SKOÐUN Guðmundur Andri
líkir stóra hríðskotabyssumálinu við Frúna í Hamborg. 13

MENNING Haustsýning
Íslenska dansflokksins fær
góða dóma. 20

LÍFIÐ Lét draum sinn rætast
og skrifaði skáldsögu um tíðahring og blæðingar kvenna. 30

SPORT Manchester United og
Chelsea gerðu stórmeistarajafntefli á Old Trafford. 24
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Helmingur vill frjálsan
innflutning í landbúnaði
Haraldur Benediktsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segist hafa búist við meiri stuðningi við frjálsan innflutning landbúnaðarvara. Skoðanakönnun Fréttablaðsins sýnir að 53 prósent vilja frjálsan innflutning.
KÖNNUN Rétt rúmur helmingur

Minna öryggi með
vígbúnaði
Afbrotafræðingur segir að aukinn
vopnaburður lögreglu þýði ekki aukið
öryggi borgara og lögreglu. 10
Meðferð skilar árangri Rannsóknir
sýna að fái dæmdir barnaníðingar
meðferð við hæfi þá eru þeir ólíklegri
til að brjóta af sér aftur. 2
Ebóla kallar á meira fé Velferðarráðuneytið telur að viðbúnaður hér á
landi vegna ebólu kosti 100 milljónir
króna. 6

þjóðarinnar er hlynntur frjálsum
innflutningi á landbúnaðarvörum,
samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar Fréttablaðsins. Haraldur
Benediktsson, þing maður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi
formaður Bændasamtaka Íslands,
segir tölurnar koma á óvart.
„Ég hefði haldið að miðað við
þunga einhliða umræðu þá væru
fleiri sem vildu þetta svokall-

aða frelsi. Það hefur lítið komist
að í umræðunni að meirihlutinn
af matvörunni sem við kaupum
er tolllaus erlend búvara sem
við erum að kaupa í okkar heimilisrekstur. Það hefur lítið verið
fjallað um að núna eins og síðustu
Eurostat-mælingar sýna er verðlag á þeirri matvöru mun hærra en
á íslensku búvörunni í samanburði
á milli landa,“ segir Haraldur.
Pétur Alan Guðmundsson, kaup-

maður í Melabúðinni, segir að
þessar niðurstöður séu í samræmi
við það sem hann hafi átt von á.
Mikið hafi verið rætt um kjötinnflutning. „Og það er verið að flytja
inn þó nokkuð af kjöti,“ segir hann.
En það sé líka gott fyrir fólk að
hafa val. „Við höfum verið með
nautalundir og svínarif,“ segir
Pétur Alan. Melabúðin hefur einnig
flutt inn kálfakjöt og Pétur segir
að meirihluti af villibráð sem seld

Það er verið að flytja
inn þó nokkuð af kjöti.
Við höfum verið með
nautalundir og svínarif.
Pétur Alan Guðmundsson,
kaupmaður í Melabúðinni.

er hér sé erlendur. „Markaðurinn
er bara það stór í lundum og okkur
vantaði kjöt,“ segir Pétur Alan.
- jhh / sjá síðu 6

25 féllu á prófinu Þrettán evrópskir
bankar eiga eftir að ráðast í úrbætur
til að styrkja eiginfjárgrunn sinn eftir
nýtt álagspróf Seðlabanka Evrópu. 8

12

TÓNLISTARMAÐUR Frank Hall samdi

tónlistina í hryllingsmyndinni Juliu.
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Verðlaunaðir í Los Angeles:

Hauskúpur á
hryllingshátíð

Bjart S-lands Í dag má búast við
strekkingi V- og NV-til en annars hægari
vindi. Snjókoma NV-til í, úrkomusvæðið
teygir sig síðan austur á bóginn. 4
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BERJAST GEGN ÞÖGGUN Lögregluþjónar tóku sér stöðu fyrir framan meðlimi kvenréttindasamtakanna Femen sem
mótmæltu berbrjósta fyrir utan dómshúsið í París í gær. Þrjátíu meðlimir samtakanna mótmæltu kærum gegn tveimur úr þeirra
röðum fyrir ósæmilega hegðun með því að bera sig á almannafæri. Samtökin Femen, sem stofnuð voru í Úkraínu 2008, eru nú
með bækistöðvar í París. Mótmæli þeirra víða um heim hafa vakið mikla athygli og eru jafnan umdeild.
NORDICPHOTOS/AFP

Allt að 300 heilsugæslu- og sérfræðilæknar komnir í 48 tíma verkfall:

Veldur óþægindum og truflunum
KJARAMÁL „Þetta verður ófremdar-

ástand og hefur í för með sér
óþægindi fyrir ansi marga,“ segir
Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri
heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Um 300 læknar á heilsugæslustöðvum og á kvenna-, barna- og
rannsóknasviði Landspítala hófu
tveggja sólarhringa verkfall á
miðnætti.

5

dagar

ZZZIRUODJLGLV

Bráðaþjónustu verður sinnt og
hægt verður að leita til bráðamóttöku Landspítalans í neyðartilfellum og til Læknavaktarinnar
eftir klukkan fimm.
Þorbjörn Jónsson, formaður
Læknafélags Íslands, segir að
enn beri mikið í milli í kjaradeilu
lækna og ríkisins. Lausn sé ekki í
sjónmáli. Ólafur Baldursson, forstjóri lækninga, segir verkfall

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Það þarf eitthvað að gerast ef heilbrigðiskerfið á ekki
að fara á hliðina, það er nú
þegar komið á hnén.
Gunnlaugur Sigurjónsson
heilsugæslulæknir

hið versta mál sem skapi óvissu á
spítalanum.
- jme / sjá síða 4

FÓLK Frank Hall tónlistarmaður
og Sverrir Kristjánsson klippari fengu sína hauskúpuna hvor
í verðlaun fyrir sinn þátt í kvikmyndinni Julia á Screamfesthryllingskvikmyndahátíðinni
sem haldin var í Los Angeles fyrr
í mánuðinum.
Þeir voru ekki einu Íslendingarnir sem komu að gerð myndarinnar því Bergsteinn Björgúlfsson var tökumaður. „Tónlistin er
dimm og drungaleg og speglar
stemninguna í myndinni, þar sem
sögusviðið eru myrkar götur,
barir og neonljós,“ segir Frank
Hall.
- vþj / sjá síðu 30

2
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SPURNING DAGSINS

Eiríkur, er illska á uppleið í
Skandinavíu?
„Uppgangur illskunnar hefur–sem
betur fer fyrir mig og því miður
fyrir aðra–aldrei verið meiri í
Skandinavíu.“
Rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl ræddi
um bók sína Illsku og uppgang þjóðernisflokka í Skandinavíu í Kulturhuset í Stokkhólmi á dögunum.
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Kópavogsbær hefur keypt 55 prósenta hlut í húsbyggingu sem skógræktin á:

Raforkulög taka breytingum:

Hluturinn á rúmar 60 milljónir

Umdeilt ákvæði
úr frumvarpi

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Kópa-

ORKUMÁL Ákvæði laga um að

vogsbæjar hefur samþykkt að
kaupa 55 prósenta hlut í húsi sem
Skógræktarfélag Kópavogs er að
byggja í Guðmundarlundi.
Húsið er 250 fermetrar að stærð
og hefur bygging þess nú þegar
kostað 73 milljónir króna. Gert
er ráð fyrir að bærinn leggi fram
rúmar 60 milljónir króna til að
klára húsið.
Heildarkostnaður við byggingu
hússins kemur því til með að nema
um 135 milljónum króna.

Ármann Kr.
Ólafsson bæjarstjóri segir að
það hafi verið
samþykkt í maí
á þessu ári að
bærinn myndi
kaupa húsið.
„Við sjáu m ÁRMANN
mikil tækifæri KR. ÓLAFSSON
í kaupunum til
að mynda hvað varðar kennslu í
náttúrufræðum. Þetta svæði er
mikið sótt af grunnskólabörnum.

Þetta verður fræðslu- og þjónustumiðstöð í framtíðinni,“ segir
Ármann og bætir við að allt að 30
þúsund manns komi á svæðið á
ári hverju.
Hann segir að þótt bærinn
þurfi að leggja til rúmar 60
milljónir í húsið sé þetta góður
kostur fyrir bæjarfélagið.
„60 til 70 milljónir eru miklir
peningar, en þegar kemur að
húsbyggingum þá eru þetta ekki
miklar upphæðir,“ segir Ármann.
- jme

sveitarfélög þurfi að greiða kostnaðarauka af lagningu raflína í jörð
hefur verið fellt út úr frumvarpi að
nýjum raforkulögum.
Nokkur sveitarfélög, auk Sambands íslenskra sveitarfélaga,
höfðu skilað inn athugasemdum
og lýst óánægju sinni með þetta
umdeilda ákvæði.
Með ákvörðun iðnaðarráðherra
um að endurskoða lagafrumvarpið
og fella ákvæðið úr gildi er komið
til móts við óskir sveitarfélaga. - sa

Færri brjóta aftur
af sér eftir meðferð
Sálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun segir rannsóknir sýna að helmingi færri
barnaníðingar brjóti af sér aftur fái þeir meðferð við hæfi. Í nýju fjárlagafrumvarpi er ekki gert ráð fyrir sérúrræði fyrir fanga sem brotið hafa gegn börnum.
FANGELSISMÁL Rannsóknir hafa sýnt

MEÐ GULA BLÖÐRUREGNHLÍF Stúlkubarn með uppblásna regnhlíf á svæði því sem
mótmælendur hafa lagt undir sig fyrir utan stjórnarbyggingarnar í Hong Kong í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Aukins samráðs sögð þörf við mótmælendur í Hong Kong:

Hætt við að kjósa um næstu skref
HONG KONG, AP Leiðtogar mótmælenda sem krafist hafa lýðræðisum-

bóta í Hong Kong blésu í gær af kosningu um hver ættu að vera næstu
skref í mótmælunum sem staðið hafa í mánuð. Sögðu þeir ónógt samráð hafa verið haft við mótmælendur áður en atkvæðagreiðsla var
boðuð.
Atkvæðagreiðslunni, sem standa átti í gær og í dag, var ætlað að
kanna hug mótmælenda til svara við tilboðum stjórnvalda í Hong
Kong eftir viðræður leiðtoga stúdenta sem staðið hafa fyrir mótmælunum og fulltrúa stjórnvalda í síðustu viku.
- óká

23 ára Breti handtekinn:

Yfir 200 mál eru óafgreidd:

Er grunaður
um hryðjuverk

Hafa afgreitt
40% fleiri mál

LONDON, AP Breska lögreglan
hefur kært 23 ára mann fyrir að
undirbúa hryðjuverk. Lögregla í
Hampshire sagði í gær að Mustakim Jaman, sem var handtekinn
eftir húsleit heima hjá honum,
verði leiddur fyrir rétt í dag.
Jaman er frá Portsmouth þaðan
sem hópur ungra manna hefur
yfirgefið England til að ganga til
liðs við vígamenn Íslamska ríkisins í Sýrlandi. Lögregla óttast að
slíkir menn snúi aftur til voðaverka heima fyrir.
- fb

DÓMSMÁL Embætti ríkissaksókn-

ara hefur afgreitt 457 sakamál
það sem af er ári en þau voru 325
í fyrra.
Það sem af er ári hafa embættinu borist 458 sakamál til afgreiðslu, í fyrra voru þau 557.
Tölurnar tók embættið saman
fyrir Fréttablaðið. Núna eru 232
sakamál óafgreidd. Þá eru ótalin
önnur mál sem embættið sinnir
samkvæmt lögum, þar á meðal
kærumál vegna niðurfellingar
rannsókna.
- jhh

að um helmingi minni líkur eru á
að dæmdir barnaníðingar fremji
sambærileg brot að afplánun lokinni fái þeir viðeigandi sálfræðimeðferð meðan á afplánun stendur og eftir hana. Þetta segir Anna
Kristín Newton, réttarsálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun.
Líkt og Fréttablaðið greindi
nýverið frá er í nýju fjárlagafrumvarpi ekki gert ráð fyrir áframhaldandi vinnu við sérúrræði fyrir
kynferðisbrotamenn.
Anna Kristín er hugmyndasmiður úrræðisins og hefur unnið
að því að láta það verða að veruleika undanfarna mánuði.
Í tillögum nefndar sem skipuð var af forsætisráðuneytinu og
sneri að úrbótum í þeim málaflokki sem snýr að kynferðisbrotum gegn börnum var veitt fjármagn sérstaklega merkt þessu
úrræði þar sem þróa átti og koma
í gagnið meðferð fyrir fanga sem
afplána fyrir þess konar dóma.
Anna Kristín segir vinnu við að
koma úrræðinu í gagnið hálfnaða.
„Til þess að þessi meðferð geti
orðið þarf að þróa úrræðið og sú
vinna er í gangi. Núna er verið að
skrifa handbókina um hvernig eigi
að veita slíka meðferð með markvissum faglegum hætti.“
Vinnan snúi að því að búa til faglegan grunn að meðferðarúrræði
sem hægt sé að byggja ofan á.
„Það er mjög miður að það sé
ekki gert ráð fyrir að setja meira
fjármagn í þessa vinnu. Þar af leiðandi eru líkur á betrun væntanlega
minni því við vitum það að meðferð getur borið árangur.“

Í FANGELSINU í nýjum fjárlögum er ekki gert ráð fyrir að sett sé meira fjármagn í

sérstakt meðferðarúrræði fyrir fanga sem hafa brotið gegn börnum.

Anna Kristín segir rannsóknir
sýna að fái þessi hópur faglega
meðferð miðaða sérstaka að
þeirra þörfum geti það dregið úr
líkum á endurtekningu brota um
helming.
„Töluverður munur er á þeim
sem fara í meðferð og þeim sem
fara ekki. En það er ekki hægt
að gera bara eitthvað. Meðferðin
sýnir góðan árangur ef það er
staðið rétt að henni,“ segir hún.
„Þess vegna er svo mikilvægt
að þessi þekking sé til staðar hér
innandyra þar sem við getum náð
til þeirra sem vissulega er búið
að dæma fyrir slík brot. Það er
vont ef það er ekki hægt setja

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Meðferðin sýnir
góðan árangur
ef það er
staðið rétt að
henni. Þess
vegna er svo mikilvægt að
þessi þekking sé til staðar.
Anna Kristín Newton,
réttarsálfræðingur hjá
Fangelsismálastofnun.

meðferðina í þann búning að hún
nýtist samfélaginu í heild.“
viktoria@frettabladid.is

Mengunarský af völdum eldgossins í Holuhrauni liggur yfir Suðausturlandi:

Næsta bylgja
sjónvarpa er
komin

Mistur og lítið skyggni á Höfn
UMHVERFI Veðurstofa Íslands spáir því að

Philips Ambilight
sjónvarp með
Android stýrirkerfinu

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

AKRANES • AKUREYRI • HÚSAVÍK • EGILSSTAÐIR • SELFOSS • REYKJANESBÆR • REYKJAVÍK

mengunarský, af völdum eldgossins í Holuhrauni,
verði yfir landinu frá Jökulsárlóni og austur á
Hérað í dag. Fólk ætti því að hafa varann á.
Mikil brennisteinsmengun mældist á Höfn í
Hornafirði í gær og styrkur brennisteinsdíoxíðs
á milli 9.600 til 20.000 míkrógrömm seinni partinn. Þetta er sögð vera mesta brennisteinsmengun sem mælst hefur frá því gosið í Holuhrauni
hófst.
Almannavarnir sendu íbúunum á Höfn smsskeyti í farsíma og beindu því til þeirra að halda
sig innan dyra.
Loft var mistri blandið og lítið skyggni á
meðan mengunin var sem mest. Sumir, einkum
þeir sem eru með öndunarfærasjúkdóma, kvörtuðu yfir óþægindum vegna mengunarinnar.
Aðrir kvörtuðu yfir óþægindum í hálsi eða höfuðverk.
Eins var mikil mengun á Öræfum. Þar voru
íbúar varaðir við að fara út.
Veðurstofan sagði að hægur vindur væri á
svæðinu og því blandaðist loft lítið og útlit er
fyrir að svo verði áfram í dag.
- jme

ÁFRAM GÝS Eldgosið í Holuhrauni olli mikilli brennisteinsdíoxíð-

mengun á Höfn í Hornafirði í gær.
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SVONA ERUM VIÐ
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fjórhjól voru skráð á
Íslandi árið 1986.

Árið 2012 voru þau orðin 8.590
talsins.

ÁTÖK Lögreglan notaðist við bruna-

slöngur og piparúða til að hafa hemil á
mótmælendum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Átök brutust út í Köln í gær:

Hægriöfgafólk
mótmælti íslam
BERLÍN, AP Átök brutust út í þýsku

borginni Köln í gær á milli lögreglunnar og hægriöfgamanna
sem voru í mótmælagöngu.
Lögreglan sagðist hafa notað
brunaslöngur og piparúða til
að hafa hemil á mótmælendum
eftir að þeir köstuðu flöskum og
skutu flugeldum í átt að laganna
vörðum.
Um tvö þúsund manns tóku
þátt í mótmælagöngunni sem
farin var til að mótmæla íslömskum öfgahreyfingum. Hún var
skipulögð af nýnasistahópum og
þýskum fótboltabullum.
- fb

Sameining sveitarfélaga:

Engin hagræðing að sameina
BYGGÐAMÁL Sameining sveitarfé-

laga á Vesturlandi mun ekki fela
í sér hagræðingu í rekstri þeirra.
Þetta kemur fram í skýrslu Vífils
Karlssonar og Torfa Jóhannessonar fyrir Samtök sveitarfélaga
á Vesturlandi.
Fyrri rannsóknir um sameiningar sveitarfélaga gefa nánast
allar til kynna að sameiningar
sveitarfélaga bæti afkomu þeirra.
Hins vegar sýnir þessi skýrsla
aðrar niðurstöður. Enn fremur
kemur fram að aðgengi íbúa að
þjónustu sveitarfélagsins muni líklega versna, samkennd íbúa muni
minnka og neikvæðni þeirra í garð
sveitarfélagsins muni aukast. -sa

Náttúrufræðistofnun lagði síðast mat á stærð refastofnsins árið 2010:

Göngin breyta vinnusókn:

Ref fækkar eftir áratugafjölgun

Styrkir atvinnusóknarsvæðið

DÝRALÍF Ref er tekið að fækka eftir

BYGGÐAMÁL Siglufjörður, Ólafs-

samfelldan vöxt um áratugaskeið.
Samkvæmt nýju mati Náttúrufræðistofnunar eru um þriðjungi
færri dýr í stofninum en þegar
hann var metinn árið 2010. Fækkunin tekur jafnt til svæða þar sem
refurinn er veiddur og til friðlanda.
Náttúrufræðistofnun segir ástæður þessa óþekktar en tengjast líklega veðurfari, fæðuskilyrðum, heilbrigði dýranna og jafnvel aðbornum
mengunarefnum. „Veiðimenn eru
lykilaðilar í vöktun og rannsóknum

á refastofninum en þeir senda hræ
af felldum dýrum til krufningar og
aldursgreiningar,“ segir í tilkynningu stofnunarinnar.
Nýjustu útreikningar á stærð
íslenska refastofnsins sýna að
refum hefur fækkað talsvert á
undan förnum árum. „Er þetta í
fyrsta skipti síðan mælingar hófust
að refum fækkar á landinu. Haustið
2007 hafði stofninn verið í samfelldum vexti í meira en 30 ár og var orðinn ríflega áttfalt stærri en í upphafi vöktunarinnar árið 1979.“ - aí

LÁGFÓTA Ref fækkar jafnt á veiðislóð

sem í friðlöndum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Verkfall veldur þúsundum
sjúklinga óþægindum
Heilsugæslulæknar og læknar á kvenna-, barna- og rannsóknarsviði Landspítalans hófu tveggja sólarhringa
verkfall á miðnætti. Læknar munu einungis sinna bráðaþjónustu. Verkfallið hefur áhrif á þúsundir sjúklinga.
HEILBRIGÐISMÁL „Þetta verður

ófremdarástand og hefur í för með
sér óþægindi fyrir ansi marga,“
segir Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu. Um 300 læknar á
heilsugæslustöðvum og á kvenna-,
barna- og rannsóknasviði Landspítala hófu tveggja sólarhringa
verkfall á miðnætti.
Læknafélagið verður með skipulagða verkfallsgæslu á Landspítalanum og á heilsugæslustöðvunum.
Bráðaþjónustu verður sinnt í
verkfallinu og hægt verður að
leita til bráðamóttöku Landspítalans og Læknavaktarinnar eftir
klukkan fimm. „Ef menn telja að
það sé einhver vafi þá mun sjúklingurinn njóta vafans. Við viljum ekki að neinn sjúklingur beri
skaða af verkfallinu,“ segir Þorbjörn Jónsson, formaður Læknafélags Íslands.
Á heilsugæslunni í Lágmúla og í
Salahverfi sem eru með þjónustusamning við ríkið verður haldið
uppi óbreyttri starfsemi. Læknavaktin er líka með þjónustusamning og þar skerðist þjónustan ekki.
Á höfuðborgarsvæðinu eru
12 sjálfstætt starfandi heimilislæknar og þeir fara ekki í verkfall.
15 yfirlæknar á ríkisreknu
heilsugæslustöðvunum á höfuðborgarsvæðinu sinna bráðatilfellum en öll önnur læknaþjónusta
fellur niður á stöðvunum. Læknar
munu til að mynda ekki skrifa upp
á lyf nema þau séu talin lífsnauðsynleg.
Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu sinnir um 160 þúsund
manns. Á degi hverjum ætla menn
að hún sinni hátt í fimm þúsund
manns. Það má því ætla að nærri
10 þúsund manns bara á höfuð-

%HOWRQH)LUVW

SVANHVÍT
JAKOBSDÓTTIR

ÓLAFUR
BALDURSSON

borgarsvæðinu verði fyrir óþægindum vegna verkfalls heimilislækna.
Á landsbyggðinni fara læknar
í verkfall á Heilbrigðisstofnun
Vesturlands, Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða, Heilbrigðisstofnun
Norðurlands, Heilbrigðisstofnun
Austurlands, Heilbrigðisstofnun
Suðurlands og Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja. Á þessum stöðum
verður tryggt að yfirlæknar og sérfræðilæknar sinni bráðaþjónustu.
Á þeim deildum Landspítalans
þar sem verkfall verður, verða á
þriðja tug lækna við störf. Verkfallið mun samt sem áður hafa
veruleg áhrif á starfsemi deildanna.
Ólafur Baldursson, forstjóri
lækninga, segir verkfall hið versta
mál sem skapi óvissu á Landspítalanum.
„Við munum veita neyðarþjónustu á spítalanum en það er ljóst
að fólk verður fyrir truflunum.
Við höfum undirbúið okkur eins
vel og hægt er með ýmsum hætti
en það er varla hægt að undirbúa
sig undir þetta,“ segir Ólafur.
Þorbjörn Jónsson, formaður
Læknafélags Íslands, segir að
enn beri mikið í milli í kjaradeilu
lækna og ríkisins. Lausn sé ekki í
sjónmáli.
Læknar hafa ekki viljað gefa

LÆKNAVERKFALL Það horfir þunglega með að sættir takist í kjaradeilu lækna og
ríkisins. Fyrsta af mörgum boðuðum verkföllum lækna á næstunni hófst á miðnætti.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Áhyggjufullir eldri borgarar
Stjórn Landssambands eldri borgara hefur áhyggjur af verkfalli lækna.
Stjórnin segir ljóst að heilbrigðiskerfi landsins sé verulega laskað og mikil
þörf á fjármagni til að endurreisa það. Landsspítalinn er í mikilli þörf fyrir
aukið fjármagn til að geta sinnt lögbundnum skyldum sínum. Stjórnin
skorar á stjórnvöld að koma í veg fyrir enn meiri skaða en nú stefnir í, og
veita meira fjármagn í heilbrigðiskerfið.

upp hvað þeir fara fram á í launahækkanir. „Við höfum ekki talið að
það væri málinu til framdráttar að
standa í hnútukasti í fjölmiðlum
um tölur,“ segir Þorbjörn. Ríkið
hefur boðið læknum 2,8 til 3 prósenta hækkun en læknar telja það
allt of lítið.
Gunnlaugur Sigurjónsson, yfirlæknir í Árbæ, segir að það verði
að semja við lækna. „Það þarf eitthvað að gerast ef heilbrigðiskerfið
á ekki að fara á hliðina, það er nú
þegar komið á hnén. Maður er að

kikna undan álaginu, það finnast engir nýir læknar og stundum finnst manni hreinlega eins
og heilsugæslan sé að rúlla yfir,“
segir Gunnlaugur og bætir við að
það verði að bæta kjör lækna svo
þeir sjái möguleika á að koma til
starfa hér á landi.
Samningafundur í kjaradeilu
lækna og ríkisins er boðaður dag,
takist ekki samningar halda verkfallsaðgerðir afmarkaðra læknahópa áfram og standa fram í miðjan desember.
johanna@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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BJARTAST SYÐST Í dag og á morgun má búast við snjókomu eða jafnvel slyddu
á norðan- og austanverðu landinu en yfirleitt verður nokkuð bjart allra syðst. Á
miðvikudaginn eru horfur á hægum vindi og björtu veðri í flestum landshlutum.
OL`YUHYZ[VKPUPZ

fjörður og Dalvík eru orðin að einu
atvinnusóknarsvæði með um 4.000
íbúa eftir opnun Héðinsfjarðarganga. Þetta sýnir rannsókn Þórodds Bjarnasonar, prófessors í
félagsfræði við Háskólann á Akureyri. Niðurstöður þessa efnis
birtust í erlenda fræðitímaritinu
Journal of Transport Geography.
Vegakönnun á árunum 2009
og 2011 sýnir að atvinnusóknarsvæðið á norðanverðum Tröllaskaga hefur styrkst mikið.
-sa

1°

-1°
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað heitir nýútkomin endurminningabók Jóhönnu Kristjónsdóttur?
2. Hvaða fornminjar komu nýverið í
ljós á Þingvöllum?
3. Hver er forseti ASÍ?
SVÖRIN

Velferðarráðuneytið vill auknar fjárheimildir vegna ebólu-viðbúnaðar:

Snjór kominn í Hlíðarfjall:

Vilja 100 milljónir vegna ebólu

Stefna á opnun
fyrir áramót

HEILBRIGÐISMÁL Velferðarráðuneytið lagði fram erindi til kynningar á ríkisstjórnarfundi á föstudag um aukið framlag á fjárlögum
vegna viðbúnað vegna ebólufaraldsins. Heildarkostnaður vegna
þeirra verkefna sem þarf að ráðast
í er áætlaður um 100 milljónir auk
32 milljóna aukalega komi til að það
þurfi að flytja ebólusmitaðan einstakling frá Vestur-Afríku og veita
meðferð.
Í minnisblaðinu segir að unnið sé
að skipulagi viðbúnaðar og fræðslu

ýmissa starfsstétta, auk þess sem
unnið sé að myndun teymis starfsmanna sem mun fá sérstaka þjálfun í meðhöndlun ebólusmitaðra
einstaklinga. Einnig sé unnið að
því að kaupa sérhæfðan búnað og
tæki, svo sem hlífðarbúnað og lyf.
Svo þurfi að ráðast í nauðsynlegar
breytingar á húsnæði spítalans. Nú
fer fram þjálfun starfsfólks í sérstöku viðbragðsteymi auk þess sem
starfsmenn á nokkrum deildum fá
þjálfun í því hvernig bregðast eigi
við komi upp smit á deild þeirra. - vh

SVEITARSTJÓRNARMÁL Forstöðu-

ÆFING Yfir standa æfingar hjá sérstöku
viðbragðsteymi ebólu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

maður skíðasvæðis Akureyrar
í Hlíðarfjalli stefnir á að opna
skíðasvæði bæjarins fyrir jól.
Byrjað er að snjóa í skíðabrekkurnar og stutt í að snjóframleiðsluvélar svæðisins fari á fullt.
Óvissuástand skapaðist um tíma
í haust þegar tveir fastir starfsmenn svæðisins sögðu upp störfum vegna óánægju með launakjör.
Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli laðar
ár hvert þúsundir gesta til Akureyrar.
- sa

1. Svarthvítir dagar. 2. Hleðsla úr Konungsveginum forna. 3. Gylﬁ Arnbjörnsson.

KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS: VILT ÞÚ FRJÁLSAN INNFLUTNING Á LANDBÚNAÐARVÖRUM?
ALLIR
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Bjóst við að frjáls innflutningur
nyti meiri stuðnings almennings
Fimmtíu og þrjú prósent landsmanna vilja frjálsan innflutning á landbúnaðarvörum en 47 prósent er á móti. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins bjóst við að stuðningur væri meiri. Kaupmaður í Melabúðinni býst við að innflutningur á landbúnaðarvörum eigi eftir að aukast.
Jón Hákon
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is

Um það bil helmingur landsmanna
vill heimila frjálsan innflutning
á landbúnaðarvörum, samkvæmt
niður stöðum skoðanakönnunar
Fréttablaðsins.
Fjörutíu og sjö prósent svöruðu
spurningunni játandi, 42 prósent
svöruðu spurningunni neitandi, 9
prósent voru óákveðin og 2 prósent
svöruðu ekki spurningunni. Þegar
einungis eru skoðuð svör þeirra sem
afstöðu tóku sögðust 53 prósent vilja
heimila frjálsan innflutning á landbúnaðarvörum og 47 prósent vildu
ekki heimila frjálsan innflutning.
Karlmenn eru hlynntari því að
heimila frjálsan innflutning á landbúnaðarafurðum en konur og yngra
fólk er hlynntara því að heimila
frjálsan innflutning en eldra fólk.
Séu niðurstöður skoðanakönnunarinnar greindar eftir stjórnmálaflokkum sést að langmestur stuðningur við frjálsan innflutning er á
meðal svarenda sem sögðust mundu
kjósa Bjarta framtíð. Sjötíu og fimm

prósent þeirra segjast vilja frjálsan innflutning á landbúnaðarvörum
en einungis 25 prósent sögðust ekki
vilja frjálsan innflutning. Næstmestur stuðningur er á meðal þeirra
sem sögðust mundu kjósa Samfylkinguna en 65 prósent þeirra segjast vilja frjálsan innflutning en 35
prósent eru á móti. Minnstur stuðningur við frjálsan innflutning er á
meðal þeirra svarenda sem styðja
Framsóknarflokkinn, en 35 prósent
þeirra eru hlynnt frjálsum innflutningi en 65 prósent á móti.
Þegar svörin eru skoðuð eftir
kjördæmum sést að stuðningurinn við frjálsan innflutning er mun
meiri á meðal kjósenda sem búa í
Reykjavík og í Suðvesturkjördæmi
en annars staðar á landinu.
Pétur Alan Guðmundsson, kaupmaður í Melabúðinni, segir að þessar niðurstöður séu í samræmi við
það sem hann hafi átt von á. Mikið
hafi verið rætt um kjötinnflutning.
„Og það er verið að flytja inn þó
nokkuð af kjöti,“ segir hann. Kjötið
sé flutt inn með kvóta og án kvóta.
„En það er alltaf gott líka fyrir
fólk að hafa val. Við höfum verið
með nautalundir og svínarif,“ segir
Pétur Alan. Melabúðin hefur einnig

Ég hefði
haldið að
miðað við
þunga einhliða umræðu
þá væru fleiri
sem vildu
þetta svokallaða frelsi.
Haraldur Benediktsson,
þingmaður og fyrrverandi
formaður Bændasamtakanna.

flutt inn kálfakjöt og Pétur segir að
meirihluti af villibráð sem seld er
hér sé erlend, til dæmis fyrir jólin.
„Markaðurinn er bara það stór í
lundum og okkur vantaði kjöt,“
segir Pétur Alan.
„Ég held að það verði aukning í
þessu ef eitthvað er. Sérstaklega á
sumrin, þá vantar alltaf kjöt,“ segir
hann. Hann segir að fjölgun ferðamanna á Íslandi hafi leitt af sér
mikla neyslu af kjöti sem markaðurinn ráði ekki lengur við.
Haraldur Benediktsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og
fyrrverandi formaður Bændasamtakanna, segir hins vegar að niður-

staðan komi sér á óvart. „Ég hefði
haldið að miðað við þunga einhliða umræðu þá væru fleiri sem
vildu þetta svokallaða frelsi. Það
hefur lítið komist að í umræðunni
að meirihlutinn af matvörunni
sem við kaupum er tolllaus erlend
búvara sem við erum að kaupa í
okkar heimilisrekstur. Það hefur
lítið verið fjallað um að núna eins og
síðustu Eurostat-mælingar sýna er
verðlag á þeirri matvöru mun hærra
en á íslensku búvörunni í samanburði á milli landa,“ segir Haraldur.
Þetta sé staðreynd sem fólk hafi
ekki séð mikið bera á í umræðunni.
„Annað sem ég vil nefna og búið
er að vera mikið í sviðsljósinu er
verðlagning á mjólkurvörum. Samkvæmt verðkönnun ASÍ á mjólkurvörum er tólf prósenta verðmunur á
milli hæsta og lægsta verðs,“ segir
Haraldur. Séu hins vegar skoðaðar vörur á borð við grænmeti
og ávexti, sem séu tolllausar, þá
séu sjötíu prósent á milli hæsta og
lægsta verðs í þeirri könnun.
Haraldur segir einnig að samkvæmt Hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat, séu tolllausar vörur
sem seldar eru hér 22 prósent yfir
Evrópuverðinu en mjólkurvaran tólf

prósent. „Þetta eru staðreyndir sem
aldrei koma fram í þessari umræðu.
Þannig að það kemur mér á óvart
að það sé til fólk sem sér í gegnum
þessa umræðu og er ekki tilbúið til
að kasta frá sér því sem það hefur í
dag á altari ímyndaðra tækifæra um
lægra vöruverð og svo framvegis,“
segir Haraldur.

Aðferðafræðin
Rétt er að taka fram að könnun
á afstöðu til frjáls innflutnings á
landbúnaðarvörum var gerð þannig
að hringt var í 1.241 mann þangað
til náðist í 801. Þegar svörin eru
greind eftir stjórnmálaflokkum
og kjördæmum eru svarendur í
hverjum hópi fyrir sig mun færri og
vikmörk því há. Þess vegna ber að
fara varlega í að túlka niðurstöður
sem greindar eru eftir stjórnmálaflokkum og kjördæmum öðruvísi
en svo að þau lýsa afstöðu þeirra
svarenda sem lentu í úrtakinu.
Könnunin var gerð dagana 21. og
22. október. Áttatíu og níu prósent
tóku afstöðu til spurningarinnar.
Úrtakið er lagskipt slembiúrtak.
Spurt var: Vilt þú frjálsan innflutning á landbúnaðarvörum?
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Í RÓM Fólk á gangi fram hjá útibúi bankans Monti dei Paschi di Siena í Róm. Bankinn
er sá þeirra þrettán banka sem Seðlabanki Evrópu segir vanbúna til að standast framtíðaráföll, sem verst stendur. Alls féllu 25 bankar á prófinu en tólf hafa þegar barið í
brestina.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tuttugu og
fimm féllu á
álagsprófinu
Þrettán af 130 stærstu bönkum Evrópu eru vanbúnir
til að standast áfall á fjármálamörkuðum. Seðlabanki
Evrópu birti í gær könnun á stöðu stærstu fjármálastofnana. Í sambærilegum prófum 2011 og 2010 fengu
græna ljósið bankar sem síðar þurftu fjárhagsaðstoð.
ÞÝSKALAND, AP Þrettán af 130

stærstu bönkum Evrópu vantar
samtals 10 milljarða evra (1.530
milljarða króna) til að geta tekist
á við framtíðaráföll.
Í kynningu á álagsprófum
Seðlabanka Evrópu í gær sögðu
fulltrúar bankans að meiri kröfur hefðu verið gerðar en í sambærilegum yfirferðum á fjárhag
fjármálastofnana árið 2011 og
2010. Í þeim prófum voru heilbrigðisvottorð gefin bönkum sem
síðar þurftu á aðstoð að halda.
Seðlabanki Evrópu segir að 25
bankar hafi þurft styrkari eiginfjárstöðu. Af þeim hafa tólf þegar
komið á úrbótum á þeim mánuðum sem prófanir bankans hafa
staðið. Þeir bankar eru sagðir
hafa aflað fjármuna með því að
gefa út nýtt hlutafé, eða með því
að selja frá sér áhættusamar
fjárfestingar eða lánastarfsemi.
Bankarnir þrettán sem eftir
standa hafa hálfan mánuð til þess
að leggja fyrir Seðlabanka Evrópu áætlun um hvernig þeir ætli
að styrkja eiginfjárgrunninn og
allt að níu mánuði til að hrinda
þeim áætlunum í framkvæmd.
Álagsprófið á að tryggja að
bankar, sem sumir hverjir hafa
verið tregir til útlána vegna
vondra fjárfestinga sem hafa
íþyngt þeim, verði reiðubúnir
til þess að leggja lið og hafi bolmagn til útlána þegar evrópskt
efnahagslíf tekur við sér að nýju.
Bankar sem standa höllum fæti
eiga ekki að standa efnahagsbata
fyrir þrifum.
Í athugun sinni kannaði Seðlabanki Evrópu virði eigna bankanna og lagði fyrir þá álagspróf þar sem reynt var að greina
hvernig þeim myndi vegna í efnahagssamdrætti.
Flestir, eða fjórir, bankanna

DANIELE NOUY Frá kynningu á niðurstöðum álagsprófana á evrópskar fjármálastofnanir í Frankfurt í Þýskalandi í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

sem enn standa höllum fæti eru
ítalskir. Tveir bankanna eru
grískir, tveir frá Slóveníu og svo
er einn frá Kýpur, einn franskbelgískur, einn austurrískur, einn
írskur og einn frá Portúgal.
Bankinn sem mest hallar á er
ítalski bankinn Monte dei Paschi
di Siena, en hann er sagður þurfa
að styrkja eiginfjárstöðu sína um
2,11 milljarða evra (323 milljarða
króna).
Fimm bankanna eru sagðir
geta komist fyrir vanda sinn með
því að halda sig við umbótaáætlanir sem þegar hefur verið hrint
í framkvæmd. Það eru Eurobank
og Þjóðarbankinn í Grikklandi,
Nova Ljubljanska Banka og Nova
Kreditna í Slóveníu og Dexia í
Belgíu.
Flesta hinna bankanna vantar
undir einum milljarði evra (153
milljarðar króna) og í nokkrum
tilvikum undir 200 milljónum
evra (30,6 milljörðum króna).
Fjórða næsta mánaðar tekur
Seðlabanki Evrópu við fjármálaeftirliti í Evrópu. olikr@frettabladid.is

DJÚPMANNA BINGÓ
Fimmtudaginn 30. okt. Kl. 19:30.
Í sal Sjálfsbjargar Hátúni 12, RVK
(gengið inn sunnanmegin).
Veitingar í hléi á góðu verði, (tökum ekki kort).
Allir velkomnir, hlökkum til að sjá ykkur sem flest.
Kveðja FÉLAG DJÚPMANNA
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Kemur í stað eldri vopna:

Notað um borð
og í varahluti
LÖGREGLUMÁL Landhelgisgæslan

ætlar að nota þær eitt hundrað
MP5-vélbyssur sem hún fékk frá
Norðmönnum um borð í skipum
sínum og í varahluti.
Georg Lárusson, forstjóri
Gæslunnar,
segir byssurnar
minni en þau
vopn sem Gæslan á fyrir og eru
orðin úrelt.
Gæslan gerir
GEORG
ekki ráð fyrir að
LÁRUSSON
þurfa að greiða
fyrir byssurnar. Hingað til hafi
ekki tíðkast að norski herinn
rukki fyrir álíka sendingar. Lögreglan fékk 150 byssur en Gæslan
100. ,,Við gerum ekki ráð fyrir að
kaupa eða fá gefins vopn á næstu
áratugum aftur,“ segir Georg. - lvp

Límkítti

Verð frá kr. 925 pr 300ml.

Sími 412 2500 www.murbudin.is

Minna öryggi með vígbúnaði
Helgi Gunnlaugsson afbrotafræðingur segir að aukinn vopnaburður lögreglu ýti undir notkun á vopnum
á meðal glæpamanna. Þá sé framandi veruleiki að lögreglan búi yfir hátæknivopnum, fólk hrylli við slíku.
SAMFÉLAGSMÁL Hér hefur tilkynn-

ingum um ofbeldisglæpi ekki fjölgað á síðustu árum, að sögn Helga
Gunnlaugssonar, afbrotafræðings
og prófessors við Háskóla Íslands.
Hegningarlagabrot séu færri og
manndrápstíðni lægri en annars
staðar á Norðurlöndum, þar sem
tíðni glæpa sé líka almennt lægri
en annars staðar í Evrópu. Hann
bendir á að aðeins séu þrjú lönd
í Evrópu þar sem lögreglumenn
bera ekki vopn; Noregur, Bretland
og Ísland.
Helgi segir að
það sem menn
óttist helst við
vopnavæðingu
lögreglu sé stigmögnun vopnavæ ð i nga r, a ð
glæpamenn
komi sér upp
HELGI
GUNNLAUGSSON meiri vopnum.
„Almennt sýna
rannsóknir að aukinn vopnaburður
lögreglu ýtir undir notkun á vopnunum, oft með tilheyrandi slysum
og skaða. Aukinn vopnaburður
lögreglu þýðir ekki sama og aukið
öryggi borgara og lögreglu.“
Að mati Helga hefði átt að fara
fram á Alþingi, í ríkisstjórn og í
samfélaginu umræða um hvort lögreglan ætti að þiggja 150 MP5-vélbyssur að gjöf frá Norðmönnum.
Afar framandi veruleiki sé fyrir
fólk að lögreglan hafi hátæknivopn
í fórum sínum. Það sé eitthvað sem
fólk hrylli við.
Frá því hefur verið greint að lögreglustjórar hafi sent starfsmenn

sína á námskeið í því hvernig eigi
að beita MP5-byssunum. Misjafnt
er eftir lögregluumdæmum hvort
geymd eru vopn í sérstökum kistum í lögreglubílum. Það er ákvörðun lögreglustjóra á hverjum stað.
Helgi segir ekki farsæla stefnu
að hver og einn lögreglustjóri
ákveði hvort slíkum vopnum verði
bætt í safnið. „Mér finnst heldur
ekki rétt að það sé lagt á herðar
hverjum og einum lögreglustjóra
að ákveða hvort vopnum skuli beitt.
Við hljótum að þurfa sameiginlegar reglur um þetta. Reglur sem
ræddar hafa verið í samfélaginu, af
stjórnvöldum,“ segir hann.
Þá sé nauðsynlegt að huga að
þjálfun lögreglumannanna. Þeir
þurfi að kunna að beita vopnunum
rétt og þeir þurfi sálfræðiþjálfun.
Þeir þurfi þjálfun í því hvernig þeir
eigi að bregðast við í hættulegum
aðstæðum.
Lögreglumaður á höfuðborgarsvæðinu, sem ekki vill koma fram
undir nafni, segir mörg dæmi hafa
komið upp í hans starfi þar sem
hann hafi þurft að snúa frá verkefnum þar sem hann hafði ekki aðgang
að atvinnutækjum til þess að verja
sjálfan sig eða aðra. Útköllin hafi
verið með þeim hætti að rökstuddur grunur væri um að þar væri
einstaklingur með skotvopn á ferð
sem væri jafnvel hættulegur sjálfum sér og öðrum. Í slíkum tilfellum
sé það eina í stöðunni að draga sig
í hlé og bíða eftir sérsveit lögreglunnar.
hannarut@frettabladid.is
johanna@frettabladid.is

NORSKA LEIÐIN Íslendingar virðast færast í átt að „norska módelinu“. Í flestum

norskum lögreglubílum eru vopnakistur. Síðan er yfirmanna að ákveða hvort þeim
skuli beitt. Hér eru á nokkrum stöðum lögreglubílar búnir skotvopnakistum og fleiri
umdæmi íhuga að láta setja slíkan búnað í bílana.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Brugðist við 30 skotvopnamálum 2013
Á síðasta ári fékk sérsveit lögreglunnar 30 tilkynningar vegna einstaklinga sem voru vopnaðir
skotvopnum. Alls var tilkynnt um 65 tilvik þar sem
vopn komu við sögu en í 31 tilviki var um egg- eða
stunguvopn að ræða.
Af verkefnum sérsveitarinnar 2013 voru 128 tilfelli
aðstoð við lögregluembætti sem fólst þá aðallega í
vopnuðum lögregluaðgerðum og handtökum hættulegra manna. Af 309 verkefnum sveitarinnar voru
sérsveitarmenn vopnaðir skotvopnum í 83 tilfellum.
Í júlí 2011 voru hér á skrá um 60 þúsund skotvopn
og er talið að þeim hafi fjölgað síðan. Rúmlega 30
VOPN Skotvopn sem
tollgæslan hefur lagt
byssur eru á hverja 100 íbúa og er Ísland í 15. sæti í
hald á.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA heiminum yfir fjölda skotvopna á íbúa samkvæmt The
Small Arms Survey, rannsóknarverkefni sem rekið er af
The Graduate Institute of International and Development Studies í Genf í Sviss.
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Reitir eru stærsta fasteignafélag landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis.
Með vönduðu viðhaldi á eignum stuðla Reitir að fallegri ásýnd, varðveita
sögu húsanna og skapa ímynd sem er fyrirtækinu þínu til sóma.
Reitir eru með yfir 130 eignir til leigu fyrir hvers kyns rekstur, á
höfuðborgarsvæðinu, á Akureyri og í fjölda annarra bæjarfélaga.
Finndu húsnæði sem hentar þínum rekstri. Hafðu samband
við Reiti í síma 579 9000 eða í reitir@reitir.is.
Kringlan 4–12

103 Reykjavík

www.reitir.is
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Rétta umhverfið
fyrir þitt fyrirtæki

SKOÐUN
Leynd um vopnakaup stjórnvalda er óásættanleg:

Svör – strax!

Þ

að hefur varla farið fram hjá neinum að 250 stykki af
MP5-hríðskotabyssum hafa bæst við vopnabúnað stjórnvalda. DV greindi frá málinu í síðustu viku og síðan það
kom fyrst upp hefur það tekið á sig furðulegar myndir.
Ljóst er að byssurnar koma frá norska hernum, en
sendinefnd á þeirra vegum kom til landsins í fyrra í boði utanríkisráðuneytisins. Samningur um vopnin var gerður í desember á síðasta ári, en hingað til hefur lítið sem ekkert verið upplýst um efni
hans, utan þess að upplýsingafulltrúi norska hersins sagði frá því
að um kaupsamning væri að ræða og gjaldið fyrir byssurnar væri
11,5 milljónir. Bæði Landhelgisgæslan og lögreglan halda því samt
sem áður fram að vopnin hafi fengist gefins. Vopnunum verður
skipt á milli lögreglunnar og gæslunnar. Samkvæmt forstjóra
hennar er aðeins um að ræða endurnýjun á búnaði hjá þeim, en
fyrir liggur að lögreglan hyggst
dreifa vopnunum á embætti sín,
sér í lagi úti á landi. Þar hafa öll
embætti sent lögregluþjóna sína
á tveggja daga námskeið í notkun
Fanney Birna
hríðskotabyssa í haust.
Jónsdóttir
Þrátt fyrir að málið hafi komið
upp fyrir tæpri viku og raunar
fanney@frettabladid.is
átt sér meira en árs aðdraganda,
er enn mýmörgum spurningum ósvarað. Þurfa þessi stjórnvöld á
þessum vopnum að halda? Það er algerlega óljóst. Til þessa hefur
ekki verið talin ástæða, að minnsta kosti ekki opinberlega, til að
vopna almenna lögreglu með skammbyssum, hvað þá sjálfvirkum
hríðskotabyssum. Engin umræða hefur átt sér stað um frekari
vopnvæðingu lögreglunnar. Þó má vel vera að það sé hið eðlilegasta
mál. Langt getur verið í sérsveitina úti á landi sem er vel vopnum
búin og ef til vill nauðsynlegt að vera undirbúinn fyrir hið versta.
En sú þróun, án nokkurrar pólitískrar stefnumörkunar, umræðu og
aðkomu lýðræðislega kjörinna fulltrúa, er óásættanleg.
Bæði dómsmálaráðherra og utanríkisráðherra neita nokkurri
aðkomu að málinu, annarri en því að hafa verið kunnugt um það. En
hver skrifaði undir kaupsamninginn? Lögreglan kannast ekki við
að eiga að borga, né heldur Landhelgisgæslan sem gerir ekki ráð
fyrir að þurfa að greiða fyrir byssurnar. Hver tók eiginlega þessa
ákvörðun? Ef það er rétt að hún hafi verið tekin án aðkomu ráðherra
þá vakna upp áleitnar spurningar um hvort undirstofnunum dómsmálaráðuneytisins sé virkilega í sjálfsvald sett að kaupa til landsins
það magn af vopnum sem því hentar án nokkurrar stefnumarkandi
aðkomu ráðherra eða Alþingis. Hversu langt nær sú heimild? Getur
gæslan keypt hingað árásarþyrlu án umræðu í þinginu? Getur
lögreglan komið sér upp brynvörðum skriðdrekum með þeim
innihaldslausu rökum að það sé ekkert mál af því búnaðurinn fékkst
gefins einhvers staðar frá? Hvar endar þetta?
Leyndin og misvísandi svör sem hingað til hafa fengist alls
staðar að úr stjórnkerfinu vekja upp spurningar. Enginn tekur
ábyrgð og hver vísar á annan. Svör við því hvernig að málinu var
staðið, hver samdi um kaupin og hver hyggst greiða Norðmönnum
þarf að fá. Þá er nauðsynlegt að það sé upplýst nákvæmlega undir
hvaða kringumstæðum lögreglan ber vopn og þá hvaða vopn. Miðað
við sérstöðu Íslands sem herlaust land, með svo gott sem vopnlausa
lögreglu hingað til, má færa rök fyrir því að kaup á 250 hríðskotabyssum hljóti að vera pólitísk ákvörðun sem hefði átt að taka fyrir
opnum tjöldum. Vel má vera að góð rök liggi að baki henni og þeirri
leynd sem hefur einkennt málið. Þau þurfa þá að koma fram. Strax.
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Geir og Grani á vaktinni?
Lögreglumennirnir Geir og Grani eru
með best lukkuðu fígúrum Spaugstofunnar. Halda mætti að þeir félagarnir
hafi verið á vakt þegar lögreglan taldi
sig vera að afmá nöfn í skýrslu Geirs
Jóns Þórissonar, fyrrverandi yfirlögregluþjóns, um búsáhaldabyltinguna.
Víst er forvitnilegt að vita hvað varð til
þess að lögreglan gat ekki hulið slóðina betur en raun varð. Vonandi
er lögreglan betur að sér
í öðru. Það er óheppilegt
fyrir lögregluna að fá þetta
í hausinn á sama tíma og
deilur eru um allt samfélagið
um vopn og vopnaburð lögreglunnar. Allt varð
þetta til þess
að skýrslan fær
metlestur.

ritstjóri

F-55502W0 Uppþvottavél

AAA
+

EINKUNN

8
9.9
SPARAÐU 00
50.000
VERÐ MÁNU
DAG & ÞR
IÐJUDAG

Hljóðlát og vönduð vél með Sensorlogic þvottatækni og 3xA toppeinkunn.
6 þvottakerfi þ.á.m. 2 hraðkerfi.
LED skjár og snertitakkar.
Sensorlogic þvottatækni sem aðlagar
tíma, vatn og hitastig eftir þörfum.
Hljóðlát, aðeins 47 dB(A).
AquaControl vatnslekavörn.
Lúxusinnrétting.
Fullt verð kr. 139.900.

Ríkisútvarpið og flokkurinn
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra sagði á Bylgjunni í gær
að væntanlega yrðu breytingar
gerðar á Ríkisútvarpinu. Illugi sagði
að meta yrði hvort ástæða væri til
að Ríkisútvarpið sinnti hlutverki sem
aðrir fjölmiðlar gera. Illugi nefndi
sérstaklega Rás eitt. Sjálfur vill hann
hafa Ríkisútvarpið áfram, þrátt fyrir
að innan Sjálfstæðisflokksins sé fólk
sem vill það ekki. Kannski stangast afstaða Illuga á við samþykkt
landsfundar Sjálfstæðisflokksins:
„Landsfundur leggur til að þörf
samfélagsins fyrir ríkisfjölmiðil
verði endurskilgreind og
Ríkisútvarpið ohf. verði
lagt niður í núverandi
mynd ef ástæða þykir
til.“
sme@frettabladid.is

Ekki þú líka – Sigurjón!

Svavar Gestsson

HLJÓÐ

Nöldurmenni í stuði
Fyrir margt löngu rifjaði Hannes
Hólmsteinn Gissurarson í ágætum
hópi fólks að Bjarni heitinn Benediktsson, fyrrverandi forsætisráðherra,
hefði sagt sumt fólk vera nöldurmenni. Þetta ágæta orð, nöldurmenni,
hefur eflaust átt ágætlega við á sínum
tíma, og þá enn frekar núna þar sem
aðstæður fyrir nöldurmenni hafa
aldrei verið eins góðar og nú. Spor og
þeirra merki eru um allan veraldarvefinn. Nöldurmenni hljóta að
flokkast sem frekar meinlaust fólk
sem fátt hefur fyrir stafni annað
en að finna að flestu og tjá sig sem
oftast og víðast. Nöldurmenni eru ekki alltaf til
ama, af mörgum
þeirra má hafa
gaman.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Það er alls staðar sótt að Ríkisútvarpinu
þessa dagana. Í fjárlagafrumvarpinu, í
365-miðlunum, í Morgunblaðinu. Allt þetta
þrennt er skýranlegt þó að ég sé að vísu
ósammála því: Ríkissjóð vantar peninga
af því að verkefnin eru mörg og af því að
það er búið að lækka skattana um nokkra
tugi miljarða. Það er skýranlegt með 365
miðlana af því að þá vantar pláss; þar eru
fjárhagslegar blikur á lofti. Og í þriðja lagi
er það rökrétt að Morgunblaðið sé á móti
Ríkisútvarpinu; fyrir því eru markaðsástæður og pólitískar ástæður. Og nú er
Sigurjón ritstjóri þessa blaðs farinn að tala
um að Ríkisútvarpið fái beingreiðslur. Æi!
Ekki þú líka – Sigurjón. Skattarnir standa
undir greiðslum til samfélagsins, sjúkrahúsanna, skólanna, veganna. Skattarnir eru
gjaldið sem við viljum greiða fyrir að búa í
siðuðu menningarsamfélagi. Beingreiðslur.
Má ég í allri vinsemd minna á að Ríkisútvarpið er menningarstofnun. Það þrífst
ekki nema sem hluti af samfélaginu.
Íslenskt samfélag þrífst ekki án Ríkisútvarpsins. Þættirnir um Vesturfarana
hefðu ekki orðið til nema vegna þess að
hér er Ríkisútvarp, hvorki þættir Egils
né Andra. Má ég spyrja um fleiri atriði
eins og táknmálsfréttir, sinfóníutónleika,
útvarpssögurnar, stöðugar veðurfréttir?

➜ Látið þið Ríkisútvarpið fá út-

varpsgjaldið að fullu og losið
stofnunina við gamla lífeyrisbyrði.
Sýnum sanngirni.

Ríkisútvarpið sem menningarstofnun er
mikilvægt eins og Sinfónían, Þjóðleikhúsið,
Landsbókasafnið, Þjóðskjalasafnið. Allir
skilja að þessar stofnanir eru hluti af þeim
veruleika sem við viljum búa við, að þær
eru menningarstofnanir. Ríkisútvarpið er
hluti af þjóðmenningunni; það er atlaga
að þjóðmenningunni að ráðast að Ríkisútvarpinu. Var ekki einhver að taka um þjóðmenningu?
Má ég enn fremur minna á að menntamálaráðherrar Framsóknarflokksins, þeir
Ingvar Gíslason og Vilhjálmur Hjálmarsson, stóðu alltaf með Ríkisútvarpinu.
Það sem má gera núna er þetta: Látið þið
Ríkisútvarpið fá útvarpsgjaldið að fullu og
losið stofnunina við gamla lífeyrisbyrði.
Sýnum sanngirni. Það var nefnilega fín
fyrirsögnin á leiðaranum í vikunni: Heilbrigðiskerfið skapar verðmæti. Eins er
það með Ríkisútvarpið; menningin er líka
verðmæti.
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Hvað gaf herinn í Ósló þér?
eiginlega hríðskotabyssur? Við
stóðum í þeirri meiningu að það
vantaði varðskip til að sinna lágmarkseftirliti. Fyrir utan alla
hina sjöhundruðþúsund hlutina
sem vantar lífsnauðsynlega hér
eigi ekki allt að fara til fjandans.
Og er ekkert af því byssur.
Séu byssur vandamál á Íslandi
eigum við að fækka þeim en ekki
að fjölga þeim. Aðeins eitt tilvik
er um það í seinni tíð að vopnaburður hafi leitt til andláts og það
var þegar fársjúkur maður var
skotinn af sérsveit lögreglunnar.
Þetta var maður sem var talinn
of hættulegur fyrir heilbrigðiskerfið og þess vegna látinn búa
innan um börn og annað fólk
í stórri og mannmargri blokk.
Lærdómurinn sem við þurfum að
draga af Hraunbæjarmálinu er sá
að við þurfum betra heilbrigðiskerfi og færri byssur.

Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Þegar íslenskir ráðamenn eru
spurðir um stóra hríðskotabyssumálið verða þeir svolítið eins og
þeir séu í Frúnni í Hamborg. Á þá
kemur einbeitingar- og áhyggjusvipur og viðtalið verður eins og
þeir séu með allan hugann við að
segja ekki eitthvað sem má ekki
segja – já eða nei, hvítt eða svart.
Eða það sem verst er: að lenda í
að segja satt.
„Need-to-know-basis“
Allt er þetta geysilegt trúnaðarmál. Okkur íbúum þessa lands
kemur þetta ekki við. Hér gildir
ameríski frasinn úr leyniþjónustunum um að vera „on a need-toknow-basis“. Íslenska þjóðin er
ekki hluti af því mengi og því eru
ráðamenn á varðbergi þegar fulltrúar þjóðarinnar hjá fjölmiðlum
koma askvaðandi og vilja fá nánari fregnir af þessum vopna- – tja
– viðskiptum.
Eða hvað þetta var. Frásagnir
eru misvísandi hjá Norðmönnum
og Íslendingum um þessi skringilegu viðskipti þjóðanna en álitamál er hvort er meira niðurlægjandi: að fá ókeypis vopn sem þeir
stóru eru hættir að nota eða hitt,
að þurfa að sækja sannleikann
til Noregs, þar sem upplýsingafulltrúar líta á það sem hlutverk
sitt að upplýsa almenning. Og
til hvers þarf Landhelgisgæslan

Opin stjórnsýsla, traust
Hvaða vopn? Það voru engin
vopn! Þessi norsku? – þau voru
ekkert keypt. Þau fengust bara
gefins. Þau eru 100, nei 250, nei
150, eða eiginlega bara 30 þannig
lagað. Og enn í geymslu. Þeir
ætluðu að henda þeim. Þetta er
bara endurnýjun, engin breyting
og þær eru miklu betri ef það sé
attack í skóla og maður þarf að
hitta – og hættu að tala um þetta!
Suss! Ekki tala hátt – glæpamennirnir heyra til okkar! Og
nei, það má alls ekki segja heldur
að við viljum vera vopnlaus því
þá gætu glæpamennirnir frétt
það líka.
Eiginlega jafngildir það landráðum að minnast á vopn. Þetta
er allt „on a need-to-talk basis“.
Og meðal þess sem ekki má tala

um eru þær hugmyndalegu forsendur sem liggja þessum vopnakaupum til grundvallar og glitti
í þegar Jón Bjartmarz nefndi í
Kastljósinu Gúttóslaginn í byrjun
fjórða áratugarins, en þá var tekist á um launalækkun í atvinnubótavinnu í miðri kreppu og
örbirgð og fór svo að verkamenn
yfirbuguðu lögreglulið bæjarins
og hætt var við launalækkunina,
en vel að merkja látið þar við
sitja, en ekki ráðist á stjórnarráðið eins og hefði mátt ætla ef
þrautþjálfaðir byltingarmenn
frá Moskvu hefðu verið að verki
eins og Þór Whitehead er alltaf
að reyna að telja okkur trú um.
Þetta var sigurdagur en ekki
sorgardagur. Fyrir vikið fengu
nokkur lítil börn mjólkurdreitil
sem þau hefðu ekki fengið ella og
kannski ekki lifað til að vera afar
og ömmur núlifandi Íslendinga.
Þar á meðal kannski nokkurra
lögregluþjóna. Lögreglan er
nefnilega hluti af samfélaginu.
Þau sem þar starfa koma úr
þjóðardjúpinu og við vitum að
þau sinna mikilvægum og vandasömum störfum; eru með fólki á
erfiðustu stundum ævinnar, upplifa mikla harmleiki og þurfa oft
að skerast í leik þar sem flestir
myndu vilja forða sér. Ekki fer
á milli mála að lögreglan vann
afrek undir stjórn Stefáns Eiríkssonar í Búsáhaldabyltingunni við
að lægja öldurnar þar sem það
var gerlegt – og viðhalda trausti
með stillilegri festu. Naumast er
hægt að hugsa þá hugsun til enda
hvernig farið hefði ef vopn hefðu
þar komið við sögu.
Sem sé, traust. Hanna Birna
Kristjánsdóttir innanríkisráðherra nefndi það einmitt á

AF NETINU
Spyr sá sem ekki veit
Álitamál er hvort er meira
niðurlægjandi: að fá ókeypis
vopn sem þeir stóru eru
hættir að nota eða hitt, að
þurfa að sækja sannleikann
til Noregs.
dögunum. Hún hefur tilhneigingu
til þess að ræða um gagnrýni á
störf sín eins og þjóðfélagslega
meinsemd. Nú síðast talaði hún
um það í ræðu á Kirkjuþingi,
að Íslendingar þyrftu sem þjóð
að læra að treysta á ný – þ.e.a.s.
henni; Hönnu Birnu. Hún ætlast með öðrum orðum til þess
að við treystum því að hún sé
ekki að bauka eitthvað á bak við
tjöldin akkúrat núna enda hafi
hún stundað stjórnsýslu fyrir
opnum tjöldum, ef frá er talið
þegar trúnaðarupplýsingum um
erlendan hælisleitanda var blandað saman við uppspuna og lekið
úr ráðuneytinu – og hún skipti sér
þráfaldlega af lögreglurannsókn
sem beindist að undirmönnum og
aðstoðarmönnum hennar – og hún
lét að því liggja að Rauði krossinn
bæri ábyrgð á leka úr ráðuneyti
hennar – og hún sagði þinginu að
minnisblað væri ósambærilegt
við annað samhljóða minnisblað
– og 250 hríðskotabyssur voru
keyptar eða fengnar á laun – sem
sé: opin stjórnsýsla. Traust.
Kannski er þetta öfugt: að
ráðamenn þurfi að læra að
treysta þjóðinni og hætta að fara
í Frúna í Hamborg þegar þeir eru
spurðir eðlilegra spurninga. Það
er að segja ef þeir trúa því sjálfir
að þeir hafi breytt rétt.

Ábyrgð fylgir!
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Hvers vegna segir
biskupinn yfir Íslandi
að það sé sorglegt að
þjóðfélagið sé þannig
að lögreglan þurfi
á hríðskotabyssum
að halda? Höfum við einhver
dæmi úr sögu Íslands um að lögregluaðgerðir hefðu verið betur
heppnaðar ef byssum hefði verið
beitt? Þurfti byssur í búsáhaldabyltingunni? Hvaða gagn gerðu
byssurnar þegar geðveikur maður
var skotinn í Árbænum í fyrra?
Hvaðan kemur þetta algjöra
krítíkleysi hjá biskupnum?
http://eyjan.pressan.is/silfureglis
Egill Helgason

Gagnsæi, eða ekki
Almenningur virðist
ekki eiga neina
möguleika á að afla
sér upplýsinga um
hvaða reglur gilda um
beitingu skotvopna
hér á landi. Í tvígang hefur
úrskurðarnefnd um upplýsingamál hafnað því að almenningur
fái að sjá þær reglur, nú seinast
með úrskurði A-529/2014 frá því
5. maí síðastliðnum, en þar áður
með úrskurði A-151/2002 frá því
15. júlí 2002. Í báðum tilvikum
er vísað í almannahagsmuni. Það
er umhugsunarvert að í Noregi,
þaðan sem byssurnar bárust,
ríkja skýr og aðgengileg viðmið
en þau er að finna á upplýsingasíðu norska dómsmálaráðuneytisins.
http://blog.pressan.is/svandiss/
Svandís Svavarsdóttir

Allt að 7 ára
ábyrgð fylgir
notuðum Kia*
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ÁBYRGÐ
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Notaðir

Notaðir

0
.
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Kia Carens EX

Kia cee’d EX

Árgerð 3/2014, ekinn 8 þús. km,
dísil, 1.685 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
7 manna, eyðsla 6,0 l/100 km.

Árgerð 3/2014, ekinn 7 þús. km,
dísil, 1.582 cc, 128 hö, beinskiptur,
eyðsla 4,3 l/100 km.

4.990.000 kr.

3.590.000 kr.
ÁR

ÁR

*Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Notaðir

ÁR

Kia Cee’d SW EX
Árgerð 6/2013, ekinn 34 þús. km,
dísil, 1.582 cc, 128 hö, beinskiptur,
eyðsla 4,5 l/100 km.

3.390.000 kr.
NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Afborgun aðeins 51.170 kr. á mánuði m.v. 339.000 kr.
útborgun og 90% bílalán frá Lykli í 84 mánuði. 9,15%
vextir, 10,83% árleg hlutfallstala kostnaðar og lán til
84 mánaða. Nánar á lykill.is

Kia Sportage EX

Kia Sorento Classic

Árgerð 6/2013, ekinn 33 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, beinskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 5,7 l/100 km.

Árgerð 7/2013, ekinn 36 þús. km, dísil,
2.199 cc, 198 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,7 l/100 km.

4.990.000 kr.

6.190.000 kr.

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

13

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16
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Er að vakna skaðabótaskylda? Áfengi í matvöru➜
verslanir – skref
aftur á bak?

Í sumar lagði einstakling- FJÁRHÆTTUSPIL drættisvélaiðnaðurinn „sé
ur, sem hefur verið háður
í svipaðri stöðu og tóbaksfjárhættuspilum, fram
framleiðendur voru til
kæru á hendur rekendum
skamms tíma. Dómar tóku
spilakassa og íslenska ríkað falla sjúklingum í hag
inu fyrir að valda honum
en tóbaksframleiðendum í
ómældu fjárhagslegu og
óhag sem kunnugt er. Hið
heilsufarslegu tjóni með
sama á án vafa, í mínum
því að nýta sér veikleika
huga, eftir að gerast varðhans í ábataskyni. Telur Ögmundur
andi fjárhættuspilin.“
hann jafnframt að þrátt Jónasson
Þetta er óneitanlega
fyrir sérlög um rekst- alþingismaður
umhugsunarverð nálgun.
ur spilakassa hvíli þeir á
Bandaríski tóbaksiðnaðurótraustum lagalegum grunni og
inn hefur á 25 árum verið dæmdur
auk þess standist reksturinn ekki
til að greiða 206 milljarða Bandabókstaf laganna, sem kveði á um
ríkjadali í skaðabætur beint og
að ábatinn af rekstrinum renni
óbeint vegna afleiðinga reykinga.
einvörðungu til sérleyfishafa.
Margt bendir til þess að lögfræðStaðreyndin sé sú að eigendur
ingar séu að vakna til vitundar um
húsnæðis undir spilavélarnar hafi
að spilafíklar kunni að hafa rétt að
af þeim ábata á forsendum sem
sækja í hendur rekenda spilavítisstandist ekki lög.
véla og hugsanlega einnig löggjafÞað sem er athyglisvert við
ans á sömu forsendum og tilvitnuð
þessa kæru er að hér er fetað
kæra frá í sumar byggir á.
inn á braut sem kunn er erlendis
Í Evrópu hafa fallið dómar
spilafíklum í hag og virðast þeir
og færist í vöxt að hún sé farin. Í
þyngjast. Spurning er hvort
kærunni sem ég hef undir höndákæruvaldið á Íslandi eigi eftir
um segir að spilakassa- og happ-

Í Evrópu hafa fallið
dómar spilafíklum í hag og
virðast þeir þyngjast. Spurning er hvort ákæruvaldið á
Íslandi eigi eftir að verða
móttækilegra fyrir þessari
réttarfarsþróun.

að verða móttækilegra fyrir þessari réttarfarsþróun, en þess skal
getið að saksóknari hjá lögregluembættinu á höfuðborgarsvæðinu og síðan ríkissaksóknari vísuðu framangreindri kæru frá með
þeim rökum að rekstur spilakassa
væri heimill samkvæmt sérlögum.
Þetta hefur reyndar verið véfengt
í almennri umræðu, meðal annars
af hálfu löglærðra manna, en nú
virðist að auki komin ný vídd til
sögunnar, það er að segja ábyrgð
þeirra sem reka spilavítisvélar og
einnig hinna sem lögleiða rekstur
tækja sem byggja á því að nýta sér
veikleika fólks í ábataskyni.

Áform um verðhækkun bóka
með hækkun virðisaukaskatts
Kæri Illugi Gunnarsson. SKATTUR
eiga Íslendingar heimsÞau áform ríkisstjórnar
þekkta rithöfunda og bókÍslands að hækka virðismenntir. Þessir höfundar
aukaskatt á bækur úr 7
og verk þeirra eru mikilprósentum í 12 prósent
vægir efnahagslegir og
gætu valdið hinni viðmenningarlegir tengiliðir
kvæmu en um leið blómmilli Íslands og umheimslegu útgáfustarfsemi í
ins. Þarna er þjóðarauðlandinu alvarlegu áfalli.
lind sem, með réttri stefnu
Ef einhver þjóð á það Jens Bammel
stjórnvalda, getur skapað
skilið að kallast lestrar- framkvæmdastjóri varanlegan vöxt.
þjóð eru það Íslendingar. Alþjóðasamtaka
Þó að eingöngu sé litið
Árlega eru gefnir út um útgefenda
til efnahagslegra þátta er
1.000 nýir titlar, en það
hækkun virðisaukaskatts
merkir að fleiri titlar eru gefnir
á bækur óskynsamleg: nýlegt
út á hvern mann í landi þínu en á
dæmi sýnir að slík hækkun hefur
nokkrum öðrum stað í heiminum.
skelfilegar afleiðingar í litlum
Þegar tekið er tillit til verðbólgu
löndum. Þegar virðisaukaskattur
er ljóst að orðið hefur 19 prósenta
var hækkaður í 21 prósent í Lettsamdráttur í útgáfustarfsemi á
landi árið 2009 minnkaði bóksala
Íslandi síðan bankakerfið hrundi
um 30 prósent og titlum fækkaði
árið 2008. Þessi grein verður
um 35 prósent svo að öll útgáfuáfram viðkvæm og samdráttur
starfsemi í landinu beið óbætaner fyrirsjáanlegur sökum smæðlegan skaða. Bókaútgáfa á Íslandi
ar markaðarins og ófullnægjandi
gæti aldrei staðið af sér slíkt stórstuðningskerfis. Þrátt fyrir þetta
áfall.

➜ Þegar tekið er tillit

til verðbólgu er ljóst að
orðið hefur 19 prósenta samdráttur í útgáfustarfsemi á
Íslandi síðan bankakerﬁð
hrundi árið 2008.

Íslendingar hafa byggt arf sinn
og sjálfsmynd á bókum og sögum
og í landi þínu hafa löngum verið
teknar upplýstar ákvarðanir til
stuðnings menntun, menningu,
sjálfsmynd þjóðarinnar, tungunni og tjáningarfrelsinu. Þannig
voru íslensk stjórnvöld með þeim
fyrstu í Evrópu til að taka upp
sama virðisaukaskatt á rafbækur,
prentaðar bækur og hljóðbækur.
Ég skora eindregið á þig að forðast allar þær ráðstafanir sem gert
gætu út af við svo viðkvæma en
lífsnauðsynlega atvinnugrein.
Með kærri kveðju.
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F yri r A lþi ngi
liggur nú lagabreytingatillaga þess efnis
að afnema skuli
einkaleyfi ÁTVR
á áfengissölu og
leyfa sölu áfengis í matvöruverslunum. Barnaheill
Þóra Jónsdóttir
– Save the Childlögfræðingur og
ren á Íslandi
verkefnastjóri hjá
lýsa yfir áhyggjBarnaheillum
um sínum vegna
þeirrar tillögu. Sýnt hefur verið
fram á með rannsóknum að aukið
aðgengi að áfengi leiði til aukinnar
neyslu þess. Aukin áfengisneysla
er líkleg til að hafa slæm áhrif á
líf barna. Ekki bara barna sem
verða fyrir neikvæðum áhrifum
af áfengisneyslu foreldra sinna
eða forsjáraðila, heldur líka barna
og ungmenna sem freistast vegna
auðveldara aðgengis. Þeim mikla
árangri sem náðst hefur með forvarnarstarfi liðinna ára og birtist
í minnkandi áfengisneyslu á meðal
unglinga, er stefnt í hættu ef frumvarpið verður að lögum.
Börn eiga rétt á vernd og umönnun eins og velferð þeirra krefst og
jafnframt rétt á að lifa og þroskast við bestu mögulegu aðstæður.
Ísland hefur lögfest barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem
meðal annars er kveðið á um þessi
og önnur mannréttindi barna og
gildir sáttmálinn sem íslensk lög.
Samkvæmt barnasáttmálanum
skal það sem barni er fyrir bestu
ávallt hafa forgang við ráðstafanir
sem varða börn. Þetta þýðir að við
allar samfélagslegar ákvarðanir
sem teknar eru og varða líf barna
verður að hafa sjónarmiðið um það
sem barni er fyrir bestu ráðandi.
Því þurfa þingmenn að spyrja sig
þeirrar spurningar hvort það að
leyfa áfengissölu í matvöruverslunum sé börnum samfélagsins
fyrir bestu er þeir gera upp hug
sinn til tillögunnar. Því fylgir að
spyrja hvort rétt sé að hverfa frá
núverandi fyrirkomulagi þar sem
allir sem vilja og hafa aldur til
SAMFÉLAG

➜ Í matvöruverslunum er

ekki óalgengt að ungmenni
sem ekki hafa aldur til að
kaupa áfengi séu við afgreiðslu. Verði tillagan samþykkt geta skapast ﬂóknar
og erﬁðar aðstæður fyrir
ungt afgreiðslufólk sem þarf
að neita jafnöldrum og jafningjum um kaup á áfengi.

geta keypt sér áfengi og aðgengi
er gott, þótt stundum þurfi að sýna
fyrirhyggju. Einnig þarf að íhuga
hvort rétt sé að leyfa áfengissölu
í matvöruverslunum og hætta þar
með á að glata þeim mikla árangri
sem náðst hefur af áfengisforvörnum undangenginna ára.
Í matvöruverslunum er ekki
óalgengt að ungmenni sem ekki
hafa aldur til að kaupa áfengi
séu við afgreiðslu. Verði tillagan
samþykkt geta skapast flóknar
og erfiðar aðstæður fyrir ungt
afgreiðslufólk sem þarf að neita
jafnöldrum og jafningjum um
kaup á áfengi. Það gefur auga leið
að erfiðara verður að hafa virkt
eftirlit með áfengissölu við þessar
aðstæður.
Þó að tóbakssala fari fram í
matvöruverslunum í dag þá er sú
staðreynd ekki röksemd fyrir því
að þá sé í lagi að selja þar áfengi,
þó byggt sé á þeim rökum í frumvarpinu. Það að leyfilegt sé að
selja eina skaðsama vöru í matvöruverslunum réttlætir ekki
sölu annarrar skaðsamrar vöru.
Að auki er í frumvarpinu rætt um
að áfengi verði að einhverju leyti
sýnilegt í kæliskápum inni í matvöruverslunum, en hins vegar
hefur tóbak verið falið í verslunum um þó nokkurt skeið vegna
verndarsjónarmiða.
Barnaheill – Save the Children á Íslandi vara við því að þingmenn stígi það skref að leyfa sölu
áfengis í matvöruverslunum, því
slíkt væri skref aftur á bak í vernd
barna.

Grátkór Landspítala
SAMFÉLAG

Á dögunum var
athyglisvert
Kastljósviðtal
við sex starfsmenn Landspítalans þar sem
va ndi sjúkrahússins
var
rei faðu r sem
og heilbrigðisLýður Árnason
kerfisins í heild.
læknir í Laugarási
Þörfin fyrir nýtt
og vaktstjóri Lýðræðisvaktarinnar
sjúkrahús kom
glögglega fram hjá öllum viðmælendum og var heilbrigðisráðherra
því hjartanlega sammála kvöldið
eftir og bætti við að ekkert væri
að vanbúnaði nema fjármagnið.
Á Íslandi búa 330 þúsund
manns. Eitt breiðstræti í Berlín.
Á Íslandi eru valdamiklar ættir,
valdamiklir hagsmunahópar og
valdamiklir viðhlæjendur. En á
Íslandi eru líka auðlindir sem
miðað við íbúafjölda ættu auðveldlega að tryggja almenna velsæld,
þ.m.t. almennilega útbúinn spítala. Gætum að því að hægt væri
að byggja nýjan spítala á tveimur
árum fyrir leigugjöld af kvóta sem
útgerðin innheimtir í dag.
En hvers vegna gera stjórnmálamenn ekkert í málinu?
Í mínum huga er svarið augljóst: Valdamiklar ættir og hagsmunahópar geta í krafti tengsla
og fjármagns ráðið ansi miklu
um val fulltrúa á þingi og sveitastjórnum. Þetta samspil tryggir
áframhaldandi aðgengi að auðlindum, aðgengi að fjármagni, aðgengi

➜ Þjóðarbúið er stór-

skuldugt, líkast skuldar hver
fæddur Íslendingur meira en
tvær milljónir. Við kúrum í
skjóli gjaldeyrishafta.

að fjölmiðlum, aðgengi að fræðimönnum, aðgengi að sérfræðingum og aðgengi að lögfræðingum.
Ný stjórnarskrá var atlaga að
þessari samfélagsómynd og skýrir hvers vegna stjórnvöldum var
svo í mun að hún næði ekki fram
að ganga.
Við sexmenningana frá Landspítalanum vil ég segja þetta:
Þjóðarbúið er stórskuldugt, líkast skuldar hver fæddur Íslendingur meira en tvær milljónir. Við
kúrum í skjóli gjaldeyrishafta.
RÚV á ekki fyrir skuldum.
Læknar eru í verkfalli, tónlistarkennarar eru í verkfalli og verkalýðshreyfingin farin að grafa upp
stríðsaxirnar. Matarskattur var
hækkaður á dögunum og máltíð dagsins verðlögð á 248 krónur meðan dagpeningarnir ykkar
eru 11 þúsund krónur. Þið getið
kannski vælt út nýjan Landspítala
en það verður þá upp á krít sem
þýðir á venjulegu máli að velta
vandanum á undan sér.
Annar kostur og varanlegri er
sá að kjósa í burtu þá ráðamenn
sem halda auðlindum þjóðarinnar
frá almennri velsæld. Til þess
höfum við stofugang á fjögurra
ára fresti. Hafið það hugfast.

$
/
6
,
(
9
8
6
ê
6
*
5
(
%
)
$
+

+$868èê6$

ê68)/g.







ê68)/g.
52è2*%(,1/$86

ê6$Ì5$63,

.5.*

.5.*


 

.5.*

ê6$Ì6Ð68




.5.*

.5.*

DIVOiWWXU

DI|OOXPKXPULHI
NH\SWHUVWyU
KXPDUV~SD


5
,
'
/
,
*

è
7,/%2è,
81$
.
,
9

$
/
/
$

ģĦİĨğƛƒİƈĩĨĢįĞīİ

+8*6$
80+(, è8
/6
2*%25 81$
è$è8

),6.

*QRéDUYRJL 6tPL

23,è0É18'$*$)g678'$*$.//$8*$5'$*$
$*$  

16 | TÍMAMÓT |

27. október 2014 MÁNUDAGUR

TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR
1660 Kötlugos hefst og fylgja því miklir jarðskjálftar og jökulhlaup. Gosið stendur fram á vetur.
1928 Tyrkir taka upp latneskt stafróf í stað þess arabíska.
1942 Seinni orrustan um El Alamein endar. Þýski herinn undir
stjórn Rommels neyðist til að hefja brotthvarf.
1986 Íran-Contra-málið kemst í dagsljósið. Líbanskt tímarit
greinir frá því að Bandaríkin hafi selt Írönum vopn á laun til að
frelsa bandaríska gísla í Líbanon.

Hjartkær móðir okkar,
tengdamóðir, dóttir, amma og systir,

EDITH THORBERG TRAUSTADÓTTIR
Hátúni 12, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar fimmtudaginn
23. október á Landspítalanum í Fossvogi.
Sesselja Thorberg
Trausti Ómar Thorberg
Trausti Thorberg Óskarsson
systkini og barnabörn.

Magnús Sævar Magnússon
Kristín Erla Þráinsdóttir

Elskuleg eiginkona mín,
móðir okkar, tengdamóðir og amma,

KRISTÍN MÖLLER
HEIÐURSFÉLAGI Dóra Jónsdóttir með sveinsstykkið frá 1953. Hún er einn sex heiðursfélaga Félags íslenskra gullsmiða.

Kirkjusandi 3,

lést þriðjudaginn 21. október á
Landspítalanum við Hringbraut. Útförin
fer fram frá Hallgrímskirkju þriðjudaginn
28. október kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Krabbameinsfélagið.
Kristján Ragnarsson
Margrét Vala Kristjánsdóttir
Sæmundur Sæmundsson
Tómas Kristjánsson
Þóra Hrólfsdóttir
Hildur Ragna Kristjánsdóttir
Alexander K. Guðmundsson
og barnabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skartaði sveinsstykkinu
á afmælishátíð gullsmiða
Dóra Jónsdóttir lærði gullsmíði hjá föður sínum, Jóni Dalmannssyni, um miðbik liðinnar
aldar. Hún er elsti starfandi gullsmiður á Íslandi og hefur alltaf haft dálæti á víravirki.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

INGA HALLDÓRA JÓNSDÓTTIR
Merkurgötu 7, Hafnarfirði,

sem lést 19. október sl. verður jarðsungin
frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn
29. október kl. 13.00.
Rebekka Árnadóttir
Kolbeinn Árnason
Ragnar Árnason
barnabörn og langömmubörn.

STEFÁN SNÆBJÖRNSSON
Núpalind 2, Kópavogi,
innanhúsarkitekt og hönnuður,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 28. október kl. 15.00.
Fjölskylda hins látna.

Jóhanna Axelsdóttir
Hjördís Sigurbjörnsdóttir

Dóra Jónsdóttir, elsti starfandi gullsmiður landsins,
skartaði sveinsstykki sínu
frá árinu 1953 á hátíðarsamkomu Félags íslenskra
gullsmiða í tilefni 90 ára
afmælis félagsins um liðna
helgina.
„Ég klæddi mig upp á og
mætti í skautbúningi með
sveinsstykkið sem er spöng,
svokölluð loftverksspöng,
utan um faldinn á höfuðbúnaðinum,“ útskýrir Dóra,
sem er 84 ára og rekur Gullkistuna við Frakkastíg.
Dóra lærði gullsmíði
hjá föður sínum, Jóni Dalmannssyni, og einnig í Svíþjóð og Þýskalandi. Að föður
sínum látnum árið 1970 tók
hún við rekstri verkstæðis
hans og verslunar og hefur
staðið þar vaktina allar
götur síðan. „Pabbi var
fyrst með verkstæðið heima
þannig að ég ólst upp innan
um fallega muni og mót og
datt þá í hug að gaman væri
að búa sjálf til svona fallega
hluti og læra til starfans,“
segir hún.
Á sýningunni Prýði, sem
er samstarfsverkefni FÍG

og Hönnunarsafns Íslands
og opnuð var í tilefni afmælisins, gefur að líta nýsmíðað víravirkishálsmen eftir
Dóru. Hún hefur mikið
dálæti á víravirki og hefur
raunar sérhæft sig í slíkri
smíði. Að sögn kunnugra
er hún manna fróðust um
sögu mynstra og þjóðbúninga. „Undanfarin ár hef ég
orðið vör við vaxandi áhuga
á þjóðbúningum fyrir konur
jafnt sem karla og börn.
Konurnar eru duglegar að
sauma sér nýja búninga, lagfæra gamla og endurnýja þá
oft víravirkið í leiðinni eða
kaupa sér nýtt,“ segir hún,
ánægð með þróunina.
Að sögn Dóru eru tískusveiflur í skartgripum eins
og öðru. Sem dæmi segir
hún að fyrir um tuttugu
árum hafi fáir litið við öðru
en demöntum og hvítagulli.
Þá hafi skartið á tímabili
verið svo efnisrýrt og þunnt
að það hafi vart verið sýnilegt, en á árunum fyrir hrun
hafi gulltískan ráðið ríkjum;
stórir gullhlunkar. „Núna
virðist mér fólk velja fremur silfur, oft stóra gripi, til

VÍRAVIRKI Nýsmíðað

hálsmen úr víravirki
eftir Dóru á sýningunni Prýði í Hönnunarsafni Íslands.

Skartgripir á Prýði
Eitt elsta iðnfélag landsins, Félags íslenskra gullsmiða, fagnar
90 ára afmæli sínu um þessar mundir. Í tilefni afmælisins
opnaði félagið, í samstarfi við Hönnunarsafn Íslands,
sýninguna Prýði í húsakynnum Hönnunarsafnsins. Þar verða
til sýnis nýsmíðaðir skartgripir eftir 40 félagsmenn FÍG til
loka janúar á næsta ári.

dæmis nælur fyrir sjöl og
þess háttar.“
Spurð hverju erlendir
ferðamenn sækist helst
eftir í versluninni segir
hún að þeir séu hrifnastir
af skartgripum úr íslensku

hrauni með silfri eða víravirki utan um. „Þeim finnst
hraunið tengjast Íslandi
mest, ábyggilega minnugir
gossins í Eyjafjallajökli,“
segir Dóra.
valgerdur@frettabladid.is

Þegar andlát
ber að höndum

önnumst við alla þætti
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Við þjónum allan sólarhringinn

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is

HITARI
Hollenski hönnuðurinn Nils Chudy hefur búið til
tækið Miito til að hita vökva í litlum skömmtum.
Bolli er settur ofan á platta og sproti settur ofan
í bollann. Plattinn býr til rafsegulsvæði sem hitar
sprotann, sem aftur hitar vökvann.
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EIGANDINN Guðrún Elín opnaði verslunina Amíru í Ármúla um miðjan október. Verslunin er björt, falleg og litrík.
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AMÍRA KYNNIR Verslunin Amíra sérhæfir sig í sölu á gæða sængurfötum,
handklæðum, baðvörum og gjafavörum á hagstæðu verði.
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ér fannst vanta litlar verslanir miðsvæðis
í Reykjavík sem bjóða upp á breitt úrval af
vörum fyrir heimilið og ákvað því að gera eitthvað í málinu,“ segir Guðrún Elín Guðmundsdóttir
glaðlega, en hún opnaði verslunina Amíru þann 16.
október síðastliðinn.
„Við erum með ýmsar vörur fyrir heimilið. Sængur,
kodda, sængurver, handklæði, sturtuhengi, púða,
teppi, kristalvasa, kertastjaka, lampa, hnífapör, jólaskraut og alls kyns gjafavörur. Við erum einnig með
ungbarnasængur, barnasængur og sængurverasett,“
telur Guðrún Elín upp. Hún segist fyrst og fremst vilja
bjóða upp á gæðavörur á hagstæðu verði. „En ég
einbeiti mér að því að vera með vörur í fleiri en einum
gæða- og verðflokki. Ég er til dæmis með sængurver frá

250 þráðum upp í 400 þræði og þrjár gerðir af handklæðum en bæði handklæðin og sængurverin eru úr
100% bómull. Ég tel mikilvægt að ná til breiðs markhóps.“ Verslunin, sem er í Ármúla 23, er falleg, litrík
og björt. Þar er að finna úrval af alls kyns munum sem
koma frá Danmörku, Noregi og Bretlandi. „Hér finnur
fólk ýmislegt til að fegra heimili sitt en einnig má hér
fá fjölda gjafahugmynda fyrir öll tilefni, hvort sem það
er brúðkaup, útskrift, ferming, skírn eða afmæli,“ segir
Guðrún Elín og bætir glettin við; „Svo fást hér jólagjafirnar í miklu úrvali.“
Amíra er opin alla virka daga frá 11 til 18 og laugardaga frá 12-16. Einnig verða einhverjar kvöldopnanir í
vetur.
Nánari upplýsingar má fá á Facebook undir Amíra.

FÓLK| HEIMILI
SÖNGVARINN
Þorvaldur Halldórsson
starfar við ýmsar
athafnir í kirkjum á
höfuðborgarsvæðinu.
Á miðvikudaginn
heldur hann upp á
sjötugsafmælið í
Grafarvogskirkju.

Blaðberinn
bíður þín

MYND/STEFÁN

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

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

  
    

Þvottavél 12 kg Þurrkari
Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
<
<Þvottvélin
tekur
heitt
h og kalt vatn

Amerísk
gæðavara

Afkastamikill
þurrkari >

Amerísk
gæðavara

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGII
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Save the Children á Íslandi

STARFIÐ HELDUR
MÉR UNGUM
VINNUSAMUR Þorvaldur Halldórsson söngvari verður sjötugur á
miðvikudaginn og efnir til afmælistónleika í Grafarvogskirkju af því tilefni.
Þar mun hann rifja upp þekktustu lögin frá ferlinum með hjálp góðra gesta.

Þ

orvaldur segist aldrei
áður hafa haldið tónleika
í kringum afmæli. „Ég
hef tekið þátt í afmælistónleikum hjá öðrum, til dæmis
með Helenu Eyjólfsdóttur, en nú
langar mig að gera þetta sjálfur.
Ég syng reglulega í kirkjum og
finnst Grafarvogskirkja henta
vel til tónlistarflutnings. Mér
líður vel þar og kirkjan tekur
marga gesti,“ segir Þorvaldur
sem hefur sungið í kirkjum á
höfuðborgarsvæðinu síðastliðin
fimmtán ár. „Ég hef sungið við
messur og ýmsar uppákomur
með eldri borgurum. Ég flyt
dægurlög en einnig trúarlega
tónlist. Það er alltaf mikið um
að vera í kirkjunum. Síðan er
ég alltaf í messu í Kolaportinu
á sunnudögum en þar hafa
prestar Dómkirkjunnar og fleiri
þjónað. Ég og kona mín, Margrét Scheving, höfum séð um
tónlistina. Ég byrja yfirleitt áður
en messan hefst og syng þekkt
dægurlög en þá flykkist fólkið
að. Lagið sem hefur fylgt mér
lengst, Á sjó, er alltaf vinsælt.
Auk þess flyt ég lög eins og
Tondeleyó, Dagný, Komdu í
kvöld, Vertu ekki að horfa svona
alltaf á mig auk laganna sem ég
tók með hljómsveit Ingimars
Eydal í gamla daga. Fólk þekkir
þessi lög,“ segir Þorvaldur, sem
var aðeins fimmtán ára þegar
hann söng fyrst opinberlega.

SÍLD OG SÖNGUR
„Ég byrjaði að syngja á Siglufirði
þar sem ég er fæddur og uppalinn. Ég var í skólahljómsveit. Eitt
sinn ætlaði ég að spila lag sem
Fats Domino hafði sungið en
náði ekki að spila það á saxófóninn minn. Ég söng það í staðinn
og fékk mjög góð viðbrögð. Við
þetta kviknaði einhver ástríða
fyrir söngnum og ég fór að leitast
eftir því að komast í hljómsveit. Ég fékk síðan að syngja
með Fjórum fjörugum, sem var
þekkt band á Sigló á þessum
tíma,“ segir Þorvaldur, sem söng
sumarlangt á kvöldin en vann í

síldinni á daginn. „Maður kom
heim í kvöldmat, skipti um föt og
fór síðan að syngja fyrir fólkið.
Þetta var auðvitað púl en mér
þótti þetta skemmtilegt líf,“ segir
hann.
Leiðin lá síðan í Menntaskólann á Akureyri þar sem hann
byrjaði í skólahljómsveitinni.
„Ég fór líka að syngja með Hauki
Heiðari, lækni og píanista, en
hann var með hljómsveit á Hótel
KEA. Þegar Sjallinn opnaði var
mér og Vilhjálmi Vilhjálmssyni
boðið að syngja með hljómsveit
Ingimars Eydal. Það var nokkur
samkeppni á milli KEA og Sjallans
á þessum tíma. Eftir eitt ár flutti
Vilhjálmur síðan til Reykjavíkur
og fór að syngja á Röðli en í hans
stað kom fyrst Erla Stefánsdóttir
og síðan Helena Eyjólfsdóttir,“
útskýrir Þorvaldur. „Við unnum
saman til ársins 1972 en þá flutti
ég suður. Ég starfaði bæði með
Óla Gauk og hljómsveitinni Pónik
í Reykjavík.“

FRELSAÐIST Í EYJUM
Þorvaldur flutti til
Vestmannaeyja eftir gosið og
starfaði þar sem rafvirki. „Konan
mín er úr Eyjum og við bjuggum
þar í tíu ár. Ég söng ekki með
hljómsveitum á þeim árum en
var í kór. Árið 1977 varð ég fyrir
trúaráhrifum sem varð til þess
að ég fór að syngja trúarleg
lög. Ég var staddur með líf mitt
á þannig punkti að ég þurfti
á trúnni og kærleika guðs að
halda,“ segir hann.
Þegar hann er spurður hvort
óregla hafi leitt hann í trúna,
segir hann svo ekki vera. „Nei,
þetta var vissulega frelsun en
ekki vegna óreglu. Við Margrét
tókum snemma þá meðvituðu
ákvörðun að nota áfengi einungis
í hófi og það höfum við alltaf
gert. Fáum okkur einstaka
sinnum vínglas með mat en
höfum látið áfengi að öðru leyti
vera. En við þessa trúarlegu
frelsun breyttist líf mitt og ég
fór að starfa innan kirkjunnar,“
útskýrir Þorvaldur.

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

DROTTINN ER MINN HIRÐIR
Hann ákvað að setjast á skólabekk og læra guðfræði við
Háskóla Íslands. „Ég kláraði
ekki námið. Það var of dýrt fyrir
mann með stóra fjölskyldu að
setjast á skólabekk. Við vorum
með heimili á tveimur stöðum
og námið var að setja okkur á
hausinn,“ viðurkennir hann.
„Ég tók því þráðinn upp aftur
að syngja opinberlega. Konan
mín syngur orðið mikið með
mér í kirkjunum. Til dæmis í
svokallaðri Tómasarmessu sem
er í Breiðholtskirkju einu sinni
í mánuði,“ segir Þorvaldur en
þau hjónin hafa bæði samið lög.
Margrét samdi til dæmis lagið
við sálminn Drottinn er minn
hirðir sem er vinsæll í jarðarförum. „Við syngjum þetta lag
oft og erum stolt af því. Þetta er
fallegt lag og okkur finnst það
passa víðar en í jarðarförum.“
MARGIR GÓÐIR GESTIR
Einkabarn Þorvaldar og
Margrétar, Þorvaldur, er óperusöngvari í Þýskalandi og er kominn heim til að syngja í afmæli
föður síns. Þorvaldur átti þrjú
börn frá fyrra hjónabandi og
Margrét önnur þrjú. „Ég vona að
ég fái marga gesti á afmælistónleikana og að við getum átt góða
stund saman.“ Á meðal þeirra
sem koma fram eru Helena
Eyjólfs, Kristjana Stefáns, Gísli
Magna og fleiri. Hljómsveitina
skipa Gunnar Gunnarsson,
Jón Rafnsson, Sigurður Flosason, Jón Elvar Hafsteinsson og
Hannes Friðbjarnarson. Miðar
verða seldir við innganginn og á
midi.is.
Þorvaldur segist ekki ætla að
gera fleira í tilefni afmælisins.
„Ég er enn á fullu í tónlistinni
og ætla að halda því áfram. Það
er gott fyrir sálina að syngja
til guðs. Söngurinn og starfið
heldur mér ungum,“ segir Þorvaldur. Tónleikarnir hefjast á
miðvikudagskvöldið kl. 20.30.

■ elin@365.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Kolbeinn Kolbeinsson, kkolbeins@365.is, s. 512 5447
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Kynningarblað BYKO, S. Helgason, Sóllilja ehf., Vídd og Birgisson.

Viðskiptavinir BYKO taka vel í breitt vöruúrval og þjónustu sem boðið er upp á að sögn Arnar Haraldssonar, sölustjóra hjá BYKO Skemmuvegi.

MYND/VALLI

Úrval gólfflísa af öllum gerðum
BYKO hefur alla tíða fylgst vel með straumum og stefnum þegar kemur að gólfflísum. Verslunin býður bæði upp á vönduð
gæðamerki frá heimsþekktum framleiðendum og ódýrari gerðir fjöldaframleiddra flísa.

V

erslanir BYKO bjóða upp
á mikið úrval gólfflísa af
öllum gerðum, hvort sem
um er að ræða glerjaðar, gegnheilar eða granítf lísar. Fyrirtækið hefur alla tíð fylgst vel með
straumum og stefnum og er með
mikið úrval á lager af bæði vönduðum gæðamerkjum og ódýrari
fjöldaframleiddum flísum, auk
flísa sem eru sérunnar í ýmsum
stærðum og gerðum eftir óskum
viðskiptavinar. Örn Haraldsson,
sölustjóri hjá BYKO Skemmuvegi,
segir viðskiptavini fyrirtækisins
taka vel í það breiða vöruúrval og
þjónustu sem boðið er upp á.
„Við erum meðal annars með
umboð fyrir þekkt vörumerki eins
og til dæmis Villeroy & Boch, Porcelaingres og Land Porcelanico.
Viðskiptavinir geta fengið allt að
metra breiðar flísar upp í hundrað og fimmtíu sentimetra að
lengd. Þá eru sexhyrndar flísar
í boði, sem arkitektar eru mikið
að fókusera á þessa dagana, til í
ýmsum litum og áferðum. Þær
hafa komið mjög vel út.“

Flísar með viðaráferð
Að sögn Arnar eru flísar með mismunandi viðaráferðum komnar á
lager sem eru að verða mjög vinsælar. „Þær eru 15x90 sm og henta
vel þar sem gólfhiti er og og hægt
að láta þær flæða um í öll rými,

hvort sem um er ræða bað eða
stofur og jafnvel út á svalir líka
því þær eru frostþolnar og með
hálkuvörn.“ Flísarnar viðhalda
hlýleikanum eins og viðarparketgólf gerir en eru mun praktískari
upp á endingu að gera að sögn
Arnar. „Tæknin í framleiðslunni
er orðin þannig að tryggt er að
engin flís sé með nákvæmlega
eins munstri. Annar mikilvægur
kostur er að ekki er hætta á upplitun eins og oft vill verða þegar
náttúrulegur viður er notaður.“
Vinsælustu f lísarnar þessa
stundina að sögn Arnar, og eru
búnar að vera í nokkurn tíma,
eru með svokallaðri flotsteypuáferð og hægt að fá í mismunandi stærðum og litbrigðum. „Þá
höfum við boðið upp á í mörg ár
flísar frá E-Stone í mörgum litum
og áferðum sem eru komnar með
gríðarlega góða reynslu hér á
landi og þær eru það vandaðar
að búið er að votta þær sem fyrsta
flokks utanhússklæðningu fyrir
íslenskt veðurfar hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Það er því
óhætt að segja að BYKO geti boðið
upp á svo til allar gerðir af gólfflísum sem markaðurinn kallar
eftir, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki eða verktakar.“
Allar nánari upplýsingar um
úrval flísa hjá BYKO má finna á
vef verslunarinnar, www.byko.is.

Flísar með eikaráferð í stærðinni 30x120 sm.

Slim grey-gólfflísar í stærðinni 60x120 sm og eikaráferð í sturtubotni í stærðinni 15x120 sm.
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Ivory natural-gólfflísar í stærðinni 60x60 sm.
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Tímalaus náttúrufegurð í híbýlin
S. Helgason býður upp á glæsilegt úrval náttúruflísa. Hægt er að fá sérskornar gólf- og veggflísar úr íslensku stuðlabergi, gabbrói og
líparíti ásamt klassískum, ítölskum marmara sem nú nýtur mikilla vinsælda sem stofustáss og til heimilisprýði í hólf og gólf.

H

já okkur er mest aukning
í sölu og framleiðslu á
íslenskum flísum sem við
framleiðum úr stuðlabergi, gabbrói,
grágrýti, líparíti og hrauni,“ segir
Ásgeir Nikulás Ásgeirsson, sölustjóri
hjá S. Helgasyni.
Ásgeir segir stuðlaberg bjóða upp
á mikinn fjölbreytileika í vinnslu.
„Ásamt hefðbundnum gólfflísum
bjóðum við upp á svokallaðar blágrýtisstiklur sem eru þverskornar
úr stuðlabergi og sexstrendar líkt
og stuðlaberg er yfirleitt. Auk þess
vinnum við veggklæðningar úr
stuðlabergi sem notið hafa sívaxandi vinsælda undanfarin ár.“
Viðskiptavinir S. Helgasonar geta
valið um stærð og áferð flísa; hvort
þeir vilja flísar í föstum stærðum
eða fallandi lengdum og hvort þeir
vilja hafa þær mattslípaðar ellegar
póleraðar.
„Flísar úr gabbró voru til að
mynda notaðar í húsakynni Seðlabanka Íslands, bæði á gólfum og í
utanhússklæðningu. Gabbró býr
yfir hörku graníts og gefur ýmist
grænleitan lit eða gráan,“ útskýrir
Ásgeir um eiginleika eins af náttúrusteinum S. Helgasonar.
„Líparít er litfagurt, yfirleitt rauðleitt og hentar betur sem veggflísar
en á gólf þar sem efnið er fremur
gljúpt og opið. Líparít þekur stóra og

mikla veggi í Schengen-hluta Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og heilsar
og kveður ferðalanga sem þar eiga
leið um.“

Marmari aftur í tísku
Granít- og marmaraflísar hafa ávallt
verið fyrirferðarmiklar hjá S. Helgasyni.
„Má þar nefna að ítalski Carraramarmarinn er aftur orðinn gríðarvinsæll. Viðskiptavinir okkar eru að
fá sér marmara í hólf og gólf, á borðplötur og einnig höfum við talsvert verið að selja stakar flísar sem
stofustáss undir kerti, osta og fleira.
Marmari er enda tímalaus, klassískur
og fegrar hvert heimili,“ segir Ásgeir.
Náttúruskífur eru skemmtilegur valkostur á heimilið eða sumarhúsið og hjá S. Helgasyni fást þær
í úrvali. Fjölmargir litir og litbrigði eru í boði og koma frá flestum heimshornum eins og Indlandi,
Kína, Brasilíu, Portúgal og Noregi.
„Viðhald á náttúruflísum í híbýlum er mikilvægt og bjóðum við
hreinsi- og viðhaldsvörur fyrir allan
náttúrustein frá þýska fyrirtækinu
Lithofin,“ upplýsir Ásgeir.
„Við bjóðum alla velkomna í
verslun okkar að Skemmuvegi 48
til að kynna sér úrvalið og möguleikana.“
Sjá nánar á shelgason.is.

Ásgeir Nikulás Ásgeirsson er sölustjóri hjá S. Helgasyni sem býður ríkulegt úrval náttúruflísa.

MYND/VALLI

Viktor Grétarsson, Einar og Hinrik.

MYND/VALLI

Áratuga reynsla
Sóllilja ehf., Miðhrauni 15 í Garðabæ, er rótgróið fyrirtæki með áratuga
reynslu þegar kemur að byggingu og breytingu húsa, bæði utan- og innanhúss.

V

ið fáumst við alhliða fasteignabreytingar og byggjum á áratugareynslu okkar
starfsmanna. Hér starfa eingöngu
faglærðir iðnaðarmenn sem unnið
hafa við sitt fag árum saman. Elsti
smiðurinn okkar
er 69 ára og hefur
upplifað allt í þessum bransa,“ segja
Viktor Grétarsson
framkvæmdastjóri og Gunnar Hannesson, eigandi Sóllilju ehf. í Garðabæ. „Við vorum meðal annars frumkvöðlar í að flota gólf, byrjuðum á því
árið 1986,“ segir Viktor.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Alhliða þjónusta
„Við sjáum um allan pakkann, viðskiptavinurinn þarf ekki að semja við
marga verktaka um ólíka verkþætti. Á
okkar snærum erum við með pípara
og rafvirkja, byggingaverkfræðinga
og arkitekta sem við getum hóað í.
Við förum inn rýmið sem um
ræðir og sjáum um að rífa út, flotum

gólf, spörslum veggi, málum og leggjum gólfefni. Pípari frá okkur sér um
lagnir, rafvirki sér um rafmagnið, og
svo endum við á að setja upp innréttingar. Við vinnum verkefnin í sameiningu sem sparar viðskiptavinum bæði tíma og
fyrirhöfn. Það verða
því aldrei árekstrar þannig að pípari
mæti allt í einu með
tvo menn inn á lítið baðherbergi þar
sem tveir múrarar eru fyrir að vinna.
Við fáumst við bæði nýbyggingar og
gömul hús og höfum mikið verið að
vinna við hótel og stærri bygg ingar
en erum einnig í smærri verkum.
Við förum í allt ásamt epoxy-hálkuvörnum líka, alveg sama hversu smá
verkefnin eru. Þetta snýst um að veita
góða þjónustu,“ segir Viktor.

Gott auga fagmanna
„Starfsmenn Sóllilju hafa gott auga
og við getum tekið að okkur að
hanna inn í rýmin frá A til Ö,“ segir

Flot sem er búið að lakka og saga í fúgur.
Þá er fúgað í með flísafúgu og lakkað
aftur yfir. Sóllilja ehf. hefur sérhæft sig í
að pólera og lakka flot sem endanlegt
gólfefni.

Viktor. „Við gerðum hljóðstúdíó í
byrjun þessa árs þar sem við útfærðum okkar hugmyndir inn. Það lukkaðist mjög vel og eigendur voru mjög
ánægðir með árangurinn því hljómburðurinn varð mjög góður.“
Nánari upplýsingar á www.sollilja.is.
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KÓPAVOGSTÚN 6, KÓPAVOGI

ÚTSÝNISÍBÚÐ MEÐ TVEIMUR BÍLASTÆÐUM

Mjög fallegt útsýni er frá íbúðunum.

Íbúðir með fallegu útsýni
RE/MAX Lind kynnir í forsölu: Nýjar
útsýnisíbúðir í fallegu lyftuhúsi við Þorrasali
ásamt stæðum í bílageymslu.
Sérinngangur af svölum. Eignin stendur við 18 holu
golfvöll GKG og stutt er í alla helstu þjónustu. Stærðir
frá 90-126 fm. Verð frá 31,5-48,2 milljónum.
Vandaðar innréttingar, hurðir og raftæki: Ítalskar

innréttingar frá INN-X. Blöndunartæki frá Tengi,
Ringo-hurðir frá Birgissyni. Eldhústæki frá Electrolux.
Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna en flísar á votrýmum.
Byggingaraðili er ÁF Hús.
Upplýsingar veita: Hannes Steindórsson s: 699 5008
hannes@remax.is - Stefán Jarl s: 892 9966/stefan@
remax.is - Kristján Þórir s: 696 1122/kristjan@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:00-18:00
Vönduð 164 fm endaíbúð á 2. hæð í góðu, nýlegu lyftuhúsi ásamt geymslu í kjallara.
Tvö samliggjandi stæði í rúmgóðri bílageymslu. Stórar stofur og 3 rúmgóð herbergi.
Tvennar svalir. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Frábær og eftirsótt staðsetning. Söluverð er kr. 58.5 millj.
Sölumaður verður á staðnum – íbúð merkt 0205
'DQ96:LLXP
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KGORJO|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •
berg@berg.is www.berg.is •
GSM 897 0047
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
3HWXU#EHUJLV
Mismunandi stórar, nýjar íbúðir til sölu við Þorrasali.

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Sími 520 7500

NORÐURBAKKI 1 OG 3

Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

• Fallegar 3ja og 4ra herbergja
íbúðir lyftuhúsi.
• Fullbúnar án gólfefna
• Baðherbergi og þvottahús
flísalagt og fullbúið
• Klætt að utan með álplötum og
flísakerfi, lítið viðhald.
• Verönd á 1.hæð.
• Vandaðar innréttingar frá Trésmiðjunni GKS og tæki frá Gornje.
• Flestar íbúðir með tvennum
svölum.
• Mynd-dyrasími.
• Bílgeymsla.
• Stærðir frá 102 fm. -122 fm.
• Verð frá 30,4 millj.

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

SKIPALÓN 5 - HAFNARFJÖRÐUR
- FRÁBÆR STAÐSETNING

• Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir
• Stærðir frá 90,6 fm. til 153,8 fm.
• Bílaeymsla
• Lyfta
• Innréttingar og hurðir frá Parka
• Eldhústæki eru frá Gorenja
• Húsið klætt með álklæðningu að utan
• Afhending í september 2014
• Verð frá 31,2 millj.

Allar nánari upplýsingar veita: Hilmar s. 892 9694 • Þorbjörn s. 896 0058 • Hlynur s. 698 2603 • Helgi Jón s. 893 2233
Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

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
Helluvað 13 - 4ra herbergja endaíbúð

Gullengi 7 - 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.
Eignin verður til sýnis
frá kl. 18.00 – 18.30

S
HÚ G

A
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OPÐVIK

Falleg 85,3 fm. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í Grafarvoginum. Stofa með útgengi á svalir
til suðurs. Tvö rúmgóð herbergi. Geymsla innan
íbúðar. Búið er að klæða hús að mestu að utan
og er það sem er óklætt nýmálað (ágúst 2014).
Næg bílastæði á lóð fyrir framan húsið. Stutt í alla
þjónustu m.a. skóla og leikskóla.

MI

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15 – 17.45

S
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A
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OPÐVIK

Glæsileg 109,2 fm. íbúð að meðtalinni 9,0 fm
sér geymslu á 2. hæð í Norðlingaholtinu. Um
endaíbúð er að ræða með gluggum á þrjá
vegu. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir til
suðvesturs. Þrjú góð svefnherbergi. Sérmerkt
stæði í lokaðri bílageymslu fylgir.
Aðeins tvær íbúðir á hverri hæð.
Vel skipulögð eign á frábærum stað.

MI

Verð 23,9 millj.
V

Verð 33,9 millj.
V
Íbúð merkt 0208.
Verið velkomin.

Geitland 6 – Reykjavík. 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Arnarás 2 – Garðabæ. Efri sérhæð.

Eignin verður til sýnis
frá kl. 18.00 – 18.30

S
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124,7 fm. björt og afar vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð í góðu og nýviðgerðu fjölbýlishúsi
í Fossvogi auk 20,9 fermetra bílskúrs. Rúmgóðar
stofur með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs.
Þrjú herbergi. Sér þvottaherbergi er innan íbúðar.
Húsið er nýlega viðgert og málað að utan. Gler í
suðurhlið hússins er nýtt. Útsýni yﬁr Fossvoginn,
að Bláfjöllum, Reykjanesi og víðar. Virkilega falleg
eign á frábærum stað í Fossvoginum.

ÞR

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15 – 17.45

S
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Mjög falleg 5 herbergja 134,6 fm. efri sérhæð með
fallegu útsýni í Ásahverﬁnu. Miklar innréttingar úr
kirsuberjaviði eru í eldhúsi og útsýni er að Esjunni,
yﬁr Garðabæ að Kópavogi og víðar. Skjólsælar
svalir til suðvesturs út af stofu. Sjónvarpshol og
þrjú rúmgóð svefnherbergi. Góð aðkoma er að
húsinu og fjöldi bílastæða er á lóð.

MI

Verð 42,9 millj.
V

Verð 40,9 millj.
V

Verið velkomin.

Íbúð merkt 0201. Sigurjón og Mattína á bjöllu.
Verið velkomin.
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Glaðheimar. 4ra – 5 herbergja neðri hæð

AX

Mjög góð 137,8 fm. 4ra - 5 herbergja neðri hæð
í þessu eftirsótta hverﬁ miðsvæðis í Reykjavík,
ásamt 31,4 fm bílskúr sem er innréttaður sem
stúdío íbúð. Í kjallara er 13,4 fm. herbergi með
aðgangi að snyrtingu. Rúmgóðar stofur með
útgengi á ﬂísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi.
Húsið stendur á stórri gróinni baklóð. Sér bílastæði
sem rúmar 2-3 bíla. Búið er að endurnýja allt gler
í íbúðinni.

Verð 44,9 millj.
V

LUNDUR 2 - 6 - KÓPAVOGI

SELVO
L GSGRUNN.

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

- 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.

32,9 millj.
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NÝHÖFN 2 - 4, SJÁLANDI GARÐABÆ.

RÚGAKUR – GBÆ. SÉRINNGANGUR.

FÍFUMÝRI – GÆ. 2JA HERBERGJA

ÁRAKUR – GBÆ. 3JA HERBERGJA.

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.
HAFA

- 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.

Til leigu 62,5 fm. íbúð með sérinngangi á neðri hæð í einbýlishúsi í Fífumýri í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, lítið vinnuherbergi, svefnherbergi og baðherbergi. Eldhús, borðstofa og
stofa eru í einu stóru rými. Íbúðin er nýmáluð. Sér bílastæði.

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.

44,9 millj.

MIÐHOLT

Leiguverð 160 þús. pr. mán.

STARHÓLMI

Einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Hafnarﬁrði.

Starhólmi - Kópavogi.

Glæsilegt 7 herbergja 208,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað neðan við götu í Miðholti í Hafnarﬁrði.
Samliggjandi stofur með kamínu og mikilli lofthæð að hluta. Fjögur herbergi og sjónvarpsstofa. Gólfefni eru gegnheilt olíuborið
parket og granítﬂísar. Eignin stendur á 952,9 fm. lóð, sem er að mestu leyti villt og þarfnast ekki vinnu við, en einnig er stór
verönd til suðurs og hellulögð innkeyrsla og stéttir fyrir framan húsið með hitalögnum í.
Eignin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 67,9 millj. Óhindrað útsýni er til suðurs, vesturs og norðurs.

Mjög gott 196,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr vel staðsett innst í botngötu. Mögulegt væri að gera
aukaíbúð á neðri hæð hússins. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. hefur verið skipt um eldhúsinnréttingu og
tæki, nánast öll gólfefni, baðherbergi á efri hæð verið endurnýjað og ofna- og raﬂagnir. Stórar og bjartar stofur með útsýni yﬁr
Fossvogsdalinn. Lóðin er ræktuð með stórri verönd til suðurs með heitum potti og tyrfðri lóð með tjörn og gosbrunni.
Verð 54,9 milllj.
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Lokastígur 5. Hæð og ris.

BREKKUGERÐI 26

Eignin verður til sýnis á morgun
frá kl. 17.15 - 17.45
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Falleg 131,9 fm. hæð og ris á frábærum stað
miðsvæðis í Reykjavík. Fjögur rúmgóð herbergi
og þrjár stofur. Möguleiki að bæta við ﬁmmta herberginu. Útgengi á suðursvalir úr stofum. Búið að
endurnýja skólplagnir og þak ásamt þakgluggum.
Suðurhlið hússins var sprunguviðgerð og múruð
uppá nýtt í sumar. Sameiginlegur inngangur með
neðri hæð.

Á

Verð 44,9 millj.
V
Verið velkomin.

Flyðrugrandi 8 - 5 herbergja íbúð.

Brekkugerði 26.
Glæsilegt einbýlishús.

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15 – 17.45

S
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Eignin verður til sýnis á morgun
frá kl. 17.15 – 17.45

Falleg 155,5 fm. íbúð á 2. hæð við Flyðrugrandann
í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er skráð 131,5m2
og bílskúrinn sem er í bílskúralengju við húsið er
skráður 24 fm. Rúmgóð stofa og borðstofa með
útgengi á stórar suðursvalir. Eldhús er með sérsmíðaðri innréttingu úr rauðeik. Þrjú svefnherbergi.
Öll íbúðin er lögð með rauðeikarparketi, utan
baðherbergis og þvottahúss. Úr hjónaherbergi er
gengið út á verönd og lítinn afgirtan prívat garð.

Þ

- 3ja herbergja aukaíbúð í hluta neðri hæðar hússins á frábærum,
grónum og skjólsælum stað mjög miðsvæðis í borginni. Húsið
er teiknað af Sigvalda Thordarson, arkitekt. Eignin hefur verið þó
nokkuð endurnýjuð á sl. árum að innan og utan. Stórar og bjartar
stofur með arni, útbyggðar í sólskála að hluta. Flísalagðar svalir til
suðurs út af efri hæð. Lóð er mikið endurnýjuð með verönd með
skjólveggjum.

Verð 45,5 millj.
V
Íbúð merkt 0201.
Verið velkomin.

Aukaíbúðin býður upp á ýmsa möguleika og getur hentað vel sem vinnuaðstaða
fyrir t.d. hönnuði eða arkitekta. Sjón er sögu ríkari.

Verð 89,9 millj.
V

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA - 6 HERBERGJA

K LDALIND-KÓPAVOGI.
KA

NJÁLSGATA- HEIL HÚSEIGN.

KELDULAND. 4RA HERBERGJA ÚTSÝNISÍBÚÐ.

Stórglæsilegt og vel skipulagt 232,0 fm. einlyft einbýlishús á glæsilegri gróinni lóð
með stórum veröndum á frábærum útsýnisstað. Húsið er arkitektateiknað að utan
af Sigurði Hallgrímssyni og að innan af Guðbjörgu Magnúsdóttur. Eignin er innréttuð
úr vönduðum byggingarefnum og mikið er af föstum innréttingum. Allar innréttingar
og parket eru úr rauðeik. Innihurðir eru extra háar. 4 herbergi.

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 85,8 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð (efstu) í Fossvoginum. Mjög stórar svalir til
suðurs með nýklæddu viðargólﬁ og frábært útsýni yﬁr Fossvoginn, að Bláfjöllum,
Reykjanesi og víðar. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl árum m.a. eldhúsinnrétting og tæki, innihurðir, gólfefni o.ﬂ. Nýjar hurðir eru úr íbúðum og í stigahús.
Hús að utan nýlega málað og viðgert. Frábær staðsetning.
32,9 millj.

42,9 millj.

4RA - 6 HERBERGJA

STRÝTUSEL.

MELABRAUT – SELTJARNARNE
L
SI. 4RA HERBERGJA.

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GARÐABÆ. 4RA HERB.

Einbýlishús á tveimur hæðum samtals að gólfﬂeti 219,0 fm. að meðtöldum 48,6 fm.
bílskúr. Samliggjandi stofur með aukinni lofthæð. Sólskáli. Eldhús með útgangi á
lóð. Fjögur herbergi auk sjónvarpsstofu þar sem möguleiki væri að útbúa herbergi í
hluta rýmisins. Lóðin er ræktuð og frágengin með hellulagðri verönd. Eign í grónu
og skjólsælu hverﬁ.
54,0 millj.

Björt og nánast algjörlega endurnýjuð 111,4 fm. jarðhæð með sérinngangi og
verönd til suðurs á góðum stað á Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð á
sl. árum, t.d. raﬂagnir og rafmagnstaﬂa, innihurðir, eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni,
baðherbergi og ﬂeira. Verið er að taka húsið í gegn að utan. Staðsetning eignarinnar er frábær og stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
35,9 millj.

Mjög falleg, björt og vel skipulögð 123,4 fm. íbúð á 2. hæð í góðu álklæddu fjölbýlishúsi í Sjálandi. Fallegt útsýni er úr íbúðinni yﬁr sjóinn. Flísalagðar suðvestur
svalir. Gólfsíðir gluggar í stofu. Fallegt eldhús með birkiinnréttingum. Sér stæði í
bílageymslu fylgir og lyfta er í húsinu. Staðsetning eignarinnar er góð í nýlegu en
grónu hverﬁ þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði o.ﬂ. 41,9 millj.

HÓLMATÚN
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LÁGHOLTSVEGUR
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Hólmatún - Garðabæ.

Lágholtsvegur 7 - Reykjavík.

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.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
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 var þá allt endurbyggt m.a. allt blásið með steinull. Skjólgóð verönd til
suðurs út af stofum og svalir til austurs út af hjónaherbergi. Lóðin er eignarlóð mjög falleg og vel ræktuð. Stórt hellulagt
bílaplan er fyrir framan húsið með tveimur bílastæðum. Verð 56,9 millj. Verið velkomin.

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

ÁLFKONUHVARF 19 203

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

LAMBASTEKKUR 11 - 109 RVK.

KRISTNIBRAUT 27 113 RVK.

EINBÝLI

S
HÚ g
Ð
a
I
OP ánud
m

ÍBÚÐ MERKT 03-01.

S
HÚ g
Ð
a
I
OP iðjud
r
þ

S
HÚ g
Ð
a
I
OP iðjud
r
þ


Björt og glæsileg 4ra herbergja 128,2 fm endaíbúð á 1. hæð í lyftuhúsi við
Álfkonuhvarf í Kópavogi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu, rúmgóðar
suðursvalir og fallegt útsýni. Íbúðin er laus til afhendingar Eignin verður sýnd
mánudaginn 27.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8306


Vandað ca 195 fm einbýli á einni hæð á einstaklega góðum stað innst í
botnlangagötu við óbyggt svæði. Innb. 28 fm bílskúr . Fjögur - fimm svefnherb.,
góðar stofur. Arinn . Gestasnyrting. Mjög gott skipulag. Góður garður. Örstutt
í góða þjónustu. Húsið hefur verið talsvert endurnýjað. Eignin verður sýnd
mánudaginn 27.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 54,0 m. 4506

KLEPPSVEGUR 50 104 RVK.

MÁNATÚN 3, 105 RVK,

ÍBÚÐ MERKT 02-06.
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Rúmgóð og vel skipulögð102 fm fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð við
Kleppsveg í Reykjavík. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 28.október milli kl.
17:15 og kl. 17:45. V. 27 m. 4460
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Snyrtileg og vel staðsett 3ja herbergja 87,5 fm íbúð á 2. hæð, í góðu lyftuhúsi
fyrir 60 ára og eldri. Yfirbyggðar svalir. Mjög góð sameign, innangengt í
Þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar þar sem boðið er upp á mat, félagsstörf
og fleira. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 28.október milli kl. 17:15 og kl.
17:45. V. 30,9 m. 8313

HJÁLMAKUR 6 210 GARÐABÆR

HEIÐNABERG 14 111 REYKJAVÍK


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. Skipti skoðuð á hæð eða 4-5 herb. íbúð.
Upplýsingar gefur Þórarinn lögg.fs. í síma 899-1882 . V. 125,0 m. 8266


Glæsileg 105,7 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í vönduðu vel staðsettu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni til norðurs og vesturs
frá Úlfarsfelli að Snæfellsjökli og yfir borgina. Vandaðar innréttingar. Góðar
suðursvalir. Stór herbergi. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Eignin verður
sýnd þriðjudaginn 28.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 30,9 m. 4481

HRAUNBÆR 103 110 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali


Glæsilega 204,1 fm endaíbúð á 6. hæð (efstu hæð) í Mánatúni 3, með tveimur
stæðum í bílageymslu á besta stað. Íbúðin er með vönduðum sérsmíðuðum
innréttingum frá Brúnás. Hiti er í gólfum. Aukin lofthæð. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 28.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45 V. 88,8 m. 4600

NAUSTAHLEIN 23 210 GARÐABÆ


Mjög skemmtileg 143,2 fm. íbúð á tveimur hæðum ásamt 25,2 fm bílskúr.
Glæsilegt útsýni yfir efri byggðir og til fjalla. Sameiginleg lóð er mjög snyrtileg
og samanstendur af grasi, hellum og timburverönd. V. 39,9 m. 8276


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

Mýrargata 26 - Nýjar íbúðir í hjarta Reykjavíkur
• Glæsilegt sjö hæða íbúðahús með þremur lyftum
• Þriggja til ﬁmm herbergja íbúðir með bílastæði í kjallara
• Bjartar og fallegar íbúðir, vandaður frágangur
• Sérinngangur í allar íbúðir
• Örstutt í alla þjónustu og iðandi mannlíf miðborgarinnar
• Frábært útsýni á besta stað við Reykjavíkurhöfn
• Fullbúnar íbúðir án gólfefna (baðherbergi og þvottahús ﬂísalögð)
• Tilbúin sýningaríbúð
• Kynningarvefur á www.m26.is

Eignin verður sýnd mánudaginn 27. október milli kl. 17 og 18

EINBÝLI

Stakkholt 2 - 4 Fullbúin sýningaríbúð

Túngata 8 - Einbýli í miðborginni
Hverfisgata 35 220
Hverfisgata 35 Hf er efri hæð, ris , aukaíbúð og bílskúr.
Samtals stærð er 211,5 fm. Húsið er klætt að utan.
Séríbúðarrými er í viðbyggingu ofan á bískúrnum. Miklir
möguleikar. Eignin er laus strax og sölumenn sýna.
V. 32,9 m. 4430
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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.
Tilboð 4131

4RA-6 HERBERGJA

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• 65,4 til 141,7 fermetrar að stærð
• Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum .

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

• Frábært útsýni frá efri hæðum
• Innréttingar og fataskápar af vandaðri gerð
• Verð frá 29,9 m.
• www.stakkholt.is

4076

2JA HERBERGJA

Blikahöfði 7 270
Góð 116 fm 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð til hægri
í húsinu nr. 7 við Blikahöfða í Mosfellsbæ ásamt 28 fm
bílskúr. Laus strax. V. 34,9 m. 8310

Hlaðbrekka 1 200 Kópavogur
Falleg mjög vel skipulögð 130 fm efri sérhæð í góðu
þríbýli sem byggt var 1994. Innb. 28,2 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni. 3. svefnherb. Suður svalir. Parket. Frábær
staðsetning. Stutt í skóla og aðra góða þjónustu. V. 37,9
m. 4305

Breiðahvarf 3 - einbýli í smíðum.
Einbýlishús á tveimur hæðum á einstaklega góðum útsýnisstað ásamt “hesthúsi” Húsið er skráðir ca 370 fm og
þar af er bílskúr 53,7 fm og hesthús er skráð 59 fm. Húsið
er fokhelt m. frágengnum gluggum og gleri. Glæsilegt
útsýni. V. 55,0 m. 8283

Vesturgata 7 íbúð fyrir eldri borgara
alleg 2ja herbergja 58,1 fm íbúð á 4.hæð í góðu lyftuhúsi
fyrir eldri borgara í góðum þjónustukjarna í Vesturbænum. Mikil og góð þjónusta m.a. hægt að kaupa mat, hárgreiðsla, heilsugæsla, samkomusalur og fl. Íbúðin skiptist
í forstofugang, opið eldhús, lítið herbergi, baðherbergi og
stofu með stórum svölum með svalalokun. V. 22,5 m. 8328

3JA HERBERGJA

Ferjubakki 2 109 Rvk.
Um er að ræða 109,9 fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð
(efstu) við Ferjubakka í Reykjavík. Góðar suður svalir.
V. 19,9 m. 8300

Krummahólar 6 111 Rvk.
Torfufell 27 111 Rvk.
3ja herbergja 78 fm íbúð á fjórðu hæð. Laus við kaupsamning. V. 18,9 m. 8299

Stigahlíð 78 105 Rvk.
Mikið endurnýjað 376 fm einbýli á besta stað í Hlíðunum.
Aukaíbúð á jarðhæð, möguleiki að hafa eina til viðbótar
þar einnig. Húsið er hannað af Jóni Ólafssyni arkitekt
(Batteríið) og byggt árið 1991. Húsið stendur í efsta
botnl. götunnar. Stutt í gönguleiðir og útivistarsvæði s.s.
Öskjuhlíð. Mjög falleg og gróin lóð umhverfis húsið, mikill
gróður. Falleg grjóthleðsla í stórum hluta lóðarinnar.
Góð lýsing á lóð og umhverfis húsið. Hellulögn umhverfis
húsið og suðurverönd fyrir framan hús með aðgengi úr
eldhúsi. Munstursteypa á verönd. Sjö inngangar og tengingar við garð. Heitur pottur í garði. V. 129 m. 4288

RAÐHÚS

49 fm 2ja herbergja íbúð á fjórðu hæð ásamt stæði í
lokaðri bílgeymslu skráð 24 fm. Mjög fallegt útsýn til
norðurs. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Geymsla
íbúðar er á hæðinni. V. 15,9 m. 8298

ATVINNUHÚSNÆÐI

Fagrabrekka 25 200 Kópavogur
Fagrabrekka 25 íbúð 0201 er 4-5 herbergja íbúð á
2.hæð(efri) í vel staðsettu litlu fjölbýli. Þrjú svefnherbergi
,stofa og borðstofa. Góðar innréttingar. Fallegt útsýni.
Eignin er til afhendingar strax. V. 28,9 m. 8305

Smiðsbúð 3 210
Bríetartún 14 101 Rvk.
Falleg mjög vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 1.hæð í
fjölbýli rétt við miðborgina. 2 svefnherb, stofa eldhús og
bað. Eign í góðu standi. Suðursvalir. Góð sameign. V. 27,8
m. 8285

Um er að ræða 445 fm gistiheimili með 13”stúdíó” og 2ja
herbergja íbúðum frá 15-28 fm að stærð, sameign með
sam. þvottahúsi og fl. Bakhúsið er 225 fm iðnaðarhúsnæði á einni hæð með tvennum innkeyrsludyrum og
er skipt í dag í tvær einingar. Eignirnar eru að hluta til
lausar. V. 145,0 m. 4632

Hraunbær 109 D, E og F 110 Reykjavík
Hraunbær 109 D,E og F eru glæsileg raðhús á 2.hæðum
á mjög góðum stað neðarlega í Hraunbænum. Húsin
er 113,3 fm að stærð. Sérinngangur og sérlóð. Þrjú
svefnherb. Parket og flísar. Fallegar nýlegar hvítar innréttingar, innb. íssk. og uppþv.vél fylgja. Til afhendingar við
kaupsamning. V. 36,0 m. 4468

HÆÐIR

Orrahólar 3 111 Rvk.
Íbúð 0203 er 4ra herb. 99 fm íbúð á efri hæð í álklæddu
húsi á mjög góðum stað í Breiðholtinu. 3 svefnherbergi,
rúmgóð stofa. Endurnýjað eldhús. Endurnýjaðir gluggar á
austurhlið. Laus strax, sölumenn sýna. V. 26,0 m. 8268

Gnoðarvogur
Snyrtileg 75,5 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð (efstu).
Rúmgóð stofa með vestur svölum, fallegt eldhús og
baðherbergi með glugga. Íbúðin er laus til afhendingar.
V 23,9 m. 8302

Laufvangur 8 220 Hafnarfjörður
Lyngbrekka 11 200 íbúð merkt 02-01.

Eyjabakki 20 - Endurnýjuð á smekklegan hátt

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. V. 27 m. 4612

4ra herbergja 95,7 fm íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli við
Eyjabakka. Nýleg drenlögn og nýlega gegnumtekin lóð
með góðum leiktækjum og hellulögðum stígum. Húsið er
nýlega viðgert og klætt að hluta. V. 27,9 m. 8296

Laufvangur 8 íbúð 0102 er 3ja herbergja 92 fm íbúð
á 1.hæð í að sjá ágætu fjölbýlishúsi. Tvö svefnherb.
Rúmgóð stofa, sérþvottahús, eignin þarfnast standsetningar. Laus strax. Fyrirhugaðar eru framkvæmdir á vegum
húsfélags og tekur nýr eigandi við skuldbindingum vegna
þeirra og tekur ásett verð mið af því. V. 18,9 m. 8307

Stórhöfði 17 110 Reykjavík
256,7 m² verslunarhúsnæði á jarðhæð við Stórhöfða í
Reykjavík. Í dag eg eigninni skiptist upp í þrjár einingar
sem hver um sig er með sér inngang og sér snyrtingu. Ein
eining er í útleigu. V. 31 m. 4543

Hyrjarhöfði 9 - m. lokuðu porti.
588,5 fm Iðnaðarhúsnæði með lokuðu porti fyrir framan
og þremur stórum innkeyrsluhurðum. Lofthæð er að
mestu góð. Hluti húsnæðis eru skrifstofur á efri hæð
skráð um 88 fm. Gólfflötur neðri hæðar er skráður um
405 fm auk hliðarhúsnæðis um 95 fm sem tengist aðalsal
eignarinnar. Þar er einnig innkeyrsluhurð en minni. V. 75
m. 4403

Við styðjum
Bleiku slaufuna 2014

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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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

Blikaás 54

221 Hafnarfjörður

43.900.000

OPIÐ HÚS þrijudaginn 28. okt. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Grænatún 12

200 Kópavogur

44.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. okt. kl. 18.30-19.00

Stærð: 161,8 m2

Herbergi: 5

Lyngholt 3

89.900.000

225 Garðabær

HRINGIÐ OG BÓKUÐ SKOÐUN S. 895-6107

Stærð: 170,8 m2

Herbergi: 7

Stærð: 298,5 m2

Glæsilegt parhús ásamt innbyggðum bílskúr með frábæru útsýni í Ásahverﬁ
Hafnarfjarðar. Húsið stendur á góðri lóð með óbyggðu svæði að aftan og
aðkoman falleg með stóru hellulögðu bílaplani. Svefnherbergin eru 3 , gólfefni er
parket og ﬂísar og stutt er í skóla, leikskóla og fallegar gönguleiðir.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

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

EIGN Í SÉRFLOKKI! Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 50 fmbílskúr.
Húsið er einstaklega vandað með sérsmíðuðum innréttingum og efnisval allt í
hæsta gæðaﬂokki. Innanhúshönnuður er Telma B. Friðriks. Glæsilegur arinn er í
stofu, Instabus kerﬁ og aukin lofthæð í öllu húsinu. Aðkoma er glæsileg, bílaplan
stimplað og heitur pottur. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Álakvísl 118

Vogatunga 8

Bæjargil 119

110 Reykjavík

32.900.000

OPIÐ HÚS mán. 27.okt og þri. 28.okt kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

200 Kópavogur

54.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 29. okt. kl. 17:30-18:00

Stærð: 133,9 m2

Herbergi: 6

57.900.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. okt kl. 17:30-18:00

Stærð: 269,6 m2

Herbergi: 7

Stærð: 189,2 m2

Virkilega falleg 103,4 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngangi af svölum, ásamt
stæði í bílageymslu, skráð 30,5 fm. Íbúðin er á 2 hæðum auk rislofts/geymslu og
skiptist neðri hæð í forstofu, hol, gestasnyrtingu, eldhús með borðkrók og stofu/
borðstofu í einu rými, með útg. á svalir. Upplýsingar veitir Halla fasteignasali í
gsm: 659 4044 og Elín í gsm: 690 2602

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 niður í garð.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

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

Miðholt 11

Klapparberg 27

Markarvegur 3

270 Mosfellsbær

24.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. okt. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

111 Reykjavík

57.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 822-2225

Stærð: 94,8 m2

Einbýlishús

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Stærð: 220,3 m2

Herbergi: 8

Til afhendingar við kaupsamning, vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á 2.
Hæð í 3ja hæða fjölbýli, þvottahús er innan íbúðar og geymsla á hæðinni. Stofa er
rúmgóð og björt með parketi á gólﬁ, þrjú góð svefnherbergi tvö með fataskápum,
allar innréttingar eru hvítar sprautulakkaðar, góðar suður svalir og stutt í skóla og
þjónustu. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

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

Reykás 15

Ástún 8

110 Reykjavík

53.500.000

200 Kópavogur

89.000.000

108 Reykjavík

28.900.000

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. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Holtsvegur 23-25

Urriðaholt – 210 Garðabær

NÝJAR ÍBÚÐIR - 6 ÍBÚÐIR SELDAR

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. okt. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 6

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. okt kl. 17:30-18:00

Stærð: 235 m2

Herbergi: 4

Stærð: 93,3 m2

Virkilega fallegt 6 herbergja raðhús á barnvænum stað í Árbænum. Íbúðin skiptist
í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, ﬁmm svefnherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús
og bílskúr. Húsið hefur verið endurnýjað töluvert á síðustu árum.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

4ra herbergja íbúð á annarri hæð við Ástún í kópavogi. Íbúðin sjálf er 93.3 fm.
Geymsla c.a. 6 fm fylgir með sem ekki er skráð í heildar fm fjölda. Sér merkt
bílastæði fylgir með. Eignin skiptist í gang/hol, eldhús, borðstofu, stofu, 3
svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Fjallalind 145

Flúðasel 93

201 Kópavogur

77.000.000

109 Reykjavík

24.900.000
OPIÐ HÚS mánudaginn 27. okt. kl.16:30-17:30
Herbergi: 3-7

Stærð: 75 - 146,5 m2

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús
með lyftu á Holtsvegi 23-25 í Urriðaholti í Garðabæ.
Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja, 75 til 181,8fm og er
sú stærsta glæsileg penthouse útsýnisíbúð. Íbúðirnar
skilast fullbúnar án gólfefna og er geymsla og
hjólageymsla í sameign og stæði í bílakjallara. Um er
að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum besta
og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti
í Garðabæ.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. okt kl. 17.00-17.30
Einbýlishús

Stærð: 247 m2

Glæsilegt og vandað einbýlishús, með stórum og björtum stofum með arni. 5
svefnherbergi, 50 fm bílskúr. Möguleiki er á aukaíbúð með sérinngangi. Fallega
hönnuð lóð sem tengir vel saman hús og ósnortna náttúru. Rúmgóð verönd með
heitum potti. Frábært útsýni yﬁr borgina.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. okt. kl. 18.00 – 18.30
Stærð: 91 m2
– ÞRJÚ SVEFNHERBERGI –
Björt og falleg 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum við Flúðasel í Reykjavík.
Íbúðin er að hluta undir súð og virkar mun stærri en fram kemur í skráningu.
Baðherbergið er nýuppgert, vandað og smekklegt. Yﬁrbyggðar svalir, fallegt
útsýni. Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

– Afhending á íbúðum er í desember 2014 –
– 6 íbúðir seldar –
Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá:
Bjarna sölufulltrúa í síma 895 9120

Dæmi um íbúð
Íbúð 302 - Kr. 29,9 m
Herbergi: 3 - Stærð: 77,3 m2

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

w w w . m i k l a b o r g . i s

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Lára Björg Björnsdóttir Svan G. Guðlaugsson Helgi Jónsson

Jórunn Skúladóttir

Páll Þórólfsson

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 841 2333

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

sölufulltrúi
Sími: 893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

sölufulltrúi
Sími: 697 9300

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

Klapparberg

Verð :

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími:

6955520

Þrastarhöfði

Fallegt einbýlishús við Klapparberg
236 fm
Góður bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara
Tvennar suðursvalir
Nánar: Gunnar 899 5856

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Hús á einni hæð í Mosfellsbæ, samtals 250 fm
Mikil lofthæð, sérsmíðaðar innréttingar
Stór bílskúr - tveggja bíla
Viðhaldslítil og falleg lóð
Skipti skoðuð á 2-3ja herbergja íbúð

49,5 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

84,9 millj.

Mímisvegur
Eign í algjörum sérflokki
Glæsileg 188 fm hæð með bílskúr
á frábærum stað í Þingholtum.

Álfheimar
Mjög rúmgóð og björt, 122 fm, 4ra herbergja
endaíbúð. Tvennar svalir (í suður og vestur).

Gegnheilt eikarparket með fiskabeinamunstri á gólfum.

Espigerði

Þrjú rúmgóð svefnherbergi ásamt einu minna.

Falleg 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð
Lyftuhús, 3 svefnherbergi
Svalir til austurs og vesturs
Bílageymsla, snyrtileg sameign

Vandað eldhús og stórar stofur.

Þvottahús innan íbúðar. Útsýni yfir Laugardalinn.
Örstutt í alla verslun og þjónustu. Börn geta gengið
Nánari upplýsingar veitir:

í skóla án þess að fara yfir götu
Nánar: Lára 841 2333

Verð :

30,9 millj.

Barmahlíð
Góð 3ja herbergja kjallaraíbúð - 90 fm
Útgengi útá suðursólpall og góðan garð
Sameiginlegt þvottahús

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

29,9 millj.

Lindasmári
7 herbergja íbúð
Hæð og ris
Stærð 151,4 fm.
Frábær staðsetning
Nánar: Hilmar 695 9500

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

Glitvellir

Verð :

55,9 millj.

Brautarás
Fallegt tvílyft raðhús við Brautarás
Húsið er 171,2 fm og bílskúr 42,0 fm
Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta
Tvöfaldur bílskúr / Vinsæl staðsetning
Góðir afgirtir pallar - Arinn í stofu

Verð :

36,9 millj.

www.miklaborg.is

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

73,0 millj.

53,5 millj.

Vel skipulagt 267,7fm 6-7 herbergja
einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum
bílskúr. 4 herbergi. 2 böð. Stórar stofur.
Fallegt útsýni og garður. Húsið þarfnast
viðhalds að utan sem inna
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

53,9 millj.

Grandahvarf
Falleg íbúð á miðhæð í litlu fjölbýli
Alls 165,4 fm með bílskúr
Björt og falleg stofurými, 3-4 svefnherbergi
Aukin lofthæð og frábært útsýni
Eftirsótt staðsetning
Nánar: Atli 899 1178

- með þér alla leið -

Verð :

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

37,5 millj.

Frakkastígur

Vallhólmi

Mjög gott 179,6 fm einbýli á einni hæð
ásamt 36,2 fm innbyggðum bílskúr,
samtals 215,8 fm. Eignin skiptist í fjögur
herbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpshol,
eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús og bílskúr.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

47,9 millj.

Vel staðsett 147 fm hæð og kjallari
í tvíbýlishúsi
4-5 svefnherbergi og 2-3 stofur
Möguleiki á tveimur íbúðum
með sérinngangi
Nánar: Svan 697 9300

Verð :

42,0 millj.

Bollagarðar
Glæsilegt og vel skipulagt 228,6 fermetrar
einbýlishús. Stór timburverönd með
skjólveggjum til suðurs.
Fjögur góð svefnherbergi með fataskápum.
Rúmgott eldhús með fallegum innréttingum.
Nánar: Páll 893 9929

Verð :

68,5 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

OPIN HÚS Í DAG

Njálsgata

Seljaland

Mjög góð 55,5 fm 2 herb. íbúð á 3 hæð
Mikið endurnýjuð
Flott eldhús og bað

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

Vel skipulögð og snyrtileg 24,2 fm
ósamþykkt studioíbúð í kjallara á góðum stað.
- Laus strax, sölumaður sýnir eignina.

24,5 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

12,9 millj.

verð
Hagstætt fermetra
OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27. okt. kl. 17:30-18:00

Keilugrandi 2

Vatnsstígur

Falleg 132,8 fm íbúð á tveimur hæðum
við Keilugranda 107 Rvk

Glæsileg 4ra herbergja 163 fm íbúð
2. hæð, lyftuhús - Suðursvalir
Gott útsýni út á sjó og til fjalla
2 baðherbergi
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

59,0 millj.

5 herbergja
Stæði í bílageymlsu
Stutt í alla helstu þjónustu
Sjávarútsýni

Nánari upplýsingar veitir:

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

Leirdalur - Vogum
Stórt og fallegt einbýli samtals 257 fm
7 rúmgóð svefnherbergi
52 fm bílskúr
Húsið er fullbúið en lóð ófrágengin
Nánar: Svan 697 9300

Verð :

Verð :

31,9 millj.

41,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27. okt. kl. 17:30-18:00

Furuás

Mánatún 7
Sýningaríbúð

Fallegt og rúmgott einbýli
Góð alrými, og rúmgott eldhús 4-5 góð svefnh.
Lóð með veröndum og potti. Tvöfaldur bílskúr,
í dag innréttuð íbúð. Fjölskylduvænt hús.
Eftirsótt hverfi í Garðabæ
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

69,9 millj.

109 fm - 140 fm 3ja herbergja íbúð
með stórum stofum
Lyftuhús
Stæði í lokuðum bílakjallara

Víðihlíð
Falleg íbúð á tveimur hæðum
Samtals að stærð 194,1 fm
Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð

Nánar: Jórunn 845 8958

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð frá :

Verð :

47,9 millj.

38,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27. okt. kl. 17:30-18:30

Eskihlíð 20A
Lindargata

Sérlega falleg 121 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli
Nýtt eldhús, baðherbergi og gólfefni og fl.
4 svefnherbergi þar af eitt í kjallara
Hús með nýjum gluggum og múrviðgert.

Mjög góð og mikið endurnýjuð 66 fm,
2ja herbergja íbúð á 1 hæð
Útgengi úr stofu í port
Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Glæsilega innréttuð íbúð

Nánari upplýsingar veitir:

Nánar: Lára 841 2333

Verð :

26,2 millj.

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

Verð :

40,9 millj.

Laugavegur
4ra herbergja
Stærð 71,7 fm
Efsta hæð
Frábær staðsetning
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

28,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27. okt. kl. 17:00-17:30

Orrahólar 3
99 fm íbúð á 2. hæð.
Nýlega máluð, Nýjar hurðar, nýlegir gluggar
Húsið nýlega klætt að utan. Mjög gott ástand
að innan sem utan.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi.

Skeljagrandi
Góð 4ra herbergja endaíbúð
Gott stofu og eldhús rými
Endurnýjað baðherbergi
um 20 fm geymsla + stæði í bílageymslu
Nánar: Atli 899 1178

MIKLABORG

Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

32,9 millj.

- með þér alla leið -

rax
Laus st
Verð :

26,0 millj.

Þórðarsveigur
Þórðarsveigur 4ra herb. á 3.hæð (efstu)
Falleg íbúð 123 fm að stærð
Þvottahús innan íbúðar
Stæði í bílakjallara
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

34,9 millj.

569 7000

569 7000

Ofanleiti

Bergstaðastræti

Suðurhólar

Mjög vel skipulögð 109,8fm 4herb. endaíbúð
á 4 efstu hæð í vel við höldnu húsi ásamt
21,4 fm bílskúr, samtals : 131,2 fm. Suður svalir.
Möguleiki á að hafa 4 svefnherbergi.

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Mjög góð 92,6fm 3-4 herb. íbúð
á 2 hæð í miðborginni.

3ja herbergja
Stærð 91 fm
Sérinngangur
Mikið endurnýjuð

Íbúð var öll tekin í gegn fyrir nokkrum árum.

Þvottahús innan íbúðar. Snyrtilegt hús og íbúð.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

38,8 millj.

Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

25,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

33,9 millj.

OPIN HÚS

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn 28. okt. kl. 17:00-17:30

Auðbrekka

Borgartún 30A

Um er að ræða heila húseign 1120,3 fm,
ásamt 61fm bílskúr, samtals : 1181,3 fm.
Húsið er vel staðsett miðsvæðið í Kópavogi.
Húsið bíður upp á mikla möguleika.
Sjón er sögu ríkari.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

130,0 millj.

Mjög góð 163 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi
byggt af ÍAV. Stæði í bílgeymslu
Stór stofa er skiptist í sjónvarpshol, setstofu
og sólskála. Tvö svefnherbergi, annað þeirra
með fataherbergi og sér baðherbergi.

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Verð :

Tunguvegur
Fallegt raðhús 106,9 fm að stærð
Mikið endurnýjað / Stór verönd
Fjögur svefnherbergi
Búið að endurnýja lagnir
Frábær staðsetning
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

36,9 millj.

59,5 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn 28. okt. kl. 17:30-18:00

Grundarstígur 12

Glæsibær

Glæsileg 164 fm eign sem býður
uppá mikla möguleika
Er í dag íbúð og vinnustofa
Meiri lofthæð í 97 fm af íbúð
Frábær staðsetning í fallegu húsi
101 Rvk

90,4 fm verslunarhúsnæði á mjög áberandi
stað í Glæsibæ
Verslunargluggar í tvær áttir og aðkoma góð
Steinteppi á gólfum - glæsileg sameign
Nánar: Svan 697 9300

Verð :

24,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

39,9 millj.

Lindarbraut
Falleg 157,3 fm 5 herbergja neðri sérhæð
að meðtöldum 24,5 fm bílskúr.
Gott skipulag og útgengt á tvennar svalir
til vesturs og suðurs.
Góð staðsetning á sunnanverðu Seltjarnarnesi
Eignin var nánast öll endurnýjuð
að innan árið 2007.
Nánar: Páll 893 9929

Verð :

45,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. okt. kl. 17:30-18:00

Suðurhólar
Smiðsbúð - Gistiheimili
Um er ræða 444,9 fm húsnæði
á tveimur hæðum með 13 íbúðarrýmum
með snyrtilegri sameign ásamt
225fm iðnaðarhús á baklóð.
Eignin er til afhendingar strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

145,0 millj.

Falleg 4ra herbergja íbúð
við Suðurhóla 105 fm
Snyrtileg sameign

Hlíðarhjalli

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

25,0 millj.

Góð 4 herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) með
miklu útsýni að Hlíðarhjalla í Kópavogi
Rúmgóð stofa með svölum
3 góð herbergi
Eignin er laus strax
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

29,6 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. okt. kl. 17:30-18:00

Hæðabyggð 27
Garðabæ

Hrísateigur við Sundlaugaveg
Til sölu 84,9 fm verslunar- og þjónustuhúsnæði
Verslunarrými, skrifstofa
Eldhús og baðherbergi
Góð aðkoma og áberandi staðsetning
Nánar: Svan 697 9300

Verð :

Fallegt einbýlishús
Stærð 294,2
Frábær staðsetning
Hornlóð
Aukaíbúð

Nánari upplýsingar veitir:

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

19,0 millj.

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Verð :

68,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG 28.OKTÓBER

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 28. okt. kl. 17:00-17:30

þriðjudaginn 28. okt. kl. 18:30-19:00

Mánatún 4

Gnípuheiði 17
Kópavogi

Falleg 3ja herbergja 127,4 fm
íbúð á 2. hæð
Suðvestur svalir og ágætis útsýni
Stæði í lokaðri bílageymslu
Laus við kaupsamning

Frábær staðsetning
Stærð 157 fm
Bílskúr 28 fm
Glæsilegt útsýni

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Verð :

41,9 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 28. okt. kl. 17:30-18:00

Akurhvarf 5 - íbúð 205

Lindargata 37 - íbúð 702

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 79 fm
Verktaki, Húsvirki
Þvottahús innan íbúðar
Suður svalir
Lyftuhús

Erum með síðustu íbúðina til sölu í þessu
glæsilega lyftuhúsi á 7. hæð
Eignin er skráð 170 fm og er íbúðin afhent
fullbúin með gólfefnum.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

25,9 millj.

OPIÐ HÚS

Verð :

85,9 millj.

OPIÐ HÚS

Þriðjudaginn 28. okt. kl. 18:30-19:00

þriðjudaginn 28. okt. kl. 18:00-18:45

Álfhólsvegur 32

Austurbrún 25
Falleg og björt 120 fm efri sérhæð auk bílskúrs
Frábær staðsetning
Nýlegt dren, skólp, þak og gluggar
Þrjú góð svefnherbergi

4ra herbergja 111 fm íbúð á jarðhæð
Stór sólpallur og lokaður garður
Lyftuhús
Stæði fyrir framan inngang
2 stæði í opnum bílakjallara
Nánari upplýsingar veitir:

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

38,9 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 28. okt. kl. 17:30-18:00

Verð :

Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

rax
Laus st

Verð :

38,9 millj.

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

Verð :

39,9 millj.

OPIN HÚS MIÐVIKUDAG 29.OKTÓBER
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 29. okt kl. 17:00-17:30

miðvikudaginn 29. okt kl. 17:30-18:00

Brúnastaðir 36

Hvassaleiti 10

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð Góð
alrými með útg. á verönd, stórt eldhús 3-4
svefnherbergi, fullbúinn bílskúr
Stórt baðherbergi og gestasnyrting
Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi

3-4 herbergja 120 fm eign
2 svefnherbergi og auðvelt að
bæta því þriðja við
Bílskúr með opnara
Íbúð á 2. hæð

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Verð :

65,9 millj.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 29. okt kl. 18:00-18:30

Ránargata 22

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

MIKLABORG

Glæsileg 114,4 fm hæð (efstu) í þríbýli
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Stór set- og borðstofa
Endurnýjuð að innan sem utan
Tvennar svalir (suður og norður)
og bílastæði bak við hús

Verð :

29,9 millj.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 29. okt kl. 17:00-17:45

Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

49,9 millj.

Drekakór 2
Glæsilegt og veglega innréttað parhús
Góð alrými með aukinni lofthæð, fallegt útsýni
Þrjú góð svefnherbergi og tvö baðherbergi
Gróin falleg lóð og hellulögð stór innkeyrsla
Eftirsóttur staður í Kórahverfi
Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

Verð :

57,4 millj.

569 7000

569 7000

Sunnubraut

Dælisárvegur í Kjós

220 m2 einbýlishús á besta stað í Kópavogi.
Mikil lofthæð. Stofur samliggjandi, eldhús með
eyju, bókaherbergi.
4 svefnherbergi, Garðskáli.
Bílskúr
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

72,0 millj.

Bleikjukvísl

Verð :

Mikið endurnýjað 83,3 fm sumarhús með
glæsilegri lóð. Stór sólpallur með heitum
potti 2000 fm leigulóð á skipulögðu
sumarhúsasvæði við Meðalfellsvatn
Nánar: Jón Rafn 695 520

Verð :

14,9 millj.

Klettás

Glæsilegt 421 fm einbýlishús
með 90 fm aukaíbúð Tvöfaldur bílskúr.
Hjólastólaaðgengi
Íbúð á neðri hæð með sérinngangi
og bílastæði
Nánar: Jason 775 1515

MIKLABORG

- með þér alla leið -

TILBOÐ

Verð :

Gerðhamrar

Glæsileg 164,2 fm íbúð - Verðlaunað lyftuhús
Stórar stofur
Tvö stæði í bílakjallara
Tvennar svalir
Gott útsýni
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

58,5 millj.

Glæsilegt 350 fm einbýlishús á sjávarlóð
Húsið var nánast allt endurnýjað árið 2008
Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni
Nánar: Svan 697 9300

Þrúðvangur Hellu

Mjög falleg 184,4 fm raðhús
við Klettás 17 í Ásahverfi
Vel skipulagt 5-6 herbergja
Heitur pottur á svölum með fallegu útsýni
Nánar: Jason 775 1515

Kópavogstún

64,9 millj.

Verð :

109,0 millj.

Stúfholt

Einbýlishús á einstakri eignarlóð
á bökkum Rangár Ytri
Eignin er alls 180 fm, 3 svefnh.
Tvöfaldur bílskúr, laus fljótlega
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

3ja herb. 90 fm íbúð
Hátt til lofts
Svalir inní garð
Eldhús endurnýjað

24,7 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

29,9 millj.

Mánatún

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27. okt. kl. 17:30-18:00

Glæsilegar íbúðir í nútímalegu húsi í hjarta borgarinnar.

Mánatún 7

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðunum.

Sýningaríbúð

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en flísar verða
lagðar á baðherbergi og þvottaherbergi.
Stutt er í alla þjónustu, afþreyingu, iðandi atvinnulífið og
hindrunarlausar gönguleiðir eru í útivistina í Laugardalnum.

109 fm - 140 fm 3ja herbergja íbúð
með stórum stofum
Lyftuhús
Stæði í lokuðum bílakjallara

Verð frá 38,4 milljónum

Nánari upplýsingar veitir:

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

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

MIKLABORG

Opið virka daga frá kl. 9-17
Einbýli með stórbrotnu útsýni við Rituhóla í Reykjavík

IÐ

OP

S
HÚ

Opið hús mánudaginn
27.október, frá kl 17:30 til
18:00 að Rituhólum 15.
Í einkasölu 326,9 fm einbýlishús með frábæru útsýni
í Efra-Breiðholti 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.

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

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
Sölustjóri

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

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
Sölumaður

IÐ

OP

S
HÚ

Vilborg
Gunnarsdóttir
s: 891-8660
Lögg.fast.Sali

Þórunn
Pálsdóttir
s: 773-6000
Sölumaður

G. Andri
Guðlaugsson
s: 662-2705
Sölumaður/Lögfr.

IÐ

OP

S
HÚ

Eiríkur Þór
Björnsson
s: 846-8487
Sölumaður

Opið hús þriðjudaginn
28.október frá kl. 17:30
til 18:00 að Álmakór 9A
Í einkasölu 150 fm vel skipulagt parhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr á
frábærum og veðursælum
stað. Húsið er uppsteypt
og afhendist fullbúið að
utan með grófjafnaðri lóð
og tilbúið til innréttinga að
innan. Verð 43,9 M. Allar
nánari upplýsingar veitir
Andri S: 662-2705 eða
amdri@valholl.is

Fullbúið parhús við Aflakór með tveimur íbúðum.
Í einkasölu 268 fm parhús á
tveimur hæðum við Aflakór
í Kópavogi. Á neðri hæð er
50 fm, 2ja herb. íbúð með
sérinngangi. Aðalíbúðin
skiptist í þrjú herb, þar
af eitt á neðri hæð, þvottarhús, geymslu, bílskúr,
rúmgóðar stofur, eldhús og
stórar svalir. Allar innréttingar vandaðar frá GKS, og
allur frágangur sérstaklega
vandaður. Áætlaður afhendingartími er í janúar 2015.

Stórglæsilegt nýtt 3-4 herb,
129,1 fm penthouse á 3.
hæð í 7 íbúða lyftuhúsi á
besta stað í Úlfarsárdal
neðst í dalnum við grænt
svæði. Stæði í bílageymslu,
mikil lofthæð, sérsmíðaðar
innréttingar, plankaparket,
steinn frá Granítsteinum
eldhústæki frá AEG,stórar
suðursvalir. V.44,9 m. Uppl.
veitir Þórunn í s:773-6000
eða í thorunn@valholl.is

Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Holtasel - sérlega fallegt og vandað hús.

Blikanes - frábær staðsetning.

Í einkasölu 194,9 fm
húseign á tveimur hæðum,
þar af 42 fm bílskúr í góðu
húsi við Grænukinn í Hafnarfirði. Jarðhæð skiptist
í fjögur herb., baðherb,
þvottarhús og geymslu. Efri
hæð skiptist í tvær stofur,
eldhús, baðherbergi og tvö
herb. Útgengi úr stofu í
garðinn sem er fallegur með
hellulagðri verönd.
Verð 43,9 milj. Uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356
eða á heidar@valholl.is

Þrúðvangur á einni hæð með glæsilegum garði.

Garðar
Kjartansson
s: 853-9779
Sölumaður

Álmakór 9A, 150 fm hús á einni hæð, tilb. undir tréverk.
Opið hús þriðjudaginn
28.október kl 17:30-18.
Stórglæsilegt og vandað
240,1 fm einbýlishús á 2
hæðum með góðu útsýni.
Ekkert hefur verið til sparað
í hönnun og efnisvali innra
sem ytra. Lumex lýsing og
sérsmíðaðar innréttingar.
Falleg viðhaldslétt 1.039
fm hornlóð. Tvöfaldur
bílskúr. Sjón er sögu ríkari.
V. 74,5m. Uppl. veitir
Þórunn í s:773-6000 eða í
thorunn@valholl.is

Úlfarsbraut 96- 302- Penthouse

GRUNDARGERÐI, RVK. þ.e.
í einkasölu mjög gott 283,6
fm. tveggja hæða steinsteypt einbýlishús, byggt
1956. Hús sem býður upp á
mikla mögul. Aðalinngangur
er inn á efri hæð hússins
en einnig er inngangur inn
á þá neðri. Stórar stofur,
glæsilegur garður. Mjög
góð og eftirsótt staðsetning. Húsið býður upp á
mikla möguleika.
Upplýsingar gefur
Erlendur s. 897-0199 og
erlendur@valholl.is

Grænakinn, 194,9 fm á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
Skrifstofustjóri

Ólafsgeisli 99- Einbýlishús í sérflokki.

Falleg lóð og glæsilegt útsýni. Verð 64,5 milj.
Uppl. veitir Heiðar í S:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Grundargerði, fallegt einbýlishús með mikla möguleika

Erlendur
Davíðsson
s: 897-0199
Lögg.fast.Sali

Nýkomið í einkasölu 303 fm
skemmtilega hannað einbýlishús á einni hæð með
tvöföldum bílskúr. Húsið er
staðsett sunnanmegin við
götuna og skartar fallegu
sjávarútsýni til sjávar.
Stórar stofur. Möguleiki á 5
svefnherbergjum. Fallegur
og vel skipulagður garður.
Verð 99 millj.
Upplýsingar veitir Bárður
H Tryggvason í 896-5221.

Nýkomið í einkasölu 230 fm
einbýlishús á frábærum stað
í grónu hverfi. Innb. 31 fm
bílskúr. Vandaðar og góðar innréttingar. 5 svefnherb. Arinn.
Mjög góð verönd í suðvestur.
Parket og húsið hefur fengið
sérlega gott viðhald, en eigendur byggðu húsið. Frábær
barnvæn staðsetning. Fallegur
og vel hirtur garður.
Verð 58.5 millj.
Uppl. veitir Bárður
í s-896-5221.

Kögursel - glæsilegt einbýli.

Bakkasel endahús góðar leigutekjur.

Mjög fallegt og vel við
haldið einbýlishús á 2
hæðum með innbyggðum
bílskúr á sjarmerandi,
grónum og fjölskylduvænum
stað. Stutt í skóla. Glæsilegur bakgarður í suður. Hús
sem vert er að skoða.
Verð 54.7 m.
Upplýsingar veitir
Bárður H Tryggvason
í 896-5221.

Í einkasölu gott 241,1
fm. endaraðhús ásamt
22,6 fm. bílskúr samtals
263,7fm. Eignin er talsvert
endurnýjuð m.a nýtt eldhús,
mjög góður garður, tvær
litlar íbúðir í kj. góðar
leigutekjur. Mögul. að taka
minni eign upp í kaupverð.
V. 49,9m.
Nánari upplýsingar
veitir Ellert sölumaður
893-4477 eða ellert@
valholl.is

Í einkasölu mjög gott vel
skipulagt einbýli á einni
hæð húsið er 139,9 fm.
ásamt 33,3 fm. góðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi,
eignin er mikið endurnýjuð,
mjög góður garður hannaður
af fagmanni m.a. heitur pottur .Mögul. að taka minni
eign upp í kaupverð helst á
sömu slóðum. V. 52,5m.

Nánari upplýsingar veitir Ellert sölumaður 893-4477 eða ellert@valholl.is

Sandavað - glæsileg 5 herb. íbúð

Baldursgata - flott íbúð

Ferjubakki - Falleg 3ja á góðum stað.

4ra herb. í lyftuhúsi með bílskúr við Ásakór
Glæsileg 5 herb. endaíbúð
á 2 hæð í vönduðu lyftuhúsi
ásamt stæði í bílskýli á þessum eftirsótta stað. Fjögur
svefnherbergi. Parket,
vandaðar innréttingar.
Upplýsingar veitir
Bárður H Tryggvason
896-5221.

Í einkasölu mjög falleg
og nánast öll endurnýjuð
þriggja herb. 91 fm íbúð á 2
hæð með fallegu útsýni yfir
Þingholtin. Hús endurnýjað
að utan. Eign í sérfl.
Verð 35.4 millj.
Uppl. veitir Bárður
í 896-5221.

Háaleitisbraut - góð 4ra + bílskúr.
Nýkomin 87,5 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð (efstu)
í litlu fjölbýli á góðum stað
rétt við Elliðárdalinn. Nýlegt
eldhús og bað, suðvestur
svalir, þvottaaðstaða á baði.
Fallegt útsýni. Getur verið
laus fljótlega.
Verð 21,6 millj.
Uppl.veitir Ingólfur Giss.
lg.fs. S:896-5222

Í einkasölu góða 4ra herb.
159,1 fm íbúð á 4-hæð í
lyftuhúsi ásamt bílskúr við
Ásakór í Kópavogi. Þrjú
rúmgóð herb. Rúmgóðar
stofur og opið eldhús,
uppþvottarvél og ískápur
fylgja. Rúmgóður bílskúr.
Verð 41,9 milj.
Áhv.22 milj.
Uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is

Atvinnuhúsnæði með innkeyrsluhurð
Nýkomin 111,5 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð ásamt
21 fm bílskúr á góðum stað
neðst á Háaleitisbraut.
Gott eldhús og bað, gott
skipulag, vestur svalir. þvottaaðstaða á baði.
Ásett verð 32,8 millj.
Áhvílandi ÍLS ca 25 m.
Uppl. veitir Ingólfur Giss.
lg.fs. S:896-5222

Gott atvinnuhúsnæði að
Kletthálsi 5E. Opið rými með
um fjögurra metra lofthæð
og um 3,5 metra hurð.
Stúkað af um 40 m2 dúklagt
verkstæði.
Skrifstofuaðstaða, eldhús,
salerni og geymsla.
Allar nánari upplýsingar
veita Andri s:662-2705
eða andri@valholl.is og
Bárður S: 896-5221

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 198 4

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Sölustjóri

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur
fasteignasali
gsm 893 2495

BERTA
BERNBURG
Löggiltur
fasteignasali
gsm 694 6369

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur
fasteignasali

SÉRHÆÐ Í HLÍÐUNUM

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur
fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

ÓMAR
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm 696 3559

535 1000

STAKFELL.IS

SIGRÍÐUR
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

ÓSKUM EFTIR

LÓÐIR OG NÝBYGGINGAR - TÆKIFÆRI TIL FRAMKVÆMDA

DRÁPUHLÍÐ 17, 105 RVK.
TVEGGJA ÍBÚÐA HÚSI Í 101
EÐA 107. UPPL. GEFUR BERTA
BERNBURG Í SÍMA 694-6369.

FJÁRFESTAR - VERKTAKAR !
HJÁ STAKFELLI BJÓÐAST MÖRG ÁHUGAVERÐ VERKEFNI
FYRIR FJÁRFESTA OG FRAMKVÆMDARAÐILA.

3-4 HERBERGJA ÍBÚÐ Í
FJÖLBÝLI MEÐ BÍLSKÚR ,
MIÐSV. Í REYKJAV. EÐA KÓPAV.
UPPL. GEFUR ÓMAR, 696-3559

LÓÐIR FYRIR FJÖLBÝLI OG SÉRBÝLI.
TILBÚIN VERKEFNI MEÐ SAMÞYKKTUM TEIKNINGUM.

59M

NJÁLSGATA 37 - 101 RVK.
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23,5M

Opið hús mánud. 27. okt. kl. 17:30-18:00.
Falleg & nýuppgerð 151,7 fm. efri
hæð og ris í einu elsta og glæsilegasta
íbúðarhúsi Reykjavíkur, sem staðsett er við
Bernhöftstorfuna.

Opið hús miðvikud. 29. okt. kl. 17:15-17:30.
SSjarmerandi og vel skipulagt 187,8 fm.
einbýlishús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Gott skipulag, falleg lóð. Frábær
staðsetning miðsvæðis í borginni.

STIGAHLÍÐ 90 - 105 RVK

NEÐSTALEITI 3 - 103 RVK

99,5M

49,8M

Opið hús fimmtud. 30. okt. kl. 17:15-17:30.
Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við
Njálsgötu. Mikið endurnýjað hús á stórri og
fallegri eignarlóð með aðgengi frá húsinu og
út á lóð. Sér bílastæði á lóðinni.

Tilboð

URRIÐAKVÍSL 9 - 110 RVK

PI
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Ð
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S

S

LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK

O

PI

54,9M

O

Opið hús mánud. 27. okt. kl. 17:30-18:00
Nýjar 3ja herbergja íbúðir með stórum
garðsvölum. Sérinngangur af lokuðum
svalagangi. Lyftuhús. Bílskýli. Stór geymsla.
Stutt í skóla, verslun og þjónustu.

O

Opið hús miðvikud. 29. okt. kl. 16:45-17:00.
Falleg eign á góðum stað við Efstasund.
Eignin skiptist í 4ra herbergja íbúð, 3ja
herbergja íbúð í bílskúr og studio íbúð í
kjallara. Ekkert áhvílandi - laus starx.

ARNARTANGI 77 - 270 MOS

Ð

Ð
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42,9M

49,7M

SOGAVEGUR 122 - 108 RVK
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Opið hús mánud. 27. okt. kl 17:30-18:00.
109,7 fm 3ja herb íbúð á 7. hæð ásamt stæði
í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Parket og
flísar á gólfum. Snyrtileg eign með útsýni.
Laus strax.

EFSTASUND 11 - 104 RVK.

57M

SKÓLASTRÆTI 5 - 101 RVK

S

Frá 29,7M

ÞRIGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ Á
JARÐHÆÐ Í NÝLEGU FJÖLBÝLI
- MEÐ BÍLSKÚR EÐA BÍLSKÝLI.

PI

VALLAKÓR 2 - 203 KÓP

Stakfell býr
ý að áratuga
g reynslu
y
af þróun
þ
og
g sölu stærri verkefna. Við erum í
góðu tengslum
g
g
við fjárfesta
fj
og
g verktaka og
g höfum úr fjölda
fj
lóða og verkefna
á áhugaverðum
g
stöðum á höfuðborgarsvæðinu
g
að spila.
p Sumum þessara
verkefna geta
g fylgt
y g teikningar
g og
g hægt er að ganga inn í hagstæða samninga
við birgja
gj og
g jjarðvinnuverktaka.

S

32M
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Opið
p hús þ
þriðjud.
j 28. okt. kl. 17:30-18:00.
Notaleg
g og
g falleg
g 114,9 fm. vel skipulögð
p g 4ra herb. neðri sérhæð með sér
inngangi
g g á rólegum
g
stað í Hlíðunum. Bjartar
j
og
g góðar
g
stofur, fallegt
g endurnýjað
ýýj
eldhús. Sannarlega eign með sál og sjarma á þessum vinsæla stað í borginni.
HÖRÐUKÓR 7 - 203 KÓP

80-150FM ATVINNUHÚSNÆÐI
ÓSKAST TIL LEIGU FYRIR
LITLA HEILSÖLU. UPPL. GEFUR
EINAR, 840-0314.
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HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUMENN STAKFELLS
Í SÍMA 535-1000 TIL AÐ FÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR.

!

ÁHUGAVERÐAR STAÐSETNINGAR OG VERÐ.

Opið hús þriðjud. 28. okt. kl. 17:00-17:15.
Frábær staðsetning. Góð íbúð í góðu húsi í
T
Teigahverfinu.
Rólegt hverfi, húsið er staðsett
í lokuðum botnlanga.

STÓRIHJALLI 15 - 200 KÓP

Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús í rólegri,
lokaðri götu á vinsælum stað miðsvæðis í
borginni. Stórar stofur, sér hjónasvíta, 5-6
svefnherbergi. Möguleiki á aukaíbúð.

54,9M

HLÍÐARHJALLI 74 - 200 KÓP

39,9M

Stór og glæsileg 5 herbergja endaíbúð á 1.
hæð ásamt stæði í bílakjallara, á þessum
vinsæla stað miðsvæðis í borginni. Vandaðar
V
innréttingar, gott skipulag. TTvennar svalir.
Stutt í verslanir og þjónustu og góða skóla.

Fallegt og vel staðsett einbýlishús sem
skiptist í kjallara með sér íbúð, hæð og efri
hæð. TTvöfaldur bílskúr. Húsið stendur innst í
rólegum botnlanga í Ártúnsholti. Stutt í skóla
og náttúruperlur Elliðaárdalsins.

BÆJARFLÖT 4 - 112 RVK. | LEIGA - HAGSTÆTT VERÐ

43,5M
5-6 herb. 174,2 fm einbýlishús á einni hæð
með verönd og fallegum garði í grónu og
góðu hverfi í Mosfellsbæ. Stutt í skóla, verslun
og þjónustu, sundlaug og golfvöll.

275,9 fm raðhús á tveimur hæðum og
tvöföldum bílskúr við Stórahjalla í Kópavogi.
Stórar stofur eru með eikarparketi á gólfum
og útgengi út í skjólsælan suðurgarð með
hellulagðri verönd. Frábært útsýni til Esjunnar.

AUSTURKÓR 43 - 203 KÓP

DALSEL 11 - 109 RVK

29M

HRÍSMÓAR 11 - 210 GBR

37,9M

160fm nýtt endaraðhús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. 3-4 svefnherbergi.
Einstakt útsýni og stutt í ósnortna náttúru.
Húsið afhendist fullbúið án gólfefna. Til
afhendingar nú í haust eða skv. samkomulagi.

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

4 - 5 herbergja 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.

FASTEIGNASALA

4ra herberbergja íbúð með bílskúr. Glæsilegt
útsýni er úr íbúðinni.

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

LA
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54,9M

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

Gott húsnæði til leigu, samtals 818 fm. Húsnæðið samanstendur af
skrifstofuhúsnæði, sal og millilofti. Stórar innkeyrsludyr eru á húsnæðinu og
rúmgott útisvæði fylgir. Þetta mjög gott húsnæði á frábærum stað. Hagstætt
leiguverð, laust strax.

stakfell.is

stakfell@stakfell.is

Ferjubakki 2 - 109 Rvk.

Laus strax

Gnoðarvogur 32 - 104 Reykjavík

Laus strax

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

Hringdu og bókaðu skoðun

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

Karfavogur 15 - 104 Reykjavík

IÐ
OP

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

ÚS

H

Einbýlishús með tveimur samþykkum
íbúðum við Karfavog 15 í Reykjavík.
Eignin er tvær íbúðir og er á tveimur
fastanúmerum. Íbúð á 1. hæð er 3ja
herbergja íbúð skráð 106,9 m2, þar
af íbúð 82,9 m2 og bílskúr 24 m2.
Bílskúrinn er lélegu ástandi með
malargólfi. Íbúð í kjallara er 3ja
herbergja íbúð skráð 54,6 m2. Frábær
staðsetning. Stutt í skóla og alla
þjónustu og verslun. V. 44,9 m.

Ánanaust 15 -101 Reykjavík

IÐ

OP

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

S
HÚ

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. 34,4 m.

109,9 m2 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í
þriggja hæða fjölbýlishúsi. Eignin er skráð
109,9 m2, þar af íbúð 91,1 m2 og geymsla
18,8 m2. Íbúðin þarfnast viðgerða og endurnýjunar. V. 19,9 m.

Krummahólar 6 - 111 Rvk.

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
Úlfarsbraut 48 - 113 Reykjavík

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
49,1 m2, 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi, ásamt bílastæði í bílageymslu við
Krummahóla 6 í Reykjavík. Eignin er skráð
73,3 m2, þar af íbúð 49,1 m2 og bílskúr(sem
er stæði í bílageymslu) 24,2 m2. V. 14,9 m.

Engihjalli 9 - 200 Kóp.

PIÐ

Opið hús þriðjudaginn 28. október
frá kl. 17:00 til 17:30

H

Falleg 92,7 m2, 3ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sérinngangi og
sérgarði við Sólheima 12 í Reykjavík.
Þetta er vel skipulögð íbúð á þessum
vinsæla stað í fjórbýlishúsi byggðu árið 1987. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, forstofu, þvottahús/
geymslu, baðherbergi, eldhús og
stofu. V. 29,5 m.

O

Uglugata 58 - 270 Mosfellsbær
Ný 150,8 m2, 4ra herbergja íbúð með
sér inngangi á 2. hæð, ásamt 30,2
m2 bílskúr í nýju fjórbýlishús sem er í
byggingu. Mjög fallegur staður, neðst í
götu við opið svæði. Íbúðin afhendast
fullbúin með innréttingum og gólefnum.
Afhending í febrúar 2015. V. 44,8 m.

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
Falleg 89,2 m2, 3ja herbergja íbúð á 6. hæð í
lyftuhúsi við Engihjalla 9 í Kópavogi. Fallegt
útsýni. Tvennar svalir. V. 22,9 m.

Torfufell 2 - 111 Rvk.

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
Blikahöfði 7 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Fagrabrekka 25 - 200 Kópavogur

Laus strax

Björt og vel skipulögð 118,9 m2, 4-5
herbergja íbúð á 2. hæð(efstu) í litlu
fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús,
stofu og borðstofu. Íbúðarherbergi/
geymsla er í kjallara. V. 28,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
77,8 m2, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í
fallegu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, hol, baðherbergi, eldhús og
stofu. Svalir eru yfirbyggðar. Sérgeymsla á
jarðhæð. V. 18,9 m.

Laufvangur 8 - 220 Hfj.

Hringdu og bókaðu skoðun

Falleg og vel skipulögð 128,2 m2,
4ra herbergja íbúð á 1. hæð, ásamt
bílastæði í bílakjallara í lyftuhúsi.
Fallegt útsýni og leikskóli í næsta
húsi. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu.
Sérgeymsla í kjallara. V. 36,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Svöluhöfði 17 - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 204,6 m2 einbýlishús með
glæsilegu útsýni innst í botnlanga við
Svöluhöfða 17 í Mosfellsbæ. Eignin
skiptist í hjónaherbergi með fataherbergi, tvö barnaherbergi, tvö baðherbergi,
forstofu, þvottahús, bílskúr, eldhús,
stofu og borðstofu. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. V. 69,0 m.

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
92,1 m2, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu.
Sérgeymsla í kjallara. V. 18,9 m.

Skógarhlíð 12
Til leigu rúmgott og bjart skrifstofuhúsnæði með
mikla möguleika miðsvæðis í Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 116,4 m2 4
herbergja endaíbúð á efstu hæð með
sér inngangi og glæsilegu útsýni, ásamt
27,6 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
eldhús og stóra samliggjandi stofu og
borðstofu. Sérgeymsla er á jarðhæð.
Bílskúrinn er með millilofti. Flísar á gólfi.
V. 34,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Álfkonuhvarf 19 - 203 Kópavogur

Laus strax

Falleg 92,3 m2, 3ja herbergja íbúð á
1. hæð í 3ja hæða lyftuhúsi með stæði
í bílakjallara í Úlfarsárdalnum.
Flottur staður, leik- og grunnskóli er
rétt við húsið. Íbúðin skiptist í forstofu,
tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir
sérgeymsla í kjallara. V. 28,4 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Sólheimar 12 - 104 Reykjavík

ÚS

Vel skipulögð 75,5 m2, 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð í 4ra hæða fjölbýlishúsi við Gnoðarvog 32 í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi
hol, baðherbergi, eldhús og stofu.
Sérgeymsla í kjallara. V. 23,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

KÓPAVOGSTÚN 6, KÓPAVOGI

ÚTSÝNISÍBÚÐ MEÐ TVEIMUR BÍLASTÆÐUM

90
1924-2014

Húsnæðið er á fyrstu og þriðju hæð í lyftuhúsi í Skógarhlíð 12 í Reykjavík.
1. hæð norður

3. hæð norður

•

Um er að ræða vandað 235 m2

•

•

skrifstofuhúsnæði á jarðhæð
Tvær snyrtingar

•
•

Um er að ræða vandað 420 m2
skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð
Ljósritunar- og prentherbergi og
tvær snyrtingar
Góðar svalir

Einfalt er að breyta skipulagi og fjölda skrifstofa og fundarherbergja. Í húsinu er
sameiginleg móttaka fyrir viðskiptavini, tvær lyftur og gott mötuneyti. Húsið er
vel staðsett miðsvæðis og nálægt stofnæðum. Góð bílastæði eru beggja vegna við
húsið og er möguleiki á að leigja stæði í bílakjallara.
Frekari upplýsingar veitir:
Magnús Gísli Eyjólfsson
Sími: 8404319 / 5505243
netfang: magnus.eyjolfsson@is.pwc.com

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:00-18:00
Vönduð 164 fm endaíbúð á 2. hæð í góðu, nýlegu lyftuhúsi ásamt geymslu í kjallara.
Tvö samliggjandi stæði í rúmgóðri bílageymslu. Stórar stofur og 3 rúmgóð herbergi.
Tvennar svalir. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Frábær og eftirsótt staðsetning. Söluverð er kr. 58.5 millj.
Sölumaður verður á staðnum – íbúð merkt 0205
'DQ96:LLXP
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Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir löggiltur fasteignasali • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfræðingur Anna Kristín Samúelsdóttir viðskiptafræðingur

EIGNIR VIKUNNAR

Holtagerði 54 - neðri sérhæð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 28. 10. FRÁ KL. 17.00 - 17.30

IÐ

OP

S
HÚ

Holtagerði 54, neðri sérhæð: Glæsileg
neðri sérhæð í tvíbýli á góðum stað í
Kópavogi. Sérinngangur, 3-4 svefnherb.
góð verönd og sameiginlegur garður.
Eignin er mikið endurnýjuð og vel
skipulögð. Verð 39,5 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 28.10.
MILLI 17 OG 17:30
VERIÐ VELKOMIN

Einbýli - Fossvogshæð

Síðumúli-skrifsofuhúsnæði-SJÁ MYNDIR
Á FOLD.IS
Ca. 194 fm. bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði á
annari hæð við Síðumúla. Húsnæðið hefur ýmsa
möguleika í skipulagi. Verð 29,9 millj.

Laugateigur 21 - efri hæð
OPIÐ HÚS MÁNUD. 27. 10. FRÁ KL. 17.00 - 17.30

ÚS

H
PIÐ

O

OPIÐ HÚS MÁNUD. 27.10.
MILLI 17 OG 17:30, INNRI DYR.
VERIÐ VELKOMIN

2ja herbergja íbúð í Hamraborg
í Kópavogi
2ja herbergja íbúð í Hamraborg í Kópavogi.
Baðherbergi er flísalagt. Hjónaherbergi með parketi
og fataskáp. Eldhús með hvítri háglans innréttingu.
Stofa með parketi og vestursvölum.
Verð 19,9 millj.

Ca. 357 fm. glæsilegt einbýli við Austurgerði sem er lokuð einbýlishúsagata. Húsið hefur allt verið
endurnýjað í klassískum stíl og er allur frágangur vandaður. Á efri hæð eru rúmgóðar stofur,
eldhús, svefnherbergisálma, bað, gestasnyrting og góð garðstofa með arni, frá garðstofu er gengið
út á skjólgóðan, stóran pall. Á neðri hæð eru herbergi, baðherbergi, tómstundarými, bílskúr o.fl.
Þar er sérinngangur og auðvelt að útbúa séríbúðir. Verð 95 millj.

Laugateigur 21: Glæsileg mikið endurnýjuð efri sérhæð á frábærum stað.
Skiptist í 2 stofur og 3 svefnherbergi
sem geta nýst sem 4 svefnherbergi og
1 stofa. Bílskúr fylgir. Verð 44,9 millj.

Unufell, 4. herb- jarðhæð
-SKIPTI á einbýl/raðhúsi
Ca. 100 fm. mikið endurnýjuð jarðhæð, sérpallur
og lítill garður, 3 svefnh. Skipti möguleg á sérbýli á
Höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum.

Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Klettháls
514.4 fm. glæsilegt húsnæði á jarðhæð. Inngangur
með flísalögðu anddyri. Afgreiðsla með flísum á
gólfi. Fjórar skrifstofur stúkaðar af með glerveggjum. Í húsinu er gólfhiti og loftræsting. Glæsilega
innréttuð eign á góðu þjónustusvæði í Árbænum.
Verð 100 millj.

Burknavellir, 221 Hfj, laus
Góð 3 herb. íbúð á jarðhæð í Hafnarfirði. Verð 22,9
millj. Íbúðin er laus, lyklar á skrifstofu.
GERIÐ KAUPTILBOÐ.

Snorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagrabrekka - einbýli á tveimur hæðum m/bílskúr

Rúnar S. Gíslason hdl

Jósep Grímsson

Hafsteinn Þorvaldsson

Hannes Haraldsson

Sighvatur Lárusson

Fallegt einbýli á tvem hæðum á góðri endalóð í botnlanga. 3 svefnherbergi, eldhús, 2 baðherbergi,
3 stofur, bókaherbergi og sólstofa. Neðri hæð býður uppá að útbúa séríbúð. Bílskúr er skráður
29,5 fermetrar. Fallegt útsýni er til norður, vestur og suður. Verð 54,9millj. Skipti möguleg.

Ágúst Valsson

Páll Guðjónsson

Óskar Traustasson

Guðbergur Guðbergsson

Kristín B. Garðarsdóttir

Eggert Ólafsson

Elín Viðarsdóttir

Auður Kristinsdóttir

Einar Pálsson

Lóa Sveinsdóttir

Sigrún B. Ólafsdóttir

Snorri Sigurðarson

Helgi Njálsson

Fagleg og persónuleg þjónusta

FRUM - www.frum .is

Opið
hús

Uglugata 52-54 – 270 Mosfellsbær

Hvassaleiti 58 - 103 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 27. okt. kl. 16.00 - 16.30
Snyrtileg 78.9 fm, 2ja herb. íbúð á 5. hæð Íbúðin er fyrir
60 ára og eldri. Parket á stofu og eldhúsi, flísalagt baðh.,
rúmgott svefnh. með stórum fataskáp, tvær geymslur,
ein á hæðinni og önnur í kjallara, sameignlegt þvottahús
á hæðinni. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX. Verð 32.5 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Eldstó - 860 Hvolsvelli
Áhugavert tækifæri í ferðaþjónustu við Austurveg 2.
Frábær staðsetning við þjóðveg 1. 362 fm hús sem í
er veitingahús og lítið gistiheimili á efri hæð. Fasteign
og rekstur selt saman. Margvísleg tækifæri. Nálægð við
margar af perlum sunnlenskrar náttúru.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,
löggilltur fasteignasali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

4 íbúðir í byggingu ásamt tveimur 30.2 fm bílskúrum. Hjónaherbergi með bað- og fataherbergi,
2 barnaherbergi, þvottahús og geymsla.
Tvær íbúðir 136.2 fm - Verð 38.9 fm. - Tvær íbúðir 150.8 fm - Verð 41.8 fm.
Aðeins tveir bílskúrar eru í boði, fyrstur kemur fyrstur fær. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með
gólfefnum. Teikningar og aðrar uppl eru hjá sölumanni.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi, sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Kjóabraut 2 - 845 Flúðir

Perlukór 1A - 203 Kópavogur

Hraunteigur 21 - 105 Reykjavík

Veglegt og vandað sumarhús á tveimur hæðum á
útsýnislóð rétt hjá Flúðum. Samtals um 125 fm. Stór
sólpallur. Heitur pottur (hitaveita) Innbú fylgir. Til
afhendingar við kaupsamning. Örstutt á golfvöllinn.
Ásett verð 34,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,
löggilltur fasteignasali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

184 fm efri sérhæð auk bílstæðis í bílakjallara. Forstofa,
stofa, borðstofa, eldhús, 3 svefnherbergi, baðherb.
og þvottahús. Þetta er sérlega vönduð eign með
sérsmíðuðum innréttingum. Öll gólfefni eru vönduð.
Eign sem mikið hefur verið lagt.
Verð 51.9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurðarson, sölufulltrúi,
sími 897 7027 eða ssig@fasteignasalan.is

Góð 3ja herbergja risíbúð í fjögurra íbúða húsi. Rúmgott
eldhús með vestur svölum. Tvö svefnherbergi og baðherbergi. Snyrtilegt hús sem hefur verið vel viðhaldið og
stutt í alla þjónustu.
Verð 24,8 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson,
löggilltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Til leigu – Til leigu
Til leigu Góð 2ja herbergja íbúð ca 60fm á annari hæð
með vestur svölum.
Leiguverð 140.000 pr mánuði.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson,
löggilltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær s Ögurhvarfi 6 s 203 Kópavogur s Sími 512 3400 s Fax 517 6345 s www.fasteignasalan.is

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

FRUM

Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Löggiltur fasteignasali / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is
Stærð: 421,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1935
Fasteignamat: 129.100.000
Bílskúr: Já

Tjarnarstígur 6

170 Seltjarnarnes
Fallegt einbýli á Sjávarlóð

Sími
Sími
í

568 2444
568
2444

Lind
Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Ingileifur Einarsson
Löggiltur fasteignasali.

Skógarsel raðhús

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
699-3702
gv@remax.is

Sögufrægt einbýlishús á frábærum stað

Verð: 0

Einstök staðsetning, fallegt einbýlishús á 1000 fm sjávarlóð. Eignarlóð.
Fjögurhundruð og tuttugu fermetra hús með aukaíbúð, mikil lofthæð á efri hæð.

Hannes Steindórs
Lögg. fasteignasali
699 5008
hannes@remax.is

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

tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist m.a. í 3 stór svefnherbergi, tvö baðherbergi og stóra stofu. Opið bílskýli fyrir 2 bíla. Falleg
ræktuð lóð með verönd. Frábær staðsetning á skjólstæðum stað.
Verð 59.9 millj.

Til sölu Galtastaðir,Flóahreppi
82

Laugavegur
Tjarnargata66
4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is

ði
Da 03
1
08

Löggiltur fasteignasali Kristín S.Sigurðardóttir

Grettisgata 47A, 101 Reykjavík

Um er að ræða vel staðsetta og snyrtilega jörð.
jörð Jörðin er um 88,1
88 1 ha.
ha
og er land jarðarinnar gróið og grasgeﬁð, þar af er ræktað land um 16,0
ha. Landinu hefur verið skipt í nokkur hólf. Húsakostur er mikið endurnýjað
204,9 fm íbúðarhús, nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 23 hross í stíum,
folaldastíur fyrir um 25 folöld auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 28. OKT. KL: 17:30 – 18:00
Húseign við Grettisgötu í Reykjavík. Eignin skiptist í tvær íbúðir með
sér inngangi. Vel skipulögð 3 herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
Mjög skemmtileg 4-5 herbergja íbúð á tveimur hæðum. Íbúðin er mjög
mikið endurnýjuð. V-57.000.000.-

Holtsgata 20, 101 Reykjavík

Verð: 75,0 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir
Steindór Guðmundsson,
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Sími: 480-2901 • Fax: 482 2801
steindor@log.is • www.log.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

ín
ist 1
Kr 810
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82

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 27. OKT. KL: 17:30 – 18:00
Vel skipulögð og töluvert endurnýjuð þriggja herb. 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 miðbænum. V-32.000.000.-

HÖRKU

TILBOÐ

Á HÖRKU
PLANKA
HARÐPARKETI

Hjartalag

VERÐ FRÁ
1.790 KR.m²

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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Flísar & gólfefni

KYNNING − AUGLÝSING

MÁNUDAGUR 27. OKTÓBER 2014

Vídd er með
bjarta og
rúmgóða verslun í
Bæjarlindinni.
MYND/ÚR EINKASAFNI
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ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
Á FLÍSUM OG MÓSAÍKI

Bæjarlind 4 Kópavogur - Njarðarnes 9 Akureyri

Gæði og reynsla
Vídd rekur tvær verslanir í Kópavogi og á Akureyri. Verslunin hefur fest sig í
sessi sem alhliða flísaverslun með nánast allt sem viðkemur flísavörum.

Litokol Starlike fúga

Litokol Starlike fúga
Auðveld í þrifum

Vatnsheld og auðveld í
þrifum

V

erslunin Vídd var stofnuð
árið 1991 og hefur því meira
en tveggja áratuga reynslu
af sölu gólfefna. Fyrstu árin sérhæfði Vídd sig í innflutningi á flísum úr náttúrusteini, einkum graníti, en hóf seinna meir innflutning á öðrum flísagerðum. Að sögn
Árna Yngvasonar, annars eigenda
Víddar, hefur verslunin fest sig í
sessi sem alhliða flísaverslun með
nánast allt sem viðkemur flísum og
fylgiefnum þeirra. „Þessa dagana
höldum við lagerútsölu á flísum og
mósaík. Þar gefst tækifæri til þess að
gera góð kaup á vönduðum efnum
fyrir heimili og fyrirtæki. Vöruúrval
útsölunnar er aðgengilegt á heimasíðu okkar. Því geta viðskiptavinir
skoðað sig um þar áður en þeir

koma til okkar og sparað sér þannig
tíma og fyrirhöfn.“
Vídd rekur tvær verslanir, eina
í Bæjarlind 4 í Kópavogi og aðra
á Njarðarnesi 9 á Akureyri. „Við
bjóðum eingöngu fyrsta gæðaflokk
frá framleiðendum í fremstu röð
enda er markmið Víddar að vera
leiðandi á flísamarkaði með tilliti
til hönnunar og tækniframfara.“
Meðal helstu vörumerkja Víddar
í flísum má nefna flísar frá ítölsku
Concorde-samsteypunni á borð við
Atlas Concorde, Mirage og Cæsar.
„Þessir aðilar hafa verið áberandi
í vöruþróun og hönnun á síðustu
árum eins og sést á vörum þeirra.
Þá er Vídd með mikið úrval mósaíkflísa frá mörgum heimshornum.“
Vídd selur einnig hina byltingar-

kenndu Litokol Starlike-epoxyfúgu sem er framtíðin í fúgulögnum. Hún er algerlega vatnsheld,
auðveld í lögn og þrifum og fæst í
fjölda lita að sögn Árna. „Viðbrögð
markaðarins, bæði neytenda og
fagmanna, hafa verið framar
öllum vonum. Þá býður Vídd öflugar parketlínur frá þýska gæðaframleiðandanum MeisterWerke.
Þar ber helst að nefna Lindura-risaplanka sem koma í 27 og 32 sm
breiddum á hagstæðu verði. Að
baki Lindura býr ný hátækni sem
gerir það að verkum að þetta parket
stenst afar mikið álag.“
Opið er í Vídd frá kl. 9 til 18 virka
daga og laugardaga frá kl. 11 til 15.
Nánari upplýsingar má finna á
www.vidd.is.

Harðparket er vinsæll kostur
Fyrirtækið Birgisson er einn stærsti söluaðili hér á landi á ýmsum gólfefnum. Undanfarið hefur harðparket verið afar vinsæll kostur,
sérstaklega hjá ungu fólki en einnig á hótelum og í fyrirtækjum þar sem mikil umgengni er.

K

ronotex framleiðir gæða
harðparket og hjá Birgisson
er hægt að velja um þrjátíu
tegundir frá fyrirtækinu. Þetta er
afar slitsterkt gólfefni sem einfalt
er að leggja. „Þetta er svo vandað og vel gert parket að fyrir leikmann er erfitt að sjá mun á harðparketi og viðarparketi,“ segir
Egill Birgisson, framkvæmdastjóri hjá Birgisson. „Samt er þetta
helmingi ódýrara en viðarparket
og þess vegna góð lausn. Það er
25-30 ára ábyrgð á harðparketi.
Það er hægt að fá 8 mm harðparket
frá 1.790 kr. upp í tæpar 3.000 kr.,
10 mm parketið er núna á sérstöku
tilboði á 3.330 kr. og 12 mm parketið er frá 4.940 kr. Þykkasta harðparketið kemur í sömu lengdum
og viðarparketborð,“ segir Egill.
„Við finnum vaxandi áhuga hjá
yngra fólki á harðparketi, enda
er þetta útlit sem höfðar frekar til
þess hóps. Þetta er miklu sterkara
en viðarparket og þess vegna þarf
ekki að hafa áhyggjur af gólfinu
þar sem börn eru. Harðparketið er
til hjá okkur í þrjátíu litum. Síðan
er hægt að sérpanta 120 aðra liti,“
segir Egill og bendir á að ljósir litir
séu vinsælir um þessar mundir, til
dæmis hvíttuð eik. Hlýir gráir litir
hafa einnig verið vinsælir. „Síðan
er mikilvægt að vanda vel undirlagið. Við bjóðum fimm tegundir af mismunandi hljóðdempandi
undirlögum sem hafa reynst vel.

Mikið úrval harðparkets er hjá Birgisson í
Ármúla 8.

Veitingahús og hótel hafa mikið
verið að taka harðparket, enda
hefur það reynst mjög vel. Í auknum mæli er verið að nota þetta
efni á hótelherbergi þar sem það
er auðvelt í þrifum. Harðparket
hentar flestum fyrirtækjum vel
en ekkert síður heimilum,“ segir
Egill. Þess má geta að Kronotex er
einn stærsti framleiðandi harðparkets í Evrópu.
Birgisson býður einnig mikið
úrval af hinu þekkta Kärs-parketi
í mörgum viðartegundum. Hægt
er að velja yfir 30 tegundir í búðinni sem eru fáanlegar á lager. Þá
er mikið úrval fallegra flísa sem
hægt er að skoða í búðinni auk
hinna vönduðu Ringo-hurða.
Nánar má skoða úrvalið á
heimasíðunni www.birgisson.is
en einnig á Facebook-síðu fyrirtækisins. Birgisson er í Ármúla 8
og síminn er 516 0600. Opið er alla
virka daga frá 9-18 og laugardaga
frá 11-15.

Harðparket er góður kostur fyrir heimili og fyrirtæki, það er endingargott og slitsterkt.

MYNDIR/GVA

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

Vinnuvélar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
VW Golf trendline. Árgerð 2013,
ekinn 36 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
3.190.000. Rnr.240393.

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

NÝJIR DODGE DURANGO
CITADEL 4X4

KRÓKUR

TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð
2003, ekinn 97 Þ.KM á vél. Bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.490.000.
Rnr.240127.

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Með öllum aukahlutum, V8 Hemi,
360hö, 7 manna, Sjón er sögu ríkari,
Rosalega flottir bílar, Aðeins 1
eftirársbíll eftir, Verð áður 11.490þkr,
Tilboðsverð 9.990þkr, Eru í salnum,

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 2009,
ekinn 66 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000. Rnr.240150. TILBOÐ
kr: 2.690.000,-

Sendibílar
VINNUVÉLADEKK

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

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

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Varahlutir

Bílar til sölu

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

MERCEDES-BENZ E 300 CDI.
Árgerð 2010, ekinn 141 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000.
Rnr.990612.
Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 54 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.190.000. Rnr.990689. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

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

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

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.

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

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

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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Viðgerðir

Garðyrkja

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Rafvirkjun

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is

Námskeið

s. 552-4910.
Plexiform og bólstrun Dugguvogi 11
Bólstrun farartækja viðgerðir á sætum.
Til á lager póstkassar, blaðarekkar
og standar og fl. Opið kl. 9-16 S. 555
3344

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

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

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

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

Til bygginga

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

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

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

SENDIBILL.IS

Pípulagnir
PÍPULAGNIR

KEYPT
& SELT

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

Húsaviðhald

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

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.

Til sölu
STRÚCTOR
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.

HEILSA

Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga
reynsla. Þorsteinn s. 867 4254

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

NORSKA I , II & NORSKA f.
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f.
fullorðna. Byrja/Start: 10/11, 8/12,
13/1, 9/2, 9/3. 4 vikur/5 x í viku - 4
weeks/5 days a week. Kennsla m/
móðurmálstækni - Inter-Lingual
Learning Technique. Aukatímar 90
mín/kr 6000,- STÆ, EÐL, EFN. www.
iceschool.is. FullorðinsfræðslanIceSchool, Ármúli 5. s. 557 1155.

Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

Spádómar

Hreingerningar

HÚSNÆÐI

Heilsuvörur

Samskipti sér um skönnum
verkteikninga, ljósmynda , stóra
veggspjalda, og OCR skönnun. S:
5807820 eða sendu okkur fyrirspurn á
sala@samskipti.is

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

VY-ÞRIF EHF.

Óskast keypt

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

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

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

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

tilkynningar

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin
í desember, janúar, febrúar og mars ef næg þátttaka fæst:
Í MATREIÐSLU, FRAMREIÐSLU, BAKARAIÐN OG KJÖTIÐN
Í DESEMBER. UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. NÓVEMBER.

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

Húsnæði í boði

Nudd

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )

GEFÐU
HÆNU

TIL LEIGU 80- 400 FM
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT
AÐ 4M LOFTHÆÐ
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu
Toyota húsunum) hentar undir
léttan iðnað, heildsölur o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Upplýsingar í síma 661 7000

til sölu
Geymsluhúsnæði

Í BYGGINGAGREINUM Í DESEMBER – JANÚAR.
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. NÓVEMBER.

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

Í MÁLMIÐNGREINUM Í JANÚAR - MARS.
UMSÓKNARFRESTUR TIL 1. DESEMBER.
Í SNYRTIFRÆÐI Í JANÚAR.
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. DESEMBER.

Kæli- og frystiklefartilbúnir eða smíðaðir eftir máli

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.

Þægilegir í
uppsetningu
og frágangi..

Í BÍLGREINUM Í JANÚAR - FEBRÚAR.
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. DESEMBER.

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

Í HÖNNUNAR- OG HANDVERKSGREINUM Í JANÚAR FEBRÚAR. UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. DESEMBER.

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

Hornklefar

Í VÉLVIRKJUN Í FEBRÚAR.
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. DESEMBER.
Einfalt er að stækka og raða saman

Surfrigo
kæli- og
frystiklefar

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðsyﬁrlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2014

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík,
sími: 590 6400, netfang: idan@idan.is

26 fm bílskúr með hita og rafmagni
til leigu í Grafarvoginum, laus 1. nóv.
Verð 45.000. S. 891-8809.

Surfrigo klefarnir eru einfaldir og auðveldir í
samsetningu og henta vel þegar byggja þarf
góðan kæli- eða frystiklefa - Surfrigo klefarnir
eru fáanlegir með vélbúnaði og hillukerﬁ í
einum pakka og eru mjög auðveldir í
uppsetningu - Hurð fáanleg í 2 stærðum:
760 x 180mm & 900 x 1900mm

Almino hillukeﬁ úr áli eða stáli.
Dýpt: 500 - Hæð: 1800
Hægt er að fá ýmstar stærðir

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Pöntunarsími: 535 1300

Cibin
monoblocks Laika
Kælir sem ﬂjótlegt
og auðvelt er að
koma fyrir.

sep 14

Hillukerfi í frysti og kæliklefa
- ál eða ryðfrítt

Með eða á vélar - Með eða án hillukerﬁs
Þykkt á veggeiningum: 60mm, 90mm & 110mm
Hámarksþyngdarþol á botnplötu: 1500kg,
2600kg eða 4000kg

ATVINNA

4231/

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir
iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Bílskúr

taktik/

Í HÁRSNYRTIIÐN Í MARS.
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 15. JANÚAR.

Atvinna í boði
Óskum eftir að ráða starfsmann á
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist
á einar@solning.is.

K
Ö
L
F
U
S
Ý



NUNJ

NÝ
Æ
L
G
I
Ð
O
R
MEÐ

R
U
K
I
E
T
S
LÖNGU

NUNJ

LAUK
S
A
R
G
G
O
M
SESA

67Ð5$5)/277$5
Ì6/(16.$5

5.-85

BESTU
I
M
I
E
H
Í
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,
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(passar á Unaðskel)

SÍMI

777 2000
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Halldór Már

Heimir H.

Halldór Ingi

lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

lögg. fasteignasali

898 5599

893 1485

897 4210

Ágætu viðskiptavinir
Nú höfum við Halldór Ingi og Heimir flutt okkur um set
yfir á fasteignasöluna Fasteignaland í samstarfi við
Halldór Má. Við munum sinna allri almennri sölu
íbúða, sumarhúsa og atvinnueigna.
er hluti af
sem sérhæfir
sig í leigu og sölu atvinnueigna. Við munum halda áfram
því starfi sem við höfum sérhæft okkur í síðustu ár. Heimir
heldur áfram sölu sumarhúsa og eigna á landsbyggðinni
ásamt öðrum fasteignum. Halldór Ingi heldur áfram á sínu
sérsviði og sinnir jafnframt almennri sölu.
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Af hverju stöðvar
þú? Það stendur
„ekki á leið“ á
skjánum þínum.

EKKI Á LE

IÐ

Það er nýtt
konsept sem
við erum
byrjuð með.

Hreinskilni.

Við bjóðum ykkur velkomin í Síðumúla 13, 108 Reykjavík.
Sími: 577-5500 netfang: fasteignaland@fasteignaland.is

"(0&
3 herbergja íbúð á 3. og efstu hæð
80 fm, nýtt gler og gluggar
Endaíbúð með góðu útsýni
Íbúðin þarfnast lagfæringa
Frábær staðsetning
Verð 28,9 millj.
Halldór Már s: 898 5599

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ekki gleyma
umferðardómstólnum
í næstu viku.

.0 #$&

Ég held að þú standir frammi
fyrir dómara, segir þína sögu
og virðir ákvörðun hans.

Einmitt.
Ætlar þú að
grípa þá inn
í og bjarga
mér?

Ó, já!

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð
68,1 fm í hjarta borgarinnar
2 stofur 2 herbergi
Sér inngangur
Mögul. að kaupa rishæðina með
Verð 29,5 millj.
Halldór Ingi s: 897 4210

 --","

Hvað
heldurðu að
gerist?

BARNALÁN

Nú þarf ég
að útskýra
aftur
fyrir þér
afleiðingar
hegðunar...

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Vandað 260 fm 2ja hæða einbýlishús
Frábær staðsetning, gróið hverfi
6 herbergi og 2 stofur
Afgirtur sólpallur og heitur pottur
Verð 69 millj.

Hannes gaf mér
þennan stuttermabol. Er það
ekki ótrúlegt?

Halldór Már s: 898 5599

%#'" *0"
Vandað 166,9 fm sumarhús
Hús á tveimur hæðum, sólskáli
Lóðin er 4.200 fm gróin eignarlóð
Hitaveita, steypt plata
Skipti möguleg á eign á höfuðb.sv.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Verð 80 millj. Heimir s: 893 1485

Við getum ekki hjálpað öllum en allir geta
hjálpað einhverjum.

%#'" *0"

Ronald Reagan
Fallegt 153 fm sumarhús

Henrik Daníelsen, Taflfélagi
Vestmannaeyja, hafði hvítt gegn
Jóni Árna Halldórssyni, Skákdeild
Fjölnis, á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik

Hús á tveimum hæðum, sólskáli

Verð 70 millj. Heimir s: 893 1485

6

)#!## "(# #

9

239 fm hús
Hitaveita og sundlaug
Lóðin er 5.370 fm leigulóð
Sér innkeyrsla, malbikað plan
Stutt í alla þjónustu.
Glæsilegt útsýni
Verð 32,9 millj. Heimir s: 893 1485

www.fasteignaland.is - 577 5500
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. hreinsiefni, 6. frá, 8. tangi, 9. ískur,
11. í röð, 12. strýtu, 14. hæðnisbros,
16. í röð, 17. af, 18. kopar, 20. pfn.,
21. treysta.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. kássa, 3. utan, 4. ávaxtatré, 5. suss,
7. fréttir, 10. gljúfur, 13. mærð,
15. rótartauga, 16. besti árangur,
19. ullarflóki.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. sápu, 6. af, 8. nes, 9. urg,
11. rs, 12. keilu, 14. glott, 16. mn,
17. frá, 18. eir, 20. ég, 21. trúa.

1

LÓÐRÉTT: 1. mauk, 3. án, 4. perutré,
5. uss, 7. fregnir, 10. gil, 13. lof,
15. tága, 16. met, 19. rú.

Lóðin er 4.169 fm gróin eignarlóð
Hitaveita og steypt plata
Skipti möguleg á eign á höfuðb.sv.

29. Hxg6! hxg6 30. De6+ Hf7 (30...
kh7 31. He3.) 31. Bd5.
Svartur gafst upp enda liðstap fram
undan.
www.skak.is EM ungmenna

Nýtt tildbaogða til jóla
alla

31
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27. OKTÓBER

HÁMARK

2 KASSAR
Á MANN
á meðan birgðir
endast!

99

kr.
stk.

½MMWFS§FSVCJSUNF§GZSJSWBSBVNQSFOUWJMMVSPHF§BNZOEBCSFOHM

Verð áður 145 kr. stk.
Egils maltöl dós, 0,5 lítri

Sérð þú hvaða tilboð leynast í pökkunum næstu daga?

28. október

29. október

30. október

31. október

1. nóvember

Fylgstu með nýjum tilboðum daglega á kronan.is og sparaðu stórt alla daga til jóla
Krónan Krónan
Krónan
Árbæ Bíldshöfða Breiðholti

Krónan
Granda

Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

Krónan
Krónan Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Reykjavíkurvegi Vallakór Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum
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MENNING

EMO1944 Byrj-

aði sem eitt
af flottustu
dansatriðum
sem undirrituð
hefur séð á
danssviðinu
lengi. MYND/GOLLI

- nú sykurlaust og
með jarðaberjabragði

Hlýleg fantasía og kúl æska
DANS

★★★★★
★★★★★

Íslenski dansflokkurinn
Borgarleikhúsið
MEADOW eftir Brian Gerke
EMO1994 eftir Ole Martin Meland

2013 RB 002 Strepsils

DANSARAR: Ásgeir Helgi Magnússon,
Brian Gerke, Brynja Jónsdóttir,
Cameron Corbett, Einar Nikkerud, Gerður
Guðjónsdóttir, Halla Þórðardóttir, Hjördís
Lilja Örnólfsdóttir, Katrín Á. Johnson,
Magnea Ýr Gylfadóttir og Unnur Elísabet
Gunnarsdóttir

SYKURLAUST
STREPSILS

Á haustsýningu Íslenska dansflokksins 2014 voru hreyfingar
sem tjáningarform í fyrirrúmi og
mikið reyndi á úthald og tæknilega
færni dansaranna. Áhorfendur
nutu sterkrar fagurfræðilegrar
upplifunar en sluppu að mestu við
að verða fyrir tilfinningalegri ólgu
eða truflunum á hugmyndum um
lífið og tilveruna.
Verkið Meadow var hlýlegt og
fallegt. Umgjörð þess skapaði
ævintýralegt andrúmsloft og uppsetning baktjaldanna í boga um
sviðið undirstrikaði þá mýkt og
hlýlega yfirbragð sem einkenndi
verkið. Tónlistin í verkinu var
æðisleg þó að það hefði að skaðlausu mátt lækka hana. Það var
ekki síst hún sem dró fram þann
hugljúfa ævintýraljóma sem dansararnir sköpuðu með hreyfingum
sínum. Dansararnir stóðu sig frá-

bærlega vel. Að öðrum ólöstuðum
verður að segjast að Einar Nikkerud fangaði sérstaklega athygli
manns í hvert skipti sem hann kom
á sviðið með léttleika og fínleika í
hreyfingum. Það var líka ánægjulegt að sjá Katrínu Johnson aftur
á sviðinu. Brian talar um að verkið sé samið undir áhrifum af fegurð náttúrunnar og lífríki hennar
sem og gáska og sakleysi Disneymynda eins og Fantasíu þar sem
dularfullar verur og dýr ráða ríkjum. Allt þetta hitti áhorfandann
fyrir þegar hann horfði á verkið og
varð undirritaðri hugsað til þess að
börn hefðu gaman af að sjá þessa
sýningu. Verkið var þó fulllangt,
til dæmis hefði mátt stytta Indiana
Jones-atriðin og undir lokin var
erfitt að átta sig á hvenær væri
komið að lokum þess. Þrátt fyrir
hnökra var Meadow vel gerður
sjónrænn unaður sem hreif mann
með þótt það skildi kannski ekki
mikið eftir. Það er full ástæða til að
óska að það megi lifa vel og lengi.
EMO1994 byrjaði með þeim
flottustu dansatriðum sem undirrituð hefur séð á danssviðinu lengi.
Mögnuð lýsing, kraftmikil tónlist
og áhrifaríkar endurtekningar í
hreyfingum gaf „vááá“ upplifun,
ekkert smá kúl og töff. En svo var
eins og höfundur hefði skipt um
skoðun og ákveðið að gera nýtt og
öðruvísi verk. Dúett og sóló í þó
nokkuð öðrum stíl fylgdu í kjölfarið og gáfu einhvern allt annan tón.
Þetta voru ágætlega samin atriði,
ekki síst dúettinn og í honum var
athyglisvert að sjá dans og túlk-

un Höllu Þórðardóttur þar. Hún
sýndi að hún gat jafnt sýnt kraft
og grimmd í tjáningu sinni eins
og mýkt og fegurð sem hún sýndi í
fyrra verkinu en einhvern veginn
ekki almennilega tengd. Eftir þó
nokkurn tíma var aftur skipt um
kúrs og með glimmer að vopni var
farið til baka í upphafshugmynd
verksins, að minnsta kosti upplifði áhorfandinn aftur tenginguna
við upphafið og forvitni hans var
vakin. En nei, þá var verkið búið.
Þessi nýja og ferska hugmynd
sem sett hafði verið af stað var
nánast strax fryst að eilífu, þvílík
vonbrigði. Verkið EMO 1994 ber
þess vitni að Ole Martin er mjög
fær danshöfundur. Miðað við þau
atriði sem virkilega gengu upp
hefur hann ekki bara gott auga
fyrir danssköpuninni heldur einnig sviðsmyndinni og ljósahönnuninni. En sem heild gekk verkið
ekki upp, til þess var það of ósamstætt og brotakennt, sem var mikil
synd.
Verkið sýndi einnig hvað dansarar Íslenska dansflokksins eru
flottir. Þeir sýndu nákvæmni
og styrk í öllum atriðunum og
almenna fagmennsku.
Sesselja G. Magnúsdóttir

NIÐURSTAÐA: Meadow var fagurt
og heilsteypt verk og á vonandi langa
lífdaga fyrir höndum.
NIÐURSTAÐA: EMO1994 bjó yfir
frábærum atriðum en hélt ekki á
heildina litið.

Láttu Rekstrarland
létta þér líﬁð

með jarðaberjabragði
Við eymslum og
ertingu í hálsi!

Gerðu ítrustu kröfur um hreinlæti

•

SÍA

•

140619

Strepsils Jordbær Sukkerfri munnsogstöflur. Inniheldur: 2,4-tvíklóróbensýlalkóhól 1,2 mg,
amýlmetakresól 0,6 mg. Ábendingar: Eymsli og erting í hálsi. Skammtar og lyfjagjöf: Fullorðnir og börn
6 ára og eldri: 1 munnsogstafla er látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst. fresti. Frábendingar: Ofnæmi
fyrir virku efnunum eða einhverju hjálparefnanna. Varnaðarorð og varúðarreglur: Ekki nota stærri
skammt en ráðlagður er. Sjúklingurinn skal leita læknis ef hann er í vafa eða ef einkenni lagast ekki eða
versna innan nokkurra daga. Lyfið inniheldur ísómalt og maltitól sem geta haft væg hægðalosandi áhrif.
Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol, sem er mjög sjaldgæft, skulu ekki taka lyfið. Lesið leiðbeiningar
á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi:
Reckitt Benckiser Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Við bjóðum mikið úrval hreinsiefna og hreinlætisvara fyrir stofnanir,
hótel og veitingahús. Sérsniðnar lausnir sem mæta þörfum hvers
og eins hvort sem um er að ræða létt þrif eða sérþrif. Fallegar
servíettur, kerti og dúkar ásamt miklu úrvali af einnota vörum. Allt
þetta og miklu meira í Rekstrarlandi.
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í Rekstrarlandi
í síma 515 1100 eða hjá útibúum Olís um land allt.

Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

www.rekstrarland.is

Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100

Heillandi sýning fyrir alla fjölskylduna

Hnotubrjóturinn
St. Petersburg Festival Ballet
ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands
Hrífandi jólaævintýri við tónlist eftir Tchaikovsky

Sýnt í Eldborg
21. nóvember
kl. 19:30
Frumsýning

22. nóvember
kl. 13:00 2. sýning
kl. 17:00 3. sýning

23. nóvember
kl. 13:00 4. sýning
kl. 17:00 5. sýning

Helmingsafsláttur fyrir 12 ára og yngri

www.harpa.is/hbr

$TCPFGPDWTI

Nánari upplýsingar í síma 528 5050, á midi.is og harpa.is
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Barnamyndir
BAKÞANKAR
Berglindar
Pétursdóttur

Vildi ekki fara
í lýtaaðgerð

-H.S.,MBL


FURY
FURY LÚXUS
BORGRÍKI
GONE GIRL
THE MAZE RUNNER
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL2D
SMÁHEIMAR 2D

KL. 5 - 8 - 10.45
KL. 5 - 8 - 10.45
KL 8 - 10.10 - 11.10
KL. 4.45 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30


FURY
HEMMA
BORGRÍKI
GONE GIRL
THE EQUALIZER
BOYHOOD
PARÍS NORÐURSINS

KL. 9
KL. 6 - 8
KL. 8 - 10
KL. 5.45 - 9
KL. 10.10
KL. 5.30
KL. 5.45

É

g er komin á þann aldur að mjög
margir vinir mínir og kunningjar eru
að eignast sín fyrstu börn. Fólk sem maður
fylgdist með prófa sígó í fyrsta sinn er nú
komið á fullt í hreiðurgerð og heklar heimferðarsett eins og það eigi lífið að leysa.

UPP á síðkastið hefur verið óvenju stór
sprengja af barnamyndum á internetinu mínu. Til hamingju með prinsinn, ó hvað hún er sæt, njótið elsku
foreldrar, bla bla bla. Ég læka bara
myndirnar, viðurkenni þar með
og staðfesti tilvist krílisins og
hlakka til að hitta það í raunheimum. Hugur minn er of upptekinn við að kryfja og komast
til botns í vangaveltum eins og;
„geta hundar lært að lesa?“ eða
„keyra strætóbílstjórar í vinnuna?“ til þess að semja nýja og
persónulega kveðju fyrir hvern
unga fyrir sig.

Julia Roberts segist hafa tekið
mikla áhættu á kvikmyndaferli
sínum með því að fara ekki í andlitslyftingu þegar hún var á fertugsaldri. Leikkonan segist vera
undantekningartilfelli í Hollywood því hún vill frekar eldast á
náttúrulegan hátt en að gangast
undir lýtaaðgerð.
Ummælin koma skömmu eftir
að Renee Zellweger steig gjörbreytt fram í sviðsljósið eftir alls
kyns lýtaaðgerðir. „Á mælikvarða
Hollywood hef ég líklega tekið
mikla áhættu með því að fara ekki
í andlitslyftingu,“ sagði hin 45
ára Roberts í viðtali þar sem hún
kynnti tískumerkið Lancome.

ÞEGAR maður eignast fyrsta
barn eru nokkrir hlutir sem þarf að
huga að. Einn sá mikilvægasti er að
um leið og kollurinn gægist út milli

læra móðurinnar (eða er dreginn upp úr
keisaraskurðinum, hvernig sem þetta fer)
verða að vera komnar myndir af barninu
í bæði haus- og prófílmynd á Facebook,
um leið. Ef þú heldur áfram að vera með
bumbumyndina halda allir að þér finnist barnið þitt of ljótt og leiðinlegt til að
monta þig af því. Og ef þú ert bara með
einhverja gamla djammmynd á forsíðunni
ertu bara klikkaður.

SUMIR eru mótfallnir barnamyndum
á internetinu. Finnst þetta of persónulegar myndir og vilja hafa þær lokaðar
af í albúmi uppi í hillu. Við þetta fólk vil
ég segja: Hvað er að ykkur? Börn eru,
ásamt skýjahnoðrum, það krúttlegasta í
þessari veröld og ekki segja mér að feitt
ungabarn með fyndinn svip sé að skemma
fyrir ykkur daginn.

ÉG hvet hins vegar hina vini mína sem
eru ekki að eignast börn til að taka miklu
fleiri sjálfs- og djammmyndir og birta
þær á netinu. Ég skal læka þær allar, því
ég elska alla vini mína jafnt, hvort sem
þeir eru að eignast börn eða glænýja hálflítra af bjór.

Gullhnappur verður notaður
Tökur á fyrstu sex þáttunum í Ísland Got Talent fóru fram um síðustu helgi. Upptökurnar eru mjög viðamiklar og fara fram í 4.000 fermetra rými í Korputorgi. 160 atriði verða kynnt og nítján tökuvélar notaðar.
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“HUGH GRANT DOING WHAT
HE DOES BEST”


D.E. MIRROR

FRÁBÆR RÓMANTÍSK GAMANMYND FRÁ LEIKSTJÓRA
“TWO
NOTICE”
TWO
WO WEEKS
WE
NOTICE
NOT
ICE OG “MUSIC
MUSIC AND
AND LYRICS”
LY
LYRICS
CS

ROBERT DOWNEY JR.

ROBERT DUVALL




TOTALFILM.COM

NEW YORK OBSERVER

Sex fyrstu þættirnir í annarri þáttaröð Ísland Got
Talent voru teknir upp um helgina. Upptökurnar eru
viðamiklar og hafa þær verið í undirbúningi síðan
snemma í sumar.
„Það er mikill spenningur í mannskapnum og við
erum spennt að fara í gang á ný með þetta skemmtilega verkefni,“ segir framleiðslustjóri 365 miðla,
Gísli Berg Guðlaugsson. „Þetta er ein af viðamestu
upptökunum sem farið hefur verið í. Við erum með
nítján tökuvélar og höfum sett upp stærsta myndver
sem sett hefur verið upp á Íslandi. Þetta er tæplega
4.000 fermetra rými í Korputorgi sem við erum að
nota,“ segir hann.
Í fyrsta sinn verður notaður gullhnappur í þáttunum sem dómararnir fá á borðið sitt. Sá hnappur gefur þeim möguleika á að senda atriðið beint í
undanúrslitin, sem verða í beinni útsendingu.
Hver dómari getur veðjað á eitt atriði ef hann telur
að það eigi skilið að komast áfram. Skiptir þá engu
máli þótt aðrir dómarar hafi verið búnir að hafna
því. „Þetta kom nýtt inn í Britain Got Talent núna
síðast og við tókum það með í okkar konsept. Þetta
hefur verið mjög vinsælt hjá þeim úti. Þetta er nýr og
skemmtilegur liður í þættinum,“ segir Gísli Berg.
Fyrstu þættirnir í Ísland Got Talent gerast að hálfu
leytinu baksviðs. „Þar nýtum við rýmið vel sem við
höfum á Korputorgi.“
Alls verða um 160 mismunandi atriði í þáttunum,
sem er álíka mikið og í síðustu þáttaröð. „Við erum
búin að leita að fólki víða, meira að segja erlendis, og
bjóða því að taka þátt. Þetta verður mjög skemmtileg
og fjölbreytt sýning sem við erum að setja saman,“
segir hann og bætir við að síðasta þáttaröð hafi slegið
áhorfsmet á meðal áskrifenda Stöðvar 2. „Miðað við
velgengnina í fyrra vildum við leggja meira í þetta og
gera þetta enn flottara.“
Þættirnir hefja göngu sína í lok janúar og dómarar verða Selma Björnsdóttir, Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir, Bubbi Morthens og Jón Jónsson.

UNDIRBÚNINGUR Upptökurnar á Ísland Got Talent eru afar viðamiklar og hefur undirbúningur staðið yfir
síðan snemma í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Við erum með
nítján tökuvélar og
höfum sett upp
stærsta myndver
sem sett hefur verið
upp á Íslandi.

freyr@frettabladid.is

Gísli Berg Guðlaugsson

GULLHNAPPURINN Í fyrsta

sinn verður
gullhnappur
notaður í Ísland
Got Talent.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÁLFABAKKA
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LINDSAY
LOHAN Leik-

Sjóðfélagafundur

28. október 2014

lífeyrissjóður

Kynningarfundur verður haldinn fyrir sjóðfélaga
Gildis-lífeyrissjóðs þriðjudaginn 28. október nk.
kl. 17.00 á Grand Hótel, Reykjavík.

Dagskrá fundarins:
1. Starfsemi og staða Gildis
2. Samrunasamningur Gildis og Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga kynntur

./
./
./

Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta.

./

75<**è8ìe50,è$É

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.

konan ók undir
áhrifum í Los
Angeles og var
sett beint í
einangrun.

Í einangrun í
fjórtán daga
Lindsay Lohan segist hafa verið í
einangrun í fjórtán daga eftir að
hún var eitt sinn handtekin fyrir
að aka undir áhrifum áfengis í
Los Angeles. Ummælin lét hún
falla í sjónvarpsþætti Jonathans
Ross í Bretlandi.
„Ég gerði mistök. Ég fór á
klúbb og svo drakk ég og ók heim.
Það á maður ekki að gera,“ sagði
leikkonan. Í einangruninni var
hún lokuð inni í 23 klukkustundir
á dag innan um konur sem voru
í fangelsi fyrir morð og fannst
henni refsingin sem hún fékk
fullhörð. Aðrir gestir í þætti Ross
voru Russell Brand og Daniel
Radcliffe.
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Fótboltasaga
væntanleg
Sjá lfsævisaga Luis Suárez,
úrúgvæska fótboltakappans hjá
Barselóna, kemur samtímis út í
Englandi, Hollandi, Úrúgvæ og á
Íslandi sjötta nóvember.
Mikil leynd hefur hvílt yfir efni
bókarinnar en hennar er beðið með
mikilli eftirvæntingu. Í bókinni,
sem Arnar Matthíasson þýddi á
íslensku fyrir Veröld, segir Suárez
frá harðri lífsbaráttunni í æsku í
Úrúgvæ. Hann segir meðal annars
frá árunum í Hollandi, veru sinni
hjá Liverpool og gerir upp dramatíska atburði heimsmeistaramótsins sumarið 2014.

Breskt tímarit er með Ísland á heilanum
Tónlistartímaritið The 405 hefur geﬁð út nýja heimildarmynd um íslensku tónlistarsenuna.
Breska tónlistartímaritið The 405
er greinilega með Ísland á heilanum
þessa dagana. Fyrir skömmu gaf
það út á netinu heimildarmyndina
Tónlist, sem var tekin upp í fyrra og
fjallar um tónlistarsenuna á Íslandi.
Þar á undan fékk tímaritið Unnstein
Manuel Stefánsson úr Retro Stefson
til að vera gestaljósmyndari þeirra.
Í myndinni koma meðal annars
fram tónlistarmennirnir Ólafur Arnalds, Ásgeir Trausti, Snorri Helgason, Múm og Ólöf Arnalds. „Dúllupopp, blóðleysi, landslag, popparar í

kirkju … Þetta ætti að selja nokkrar
gistinætur,“ ritaði dr. Gunni tónlistarspekúlant á Fésbókarsíðu sinni
um hana.
Myndin verður sýnd tvisvar í
Bíói Paradís á meðan Airwaves-tónleikahátíðin stendur yfir en tímaritið
verður með eigið kvöld á hátíðinni
í Gamla bíói, föstudaginn 7. nóvember. Þar munu troða upp M-Band,
Young Karin, Sykur, Sísí Ey og þau
Jaakko Eino Kalavi frá Finnlandi,
Adult Jazz frá Bretlandi og Tomas
Barford frá Danmörku.
- þij

Dúllupopp, blóðleysi, landslag, popparar
í kirkju …
Þetta ætti að
selja nokkrar
gistinætur.
Dr. Gunni
ÆTTI AÐ SELJA GISTINÆTUR Heimildarmyndin Tónlist
verður sýnd hér á meðan Iceland Airwaves stendur yfir.

RUSSELL BRAND Fregnir herma að
Russell Brand íhugi að bjóða sig fram
sem borgarstjóri Lundúna.

Brand sem
borgarstjóra
Breski leikarinn og grínistinn
Russell Brand er sagður ætla
að feta í fótspor Jóns Gnarr og
bjóða sig fram sem borgarstjóri
Lundúna. Brand hefur tjáð sig
ítrekað um stjórnmál á undanförnum mánuðum og hvatt Breta
til að krefjast þess að breytingar
verði gerðar á stjórnkerfi landsins. Hugmyndir hans hafa einnig
ratað í nýja bók hans sem nefnist
Revolution.
Margar heimildir í Bretlandi
segja að hann íhugi að bjóða sig
fram sem borgarstjóra fyrir árið
2016. „Ég hef rætt við Russell og
hann vill ekkert tjá sig um þetta,“
sagði talsmaður leikarans. Brand
hefur áður hvatt almenning til
að sniðganga kosningar og vöktu
þau ummæli mikla athygli.

DYNAMO REYKJAVÍK

„Ef þú vilt persónulega bankaþjónustu skaltu hafa samband við
Sparisjóðina, – hvar sem þú ert.“
Hafdís Eiríksdóttir
Sparisjóðurinn, Hornaﬁrði
EMMA BUNTON OG GERI HALLIWELL

Emma elskar að vinna með hinum
stelpunum í Spice Girls. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Tilbúin í aðra
endurkomu
Emma Bunton er alveg til í aðra
endurkomu Spice Girls, eða
Kryddpíanna. Tilefnið verður samt
að vera almennilegt. Bunton, þekkt
sem barnakryddið, vill endilega
stíga aftur á svið með þeim Victoriu Beckham, Mel B, Geri Halliwell
og Mel C ef hægt verður að toppa
frammistöðu þeirra á lokaathöfn
Ólympíuleikanna í London 2012.
„Við höfum ekkert rætt um
þetta. Ég elska að vinna með stelpunum. Ég væri til í þetta en þetta
snýst allt um rétta tímasetningu.
Við vorum á Ólympíuleikunum og
það er frekar erfitt að toppa þá,“
sagði hinn 38 ára Bunton við Bang
Showbiz.
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Siglufjörður

Suðureyri
Bolungarvík

Sauðárkrókur

Dalvík
Grenivík

Hólmavík

Akureyri

Kópasker

Raufarhöfn
Þórshöfn

Húsavík
Laugar

Veldu persónuleg viðskipti
hvar sem þú ert.

Mývatnssveit
Neskaupsstaður

– Veldu þér Sparisjóð.

Breiðdalsvík

Djúpivogur
Höfn

w w w. s p a r i s j o d u r i n n . i s

Selfoss

Vestmannaeyjar

-fyrir þig og þína
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Theodór Elmar á skotskónum

Einar Andri kveikti neistann hjá HK

FÓTBOLTI Theodór Elmar Bjarnason skoraði fyrsta mark

HANDBOLTI Það var mikið rætt í

síðustu viku hvað það var sem kveikti
í HK er liðið vann óvæntan sigur á
Aftureldingu í Olís-deild karla.
Bjarki Sigurðsson, þjálfari HK, og
leikmenn hans töluðu í hálfkveðnum
vísum eftir leik. Sögðu að ummæli
ákveðinna manna hefðu kveikt í
liðinu en vildu ekki ræða málið
nánar.
Samkvæmt áreiðanlegum heimildum íþróttadeildar voru það orð
þjálfara Aftureldingar, Einars Andra
Einarssonar, sem kveiktu í liðinu.
Bjarki heyrði á tal Einars við annan
mann fyrir leikinn þar sem Einar á

Randers í 3-0 sigri á OB í dönsku úrvalsdeildinni í
fótbolta í dag.
Ögmundur Kristinsson lék vel í marki Randers en landsliðsbakverðir Íslands fengu að kljást í leiknum þótt hvorugur
þeirra hafi leikið sem bakvörður í leiknum.
Ari Freyr Skúlason var á miðjunni hjá OB og Theodór Elmar
lék á hægri kantinum þar sem hann skoraði fyrsta mark leiksins á 13. mínútu en þetta var fyrsta mark Randers í þremur
leikjum. Allir Íslendingarnir léku allan leikinn.
Randers var 3-0 yfir í hálfleik og þar við sat.
Randers lyfti sér upp í annað sæti deildarinnar með sigrinum þar sem liðið er með 21 stig í 12 leikjum, sjö stigum frá
toppnum og einu stigi á undan Nordsjælland sem á leik til
- gmi
góða. OB er í næstneðsta sæti deildarinnar með 9 stig.

að hafa talað HK niður. Sagt það vera
lélegasta lið deildarinnar.
Bjarki vildi lítið ræða þetta mál
er hann var spurður út í það og
vildi heldur ekki staðfesta að hann
hefði gripið þjálfara Aftureldingar
glóðvolgan að tala sína menn niður.
„Ég þekki Einar af heilindum og
trúi því ekki að hann hafi verið að
tala okkur niður. Annars er þetta mál
búið fyrir mér og ég farinn að horfa
til framtíðar,“ segir Bjarki en staðfestir þó að einhverjir málsmetandi
menn hafi gert lítið úr hans liði.
„Ég heyrði af öðrum einstaklingum
í vikunni sem voru að tala okkur

BJARKI SIGURÐSSON

niður. Ég vil ekkert fara nánar út í
hverjir það voru eða hvað þeir sögðu.
- hbg
Þetta mál er bara búið.“

Tveir NM-meistarar
Íslensku valkyrjurnar sýndu mátt sinn á NM.
KRAFTLYFTINGAR Lilja Lind Helga-

ÖFLUG Lilja Lind var í banastuði um

helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

dóttir varð um helgina Norðurlandameistari í ólympískum lyftingum með stæl annað árið í röð.
Hún sló jafnframt Norðurlandamet í jafnhendingu þegar hún lyfti
103 kg upp fyrir haus. Hún á þar
með þyngstu lyftu í jafnhendingu
af öllum stelpum undir 20 ára
á Norðurlöndunum. Lilja tók 80
kg í snörun og reyndi við 85 kg,
sem hefði verið Norðurlandamet
í snörun. Hún endaði með 183 kg
samanlagt.

Freyja Mist Ólafsdóttir varð
sömuleiðis Norðurlandameistari
í mínus 75 kg flokki. Hún lyfti 65
kg í snörun og 80 kg í jafnhendingu. Í sama flokki varð Auður Ása
Maríasdóttir í öðru sæti.
Sólveig Sigurðardóttir lenti í
þriðja sæti í mínus 63 kg flokki.
Hún lyfti 63 kg í snörun og 75 kg
í jafnhendingu. Hún reyndi við 80
kg í jafnhendingu til að tryggja
sér annað sætið og var grátlega
nálægt því.
- hbg

MÁLÞING
Grand Hótel
Reykjavík

Fagmönnun
framtíðar

Þriðjudaginn
28. október
kl. 13:30-15:30
SÁTTUR Van Persie fagnaði jöfnunarmarkinu í gær hreint ógurlega. Þungu fargi létt
af honum og fleirum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

– Hverjir munu vinna á heilbrigðisstofnunum
framtíðarinnar?
Málþing á vegum Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.

13:30 -13:40

Dagskrá:

Man. Utd minnti á gamla tíma í gær er liðið jafnaði
í uppbótartíma gegn Chelsea í stórleik helgarinnar í
enska boltanum. Robin van Persie á skotskónum.

Setning.
Gísli Páll Pálsson, formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu

FÓTBOLTI Það var fátt sem benti til

13:40-13:55

Hvaða áhrif hafa stjórnmálin á starfsfólk heilbrigðisstofnana?
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður velferðarnefndar Alþingis

13:55-14.10

Hver hugsar um mig í ellinni?
Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistuheimilanna

14:10-14:25

Munt þú eiga kost á hjúkrun á efri árum?
Ólafur G. Skúlason, formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

14:25-14:40

Mönnun LSH - tækifæri og ógnir.
Páll Matthíasson, forstjóri Landspítala

14:40-15:00

Vinnumarkaður framtíðarinnar.
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent HÍ

15:00-15:30

Pallborðsumræður frummælenda.
Fundarstjóri: Edda Hermannsdóttir, blaðamaður

Gísli Páll Pálsson

Bæði lið ósátt
við eitt stig

Sigríður
Ingibjörg Ingadóttir

Pétur Magnússon

Ólafur G. Skúlason

Allir velkomnir, aðgangur ókeypis

Páll Matthíasson

Gylfi Dalmann
Aðalsteinsson

Edda
Hermannsdóttir

þess að Man. Utd myndi fá nokkuð
úr slagnum gegn Chelsea í gær er
Hollendingurinn Robin van Persie
kom til bjargar.
Umdeild aukaspyrna dæmd fyrir
utan teig og Branislav Ivanovic
fékk að líta sitt annað gula spjald
og var hent af velli. Di Maria tók
spyrnuna, fann kollinn á Fellaini
en skalli hans var varinn. Boltinn
datt aftur á móti fyrir fætur Robins van Persie sem þrumaði boltanum í netið af öllu afli.
„Það eru blendnar tilfinningar
eftir þennan leik því við hefðum
getað unnið. Ég fékk til að mynda
tvö færi í fyrri hálfleik sem ég
hefði átt að nýta,“ sagði Van Persie eftir leikinn.
„Við hefðum átt að vinna en á
endanum prísum við okkur sæla
með eitt stig. Við erum að bæta
okkur dag frá degi. Við erum ekki
búnir að gefast upp. Við getum vel
náð Chelsea enda er mótið ekki
einu sinni hálfnað. Það var samt
mikill léttir að ná inn þessu marki
í lokin fyrir alla hjá félaginu. Völlurinn hreinlega sprakk er ég skoraði.“
Mourinho ósáttur við dómarann
Mark Chelsea skoraði að sjálfsögðu Didier Drogba. Man. Utd
ákvað að setja hinn smávaxna
Rafael á hann í hornspyrnu.
Drogba þakkaði pent fyrir með því
að stanga boltann í netið.
Eins og við mátti búast var Jose
Mourinho, stjóri Chelsea, fúll eftir
leikinn og leyndi sér ekki að hann
var sérstaklega fúll út í Phil Dowd
dómara.

„Ég sá að það stefndi í rautt
spjald. Ég gæti vel talað um það,
um vítið sem Ivanovic hefði átt
að fá í leiknum, gulu spjöldin,
innköstin og fleira. Alltaf þegar
ég tala frá hjartanu þá lendi ég í
vandræðum,“ sagði Mourinho en
hann hrósaði engu að síður leikmönnum.
„Ég get ekki bara hrósað Didier
því liðið mitt var frábært í dag.
Við vorum magnaðir. Þetta er einn
erfiðasti völlurinn í deildinni. Við
erum með fjögurra stiga forskot á
toppnum og höfum heimsótt bæði
Manchester-liðin. Það er ekki
slæmt þó svo að við vildum meira
í þessum leik.“
Van Gaal vildi vinna
Stjóri Man. Utd, Louis van Gaal,
var einnig fúll að fá ekki öll stigin.
„Ég sagði við strákana að við
hefðum vel getað unnið þennan
leik. Það er okkur að kenna að
við gerðum það ekki. Það er engu
að síður jákvætt að við hefðum
getað unnið besta lið deildarinnar á þessum tímapunkti,“ sagði
Hollendingurinn.
„Ég er ekki ánægður því ég vildi
vinna og við klárum ekki leiki
þegar við eigum tækifæri á því.
Ég fagna þó baráttu drengjanna
og stuðningnum úr stúkunni.“
Van Gaal sagði rauða spjaldið
ekki hafa skipt höfuðmáli enda
hefði það komið í uppbótartíma.
„Vissulega kom jöfnunarmarkið
samt úr aukaspyrnunni. Rauða
spjaldið hefði aðeins skipt máli ef
Branislav hefði átt að dekka Fellaini. Þið verðið að spyrja Jose út í
það.“
henry@frettabladid.is
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Á förum frá Brann

ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN
MAN. UTD - CHELSEA

1-1

TOTTENHAM - NEWCASTLE

1-2

1-0 Emmanuel Adebayor (18.), 1-1 Sammy
Ameobi (46.), 1-2 Ayoze Perez Gutierrez (58.).

BURNLEY - EVERTON

1-3

0-1 Samuel Eto‘o (4.), 1-1 Danny Ings (20.), 1-2
Romelu Lukaku (29.), 1-3 Samuel Eto‘o (86.).

WEST HAM - MAN. CITY

2-1

1-0 Morgan Amalfitano (21.), 2-0 Diafra Sakho
(75.), 2-1 David Silva (77.).

SOUTHAMPTON - STOKE

1-0

1-0 Sadio Mane (33.).

SUNDERLAND - ARSENAL

0-2

0-1 Alexis Sanchez (30.), 0-2 Alexis Sanchez
(90.+2).

WBA - CRYSTAL PALACE

Áhugi á Birki Má frá bæði Danmörku og Svíþjóð.
FÓTBOLTI Það bendir allt til þess að

0-1 Didier Drogba (53.), 1-1 Robin van Persie
(90.+4).

landsliðsbakvörðurinn Birkir Már
Sævarsson sé á förum frá norska
félaginu Brann.
Hann hefur ekki fengið að spila
jafn mikið með liðinu á þessu tímabili og áður. Við það er leikmaðurinn eðlilega ekki sáttur.
„Nei, hann er ekki sáttur við
stöðuna og er að líta í kringum sig,“ segir Ólafur Garðarsson, umboðsmaður Birkis Más,
og bætir við að lið frá bæði Danmörku og Svíþjóð séu að skoða
Birki. Ekkert sé þó frágengið.

„Þetta ætti allt að skýrast á
næstu tveimur vikum. Við erum
að fara yfir þetta,“ segir Ólafur.
Samkvæmt heimildum íþróttadei lda r er sænska félagið
Hammarby á meðal þeirra liða
sem hafa áhuga á Birki. Það er í
toppsæti sænsku B-deildarinnar
og þegar farið að huga að styrkingu fyrir úrvalsdeildina.
Birkir Már gekk í raðir Brann
frá Val fyrir átta árum og hefur
staðið sig mjög vel hjá félaginu
en nú liggur framtíð hans annars
staðar.
- hbg

DANMÖRK EÐA SVÍÞJÓÐ? Ný ævintýri bíða Birkis Más á nýju ári. Hans tíma hjá

Brann er að ljúka.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

2-2

0-1 Brede Hangeland (16), 0-2 Mile Jedinak, víti
(45.+1), 1-2 Victor Anichebe (51.), 2-2 Saido
Berahino (90.+3).

LIVERPOOL - HULL CITY

0-0

SWANSEA - LEICESTER

2-0

1-0 Wilfried Bony (34.), 2-0 Wilfried Bony (57.).

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
8

7
6
5
5
3
4
4
3
3
2
3
3
2
2
3
2
2
1
0
1

2
1
2
1
5
2
2
4
3
5
2
2
4
4
1
3
3
5
4
1

0
2
2
3
1
3
3
2
3
2
4
4
3
3
4
4
4
3
5
6

24-9
20-5
19-10
17-12
15-11
13-10
13-12
16-13
19-17
13-13
11-13
8-10
12-13
10-15
4-12
13-16
11-15
8-17
5-16
6-18

23
19
17
16
14
14
14
13
12
11
11
11
10
10
10
9
9
8
4
4

Standast hjólbarðarnir
þínir breyttar reglur?

OLÍSDEILD KARLA
ÍR - AKUREYRI

32-28

Mörk ÍR: Björgvin Hólmgeirsson 14, Sturla Ásgeirsson 5, Bjarni Fritzson 4, Ingi Rafn Róbertsson
1, Arnar Birkir Hálfdánsson 1, Sigurjón Björnsson
1, Jón Heiðar Gunnarsson 1.

HAUKAR - ÍBV

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        

Mörk Akureyrar: Kristján Jóhannsson 6, Andri
Snær Stefánsson 5, Bergvin Gíslason 4, Þrándur
Gíslason 3, Sigþór Heimisson 3, Daníel Örn Einarsson 2, Sverre Jakobsson 2, Brynjar Grétarsson 2,
Ingimundur Ingimundarson 1.

23-26

Haukar - Mörk (skot): Adam Haukur Baumruk
6 (12), Jón Þorbjörn Jóhannsson 3 (3), Þröstur
Þráinsson 3 (4), Einar Pétur Pétursson 3 (5),
Heimir Óli Heimisson 3 (5), Janus Daði Smárason
3/2 (9/2), Tjörvi Þorgeirsson 2 (4).
Varin skot: Grétar Ari Guðjónsson 10/1 (23/3,
43%), Giedrius Morkunas 4 (17, 24%),
Hraðaupphlaup: 3 ( Þröstur, Einar Pétur 2)
Fiskuð víti: 2 ( Einar Pétur, Egill Eiríksson )
Utan vallar: 8 mínútur.
ÍBV - Mörk (skot): Theodór Sigurbjörnsson 8/2
(12/3), Einar Sverrisson 7 (8), Andri Heimir Friðriksson 7 (14), Svavar Kári Grétarsson 2 (3), Grétar
Þór Eyþórsson 1 (1), Guðni Ingvarsson 1 (3).
Varin skot: Kolbeinn Aron Arnarson 6 (20/1,
30%), Henrik Vikan Eidsvag 5 (14/1, 36%),
Hraðaupphlaup: 7 (Theodór 3, Andri 2, Grétar,
Guðni)
Fiskuð víti: 3 ( Svavar, Guðni, Magnús)
Utan vallar: 4 mínútur.

OLÍSDEILD KVENNA
GRÓTTA - FRAM

23-26

Grótta-kvenna - Mörk (skot): Laufey Ásta Guðmundsdóttir 6/3 (9/3), Eva Björk Davíðsdóttir 6/1
(13/2), Karólína Bærhenz Lárudóttir 4 (6), Anett
Köbli 3 (11/1), Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 2 (2),
Lovísa Thompson 2 (2).
Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 7/1 (24/3,
29%), Elín Jóna Þorsteinsdóttir 6 (15, 40%).

Aukin mynstursdýpt
– okkar allra vegna

Hraðaupphlaup: 5 (Laufey, Karólína 2, Anett 2)
Fiskuð víti: 6 ( Eva Björk 2, Karólína, Lovísa, Eva,
Guðný)
Utan vallar: 4 mínútur.
Fram-kvenna - Mörk (skot): Ragnheiður
Júlíusdóttir 11/2 (22/3), Ásta Birna Gunnarsdóttir
4 (6), Elísabet Gunnarsdóttir 3 (3), Guðrún Þóra
Hálfdánsdóttir 3 (4), Steinunn Björnsdóttir 3
(5), Hekla Rún Ámundadóttir 1 (2), Sigurbjörg
Jóhannsdóttir 1 (4).
Varin skot: Nadia Bordon 8/1 (30/4, 27%), Hafdís
Lilja Torfadóttir (1/1, 0%).
Hraðaupphlaup: 7 (Ragnheiður 2, Ásta 3, Guðrún,
Hekla Rún)

Frá og með 1. nóvember þurfa vetrarhjólbarðar bifeiða að
hafa minnst 3 mm mynstursdýpt yfir vetrartímann. Þannig
aukum við öryggi í umferðinni og greiðum okkur öllum leið
við erfiðar aðstæður.
1. nóv. til 14. apríl - mynsturdýpt a.m.k. 3 mm
15. apríl til 31. okt. - mynsturdýpt a.m.k. 1,6 mm

Fiskuð víti: 3 ( Elísabet, Steinunn, María)
Utan vallar: 8 mínútur.

ÍBV - SELFOSS
ÍR - VALUR
HK - HAUKAR
STJARNAN - FH
FYLKIR - KA/ÞÓR

27-24
17-25
23-25
22-16
23-16
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Lítið mál að ﬁnna hvatningu hjá FH
Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, sér enga ástæðu til að breyta um starfsvettvang en hann skrifaði nýverið undir nýjan tveggja ára
samning við félagið. „FH er stórhuga og ætlar sér langt í Evrópukeppninni,“ segir Heimir sem er að hefja sitt 16. tímabil hjá FH.
FÓTBOLTI Skammt er í að liðin í

Pepsi-deild karla hefji undirbúning sinn fyrir næstu knattspyrnuvertíð. Liðin hafa verið að móta
leikmannahópa sína og hefja öll
æfingar í næsta mánuði. Heimir
Guðjónsson hefur náð mögnuðum
árangri á löngum ferli sínum hjá
FH og skrifaði nýverið undir nýjan
tveggja ára samning við félagið
þrátt fyrir að hafa verið orðaður
við KR, uppeldisfélag sitt í Vesturbæ Reykjavíkur.
„Ég lít bara svo á þetta að það
þurfi ekki að laga eitthvað sem
ekki er brotið,“ segir Heimir í
samtali við Fréttablaðið en hann
er nú að fara að byrja sitt áttunda
tímabil sem aðalþjálfari og sitt
sextánda tímabil í röð sem FH-ingur eftir að hafa gengið til liðs við
félagið fyrst fyrir tímabilið 20002001. Þá var liðið í B-deildinni en
Heimir hefur á einn eða annan
hátt tekið þátt í öllum átta stóru
titlunum sem félagið hefur unnið.
„Þegar samningur minn rann
út staldraði ég við og skoðaði mín
mál, eins og eðlilegt er,“ segir
Heimir. „En ég tók að lokum
ákvörðun um að vera áfram í FH
enda hefur mér liðið vel þar og
gengið vel.“
Þurfum að þjappa okkur saman
FH lauk tímabilinu í öðru sæti
deildarinnar eftir tap gegn Stjörnunni í lokaumferðinni í eftirminnilegum og sögulegum úrslitaleik.
„Ég ákvað að halda áfram þrátt
fyrir að þetta hefði ekki endað
eins og við hefðum viljað. Nú þurfum við að þjappa okkur saman og

vera klárir í að berjast um titilinn
að ári.“
Sjaldgæft er að þjálfarar endist
jafn lengi í starfi í efstu deild og
Heimir hefur gert en hann segir
það ekki vandamál að halda sér á
tánum í starfinu. „Það hefur verið
auðvelt að finna áskoranir. Ég hef
verið báðum megin við borðið –
sem leikmaður og þjálfari – og
tekið þátt í því að vinna titla, tapa
þeim á síðustu metrunum, í miðjumoði og jafnvel í fallbaráttu. En
þegar menn sjá árangur erfiðisins
og hvað það er hrikalega gaman að
enda sem sigurvegari er lítið mál
að finna hvatningu.“
Hann segir að forráðamenn
FH séu stórhuga fyrir framtíðina og það fari vel saman við sinn
metnað. „Hér er verið að byggja
upp fyrsta flokks aðstöðu og við
stefnum að því, leynt og ljóst, að
komast langt í Evrópukeppni. Við
höfum séð að það eru fullar forsendur fyrir því, með árangri FH
í fyrra og Stjörnunnar í ár. Það er
alltaf gaman að taka þátt í slíkum
verkefnum,“ segir hann.

SIGURSÆLL Heimir hefur átt mikinn þátt
í velgengni FH síðustu árin og komið að
öllum átta stóru titlunum sem félagið
hefur hlotið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Uppeldisfélagið skipar sinn sess
Heimir hefur verið reglulega orðaður við sitt gamla félag, KR, og í
Vesturbænum hafa margir beðið
eftir því að Heimir snúi aftur til
að taka við þjálfun liðsins.
„ Auðvitað er það svo að
uppeldis félagið skipar ákveðinn sess hjá manni og maður veit
aldrei hvað framtíðin ber í skauti
sér. En ég hef verið FH-ingur lengi
og verð áfram,“ segir Heimir að
lokum.
eirikur@frettabladid.is

,²QD²DUK¼VQ¨²LWLOOHLJX
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Minnst þrettán
sigrar öll tímabilin
Heimir Guðjónsson náði einstökum árangri í sumar þegar FH
vann hundraðasta deildarleikinn
undir hans stjórn. Því hefur
enginn þjálfari náð með eitt lið í
efstu deild á Íslandi.
FH hefur unnið 101 af 154
leikjum sínum í úrvalsdeildinni
síðan Heimir tók við og alls náð í
72 prósent stiga í boði.
FH-liðið hefur unnið þrettán
leiki eða fleiri á öllum sjö
tímabilum Heimis með liðið
en enginn annar þjálfari í sögu
Íslandsmótsins hefur náð að
stýra liði á sjö tímabilum með
tíu sigra eða fleiri. Heimir bætti
met sitt og Ásgeirs Elíassonar
í sumar en Ásgeir náði sex tíu
sigra tímabilum. Þegar kemur að
þrettán sigra tímabilum hefur
Heimir fjögurra sumra forystu á
næstu menn sem eru Logi Ólafsson og Rúnar Kristinsson.

Flest tíu sigra tímabil þjálfara
í efstu deild:
Heimir Guðjónsson
7
Ásgeir Elíasson
6
Bjarni Jóhannsson
5
Logi Ólafsson
5
Hörður Helgason
5
Willum Þór Þórsson
5
Guðjón Þórðarson
4
Ólafur Jóhannesson
4
Rúnar Kristinsson
4
Ólafur Kristjánsson
4
Ian Ross
4

Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

Ein
Ei
E
inbýli
ýlish
shús
h

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

329
m2.

E Ein
bý shús
býli
s
shú

Logafold
Bjart og skemmtilegt hús á frábærum stað í Grafarvogi. Sérstaklega gott fjölskylduhús sem er
329 fm að stærð, 5 svefnherbergi, 3 baðherbergi,
rúmgóðar stofur og suðurverönd þar sem mikil
veðursæld er. Ath. möguleiki á tveimur íbúðum.

Tilboð
Einbýlishús

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

505,9
505
m2.

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Guðbjarni
Eggertsson
Hrl.
519 5500

Margrét
Gunnarsdóttir
Fasteignasali
691 3555

Verð: 160.000.000
OPIÐ
HÚS

4
herb.

120
m2.

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

SUMARHÚS – SUMARHÚSALÓÐIR

Fallegt og vel skipulagt 247,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Stór og fallegur
garður. Sjón er söguríkari

Langar ykkur í sveitina? Nú er góður tími til
að kaupa sumarhús og/eða lóð til bygginga.
Við erum með gott framboð af ýmsum eignum
sem vert er að skoða. Við aðstoðum við leit
og klæðskera- saumum þjónustu við okkar
viðskipavini.

Héðinn
Sölumaður
848 4806

Tilboð óskast
4
herb
b.

102
m2.

OPIÐ
HÚS

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í góðu
lyftushúsi við Ljósheima í Reykjavík.
Eignin er skráð alls 102 fm. Rúmgott eldhús.
Þrjú svefnherbergi. Svalir frá stofu.

Verð: 27.500.000

3-4
herb
erb
b.

Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

82,7
82
8
7
m2.

Opið hús miðvikudaginn 29. okt. kl 17:30 - 18:00

Ljósheimar
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

247,6
m2.

Opið hús þriðjud. 28. okt. kl 17:30 - 18:00

Einstakt 505,9 fm einbýlishús með stórkostlegu
sjávarútsýni við Kópavogsbakka hannað af Krads
arkítektum. Húsið er á tveimur hæðum, steinsteypt með gólfsíðum gluggum, mikili loftthæð
2,9m og stórum rennihurðum. Byggt árið 2007.

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

Undraland 6 – 108 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Kópavogsbakki

519 5500

Framnesvegur
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
Brandur
Sölumaður
897 1401

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
Brandur
Sölumaður
897 1401

Björt og góð 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð
í fjölbýlishúsi byggðu 1985 við Framnesveg í Reykjavík. Stæði í bílageymslu fylgir
eigninni.

Verð: 29.900.000
195
m2.

íbúð
176
m2.

geymsla
19 m2.

BÓKIÐ SKOÐUN ALLA DAGA

Vindakór 5-7
6 HERB. SMEKKLEG ENDAÍBÚÐ - ÚTSÝNI
Sér inngangur - bílakjallari - lyfta
Vel skipulagt hverﬁ - þjónusta fyrir alla aldurshópa
Fleiri eignir í húsinu á vef: fastborg.is

Verð: 46.900.000
OPIÐ
HÚS

Opið hús þirðjudaginn 28. okt kl. 17:00-18:00

Opið hús þriðjudaginn 28. október kl. 18:00 - 18:30

Austurkór 65 – Kópavogur

Grettisgata 22

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir
97-103 fm. Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir.
-Tilbúnar til afhendingarÍbúðirnar

Fallegt timburhús frá 1908 við Grettisgötu 22,
með einkabílastæði. Húsið er á 3 hæðum, endurbyggt að hluta á vandaðan og smekklegan hátt.

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.
Kíktu á www.austurkor63-65.is

Garðurinn er hannaður af Stanislas Bohic. Eldhúsið
er bjart, rúmgott og með mikilli lofthæð, ﬂísum
á gólﬁ og nýlegum tækjum. Þar er tvöföld frönsk
hurð þar sem gengið út í garð. Áhugaverð eign á
eftirsóttum stað.

Verð: 38.000.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Verð: 49.800.000

2
herb
erb..

Margrét
Fasteignasali
691 3555

margret@fastborg.is

78
m2.

Opið hús miðvikudaginn 29. okt. kl 17:30 - 18:00

Marargata 2

Stefán Páll
Sölumaður
781 5151

Björt og falleg íbúðmeð sérinngangi í einstaklega
Þóra
fallegu steinhúsi á frábærum stað í Vesturbæ
Fasteignasali
Reykjavíkur. Góð lofthæð, hvítar innréttingar með
777 2882
granít-borðplötu. Gegnheilt parket á gólfum – góð
lofthæð í stofu, útgengt í afar fallegan og gróinn garð. Sigurður Fannar

Verð: 36.000.000

Sölumaður
897 5930
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD

Bylgjan
kl. 10.00
Ívar Guðmundsson

Stöð 2 kl. 20.05
Gulli byggir
Gulli byggir eru þættir
þar sem breytingar og
lagfæringar á húsnæði eru i hávegum hafðar.

Brestir

Boardwalk Empire

Office Space

STÖÐ 2 KL. 20.40 Öðruvísi fréttaskýringaþáttur sem rýnir í bresti samfélagsins. Forvitnir þáttastjórnendur gægjast
undir yﬁrborðið og fylgjast með því sem
fram fer fyrir luktum dyrum.

STÖÐ 2 KL. 22.50 Fimmta og jafnframt síðasta þáttaröðin af Boardwalk
Empire. Núna verða þættirnir sýndir á
mánudagskvöldum, innan við sólarhring
á eftir frumsýningu á HBO.

BÍÓ KL. 17.00 Skrifstofublókin Peter
Gibbons er búin að fá nóg af starﬁ sínu
og ákveður að gera allt til þess að verða
rekinn. Hann tekur upp á því að mæta
seint og illa í vinnuna.

STÖÐ 2

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

STÖÐ 3

Barnatími Stöðvar 2
Wonder Years
2 Broke Girls
Mom
Bold and the Beautiful
The Doctors
Kingdom of Plants
Kjarnakonur
Falcon Crest
Nágrannar
Mistresses
So You Think You Can Dance
ET Weekend
Ofurhetjusérsveitin
Bara grín
New Girl
Bold and the Beautiful
Nágrannar
Simpson-fjölskyldan
Veður
Fréttir Stöðvar 2
Íþróttir
Ísland í dag
Veður
Mindy Project
Selfie
Gulli byggir
Brestir
Outlander
Legends Glæný þáttaröð frá
framleiðanda Homeland og 24 og byggð
á sögu eftir spennusagnameistarann Robert Littell. Aðalhlutverkið leikur Sean
Bean sem áhorfendur ættu að muna vel
eftir úr fyrstu þáttaröðinni af Game of
Thrones. Hann leikur Martin Odum, sem
starfar fyrir bandarísku alríkislögregluna
FBI. Hann er sá besti í bransanum þegar
það kemur að því að lifa undir fölsku
flaggi og komast í innsta hring glæpasamtaka.
22.50 Boardwalk Empire
23.50 Modern Family
00.10 The Big Bang Theory
00.30 Gotham
01.20 Stalker
02.05 The Strain
02.45 Charlie and Boots
04.25 The Firm
05.55 Fréttir og Ísland í dag
07.00
08.05
08.30
08.50
09.15
09.35
10.20
11.20
11.45
12.35
13.00
13.45
15.05
15.55
16.15
16.45
17.10
17.32
17.57
18.23
18.30
18.47
18.54
19.11
19.20
19.40
20.05
20.40
21.10
22.05

17.05 Wipeout

16.35 Skólaklíkur

17.50 Welcome To the Family

17.20 Tré-Fú Tom

18.15 One Born Every Minute US

17.42 Spurt og sprellað

19.00 World Strictest Parents

17.48 Skúli skelfir

20.00 Friends With Benefits

18.00 Táknmálsfréttir

20.25 Mind Games

18.10 Vesturfarar

21.10 Graceland

19.00 Fréttir

21.55 The Vampire Diaries

19.20 Íþróttir

22.40 Veep

19.30 Veðurfréttir

23.05 Witches of east End

19.35 Kastljós

23.45 Drop Dead Diva

20.00 Óskalögin 1954-1963

00.25 World Strictest Parents

20.05 Ebóla– Leitin að lækningu

01.25 Friends With Benefits

03.10 Graceland

Heimildarþáttur um ebólu og vaxandi
ógnina sem af henni stafar á heimsvísu. Rætt er við vísindamenn og lækna
víða um heim sem leita í sameiningu að
lækningu auk þess sem rætt er við einstaklinga sem smitast hafa en náð bata.

03.55 The Vampire Diaries

21.00 1864

04.35 Veep

22.00 Tíufréttir

05.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

22.15 Veðurfréttir

01.45 Mind Games
02.25 Terminator: The Sarah Connor

Chronicles

22.20 Viðtalið
22.45 Kjarnakonur í Bandaríkjunum

– Heiminum breytt
07.00 Brunabílarnir 07.22 Lína langsokkur
07.43 Ævintýraferðin 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 Elías 10.55 UKI
11.00 Brunabílarnir 11.22 Lína langsokkur
11.43 Ævintýraferðin 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 Elías 14.55 UKI
15.00 Brunabílarnir 15.22 Lína langsokkur
15.43 Ævintýraferðin 15.56 Tommi og Jenni
16.00 Ævintýri Tinna 16.25 Latibær 16.47
Hvellur keppnisbíll 17.00 Dóra könnuður 17.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45 Doddi litli
og Eyrnastó 17.55 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur
Sveinsson 18.45 Elías 18.55 UKI 19.00
Fjörfiskarnir 20.30 Sögur fyrir svefninn

23.40 Hæpið
00.15 Kastljós
00.40 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.40 Pepsi MAX tónlist
15.00 Judging Amy
15.40 Design Star
16.25 The Good Wife
17.05 Red Band Society
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show

Ísland U21 - Danmörk U21
Rhein-Neckar Löwen - Kiel
Moto GP - Malasía
Evrópudeildarmörkin
Cordoba - Real Sociedad
On a Mission: Indiana Pacers
Skallagrímur - Snæfell Bein útsending frá leik Skallagríms og Snæfells
í Dominos deild karla í körfubolta.
21.00 Spænsku mörkin 14/15
21.30 Real Madrid - Barcelona
23.10 Skallagrímur - Snæfell
00.40 All-American Chris Weidman
12.05
13.45
15.05
16.05
16.55
18.35
19.00

07.00
12.40
14.20
16.00
17.40
19.20
19.50
22.00
23.15
23.45
01.25

Man. Utd. - Chelsea
Southampton - Stoke
Sunderland - Arsenal
Burnley - Everton
Liverpool - Hull
Football League Show 2014/15
QPR - Aston Villa Beint
Messan
Football League Show 2014/15
QPR - Aston Villa
Messan

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00
Fyrirtækjaheimsóknir 21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

17.40
18.05
18.30
19.00
19.30
19.55
20.25
21.00
21.45
22.30
23.30
00.10
00.55
01.20
01.50
02.35
03.40

Strákarnir
Friends
Little Britain
Modern Family
Two and a Half Men
Sjálfstætt fólk
Eldsnöggt með Jóa Fel
The Mentalist
Sisters
Hunted
Zero Hour
Red Widow
Sjálfstætt fólk
Eldsnöggt með Jóa Fel
Sisters
Hunted
Tónlistarmyndbönd frá Bravó

12.05
13.35
15.10
17.00
18.30
20.10
22.05
00.05
01.55
03.30

Office Space
I Give It A Year
Trouble With the Curve
Office Space
I Give It A Year
Trouble With the Curve
I Melt With You
Elysium
Stoker
I Melt With You

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

19.10 The Talk
19.50 Rules of Engagement
20.10 Kitchen Nightmares
20.55 Reckless
21.45 Flashpoint– LOKAÞÁTTUR
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
05.50 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014
11.00 Golfing World 2014
11.50 European Tour 2014
12.35 Champions Tour 2014
13.30 Inside The PGA Tour 2014
13.55 PGA Tour 2014– Highlight
18.00 Golfing World 2014
18.50 LPGA Tour 2014
21.20 PGA 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
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Tilboðin
ðin gilda ffrá 27. október
któber til 02. nóvem
mber.

Opið mán. - fös. kl. 11-19
Laugardaga
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kl. 12-18
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Stikla fyrir hlutverkaspil á Snæfellsnesi
Landslag og náttúra Íslands passaði fullkomlega við heimsendaspá þýska hlutverkaleiksins Degenesis.

„Ég myndi alltaf fá mér stórt glas af
laktósafrírri AB-mjólk frá Örnu.“
María Lilja Þrastardóttir blaðakona

Stikla fyrir þýska hlutverkaspilið Degenesis,
sem tekin var upp á Íslandi, er nú komin út.
Um er að ræða borðspil þar sem hver þátttakandi hefur sitt hlutverk og leikur eina
persónu, oft í ævintýralegum eða goðsögulegum heimi. Í stiklunni má sjá þrjá ófrýnilega stríðsmenn hrella ungt par og son þess
í óbyggðum. Sonurinn reynist síðan hafa
yfirnáttúrulega krafta því hann rekur upp
stríðsóp sem skekur jörðina.
Stiklan var tekin upp fyrir ári á Snæfellsnesi, nánar tiltekið í Landbroti. „Þeir voru
að leita að einhverri heimsendasýn, einhverjum nöturleika og gróðursnauð,“ segir

Sæmundur Norðfjörð, framleiðandi hjá
framleiðslufyrirtækinu Republik Film Productions sem þjónustaði verkefnið. Fyrirtækið sá meðal annars um að finna tökustað og leikara. „Við ákváðum að nota þessa
staðsetningu af því að landslag og náttúra
Íslands passaði fullkomlega við heimsendaþema Degenesis-leiksins,“ er haft eftir
Volker Steinmetz, framleiðanda leiksins, á
síðunni Thelocationguide.com.
Athygli vekur að tvíburarnir Antoine
og Lucas Liebing léku báðir drenginn en
þeir þurftu að skiptast á til að mæta sextán
klukkutíma vinnudeginum.
- þij

GRÓÐURSNAUÐ

Stiklan var tekin
upp í Landbroti á
Snæfellsnesi.
MYND/REPUBLIK FILM
PRODUCTIONS

➜ Leikstjóri stiklunnar, Zoran Bihac, kynntist
eiginkonu sinni á tónleikum múm í Barselóna.

Níðþungar, gylltar
hauskúpur í verðlaun
Frank Hall tónlistarmaður og Sverrir Kristjánsson klippari fengu verðlaun fyrir
sinn þátt í kvikmyndinni Julia á Screamfest-hryllingsmyndahátíðinni í LA.

VILL SJÁLFSMYNDIR

Halldór hvetur fólk til
að taka „gym-selfie“
með bókina.

Fór frá túrtöppum
yﬁr í handboltann
Halldór Armand lét draum sinn rætast og skrifaði
skáldsögu um blæðingar og tíðahring kvenna.
„Þetta er dálítið skrýtin hugmynd.
Ég hef mikið verið að pæla í drónum, sem eru mannlaus loftför, og
fannst þau minna mig á túrtappa.
Svo hugsaði ég að það væri gaman
að tengja þetta við blæðingar og
tíðahring kvenna, en mig hefur
langað að skrifa um það lengi, og
þannig varð bókin til,“ segir Halldór Armand, höfundur bókarinnar
Drón sem kom út á dögunum.
Bókin fjallar um unglingsstúlku
sem er undrabarn í fótbolta. Á
sama tíma eru dularfullar drónaárásir víðs vegar um heiminn.
„Hún sem sagt fær þá hugmynd
að tíðahringurinn hennar og túrverkirnir geti spáð fyrir um hvar
og hvenær árásirnar verða,“ segir
Halldór, sem vill ekki gefa meira
upp um söguþráðinn.
Halldór býr um þessar mundir
í London þar sem hann æfir handbolta. „Ég æfði handbolta í „den“
með Val og fannst bara skondið að

Ég hef mikið verið
að pæla í drónum, sem
eru mannlaus loftför, og
fannst þau minna mig á
túrtappa.
Halldór Armand

byrja að æfa aftur hérna úti. Lífið
er alltaf að koma manni skemmtilega á óvart, ekki hélt ég að ég
færi aftur í handbolta og hvað þá
að hugmyndin mín um sögu tengda
tíðahring kvenna yrði að veruleika.“
Hann er nú staddur hér á landi
að kynna bókina og þarf því miður
að sleppa handboltanum í bili. „Til
að gleðja mig þá hvet ég fólk til
þess að fara með bókina í ræktina
og taka „gym-selfie“ með hana.
Það væri mjög súrrealískt og
fyndið.“
- asi

Vörugjöldin skorin niður
Helstu heimilistækin lækka strax um 17%
en sjónvörp, hljómflutningstæki o.fl. um 20%.

Julia, hefndartryllir í anda neonnoir, sló rækilega í gegn á Screamfest-hryllingskvikmyndahátíðinni,
sem haldin var í Los Angeles um
miðjan mánuðinn. Af þrettán verðlaunum hreppti Julia fern, þar á
meðal fyrir bestu frumsömdu tónlistina, verðlaun sem Frank Hall
hampaði, og klippingu Sverris
Kristjánssonar.
Verðlaunin voru við hæfi, gyllt
hauskúpa, sem þeir félagar eiga
von á í pósti innan tíðar. „Bergsteinn Björgúlfsson hefði ekki
síður verið vel að hauskúpunni
kominn fyrir frábæra kvikmyndatöku,“ segir Frank. Tildrög þess að
þremenningarnir tóku þátt í gerð
hryllingsmyndarinnar voru að
leikstjórinn og handritshöfundurinn, Matthew A. Brown, sá kvikmyndina Svartur á leik og hafði
samband við tökumann og tónsmið myndarinnar, þá Bergstein
og Frank.
„Við hittumst og töluðum saman
rétt fyrir jólin í fyrra. Brown hafði
mjög skýra sýn á Juliu og einnig
afgerandi hugmyndir um tónlistina. Honum leist vel á fyrstu prufur sem ég sendi honum í janúar
og úr varð að ég vann út frá þeim.
Við hittum fljótlega á réttan tón,
köstuðum boltanum á milli og
hann spilaði tónlistina fyrir leikarana. Ég fékk hana svo í hausinn
ef honum fannst ég vera kominn út
af sporinu,“ segir Frank.
Leikstjórinn kom til landsins í ágúst, klippti myndina með
Sverri og Frank lauk við tónsmíðarnar. En hvernig er tónlistin
við Juliu? „Dimm og drungaleg,“
svarar Frank og útskýrir nánar:
„Stemmningin í myndinni speglast í myrkum götum, börum og
neonljósum. Eiginlega subbuleg og

TÓNLISTIN Frank
Hall segir tónlistina á stundum
groddalega en líka
himneska.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

HAUSKÚPA

Verðlaunagripir
Screamfest-hryllingskvikmyndahátíðarinnar voru gylltar
hauskúpur.

groddaleg raftónlist, en hún er líka
á himneskum nótum eins og leikstjórinn kallaði eftir í samræmi
við umbreytingu söguhetjunnar.
Hann sagðist vilja heilagleika.“
Að mati Franks er Julia ekki
hreinræktuð hryllingsmynd eins
og þær sem alla jafna eru sýndar á hátíðum á borð við Screamfest. Hann er sammála því að hún
sé hefndartryllir í anda neon-noir
eins og kvikmyndavefurinn IMDb

skilgreinir hana. Julia sé jaðarmynd og sannarlega ekki fyrir viðkvæma og börn. „Mjög flott mynd
og aðalleikkonan, Ashley C. Williams, líka mjög góð, enda var hún
valin besta leikkonan á hátíðinni,“
segir hann og bætir við að Julia
hafi verið tekin til sýninga í um
60 kvikmyndahúsum vestanhafs.
„Óvenjulegt þegar jaðarmyndir af
þessu tagi eru annars vegar.“
valgerdur@frettabladid.is

SE-MJ721

X-DS301-K

Heyrnartól
af bestu gerð

Útvarpsvekjari
með iPod/iPhone vöggu
19
900
19.900
15.900

9.900
9
900
TILBOÐ:

6.990

X-SMC00

iPod vagga · hvít
39.900
39
900
31.900
X-DS301-K

Blu-ray heimabíó
1000W. 5.1 kerfi, Blu-ray, DVD, CD, 3D, FM / Internet útvarp,
4xHDMI inn, 1xHDMI út, 2xUSB, 1xEthernet, 1xAux inn.

79 900
79.900
63.900

LÁGMÚLI 8 · REYKJAVÍK
SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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RÝMUM FYRIR
NÝJUM VÖRUM

Erlendar útgáfur vilja
Arnald
Útgáfurétturinn á nýjustu bók
Arnalds Indriðasonar, Kamp Knox,
hefur verið seldur til Bandaríkjanna
og Bretlands. Þetta er í fyrsta sinn
sem rétturinn er seldur þangað áður
en bókin kemur út hér heima, 1.
nóvember. Einnig er verið að leggja
lokahönd á samning um útgáfu í
Frakklandi. Arnaldur hefur selt bækur
sínar í yfir tíu milljónum eintaka um
allan heim. Bókin verður prentuð
í á þriðja tug þúsunda eintaka hér
heima fyrir jólin, sem er það mesta
til þessa. Söguþráður Kamp Knox er
á þann veg að kona rekst á illa farið
lík í lóni á Reykjanesi árið 1979.
Margt bendir til þess
að sá látni tengist
herstöðinni á Miðnesheiði og fara Erlendur
og Marion Briem með
rannsókn málsins.
Á sama tíma
rannsakar
Erlendur
hvarf
reykvískrar
stúlku.

50%
AFSLÁTTUR!

- fb

Ísak farðaði ofurfyrirsætu

- fb

iMattress þrýstijöfnunardýnurnar frá King Koil
hafa slegið í gegn í Ameríku.
Þrýstijöfnunarefnið aðlagast líkamanum vel og veitir fullkominn stuðning. Þannig færð
þú góða þyngdardreiﬁngu og ﬁnnur ekki fyrir neinum álagspunktum svo sem í mjöðmum
eða öxlum.

5AFSL0ÁT%TUR!
iMATTRESS XS1
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 327.102 kr.

RÝMINGARVERÐ

163.551 kr.
iMATTRESS XS1
King Size (193x203 cm)

Fullt verð 471.138 kr.

RÝMINGARVERÐ

235.569 kr.

UR!

Hægt er að setja iMattress-dýnurnar á stillanlega rúmbotna.
Svampurinn er boraður í gegn til að auka loftﬂæði um dýnuna auk þess að innihalda hið
byltingarkennda iFusion efni en það er kæligel sem vinnur gegn ofhitnun. iFusion efnið
og loftﬂæðið kemur í veg fyrir að þér verði of heitt þegar þú sefur.
Steyptir og sterkir kantar eru á dýnunum. Þess vegna er gott að setjast á þær auk þess
sem svefnﬂöturinn nýtist geysilega vel.

35%

AFSLÁTTUR!

Mest lesið
1 Vikan á Vísi: MDMA, fjall á ﬂugi, bíll á
hvolﬁ og dýrkeypt djamm
2 Grjótið sem rigndi yﬁr lögreglu frá
tíma Ingólfs Arnarsonar
3 Sýnist biskup hafa gleymt boðorðunum
4 Lögreglumaður stal nektarmyndum
af stútum
5 Svipaður fjöldi ﬂúið Ísland og á
vesturfaraárunum

5AFSL0ÁTT%

Lítil hreyﬁng er í iMattress-dýnunum þannig að ekki verður vart við byltur maka.

ARGH!!! 201014

Förðunarfræðingurinn Ísak Freyr
Helgason farðaði nýverið ensku ofurfyrirsætuna Cöru Delevingne vegna
auglýsingar þar sem hún benti á mikilvægi krabbameinsskoðunar. Um er að
ræða herferð sem kallast #FeelingNuts
þar sem karlmenn eru
hvattir til að
þreifa á eistum
sínum.
Ísak Freyr
virðist vera í
uppáhaldi hjá
Delevingne því
hann hefur
áður farðað
þessa eftirsóttu
fyrirsætu, sem
hefur setið
fyrir hjá öllum
helstu tískumerkjum
heimsins.

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

HÆGINDASTÓLL

ROYAL - M3
(180x200 cm)

Fullt verð 43.700 kr.

Fullt verð 183.330 kr.

RÝMINGARVERÐ

119.165 kr.

Næsta bylgja
sjónvarpa
err komin
e
komin

SILVIA
Verð nú 32.775 kr.

• FiFimmm-s-svvæða
væða skikipt
kipt poka-gormakerﬁ
• þrísístititijöjöjöffnunarsv
fn svam
ampu
purr í totopp
ppii se
semm ve
veititirir ggóð
óðaa að
aðlölögggu
gunn
• Botn klæddur með Pu-leðurlíki
• Stálfætur

ROYAL - BASE

2AFSL5%
ÁTTUR!

(90x200 cm)

Fullt verð 67.036 kr.

FÆST Í SVÖRTU,
HVÍTUU OG BRÚNU

RÝMINGARVERÐ

43.574 kr.

35%

AFSLÁTTUR!
með Android

ht.is

• Þr
Þ iggjaa-ssvæða skipt Bonnel-ggormakerﬁ
• Botn klæddur með Pu-leðurlíkki
• Stálfætturr
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