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FRÉTTIR

Eiga að gera 500 milljóna
samning gegn eigin vilja
Ráðgert er að endurnýja þjónustusamning við Háholt þrátt fyrir litla sem enga eftirspurn eftir úrræðinu.
Barnaverndarstofa segir fjármunum betur varið til byggingar nýs meðferðarheimilis á höfuðborgarsvæðinu.
STJÓRNSÝSLA Velferðarráðu-

Fækkun bitnar á skólastarfi
Dósent í menntunarfræði við Háskóla
Íslands segir fækkun skólastjórnenda í
Reykjavík frá bankahruni hafi aukið álag
á starfsfólk og bitnað á skólastarfi. 4
Vilja slíta stjórnarsamstarfi Samband ungra sjálfstæðismanna segir að
slíta eigi stjórnarsamstarfinu nema
breytingar verði á andstöðu Framsóknarflokksins við frjáls viðskipti. 2
Launaskrið þeirra launahæstu Þau
tíu prósent landsmanna sem hafa
hæstar tekjur eru með um 35,6 prósent
af heildaratvinnutekjum. „Sláandi tölur,“
segir Vilhjálmur Birgisson, formaður
Verkalýðsfélags Akraness. 6

eiga í alvarlegum hegðunarneytið hyggst fela Barnaog vímuefnavanda og hafa
verndarstofu að endurmargir komist í kast við
nýja tæplega 500 milljóna
lögin. Samkvæmt samkomukróna þjónustusamning til
lagi Fangelsismálastofnunar
þriggja ára við meðferðarog Barnaverndarstofu býðst
heimilið Háholt í Skagaunglingum að afplána fangfirði þrátt fyrir að Barnaelsisdóm á meðferðarheimverndarstofa sé eindregið EYGLÓ HARÐilum stofunnar.
á móti endurnýjun samn- ARDÓTTIR, velÁ Háholti er rými fyrir
þrjá unglinga en vegna
ingsins.
ferðarráðherra
minnkandi eftirspurnar
Meðferðarheimilið er
eftir langtímastofnanavist fyrir
ætlað 15 til 18 ára unglingum sem

börn og unglinga hefur nýtingarhlutfallið verið það lágt að Barnaverndarstofa telur ekki forsvaranlegt að setja fé í áframhaldandi
rekstur.
Í gögnum um samskipti velferðarráðuneytisins og Barnaverndarstofu vegna Háholts kemur fram að
Barnaverndarstofa telur það vera
óviðunandi ráðstöfun fjármuna og
ekki í samræmi við bestu vitund
um faglegar kröfur og meðferðarþörf barna sem glíma við alvarlegan

hegðunar- og/eða vímuefnavanda.
Þykir heimilið of afskekkt og of
fjarri nausðynlegri fagþjónustu.
Segir Barnaverndarstofa að fénu
yrði betur varið til byggingar húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu fyrir
sérhæfða meðferð ungra fanga og
unglinga sem glíma við alvarlegan
hegðunar- og vímuefnavanda.
Í Háholti starfa ellefu starfsmenn í 8,86 stöðugildum. Þá eru sálfræðingur og kennari í hlutastarfi í
Háholti.
- hó / sjá síðu 10
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Þorvaldsdóttir samdi handritið fyrir
Stattu með þér! en myndin er fyrsta
leikstjórnarverkefni Brynhildar Björnsdóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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10-12 ára krakkar fá fræðslu:

Stuttmynd um
sjálfsvirðingu

STORMUR Norðaustan og austan
10-18 m/s en 18-23 m/s SA-til. Rigning
eiknum SA-lands en úrkomulítið NV-til
Hiti 7-13 stig. 4

SAMFÉLAG „Íslensk börn eru að
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Landmark leiðir þig heim!
DAG SEM NÓ 100% þjónusta = árangur*
Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum
Einbýli með stórbrotnu útsýni
Í einkasölu 326,9 fm einbýlishús
með frábæru útsýni í efrabreiðholti
Reykjavíkur. Húsið er skráð 199
fm , en hefur verið stækkað með
nýtingu á nestu hæð. Húsið
skiptist í fjögur herb. rúmgóðar
stofur, tvö baðherbergi, saunakleﬁ
og geymslur. 30 fm bílskúr með
geymslu undir. Falleg lóð og
frábært útsýni. Verð 64,5 milj.
Uppl. veitir Heiðar í S:693-3356
eða á heidar@valholl.is

Falleg 145,3 fm hæð með bílskúr
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skjalagerð

þín fasteignaviðskipti – þú hringir

Benedikt
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Sími 661 7788

við seljum!
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aðogkaupa jólagja er gott að sýna fyrirhyg
fir. Margar
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Sími 690 0820

Okkur er sönn ánægja að sjá um
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Opið hús í dag mánud. 06. okt. frá 18:15
til 18:45.
Í einkasölu falleg 145,3 fm hæð í
þríbýlishúsi við Efstasund í Reykjavík. Hæðin er 113 fm,
þrjú herbergi t
f
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mannauði sem veitir afburðaþjónustu!

við Rituhóla í Reykjavík

Opið hús í dag mánud. 06. okt. frá 17:15
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Betri
melting!
Probiotic 16 Strain

HAUSTLEIKUR Frisbígolf, eða folf, er íþrótt sem hefur notið aukinna vinsælda undanfarin misseri. Hún snýst um að kasta
frisbídiski ofan í þar til gerðar körfur í eins fáum köstum og mögulegt er. Þessi piltur skellti sér í folf í fallegu haustveðrinu á
Klambratúni í Reykjavík í gær og sýndi þar góð tilþrif.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Á fimmta hundrað manns að störfum vegna jarðhræringa í Bárðarbungu:

Gosið hefur kostað 100 milljónir
ELDGOS Umframkostnaður vegna

SWANSON – ánægðustu
á
ð t
viðskiptavinirnir í USA árið 2013.
Söluaðilar á Íslandi á www.swanson.is.

rannsókna og vöktunar í kjölfar
jarðhræringanna í Bárðarbungu
var yfir 100 milljónir króna fyrstu
fjórar vikurnar. Vel á fimmta
hundrað manns hafa komið að
verkefninu í einhverri mynd frá
því um miðjan ágúst.
Sigrún Karlsdóttir, náttúruvárstjóri Veðurstofu Íslands, segir að
frá upphafi eldsumbrotanna hafi
jarðváreftirlitið verið á sólarhringsvakt og vatnaváreftirlitið
hefur verið á bakvakt allan sólarhringinn frá upphafi eldsumbrotanna. Alls hafa 107 starfsmenn stofnunarinnar komið að

verkefninu fram til þessa. Mikilvægt hefur verið að koma á sjálfvirkum ferlum við birtingu mæligagna til að auðvelda allt eftirlit og
auka skilning á framvindu atburðanna. „Tölvufræðingar Veðurstofunnar hafa unnið þrekvirki í þessum efnum,“ segir Sigrún.
Víðir Reynisson, deildarstjóri
almannavarnadeildar Ríkislögreglustjóra, segir að embættið
hafi fengið það verkefni að safna
saman öllum þeim aukakostnaði
sem fellur til vegna atburðanna.
„Aukakostnaðurinn losar 100
milljónir fyrir fyrstu fjórar vikurnar. Þetta eru töluverðar upp-

Í þremur
tilfellum hefur
verið nauðsynlegt að hafa
þrjá veðurfræðinga á
vakt í
tengslum við þennan
atburð.
Sigrún Karlsdóttir, náttúruvárstjóri
Veðurstofu Íslands.

hæðir sem eru að falla til í aukakostnað og mikið enn ótalið,“ segir
Reynir.
- shá / sjá síðu 8

meðaltali 11 ára gömul þegar þau
sjá klám í fyrsta skipti. Það segir
okkur að 10-12 ára krakkar eru
alls ekki of ungir til að fá fræðslu
því þau þurfa að þróa með sér
gagnrýna hugsun,“ segir Brynhildur Björnsdóttir, leikstjóri
myndarinnar Stattu með þér! sem
verður frumsýnd í öllum grunnskólum landsins á fimmtudag.
Brynhildur og Þórdís Elva Þorvaldsdóttir unnu myndina saman
og er hún sjálfstætt framhald
„Fáðu já!“ sem þær stöllur gerðu
ásamt Páli Óskari.
- ebg / sjá síðu 22.

Opið allan
sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

2
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Yfirlýsing BSRB um fjölda starfa ríkisstarfsmanna stangast á við fullyrðingar Viðskiptaráðs:

Störfum hjá ríkinu fækkað um 10 prósent
5,6%
KJARAMÁL Störfum hjá ríkinu

Elva, er íþróttaálfurinn ekki
nógu sætur?
„Jú, algjörlega. Ætli hann væri tilbúinn
í ísbíltúr með mér?“
Elva Björk Ágústsdóttir, sálfræðikennari og
námsráðgjafi, segir að í sýningunni Latabæ sé
einstrengingslegur áróður gegn sykurneyslu.

hefur fækkað um 10,6 prósent
frá árinu 2008. Ef litið er aftur
til aldamóta hefur starfsmönnum
ríkisins fjölgað um 5,6 prósent
frá árinu 2000 en fjöldi starfa
á vinnumarkaðnum öllum hefur
aukist um 11,8 prósent.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu
frá BSRB sem er byggð á upplýsingum frá Hagstofunni og Fjármálaráðuneytinu.
Upplýsingarnar stangast á við
fullyrðingar Viðskiptaráðs um að

ríkisstarfsmönnum hafi fjölgað
um 29 prósent frá aldamótum og
að aðhaldsaðgerðir síðustu ára
hafi ekki fækkað starfsmönnum
ríkisins frá 2008 til 2014 um
nema þrjú prósent.
„Hagfræðingur okkar fór að
kafa ofan í þessar tölur og það er
ljóst að þær standast ekki. Þess
vegna erum við að senda frá
okkur þessar upplýsingar sem
við teljum vera sannar og réttar,“
segir Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB.

Fjölgun
starfsmanna ríkisins frá árinu
2000.

„Þegar fullyrðingar Viðskiptaráðs komu fram komu þær mér
algerlega í opna skjöldu,“ heldur Elín áfram. „Sérstaklega frá
2008 höfum við orðið sífellt meira
vör við að fólki hefur verið sagt
upp og starfsmönnum fækkað.“
- fb

ELÍN BJÖRG JÓNSDÓTTIR Formaður

BSRB segir að fullyrðingar Viðskiptaráðs
standist ekki.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ungliðar vilja slíta
stjórnarsamstarfinu
Samband ungra sjálfstæðismanna harmar að þingmenn flokksins hafi beygt sig
undir vilja Framsóknarflokksins og samþykkt að nota 80 milljarða af almannafé
til að greiða einkaskuldir. Slíta eigi stjórnarsamstarfinu nema breytingar verði.
STJÓRNMÁL „Vilji þingmanna Fram-

FRANS PÁFI Páfi kaþólsku kirkjunnar heldur á guðspjallabókinni við messu í kirkjunni St. Peter‘s í Vatíkaninu í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

Alþjóðleg prestastefna hófst í kirkjunni St. Peter‘s í gær:

Prestar ræða um fjölskyldulíf
VATÍKANIÐ, AP Frans páfi setti alþjóðlega prestastefnu í kirkjunni St.

Peter‘s í Vatíkaninu í gær. Prestastefnan stendur yfir í tvær vikur og
hana sækja meira en tvö hundruð biskupar og kardinálar víða að úr
heiminum.
Tilgangurinn er að ræða um hvort skoðanir kirkjunnar á fjölskyldulífi, svo sem hjónabandi, kynlífi, getnaðarvörnum, skilnuðum og samkynhneigð, eigi við hjá kaþólskum nútímafjölskyldum. Ekki er búist
við því að kirkjan muni breyta viðhorfum sínum að einhverju ráði. - fb

Alvogen ræður listmálara:

Sami styrkur á eldgosinu:

Samningurinn Helst skjálftar
sagður stærstur í Bárðarbungu
MENNING Lyfjafyrirtækið Alvo-

gen hefur ráðið myndlistarmanninn Hjalta Parelius Finnsson
til að mála ný málverk í höfuðstöðvum fyrirtækisins sem rísa í
Vatnsmýrinni.
„Samningur Alvogen og Hjalta
er til 18 mánaða en á þeim tíma
vinnur Hjalti einungis fyrir
Alvogen,“ segir í tilkynningu frá
fyrirtækinu. „Þetta er án efa einn
stærsti samningur sem íslenskur
myndlistarmaður hefur fengið
í meira en hálfa öld.“ Hjalti á að
mála þrjú verk sem samtals eru
sögð verða um 100 fermetrar. - gar

ELDGOS Eldgosið í Bárðarbungu
er enn með sama styrk og undanfarna daga. Athuganir á svæðinu benda til þess að suðurjaðar
hraunsins hafi verið að færast til
austurs undanfarna daga.
Jarðeðlisfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálftavirkni
nú eingöngu bundna við Bárðarbungu. Klukkan fimm síðdegis í
gær var stærsti skjálfti dagsins
og mældist hann fimm á Richter.
Um klukkan sjö í gærkvöldi var
skýjað við gosstöðvar og því
erfitt að sjá eldgosið í vefmyndavélum.
- asi

Lyfjaauglýsing

2afs0lát%tur

Gildir í október

sóknarflokksins virðist ekki standa
til þess að auka frelsi einstaklingsins, heldur virðast þeir vera sannfærðir um að leið haftabúskapar,
boða og banna sé hin eina rétta,“
segir í ályktun af málefnaþingi
Sambands ungra
sjálfstæðismanna
sem haldið var
um helgina.
„Ef sú verður
áfram raunin,
ber Sjálfstæðisf l o k k nu m a ð
standa fast á hugRAGNHEIÐUR
sjónum um frelsi
RÍKHARÐSDÓTTIR
einstaklingsins til
orðs og athafna og slíta ríkisstjórnarsamstarfinu við Framsóknarflokkinn,“ segir áfram í ályktuninni.
Magnús Júlíusson, formaður SUS,
kvaðst í gær ekki
vilja tjá sig um
innihald ályktunarinnar. Þá vildi
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, formaður þingflokks
sjálfstæðismanna, heldur
MAGNÚS
ekki lýsa viðhorfi
JÚLÍUSSON
sínu til áskorunar SUS-liðanna. Kvaðst Ragnheiður
ekki vera búin að kynna sér ályktunina.
SUS segir Sjálfstæðisflokkinn
ekki mega við því að miðla málum
þannig að flestar fórnirnar í ríkisstjórnarsamstarfinu lendi á honum
og þeim hugsjónum sem hann standi
fyrir.
„Þingmenn flokksins verða að
þora að taka slaginn og standa vörð

HEIMSÓKN Í ALÞINGI Fulltrúar Sambands ungra sjálfstæðismanna hittu formann
flokksins í heimsókn í Alþingishúsið.

um grunngildi sjálfstæðisstefnunnar, sama þótt það kosti átök við
samstarfsflokkinn,“ segja ungliðarnir.
Vísa SUS-menn til þess að þegar
þingmenn og ráðherrar sjálfstæðisflokksins hafi talað fyrir frjálslyndum og víðsýnum hugmyndum
hafi þeim ávallt verið mótmælt
kröftuglega af framsóknarmönnum. Meðal dæma sem þeir nefna
er afnám einokunarsölu ríkisins á
áfengi, hugsanleg koma verslunarkeðjunnar Costco til landsins og
ábyrg stjórn í ríkisfjármálum.
„Ungir sjálfstæðismenn harma
þá ákvörðun þingflokks Sjálfstæðisflokksins að beygja sig undir vilja
Framsóknarflokksins og samþykkja
stærstu ríkisvæðingu einkaskulda
í sögu Íslands. Flokkur sem kennir
sig á tyllidögum við ábyrgð í ríkisfjármálum á ekki að nýta áttatíu
milljarða króna af almannafé til

Flokkur sem kennir
sig á tyllidögum við
ábyrgð í ríkisfjármálum á
ekki að nýta áttatíu
milljarða króna af almannafé til þess að greiða
niður verðtryggð húsnæðislán tiltekins þjóðfélagshóps.
Samband ungra sjálfstæðismanna.

þess að greiða niður verðtryggð
húsnæðislán tiltekins þjóðfélagshóps,“ segja ungir sjálfstæðismenn
sem telja að frekar ætti að nýta
slíka fjármuni til þess að grynnka
á „níðþungum“ skuldum ríkisins og
lækka skatta á fólk og fyrirtæki.
„Það kæmi öllum til góða, ekki bara
sumum.“
gar@frettabladid.is / adda@frettabladid.is

Hluti mótmælenda í Hong Kong gaf eftir vegna hótana stjórnvalda:

Fjarlægðu vegatálma í borginni
HONG KONG, AP Hluti lýðræðissinna í Hong Kong ákvað

í gær að fjarlægja suma af þeim vegatálmum sem búið
var að koma fyrir á vegum og gangstéttum í borginni.
Einnig ákváðu þeir að draga úr mótmælum sínum.
Stjórnvöld í Hong Kong höfðu sagt mótmælendum að
þau myndu gera allt sem í þeirra valdi stendur til að
tryggja að um þrjú þúsund opinberir starfsmenn gætu
komist á skrifstofur sínar í dag. Lýðræðissinnar voru
ekki sammála um hvernig bregðast ætti við hótunum
stjórnvalda og sumir þverneituðu að gefa eftir.
Bandalag stúdenta sem hefur staðið fyrir mótmælunum sagðist í gær ætla að hefja viðræður við stjórnvöld
að nýju um lýðræðislegar umbætur í Hong Kong. Það
ætlaði engu að síður að halda mótmælum sínum áfram.
„Við þurfum að bíða og sjá hvort stjórnvöld standi við
loforð sín,“ sagði bandalagið í yfirlýsingu sinni.
Stjórnvöld hafa tilkynnt að þau ætli að opna skóla á
nýjan leik og sömuleiðis einhverjar götur. „Til að koma
aftur á reglu erum við sannfærð um að við höfum getu
til að grípa til nauðsynlegra úrræða,“ sagði talsmaður
lögreglunnar. „Enginn almennur borgari ætti að geta
valdið truflunum.“

MEÐ GULA REGNHLÍF Stytta sem stúdentar bjuggu til heldur
á gulri regnhlíf fyrir utan stjórnarbyggingu í Hong Kong.
Stjórnvöld hafa krafist þess að lýðræðissinnar rými göturnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Að sögn lögreglunnar hafa þrjátíu manns verið handteknir síðan mótmælin hófust. Hún sagðist hafa notað
piparúða gegn mótmælendum á laugardaginn eftir að
þeir höfðu ögrað lögregluþjónum.
- fb

Polar Loop snjallarmband

19.990 kr.

stgr.

Mælir hreyﬁngu, skref, brennslu og svefn
allan sólarhringinn. Armbandið er vatnshelt.

Ókeypis
heimsending
um allt land!

Mældu
meistaraverkin!
Á vefverslun
nova.is

Meistaramánuður er haﬁnn og við hjá Nova viljum endilega hjálpa þér að ná
markmiðum þínum. Polar Loop og Nike+ Fuelband snjallarmböndin mæla virkni
þína yﬁr daginn, hvort sem þú vilt halda utan um afrekin til þess að bæta þig
eða bara monta þig. App fyrir iPhone, Android og forrit í tölvuna fylgja með.

Lift

MyFitnesspal

Way of life

EverNote

Snjallsíminn þinn getur hjálpað þér að ná settu marki. Fáðu þér öpp eins og
Lift, MyFitnesspal, Way of life og EverNote.

Nike+ FuelBand SE
N

29.990 kr.

stgr.

Brandenburg

Mælir hreyﬁngu, skref og brennslu
Mæ
allan sólarhringinn.
all

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | Facebook | Twitter
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sinnum meiri útflutningur
var frá Íslandi til Lettlands á
árinu 2013 en var á árinu 2003.
Fyrrnefnda árið var útflutningsverðmætið 608 milljónir króna en það
nam 196 milljónum árið 2003.

Skora á félagsmálaráðherra:

Vilja ekki missa
ríkisskrifstofu
SVEITARSTJÓRNIR „Þykir okkur
því lítill sómi að því að færa
þessi fimm stöðugildi á Selfoss
og valda
þar með
enn meiri
skekkju en
orðin er í
dreifingu
starfa á
vegum ríkisins,“ segir
bæjarráð
Hveragerðis
sem mótmælir flutnALDÍS HAFSTEINSingi SvæðisDÓTTIR BÆJARSTJÓRI
skrifstofu
Vinnueftirlits frá Hveragerði til
Selfoss.
„Ekkert getur í fljótu bragði
skýrt þessa ákvörðun sem
bæjarfulltrúar í Hveragerði fordæma harðlega um leið og þeir
hvetja félagsmálaráðherra til
að endurskoða ákvörðun sína,“
segir bæjarráðið.
- gar

Steingleymdi ummælum:

Heldur áfram
sem saksóknari
DÓMSMÁL „Þegar ég féllst á

þessa skipun var ég búinn að
steingleyma þessum umræðuþætti,“ segir Davíð Þór Björgvinsson, settur ríkissaksóknari
í Guðmundar- og Geirfinnsmálunum.
Hann sagði fyrir 17 árum í
þættinum Undir sönnunarbyrði
Geirfinnsmálið byggja nær eingöngu á játningum sakborninga.
Því yrði erfitt að hafna endurupptöku ef ný gögn sýndu fram
á brotalamir við rannsókn.
„Ég tel sjálfur að það komi
ekkert fram í þessum ummælum sem á nokkurn hátt eigi
að koma í veg fyrir að ég fjalli
um endurupptökubeiðnina.“ - sks
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Lögreglufélag Vestfjarða sendir fíkniefnanefnd heilbrigðisráðherra viðvörun:

Kosningar í Búlgaríu í gær:

Farið varlega í afglæpavæðingu

GERB-flokkur
fær 33 prósent

STJÓRNMÁL Lögreglufélag Vestfjarða lýsir áhyggjum af því að
afglæpavæða vörslu á fíkniefnum
til einkaneyslu.
„Fundurinn skorar á fulltrúa í
nefnd heilbrigðisráðherra sem á að
endurskoða löggjöf varðandi meðferð fíkniefna að stíga varlega til
jarðar í þeim efnum,“ segir í ályktun sem samþykkt var á félagsfundi
í Lögreglufélagi Vestfjarða á laugardag. Þá segjast vestfirsku lögreglumennirnir allt of lengi hafa
horft upp á það að kjaraviðræður

BÚLGARÍA, AP Tvær útgönguspár gefa til kynna að miðhægri
GERB-flokkurinn sigri í þingkosningunum í Búlgaríu í gær
en nái þó ekki meirihluta.
Samkvæmt útgönguspá The
Alpha Research fær flokkur
fyrrverandi forsætisráðherrans
Boyko Borisov, GERB, 33,2 prósent atkvæða.
Í öðru sæti eru sósíalistar
með 16,5 prósent. Útgönguspá
Gallup International gefur
svipaða niðurstöðu.
- fb

þeirra „dragist von úr viti á meðan
verið er að bíða eftir hinum eða
þessum ákvörðunum ráðamanna
þjóðarinnar um væntanleg útspil
ríkisstjórna“ í tengslum við kjarasamningagerð.
„Vitandi vits að lögreglumenn
búa ekki við þau sjálfsögðu mannréttindi að geta boðað til verkfalls,
krefst fundurinn þess af stjórnvöldum að þau standi við gefin loforð og
láti lögreglumenn fá verkfallsréttinn aftur,“ segir í ályktun lögreglumannanna.
- gar

KRISTJÁN ÞÓR JÚLÍUSSON Vestfirskir
lögreglumenn vilja ekki afglæpavæða
fíkniefni til einkanota. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fækkun stjórnenda
bitnar á skólastarfi
RAMZDAN KADYROV Árásarmaðurinn

Dósent í menntunarfræði við Háskóla Íslands segir fækkun skólastjórnenda í Reykjavík frá bankahruni hafi aukið álag á starfsfólk og bitnað á skólastarfi. Óljóst sé hvort
sameiningar skóla hafi borgað sig. Hrunið hafi þó ekki valdið kreppu í skólastarfi.

Sprengjuárás í Tsjetsjeníu:

Fimm féllu og
tólf særðust

MENNTAMÁL Efnahagskreppan bitn-

aði mest á stjórnun í skólastarfi,
segir Anna Kristín Sigurðardóttir,
dósent við Menntavísindasvið
Háskóla Íslands, um nýlega rannsókn starfsmanna Menntavísindasviðs. Rannsóknin fjallaði um áhrif
efnahagskreppunnar á skólastarf í
grunn-, leik- og framhaldsskólum í
Reykjavík.
„Stöðugildum deildarstjóra í
grunnskólum Reykjavíkur hefur
fækkað úr 84 árið 2007 í tæplega 40
árið 2013, eða um rúmlega helming,
sem er mjög mikið,“ segir Anna
Kristín.
„Svona mikil fækkun stjórnenda
eykur álag á stofnanirnar. Fækkunin hefur bitnað á þróunarstarfi
og samstarfi við foreldra og öðru
en beint lýtur að kennslu,“ segir
Anna Kristín og bætir við að „verkefni sem áður var sinnt af deildarstjórum eru nú á hendi skólastjóra
eða umsjónarkennara“. Þar að
auki hafi stuðningskerfi skólanna
dregist saman og tækifærum til
símenntunar fækkað.
Hins vegar hafi tekist að verja
kennsluna sjálfa, enda sé fjöldi
nemanda á hvert stöðugildi kennara svipaður og var árið 2005.
Hrunið og niðurskurðurinn sem
því fylgdi hafi ekki valdið kreppu
í skólastarfi í þeim skilningi að því
gildismati sem skólastarfið byggði
á væri verulega ógnað. „Þótt það
kæmi þreyta í skólastarfið þegar
frá leið olli það ekki skólakreppu,“
segir hún.
Aðspurð hvort sameiningar í
grunn- og leikskólum hafi borgað
sig segir Anna Kristín: „Ávinningurinn við sameiningar var bara

var í lögreglubúningi og sýndi lögregluskilríki áður en hann sprengdi sig í loft
upp.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

RÚSSLAND, AP Fimm lögreglumenn
féllu og tólf særðust í sjálfsmorðssprengjuárás í Grosní, höfuðborg Tsjetsjeníu, í gær. Árásin
var gerð sama dag og borgin
fagnaði afmæli leiðtoga Tsjetsjeníu, Ramzdan Kadyrov, sem er
hliðhollur Rússum. Kadyrov sagði
blaðamönnum að árásarmaðurinn
hefði verið í lögreglubúningi og
sýnt lögregluskilríki þegar hann
reyndi að komast í gegnum málmleitarhlið við tónleikahöll í Grosní.
Þegar lögreglan reyndi að stöðva
hann sprengdi hann sig í loft upp.
Talið er að árásarmaðurinn hafi
verið nítján ára Tsjetsjeni. Síðustu
sjálfsmorðsprengjuárásir í Rússlandi voru gerðar í fyrra í Volgograd. Þá létust 34.
- fb

ÓVISSA MEÐ SAMEININGAR Anna Kristín segir óljóst hvort sameiningar hafi

svarað kostnaði sem af þeim hlaust.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Stjórnendur í grunnskólum Reykjavíkur
Stöðugildi stjórnenda í grunnskólum Reykjavíkur

2007

2013

Skólastjórar

79,5

64

83,9

39,4

Deildarstjórar

sá sem ætlað var. Það átti bara að
spara um eitt stöðugildi stjórnenda
í hverri sameiningu.“
Hvort það hafi svarað þeim
kostnaði sem hlaust af sameiningunum sé óljóst. „Þeir sem tóku
þátt í rannsókninni sögðu ýmislegt
hafa verið til bóta. Hins vegar hefði
þurft meiri stuðning við sameininguna sjálfa. Það kostar að sameina en sá stuðningur kom ekki því
farið var í sameiningar vegna nið-

urskurðar. Niðurskurðartími er líklega ekki besti tíminn fyrir sameiningar,“ segir Anna Kristín.
Meiri óánægja virðist hafa verið
í leikskólum en grunnskólum með
sameiningarnar. „Þetta var svolítið erfitt í leikskólunum. Það var
sums staðar svolítil sorg og mikill
hiti í umræðunni. Það gæti verið
af því að þetta eru minni stofnanir
og hugsanlega viðkvæmari,“ segir
Anna Kristín.
ingvar@frettabladid.is

Rangárþing eystra:

Lækka gjöld
í leikskólanum
Sveitarstjórn Rangárþings
eystra hefur samþykkt að lækka
leikskólagjöld um 25 prósent
frá og með 1. nóvember næstkomandi. Einn leikskóli er starfræktur í sveitarfélaginu, Leikskólinn Örk á Hvolsvelli.
Í fréttatilkynningu segir að
markmið núverandi meirihluta
hafi verið að bjóða foreldrum
leikskólagjöld undir landsmeðaltali.
- ibs

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi

11
m/s
7°

10
m/s

Alicante 26°
Aþena 23°
Basel
19°
Berlín
17°
Billund 15°
Frankfurt 18°

14
m/s
10°

9°

11
m/s
10°

11
m/s

13
m/s

8°

10°

11°

13
m/s

16
m/s

5°

10°

10
m/s
18
m/s

12°

10°

VÍÐA RIGNING Vonskuveður um landið suðaustanvert með stormi og mikilli
rigningu um tíma. Dregur úr vindi og úrkomu á morgun en töluverð úrkoma eystra í
fyrstu. Norðaustanátt á miðvikudag og léttir til syðra.

19°
15°
15°
26°
14°
26°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

20°
27°
11°
15°
24°
10°

Á MORGUN
8-15 m/s.

9°
9°

11°
6°

11°
23
m/s

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

10°
6°

MIÐVIKUDAGUR
8-13 m/s.

8°
9°

8°

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is,
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

VERÐ: 2.130.000 KR.

AFSLÁTTUR: 200.000 KR.

AFSLÁTTUR: 300.000 KR.

AFSLÁTTUR: 260.000 KR.

TILBOÐ: 1.720.000 KR.

TILBOÐ: 3.950.000 KR.

TILBOÐ: 3.590.000 KR.
Ford Galaxy GHIA MPV IRS54

Ford Fiesta Trend FHY05

Citroën C3 Seduction Airdr. BAE53

Ford Kuga Titanium S FKY75

Skráður apríl 2014, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 28.000 km. Litur: Ljósgrár

Skráður maí 2012, 1,6HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 1.920.000 kr.

Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 81.000 km. Litur: Grár
Ásett verð: 4.250.000 kr.

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

BÍLALEIGUBÍLAR TIL SÖLU
Kauptu nýlegan bíl á lægra verði.
Nýlegir bílaleigubílar eru af nýjustu
gerðum (árgerðir 2012, 2013, 2014)
en fást á lægra verði.

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

Hafðu samband við ráðgjafa
og við gerum þér frábært tilboð.

Finndu bílinn þinn á:

LÉTTARI KAUP

LÆGRA VERÐ

ÓDÝRARI REKSTUR

Landsbankinn og Brimborg létta
þér kaupin á nýlegum bíl.

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

Nýttu tækifærið!

notadir.brimborg.is

•

Engin lántökugjöld í
október

AFSLÁTTUR: 880.000
00 KR.

AFSLÁTTUR: 140.000 KR.

•

Hagstæðari kjör

•

Allt að 7 ára lánstími

•

Allt að 80% fjármögnun

Brimborg tekur allar tegundir
bíla upp í. Hagstætt uppítökuverð.

TILBOÐ: 1.150.000 KR.
Citroën C1 SX GPU11
Skráður apríl 2012, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 72.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 1.290.000 kr.

TILBOÐ: 7.990.000 KR.
AFSLÁTTUR: 350.000 KR.

KOMDU NÚNA

Volvo XC90 Momentum D5 AWD KNS06
Skráður des. 2012, 2,4Di dísil, sjálfskiptur
Ekinn 76.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 8.870.000 kr.

AFSLÁTTUR: 200.000 KR.
í ábyrgð!

í ábyrgð!

TILBOÐ: 3.970.000 KR.
Ford Kuga Titanium S JJF07
Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 85.000 km. Litur: Brúnn
Ásett verð: 4.320.000 kr.

AFSLÁTTUR: 160.000 KR.
AFSLÁTTUR: 140.000 KR.

TILBOÐ: 2.690.000 KR.
T

VERÐ: 4.590.000 KR.
V

Ford Focus Titanium STW SUP15

Ford Mondeo Titanium STW HBY32
For
TILBOÐ: 2.390.000 KR.

Skrá
Skráður
maí 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 22.000 km. Litur: Grár
Ekin

Mazda3 Advance OXN64
Skráður apríl 2013, 1,6Di dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 2.530.000 kr.

TilBOÐ: 1.190.000 KR.

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

Ford Ka Trend UUL33
Skráður maí 2013, 1,2i bensín, beinskiptur
Ekinn 64.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 1.350.000 kr.
FINNDU

BÍLINN
ÞINN
N HÉR

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

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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SKIPTING ATVINNUTEKNA ÍSLENDINGA
Hagstofan raðar skattgreiðendum niður í tíu jafnstóra hópa eftir tekjum árið 2013. Hver litur táknar 10% skattgreiðenda og hlutfall hvers hóps af heildartekjum Íslendinga

0,5% 2,1% 2,6% 2,9%

TEKJULÆGSTU

TEKJUHÆSTU

40%

20%

5,0% 6,9%

skattgreiðenda aﬂa 8,1%
teknanna, 69,8 ma. kr.

9,5%

14,1%

skattgreiðenda aﬂa 56,3%
teknanna, 479 ma. kr.

35,5% af heildartekjum Íslendinga

20,8%

TEKJUHÆSTI HÓPURINN
4,4 ma.

25,1 ma.

17,9 ma.

42,6 ma. 59,1 ma.

22,4 ma

80,5 ma.

119,8 milljarðar króna

176,9 milljarðar króna

HEILDARTEKJUR 2013 851 MILLJARÐUR

302,6 milljarðar króna

HEILDARFJÖLDI 193.231 LAUNÞEGI

330 ÞÚSUND

1,26 milljónir

2,16 milljónir

2,87 milljónir

3,65 milljónir

4,73 milljónir

6,06 milljónir

8,05 milljónir

10,95 milljónir

20,25 milljónir

Meðalárstekjur
einstaklings í fyrsta
tekjuhópnum

Meðalárstekjur
einstaklings í
öðrum tekjuhópnum

Meðalárstekjur
einstaklings í
þriðja tekjuhópnum

Meðalárstekjur
einstaklings í
fjórða tekjuhópnum

Meðalárstekjur
einstaklings í
ﬁmmta tekjuhópnum

Meðalárstekjur
einstaklings í
sjötta tekjuhópnum

Meðalárstekjur
einstaklings í
sjöunda tekjuhópnum

Meðalárstekjur
einstaklings í
áttunda tekjuhópnum

Meðalárstekjur
einstaklings í
níunda tekjuhópnum

Meðalárstekjur
einstaklings í
tíunda tekjuhópnum

Hæstu laun hækkað um 80 milljarða
Þau tíu prósent landsmanna sem hafa hæstar tekjur eru með um 35,6 prósent af heildaratvinnutekjum. „Sláandi tölur,“ segir Vilhjálmur
Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness. Tölur Hagstofunnar benda til þess að meðalárslaun Íslendinga séu rétt yfir sex milljónum.

Sveinn
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

VINNUMARKAÐUR Heildartekjur

launahæstu tíu prósenta Íslendinga hafa hækkað um 80 milljarða
frá árinu 2010. Þessi hópur var
með yfir 20 milljónir að meðaltali
í árslaun í fyrra og laun þeirra
voru 35,6 prósent allra greiddra
launa á Íslandi það ár. Þetta kemur
fram í tölum Hagstofu Íslands
yfir heildaratvinnutekjur Íslendinga sem Fréttablaðið hefur tekið
saman. Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness,
telur þetta sláandi.
Hagstofan raðar einstaklingum
niður í tíu jafnstóra hópa eftir
tekjum. Þeir sem minnstar hafa
tekjurnar raðast í fyrsta hópinn
og svo koll af kolli. 19.324 einstaklingar eru í hverjum tekjuhópi.
Efstu tveir tekjuhóparnir eru
með samtals um 479 milljarða í
atvinnutekjur á síðasta ári borið
saman við 22,2 milljarða heildartekjur neðstu tveggja hópanna.
Atvinnutekjur efsta hópsins, hæst
launuðu einstaklinganna, hafa
hækkað um 26 prósent frá árinu
2010 eða um 80 milljarða króna.
Efstu tveir tekjuhóparnir, aðeins
fimmtungur allra launþega landsins, fengu greidd yfir helming
allra launa á landinu árið 2013.
Hafa ber í huga að fjölmargir í
lægstu hópunum eru námsmenn á
námslánum og nemar sem búa enn
hjá foreldrum, sem gæti skekkt
töluvert laun neðstu hópanna. Því
gefa tekjur þeirra ekki glögga
mynd af fjárhagsstöðu hópsins í
heild.
Þegar allar tekjur eru skoðaðar sést að meðalárstekjur ein-

staklinga í efsta tekjuhópnum eru
rúmar 20 milljónir, tvöfalt hærri
en í næsta hóp. Lægsti tekjuhópurinn er með um 330 þúsund krónur
í árslaun og næsti fyrir ofan með
um 1.26 milljónir í árslaun.
Meðalárslaun Íslendinga samkvæmt þessu er því 6,03 milljónir.
Vilhjálmur Birgisson telur
þessar tölur sláandi og vera tilefni til að verkalýðshreyfingin í
heild fari vandlega í gegnum þessar tölur.
„Þetta eru sláandi tölur og
kannski staðfesting á því gífurlega launaskriði sem við höfum
verið að sjá hjá þeim launahæstu
í landinu. Ég vona að við munum
fara vandlega í gegnum þessar
tölur en við fyrstu sýn virðist
þetta vera ákveðin staðfesting
þess sem maður hefur haft tilfinningu fyrir, að misskiptingin sé að
aukast aftur í íslensku þjóðfélagi,“
segir Vilhjálmur. Hann bendir á
að hlutur Alþýðusambandsins sé
nokkur. „Sú láglaunastefna sem
Alþýðusambandið hefur verið að
reka undanfarin ár er kannski að
þrotum komin.“
Fram kemur í frétt Hagstofunnar að eiginfjárstaða allra fjölskyldugerða batnaði á árinu 2013.
Þetta á einkum við um einstæða
foreldra en staða eiginfjár hjá þeim
jókst um tæp 36 prósent árið 2013.
Hins vegar þegar skoðaðar eru
launatekjur Íslendinga og hlutur
þeirra í heildarlaunatekjum kemur
í ljós að launatekjur efstu tekjuhópanna hafa hækkað frá hruni
en laun annarra hópa hafa staðið
í stað eða lækkað sem hlutfall af
heildartekjum landsmanna.
Árni Páll Árnason, formaður
Samfylkingarinnar, segir þessar
tölur sýna að haga þurfi skattlagningu á Íslandi þannig að hún jafni
tekjur landsmanna.

MISJÖFN KJÖR ÞJÓÐAR Sextugfaldur munur er á meðaltekjum hæsta og lægsta launahópsins á Íslandi.

„Þessar tölur sýna hversu mikilvægt það er að halda tekjumun í
samfélaginu í lágmarki. Um allan
heim er að vaxa skilningur á því
að skattleggja verður sérstaklega
allra hæstu tekjur og allra mestan
auð, ef vel á að fara. Misskipting
grefur undan jöfnum tækifærum
og félagslegu réttlæti,“ segir Árni
Páll Árnason.

Ég vona að við munum fara vandlega
í gegnum þessar tölur en við fyrstu
sýn virðist þetta vera ákveðin staðfesting
þess sem maður hefur haft
tilfinningu fyrir, að misskiptingin
sé að aukast aftur í íslensku þjóðfélagi.
Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness.

Verkir?
Verkjastillandi og
bólgueyðandi!
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Eldgosið hefur kostað 100 milljónir
Gosið einn merkasti jarðvísindalegi atburður sem vísindamenn og almenningur á Íslandi hefur orðið vitni að. Nær allir starfsmenn Jarðvísindastofnunar, Veðurstofunnar og Landhelgisgæslunnar hafa komið að aðgerðum, auk fjölda björgunarsveitarmanna og annarra.
Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Umframkostnaður vegna rannsókna og vöktunar í kjölfar jarðhræringanna í Bárðarbungu var
yfir 100 milljónir króna fyrstu
fjórar vikurnar. Vel á fimmta
hundrað manns hafa komið að
verkefninu í einhverri mynd frá
því um miðjan ágúst.
Eins og allir þekkja eru jarðhræringarnar í og við norðvestanverðan Vatnajökul einn markverðasti jarðvísindalegi atburður
sem vísindamenn og almenningur á Íslandi hefur orðið vitni að.
Sérstaka athygli vekur hvernig
nútímatækni hefur gert áhugasömum kleift að fylgjast með þróuninni dag frá degi, hvort sem er
jarðskjálftahrinunni sem hófst 16.
ágúst eða eldgosunum sem síðar
fylgdu. En að baki þessu stendur
her manns frá mörgum ólíkum
stofnunum og samtökum sem sofin
og vakin hafa legið yfir verkefninu.
Á sólarhringsvakt
Sigrún Karlsdóttir, náttúruvárstjóri Veðurstofu Íslands, segir
að frá upphafi eldsumbrotanna
hafi jarðváreftirlitið verið á sólarhringsvakt og vatnaváreftirlitið
hefur verið á bakvakt allan sólarhringinn frá upphafi eldsumbrotanna. Alls hafa 107 starfsmenn stofnunarinnar komið að
verkefninu fram til þessa.
„Í þremur tilfellum hefur verið
nauðsynlegt að hafa þrjá veðurfræðinga á vakt í tengslum við
þennan atburð. Fjöldi eftirlitsferða hefur verið farinn á svæðið,
þ.e. norðan við Vatnajökul, til að
koma upp fleiri mælitækjum og
auka þannig getu Veðurstofunnar
til að bregðast við og gefa út viðvaranir tímanlega til almannavarnaryfirvalda. Enn fremur var
nauðsynlegt að flytja færanlegu
ratsjárnar til að hægt sé að fylgjast með ösku í andrúmslofti ef til
öskugoss kemur,“ segir Sigrún.
Mikilvægt hefur verið að koma
á sjálfvirkum ferlum við birtingu
mæligagna til að auðvelda allt
eftirlit og auka skilning á framvindu atburðanna.
„Tölvufræðingar Veðurstofunnar hafa unnið þrekvirki í þessum efnum. Stofnunin hefur þurft
að bregðast við beiðnum frá yfirvöldum, m.a. til að meta flóðahættu vegna hugsanlegs jökulhlaups Jökuls ár á Fjöllum og í
Skjálfandafljóti,“ segir Sigrún
en Veðurstofan hefur komið upp
reiknilíkönum til að geta spáð fyrir
um dreifingu ösku og brennisteins

Í HOLUHRAUNI

Allir sem vettlingi
geta valdið innan
Jarðvísindastofnunar hafa komið
að vinnu vegna
jarðhræringanna.

í andrúmslofti. Þátttaka á fundum
vísindamannaráðs Almannavarna,
íbúafundum og öðrum fundum
hagsmunaaðila hefur einnig kallað á mikið vinnuálag á Veðurstofunni sem hefur komið upplýsingum
stöðugt á framfæri við landsmenn.
Hefur stofnunin nýtt sér vefinn og
aðra miðla, s.s. Facebook, í því
sambandi. „Brýnt er að þessi þjónusta sé til staðar jafnt um helgar
sem á virkum dögum, sem hefur
kallað á mikið vinnuálag og yfirvinnu starfsmanna í upplýsingakerfum og upplýsingamiðlun,“
segir Sigrún.
Allir á dekk
Stór hluti af starfsmönnum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands
hefur komið að viðbrögðum við eldgosinu og atburðunum í Bárðarbungu með einum eða öðrum hætti.
Stofnunin er með starfsmenn á
vettvangi til að fylgjast með þróun
gossins en þær vaktir hafa minnkað, aðallega vegna veðurs og vegna
þess hversu lengi jarðhræringarnar
hafa staðið yfir. Margir koma að
eftirliti úr lofti og jöklamælingum,
vöktun með fjarkönnun, efnagreiningum á bergsýnum og öðrum
sýnum, eftirliti með jarðskorpuhreyfingum (jarðskjálftum) og
mælingum. Einnig koma mælingar
og rannsóknir á gæðum andrúmsloftsins og mælingar á vatni í jökulám og öðrum á svæðinu við sögu.
Þegar allt er talið hjá Jarðvísindastofnun og Jarðvísindadeild Háskólans eru um 30 vísindamenn að

Brýnt er
að þessi
þjónusta sé til
staðar jafnt
um helgar
sem á virkum
dögum, sem
hefur kallað á mikið vinnuálag.
Sigrún Karlsdóttir náttúruvárstjóri

störfum auk fimm tæknimanna og
skrifstofu, og hefur stór hluti þeirra
komið að vinnu í tengslum við gosið.
Einhverjir hafa alfarið sinnt þessum viðbrögðum, aðrir minna. Þá eru
um 50 nýdoktorar, doktorsnemar og
aðrir tímabundið ráðnir starfsmenn
sem starfa hjá stofnunni og hefur
stór hluti þeirra einnig komið að
þessum rannsóknum.
„Það er erfitt að tilgreina nákvæmlega hversu margir af okkar
starfsmönnum hafa unnið alfarið
við gosið en ætla má að um 50-60
manns í heildina hafi komið að
vinnu við þetta frá byrjun,“ segir
Svandís H. Halldórsdóttir, skrifstofustjóri Jarðvísindastofnunar.
Allt á einum stað
Víðir Reynisson, deildarstjóri
almannavarnadeildar Ríkislögreglustjóra, segir að embættið hafi
fengið það verkefni að safna saman
öllum þeim aukakostnaði sem fellur
til vegna atburðanna. „Aukakostnaðurinn losar 100 milljónir fyrir

HEFUR FARIÐ Í 17 FLUG VEGNA HOLUHRAUNS
■ Vegna jarðhræringanna í og við
Vatnajökul hafa á milli 90 og 100
starfsmenn Landhelgisgæslunnar
komið að aðgerðum, samkvæmt
upplýsingum frá Hrafnhildi Brynju
Stefánsdóttur upplýsingafulltrúa.
■ Flugdeild Gæslunnar hefur öll
tekið þátt með einhverjum hætti,
þ.e. flugmenn, stýrimenn í flugvél
og þyrlum, flugvirkjar og ýmsar
stoðeiningar, starfsmenn aðgerðasviðs og starfsmenn í Keflavík sem
vakta upplýsingar ratsjárstöðvanna.
■ Gæslan hefur flogið 17 ferðir yfir gosstöðvarnar. Flugvélin TF-SIF hefur
farið í 11 flug og flogið í 38 klukkustundir samtals. Þyrlurnar hafa farið
í sex flug og flogið samtals 22 klukkustundir. Þyrluflugin hafa öll verið
notuð til að flytja búnað og tæknimenn.
■ TF-SIF er búin ratsjám sem kortleggja yfirborð gosstöðvanna og
jökulsins og gerir vísindamönnum kleift að fylgjast með breytingum á
yfirborðinu og hraunflæði óháð skýjafari og birtu. Búnaðurinn getur
einnig kortlagt breytingar á mannvirkjum, svo sem vegum, brúm og rafmagnslínum sem hugsanlega geta orðið fyrir skemmdum vegna flóða.
Þá gerir vélin vísindamönnum unnt að fylgjast grannt með dreifingu og
hæð öskustróks. Flugvélin er einnig búin hitamyndavél sem gagnast við
að meta ástandið á svæðinu og þróun mála.

fyrstu fjórar vikurnar. Þetta eru
töluverðar upphæðir sem eru að
falla til í aukakostnað og mikið enn
ótalið. Þegar þetta hefur allt verið
tekið saman verður skýrslu skilað
til ráðherranefndarinnar sem var
skipuð vegna atburðanna. Þar eru
menn að skoða þessi mál,“ segir
Víðir og bætir við að starfsmenn
deildarinnar, átta að tölu, hafi eingöngu unnið að verkefnum sem
tengjast jarðhræringunum frá upphafi. Eins hafa tíu frá öðrum deildum Ríkislögreglustjóra komið að

vinnunni. „Þess utan tíu heilbrigðisstarfsmenn og aðrir tíu frá Rauða
krossinum og fjöldi björgunarsveitarmanna,“ segir Víðir.
Guðbrandur Örn Arnarson, sem
annast aðgerðamál hjá Landsbjörgu, segir að 136 björgunarsveitarmenn hafi komið við sögu
aðgerða; flestir við gæslu, en miklum mun færri sem hafa tekið þátt
í beinum verkefnum. Þar af hafa
um 30 manns komið að aðgerðastjórn og starfað í samhæfingarstöð Almannavarna í Skógarhlíð.
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HÁHOLT Í SKAGAFIRÐI Meðferðaheim-

ilið Háholt er fyrir 15
til 18 ára unglinga sem
eiga við alvarleg vandamál að stríða og hafa
sumir komist í kast við
lögin.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hálfur milljarður í meðferð sem
barnaverndaryfirvöld mæla gegn
Barnaverndarstofa segir ekki grundvöll fyrir áframhaldandi rekstri meðferðarheimilisins Háholts vegna lítillar eftirspurnar. Segja samninginn
óviðunandi ráðstöfun fjármuna og ekki í samræmi við bestu vitund um faglegar kröfur og meðferðarþörf barna. Ellefu starfsmenn í vinnu.
STJÓRNSÝSLA Velferðarráðuneytið

hyggst gera tæplega 500 milljóna
króna samning til þriggja ára um
rekstur meðferðarheimilis Háholts
í Skagafirði þrátt fyrir að Barnaverndarstofa sé eindregið á móti
endurnýjun slíks samnings.
Að mati Barnaverndarstofu er
ekki grundvöllur fyrir að verja
þeim fjármunum sem þarf til starfseminnar þar sem nýting á úrræðinu er ófullnægjandi. Einnig þykir
staðsetning heimilisins óheppileg þar sem mjög takmarkaður
aðgangur er að fagfólki sem nauðsynlegt er að komi að meðferð unglinganna sem þar vistast.
Óviðeigandi ráðstöfun fjármuna
Í minnisblaði sem Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu,
skrifaði til velferðarráðuneytisins
í nóvember 2013 og Fréttablaðið
hefur undir höndum kemur fram
að „nýting pláss í Háholti hafi dregist svo mikið saman að ekki þyki
lengur forsvaranlegt að endurnýja
þjónustusamninginn. Að mati stofunnar væri áframhaldandi rekstur Háholts óviðunandi ráðstöfun
fjármuna og ekki í samræmi við
bestu vitund um faglegar kröfur
og meðferðarþörf barna sem glíma
við alvarlegan hegðunar- og/eða
vímuefnavanda, sem og þarfir fjölskyldna þeirra og barnaverndarnefnda.“
Dregið hefur úr eftirspurn
Háholt er meðferðarúrræði fyrir
unglinga á aldrinum 15 til 18 ára
sem eiga við alvarlegar hegðunartruflanir og félagslegan vanda að
stríða, unglinga sem hafa leiðst út
í fíkniefnaneyslu og komist í kast
við lögin. Áform eru um að heimilið verði nýtt sem úrræði fyrir
unga fanga eftir að Barnasáttmáli
Sameinuðu þjóðanna var lögfestur
af Alþingi 2013.
Mikið hefur dregið úr eftirspurn
eftir langtímavistun á meðferðarheimilum fyrir börn og unglinga
á undanförnum árum með tilkomu
fjölkerfameðferðar, þar sem barn
og fjölskylda eru aðstoðuð á heimili sínu og nánasta umhverfi.
Stundum enginn í meðferð
Sem stendur er rými fyrir þrjá
unglinga á Háholti en þar starfa

BRAGI
GUÐBRANDSSON

EYGLÓ
HARÐARDÓTTIR

alls ellefu starfsmenn í 8,86 stöðugildum sem ganga vaktir. Einnig
starfa þar kennari og sálfræðingur
í hlutastarfi. Hugmyndir um lokun
Háholts hafa lagst illa í Skagfirðinga en heimilið þykir mjög mikilvægt fyrir atvinnulíf staðarins.
Komið hefur upp sú staða á
heimilinu að enginn unglingur
hefur vistast þar svo vikum skiptir
en algengt er að á heimilinu dvelji
einn til tveir unglingar í senn.
Enginn unglingur hefur afplánað refsingu í Háholti það sem
af er árinu 2014 og er engin breyting á því fyrirsjáanleg á næstunni
þar sem engin alvarleg mál eru í
ákæruferli.
Ekki forsvaranleg nýting
Í gögnum sem Fréttablaðið hefur
undir höndum og sýna samskipti
Barnaverndarstofu og velferðarráðuneytisins vegna Háholts
kemur ítrekað fram sú afstaða
Barnaverndarstofu að ekki þyki
forsvaranlegt að verja fjármunum
í rekstur heimilisins. Betra væri
að nýta fjármuni í byggingu nýs
húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu
þar sem aðstaða til að vista unga
fanga og unglinga með svo fjölþætt vandamál væri eins og best
væri á kosið, þá með fagmenntuðu
starfsfólki og aðgangi að sérhæfðum læknum og sálfræðingum.
Engin áform um vistun
Þegar afstaða Barnaverndarstofu
lá fyrir kallaði ráðu neytið eftir
umsögnum allra barnaverndarnefnda á á landinu um Háholt.
Í svörum frá nefndunum sem
Fréttablaðið hefur undir höndum
kemur fram að fáir höfðu nýtt sér
úrræðið. Þær nefndir sem höfðu
sent þangað ungling til vistunar
sögðu flestar að reynslan af starfsfólkinu væri góð en heimilið þætti
of afskekkt og langt frá höfuð-

AFÞREYING Unglingarnir sem dvelja í Háholti gera ýmislegt sér til afþreyingar.

borgarsvæðinu. Engin nefnd hafði
ákveðin áform um að vista ungling
á heimilinu þó að úrræðið hefði
borist óformlega í tal þegar rætt
hafði verið um meðferðarúrræði
fyrir einhverja unglinga.
Ekki sammála um túlkun
Ráðuneytið kaus að túlka svör
nefndanna á þann veg að þörf væri
fyrir heimilið, og því var fallið frá
lokun þess. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins lögðu starfsmenn
Barnaverndarstofu annan skilning í svör nefndanna sem samkvæmt þeirra mati studdu þeirra
afstöðu.
Unnið er nú að gerð nýs þjónustusamnings við Háholt og er
búist við að hann verði undirritaður á næstu vikum.
Bragi Guðbrandsson, vildi ekki
tjá sig um málið þegar eftir því
var leitað.
hannarut@365.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Að mati stofunnar væri áframhaldandi rekstur
Háholts óviðunandi ráðstöfun fjármuna og ekki í samræmi við bestu vitund um faglegar kröfur og meðferðarþörf barna sem glíma við alvarlegan hegðunar- og/eða
vímuefnavanda, sem og þarfir fjölskyldna þeirra og
barnaverndarnefnda.
Úr minnisblaði Barnaverndarstofu.
HEIMILI

Rými er fyrir
þrjá unglinga
á heimilinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rauðir dagar 6.-10. október

Fjármál við starfslok
og nýtt viðmót
Fyrirtækjabanka

Það eru Rauðir dagar hjá Íslandsbanka í þessari viku
með fræðslu og fundum um betri fjármálaþjónustu
Kynntu þér dagskrá Rauðra daga á www.islandsbanki.is

Betri fjármál á Rauðum dögum

Á morgun

Á dagskránni á morgun er meðal annars kynning á nýju
viðmóti Fyrirtækjabankans og kynningarfundur VÍB um fjármál
einstaklinga við starfslok.

Nýtt viðmót Fyrirtækjabanka
Kennsla og kynning á nýju viðmóti
Fyrirtækjabankans
Íslandsbanki Suðurlandsbraut 14
Kl. 8.00-9.00 - Þri. 7. okt.
Skráning á islandsbanki.is

Þú gætir unnið iPhone 6
Notaðu Íslandsbanka Appið í október og þú ert með í leiknum.
Kynntu þér Appið og iPhone leikinn á islandsbanki.is

Fjármál við starfslok
Fræðslufundur VÍB um fjármál
einstaklinga við starfslok
Íslandsbanki Kirkjusandi
Kl. 17.00-18.00 - Þri. 7. okt.
Skráning á islandsbanki.is

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook
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2
FLJÚGA YFIR ÍRAK Tvær herflugvélar frá bandaríska sjóhernum af tegundinni F-18E Super Hornets á flugi eftir að hafa fengið
eldsneyti yfir Írak, skömmu eftir að hafa varpað þangað sprengjum. Bandaríski herinn hélt áfram loftárásum sínum á skotmörk
Íslamska ríkisins í Sýrlandi og Írak um helgina.
NORDICPHOTOS/AFP

1
VIÐ FJÖLDAGRÖF Liðsmaður mexíkóska sjóhersins stendur vörð við veg hjá fjöldagröf

sem fannst skammt frá borginni Iguala á laugardag. 43 stúdentar hurfu og sex manns
dóu í borginni 27. september síðastliðinn. Þar höfðu stúdentarnir tekið þátt í mótmælum
vegna bágrar stöðu kennara. Lögreglan skaut á rútu þeirra og drap sex manns. Alls 22 lögreglumenn eru í haldi vegna árásarinnar.
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7DÈODQG

ÞAÐ FYRSTA Í HEIMINUM Fyrsta barn heimsins sem kemur í heiminn í gegnum leg sem hafði verið grætt í móðurina fæddist

í Gautaborg í Svíþjóð um helgina. Vegna þess hversu vel tókst til ákváðu foreldrar barnsins að nefna barnið Vincent, sem þýðir
„að bera sigur úr býtum“. Móðirin, sem er 36 ára Svíi, komst að því þegar hún var 15 ára að hún væri ekki með leg, sér til mikilla
vonbrigða.
KINDUR YFIR LUNDÚNABRÚ Fjárhirðar

+XD+LQRJ%DQJNRN

nýttu í gær rétt sinn
til að reka kindur yfir
Lundúnabrú. Með
atburðinum var endurvakin 800 ára gömul
hefð frá því þegar
eingöngu var hægt að
fara yfir Lundúnabrú til
að komast yfir Thamesána án þess að þurfa að
borga skatta.

IUDPDQGLVOÎËLUVOÑNXQRJJÎËXUPDWXU

4

7DÈODQG
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+XD+LQRJ%DQJNRN
VERÐ FRÁ:

.5

5
NÚMER FJÖGUR Marina Silva, forseta-

1¼QDUXP7DÈODQG¼XUYDOXWV\QLV
Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19, Kópavogi.
Sími 585 4000 www.uu.is

frambjóðandi fyrir hönd brasilíska sósíalistaflokksins, heldur fjórum fingrum á loft
eftir að hafa kosið í gær. Silva er númer
fjögur á kjörseðlinum en búist er við því að
annaðhvort hún eða Aecio Neves etji kappi
við sitjandi forseta, Dilma Rousseff, í þriggja
vikna kosningabaráttu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

6
SMITUÐ Heilbrigðisstarfsmenn leiða í burtu hina níu ára Nowa Paye frá Líb-

eríu eftir að í ljós kom að hún sýndi merki þess að hafa sýkst af ebóla-veirunni.
Þrír heilbrigðisstarfsmenn sóttu sex manneskjur sem eru grunaðar um að hafa
smitast af ebóla í þorpinu Freeman.
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1819 er n
ný upplýsingaveita sem veitir svör á hagkvæmari hátt
en áður h
hefur þekkst. Hringdu núna – 1819 veitir alltaf svar.
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SKOÐUN
Sex milljóna árlegur kostnaður er léttvægur:

Boðskapur friðar

F

riðarsúlan í Viðey verður tendruð næstkomandi
fimmtudag á fæðingardegi bítilsins og friðarsinnans
Johns Lennon. Friðarsúlan var eins og flestir muna
reist í Viðey árið 2007 og er í raun útilistaverk unnið af
Yoko Ono til minningar um eiginmann hennar heitinn.
Súlan er tákn fyrir baráttu hjónanna fyrir heimsfriði og lýsir upp
kvöldhimininn frá 9. október, fæðingardegi Lennon, ár hvert til
og með 8. desember en þann dag var Lennon myrtur árið 1980. Að
auki er Friðarsúlan tendruð nokkra aðra valda daga, á gamlárskvöld, í kringum vetrarsólstöður
og á sérstökum hátíðardögum.
Þá var hún tendruð sérstaklega í
ágúst síðastliðnum til að minnast
fórnarlamba átakanna á Gasa.
Fanney Birna
„Ljós er það sem heimurinn
Jónsdóttir
þarfnast. Við búum öll í skugga
ótta og ringulreiðar í hinum
fanney@frettabladid.is
mengaða heimi. Þetta ljós á
Íslandi verður aldrei slökkt, það er eilífðargeislinn sem við
sendum út til heimsins og geimsins til að gefa von og sannfæringu
um að draumar okkar geti ræst,“ sagði Yoko Ono þegar ákveðið
var að reisa súluna.
Friðarsúlan kostar Reykjavíkurborg um sex milljónir króna
á ári. Þetta kemur fram í svari menningar- og ferðamálasviðs
Reykjavíkur við fyrirspurn Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur, borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina í borgarráði. Sveinbjörg lagði fram fyrirspurnina í kjölfar þess að hún
gagnrýndi að Jón Gnarr tæki á móti sex milljóna króna styrk úr
friðarsjóði Yoko Ono. Hún taldi það skjóta skökku við að fyrrverandi borgarstjóri skuli þiggja styrk úr friðarsjóði Ono í ljósi
þess að Reykjavíkurborg greiði fyrir rekstur súlunnar. „Ég
hefði allavega ekki tekið við þessum styrk,“ sagði Sveinbjörg við
fréttastofu RÚV.
Reyndar tekur Jón Gnarr ekki persónulega á móti styrknum,
eins og síðar hefur komið fram, heldur velur hann gott málefni
sem friðarsjóðurinn styrkir síðan um þessa fjárhæð. Meðal fyrri
styrkþega má nefna tónlistarkonuna Lady Gaga sem styrkti samtök sem berjast gegn einelti.
Friðarsúlan hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem eitt af kennileitum Reykjavíkurborgar. Hún leggur sitt af mörkum við að gera
Reykjavík að einni af höfuðborgum friðar, mannréttinda og gleði
sem er góður boðskapur og sérstaða sem við ættum að vera stolt
af. En framlag og boðskapur Jóns Gnarrs í þá veru er eitt af því
sem mun gera borgarstjóratíð hans ódauðlega. Í því samhengi
verður sex milljóna árlegur kostaður að teljast harla léttvægur.
Það er hlutverk minnihlutans í borgarstjórn að veita meirihlutanum nauðsynlegt aðhald, sérstaklega varðandi meðferð útsvars
borgarbúa. Að því leyti eru spurningar borgarfulltrúans sjálfsagðar. Að auki hefur minnihlutanum í borgarstjórn undanfarið,
hvaða flokkar sem hann skipa, verið legið á hálsi fyrir að standa
sig ekki í stjórnarandstöðu. Það er fínt til þess að vita að einhver
ætlar að vera á vaktinni í andstöðunni næstu misseri.
Engu að síður vaknar upp mikilvæg spurning. Á hvaða vegferð
er viðkomandi borgarfulltrúi? Þetta er annað málið sem hann
setur á oddinn – áður hlaut hann verðskuldaða gagnrýni fyrir
fordóma gegn múslimum og andstöðu við byggingu mosku hér
á landi. Nú kemur hann sér í fjölmiðla fyrir að gera friðarsúlu
og friðarstyrkveitingar til góðra málefna hennar tortryggilegar.
Hvað kemur eiginlega næst?
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Toyota Landcruiser 150 GX
7 manna bíll - Nýskráður 10/2011 - Ekinn 71000
Aukahlutir, krókur, filmur, húddhlýf og
gluggavindhlýfar

Verð 7.990.000 uppl síma 864 7272
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Rödd samviskunnar
Hveitibrauðsdagar ríkisstjórnarinnar
eru sannarlega löngu liðnir. Fylgið á
meðal kjósenda mælist 38,5 prósent,
samkvæmt mælingu Capacent. Það
er um þremur prósentum minna en í
síðustu könnun. Jóhanna Sigurðardóttir,
fyrrverandi forsætisráðherra, spyr hvort
til of mikils sé mælst að fjármálaráðherra skili lyklunum að ráðuneyti
sínu. Og ungir sjálfstæðismenn,
sem jafnan eru kallaðir rödd
samvisku Sjálfstæðisflokksins,
skora á flokksforystuna í
ályktun að slíta samstarfinu
við Framsóknarflokkinn. Svo
er bara að sjá hvort forystan
heyrir röddina.
Ríkisvernduð einokun
Ögmundur Jónasson,

þingmaður VG, gerir alvarlegar athugasemdir við ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að leggja 370 milljóna
króna sekt á Mjólkursamsöluna. Sektin
var lögð á vegna þess að MS seldi samkeppnisaðila hrámjólk á 17 prósenta
hærra verði en aðilum sem eru tengdir
MS. Ögmundur segir að kerfið kringum
mjólkurframleiðslu virki vel, en það
þyrfti að skoða betur fákeppni á
smásölumarkaði. Afstaða Ögmundar
virðist mótuð af þeirri skoðun að
ríkisvernduð einokun sé eitthvað
skárri en önnur einokun. Hann
þarf að skýra betur hvernig það
getur staðist.

Orð skulu standa
Már Guðmundsson
seðlabankastjóri
var gestur útvarps-

þáttarins Sprengisandur á Bylgjunni í
gær. Þar sagði hann að ekki hefði verið
staðið við gefin fyrirheit um umsamin
laun. Hann sagðist ekki hafa áttað sig
á að fá vilyrðið skriflegt, sagðist vera
vanur að starfa í umhverfi þar sem
sögð orð standa. Hann fundaði með
þáverandi forsætisráðherra, Jóhönnu
Sigurðardóttur, og taldi sig fullvissan um að launin tækju ekki þeim
breytingum sem síðar varð. Þegar Már
var skipaður seðlabankastjóri til
ársins 2019 hafði hann á orði að
til greina kæmi að hætta áður en
skipunartíminn væri allur. Hann
sagðist ekki vera að leita sér að
öðru starfi, til þess hefði
hann ekki nokkurn tíma.
jonhakon@frettabladid.is
sme@frettabladid.is

HALLDÓR

Myndlist – vannýtt auðlind
Stofnaður var sérstakur myndlistarsjóður með lögum árið 2012 sem hefur
það markmið að auðvelda þeim sem
vinna við myndlist að koma metnaðarfullum verkefnum í framkvæmd. Fé úr
sjóðnum hefur eflt sýnileika myndlistar á Íslandi og styrkt stoðir menningarlífsins. Niðurskurður á fjárveitingum
í sjóðinn ógnar því góða starfi sem þar
hefur unnist.
Hlynur Helgason
Rannsóknir benda til þess að myndlektor í listfræði
list geti haft margþætt jákvæð áhrif
við Háskóla Íslands
á efnahagslífið. Öflug myndlist eykur
og formaður Listfræðafélags Íslands framleiðni og tekjur hjá þeim sem
vinna með beinum hætti við myndlist. Myndlist sem er sýnileg hefur
jákvæð áhrif á menningartengda ferðamennsku, sem skilar þjóðarbúinu hvað
mestum tekjum. Myndlist er einnig
hvati fyrir fjölbreyttara menningarlíf
sem laðar að sér hæft og vel menntað
fólk, eins og til dæmis lækna.
Við stöndum okkur bærilega í því að
styrkja kjarna myndlistarlífsins með
listamannalaunum. Hins vegar skortir
verulega leiðir til að koma starfi myndlistarmanna á framfæri. Sýnileiki
listarinnar hér á landi gæti verið mun
meiri og þar með menningarleg áhrif
MENNING

➜ Myndlist sem er sýnileg hefur

jákvæð áhrif á menningartengda
ferðamennsku, sem skilar þjóðarbúinu hvað mestum tekjum.

hennar. Þess vegna er myndlist hér á
landi vannýtt auðlind; við nýtum ekki
efnahagslega möguleika hennar nema
að litlu leyti.
Stofnun myndlistarsjóðs fyrir þremur árum var þess vegna skynsamleg og
hagkvæm aðgerð. Stefnt var að því að
efla hann smátt og smátt með auknum
fjárveitingum og auka þannig þjóðhagslegt gildi myndlistarstarfs til muna.
Það er því áhyggjuefni að í stað þess
að styrkja sjóðinn hefur Alþingi skert
fjárveitingar til hans verulega. Á síðasta ári drógust fjárveitingar saman
úr 45 milljónum í 25 milljónir. Nú er
lagt til að leggja einungis 15 milljónir
til sjóðsins. Í stað þess að bæta hóflegu
fé í sjóðinn, og efla þannig efnahagslegt gildi myndlistar, er grafið undan
starfinu. Þannig verður myndlistin, því
miður, áfram vannýtt auðlind.
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Fjölgun aldraðra ekki
vandamál
Í nýlegri könnun Help
Age International er
lagt mat á félagslega og efnahagslega
velferð eldri borgara
í 96 löndum. Ísland
er í sjöunda sæti á
listanum. Það kann hins vegar að
koma á óvart að helsti munurinn
á okkur og Noregi sem vermir
fyrsta sætið er ekki efnahagslegar
aðstæður aldraðra eða heilbrigði
þeirra, heldur menntunarstig
aldraðra. Þetta eru ánægjulegar
niðurstöður en um leið hvatning
til að gera enn betur. Öldruðum
fjölgar hratt um allan heim.
Íslendingar 70 ára og eldri eru nú
rúmlega 29.000. Eftir tuttugu ár
verða þeir tvöfalt fleiri. Í mínum
huga er fjölgun aldraðra ekki
vandamál–heldur staðreynd.
blog.pressan.is/eyglohardar
Eygló Harðardóttir, félagsog húsnæðismálaráðherra

Rás 2 felld inn í Rás 1
Nú hefur Rás 2 verið
töluð niður sem
verðlaus. Hún sé
lítið annað en einn
maður og nokkrir
hljómdiskar. Sérkenni
hennar við sölu auglýsinga hafa
verið afmáð með flutningi leikinna
auglýsinga á undan öllum fréttum
Ríkisútvarpsins. Þá hafa morgunþættir rásanna tveggja verið
sameinaðir. Allt bendir til að Rás 2
verði einfaldlega felld inn í Rás 1.
bjorn.blog.is
Björn Bjarnason,
fyrrverandi ráðherra

Oﬂof og oﬂast
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Ég man eftir því þegar ég var að
aka með föður mínum í gamla
daga og það kom rigning. Það
gat liðið drykklöng stund áður en
hann greip til sinna ráða gagnvart
henni. En þegar hann gerði það
setti hann rúðuþurrkurnar alltaf
á allra mesta hugsanlegan hraða,
hversu lítil sem rigningin var – þó
að þetta væru bara nokkrir dropar
– og þannig hélst það um nokkra
hríð, jafnvel eftir að rúðan var
löngu orðin þurr og farið að ískra
í henni. Hann var að hugsa um
annað – með hausinn fullan af ótal
hlutum, eins og það hét.
Mér dettur þetta stundum í hug
þegar ég fylgist með íslenskri
þjóðfélagsumræðu. Stundum
er eins og vanti í hana einhvers
konar miðstig, kannski hina frægu
meðalhófsreglu; stundum er eins
og umræðan taki ekki mið af
aðstæðum heldur nýlundunni og
skemmtanagildinu.
„Hún Ísafold er besta þjóð …“
Ég hitti á dögunum tékkneska
konu sem átt hafði þess kost að
hlýða á forseta Íslands tala um
land sitt og þjóð í fyrirlestri við
háskóla í landi hennar. Ég innti
hana nánar eftir fyrirlestrinum.
Hún hugsaði sig um, kurteislega,
og sagði svo eitthvað á þá leið að
hún teldi ekki að sumar þjóðir
væru snjallari en aðrar við lausn

einhverra mála, enda hefðu þjóðir ekki eiginleika einstaklinga.
Ég kinkaði kolli, skömmustulegur, leið eins og þetta væri mér að
kenna, sem það náttúrlega var
alls ekki – ekki frekar en þegar
ég var í Danmörku árið 2007 að
borða ís með dætrum mínum og
tvær rosknar konur sögðu við mig
byrstar – eins og bara rosknar
danskar konur geta orðið byrstar
– þegar þær urðu þess áskynja að
við værum íslensk: „Þið eruð alltaf
að kaupa eitthvað hér!“ Ég muldraði eitthvað um að ég hefði nú bara
verið að kaupa ís en ekki Magasin
du nord. En mér leið eins og þetta
væri allt saman mér að kenna.
Sem það var ekki.
En sem sé: forsetanum hættir
til þess að tala um okkur erlendis
eins og bílasali að selja bíl sem
hann er innst inni ekki viss um að
sé nógu góður.
Þetta er ein hliðin. Hin hliðin
speglar þetta oflof og er oflast.
Umræðan sem Gunnar Smári
stendur fyrir um að gerast nokkurs konar próventufólk í norska
ríkinu er sögð góð og gagnleg því
hún dragi svo vel fram hversu
langt að baki Norðurlandaþjóðum
Íslendingar standa á ótal sviðum.
Það gerum við áreiðanlega – og
gerðum það reyndar líka þegar
við stóðum í útrásinni, vansællar minningar. Gallinn er bara sá
að hugmyndin um aðild að Noregi
er mýrarljós. Þetta verður aldrei.
Það er verið að eyða umtalsverðu
hugviti, orku og fjöri í hugmynd
sem allir vita innst inni að er bara
leikur að hugsanlegum möguleika
– óraunhæf – og þegar það rennur upp fyrir fólki, sem það mun
gera (eins og það rann upp fyrir
Íslendingum á sínum tíma að það

var enginn grundvöllur fyrir viðskiptaútrásinni til Norðurlanda),
þá verður allt svart og ömurlegt
og allar umbætur og hugmyndir að
betra samfélagi virðast jafn óraunhæfar og þessi reyndist vera. Milli
þess að leggja undir sig Norðurlönd og leggjast undir Norðurlönd
hlýtur þó að vera einhver millivegur: til dæmis að reyna að vera fullgild Norðurlandaþjóð, taka okkur
til fyrirmyndar það besta úr þjóðfélagslausnum þeirra. Og svo
beina sjónum að aðild að ESB sem
er raunhæfur valkostur – og innan
seilingar ef við kjósum svo. Það er
eins og sá valkostur sé of raunhæfur til að vekja áhuga fólks.
Ísland er ónýtt–auðlind
Skrýtið. Við erum ýmist einhver
mikilfenglegasta þjóð allra tíma
eða þá bara alls engin þjóð. Annaðhvort fór bara þjóðarhratið til
Ameríku á sínum tíma eða þá eina
fólkið sem eitthvað gat. Annaðhvort er allt einskis virði nema
bændur eða þá allt sem aflaga
hefur farið var bændum að kenna.
Annaðhvort dóu allir sem eitthvað gátu eða bara afburðafólkið sem lifði af móðuharðindin. Í
umræðuna hér vantar svo oft eitthvert millisvæði, kannski áhuga á
sjálfum veruleikanum, sem alltaf
er síkvikur, mótsagnakenndur og
erfiður viðureignar.
Og við verðum að reyna að takast á við hann. Við verðum að vera
raunsæ. Við ættum ekki eyða orku
okkar og hugkvæmni í asnalegar
og óraunhæfar hugmyndir, þó að
asnalegar hugmyndir séu miklu
skemmtilegri en þær raunhæfu.
Það er töluvert alvörumál að vera
Íslendingur um þessar mundir.
Undir fótum okkar dunar sjálf

Forsetanum hættir
til þess að tala um
okkur erlendis eins og bílasali að selja bíl sem hann er
innst inni ekki viss um að sé
nógu góður.
Jörðin með öllum sínum feiknum
og ósamið er um skrilljónaskuldir
útrásarmannanna. Allt getur
gerst en þar með er ekki sagt að
allt eigi eftir að gerast – kannski
ekkert. En það hefði verið ágætt
að hafa í forsvari fyrir þjóðina
fólk sem hægt er að taka mark
á þegar það tjáir sig um landshagi, talar af yfirvegun en bullar ekki bara. Ísland er ónýtt auðlind en unga fólkið okkar verður
að fá þá tilfinningu að hér sé þess
vert að búa, það verður að fá þúsund sinnum betra kaup, betri
opinbera þjónustu, betri innviði,
meiri skynsemi, meiri andagift,
skemmtilegra og gjöfulla líf og
kærleiksríkari stjórnmálamenn.
Hér er ung og vel menntuð þjóð
sem getur skapað miklu meiri
verðmæti en henni er gefinn kostur á að gera. Ótal margt hefur
farið aflaga hjá okkur en hér er
líka sköpunarorkan geysileg, samfélagið er dýnamískt (já og þrasgjarnt); tækniþekking útbreidd,
fjölhæfni töluverð, tengslin sterk
og líka sú menning að fólk eigi
að reyna að bjarga sér og hjálpa
öðrum. Það er helsta verkefni
íslenskra stjórnmála nú að við
fáum fólk til að stjórna landinu
sem er eins og fólk og hugsar
eins og fólk. Þá getur Ísland alveg
verið land fyrir Jóhann.
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ÞETTA GERÐIST: 6. OKTÓBER 1991

1895 Samkomuhús Hjálpræðishersins í Reykjavík er vígt við
Aðalstræti.

Taylor giftist í áttunda sinn

1919 Sett eru lög um stofnun
hæstaréttar á Íslandi.

Þennan dag árið 1991 gekk bandaríska
kvikmyndastjarnan Elizabeth Taylor
óhikað og full bjartsýni upp að altarinu í
áttunda sinn.
Sá heppni var vörubílstjórinn Lawrence
Lee Fortensky, sem Liz kallaði ávallt
Larry. Þau voru gefin saman við hátíðlega
athöfn í Neverland, búgarði Michaels
Jackson, sem var besti vinur brúðarinnar.
Turtildúfurnar kynntust í áfengismeðferð í þurrkví fræga fólksins, kenndri við
Betty Ford.

1961 Hálfrar aldar afmælis
Háskóla Íslands er minnst og
Háskólabíó vígt við það tækifæri.
1980 Jarðstöðin Skyggnir
er tekin í notkun og var þá
komið gervihnattasamband við
útlönd.
2008 Geir Haarde forsætisráðherra Íslands flytur sjónvarpsávarp þar sem hann biður Guð
að blessa Ísland.

Komin alla leið frá
Kenía á styrktartónleika

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

HÓLMGEIR JÚLÍUSSON
sem lést sunnudaginn 28. september
verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn 8. október kl. 15.00.
Kristjana Björg Þorsteinsdóttir
Kristján Hólmgeirsson
Guðrún Sigurðardóttir
Júlíus Hólmgeirsson
Sveinrún Bjarnadóttir
Guðbjörg S. Hólmgeirsdóttir
Egill Kolbeinsson
Jónas Hólmgeirsson
Rebekka Þórisdóttir
Harry Þór Hólmgeirsson
Ólöf Jónsdóttir
Sveinbjörn Hólmgeirsson
Hanna Björk Hafþórsdóttir
afabörn og langafabörn.

Elín
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Elí
n Sigr
g ún Jónsdóttir
fr m
fra
mkv
k æmdastjóri

Hún var tuttugu árum eldri. En þótt Liz
færi nú með hjúskapareiðinn í áttunda
sinn var Larry bara eiginmaður númer
sjö, þar sem Liz hafði tvisvar gengið í
hjónaband með breska stórleikaranum
Richard Burton; fyrst í mars 1964 og
aftur í október 1975, eftir að þau höfðu
verið skilin í sextán mánuði.
Fyrri eiginmenn Elizabeth Taylor voru
Conrad „Nicky“ Hilton, Michael Wilding,
Michael Todd, Eddie Fisher, Richard
Burton og John Warner.
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Hin keníska Lucy Odipo, sem rekur Little Bees, 300 barna skóla í fátækrahverﬁ í Naíróbí,
er komin hingað til lands í boði íslenskra fjölskyldna sem styrkja börn í skólanum. Hún er
heiðursgestur á styrktartónleikum í Fríkirkjunni sem haldnir verða á miðvikudag.
„Hún Lucy hefur aldrei farið í flugvél
áður og var alveg hissa hvað það var
góð reynsla. Við fórum nokkur saman
út á flugvöll á föstudaginn að taka á
móti henni og borðuðum svo saman
hjá Margréti Kristínu (Fabúlu). Það
var frábær dagur,“ segir Dóra Kristín
Briem. Hún er í stjórn samtakanna
Vinir Kenía sem buðu Lucy Odipo hingað til lands en Lucy helgar líf sitt börnum í fátækrahverfi í Naíróbí í Kenía.
Lucy rekur þar skóla sem kallaður er
Little Bees og er orðinn eins og miðstöð vonar um framtíð og betra líf fyrir
börnin. Lucy er 64 ára. Hún býr í kofa á
skólalóðinni með fimmtán aukarúmum
og leyfir börnum að búa hjá sér sem
eiga ekki í önnur hús að venda.
Í nokkur ár hafa Íslendingar styrkt
börn í þessu hverfi og einnig fjármagnað að hluta nýjar skólabyggingar.
„Það eru 60 börn sem um 50 íslenskar
fjölskyldur styrkja og sá félagsskapur
hefur eiginlega safnað fyrir öllum
skólabyggingunum. Þær voru bara
bárujárnskofar með moldargólfum.
Í sumum voru trébekkir og borð en í
öðrum ekkert, engar bækur og engin
skriffæri,“ lýsir Dóra. Nú segir hún
tveggja hæða skólahús risið og litla
hliðarbyggingu við sem hýsir leikskóla,
hvorutveggja fyrir atbeina Íslendinga.
Lucy Odipo verður á landinu í tíu
daga og hún verður heiðursgestur á
styrktartónleikum sem haldnir verða
í Fríkirkjunni á miðvikudaginn 8.
október. Þar koma fram Bogomil Font
ásamt Tómasi R. Einarssyni, Ómari
Guðjónssyni og Kjartani Hákonarsyni, Védís Hervör Árnadóttir ásamt
Þórhalli Bergmann og Ásgeiri Ásgeirssyni, Unnsteinn Manúel ásamt Tómasi
Jónssyni og Gylfa Sigurðssyni. Unnur
Birna Björnsdóttir, Jón Ólafsson, Hildur Vala Einarsdóttir og Fabúla ásamt
barnakór.
„Allir listamennirnir vilja gefa vinnu
sína en allt sem inn kemur rennur til
Little Bees-skólans,“ segir Dóra og
tekur fram að tónleikarnir í Fríkirkjunni hefjist klukkan 20 og 2.500 kall
kosti inn.
gun@frettabladid.is

Reynsla – Umhyggja – Traust

önnumst við alla þætti þjónustunnar
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Með virðingu og
umhyggju að leiðarljósi
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fylgdarmaður Lucy, og Margrét Kristín Sigurðardóttir (Fabúla).

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Saga Sylvíu

LUCY OG SYLVÍA Sylvía er útskrifuð úr Little

Bees-skólanum og gengur vel í framhaldsskóla.

Stúlkan Sylvía Mwanikha er
dæmi um hvað skólinn og
styrktarforeldrar geta breytt
miklu fyrir barn sem fæðist inn í
erfiðar aðstæður fátækrahverfisins.
Sylvía hætti að geta
hreyft annan handlegginn
eftir bólusetningu þegar hún var
ungabarn. Hún var niðurlút lítil
stúlka sem fannst hún ekki geta
staðið jafnfætis öðrum börnum
en á örfáum árum gjörbreyttist
líf hennar. Íslenskir stuðningsforeldrar hennar stóðu fyrir söfnun
og kostuðu aðgerð á handleggnum sem hún getur núna notað.
Hún er útskrifuð úr Little
Bees-skólanum og komin í framhaldsskóla þar sem henni gengur
vel. Hún er hamingjusöm og
stefnir á að verða læknir.

Guðmundur
ur Ba
Bald
ldvin
insson
n
útfararþjónu
ónust
sta

Þegar andlát ber
að höndum
Hu
ugrún
rú Jónsdóttir
útfara
útf
a rþjónusta

LUCY LENT Á ÍSLANDI Dóra Kristín, Lucy Odipo, Brynhildur Jónsdóttir, Janes Samua,
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Við þjónum allan sólarhringinn
Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Hjartkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

PÁLL STEINAR BJARNASON

GYÐA GUÐJÓNSDÓTTIR
Goðheimum 1,
Reykjavík,

sem lést í faðmi fjölskyldunnar á hjúkrunarheimilinu Eir þriðjudaginn 23. september,
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 8. október kl. 15. Þeim sem vilja minnast hennar
er bent á Minningarsjóð Þórsteins Bjarnasonar, sem styrkir
sjónskerta til framhaldsnáms, reikningsnr. 0111-26-5712,
kt. 571292-3199, skýring: Þórsteinssjóður.
Valgerður Franklínsdóttir
Svanfríður Franklínsdóttir
og fjölskyldur.

Hrafnkell Eiríksson
Guðni Axelsson

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðausturlands 2. október. Minningarathöfn verður
í Vídalínskirkju fimmtudaginn 9. október
klukkan 11.00. Hann verður jarðsunginn frá
Hafnarkirkju í Hornafirði föstudaginn 10. október klukkan 14.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð en þeim sem vilja minnast
hans er bent á Heilbrigðisstofnun Suðausturlands.
Gróa Ormsdóttir
Helga Lilja Pálsdóttir
Birna Þórunn Pálsdóttir
Páll Rúnar Pálsson
Jón Pálsson
Björk Pálsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og

Sturlaugur Þorsteinsson
Sigurður Grímsson
Hrönn Björnsdóttir
Geir Þorsteinsson
fjölskyldur.

BLEIKA SLAUFAN Á FRÍMERKI
Krabbameinsfélagið hefur hannað frímerki með
Bleiku slaufunni og hefur Pósturinn tekið það í
sölu. Allur ágóði af sölu frímerkisins rennur beint
til Bleiku slaufunnar, herferðar Krabbameinsfélagsins gegn krabbameinum í konum.

JÓLASKAP
Það er ágætt að byrja
jólainnkaup snemma til
að draga úr stressi auk
þess sem það kemur
betur út fyrir budduna.
MYND/GETTY

VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ
GRANDA OG MJÓDD

DAG SEM NÓTT

TÍMANLEGA FYRIR JÓLIN
GLEÐILEG JÓL Það er gott að sýna fyrirhyggjusemi fyrir jólin og byrja snemma
að kaupa jólagjafir. Margar verslanir eru með góð tilboð þessa dagana og um
að gera að nýta sér þau og minnka stressið í desember.

Á

Veldu öruggt start með TUDOR.

%tOGVK|IèLā5YNāāVNRUULLV

sumum heimilum eru jólagjafakaup stór liður í heimilisbókhaldinu. Margar gjafir þarf að
kaupa og fimmþúsundkallarnir fljótir
að fjúka. Gott er að setja saman lista
strax í byrjun október yfir gjafir sem
þarf að kaupa. Síðan ætti gefandinn að
reyna að forvitnast um hvað kæmi sér
vel hjá viðkomandi jólabarni og grípa
vöruna á tilboðsdögum verslana. Það
er hægt að spara mikla peninga með
fyrirhyggju. Hins vegar þarf að athuga
að flestar verslanir eru með skilafrest í
einn mánuð nema samið sé um annað.
Rannsóknarsetur verslunarinnar
hefur birt spár fyrir jólin um komandi
jólavertíð. Að sögn Emils B. Karlssonar
forstöðumanns verður spáin í ár ekki
tilbúin fyrr en í byrjun nóvember. Á
síðasta ári varð nokkur aukning í jólasölu frá árinu áður eins og búist hafði
verið við.
„Fólk er ekki alveg komið í jólaskapið enn þótt snjóað hafi í Esjuna.
Við sendum tilkynningu og beiðni
eftir tillögum fljótlega. Síðan er sett
upp ákveðin valnefnd en hún finnur
út jólagjöfina í ár,“ segir Emil. „Við
munum í leiðinni koma með áætlun
um hver jólaverslunin gæti orðið. Þá

er velta ársins skoðuð og spár gerðar
eftir henni. Miðað við þá aukningu sem
orðið hefur í einkaneyslu á þessu ári
má búast við að hún eigi eftir að aukast
talsvert frá fyrra ári. Dregið hefur úr
verðhækkunum, sumar vörutegundir
lækkað og gengið styrkst. Allt þetta
gefur vonir um aukna veltu í verslun,“
segir Emil. „Við vitum að það hefur
orðið mikil aukning í sölu raftækja
á þessu ári. Vörugjaldslækkun sem
kemur til framkvæmda eftir áramót er í
sumum verslunum þegar komin á. Það
er jákvætt,“ segir Emil.
Sandra Arnardóttir, verkefnastjóri
markaðsdeildar hjá Smáralind, segir að
kaupmenn séu bjartsýnir með jólasölu. Um 25-30 þúsund manns komu í
Smáralind á miðnæturopnun á fimmtudag til að nýta sér afslætti sem í boði
voru. „Það var greinilegt að fólk var að
kaupa jólagjafir og nýta sér afslætti.
Við höfum verið með vel heppnaða
miðnæturopnun tvisvar á ári,“ segir
Sandra. Þegar hún er spurð hvort fleiri
slíkir tilboðsdagar verði til jóla, segir
hún það ekki ákveðið. „Yfirleitt eru
þetta óvæntar uppákomur, ákveðnar
með stuttum fyrirvara.“

■ elin@365.is

TILBOÐ Sandra Arnardóttir segir að einhverjir
séu þegar byrjaðir að
kaupa jólagjafir.

RANNSÓKN Emil B.
Karlsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs
verslunarinnar, segist
búast við meiri jólasölu
en í fyrra.

FÓLK| HEIMILI
VEGGSKREYTING
„Við erum í leiguhúsnæði svo það
má ekki mikið bora í
veggi og eins fannst
mér ekki heillandi
að eiga á hættu að
eitthvað gæti dottið
yfir okkur ef það
kæmi jarðskjálfti.“
Svartir vegglímmiðar urðu fyrir valinu sem auðvelt er
að taka niður aftur.
MYNDIR/SARA HLÍN

LOKADAGUR
ÚTSÖLUNNAR

B k
Barskápar
Glerskápar
Skenkar
Speglar
Sófaborð
Bókahillur
Púðar

10-70

Sófasett
Tungusófar
Hornsófar
Stakir sófar
af
Borðstofuborð
Sjónvarpsskápar
Fjarstýringavasar

%

afsláttur
völdum vörum

Verð áður 428.900 kr.

Sjónvarpsskápur Cubic TV2

19.900 kr.
Þú sparar 40.000 kr.

Dýnustærð 193x200

19.900 kr.
77.000 kr.
Þú sparar 144.900 kr.

HEIMILI Sara Hlín Hilmarsdóttir lífsstílsbloggari er að koma sér fyrir á nýju
heimili á Selfossi. Hún segir vegglímmiða sniðuga leið til að hressa upp á
leiguhúsnæði þar sem síður má bora í veggi.

V

99.900 kr.
Sjónvarpsskápur Salsa

SVART OG HVÍTT

Verð áður 28.000 kr.

Skenkur 216,5x55x84 cm

69.900 kr.

*Verð á dýnu
Verð með botn 99.000 kr.

ÍÍSLENSKIR SÓFAR Í ÖLLUM STÆRÐUM
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ið fluttum úr 150 fermetra húsnæði í rétt um 40
fermetra. Undanfarið hef ég því verið að græja
og gera fínt hjá okkur,“ segir Sara Hlín Hilmarsdóttir lífsstílsbloggari þegar hún er spurð út í nýjustu
framkvæmdirnar á heimilinu.
Meðal annars fékk svefnherbergi fjölskyldunnar
andlitslyftingu. „Strákurinn okkar sefur núna inni hjá
okkur og mig langaði til að gera hornið hans meira fyrir
hann en tengja það samt svefnherberginu. Ég bjó því til
nafnið hans úr stafaborða sem ég fékk frá Omdesign og
hengdi yfir rúmið óróa eftir Fanneyju Svansdóttur, með
svartri, hvítri og gulri flugvél. Svo horfði ég á þennan
stóra hvíta vegg sem er við bæði höfðagaflinn okkar og
hans og velti fyrir mér hvað ég ætti að gera. Við erum
í leiguhúsnæði svo það má ekki mikið bora í veggi og
eins fannst mér ekki heillandi að eiga á hættu að eitthvað gæti dottið yfir okkur ef það kæmi jarðskjálfti. Ég
hafði séð skemmtilega vegglímmiða, krossa, á erlendum bloggum og rakst svo á þá hjá Form límmiðar. Ég
plataði karlinn minn í að setja þá upp og er ótrúlega
ánægð með útkomuna. Hann bölvaði mér nú svolítið
þegar hann hófst handa og þurfti að mæla allt út. En
þó kom okkur á óvart hvað þetta var fljótlegt. Svona
límmiðar eru frábærlega sniðugir til að skreyta leiguhúsnæði.“
Sara segist vera frekar mínimalísk þegar hún er beðin að lýsa stílnum á heimilinu. Hún sé hrifin af klassískum hlutum og fer varlega í litaval.
„Ég vil hafa alla veggi hvíta og nota frekar litla aukahluti til að poppa upp. Ég er hrifin af svörtu og hvítu en
þá er auðvelt að leika sér að því að bæta einhverju við
sem er í tísku. Til dæmis passar koparliturinn sem er
mikið núna vel við svart og hvítt. Það er nauðsynlegt
að breyta alltaf aðeins til. Þá er svo gaman að koma
heim.“
Sara Hlín hefur bloggað um innanhússhönnun, tísku
og lífsstíl á www.fagurkerar.is síðasta ár auk þess að
stunda stílistanám í fjarnámi við London College of
Style. „Ég lýk náminu um áramótin og svo taka vonandi
spennandi tímar við,“ segir Sara.

LÍFSTÍLSBLOGGARI Sara Hlín
Hilmarsdóttir
bloggar á Fagurkerar.is og stundar
stílistanám í fjarnámi við London
College of Style.

SMART Sara Hlín
segir nauðsynlegt
að breyta reglulega
til og raða hlutunum upp á nýtt.
Þá sé svo gaman
að koma heim.
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HEILBRIGÐ KYNFÆRI KVENNA
RARITET KYNNIR „For Women“ frá OptiBac hefur öfluga virkni gegn bakteríusýkingum, þvagfærasýkingum og sveppasýkingum á
kynfærasvæði kvenna.

F

or Women er áhrifarík lausn fyrir konur
sem vilja náttúrulega og dugandi leið
gegn hvimleiðum sýkingum á kynfærasvæði.
„„For Women“
markar tímamót sem
fyrirbyggjandi meðferð og forvörn gegn
bakteríusýkingum,
þvagfærasýkingum
og sveppasýkingum á
kynfærasvæði kvenna.
Það hefur verið rannsakað á fleiri en 2.500
konum í rúmlega
EYGLÓ LINDA
þrjátíu ár í fjölmörgum
HALLGRÍMSDÓTTIR
klínískum rannsóknum
næringarþerapisti
og gefa niðurstöður
góðar vísbendingar
um virkni gegn ofantöldum sýkingum,“ segir
Eygló Linda Hallgrímsdóttir,
næringarþerapisti C.E.T.
Eygló hefur áralanga
reynslu af því að aðstoða
fólk við hin ýmsu vandamál
sem tengjast heilsu og næringu.
„Það er viðurkennt
að meltingarflóran hefur
gríðarleg áhrif á heilsu fólks
og mikilvægi þess að halda
flórunni í góðu jafnvægi
gegnir lykilhlutverki í því að
viðhalda heilbrigðu ónæmiskerfi og stuðla að góðri næringarupptöku. Þá er ekki
síður mikilvægt að viðhalda
góðu jafnvægi á bakteríuflóru kynfærasvæðisins og

vegna lágs hlutfalls estrogens en hátt hlutfall
estrogens bætir bakteríuflóruna og þar með
varnir líkamans á náttúrulegan hátt.“

ekki nóg að bakteríuflóra meltingarkerfisins
sé góð til að leiðrétta eða fyrirbyggja vandamál vegna sýkinga á kynfærasvæði. Því er
góð viðbót við aðrar bætibakteríur (probiotic-vörur) á markaðinum að hafa blöndu eins
og „For Women“ frá OptiBac til að byggja
upp bakteríuflóruna beint á kynfærasvæði
kvenna,“ segir Eygló.
Sjö af hverjum tíu konum fá einkenni
sveppasýkingar á kynfærasvæði einhvern
tímann á ævinni og ein af hverjum tíu finnur
fyrir einkennum allt að fjórum sinnum á ári.
Um helmingur kvenna fær þvagfærasýkingu
að minnsta kosti einu sinni á ævi sinni og 30
prósent kvenna eru með króníska sýkingu
vegna sama vandamáls. Þá fær þriðjungur
kvenna þrálátar bakteríusýkingar sökum
þess að sýklalyf virka einungis til skamms
tíma.
„Góðu fréttirnar eru hins vegar þær að
með tilkomu „For Women“ er
loks komin lausn sem virkar
á náttúrulegan hátt,“ segir
Eygló.

GÓÐAR BAKTERÍUR TIL
VARNAR
OptiBac Probiotics „For Women“ er tekið inn sem hefðbundið fæðubótarefni.
„Bakteríublandan fer í
gegnum meltingarkerfið
niður á kynfærasvæðið og
sest þar að með fulla virkni
gegn sýklum, gersveppum
og óæskilegum bakteríum. Á
kynfærasvæðinu byggir „For
Women“ upp gott umhverfi
heilbrigðrar bakteríuflóru sem

FYRIR KONUR „For Women“ frá OptiBac er örugg,
náttúruleg og virk lausn gegn þrálátum sýkingum á
kynfærasvæði kvenna.

dafnar og verndar þetta viðkvæma og mikilvæga svæði,“ segir Eygló.
Bakteríusýkingar á kynfærasvæði eiga
meðal annars upptök sín í leggöngum vegna
ójafnvægis í bakteríuflóru góðra og slæmra
baktería.
„Á sama hátt og í þörmum má laga vandann með því að leiðrétta bakteríuflóruna með
inntöku Probiotics-gerla. Konur á blæðingum
eru líklegri til að þjást af þvagfærasýkingu

BESTA FORVÖRNIN ER GÓÐ
BAKTERÍUFLÓRA
Heilbrigð bakteríuflóra í meltingarvegi gegnir mikilvægu hlutverki í góðri
heilsu. Dagleg inntaka vinveittra gerla styrkir ónæmiskerfið.

M

eltingin er nánast fullkomin eftir að ég fór
að nota OptiBac Probiotics-gerlana,“ segir
jógakennarinn Marta Eiríksdóttir.
„Ég er með viðkvæma meltingu og hef þjáðst af
meltingaróþægindum í langan tíma. Því fylgir tilheyrandi vanlíðan, þreyta og orkuleysi en eftir að ég
byrjaði að nota OptiBac Probiotics-gerlana hef ég ekki
fundið fyrir þessum hvimleiðu einkennum.“
Streita, lélegt eða einhæft mataræði og sýklalyfjanotkun hafa neikvæð áhrif á þarmaflóruna, ásamt
mikið unninni matvöru sem skortir nauðsynlega gerla
sem bæta þarmaflóruna. Því er ráðlagt að taka inn vel
rannsakaða meltingargerla á degi hverjum.
Í þörmum fyrirfinnast bæði góðar og vondar bakteríur. Talið er mikilvægt að hlutfall góðra baktería sé
yfir 70 prósent. Margir kannast við óþægindi í meltingarvegi vegna slæmra baktería, eins og loft í maga,
magakrampa, niðurgang og hægðatregðu, og ef slæmt
ástand í þarmaflórunni varir lengi er það talið geta leitt
af sér ýmsa kvilla: ofnæmi, óþol, minni vörn gegn umgangspestum og sýkingum, bólgusjúkdóma og veikingu
á ónæmiskerfinu sem leitt getur af sér alvarlega sjúkdóma.
Auk þess að nota One Week
Flat á hverjum degi notar Marta
For Every Day Extra (sterkan)
sem hefur einstaklega góða
virkni og inniheldur fimm ítarlega rannsakaðar bakteríutegundir. Þar má nefna L. Acidopilus NCFM® sem hefur fengið
lofsamlega umfjöllun í yfir 75
viðurkenndum vísindaritum.

EXTRA STERKUR FYRIR DAGLEGA
HEILSU (PROBIOTIC)
● Extra sterk Probiotic-formúla með 20 milljörðum af
lifandi bakteríum í dagskammti.
● Inniheldur fimm ítarlega
rannsakaðar bakteríutegundir, m.a. L. Acidopilus
NCFM® – yfir 75 greinar
birtar í viðurkenndum vísindaritum.
● Vinnur á IBS (Irritable bowel
syndrome) – 20 prósent
fólks þjást af IBS.
● Virkni hefur verið sönnuð
í fjölmörgum rannsóknum,
eins og við IBS, ofnæmi og
fyrir þá sem eru á sýklalyfjum. Er ónæmisbætandi
fyrir eldra fólk.
Mælt með fyrir alla sem
lifa hröðu og streituvaldandi lífi, þá sem nota
sýklalyf oft eða að staðaldri og fólk með meltingarvandamál, svo sem:
IBD (Ulcerative colitis,
Diverticulitis, Crohn’s
disease), Candida-ofvöxt
eða IBS.
VELLÍÐAN Marta Eiríksdóttir jógakennari hefur góða reynslu af ObtiBac
Probiotics-gerlunum sem komu meltingu
hennar í fullkomið lag. MYND/DANÍEL

HVAR FÆST OPTIBAC PROBIOTICS ?

VIRK, ÖRUGG OG NÁTTÚRULEG LAUSN
■ „For Women“ inniheldur meðal annars tvo
stofna af öflugum bakteríum; Lactobacillus
rhamnosus GR-1© og Lactobacillus reuteri
RC-14. Það eru einu gerlarnir sem sannað
hefur verið í klínískum rannsóknum að komist
lifandi í gegnum meltinguna að kynfærasvæði.
■ Allar aðrar vörur sem innihalda flórubætandi
bakteríur setjast að í þörmum og er ætlað að
vinna þaðan gegn sýkingum á kynfærasvæði.
OptiBac „For Women“ kemst í gegnum meltinguna að kynfærasvæði á þremur til fjórum
dögum, sest þar að, fjölgar sér og virkar
gegn óæskilegum bakteríum á kynfærasvæði
kvenna.
■ Til að koma í veg fyrir endurteknar sýkingar,
slá á einkenni og gera meðferðina áhrifaríkari
getur verið gott að taka „For Women“ samhliða sveppa- og sýklalyfjum, séu þau notuð
sem meðferðarúrræði.
■ „For Women“ frá OptiBac Probiotics er til
inntöku. Mælt er með að taka tvö hylki á dag,
tveimur tímum eftir að sýklalyf er tekið inn
sem meðferð. Konur með endurteknar sýkingar eða krónísk einkenni geta tekið eitt hylki
á dag sem forvörn.
■ „For Women“ er örugg, náttúruleg og virk
lausn. Engar aukaverkanir eru þekktar við
lyf né önnur bætiefni. Má taka inn samhliða
hefðbundnum bætibakteríum (probiotics)
fyrir þarma- og meltingarveg.
Nánari upplýsingar á www.facebook.com/
optibaciceland og í flestum apótekum og
heilsuverslunum um land allt.

FÁÐU FLATAN MAGA
Ertu með loft í maganum og þjáist af vindverkjum?
Þá er lausnin fundin með hjálp vinveittra meltingargerla frá OptiBac Probiotics.

É

g get ekki hugsað mér að vera
án gerlanna,“ segir Marta
Eiríksdóttir jógakennari um
OptiBac Probiotics-gerlana sem
hún hefur notað
að staðaldri í ár.
„Gerlarnir
hjálpa til við
niðurbrot
mjólkursykurs
og sterkju í
meltingarvegi
og koma í veg
fyrir óþægindi
sem tengjast
fæðuóþoli,“
segir Marta,
sem reynir eftir
megni að sneiða
hjá mjólkurvörum, sykri, glúteni og unnum
kjötvörum.
„Líkami
minn þolir ekki
þessar matvörur. Meltingin
fer úr skorðum
og ég verð
þreytt og orku-

laus. Vissulega getur verið erfitt að
sneiða hjá þessum fæðutegundum
en þegar ég borða mat sem ég þoli
illa á ég alltaf til poka af „One Week
Flat“ í veskinu.“
Marta mælir hiklaust með OptiBac Probiotics-vörunum.
„Ég nota „One Week Flat“, sem
dregur úr lofti í maga og gerir
þaninn kvið flatari. Það er sjö daga
kúr sem inniheldur vinsamlegar
bakteríur eins og acidophilus og
prebiotics-trefjar fyrir þá sem þjást
af óþægindum vegna lofts í maga.
Einn af hverjum fimm fær þaninn
maga, einu sinni eða oftar í mánuði, sem getur stafað af fæðuóþoli,
streitu, fyrirtíðaspennu, tíðahvörfum eða lélegu mataræði. Því er
gott að nota „One Week Flat“ til að
draga úr áhrifum þungs matar og
sætinda.“

GÓÐUR ÁRANGUR Marta Eiríksdóttir jógakennari hefur góða reynslu af
OptiBac Probiotics-trefjunum og notar
„For a Flat Stomach“ til að fá flatan maga.

Apótekarinn, Apótekið, Apótek Suðurnesja, Apótek Vesturlands, Árbæjarapótek, Borgarapótek, Garðsapótek, Lyf og heilsa, Lyfja, Heilsuhúsið, Heilsutorgið Blómaval, Heilsuver,
Lyfjaver, Lifandi Markaður, Lyfjaval, Lyfsalinn, Rimaapótek og Urðarapótek.

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

BÍLAR &
FARARTÆKI

1 EIGANDI !
M-Benz C200 Kompr. Avantgarde
02/2008 ek aðeins 52 þ.km innfl nyr
(raðnr 124757) verð nú 3490 !!!

BMW 320d f30. Árgerð 2014, ekinn
9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
7.890.000. Rnr.990959.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

MERCEDES-BENZ E 300 CDI.
Árgerð 2010, ekinn 141 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000.
Rnr.990612.

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

VW Golf trendline. Árgerð 2012, ekinn
87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.450.000. Rnr.100973.

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

BMW 545i SMG. Árg 1/2004, ek128
Þ.KM, 334hö, SMG skipting, head
up display, leður, lúga, hlaðinn
aukabúnaði, Lítur út sem nýr, Verð
3.490.000. Rnr.118879. Er í salnum,

HYUNDAI Santa Fe II. Árgerð 2013,
ekinn 51 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 5.290.000. Tilboð 4.700.000.

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

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 34 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
4.790.000. Rnr.990662. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

HYUNDAI Santa Fe III. Árgerð 2013,
ekinn 67 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.980.000.Tilboð 5.680.000.
Save the Children á Íslandi

NÝ A-LINER EXPEDITION
ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur ofl,
ATH aðeins 1 stk eftir á þessu frábæra
verði, Verð aðeins 2.490.000kr, Er á
staðnum hjá okkur,

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

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

TOYOTA Land cruiser 150. Árgerð
2013, ekinn 41 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 8.900.000. Rnr.240361.

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433,
Opið virka daga 10-18.00 og lau 11-15

http://www.isband.is

SUZUKI Grand Vitara. Árgerð 2012,
ekinn 80 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
3.590.000. Tilboð 3.390.000.
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Sími 512 4900
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Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

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*

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
Einbýli með stórbrotnu útsýni við Rituhóla í Reykjavík

Opið hús í dag mánud. 06. okt. frá 17:15 til 17:45
OP

Í einkasölu 326,9 fm einbýlishús
með frábæru útsýni í efrabreiðholti
Reykjavíkur. Húsið er skráð 199
fm , en hefur verið stækkað með
nýtingu á nestu hæð. Húsið
skiptist í fjögur herb. rúmgóðar
stofur, tvö baðherbergi, saunakleﬁ
og geymslur. 30 fm bílskúr með
geymslu undir. Falleg lóð og
frábært útsýni. Verð 64,5 milj.
Uppl. veitir Heiðar í S:693-3356
eða á heidar@valholl.is

IÐ

HÚ

S

Falleg 145,3 fm hæð með bílskúr við Efstasund í Reykjavík.

Opið hús í dag mánud. 06. okt. frá 18:15 til 18:45.
OP

Í einkasölu falleg 145,3 fm hæð í
þríbýlishúsi við Efstasund í Reykjavík. Hæðin er 113 fm,
þrjú herbergi og tvær stofur.
Falleg gólfefni, nýlega endurnýjað baðherbergi, og nokkur ár
síðan að eldhús og tréverk var
endurnýjað. Bílskúrinn er 32,3
fm og í kjallara er sameiginlegt
þvottarhús og sérgeymsla, innan
gengt í sameign. Verð 39,0 milj,
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða
á heidar@valholl.is

IÐ

HÚ

S

Fallegt hús við Fiskakvísl
Valhöll Fasteignasala og
Þórunn Pálsdóttir sölufulltrúi
s. 773-6000 kynna: Glæsilegt
endaraðhús í Ártúnsholti auk
96 fm íbúðar í kjallara sem er
ekki í skráðum fermetrum.
Húsið er við Fiskakvísl og er 271,2
fm. Einstaklega fallegur garður umlykur húsið. Gengið er inn
í forstofu með innbyggðum fataskápum, flísalagt herbergi þar
inn af. Úr forstofu er komið inn
í bjart opið hol. Á vinstri hönd er
parketlagt herbergi og við hlið
þess flísalagt þvottahús með vaski
og nýlegri innréttingu. Á móti er
stórt baðherbergi sem hefur verið
endur nýjað á smekklegan hátt.
Þá er rúmgott hjónaherbergi með
mjög góðu skápaplássi og útgangi
á svalir með tröppum niður í bakgarð. Við hliðina á hjónaherbergi
er stórt parketlagt herbergi.
Gengið er upp parketlagðan
stiga á aðra hæð hússins. Komið
er upp í bjartar og glæsilegar

Vandað raðhús við Fiskakvísl í Ártúnsholti.

samliggjandi borðstofu og stofu
með mikilli lofthæð, arni og einstaklega fallegu útsýni. Úr stofu
er gengið út á svalir norðanmegin
með útsýni til Esjunnar og sjávar.
Sunnanmegin á hæðinni er snyrtilegt eldhús og þaðan gengið út á
stórar flísalagðar suðursvalir. Við
hliðina á eldhúsi er eitt herbergi
til viðbótar sem er nýtt sem sjónvarpsherbergi í dag. Þar á móti er
baðherbergi með nýlegum flísum
á gólfi. Öll hæðin fyrir utan baðherbergi er parketlögð. Úr stofu

Kvíslartunga 96 - 270 Mosfellsbær

Arnartangi 63 - 270 Mos.

IÐ

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

OP

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

S
HÚ

Mjög fallegt 217,4 m2 parhús á
tveimur hæðum við Kvíslartungu 96 í
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, forstofu,
þvottahús, geymslu, sjónvarpshol,
eldhús, stofu og bílskúr. Eignin er skráð
217,4 m2, þar af parhús 190 m2 og
bílskúr 27,4 m2. V. 48,7 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Ánanaust 15 -101 Reykjavík
Glæsileg 93 m2, 3ja herbergja íbúð
á 3ju hæð í lyftuhúsi við Ánanaust
15 í Reykjavík. Glæsilegt útsýni til
Snæfellsness, út á sjó og til Esjunnar.
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús
og stofu. Sérgeymsla er á hæðinni.
V. 35,9 m.

Nýtt á skrá

94 m2 endaraðhús á einni hæð. Eign í barnvænu og rólegu hverfi. Stór og gróin sérgarður í suðurátt. Húsið skiptist í tvö til þrjú
svefnherbergi, forstofu, eldhús, baðherbergi,
þvottahús, stofu og borðstofu. V. 29,5 m.

Hagaland 2 - 270 Mos.

Uglugata 56-58 - 270 Mosfellsbær
Nýjar 4ra herbergja íbúðir með
sérinngangi í nýju fjórbýlishúsi sem
nú er í byggingu í Helgafellslandinu í
Mosfellsbæ. Mjög fallegur staður, neðst í
götu við opið svæði, stutt í skóla og íþróttasvæðið að Varmá. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar með innréttingum. Gólfefni eru
eikarparket og flísar. Afhending í febrúar
2015.

Nýtt á skrá

Seljavegur 11 -101 Reykjavík
66,2 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu
hæð í þríbýlishúsi við Seljaveg 11 í
Reykjavík. Rólegur, eftirsóttur staður.
Gott útsýni. V. 23,5 m.

Nýtt á skrá

Laus strax
Hátún 4 – 105 Reykjavík

Nýtt á skrá

Mikið endunýjuð, mjög falleg 117,6
m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í
lyftuhúsi við Hátún 4 í Reykjavík.
Glæsilegt útsýni. Tvennar stórar svalir. Aðeins tvær íbúðir eru á hæðinni.
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
geymslu, hol, baðherbergi, eldhús,
stofu og borðstofu. Sérgeymsla er á
jarðhæð.V. 41.6 m.

er gengið upp teppalagðan stiga
í stóra bjarta efri stofu með þakgluggum.
Bílskúrinn er tvöfaldur með rafdrifnum hurðaropnurum, nýlegum
flísum og rúmgóðu geymslulofti.
Falleg íbúð er í kjallara. Sérinngangur er inn í íbúðina úr bakgarði. Einstök eign á þessum vinsæla stað sem vert er að skoða.
Ekki hika við að hafa samband
til að fá frekari upplýsingar. Þórunn Pálsdóttir í síma 773-6000 eða
thorunn@valholl.is

Uglugata 56 136,2 m2 íbúð á jarðhæð ásamt 30,2 m2 bílskúr V. 42,5 m.
Mjög falleg 116,9 m2 neðri sérhæð með innbyggðum bílskúr. Eignin er skráð 116,9 m2,
þar af íbúð 92,3 m2 og bílskúr 24,6 m2. Eignin
skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús,
forstofu, baðherbergi, þvottahús og bílskúr.
Helleulagt bílastæði. Fallegur garður með
timburverönd. V. 32,5 m.

Uglugata 58 136,2 m2 íbúð á jarðhæð V. 38,9 m.
Uglugata 58 150,8 m2 íbúð á 2. hæð ásamt 30,2 m2 bílskúr V. 44,8 m.

Álmholt 15 - 270 Mosfellsbær
86,2 m2, 3-4ra herbergja íbúð á neðri
hæð með sérinngangi í fjórbýlishúsi
neðst í botnlanga við Álmholt 15 í
Mosfellsbæ. V. 24,9 m.

Vallarás 1 - 110 Rvk.

Nýtt á skrá

Laus strax
Þorláksgeisli 27, íbúð 306 - 113 Reykjavík

IÐ

OP
Björt 87,2 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í lyftuhúsi. Eignin er laus til afhendingar
strax. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
baðherbergi, sjónvarpshol, eldhús og stofu.
V. 24,9 m.

S
HÚ

Opið hús fimmtudaginn 9. október
frá kl. 17:00 til 17:30
Mjög falleg 113,5 m2, 4ra herbergja
íbúð með fallegu útsýni á efstu hæð í
3.ja hæða lyftuhúsi, ásamt bílastæði
í bílakjallara. Eignin skiptist í þrjú
svefnherbergi, baðherbergi með sturtu
og baðkari, þvottahús, eldhús, stofu
og borðstofu. Sérgeymsla í kjallara.
Áhvílandi lán ca. 30,2 m. V. 35,9 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
Nýhöfn 2-6, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 4ra herbergja íbúðir.
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða nýju fjölbýli í Sjálandinu við smábátahöfnina. Sjávarútsýni er frá stofum
og eldhúsum í öllum íbúðum. Um er að ræða
íbúðir frá 123,5 fm. upp í 152,6 fm. ásamt lokaðri
og upphitaðri bílageymslu. Íbúðirnar eru ýmist
með góðum svölum eða stórum timburveröndum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða ﬂísar
á baðherbergjum og þvottahúsum.
Staðsetning er frábær við sjávarsíðuna í
Garðabæ og stutt í frábær útivistarsvæði, sem
og alla þjónustu.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars

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

Síðumúli. Glæsileg skrifstofuhæð.
Glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð og mikið endurnýjuð skrifstofuhæð við Síðumúla 27 í Reykjavík.
Hæðin skiptist í móttöku, tíu afstúkaðar skrifstofur,
tvo stór opin rými þar sem væri hægt að útbúa
ﬂeiri skrifstofur ef vill, stórt fundarherbergi, eldhús
með nýlegum innréttingum og tvo salerni. Manngengt geymsluris liggur yﬁr allri hæðinni. Sameign
er öll til fyrirmyndar og stigahús er nýlega ﬂísalagt.

Iðnaðarhúsnæði óskast
Óskum eftir 200 – 300 fermetra iðnaðarhúsnæði með góðum innkeyrsludyrum.

Verð 69,5 millj.
V

Staðsetning:
Grandi, Skútuvogur , Múlar eða Höfða.
2JA HERBRGJA
US

LA

3JA HERBERGJA
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Árakur – Garðabæ. 3ja herbergja.

AX

R
ST

TIL

KIRKJULUNDUR – GARÐABÆ

SELVOGSGRUNN.

- Glæsileg og vönduð 92,2 fm. íbúð á jarðhæð.
- Lyfta og sér stæði í bílageymslu.
- Parket á gólfum. Baðherbergi og þvottah. eru ﬂísalögð.
- Íbúðin er til afhendingar strax.
- Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.
33,4 millj.

- Rúmgóð 93,5 fm. íbúð á 1. hæð í 5 íbúða húsi.
- Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð.
- Góðar svalir til vesturs.
- Sér merkt bílastæði fylgir með íbúðinni.

US

LA

IGU

LE

Til leigu vel skipulögð og afar glæsileg 104,7 fm.
íbúð á efri hæð í tveggja hæða litlu fjölbýlishúsi á
mjög góðum stað í Akralandinu í Garðabæ. Sér
inngangur er í íbúðina og hundahald því leyﬁlegt.
Stórar og skjólgóðar svalir til suðurs. Staðsetning
eignarinnar er frábær. Stutt er í leikskóla, skóla,
íþróttasvæði og aðra þjónustu.
Íbúðin er laus til leigu strax.

32,9 millj.

AX

R
ST

SUMARBÚSTAÐIR
SUMARBÚ
ÚSTAÐIR

SUMARBÚSTAÐIR
SUMARBÚ
ÚSTAÐIR

SKÓGARSEL -REYKJAVÍK.

RÚGAKUR – GBÆ. SÉRINNGANGUR.

SUMARHÚS VIÐ ÞINGVALLAVATN.

SUMARHÚS Á EIGNARLANDI,

- Rúmgóð 106,7 fm. íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi.
- Sér inngangur frá svalagangi.
- Fallegar samstæðar eikarinnréttingar.
- Sér stæði í bílageymslu og tvær geymslur fylgja.

- 142,9 fm. íbúð á 1. hæð að meðtaldri 24,5 fm. sér geymslu.
- Fataherbergi innaf hjónaherbergi.
- Stórar og skjólgóðar svalir til suðurs.
- Sér stæði í bílageymslu í kjallara.

Nýlega endurnýjaður sumarbústaður á einstökum stað á
vatnslóð við Þingvallavatn. Bústaðurinn stendur á 4.000 fm.
gróinni eignarlóð í landi Nesja með stórkostlegu útsýni yﬁr
vatnið og fjallahringinn. Timburverönd á þrjá vegu er við bústaðinn og útsýnis nýtur af báðum hæðum. 50,0 millj.

88,1 fm. nýlegt (2007) sumarhús á tveimur hæðum á eignarlandi í Öldubyggð, Grímsnesi, (skammt frá 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. 26,0 millj.

39,9 millj.

44,9 millj.

HÓLMATÚN

BÁSBRYGGJA

Hólmatún - Garðabæ.

Básbryggja. Raðhús – sjávarútsýni.

Glæsilegt og nýinnréttað 129,7 fm. raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á góðum stað við Hólmatún í Garðabæ.
Húsið stendur á 536,8 fm. eignarlóð, sem er með stórri steyptri innkeyrslu, hellulagðri verönd með skjólveggjum og tyrfðum
grasﬂötum. Eignin var öll endurnýjuð að innan á mjög vandaðan og smekklegan máta fyrir 2 árum síðan. Þá var skipt um eldhúsinnréttingu og tæki, gólfefni, innihurðir, baðherbergi o.ﬂ. Mikil lofthæð er í alrými sem í eru stofa og eldhús. Húsið er nýmálað
að utan. Verð 44,9 millj.

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. Þrjú
herbergi og þrjú baðherbergi. Hellulögð verönd til vesturs. Verð 56,9 millj.

Rituhólar – frábær útsýnisstaður

BLIKANES

Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka
3ja herbergja íbúð með sér inngangi á neðri hæð
hússins. Húsið stendur á frábærum útsýnisstað
við Elliðaárdalinn. Þrjár samliggjandi stofur með
mikilli lofthæð. Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús
með nýlegum innréttingum. Stórt fjölskyldurými.
Auðvelt er að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill.
Tvöfaldur bílskúr. Lóðin er 850,0 fm að stærð með
steyptum bomanite veröndum.

Verð 95,0 millj.
V

Valhúsabraut – Seltjarnarnesi.
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.
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.

Blikanes – Garðabæ
Glæsilegt og vel staðsett um 265 fm. einbýlishús á tveimur
pöllum á sunnanverðu Arnarnesi. Húsið var allt innréttað uppá
nýtt árið 2006 m.a. voru bæði baðherbergi endurnýjuð, lagður
gólfhiti í allt húsið og skipt um raﬂagnir og neysluvatnslagnir.
Rúmgóðar og bjartar samliggjandi stofur, vandað eldhús með
hvítum sprautulökkuðum innréttingum. Um 50 fm. hjónaherbergi
og fjögur barnaherbergi. Gufubað innaf baðherberginu. Lóðin er
nýlega mikið endurnýjuð með hellulögn, lýsingu og stórri afgirtri
verönd.

Verð 99,0 millj.
V

Verð 99,0 millj.
V

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA - 6 HERBERGJA

ARATÚN - GARÐABÆ.

NJÁLSGATA - HEIL HÚSEIGN.

SAFAMÝRI- 4RA HERBERGJA ÁSAMT BÍLSKÚR.

Mjög gott um 212,2 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 36,9 fm. bílskúr. Bílskúr er innréttaður sem vinnustofa, en getur einnig nýst sem studíóíbúð. Rúmgóðar
stofur með arni. Garðstofa með útgangi á verönd. Opið eldhús með nýlegri
háglansinnréttingu. Þrjú til fjögur herbergi. Ræktuð lóð með afgirtri viðarverönd.
Verkfæraskúr er á lóð. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn.
51,9 millj.

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 90,2 fm. tveggja íbúða hús (kjallari og hæð) á
frábærum stað miðsvæðis í Reykjavík. Báðar íbúðirnar eru með sérinngangi. Búið er
að endurnýja m.a. innréttingar, gólfefni, glugga og gler. Eignin er í útleigu með mjög
góðum leigutekjum.

Falleg 100,4 fm. íbúð á 3. hæð ásamt 21,1 fm. bílskúr eða samtals 121,5 fm. við
Safamýri. Búið er að endurnýja eldhús, innihurðar og gólfefni að hluta. Hús að utan
í mjög góðu standi. Flísalagðar og yﬁrbyggðar svalir til vesturs. Rúmgóð stofa. Þrjú
herbergi.
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42,9 millj.

32,9 millj.

4RA - 6 HERBERGJA

4RA - 6 HERBERGJA

LÁGHOLTSVEGUR - REYKJAVÍK.

FLYÐRUGRANDI - 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ.

TRÖLLAKÓR- KÓPAVOGI. 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ.

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.
59,9 millj.

Falleg 155,5 fm. íbúð við Flyðrugrandann. Íbúðin er skráð 131,5 fm. og bílskúrinn
sem er í bílskúralengju við húsið er skráður fm. Rúmgóð stofa og borðstofa með
útgengi á stórar suðursvalir. Eldhús er með sérsmíðaðri innréttingu úr rauðeik. Þrjú
herbergi. Öll íbúðin er lögð með rauðeikarparketi, utan baðherbergis og þvottahúss.

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 svefnh.. 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.

45,5 millj.

FROSTASKJÓL

LÆKJARFIT

Frostaskjól - Einbýlishús.

Lækjarﬁt – Garðabæ

Mjög vel staðsett og vel skipulagt 356,2 fm. einbýlishús á þremur hæðum að meðt. 24,9 fm. bílskúr við Frostaskjól í vesturbæ
Reykjavíkur. Rúmgóð stofa og sólskáli. Borðstofa með útgangi á verönd. Sjónvarpsstofa. Fimm herbergi. Auðvelt væri að útbúa
aukaíbúð í kjallara hússins. Aðkoma að húsinu er mjög góð og eru 3-4 bílastæði á lóðinni. Staðsetning er frábær, stutt í skóla,
leikskóla, íþróttasvæði KR og verslanir. Lóðin er fullfrágengin og ræktuð með skjólsælli viðarverönd. Hiti er í hellulagðri innkeyrslu
og stéttum fyrir framan húsið. Aukabílastæði er við gaﬂ á bílskúr og mætti koma fyrir tveimur bílum þar.

Stórglæsilegt og frábærlega skipulagt 253,2 fm. einbýlishús á einni hæð með mikilli lofthæð, gólfsíðum gluggum og vönduðum
innréttingum á þessum frábæra stað við skóla- og íþróttasvæðið í Garðabænum. Húsið er teiknað af Sigurði Hallgrímssyni og
innanhússarkitekt er Guðbjörg Magnúsdóttir. Lofthæð í húsinu er allt að 3,3 metrar og innihurðir eru 2,7 metra háar. Allar innréttingar í húsinu eru úr svartbæsaðri eik og sprautulakkaðar. Barnaherbergin eru 12,7 og 12,9 fermetrar að stærð og hjónaherbergi er enn stærra, með baðherbergi innaf. Húsið er fullbúið að innan utan gólfefna en þó er búið að ﬂísaleggja votrými.
Verð 89,9 millj.

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

HJÁLMAKUR

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

DREKAVELLIR 10 221 HAFNARF.

- NÝLEGT GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS.

HLÍÐARHVAMMUR 3 200 KÓP.

ÍBÚÐ MERKT 02-01.

ÍBÚÐ MERKT 00-01.
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Nýlegt afar vandað og glæsilegt ca 300 fm einbýlishús m. 37 fm bílskúr á
einstaklega góðum stað í Akrahverfinu í Garðabæ. Vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar eru í húsinu og er húsið einstaklega vel hannað og frágengið.
Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar stofur, gólfhiti , vandaðar raflagnir með
miklum innnbyggðum lýsingum o.m.fl. V. 125 m.


Góð 150 fm fimm herbergja sérhæð í nýlegu fjórbýli við Drekavelli í Hafnarfirði.
Tvö baðherbergi og stórar suðursvalir. Eignin verður sýnd mánudaginn
6.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36 m. 8250

HÁALEITISBRAUT 41 108 RVK.

SPÓAHÓLAR

ÍBÚÐ MERKT 04-03.

LYNGBREKKA 11 200 KÓP.

- TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA
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ÍBÚÐ MERKT 02-01.
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Mjög góð og vel skipulögð endaíbúð á 4.hæð í góðu fjölbýlishúsi á einstaklega góðum útsýnisstað. Tvennar svalir. Góð og vel um gengin sameign. Þrjú
herbergi, stór stofa, eldhús og baðherb. Tvær geymslur í kjallara. Útsýnið er
einstakt í þrjár áttir og nær frá Bláfjöllum og að Esjunni yfir borgina. Eignin
verður sýnd mánudaginn 6.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 m. 4451


Vorum að fá í sölu 3ja herbergja 80 fm íbúð á 1. hæð sem þarf að innrétta
frá grunni. Áð innan er eignin ný máluð með nýjum rafmagnstenglum. Góðar
suður svalir. Eignin verður sýnd mánudaginn 6.október milli kl. 17:15 og kl.
17:45. V. 18,5 m. 4608

NEÐSTALEITI 9 103 RVK.

LANGHOLTSVEGUR 159 104 RVK.

- LAUST STRAX
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Mjög góð 139,9 fm 4ra herbergja í búð á annarri hæð í litlu fjölbýli við
Neðstaleiti ásamt stæði í lokuðum bílakjallara. Íbúð á rólegum og eftirsóttum
stað nálægt allri helstu þjónustu.Eignin verður sýnd þriðjudaginn 7. október
milli kl. 17:15 og 17:45. V. 38,9 m. 4477


Um er að ræða glæsilegt og vandað hús með innbyggðum bílskúr og sambyggðu hestahúsi. Eignin er á þremur pöllum þ.e. götuhæð, efri hæð og neðri
hæð. Mikið útsýni er yfir Elliðavatn. Eignin er laus við kaupsamning. Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 7.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 115 m. 4248

BOÐAGRANDI 7 107 RVK.

ÞINGVAÐ 61-81 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 06-02.


Vel staðsett 4ra herbergja 106,4 fm efri hæð með sameiginlegum inngangi.
Stór stofa, þrjú svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Íbúðin þarfnast
standsetningar að hluta. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 7.október milli kl.
17:15 og kl. 17:45. V. 27 m. 4612

ASPARHVARF 18 203 KÓP.

ÍBÚÐ MERKT 02-02.


3ja herbergja standsett íbúð í lítið niðurgröfnum kjallara í tvíbýlishúsi. Lóðinni
hefur verið skipt og er því hvor íbúð með sér lóð. Eldhús og baðherbergi hafa
verið standsett, gólfefni, hitalagir auk skolp- og drenlagna. Þá hefur gler verið
endurnýjað að miklu leyti. Hurðir eru nýjar, rafl- og hitalagnir o.fl. Eignin
verður sýnd mánudaginn 6.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 24,5 m. 3704


Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 278 fm einbýlishús með aukaíbúð í kjallara.
Nýbúið er að timburklæða húsið, endurnýja glugga, gler, hurðir lagnir og
margt fleira. Íbúðin í kjallara er 3ja herbergja og algerlega nýstandsett. Í aðal
íbúð eru fjögur rúmgóð svefnherbergi, stórar stofur, endurnýjað fallegt eldhús,
útgengið á timburverönd og í garð, tvö baðherbergi og þvottahús. Góð auka
verönd í garði með stórum geymslu skúr. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
7.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 74,9 m. 4124

TÚNGATA 8

MÖGULEG 90-95% LÁN.

EINBÝLI Í MIÐBORGINNI
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2ja herbergja falleg íbúð á 6. hæð í lyftublokk með sérinngang af svölum.
Glæsilegt útsýni. Mikil sameign. Sér geymsla fylgir í kjallara en flatarmál
hennar virðist ekki vera inn í heildarstærð íbúðarinnar. Góð áhvílandi lán. Laus
strax. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 8.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 24,5 m. 8263


Ný raðhús í byggingu við Þingvað í Reykjavík. Húsin eru á tveimur hæðum
með bílskúr og allt að 100 fm svölum. Fallegt útsýni. Húsin skilast tilbúin til
innréttinga og lóðin fullfrágengin. Hægt að fá lengra komið. Fjögur til sex
svefnherbergi, tvö baðherbergi og tvær stofur. Mögulegt 10% viðbótarlán frá
byggingaraðili til 20 ára. Um er að ræða alls 11 raðhús. V. 49,5 m. 4586


Einstakt einbýlishús í miðborginni. Húsið er hæð, rishæð og kjallari. Aðalhæð:
Þrjár glæsilegar samliggjandi stofur, eldhús, forstofa, snyrting og hol. Einnig
bakinngangur með rými innaf sem nýtist sem búr og er með skápum. Í stofuloftum eru fallegir bitar. Hurðir á milli stofa eru hvítlakkaðar og með gylltum
hurðarhúnum. Karmar og gluggapóstar eru hvítlakkaðir. Eldhús er fremur lítið.
Gömul innrétting. Gólfefni er gólfdúkur að mestu leyti. 4131

EINBÝLI

Grjótasel 7 109 Reykjavík
Vel staðsett 291,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum við
Grjótasel. Á neðri hæð er 2ja - 3ja herbergja aukaíbúð
með sér inngangi. Lokað hefur verið á milli hæða en
auðvelt er að opna þar á milli aftur. V. 54,5 m. 4622

Snyrtilegt og mikið endurnýjað 106,6 fm raðhús á einn
hæð við Naustahlein í Garðabæ ásamt bílskúr. Eignin er í
nágrenni við Hrafnistu og hægt að nýta þjónustu þaðan.
Eignin skiptist í anddyri, þvottahús, tvö svefnherbergi,
baðherbergi stofu og eldhús. V. 35 m. 4631

Fífusel 37 109 Reykjavík

Rauðamýri 15 270 Mosfellsbæ

Akurvellir 1 - 221 Hafnarfjörður

Skriðustekkur 24 109 Reykjavík
Fallegt tveggja hæða 302 m2 einbýlishús með bílskúr
við Skriðustekk í Reykjavík. Fjögur svefnherbergi,
stofa, borðstofa, fjölskyldu- sjónvarpsrými, eldhús, tvö
baðherbergi og þvottahús. Fallegur og skjólgóður garður.
V.57,9 m.

Klapparstígur 14 101 Reykjavík

Naustahlein 23 210 Garðabæ

Raðhús á einni hæð samtals 163,3 fm þ.a.e. bílskúr 31,9
fm. Húsið er fullbúið að utan, tilb. til innréttinga að innan.
Góð staðsetning í grónu hverfi. Húsið er til afhendingar
við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 38,0 m. 3947

HÆÐIR

Ágæt 4-5 herbergja 143,3 fm íbúð við Fífusel í Reykjavík.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og aukaherbergi í
sameign með aðgengi að baðherbergi. Íbúðin er laus til
afhendingar. V. 26,5 m. 4249

Akurvellir 1 er 133 fm 4ra - 5 herbergja endaíbúð á 2.hæð
í lyftuhúsi með miklu útsýni. Eikarinnréttingar. Í dag eru
fjögur svefnherb. í íbúðinni en samkv. teikningu eru þau 3.
Sérþvottahús. Laus strax. Sölumenn sýna. V. 31,0 m. 3974

Glæsilega 3ja herbergja íbúð 3. hæð með útsýni út á sjó.
Eignin skiptist í hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Íbúðin er laus strax.
V. 39,9 m. 4294

Stóragerði 12 108 Reykjavík
Falleg 3ja herb. 83 fm íbúð á 1.hæð í vel staðsettu húsi
ásamt 18,5 fm bílskúr. Tvö svefnh. . Endurnýjað eldhús.
T.f. þvottav. á baði. Suðursvalir. Endurn. þak og fl. Mjög
snyrtileg nýl endurn. sameign m. nýl. teppi. V. 27,5m. 4043

3JA HERBERGJA

Staðarsel 3 109 Reykjavík
Fallegt og vel viðhaldið 292 fm einbýli með tvöföldum
bílskúr á stórri og gróinni lóð við Staðarsel. Garðurinn
er mjög fallegur og skjólgóður með timburverönd. Góð
bílastæði eru fyrir framan bílskúra og í götu. V. 59,7 m.
4562

Skúlagata 40a 101 Reykjavík
Blásalir 22 201 Kópavogur
Gnoðarvogur 84 104 Rvk. hæð og bílskúr.
Falleg og mjög vel skipulögð 5-6 herbergja 126 fm neðri
sérhæð ásamt 34,8 fm mjög góðum bílskúr. Sérinngangur. Fjögur svefnherbergi, stofa og borðstofa. Rúmgott
eldhús. Suðursvalir. Falleg ræktuð lóð. V. 39,9 m. 4402

Glæsileg 3ja herbergja 99,6 fm íbúð á 10. hæð í vönduðu
álklæddu lyftuhúsi. Út af stofunni eru svalir með frábæru
útsýni til suðurs, vesturs og austurs. Stæði í bílageymslu
fylgir. Örstutt er í alla þjónustu m.a. sundlaug, skóla,
matvöruverslanir o.fl. V. 35,9 m. 4544

Snyrtileg 3ja herbergja 87 fm íbúð í góðu lyftuhúsi við
Skúlagötu. Þvottahús innan íbúðar og stæði í bílskýli
fylgir. Aðgangur að sameiginlegu sauna, heitum potti og
líkamsræktaraðstöðu. V. 28,9 m. 3991

ATVINNUHÚSN.

Fléttuvellir 24 - 221 Hafnarfjörður
Glæsliegt mjög vel skipulagt og fallega innréttað 208 fm
einbýlishús m. innbyggðum 57 fm tvöföldum bílskúr. Flísar
á öllum gólfum. Fjögur svefnherbergi. Hvítar innréttingar, granít á borðum. Tvö baðherbergi. Innangengt
í bílskúrinn sem er flísalagður. Góður garður við húsið.
Laust strax ,sölumenn sýna. V. 50,0 m. 4490

PARHÚS

Ægisgata 10 101 Reykjavík
Sigtún 25 glæsileg efri hæð - Bílskúr.
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

Ægisgata 10 er 143,2 fm íbúð sem er á 2.hæðum á
einstaklega góðum stað í vesturborginni ofan við höfnina.
Íbúðin er 3ja -4ra herbergja með fallegum innréttingum,
tveimur baðherbergjum parketi og flísum á gólfi, mikil
lofthæð á efri hæð og innbyggð lýsing. Laus við kaupsamning og sölumenn sýna. V. 38,0 m. 4511

Norðurhella 17 220 Hafnarfjörður
Norðurhella 17 allt húsið sem stendur á 2120 fm lóð. Góð
aðkoma. Eigninni er skipt upp í fjórar einingar, skráð
tvö verslunarbil á 1.hæðinni með innkeyrsluhurðum á
baklóðinni og efri hæðin er skráð samkomusalur annarsvegar og skrifstofur hinsvegar. V. 62,5 m. 4518
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Þrastarás 35 220 Hafnf.. Glæsilegt parhús
Mjög gott einstaklega skemmtilega skipulagt parhús
hæð og ris samtals 216 fm m innb. 31,4 fm bílskúr (sem
er innréttaður) 5 svefnherbergi, tvær stofur. Góðar
innréttingar, parket og flísar á gólfum að mestu. Stór
timburverönd og skel(pottur) Glæsilegt útsýni til fjalla og
borgarinnar. V. 54,0 m. 4443

RAÐHÚS

Hæð í Hlíðunum til leigu
Til leigu er falleg 150 fermetra sex herbergja sérhæð í
góðu húsi í Hlíðunum. Íbúðin verður leigð til lengri tíma.
Leiguverð 250 þúsund á mánuði. Góð meðmæli óskast.
Uppl. veitir thorleifur@eignamidlun.is

Víðimelur - Laus til afhendingar
Ný uppgerð og glæsileg 77,4 fm 3ja herb. íbúð ásamt 22,5
fm bílskúr. Ný gólfefni, nýtt baðherbergi, gler og gluggar
yfirfarnir, endurn. skolplagnir, rafmagn og rafmagnstafla
í sameign ofl. Íbúðin er staðsett rétt við Háskólann, ný
máluð og laus til afhendingar. V. 36,5 m. 4498

4RA-6 HERBERGJA

Borgartún - Skrifstofuhúsnæði
Glæsilegt ca 260 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæði í
lyftuhúsi. Eignin skiptist í þrjár lokaðar skrifstofur, fundarherbergi, tvö opin vinnurými, tvær snyrtingar, baðherbergi og eldhús. 4615

Atvinnuhúsnæði óskast
Traust fyrirtæki óskar eftir 3000
fm húsnæði fyrir höfuðstöðvar
sínar.
Uppl. gefur Sverrir Kristinsson

Hraunbær 109C og D 110 Reykjavík.
Tvö glæsil. raðhús á 2.h. á mjög góðum stað neðarlega í
Hraunbænum. Húsin eru 113,3 fm að stærð. Sérinngangur og sérlóð. Þrjú svefnherb. Parket og flísar. Fallegar
nýl. hvítar innréttingar, innb. íssk. og uppþv.vél fylgja
einnig fylgir þvottavél í þvottahúsi. Til afhendingar við
kaupsamning. V. 36 m. 4465

Bláhamrar 4 112 Reykjavík
Eskivellir - 4ra m. bílskýli
4ra herbergja 115,6 fm endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin snýr til vesturs og
norðurs. Stórar valir eru til vesturs. 4642

3ja herbergja 84,5 fm íbúð á 3. hæð með sérinngang frá
svölum og stæði í bílageymslu í lyfthúsi. Íbúðin skiptist í
anddyri, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi.
V. 27,9 m. 4449

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Við Styðjum
Bleiku slaufuna 2014

520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali 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

Markarvegur 3

108 Reykjavík

89.000.000

Boðagrandi 1

107 Reykjavík

27.900.000

Reyðarkvísl 12

68.900.000

110 Reykjavík

NEÐST Í FOSSVOGI

OPIÐ HÚS mánudaginn 6.okt. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 81.5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 6.okt. kl. 18.30-19.00

Bílageymsla

Herbergi: 9

Stærð: 367,5 m2

Bílskúr

Auka íbúð

Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 4.hæð með stæði í lokaðri bílageymslu
á þessum eftirsótta stað í Vesturbænum þar sem stutt er í skóla, leikskóla og
Háskóla íslands. Óhindrað útsýni er til suðurs yﬁr Reykjavík og KR völlinn. Eignin
er laus til afhendingar um mánaðmótin okt-nóv.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Frábært fjölskylduhús með mikla tekjumöguleika. Gott endaraðhús á þremur
hæðum með auka íbúð í kjallara. Frábært útsýni er til vesturs yﬁr Reykjavík. Í aðalhluta eignarinnar eru 3-4 góð svefnherbergi en í aukaíbúðinni eru 1 svefnherbergi.
Bílskúrinn er sérstæður og undir honum er geymsla með sérinngangi.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Holtsbúð 91

Frjóakur 8

210 Garðabær

64.900.000

210 Garðabær

99.500.000

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN.
Herbergi: 8

Stærð: 238 m2

Bílskúr

Frábært fjölskylduhús á besta stað í Fossvoginum alveg
neðst niðri við Skóræktina. Húsið er á tveimur hæð með
bílskúr og glæsilegum garði. Í eigninni eru 4 mjög góð svefnherbergi og fjórar stofur. Húsið er mjög viðhaldslítið að utan
þar sem það er múrsteinaklætt. Húsið hefur verið töluvert
endurnýjað að innan og er hið glæsilegasta. Frábært skipulag
er milli hæða.

OPIÐ HÚS mánudaginn 6.okt. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 5

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 7.okt. kl. 17:30-18:00

Stærð: 245,8 m2

Herbergi: 5

Stærð: 270,4 m2

Upplýsingar veitir Berglind sasteignasali í gsm: 694 4000

Gullfallegt og mjög vel við haldið einbýlishús með 4 svefnherbergjum (áður 6),
fallegri sólstofu, viðamiklu útsýni og fallegum og grónum garði. Upphaﬂega
tvöfaldur bílskúr en nú eru 2 herbergi, baðherbergi og geymsla/þvottahús í bílskúr.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Nýlegt einbýli á einni hæð með 4 svefnherbergjum í einu allra vinsælasta hverﬁ
Garðabæjar - Akralandinu. Húsið er vel skipulagt með svokölluðu fjölskyldurými
sem í er eldhús, stofa, borðstofa og sjónvarpsrými. 4 svefnherbergi auk tveggja
baðherbergja öll við norðausturvegg hússins.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Klapparberg 27

Langalína 2b

Þorrasalir 5-7

111 Reykjavík

57.900.000

210 Garðabæ

36.900.000

201 Kópavogur

38.400.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 6.okt. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 7.okt. kl. 17:30 – 18:00

Einbýlishús

Herbergi: 3

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús ásamt bílskúr á endalóð með Elliðaárdalinn
við lóðarmörkin, fallegt útsýni yﬁr Elliðaár og fjallahringinn til austurs. Húsið er á
tveimur hæðum og allar vistarverur eru rúmgóðar, stór verönd og fallega gróin lóð
er umhverﬁs húsið. Drauma fjölskylduhús, vel skipulagt og einstök staðsetning.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

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

Falleg og vel skipulögð fullbúin ný 4 herbergja íbúðir á 2. hæð auk stæðis í
bílageymslu á frábærum stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan
golfvöllinn við Víﬁlsstaði. Vandaðar innréttingar frá INNX, eikarparket á gólfum,
forstofa, baðherbergi og þvottahús ﬂísalögð. Stutt er í verslanir, skóla, sundlaug,
íþróttahús og golfvöllinn.Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Grænatún 12

Skúlagata 20

Sunnubraut 44

200 Kópavogur

44.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 6.okt. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5

BÓKAÐU SKOÐUN

Stærð: 121,7 m2

101 Reykjavík

Herbergi: 4

24.800.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 7. okt. kl. 17.30-18.00

Stærð: 170,8 m2

Herbergi: 2

Stærð: 118,5 m2

200 Kópavogur

74.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 6.okt. kl. 18.30-19.00

Stærð: 64,3 m2

Herbergi: 6

Stærð: 248 m2

Bílskúr

Sjarmerandi og vel skipulagt einbýlishús ásamt bílskúr og stórum, grónum
garði miðsvæðis í Kópavogi. Um er að ræða 130,8 fm einbýlishús ásamt 40fm
sérstæðum bílskúr . Svefnherbergin eru þrjú og tvær rúmgóðar stofur. Húsið var
málað að utan fyrir ca 3 árum, bílaplan er hellulagt með hita og nýlega var sett
dren við húsið. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Falleg og vel skipulögð íbúð á jarðhæð með góðri verönd í fjölbýlishúsi fyrir eldri
borgara. Innréttingar eru vandaðar, svefnherbergi rúmgott, tengi fyrir þvottavél á
baðherb. og geymsla innan íbúðar. Íbúðin á hlutdeild í samkomusal á 1.hæð og
húsvarðaríbúð. Aðgangur er að mötuneyti, hárgreiðslustofu oﬂ. Húsvörður er í
húsinu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Mjög fallegt einbýlishús með stórglæsilegu útsýni yﬁr sjóinn og Arnarnesið til
suðurs. Húsið hefur fengið gott viðhald. Í eigninni eru 4 stór herbergi, þrjú salerni,
tvennar stofur og eldhús. Auðvelt er að skipta húsinu upp í tvær íbúðir. Frá efri
hæð hússins er glæsilegt útsýni út yﬁr fallegar suðursvalir með glerhandriði.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Ferjuvað 13-15

Birkihæð 4

Markarflöt 47

110 Reykjavík

29.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 6.okt. kl. 18:00-18:30
Herbergi: 3

Stærð: 92,4 m2

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega 92,4 fm íbúð með sérinngangi á 1. hæð,
ásamt stæði í bílageymslu, á frábærum stað í Norðlingaholti í Reykjavík. Rúmgóð
svefnherbergi. Vönduð gólfefni. Útgengi í sérgarð þar sem hægt er að gera
verönd. Þvottahús inn af forstofu.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

210 Garðabær

56.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 6.okt kl. 18:15-18:45
Herbergi: 4

Stærð: 184 m2

Fallegt raðhús með góðri lofthæð og innbyggðum tvöföldum bílskúr á þessum
fallega útsýnisstað í Garðabæ. Stór timburverönd til suðurs er fyrir aftan húsið.
Nýlega búið að yﬁrfara þak og tréverk á húsinu. Til stendur að mála hús að utan
ﬂjótlega. Laust ﬂjótlega.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

210 Garðabæ

68.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 7. okt. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5

Stærð: 185 m2

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

Þorrasalir 13–15

201 Kópavogur

Verð: 32 - 48,2 M

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Stærð: 93-126 m2

Fjölbýlishús

Fasteignasalan TORG kynnir nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra herbergja íbúðir á
þessum vinsæla stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við
Víﬁlsstaði. Einstaklega fallegt útsýni. Stærðir frá 91 fm - 126 fm.
Afhending í júní 2015.
Upplýsingar:
Óskar sölufulltrúi gsm 893 2499
Þóra fasteignasali gsm 822 2225

Lundur 2-4-6

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Fasteignasali

822 2225 893 2499

HESTHÚS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Kópavogur

Verð: 37-75 millj | NÝBYGGING

Er með nokkur hesthús til sölu; í Víðidal, Almannadal,
Spretti, Kjóavöllum og í Hafnarﬁrði. Í sumum tilfellum
kemur til greina að leigja fram í júní 2015. Núna er rétti
tíminn til þess að koma sér fyrir með hestana sína fyrir
veturinn.

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Klettás 15

210 Garðabær

59,9m

LÆKKAÐ VERÐ!

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 8.okt kl. 17:00-18:00 að Lundi 4
Herb.: 2-4

Stærð: 104,7-153,4 m2

Um er að ræða 2-4ra herbergja íbúðir, með hita í gólfum og vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum og
þvottahúsi eru ﬂísar á gólﬁ.
Verið innilega velkomin í Opna húsið.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali, gsm: 699 4610

Vogatunga 8

200 Kópavogur

Sigríður
Fasteignasali

699 4610
Verð: 54.900.000
OPIÐ HÚS mán. 6.okt kl. 17:30-18:00
Herb.: 5

Stærð: 188 m2

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.
Uppl. Þorsteinn fasteignasali, gsm: 694 4700
OPIÐ HÚS mánudaginn 6.október kl. 17:30-18:00
Herb.: 6

Stærð: 269,6 m2

4ra herbergja endaraðhús með bílskúr ásamt 2ja herbergja íbúð í kjallara. Einstakt útsýni frá efri hæð. Eldhús á efri
hæð endurnýjað að hluta, stáltæki og steinn á borði, eldhús kjallara endurnýjað, stáltæki. Baðherbergi á báðum
hæðum endurnýjuð. Útgengi út á svalir frá stofu á efri hæð, niðurgengt út í garð.
Uppl. Dórothea fasteignasali, gsm: 898 3326

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 3326

694 4700

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
-Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

- Fallegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir lyftuhúsi.

-Stærðir frá 90,6 fm. til 153,8 fm.

- Fullbúnar án gólfefna

-Bílaeymsla

- Baðherbergi og þvottahús flísalagt og fullbúið

-Lyfta

- Stærðir frá 102 fm. -122 fm.

-Innréttingar og hurðir frá Parka

- Vandaðar innréttingar frá Trésmiðjunni GKS
og tæki frá Gornje.

-Eldhústæki eru frá Gorenja
-Húsið klætt með álklæðningu að utan

- Flestar íbúðir með tvennum svölum.

-Afhending í september 2014

- Mynd-dyrasími.

-Verð frá 27,7-46 millj.

- Bílgeymsla.
- Örfáar íbúðir eftir

Hraunás - Garðabær - Einbýli

Þrastarás Parhús Hfj. - Einstök staðsetning.
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

Einstaklega skemmtilega skipulagt parhús hæð
og ris samtals 216 fm m innb. 31,4 fm bílskúr
(sem er innréttaður) 5 svefnherbergi, tvær stofur.
Góðar innréttingar, parket og flísar á gólfum að mestu.
Stór timburverönd og skel(pottur) Glæsilegt útsýni til
fjalla og borgarinnar. Laust strax.sölumenn sýna.
V. 54 millj.

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.

Fléttuvellir hf, einbýli

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.

Fannahvarf 1 sérhæð Kópavogi
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.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 121 fm 4ja
herbergja efri sérhæð í nýlegu klasahúsi,
Sérinngangur á neðri hæð, 3 rúmgóð svefnherbergi,
stórar s-svalir, sérþvottaherbergi ofl. Allt sér.
Útsýni, frábær staðsetning,
Verð 39,8 millj.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli
U

LA

X
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T
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Norðurbakki - Hafnarfjörður - 3ja

Fagrihvammur - Hafnarfjörður - 4 herb.

Aratún - Garðabær - Einbýli

Furuás - Hafnarfjörður - Raðhús

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.

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.

Suðurvangur - Hafnarfjörður - Einbýli

Blikaás - Hafnarfjörður - Glæsileg

Eskivellir 9a - Hafnarfjörður - Glæsileg íbúð

Smyrlahraun – Hafnarfjörður – Raðhús

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.

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.

Nýkomið í einkasölu snyrtilegt raðhús á þessum friðsæla stað
í Hafnarfirði. Húsið er 170,1 fm með bílskúr sem er 28,3 fm. 4
svefnherbergi. Eldhús með snyrtilegri innréttingu, borðkrókur
þar. Björt stofa, útgengt út í afgirtan garð. Verð 39 millj.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Jórunn Skúladóttir

Svan G. Guðlaugsson

Lára Björg Björnsdóttir Páll Þórólfsson

Gunnar S. Jónsson

Jason Ólafsson

Helgi Jónsson

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

sölufulltrúi
Sími: 697 9300

sölufulltrúi
Sími: 841 2333

sölufulltrúi
Sími: 899 5856

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Sími:

sölufulltrúi
Sími: 893 9929

sölufulltrúi
780 2700

108 Reykjavík

Brekkugerði

110 Reykjavík

101 Reykjavík

Brautarás

Bergstaðastræti

Fallegt raðhús við Brautarás

Virðulegt 200 fm einbýlishús í Þingholtunum

Húsið er 171,2 m² og bílskúr 42,0 m²

5 svefnherbergi. 3 baðherbergi

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta

Stórar svalir til suðurs og vesturs

Tvöfaldur bílskúr / Vinsæl staðsetning

Skrifstofuviðbygging

Góðir afgirtir pallar Arinn í stofu

Bílastæði fyrir 3-4 bíla

Nánar:Jórunn 845 8958

Nánar:Jason 775 1515

55,5 millj.

Verð:

89,5 millj.

Verð:

Glæsilegt einbýlishús, teiknað af Sigvalda Thordarson,
Séríbúð á neðri hæð hússins. Staðsetningin er frábær og gatan er róleg enda
botnlangagata. Hvassaleitisskóli er rétt hjá og eins eru Verslunarskólinn og
Menntaskólann við Hamrahlíð í göngufæri. 5 mín. gangur er í Kringluna.
Segja má að það sé tiltölulega stutt í „allar áttir“

staðset
r
æ
b
á
fr

ning

111 Reykjavík

Krummahólar
305 fm einbýlishús á tveimur hæðum

Lyftuhús, Gott ástand
Sólstofa og rúmgóðar suðursvalir

108 Reykjavík

Þriggja herbergja Stærð 73,1 fm
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð:

21,9 millj.

Tunguvegur
Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur garður
Nánari upplýsingar veitir:

Fallegt raðhús 106,9 fm að stærð

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

Mikið endurnýjað / Stór verönd

Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð

Fjögur svefnherbergi,
Búið að endurnýja lagnir

Nánari upplýsingar veitir:

Frábær staðsetning
Nánar: Jórunn 845 8958
Verð:

36,9 millj.

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

92,3 millj.

801 Selfoss

Lóðir í Öndverðarnesi
Sumarbústaðalóðir frá 5500 fm lóðir
Sundlaug og golfvöllur á svæðinu
Nánar: Jason 775 1515

210 Garðabær

107 Reykjavík

101 Reykjavík

Hæðabyggð

Nesvegur

Veghúsastígur 1

Fallegt einbýlishús

80 fm 3ja herbergja íbúð í nýlegu húsi í

Stærð 294,2 fm

232 fm heil húseign í miðborginni Húsið skiptist

vesturbænum. Vel skipulögð og útgengt á

Frábær staðsetning

í fjórar samþykktar íbúðir íbúðirnar eru skráðar

yfirbyggðar svalir úr stofu. Baðherbergi er

Hornlóð Aukaíbúð

40, 71, 71 og 50 fermetrar Um er að ræða eign

endurnýjað á afar vandaðan máta.

sem bíður upp á mikla möguleika 101 Reykjavík

Útsýni til sjávar. Sér bílastæði .

Óskað er eftir tilboðum í eignina

Nánar: Hilmar 695 9500
Verð:

68,9 millj.

Nánar: Páll 893 9929

Verð:

36,5 millj.

Nánar: Páll 893 9929

- með þér alla leið -

Verð:

3,4 millj.

MIKLABORG

569 7000

- með þér alla leið -

108 Reykjavík

Háaleitisbraut
3-4 herb. 110 fm íbúð
Mikið enduruppgerð eign

109 Reykjavík

Glæsilegt eldhús, fallegt parket

Jórusel

85% áhvílandi - 120 þús afb.

Auðvel

d kaup

Auðvelt að bæta við svefnherbergi

Fallegt 294 fm einbýlishús
Aukaíbúð í kjallara 59 fm
Autt svæði fyrir aftan húsið, Tvennar svalir

Nánari upplýsingar veitir:

Bílskúr 28 fm að stærð

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

Nánar: Jórunn 845 8958

63,0 millj.

Verð:

113 Reykjavík

Grímsnes

Verð:

105 Reykjavík

30,9 millj.

203 Kópavogur

Hallkelshólar

Þórðarsveigur

Stúfholt - (Skipholt)

Ásakór

Fallegt sumarhús, stærð 43,3 fm

Falleg 4ra herb. íbúð 123 fm að stærð

3ja herb. 90 fm íbúð

Falleg endaíbúð á 4.hæð samtals 157 fm að

Geymsluskúr 10 fm

Önnur hæð

Hátt til lofts, svalir inní garð

stærð. Tvennar svalir, suður og vestur. Lyftuhús.

Vandað og vel við haldið

Góð nýting á plássi í íbúð

Eldhús endurnýjað

Glæsilegt opið eldhús. Stæði í bílakjallara.

Leigulóð

Þvottahús innan íbúðar

Stutt í miðbæinn

Leikskóli og grunnskóli í göngufæri.

Nánar: Hilmar 695 9500

Verð:

11,4 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð:

34,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð:

29,9 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð:

41,9millj.

104 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG

Langholtsvegur 19 rishæð
Opið hús mánudaginn 6. okt kl. 17:30-18:00
Einstaklega glæsileg og mikið endurnýjuð 3ja herb. rishæð
Rúmgóðar svalir með frábæru útsýni

111 Reykjavík

Húsið hefur fengið mjög gott viðhald

Suðurhólar

Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík

3ja herbergja, stærð 91 fm

Nánari upplýsingar veitir:

Sérinngangur Mikið endurnýjuð
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð:

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

25,9 millj.

Verð:

32,5millj.

201 Kópavogur

OPIÐ HÚS Í DAG

Þorrasalir 17
Opið hús mánudaginn 6. okt kl. 17:30 - 18:15
Nýjar, vandaðar íbúðir í Þorrasölum 17.
105 Reykjavík

Íbúðirnar eru 85-125 fm og 2-4 herbergja

Sóltún

Sérinngangur, bílastæðakjallari - Verð frá 31,9 millj.

Mjög glæsileg 115fm, 3ja herbergja íbúð
á 5 hæð. Tvennar svalir. Stæði í bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir:

Vandað og viðhaldslítið hús

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

Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík
Nánar: Lára 841 2333

Verð:

44,5 millj.

105 Reykjavík

200 Kópavogur

Verð:

31,9millj.

110 Reykjavík

210 Garðabær

Hrauntunga

Víðihlíð

Víkurás

Furuás

Einstaklega glæsilegt og mikið endurnýjað

Falleg íbúð á tveimur hæðum

3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð

Fallegt og rúmgott einbýli Góð alrými, og

215 fm einbýlishús. Þar sem áður var bílskúr er

Samtals að stærð 194,1 fm

85 fm. + stæði í bílakjallara

rúmgott eldhús 4-5 góð svefnherbergi Lóð falleg

nú 26 fm stúdíóíbúð. Glæsilegur, vel ræktaður

Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð

Suðursvalir

með veröndum og potti Tvöfaldur bílskúr, í dag

og skjólsæll garður.

Vinsæl staðsetning

Snyrtileg sameign

innréttuð íbúð. Fjölskylduvænt hús í vinsælu hverfi

Nánar: Lára 841 2333

MIKLABORG

Verð:

69,5 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð:

47,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

- með þér alla leið -

Verð:

24,9 millj.

Nánar: Atli 899 1178

Verð:

69,9millj.

569 7000

www.miklaborg.is

MIKLABORG

- með þér alla leið -

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG 7.OKTÓBER
270 Mosfellsbær

Hlíðarás 3

OPIÐ HÚS

Opið hús þriðjudaginn 7. okt kl. 17:00 og 17:30

170 Seltjarnarnes

Falleg og vel skipulögð efri sérhæð með bílskúr, alls 185 fm
Rúmgóð stofa, sjónvarpshol og fallegt eldhús

Tjarnarból

Svefnherbergin eru fjögur, öll nokkuð rúmgóð

Falleg og vel skipulögð

Gott baðherbergi og gestasnyrting

2ja herbergja íbúð á 4.hæð (efstu)

Skipti á 3-4ra herbergja íbúð með bílskúr skoðuð

Íbúðin er 70,6 fm auk 21,3 fm bílskúr.
Rúmgóðar svalir til suðurs með útsýni til sjávar
Nánar: Páll 893 9929

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

26,8millj.

39,5 millj.

Verð:

220 Hafnarfjörður

Smyrlahraun 10

OPIÐ HÚS

Opið hús þriðjudaginn 7. okt kl. 17:30-18:00

170 Seltjarnarnes

Falleg, björt og vel skipulögð 172fm,
4ra herbergja efri sérhæð. Húsið hefur fengið gott viðhald
Frábær staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar

Lindarbraut
Falleg 157,3 fm 5 herbergja neðri sérhæð að

Bílskúr (24 fm) með geymslulofti

meðtöldum 24,5 fermetra bílskúr Eignin var
nánast öll endurnýjuð að innan árið 2007.
Gott skipulag og útgengt á tvennar svalir.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánar: Páll 893 9929
Verð:

Verð:

45,9 millj.

42,5 millj.

105 Reykjavík

Mánatún 4

OPIÐ HÚS

Opið hús þriðjudaginn 7. okt kl. 17:30-18:00
Falleg 3ja herbergja 127,4 fm íbúð á 2. hæð

170 Seltjarnarnes

Bollagarðar

Suðvestur svalir og ágætis útsýni
Stæði í lokaðri bílageymslu

Vel skipulagt 228,6 fermetrar einbýlishús

Laus við kaupsamning

Stór timburverönd með skjólveggjum til suðurs
Fjögur góð svefnherbergi með fataskápum
Rúmgott eldhús með fallegum innréttingum

Nánari upplýsingar veitir:

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

41,9 millj.

Verð:

Nánar: Páll 893 9929

Verð:

68,5 millj.

104 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Gnoðarvogur 32

Opið hús þriðjudaginn 7. okt kl. 17:30-18:00

113 Reykjavík

Björt og falleg eign á fyrstu hæð

Biskupsgata

Samtals að stærð 64,3 fm
Útgengi út á svalir úr stofu - Góð staðsetning

Fallegt og vel skipulagt 168,8 fm endaraðhús á
einni hæð að meðtöldum 28,6 fermetra bílskúr
4 svefnherbergi, útgengi á timburverönd

Nánari upplýsingar veitir:

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

Aukin lofthæð er í húsinu.
Verð:

23,9 millj.

Nánar: Páll 893 9929

Verð:

49,5 millj.

210 Garðabær

OPIÐ HÚS

Garðaﬂöt 21

Opið hús þriðjudaginn 7. okt kl. 17:00 og 17:45
201 fm einbýlishús á einni hæð
203 Kópavogur

Góð staðsetning

Akurhvarf

4 svefnherbergi - Frábært fjölskylduhús

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 79 m2
Verktaki, Húsvirki
Nánari upplýsingar veitir:

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

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Þvottahús innan íbúðar
Verð:

52,4 millj.

Suður svalir, Lyftuhús
Nánar: Jórunn 845-8958

Verð:

26,9 millj.

MIKLABORG
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ÓW ÓU VWRIX RJ JRWW ×YRWWDKÓV HU LQQDQ ÆEÓÉDULQQDU PHÉ PLNOX
VNºSDSOºVVL*O¿VLOHJHLJQºJÌÉXPVWDÉ

Ásdís Ósk

Ásdís Rósa

Bára Ósk

Ingibjörg Agnes

Magnea Freyja

Nadia Katrín

Rósa Margrét

Sandra

Löggiltur fasteignasali
863-0402 / 519-2601
asdis@husaskjol.is

Lögfræðingur
895-7784 / 519-2603
asdisrosa@husaskjol.is

Sölufulltrúi
820-8201
baraosk@husaskjol.is

Sölufulltrúi
897-6717 / 519-2602
inga@husaskjol.is

Skrifstofustjóri
519-2600
magnea@husaskjol.is

Sölufulltrúi
692-5002
nadia@husaskjol.is

Sölufulltrúi
893-7969
rosamargret@husaskjol.is

Löggiltur fasteignasali
615-1765
sandra@husaskjol.is
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*ÌÉUDKHUEHUJMDÆEÓÉºK¿ÉXPYLÉ(QJMDVHO¦EÓÉLQHUDÉKOXWDXQGLU
VÓÉRJ×YÆHUJÌOIIOÏWXUWÏOXYHUWVW¿UUL%DUQY¿QWKYHUILRJVWXWWÆJU¿QW
VY¿ÉL6W¿ÉLÆEÆODJH\PVOXI\OJLU
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www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is • www.facebook.com/husaskjol

Erum með ákveðna fjársterka
kaupendur að eftirtöldum eignum:
• Einbýlishús/parhús á Seltjarnarnesi. Verðhugmynd allt að kr. 100 millj.
• Sérhæð í Teigum, Lækjum, Hlíðum. Verðhugmynd allt að kr. 55 millj.
• Raðhús í Fossvogi. Verðhugmynd allt að kr. 70 millj.
• 4ra herb. Íbúð á Seltjarnarnesi. Verðhugmynd allt að kr. 42 millj.

Sími 5-900-800
Opið hús í dag!

Opið hús í dag!
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Opið hús í dag!
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Opið hús í dag!

Ólafur B. Blöndal
Löggiltur fasteignafyrirtækja- og skipasali.



ÁLFHÓLSVEGUR 109

SAFAMÝRI 42

HRAUNTEIGUR 18

SKELJAGRANDI 3

Glæsileg efri sérhæð í þríbýli, 146 fm með sérinngangi.
Mjög mikið endurnýjað, m.a. gólfefni, eldhús, baðherbergi og fl. Mjög fallegt útsýni. Bílskúrsréttur.
Verð 39,9 millj.

Mjög falleg og vel við haldin 3ja herbergja brúttó 89,1
fm íbúð á 1. hæð (gengið upp á fyrsta stigapall), í
miðstigagangi í vel staðsettu fjölbýli. Íbúðin er 84,6 fm
og geymsla í kjallara 4,5 fm. Húsið var sprunguviðgert og
málað núna sumarið 2014 og er framkvæmdum við það
lokið. Verð 28,5 millj.
Davíð sýnir eignina kl. 17,30 – 18,00

Glæsileg og nánast algörlega endurnýjuð 2ja (áður 3ja
herbergja) 85,3 fm íbúð á jarðhæð/kjallari í mjög fallegu
og nýstandsettu húsi á frábærum stað. Nýlega er búið að
endurnýja allt innandyra, þ.e. innréttingar, gólfefni, tæki,
allar lagnir, þ.e. vatn, rafmagn, skólp, dren, eldhús og
baðherbergi. Hitalagnir eru nýjar og eru lagðar í gólfið.
Húsið var endursteinað að utan árið 2007.
Verð 29,9 millj. Ólafía sýnir eignina kl. 17,30 – 18,00

– LAUS STRAX ( Opið hús)
Glæsileg nýstandsett 68 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð
ásamt stæði í bílgeymslu. Stór geymsla í kjallara.
Nýtt eldhús, nýtt baðherbergi, parket á gólfum og allar
aðrar innréttingar og hurðir nýlegt. Innbyggður ísskápur
og uppþvottavél. Suðursvalir.
Verð 26,9 millj.
Ólafur sýnir eignina kl. 17,30 – 18,00

Hákon sýnir eignina kl. 17,30 – 18,00

AX

BREIÐAHVARF - VATNSENDAHVERFI
TVÆR NÝJAR GLÆSILEGAR HÆÐIR MEÐ MIKLU ÚTSÝNI.
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GLÆSILEGAR SÉRHÆÐIR!



KLAPPARSTÍGUR

TJARNARBÓL – SELTJ.NESI

Glæsileg 3ja herbergja 89,1 fm íbúð á 3. hæð í vel staðsettu lyftuhúsi á mjög góðum stað í miðborginni. Húsið
er byggt árið 2006. Eikarinnréttingar, vönduð gólfefni og
tæki. Stofan er með stórum bogadregnum gluggum og
góðu útsýni ásamt útgangi á litlar svalir í suðaustur.
Verð 37,9 millj.

EFRI SÉRHÆÐ ÁSAMT AUKAÍBÚÐ Í KJALLARA.
Alls 232 fm mjög falleg efri sérhæð í tvíbýli ásamt
aukaíbúð í kjallara alls 180,5 fm ásamt nýlegum 51,5
fm bílskúr. Frábær staðsetning. Húsið er í mjög góðu
ástandi.



1. hæð 186,6 fm. M.BÍLSKÚR Verð 56,5 millj.
2. hæð 205,3 fm. M.BÍLSKÚR. Verð 59,5 millj.
Um er ræða:
• Fjórbýlishús á tveimur hæðum.
• Íbúðirnar skilast fullfrágengnar án aðalgólfefna.
• Húsið er fullbúið að utan og málað.
• Lóð og bílastæði skilast fullfrágengin.
• Lóð tyrfð, frágengnir sólpallar með öllum íbúðum
og bílastæði malbikuð.
• Sér afnotareitur, um 40 fm, fylgir öllum íbúðum



FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 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

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur
fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

ÓMAR
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm 696 3559

SIGRÍÐUR
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

HEIL HÚSEIGN MEÐ SÁL OG SJARMA Í MIÐBORGINNI

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

ÓSKUM EFTIR

TILBOÐ

VERÐ 39,5M. ÖLDUGATA 27 - 101 REYKJAVÍK

HRÍSMÓAR 11 - 210 GARÐABÆR

535 1000

STAKFELL.IS

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í
BÖKKUNUM Í GÓÐU ÁSTANDI.
VERÐ ALLT AÐ 25 MILLJ.

ÓSKUM EFTIR 3JA HERB.
ÍBÚÐ Í SMÁRUNUM EÐA
HJÖLLUNUM Í KÓPAVOGI.

ÓSKUM EFTIR 4RA HERB. ÍBÚÐ
Í HRAUNBÆ.
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ÓSKUM EFTIR 3-4RA HERB.
ÍBÚÐ Í MOSFELLSBÆ

Opið hús mánud. 6. okt. kl. 17:30-18:00.

Opið hús þriðjudaginn 7. október kl 17:00-17:30.

Íbúðin skiptist í anddyri, búr/þvottahús, eldhús, stofu, (eitt aukaherbergi stúkað af stofu) tvö svefnherbergi,
baðherbergi og bílskúr. Nánari upplýsingar veita sölumenn Stakfells í síma 535-1000.

Vel staðsett og gott hús með grónum garði í hjarta borgarinnar. Í húsinu eru nú 3 íbúðir, en auðveldlega mætti
breyta skipulagi, fjölga íbúðum eða gera að einbýlishúsi. LAUST VIÐ KAUPSAMNING

ÁLFKONUHVARF 33 - 203 KÓP. 37,5M. DALSEL 11 -109 RVK.

VEGHÚS 29 - 112 RVK

24,9M.

LÆKJASMÁRI 86 - 201 KÓP.

37,9M.
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VALLARÁS 1 - 110 RVK.

S

31,9M.

S

29,0M.

Opið hús þriðjudag 7. okt. kl. 17:30-17:45.
Falleg 4ra herbergja 131,2 fm íbúð á annarri hæð
auk stæðis í bílgeymslu í lyftuhúsi við Álfkonuhvarf
í Kópav.

Opið hús miðvikudag 8. okt. kl. 17:30-17:45.
4ra til 5 herb., 117,8 fm íbúð á annarri hæð við
Dalsel í Reykjavík með lokuðum suðursvölum.
Íbúðinni fylgir stæði í bílgeymslu auk sérherbergis í
sameign með aðgengi að baðherbergi.

Opið hús miðvikudag 8. okt. kl. 17:00-17:15.
Björt og falleg 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum
við Veghús í Grafarvogi. 4 svefnherbergi, rúmgóðar
svalir með útsýni. Laus við kaupsamning.

Opið hús þriðjudag 7. okt. kl. 16:45-17:00.
Björt 3ja herb. íbúð á 2. hæð frá götu, fyrstu hæð
frá norðurinngangi. Lyftuhúsnæði. 2 svefnherbergi,
baðherbergi með glugga.

Opið hús ﬁmmtudag 9. okt. kl. 17:30-18:00.
Falleg og skemmtilega skipulögð 131,8 fm, 4ra
herbergja íbúð á 2.hæð í snyrtilegu 3ja hæða fjölbýli.
Íbúðin er staðsett við Kópavogslækinn, tvennar svalir,
stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.

REYRENGI 3 - 112 RVK.

SELJAVEGUR 11 - 101 RVK.

NEÐSTALEITI 3 - 103 RVK

AKURHVARF 1 - 203 KÓP.

LAUGATEIGUR - 105 RVK.
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Opið hús ﬁmmtudag 9. okt. kl. 17:30-17:45.
5 herb. íbúð á 2. hæð með stæði í opnu bílskýli.
Um er að ræða bjarta íbúð í húsi sem hefur fengið
gott viðhald. Stutt er í alla þjónustu og leik- og
grunnskóla. Barnvænt hverﬁ.

Opið hús mánudag 6. okt. kl. 17:00-17:30.
Sjarmerandi risíbúð á Seljavegi, með útsýni og
svölum til suðurs.Eignin er laus við kaupsamning,
ekkert áhvílandi.

Opið hús þriðjudag 7. okt. kl. 17:30-18:00.
Stór og glæsileg 5 herb. endaíbúð á 1. hæð með
stæði í bílakjallara, miðsvæðis í borginni. Vandaðar
innréttingar, gott skipulag. Tvennar svalir. Stutt í
verslanir og þjónustu og góða skóla.

Opið hús þriðjudag 7. okt. kl. 18:00-18:15.
127,3 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í fallegu
lyftuhúsi auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin er
rúmgóð og björt endaíbúð á 2. Hæð með þremur
svefnherbergjum.

GULLSMÁRI - 201 KÓP.

GLITVELLIR - 221 HFJ.

JAKASEL - 109 RVK

VALLAKÓR - 201 KÓP.

35,9M.

55,9M.

48,9M.

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

179,6 fm einbýlishús ásamt 36,2 fm bílskúr við
Glitvelli. Fallegt fjölskylduhús á einni hæð. 4
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Innangengt í bílskúr.
Lóð frágengin.

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.

SUÐURHVAMMUR - 220 HFJ.

HRÍSMÓAR - 210 GBÆ

FRJÓAKUR - 210 GARÐABÆ

55,9M.

Frábær staðsetning. Góð íbúð í góðu húsi í
Teigahverﬁnu. Rólegt hverﬁ, húsið er staðsett í
lokuðum botnlanga.

VERÐ FRÁ 29,7M

99,5M.
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37,9M.
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31,9M.

Fallegt fjölskylduhús í Hafnarﬁrði með innbyggðum
bílskúr, samtals 224,4 fm. 5 svefnherbergi og tvö
baðherbergi. Verönd fyrir framan og aftan hús. Laust
við kaupsamning.

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð við
Hrísmóa í Garðabæ. Sér inngangur af svölum.
Endurnýjað hús að utan. Laus við kaupsamning.

FASTEIGNASALA

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

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

Opið hús mánudaginn 6. okt. kl. 17:30-18:00.
Glæsilegar íbúðir með rúmgóðum herb. Stórar og skjólgóðar svalir með ﬂottu
útsýni, og möguleika á svalalokun. Þvottah. er innan íbuðar. Lokuð bílageymsla
eða sérmerkt stæði. Allar innréttingar eru frá Brúnási og einstakega vandaðar.
Borðplötur úr granít og öll tæki í eldh. og á baðh. af vandaðri gerð. Öllum íbúðum
er skilað með eikarparketi og ﬂísalögðu baðh., þvottarými og anddyri.

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

Tjarnargata 4

•

101 Reykjavík

•

Sími 511 3101

Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali

Fax 511 3909

•

www.101.is

Vallarás 1

Blöndubakki 5 - 109 Reykjavík
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101@101.is
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Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali
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Árvað 1 - 110 Reykjavík
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Austurkór 100 - 203 Kópavogur

Andrésbrunnur - 113 Rvk.

Stúfholt - 105 Reykjavík

Glæsileg vel staðsett 3 herbergja
112,2 fm íbúð á 2. hæð með tvennum
svölum við Austurkór 101. Eignin
skiptist í anddyri, hol, rúmgóða stofu,
hjónaherbergi með sér baðherbergi,
barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu.V. 42,3 millj.

Góð tveggja herbergja íbúð á barnvænum stað í Grafarholti. Íbúðin er
vel skipulögð. Opið eldhús, þvotthús
í íbúðinni. Virkilega skemmtileg eign
sem vert er að skoða sem fyrstu kaup
eða fyrir þá sem vilja minnka við sig.
Stutt er í ósnerta náttúruna, skóla,
leikskóla og golfvöllinn. V.23,9 millj.

Mjög snyrtileg 3 herbergja 79 fm íbúð
í Stúfholti. Íbúðin er mikið endurnýjuð.
Björt og rúmgóð stofa með útgengi
út á skemmtilegar svalir. Eldhús opið
að stofu. Tvö góð herbergi og fallegt
baðherbergi með sturtu.Góð sameign.
Eign á besta stað við miðbæinn sem
vert er að skoða. V.29,9 millj.

Ægissíða 123 - 107 Reykjavík
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. OKTÓBER
KL. 17:30-18:00. VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. OKT.
KL. 17:00 - 17:30 VERIÐ VELKOMIN.

Mjög skemmtileg 5 herbergja íbúð á
1. hæð í góðu fjölbýli. Eignin skiptist
í forstofu, gang, stofu/borðstofu,
eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi
og þvottaherbergi. Í kjallara er sér
íbúðarherbergi með aðgangi að
snyrtingu og sturtu og sér geymsla.
Góð sameign. V.25,9 millj.

Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð
87.2 fm íbúð á 2.hæð. Eldhús með
borðkrók.Stór stofa með útgengi á
góðar svalir. Tvö svefnherbergi með
skápum. Flísalagt og fallegt baðherbergi. Íbúðin er laus til afhendingar.
V. 24.9 millj.

Aðeins ein íbúð eftir í glæsilegu
nýju fjölbýli í Norðlingaholti.
Fullbúin 114 fm íbúð á 2. hæð, þrjú
svefnherbergi og glæsilegt útsýni.
VAndaðar sérsmíðaðar innréttingar,
flísar á þvottahúsgólfi og salerni en
án annara gólfefna. Vinsæll staður
þar sem stutt í skóla, leikskóla og
náttúruna. Sjón er sögu ríkari.
V.35,2 millj.

Iðavellir 13 - Reykjanesbær

Unubakki 17 - Þorlákshöfn

Holtsgata - 101 Reykjavík

HAFÐU SAMBAND
- SKRÁÐ EIGN ER MÖGULEGA SELD EIGN Við leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð,
persónulega þjónustu og traust.
Vel skipulögð og töluvert endurnýjuð
þriggja herbergja íbúð á annari hæð á
þessum vinsæla staði í 101. Endurnýjað eldhús, endurnýjað bað, nýlegir
skápar. Parket á gólfum. Sameign var
tekin í gegn nýlega. Stutt í skóla og
miðbæinn. V. 32 millj.

Mjög gott iðnaðarhúsnæði á besta
stað í Reykjanesbæ. Húsið er staðsett
stutt frá stofnbraut, stórt og gott plan
er við húsið. Í dag í húsið fullbúið sem
fiskvinnsluhús með góðri skrifstofuaðstöðu. Húsið er stálgrindarhús
með góðum il-einingum, mjög snyrtilegt og vel við haldið. Stór og góður
vinnslusalur. V.115 millj.

Auðveld kaup - Engin útborgun.
Mjög góð iðnaðarbil með stórum
innkeyrsludyrum (4,5 x 4 m) og mikilli
lofthæð á góðum stað í Þorlákshöfn
til sölu. Hiti er í steyptum gólfum í
húsunum og mjög sterkt rafmagn er
inn í húsin. Eins er innangengt er í
húsin frá bakdyrum. Verð tilboð.

Húsnæðið er um 150 fm á jarðhæð
við Ægisíðu 123 í Reykjavík. Í húsnæðinu hefur verið rekin söluturn til
fjölda ára. Tilvalið undir veitingarekstur. Húsnæðið er laust og er til sölu
eða leigu. Upplýsingar veitir Leifur í
síma 820-8100.

Velkomin að líta víð hjá okkur á Tjarnargötu 4
og ræða kaup eða sölu fasteigna.
Hikaðu ekki við að hafa samband, við skoðum samdægurs.
Sími 511-3101 – 101@101.is

Traust og góð þjónusta í 12 ár
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

LUNDUR 2 - 4 - 6
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Stórglæsilegar íbúðir við
Lund í Kópavogi

Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður
Gsm: 778-0347

Rúnar Einarsson
Sölumaður
Gsm: 820-4595

LAUGAVEGUR 103

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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101 Rvk.
Glæsilegar fullbúnar
íbúðir til sölu. 75.5 fm 3ja
herb. 66 fm 2ja. herb og
tvær 48 fm studio íbúðir.
KIRKJULUNDUR 12
210 Gbæ. Ný íbúð. 105,2 fm. 3ja herb.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Yfirbyggðar svalir. Bílgeymsla.
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KÚRLAND
108 Rvk.
Endaraðhús á þessum
góða stað. Frábær staðsetning. Gott hús.
Verð 65,9 millj.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.
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NAUSTABRYGGJA 4
111 Rvk. 3ja herb. Stæði í bílgeymslu. Lyfta.
Flott íbúð. Verð 29,9 millj.

MÁNATÚN 5
105 Rvk.
Sérlega falleg 154 fm.
íbúð.
Tvö stæði í bílageymslu.
Tvö baðherbergi.
Fallegar innréttingar og
gólfefni.

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.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
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NÝHÖFN 2-6
210 Sjáland Gbæ.
Glæsilegar nýjar íbúðir.
Sjávarútsýni.
4ra herb. 123 fm.
til 153 fm.
Stæði í bílageymslu.
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BUGÐULÆKUR 10
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 - 17:30
105 Rvk. Góð 2ja herb. Góð staðsetning.
Laus fljótlega. Verð 19,9 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
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LYNGREKKA 3
200 Kóp. 3ja herb. 87 fm.
Sérhæð í tvíbýlishúsi.
Mikið standsett utan
sem innan. Góð íbúð.
Sérinngangur. Laus við
kaupsamning.
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.

MI

KIÐ

I

ND

ÍLA

V
ÁH

KIRKJUSTÉTT 15
113 Rvk. 107 fm. Glæsileg 4ra herb. Íbúð.
Stæði í bílageymslu. Fallegt útsýni.

Borg fasteignasala
Síðumúli 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

Íbú
úð
175m2.

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

Geymsla
Geymsl
19m2

OPIÐ
HÚS

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

4
herb.

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Guðbjarni
Eggertsson
Hrl.
519 5500

519 5500

Margrét
Gunnarsdóttir
Fasteignasali
691 3555

144,8
m2.

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

OPIÐ
HÚS

4
herb.

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

111.3
m2.

BÓKIÐ SKOÐUN ALLA DAGA

Opið hús ﬁmmtudaginn 9. október kl 17:30 - 18:00

Opið hús mánudaginn 6. október kl. 17:30-18:00

Vindakór 5-7

Skólavörðustígur 38 - LAUS STRAX

Klapparstígur 7 - 101 Reykjavík

6. HERBERGJA ENDAÍBÚÐ - EINSTAKT ÚTSÝNI
Falleg íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli
Sér inngangur af lokuðum svalagangi - bílakjallari - lyfta
Öll rými rúmgóð - stórar stofur
Vel skipulagt hverfi - þjónusta fyrir alla aldurshópa

Einstaklega fallega og vel staðsetta íbúð á tveimur
hæðum í reisulegu húsi við Skólavörðustíg í miðbæ
Reykjavíkur. Sér inngangur er í búðinina. Eignin er
skráð 144,8 fm. 4ra herbergja. Falleg og björt íbúð á
tveimur hæðum á eftirsóttum stað í miðbænum.

Verð: 47.500.000
OPIÐ
HÚS

3
herb.

Margrét
Fasteignasali
691 3555

margret@fastborg.is

100,
00 4
m2.

Verð: 59.000.000
OPIÐ
HÚS

4
herb.

Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

119,4
119,
m2.

Glæsileg 4 herbergja íbúð, á tveimur hæðum,
á 5. og efstu hæð í vönduðu lyftuhúsi með
stæði í bílageymslu. Í húsinu er húsvörður og er
umgengni og umhirða sameignar og umhverﬁs
til fyrirmyndar.

Verð: 49.900.000
OPIÐ
HÚS

2
herb.

Opið hús þriðjudaginn 7. október 17.30-18.00

Opið hús mánudaginn 6. október kl. 17.30-18.00

Aﬂagrandi 3

Rauðilækur 20

Stórholt 33

BORG fasteignasala kynnir bjarta og fallega
100,4 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á
jarðhæð í notalegu fjölbýlishúsi byggðu 1989 við
Aﬂagranda í Vesturbæ Reykjavíkur.

119,4 fermetra 4ja herbergja íbúð á annari hæð
ásamt 24,5 fermetra bílskúr við Rauðalæk í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofuherbergi,
hol, þrjú svefnherbergi, stofu og samliggjandi
borðstofu, eldhús, baðherbergi.

Verð: 42.500.000
OPIÐ
HÚS

3
herb.

Verð: 42.900.000

78,5
m2.

4
herb.

Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Fallega 65,7 fermetra 2ja herbergja íbúð í
þríbýlishúsi við Stórholt í Reykjavík. Íbúðin skiptist
í gang, stofu, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi
og sérgeymslu í sameign. Sameiginlegt þvottahús
er í sameign.

Verð: 22.900.000

SÖLUMENN SÉU Á STAÐNUM ÞRIÐJUDAGA OG FIMMTUDAGA KL. 17.00-17.30

Holtsvegur - Urriðaholti Garðabæ

Austurkór 63-65 - 203 Kópavogu

Um er að ræða alls 19 íbúðir í húsi að Holtsvegi
23-25, íbúðir frá 75 til 180fm að stærð. Húsið
er risið og verður með tvo stigaganga m/lyftu,
bílastæða húsi en alls er húsið 5 hæða.

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 98-122 fm. Nýjar og
glæsilegar útsýnis íbúðir.

- 4 ÍBÚÐIR SELDAR -

Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í stofu og herbergjum:
Gott skipulag, allar íbúðirnar hafa 3 svefnherbergi og opið alrými fyrir
stofu og eldhús, stórar svalir mót suðri / verönd
fylgir íbúðum á jarðhæð.

Verð: 28.500.000

Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

98-122
m2.

Opið hús þriðjudaginn 7.október kl. 17.30-18.00

-TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR-

Brandur
Sölumaður
897 1401

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

65,7
m2.

Opið hús mánudaginn 6. október kl 17:30 - 18:00

Brandur
Sölumaður
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Verð frá: 33.000.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930
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ƷƐĞƟĂƵŐůǉƐŝƌĞŌŝƌĨĂƌĂŶĚŝďƷƐĞƚƵƌĠƫ
hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌƟůŽŐŵĞĝϭϰ͘ŽŬƚſďĞƌŬů͘ϭϲ͗ϬϬ
jƚŚůƵƚƵŶϭϱ͘ŽŬƚſďĞƌŬů͘ϭϮ͗ϬϬ

ƌĞŝĝĂǀşŬϯϯ şďƷĝϮϬϰ

&ƌŽƐƚĂĨŽůĚ ϮϬ şďƷĝϰϬϱ

&ƌŽƐƚĂĨŽůĚ ϮϬ şďƷĝϳϬϲ

<ƌŝƐƚŶŝďƌĂƵƚ ϲϱ şďƷĝϰϬϯ

<ƌŝƐƚŶŝďƌĂƵƚ ϲϳ şďƷĝϮϬϲ

ϭϭϮZĞǇŬũĂǀşŬ
ϱ͘ŚĞƌď͘ϭϭϴ͕ϭŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ĞŵĨǇƌƐƚ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϳϬϱ͘ϳϴϲ͘Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϱϬ͘ϴϳϭ͘Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭϭϮZĞǇŬũĂǀşŬ
ϯ͘ŚĞƌď͘ϳϴ͕ϭŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ǇƌũƵŶŶſǀĞŵďĞƌ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϯ͘ϱϰϭ͘ϱϱϯ͘Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϵϯ͘ϰϰϰ͘Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϵϯϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ
d,͗1ďƷĝŵĞĝƚĞŬũƵŵĂƌŬŝ

ϭϭϮZĞǇŬũĂǀşŬ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϴϴ͕ϭŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗EſǀͬĚĞƐ͘
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϰ͘ϲϰϴ͘ϴϬϬ͘Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϰϲ͘ϱϲϲ͘Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ
d,͗EǉƵƉƉŐĞƌĝşďƷĝ

ϭϭϯZĞǇŬũĂǀşŬ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϭϬ͕ϴŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ƚƌĂǆ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϰ͘ϯϬϮ͘ϬϬϵ͘Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϴϭ͘ϯϮϴ͘Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϭ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭϭϯZĞǇŬũĂǀşŬ
ϯ͘ŚĞƌď͘ϵϭ͕ϲŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ƚƌĂǆ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϯ͘ϱϱϲ͘ϱϯϰ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϰϵ͘ϰϭϳ͘Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ƷƐĞƚƵŐũĂůĚŝŶŶŝĨĞůƵƌłĄƌŵĂŐŶƐŬŽƐƚŶĂĝ͕ĨĂƐƚĞŝŐŶĂƚƌǇŐŐŝŶŐƵ͕
ĨĂƐƚĞŝŐŶĂŐũƂůĚ͕ŚƷƐƐũſĝ͕ƊũſŶƵƐƚƵŐũĂůĚŽŐĨƌĂŵůĂŐşşǀŝĝŚĂůĚƐƐũſĝ͘
&ǇƌŝƌǀĂƌŝƵŵƉƌĞŶƚǀŝůůƵƌŽŐŵƂŐƵůĞŐĂƌďƌĞǇƟŶŐĂƌĄǀĞƌĝŝ͘
KĨĂŶŐƌĞŝŶĚŝƌƊčƫƌƚĂŬĂŵŝĝĂĨƐĂŵƊǇŬŬƚƵŵĨĠůĂŐƐŝŶƐŽŐƌĞŐůƵŵ͘

>ĄŶƐĞŵŬĂƵƉĂŶĚŝŐĞƚƵƌĨĞŶŐŝĝŚũĄǀŝĝƐŬŝƉƚĂďĂŶŬĂƷƐĞƚĂǀĞŐŶĂ
ŬĂƵƉĂĄďƷƐĞƚƵƌĠƫ͘,ĄĝƐĂŵƊǇŬŬŝŽŐŐƌĞŝĝƐůƵŵĂƟ͘,čŐƚĞƌĂĝ
ǀĞůũĂǀĞƌĝƚƌǇŐŐƚĞĝĂſǀĞƌĝƚƌǇŐŐƚůĄŶͲŚǀŽƌƚƚǀĞŐŐũĂŵĞĝďƌĞǇƟůĞŐƵŵ
ǀƂǆƚƵŵ͘,ĄŵĂƌŬƐůĄŶƐơŵŝϴĄƌ͘sĞǆƟƌĞƌƵşĚĂŐϰ͕ϭϱйŽŐϳ͕ϭϬй͘

ƷƐĞƟŚƷƐŶčĝŝƐƐĂŵǀŝŶŶƵĨĠůĂŐ

Gústaf Adolf
Björnsson

^şĝƵŵƷůŝϭϬϭϬϴZĞǇŬũĂǀşŬ^͗ϱϮϬϱϳϴϴ
ǁǁǁ͘ďƵƐĞƟ͘ŝƐďƵƐĞƟΛďƵƐĞƟ͘ŝƐ

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Stefán Már
Stefánsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Blöndal

Ásdís Írena
Brynjólfur
Sigurðardóttir Snorrason

lögg. fasteignasali skjalagerð

sölufulltrúi

Finndu okkur
á Facebook

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Lækjabraut 2 - Kjós

Hjálmakur 6 – Einbýli - Garðabær
ÚS

H
PIÐ

O

Opið hús í dag
milli kl. 17.30 – 18.
Upplýsingar gefur
Þorbjörn Helgi s. 896 0058.

Einlyft vandað 257,8 fm einbýlishús með innbyggðum 55,3
fm tvöföldum bílskúr og 100 fm verönd. Húsið stendur á 2,45
ha eignarlandi. Útsýni er glæsilegt. 35 mín. akstur frá Reykjavík. Mjög áhugaverð eign. V. 56,5 m. 4497

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli vel staðsett innarlega í
litlum lokuðum botnlanga við Hjálmakur 6 í Akralandi í Garðabæ. Húsið er skráð
293 fermetrar þar af er bílskúr sem er 37 fermetrar. Húsið er vel skipulagt,
smekklega innréttað með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Eignin skiptist
í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, gang, ﬁmm herbergi, tvö
baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Verð 125 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Auðarstræti 17, kjallari
j
OPIÐ HÚS MÁNUD. 6. 10. FRÁ KL. 17.00 - 17.30

I

OP

Gnoðarvogur 52, Hæð m/bílskúr.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 7.10 KL 17-17:30

Björt og falleg 4ra herb.
kjallaraíbúð, 3 herb, endurnýjað
eldhús.

S

Ú
ÐH

Íbúð á góðum stað í
Reykjavík sem vert er að skoða.

PIÐ

OPIÐ HÚS MÁNUD. 6.10
FRÁ 17-17:30 VERIÐ VELKOMIN.

Hjallabraut
j
33- 3ja herb. þjónustuíbúð
þ
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 7. 10. FRÁ KL. 17.00 - 17.30

O

Gnoðarvogur 52, glæsileg sérhæð ásamt bílskúr á frábærum stað í Reykjavík. 4 svefnherbergi,
góðar stofur með parketi á gólfi, eldhús með fallegri innréttingu. Verð 39,9 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7.10 MILLI 17 OG 17:30.

Björt og falleg 3. herbergja íbúð
á 4. hæð í lyftuhúsi fyrir eldri
borgara, mikil þjónusta.

S

Ú
ÐH

I

OP

Vallarhús: 6 herb raðhús í Grafarvogi
Vallarhús: 124 fm raðhús á frábærum stað í
Grafarvogi. Um er að ræða 2 hæðir og ris. Eldhús,
stofa, borðstofa og gestasnyrting er á 1. hæð. 3 góð
svefnherbergi og baðherbergi er á 2. hæð. Risið er
með ýmsum nýtingarmöguleikum. Verð 38,5 millj.

S

HÚ

Mikið útsýni til norðurs og vesturs.

Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Klettháls
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 6.10
FRÁ 17-17:30 VERIÐ VELKOMIN.

Lindarbraut 21, SeltjarnanesiLindarbraut 21: Ca. 220 fm. fallegt vel viðhaldið
einbýli. Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar stofur m.
arni. hol, verönd m. heitum potti. Tvöfaldur bílskúr,
auðvelt væri að gera séríbúð. Verð 69,5 millj.

Gunnarsbraut- Hæð
Ágæt 4 herb, 122,3 fm, íbúð þríbýli. Eldhús, 2 stofur,
2 svefnherbergi og baðherbergi, vel skipulögð eign.
Bókið skoðun í síma 552-1400.

Eyrarskógur, skipti möguleg á bíl
Eyrarskógur,Hvalfjarðarsvei:Sumarhús á fallegum
stað nálægt Reykjavík. Verð 6,9 millj.

Sumarhús við Hvítá
Glæsilegt sumarhús á einstaklega fallegri stórri
eignarlóð í landi Hests við bakka Hvítár..Staðsetningin við Kiðjaberg er frábær, stutt í golfvelli,
sund og aðra þjónustu. Verð 29 millj.

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.

Suðurlandsbraut 30 jarðhæð
Til leigu verslunar- og þjónusturými á jarðhæð og í kjallara að Suðurlandsbraut 30. Um er að ræða
samtals 637 fm. gólfflöt á jarðhæð og 223 fm. í kjallara. Möguleiki er að nýta húsnæðið í smærri
einingum og hægt er að undanskilja kjallarann.
Húsnæðið er með stórum verslunargluggum og möguleiki er á nokkrum inngangshurðum sem býður upp
á ótal nýtingarmöguleika, enda staðsetning hússins einstök og auglýsingagildi þess verulegt.
Gott aðgengi er að húsinu og sérstaklega góð bílastæði þar með talin bílastæði framan húss til sérafnota
fyrir jarðhæðina. Húsnæðið liggur einnig afskaplega vel að strætisvagnaleiðum.
Húsnæðið leigist í einu lagi eða einingum skv. nánara samkomulagi og er til afhendingar strax. Um er að
ræða einstakt tækifæri, enda ein besta staðsetningin í höfuðborginni. Langtíma leigusamningur er í boði.
Dan Wiium hdl. og löggiltur fasteignasali veitir nánari upplýsingar í síma: 533-4040 / 896-4013,
tölvupóstfang: dan@kjoreign.is

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

Hraunbær 109 110 Rvk - Fimm Raðhús
S

IÐ
OP

HÚ

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kóp.
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð sem er um 98
fm ásamt stæði í bílakjallara.
Íbúðin er á ﬁmmtu hæð í tíu
hæða fjölbýlishúsi. Tvær lyftur
eru í húsinu og fylgir aðgangur
að samkomusal.
Ásett verð búseturéttar er
kr. 5.5 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 164.000.-. Í
mánaðargjaldinu er allt innifalið
nema rafmagn samkvæmt
mæli.

Fimm glæsileg tveggja hæða raðhús á góðum stað neðarlega í Hraunbænum. Húsin eru 113,3 - 116,3 fm að stærð. Sér
inngangur og sér lóð. Þrjú svefnherbergi. Parket og ﬂísar á gólfum Fallegar nýlegar hvítar innréttingar,
innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgja, einnig fylgir þvottavél í þvottahúsi. Til afhendingar við kaupsamning.

Húsin verða sýnd mánudaginn
6.október milli kl. 17:15 og kl. 18:00

VERÐ. 36 - 36,5 milj - 4465

Hólmvað 6 í Rvk.
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð sem er um 97
fm af stærð. Íbúðin er í enda
í fjögurra íbúða raðhúsi og
fylgir stæði í bílakjallara.
Ásett verð búseturéttar er kr. 9.5 millj. og eru
mánaðargjöld um 180.000.-.
Í mánaðargjaldi íbúðarinnar
er allt innifalið nema rafmagn
samkvæmt mæli.

Stofnað

1983
Sími 520 7500

Til sölu heil húseign við Bæjarhraun – Hafnarfjörður
Suðurtún 13 í Gb.

Til sölu er búseturéttur í 4ra
herbergja íbúð í raðhúsi sem
er um 120 fm af stærð. Um er
að ræða endaraðhús. Að auki
fyrlgir 25 fm bílskúr.
Ásett verð búseturéttar
er kr. 19.8 millj. og eru
mánaðargjöld um 132.000.-.
Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er
allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa
að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 10. október n.k.
Tilboðsfrestur er til 17. október n.k.

Hraunhamar kynnir á frábærum stað gengt Fjarðarkaupum í Hafnarﬁrði, heila húseign ca. 2.300 fm verslunar , skrifstofu og
iðnarhúsnæði að mestu á einni hæð. Nokkrar innkeyrsludyr. Ágæt lofthæð. Malbikuð lóð. Tvær aðkomur að húsinu. Miklir
möguleikar. Í húsinu var Vörumerking prentsmiðja og þar á undan Góa sælgætisgerð.
Hægstætt verð. Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

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

Ferjuvað 9 í Reykjavík

FYRIR
AÐSTOÐ

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR

INNANLANDS

Blásalir 24 í Kópavogi
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð. Íbúðin er um
124 fm á ﬁmmtu hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi. Stæði í bílakjallara fylgir
íbúðinni. Tvær lyftur eru í húsinu og fylgir aðgangur að samkomusal.
Verð búseturéttarins er um kr. 4 millj. og eru mánaðargjöldin um
184.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt
mæli.

Kríuland 8 í Sveitarfélaginu Garði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja
ásamt bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og bílskúrinn um 30 fm. Verð búseturéttarins er um kr. 3.6 millj. og eru mánaðargjöldin um 131.000.-. Í
mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Prestastígur 11 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 94 fm. Íbúðin
er á fyrstu hæð í ﬁmm hæða fjölbýlishúsi með lyftu og fylgir aðgangur að samkomuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 3 millj. og eru
mánaðargjöldin um 137.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema
rafmagn samkvæmt mæli.

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Búseturéttur á markaðsverði
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja vel skipulagðri íbúð sem er
rúmlega 73 fm að stærð ásamt stæði í bílakjallara. Íbúðin er á
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi með lyftu og góðu útsýni.
Íbúðin er nánast sem ný. Frá upphaﬁ hefur sami einstaklingur búið
í íbúðinni. Aldrei verið eldað eða reykt í íbúðinni og öll umgengni til
fyrirmyndar.
Ásett verð er kr. 4.9 millj. og mánaðargjöldin eru um 144.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Umsóknarfrestur er til 13. október n.k.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina þurfa að panta tíma í síma
899 8630 (Snorri)

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

Bæði félagsmenn Búmanna og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð
í búseturéttinn.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is
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Bílar til sölu

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
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Hreingerningar

Vinnuvélar

EINA BÍLASALAN Í MOSFELLSBÆ

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.

Verð-Gæði-Hraði. Gerum tilboð.
Skinandi@skinandihreint.is S:8595050

Til sölu ódýrt Dodge intrepid árg.
2002 ek. 99þús mílur, þarfnast smá
lagfæringar. Gott stgr. verð Uppl. í s.
695 0555
SUZUKI Grand Vitara. Árgerð 2013,
ekinn 66 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.350.000. Tilboð 4.150.000.

Þverholt 6 · 270 Mosfellsbær · Sími 517 9999
100bilar@100bilar.is · www.100bilar.is

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

FORD Explorer XLT 4x4. Árgerð 2010,
ekinn 152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.290.000. Tilboð 2.990.000.

517 9999

HREINGERNINGARÞJÓNUSTA

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

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

VW Golf, 4/2013, beinsk,
dísel, ek 64þ.km,
Verð 2990 þ.kr

Jeep Grand Cherokee
Overland, 2003,
ek. 124þ.m, Verð 890 þ.kr

Kia Ceed Ex, 2013, sjálfsk,
dísel, ek 53þ.km,
Verð 3490 þ.kr

Jeep Grand Cherokee SE,
2004, ek. 133þ.m,
Verð 990 þ.kr

Kia Ceed Ex, 2013, sjálfsk,
dísel, ek 70þ.km,
Verð 3490 þ.kr

Hyundai I30, 5/2014,
beinsk, dísel, ek 21þ.km,
Verð 3090 þ.kr

VW Passat, 4/2013,
sjálfsk, dísel, ek. 62þ.km,
Verð 3990 þ.kr

Hyundai I30 Wagon,
5/2014, beinsk, dísel, ek
18þ.km, Verð 3190 þ.kr

VW Polo, 6/2013, beinsk,
dísel, ek. 46þ.km,
Verð 2150 þ.kr

Suzuki Grand Vitara,
6/2007, beinsk, bensín, ek.
170þ.km, Verð 1090 þ.kr

VW Polo, 6/2013, beinsk,
dísel, ek. 70þ.km,
Verð 1890 þ.kr

Hyundai Tucson, 6/2008,
sjálfsk, bensín, ek 138þ.
km, Verð 1550 þ.kr

Kia Picanto, 4/2013,
beinsk, dísel, ek 42þ.km,
Verð 1750 þ.kr

Dodge Durango Limited,
2/2008, ek. 114þ.km,
Verð 2990 þ.kr

Kia Picanto, 4/2013,
sjálfsk, dísel, ek 57þ.km,
Verð 1690 þ.kr

Jeep Grand Cherokee
Limited, 3/2006,
ek. 89þ.km, Verð 2490 þ.kr

Jeep Grand Cherokee
Overland, 2004,
ek. 152þ.m, Verð 990 þ.kr

Renault Megane, 6/2014,
beinsk, dísel, ek 20þ.km,
Verð 3090 þ.kr

Garðyrkja

STAÐGREIÐI BÍLA 0-600 ÞÚS!
Óska eftir að kaupa bíla á allt að 600
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
FORD Explorer XLT 4x4. Árgerð 2010,
ekinn 118 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.490.000. Tilboð 3.190.000.

Bókhald

Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

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

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Sendibílar

Málarar
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

HYUNDAI Ix35 GLS. Árgerð 2013,
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.390.000.Tilboð 4.190.000.

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta.
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. Sími.
891 9890 malarar@simnet.is
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

Viðgerðir
AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.
TOYOTA Rav4 GX. Árgerð 2013, ekinn
71 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.450.000.Tilboð 5.250.000.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

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

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

ÞJÓNUSTA

JEEP Grand Cherokee Laredo. Árgerð
2011, ekinn 132 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 5.750.000. Tilboð
5.450.000.

Pípulagnir
PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Varahlutir
JEEP Grand Cherokee Laredo. Árgerð
2011, ekinn 138 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 5.750.000. Tilboð
5.450.000.

gjofsemgefur.is
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Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

til sölu

Interport ehf
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur
Sími: 569 3308
www.interport.is

Save the Children á Íslandi

GEFÐU
VATN

,!.$ 2/6%2 $ISCOVERY  3 RGERÈ 

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

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
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

EKINN  ¶+- DÅSEL
SJ¹LFSKIPTUR ,EÈURKL¾DDUR
n FELGUR 3TIGBRETTI
&ILMUR (ANDFRJ¹LS BÒNAÈUR
N¹L¾GÈARSKYNJARAR
(RAÈASTILLIR ,EIÈSÎGUKERÙ
"AKKMYNDAVÁL 2EYKLAUS
OG MARGT Ú
6ERÈ 
!4( SKIPTI 2NR

'% "ÅLAR o "OLAF¾TI  o  2EYKJANESB¾R o 3   o GEBILARIS

MIKIL SALA - VANTAR BÍLA Á SKRÁ
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Húsaviðhald

Til bygginga

STRÚCTOR
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.
Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga
reynsla. Þorsteinn s. 867 4254
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

Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.
Spáði í beinni í Sunnudagsmorgnum
hjá Sirrý fyrir tveimur árum. Uppl. í S.
690 8160

Við erum með mikið úrval af gæða
úti og inni skiltum. Verð frá 19.900 kr
S:580-7820. Sendu okkur fyrirspurn á
netfangið sala@samskipti.is

SPÁSÍMINN 908 5666

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.

HEILSA
Heilsuvörur
EIKAR SJÓNVARPSSKÁPUR
Lengd 180cm, br. 50cm og hæð 50cm.
Verð 65þús. Uppl. í s. 663 3313

tilkynningar

Óskast keypt

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

Nudd
TANTRA NUDD

STAÐGREIÐUM
OG LÁNUM ÚT Á: GULL,
DEMANTA, VÖNDUÐ
ÚR OG MÁLVERK!

AUGLÝSING

Í samræmi við 1. mgr. 30. greinar skipulagslaga nr.
123/2010 auglýsir Sveitarfélagið Vogar hér með kynningu
á skipulags- og matslýsingu fyrir breytingu á aðalskipulagi
Sveitarfélagsins Voga 2008-2028 og deiliskipulag vegna
áforma um skrifstofubyggingu, rannsóknastofu og stækkun
ﬁskeldis við Vogavík.
Lýsingin er sett fram í greinargerð og má nálgast hana á
heimasíðu sveitarfélagsins www.vogar.is. Hún liggur einnig
frammi á skrifstofu sveitarfélagsins að Iðndal 2,
190 Vogum.

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is

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

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
Námskeið

SKRIFSTOFUHERBERGI
Til leigu í góðu húsnæði á sv. 105
Reykjavík. Verð frá 35-60 þús. Uppl. í
s. 840 0699

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

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

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

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

ATVINNA

Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )

Atvinna í boði

Upplýsingar í síma 661 7000

BÍLSTJÓRI ÓSKAST!
Bílstjóri með rútupróf óskast. Sími
894-2901 / Kjartan.

KEYPT
& SELT

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.

Til sölu

Jón og Óskar - jonogoskar.is

Skriﬂegum ábendingum við efni lýsingarinnar má skila til
skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 Vogum, eða
á netfangið skrifstofa@vogar.is. Þær skulu berast eigi síðar
en 17. október 2014.
Vogum, 2. október 2014.
F.h. bæjarstjórnar,
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

EIGNALÓÐIR
Til sölu fallegar sumarhúsalóðir í
Grímsnesi. Stutt frá Hraunborgum.
Stórar lóðir. frá 0,7 ha uppí 1,6 ha.
Stutt í þjónustu á Borg og á Selfoss.
Innan við klukkutímaakstur frá
höfuðborgarsvæðinu (um 45 mín)
Heitt og kalt vatn er í boði á svæðinu.
Upplýsingar í síma 867 3569.

Atvinnuhúsnæði

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

Rafvirkjun

Skipulags- og matslýsingar Sveitarfélaginu
Vogum fyrir aðalskipulagsbreytingu og
deiliskipulag vegna athafnasvæðis við
Vogavík.

Sumarbústaðir

s. 552-4910.

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & NORSKA f.
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f.
fullorðna. Byrja/Start: 13/10, 10/11,
8/12, 13/1. 4 vikur/5 x í viku - 4
weeks/5 days a week. Kvöld/Síðdegi/
Morgna. Evenings/Afternoons/
Mornings. Aukatímar 90 mín/kr 6000,: STÆ, EÐL, EFN. www.iceschool.is.
Fullorðinsfræðslan- IceSchool, Ármúli
5. s. 557 1155.

VÉLVIRKI EÐA VANUR
MAÐUR ÓSKAST
Álheimar ehf óskar eftir að
ráða vélvirkja eða vanan mann í
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreitt
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða.
Uppl. í s. 869 1122 Örn efnir@efnir.is
www.alheimar.is

VANUR STARFSKRAFTUR
ÓSKAST Á
HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI
Þarf að tala íslensku, ekki yngri
enn 25 ára. Reyklaus vinnustaður.
Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs. S.
567 4468.

Sjónvarp
EIKAR SÓFABORÐ
Innan við árs gamalt eikar sófaborð
Stærð 130X70 og hæð 40cm. Verð
65þús. Uppl. í s. 663 3313

Bakarí/kaffihús óskar eftir
matreiðslumanni og afgreiðslufólki
til starfa. Umsóknir sendist til
thjonusta@365.is merkt „kaffihús”

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

TILKYNNINGAR

til sölu
UNGBARNA OG
BARNASUND

Einkamál

Hrafnistu í Kópavogi - Boðaþingi í
Kórahverfinu. Upplýsingar og skráning
hjá Sóleyju Einarsdóttur. Íþrótta og
ungbarnasundkennara www.sundskoli.
is eða í síma 898-1496

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

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
TIL LEIGU 80- 400 FM
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT
AÐ 4M LOFTHÆÐ
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

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

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.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.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

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

Allar þínar
fyrrverandi
fara í þessa
átt!

Ég hef
tekið eftir
einu...

Jóga, Eróbikk,
Zumba

Sleggjukast,
kúla,
traktorsdráttur

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

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hávær, illa
lyktandi,
frekur og
sóði.

Mamm, hvernig
myndirðu lýst
mér sem barni?

/0
0IKIRHW

Uhumm..
uhumm....
gott!

En hvernig myndirðu
lýsa mér í dag?

Annað er
„hærri“!

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

/0
BARNALÁN

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

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Sellófan.
S-E-L-L-Ó-F-A-N.

Þegar maður veit
svona mikið eins og
ég er erfitt að deila
því ekki.

Það sést ekki
en mörgæsir
hafa hné.
Beinþynning
er hættuleg.
Bandarískar
bílaflautur eru
í tóninum F.

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

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
Það gerist aldrei neitt um leið og það gerist. Allt gerist
eftir á.

/0 
&EVREIJRMEPPEHEKE

- Steinunn Sigurðardóttir

6
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15

16

18

21

5

19

LÁRÉTT
2. há bygging, 6. rún, 8. mánuður, 9.
gagn, 11. tveir eins, 12. hald, 14. rabb,
16. kvað, 17. fiskur, 18. skörp brún,
20. tvíhljóði, 21. pottréttur.
LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. kringum, 4.
billjónasti, 5. svívirðing, 7. heimilistæki, 10. verkur, 13. af, 15. svif, 16.
kirna, 19. tveir eins.
LAUSN

17

20

Júlíus Friðjónsson (2140), b-sveit
TR, hafði hvítt gegn Tómasi Veigari
Sigurðarsyni (1922), c-sveit Hugins,
á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik

KROSSGÁTA

LÁRÉTT: 2. turn, 6. úr, 8. maí, 9. nyt,
11. ðð, 12. skaft, 14. skraf, 16. ku, 17.
áll, 18. egg, 20. au, 21. ragú.
LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. um, 4. raðtala,
5. níð, 7. ryksuga, 10. tak, 13. frá, 15.
flug, 16. ker, 19. gg.

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

/0
8LI:EQTMVI(MEVMIW

Gunnar Björnsson

15. Dxg7+! Svartur gafst upp enda
tapar hann manni eftir 15...Kxg7 16.
Rd5+. Skákfélagið Huginn er í forystu
eftir fyrri hlutann sem fram fór í
Rimaskóla um helgina.
www.skak.is Ítarleg umfjöllun um
Íslandsmót skákfélaga.
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FISKIKÓNGURINN

www.ﬁskikongurinn.is

Lok til á lager:
Stærðir:
174x217 cm
200x200 cm
210x210 cm
217x217 cm
220x220 cm
217x235 cm
235x235 cm
8 hyrnd lok,

S0GAVEGI 3
HÖFÐABAKKA 1
Sími 587 7755

NUNJ

NJ

NUNJ

),6.,%2//85

*5Ì3787,/%2é,1

)LQQGX)LVNLNyQJLQQi

/RNLQîROD

NNJ
VQMMyîîXQJJD
VQMyîXQJD
VQMyîXQJD

(passar á Unaðskel)

SÍMI

777 2000

MENNING
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40 MILLJÓNIR
Á EINN MIÐA!

40
MILLJÓNAVELTAN
Ó

DAVÍÐ STEFÁNSSON „Satt best að segja held ég ekki að ég sé neitt færari um það en aðrir lesendur að segja þér hver meining

sagnanna sé.“
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EINN MIÐI, ÞREFALDIR MÖGULEIK
KAR

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Óskar sér glöggra og
nærgöngulla lesenda
Fyrsta smásagnasafn Davíðs Stefánssonar, Hlýtt og satt – átján sögur af líﬁ og
lygum, á sér langan aðdraganda, það reyndist skáldinu erﬁtt að glíma við prósann.
Þetta er fyrsta smásagnasafnið
mitt, hingað til hef ég einungis
gefið út ljóð,“ segir Davíð Stefánsson um nýja bók sína Hlýtt
og satt – átján sögur af lífi og
lygum, sem eins og nafnið bendir til inniheldur átján smásögur.
„Ég átti lengi í erfiðleikum með
að skrifa prósa sem ég var ánægður með, en eftir að ég uppgötvaði
að ég var alltaf að reyna að skrifa
eins og ég hélt að ætti að skrifa
prósa og hætti því fór þetta að
rokganga.“
Davíð segist hafa átt brot af
smásögum og skáldsögu en ekki
tekið sig til og farið að vinna í
þeim af alvöru fyrr en árið 2011.
„Sumar sögurnar í Hlýtt og satt
eru gamlar sögur sem ég endurskrifaði fyrir útgáfuna en aðrar

eru nýjar og komu mun auðveldlegar til mín. Ég er nokkuð viss
um að glöggur og nærgöngull lesandi getur séð hvaða sögur það
eru. Ég óska mér slíkra lesenda.“
Spurður hvað það sé sem hann
vilji koma á framfæri í þessum
sögum svarar Davíð að bragði:
„Nú á ég auðvitað að segja að mitt
sé að skrifa og þitt að skilja og
satt best að segja held ég ekki að
ég sé neitt færari um það en aðrir
lesendur að segja þér hver meining sagnanna sé. Þetta eru marglaga sögur sem krefjast nokkuð
gaumgæfilegs lesturs, meiningin liggur yfirleitt ekki á yfirborði
þeirra. Þarna er fjallað um tilfinningar og samskipti fólks,
einkum ástvina, og ef það ætti að
súmmera upp eitthvert þema yrði

Þetta eru marglaga
sögur sem krefjast
nokkuð gaumgæfilegs
lesturs.
Davíð Stefánsson rithöfundur.

það sennilega eitthvað á þann veg
að sögurnar fjölluðu um hvað það
er að vera manneskja og þurfa að
hafa samskipti við aðrar manneskjur.“
Spurður hvort vænta megi fleiri
prósaverka frá hans hendi segist Davíð vera kominn vel á veg
með skáldsögu. „Hún er eiginlega orðin til í höfðinu á mér og ef
Guð lofar þarftu að hringja aftur
í mig að ári til að ræða við mig um
hana.“
fridrikab@frettabladid.is

Umbreytingin í Þjóðleikhúsinu
Tryggðu þér m
miða á
www.hhi.is, í síma
563 83OO eða hjá
án
næsta
umb
boðsmanni. Mið
ða
averð

DRÖGUM

10.

Tryggðu
þér miða á
hhi.is

PIP
PAR\TTBWA • SÍA • 143260

OKTÓBER

er aðeins 1.3
30
00 kr.

Vænlegast til vinnings

Brúðulistamaðurinn Bernd Ogrodnik sýnir hina rómuðu sýningu Umbreytinguna í Þjóðleikhúsinu næstu þrjár helgar. Aðeins þessar þrjár sýningar.
Bernd Ogrodnik brúðulistamaður hefur farið víða um heim með
sýningu sína Umbreytingu eftir
að hún var sýnd hér á landi við
frábærar viðtökur á Listahátíð
árið 2006. Nú gefst einstakt tækifæri til að bera þessa sýningu
augum en hún verður sýnd næstu
þrjár helgar í Þjóðleikhúsinu.
Eingöngu verður um þessa þrjá
sýningardaga að ræða og því um
að gera að bregðast hratt við og
tryggja sér miða.
Sýningin sem Bernd býður upp
á að þessu sinni er stytt, fjölskylduvæn útgáfa sem er ferðaútgáfa sýningarinnar. Eins og
fyrr segir hefur sýningin ferðast
víða um lönd og má meðal annars
nefna Rússland, Havaí, Ísrael,
Þýskaland, Danmörku, Arúba,
Kanada og Kóreu. Nú leggur
Bernd enn eina ferðina upp í
heimsreisu með sýninguna og
meðal þeirra landa sem munu
njóta að þessu sinni eru Taíland,
Indónesía, Egyptaland og Íran.
Bernd mun halda af landi brott
í lok október og fyrstu sýningar
verða í Þjóðleikhúsi Taílands í
Bangkok í byrjun nóvember.
- fsb

UMBREYTINGIN Að loknum sýningum í Þjóðleikhúsinu leggur Bernd upp í heimsreisu með sýninguna.
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Í október galdra kokkarnir fram eftirlætisrétti úr
20 ára reynslubrunni Austur-Indía. Ekta indverskt
afmæli í gjörbreyttum og glæsilegum veitingasal
- þetta verður meiri veislan!

Fimm rétta hátíðarmatseðill:
5.990 kr. mán.-mið. og 6.990 kr. ﬁm.-sun.
Sérvalin vín með mat á aðeins 4.990 kr.
og seiðandi afmæliskokteill á vafalítið
huggulegasta bar landsins á aðeins 1.500 kr.

Tryggðu þér sæti núna í s. 552 1630.

„Einfaldlega
besti indverski
matur í heimi”
Jakob Frímann Magnússon
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Rekinn
BAKÞANKAR ÞETTA var fyrsta stefnumótið. Ég var
Hauks Viðars
Alfreðssonar
NÝGIFT Hjónin dvelja á eyju í Indlands-

með minn besta rakspíra og mjög stressaður. Stelpan var sæt og tvítugi ég var alveg
til í kelerí. En fyrst þurfti ég að lifa þessa
kvöldstund af. Segja ekkert asnalegt og
reyna að slaka á.

hafi.

Íburðarmikil
brúðkaupsferð

DRACULA LÚXUS
THE EQUALIZER
THE EQUALIZER LÚXUS
THE MAZE RUNNER
LET´S BE COPS
PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL 2D
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL 2D
SMÁHEIMAR 2D

KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 10.45
KL. 5 - 8 - 10.45
KL. 5 - 8
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 3.30
KL. 3.30
KL. 3.30

THE EQUALIZER
PARÍS NORÐURSINS
VONARSTRÆTI
BOYHOOD

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



Hjónin nýgiftu Amal Alamuddin og
George Clooney eru farin í brúðkaupsferð og er staðsetningin ekki
af verri endanum. Héldu þau til
Seychelles-eyjanna í Indlandshafi
þar sem þau munu dvelja í lúxus
villu, en nóttin þar kostar tæp sjö
hundruð þúsund krónur á manninn.
Er eyjan sem þau dvelja á svo
afskekkt að einungis er hægt að
komast þangað með þyrlu. Þessi
staður er einkar vinsæll hjá fræga
fólkinu og hafa bæði Angelina Jolie
og Brad Pitt og svo Vilhjálmur prins
og Kate Middleton verið þar í fríi.

VIÐ sátum á kaffihúsi sem er ekki lengur
til. Of ung til að kunna að meta kaffi
þannig að ég keypti bjór. Líklega hefur
hann kostað 500 kall eða minna. Svona
var þetta einu sinni. Já, og auðvitað
keypti ég líka bjór fyrir hana. Ég er
séntilmaður. Við spjölluðum um heima og
geima. Eftir hálftíma var allt stress
farið úr mér. „Þetta gengur bara
vel,“ hugsaði ég og ákvað að
nú væri rétti tíminn til að
segja eitthvað fyndið. Ég
man ekki hvað ég sagði en
hún hló. Til þess var leikurinn gerður.

ÉG man að hún hrósaði mér fyrir skeggið
mitt. Það var óalgengt
á þessum tíma að tvítugir menn væru með

-asi

skegg. Ég var með góðan vöxt sem ég safnaði í hökutopp. Ekki mín besta ákvörðun,
ég viðurkenni það, en passaði svo sem við
rakspírann. Við höfðum gleymt okkur og
nokkrum bjórum síðar var klukkan farin að
nálgast miðnætti. Kaffihúsið var að loka og
við ákváðum því að segja þetta gott. Húsið
hennar var á leiðinni heim til mín og við
vorum samferða. Ég ætlaði ekki að reyna
neitt. Sýna bara biðlund. „Stúlkur kunna að
meta það,“ hugsaði ég. Séntilmaður muniði.
Við nálguðumst híbýli hennar. Gengum
fram hjá söluturni. Ég mundi skyndilega
eftir orðagríni sem ég og vinur minn höfðum fundið upp. Það voru nefnilega mörg orð
inni í nafni söluturnsins. Ég sagði „hey“ og
benti stúlkunni á skiltið.

DREKINN – Rekinn – Ekinn – Kinn – Inn.“
Mögulega sagði ég líka Nn og N, ég man það
ekki alveg, en þögnin var þrúgandi. Gleðin
í augum hennar breyttist í spurningamerki.
Þetta var kannski fyndnara þegar ég og
vinur minn sögðum þetta. Hún hló ekki
neitt. Gaf bara frá sér lágt samúðarfliss.
Hvað var ég að spá?
ÞETTA var síðasta stefnumótið.

Eﬂa gagnrýna hugsun áður
en börn byrja að skoða klám
Stuttmynd um sjálfsvirðingu, ofbeldi og mikilvægi þess að setja mörk verður sýnd öllum 10-12 ára börnum í
grunnskólum landsins í vikunni. Myndin er sjálfstætt framhald hinnar vinsælu Fáðu já! og er fyrir yngri börn.

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

DRACULA UNTOLD

8, 10

SMÁHEIMAR

5:40

THE EQUALIZER

6, 9

WALK AMONG TOMBSTONES 5:40, 8, 10:20

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR
THE CONJURING
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THE FRIGHT FILE

ALLS EKKI FYRIR VIÐKVÆMA



HJÖRDÍS STEFÁNSDÓTTIR, MORGUNBLAÐIÐ
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„Íslensk börn eru að meðaltali 11
ára gömul þegar þau sjá klám í
fyrsta skipti. Það segir okkur að
10-12 ára krakkar eru alls ekki
of ungir til að fá fræðslu því
þau þurfa að þróa með sér gagnrýna hugsun,“ segir Brynhildur
Björnsdóttir, leikstjóri myndarinnar Stattu með þér! sem frumsýnd verður í öllum grunnskólum
landsins á fimmtudaginn.
Brynhildur og Þórdís Elva Þorvaldsdóttir unnu myndina saman
og er hún sjálfstætt framhald
„Fáðu já!“ sem þær stöllur gerðu
ásamt Páli Óskari. Sú mynd var
ætluð börnum í 10. bekk en myndirnar eiga það sameiginlegt að
vera forvarnarmyndir gegn kynferðisofbeldi.
„Við fengum þau skilaboð frá
krökkunum sem sáu Fáðu já! að
þau hefðu viljað fá þessa fræðslu
fyrr. Börn á aldrinum tíu til tólf
ára eru markhópur fyrir alls kyns
kynferðisleg skilaboð löngu áður
en þau komast á unglingsaldur,“
segir Brynhildur.
Í myndinni er ekki fjallað á
beinan hátt um kynlíf og klám
heldur er verið að reyna að undirbúa börnin fyrir áreitið sem þau
munu verða fyrir frá umhverfinu.
„Við viljum að þau noti gagnrýna
hugsun þegar þau þurfa að taka
ákvörðun um hvort þau til dæmis
sendi nektarmynd af sér vegna
þrýstings frá félögum. Einnig

ÖFLUGT TEYMI

Þórdís Elva
Þorvaldsdóttir
samdi handritið
fyrir Stattu með
þér! en myndin
er fyrsta leikstjórnarverkefni Brynhildar
Björnsdóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

förum við yfir hluti eins og fjölmiðlalæsi, líkamsvitund, að vera
stoltur af líkama sínum og tökum
þar photoshop sérstaklega fyrir,“
segir Brynhildur og vonar að
árangurinn verði að börn standi
með eigin skoðunum og viðhorfum í stað þess að taka þátt í einhverju sem þeim þykir óþægilegt,
þótt auðvitað beri gerendur alltaf
ábyrgð á ofbeldi en ekki þeir sem
verða fyrir því. Fyrst og fremst
þurfi börn þó að bera virðingu
fyrir sjálfum sér.

Árangur myndarinnar Fáðu já!
➜ Könnun á meðal unglinga í 10. bekk
95% fannst myndin áhugaverð.
66% fannst þau skilja betur muninn á kynlífi í raunveruleikanum og
kynlífi sem sýnt er í kvikmyndum eða klámi.

70% fannst þau skilja betur hvað það þýðir að fá samþykki fyrir kynlífi.
58% stráka og 34% stelpna töldu auðveldara að tala um kynlíf við þann
sem þá langar að stunda kynlíf með.

erlabjorg@frettabladid.is

Afi þinn var klæðskiptingur
★★★★★
Sumarnætur
(Nuits d‘été)
LEIKSTJÓRI: Mario Fanfani
IMDB: 5,9

Sumarnætur er fyrsta bíómynd
franska leikstjórans Mario Fanfani. Sumarnætur gerist í Frakklandi árið 1959 á meðan Alsírsstríðið var í fullum gangi. Michel
(Guillaume de Tonquedec) er upprennandi stjórnmálamaður sem
er í fullkominni sambúð, að því er
virðist, við Hélèn (Jeanne Balibar).
Michel býr þó yfir leyndarmáli.
Hverja helgi heldur hann í sveitasetrið Les Epicéas þar sem hann
verður Mylène. Þar fær hann sína
útrás ásamt gömlum vini sínum
úr stríðinu, Jean-Marie (Nicolas

Bouchaud), sem er dragdrottning
og skemmtikraftur.
Sumarnætur fjallar á merkilegan hátt um þetta tímabil og hversu
þungt það hefur verið að þurfa að
fela það að vera klæðskiptingur.
Myndin fjallar líka um kröfurnar
sem voru gerðar til þeirrar kynslóðar karlmanna sem barðist í
seinni heimsstyrjöldinni, og síðan
15 árum síðar í alsírska stríðinu.
Þótt það séu mörg ljúf augnablik
í myndinni þá náði hún ekki alveg
að halda athyglinni í 100 mínútur,
og skotin virðast stundum dálítið
klunnaleg. Þar fyrir utan er þetta
merkileg mynd með áhugavert
umfjöllunarefni en atriðin í draggklúbbnum eru líklega hápunkturinn – þarna var menning og tónlist í gangi sem er ekki oft fjallað
um og var kannski jafnvel á undan
sinni samtíð.
- þij

GLÆSILEGAR Atriðin í draggklúbbnum eru líklega hápunktur myndarinnar.
MYND/SKJÁSKOT
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Keanu Reeves fær nálgunarbann á aðdáanda
Í annað sinn sem kona brýst inn á heimili leikarans á stuttum tíma.

FOO FIGHTERS Sögusagnir eru um að

þeir spili á hátíðinni.

Seldist upp
á 25 mínútum
Uppselt er á eina vinsælustu tónlistarhátíð heims, Glastonbury, en
miðarnir fóru í sölu í gærmorgun
og seldust upp á tuttugu og fimm
mínútum. Þó er ekki enn orðið
ljóst hver stærstu nöfn hátíðarinnar verða, en líklegast þykir
að hljómsveitin Fleetwood Mac
muni verða ein þeirra.
Önnur bönd sem sögð eru vera
líkleg eru eftirlifandi meðlimir
Queen með Adam Lambert sem
söngvara, Foo Fighters, Daft Punk
eða Radiohead. Hátíðin verður
haldin dagana 24. til 28.júní
eins og nafnið gefur til kynna í
Glastonbury á Englandi.
-asi

ÍSLANDSVINUR Johnny Galecki sagði

Íslendinga trúa á álfa.

Ræddi Íslandsheimsókn
við Letterman
Leikarinn Johnny Galecki var
staddur hér á landi í maí síðastliðnum, en hann fer með eitt af
aðalhlutverkunum í þáttunum
vinsælu Big Bang Theory.
Leikarinn góðkunni var gestur
spjallþáttastjórnandans David
Letterman á dögunum þar sem
þeir félagar ræddu heimsókn
Galeckis til landsins. Sagði hann
flesta landsmenn trúa á álfa og að
Íslendingar eigi þann vafasama
heiður að hér séu flestir alkóhólistar miðað við höfðatölu.

Keanu Reeves hefur fengið tímabundið nálgunarbann á konu sem
var handtekin af lögreglu eftir
að hafa brotist inn á heimili leikarans fyrir skemmstu. Konan,
sem heitir Kerry Colen Raus, er
fimmtug en henni hefur nú verið
gert að halda sig í hæfilegri fjarlægð frá Reeves og heimili hans
í Los Angeles í Kaliforníu.
Dómsskjöl í málinu segja að
Raus hafi verið handtekin þann
15. september síðastliðinn, þegar
hún fannst á heimili leikarans.
Hún hafði þá tekið sér sundsprett í sundlauginni hans og

farið í sturtu inni hjá honum.
Hélt konan því fram að faðir
hennar væri leikarinn Ray Winstone og að honum væri haldið í
vitnavernd af yfirvöldum.
Hún heldur því einnig fram
að Reeves eigi í samskiptum við
Winstone. Dómsskjöl segja jafnframt að Raus hafi verið gert
að leggjast inn á geðdeild í kjölfarið og að hún skuli halda sig í
að minnsta kosti kílómetra fjarlægð frá leikaranum og heimili
hans.
Reeves gaf út yfirlýsingu í kjölfarið þar sem hann segist ekki

➜ Keanu Reeves lék síðast
í kvikmyndinni John Wick,
sem hin íslenska Elísabet
Ronaldsdóttir klippti.
kunna nein deili á konunni og að
hann sé hræddur um öryggi sitt
verði henni sleppt. Skal engan
undra þar sem þetta er í annað
sinn sem kona brýst inn á heimili
leikarans, en hann kom að annarri konu heima hjá sér fjórum
dögum áður en umrætt atvik átti
sér stað.
-asi

EKKI ÖRUGGUR Leikarinn Keanu
Reeves óttast um öryggi sitt.

MIÐVIKUDAGUR 8. OKTÓBER Í HÖRPU

FERSKUR OG STERKUR

Sigurður Ingi
Jóhannsson

Jónas Gestur
Jónasson

Erla Björg
Guðrúnardóttir

Ólafur Garðar
Halldórsson

Ólafur Helgi
Marteinsson

Þór
Ásgeirsson

Margrét
Sanders

Dagskrá
Sjávarútvegsdagurinn
Hörpu – Silfurbergi
8. október, kl. 8.30-10
Málefni sjávarútvegsins
verða rædd frá ýmsum
áhugaverðum hliðum.
ERFIÐIR TÍMAR Michael Phelps leitar

sér hjálpar.

Farinn
í meðferð
Einn fremsti sundmaður heims,
ólympíugullverðlaunahafinn
Michael Phelps, hefur játað sig
sigraðan. Hann sendi frá sér tilkynningu þess efnis í gær að
hann ætlaði að leita sér hjálpar
og væri farinn í meðferð. Phelps
var handtekinn fyrir ölvunarakstur í annað sinn í síðustu viku,
en hann var handtekinn áður árið
2004. Hann sagði á Twitter-síðu
sinni að síðustu dagar hefðu verið
erfiðir og sagðist vera mjög ósáttur með sjálfan sig.
-asi

Verð kr. 3.900.
Morgunverður og
skráning frá kl. 8.00.

Skráning á deloitte.is

Setning
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegsráðherra.
Afkoma sjávarútvegsins 2013 – sjávarútvegsgagnagrunnur Deloitte
Jónas Gestur Jónasson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi Deloitte ehf.
Konur í karlaheimi! Skiptir það máli?
Erla Björg Guðrúnardóttir, framkvæmdastjóri Marz Seafood.
Styrk stoð í atvinnulífinu
Ólafur Garðar Halldórsson, hagfræðingur á efnahagssviði SA.
Þróun, aðferðir og afurðir
Ólafur Helgi Marteinsson, varaformaður LÍÚ og framkvæmdastjóri Ramma og Primex.
Mikilvægi íslensks sjávarútvegs í starfsemi Sjávarútvegsskóla Háskóla
Sameinuðu þjóðanna
Þór Ásgeirsson, aðstoðarforstöðumaður Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu
þjóðanna.
Fundarstjóri: Margrét Sanders formaður SVÞ – Samtaka verslunar og þjónustu
og framkvæmdastjóri hjá Deloitte.
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FÓTBOLTI Bjarni Guðjónsson, þjálfari Fram, hefur áhuga á að

Snæfell og KR eru
meistarar meistaranna

stýra liðinu áfram í 1. deild, en Safamýrarliðið féll á lokadegi
Pepsi-deildarinnar eftir átta ára samfellda veru í efstu deild.
„Ég gerði þriggja ára samning og mig langar að halda áfram,
en þetta er ekki ákvörðun sem ég tek einn,“ sagði Bjarni við
Fréttablaðið í gærkvöldi.
Framarar fóru í mikla uppbyggingu fyrir tímabilið og sóttu
mikið af ungum strákum auk þess sem þeir losuðu alla erlenda
leikmenn frá félaginu. Nú þurfa menn í Safamýrinni að ákveða
næstu skref og það verður gert á fundi í kvöld.
„Við ætlum að hittast annað kvöld [í kvöld] og fara yfir málin.
Það eru ýmsir fletir sem þarf að skoða. Það er náttúrlega einhver
tekjuskerðing sem félagið verður fyrir að falla niður um deild,“
sagði Bjarni. Framarar höfnuðu í ellefta sæti Pepsi-deildarinnar,
en þeir kvöddu með stæl þegar þeir lögðu Fylkismenn, 4-3,
eftir að lenda 3-2 undir og vera manni færri.
- tom

KÖRFUBOLTI Íslandsmeistarar Snæfells og KR eru
meistarar meistaranna í körfunni, en liðin unnu
sigra á bikarmeisturum síðasta tímabils í árlegri
Meistarakeppni KKÍ í gærkvöldi.
Snæfell atti kappi við bikarmeistara Hauka og
vann, 72-69, í æsispennandi leik þar sem Hildur
Sigurðardóttir sýndi stáltaugar á vítalínunni
undir lokin.
Spennan var minni hjá körlunum þar sem
bikarmeistarar Grindavíkur áttu ekki roð í
Íslandsmeistara KR sem unnu 105-81 sigur á
heimavelli, en leikið var í DHL-höllinni.
Michael Craion, Bandaríkjamaðurinn sem
spilaði með Keflavík í fyrra, fór mikinn fyrir KR.
Nánar má lesa um báða leikina á Vísi.
- tom MEISTARAR Snæfellsstúlkur með bikarinn í gærkvöldi.

Bjarni fundar með Fram í dag

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÚRSLIT
OLÍSDEILD KARLA
AKUREYRI - ÍBV

32-33 (14-14)

Akureyri - Mörk (skot): Kristján Orri Jóhannsson
9/2 (11/2), Sigþór Heimisson 7 (9), Halldór Logi
Árnason 5 (7), Brynjar Hólm Grétarsson 3 (5), Elías
Már Halldórsson 3 (7), Sverre Jakobsson 2 (2),
Þrándur Gíslason 2 (2), Heiðar Þór Aðalsteinsson
1/1 (1/1).
Varin skot: Tomas Olason 8/1 (36/2, 22%), Bjarki
Símonarson (5, 0%).

MARKAVÉL Diego Costa getur ekki

ÍBV - Mörk (skot): Theodór Sigurbjörnsson
8/1 (9/2), Einar Sverrisson 6 (9), Hákon Daði
Styrmisson 5 (6), Svavar Grétarsson 5 (6), Andri
Heimir Friðriksson 5 (12), Magnús Stefánsson 3
(3), Dagur Arnarsson 1 (4),

hætt að skora.

Diego fer
á Costum

Varin skot: Kolbeinn Aron Arnarson 6 (29/2,
21%), Henrik Vikan Eidsvag (9/1, 0%).

STAÐAN
Afturelding
ÍR
Valur
FH
Akureyri
Haukar
ÍBV
Stjarnan
Fram
HK

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Spænski landsliðsmaður4
4
4
4
4
4
3
4
4
3

4
3
2
2
2
1
0
1
1
0

0
1
1
1
0
1
1
1
0
0

0 103:84
0 106:93
1 98:95
1 106:105
2 138:135
2 95:96
2 108:114
2 102:112
3 90:102
3 69:79

8
7
5
5
4
3
3
3
2
0

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
Sunderland - Stoke
3-1
Liverpool - WBA
2-1
Hull - Crystal Palace
2-0
Swansea - Newcastle
2-2
Leicester - Burnley
2-2
Aston Villa - Man. City
0-2
Man. Utd - Everton
2-1
Tottenham - Southampton
1-0
Chelsea - Arsenal
2-0
West Ham - QPR
2-0
Staðan: Chelsea 19, City 14, Southampton 13,
Man. Utd 11, Swansea 11, Tottenham 11, West
Ham 10, Arsenal 10, Liverpool 10, Villa 10, Hull 9,
Leicester 9, Sunderland 8, WBA 8, Palace 8, Stoke
8, Everton 6, Newcastle 6, Burnley 6, QPR 6.

inn Diego Costa getur ekki hætt að
skora fyrir Chelsea, en hann skoraði annað mark liðsins í 2-0 sigri
á Arsenal í gær í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.
Eden Hazard skoraði fyrra
markið úr vítaspyrnu sem hann
fiskaði sjálfur eftir frábæran
einleik, en Chelsea-liðið er enn
ósigrað á toppi úrvalsdeildarinnar
með 19 stig. Arsenal er í sjöunda
sæti með tíu stig eftir tapið.
Costa hefur farið hamförum
í Englandi til þessa, en hann er
búinn að skora níu mörk í fyrstu
sjö leikjum sínum í úrvalsdeildinni
og slá hvert metið á fætur öðru hjá
Chelsea. Sannkölluð Costa-kaup
hjá Mourino.
Manchester City er í öðru sæti
með 14 stig eftir sigur á Aston
Villa, og Manchester United færðist upp í fjórða sætið með 2-1 sigri
á Everton.
- tom

STANDANDI Rick Story gerði vel í að halda bardaganum frá því að fara í gólfið sem gerði Gunnari erfitt fyrir.

Reynslan styrkir mig
Gunnar Nelson er ekki af baki dottinn þó svo að hann haﬁ tapað sínum fyrsta
bardaga á ferlinum um helgina. Hann segist hafa lært mikið af bardaganum.
Henry Birgir
Gunnarsson
henry@frettabladid.is

Frá Stokkhólmi
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MMA „Ég er aðeins marinn á
lærinu en annars er ég góður,“
segir Gunnar Nelson en hann var
ansi lemstraður er Fréttablaðið
hitti á hann í gær. Venjulega sér
ekki á honum eftir bardaga en
fimm lotna stríðið tók sinn toll
af honum. Hann meiddist þó ekki
alvarlega.
Bardagi hans og Rick Story fór
nánast eingöngu fram standandi.
Gunnar náði honum ekki í gólfið
en þangað vildi Story alls ekki
fara. Bardaginn fór alla leið og
tveir dómarar af þremur dæmdu
Story sigur í bardaganum.

Nú heim í salinn
„Þetta var erfiður fimm lotu bardagi. Við svoleiðis djöfluðumst
hvor á öðrum. Mér fannst ég hafa
sigrað fyrstu og aðra lotuna nokkuð örugglega. Þriðja var jöfn en
hann var mun grimmari í síðustu
tveim lotunum,“ segir Gunnar um
bardagann en eins og áður segir
kom hann Story nánast ekkert í
gólfið þar sem Gunnar er bestur.
Gunnar sagði Story hafa verið
mjög sleipan og erfitt að ná taki á
honum eins og þeir sem fylgdust
með bardaganum sáu.
„Nú er það heim í æfingasalinn og ég veit nú um ýmislegt
sem þarf að laga. Eins og til að
mynda jafnvægið standandi. Það
hefði mátt vera betra upp á öndunina til að vera ferskari bæði í
höggum og að ná andstæðingnum
niður. Ég þarf að spá í þessu og
vinna með þetta á næstunni. Ég er
mjög sáttur með þennan bardaga
því ég held að maður læri aldrei
eins mikið og af svona bardaga.
Það lenda allir í því að tapa.“

Aldrei valtur
Gunnar segir að undirbúningurinn hafi gengið vel og að honum
hafi liðið vel fyrir bardagann. En
kom Story honum á óvart?
„Það kom á óvart hversu sleipur hann var og hvernig hann gat
haldið keyrslunni áfram. Hvernig
hann gat sveiflað svona ægilega
af krafti út allar loturnar,“ segir
Gunnar og bætir við að hann hafi
ekkert verið vankaður eftir að
hafa verið sleginn niður. „Ég var
aldrei neitt valtur. Mér fannst ég
vera skýr allan tímann.“
Gunnar og hans menn töluðu
um fyrir bardagann að það myndi
henta honum vel að fara alla leið.
Story sagði slíkt hið sama og það
var Story sem var öflugri í lokalotunum.
„Það vantaði líklega upp á
úthaldið hjá mér þó svo að við
hefðum báðir verið mjög þreyttir.
Hann hefur kannski meiri reynslu
þegar komið er á þetta stig og
hans stíll hentaði betur að þessu

sinni. Það var magnað hvað hann
gat sveiflað allt til enda. Hann
vann líklega bardagann á því.“
Aftar í goggunarröðina
Okkar maður segir það ekki hafa
haft áhrif á undirbúning sinn að
vera án þjálfarans, John Kavanagh, í um tvær vikur rétt fyrir
bardagann. Gunnar vildi fá mann
á topp fimm fyrir þennan bardaga
en fékk Story sem var ekki á topp
fimmtán. Var hann að biðja um of
mikið of snemma?
„Nei, ég held ekki. Svona bardagar eiga sér stað. Story hefur
sigrað núverandi meistara og
hann er einn af þessum gaurum
sem geta komið upp aftur. Ég veit
að ég fell aðeins aftur í goggunarröðinni núna en ég veit að ég
mun koma til baka. Fá fínan andstæðing og halda áfram að klifra
upp. Það er engin spurning að
þessi reynsla mun styrkja mig.
Þetta var hrikaleg orrusta,“ sagði
Gunnar Nelson.

LAMINN Rick Story náði Gunnari í gólfið í fjórðu lotu og lét höggin dynja á honum
í nokkrar sekúndur. Gunnar stóð á fætur og kláraði bardagann.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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HETJAN Ólafur Karl skoraði bæði mörk
Stjörnunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ ANDRI MARINÓ

Þetta var víti
FÓTBOLTI „Mér er bara kalt,“

sagði Ólafur Karl Finsen, hetja
Stjörnunnar, við Fréttablaðið
eftir leik aðspurður hvernig tilfinningin væri að vera orðinn
Íslandsmeistari. Hann var þó
eðlilega í skýjunum.
„Þetta er frábært lið, við erum
með frábæran stuðning, frábæra
þjálfara og allt í kringum liðið
er ótrúlegt,“ sagði Ólafur Karl
sem skoraði sigurmarkið úr vítaspyrnu í uppbótartíma.
„Mér fannst þetta vera víti.
Ég næ að snerta boltann og hann
fer í mig, það er víti.“ Hann var
alltaf á því að Stjarnan væri að
fara að vinna leikinn „Ég hugsaði þegar við vorum orðnir manni
færri og þeir jöfnuðu leikinn að
við ættum að vinna þetta svona,“
sagði Ólafur Karl að lokum. - sáp

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15 7 0
15 6 1
13 4 5
9 3 10
8 4 10
8 4 10
5 12 5
6 7 9
5 8 9
5 7 10
6 3 13
3 3 16

42-21
46-17
40-24
25-29
31-36
34-40
36-33
29-32
33-36
28-38
30-48
24-44

52
51
43
30
28
28
27
25
23
22
21
12

MARKAHÆSTU MENN
Gary Martin, KR
Jonathan Glenn, ÍBV
Ólafur Karl Finsen, Stjörnunni
Hörður Sveinsson, Keflavík
Árni Vilhjálmsson, Breiðabliki
Atli Guðnason, FH
Atli Viðar Björnsson, FH
Pape Mamadou Faye, Víkingi
Guðjón Pétur Lýðsson, Breiðabliki
Jóhann Helgi Hannesson, Þór

1-2

13
12
11
10
10
10
8
8
7
7

Kaplakriki
Áhorf: 6.450
Kristinn
Jakobsson (6)

Mörkin: 0-1 Ólafur Karl Finsen (40.), 1-1 Steven
Lennon (64.), 1-2 Ólafur Karl Finsen (90.+2, víti).
Rautt: Veigar Páll Gunnarsson, Stjarnan (59.).
FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 6; Jón
Ragnar Jónsson 6 (90. Guðjón Árni Antiníusson -),
Pétur Viðarsson 7, Kassim Doumbia 5, Jonathan
Hendrickx 6; Hólmar Örn Rúnarsson 7, Davíð
Þór Viðarsson 7, Atli Guðnason 7; Ingimundur
Níels Óskarsson 4 (57. Emil Pálsson 5), Ólafur
Páll Snorrason 6, Steven Lennon 7 (82. Steven
Lennon -).

MEISTARAR Stjörnumenn urðu Íslandsmeistarar í fyrsta skipti í meistaraflokki karla eftir 2-1 sigur á FH í ótrúlegum leik í Kaplakrika. Hér stilla meistararnir sér upp með
bikarinn og í baksýn eru þeirra ótrúlegu stuðningsmenn, Silfurskeiðin, sem hafa litað Íslandsmótið með frábærum söngvum og skemmtilegheitum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Nýtt nafn ritað á bikarinn
Stjarnan varð Íslandsmeistari karla í knattspyrnu í fyrsta sinn á laugardaginn þegar liðið lagði FH, 2-1, í
Kaplakrika í hreinum úrslitaleik. Dramatíkin var í takt við sumarið hjá Stjörnumönnum sem hefur verið
ævintýri líkast. Garðbæingar töpuðu aðeins þremur leikjum í sumar; tveimur fyrir stórliði Inter Milan.
FÓTBOLTI Það er stundum með hreinum ólíkindum

hvurslags dramatík og sögur íþróttirnar bjóða
upp á. Saga karlaliðs Stjörnunnar í knattspyrnu
var endurskrifuð á laugardaginn þegar liðið varð
Íslandsmeistari í fyrsta sinn í sögunni eftir ótrúlega dramatík í mögnuðum úrslitaleik á móti FH.
Og inni í stóru sögunum eru smásögur; hér er
ein af Daníel Laxdal, miðverði Stjörnunnar. Fyrir
tíu árum spilaði 18 ára gamall Daníel sína fyrstu
leiki fyrir uppeldisfélagið sitt og var í byrjunarliðinu þegar Atli Guðnason skoraði tvö mörk í 6-1
sigri HK á Stjörnunni í lokaumferð 1. deildarinnar
árið 2004. Með tapinu féll Stjarnan niður í 2. deild.
Áratug síðar, nánar til tekið á laugardaginn var,
fagnaði Daníel Íslandsmeistaratitli með uppeldisfélaginu í Kaplakrika þar sem Atli Guðnason, leikmaður FH, fór illa með tvö dauðafæri. Það er ekki
hægt að semja svona.
„Maður er búinn að vera lengi í þessu og alltaf
með uppeldisfélaginu og loksins nær maður í titil.
Það er ekki laust við því að maður sé mjög lítill í
sér núna,“ sagði Daníel nánast grátandi af gleði við
Fréttablaðið eftir leik.
Sumarið í hnotskurn
Sigur Stjörnunnar á laugardaginn gat ekki verið

STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 8; Niclas
Vemmelund 7, Martin Rauschenberg 7, Daníel
Laxdal 7, Hörður Árnason 7; Arnar Már Björgvinsson 5 (80. Atli Freyr Ottesen Pálsson -), Þorri Geir
Rúnarsson 7, Atli Jóhannsson 4 (56. Pablo Punyed
6), *Ólafur Karl Finsen 8; Veigar Páll Gunnarsson
4, Rolf Toft 5 (90. Snorri Páll Blöndal -).
Skot (á mark): 16-7 (7-4)

Horn: 11-5

Varin skot: Róbert Örn 2 - Ingvar 4

4-3

Laugardalsv.
Áhorf: 415
Gunnar Jarl
Jónsson (8)

Mörkin: 0-1 Albert Brynjar Ingason (21.), 1-1 Aron
Bjarnason (31.), 1-2 Andrew Sousa (38.), 2-2 Arnþór Ari Atlason (43.), 2-3 Ásgeir Örn Arnþórsson
(54.), 3-3 Guðmundur Steinn Hafsteinsson (63.),
4-3 Guðmundur Steinn Hafsteinsson (81.).
Rautt: Ósval Jarl Traustason, Fram (58.).

KÁTUR Daníel Laxdal var léttur í leikslok.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

4-1

KR-völlur
Áhorf: 319
Örvar Sær
Gíslason (7)

meira við hæfi. Það er ástæða fyrir því að liðið
hefur aðeins tapað tveimur leikjum í sumar, þar af
tveimur fyrir stórliðinu Inter frá Mílanó. Stjarnan
gefst einfaldlega ekki upp.
„Maður veit bara í þessu sporti að maður á alltaf
að halda áfram alveg þangað til að dómarinn flautar leikinn af,“ sagði Daníel og það hefur svo sannarlega verið saga Garðbæinga á þessu tímabili.
Stjarnan komst yfir í fyrri hálfleik með marki
Ólafs Karls Finsen sem var rangstæður. Markið
stóð, 0-1. Í seinni hálfleik var Veigar Páll Gunnarsson, reyndasti leikmaður Stjörnunnar, rekinn
af velli fyrir að slá til Hólmars Arnar Rúnarsson.
Ekki gáfulegt hjá Veigari sem var nálægt því að
eyðileggja fyrir sínum mönnum.
FH jafnaði metin með marki Steven Lennon, 1-1,
og fékk ótrúleg færi til að ganga frá leiknum. En
inn vildi boltinn ekki. Stjarnan átti eitt ævintýri
eftir á þessu ótrúlega sumri.
Í uppbótartíma fékk Ólafur Karl Finsen vítaspyrnu þegar Kassim Doumbia braut á honum.
Hann fór auðvitað sjálfur á punktinn og renndi
knettinum í netið, 1-2. Stjarnan Íslandsmeistari
2014 á mest viðeigandi hátt sem mögulegt var.
„Ég hélt að þetta væri að fara frá okkur undir
lokin en þetta var bara einfaldlega vítaspyrna,“
sagði Ingvar Jónsson, markvörður Stjörnunnar,
við Fréttablaðið eftir leikinn.
Ótrúlegur karakter
Veigar Páll Gunnarsson var eðlilega kampakátur
eftir leik og var vissulega mjög létt þar sem hann
var nálægt því að vera skúrkurinn hjá sínum
mönnum.
„Ég man ekki eftir að hafa liðið svona. Það var
skrítin tilfinning að geta verið sá sem hefði eyðilagt
hlutina,“ sagði Veigar Páll.
„Þetta lýsir sumrinu hjá okkur. Við höfum oft lent
einum færri og ég held að við höfum aldrei tapað á
því. Þessi liðsheild, stemning og karakter er ótrúlegur í þessu liði og mér finnst magnað að spila
fyrir þennan klúbb. “

3-0

Kópavogsvöllur
Áhorf: 475
Vilhjálmur
A. Þórarins. (6)

3-0

NÍU LÍF STJÖRNUNNAR
4. MAÍ

➜ Ólafur Karl Finsen tryggir Stjörnunni sigur úr
umdeildri vítaspyrnu sem hann fiskar sjálfur.

22. JÚNÍ

➜ Garðar Jóhannson skorar sigurmarkið gegn
Fjölni á heimavelli með marki á 90. mínútu.

27. JÚNÍ

➜ Marki undir og manni færri skorar Jeppe
Hansen tvö mörk og tryggir Stjörnunni sigur á
Fram í kveðjuleik sínum.

13. JÚLÍ

➜ Veigar Páll Gunnarsson skorar jöfnunarmark á
móti FH, en enginn veit fyrir víst hvort boltinn
hafi farið inn fyrir línuna.

11. ÁGÚST

➜ Pablo Punyed skorar sigurmark beint úr
aukaspyrnu á móti Þór í uppbótartíma.

31. ÁGÚST

➜ Veigar Páll Gunnarsson skorar rangstöðumark
og Ólafur Karl Finsen tryggir Stjörnunni sigur
á KR í Vesturbænum á 87. mínútu.

18. SEPTEMBER

➜ Ingvar Jónsson á stórleik í Víkinni og ver allt
hvað af tekur í naumum 1-0 sigri á Víkingi.

23. SEPTEMBER

➜ Þórir Guðjónsson sleppur einn í gegn fyrir
Fjölni en stígur á boltann og Stjarnan sleppur
með stig úr Grafarvoginum í 20. umferð.

4. OKTÓBER

➜ Ólafur Karl Finsen tryggir tíu Stjörnumönnum
Íslandsmeistaratitilinn með marki úr vítaspyrnu í uppbótartíma.

Fjölnisvöllur
Áhorf: 437
Þóroddur
Hjaltalín (6)

Mörkin: 0-1 Jóhann Helgi Hannesson (3.), 1-1
Gary Martin (17. víti), 2-1 Gary Martin (45.), 3-1
Almarr Ormarsson (72.), Gary Martin (76. víti).

Mörkin: 1-0 Guðjón Pétur Lýðsson (67. víti), 2-0
Guðjón Pétur Lýðsson (90.), 3-0 Ellert Hreinsson
(90.+2). Rautt: Kristinn F. Sigurðsson, Val (65.)

Mörkin: 1-0 Þórir Guðjónsson (9.), 2-0 Bergsveinn
Ólafsson (53.), 3-0 Ragnar Leósson (69.).
Rautt: Ian Jeffs, ÍBV (37.).

KR (4-3-3): Sindri Snær Jensson 7 - Haukur Heiðar
Hauksson 7, Grétar Sigurfinnur Sigurðarson 6,
Gunnar Þór Gunnarsson 7, Guðmundur Reynir
Gunnarsson 7 (86. Björn Þorláksson -) - Gonzalo
Balbi Lorenzo 6 (46. Almarr Ormarsson 7), Egill
Jónsson 7 (62. Jónas Guðni Sævarsson 6), Atli
Sigurjónsson 7 - *Gary Martin 9, Emil Atlason 7,
Óskar Örn Hauksson 6.

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson
7 - Baldvin Sturluson 6 (90. Ernir Bjarnason -),
Elfar Freyr Helgason 7, Damir Muminovic 7, Arnór
Sveinn Aðalsteinsson 6, *Guðjón Pétur Lýðsson
8, Andri Rafn Yeoman 7, Ellert Hreinsson 6, Höskuldur Gunnlaugsson 6, Davíð Kristján Ólafsson 5
(65. Óliver Sigurjónsson -), Elfar Árni Aðalsteinsson 5 (90. Gunnlaugur Hlynur Birgisson -).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson
4 - Stefán Ragnar Guðlaugsson 4, Agnar Bragi
Magnússon 5, Ásgeir Eyþórsson 4, Tómas Þorsteinsson 5 - Finnur Ólafsson 5 (85. Ragnar Bragi
Sveinsson -), Ásgeir Arnþórsson 4, Oddur Ingi Guðmundsson 4 - Gunnar Örn Jónsson 4 (67. Andrés
Már Jóhannesson 5) , Andrew Sousa 7, Albert
Brynjar Ingason 6.

ÞÓR (4-4-2): Hjörtur Geir Heimisson 8 - Sveinn
Elías Jónsson 7 (68. Bergvin Jóhannsson 6),
Shawn Robert Nicklaw 6, Orri Freyr Hjaltalín - (25.
Atli Jens Albertsson 6), Ingi Freyr Hilmarsson 6
- Sigurður Marinó Kristjánsson 7, Jónas Björgvinsson 6, Ármann Pétur Ævarsson 7, Jóhann Helgi
Hannesson 7 (57. Alexander Ívan Bjarnason 7) Kristinn Þór Rósbergsson 7, Chukwudi Chijindu 6.

VALUR (4-3-3): Anton Ari Einarsson 6 - Billy
Brentsson 6, Þórður Steinar Hreiðarsson 5,
Magnús Már Lúðvíksson 6, Bjarni Ólafur Eiríksson 6 - Haukur Páll Sigurðsson 7, Iain James
Williamson 5 (75. Kolbeinn Kárason -), Kristinn
Freyr Sigurðsson 4 - Sigurður Egill Lárusson 6,
Tonny Mawejje 5 (75. Halldór Hermann Jónsson
-), Patrick Pedersen 6.

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 7 (91., Arnar
Freyr Ólafsson -) - Árni Kristinn Gunnarsson
6, Bergsveinn Ólafsson 7, Haukur Lárusson 6,
Gunnar Valur Gunnarsson 5 - Gunnar Már Guðmundsson 7, Guðmundur Böðvar Guðjónsson
6, Ragnar Leósson 7, - Mark Charles Magee 6
(84., Magnús Páll Gunnarsson-), *Guðmundur
Karl Guðmundsson 8, Þórir Guðjónsson 7 (88.,
Magnús Pétur Bjarnason -)..

Skot (á mark): 9-20 (8-7)

Skot (á mark): 14-12 (11-5)

Skot (á mark): 15-7 (6-2)

FRAM (4-3-3): Hörður Fannar Björgvinsson
3 - Hafsteinn Briem 4, Ingiberg Ólafur Jónsson
4 (36. Einar Bjarni Ómarsson 4 ), Tryggvi Sveinn
Bjarnason 4, Ósvald Jarl Traustason 3 - Orri
Gunnarsson 6, Jóhannes Karl Guðjónsson 6,
Haukur Baldvinsson 5 - Arnþór Ari Atlason 6,
Aron Bjarnason 8* (88. Viktor Bjarki Arnarsson -) ,
Guðmundur Steinn Hafsteinsson 7 (92. Alexander
Már Þorláksson -).

Varin skot: Hörður 4 - Bjarni Þórður 3

Horn: 0-7

Varin skot: Sindri Snær 3 - Hjörtur 7

Horn: 6-5

Varin skot: Gunnleifur 1 - Anton Ari 1

Horn: 1-6

ÍBV (4-3-3): ÍBV (4-3-3): Guðjón Orri Sigurjónsson
4 - Jökull I Elísabetarson 5, Andri Ólafsson 5,
Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Jón Ingason 6 - Arnar
Bragi Bergsson 5 (60., Bjarni Gunnarsson 5), Víðir
Þorvarðarson 4 (78., Isak Nylén -), Ian David
Jeffs 4 - Dean Edward Martin 5, Þórarinn Ingi
Valdimarsson 5, Jonathan Glenn 3..
Skot (á mark): 7-6 (5-6)
Varin skot: Þórður 5 - Guðjón Orri 2

Horn: 4-7

2-0

Nettóvöllur
Áhorf: Óuppgefið
Garðar Örn
Hinriksson (7)

Mörkin: 1-0 Elías Már Ómarsson (2.), 2-0 Hörður
Sveinsson (35.).
KEFLAVÍK (4-3-3): Jonas Sandqvist 7 - Unnar
Már Unnarsson 5, Halldór Kristinn Halldórsson
5 (50. Aron Rúnarsson Heiðdal 5), Haraldur
Freyr Guðmundsson 6, Hilmar Þór Hilmarsson
5 - Sindri Snær Magnússon 6, Frans Elvarsson 6,
Sigurbergur Elisson 5 (56. Fannar Orri Sævarsson
5) - Bojan Ljubicic 5, Elías Már Ómarsson 8* (84.
Hilmar McShane -), Hörður Sveinsson 6.
VÍKINGUR (4-4-2): Ingvar Þór Kale 5 - Kjartan
Dige Baldursson 5(29. Páll Olgeir Þorsteinsson 5),
Iliyan Garov 4, Alan Lowing 4, Ívar Örn Jónsson
5 - Michael Ablett 5, Kristinn J. Magnússon 5,
Igor Taskovic 5, Dofri Snorrason 6 (83. Henry
Monaghan -) - Eiríkur Stefánsson (46. Viktor
Jónsson 6), Pape Mamadou Faye 5.
Skot (á mark): 7-20 (5-10)
Varin skot: Jonas 8 - Ingvar Þór 3

Horn: 4-7
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.05
Gulli byggir

Bylgjan kl. 10
Ívar Guðmunds

Gulli byggir eru
skemmtilegir þættir
þar sem breytingar
og lagfæringar á húsnæði eru í hávegum
hafðar.

Ívar mætir ferskur
eftir helgina og
byrjar vikuna með
góðri tónlist.

Mindy Project

Suits

STÖÐ 2 KL. 19.20 Gamanþáttaröð

STÖÐ 2 KL. 20.35 Fjórða þáttaröðin

um Mindy sem er ungur læknir
á uppleið, en rómantíkin ﬂækist
fyrir henni og samskiptin við hitt
kynið eru ﬂóknari en hún hafði
ímyndað sér.

SVEFNSÓFAR
Áttu von á gestum!
MIAMIKRUQVYHIQV³ß
SVEFNSÓFA

TILBOÐ

Stærð:
240x225 H: 80 cm.
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.

.900
149
VERÐ 169.900
FULLT

DAISYVYHIQV³ß

SVEFNSÓFA

TILBOÐ

Stærð 225x 80 Svefnsvæði 120x190 cm
cm.
Með rúmfatageymslu. Grátt og brúnt
slitsterkt áklæði. Einnig til án arma

69.900

.900
FULLT VERÐ 79

MONATRIOVYHIQV³ß
SVEFNSÓFA

um hinn eitursnjalla Mike Ross,
sem áður fyrr hafði liﬁbrauð sitt
af því að taka margvísleg próf
fyrir fólk gegn greiðslu en vinnur
nú á lögfræðistofu.

STÖÐ 2

.90
FULLT VERÐ 99

Stærð: 158 x 90 cm. Slitsterkt svart áklæði. Dýnustærð
nustærð 140x200 cm.

SIESTAVYHIQV³ß

BÍÓ KL. 20.30 Gamanmynd byggð

á samnefndri metsölubók með
Söruh Jessicu Parker í hlutverki
hinnar úrræðagóðu Kate sem
sannarlega reynir sitt besta við
að leysa öll vandamál sem á vegi
hennar verða.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Wonder Years
08.30 2 Broke Girls
08.50 Mom
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 The Crazy Ones
10.35 Kolla
11.05 Make Me A Millionaire Inventor
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.40 American Idol
15.10 ET Weekend
15.55 Ofurhetjusérsveitin
16.15 Bara grín
16.45 New Girl
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Pepsímörkin 2014
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Mindy Project
19.40 The Goldbergs
20.05 Gulli byggir
20.35 Suits
21.20 Legends
22.05 Boardwalk Empire
23.05 Louis Theroux
00.05 Modern Family
00.25 The Big Bang Theory
00.50 Gotham
01.40 Burn Notice
02.20 Cowgirls‘N Angels
03.50 The Three Stooges
05.20 Gulli byggir
05.45 Fréttir og Ísland í dag

TILBOÐ

79.9000

I Don‘t Know How She
Does It

16.50 Total Wipeout UK
17.50 How To Live With Your Parents
for the Rest of your Life
18.10 One Born Every Minute
19.00 World Strictest Parents
20.00 Friends With Benefits
20.20 Silicon Valley
20.50 Graceland
21.35 The Vampire Diaries
22.20 Hello Ladies
22.50 Drop Dead Diva
23.30 Witches of east End
00.10 Terminator: The Sarah Connor
Chronicles
00.55 World Strictest Parents
01.50 Friends With Benefits
02.15 Silicon Valley
02.40 Graceland
03.25 The Vampire Diaries
04.10 Hello Ladies
04.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.22 Ljóti andarunginn og ég 07.44 Hello Kitty 07.56 Tommi
og Jenni 08.00 Ævintýri Tinna 08.25 Latibær
08.47 Hvellur keppnisbíll 09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45 Doddi
litli og Eyrnastór 09.55 Rasmus Klumpur og
félagar 10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur
Sveinsson 10.45 Mamma Mu 10.55 UKI 11.00
Ofurhundurinn Krypto 11.22 Ljóti andarunginn og
ég 11.44 Hello Kitty 11.56 Tommi og Jenni 12.00
Ævintýri Tinna 12.25 Latibær 12.47 Hvellur keppnisbíll 13.00 Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 13.45 Doddi litli og Eyrnastór 13.55
Rasmus Klumpur og félagar 14.00 Áfram Diego,
áfram! 14.24 Svampur Sveinsson 14.45 Mamma
Mu 14.55 UKI 15.00 Ofurhundurinn Krypto 15.22
Ljóti andarunginn og ég 15.44 Hello Kitty 15.56
Tommi og Jenni 16.00 Ævintýri Tinna 16.25
Latibær 16.47 Hvellur keppnisbíll17.00 Dóra könnuður 17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45
Doddi litli og Eyrnastór 17.55 Rasmus Klumpur og
félagar 18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur
Sveinsson18.45 Mamma Mu 18.55 UKI 19.00
Gullbrá og birnirnir 20.20 Sögur fyrir svefninn

17.15 Strákarnir
17.40 Frasier
18.05 Friends
07.00 Espanyol - Real Sociedad

18.30 Seinfeld

08.40 Gummersbach - Magdeburg

18.50 Modern Family

12.10 Sporting - Chelsea

19.15 Two and a Half Men

13.50 Meistaradeild Evrópu

19.40 Sjálfstætt fólk

14.20 FH - Stjarnan

20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel

16.20 Pepsímörkin 2014

21.00 The Mentalist

18.20 Real Madrid - Athletic

21.40 Sisters

20.00 Spænsku mörkin 14/15

22.25 Hunted

20.30 Rayo - Barcelona

23.25 Shameless

22.10 Formúla 1 - Japan

00.20 Zero Hour
01.00 Red Widow

SVEFNSÓFA
Stærð: 192 x 85 cm.
Dýnustærð 147x197 cm.
Rúmfatageymsla. Slitsterk
kt
áklæði – margir litir.

TILBOÐ

0
109.90
9.900
FULLT VERÐ 13

01.45 Sjálfstætt fólk
02.30 Eldsnöggt með Jóa Fel
07.00 Man. Utd. - Everton

03.00 Sisters

12.40 Tottenham - Southampton

03.45 Hunted

14.20 Hull - Crystal Palace

04.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

16.00 Sunderland - Stoke
17.40 Liverpool - WBA

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.40 Pepsi MAX tónlist
14.55 Judging Amy
15.35 Design Star
16.20 The Good Wife
17.00 Top Gear Special: James May‘s
Cars of the People
17.50 Dr. Phil– NÝTT
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Rules of Engagement
20.10 Kitchen Nightmares 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. Í þessum þáttum
fylgjumst við með snilli hans og vanhæfni
veitingahúseigendanna.
20.55 Reckless
21.45 Flashpoint
22.30 The Tonight Show
23.10 Law & Order: SVU
23.55 Hannibal
00.40 Flashpoint
01.25 The Tonight Show
02.05 Pepsi MAX tónlist

19.20 Swansea - Newcastle
21.00 Messan
22.15 Football League Show 2014/15
22.45 Leicester - Burnley
00.25 Messan

DORMA Holtagörðum, Reykjavík 512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri 558 1100
Húsgagnahöllinni, Reykjavík 558 1100

16.35 Skólaklíkur
17.20 Babar og vinir hans
17.42 Spurt og sprellað
17.47 Grettir
17.59 Skúli skelfir
18.10 Táknmálsfréttir
18.15 Vesturfarar
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Kastljós
20.05 Villta Arabía Stórbrotnir heimildarþættir frá BBC þar sem fjallað er um náttúruparadísina á Arabíuskaganum þar sem
þrjár heimsálfur mætast. Ný sýn á svæðið
sem sveipað hefur verið dulúð í bland við
átök og andstæður.
20.55 Gullkálfar 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.
Aðalhlutverk. Jon Øigarden, Terje Strømdahl og Ingjerd Egeberg. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið
22.40 Fórnin til dýrðar tónlistinni
23.40 Stríðsherrar í Úkraínu
00.10 Kastljós
00.35 Fréttir
00.45 Dagskrárlok

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00
Fyrirtækjaheimsóknir 21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

12.20 Life
14.10 The Big Wedding
15.40 I Don‘t Know How She Does It
17.10 Life
19.00 The Big Wedding
20.30 I Don‘t Know How She Does It
22.00 Lincoln
00.30 Safe House
02.25 Ironclad
04.25 Lincoln

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

08.00 European Tour 2014
13.00 Golfing World 2014
13.50 Junior Ryder Cup 2014
14.40 LPGA Tour 2014
18.20 Golfing World 2014
19.10 European Tour 2014

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

KOMDU OG GERÐU

FRÁBÆR KAUP
Á ALVÖRU SLITSTERKU

HARÐPARKETI
ALLT AÐ

58%

AFSLÁTTUR

YFIR 80 TEGUNDIR AF HARÐPARKETI Í BOÐI!

Útsala
PARKET - FLÍSAR - INNIHURÐIR

Harðviðarval ehf

I

Krókhálsi 4

I

110 Reykjavík

I

Sími 567 1010

I

www.parket.is
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Hjálpar mikið að eiga góða að
Akureyringurinn Kristín Kristjánsdóttir stofnaði RYK design fyrir tíu árum.

Ég ætla að segja Skólarapp með
Söru Dís og Þorvaldi Davíð. Það er
hresst.
Valgerður Sigurðardóttir, myndlistarnemi og
tónlistarkona.

„Ég held að þetta hafi gengið
svona vel vegna þess að ég hef
svo mikinn áhuga á þessu,“ segir
Kristín Kristjánsdóttir fatahönnuður. Merki Kristínar, RYK
design, fagnar tíu ára afmæli um
þessar mundir. Kristín hóf sölu á
merkinu árið 2004 í Amarohúsinu
á Akureyri.
„Ég auglýsti að ég yrði með sölu
og kynningu á vörunum mínum,
var með fimmtán flíkur sem seldust upp samdægurs. Það var þá
ekkert annað í stöðunni en að fara

og sauma meira,“ segir Kristín
sem á þessum tíma stundaði nám í
kjólasaum við Iðnskólann í Reykjavík. Síðastliðin sex ár hefur Kristín rekið verslun í Reykjavík, ásamt
því að selja í Valrós á Akureyri.
Kristín segir það hjálpa mikið
að hafa góða fjölskyldu sem býður
aðstoð á álagstímum. Einnig skiptir máli að fylgja áætlun til dæmis
í innkaupum á efnum, fara ekki
fram úr því sem reksturinn þolir
og finna leiðir til að nýta lagerinn
sem best. „Ég hef að auki haft frá-

Það er samt ekkert
sjálfgefið að geta rekið
fyrirtæki með eigin
hönnun í tíu ár.
bæra starfsstúlku og samstarfsfélaga sem ég get treyst mikið á.
Það sem stendur upp úr er að geta
sameinað vinnu og áhugamál. Það
er samt ekkert sjálfgefið að geta
rekið fyrirtæki með eigin hönnun
í tíu ár.“
- asi

TÍU ÁRA Kristín í nýrri verslun RYK í

Bæjarlind, Kópavogi.

Leita að gömlum
pönkperlum
Synthadelia Records gefur út gamlar upptökur og vill
taka þátt í að koma íslenskri tónlistarsögu á netið.
„Við höfum verið að hjálpa mönnum að komast á netið, hafa alla
þessa tónlist aðgengilega,“ segir
Vilmar Pedersen, annar stofnandi íslensku plötuútgáfunnar
Synthadelia Records. Hann stofnaði Synthadelia undir lok ársins
2010 ásamt Jon Schow en það var
til að gefa út þeirra eigin tónlist og
dreifa á netinu.
Útgáfan státar nú af um 50 plötum en ásamt því að gefa út nýtt
efni hefur Synthadelia verið að
endurútgefa gamalt íslenskt pönk
og jaðarefni. „Það byrjaði allt
með Pollock-bræðrunum, sem við
höfum gefið út margar plötur með.
Árið 2012 gáfum við út efni með

Bodies í tilefni af 30 ára afmæli
sveitarinnar,“ segir Vilmar og
bætir við að fleiri útgáfur frá þessum tíma eru á leiðinni.
Synthadelia hefur líka gefið
út gamlar upptökur frá sveitinni
Vonbrigði og gamlar demóupptökur frá Sjálfsfróun sem ekki
höfðu heyrst áður. Þá endurútgáfu
þeir plötuna Angeli Daemoniaque
Omnigena Imbecit eftir hina dulrænu sveit Inferno 5.
„Við erum enn þá að leita að
gömlum perlum, við viljum taka
þátt í að koma íslenskri tónlistarsögu á netið. Við erum alltaf að
leita að spennandi gömlu efni,“
segir Vilmar.
- þij

TILVILJUN AÐ ÞAU KYNNTUST Læknaparið Dirk Zehender og Martin Strange ásamt listakonunni Gunnellu.

HIN VILLTA
DULÚÐ
SRI LANKA

TÖFRANDI EYJA SEM Á ENGA SÍNA LÍKA

2-15 NÓVEMBER 2014

Kynntu þér málið á transatlantic.is
og í síma 588-8900

Púsluspil um
regnbogafjölskyldur
Þýskt læknapar gefur út púsluspil um regnbogafjölskyldur sem íslensk listakona
myndskreytir. Þeir segja það algjöra tilviljun að leiðir þeirra haﬁ legið saman.
„Okkur langaði til þess að gera
eitthvað fyrir börn sem sýnir að
það séu aðrir möguleikar í fjölskyldumynstri en það að eiga
mömmu og pabba. Að það sé
fullkomlega eðlilegt að eiga tvo
pabba eða tvær mömmur,“ segir
Dirk Zehender, þýskur læknir
sem ásamt eiginmanni sínum,
Martin Strange lækni, gerði
púsluspil fyrir börn sem sýnir
mynd af regnbogafjölskyldum.
Myndina á púsluspilinu málaði
Gunnella Ólafsdóttir, en tvær
bækur hafa verið gerðar út frá
myndunum hennar sem gefnar
voru út í Bandaríkjunum og hér
á landi.
„Hugmyndin kviknaði fyrst
þegar ég ætlaði að kaupa bók um
regnbogafjölskyldur handa dóttur okkar úti í Þýskalandi, en ég
fann hvergi hvernig sem ég leitaði,“ segir Dirk, en hann segir
söguna um það hvernig þeir
kynntust Gunnellu mjög skondna
og tilviljanakennda. Þeir Dirk og
Martin eru miklir áhugamenn
um íslenska hestinn og eiga 14
íslenska hesta í Þýskalandi.
„Við komum fyrst til Íslands
árið 1987 vegna áhuga okkar á
hestunum og landinu, en fyrir
nokkrum árum fékk Martin starf
hér sem afleysingalæknir svo
við keyptum okkur íbúð í miðbænum,“ útskýrir Dirk. Það var
svo fyrir einu og hálfu ári síðan
sem þeir fóru í ferð á Snæfellsnesið. „Ein merin okkar er ættuð
þaðan og okkur langaði svo að
heimsækja bæinn og spjalla við
þá sem áttu hestinn og fá upplýsingar,“ segir Dirk. En þegar

SKEMMTILEG MYND Hér má sjá púslið þeirra.

að bænum var komið var enginn heima. Gripu þeir á það ráð
að banka upp á næsta bæ. „Ég og
maðurinn minn vorum í heimsókn þar hjá vinafólki okkar.
Samkvæmt íslenskri hefð var
tekið vel á móti þeim og þeim
boðið til stofu,“ segir Gunnella.
„Þeir sögðu okkur frá því að
þeir hefðu gefið út bækur um
regnbogafjölskyldur og svo komust þeir að því húsfreyjan þekkti
íslenskan vin þeirra,“ segir
Gunnella. Þegar þeir fóru gaf
hún þeim nafnspjaldið sitt. Eftir
að þeir höfðu skoðað heimasíðuna
hennar komust þeir að því að hún
hefði áður komið nálægt bókaútgáfu. ,,Þeir mættu síðan á myndlistarsýningu hjá mér stuttu
síðar og þar báru þeir hugmyndina undir mig um að ég myndi

Hugmyndin kviknaði
fyrst þegar ég ætlaði að
kaupa bók um regnbogafjölskyldur handa dóttur
okkar úti í Þýskalandi.
Dirk Zehender læknir.

mála mynd fyrir þá til að setja á
púsluspil. Mér hefur áður verið
boðið í slíkt samstarf og neitað
því, en þetta er virkilega frábært og verðugt verkefni sem ég
er mjög svo stolt af að taka þátt
í.“ segir Gunnella.
Púslið er framleitt af Ravensburger og verður fáanlegt hér á
landi og á netinu í lok mánaðarins.
adda@frettabladid.is

&

DOMINO’S KYNNA

„Góðgerðarpizzan í ár er með sérlega bragðmiklu áleggi. Þar má fyrst telja lauk og rauðlauk sem gefa henni
heilmikinn kraft og svo beikonkurlið sem mér finnst alltaf gefa eitthvað extra og er algjörlega ómissandi. Hægeldaða
grísakjötið er hinsvegar aðalatriðið, það er alveg ótrúlega mjúkt og gott. Íslenski cheddar-osturinn virkar síðan
afskaplega vel með grísakjötinu og gefur sérstakan keim og svo toppa ég herlegheitin með BBQ swirl sósu.“

PULLED PORK ~ CHEDDAR OSTUR ~ BEIKONKURL ~ LAUKUR ~ RAUÐLAUKUR~ BBQ SWIRL

GÓÐGERÐARPIZZA TIL STYRKTAR ÞÖRFU MÁLEFNI

PIPAR\TBWA

Domino’s og meistarakokkurinn Hrefna Sætran hafa tekið höndum saman og styrkja Minningarsjóð Lofts Guðmundssonar
með sölu á sérstakri pizzu, dagana 6.–10. október. Stór pizza kostar 3.199 kr. og miðstærð 2.799 kr.

ÖLL SALAN
RENNUR ÓSKIPT

DOMINO’S APP

Minningarsjóðs Lofts Gunnarssonar
Fjárhæðin verður notuð til að kaupa rúm og aðbúnað fyrir útigangsfólk. Minningarsjóður Lofts
Gunnarssonar var stofnaður í minningu Lofts og er tilgangur hans að bæta hag útigangsmanna í
Reykjavík ásamt því að berjast fyrir að lögbundin mannréttindi þeirra séu virt af borg og ríki.

WWW.DOMINOS.IS

SÍMI 58 12345

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Stolt af Gunnari

RÚMIN SEM ALLIR
ERU AÐ TALA UM

Kærasta bardagamannsins Gunnars
Nelsonar, Auður Ómarsdóttir myndlistarkona, birti mynd frá bardaganum
á Instagram-síðu sinni í gær
og skrifaði við hana:
„Er svo stolt af Gunna
mínum. Óendanlega
falleg mannvera og
frábær íþróttamaður.
Ljónshjarta“. Auður
fór ekki út að þessu
sinni en var
heima með
son sinn og
Gunnars,
Stíg Tý,
sem
fæddist
í byrjun
sumars.
- asi

- EINU RÚMIN SEM ERU HÖNNUÐ AF SVEFNLÆKNI
Frumburðurinn skírður
Lífið leikur við Erlu Tryggvadóttur
þessa dagana. Hún og sambýlismaður hennar, Finnur Sigurðsson,
létu skíra frumburð sinn í gær. Sonurinn heitir Tryggvi Hrafn Finnsson og
er fjögurra mánaða. Það var Jóna
Hrönn Bolladóttir prestur sem skírði.
Erla er mörgum kunn fyrir störf sín
í sjónvarpi og útvarpi hjá RÚV fyrir
fáeinum misserum. Hún hefur þó
söðlað um og var viðskiptastjóri hjá
auglýsingastofunni Brandenburg
áður en hún fór í fæðingarorlof.
Hún gerir ráð fyrir að snúa aftur til
Brandenburg. Vinir
Erlu, fjölmiðlafólkið Helga
Arnardóttir
og Guðfinnur
Sigurvinsson, voru
á meðal
þeirra sem
glöddust
með fjölskyldunni á þessum
fallega degi.

CONTINUITY

(Queen Size 153x203 cm)

Millistíft / Stíft

- jhh

Gott fyrir þá sem sofa á bakinu
Framleitt í Bandaríkjunum

Mest lesið

Hágæða 5 svæðaskipt 768 pokagormakerﬁ

1 Falcao og De Gea tryggðu United
sigur | Sjáðu mörkin
2 Hazard og Costa afgreiddu Arsenal
3 Bjargar stúlkum undan rakvélarblaðinu
4 Vikan á Vísi: Guðni Ágústsson,
G-bletturinn og Gunnar Nelson
5 Gunnar tapaði á stigum

þrístijöfnunarsvapmur með kæligeli

(Queen Size 153x203 cm)

Millistíft

Mjög vönduð kanntstyrking

NÚ MEÐ 20% AFSLÆTTI
Verð áður 297.400 kr.

Gefur einstaka aðlögun

GUÐMUNDUR BIRKIR PÁLMASON B.Sc. D.C

Framleitt í Bandaríkjunum

“Dr. Breus rúm og koddar veita mjög góðan stuðning við
bakið og hrygginn ogg gget égg þþví hiklaust
mælt með Dr.Breuss fyrir
n”
na.
skjólstæðinga mína.

Hágæða 5 svæðaskipt 768 pokagormakerﬁ

VERÐ NÚ 237.920 kr.

Tallalay latex með kæligeli
Þrístijöfnunarsvampur með kæligeli
Mjög vönduð kannstykring

ARGH!!! 061014

Blaðberinn
bíður þín

ESSENTIAL

NÚ MEÐ 20% AFSLÆTTI
Verð áður 354.200 kr.

VERÐ NÚ 283.360 kr.
Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
Blaðberinn...

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

DR. MICHAEL BREUS eða Dr. SVEFN
Dr. Michael J. Breus er sálfræðingur sem hefur sérhæft sig í svefni. og þá sérstaklega í svefnröskunum. Hann er einn af einungis
163 einstaklingum í heiminum með þessa menntun. Dr. Breus hefur skrifað mikinn fjölda greina og komið reglulega fyrir í sjónvarpsþáttum þar sem hann fjallar um mikilvægi þess að sofa á góðri dýnu. Dr. Breus er hönnuður og framleiðandi The Dr. Breus Bed, en
það eru fyrstu og einu rúmin sem hönnuð eru af svefnlækni. Hann hannar og framleiðir rúm í samstarﬁ við King Koil.
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