks,
mismikið á hverjum tíma. Fell því illa
að lýðheilsustefnu síðustu ríkisstjórnar
og þess vegna greitt hærra hlutfall
tekna minna í sameiginlega sjóði en
gengur og gerist. Kvarta svo sem ekki
undan því.
http://pressan.is
Brynjar Níelsson alþingismaður.

Vúdú-hagfræðin

Sjálfur forsætisráðherra og allir aðrir
ráðherrar Framsóknar,
ásamt öllum þingmönnum flokksins gera
formlegan fyrirvara við
helsta stefnuplagg ríkisstjórnarinnar!
Ríkisstjórnir hafa sprungið af
minna tilefni enda er það einfaldlega þannig að ef ekki er nægur
stuðningur við fjárlagafrumvarpið
þá hefur ríkisstjórnin ekki stuðning
meirihluta þingsins.

Nú er Sjálfstæðisflokkurinn kominn til valda
og formaðurinn Bjarni
Benediktsson orðinn fjármálaráðherra þjóðarinnar,
sem fer með skattamál.
Bjarni er sem sagt í stöðu til að
setja vúdú-hagfræðina í framkvæmd:
lækka skatta og láta ríkissjóð græða á
galdrabrögðunum, án þess að nokkur
finni fyrir neikvæðum afleiðingum
neins staðar. En nú er annað uppi á
teningnum.

http://blog.pressan.is/oddnyh/

http://blog.pressan.is/stefano/

Oddný Harðardóttir þingmaður.

Stefán Ólafsson prófessor.
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TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST: 22. SEPTEMBER 1992

1930 Ferðafélag Íslands tekur fyrsta sæluhús sitt í notkun. Það
er í Hvítárnesi við Langjökul.

Sigrún Huld með ﬂest verðlaun

1957 Árbæjarsafn er
opinberlega opnað
almenningi með viðhöfn.

Fyrstu Ólympíuleikum fatlaðra lauk
í Madrid á Spáni þennan dag árið
1992. Sundkonan Sigrún Huld Hrafnsdóttir fór heim með flest verðlaun allra
keppenda á mótinu, enda stóð henni
enginn á sporði. Hún vann til níu gullverðlauna, þar af fimm í einstaklingsgreinum.
Almennt voru Íslendingar sigursælir
á leikunum og vakti frammistaða þeirra

1960 Frakkar viðurkenna sjálfstæði Malí.
1964 Söngleikurinn
Fiðlarinn á þakinu er
frumsýndur á Broadway.

almenna athygli, einkum skaraði íslenska sundfólkið fram úr og hlaut alls
tuttugu og ein verðlaun, tíu gull, sex
silfur og fimm bronsverðlaun.
Ólympíuförunum var vel fagnað við
heimkomuna. Forseti Íslands, frú Vigdís
Finnbogadóttir, Davíð Oddsson forsætisráðherra og Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra voru meðal þeirra
sem tóku á móti þeim í Leifsstöð.

1973 Menntaskólinn
í Kópavogi er settur í
fyrsta skipti.
1980 Írak ræðst á Íran
og þar með hefst átta
ára stríð.
2006 Fréttastöðin NFS
hættir útsendingum.

Eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

VALUR ÓSKARSSON
kennari,

lést fimmtudaginn 18. september.
Ásdís Bragadóttir
Jóhanna Ósk Valsdóttir
Eva Huld Valsdóttir
Bragi Þór Valsson
og barnabörn.

Bjartur Logi Guðnason
Ólafur Rúnar Ísaksson
Christina Van Deventer

Bróðir okkar,

SIGURSTEINN HJALTESTED
blikksmiður,

lést að heimili sínu 15. september. Útförin fer
fram fimmtudaginn 25. september klukkan
13.00 frá Fossvogskirkju. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Krabbameinsfélag
Íslands.
Systkini hins látna.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug
og auðsýnda samúð við andlát og útför
okkar elskulegu eiginkonu, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÖNNU GÍGJU GUÐBRANDSDÓTTUR
Sérstakar þakkir til starfsfólks krabbameinsdeildar Landspítalans, Ljóssins og Karitas
fyrir einstaka umönnun og hlýhug.
Haraldur Eiríksson
Agnes Úlfarsdóttir
Kristján Þ. Björgvinsson
Eiríkur Haraldsson
Guðrún Olsen
Pétur Haraldsson
Soo-Kyung Pak-Haraldsson
barnabörn og barnabarnabörn.

VISSI ALLTAF AÐ LAGIÐ YRÐI VINSÆLT Raggi Bjarna efaðist aldrei um að Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig yrði vinsælt.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Raggi Bjarna er ekki
að hætta áttræður
Tónlistarmaðurinn Ragnar Bjarnason fagnar áttræðisafmæli sínu í dag. Hann segist ekki
tilbúinn að hætta í tónlistinni, enda líði honum best þar.
„Það var kona sem sagðist muna eftir
mér í afmæli árið 1947. Þá var ég að
spila á trommur þannig að ég byrjaði
ferilinn 13 ára,“ segir Ragnar Bjarnason, en hann fagnar áttræðisafmæli
sínu í dag. Ragnar ætlar að syngja á
meðan heilsan leyfir enda líður honum
best í kringum tónlist.
Tónlistarhæfileikana fékk hann í
vöggugjöf því foreldrar hans voru
hljómlistarfólkið Bjarni Böðvarsson
og Margrét Lárusdóttir. Tvítugur var
Raggi búinn að syngja inn á sína fyrstu
plötu og skömmu síðar lék hann með
KK sextettinum, Hljómsveit Svavars
Gests og var í rúm tuttugu ár með
sína eigin sveit, Hljómsveit Ragnars
Bjarnasonar, á Hótel Sögu. Eitt mesta
ævintýrið á ferlinum segir Raggi hafa
verið stofnun Sumargleðinnar sem
ferðaðist um landið að sumri í fimmtán
ár. „Það var bara allt brjálað í kringum
þetta. Söngur, gleði og grín.“
Árið 1960 kom út lagið Vertu ekki að
horfa svona alltaf á mig sem landsmenn þekkja flestir. Til að byrja með
varð Raggi að syngja það á hálftímafresti til að fá frið á böllum. „Það eru
54 ár síðan ég söng þetta inn í Kaupmannahöfn. Ég vissi alltaf að þetta
yrði vinsælt.“
Ragnar hélt upp á afmælið um
helgina með tvennum tónleikum í
Eldborgarsal Hörpu en um næstu
helgi ferðast hann til Akureyrar þar
sem tónleikarnir verða settir upp í
Hofi. Að auki kom út sextíu laga safnplata með hans helstu perlum. Platan
heitir einfaldlega, Raggi Bjarna 80
ára. Eitt lagið sker sig úr af lögun-

Hvað segja samstarfsmennirnir?

„Ég held að Raggi sé einn
mesti gleðigjafi sem þjóðin
hefur eignast.“

Magnús Ólafsson leikari.

„Hann er léttur og skemmtilegur. Mátulega kærulaus en
samt algjör fagmaður.“

Jón Ólafsson
tónlistarmaður

„Það eru ekki margir sem
þekkja týpuna. Hún er allt frá
því að vera þessi kæruleysislegi og lífsglaði lífskúnstner og
í það að vera mjög vandaður
listamaður, þvert ofan í það
sem hann lætur uppi.“

Ómar Ragnarsson
fjölmiðlamaður

um sextíu á disknum en það er lagið
Barn sem Ragnar samdi sjálfur.
„Svavar Gests kom og sagði Raggi,
þú verður að semja lag. Ég sagði
við hann, ertu vitlaus maður ég hef
aldrei samið lag. Það passar, sagði
Svavar. „Þú ert alveg mátulega vitlaus til að gera það“.“
Aðspurður segist Ragnar ekki tilbúinn til að hætta í tónlist. „Þetta er
nú sú spurning sem er búin að vera
gutla í kringum mig í rúm 20 ár. Ég

svara henni ekki neitt. Ég get ekki
sagt það. Ég spurði konuna hvort
ég ætti ekki að hætta eftir áttræðisafmælið. Hún sagði, ertu vitlaus
maður, þú verður brjálaður. Hún
veit hvernig mér líður best og það
er í tónlistinni. Ég er ekki tilbúinn
ennþá.“
Nánar verður rætt við Ragnar
Bjarnason í Íslandi í dag á Stöð 2 í
kvöld klukkan 18.55 í opinni dagskrá.
asgeire@frettabladid.is

GLERBÍLL
Breski hönnuðurinn Dominic Wilcox sýndi sérstæðan hugmyndabíl á hönnunarhátíðinni í London
á dögunum. Bíllinn er úr steindu gleri og sjálfstýrður. Inni í bílnum er rúm þar sem farþegi
getur sofið.
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GEISLANDI
Á FIMMTÁN MÍNÚTUM
HALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR IROHA-maskarnir eru tilvaldir í þægilegt
heimadekur sem nærir húðina og gerir hana ferska. Þeir eru án parabena.
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roha-maskarnir hafa sannað sig sem
gæðamaskar án parabena. Þeir eru
hannaðir fyrir nútímakonur og -karla
sem oft eru önnum kafin en er umhugað
um heilsu sína og vellíðan og vilja dekra
við sig heima fyrir. „Mér finnst maskarnir frá IROHA vera æðislegir og á ég
yfirleitt alltaf til eintök heima til að nota
eftir til dæmis langa vinnuviku,“ segir
Ingibjörg Sveinbjörnsdóttir. „Það besta
við maskana er hvað þeir eru auðveldir og þægilegir í notkun. Ég fagna
fjölbreytileikanum sem fylgir þessum
vörum, þar sem úrvalið er mjög gott.
Með möskunum er auðveldlega hægt
að breyta hversdagslegu kvöldi í algjört
lúxusheimadekur, allt frá því að setja
maska á andlitið yfir í að nota handa- og
fótamaska. Þetta er bæði þægilegt og
fljótlegt heimadekur.“
Formúlur IROHA eru byggðar á hinni
öflugu hýalúrónic-sýru í bland við
áhrifarík náttúruleg hráefni. IROHAmaskarnir innihalda hvorki paraben
né efnafræðilega unnin rotvarnarefni

sem geta skaðað húðina. Náttúrulegu
innihaldsefnin hjálpa til við að næra og
mýkja húðina. „Ég mæli svo sannarlega
með vörunum frá IROHA þar sem ég
finn hvað þetta nærir húðina og hvað ég
verð mjúk og fersk,“ segir Ingibjörg.

FEGRUNARRÁÐ
Notaðu þá sem fljótvirka og öfluga meðferð með eigin hefðbundnu snyrtivenjum
eða sem viðbót við þær.

12v 0,8A

12v 5,5A

MJÚK OG FERSK HÚÐ
Ingibjörg á yfirleitt alltaf
til IROHA maska til að
setja á sig eftir erfiða
vinnuviku og fær þannig
lúxus heimadekur.
MYND/ERNIR

IROHA-maskarnir fást í apótekum og stórmörkuðum.

FÓLK| HEIMILI
Veggfodur.is
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Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.

DREIFA MATVÆLUM
TIL BÁGSTADDRA

Blaðberinn...

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

HJÁLPA TIL Hópurinn Matargjafir var stofnaður á Facebook í sumar. Markmið
hans er að gefa einstaklingum og fjölskyldum mat og þörfin virðist mikil.

Save the Children á Íslandi

  
    

NÝTT – NÝTT
8 rétta
hlaðborð í
hádeginu
TILBOÐ
KR. 1.390.OPIÐ KL. 11:00-14:00
Hlaðborðið er alla virka daga.
ekki um helgar.

NÝBÝLAVEGI 20
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

SÍMI 554-5022
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ýlega setti hópur kvenna á fót
Facebook-síðuna Matargjafir
sem hefur það markmið að
gefa illa stöddu fólki og fjölskyldum mat. Upphafið
má rekja til annars hóps á
Facebook sem heitir Gefins,
allt gefins! þar sem einstaklingar gefa allt milli himins
og jarðar. Einn daginn setti Jóhanna Bjarndís Arapinowicz inn
auglýsingu þar sem hún vildi gefa
ársgamalt kjöt úr frystikistunni.
Kjötið rauk út og í kjölfarið hófu
fleiri að gefa mat. „Aðsókn í mat var
svo mikil að það vaknaði hugmynd
að sérstakri síðu sem væri aðgengilegri fyrir bæði þiggjendur og
gefendur matar,“ segir Jóhanna.
Síðan sjálf var stofnuð í júlílok og
fleiri bættust við skipulagningu
hópsins. Í dag eru fjórar konur
sem stýra honum; áðurnefnd
Jóhanna, Lilja Guðmundsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir
og Árdís Pétursdóttir. Allar eiga þær
sameiginlegt að sögn Lilju að vilja skila
einhverju til samfélagsins. „Með því að
gefa tíma okkar og vinnu í þetta mikilvæga verkefni hjálpum við vonandi
eitthvað til. Auk okkar hafa tvær
yndislegar konur, Lilja Torfadóttir og Kristín Snorradóttir,
sett af stað peningasöfnun
á Facebook, en peninginn
nýta þær til að kaupa mat í
samráði við okkur sem við
deilum út.“
Hver sem er getur sótt um
aðild að hópnum og þar er
bæði hægt gefa mat eða óska
eftir honum. „Einstaklingar
gefa þarna mat milliliðalaust.
Við tökum líka við mat og
deilum út, því eðlilega vilja
ekki allir koma fram undir
nafni enda skammast sín
margir fyrir fátækt. Engin
vandamál hafa þó komið
upp hjá okkur enda leggjum
við mikla áherslu á trúnað
við þá sem til okkar leita.“

Að sögn Lilju og Jóhönnu hafa viðbrögðin verið mun sterkari en þær áttu
von á. „Í dag eru tæplega 2.900
manns skráðir í hópinn,
bæði gefendur og þiggjendur. Þeir sem óska eftir
mat eru aðallega fólk á
örorkubótum, einstæðingar
og einstæðir foreldrar með
börn. Það virðist vera rosalega mikil neyð í samfélaginu
og margt fólk sem virðist engan
veginn ná endum saman. Þörfin
fyrir svona hóp er því greinilega
mikil.“
Hópurinn hefur frá ágústmánuði deilt mat til um 60 manns og
fjölskyldna og þá eru bara taldir
þeir sem hafa sent inn beiðni
til stjórnenda síðunnar. „Bara í
september höfum við látið tíu
fjölskyldur hafa matarpoka.
Við höfum hins vegar enga
tölu á þeim sem hafa fengið
mat í gegnum vegg síðunnar
og aðrir sjá um að gefa.“
Matarpokinn inniheldur mismunandi
matvæli, allt eftir því hvað fólk og fyrirtæki hafa gefið. „Við reynum alltaf að
hafa smjör, ost, brauð og mjólk
ásamt einhverjum kvöldmat
á borð við hakk, kjötfars og
pylsur. Við sækjum mikið eftir þurrvöru sem fólk getur
matreitt úr enda geymist
hún lengi. Fyrirtæki og
verslanir hafa líka styrkt
okkur, til dæmis Fiska.is
sem gaf okkur fisk, Fiskikónginn sem gaf mörgum
síld og Sjávarhöllin gaf
okkur fisk. Við viljum endilega hvetja önnur fyrirtæki
til að taka þessar verslanir
og fyrirtæki til fyrirmyndar
og gera það sama. Einnig
erum við að leita eftir fyrirtækjum til að styrkja okkur
til dæmis mánaðarlega með
mat til að deila út. Öll framlög eru vel þegin.“

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

■

GERA GÓÐVERK
Þrír af fjórum meðlimum
hópsins Matargjafir.
Frá vinstri: Jóhanna
Bjarndís Arapinowicz,
Lilja Guðmundsdóttir og
Jóhanna Sigurðardóttir.
Á myndina vantar Árdísi
Pétursdóttur.
MYND/PJETUR

MIKIL NEYÐ
„Þeir sem óska
eftir mat eru aðallega fólk á örorkubótum, einstæðingar og einstæðir foreldrar með
börn. Það virðist
vera rosalega mikil
neyð í samfélaginu
og margt fólk sem
virðist engan veginn ná endum
saman. Þörfin fyrir
svona hóp er því
greinilega mikil.“

starri@365.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Kolbeinn Kolbeinsson, kkolbeins@365.is, s. 512 5447
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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REYNSLA – ÁRÆÐNI – VANDVIRKNI –
KRAFTUR – ÞOR – ENDING.
örugg og vönduð vinnubrögð

Þrastarhöfði 38, 270 simi : 864 6600
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Bílskúrar og geymslur

KYNNING − AUGLÝSING

MÁNUDAGUR 22. SEPTEMBER 2014

Byrjuðu í bílskúrnum
Þó nokkrar heimsfrægar hljómsveitir hófu ferilinn á heldur hóflegri nótum en þær urðu síðar
þekktar fyrir. Fyrsta æfingaaðstaðan var iðulega í bílskúrnum hjá mömmu og pabba.

The Ramones

Viðskiptavinir geta keyrt beint upp að geymsluplássinu.

MYNDIR/ERNIR

Yfirburðalausnir á
góðu verði
Gott aðgengi og mjög hentugur opnunartími
skapar fyrirtækinu Geymslu Eitt sérstöðu.
Viðskiptavinir spara bæði tíma og peninga enda
öll aðstaða til fyrirmyndar.

F

yrirtækið Geymsla Eitt býður
upp á yfirburðalausnir þegar
kemur að geymsluþörf einstaklinga, iðnaðarmanna og fyrirtækja.
Þar skiptir miklu máli aðgengilegur
opnunartími og gott aðgengi að sögn
Sigurðar Hafsteinssonar, rekstrarstjóra fyrirtækisins. „Hjá okkur er
opið frá kl. 8 til 22 alla daga ársins.
Þessi óviðjafnanlegi opnunartími
gerir fólki kleift að sinna geymslumálum sínum utan vinnutíma sem
skiptir auðvitað miklu máli. Viðskiptavinir þurfa heldur ekki frá að
hverfa kringum stórhátíðir, hjá okkur
er opið 365 daga ársins.“
Mjög gott aðgengi er að geymsluplássinu að sögn Sigurðar sem sparar
mikinn tíma og vinnu fyrir viðskiptavini fyrirtækisins. „Það skiptir ekki
síður miklu máli fyrir viðskiptavini
að geta keyrt beint upp að geymsluplássinu. Hjá mörgum sambærilegum
fyrirtækjum þurfa viðskiptavinir jafnvel að leggja bílnum á planinu fyrir
utan og trilla farangrinum inn í hús,
stundum meira að segja með lyftu.
Svo þarf að fara til baka alla leið til að
sækja meira dót. Viðskiptavinir okkar
keyra beint upp að hurð geymslunnar
og klára sín mál fljótt og örugglega. Í
því felst auðvitað mikill tímasparnaður sem viðskiptavinir okkar kunna svo
sannarlega að meta. Ekki má gleyma
beinhörðum peningasparnaði ef viðkomandi er með sendibíl á leigu með
mælinn í gangi.“
Stærstur hluti af geymsluplássi
fyrirtækisins eru bílskúrar í mismunandi stærðum. „Allt geymsluhúsnæði okkar er nýbyggt og um leið
sérhannað og byggt sem geymsluhús. Fyrir vikið er það þannig úr
garði gert til að auðvelda viðskiptavinum lífið, tryggja öryggi og lágmarka leigu.“
Allir viðskiptavinir fá sér geymslupláss sem þeir hafa einir aðgang að.

Þegar Ramones var stofnuð árið 1974
höfðu þeir John Cummings og Thomas
Erdelyi þegar verið í menntaskólagrúppum sem æfðu í bílskúrum. Síðar skiptu
allir meðlimir hljómsveitarinnar um eftirnafn og kölluðu sig Ramone þó þeir
væru alls óskyldir. Ramones er gjarnan
nefnd upphafssveit pönktónlistarinnar.
Þrátt fyrir takmarkaðar vinsældir á sínum
tíma hafði sveitin gríðarlega mikil áhrif á
upphaf og þróun pönkrokksins. Eitt frægasta lag sveitarinnar er „I Wanna Be Sedated,“ (1977).

Creedence Clearwater Revival
John og Tom Fogerty ásamt Doug Clifford stofnuðu sveitina árið 1959 en þá hét hún „The Blue Velvets“.
Nafnið breyttist síðar í Golliwogs áður en hið víðfræga nafn Creedence Clearwater Revival kom til.

Nirvana
Hljómsveitin Nirvana var stofnuð af Kurt Cobain og bassaleikaranum Krist Novoselic árið 1987. Þeir nutu mikillar hylli í háskólaútvarpi en urðu síðar heimsþekktir fyrir sérstæðan tónlistarstíl. Þekktasta skífa þeirra félaga er Nevermind frá 1991.

The Kinks
Bandið var stofnað árið 1964 af Ray og Dave Davies í NorðurLondon. Frægasta lagið þeirra er líklega „You Really Got Me“.

The Who
The Who varð til í London 1964. Hljómsveitin gekk reyndar undir ýmsum
nöfnum áður á borð við Detour og The Confederates. Hljómsveitin samanstóð af söngvaranum Roger Daltrey, gítarleikaranum Pete Townshend,
bassaleikaranum John Entwistle og trommuleikaranum Keith Moon sem
lést árið 1978. Hljómsveitin er talin ein af þremur stærstu rokkhljómsveitum
Bretlands og stendur þar við hlið Bítlanna og Rolling Stones.

Weezer
Eigin lásar eru notaðir þannig að enginn
annar hefur aðgang.

„Við bjóðum upp á sjö stærðir, frá
þremur fermetrum upp í sautján fermetra. Allar geymslur eru sérrými
og upphitaðar. Hver og einn viðskiptavinur læsir geymsluplássinu
með eigin lás sem tryggir að hann
einn hafi aðgang og enginn annar.“
Öll geymslusvæði eru vöktuð með
myndavélum allan sólarhringinn.
Leigugreiðslur fara fram með
kreditkortum til að lágmarka umstang og halda niðri kostnaði að sögn
Sigurðar. „Þetta er mjög þægilegt fyrirkomulag þar sem greitt er eftir á
fyrir hvern mánuð. Leigutíminn er
heldur ekkert vandamál, þeir sem
þurfa bara einn mánuð geta fengið
hann án vandkvæða og lítið mál er
að segja upp leigunni. Einnig er hægt
að hefja leigu í miðjum mánuði og þá
er bara greitt fyrir þá daga sem nýttir eru í mánuðinum. Lágmarksleigutíminn er þó einn mánuður. Þetta er
því afskaplega sveigjanlegt og þægilegt fyrirkomulag fyrir alla aðila.“
Allar nánari upplýsingar má finna
á geymslaeitt.is.

Stærstur hluti
geymsluplássins eru bílskúrar í mismunandi stærðum.

Á fyrstu árum Weezer spilaði hljómsveitin í bílskúr sem hún leigði
í Los Angeles. Þessi sami skúr kemur fyrir í tónlistarmyndbandi
þeirra árið 1995 við lagið „Say It Ain’t So“.
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Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

100% þjónusta = árangur*

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

Þórsgata 22A
Opið hús í dag frá kl 17:30 til 18:00
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Fasteignasalan Höfuðborg
hefur til sölu fallegt tvílyft 307,9
fm einbýli með aukaíbúð við
Hlíðarveg 2 í Kópavogi. Opið
hús verður í dag klukkan 19.

HÚ

79,3 fm 3ja herb. einbýlishús á þremur hæðum.Miklir möguleikar, hús með
sérgarði á frábærum stað. Verð: 39.8 milj. Uppl. veitir Heiðar s: 693 3356

Efstasund 93
Opið hús í dag frá kl 18:30 til 19:00
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Opið hús að Hlíðarvegi 2

HÚ

145,3 fm 5-herb. hæð með þremur svefnherb. Rúmgóður bílskúr, hæð mikið
endurnýjuð. Verð: 39 milj. Uppl. veitir Heiðar s: 693 3356

Komið er inn á efri hæð í forstofu
með náttúrusteini á gólfi og fataskáp. Þar er gestasalerni.
Stofan er L-laga stofa og borðstofa með útgangi út á svalir í vestur. Úr stofu er stigi niður á neðri
hæð. Eldhús er með ljósri innréttingu með góðri vinnuaðstöðu.
Þrjú svefnherbergi eru á hæðinni. Hægt að gera fimm svefnherbergi en eitt herbergið er nýtt
sem fataherbergi með góðum fataskápum.
Baðherbergi er með nuddbaðkari, sturtuklefa, innréttingu,
handklæðaofni og glugga. Flísar á
gólfi og á veggjum. Þvottahús er
inn af eldhúsi með glugga og vaski.
Á neðri hæð er sér inngangur
með forstofuherbergi og innangengt er í bílskúr.

Garðurinn er fallega frágenginn með veröndum og heitum potti.

Íbúðin á neðri hæð er um 85
fm og 3ja herbergja með stofu,
tveimur svefnherbergjum og fataskáp í öðru. Eldhús er með fallegri hvítri innréttingu og borðkrók. Inn af eldhúsi er þvottaherbergi og geymsla. Baðherbergi er
með sturtu. Gólfefni eru að mestu
parket og flísar en lakkað gólf og
dúkur líka eru í eigninni.
Bílskúrinn er með hita, rafmagni og rennandi vatni, inn af
bílskúr er góð geymsla.

Furubyggð 10 - 270 Mos.

Á neðri hæð er líka kyndiklefi
sem nýtist sem ágætis geymslurými. Lóðin er stór, frágengin
með mörgum bílastæðum. Þar eru
góðar verandir með skjólveggjum
og heitum potti. Húsið hefur verið
klætt að hluta, nýtt gler að mestu
og rafmagn endurnýjað mikið.
Allar nánari upplýsingar
veitir Heimir í s: 630-9000
og heimir@hofudborg.is
SKIPTI MÖGULEG
Á MINNA SÉRBÝLI.

Þrastarhöfði 29 - 270 Mosfellsbær
Mjög glæsilegt 252,3 m2 einbýlishús á
tveimur hæðum við Þrastarhöfða . Á
jarðhæð er rúmgóð forstofa, gestasalerni, stór stofa/borðstofa, eldhús
með borðkrók, þvottahús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og geymsla og
tvöfaldur bílskúr. Á efri hæðinni er stór
setustofa með arni og sjónvarpsholi.
Mikið útsýni er frá efri hæðinni. Lóðin
er mjög falleg, steypt bílaplan og stórar
verandir með skjóveggjum. V. 87,9 m.

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

Til sölu Garðyrkjustöðin Reykjadalur í Mosfellsdal
Um er ræða garðyrkjustöð á rúmlega
10.226 m2 eignarlóð með 187,2 m2
einbýlishúsi, 128,6 m2 garðskála, 6
gróðurhúsum, samtals 2.216 m2 og
118,3 m2 pökkunarhúsi á skógivaxinni
lóð við Suðurá. Jörðin stendur við
Reykjadalsafleggjara í Mosfellsdal.
Hér er einstakt tækifæri fyrir aðila
að eignast garðyrkjustöð á fallegum
stað í Mosfellsdal. V. 83,5 m.

109,5 m2, 3ja herbergja raðhús með góðum
garði við Furubyggð 10 í Mosfellsbæ. Eignin
skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, hol,
baðherbergi, þvottahús/geymslu, eldhús,
stofu og sólstofu. Timburverönd og garður í
suðaustur. V. 30,9 m.

Norðurgrafarvegur 4 - Esjumelum
Atvinnuhúsnæði við við Esjumela
á Kjalarnesi, rétt við Mosfellsbæ.
Frágangur á húsinu er mjög góður,
3ja fasa rafmagn er til staðar og
salerni. Burðarmikiðmilliloft sem
býður upp á mikla möguleika. Há
innkeyrsludyr(4,8m). Stórt malbikað
bílaplan.

Fjóluhvammur 10 - 220 Haf.

Laus strax

Safamýri 48 - 108 Reykjavík

Laus strax

Björt 100,4 m2, 4ra herbergja íbúð á
efstu hæð í 4ra hæða fjölbýlishúsi,
ásamt 20,5 m2 bílskúr við Safamýri 48
í Reykjavík. Eignin skiptist í þrjú
svefnherbergi, hol, baðherbergi,
eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir
sérgeymsla í kjallara. Bílskúrinn er
20,5 m2 með rafmagni.V. 29,5 m.

156,3 m2. - V. 18,9 m.
166,4 m2. - V. 19,9 m.
616,3 m2. - V. 68,5m.
260,7 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með
bílskúr og auka íbúð.V. 52,9 m.

Fálkahöfði 8 - 270 Mosfellsbær

OP

Láland 12 -108 Reykjavík
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Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

S

Þórsgata 15 - 101 Reykjavík
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Nýtt á skrá

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 18:00
Sérlega glæsileg og björt 3ja
herbergja íbúð á þriðju hæð og í
risi í Skólavörðuholtinu með útsýni
yfir Vesturborgina, steinsnar frá
miðborginni. Eignin er skráð 82,8 fm.
Um 7 fm eru undir súð og ekki skráðir
fm. V. 39,6 m.

Nýtt á skrá
Fallegt og mjög vel staðsett 296,3 m2
einbýlishús á einni hæð neðst í Fossvoginum
við mikla útivistarparadís. Húsið er vel skipulagt og garðurinn er stór með verönd og
mikið af fallegum trjám. 4-5 svefnherbergi.
V. 120 m.

Laus strax

Mjög falleg 103,9 m2, 3ja herb. íbúð
á jarhæð m/sérinngangi og sérgarði,
ásamt 27,6 m2 bílskúr við Fálkahöfða
8 í Mosfellsbæ. Mjög stór afgirt
timburverönd í suðvestur. Gott skipulag.
Fallegar innréttingar og gólfefni.
V. 33,9 m.

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

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Vegna mikillar sölu óskum við eftir
öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.

• Einbýlishús 250-500 fm. með bílastæðum
óskast í miðborginni sem gæti hentað
undir skrifstofur.
• Sérhæð eða raðhús með 4 svefnherbergum
og bílskúr óskast í póstnúmeri 104.
• 120 – 150 fermetra skrifstofuhæð óskast í
póstnúmeri 101. Þarf að vera laus ﬂjótlega.

Suðurgata. Heil húseign.

3JA HERBERGJA ÓSKAST Í GARÐABÆ

Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu
12 í Reykjavík. Húsið er kjallari og tvær hæðir,
samtals 357,2 fm. að gólfﬂeti auk 21,8 fm. bílskúrs. Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900
fm. lóð. Átta bílastæði eru á baklóð hússins og
möguleiki er á að fjölga bílastæðum á lóðinni enn
frekar. Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum var húsið
allt endurnýjað að utan sem innan. Eignin hentar
mjög vel undir hvers konar þjónustustarfsemi auk
þess sem það myndi sóma sér vel sem glæsilegt
íbúðarhús í hjarta borgarinnar.

• 3ja herbergja íbúð óskast við sjóinn
á Strandvegi í Sjálandi, Garðabæ.
Stæði í bílageymslu og svalir eru skilyrði.
• 3ja herbergja sérbýli í Garðabæ.
Helst með verönd. Sér inngangur er skilyrði.
NÝBYGGING

2JA HERBERGJA
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Kirkjulundur – Garðabæ. 2ja herbergja íbúð
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LUNDUR 2 - 6 - KÓPAVOGI

SKÓGARSEL - SÉRINNGANGUR.

Nýjar og vandaðar 2ja til 6 herbergja íbúðir frá 100,7 fm. upp
í 179,9 fm. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar
eru afhentar án gólfefna, nema ﬂísar verða á baðherbergi og í
þvottahúsi. Í eldhúsi verður eikarinnrétting frá Brúnás.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Mjög falleg og rúmgóð 106,7 fm. íbúð á 3 hæð í mjög fallegu
og snyrtilegu lyftuhúsi. Sér inngangur frá svalagangi. Fallegar
samstæðar eikarinnréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Sér
stæði í upphitaðri bílageymslu og tvær geymslur fylgja íbúð39,9 millj.
inni. Íbúðin er laus til afhendingar strax.
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85,6 fm. íbúð á 1.hæð með afgirtri verönd til
norðausturs í 5 hæða glæsilegri nýbyggingu við
Kirkjulund í Garðabæ. 6,6 fm. geymsla merkt
0004 í kjallara fylgir eigninni. Sér bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Íbúðin
skilast fullbúin með gólfefnum (eikarparket) og
búið að ﬂísaleggja baðherbergi, þvottaherbergi og
gestabaðherbergi þar sem þau eru. Staðsetning
eignarinnar er afar góð í miðbæ Garðabæjar og
stutt er í alla þjónustu, s.s. heilsugæslu, verslanir,
banka, sundlaug og ﬂeira. Til afhendingar strax.
Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

Verð 33,4 millj.

3JA – HERBERGJA

3JA HERBERGJA

ÁRSKÓGAR – ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ

HÁTÚN – ÚTSÝNISÍBÚÐ

RÚGAKUR – GARÐABÆ.

GAUTAVÍK – RVK. ÍBÚÐ Á EFRI HÆÐ

- 76,1 fm. íbúð á efstu hæð fyrir eldri borgara.
- Húsvörður er í húsinu og félagsaðstaða með samkomusal.
- Svalir til austurs, yﬁrbyggjanlegar.
- Frábært útsýni að Reykjanesi, Bláfjöllum og víðar.

Glæsileg og nýlega endurnýjuð 69,0 fm. útsýnisíbúð á 6. hæð
(efstu). Glæsilegt útsýni út á sundin, að Esjunni og víðar. Ný
gólfefni. Ný innrétting í eldhúsi og á baðherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Íbúðin er til afhendingar strax.

Glæsileg 142,9 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi að meðt.
24,5 fm. sér geymslu. Rúmgóð og björt stofa. Eldhús með
eikarinnréttingum. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Stórar og
skjólgóðar svalir til suðurs. Sér stæði í bílageymslu í kjallara
og lyfta í stigahúsi.
44,9 millj.

Mjög góð 112,1 fm. 3ja herbergja efri hæð með sér inngangi
í Grafarvoginum. Eignin er staðsett í lokuðum botnlanga.
Stórar ﬂísalagðar svalir til suðausturs. Tvö rúmgóð herbergi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Mjög stutt í alla þjónustu m.a
skóla og leikskóla. Egilshöll er í göngufæri. 32,5 millj.

29,9 millj.

25,5 millj.

ÓLAFSGEISLI

Ólafsgeisli. Einbýlishús á útsýnisstað.
Stórglæsilegt 207,4 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á glæsilegum útsýnisstað í Grafarholtinu. Eignin er öll innréttuð á afar
vandaðan og smekklegan máta og úr vönduðum byggingarefnum. Innihurðir og innréttingar eru ýmist úr hnotu eða hvítar
sprautulakkaðar. Arinn í stofu og mikil lofthæð. 4 herbergi. Gríðarlega fallegt útsýni er úr stofum til vesturs yﬁr borgina, sundin og
til Snæfellsjökuls, til suðurs yﬁr Reykjanesið og í norðri til Esju. Falleg lóð með fullbúnum garði, stórum veröndum, skjólveggjum og
heitum potti. Verð 79,5 millj.

LÁGHOLTSVEGUR

Lágholtsvegur Reykjavík.
Glæsilegt og vel staðsett einbýlishús, hæð
og ris, samtals 128,6 fm. að stærð auk
kjallara sem er u.þ.b. 73 fm. að stærð en
er ekki með fullri lofthæð. Heildarstærð
eignarinnar með kjallara er því um 201,6 fm.
Hellulagt plan fyrir framan hús með tveimur
sér bílastæðum. Húsið var ﬂutt á staðinn
árið 1984 og byggt var við það sama ár. Á
þessum tíma var húsið allt endurnýjað, m.a.
járn á húsi og þaki, raﬂagnir, vatnslagnir, gler,
gluggar o.ﬂ. Skjólgóð verönd til suðurs út af
stofum og svalir til austurs út af hjónaherbergi. Verð 59,9 millj.

Valhúsabraut – Seltjarnarnesi

SKIPAGATA - AKUREYRI

Stórglæsilegt 224,9 fm. einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr á frábærum stað við
opna svæðið á Valhúsabrautinni. Húsið er allt með
aukinni lofthæð og allar innréttingar og gólfefni
eru af vönduðustu gerð. Setustofa með arni auk
skála/setustofu við eldhús. Vandað eldhús. Fjögur
herbergi. Lóðin er glæsileg með þremur veröndum
með skjólveggjum og stórri hellulagðri innkeyrslu
og stéttum fyrir framan húsið með hitalögnum
undir. Verð 99,0 millj.

GÓÐUR FJÁRFESTINGARKOSTUR

Nýlegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð
á mjög eftirsóttum stað við opið svæði á Valhúsabrautinni þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla, sundlaug, líkamsrækt og aðra þjónustu.

Austurbrún 4 – 2ja herbergja útsýnisíbúð á 12. hæð
Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15 – 17.45
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Skipagata – Akureyri
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Góður fjárfestingarkostur í glæsilegu skrifstofuog verslunarhúsnæði á frábærum stað í hjarta miðbæjarins
á Akureyri með traustum leigusamningum.

Mjög góð 47,6 fm íbúð á 12. hæð í þessu eftirsótta
lyftuhúsi. Íbúðin er á efstu hæð með stórglæsilegu
útsýni. Svalir til suðausturs út af stofu. Geymsla er
innan íbúðar. Tvær lyftur eru í húsinu og húsvörður.

Glæsilegt 1.222,9 fm. verslunar- og skrifstofuhúsnæði í mjög
vönduðu og nýlegu fjögurra hæða húsi með lyftu á frábærum
stað í miðbæ Akureyrar. Um er ræða fjóra eignarhluta á þremur
hæðum. Traustir leigusamningar eru í gildi um allt hið selda.
Húsnæðið er allt mjög vandað og smekklega innréttað.
Að utan er húsið í góðu ástandi, klætt með ljósum ﬂísum.

Verð 18,3 millj.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.
Íbúð merkt 1203. Verið velkomin.

Eignarhlutarnir verða eingöngu seldir saman í heild sinni.
Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

SÉRBÝLI

4RA - 6 HERBERGJA

SUMARHÚS

SUMARHÚS Á EIGNARLANDI, ÖLDUBYGGÐ, GRÍMSNESI. 88,1 fm. nýlegt (2007) sumarhús á tveimur hæðum, skammt frá

BÁSBRYGGJA. RAÐHÚS – SJÁVARÚTSÝNI.

SJÁVARGRUND. 5-6 HERBERGJA ÍBÚÐ.

Glæsilegt 203,2 fm. raðhús á þremur hæðum með innbyggðum bílskúr, tvennum
svölum, verönd og glæsilegu sjávarútsýni á frábærum stað alveg niður við sjóinn í
Bryggjuhverﬁnu. Allar innréttingar og innihurðir eru úr jatoba og gólfefni eru parket
og náttúruﬂísar að mestu leyti. Eldhús og borðstofa í rúmgóðu alrými með útgengi á
svalir til vesturs. Stofa með mikilli lofthæð.
56,9 millj.

Góð 5-6 herbergja íbúð með sérinngangi. Íbúðin er á tveimur hæðum með sér
andyri á 1.hæð auk herbergis án glugga og geymslu í kjallara samtals að birtu
ﬂatarmáli 170,9 fm. Auk þess fylgir bílastæði í bílakjallara 20,5 fm. Birt stærð
heildareignarinnar er 191,4 fm. Opið eldhús með nýlegri innréttingu. Rúmgóð stofa
með góðri lofthæð og útgangi á svalir til suðurs. 4 herbergi.
46,0 millj.

LJÁRSKÓGAR - REYKJAVÍK.

TRÖLLAKÓR- KÓPAVOGI. 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ.

SUMARHÚS Á EIGNARLANDI Í BLÁSKÓGABYGGÐ.

Vel staðsett 210,9 fm. einbýlishús á þremur pöllum með stórri skjólgóðri verönd til
suðurs og innbyggðum 38,4 fm. bílskúr. Samliggjandi stofur með arni og útsýni til
sjávar og víðar. Sex herbergi. Sjónvarpshol með útgangi á viðarverönd til suðurs.
Opið eldhús við stofu. Húsið stendur á 1.067 fm. lóð innst í botnlanga og er stór
hellulögð innkeyrsla fyrir framan húsið.
52,9 millj.

Glæsileg 160,7 fm. endaíbúð á fjórðu hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi ásamt sér
stæði í bílageymslu. Sérinngangur er af svölum. Íbúðin er skráð 141.9 fm og
geymslan 18,8 fm. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Granít í borðplötum á baði og í eldhúsi ásamt öllum gluggakistum. Frábær staðsetning á fallegri íbúð í barnvænu og
grónu hverﬁ þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
41,9 millj.

Fallegt og vel staðsett 49,6 fm. sumarhús í næsta nágreni við Syðri-Reyki,
Reykholt og Laugarvatn á 4.957 fm. grónu eignarlandi. Sumarhúsið er vel við
haldið á skjólgóðum stað og með góðu útsýni. Hitaveita og rafmagn. Eldhús og
stofa í rúmgóðu rými með stórum gluggum, arni og útgengi á verönd. 2 herbergi
auk svefnlofts.
14,9 millj.
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Svínavatni. Húsið er hátt og reisulegt með herbergjum á efri hæð (ekki svefnloft) og
er klætt með furu vatnsklæðningu að utan með vönduðum gluggum og hurðum.
Stór afgirtur sólpallur með heitum potti. Búið er að loka fyrir opið rými undir svölum
og er þar geymsla og tengi fyrir þvottavél og þurrkara.
26,0 millj.

NÝHÖFN 2, 4 OG 6 Í GARÐABÆ
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Glæsilegt einbýlishús á Flötunum í Garðabæ

Nýjar íbúðir við sjávarsíðuna í Sjálandinu.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 - 17.45

Sölusýning á morgun, þriðjudag, frá kl. 17.15 – 17.45

210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum bílskúr á Flötunum í Garðabæ. Húsið var nánast allt
endurnýjað hið innra og ytra fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög góðu ástandi. Gólfefni eru ný og gólfhitalagnir í öllu húsinu. Allar
innréttingar, innihurðir, eldhús, baðherbergi og lýsing í loftum eru endurnýjuð. Rúmgóð setustofa, borðstofa og stór skáli opinn við
stofu. Hjónasvíta með miklum fataskápum. Að utan var húsið einangrað uppá nýtt og klætt með ﬂísum. 1.046 fm. gróin lóð með
verönd til suðurs og fallegri lýsingu. Verð 79,9 millj.

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í 3ja hæða fjölbýli í Sjálandinu við smábátahöfnina. Sjávarútsýni er frá stofum og eldhúsum í
öllum íbúðum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó
verða ﬂísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Íbúðirnar eru frá 123,5 fm. upp í 145,0 fm. Verð frá kr. 43.500.000.
Staðsetning er frábær við sjávarsíðuna í Garðabæ og stutt í frábær útivistarsvæði, sem og alla þjónustu.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

KLEIFARSEL 27 109 RVK.

ÞINGVAÐ 61-81 - NÝ RAÐHÚS Í NORÐLINGAHOLTI
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Nýtt 205 fm endaraðhús á tveimur hæðum við Þingvað 65 í Reykjavík með 100 fm hellulögðum
svölum og innbyggðum bílskúr. Fallegt útsýni til suðurs yfir Elliðavatn. Húsið skilast tilbúið til
innréttinga og lóðin fullfrágengin. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og tvær stofur.
Tvennar svalir eru frá efri hæð, 68 fm og 32 fm. Um er að ræða alls 11 raðhús, svalir frá 18
til 100 fm. Mögulegt 10% viðbótarlán frá byggingaraðila til 20 ára. V. 51,9 m. 4586

BERGSTAÐASTRÆTI 65 101 RVK.

Frábærlega staðsett og sjarmerandi ca 180 fm parhús á tveimur hæðum með
rúmgóðum bílskúr. Húsið er staðsett botnlangagötu og í grónu, barnvænu og
rólegu umhverfi. Fimm mín. göngufæri frá Seljaskóla. Verönd á jarðhæð og
stórar svalir á efri hæð. Eignin verður sýnd mánudaginn 22.september milli
kl. 17:15 og kl. 18:00. V. 44,8 m. 4609

LINDARGATA 33 101 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 00-01.

LÆKJARHVAMMUR 25 220

ÍBÚÐ MERKT 06-01.
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Um er að ræða tvær íbúðir. 99 fm 4ra herbergja íbúð í ris auk 24,5 fm skúr/
geymslu á jarðhæð og 84,6 fm íbúð í kjallara.Sameiginlegur inngangur er í
húsið. Komið er að viðhaldi á íbúðunum. Eignin verður sýnd mánudaginn
22.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 4553


Glæsileg 148,2 fm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi ásamt auka geymslu. Íbúðin er með
suður-svalir og miklu útsýni. Innréttingar eru sérsmíðaðar og er m.a. innfelld
lýsing og lagnir og hátalarar fyrir hljómflutningstæki.
Skipti á minni eign möguleg. Eignin verður sýnd mánudaginn 22.september
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 64,9 m. 1742

SLÉTTUVEGUR 13 103 RVK.

BREKKUGERÐI 26 108 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 03-05.

KÓPAVOGSBRAUT 94
200 KÓPAVOGUR
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Snyrtileg og vel skipulagð ca 70 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Öll
þjónusta til staðar í húsinu fyrir eldri borgara, þar með talið matur. Félagar
í Samtökum aldraðra hafa forkaupsrétt og er sá rétthærri sem hefur verið
skráður lengur í félaginu. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 23.september milli
kl. 16:00 og kl. 16:30. V. 24,45 m. 4456

KLEPPSVEGUR 138 104 RVK.
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Glæsilegt 304,9 fm einbýlishús á tveimur hæðum teiknað af Sigvalda Thordarson arkitekt. Húsið er mjög vandað og stendur á góðum og vinsælum stað
miðsvæðis í Reykjavík. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 23.september milli
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 92,3 m. 3255

VESTURGATA 46A 101 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Fallegt vel skipulagt og einstaklega vel staðsett einbýlishús að mestu á
einni hæð. Húsið er 179,8 fm með innbyggðum bílskúr sem er 26,8 fm, gryfja í
bílskúr. Mjög góð ræktuð lóð með miklum gróðri og grasflötum. 3 svefnherb.
Tvær stofur, arinn. Baðherbergi og gestasnyrting. Eignin verður sýnd
miðvikudaginn 24.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 53,9 m. 4314

VÍÐIHLIÐ 41 105 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 02-01.

Björt og rúmgóð 108,7 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi.
Íbúðin er mikið endurnýjuð með tvennum svölum til suður og norðurs.
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 24.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 31,5 m. 4614


Rúmgott og vel við haldið ca 260 fm raðhús á frábærum stað í Hafnarfirði.
Innbyggður 37,5 fm bílskúr. Eignin er björt með fimm svefnherbergum og stofu
með útgangi út á rúmgóðar svalir með fallegu útsýni. Verandir báðum megin
við hús. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 23.september milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 51,5 m. 4610
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Vandað og nýlega standsett endaraðhús á friðsælum og skjólgóðum stað í
Suðurhlíðum. Húsið er teiknað af Halldóri Gíslasyni arkitekt. Lóðin er mjög
falleg með stórri timburverönd Eignin verður sýnd miðvikudaginn
24. september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,9 m. 4581


Falleg og mikið endurnýjuð 154 fm íbúð á hæð og í risi sem hefur verið skipt
upp í tvær íbúðir, auðvelt er að gera íbúðina að einni aftur. Húsið hefu verið
mikið endurnýjað á sl. árum m.a. hefur verið skipt um járn á veggjum og þaki,
rennur, tréverk í kringum glugga og steinhluti múraður. Útitröppur og handriði
eru ný tekið í gegn. Nýleg rafmagnstafla og lagnir og að hluta. Garðurinn
hefur allur verið tekinn í gegn og gerð hefur verið stór hellulögð sameiginleg
verönd.Eignin verður sýnd miðvikudaginn 24.september milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 55 m. 4500
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Þorrasalir 17 – Séríbúðir með einstöku útsýni

O

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Verð frá 31,9 m.
• Tilbúin sýningaríbúð
• Veglegar innréttingar og stórir gluggar
• Svalir með steyptum skilvegg
• Einstök staðsetning og náttúrurík landgæði sem felast í frábæru útsýni
• Örstutt í útivistarparadísina Heiðmörk
• Í stuttu göngufæri er Salaskóli, verslun, heilsugæsla og íþróttamiðstöð
• Golfvöllur GKG við túnfótinn
• Afhending í október 2014
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Opið hús þriðjudaginn 23. september milli kl. 17 og 18
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Mánatún 7-17

O

– Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað
• 2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi,
fataskápar í forstofu og svefnherbergjum

n
artú

Borg

Fullbúin
sýninga
ríbúð

• Fyrstu íbúðirnar verða afhentar í október 2014

Nóa
tún

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru ﬂísar
á baðherbergi og í þvottahúsi.

Sóltún

EINBÝLI

RAÐHÚS/PARHÚS.

4RA-6 HERBERGJA

Flyðrugrandi 6 107 Rvk. íbúð merkt 02-02.
Fellahvarf 32 203 Kópavogur
Funafold 48 - einbýli með aukaíbúð
Einbýlishús með aukaíbúð. Húsið stendur við Grafarvoginn á friðs. og skjólgóðum skógivöxnum stað. Húsið er
samtals 435,6 fm ,Útsýni er glæsilegt. Húsið er allt til sölu
en í því eru tvær sjálfstæðar íbúðir. Tilboð 3626

Jakasel 28 109 Reykjavík
Tvílyft fallegt 199,3 fm einbýlishús á friðsælum og grónum
stað. Á neðri hæðinni er forstofa, snyrting, rúmgott hol,
stórt eldhús, stofur, þvottahús, geymsla og bílskúr - nýttur
sem snyrtistofa. Á efri hæðinni eru 5 herbergi og bað.
V. 48,9 m. 4522

Stórglæsilega 148 fm þriggja til fjögurra herbergja
raðhús með óhindruðu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll.
Mjög fallegar og vandaðar samstæðar eikarinnréttingar,
náttúrusteinn á öllum gólfum. Rut Kára sá um hönnun
innanhús. Lýsing frá Lumex. Hiti í gólfum. V. 51,9 m. 3905

HÆÐIR

Hagamelur 49, 107 Reykjavík.
Fallegt og bjart 285,5 fm parhús við Hagamel. Um er að
ræða stórt og gott fjölskylduhús þar sem möguleiki er að
hafa fimm svefnherbergi samkvæmt teikningu en í dag
eru þau fjögur. Vinsæll staður í vesturbæ Reykjavíkur þa
sem stutt er í helstu þjónustu eins og verslun, sundlaug
skóla og fl. V. 89 m. 4339

Vatnsstígur 21 101 Reykjavík
Um er að ræða 135,7 fm íbúð í hinu nýja Skuggahverfi.
Íbúðin er staðsett á 2. hæð með glæsilegu útsýni á þrjá
vegu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og gólfefni eru
sérvalinn. Íbúðin er mjög björt og með hærri lofthæð en
almennt gerist. Sérstök hljóðeinangrun er milli íbúða.
Húsið er einangrað að utan og klætt með zinki og steinflísum. Húsvörður er í húsinu. V. 65,0 m. 4554

Arnarsmári 2 Kópavogi íbúð merkt 03-01.
4ra herbergja 100 fm falleg og mjög vel umgengin íbúð
á eftrisóttum útsýnistað. Íbúðin er endaíbúð og með gluggum til austurs, suðurs og vesturs. V. 32 m. 3664

LAUS STRAX. 3ja herbergja falleg íbúð með sér inngangi
(beint aðgengi) og stórum suðursvölum. Íbúðin skiptist í
forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu.
Í kjallara fylgir sér geymsla. Íbúðin snýr inn í garðinn, til
suðurs og er með mjög stórum svölum. V. 28,5 m. 3533

SUMARHÚS

Hestur - lóð 92 við Kiðjaberg 801
Sumarbústaðalóð við Kiðjaberg (Hestland) til sölu.
Frábær staðsetning. Lóðin er á mjög eftirsóttu skipulögðu svæði. Lóðin er EIGNARLÓÐ og er 8.709 fm að
stærð. Kiðabergsgolfvöllur og Hestvatn er innan við 2
km fjarlægð. Þar er þjónusta. Fyrir neðan lóðina er Hvítá.
útsýni er fallegt. V. 9,9 n m. 4447

Vesturberg 6 111 Rvk.
Stakkhamrar - frábær staðsetning
Glæsilegt einlyft 182,2 fm einbýlishús á eftirsóttum stað
með innbyggðum 33,6 fm bílskúr. Lóðin er mjög falleg
með tveimur veröndum, upphituðu hellulögðu plani og
stéttum, grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri. V. 54 m. 6899

Tjarnarból 15 170 Seltjarnarnes
Góð 232 fm eign í steinsteyptu tvíbýlishúsi byggt árið
1969. Um er að ræða góða hæð með sérinngang, auka
íbúð í kjallara og stóran bílskúr. Húsið hefur verið nýlega
standsett að utan og stendur á 1.000 fm eignarlóð. Lóðin
var hellulögð að norðanverðu á milli hússins og bílskúrs
og gangstétt að götu. Íbúðin í kjallara þarfnast standsetningar., V. 55,9 m. 4026

Íbúð 0401 er góð ca 102 fm 4ra -5 herbergja endaíbúð á
4.hæð í fallegu fjölbýli á einstaklega góðum útsýnisstað í
Breiðholtinu. Laus strax, sölumenn sýna. V. 24,9 m. 4573

3JA HERBERGJA

Vatnsendahlíð 134 311 Borgarnesi
Glæsilegur nýlegur 79,6 fm sumarbústaður á frábærum
stað við Skorradalsvatn í landi Vatnsendahlíðar. Fallegt
útsýni er yfir vatnið. Bústaðurinn með verönd allan
hringinn, heitum potti og geymslurými undir bústaðnum.
Lóðin er öll skógi og kjarri vaxin.. V. 27 m. 3996

ATVINNUHÚSNÆÐI

Dyngjuvegur - virðulegt einbýli

Sigtún 25 glæsileg efri hæð - bílskúr.

Fensalir 4 201 Kópavogur

Fallegt og virðulegt 258,5 fm einbýlishús á frábærum
stað. Húsið er hæð og ris auk kjallara. Það er teiknað
af Halldóri H. Jónssyni og stendur á 1.062 fm lóð neðan
götu. Örstutt niður í Laugardalinn. Húsið er laust fljótlega.
V. 85 m. 4471

Glæsileg mikið endurnýjuð 5-6 herb. efri sérhæð í mikið
endurn. þríbýli á einstökum stað rétt við Laugardalinn
og í göngufæri við miðborgina. Eigninni fylgir bílskúr. Endursteinað hús, endurn. þak, lagnir og fl. Endurn. eldhús,
baðherbergi , gólfefni, raflagnir, gler og fl. V. 49,9 m. 4013

Falleg og vel skipulögð þriggja herbergja 134 fm íbúð
ásamt bílskúr á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Mikið
útsýni, hús og sameign snyrtilegt. Stutt er í Salaskóla,
Salasundlaug, Íþróttamiðstöðina Versali, leikskóla og
matvöruverslun svo fátt eitt sé nefnt. V. 36,9 m. 4455

Eyrartröð 3 220 Hafnarfjörður
Eyrartröð 3 bil 01 07 er 82,2 fm að mestu á einum gólffleti
(63,2 fm )(19,0 fm geymsluloft) á góðum stað í Hafnarfirði.
Til afhendingar strax í núverandi ástandi. Sölumenn sýna.
V. 8,5 m. 4580

Stofnað

1983
Sími 520 7500
Skipalón 5 - Hafnarfjörður - Frábær staðsetning

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Norðurbakki 1 og 3 miðbæ Hafnarfjarðar
- Fallegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir lyftuhúsi.
- Fullbúnar án gólfefna
- Baðherbergi og þvottahús flísalagt og fullbúið
- Stærðir frá 102 fm. -122 fm.
- Vandaðar innréttingar frá Trésmiðjunni GKS
og tæki frá Gornje.
- Flestar íbúðir með tvennum svölum.
- Mynd-dyrasími.
- Bílgeymsla.
- Örfáar íbúðir eftir

-Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir
-Stærðir frá 90,6 fm. til 153,8 fm.
-Bílaeymsla
-Lyfta
-Innréttingar og hurðir frá Parka
-Eldhústæki eru frá Gorenja
-Húsið klætt með álklæðningu að utan
-Afhending í september 2014
-Verð frá 27,7-46 millj.

Hraunás - Garðabær - Einbýli

Eyktarsmári - Kópavogur - Endaraðhús
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott
endaraðhús með innbyggðum bílskúr samtals um 145
fermetrar á frábærum útsýnisstað við Eyktarsmára 8
í Kópavogi. Eignin stendur hátt á skemmtilegum stað
í rólegum botnlanga. Eignin skiptist í forstofu, hol,
eldhús, stofu, borðstofu, tvö herbergi, baðherbergi,
þvottahús og bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 49,8 millj.

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum
útsýnisstað í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er skráð
samkvæmt fmr 302,9 fm á tveimur hæðum, þarf af
bílskúr 40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt óhindrað
útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli
og víðar. Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í sérflokki.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 125 millj.
Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

Skógarás - Hafnarfjörður - Einbýli

Stuðlaberg 70 - Hafnarfjörður
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt tvílyft einbýli með
innbyggðum bílskúr samtals 302 fm. 5 stór herbergi,
tvö baðherbergi, glæsilegt eldhús og rúmgóðar
stofur og borðstofur. Hátt til lofts. Halogenlýsing.
Sérsmíðaðar innréttingar. Vönduð tæki. Parket,
nátturuflísar á gólfum. Frábær staðsetning og útsýni.
Eign í sérflokki. Verðtilboð.

Opið hús í dag milli kl. 17 og 17.30
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Sérlega fallegt tvílyft endaraðhús á þessum vinsæla
stað í Setbergslandinu, Húsið er 152 fm auk bílskúrs
sem er 18 fm. samtals 170 fm. 4 svefnherbergi.Parket
og flísar á gólfum. Verönd. Húsið er vel staðsett í
botnlanga. Verð 46 millj.
Hlynur Halldórsson sölumaður tekur á móti
áhugasömum kaupendum s. 698-2603

Fléttuvellir hf, einbýli

Arnarsmári 12 íbúð 103 - Kópavogur - 4ra
Fallegt einbýlishús í lokuðum botnlanga vel staðsett
í vallarhverfinu, húsið 208 fm og þar af er bílskúrinn
57 fm.
Eignin skiptist þannig: Forstofa, hol, 4 svefnherbergi,
stofa, sjónvarpshol, baðherbergi, gestasalerni,
þvottahús og bílskúr.
Fallegar innréttingar, góð staðsetning, laust strax.
V. 50 millj.

Opið hús í dag milli kl.17.30 - 18.
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Sérlega falleg 4ra herb. íbúð á 1.hæð í góðu, mjög vel
staðsettu fjölbýli.3 góð svefnherbergi. Stofa með útgang út á afgirta verönd í suður garði. Parket, fallegar
innréttingar. Hús í góðu standi að utan.
Verð 29.9 millj.
Hilmar Bryde sölumaður
s. 896 9694 verður á staðnum. Verið velkomin.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Suðurvangur - Hafnarfjörður - Einbýli

Blikaás - Hafnarfjörður - Glæsileg

Norðurbakki - Hafnarfjörður - 3ja

Stuðlaberg - Hafnarfjörður

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr
samtals 260 fm. Stofa, borðstofa, arinstofa, sjónvarpsskáli. 4-5 stór
herbergi ofl. Svalir. Hellulagt bílaplan. Verandir. Góð staðsetning.
Verð 56 millj.

Glæsileg 113 fm. 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð. Nýkomin
sérlega falleg og vel innréttuð íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli með
sérinngangi. 3 góð svefnherbergi. Góðar stofur, tvennar svalir.
Útsýni. Allt sér. Verð 33,7 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega íbúð í þessu eftirsótta
húsi við Höfnina í Hafnarfirði. Íbúðin er 115,8 fm auk stæðis í
lokaðri bílageymslu. Eignin skiptist í Forstofu, hol, stofu, borðstofu,
eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, tvennar svalir, þvottahús og
geymsla.Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 36,9 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir parhús á tveimur hæðum, 153,2
fm auk bílskúrs 18 fm samtals 171,2 fm. Húsið er mjög vel staðsett
í enda á botnlanga við opið svæði. Eignin skiptist í forstofu,
snyrtingu, hol, eldhús, þvottahús, stofu og borðstofu. Á efri hæð
eru þrjú herbergi, stórt hol, baðherbergi og fataherbergi /geymsla.
Sérstæður bílskur.Laust strax. Verð 45 millj.

Dalsás - Hafnarfjörður - 3ja

Fagrihvammur - Hafnarfjörður - 4 herb.

Aratún - Garðabær - Einbýli

Furuás - Hafnarfjörður - Raðhús

raunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu glæsilega fullbúna
91,7 fm, 3ja herbergja íbúð 0202 á annarri hæð með sér inngang
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er fullbúin að utan sem innan
með gólfefnum og glæsilegum innréttingum. Til afhendingar strax.
Verð 30,9 millj.

Nýkomin í einkasölu mjög fallega 4ra herbergja 106 fm. íbúð á
3.hæð í góðu fjölbýli. Suður svalir. Sérþvottaherb. Laus fljótlega.
Ein íbúð á stigapalli. Góð staðsetning. Útsýni. Verð 27,9 millj.

Nýkomið í sölu mjög gott einbýli á einni hæð ásamt bílskúr vel
staðsett. Um er að ræða mjög gott einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 187,2 fm. ásamt ca 25 fm. garðstofu sem er
ekki inn í heildar fm. Verð 51,9 millj.

Nýkomið glæsilegt nýtt raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga,
mjög fallegt útsýni. Húsið afhendist fullbúið að innan án gólfefna.
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega. Verð 55 millj.

Asparholt - Garðabær - 4ra herbergja

Eskivellir 9a - Hafnarfjörður - Glæsileg íbúð

Strandvegur - Garðabær - 3 ja herbergja.

Háholt - Hfj. - 4ra herb. - Laus strax.

Nýkomin í einkasölu fallega 4-5 herbergja 117 fm. íbúð á 1.hæð í
litlu fjölbýli. Sérinngangur og sérpallur. 4 svefnherb. Mjög fallegt
eldhús með vandaðri innréttingur og tækjum. Frábær staðsetning
innst í botnlanga, jaðarlóð og óhindrað útsýni í vestur á Snæfellsjökul, borgina ofl. Verð 33,9 millj

Nýkomin í einkasölu glæsileg 141 fm íbúð á efstu hæð í góðu
nýlegu lyftuhúsi. 4 svefnherbergi. Bjartar stofur. Rúmgóðar suður
svalir. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Stæði í bílahúsi. Frábært
útsýni. Eign í sérflokki. Verð 35,9 millj.

Hraunhamar kynnir glæsilega 116,6 fm 3ja herbergja útsýnisíbúð
á þriðju hæð í vönduðu lyftuhúsi með bílkjallara. Húsið er mjög
vel staðsett við strandlengjuna með opnu útsýni til sjávar og víðar.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi,
þvottahús, geymslu ásamt stæði í bílageymslu. Laus strax. verð
42,9 millj.

Björt og falleg 105 fm. 4ra herbergja íbúð á 3ju (efstu) hæð í góðu
vel staðsettu fjölbýli með glæsilegu útsýni. Þrjú svefnherbergi. Gott
þvottaherbergi innan íbúðar. Góðar flísalagaðar svalir. Laus strax.
Verð 24,9 millj.
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520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Árni
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

898 6106 895 6107 893 4416 898 3326 867 3707 698 7695 694 4700 694 4000 895 9120 822 2225 893 2499 699 4610 696 6580 659 4044 899 8811

Holtsvegur 31-33

Urriðaholt – 210 Garðabær

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

NÝJAR ÍBÚÐIR - BÓKIÐ SKOÐUN
18 íbúðir

Þorsteinn
Þorste
Fasteignasali
Fasteigna
694 4700
4

Stærð: 90,3 - 165,9 m2

Fasteignasalan TORG kynnir 2ja til 5 herbergja 90,3fm til 165,9fm glæsilegar útsýnisíbúðir fullbúnar án gólfefna að Holtsgötu 31-33,
Urriðaholti í Garðabæ. Eitt bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir hverri íbúð. Um er að ræða glæsilegar og nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og
fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ. Stutt í verslun, þjónustu og óspillta náttúru. Framkvæmdir við grunn-og
8 6106
leikskóla eru ákveðnar og áætlað að opna haustið 2016. Uppl. Þorsteinn fasteignasali, gsm: 696 6580 og Sigurður fasteignasali, gsm: 898

Marbakkabraut 18

200 Kópavogur

54.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn. 22. sept. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 6

Klettás 15

210 Garðabær

62.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. sept. kl. 18:30-19:00

Stærð: 195 m2

Herbergi: 5

Markarflöt 47

210 Garðabæ

68.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. sept. kl. 17.30-18.00

Stærð: 188 m2

Herbergi: 5

Stærð: 185 m2

Frábært fjölskylduhús á góðum stað í Kópavogi Húsið er á einni hæð með bílskúr og
fallegum garði. Húsið er innarlega í litlum botlanga í fallegri götu. Í húsinu eru 4 góð
svefnherbergi og stofa og sjónvarpsstofa. Húsið er mjög viðhaldslítið að utan þar
sem það er múrsteinaklætt. Eignin hefur fengið gott viðhald að utan í gegnum tíðina
og því í góðu ástandi. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Afar glæsilegt raðhús á eftirsóttum stað í Garðabæ. Húsið er hannað að innan
af Birni Skaftasyni á afar glæsilegan hátt. Húsið er fullbúið, með sérsmíðuðum
innréttingum, granít á eldhúsinnréttingu, baðinnréttingum og gluggakistum á efri
hæð. Svalirnar eru ﬂísalagðar, heitur pottur á svölum og fjarstýrð, rafknúin markísa.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð. Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi, skrifstofuherbergi, stórt eldhús, sjónvarphol, stofa með arni, borðstofa, tvö
baðherbergi, þvottaherbergi og bílskúr. Glæsilegur og skjólgóður garður með timburverönd. Húsið er staðsett í rólegu og grónu umhverﬁ á Flötunum, þar sem stutt
er ﬂesta þjónustu. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Gnípuheiði 9

Tröllateigur 24

Bæjargil 119

108 Reykjavík

68.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. sept. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5

270 Mosfellsbær

39.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23 sept kl. 17.30-18.00

Stærð: 218,5 m2

Herbergi: 4

210 Garðabær

57.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Stærð: 151,4 m2

Herbergi: 7

Stærð: 189,2 m2

*Eignin getur verið laus við kaupsamning*Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Svefnherbergin eru fjögur og að auki er gott fataherbergi og sjónvarpshol á neðri hæð
hússins. Frábært útsýni er úr húsinu og stórar svalir út frá stofu. Örstutt er í alla
þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Glæsileg, rúmgóð og björt íbúð með stæði í bílageymslu og stórum 18fm svölum
í góðu lyftuhúsi með sérinngangi frá svölum. Hjónaherbergi er með sérbaðherbergi með baðkari. Innréttingar og gólefni eru vönduð og samræmd í húsinu.
Sér geymsla er í sameign og einnig fylgir eigninni 10,9fm auka sérgeymsla sem er
innaf stæði í bílageymslu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Fallegt vel við haldið 7 herb. einbýli á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Vandaður frágangur innan sem utan. Falleg aðkoma. Neðri hæð: Gestabað, eldhús,
borðstofa,stofa, þvottahús, innangengt í bílskúr. Efri hæð: 5 herb.,sjónvarpshol og
baðherbergi. Svalir út frá holi. Tvær timburverandir og geymsluskúr lóð. Eign við
botnlanga. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Langalína 2b

Sandavað 11

Ásbúð 86

210 Garðabæ

36.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. sept. kl. 17:30 – 18:00.
Herbergi: 3

110 Reykjavík

37.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. sept. kl. 17:30-18:00

Stærð: 121,7 m2

Herbergi: 3

Stærð: 126,3 m2

Til afhendingar við kaupsamning, falleg 3ja herbergja 121,7 fm íbúð á
jarðhæð með verönd til suðurs og svölum í austur. Íbúðinni fylgir sérmerkt
stæði í bílageymslu, stæðið er merkt fyrir fatlaða og því í sér afmörkuðu hólﬁ
bílageymslunnar. Í íbúðinni eru vandaðar eikarinnréttingar og baðherbergi er
ﬂísalagt. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega íbúð á efstu hæð!! Sérlega glæsileg, björt
og vönduð 126,3 fm íbúð á efstu hæð og á enda í góðu fjölbýlishúsi með lyftu,
ásamt stæði í bílageymslu, á frábærum stað í Norðlingaholti í Reykjavík. 3ja metra
lofthæð er í íbúðinni og stórir gluggar. Mikið er lagt í lýsingu sem er frá Lumex og
fylgir öll með. Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Birkiholt 2

Malarás 2

225 Álftanesi

32.900.000

210 Garðabær

49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. sept. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 6

Stærð: 245,8 m2’

Tveggja hæða raðhús í fallegu og grónu umhverﬁ með rúmgóðum stofum, 4 svefnherbergjum, 2 baðherbergjum og sjónvarpsholi, auk rúmgóðs 41,4 fm. bílskúrs
(innif. Í fm.tölu). Snjóbræðsla í stétt.
Upplýsingar veitir Jóhanna fasteignasali í gsm: 698 7695

110 Reykjavík

ÞRJÚ SVEFNHERBERGI

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. sept kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. sept. kl. 18.00-18.30

Stærð: 111 m2

Herbergi: 7

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sér inngangi, sérpalli og
stórum herbergjum. Bjartar og fallega stofur. Sérsmíðaðar innréttingar úr hlyni.
Vönduð og vel um gengin eign á eftirsóttum stað á Álftanesi.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Glæsilegt og vandað einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr með fallegu útsýni. Húsið var allt
endurnýjað að innan árið 2000. Vandaðar innréttingar, húsið vel viðhaldið. Möguleiki að taka minni eign upp í
kaupverð. Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Stærð: 281 m2

69.900.000

MIKLABORG

569 7000
Við erum við símann

569
7000
Lágmúla 4 108 Reykjavík

Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100

www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Lára Björg Björnsdóttir Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
Sími: 841 2333
Sími: 893 9929
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson

Helgi Jónsson

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

101 Reykjavík

Ásvallagata 29
Falleg 5 herbergja íbúð á 2. hæð við
Ásvallagötu
Góður pallur í bakgarði og svalir
Góð staðsetning í friðsælli götu í nálægð
við miðbæ Reykjavíkur

Tjarnarból

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 23. sept.
17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

170 Seltjarnarnes

Falleg og mikið endurnýjuð 132 fm 4ra herb auk bílskúrs. Stórar stofu og sjónvarpshol
Þrjú góð svefnherbergi. Frábær staðsetning
Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Verð

Biskupsgata

39,5 millj.

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

Verð

39,7 millj.

Verð

21,9 millj.

113 Reykjavík

Reynimelur

Fallegt og vel skipulagt 169 fm endaraðhús á einni hæð að meðtöldum 29 fm bílskúr
Aukin lofthæð er í húsinu.
4 svefnherbergi og björt stofa og eldhús með útgengi á timburveröndu

107 Reykjavík

Björt 2ja herbergja íbúð. Góð sameign. Þvottahús
á hæðinni. Fallegur garður og eign á frábærum stað
Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

TILBOÐ

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

Tröllakór

203 Kópavogur

Mjög falleg og björt 116 fm, 3ja herbergja enda-íbúð á 3ju hæð í Tröllakór.
Möguleiki á þriðja svefnherberginu. Fallegt útsýni frá svölum út að Heiðmörkinni.
Stutt í fallegar gönguleiðir. Stæði í bílageymslu og lyfta.Vandað og viðhaldslítið hús.

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Hæðabyggð 27

210 Garðabær

Fallegt 294 fm einbýlishús
Frábær staðsetning. Hornlóð
Aukaíbúð

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

33,9 millj.

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

Verð

68,9 millj.

Verð
Verð

115 millj.
millj.
115

Góðir tekjumöguleikar

Einarsnes

Lindargata 50

101 Reykjavík (Skerjafjörður)

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

1/4

101 Reykjavík

Glæsilegt 289 fm einbýlishús á besta stað í miðbæ Reykjavíkur.
Tæpir 100 fm á hverri hæð. Fjórir inngangar í húsið. Svalir til austurs.
Gistiheimilisrekstur er í hluta hússins, góðir tekjumöguleikar.
Í heildina er þetta eign í toppstandi og hefur verið haldið mjög vel við.

Mjög falleg mikið endurnýjuð 58 fm 2-3 herb. íbúð í kjallara í fallegu húsi
Mjög stór verönd fylgir eigninni
Sérinngangur og sér merkt bílastæði

Verð

24,9 millj.

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

220 Hafnafjörður

Smyrlahraun 10

Falleg, björt of vel skipulögð 172 fm, 4ra herbergja efri sérhæð
Húsið hefur fengið gott viðhald.
Frábær staðsetning í miðbæ Hafnarfj.
Sérinngangur. Bílskúr með geymslulofti
Mánudag 22. sept.
17:30 - 18:00
Nánari upplýsingar veitir

OPIÐ HÚS

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

Verð

101 Reykjavík

Grettisgata 60
Falleg íbúð á 3ju hæð við Grettisgötu 60
2ja herbergja, 35 fm
Vel skipulögð
Frábær staðsetning

42,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Mjög fallegt og vel skipulagt 86 fm, 2 herbergja raðhús með 26 fm
innbyggðum bílskúr, samtals : 112 fm
á þessum sívinsæla stað

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Mánudag 22. sept.
17:00 - 17:30

Mánudag 22. sept.
17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

112 Reykjavík

104 Reykjavík

Jökulgrunn 14

Verð

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

17,9 millj.

Verð

108 Reykjavík

105 Reykjavík

42,9 millj.

107 Reykjavík

Logafold

Mánatún

Láland

Granaskjól

307 fm einbýlishús á tveimur hæðum.
Fallegt útsýni
Aukaíbúð í kjallara með sérinngangi
Fimm svefnherbergi
Skjólsöm verönd í suður
Nánar: Ólafur 822 2307
Verð 64,5

Falleg 3ja herbergja 127 fm íbúð á 2. hæð
Suðvestur svalir og ágætis útsýni
Stæði í lokaðri bílageymslu
Laus við kaupsamning

Fallegt tæplega 300 fm einbýlishús á mjög
eftirsóttum stað neðst í Fossvoginum. Sérstæður
tvöfaldur bílskúr ásamt tómstundaherbergi í
kjallara sem er innifalið í fermetratölu. Glæsilegur
suðurgarður í mikilli rækt
Nánar: Jason 775 1515
Verð 115 millj.

280 fm einbýlishús með nýlegu eldhúsi
Stórar stofur með arni. 3 svefnherbergi
Aukaíbúð á neðri hæð með 3 svefnherbergjum
Frábær suðurgarður. Aðkoma frá Frostaskjóli
64 fm geymsla sem er óskráð skv. Fmr
Nánar: Jason 775 1515
Verð 78,0 millj.

millj.

Nánar: Davíð 697 3080

210 Garðabær

Verð

42,9 millj.

203 Kópavogur

101 Reykjavík

101 Reykjavík

Mávanes

Drekakór

Bræðraborgarstígur

Klapparstígur

Stórt einbýlishús við sjávarsíðuna
Eign með mikla möguleika sunnan megin á
Arnarnesinu
Húsið er skráð 313 fm auk óskráðs rýmis í kjallara
Frábær staðsetning og miklir möguleikar
Nánar: Atli 899 1178
Verð 86,0 millj.

Fallegt og veglega innréttað parhús. Rúmgóð alrými, aukin lofthæð og fallegt útsýni. Sérsmíðaðar
innréttingar. Þrjú góð svefnherbergi, tvö baðherbergi Gróin lóð, létt í umhirðu. Stór innkeyrsla.
Eftirsóttur staður í Kópavogi
Nánar: Atli 899 1178
Verð 57,4 millj.

Falleg 174,2 fm hæð á góðum stað. 6 herbergja
Rúmgóður bílskúr. Suðursvalir
Stórar stofur. Sér inngangur

Glæsileg 120,8 fm íbúð á tveimur hæðum
við sjávarsíðuna.
5 herbergja. Stæði í bílageymslu
Gott útsýni. Góð staðsetning

Nánar: Gunnar 899 5856

Verð

57,0 millj.

Nánar: Gunnar 899 5856

Verð

58,0 millj.

Fjárfestinga- og
uppbyggingarverkefni
í miðbæ Reykjavíkur

Vorum að taka til sölumeðferðar fasteignir
ásamt byggingarrétti í miðbæ Reykjavíkur.
Eignirnar eru allar í útleigu.
- Klapparstígur 16 - 975 ferm. Skrifstofuhúsnæði.
- Smiðjustígur 10 - 273 ferm. Íbúðarhús.
- Smiðjustígur 12 - 120 ferm. Endurnýjað einbýlishús.
Teiknað af Rögnvaldi Ólafssyni.
Byggingarréttur fylgir eignunum.

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

MIKLABORG
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MIKLABORG

569 7000

Mánatún
EINSTAKLEGA VANDAÐAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK!
Mánatún 7-17 er glæsilegt 6-10 hæða fjölbýlishús rétt við hjarta borgarinnar
Í boði eru 2ja-4ra herbergja íbúðir frá 90-188 fm, auk stæðis í bílageymslu
Glæsilegt útsýni og frábært skipulag
Eignin er frábærlega staðsett, enda stutt
að sækja í miðborgina og alla verslun
og þjónustu
Verð sem kemur þægilega á óvart!

OPIÐ HÚS
Mánudag 22. september
17:00 – 18:30
Inngangur við austurhlið

Hafið samband við sölumenn
fáið frekari upplýsingar
og bókið skoðun.
Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir

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

Afhending frá

nóvember 2014
til júní 2015

107 Reykjavík

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

210 Garðabær

108 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

Keilugrandi

Furuás

Bollagarðar

Brekkugerði

Falleg 132,8 fm íbúð á tveimur hæðum
Sjávarútsýni
5 herbergja
Stæði í bílageymslu
Stutt í alla helstu þjónustu
Nánar: Gunnar 899 5856
Verð 42,0

Fallegt einbýli. Góð alrými, og rúmgott eldhús
4-5 góð svefnherbergi.
Lóð falleg með veröndum og potti.
Tvöfaldur bílskúr, í dag innréttuð íbúð.
Fjölskylduvænt hús, eftirsótt hverfi
Nánar: Atli 899 1178
Verð 69,9 millj.

Vandað og mikið endurnýjað 196 fm endaraðhús
með bílskúr.
Þrjú til fjörgur svefnherbergi. Tvö baðherbergi
Fallegur suðurgarður
Falleg eign á góðum stað
Nánar: Ólafur 822 2307
Verð 59,5 millj.

Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum.
Sólstofa og rúmgóðar suðursvalir
Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur garður.
Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð
Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson
Nánar: Davíð 697 3080
Verð 92,3 millj.

millj.

Auðveld kaup
p

Einstök staðsetning

Ferðaþjónusta?

101 Reykjavík

820 Eyrarbakki

101 Reykjavík

105 Reykjavík

Bárugata

Þykkvaflöt

Sólvallagata

Glæsileg hæð og ris. Stórar stofur og eldhús opið
inn í borðstofu Mikið endurnýjað
Fjögur svefnherbergi
Nýlegt skólp, dren og húsið nýmúrað

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli
Góð tvöföld stofa og snyrtilegt eldhús
Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting
Bílskúrinn er nýlegur um 40 fm með
gólfhita. Áhvílandi 26,5 m frá Íls
Nánar: Atli 899 1178
Verð 28,9 millj.

Glæsilegt 270 fm einbýli
Mjög glæsileg 115 fm, 3ja herbergja íbúð á 5 hæð
Frábær staðsetning
Tvennar svalir. Stæði í bílageymslu
Sýningaíbúðin er unnin
í samvinnu
við: hús. Frábær staðsetning
Gott skipulag
Vandað
og viðhaldslítið
Hús sem fengið hefur gott viðhald
miðsvæðis í Reykjavík

Nánar: Ólafur 822 2307
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Verð

49,9 millj.

Nánar: Ólafur 822 2307

Sóltún

Verð

123 millj.

Nánar: Lára 841 2333

Verð

45,9 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

Úlfarsbraut
Glæsilegar íbúðir í fallegu álklæddu lyftuhúsi að Úlfarsbraut 96. Um er að ræða fjögurra herbergja íbúðir 130
m2 að stærð. Íbúðirnar eru með sér þvottahúsi og
geymslum í sameign. Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir
sex íbúðum. Þetta er tækifæri til að eignast rúmgóða
og vandaða íbúð á besta stað neðst í Úlfarsárdal.

Frábær hönnun
Mikið útsýni
Hágæða gólfefni

Nánari upplýsingar veitir

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

105 Reykjavík

Mávahlíð
4-5 herbergja falleg 118 fm hæð Í Hlíðunum
3 svefnherbergi og samliggjandi stofur
Auðvelt að bæta 4ða svefnherberginu við
Endurnýjaðar dren- og skólplagnir

Glæsilegt lyftuhús
Vandaður frágangur
Sérsmíðaðar innréttingar

Afhending íbúða í desember 2014

107 Reykjavík

Hagamelur
Glæsileg 135 fm efri sérhæð og ris við Hagamel
2 stórar stofur, 6 herbergi, 2 baðherbergi
Möguleiki á séríbúð í risi.
Góð staðsetning. Stutt í alla helstu þjónustu

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús. Gott stofurými með góðu útsýni.
3-4 svefnherbergi. Bað og gestasnyrting. Glæsileg skjólgóð lóð
með góðum pöllum. Eftirsóttur staður í Lindahverfinu. Skipti á 5
herbergja íbúð í Linda, Sala eða Smárahverfi geta komið til greina
Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð

37,5 millj.

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

TILBOÐ

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

GARÐATORG 4
Afhending vor 2015

201 Kópavogur

Jörfalind

Verð

54,9 millj.

Tryggðu þér íbúð á

á besta stað í

Garðabæ

ÍBÚÐIR Í HJARTA GARÐABÆJAR

!

Glæsilegt lyftuhús, einstakt útsýni
Vandaður frágangur
Svalir snúa ýmist til
suðurs eða vesturs

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar á
frábærum útsýnisstað. Á jarðhæð hússins verður
lífleg verslun og þjónusta. Um er að ræða 42 íbúðir
með sérlegu góðu skipulagi í mörgum mismunandi
útfærslum, allar með sér stæði í bílageymslu.
Húsið stendur nærri allri helstu verslun og þjónustu,
m.a. bókasafni, sérverslunum, apóteki, tannlæknum,
heilsugæslu, skóla og sundlaug.

Allar nánari upplýsingar á nýrri heimasíðu:
Nánar á

gardatorgid.is
www.gardatorgid.is

Nánari upplýsingar veita:

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

miklaborg.is
MIKLABORG

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

Með þér alla leið

569 7000

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
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Í fasteignaviðskiptum
skiptir traust öllu máli
Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • www.fold.is • fold@fold.is
Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir löggiltur fasteignasali • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfræðingur
Anna Kristín Samúelsdóttir viðskiptafræðingur • Einar Ágúst Magnússon

EIGNIR VIKUNNAR

Hofslundur 4 - Einbýli með bílskúr
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 23. 9. FRÁ KL. 17.00 - 17.30
OP

IÐ

HÚ

S

Hofslundur 4.-C.a 273 fm. vel við haldið einbýli með kjallara og góðum bílskúr. Efri hæð
skiptist í forstofu með gestasalerni og forstofuherbergi, tvær góðar stofur með parketi
á gólfum, þrjú svefnherbergi með skápum,
eldhús með góðu skápaplássi, Baðherbergi
með baðkari, sturtu og góðri innréttingu.
Gott þvottaherbergi með innréttingu. Kjallari
er með, holi, salerni, tvemur svefnherbergjum
og stofu. Bílskúrinn er 66,2fm. Fallegur garður
hannaður af Stanislas Michel André Bohic
landslagsarkitekt. Eign sem býður uppá mikla
möguleka. verð 64,9millj.

Bakkavör, Valhúsahæð - Seltjarnarnesi

Krummahólar, 3-4 herb. með bílskúr
Björt og falleg 4. herbergja íbúð á 4. hæð ásamt
bílskúr í Krummahólumum. 2 stofur með parketi
á gólfi og vestursvölum.2 svefnherbergi.
Bílskúr með hita, vatni og rafmagni.
Frábært útsýni. Verð 24,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24.9 FRÁ 17-17:30 VERIÐ VELKOMIN.
Glæsilegt parhús á frábærum stað efst við Bakkavör á Seltjarnarnesi. Eignin er í jaðri Valhúsahæðar
og frá henni er einstakt útsýni í allar áttir. Húsið stendur á 660 fm. eignarlóð og er um 315 fm. að
stærð. Innréttingar eru sérsmíðaðar, skv. teikningu Guðbjargar Magnúsdóttur innanhúsarkitekts.
Bókið skoðun hjá sölumönnum Foldar- fasteignasölu.

Háaleitisbraut 52 - 4ra herb. með bílskúr.
Háaleitisbraut 52, 3.h. t.hægri: Björt og falleg
4ra herbegja íbúð m. bílskúr í vel hönnuðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin er vel skipulögð m.
3 svefnherbergjum, útgengi á svalir frá einu
þeirra, rúmgóð stofa, eldhús og baðherbergi:

Ölduslóð-Hafnarfirði
-jarðhæð sérinngangur
Ca. 91 fm góð jarðhæð í fallegu húsi í Hafnarfirði.
Íbúðin er laus. Verð 23,9 millj.
BÓKIÐ SKOÐUN-GERIÐ TILBOÐ.

Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Klettháls

2ja herbergja
Hæð

3-4ra herbergja

Hrísrimi-4ra herb. með bílskýli
Hrísrimi 2. hæð. Falleg vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð ásamt stæði í bílskýli. Skiptist í 3 svefnherbergi,
rúmgóða stofu, eldhús, endurnýjað baðherbergi og
þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 27,9 millj.

Gnoðarvogur-5-6 herb. með bílskúr
Gnoðarvogur 52, glæsileg sérhæð ásamt bílskúr á
frábærum stað í Reykjavík. 4 svefnherbergi, góðar
stofur með parketi á gólfi, eldhús með fallegri
innréttingu. Verð 39,9millj.

Fagrakinn Hfj. fallegur staður
Rúmgóð 2ja herbergja kjallaraíbúð í góðu húsi.
Eignin er laus. Ásett verð 19.5 millj.
EIGNIN ER LAUS. BÓKIÐ SKOÐUN-GERIÐ TILBOÐ.

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

514.4 fm. glæsilegt húsnæði á jarðhæð. Inngangur með flísalögðu anddyri. Afgreiðsla með flísum
á gólfi. Fjórar skrifstofur stúkaðar af með glerveggjum. Aðgreindur hluti með elldhúsi með fallegri
innréttingu og borðaðstöðu, ræstikompu, snyrtingu, tölvuherbergi með kælibúnaði. Einnig er þar
geymsla með hillum og búningsherbergi. Í húsinu er gólfhiti og loftræsting.Glæsilega innréttuð
eign á góðu þjónustusvæði í Árbænum. Verð 100 millj.

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til
styrktar ABC hjálparstarfi.
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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Stórglæsilegar íbúðir við
Lund í Kópavogi

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750
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Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður
Gsm: 893-4248

KIRKJUSTÉTT 15
113 Rvk.
• 107 fm.
• Glæsileg 4ra herb. íbúð.
• Stæði í bílageymslu.
• Yﬁrbyggðar.
• Fallegt útsýni.
Opið hús þriðjudag á
milli kl. 17:30 og 18:00.

• 132 fm sérhæð.
• Bílgeymsla.
• Fallegt útsýni.
• Frábærstað setning.

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 2-4-6 í Fossvogsdal. Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar
stærðir í boði allt frá 100 fm. til 245 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Glæsileg hönnun að innan sem utan.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
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ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
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NÝHÖFN 2-6
210 Sjáland Gbæ.

IN

G • Glæsilegar nýjar íbúðir.
• Sjávarútsýni. 4ra herb.
• 123 fm. til 153 fm.
• Stæði í bílageymslu.

S

OP

I

Ú
ÐH

g
ra o

Rúnar Einarsson
Sölumaður
Gsm: 820-4595
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DALBRAUT 20
108 Rvk. 2ja herb. 52 m. Yfirbyggðar svalir.
Góð íbúð. Opið hús miðvikudag
á milli kl. 16:00 og 16:30.
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17. JÚNÍTORG
210 Gbæ. Glæsileg 144 fm. Stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar. Falleg gólfefni.

FÁLKAHÖFÐI 8
Mos.
• 3ja. Herb.
• 104 fm.
• Sérinngangur
• Fallegar innréttingar
og gólfefni.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

60

ÆGISÍÐA 60
107 Rvk.

Opið hús þriðjudag á
milli kl. 17:00 og 17:30.

H
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Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður
Gsm: 778-0347

KIRKJULUNDUR 12
210 Gbæ.
• Ný íbúð. 105,2 fm.
• 3ja herb.
• Glæsilegar innréttingar
og gólfefni.
• Yﬁrbyggðar svalir.
• Bílgeymsla.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 16:30 og 17:00.

BUGÐULÆKUR 10
105 Kóp. Góð 2ja herb. Íbúð. Góð staðsetning.
Laus fljótlega. Verð 20.9m.
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NAUSTABRYGGJA 4
111 Rvk. 3ja herb. Stæði í bílgeymslu. Flott
íbúð. Verð 29,9 millj. Opið hús þriðjudag
á milli kl. 17:30 og 18:00.

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 198 4

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Sölustjóri

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur
fasteignasali
gsm 893 2495

BERTA
BERNBURG
Löggiltur
fasteignasali
gsm 694 6369

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur
fasteignasali

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur
fasteignasali
gsm 840 0314

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

EDWIN
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

ÓMAR
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm 696 3559

TÆKIFÆRI Í MIÐBORGINNI !

LAUGAVEGUR 86-94, 101 RVK

535 1000

STAKFELL.IS

SIGRÍÐUR
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

ÓSKUM EFTIR

DRAUMAÍBÚÐ Í HLÍÐUNUM

Tilboð

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

37,9M

DRÁPUHLÍÐ 17 - 105 RVK

SÉRBÝLI Í HÓLAHVERFI,
BREIÐHOLTI. MÁ ÞARFNAST
ENDURBÓTA. HÁMARK 35M.
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23,5M

35,7M

NAUSTABRYGGJA 4 - 109 RVK

HÚ

S

Ð
PI
O

O

O

PI

PI

Ð

Ð

HÚ

HÚ

S
Ð
PI

35,9M

Opið hús mánud. 22. sept. kl. 18:30-19:00.
Frábær staðsetning. Góð íbúð í góðu húsi í
Teigahverfinu. Rólegt hverfi - húsið er staðsett
í lokuðum botnlanga.

Opið hús mánud. 22. sept. kl. 16:45-17:00.
Björt og falleg 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð
með sér inngangi og stæði í bílageymslu.
Nýlegt lyftuhúsnæði.

Verð frá 36,7M

MENNING OG MANNLÍF Í MIÐBORGINNI
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GULLSMÁRI 8 - 201 RVK

Opið hús miðvikud. 24. sept. kl. 17:30-18:00.
Notaleg og vel skipulögð 83,9 fm. 3ja herb.
íbúð á 3ju og efstu hæð á grónum og
sólríkum stað í borginni. Góðar suður svalir.

S

LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK

37,5M

Opið hús þriðjud. 23. sept. kl. 18:00-18:15.
Falleg 4ra herbergja 131,2 fm íbúð á annarri
hæð í lyftuhúsi. Stæði í bílgeymslu.

40,9M

PI
O

ÁLFKONUHVARF 33 - 200 KÓP

O

Opið hús mánud. 22. sept. kl. 17:00-17:30.
Vel staðsett 139,2 fm. húsnæði á jarðhæð.
Stór gróin lóð. Eignin er skráð sem
íbúðar- og iðnaðarhúsnæði ásamt bílskúr.
Eign sem býður uppá ýmsa möguleika.

HLÍÐARHJALLI 74 - 200 KÓP

Ð

Opið hús mánud. 22. sept. kl. 18:30-19:00.
Falleg & nýuppgerð 151,7 fm. efri hæð og
ris í einu elsta og glæsilegasta íbúðarhúsi
Reykjavíkur. Einstök staðsetning við
Bernhöftstorfuna.
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87,5M
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O

Opið hús mánud. 22. sept. kl. 17:30-18:00.
Vel útbúnar nýjar 3ja og 4ra herbergja íbúðir,
skilað fullbúnum án gólfefna. Bílageymsla eða
sérmerkt stæði.

S

27,5M

VÍÐIMELUR 35 - 107 RVK

20,9M

GRÝTUBAKKI 14 - 109 RVK
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Opið hús mánud. 22. sept. kl. 18:00-18:30
Gullfallegt 195,9 fm. endaraðhús á þremur
pöllum. Fallegar stofur, 3-4 svefnherbergi, tvö
baðherbergi. Innbyggður bílskúr. Fallegur
gróinn garður, stór verönd til suðurs.

O

Opið hús fimmtud. 25. sept. kl. 17:30-18:00.
Falleg 131,8 fm, 4 herbergja íbúð á 2. hæð í
snyrtilegu 3ja hæða fjölbýli. Íbúðin er staðsett
við Kópavogslækinn, tvennar svalir, stutt í alla
þjónustu, skóla og leikskóla.

SÓLVALLAGATA 63 - 107 RVK
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37,9M

Tilboð

SKÓLASTRÆTI 5 - 101 RVK
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Opið hús þriðjud. 23. sept. kl 17:15-17:30.
4-5 herbergja 117fm íbúð á annarri hæð með
lokuðum suðursvölum. Íbúðinni fylgir stæði
í bílgeymslu auk sérherbergis í sameign með
aðgengi að baðherbergi.

LÆKJASMÁRI 86 - 201 RVK

frá 29,7M

VALLAKÓR 2 - 203 KÓP

S

59,5M

BOLLAGARÐAR 7 - 170 SEL

S

29M

Opið hús þriðjud. 23. sept. kl. 17:00-17:30.
Notaleg og falleg 114,9 fm. vel skipulögð 4ra herbergja neðri sérhæð með sér
inngangi á rólegum stað í Hlíðunum. Bjartar og góðar stofur, fallegt endurnýjað
eldhús. Sannarlega eign með sál og sjarma á þessum vinsæla stað í borginni.

UNG PAR VILL 3JA HERBERGJA
ÍBÚÐ Í -BÖKKUNUM Í GÓÐU
ÁSTANDI. VERÐ ALLT AÐ 25M.

HÚ
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Opið hús miðvikud. 24. sept. kl. 17:00-17:30.
Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir við Laugaveg, samtals fimm íbúðir.
Innréttingar og frágangur allur mjög vandaður. Sameign með aðgangsstýringu.
Lokuð einkastæði fylgja íbúðunum, einnig er möguleiki að nýta bílgeymslu
undir húsinu. Íbúðirnar eru í eigu einkahlutafélags sem getur selst með.
DALSEL 11 - 109 RVK

VANTAR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ
Í -HJÖLLUM EÐA -SÖLUM Í
KÓPAVOGI.
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LEITUM AÐ 2JA ÍBÚÐA HÚSI Í
HVERFI 101 EÐA 107.

Opið hús þriðjud. 23. sept. kl. 18:00-18:30.
Sérlega notalegt og fallegt 233,4 fm
steinsteypt einbýli á þremur hæðum með
bílskúr á frábærum stað í Vesturbænum.
Fallegar stofur, 5 rúmgóð svefnherbergi.

48,9M

KLEPPSVEGUR 20 - 105 RVK

27,9M

Björt og vel skipulögð 104,8fm, 4ra herbergja
íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir
með fallegu útsýni. Parket og flísar á gólfum.
Þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning,
vel við haldið hús.

BITRA - FERÐAÞJÓNUSTA

Tilboð

Vel skipulagt 199,3 fm einbýlishús,
að meðtaldri 24,6 fm snyrtistofu.
Góð staðsetning, stór og falleg lóð. 5
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Sömu eigendur
frá upphafi. Parket og flísar á gólfi.

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

Rúmgóð 4 herbergja endaíbúð á 2. hæð
í snyrtilegu fjölbýli við Kleppsveg. Húsið
hefur nýlega verið viðgert og málað að utan.
Stutt er í skóla, sundlaug og ýmsa þjónustu í
hverfinu.
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JAKASEL 28 - 109 RVK

Stór og björt fjögurra herbergja íbúð á fyrstu
hæð auk bílskúrs. Íbúðin er á skjólgóðum stað
á vinsælum stað í suðurhlíðum Kópavogs.
Stórar suðursvalir. Húsið var tekið í gegn að
utan nú í sumar.

Tækifæri í ferðaiðnaði á besta stað á
Suðurlandi. Gisting fyrir 40 manns í fallegu
húsi 40 mín frá Rvk. Góðar bókanir fram á
næsta sumar. Paradís fyrir fuglaskoðara og
aðstaða fyrir hestamennsku. 140ha jörð. Miklir
möguleikar til stækkunar.

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

Nálægðin við iðandi mannlíf miðborgarinnar setur Skuggahverfið í flokk
eftirsóttustu hverfa borgarinnar. Stutt er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði,
skóla, heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu tagi. Menningin blómstrar í miðborginni
og það að búa í göngufæri við leikhús, kvikmyndahús og tónlistarhús býður upp á
einstaka möguleika. Hafðu samband við sölumann til að kynna þér íbúðir í boði.

stakfell.is

stakfell@stakfell.is

LOKAÁFANGI SKUGGAHVERFIS

Vatnsstígur 20–22: 95–314 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2016.

Skuggahverﬁð er vinsælt hverﬁ á einum besta
útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yﬁr miðborgina og út á Faxaﬂóann.
Stutt er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði,
heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu tagi.

PIPAR \ TBWA
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142876

www.skuggi.is

Lindargata 39: 85–255,6 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2015.

VEL BÚNAR ÍBÚÐIR Í MIÐBORGINNI:

Hafðu samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090.
Nánari upplýsingar er einnig að ﬁnna á skuggi.is

Fjölbreytt efnisval í innréttingum.
Íslensk sérsmíði og steinn á borðum.

Stæði í bílakjallara
fylgir öllum íbúðum.

Hiti í gólfum og hágæðagluggar
fyrir breytilegt veðurfar.

Íbúðirnar afhendast
fullbúnar án gólfefna.

Vönduð heimilistæki
frá Miele.

Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali.
sverrir@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali.
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali.
GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur I. Guðlaugsson,
sölumaður.
GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Góð eign
gulli betri

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Leirubakki 24 - Mjög góð 4ra herb.
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Björt og rúmgóð íbúð með góðum svölum. Góðar
innréttingar. Ásett verð 25,9 millj.
Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur í dag, mánudag
milli kl. 18:15 og 18:45 Verið velkomin!

Steinhella Hafnarfirði

Höfum til sölu ný tæplega 50 fm frístundar og
iðnaðarbil við Steinhellu í Hafnarfirði.
Hægt er fá bilin afhent með millilofti.
Myndir á Facebooksíðu: Steinhella 14. Verð 8,9 m
Áhv. 4,7 m Upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Kelduland 3 - Glæsileg 4-5 herb. efri hæð
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Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.
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Glæsileg 4-5 herb. efri hæð. Eignin er skráð 121,5
fm, mjög rúmgóð stofa með góðum flísalögðum
svölum til suðurs. – Sjón er sögu ríkari!
Ásett verð 38,9 millj. – Jóhann Friðgeir tekur á
móti ykkur á morgun, þriðjudag milli kl. 17:30 og
18:00 – Verið velkomin!

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Fannafold 197 - Glæsilegt Parhús.
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Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Flókagata 49A - Parhús, 105 Reykjavík.
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Búið að taka mjög mikið í gegn, glæsilegar innréttingar og góður bílskúr. Suð- vestur afgirt grill
verönd! Ásett verð 49,9 millj.
Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur í dag, mánudag
milli kl. 17:30 og 18:00 – Verið velkomin!
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310 fm Parhús á einum besta stað í Reykjavík!
Eigninni er skipt í tvær íbúðir í dag!
Tilboð óskast! - Sjón er sögu ríkari.
Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur á miðvikudaginn 24. sept. milli kl. 17:30 og 18:00
– Verið velkomin!

Steinhella Hafnarfirði - Leiga

Gunnarsbraut sérhæð laus strax.

Auðbrekka Kóp. Tækifæri fyrir laghenta.

Höfum til leigu í nýlegu húsi við Steinhellu í Hafnarfirði iðnaðarbil í ýmsum stærðum eða frá 165 fm til
825 fm. Lofthæð er allt að 8 m og innkeyrsluhurðir
eru 3,6 x 3 m. Lóðin er afgirt, bílaplan er malbikað
og myndavélakerfi er uppsett.
Upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

Ágæt 4 herb., 122,3 fm, íbúð þríbýlishúsi við
Gunnarsbraut í Reykjavík. Íbúðin er skráð 105,2 fm
og geymsla 17,1 fm, alls 122,3 fm.
Laus við kaupsamning. Verð kr. 34,9 millj.
Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Atvinnuhúsnæði á 3. hæð (ath. aðkoma að húsinu
við 2. hæð) við Auðbrekku í Kópavogi, alls skráð
271,5 fm. skv. Þjóðskrá. Inngangur er frá stigagangi
á 2. hæð. Húsnæðið skiptist í íbúð og óinnréttað
rými. Verð kr. 33,4 millj.
Uppl. Runólfur á Höfða s. 8927798

Pantaðu frítt söluverðmat á

Við erum á facebook
Fylgstu með okkur

www.hofudborg.is

Við þjónustum þig alla leið með persónulegri og faglegri þjónustu.

Kristján hrl.
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Sölufulltrúii
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Verð 39,9 millj.
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6-8

Höfuðborg fasteignasala hefur frábæra
aðstöður og erum að leita af metnaðarfullum fasteignasala eða sölufulltrúa
með reynslu. Láttu okkur vita af þér !
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Verð 27.5 millj.
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Nei Verð 24,9 millj.

Safamýri 38, 108 Reykjavík, 1. hæð
Opið hús mán 22.sept milli 17:30-18:00

Hlíðarvegur 2, 200 Kópavogi
Opið hús mán 22.sept milli 19:00-19:30

Berjarimi 28, 112 Reykjavík
Opið hús þri 23.sept milli 17:00-17:30

Laugavegur 134, 105 Reykjavik
Bókið skoðun á skrifstofu 414 4488
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Fallegt tvílyft einbýli með 3ja herb.aukaíbúð
og 35 fm bílskúr. Stór lóð í suðurhlíðum
Kópavogs. Mikið að bílastæðum. GOTT VERÐ
SKIPTI MÖGULEG Á MINNA SÉRBÝLI.
Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630 9000

Endurnýjuð og vel skipulögð íbúð á 1.hæð
auk 42,4 fm tvöfalds bílskúrs, íbúðin er
132,1fm. Áhvíl. ca. 35 millj. kr. lán frá ILS.
Frábær staðsetning á þessum vinsæla stað.
Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630 9000
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Verð 38,9
49,9 millj.
millj.

Eskihlíð 8, 105 Reykjavík, 2. hæð
Opið hús mán 22.sept milli 17:30-18:00

64,7
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Falleg 3ja herb. íbúð á 1. h, með sérinngangi
og palli, á góðum og barnvænum stað. Stæði
í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni. Góð eign
tYLQV OXKYHUÀPHåDOODéMyQXVWXtQiJUHQQL
Nánari uppl. veitir Berglind í síma: 695 1200

2

2

ÉOIDVNHLå+DIQDUÀUåL, 2.hæð
Bókið skoðun hjá Svönu í s: 774 1008

Björt og falleg 5 herb. íbúð í góðu og mikið
endurnýjuðu stigahúsi. Frábær staðsetning.
Íbúðin er laus við kaupsamning.
Þetta er eign sem stoppar stutt, kíktu við.
Nánari uppl. veitir Ingimar í síma: 612-2277

136,7
218

62
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Verð
Verð 38,9
63,8 millj.
millj.
Heiðarhjalli 25, 200 Kóp, jarðhæð
2SLåK~VÀPVHSWPLOOL

Verð 24,9 millj.

Falleg og endurnýjuð 3ja herb. íbúð í tvíbýli
auk 27 fm bílskúrs, sér inngangur, fallegt
útsýni og sólpallur. Eignin er afar vel staðsett,
stutt í skóla og alla þjónustu. Þessi selst strax
Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630 9000

Falleg öll nýuppgerð 3ja herb. risíbúð í vel
VWDåVHWWXéUtEçOLiVWyUULOyå*yOIÁ|WXUVW UUL
Frábær staðsetning í göngufæri við miðbæ
Eignin er LAUS til afhendingar við kaupsam.
Nánari uppl. veitir Svana í síma: 774 1008

Falleg 66,7 fm þriggja herbergja íbúð á 3.
hæð í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er með mikilli
lofthæð, skrautlistum og rósettum og því afar
skemmtileg. Íbúðinni fylgir fallegur garður.
Nánari uppl. veitar í sigga@hofudborg.is

110,7
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Verð 30,0 millj.

Hörðukór 5, 203 Kópavogur, 2. hæð
Opið hús mið 24.sept milli 18:00-18:30

Falleg 3ja herb. íbúð á 2.h. í góðu lyftuhúsi
iéHVVXPYLQV ODVWDåt.yUDKYHUÀQX%M|UW
og rúmgóð stofa með útgangi á suðvestur
svalir. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Nánari uppl. veittar hjá fasteignasölum.

Höfuðborg fasteignasala | Hlíðarsmára 2, 6.hæð | 201 Kópavogur | Sími: 414 4488 | hofudborg@hofudborg.is

GRPXVQRYDLV

%DUPDKOtè

)UiE

UMDKHUEHUJMDtE~èt+OtèXQXP

GRPXVQRYDLV

9HUè

(LQDU+DQQHVVRQ
+'//|JJLOWXU
IDVWHLJQDVDOL

Opið hús á morgun þriðjudag kl 16:30-17:30

GRPXVQRYDLV

%iVEU\JJMD

Verð 28.500.000

9HUè

(LQDIJO VLOHJXVWXtE~èXPERUJDULQQDUVWDèVHWWtIDOOHJXIM|OEêOLPHèO\IWX
(LQVWDNOHJDY|QGXèHLJQiIUiE UXPVWDèt%U\JJMXKYHUILQXt*UDIDUYRJL
(LQVWDNW~WVêQLWLODOOUDiWWDVHPQêWXUVtQWLOIXOOViìUHQQXPVY|OXP
HLJQDULQQDU
6WXWWHUWLO~WLYLVWDURJIDOOHJUDJ|QJXOHLèD0M|JVQ\UWLOHJVDPHLJQ
6WyUWY|IDOGXUEtOVN~UIPRJKHUEHUJMD

(LQDU+DQQHVVRQ
+'//|JJLOWXU
IDVWHLJQDVDOL

Perla í Reykjavík

Leiðhamrar 52

Verð : 54.000.000
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Opið hús á morgun þriðjudag kl 18:00-18:30
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Iðnbúð 4 Garðabær
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GRPXVQRYDLV

Fallegt og skemmtilega hannað parhús á vinsælum stað í Grafarvogi.
Skemmtilegur garður er við húsið með stórum palli og skjólvegg.
Hellulagðar gangstéttar og bílaplan með hitalögn.
Sannkallað fjölskylduhús sem vert er að gefa gaum.

Opið hús í dag kl 17:30-18:00

GRPXVQRYDLV

,èDYHOOLU5H\NMDQHVE

9HUè
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Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Iðavelli 13 í Reykjanesbæ !
Húsið var byggt árið 2000 og hefur verið nýtt undir starfsemi fiskvinnslu,
en má nýta undir ýmsa aðra starfsemi.
Húsnæðið skiptist í skrifstofur, kaffistofu og salerni annars vegar, samtals 205 fm
og fiskvinnslurými hins vegar, samtals 930 fm.
Húsið er stálgrindarhús og lítur mjög vel út að innan sem utan.
Ýmis tæki tengd fiskvinnslu geta fylgt með í kaupunum !
ËYDU5DJQDUVVRQ
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6tPL

Björgvin Þór Rúnarsson
Sölufulltrúi
bjorgvin@domusnova.is
Sími : 855-1544

(LQDU+DQQHVVRQ
KGO/|JJLOWXU
IDVWHLJQDVDOL

Glæsilegt atvinnuhúsnæði til sölu við Iðavelli 13 í Reykjanesbæ
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Björgvin Þór Rúnarsson
Sölufulltrúi
bjorgvin@domusnova.is
Sími : 855-1544

(LQDU+DQQHVVRQ
KGO/|JJLOWXU
IDVWHLJQDVDOL

Glæsilegt Hostel í hjarta Vestmannaeyja
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HÚSBYGGJENDUR /
FRAMKVÆMDARAÐILAR
Tek að mér Byggingarstjórn / eftirlit framkvæmda.

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.

ARNARNES – GARÐABÆ. GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Á SJÁVARLÓÐ.

Áratuga reynsla.
Allar nánari uppl. í s: 844-5169.
oulfarsson@gmail.com

Opin hús í dag
kl. 17.30 - 18.00
Safamýri 42 -1.hæð tv.
FALLEG 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í NÝSTANDSETTU HÚSI.
Íbúðin er 89,1fm.
brúttó á 1. hæð (gengið
S
HÚ
upp á fyrsta stigapall), í
Ð
I
miðstigagangi í vel staðOP
settu fjölbýli. Parket á gólfum, rúmgóð og björt stofa
með suðvestursvölum.
Húsið var sprunguviðgert
og málað núna sumarið
2014 og er framkvæmdum
við það lokið.
Verð 28,5 millj. Davíð
Davíðsson sölufulltrúi sýnir
eignina. S. 897-1820.

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 390,3 fm. einbýlishús á einni hæð á 1.505 fm. sjávarlóð, eignarlóð, með frábæru útsýni.
Húsið er byggt í kringum um 200 fm. inngarð, sem er inni í miðju húsinu. Skipulag eignarinnar er með eindæmum frábært með
tveimur svefnálmum. Önnur álman er heppileg fyrir unglinga með sér baðherbergi, sjónvarpsstofu og tveimur svefnherbergjum.
Hin svefnálman er með þremur barnaherbergjum og hjónasvítu með baðherbergi. Stórar stofur og einkar vel heppnað miðrými,
sem tengist eldhúsinu, með útgengi í aflokaðan inngarð.
Eignin stendur við opið svæði þaðan sem mikils útsýnis nýtur til sjávar, að Snæfellsjökli og víðar.

Sími
Sími
í

568 2444
568
2444
Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Ingileifur Einarsson
Löggiltur fasteignasali.

Skógarsel raðhús

gjofsemgefur.is
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Hraunteigur 18 – Jarðhæð/kjallari
OP
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S

Mjög falleg og nánast algjörlega endurnýjuð 2ja
herbergja (áður 3ja) 85,3
fm íbúð með sérinngangi. Húsið allt endurnýjað
utan 2007 og íbúðin
Öll tekin í gegn, þ.e. innréttingar og tæki , allar
lagnir, eldhús og bað.
Mjög rúmgóð og björt
íbúð með gott skipulag.
Verð 29,9 millj.
Ólafur B Blöndal lgf.
Sýnir íbúðina.
S. 6-900-811.

Bakkastaðir 127 – Einbýli.
Glæsilegt einlyft steinsteypt 250 fm einbýli með múrsteinshleðslu að utan.
Húsið skiptist þannig að íbúðarrými er 219 fm og innbyggður bílskúr 31 fm.
Mjög rúmgóðar stofur og glæsilegt eldhús með útgengi á tvo vegu á sólpall
með heitum potti. 4 mjög rúmgóð
S
herbergi og eitt vinnuherbergi.
HÚ
IÐ
P
Massívt parket á gólfum.
O
Glæsilegur garður í rækt, miklir
sólpallar til suðurs og vesturs með
skjólgirðingum og heitum potti.
Sérlega vandað og vel byggt hús
á frábærum stað innst í botnlanga
með plássgóðu bílastæði.
Sjón er sögu ríkari. Verð 65,9 millj.
Hákon Guðmundsson sölufulltrúi
sýnir húsið. S. 861-9240

GEFÐU
HÆNU

Vorum að fá í einkasölu mjög vandað og vel skipulagt 207,fm. raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist m.a. í 3 stór svefnherbergi,
tvö baðherbergi og stóra stofu. Opið bílskýli fyrir 2 bíla. Falleg ræktuð lóð með
verönd. Frábær staðsetning á skjólstæðum stað. Verð 59.9 millj.

Til sölu!
Til sölu er rúmlega 1.000 m2 fasteignafélag í hjarta Reykjavíkur. Félagið sem um ræðir eru tvær eignir á horni Grettisgötu og Klapparstíg sem nýlega er búið að taka í gegn og
fá samþykki fyrir gistiheimili. Í dag eru eignirnar í útleigu til
traustra leigutaka sem reka þar íbúðahótel. Verð 480 millj.
Nánari upplýsingar fást í gegnum g2asala@gmail.com.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Auðveldara að koma á skipulagi
Geymsluboxin frá BYKO gera skipulagningu geymslu og bílskúrs auðveldari og gott að ganga að hlutunum á vísum stað í glæru boxunum
frá þeim. Í BYKO má finna allt sem þarf í bæði bílskúrinn og geymsluna hvort sem það eru hreinlætisefnin eða jafnvel sjálf bílskúrshurðin.

Í

BYKO má finna allt sem þarf
til að koma skipulagi á hlutina, hvort sem er í geymslunni
eða bílskúrnum. „Við erum með
geymslubox í öllum stærðum og
gerðum,“ segir Aníta Oddsdóttir,
starfsmaður í heimilisvörudeild
BYKO. „Boxin eru allt upp í 86 lítra
og þau koma í ýmsum styrkleikaflokkum. Stærstu geymsluboxin þola þyngri hluti, allt að sextíu
kílóum.“
Stærri geymsluboxin eru á hjólum þannig að auðvelt er að færa
þau úr stað þegar búið er að fylla
þau. „Með boxunum er auðvelt að
koma skikki á allt dótið í geymslunni og bílskúrnum og hægt að
ganga að hlutunum vísum. Gott
er að nota glæru
boxin
því
þannig er hægt
að sjá hvað er í
hverju boxi án
mik illa vandræða,“ seg i r
Aníta.
Í heimilisvörudeild
BYKO má
einnig finna
járnhillur
sem
taka lítið pláss
og því upplagt að
nota þær í bílskúrinn eða

geymsluna til að raða plastboxunum í. Einnig má þar finna alls
konar upphengi og króka til að
hengja verkfæri, garðdót og fleira
á.
„Auk þess erum við með flokkunartunnur til að flokka sorp en
þær eru tilvaldar í bílskúrinn. Það
er alltaf að verða algengara að fólk
hugi betur að umhverfinu og vilji
flokka sorpið og það er auðvelt
með flokkunartunnunum okkar
sem fást í mörgum stærðum og
gerðum.“
Segja má að í BYKO megi finna
allt sem þarf í bílskúrinn og
geymsluna auk þess sem þarf til
að koma skipulaginu í samt lag.
„Við er u m með mikið
úrval af bílskúrsflísum og hreinlætisefnum. Við seljum að sjálfsögðu
lí ka bí lsk úrshurðirnar, sem eru
hannaðar að þörfum
viðskiptavina,
ásamt því að
vera með bílskúrshurðaopna ra. Öl l
þau handverkfæri sem þarf
til að prýða vel
útbúinn bílskúr
færðu hjá okkur,“ segir
Aníta.

Aníta segir sniðugt að nota plastbox í mismunandi stærðum til að koma skipulagi á í geymslunni og bílskúrnum.

Auk þess erum við með
flokkunartunnur til að flokka
sorp en þær eru tilvaldar í bílskúrinn.
Það er alltaf að verða algengara að fólk
hugi betur að umhverfinu og vilji flokka
sorpið og það er auðvelt með flokkunar tunnunum okkar sem fást í mörgum
stærðum og gerðum.

Hönnun og umbrot: VERT markaðsstofa

FLOKKAÐU Á
EINFALDAN HÁTT
Fllokkunartunnur sem auðvelda þér verkið.
Hvver ﬂokkur hefur sinn lit.

facebook.com/BYKO.is

MYND/GVA
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Allt vel skipulagt og snyrtilegt
Þegar kemur að hönnun geymslna og bílskúra skiptir gott grunnskipulag öllu máli. Berglind Berndsen innanhússarkitekt segir ekki
þurfa að eyða miklum pening í þessi rými en mikilvægt að þau séu vel skipulögð og snyrtileg því það auðveldi umgang.

Þ

að er mikilvægt fyrir mig ur á vissum stað svo þau geti auðað huga að sambandi á veldlega nálgast þá sjálf,“ segir
milli skipulags og innra Berglind.
Þegar kemur að því að raða
f yrirkomulags rýmisins hvort
sem verið er að tala um bílskúra, hlutunum inn í rýmið er best að
geymslur eða önnur rými á heim- setja þá hluti sem ekkert eða lítið
ilinu,“ segir Berglind Berndsen eru notaðir í kassa eða glær box
innanhússarkitekt.
og merkja vel svo sjáHún segir einnist örugglega hvað
ig mik ilvæg t
box in hafa að
geyma og setja
að hafa gott
skápapláss
þau innst á
hvort sem
góðan stað.
hirslur
„Mjög
eru opnar
gott er til
eða lokdæmis að
aðar.
eiga einn
„Fólk
góðan
stað fyrir
hugar
of t ek k i
jóladót„Það þarf alls ekki að leggja
ið
sem
nóg u vel
mikinn pening í þessi rými en mér
að ei n s er
að grunnfinnst mjög mikilvægt að þau séu
skipulagnot að ei nu
vel skipulögð og snyrtileg,“ segir
inu sjálfu. Það
sinni ári. Eins
Berglind.
a
o
þarf að úthugsa
og ég nefndi hér
rýmið þannig að sem
áður þá f innst mér
best nýting og gott flæði náist. mikilvægt að flokka tómstundir
Þarna þarf meðal annars að huga fjölskyldumeðlima. Hafa sér stað
að áhugamálum fjölskyldumeð- fyrir hverja tómstund, það einlima. Setja til dæmis útivistar- og faldar einfaldlega hlutina og aðskíðadótið á góðan stað, hjóla- gengi allra og ég þarf vart að taka
græjurnar sér, útilegudótið á enn fram hvað allir verða glaðari,“
annan stað og svo framvegis. Þá segir hún og brosir.
ganga allir að hlutunum vísum.
Berglindi finnst mjög mikilEinnig er mjög sniðugt að hafa vægt að hafa smá metnað þegar
þá hluti sem börnin eiga, meðal kemur að hönnun og skipulagi
annars útivistarföt og hjólagræj- rýma eins og geymslu og bíl-

Berglind Berndsen innanhússarkitekt reynir að halda bílskúrnum skipulögðum en hún flokkar dótið eftir tómstundum fjölskyldumeðAÐSEND MYND
lima.

skúrs þó þau séu ekki beint til
sýnis. „Það er algjör misskilningur að það þurfi að kosta mikinn pening að hafa hlutina vel
skipulagða. Það þarf alls ekki að
leggja mikinn pening í þessi rými
en mér finnst mjög mikilvægt að
þau séu vel skipulögð og snyrtileg, það auðveldar einfaldlega

hlutina fyrir alla. Það hefur að
minnsta kosti ekki verið lagður
einn einasti peningur í bílskúrinn eða geymsluna á mínu heimili en þessi rými er skipulögð eftir
tómstundum fjölskyldumeðlima
og allir eiga auðvelt með að ganga
að hlutunum vísum. Það er það
sem mér finnst skipta mestu máli.

Mjög gott er til
dæmis að eiga
einn góðan stað fyrir
jóladótið sem aðeins er
notað einu sinni á ári.

Bílskúrshurðir
fyrir íslenskar aðstæður
Héðinshurðir eru glæsilegar og endingargóðar bílskúrshurðir sem hafa
sannað sig í rysjóttu íslensku veðurfari. Gerðar úr galvanhúðuðu stáli
með þykkri einangrun, þola mikið vindálag og kulda.
Fyrsta flokks viðhalds- og varahlutaþjónusta.
Ítarlegar leiðbeiningar um uppsetningu fylgja.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

0-250 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI

2014 NÝJIR CHRYSLER
TOWN & COUNTRY LIMITED
Flottasti fjölskyldubíllinn, V6 290hö,
eyðsla í blönduðum akstri 11.8, Með
öllum lúxus, 2x Blueray DVD afurí,
Rafmagn í hurðum omfl, ATH 2 eftir,
Tilboðsverð aðeins 8.390þkr, Eru í salnum,

KRÓKUR

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2009,
ekinn 66 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000. Rnr.240150. TILBOÐ
kr: 2.890.000,-

VW Transporter árg. ‚06, 9 manna,
diesel, ek. 460þús.km., uppt. vél og
gírkassi, smurbók, sk.‘15, 100% lánað,
verð kr. 1.450.000,- gsm. 821-6292

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau
11-15
http://www.isband.is

Bílar til sölu

ÚTSALA 175ÞÚS !
Peugeot 406, árg. ‚98 ek. 220þús
sk. ‚15 Krókur. Góður bíll á TILBOÐI
175þús S. 891 9847

Bílar óskast
0-400 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-400. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 857 9326.
Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
MERCEDES-BENZ A 200 amg
style. Árgerð 2013, ekinn 13 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 5.990.000.
Rnr.990863.

VW Caravella árg.‘00, 10 manna, 4x4
syncro, 2,5 diesel, ek. 290 þús.km.,
smurbók, sk.‘15, 100% lánað, verð kr.
980.000,- gsm 821-6292

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.
Honda CRV skr. 10/2006. ekinn aðeins
69.þ.km. Bensín, sjálfskiptur. Vel með
farinn. 1 eigandi. Verð 2.200.000 kr.
Uppl. í s. 691-2961

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Sendibílar
Save the Children á Íslandi

Toyota Yaris Terra, árg. 5/2005, ek
149þkm, bensín, beinskiptur, Góður
bíll og gott eintak, Ásett verð 780þ.kr,
Er á staðnum hjá okkur,

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

Kia Carens . Árgerð 2014, ekinn
8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.990.000. Rnr.210544.

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

Ford Econline E-350, árg.‘04, 15
manna, ek. 220 þús.km., ný sjálfsk.,
bensín, sk.‘15, hópf.skoðun, 100%
lánað, verð kr. 2.250.000,- gsm. 8216292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

Renault Traffic árg 2004 , skoðaður
2015 ekinn 240,000 km. Uppl í s. 695
2700 verð 650,000.- m/vsk.
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Vinnuvélar

Bílaþjónusta

REGNBOGALITIR

Viðgerðir
AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Búslóðaflutningar

Alhliða málningarþjónusta.
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð.
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

SENDIBILL.IS

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

Til sölu tumac silo snigjill f. sandsparl,
biab loftpressa, vinnupallur 2m. með
öryggisgrind. Notað á góðu verði. s.
8932385

Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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

ÞJÓNUSTA

Garðyrkja

Tökum að okkur stærri og smærri
verkefni f. einstaklinga og húsfélög.
Fagmenn á öllum sviðum. B. R Bygg
ehf S. 858 3373 brbygg@simnet.is

STRÚCTOR
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.
Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga
reynsla. Þorsteinn s. 893 6994

Spádómar

Húsaviðhald

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af
vinnuvéladekkjum. Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050
okspares@simnet.is

Pípulagnir
FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Varahlutir

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

Hreingerningar

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og
nýja varahluta í margar gerðir bíla.
Tökum einnig að okkur viðgerðir.
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040

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

Bókhald
SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

SPÁSÍMINN 908 5666

VY-ÞRIF EHF.

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

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum
einnig dekkjavélar (affelgunar og
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH
eigum enfremur vörubíla dekkjavél.
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

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

Rafvirkjun

Málarar
LITASKIL EHF
Getum bætt við okkur verkefnum.
lögg. Málarameistari. Fagleg
vinnubrögð og sanngjarnt verð. S. 659
7903 og 841 0490.

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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HEILSA

KEYPT
& SELT

Húsnæði óskast
Fjölskylda óskar eftir 3. eða 4.herb
strax. íbúð til leigu í 101,103,104,105
& 108. Uppl. í s. 773 8478.

Til sölu

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

WILSON‘S PIZZA LEITAR
AF STARFSFÓLKI Í
EFTIRFARANDI STÖÐUR:

Atvinnuhúsnæði

Pizzabakara - Pizzasendlum Símsvörun og í afgreiðslu í lúgu
(Drive in Vesturlandsvegi) Áhugasamir vinsamlegast
sendið umsókn með ferilskrá
og mynd á netfangið: atvinna@
wilsons.is

SKRIFSTOFUR
Skrifstofuherbergi til leigu að
Ármúla 6 frá 20 fm. Aðgangur
að fundarherbergjum, Orange
Café og yfir 80 bílastæðum.
Allt innifalið í leigu. Lang- og
skammtímaleiga í boði. Laust
strax.
Uppl. Í s: 5 27 27 87 - Orange
Project Skrifstofuhótel www.
orangeprojecthouse.com

Iðnaðarhúsnæði til leigu, 122fm +
milliloft í Lindum Kópavogi. Uppl. í s.
698 5454

Kornið Bakery is looking for assistants
in the Bakery. Please send you job
application to umsokn@kornid.is

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

HÚSNÆÐI

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

Húsnæði í boði

Óskast keypt

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.

óskar eftir meiraprófsbílstjóra á
Egilsstöðum. Umsóknir óskast á
heimasíðu fyrirtækisins, www.
gamur.is.
Nánari upplýsingar veitir Helga
Fjóla Sæmundsdóttir, framkv.
stjóri starfsmannasviðs,
helga@gamur.is.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ
AUÐNUM II, 190 VOGAR.
Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar,
mótorhjól ofl. Opið helgina 27. - 28.
september og 4. - 5. október frá kl. 11
til 18. Uppl. í s. 895 3176 & 864 3176

Gluggafilmur eða útskornar límfilmur
í öllum litum. S: 5807820 eða sendu
okkur fyrirspurn á netfangið sala@
samskipti.is

ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ

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.

GEYMSLULAUSNIR.IS

TILKYNNINGAR

Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
TIL LEIGU 80- 400 FM
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT
AÐ 4M LOFTHÆÐ
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu
Toyota húsunum) hentar undir
léttan iðnað, heildsölur o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.

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

Einkamál

ATVINNA

Atvinna í boði
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000
Röska menn vantar á
hjólbarðaverkstæði Umsóknir á
staðnum eða í síma 568-3080 Barðinn
Skútuvogi 2

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)

til sölu

Upplýsingar í síma 661 7000

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

Til bygginga

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

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

Save the Children á Íslandi

)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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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


*O§Q¾LU¿§WWLUPH±*XOOD+HOJD¿DUVHPEUH\WLQJDURJ
ODJI§ULQJDU¢K»VQ§±LHUX®K¢YHJXPKDI±DU

PONDUS

Eftir Frode Øverli

Þú ert
minn!

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

Pondus er mjög Er hann að
hlaupa án
góður sem
fremsti maður bolta? Bíddu, ég
í dag. Á fullu! verð að pússa
gleraugun mín.

/0
7YMXW
)M´U±D¿¢WWDU·±LQXPKLQQ
HLWXUVQMDOOD0LNH5RVVRJ
KLQQKDU±VY®UD±D+DUYH\
6SHFWHU

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þetta
er bara
svona mjög
eðlileg
hegðun hjá
unglingi.

Ég bara
trúi ekki
að þú hafir
tekið bílinn í
leyfisleysi!

/0
0IKIRHW

Ég vil ekki
„eðlilegt“
frá þér.

*O§Q¾¿¢WWDU·±IU¢IUDP
OHL±DQGD+RPHODQGRJ
VHPE\JJ±HU¢V·JXHIWLU
VSHQQXVDJQDPHLVWDUDQQ
5REHUW/LWWHOO

Ég hef
ekki alið
þig upp
eðlilega í
fimmtán ár!

Ég gaf þér úrvals uppeldi
og vil fá úrvals hegðun í
staðinn!

Hatarðu ekki þegar það
er verðið að brjóta þig
niður frá DNA og upp?

/0
BARNALÁN

&SEVH[EPO)QTMVI

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

)LPPWDRJMDIQIUDPW
V®±DVWD¿¢WWDU·±LQDI
%RDUGZDON(PSLUHPH±
6WHYH%XVFHPL®
D±DOKOXWYHUNL

Púff,
Stelpur sem eiga
litla bræður eiga
erfitt uppdráttar
i lífinu.

/0
)PHWR¸KKXQI².µE*IP
6M´QYDUSVNRNNXULQQRJ
EDNDUDPHLVWDULQQ-´L)HO
GHLOLUJLUQLOHJXPXSS
VNULIWXPDIKMDUWDQVO\VW

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
/0 
&EVREIJRMEPPEHEKE

„Ef þú vilt blekkja heiminn, segðu þá sannleikann.“
Otto von Bismarck.

6



UL±MD¿¢WWDU·±LQXP
XQJOLQJVVW»ONXVHPIHOOXU
I\ULUVWU¢NVHPUH\QLVWYHUD
YDPS®UD
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13

14

15

16

21

LÓÐRÉTT
1. marr, 3. snæddi, 4. titill, 5. eyrir, 7.
hliðarspor, 10. angra, 13. bókstafur,
15. einsöngur, 16. stjórnpallur, 19. átt.
LAUSN

17

19

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. ljá, 6. óreiða, 8. þvottur, 9. maka, 11.
skst., 12. kryddjurt, 14. reika, 16. í röð,
17. svörður, 18. galdrastafur, 20. golf
áhald, 21. málmur.

8

12

18

5

20

LÁRÉTT: 2. lána, 6. rú, 8. tau, 9. ata,
11. fr, 12. kúmen, 14. ramba, 16. bd,
17. mór, 18. rún, 20. tí, 21. úran.
LÓÐRÉTT: 1. brak, 3. át, 4. nafnbót,
5. aur, 7. útúrdúr, 10. ama, 13. emm,
15. aría, 16. brú, 19. na.

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
VNHPPWLOHJLU¿§WWLUI\ULU
\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL

/0
8LI:EQTMVI(MEVMIW

Gunnar Björnsson
Robin Van Kampen (2.637), Skákfélaginu Hugin, hafði svart gegn
Andrei Zhigalko (2.584) í lokaumferð EM taflfélaga.
Svartur á leik:

34. … Rxf2! 35. Hd2 (35. Hxf2 Hd1+
36. Kh2 Dxf2) 35. … Hc6 36. e4 Rxe4
og svartur vann skömmu síðar enda
tveimur peðum yfir. Einar Hjalti Jensson náði stórmeistaraáfanga með
frábærri frammistöðu á mótinu.
www.skak.is Vignir Vatnar teflir á
HM ungmenna.
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MENNING
Nýr forstjóri Norræna hússins
Mikkel Harder Munck-Hansen hefur verið ráðinn forstjóri Norræna hússins.
2008, yfirmaður útvarpsleikhúss DR 2000-2003 og
leikhússtjóri Kaleidoskop 1994-2000. Síðan 2011 hefur
Mikkel Harder Munck-Hansen setið í stjórn Dansehallerne, útnefndur af menningarráðuneyti Danmerkur.
Staða forstjóra Norræna hússins var auglýst laus til
umsóknar nú í vor og sóttu 57 aðilar um starfið. Max
Dager, fráfarandi forstjóri Norræna hússins, hefur
gegnt starfinu síðan 1. janúar 2007.
Forstjóri Norræna hússins er ráðinn til fjögurra ára
í senn með möguleika á framlengingu samnings um
fjögur ár til viðbótar.

Daninn Mikkel Harder Munck-Hansen mun taka við
stöðu forstjóra Norræna hússins 1. janúar 2015. Það
var einróma álit stjórnar Norræna hússins og framkvæmdastjórnar Norrænu ráðherranefndarinnar að
tilnefna hann til starfsins.
Mikkel Harder Munck-Hansen hefur síðast gegnt
stöðu forstjóra Miðstöðvar fyrir menningu og þróun,
en það er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir danska
utanríkisráðuneytið. Áður hefur hann verið stjórnandi
Kvikmyndahátíða Kaupmannahafnar 2008-2009, yfirmaður leikaradeildar Hins konunglega leikhúss 2003-

NÝR FORSTJÓRI Daninn Mikkel Harder Munck-Hansen mun taka við stöðu forstjóra Norræna hússins 1. janúar 2015.

Höfundasmiðja í
kvikmyndabæ

Dansandi myndir
á hverri opnu

Næstu fjórar helgar verður haldin fjögurra helga höfundasmiðja í Samkomuhúsi
Flateyrar. Markmiðið er að eﬂa leikritun hjá áhugaleikfélögum og tengja við
sögur fólksins sjálfs úr samtímanum. Námskeiðin eru öllum opin.

Freyja Dís sem vildi BARA
dansa og dansa

Okkur finnst það ákveðið vandamál að leikrit og bíómyndir um
landsbyggðina skuli alltaf vera
eftir einhverja borgarbúa,“
segir Arnaldur Máni Finnsson,
umsjónarmaður verkefnisins.
„Svo eru leikfélögin á landsbyggðinni alltaf að setja upp
einhverja farsa til þess að hafa
gaman af því að vera í leikfélagi. Fæst áhugamannafélögin
ráðast í það að skrifa leikritin
sjálf, eða fá einhvern til þess.
Þannig að hugmyndin að baki
þessu námskeiði er að fólkið
sem hér býr fái hvatningu af því
að vinna með fagfólki og verði
opið fyrir því að vinna verkin
frá grunni sjálft.“ Námskeiðið
verður kynnt öllum áhugaleikfélögum á Vestfjörðum en er
opið öllum og val stendur um að
sækja allar fjórar helgarnar eða
stakar helgar eftir atvikum.
Leiðbeinendur á námskeiðinu
eru ekki af verri endanum, þau
Rúnar Guðbrandsson, Tyrfingur Tyrfingsson, Hlín Agnarsdóttir, Víkingur Kristjánsson,
Árni Kristjánsson og fleiri, auk
þess sem nokkur skáld og rithöfundar munu kíkja við og
halda tölur. Arnaldur segist þó
vona að væntanlegir þátttakendur líti ekki svo á að þeir eigi
ekki erindi vegna skorts á fagmennsku. „Það er mikilvægt
að fólk kíki við og kynni sér
um hvað málið snýst og hvaða
aðferðum er verið að beita til að
þróa hugmyndir og þroska sig
til að fá trú á eigin hugmyndum.
Aðalatriðið er að koma af stað
díalóg þar sem allir hafa eitthvað fram að færa, jafnt fagmenn sem áhugafólk.“

Sagan um Freyju Dís er önnur
bók Birgittu Sifjar sem kemur út
á íslensku, en hún er höfundur
bæði mynda og texta. Hún skaust
fram á sjónarsviðið á Íslandi
með látum með fyrstu bók sinni
Óliver fyrir
tveimur
á r u m. Sú
bók
sló
rækilega
í
gegn
enda sérstaklega
vönduð,
bæði hvað
út l it o g
innihald
varðar.
Nú svarar hún
kalli
aðdáenda
sinna
með
bókinni
Freyja
Dís
sem
vildi
BARA
da nsa og
dansa.
Sagan er hugljúf og segir frá
Freyju Dís, lítilli stelpu sem
hefur gaman af því að dansa.
En það er sá hængur á að Freyja
litla er afskaplega feimin og
getur ómögulega dansað fyrir
framan aðra. Söguþráðurinn
er nokkuð viðburðasnauður, en
myndirnar bæta það snarlega
upp því þar er nóg að gerast.
Bókin kom fyrst út á ensku hjá
Walker Books-forlaginu í London

BÆKUR

ARNALDUR MÁNI „Aðalatriðið er að koma af stað díalóg þar sem allir hafa eitt-

hvað fram að færa.“

Skipulag námskeiðsins á Flateyri

fridrikab@frettabladid.is

FYRSTA HELGIN Að opna á sér hausinn: Tyrfingur Tyrfingsson og Rúnar
Guðbrandsson
ÖNNUR HELGIN Að opna í sér hjartað: Hlín Agnarsdóttir leiðir ásamt
þremur ungum og upprennandi kvenhöfundum. Nánar kynnt síðar.
ÞRIÐJA HELGIN Að opna á sér munninn: Víkingur Kristjánsson ásamt
Árna Kristjánssyni.
FJÓRÐA HELGIN Lokahelgi LABloka-helgi: Rúnar Guðbrandsson og Lilja
Sigurðardóttir.

Sæviðarsund 11
104 Reykjavík
Glæsileg 6.herb hæð í tvíbýli

Stærð: 170,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1967
Fasteignamat: 36.500.000

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
699-3702
gv@remax.is

Verð: 52.900.000

Mjög falleg og vel uppgerð sex herbergja hæð í tvíbýli með sérinngangi ásamt bílskúr. Skipti möguleg á
minni íbúð í póstnúmerum 101,104, 105, 107

Birgitta Sif
MÁL OG MENNING

og það verður að viðurkennast
að liggja hefði mátt lengur yfir
íslenska textanum. Jafnvel þótt
íslenska sé móðurmál höfundar er málfæri víða óeðlilegt og
augljóst að textinn hefur verið
þýddur nokkurn veginn beint úr
ensku. Hugsanlega hefði verið
betra að láta einhvern annan sjá
um þýðinguna, einhvern utanaðkomandi sem kemur ferskur að
textanum.
Myndirnar eru hins vegar
stórglæsilegar, þar þarf ekkert
að spara stóru orðin. Þær
eru vandaðar og
stútfullar
af smáatriðum svo
bæði börn
og
fullorðnir geta
gleymt sér
á hverri einustu opnu.
Textinn er
knappur og
einfaldur svo
bókin virkar bæði sem
lestrarbók
fyrir krakka
sem eru að
byrja að lesa,
sem og upplestrarbók
fyrir svefninn.
Þar sem hver
opna er svo
ríkulega myndskreytt miðað
við stuttan texta er líklegt að
bókin verði lesin aftur og aftur.
Þótt sagan sé ekki æsispennandi
er hún sannarlega hvetjandi fyrir
litla, feimna listamenn.
Halla Þórlaug Óskarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Í heildina séð er
bókin falleg, frábærar myndir og
hugljúfur boðskapur, þótt hugsanlega hefði mátt vanda betur þýðingu
textans úr ensku yfir á íslensku.

Fyrsta Uppspretta vetrarins

Opið
Hús

MÁNUDAGINN 22.SEPT FRÁ 18:00 - 18:30

★★★★★

Hannes
Lögg. fasteignasali
699 5008
hannes@remax.is

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

Popup-leikhúsið Uppsprettan sýnir fjórum sinnum í Tjarnarbíói í
vetur og fyrsta sýningin verður í kvöld klukkan 21. Uppsprettan gengur þannig fyrir sig að höfundar senda inn stutt verk sem
FREYJA DÍS
aldrei hafa verið flutt áður.
Sex manna dómnefnd fer svo
yfir handritin og velur þrjú
bestu handritin. Sólarhring
fyrir frumflutning fá leikstjórar handritin í hendur.
Um leið fá þeir einnig að vita
hvaða rými þeir eru að vinna
með og hvaða leikhóp. Þeir
hafa svo daginn til að hanna
uppsetninguna. Leikararnir fá
handritin einnig í hendurnar
sólarhring fyrir sýningu, til að
kynna sér verkið og kynnast
textanum, en handrit eru leyfð
á sviði.
Þremur klukkutímum fyrir
frumflutning, klukkan 18,
byrja leikstjórarnir að vinna
með leikurunum í æfingarýmum og fá þá gestir og gangandi tækifæri
til að fylgjast með æfingunum.

Octo 4240 ljós
Verð frá 159.900 kr.

Manhattan púði 40x60
Verð 14.900 kr.

Pasmore hægindastóll
Verð frá 399.900 kr.

M-sófi
Verð 2ja sæta frá 229.900 kr.

Eclipse sófaborð
Verð frá 34.900 kr.

Patchwork gólfmotta

Góð hönnun gerir heimilið betra

Sniðin eftir máli.
Verð frá 85.900 kr. pr. fm

Við leggjum mikinn metnað í að bjóða aðeins vandaðar vörur og tefla fram því besta
í evrópskri hönnun. Úrvalið einkennist af fallegri og fjölbreyttri hönnun sem stenst

OPIÐ Á
LAUGARDÖGUM
FRÁ 11-16

tímans tönn. Markmið okkar er að aðstoða viðskiptavini við að fegra heimili sín.

Omaggio vasar / Verð frá 3.890 kr.

Catifa 46 stóll / Verð 49.900 kr.

Silvia ljós / Verð frá 13.900 kr.

Nido hægindastóll / Verð frá 179.900 kr.

ÓTAL
STÆRÐIR

Hægt að raða
saman

Quadrant hillueining, L: 154,8 cm, H: 80,5 cm / Verð frá 132.850 kr.

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 11–18

• LAUGARDAGA KL. 11–16 • HLÍÐASMÁRA 1 • 201 KÓPAVOGUR • 534 7777 • modern.is

CUCU klukkur / Verð frá 12.900 kr.
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SOUND ON SIGHT

Ástarjátning

EYE FOR FILM

FRÁBÆR TÓNLIST, MÖGNUÐ SAGA
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK

BAKÞANKAR ÉG elska plötur. Hvort sem það er Glass
Hauks Viðars
Alfreðssonar




NEW YORK OBSERVER

ARIZONA REPUBLIC

FRAMLEIÐENDURNIR STEVEN SPIELBERG
OG OPRAH WINFREY BJÓÐA ÞÉR UPP Á
SANNKALLAÐA VEISLU
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30 ÁR LIÐIN Cohen með sígó árið 1980.

Vill byrja aftur
að reykja
Kanadíski söngvarinn Leonard
Cohen hefur heitið því að byrja
aftur að reykja í tilefni af 80 ára
afmæli sínu á þriðjudaginn.
„Í alvöru talað, veit einhver
hvar maður getur keypt tyrkneska
eða gríska sígarettu?“ spurði
Cohen á fjölmiðlafundi í New York
í vikunni. „Ég hlakka til fyrsta
smóksins. Ég hef verið að hugsa
um hann í 30 ár. Þetta er einn af
fáum hlutum sem ég hef náð að
hugsa um á rökrænan hátt.“
Söngvaskáldið vinsæla mun
einnig fagna afmælinu sínu með
útgáfu á nýju plötunni sinni,
Popular Problems.
- þij

Houses með Billy Joel eða Once Upon the
Cross með Deicide þá finnst mér hljómplatan hið fullkomna listform. Átta til tólf lög,
þrjátíu til sextíu mínútur, upphaf, miðja og
endir.

ÉG elska að velta fyrir mér uppröðun laga
á hljómplötu. Fyrsta lagið er gríðarlega
mikilvægt. Seinasta lagið einnig. Þetta eru
lögin sem binda plötuna saman. Fyrsta lagið
er agnið. Seinasta lagið er það sem ræður
úrslitum um það hvort þú hlustar aftur á
plötuna eða ekki.
ÉG elska að hlusta á plötur í fartölvuhátölurum, í símanum mínum, á Spotify, á geisladiskum, í lélegum
bílgræjum og á vínylplötum.
Ég nenni ekki að snobba fyrir
afspilunarbúnaði. Vínyll er frábær og eigulegur. En iTunes
er líka frábært. Stundum
hlusta ég meira að segja á
heilar plötur á YouTube. Ég
vil innihaldið, fyrst og fremst.

ÉG elska tónlistarfólk sem

gefur ennþá út plötur. Dauða hljómplötunnar hefur verið spáð í mörg ár og það má vel
vera að platan sé nú þegar dauð í augum
margra. Tónlistarfólk sem gefur skít í plötur
og gefur bara út stök lög hefur eflaust heilmikið til síns máls. Af hverju að kaupa fjögur góð lög og sex miðlungsgóð á 2.500 kall í
stað þess að kaupa bara góðu lögin fjögur og
vínarbrauð fyrir mismuninn? Ég skil reyndar hugsunina á bak við það að kaupa heildarpakkann.

ÉG elska nefnilega líka uppfyllingarefnið.
Lögin sem lyfta bestu lögunum upp á enn
hærra plan. Prófaðu að hlusta á safnplötu
með hljómsveit sem á ógrynni af frábærum
lögum. Stundum verður það hreinlega of
mikið. Svona eins og að smyrja Nutella ofan
á Lindubuff (ég hef ekki gert það, ég lofa).
Ég þarf tíma til að ná áttum eftir lag eins og
Blackened með Metallica. Þá er fínt að dotta
yfir einhverju miðjumoði í smástund.
ÉG hata þá staðreynd að einhvern daginn
muni tónlistarfólk mögulega hætta að gefa
út plötur. En þangað til það gerist ætla ég
að nota tímann og reyna að hlusta á sem
flestar.

EGILSHÖLL
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BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK
MYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF!

ALLIR MÆTTIR Egill Jóhannesson, Halla Jóhannesdóttir, hjónin Margrét Vilhjálmsdóttir og Egill Heiðar

Í STUÐI Halldóra Geirharðsdóttir og Steiney Skúladóttir

Anton Pálsson ásamt Mikael Þey Egilssyni og Ísu Lilju Egillsdóttur.

skemmtu sér konunglega.

GULLNA HLIÐIÐ KOMIÐ SUÐUR
Uppfærsla Leikfélags Akureyrar á Gullna hliðinu eftir Davíð Stefánsson var frumsýnd á stóra sviði Borgarleikhússins á föstudaginn. Sýningin var fyrst sýnd á Akureyri í ár við góðar viðtökur en leikstjóri hennar er Egill
Heiðar Anton Pálsson. Á frumsýningunni var líf og fjör og mættu margir góðir gestir til að sjá þetta sígilda verk.


KL.5.30 - 8 - 10.30
THE MAZE RUNNER LÚXUS
KL.5.30 - 8 - 10.30
THE NOVEMBER MAN
KL. 8 - 10.25
PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL2D
KL. 3.30 - 5.45
PÓSTURINN
Ó
PÁLL
Á ÍSL. TAL3D
KL. 3.30
PARÍS NORÐURSINS
KL. 3.30 - 5.45 - 8
LET´S BE COPS
KL. 5.45 - 8 - 10.20
EXPENDABLES
KL. 10.10
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL2D KL. 3.30


A WALK . . . THE TOMBSTONES
THE MAZE RUNNER
PARÍS NORÐURSINS
VONARSTRÆTI

LAUGARÁSBÍÓ

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 5.20 - 8 - 10.40

FLOTT Í TAUINU Vigdís Hrefna Pálsdóttir, Guðmundur Steingrímsson og Alexía

HIN FJÖGUR FRÆKNU Elín Guðmundsdóttir, Þuríður Runólfsdóttir, Kolbrún

Björg Jóhannesdóttir.

Gunnarsdóttir og Skafti Ólafsson.

SMEKKLEG Þorsteinn Kári Guðmundsson, Steinunn Helgadóttir og Gunnhildur

GAMAN SAMAN Theódór Júlíusson, Sigurður Þór Óskarsson, Rúnar Freyr Gíslason,
Guðrún Jóna Stefánsdóttir og Oddur Júlíusson.

Sýningartímar

WALK AMONG TOMBSTONES 5:45, 8, 10:20
MAZE RUNNER

8, 10:20

PÓSTURINN PÁLL 2D

5:45

THE NOVEMBER MAN

10

PARÍS NORÐURSINS

5:50

LUCY

8

Helgadóttir.
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Gulli Briem leggur
kjuðunum um sinn

23

GOTT AÐ
VERA Í FORELDRAHÚSUM

Simon Le Bon
segir dætrum
sínum greinilega líða vel á
hóteli mömmu
og pabba.

Gunnlaugur Briem, trommuleikari Mezzoforte, syngur og spilar á píanó á nýrri
sólóplötu. Hann segir plötuna það persónulegasta sem hann haﬁ gert í músík.
Trommuleikarinn Gunnlaugur
Briem fer út fyrir þægindarammann á nýrri sólóplötu með því að
syngja á nýju plötunni sinni og
spila á píanó
„Þetta er líklega það persónulegasta sem ég hef gert í músík og
ég ákvað að láta allt flakka. Maður
er að opinbera sjálfan sig mikið á
plötunni, meðal annars með því að
spila á píanó og syngja þrjú lög”
segir trommuleikarinn Gunnlaugur Briem. Hann sendir frá sér sína
þriðju sólóplötu í vikunni og ber
hún nafnið Liberté en sólóverkefni
Gulla kallast Earth Affair og hefur
hann einnig gefið út plöturnar
Earth og Earth Affair Chapter One.
Hann hefur unnið að gerð plötunnar í mörg ár og kallaði meðal
annars breska strengjaútsetjarann
Simon Hale til leiks, en Hale hefur
meðal annars unnið með Björk og
Jamiroquai. „Ég er búinn að vera
nokkuð lengi að vinna þessa plötu
og með smáhléum en í fyrra tók
ég mér tak og ákvað að klára verkið. Ég fékk góða menn með mér í
verkefnið eins og Jökul Jörgensen
en hann hefur verið minn stærsti
partner í þessu ferli, hann semur
kynngimögnuð ljóð og spilar á
bassa,“ útskýrir Gulli. „Þetta er
analogue, meira dökkur hljóðheimur þar sem fléttast saman
órafmögnuð hljóðfæri, strengir,
píanó sem og trommur, steinharpa
frá Páli á Húsafelli, klukkuspil og
hljóðgervlar.“
Þá spilar Frank Aarnik á slagverk, Arnar Guðjónsson úr Leaves

Dæturnar vilja ekki
ﬂytja að heiman
Simon Le Bon á í erﬁðleikum með dætur sínar.

ÁKVAÐ AÐ LÁTA ALLT FLAKKA Gulli Briem stígur út fyrir þægindarammann á

nýrri plötu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Suður-afríski söngvarinn Vusi Mahlasela
syngur líka í einu lagi.
Hann er eins konar Bob
Dylan Suður-Afríku.
á gítara, Joo Kraus og Sebastian
Studnitzky leika á blásturshljóðfæri. „Suður-afríski söngvarinn
Vusi Mahlasela syngur líka í einu
lagi. Hann er eins konar Bob Dylan
Suður-Afríku, var öflugur mótmælandi á sínum tíma gegn aðskilnaðarstefnunni og góður vinur Nelsons
Mandela.”
Gulli sem er líklega þekktastur fyrir að leika á trommur með
hljómsveitinni Mezzoforte semur

tónlistina sjálfur og segir talsvert öðru vísi að tjá sig í gegnum
trommusettið annars vegar og
söng og píanóleik hins vegar. „Það
er mjög ólíkt að tjá sig með röddinni og píanói eða trommusetti. Það
væri ekki möguleiki í Mezzoforte
því það eru aðrar leikreglur sem
gilda þar. Mér finnst hins vegar
nauðsynlegt á þessum tímapunkti
að fara út fyrir þægindahringinn
og sjá hvað ég kemst langt án þess
að brotna. Þessa dagana reyni ég
að ögra sjálfum mér alveg stöðugt,
hvort sem það er að spila á trommur, semja nýja tónlist eða gefa út
disk,“ útskýrir Gulli.
Liberté kemur út á Íslandi í vikunni og víða í Evrópu 26. september.
gunnarleo@frettabladid.is

Söngvarinn Simon Le Bon á í erfiðleikum með að fá dætur sínar
þrjár til þess að flytja að heiman.
Hann segir þær vera orðnar svo
góðu vanar í foreldrahúsum að
það sé ólíklegt að þær flytji út á
næstunni.
Dætur hans, Amber 25 ára,
Saffron 22 ára og Tallulah 20 ára,
búa allar enn í foreldrahúsum og
Simon segir í samtali við Daily
Telegraph að þær vilji ekki flytja
út.
„Fjölskyldan mín er öll uppkom-

in núna. Það er samt enginn séns
að fá þær til að flytja að heiman.“ Í viðtalinu talar hann um að
það sé jafnvel vegna þess að þær
hafi það svo gott í foreldrahúsum.
„Hótel mamma og pabbi er greinilega betra en allar íbúðir,“ sagði
hann einnig í viðtalinu. Dæturnar
gætu þó neyðst til þess að flytja í
eigin íbúðir á næstunni þar sem
Simon og eiginkona hans, Yasmin, eru að fara að gera upp heimili
sitt í Suður-London og ætla sér að
fækka herbergjunum í húsinu.

Braust inn til Keanu Reeves
Keanu Reeves lenti í heldur
óskemmtilegum aðstæðum á dögunum. Leikarinn vaknaði um miðja
nótt við skrýtin hljóð á heimili sínu
í Hollywood-hæðum í Los Angeles.
Hljóðin bárust frá bókasafni kappans og þegar hann opnaði hurðina að herberginu til þess að sjá
af hverju hljóðið stafaði blasti við
honum kona sem hafði komið sér
notalega fyrir í stól í herberginu.
Reeves talaði við konuna sem var
hin rólegasta og sagði honum að
hún hefði komið til þess að ná tali

af honum. Reeves hringdi í framhaldinu í lögreglu sem kom og náði
í konuna og fór með hana á viðeigandi sjúkrastofnun en hún hefur
átt við geðræn vandamál að stríða.
Atvikið átti sér stað aðeins nokkrum mánuðum eftir að leikkonan
Sandra Bullock, sem lék með Reeves í myndinni Speed, lenti í svipuðum aðstæðum á heimili sínu. Þá
hafði karlmaður sem hefur haft
Söndru á heilanum komist inn á
heimili hennar og var að róta í
persónulegum munum hennar.

Skipagata 9, Akureyri

Skipagata 9
Samtals 1.246 fm,
1. 2. og 3ja hæð hússins.
Allt í útleigu.
Gott hús í góða ástandi,
staðsett í miðbæ
Akureyrar.
Verð kr. 280 milljónir

TIL SÖLU
EIGNIR Á
AKUREYRI
Sunnuhlíð 12, Akureyri

FREKARI
UPPLÝSINGAR HJÁ
SÖLUAÐILUM

Tryggvabraut 22, Akureyri

Sími 464 5555
www.fasteignak.is

Sími 464 9955
www.byggd.is

Sími 464 9955
www.fastmark.is

Sími 460 6060
www.eignaver.is

Sími 569 7000
www.miklaborg.is

Tvö bil í verslunarkjarna.
104 fm bil á 1. hæð og 89 fm bil á 2. hæð.
Verð: 1. hæð 104 fm kr. 5,2 milljónir.
2. hæð 89 fm kr. 4,5 milljónir.

Samtals 243,2 fm á 1. hæð,
þar sem rekið er bakarí og brauðgerð.
Er í útleigu.
Verð : kr. 25 milljónir.
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Stjarnan getur tryggt sér titilinn í kvöld

Hamilton tók forystu í stigakeppninni

FÓTBOLTI Næstsíðasta umferð tímabilsins í Pepsi-deild kvenna

FORMÚLA 1 Lewis Hamilton bar sigur
úr býtum í kappakstrinum í Singapúr
í gær en liðsfélagi hans hjá Mercedes, Nico Rosberg, hætti keppni. Þar
með tók Hamilton fram úr Þjóðverjanum Rosberg í stigakeppni
ökuþóra þegar fimm keppnir eru
eftir af tímabilinu og 150 stig í
pottinum. Hamilton er með 241
stig en Rosberg 238.
Sebastian Vettel á Red Bull náði
forystunni um tíma eftir síðasta
viðgerðarhléið en Hamilton var
fljótur að komast aftur fram úr
og tryggja sér sinn sjöunda sigur á
tímabilinu. Vettel varð annar eftir

fer fram í dag en Íslandsmeistarar Stjörnunnar geta tryggt sér
titilinn annað árið í röð með því að ná í stig gegn Aftureldingu á
heimavelli. Liðið er með sex stiga forystu á Breiðablik og verður
einnig meistari ef Blikum mistekst að leggja botnlið ÍA að
velli, óháð úrslitum síns leiks.
Stjarnan vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil árið
2011 en tímabilið í fyrra fór í sögubækurnar því
Garðbæingar fóru í gegnum tímabilið án þess að
tapa stigi. Stjörnustúlkur töpuðu svo fyrsta leiknum
sínum í ár, gegn Breiðabliki, en hafa síðan ekki tapað
leik. Liðið varð bikarmeistari í síðasta mánuði eftir
sigur á Selfossi í úrslitaleik.
Stjarnan, sem vann einnig deildabikarinn í vor,
hefur aldrei unnið stóru titlana tvo á sama árinu. Allir
leikir dagsins hefjast klukkan 17.15.
- esá

ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN
QPR - STOKE

2-2

0-1 Mame Biram Diouf (11.), 1-1 Steven Caulker
(42.), 1-2 Peter Crouch (51.), 2-2 Niko Kranjcar
(88.).

ASTON VILLA - ARSENAL

0-3

0-1 Mesut Özil (32.), 0-2 Danny Welbeck (34.), 0-3
Aly Cissokho, sjálfsmark (36.).

BURNLEY - SUNDERLAND
NEWCASTLE - HULL

0-0
2-2

0-1 Nikica Jelavic (48.), 0-2 Mohamed Diame (68.),
1-2 Papiss Cisse (73.), 2-2 Papiss Cisse (87.).

SWANSEA - SOUTHAMPTON

0-1

0-1 Victor Wanyama (80.).

WEST HAM - LIVERPOOL

3-1

1-0 Winston Reid (2.), 2-0 Diafra Sakho (7.), 2-1
Raheem Sterling (26.), 3-1 Morgan Amalfitano
(88.)

LEICESTER - MANCHESTER UNITED

5-3

0-1 Robin van Persie (13.), 0-2 Angel Di Maria
(16.), 1-2 Leonardo Ulloa (17.), 1-3 Ander Herrera
(57.), 2-3 David Nugent, víti (62.), 3-3 Esteban
Cambiasso (64.), 4-3 Jamie Vardy (79.), 5-3
Leonardo Ulloa, víti (83.).

TOTTENHAM - WEST BROM

0-1

0-1 James Morrison (74.).

EVERTON - CRYSTAL PALACE

2-3

1-0 Romelu Lukaku (9.), 1-1 Mile Jedinak, víti
(30.), 1-2 Fraizer Campbell (54.), 1-3 Yannick
Bolasie (69.), 2-3 Leighton Baines (83.).

MANCHESTER CITY - CHELSEA

1-1

0-1 André Schürrle (71.), 1-1 Frank Lampard (85.).

STAÐAN
Chelsea
Southampton
Aston Villa
Arsenal
Swansea City
Manc. City
Leicester
West Ham
Tottenham
Hull City
Liverpool
Man. United
Stoke City
Everton
Crystal Palace
West Brom
Sunderland
QPR
Burnley
Newcastle

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
0
1
0
0

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

1
1
1
3
0
2
2
1
1
3
0
2
2
2
2
2
4
1
3
3

0
1
1
0
2
1
1
2
2
1
3
2
2
2
2
2
1
3
2
2

16-7
9-3
4-4
10-6
8-6
8-5
9-8
9-8
7-6
7-7
7-8
9-8
4-5
11-13
8-10
3-7
5-6
3-11
1-4
5-11

13
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3

baráttu við Daniel Ricciardo, liðsfélaga sinn, og Ferrari-manninn
Fernando Alonso.
Vandræði Rosbergs byrjuðu áður
en keppnin hófst og þurfti hann
að ræsa af þjónustusvæðinu. Hann
hætti á 13. hring eftir að kúplingin
virkaði ekki. Reynt var að skipta um
stýri en það lagaði ekki vandann.
„Stýrið virkaði ekki og þar með
ekki bíllinn. Við þurfum að komast
til botns í þessu því þetta er ekki í
fyrsta sinn sem við erum að glíma
við bilanir. Við þurfum að gera bílinn
100 prósent áreiðanlegan,“ sagði
Rosberg.
- esá

Utandeildarhetjan sá
um stjörnur Van Gaal
Jamie Vardy átti þátt í öllum ﬁmm mörkum Leicester í mögnuðum 5-3 sigri
liðsins á stjörnum prýddu liði Manchester United. Lærisveinar Louis Van Gaal
komust í 3-1 forystu í leiknum en nýliðarnir frá Leicester gáfust aldrei upp.

ÚRSLIT
OLÍSDEILD KARLA
HAUKAR - ÍBV

24-23 (12-15)

Mörk Hauka: Adam Haukur Baumruk 6, Árni
Steinn Steinþórsson 6, Heimir Óli Heimisson 4,
Tjörvi Þorgeirsson 3, Leonharð Geir Hauksson 1,
Jón Þorbjörn Jóhannsson 1, Þröstur Þráinsson 1,
Egill Eiríksson 1, Einar Pétur Pétursson 1.
Mörk Akureyrar: Kristján Orri Jóhannsson 7, Sigþór Árni Heimisson 6, Ingimundur Ingimundarson
3, Andri Snær Stefánsson 2, Þrándur Gíslason 2,
Heiðar Aðalsteinsson 2, Elías Már Halldórsson 1.

VALUR - AFTURELDING

FÓTBOLTI 5-3 sigur Leicester á stór-

liði Manchester United í ensku
úrvalsdeildinni í gær reyndist
sögulegur. United hafði aldrei áður
fengið á sig svo mörg mörk í leik
gegn nýliða í ensku úrvalsdeildinni og þetta er í fyrsta sinn sem
liðið tapar leik eftir að hafa verið
tveimur mörkum yfir. En hetja
leiksins var hinn 27 ára Jamie
Vardy sem fyrir aðeins þremur
árum var að spila í utandeildinni
í Englandi.
Vardy skoraði eitt mark, lagði
upp tvö og fékk bæði vítin sem
Leicester skoraði úr í leiknum í
gær. Hann hrelldi hinn unga Tyler
Blackett, leikmann United, nánast linnulaust þar til að sá síðarnefndi braut á Vardy þegar hann
var sloppinn einn í gegn og fékk
rautt spjald fyrir.
Vardy var að spila sinn fyrsta
leik í byrjunarliði í ensku úrvalsdeildinni og skoraði einnig sitt
fyrsta mark. Hann var valinn
maður leiksins og skyldi engan
undra.
„Þetta hefur ekki verið auðvelt
ferðalag hjá mér,“ sagði Vardy
hógvær í viðtölum eftir leikinn.
Hann var sextán ára gamall þegar
honum var neitað um nýjan samning hjá uppeldisfélaginu Sheffield
Wednesday og við tók fimm ára
dvöl í utandeildunum með liðunum
Stocksbridge Park Steels, Halifax
Town og Fleetwood Town.
Leicester greiddi eina milljón
punda fyrir kappann í maímánuði
árið 2012 en þá hafði hann slegið í
gegn hjá Fleetwood Town. Það var
met fyrir leikmann í utandeildinni en óhætt er að segja að það
hafi gengið illa í fyrstu. Svo illa

SIGURREIFUR Hamilton á verðlaunapallinum í Singapúr.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

18-23 (10-11)

Mörk Vals (skot): Finnur Ingi Stefánsson 4 (5/1),
Ómar Ingi Magnússon 3/1 (3/1), Vignir Stefánsson
3 (6), Guðmundur Hólmar Helgason 3 (7), Elvar
Friðriksson 2 (6), Kári Kristján Kristjánsson 1 (1),
Orri Freyr Gíslason 1 (2), Geir Guðmundsson 1 (7),
Atli Már Báruson (1).
Varin skot: Hlynur Morthens 20 (42/2, 48%),
Stephen Nielsen (1/1, 0%).
Mörk Aftureldingar (skot): Árni Bragi Eyjólfsson
4 (5), Pétur Júníusson 4 (5), Jóhann Jóhannsson
4/3 (7/3), Örn Ingi Bjarkason 4 (8), Elvar Ásgeirsson 4 (9), Kristinn Bjarkason 1 (1), Gunnar
Þórsson 1 (2), Jóhann Gunnar Einarsson 1 (5).
Varin skot: Davíð Svansson 17/1 (35/2, 49%).

OLÍSDEILD KVENNA
VALUR - KA/ÞÓR

18-14 (8-6)

Valur: Kristín Guðmundsdóttir 7, Bryndís Wöhler
2, Sigurlaug Rúnarsdóttir 2, Jónina Líf Ólafsdóttir
2, Marija Mugosa 2, Kristín Bu 1, Vigdís Birna Þorsteinsdóttir 1 og Ragnhildur Hjartardóttir 1.

LYGILEG SAGA Jamie Vardy átti ótrúlegan leik gegn Manchester United í gær þar

sem nýliðarnir í Leicester höfðu betur, 5-3.

að hann íhugaði að leggja skóna á
hilluna.
„Já, ég gafst næstum því upp,“
sagði hann í viðtali við BBC í mars
síðastliðnum. „En stjórinn [Nigel
Pearson] sannfærði mig. Þeir
sögðu hvað eftir annað að þeir
hefðu trú á mér og héldu tryggð
við mig. Ég er ánægður með að
geta endurgoldið traust hans nú.“
Vardy skoraði sextán mörk í
37 leikjum með Leicester í fyrra
og virðist allt eins líklegur til að
halda uppteknum hætti í úrvalsdeildinni í vetur.
Leicester hefur komið liða mest
á óvart í upphafi tímabilsins og
er með átta stig að loknum fimm
umferðum. Það er sérstaklega
áhugaverður árangur í ljósi þess
að liðið hefur mætt United, Arsen-

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

al, Chelsea, Everton og Stoke á
útivelli, þar sem Leicester hafði
betur. Eina tapið til þessa kom
gegn Chelsea á Stamford Bridge.
„Þetta er auðvitað magnaður
sigur,“ sagði Pearson eftir leikinn í
gær. „Það hefur ekki verið auðvelt
að koma liðinu upp en nú erum við
hér og erum við toppinn. Nú snýst
allt um að halda okkur hér.“
Umfjöllun um alla leiki helgarinnar má finna á íþróttavef Vísis,
sem og samantektarmyndbönd
úr öllum leikjum. Chelsea tapaði sínum fyrstu stigum á tímabilinu, gerði jafntefli við meistarana í Manchester City, 1-1, þar
sem gamla Chelsea-hetjan Frank
Lampard skoraði jöfnunarmark
City eftir að hafa komið inn á sem
varamaður.
eirikur@frettabladid.is

KA/Þór: Martha Hermannsdóttir 7, Birta Fönn
Sveinsdóttir 3, Katrín Vilhjálmsdóttir 2, Paula
Chirila 1 og Arna Kristín Einarsdóttir 1.

ÍR - ÍBV

ÍBV: Díana Dögg Magnúsdóttir 7, Jóna Sigríður
Halldórsdóttir 6, Vera Lopez 6, Ester Óskarsdóttir
6, Telma Amado 4, Arna Þyrí Ólafsdóttir 2, Sandra
Dís Sigurðardóttir 2, Elín Anna Baldursdóttir 1 og
Sandra Gísladóttir 1.

FRAM - SELFOSS

Selfoss: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 14,
Carmen Palamariu 4, Harpa Sólveig Brynjarsdóttir
2 og Elena Birgisdóttir 1.

STJARNAN - FYLKIR

ÚRSLITASTUND
MÁNUDAGINN
tt SEPTEMBER KL. r r 
Valur – ÍBV, Vodafonevelli
FH – Selfoss, Kaplakrikavelli

STYÐJUM OKKAR LIÐ OG MÆTUM Á VÖLLINN!

33-21 (18-10)

Fram: Sigurbjörg Jóhannsdóttir 10, Marthe Sördal
7, Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 3, Ragnheiður
Júlíusdóttir 3, Hulda Dagsdóttir 3, Ásta Birna
Gunnarsdóttir 2, Steinunn Björnsdóttir 2, Elísabet
Gunnarsdóttir 1, María Karlsdóttir 1 og Elva Þóra
Arnardóttir 1.

r UMFERÐ PEPSI-DEILDAR KVENNA

Stjarnan – Afturelding, Samsungvelli
Breiðablik – ÍA, Kópavogsvelli
Fylkir – Þór/KA, Fylkisvelli

24-35 (13-24)

ÍR: Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 5, Sigrún Emma
Björnsdóttir 4, Brynhildur Bergmann Kjartansdóttir 3, Hildur María Leifsdóttir 3, Sólveig Lára
Kjartansdóttir 3, Petra Waage 1, Jóhanna Björk
Viktorsdóttir 1, Karen Tinna Demiah 1, Margrét
Valdimarsdóttir 1 og Helena Jónsdóttir 1.

26-18 (11-5)
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4-2

Blikinn Árni Vilhjálmsson skoraði fyrstu þrennu sumarsins í Pepsi-deildinni.
FÓTBOLTI Fresta þurfti leik Fjölnis

og Stjörnunnar í Pepsi-deild karla
sem setti enn meiri óvissu í bæði
topp- og botnbaráttu deildarinnar.
Leiknum var frestað vegna veðurs
en allir aðrir leikir fóru fram við
erfið veðurskilyrði.
FH stóð við sitt og er því komið
með þriggja stiga forystu á Stjörnuna en bæði lið eru enn ósigruð í
sumar. FH vann Fram sem er því
enn í fallsæti. Liðið er nú einu stigi
á eftir Keflavík, sem tapaði fyrir
Fylki, og Fjölni.
Fylkir er öruggt með sæti sitt
og það eru Blikar nánast líka eftir
sannfærandi 4-1 sigur á Víkingum.
Þar fór Árni Vilhjálmsson á kostum og skoraði fyrstu þrennu tímabilsins.
Valur vann Þór, 2-0, og er nú
tveimur stigum á eftir Víkingi í
baráttu liðanna um fjórða sætið
og sæti í Evrópudeildinni.
- esá

Kaplakrikav.
Áhorf: 734
Vilhjálmur
Alvar Þór. (6)

Mörkin: 1-0 Atli Guðnason (3.), 2-0 Emil Pálsson
(14.), 2-1 Orri Gunnarsson (56.), 3-1 Sam Hewson
(59.), 3-2 Aron Bjarnason (73.), 4-2 Atli Viðar
Björnsson (87.).

Mörkin: 1-0 Árni Vilhjálmsson (9.), 2-0 Árni Vilhjálmsson (19.), 2-1 Ívar Örn Jónsson, víti (76.),
3-1 Árni Vilhjálmsson (82.), 4-1 Ellert Hreinsson
(90.).

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 6 - Guðjón
Árni Antoníusson 6, Pétur Viðarsson 5, Kassim
Doumbia 5, Jonathan Hendrickx 6 - Davíð Þór
Viðarsson 6, Sam Hewson 7 (79., Hólmar Örn
Rúnarsson -), *Atli Guðnason 8 - Ingimundur
Níels Óskarsson 6 (79., Ólafur Páll Snorrason -),
Steven Lennon 6, Emil Pálsson 7 (71., Atli Viðar
Björnsson -).

BREIÐABLIK (4-4-2): Gunnleifur Gunnleifsson
6 - Damir Muminovic 7 (88. Oliver Sigurjónsson
-), Elfar Freyr Helgason 7, Finnur Orri Margeirsson
6, Arnór Sveinn Aðalsteinsson 7 - Ellert Hreinsson
8, Guðjón Pétur Lýðsson 8, Andri Rafn Yeoman
7 (70. Davíð Kristján Ólafsson 6), Höskuldur
Gunnlaugsson 6 (70. Baldvin Sturluson 6) - Árni
Vilhjálmsson 9*, Elfar Árni Aðalsteinsson 7.

FRAM (4-3-3): Denis Cardaklija 4 - Daði Guðmundsson 5 (64., Viktor Bjarki Arnarsson 6),
Tryggvi Sveinn Bjarnason 4, Ingiberg Ólafur
Jónsson 3, Einar Bjarni Ómarsson 5 - Orri Gunnarsson 5, Hafsteinn Briem 5, Haukur Baldvinsson
6 - Aron Bjarnason 6, Guðmundur Steinn Hafsteinsson 5, Arnþór Ari Atlason 5 (70., Ósvald Jarl
Traustason -).

VÍKINGUR (4-4-2): Ingvar Þór Kale 6 - Kjartan
Dige Baldursson 3 (46. Eiríkur Stefánsson 5),
Óttar Steinn Magnússon 4, Igor Taskovic 5, Ívar
Örn Jónsson 4 - Henry Monaghan 3, Kristinn Jóhannes Magnússon 5, Dofri Snorrason 4, Michael
Maynard 3 (64. Stefán Bjarni Hjaltested 5) - Viktor
Örn Jónsson 6, Ventseslav Ivanov 4 (84. Bjarni Páll
Runólfsson -).

Skot (á mark): 13-4 (5-3)

Skot (á mark): 19-7 (11-2)

Horn: 5-1

Varin skot: Róbert Örn 1 - Denis 1

SKALLAEINVÍGI FH-ingurinn Ingimundur Níels Óskarsson reynir að vinna skallaein-

vígi gegn leikmanni Fram í leik liðanna á Kaplakrikavelli í gær.

2-0

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Vodafone-v.
Áhorf: 145
Pétur
Guðmundss. (8)
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ϭϱ͘ϰϱʹϭϲ͘ϯϬ ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ϭϲ͘ϯϬʹϭϲ͘ϰϱ ůŽƐŝŶŐƌĞŵĂƌŬƐ͗ǇŐůſ,ĂƌĝĂƌĚſƚƚŝƌ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽĨ^ŽĐŝĂůĨĨĂŝƌƐĂŶĚ,ŽƵƐŝŶŐ
DĄůƊŝŶŐŝĝĨĞƌĨƌĂŵĄĞŶƐŬƵ͘ĝŐĂŶŐƐĞǇƌŝƌŬƌ͘ϱϬϬϬ͘&ƌşƚƚĨǇƌŝƌŶĄŵƐŵĞŶŶ͘
^ŬƌĄŶŝŶŐŽŐŶĄŶĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌĄ ǁǁǁ͘ũĂĨŶƌĞƚƚŝ͘ŝƐ
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Gildir út september.

Nicorette

Fruitmint, forðaplástrar og innsogslyf.
sogslyf.
Allar pakkningar og styrkleikar.

VALUR (4-3-3): Anton Ari Einarsson 7 - Billy
Brentsson 6, Þórður Steinar Hreiðarsson 7,
Gunnar Gunnarsson 6, Bjarni Ólafur Eiríksson 7 Kristinn Ingi Halldórsson 6 (38. Halldór Hermann
Jónsson 6), Tonny Mawejje 7, Haukur Páll Sigurðsson 7 - *Magnús Már Lúðvíksson 8 (89. Kolbeinn
Kárason), Patrick Pedersen 8, Daði Bergsson 7 (49.
Haukur Ásberg Hilmarsson 7).
ÞÓR (4-3-3): Sandor Matus 6 (80. Hjörtur Geir
Heimisson -) - Orri Freyr Hjaltalín 6, Janez Vrenko
6, Atli Jens Albertsson 6, Ingi Freyr Hilmarsson 5
- Sveinn Elías Jónsson 5, Jóhann Helgi Hannesson
6 (76. Jóhann Þórhallsson -), Shawn Nicklaw
7 - Sigurður Marinó Kristjánsson 5, Chukwudi
Chijindu 7, Jónas Björgvin Sigurbergsson 6 (76.
Kristinn Þór Björnsson -).
Skot (á mark): 15-10 (6-4)

Horn: 12-4

Varin skot: Gunnleifur 1 - Ingvar Þór 5

Mörkin: 1-0 Magnús Már Lúðvíksson (73.), 2-0
Patrick Pedersen (81.).

ĞƌŽdŽůĞƌĂŶĐĞ

Kópavogsvöllur
Áhorf: 806
Þorvaldur
Árnason (7)

4-1

Horn: 8-5

KR-völlur
Áhorf: Óuppg.
Guðm. Árs.
Guðm. (5)

3-3

Mörkin: 0-1 Jonathan Glenn, víti (8.), 1-1 Gary
Martin (44.), 1-2 Jonathan Glenn (55.), 1-3 Gunnar
Þorsteinsson (68.), 2-3 Gary Martin (78.), 3-3 Emil
Atlason (87.).
KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 5 - Haukur
Heiðar Hauksson 6, Aron Bjarki Jóspesson 4,
Gunnar Þór Gunnarsson 5, Guðmundur Reynir
Guðmundsson 5 - Baldur Sigurðsson 4, Egill
Jónsson 4 (46. Farid Zato 5), Óskar Örn Hauksson
7 - Almarr Ormarsson 3, Emil Atlason 6, *Gary
Martin 8.
ÍBV (4-3-3): Guðjón Orri Sigurjónsson 6 - Gunnar
Þorsteinsson 6, Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Matt
Garner 5, Jón Ingason 5 - Arnar Bragi Bergsson
4, Ian David Jeffs 6, Víðir Þorvarðarson 4 - Dean
Martin 6, Þórarinn Ingi Valdimarsson 6, Jonathan
Glenn 8.
Skot (á mark): 14-8 (4-3)

Horn: 8-2

Varin skot: Stefán Logi 0 - Guðjón Orri 1

Varin skot: Anton Ari 4 - Matus 4

0-1

Nettóvöllurinn
Áhorf: 410
Kristinn
Jakobsson (8)

Mörkin: 0-1 Andrew Sousa (39.).
KEFLAVÍK (4-3-3): Jonas Sandqvist 5 - Magnús
Matthíasson 4, Haraldur Freyr Guðmundsson 5,
Halldór K. Halldórsson 5, Sigurbergur Elísson 5
- Aron Rúnarsson Heiðdal 5, Sindri Snær Magnússon 5, Frans Elvarsson 5 (77. Hilmar Þ. Hilmarsson
-) - Bojan Ljubicic 4 (82. Fannar Sævarsson -), Elías
Ómarsson 5, Hörður Sveinsson 5.
FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 5 Stefán R. Guðlaugsson 5, Ásgeir Eyþórsson 6,
Agnar Bragi Magnússon 6, Tómas J. Þorsteinsson
5 - Ragnar B. Sveinsson 5, Ásgeir Örn Arnþórsson
5, *Andrew Sousa 7 (54. Kjartan Á. Breiðdal 5) Gunnar Örn Jónsson 6 (72. Andrés M. Jónsson -),
Albert B. Ingason 5, Finnur Ólafsson 5.
Skot (á mark): 11-10 (2-6)

Horn: 4-6

PEPSI DEILDIN 2014
STAÐAN
FH
Stjarnan
KR
Víkingur R.
Valur
Fylkir
Breiðablik
ÍBV
Fjölnir
Keflavík
Fram
Þór

20
19
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20

14 6 0
13 6 0
11 4 5
9 3 8
8 4 8
7 4 9
4 12 4
5 7 8
4 7 8
4 7 9
5 3 12
2 3 15

41-14
36-20
35-23
25-26
30-29
29-35
33-31
28-33
29-34
25-32
26-41
21-40

48
45
37
30
28
25
24
22
19
19
18
9

NÆSTU LEIKIR
Sunnudagur 28. september: 14.00 Þór Breiðablik, Stjarnan - Fram, Víkingur - KR,
Fylkir - Fjölnir, ÍBV - Keflavík, Valur - FH.

Varin skot: Sandqvist 5 - Bjarni Þórður 2

Leiknir vann titilinn
1. og 2. deildir karla kláruðust báðar um helgina.
FÓTBOLTI Leiknir náði sínum

besta árangri í sögunni er liðið
tryggði sér sigur í 1. deild karla
með 4-0 sigri á Tindastóli í lokaumferð 1. deildar karla. Liðið var
þegar búið að tryggja sér sæti í
Pepsi-deild karla að ári, sem og
ÍA. KV féll í ár ásamt Tindastóli.
Skagamaðurinn Garðar Gunnlaugsson varð markakóngur í
1. deildinni með nítján mörk en
næstur kom Sindri Björnsson,
leikmaður Leiknis, með þrettán.

Fjarðabyggð og Grótta komust upp úr 2. deildinni eins og
lá fyrir en Reynir og Völsungur
féllu í 3. deildina. Bæði voru með
22 stig, rétt eins og Afturelding,
en Mosfellingar voru með hagstæðasta markahlutfallið.
Brynjar Jónasson, leikmaður
Fjarðabyggðar, varð markahæstur í 2. deildinni með nítján mörk
en Mosfellingurinn Alexander
Aron Davorsson kom næstur með
fimmtán.
- esá

www.lyfja.is
www.lyfja.is

Lægra
Fyrir
þig í
verð
í Lyfju
Lyfju
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BEINT Á MÓTI IKEA

22. september 2014 MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.05
Gulli byggir

Bylgjan kl. 13.00
Rúnar Róberts

Gulli byggir er þáttaröð þar sem
breytingar og lagfæringar á húsnæði eru í hávegum hafðar.
Hér fylgjumst við með lagfæringu á húsi í Stykkishólmi,
færum eldhús í Langagerði,
byggjum garðhús í Grafarvogi, breytum baðherbergi á
Dalvík, fylgjumst með heilu
húsi rísa frá grunni í Skerjaﬁrði,
svo eitthvað sé nefnt. Eitt
verkefni er tekið fyrir í hverjum þætti.

Rúnar er í loftinu á milli 13
og 16 alla virka daga. Rúnar
fylgist með því sem
er að gerast í þjóðlífinu hverju sinni, kíkir
á sportið ásamt því
að gefa þér vænan
skammt af góðri
Bylgjutónlist
til að stytta
þér stundirnar við
vinnuna.

Kitchen Nightmares
SKJÁR EINN KL. 20.25 Flestum er
meinilla við matreiðslumanninn Gordon
Ramsey enda með dónalegri mönnum.
Það breytir því ekki að hann er einn
besti kokkur veraldar og veit hvað þarf
til að reka góðan veitingastað.

Eldsnöggt með Jóa Fel

Wigan - Ipswich BEINT

STÖÐ 2 GULL KL. 20.30 Sjónvarpskokkurinn og bakarameistarinn Jói
Fel snýr aftur með nýja þáttaröð. Enn
og aftur fetar hann nýjar slóðir og
heimsækir nokkra af okkar fremstu og
efnilegustu matreiðslumönnum.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 18.35 Bein
útsending frá leik Wigan og Ipswich í
Ensku Championdeildinni (B-deildin).

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

16.50 Total Wipeout UK

16.35 Skólaklíkur

08.00 Malcolm In the Middle

17.50 How to Live with Your Parents

17.20 Babar og vinir hans

08.25 2 Broke Girls

for the Rest of your Life
18.10 One Born Every Minute
19.00 The Amazing Race
19.45 Friends With Benefits
20.10 Silicon Valley (5:8)
20.35 The Vampire Diaries (11:23)
21.20 Graceland (4:13)
22.05 Hello Ladies (5:8)
22.35 Drop Dead Diva (5:13)
23.20 Witches of east End
00.00 Terminator. The Sarah Connor
Chronicles
00.45 The Amazing Race
01.25 Friends With Benefits
01.45 Silicon Valley
02.15 The Vampire Diaries
02.55 Graceland
03.40 Hello Ladies
04.05 Tónlistarmyndbönd

17.42 Spurt og sprellað

08.45 Mom
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.10 The Crazy Ones
10.30 Make Me A Millionaire Inventor
11.15 Kolla
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 Cold Feet 5
13.50 American Idol
16.20 Bara grín
16.45 New Girl
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Pepsímörkin
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.20 Mindy Project (16:24)
19.40 The Goldbergs (19:23) .
20.05 Gulli byggir (2:7) Gulli byggir er

þáttaröð þar sem breytingar og lagfæringar á húsnæði eru í hávegum hafðar.
Hér fylgjumst við með lagfæringu á húsi
í Stykkishólmi, færum eldhús í Langagerði, byggjum garðhús í Grafarvogi,
breytum baðherbergi á Dalvík, fylgjumst
með heilu húsi rísa frá grunni í Skerjafirði, svo eitthvað sé nefnt. Eitt verkefni
verður tekið fyrir í hverjum þætti.
20.40 Suits (8:16)
21.25 Legends (2:10) Glæný þáttaröð
frá framleiðanda Homeland og 24.
22.10 Boardwalk Empire

07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.22 Ljóti andarunginn
07.44 Gulla og grænjaxlarnir 07.56 Tommi og Jenni
08.00 Lukku-Láki 08.25 Latibær 08.47 Hvellur keppnisbíll 09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar 09.45
Doddi litli 09.55 Rasmus Klumpur 10.00 Áfram Diego,
áfram! 10.24 Svampur Sveinsson 10.45 Elías 10.55 UKI
11.00 Ofurhundurinn Krypto 11.22 Ljóti andarunginn
11.44 Gulla og grænjaxlarnir 11.56 Tommi og Jenni
12.00 Lukku-Láki 12.25 Latibær 12.47 Hvellur keppnisbíll 13.00 Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar 13.45
Doddi litli 13.55 Rasmus Klumpur 14.24 Svampur
Sveinsson 14.45 Elías 14.55 UKI 15.00 Ofurhundurinn
Krypto 15.22 Ljóti andarunginn 15.44 Gulla og grænjaxlarnir 15.56 Tommi og Jenni 16.00 Lukku-Láki 16.25
Latibær 16.47 Hvellur keppnisbíll 17.00 Dóra könnuður 17.24 Mörgæsirnar 17.45 Doddi litli 17.55 Rasmus
Klumpur 18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur
Sveinsson 18.45 Elías 18.55 UKI 19.00 Algjör Sveppi
og dularfulla hótelherbergið 20.20 Sögur fyrir svefninn

23.05 Louis Theroux. Louis and The

18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Vesturfarar
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Kastljós
20.05 Fyrri heimsstyrjöld: Á mis-

skilningi byggð? (The Pity of War)
Áhugaverð heimildarmynd frá BBC um
þá umdeildu ákvörðun Breta að taka
þátt í heimsstyrjöldinni fyrri árið 1914
og afleiðingar þess.
20.55 Gullkálfar (4:6) (Mammon)

Norsk spennuþáttaröð um blaðamann
sem sviptir hulunni af fjármálahneyksli
hjá alþjóðlegu stórfyrirtæki. Þegar hann
kemst að því að fjölskylda hans tengist málinu hrynur tilvera hans. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (2:28) (Dr. Maryanne

Wolf ) Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræðir við dr. Maryanne Wolf, lestrarog læsissérfræðing. Textað á síðu 888 í
Textavarpi.
22.45 Tekist á um tónlistina (Artifact)
00.15 Kastljós
00.40 Fréttir
00.50 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil

Nazis

09.00 The Talk

00.10 White Collar
00.50 Burn Notice
01.35 Another Earth
04.45 Long Weekend

17.35 Strákarnir

09.40 Pepsi MAX tónlist

17.55 Frasier

15.35 Design Star

18.15 Friends

16.20 The Good Wife

18.40 Seinfeld

14.35 What to Expect When You Are

17.00 Top Gear Special. James May’s
Cars of the People
17.45 Dr. Phil
18.25 The Tonight Show
19.05 The Talk Skemmtilegir og líflegir spjallþættir þar sem fimm konur
skiptast á að taka á móti góðum gestum í persónulegt kaffispjall. Maðurinn
með fallegustu mottuna, Tom Selleck, er
gestur dagsins ásamt leikaranum Charles Micheal Davis. Matreiðslumaðurinn
Jason Santos eldar grísagóðmeti og egg.
19.45 Rules of Engagement (3:15)
Bandarísk gamanþáttaröð um skrautlegan vinahóp.
20.05 Kirstie (11:12)
20.25 Kitchen Nightmares - NÝTT
21.10 Reckless (4:13)
22.00 Flashpoint
22.45 The Tonight Show
23.25 Law & Order. SVU
00.10 Marvel. Assembling a Universe
00.55 Flashpoint
01.40 The Tonight Show
02.20 Pepsi MAX tónlist

Expecting
16.25 Africa United
17.55 The Bourne Legacy
20.10 What to Expect When You Are
Expecting
22.00 The Green Mile
01.05 The Lucky One
02.45 Puncture
04.25 The Green Mile

08.00 Web.com Tour Championship 11.00
Golfing World 2014 11.50 Web.com Tour
Highlights 12.45 PGA Tour 2014 - Highlights
13.40 PGA Tour 2014 17.35 Inside The PGA Tour
2014 18.00 Web.com Tour Championship 21.00
Golfing World 2014 21.50 European Tour 2014
- Highlights 22.45 Golfing World 2014 23.35
Countdown to the Ryder Cup

19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men (1:24)
20.00 Sjálfstætt fólk

07.00 Fjölnir - Stjarnan
08.50 Pepsímörkin 2014
13.30 Liverpool - Ludogerets
15.15 Fjölnir - Stjarnan
17.05 Pepsímörkin 2014
18.20 Levante - Barcelona
20.00 Spænsku mörkin 14/15
20.30 Real Sociedad - Almeria
22.10 Everton - Wolfsburg
23.50 Evrópudeildarmörkin

20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (2:10)
21.00 Homeland (3:12)
21.55 Sisters (18:22)
22.45 Hunted
23.45 Shameless
00.30 Zero Hour
01.10 Red Widow
01.55 Sjálfstætt fólk
02.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
02.50 Homeland
03.45 Sisters
04.35 Hunted

07.00 Man. City - Chelsea

05.35 Shameless

11.55 Burnley - Sunderland
13.35 Swansea City - Southampton
15.15 Leicester - Man. Utd.
16.55 Man. City - Chelsea
18.35 Wigan - Ipswich BEINT
20.35 Football League Show 2014/15
21.00 Messan
22.15 Wigan - Ipswich
23.55 Aston Villa - Arsenal
01.35 Messan

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Stormað 21.00
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Fyrirtækjaheimsókir

FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

17.59 Skúli skelfir

22.00 Tíufréttir

19.11 Veður

ÚTVARP

17.47 Grettir

10.50 Africa United
12.20 The Bourne Legacy

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL

FRÁBÆRT
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Ú
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Ú
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Ó
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Ó

Lúr býður mikið úrval
af rúmum frá þekktustu
framleiðendum Evrópu

Ermes, nýr sóﬁ
Fallegur og virkilega þægilegur
hvíldarsóﬁ. Hægt er að stilla höfuðpúða.
Fáanlegur í mörgum stærðum.
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„Versta og ógeðslegasta sem ég hef gert“
Hugleikur Dagsson gerir dagatal þar sem hver mánuður er ein saga og allir dagar eru hluti af sögunni.

Það er Rosanna með hljómsveitinni
Toto.
Eiríkur Þór Hafdal.

„Ég held það sé það allra versta
og ógeðslegasta sem ég hef gert,“
segir Hugleikur Dagsson um dagatal sem hann var að skila af sér. Forlagið gefur dagatalið út fyrir næsta
ár og myndskreytir Hugleikur það.
Hver mánuður ársins er saga og
allir dagar mánaðarins rammi í
sögunni. „Sögurnar eru allar mín
persónulega tilraun til að toppa
sjálfan mig, því mér fannst ég vera
orðinn soldið „mainstream“, segir
Hugleikur, sem er þekktur fyrir
hnyttnar skopteikningar sínar sem

oft fara ansi langt yfir strikið. Hugleikur slær ekki slöku við
með dagatalinu og
lofar að sjokkera
landann duglega.
Dagatalið verð-ur á ensku. „Enda
da
eru lesendur mínir
nir
orðnir svo alþjóðóðlegir,“ segir Hugugleikur. Það er þó ekki
bara saga hvers mánaðar sem fylgir dagatalinu heldur fylgir
gir auk

þess stjörnuspá
stjö
með sem
má með sanni segja að
sé ólík flestum stjörnuspám og alls ekki upplífgandi. „Nei, hún er
lífgan
mjög leiðinleg, ég stal
stjörnuspá af netinu,
stjör
víxlaði textum og
víx
stjörnumerkjum. og
stj
bætti við einhverjbæ
um óskunda. Bara
u
ttil að vera kvikindi,“
segir Hugin
leikur um
u spána.
- vh

TOPPAR SIG Hugleiki fannst hann vera
orðinn of venjulegur og reynir því að
toppa sig með gerð dagatalsins.

Morgunmanía skilaði
sér loksins í vinnunni
Valdís Þorkelsdóttir stofnaði fyrirtækið Morning Mania Management í London á
dögunum. Hún vinnur meðal annars með Heru Hilmarsdóttur og Hjaltalín.
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„Ég er haldin alvarlegri morgunmaníu á háu stigi, þar sem ég er
mest aktív og með ferskastan huga
upp úr sjö á morgnana. Þannig að
ég er alltaf tilbúin í slaginn við
sólarupprás. Það hefur hingað til
ekki unnið með mér í tónlistinni.
Þar er betra að vera í stuði á kvöldin og sofa fram eftir,“ segir Valdís Þorkelsdóttir tónlistarmaður
sem stofnaði nýverið fyrirtækið Morning Mania Management í
Bretlandi.
„Fyrirtækið er minn eigin frílansvettvangur þar sem ég gegni
hlutverki creative manager sem
er eins konar umboðsmaður skapandi lista,“ heldur Valdís áfram.
Hún segir verkefni sín margþætt. „Ég er til dæmis að vinna
með Heru Hilmarsdóttur leikkonu í að víkka verkefnahring
hennar hér í London. Auk þess
er ég umboðsmaður Ara Braga
Kárasonar trompetvirtúóss og
sérlegur sendiherra Hjaltalín í
Bretlandi. Einnig er ég yfir tónlistardeild listafyrirtækisins ART
NAKED sem hefur starfsemi sína
hér í London. Þar felast verkefni
mín meðal annars í því að velja
inn smart tónlistarmenn fyrir
mánaðarlega viðburði í funheitum einkaklúbbi í Covent Garden,“
segir Valdís, létt í bragði.
„Í náinni framtíð ætla ég síðan
að vinna að því að koma fleiri sniðugum listamönnum á framfæri,
bæði hér í London og á Íslandi. Ég
er rosalega spennt fyrir þessu öllu
saman,“ heldur hún áfram.
Hugmyndina að fyrirtækinu
fékk Valdís daginn eftir að hún
skilaði mastersritgerð sinni í
menningarstjórnun. „Hera spurði
mig þá hvort ég vildi gera eitthvað
sniðugt með henni þar til ég fyndi
alvöru vinnu hér í London. Undanfarnar vikur hefur þetta undið upp
á sig og er orðið að fullri vinnu,“
segir Valdís og bætir við. „Ég þarf

LAUK NÝVERIÐ
MASTERSGRÁÐU Í MENNINGARSTJÓRNUN Valdís

Þorkelsdóttir er
búsett í London.
MYND/ÚR EINKASAFNI

mögulega bráðum að fara að leita
eftir starfsnemum á næstunni.“
Starfið segir Valdís gríðarlega
fjölbreytt. „Þetta er náttúrulega
starf sem ég bjó mér bara til. Það
má segja að þetta sé eins konar
samsuða af fyrri reynslu sem tónlistarkona, skrifta á RÚV, af veru
minni á IMG-umboðsskrifstofunni
í London auk akademískra fræða
úr mastersnáminu,“ segir Valdís
að lokum.

Hera spurði mig þá
hvort ég vildi gera eitthvað sniðugt með henni
þar til ég fyndi alvöru
vinnu hér í London. Undanfarnar vikur hefur þetta
undið uppá sig og er orðið
að fullri vinnu.

olof@frettabladid.is

Vinsælasti tannlæknanemi í Búlgaríu
Anna Þóra er ef til vill best þekkt fyrir leik sinn í tónlistarmyndbandi Hurts.
„Ég elska námið mitt,“ segir Anna
Þóra Alfreðsdóttir, nemi í tannlækningum og fyrirsæta. „Ég veit
að ég er á hárréttri hillu í lífinu.
Svo er þetta líka fjölbreytt og gefandi starf,“ segir Anna. Hún segir
módelstörfin og tannlæknanámið fara ágætlega saman en þó hún
láti námið ganga fyrir þá situr hún
fyrir þegar hún getur. „Það er líka
svo skemmtilegt, ég hef alltaf haft
ánægju af því að vinna á setti. Það
er einnig fjölbreytt og maður kynnist góðu og skemmtilegu fólki í þessum bransa“ segir Anna, en margir
muna eftir henni sem stelpunni sem
lék í myndbandinu hjá bresku sveitinni Hurts. Hún og aðalsöngvari
sveitarinnar, Theo, halda enn góðu
sambandi. „Já, við dóum næstum
því við tökur á fyrra myndbandinu þegar stór alda kom yfir okkur,

hnéskelin mín hoppaði úr stað og
brotnaði og eina ástæðan fyrir að
ég sogaðist ekki út með straumnum var því hann ríghélt í höndina
á mér. Þetta var sem betur fer síðasta skotið og ég man, í hálfgerðri
móðu, eftir þegar verið var að bera
mig í sjúkrabílinn að hafa verið
mjög harðorð við leikstjórann um
að það væri eins gott fyrir hann að
nota þetta skot því annars yrði ég
brjáluð,“ segir Anna og hlær. „Upp
frá þessu urðum við góðir vinir og
hann kemur oft til Íslands.“ Það kom
Önnu skemmtilega á óvart um daginn að finna Facebook-síðu tileinkaða henni, stofnaða af hópi búlgarskra stúlkna. „Það eru einhver
hundrað manns búin að líka við síðuna, mér finnst þetta mjög fyndið
og við vinirnir höfum flissað mikið
yfir þessu.“
- asi

VÍGALEG Í LÆKNAGALLANUM

Fyrirsætan og tannlæknaneminn
Anna Þóra finnur sig svo sannarlega í
tannlæknanáminu.

Stórtíðindi í íslensku tónlistarlíﬁ

London
Philharmonic
Orchestra
18. & 19. desember
kl. 19:30 í Eldborg
„Einstök mýkt, nákvæmni og fágun“
— The Guardian

Miðasala hefst
23. september kl. 12:00
Stjórnandi Osmo Vänskä
Píanóleikari Leif Uve Andsnes

Verk m.a. eftir
Beethoven & Tchaikovsky

www.harpa.is/lpo

Brandenburg

Nánari upplýsingar í síma 528 5050, á midi.is og harpa.is

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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Páll Óskar í efnalauginni
Margir merkir og mætir einstaklingar
leggja leið sína í Drífu efnalaug og
þvottahús á Hringbrautinni en fyrir
helgi sást til stuðboltans Páls Óskars
þar vestur í bæ. Kappinn var að
sækja silfurlita glimmerbúninginn
víðfræga úr hreinsun. Ekki er ólíklegt
að Palli hafi verið að gíra sig upp
fyrir Pallaball á Spot í
Kópavoginum sem
haldið var á laugardagskvöld. „Burt
með dægurþrasið,
maður þarf að lifa
líka,“ ritaði Palli á
Fésbókarsíðu sína.

AF ÍTÖLSKUM

SVEFNHERBERGIS-

HÚSGÖGNUM

- þij
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Illa farið lík á Reykjanesi
Nafn nýjustu skáldsögu Arnaldar
Indriðasonar hefur verið gert
opinbert en bókin ber nafnið Kamp
Knox. Í þessari átjándu skáldsögu
Arnaldar, sem að vanda er væntanleg
1. nóvember, segir frá konu sem rekst
á illa farið lík í lóni sem myndast
hefur við orkuver á Reykjanesi.
Titill bókarinnar, Kamp Knox, leiðir
hugann að illræmdu
braggahverfi í
Reykjavík en
hvernig þessir
staðir tengjast í
sögunni er enn á
huldu.
- ebg

SILVIA

- RÚMIN SEM ALLIR ERU AÐ TALA UM

Mest lesið
1 Prófaði salmíak-ofnahreinsiaðferðina: Jósk kona í öndunarvél
2 Segir stjórnsýslufræðing blindaðan af
fortíðinni
3 Frægasti stóðhestur Íslands fallinn
4 Mongús verst árás fjögurra ljóna
5 75 vígamenn féllu í loftárás Frakka

HÆGINDASTÓLL

Fullt verð 43.700 kr.

Rúmin frá Dr. Breus eru hönnuð eftir fjórum grundvallarreglum:
1. Stöðugt og rétt hitastig

Dýnurnar innihalda einstakt efni sem kallað er Tempsense. Efnið er einungis að ﬁnna í rúmum
frá The Dr. Breus Bed línunni. Efnið viðheldur jöfnum hita í efsta lagi dýnunnar alla nóttina.
2. Þrýstijöfnun

20 ÁRA
ÁBYRGÐ

Verð nú
34.960 kr.
FÆÆST Í SVÖRTU, HVÍTU OG BRÚNU

Með því að ﬁnna enga álagspunkta er auðveldara fyrir fólk að ná djúpsvefni, blóðﬂæði
um líkamann er eðlilegt og fólk hættir að rjúfa svefn og vakna á nóttunni.
3. Fullkomin slökun

Mikilvægt er að dýnan sé svæðaskipt þannig að hún gefur eftir á réttum stöðum.
Þannig liggur fólk beint í rúminu og vöðvar fá fullkomna slökun.
4. Engin hreyﬁng í dýnunni

Margir glíma við það vandamál að maki er að bylta sér í rúminu með þeim aﬂeiðingum að fólk
rýfur svefn og vaknar. The Dr. Breus Bed eru hönnuð þannig að þótt að einhver sé að bylta sér
í rúminu, eða setjast á það þá ﬁnnst lítil sem engin hreyﬁng á öðrum svæðum dýnunar.

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

CONTINUITY

(Queen Size 153x203 cm)

Verð áður 297.400 kr.

VERÐ NÚ 237.920 kr.
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