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SKOÐUN Guðmundur Andri segir
forsætisráðherra hafa grafið undan
virðingu Alþingis. 13

TÍMAMÓT Áttræð Ragna Guðvarðardóttir yrkir ljóð undir dróttkveðnum
bragarhætti. 14
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LÍFIÐ Einn nímenninganna hefur
gefið út ljóðabókina Lengist í
taumnum. 19
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FRÉTTIR

Systur eiga fyrirbura
Alþjóðlegur dagur fyrirbura er
haldinn í fyrsta sinn á Íslandi í dag. 2
Fáar lendingar á neyðarbraut
Síðustu ár jafngilda lendingar á NA/
SV-braut Reykjavíkurflugvallar að
jafnaði 0,62 prósentum heildarfjölda
lendinga. 4
Fleiri þolendur leiti hjálpar Forsvarsmenn borgarinnar vilja samstarf
við önnur sveitarfélög um átak gegn
heimilisofbeldi. 8
Ekkert svigrúm til eftirlits Ríkissaksóknari segir embættið eiga erfitt
með að sinna samræmingar- og eftirlitshlutverki. 10

12

SJÁLFSMARK FELLDI STRÁKANA OKKAR Tékkar unnu 2-1 sigur á Íslandi í Plzen í gær en sigurmarkið var sjálfsmark Jóns Daða Böðvarssonar sem sést hér ganga svekktur

af velli ásamt Heimi Hallgrímssyni, öðrum þjálfara íslenska liðsins.

Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

3°
3°
5°
6°
6°

SSV
SV
SV
A
SA

4
4
2
3
7

Bjart norðan til Búast má við
strekkingi á Snæfellsnesi og allra syðst,
annars 3-8 m/s. Skýjað S- og V-til en
léttir til norðanlands. 4

2 SÉRBLÖÐ

Opið hús að Helluvaði 1-5 í dag
17. nóv. frá kl. 17:30 til 18:00.
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Sveinn
Eyland
Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Rúnar
Óskarsson
MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

þín fasteignaviðskipti – þú hringir

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi
Sími 661 7788

Hús GÆ
á vinsælu
ÐIN Ím stað
hvað varðar
er
verð og gæði í algerum séránssonar, framkvæm
að sögn

Rituhólar 15. Rvk

18.nóvember frá kl. 17:30 til 18:00.
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Miklaborg, fasteignasala
GÓÐ HEILSA
KYNNIR
kynnir: Sérlega fallegt
og vel
í hæsta
gæðaflokki. Swanson Health Interna
viðhaldið 224 fm einbýlishús
Nýjar vörur
bætast reglule tional framleiðir bætiefn
á einni hæð á sunnanverðu
wanson Health
i
ga við úrvalið
Internatio
hérlendis.
mikið
Seltjarnarnesi. Húsið var
úrval af vítamínum nal býður upp á
byggt
þess sem jurtalína
um gæði og
og bætiefnum
árið 1997.
styrk innihalds
auk
þeirra
flokki

S

Einbýli með stórbrotnu útsýni
Opið hús að Rituhólum 15 þriðjud

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Komið er inn í anddyri með
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Heilbrigðar tennur

Bjarni Benediktsson,
formaður Sjálfstæðisflokksins

23,1 prósenti í 19,2 prósent. Árni
Páll Árnason, formaður flokksins, segir að niðurstöður skuldaleiðréttingarinnar muni örugglega hafa einhver áhrif til skamms
tíma á fylgi flokkanna.
Árni Páll er þó afar gagnrýninn
á stjórnarflokkana. „Það sem
mestu skiptir er auðvitað heildarmyndin sem við blasir, að auka
ójöfnuð og flytja skattbyrðina yfir
á venjulegt fólk,“ segir hann. Um
það muni samfylkingarmenn tala
á næstu vikum. Hann gagnrýnir
ríkisstjórnina sérstaklega fyrir
hækkun á matarskatti og „aðförina að framhaldsskólunum“ eins
og hann kallar það.

FYLGI FLOKKANNA

9,2%

Helluvað 1-5. Rvk - Glæsileg
4ra herb.
Til sýnis glæsileg 4ra herb. íbúð
að Helluvaði 1-5 í Reykjavík Íbúð
merkt 03-02. í nýlegu húsi. Þrjú
herb., fallegt eldhús og baðherbergi, þvottarhús innan íbúðar.
Góð sameign og glæsilegt útsýni.

Verð 33,8 milj.

Í einkasölu 326,9 fm einbýlishús
með frábæru útsýni í EfraBr iðh lti R k

Sigurður
Samúelsson

Okkur er sönn ánægja að sjá um

Það virðist vera
ánægja með útfærslur
skuldaaðgerðanna, sem er
augljóslega eitt af stærri
málum ríkisstjórnarinnar.

9,7%

Magnús
Einarsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

100% þjónusta = árangur*

mannauði sem veitir afburðaþjónustu!

Allar frekari upplýsingar veitir
Heiðar í s: 693-3356
eða á heidar@valholl.is

Tap í Tékklandi

19,2%

MYND/GVA

Sími 512 4900
landmark.is

formaður Sjálfstæðisflokksins,
segist finna fyrir vaxandi stuðningi við þær áherslur sem flokkurinn beitir sér fyrir. „Það virðist vera ánægja með útfærslur
skuldaaðgerðanna, sem er augljóslega eitt af stærri málum ríkisstjórnarinnar,“ segir Bjarni. Þá
séu menn einnig að verða vitni að
ánægjulegri þróun annars staðar.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist
með 32,9 prósenta fylgi í nýrri
skoðanakönnun Fréttablaðsins. Í
könnun blaðsins sem gerð var 21.
og 22. október var flokkurinn með
30,3 prósenta fylgi og 30,7 prósent
í byrjun september.
Framsóknarflokkurinn mælist nú
með 12,8 prósent en var með 8,7 prósent í könnuninni í október. Niðurstöðurnar sýna engu að síður að
Framsóknarflokkurinn myndi tapa
tíu mönnum frá síðustu þingkosningum, fá níu menn í stað nítján.
Sjálfstæðisflokkurinn myndi aftur
á móti bæta við sig þremur.
Samfylkingin tapar fylgi, fer úr

32,9%
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STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson,
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FASTEIGNIR.IS
Landmark leiðir þig heim!

Stjórnarflokkarnir
bæta báðir við sig
12,5%

NÝTT JAFN

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum

Bakslag í toppbaráttunni:

Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur bæta við sig fylgi á milli kannana.
Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir ánægju með leiðréttingu.

Fasteignir | Fólk

46. TBL.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Píratar mælast með 9,2 prósenta
fylgi og fengju sex þingmenn.
Flokkurinn hefur mælst með 9 til
10 prósent í síðustu þremur könnunum Fréttablaðsins. Flest bendir því til þess að flokkurinn fengi
sex þingmenn kjörna ef kosið yrði
í dag. „Ég lít svo á að tíu prósent
sé raunfylgið okkar eins og er,“
segir Helgi Hrafn Gunnarsson,
þingflokksformaður Pírata. Hann
segist þó taka skoðanakönnunum
með fyrirvara.

FÓTBOLTI Íslenska fótboltalandsliðið tapaði 1-2 á móti Tékkum í
Plzen í gær í toppslag A-riðils í
undankeppni EM 2016. Þetta voru
fyrstu stigin sem íslenska liðið
tapar í keppninni og fyrstu mörkin sem liðið fær á sig.
Tékkar eru því áfram með
fullt hús og hafa nú þriggja stiga
forskot á íslenska liðið sem er
þremur stigum á undan Hollandi.
Tvö efstu liðin komast beint á EM
en liðið í þriðja sæti fer í umspil.
Ísland endar því árið í öðru
sæti en næsti leikur liðsins er úti
í Kasakstan í mars. Það er nóg
eftir af stigum í pottinum því sex
leikir fara fram á næsta ári.
- óój / sjá síðu 22
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Opið allan sólarhringinn
Flux
flúormunnskol

í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
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SPURNING DAGSINS

Hagstofan spáir aðeins minni hagvexti en Seðlabankinn og örlítið minni verðbólgu en Íslandsbanki:

Mikil óvissa um þróun launa og verðlags
Bragi, er hátíð í bæ?
„Að sjálfsögðu og eftirpartí í heimabankanum.“
Fyrirtæki Braga Valdimars Skúlasonar og
annarra Baggalútsmanna var rekið með 4,7
milljóna króna hagnaði í fyrra. Jólavertíðin
skiptir þar miklu en hún gefur um 90 prósent
af tónleikaveltu Baggalúts.

EFNAHAGSMÁL Hagvöxtur verður
2,7 prósent í ár gangi nýbirt spá
Hagstofu Íslands í Hagtíðindum
eftir. Spáin nær til áranna 2014 til
2018. Á næsta ári gerir Hagstofan
ráð fyrir því að hagvöxtur verði 3,3
prósent og svo 2,5 til 2,9 prósent
2016 til 2018.
Spá Hagstofunnar á þessu ári
og næsta er 0,2 prósentustigum
undir spá sem Seðlabankinn birti í
síðustu viku. Bankinn lækkaði þá,
vegna hægari vaxtar fjárfestingar, spá sína um hagvöxt á þessu ári

úr 3,4 prósentum í 2,9. Hagstofan
segist gera ráð fyrir að fjárfesting
aukist um 14 prósent á þessu ári,
18,7 á því næsta og 14,6 prósent
2016. „Gert er ráð fyrir að stóriðjufjárfesting dragist saman árin 2017
og 2018 sem leiðir til þess að fjárfesting stendur í stað þau ár,“ segir
í umfjöllun Hagstofunnar.
Þá spáir Hagstofan 2,2 prósenta
verðbólgu á þessu ári, 2,7 prósentum 2015, 3,0 prósentum 2016, en
fari niður í 2,6 prósent árið 2018.
Tekið er fram í spánni að tölu-

verð óvissa sé um þróun launa og
verðlags á næsta ári vegna kjarasamninga sem þá losni. Spá Hagstofunnar er líka heldur undir spá
Greiningar Íslandsbanka sem birt
var í gær. Þar er spáð 3,0 prósenta
verðbólgu á næsta ári og 3,1 yfir
árið 2016.
Í spá Íslandsbanka eru helstu forsendur sagðar að íbúðaverð hækki
um fimm til sjö prósent á hverju ári
út spátímann, laun hækki allhratt á
næstu misserum og að litlar breytingar verði á gengi krónunnar. - óká

SPÁÐ Í TÖLURNAR Það er víðar en hjá

Hagstofunni sem rýnt er í hagtölur. Hér
má sjá sérfræðinga Kauphallarinnar spá
í veltu verðbréfa.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Systrabörn fædd fyrir
tímann sömu nótt
Alþjóðlegur dagur fyrirbura er haldinn í fyrsta sinn á Íslandi í dag. Þörf á fræðslu
og umræðu, segir Drífa Baldursdóttir sem stofnaði Félag fyrirburaforeldra. Áfallið
kemur oft mörgum árum eftir fæðingu barnsins. Ráð frá öðrum veita hjálp.
SAMFÉLAG Félag fyrirburaforeldra

MÍNÚTU ÞÖGN Landsmenn voru hvattir á athöfninni til að nota þennan dag til að íhuga

þá ábyrgð sem hver og einn ber sem þátttakandi í umferðinni.

MYND/ÞORKELL ÞORKELSSON

Ólafur Ragnar flutti ávarp og haldin var mínútu þögn:

Minntust fórnarlamba bílslysa
Athöfn til að minnast þeirra sem látist hafa í umferðarslysum var
haldin í gær við bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Gestir þögðu
í mínútu til minningar um hina látnu auk þess sem Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, flutti ávarp. Einnig tók til máls Ása Sigurjóna Þorsteinsdóttir, kona sem lenti í alvarlegu umferðarslysi fyrir
nokkrum árum.
Sams konar athöfn er haldin víðs vegar um heiminn á þessum degi
að tilhlutan Sameinuðu þjóðanna.
- nej

Cosby segir konurnar ljúga:

Sérvöruverslun í október:

Þvertekur fyrir Aukin fata- og
að hafa nauðgað farsímaverslun
FÓLK Lögmaður bandaríska

gamanleikarans Bills Cosby
sendi í gær frá sér yfirlýsingu
vegna ásakana
um að leikarinn hafi nauðgað
fjölda kvenna.
Í yfirlýsingunni
segir að ásakanirnar séu ekki
svaraverðar og með öllu tilhæfulausar. Þær hafi verið ósannar
þegar þær komu fyrst fram fyrir
áratugum og séu það enn í dag.
Einnig er tekið fram að Cosby
ætli ekki að tjá sig um málið
umfram áðurnefnda yfirlýsingu.
- sks

VERSLUN Meiri vöxtur var í fataverslun í október en á fyrri mánuðum ársins, eða 13 prósent að
raunvirði. Á fyrstu tíu mánuðum
ársins hefur fataverslun aukist
um 5,2 prósent að raunvirði
miðað við sama tímabil í fyrra.
Þetta kemur fram í nýrri frétt
Rannsóknaseturs verslunarinnar á Bifröst. Vöxtur í sérvöruverslun í október mældist
töluvert umfram vöxt í dagvöruverslun og skera farsímar og stór
raftæki sig nokkuð úr í söluaukningu. Aukning á sölu farsíma nam
38 prósentum og endurspeglar
líklega að sala á nýrri útgáfu
snjallsíma hófst í mánuðinum. - bá

á Íslandi tekur í fyrsta sinn þátt í
Alþjóðlegum degi fyrirbura sem
haldinn er í dag. Drífa Baldursdóttir, lýðheilsufræðingur og stofnandi félagsins, segir daginn hafa
verið haldinn árlega 17. nóvember
frá 2011 til að vekja athygli á fyrirburafæðingum og málefnum sem
tengjast þeim. „Tíðni fyrirburafæðinga erlendis er víða mjög há
og þörf er á fræðslu og umræðu um
þessi mál. Á Íslandi fæðast 6,5 prósent barna fyrir 37. viku meðgöngu.
Þjónustan hér er góð og lífslíkur
barnanna eru góðar.“
Að geta fylgst með börnum sem
hafa dafnað vel hjálpar mörgum
nýbökuðum foreldrum fyrirbura, að
sögn Drífu sem stofnaði Félag fyrirburaforeldra árið 2008. Þremur
árum áður höfðu hún og systir
hennar fætt börn fyrir tímann sömu
nóttina í febrúarmánuði. „Það kom
í ljós þegar ég var komin tæpar 24
vikur á leið að stelpan mín myndi
koma fyrir tímann. Viku seinna var
ég lögð inn á spítala og barnið fæddist eftir 29 vikna meðgöngu. Meðan
ég lá inni þennan mánuð fann ég
fyrir þörf fyrir fræðslu og stuðning þótt starfsmenn spítalans hafi
staðið sig vel í þeim efnum. Ég var
auðvitað áhyggjufull. Systir mín
hafði verið með kvilla á meðgöngu
og var í eftirliti en var svo flutt í
skyndi upp á spítala þessa sömu nótt
og ég fæddi stelpuna mína. Fjórum
klukkustundum síðar var drengurinn hennar tekinn með keisaraskurði. Systir mín var þá gengin
33 vikur. Þar sem ég var búin að
liggja inni í mánuð var ég nokkuð
vel undirbúin þótt ég þyrfti meiri
fræðslu en ég fann hvað hana vantaði mikinn stuðning.“

MÆÐGUR Drífa Baldursdóttir ásamt dætrum sínum, Hildi Arneyju og Jóhönnu
Karen. Sömu nótt og Hildur fæddist þann 14. febrúar 2005 fæddi systir Drífu barn
fyrir tímann.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þessi reynsla systranna átti sinn
þátt í að Drífa ákvað að stofna félag
fyrir fyrirburaforeldra. Spurð hvað
brennur helst á foreldrunum segir
hún það vera áhyggjur og óvissu í
upphafi. „Foreldrarnir fara ekki
heim með barnið strax eftir fæðinguna eins og aðrir foreldrar. Þeir
hafa áhyggjur af heilsu barnsins
síns og óttast að fá símtal um nótt
með slæmum tíðindum. Þeir reyna
að vera sterkir á meðan á þessu
stendur en ná ekki alltaf að vinna
úr öllum tilfinningunum. Áfallið
kemur oft eftir á, jafnvel mörgum

árum seinna. Þá er gott að geta lesið
um reynslusögur annarra á heimasíðu félagsins og verið í samskiptum
við aðra foreldra.“
Drífa, sem er þriggja barna móðir,
segir yfir 300 foreldra í Facebookhópi Félags fyrirburaforeldra. „Við
erum ekki mikið að hittast en skiptumst á ráðum og deilum reynslu
okkar í Facebook-hópnum.“
Margar frægar byggingar
erlendis hafa verið lýstar upp í fjólubláum lit í tilefni alþjóðadagsins. Í
Reykjavík verður Höfði lýstur með
fjólubláum lit í dag. ibs@frettabladid.is

Engin lausn í sjónmáli í kjaradeilu lækna en fundað verður aftur á morgun:

Verkfall lækna hófst á miðnætti
KJARAMÁL Tveggja sólarhringa

Trúfrelsi
Siðmennt styður trúfrelsi og
aðskilnað ríkis og kirkju

6,Ó0(117
w w w. s i d m e n n t . i s

kynntu þér
málið!

langt verkfall lækna á kvennaog barnasviði og rannsóknasviði
Landspítalans, á heilsugæslu
höfuð borgarsvæðisins og heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni hófst á miðnætti.
„Þessu er skipt í tveggja daga
verkföll og ef við náum ekki að
semja þá hefst verkfall á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri
og lyflækningasviði Landspítalans næstkomandi miðvikudag,“
segir Þorbjörn Jónsson, formaður
Læknafélags Íslands (LÍ).
Síðasti samningafundur LÍ og
samninganefndar ríkisins var
haldinn síðasta miðvikudag. Næsti
fundur í deilunni er fyrirhugaður
hjá ríkissáttasemjara á morgun.
„Það hefur ekkert gengið í viðræðunum og því er ég ekki bjartsýnn á lausn í bráð,“ segir Þorbjörn.

VERKFALL HAFIÐ Formaður Læknafélags Íslands telur ólíklegt að lausn náist í

bráð.

Hann tekur fram að öllum
bráðatilvikum verði sinnt, líkt og í
síðustu verkfallslotu, og að öryggi
sjúklinga verði tryggt.
Sigurveig Pétursdóttir, formaður
samninganefndar lækna, sagði í
kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær að

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

mikil hætta væri á að fjöldi lækna
á Landspítalanum segði upp störfum verði ekki samið fyrir áramót.
Skurðlæknar hafa einnig boðað
verkfallsaðgerðir sem eiga að hefjast á morgun og standa yfir í tvo
sólarhringa.
- hg / þþ
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Eignir Ísfélagsins í Vestmannaeyjum nema tæplega þrjátíu milljörðum:

Sýrlenskir hermenn myrtir:

Milljarða hagnaður Ísfélagsins

Birtu myndskeið
af fjöldaaftöku

VIÐSKIPTI Hagnaður Ísfélagsins

800

börn alkóhólista hafa
nýtt sér sálfræðiþjónustuna sem SÁÁ setti á laggirnar
árið 2008.

í Vestmannaeyjum nam í fyrra
3,3 milljörðum króna eftir skatt.
Félagið gerir upp í Bandaríkjadölum og nam hagnaðurinn í þeirri
mynt 26,44 milljónum.
Eignir félagsins nema 237,47
milljónum dollara eða 29,4 milljörðum íslenskra króna. Eiginfjárhlutfall félagsins er 49,8 prósent. Hagnaður félagsins árið á undan var
hins vegar 3,5 milljarðar króna.
Ísfélagið var stofnað árið 1901 og
er elsta starfandi hlutafélag lands-

ins. Fyrirtækið gerir út sjö skip,
en þeirra stærst er Heimaey VE-1.
Fyrirtækið á töluverðar eignir í
öðrum félögum. Þar á meðal eru
13,4 prósenta hlutur í Þórsmörk
ehf. sem á útgáfufélag Árvakurs,
og helmingshlutur í sjávarútvegsfyrirtækinu Iceland Pelagic ehf.
Stærsti eigandi Ísfélags Vestmannaeyja er Guðbjörg Matthíasdóttir. Hún heldur á hlut sínum í
gegnum félagið Fram ehf. sem á ÍV
fjárfestingafélag sem á 82 prósenta
hlut í Ísfélaginu.
- jhh

Á LOÐNUVEIÐUM Ísfélag Vestmannaeyja er afkastamikið í loðnuveiðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

SÝRLAND, AP Hryðjuverkasamtökin
Íslamska ríkið (IS) birtu í gær
myndskeið sem sýnir fjöldaaftöku
tólf liðsmanna sýrlenska hersins.
Mennirnir voru allir hálshöggnir.
Myndskeiðið gaf einnig til
kynna að bandaríski hjálparstarfsmaðurinn Abdul-Rahman
Kassig, áður Peter Kassig, hefði
verið hálshöggvinn. Bandarísk
yfirvöld staðfestu það seint í gærkvöldi. Kassig hafði unnið við
að dreifa hjálpargögnum til sýrlenskra flóttamanna.
- hg

Lendingar á „neyðarbraut“ rúmt
hálft prósent af öllum lendingum
Síðustu ár jafngilda lendingar á NA/SV-braut Reykjavíkurflugvallar að jafnaði 0,62 prósentum heildarfjölda lendinga. Ekki liggur fyrir
skipting lendinganna milli neyðar- og/eða áætlunarflugs og annarrar umferðar.
Óli Kristján
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Tölur Isavia um lend-

ingar og brottfarir á Reykjavíkurflugvelli síðustu ár sýna sáralitla
hlutdeild norðaustur/suðvesturbrautarinnar stuttu (stundum nefnd
„neyðarbraut“, en heitir í gögnum
Isavia ýmist 06 eða 24 eftir því hvort
farið er um hana í norðaustur eða
suðvestur).
Þegar skoðaðar eru tölur um lendingar á Reykjavíkurflugvelli kemur
í ljós að síðustu sjö ár hafa lendingar á 06/24 brautinni að jafnaði verið
0,62 prósent allra lendinga á flugvellinum. Þannig voru þær 177 á
móti 24.806 í fyrra og 150 á móti
24.867 árið þar áður. Þá má sjá að
2007 var brautin líka sáralítið notuð,
með 68 lendingar á móti 32.112. Það
árið fór nýtingarhlutfall brautarinnar niður í 0,21 prósent.
Ekki kemur fram í gögnunum
hvernig fjöldinn skiptist eftir erindum eða eigendum vélanna sem þarna
lenda. „Lendingarnar eru skráðar á
brautir en ekki til dæmis hvort um
sjúkraflug er að ræða,“ segir í svari
Friðþórs Eydal, talsmanns Isavia.
Hann segir hins vegar verið að
leggja lokahönd á vinnu úr ítarlegri
gögnum en áður hafi verið notuð
og að niðurstöður verði birtar von
bráðar, líkt og Björn Óli Hauksson,
forstjóri Isavia, hafi reifað á opnum
fundi með nefndum Alþingis nýverið. „Niðurstöður af þeirri vinnu
ættu að skýra málið,“ segir hann.
Í máli Björns Óla á nefndafundi
Alþingis kom líka fram að færi svo
að 06-24 brautinni yrði lokað þá
væri það mat Isavia að nýtingar-

hlutfall Reykjavíkurflugvallar færi
niður í 95 prósent. Tölur um raunverulega notkun flugbrautarinnar
slá hins vegar á útleggingar sem
hafðar voru á lofti í kjölfarið um að
í slíku nýtingarhlutfalli myndi flugvöllurinn ekki nýtast 16 daga á ári.
Væri hlutdeild 06-24 brautarinnar
í lendingum síðustu sjö ár yfirfærð á daga ársins jafngilti það til
dæmis tveimur sólarhringum og sex
klukkustundum.
Af samtölum við reynda flugmenn má ráða að brautin sé stundum notuð bæði af Flugfélagi Íslands
og Mýflugi, þótt ekki sé það ýkja oft.
Hugtakið „neyðarbraut“ er enda
dregið af því að í reglum Isavia
kemur fram að helst eigi ekki að
nota brautina.
Þá er fleiri spurningum ósvarað
um gildi brautarinnar þegar kemur
að neyðarflugi með sjúklinga.
Þannig hefur ekki komið fram
hversu stór hluti af sjúkraflugi á
flugvöllinn er raunverulegt neyðarflug þar sem mínútur skipta máli í
að koma fólki undir læknishendur.
Þá er því ósvarað hvort fari saman
erfiðar aðstæður til flugs í Reykjavík og annars staðar á landinu, þar
sem flugvellir eru bara með einni
braut, því ekki er hægt að lenda
í Reykjavík nema að hægt sé að
leggja upp á brottfararstað.
Samkvæmt heimildum blaðsins er
06-24 flugbrautin bara notuð þegar
vindur stendur beint á hana. Styrkur
vinds þarf að auki að vera með
mesta móti til þess að trufla lendingar og brottfarir á hinum brautunum.
Flugmenn segja gildi brautarinnar hins vegar að nokkru kunna
að liggja í því að ekki sé lagt upp í
flug nema að ljóst sé að lending sé
fær í Reykjavík. Aðstæður kunni að
vera þannig að lending sé bara fær

➜ 06-24 brautin
BRAUT
13-31
2009
2010
2011
2012
2013

Á braut 06 er stefnan í norðausturátt. Þá er lent úr Skerjafirðinum og tekið á loft í átt að
Snorrabraut. Alla jafna er flugtak
óheimilt á þessari braut.

26.251
28.349
21.705
26.483
24.367

Á braut 24 er stefnan í suðvestur.
Aðflug er yfir Norðurmýri og
enda Snorrabrautar og tekið á
loft í átt að Skerjafirði.

BRAUT
6-24 (N)
2009
2010
2011
2012
2013

163
196
274
174
259

BRAUT
01-19
2009
2010
2011
2012
2013

21.548
23.432
22.028
22.742
25.245

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR ÚR LOFTI Hér má sjá heildarfjölda lendinga og flugtaka á hverri braut Reykjavíkurflugvallar, burt-

séð frá því úr hvaða átt er komið eða í hvaða átt var tekið á loft, síðustu fimm árin.

á „neyðarbrautinni“ þegar farið er
af stað, en breytist á leiðinni þannig
að hægt sé að lenda á annarri hvorri
aðalbrautinni. Í slíkum tilvikum sé
tilvist 06-24 brautarinnar hins vegar
forsenda þess að lagt sé upp til að
byrja með.

MYND/LOFTMYNDIR, MAP.IS

Lendingar undanfarin sjö ár
Braut
Aðalbrautir
NA/SV
Hlutfall

2007
32.112
68
0,21%

2008
26.601
179
0,67%

2009
23.900
130
0,54%

2010
25.891
170
0,66%

Veðurspá

2012
24.613
150
0,61%

2013
24.806
177
0,71%

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 20°
Aþena 20°
10°
Basel
10°
Berlín
Billund 10°
Frankfurt 10°

2

4

4

m/s

3°

2011
21.867
209
0,96%

m/s

m/s

3°

3°

5

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

9°
10°
10°
24°
11°
18°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

16°
29°
4°
10°
17°
6°

m/s

2°

2
m/s

13
m/s

4°

6°

5°

5°

7

m/s

4

5°
7°

5°

Á MORGUN
Allhvasst
allra
vestast,
annars
hægari
vindur.

m/s

2°

8°

7

m/s

6°

MIÐVIKUDAGUR
Suðlægar
áttir og
víða 5-10
m/s.
5°

5°

6°
11
m/s

m/s

3

8°

6°

ÁFRAM MILT Í VEÐRI Í dag verður yfirleitt skýjað S- og V-til og horfur á lítilsháttar
vætu SV-til en það léttir til norðanlands. Svipað veður á morgun en á miðvikudaginn
bætir í rigningu bæði sunnan- og vestanlands. Áfram nokkuð hlýtt miðað við árstíma.

8°

6°

Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður
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Sjálfstæðisflokkurinn myndi bæta
við sig þremur alþingismönnum
Stjórnarflokkarnir sækja báðir á í nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Bjarni Benediktsson, formaður flokksins, segist finna fyrir hljómgrunni við áherslur hans. Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, segir að skuldaleiðréttingin hafi áhrif til skamms tíma.
SKIPTING ÞINGSÆTA MILLI KJÖRDÆMA
Jón Hákon
Halldórsson

Norðvestur

jonhakon@frettabladid.is

Sjálfstæðisflokkurinn fengi kjörna
22 þingmenn ef kosið væri nú. Það er
þremur þingmönnum fleiri en hann
fékk í alþingiskosningunum 2013 og
yrði flokkurinn sá stærsti á landinu, samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar Fréttablaðsins.
Samfylkingin yrði næststærsti
flokkurinn með 12 þingmenn og
myndi bæta við sig þremur þingmönnum frá kosningunum 2013.
Framsóknarflokkurinn yrði þriðji
stærsti flokkurinn með níu þingmenn. Það er tíu þingmönnum færri
en hann fékk í kosningunum 2013 en
sami þingmannafjöldi og hann fékk
í kosningunum 2009.
Stjórnarflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur,
auka fylgi sitt í könnuninni frá því
í könnun Fréttablaðsins í október.
Sjálfstæðisflokkurinn fer úr 30,3
prósentum í 32,9 prósenta fylgi, en
Framsóknarflokkurinn fer úr 8,7
prósentum í 12,8 prósent. Björt framtíð fer úr 10,6 prósentum upp í 12,5.
Finnur fyrir vaxandi stuðningi
„Við gleðjumst yfir því ef við sjáum
fylgistölur á leiðinni upp,“ segir
Bjarni Benediktsson, formaður
Sjálfstæðisflokksins, um niðurstöðurnar. Það beri þó að hafa í huga að
kannanir hafi verið dálítið misvísandi og hann vildi gjarnan bíða og
sjá fleiri en eina könnun staðfesta
hreyfingu í þessa átt.
„En á hinn bóginn er því ekki að
neita að við finnum fyrir vaxandi
stuðningi við þær áherslur sem
við erum að beita okkur fyrir. Það
virðist vera ánægja með útfærslur
skuldaaðgerðanna, sem er augljóslega eitt af stærri málum ríkisstjórnarinnar,“ segir Bjarni. Þá
séu menn einnig að verða vitni að
ánægjulegri þróun annars staðar. „Það er lág verðbólga, vöxtur í
kaupmætti, afkoma ríkissjóðs miklu
betri en á horfðist,“ segir Bjarni.
Ástandið sé smám saman að lagast
og horfur ágætar. „Það væntanlega
skiptir máli líka,“ segir Bjarni.
Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, segir að flokkurinn
hafi fundið fyrir miklum hljómgrunni fyrir áherslur sínar að undanförnu. „Skuldaleiðréttingarútspilið
mun örugglega hafa einhver áhrif
til skamms tíma á fylgi flokkanna.
En það sem mestu skiptir er auðvitað heildarmyndin sem við blasir,
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6
að auka ójöfnuð og flytja skattbyrðina yfir á venjulegt fólk,“ segir hann.
Um það muni samfylkingarmenn
tala á næstu vikum. Þar nefnir hann
hækkun á matarskatti og „aðförina
að framhaldsskólunum“ sérstaklega.
Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar, segir
niðurstöðurnar ánægjulegar. „Við
höfum verið að mælast nokkuð lengi
með fylgi frá 12 og allt upp í 18 eða
19 prósent eftir því hvaða fyrirtæki
sér um kannanirnar. Ég býst við að
það megi lesa út úr öllum könnunum
til samans þá niðurstöðu að við virðumst hafa bætt fylgi okkar um 100
prósent miðað við kosningaúrslitin,“
segir Guðmundur.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
á föstudaginn eru afar skiptar skoðanir á afstöðu til skuldaleiðréttingarinnar. Af þeim sem tóku afstöðu
sögðust 56 prósent vera sátt, en 44
prósent sögðust ekki vera sátt. „Við
höfum tekið mjög einarða afstöðu
gegn þessari skuldaniðurfærslu og
bent á að hún sé ekki mjög ábyrg
efnahagsaðgerð og ekki ábyrg
meðferð á opinberu fé,“ segir Guðmundur. Flokkurinn hafi um langt
skeið andmælt þessari aðgerð.
Píratar með sex þingmenn
Þrjár kannanir sem Fréttablaðið
hefur gert í röð sýna að þingflokkur
Pírata myndi tvöfaldast að stærð frá
síðustu kosningum, fara úr þremur þingmönnum í sex. Samkvæmt
niðurstöðum könnunarinnar núna
fengi flokkurinn 9,2 prósent.
„Ég lít svo á að tíu prósent sé
raunfylgið okkar eins og er,“ segir
Helgi Hrafn Gunnarsson, þingflokksformaður Pírata. Hann segist þó taka skoðanakönnunum með
fyrirvara. Stuðningsmenn Pírata
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Framsókn
Sjálfstæðisfl.
Björt framtíð

séu fólk sem náist auðveldlega í,
ungt fólk sem sé nálægt síma og í
tölvu. Málstaður Pírata nái síður til
eldra fólks sem svarar síður í skoðanakönnunum en er líklegra til að
mæta á kjörstað.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
formaður Framsóknarflokksins,
vildi ekki tjá sig um niðurstöður
skoðanakönnunarinnar við Fréttablaðið. Hvorki náðist í Katrínu
Jakobsdóttur, formann VG, né
Svandísi Svavarsdóttur, formann
þingflokksins, við vinnslu fréttarinnar.

Samfylkingin
Vinstri græn
Píratar

6
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Um aðferðarfræði könnunarinnar
Skoðanakönnun Fréttablaðsins var
gerð 12. og 13. nóvember. Úrtakið
var 3.000 manna slembiúrtak úr
þjóðskrá og var hringt í 1.244 þar
til náðist í 800 manns í réttum
hlutföllum (lagskipt) samkvæmt
kyni, aldri og búsetu. Það er 64,3
prósenta svarhlutfall.
Spurt er: Hvaða lista myndir þú
kjósa ef gengið yrði til kosninga
í dag? Ef fólk er óákveðið er

spurt: Hvaða flokk er líklegast að
þú myndir kjósa? Ef fólk er enn
óákveðið er spurt: Er líklegra að þú
myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn,
eða einhvern annan flokk?
Eftir spurningu þrjú eru 57
prósent sem taka afstöðu, 16
prósent segjast ekki mundu kjósa
eða skila auðu, 11 prósent segjast
óákveðin og 16 prósent svara ekki
spurningunni.

www.ora.is

HÖFUM OPNAÐ FYRIR
SKRÁNINGAR Á VORÖNN

BÍÐUR NÝR FRAMI
EFTIR ÞÉR?

NÁMSKYNNING OG RÁÐGJÖF
ÞRIÐJUDAGINN 18. NÓVEMBER KL. 17.30
PROMENNT
Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550
promennt@promennt.is • promennt.is
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FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN
Stígðu þín fyrstu skref í tækniheiminum! Geysilega öﬂug námsbraut í kerﬁsstjórnun, aðeins í boði hjá Promennt.
Framabraut – Kerﬁsstjórnun er unnin í samstarﬁ við Microsoft og var námsbrautin sett upp í samvinnu við mörg
af stærstu upplýsingatæknifyrirtækjum á Íslandi með þarﬁr þeirra í huga.

AF HVERJU FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN?
Mikil eftirspurn er eftir fólki með sérfræðimenntun og sérfræðiþekkingu í upplýsingatækni um
þessar mundir og leita íslensk fyrirtæki í sívaxandi mæli eftir starfsfólki í nemendahópi
Promennt. Til þess að gera fólki kleift að kynnast þessum spennandi markaði bjóðum við upp á
geysilega öﬂuga tveggja anna námsbraut í kerﬁsstjórnun sem samanstendur af 7 námseiningum
(alls 520 kennslustundir). Með þessu námi er hægt að byrja alveg á byrjuninni og byggja upp
góða undirstöðu og grunn fyrir mjög kröfuharðar námseiningar sem á eftir koma. Að loknu námi
á Framabraut – Kerﬁsstjórnun eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar prófgráður
sem er sérlega mikilvægt að hafa í farteskinu þegar sækja á um vinnu í upplýsingatæknigeiranum.

FYRIR HVERJA?
Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir miklar kröfur til nemenda.
Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama á upplýsingatæknisviði með
kerﬁsstjórnun sem aðalgrein. Námið er því upplagt fyrir byrjendur í upplýsingatækni þar sem
hvorki er kraﬁst reynslu né annarrar menntunar á sviði upplýsingatækni.

FJÁRMÖGNUN
Ýmsar leiðir eru í boði til fjármögnunar á námsbrautinni (m.a. raðgreiðslur, styrkir frá stéttarfélögum,
styrkir fyrir atvinnuleitendur o.ﬂ.). Við hvetjum alla sem hafa áhuga að hafa samband við okkur og við
aðstoðum hvern fyrir sig við að ﬁnna bestu fjármögnunarleiðina.

Þessi námsbraut lítur virkilega vel út. Hún tekur á nær öllum þáttum daglegs starfs kerﬁsstjóra hjá miðlungsstóru
fyrirtæki og upp úr. Ég man ekki eftir að hafa séð svona heilstætt og markvisst kerﬁsstjóranám áður. Þetta nám er
hverrar krónu virði fyrir þá sem vilja verða góðir IT kerﬁsstjórar og þeir sem taka próﬁn eru komnir með menntun
og hæfni sem er alþjóðlega viðurkennd.“

Skráning fer fram á vefnum okkar, www.promennt.is, og þar má einnig ﬁnna allar nánari upplýsingar.

PIPAR \ TBWA

•

SÍA

•

142382

Bergþór Hauksson, Segment product owner in production hjá CCP og fyrrum forstöðumaður
upplýsingatæknisviðs hjá Sjóvá.

PROMENNT
Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550 • promennt@promennt.is • promennt.is

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
Undirbúningur: Námstækni með MindManager 12 std.
1. hluti: Tölvuviðgerðir A+ 50 std.
2. hluti: Network+ 50 std.
3. hluti: CCNA (Cisco Certiﬁed Network Associate) 126 std.
4. hluti: Virtualization 10 std.
5. hluti: MCSA 180 std.
6. hluti: Exchange 2013 50 std.
7. hluti: Verkefnadagar/lokaverkefni seinni annar 42 std.

Hefst: 26. jan. (síðdegishópur) og 27. jan. (kvöldhópur) 2015
Lýkur: 22. jan. 2016
Námskynning og ráðgjöf: þriðjudaginn 18. nóvember kl. 17.30
Verð án prófa: 799.000 kr.
Verð með 8 alþjóðlegum prófum: 999.000 kr.

Þegar ég lauk náminu fékk ég strax vinnu. Námið var gífurlega
skemmtilegt og krefjandi. Kennararnir eru allt toppfólk úr bransanum,
gríðarlegir viskubrunnar og mjög gott að nálgast þá til að fá aðstoð.“

Magnús Gylﬁ Hilmarsson,
(Framabraut - Kerﬁsstjórnun, lauk námi vor 2013)

EQM
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VEISTU SVARIÐ?

Náttúrustofa Norðausturlands telur að stuttnefja sé að hverfa úr Skoruvíkurbjargi á Langanesi:

Bjargfuglar eiga mjög undir högg að sækja
NÁTTÚRA Rannsóknir Náttúrustofu

1. Hver er nýráðinn framkvæmda- og
kynningarstjóri hljómsveitarinnar Of
Monsters and Men?
2. Kjósendur hvaða stjórnmálaﬂokks
voru síst sáttir við skuldaleiðréttinguna?
3. Eftir hvaða rithöfund er skáldsagan
Ástarmeistarinn?
SVÖR

Norðausturlands á ástandi sjófuglastofna sýna óheillaþróun, bæði til
skamms og lengri tíma litið. Fækkun einstakra tegunda er slík að
búast má við að þær hverfi með öllu
í stórum sjófuglabyggðum.
Á heimasíðu sinni greina starfsmenn Náttúrustofunnar frá reglubundinni vöktun sjófuglastofna á
Norðausturlandi undanfarin ár.
Vöktunin felur m.a. í sér árlegar
talningar í Skoruvíkurbjargi á
Langanesi og í Grímsey.

1. Kamilla Ingibergsdóttir. 2. Samfylkingarinnar. 3. Oddnýju Eiri Ævarsdóttur.

LÖGREGLUMÁL

KJARAMÁL

Tekinn á stolnum bíl

Hittast á samningafundi

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði í gær ökumann sem var grunaður
um akstur undir áhrifum fíkniefna.
Kom þá í ljós að maðurinn hafði aldrei
öðlast ökuréttindi og var þar að auki á
stolinni bifreið. Ökumaðurinn og tveir
farþegar hans voru vistaðir í fangageymslu vegna málsins.

Félag tónlistarskólakennara fundar
fyrir hádegi í dag með fulltrúum
sveitarfélaganna vegna kjaradeilu
kennaranna. Verkfall þeirra hefur nú
staðið yfir frá 22. október eða í nærri
fjórar vikur. Viðsemjendur hafa ekki
fundað með ríkissáttasemjara síðan á
mánudag fyrir viku.

KAFFI & TE

Þar segir að talningar í sumar
sýni t.d. að í Skoruvíkurbjargi bendi
niðurstöður til 42% fækkunar stuttnefju milli ára. Til lengri tíma litið
sýna niðurstöður talninga þar fram á
langvarandi fækkun tegundarinnar.
Er því svo komið að stuttnefju hefur
nú fækkað um 82% í Skoruvíkurbjargi frá 1986. Haldist þessi þróun
áfram má leiða líkur að því að stuttnefjur hverfi úr Skoruvíkurbjargi
eftir u.þ.b. fimm ár. Talningar sýna
einnig verulega snarpa fækkun langvíu (29% og 21%) á báðum stöðum.

Þar segir jafnframt að ritu hefur,
líkt og stuttnefju, fækkað mikið í
Skoruvíkurbjargi frá því 1986.
Fjöldi ritu þar á nýliðnu sumri var
sá lægsti frá upphafi talninga og
reyndist vera rétt um 16 prósent
af því þegar mest var árið 1994.
Minniháttar sveiflur hafa verið
í Grímsey síðan 2009 og virðist
ritu fjölga þar frekar en hitt. Frá
því reglubundnar talningar hófust þar hafa ekki verið fleiri ritur
á talningarsniðum í Grímsey en á
nýliðnu sumri.
- shá

STUTTNEFJA Stofnar svartfugla gefa eftir

víða í kringum landið.

MYND/FUGLAVERND

Búast við að fleiri
þolendur leiti hjálpar
Forsvarsmenn borgarinnar vegna átaks gegn heimilisofbeldi vilja samstarf við
önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Sérstök áhersla verður lögð á mál
fatlaðra kvenna og útlenskra kvenna, til dæmis túlkaþjónustu.
SAMFÉLAGSMÁL „Það hafa komið

Í NESPRESSOVÉLAR

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is
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fram óformlegar óskir um það frá
öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu að vinna þetta með
okkur, en við þurfum hins vegar
að innleiða þetta í okkar stóra velferðarkerfi. Það er eðlilegt fyrsta
skref, en við erum meira en tilbúin
í samstarf þegar við getum talað
af einhverri reynslu og þekkingu,“
segir Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar,
um átaksverkefni borgarinnar og
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu gegn heimilisofbeldi, spurð
af hverju verkefnið einskorðast
við Reykjavík í stað þess að öll
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu vinni að átakinu í sameiningu.
Eins og Fréttablaðið hefur
greint frá samþykkti borgarráð
einróma að grípa
til aðgerða gegn
heimilisofbeldi í
Reykjavík. Sett
verður upp föst
vakt til að vinna
með og styðja
fórnarlömb
heimilisofbeldis
ANNA
KRISTINSDÓTTIR og 24 aðgerðir
hafa verið teiknaðar upp sem miða að því að draga
úr heimilisofbeldi. Árlegur kostnaðarauki vegna verkefnisins verður
um 50 milljónir króna.
Sérstaklega er horft til þess
árangurs sem hefur náðst á Suðurnesjum, og verkefnið er að mörgu
leyti sambærilegt.
Anna segir enga ástæðu til að
halda annað en að vænta megi góðs
árangurs af verkefninu í Reykjavík eins og suður með sjó. Ein
stærsta breytingin, af mörgum, er
að starfsmaður velferðarþjónustunnar einbeitir sér að því að liðsinna þolendum ofbeldisins en
lögregla getur einbeitt sér að gerandanum. Eins að eftirfylgni í kerfinu er tryggð og innan viku er farið
inn á heimilið með lögreglu að nýju
til að grafast fyrir um hvernig mál

Trélím & límkítti

.DI¿KOp
6yNQDUI ULtOtIU QXPE~VNDS6pèRJKH\UWt'DQP|UNXiOLèQXYRUL)UDPWtèDUVêQ
(LQDU)UH\U(OtQDUVRQ6yOKHLPDKMiOHLJX6DPW|NXPXQJUDE QGD

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Tilkynningar um 1.211 mál 2012-2013
Árið 2012 bárust Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 618 tilkynningar um
heimilisófrið í Reykjavík en þar af voru 457 mál skilgreind sem ágreiningur
og 161 mál sem ofbeldismál. Á árinu 2013 bárust 593 tilkynningar en af
þeim voru 438 mál skilgreind sem ágreiningur og 155 mál sem ofbeldi.
Á fyrstu sex mánuðum ársins 2014 hafði 331 atvik verið tilkynnt, þar af
voru 244 tilvik skilgreind sem ágreiningur og 87 tilvik sem ofbeldi.
Samkvæmt upplýsingum úr skráningakerfi Barnaverndar Reykjavíkur
bárust, á tímabilinu janúar til ágústloka 2014, tilkynningar um átök á
heimilum 69 barna en þar af voru tilkynningar frá lögreglu vegna 54
barna.
Eftir að tilraunaverkefni Barnaverndarstofu og LHR lauk 2013 hófu
sálfræðingar Barnaverndar Reykjavíkur að bjóða börnum sem hafa orðið
fyrir eða orðið vitni að heimilisofbeldi viðtöl. Frá júlí 2013 til september
2014 voru þetta 50 mál en 77 börn komu við sögu. Í sumum tilvikum voru
börnin of ung til að geta nýtt sér viðtöl og var þá foreldrum boðið viðtal.
Heimild: Reykjavík gegn ofbeldi, greinargerð 15. október 2014.

hafa þróast. „Það var reynslan á
Suðurnesjum að málunum fjölgaði
í kjölfar átaksins þar. Við gerum
ráð fyrir að það gerist í Reykjavík
einnig, vegna þess að almenningur
sem ekki hefur leitað ásjár lögreglu
fer í meira mæli að óska eftir hjálp,
í krafti þessarar breyttu aðferðarfræði,“ segir Anna.
En átakið gengur enn lengra en
á Suðurnesjum, sem birtist í sérstakri áherslu á mál sem varða

konur af erlendum uppruna og fatlaðar konur.
„Vinnuhópur er þegar farinn
af stað til að skoða stöðu fatlaðra
kvenna, því aðstæður þeirra krefjast sérstakrar athygli. Hvað varðar konur af erlendum uppruna er
lögð meiri áhersla á túlkaþjónustu
svo dæmi sé nefnt, því það er mikilvægt að upplýsa þessar konur um
rétt sinn,“ segir Anna.
svavar@frettabladid.is

Fleiri líkamsleifar fundust undir flakinu:

Fjarlægja brak MH17
ÚKRAÍNA, AP Vinna er hafin við
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ÁTAK GEGN OFBELDI Draga á úr heimilisofbeldi í Reykjavík.

MS Pol
ollym
ymer límkítti
frá Bostik verð kr.
kr 1250

Sími 412 2500 www.murbudin.is

að fjarlægja flugvélarflak MH17
sem var skotin niður á flugi yfir
Úkraínu í júlí síðastliðnum. Vinnumenn hófust handa í gær við að
búta niður flakið og færa á stærðarinnar vörubíla. Aðgerðin mun
taka nokkra daga og brakið verður
að lokum flutt til Hollands þar sem
það verður rannsakað.
Tæplega þrjú hundruð manns
létust þegar flugvélin brotlenti,
flestir þeirra hollenskir og því
hafa hollensk yfirvöld tekið yfir
rannsóknina.
- nej

RANNSAKA FLAKIÐ Brak vélarinnar

verður flutt í bútum til Hollands þar
sem það verður rannsakað.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Ástæða 207
Það eru 206 bein í líkamanum sem eru þakklát þegar þú drekkur D-vítamínbætta léttmjólk. En ef
þig vantar enn eina ástæðu til að kaupa D-vítamínbætta léttmjólk þá styrkir þú með því söfnun
MS fyrir beinþéttnimæli fyrir Landspítalann. Beinþéttnimælir metur ástand beina á augabragði
og getur skorið úr um hvort þú sért með beinþynningu. Stöndum saman – styrkjum beinin.
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Ég nota
SagaPro
Hjálmar Sveinsson, verkefnastjóri

„Nú vakna ég úthvíldur“
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Fríðindi 65 starfsmanna breska ríkisins skert verulega í sparnaðarskyni:

Missa rétt sinn á bíl og bílstjóra
BRETLAND William Hague, fyrrver-

andi utanríkisráðherra Breta, og
Andrew Lansley, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, eru á meðal þeirra
háttsettu starfsmanna breska ríkisins sem hafa ekki lengur rétt á bíl
og ökumanni í fullu starfi. Opinberum starfsmönnum sem njóta
slíkra fríðinda var í vikunni fækkað
úr 78 í 13.
The Telegraph segir þetta lið
í áætlun Davids Cameron um að
minnka útgjöld ríkissjóðs. Ekkert ráðuneyti fái fleiri en einn bíl

og engum bílum verði ráðstafað til
varnarmála- eða heilbrigðisráðuneytisins. Opinberir starfsmenn
eru hvattir til að nota almenningssamgöngur.
Ráðherrum í ríkisstjórn Íslands
er öllum séð fyrir bíl og bílstjóra.
Greint var frá því á fimmtudag að
gengið hefði verið frá kaupum á
tveimur nýjum lúxusbílum fyrir
utanríkis- og fjármálaráðherra og
að nýr bíll yrði keyptur fyrir forsætisráðherra á næstu dögum.

WILLIAM HAGUE Hið opinbera borgar
ekki lengur fyrir bílstjóra ráðherrans
fyrrverandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

- bá

Fær ekki svigrúm
til að sinna eftirliti
Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari segir að embættið hafi lítið svigrúm til að
sinna lögbundnu samræmingar- og eftirlitshlutverki. Ákærumálum sem bárust
dómstólum frá ríkissaksóknara fjölgaði um 40 prósent á milli áranna 2012 og 2013.
STJÓRNSÝSLA Annir við afgreiðslu

mála hjá ríkis saksóknara leiða
óhjákvæmilega til þess að svigrúm embættisins til að sinna lögbundnu samræmingar- og eftirlitshlutverki verður lítið. „Það vill því
sitja á hak anum,“ segir Sigríður
Friðjónsdóttir ríkissaksóknari.
Ákærumálum sem bárust héraðsdómstólunum frá ríkissaksóknara fjölgaði um 40 prósent á milli
áranna 2012 og 2013, eða úr 180
málum í 253 mál. Þetta sést þegar
rýnt er í tölfræði í ársskýrslu
dómstólaráðs og héraðsdómstólanna 2013. Engu að síður sér Sigríður fram á að þurfa að láta einn
ákæranda fara, miðað við framlög
til embættisins á fjárlögum fyrir
næsta ár.
„Þessi gríðarlega fjölgun hefur
eðlilega í för með sér að ákærendur við embættið eru löngum stundum í dómstólunum og á meðan
bíða málin sem ekki er búið að
afgreiða. Hæstaréttarmálin eru
ekki inni í þessari tölu en þau voru
110 á síðasta ári,“ segir Sigríður.
Þá bendir Sigríður á að ríkissaksóknari hafi gefið út ákærur í

264 málum það sem af er þessu ári
og sent héraðsdómstólunum. Þetta
eru fleiri ákærur en bárust dómstólunum allt árið í fyrra.
„Ég minni á að ákærendur við
embætti ríkissaksóknara flytja
mál við alla héraðsdómstóla landsins sem kallar á tímafrek ferðalög. Þá er rétt að nefna í þessu
sambandi að mikil fækkun hefur
orðið á svokölluðum játningarmálum, það er málum sem að öllu
jöfnu hefði verið unnt að ljúka
með einu eða tveimur stuttum
þinghöldum á grundvelli játningar sakbornings.
Nú orðið er hart tekið til varna í
langflestum sakamálum og gerðar kröfur af ýmsum toga af hálfu
varnarinnar með tilheyrandi
seinkun málsins og enn frekari
mætingum í dóm og undirbúningi
af hálfu ákæruvaldsins,“ segir
Sigríður.
Þá segir Sigríður að kærumál
vegna ákvarðana lögreglustjóra
og sérstaks saksóknara um að
vísa kæru frá, hætta rannsókn eða
fella mál niður séu núna orðin 192
en hafi verið 166 allt árið í fyrra.

RÍKISSAKSÓKNARI Sigríður Friðjóns-

dóttir segir að mikil fækkun hafi orðið á
játningarmálum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þau mál þurfi að afgreiða innan
lögbundins frests sem er 30 dagar.
„Á þeim tíma þarf að fá gögn og
rökstuðning frá lögreglustjórum,
fara yfir gögnin þegar þau koma
og taka rökstudda afstöðu til þess
hvort ákvörðun lögreglustjóra eða
sérstaks saksóknara er staðfest eða
felld úr gildi,“ segir Sigríður og
bætir við að það megi líkja þessari
afgreiðslu við samningu dómsúrskurðar.
jonhakon@frettabladid.is
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ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
ﬁRISTUR-ÍSAFIR‹I
SÍMI 456 4751

KS
SAU‹ÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIR‹I
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖ‹UM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTA‹
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

SKOÐUN
Bjarni Benediktsson glímir við mikinn andbyr:

Tröll fyrir dyrum
fjármálaráðherra

F

rosti Sigurjónsson, þingmaður Framsóknarflokksins
og formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis,
segist ekki geta stutt hækkun neðra þreps virðisaukaskattskerfisins að óbreyttu. Það er hækkun matarskatts.
Frosti sagði, í þættinum Sprengisandur á Bylgjunni í
gær, að þær mótvægisaðgerðir sem Bjarni Benediktsson hefur
boðað dugi ekki til að Frosti, og sumir aðrir þingmenn Framsóknarflokksins, veiti áformum Bjarna brautargengi.
Frosti var spurður hvort
hann myndi styðja boðaðar
breytingar. „Aðeins ef það leiðir
til kjarabóta fyrir alla í samfélaginu,“ svaraði hann og sagði
Sigurjón Magnús
fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir
Egilsson
ekki duga. „Ekki það sem við
vorum búin að sjá. Það dugar
sme@frettabladid.is
ekki. Það verður að gera betur
og við eigum von á því að fá breytingar.“
Afstaða Frosta birtist svona sterkt og ákveðið og sama dag og
Davíð Oddsson skrifar í Reykjavíkurbréf sitt harða gagnrýni á
Bjarna Benediktsson um sama málefni. Ljóst er að Davíð er ekki
samþykkur og fyrir Bjarna munar um minna:
„Í tvö ár hefur íslenska ríkisstjórnin ekki fundið tíma frá
einhverju sem enginn veit hvað er en ætlar nú að keyra í gegn
á fáum vikum matarskatt á lægst launaða fólkið í landinu, hvað
sem tautar og raular. Eini ávinningurinn sem hægt er hugsanlega að sjá af því er að fá hrós bak við luktar dyr frá ótryggum
embættismönnum fyrir að hafa einfaldað virðisaukaskattskerfið
með því að fækka skattþrepum þess úr tveimur ofan í tvö.“ „Í
stað þess að hætta við ruglið eru boðaðar dularfullar „mótvægisaðgerðir“ sem er svo sannarlega ekki uppskrift að því að
„einfalda kerfið.““
Það er greinilega við ramman reip að draga, hjá Bjarna
Benediktssyni. Fleiri þingmenn Framsóknar en Frosti hafa lýst
yfir andstöðu við hækkun matarskattsins og ljóst er að Bjarni er
ekki búinn að tryggja sér meirihluta fyrir breytingunum. Hann
þarf að bjóða ósáttum þingmönnum betur. „Það verður að gera
betur og við eigum von á því að fá breytingar,“ sagði Frosti í
gær. Bjarni hefur við hvert tækifæri sem hann hefur fengið lýst
því yfir að hann sé ófáanlegur til að hætta við, draga í land. Það
hefur myndast spenna á stjórnarheimilinu.
Spenna er að aukast í Sjálfstæðisflokknum. Það er ekki bara
vegna matarskattsins. Davíð Oddsson og hans fylgjendur eru
verulega ósáttir að ekki skuli vera búið að draga umsóknina um
aðild að Evrópusambandinu til baka og Bjarni formaður verður
að lægja öldurnar, sem er ekki áhlaupaverk þar sem innan
flokksins eru ólík sjónarmið. Þeir sem vilja hætta ferlinu og þeir
sem umfram allt klára samningaviðræðurnar.
Bjarni styður Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, varaformann sinn.
Það gerir formaðurinn fyrrverandi trúlega ekki, ef mið er tekið
af skrifum hans um Hönnu Birnu. Andstaða Davíðs í þýðingarmiklum málum er Bjarna óheppileg. Varla ofsagt þegar sagt er
að það sé tröll fyrir dyrum Bjarna Benediktssonar.
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Ávextirnir
Þjóðfélagsrýnirinn og ritstjórinn
fyrrverandi Gunnar Smári Egilsson
er gagnrýninn á þá þingmenn sem
talað hafa gegn skuldaleiðréttingu ríkisstjórnarinnar. Hann segir
ómögulegt að vera á móti henni
en sækja samt sem áður um
fyrir sjálfan sig. Á Facebooksíðu sína skrifar hann: „Af
ávöxtum þeirra skuluð þér
þekkja þá. Það er ekki hægt
að vera á móti því í orði
að ríkið greiði niður skuldir
fólks með góðar tekjur
en sækja samt
um slíka niðurgreiðslu fyrir
sjálfan sig þótt
maður sé með
góðar tekjur.“

FJÁRMÁL

Jóhanna María
Sigmundsdóttir
þingmaður Framsóknarﬂokksins

Faxafen 10, 108 Reykjavík
668,4 fm. skrifstofu-/kennsluhúsnæði á jarðhæð

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/skólastofur, 2 stór fundarherbergi, eitt
tæknirými, rúmgott anddyri, stórt opið rými með móttökuborði, rúmgóða kaffistofu með innréttingu, Wc, þ.a. eitt með aðstöðu fyrir fatlaða auk sturtu.
HÆGT ER AÐ BREYTA RÝMINU Í VERSLUNARHÚSNÆÐI. Laust strax!

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari / Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Snúin staða
Frosti Sigurjónsson, formaður efnahags- og viðskiptanefndar þingsins,
sagðist í þættinum Sprengisandi
á Bylgjunni í gær ekki geta stutt
hækkun á matarskatti eins og
staðan væri á fjárlagafrumvarpinu í dag. Mótvægisaðgerðir sem kynntar hefðu
verið tryggðu ekki kjarabætur fyrir alla í samfélaginu.
Málið verður snúið fyrir
fjármálaráðherra þar sem
það er hlutverk nefndar
Frosta að fjalla
um efnahagsmál almennt,
þar með talið
skattamál.
fanney@frettabladid.is

Eigið fé í kringum núll

534 1020

TIL LEIGU/SÖLU

Skráið ykkur í Framsókn
Gunnar lætur ekki þar við sitja.
Hann segir alla þingmenn sem hafa
í verki stutt aðgerðirnar eiga heima
í Framsóknarflokknum. „Allir flokkar
á Alþingi, fyrir utan Pírata, styðja
í verki fordæmalaust rán efri
millistéttar á öryggisneti hinna
fátæku og veiku undir forystu
Framsóknar. Nú grípur ekkert
hina fátæku og veiku í fallinu.
Svei ykkur, þið sem hafið komið
ykkur fyrir í flokkum sem eitt
sinn börðust fyrir jöfnuði
og réttlæti. Skráið
ykkur í Framsókn. Þar
eigið þið
heima.“

HALLDÓR

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Allar nánari upplýsingar veitir:
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Um leið og þeir ríku sem þurfa ekki á peningnum að halda sækja um leiðréttingu og
bregðast svo hinir verstu við þegar þeir fá
að sjá upphæðina sem þeim var reiknuð því
þeim þykir hún of há, er gott að líta til þeirra
sem lítið eiga og eru að fá leiðréttingu.
Ef við skoðum útfærslu leiðréttingarinnar kemur fram að 70% fjárhæðar leiðréttingar rennur til einstaklinga sem eiga
minna en 11 milljónir í eigin fé og hjóna
sem eiga minna en 25 milljónir í eigin fé.
En tíðasta gildi leiðréttingarinnar er þar
sem eigið fé er í kringum núll.
Því er ekki hægt að halda því fram að
auðvaldsmenn séu að soga leiðréttinguna
til sín án þess að þurfa á henni að halda og
því síður hægt að skilja hvers vegna þetta
sama fólk sótti um valfrjálsa leiðréttingu á
verðtryggðum húsnæðislánum til þess eins
að koma ríkidæmi sínu á framfæri.
Því ef við lítum aftur á leiðréttinguna
þá mun stærstur hluti hennar fara til fólks
sem er yngra en 50 ára, á lítið eigið fé í
húsnæði sínu, er með lágar tekjur og skuldar á bilinu 15–30 milljónir.
Gíslataka leiðréttingar
Þetta er ekki auðvaldið, þetta er ekki fólkið
sem fór óvarlega og kom sér í ofurskuldir
og því síður er þetta fólk sem á mikið eigið
fé í húsnæði sínu.

➜ Því er ekki hægt að halda því

fram að auðvaldsmenn séu að soga
leiðréttinguna til sín án þess að
þurfa á henni að halda.
Ef við viljum fá nánara dæmi getum við
séð að 55% fjárhæðar leiðréttingar fer til
einstaklinga sem eiga minna en 4 milljónir
í eigin fé og hjóna sem eiga minna en 13
milljónir í eigin fé.
Þeir sem telja sig vel setta halda niðurstöðu leiðréttingarinnar í gíslingu, eins og
enginn megi gleðjast og helst eigi að fyrirlíta þá upphæð sem fólk sá birtast á skjánum hjá sér þann 11. nóvember síðastliðinn.
Með leiðréttingunni mun eiginfjárstaða
heimila í húsnæði aukast með beinum
hætti um leið og lág verðbólga og hækkandi fasteignamat styrkir stöðu þeirra. Um
4.000 aðilar munu færast yfir í jákvætt fé.
Þegar ráðstöfunartekjur aukast, afborganir lána lækka og eiginfjárstaða 54 þúsund heimila, það er 91 þúsund einstaklinga,
styrkist er ekki annað hægt en að fagna
með samborgurum sínum sem fá lækkun
verðtryggðra húsnæðisskulda þó hún sé
ekki full leiðrétting á þeim forsendubresti
sem varð. Við stígum þó skrefin í rétta átt.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is AÐSTOÐARFRÉTTASTJÓRI: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is VIÐSKIPTI: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Erla Björg Gunnarsdóttir erla@frettabladid.is
MENNING: Friðrika Benónýsdóttir fridrikab@frettabladid.is VÍSIR: Kolbeinn Tumi Daðason, kolbeinntumi@365.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Ekki að ræða það
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Þegar Búsáhaldabyltingin stóð sem
hæst fannst mörgum sem þátttakendur í henni sýndu alþingi óvirðingu. Þarna stóð fólkið og framdi
háreysti, reyndi að ná eyrum þingmanna sem vildu fá að vera í friði
við að ræða hugðarefni sín, vínsölu í verslunum – linnti ekki látum
fyrr en boðað hafði verið til kosninga á ný og helstu hrunkvöðlum
komið frá … Sem gekk nú svona og
svona. Og fór nú eins og það fór.
Fólkið þarna fyrir utan var
með öðrum orðum að reyna að fá
þingmenn til þess að ræða það að
efnahags- og bankakerfi landsins
hafði hrunið vegna gáleysislegs
framferðis eigenda bankanna. Því
fannst – með réttu eða röngu – að
þingmenn sinntu ekki vinnu sinni
með því að vilja ræða það. Það
taldi sig eiga kröfu á því: og þarna
mætti það fólkið með pott og sleif
og takt – og þrá eftir virðingarverðu alþingi.
Dixi
Um daginn sýndi forsætisráðherra
landsins alþingi Íslendinga meiri
vanvirðingu en því var nokkru
sinni sýnt í gjörvallri búsáhaldabyltingunni. Það gerði hann með

framgöngu sinni – eða öllu heldur
útgöngu – við umræður um stærsta
mál hans, svonefnda skuldaleiðréttingu – þar sem hann hafði
sjálfur framsögu, og hafði lýst því
hversu mjög hann hefði hlakkað til
þessa mikla gleðidags, þegar málið
kæmi loks til kasta þingsins. Hann
yfirgaf þingsalinn þegar hann
sjálfur hafði talað, gekk út: dixi
(eins og Sesar sagði: ég hef talað).
Sú skýring var seinna gefin á fjarveru ráðherrans að hann hefði
þurft að fara á fund hjá ASÍ, en sá
fundur hófst ekki fyrr en klukkan
17.00. Hann yfirgaf alþingi hins
vegar klukkan 16.00.
Á daginn kom að hann hafði
bara hlakkað til að heyra sjálfan
sig tala. Að öðru leyti hafði hann
ekki áhuga á að ræða það. Hann
gat ekki afborið að þurfa að sitja
í klukkutíma og hlýða á fulltrúa
andstæðra sjónarmiða ræða það,
rétt eins og honum er um megn að
ræða við aðra sjónvarpsmenn en
þá sem fara með fyrirfram samþykktar spurningar. Með útgöngu
sinni ýtti hann undir það sjónarmið að umræður á alþingi séu
málamyndagjörningur, formið
eitt, bara kjaftæði, og fyrir neðan
virðingu alvöru-ráðamanns að
sitja undir slíku. Með fjarvistum
sínum gróf hann frekar undan
virðingu alþingis en fólkið í búsáhaldabyltingunni: Það var að reyna
að fá þingmenn til að sinna vinnu
sinni; hann gaf til kynna að vinna
þingmanna væri þarflaus. Þeir
væru ekki til annars nýtir en að
ræða vínsölu í verslunum.

Ekki það: hann hefur umboð
þjóðarinnar, svona eins og flokkur með tuttugu og eitthvað prósenta fylgi hefur, og enn minna
samkvæmt könnunum, og vinstri
menn hver í sinni sérfylkingu.
Svona virkar þingræðið: þingmeirihluti ræður og ráðherrar sem
njóta trausts þingmeirihluta hafa
umboð til þess að taka ákvarðanir
um mikilsverð málefni.
Úr einu víginu í annað
Og nú höfum við fengið ómetanlega innsýn í starfshætti og siðferði á þeim stöðum þar sem
teknar eru ákvarðanir um mikilsverð málefni. Gísli Freyr Valdórsson mætti í Kastljós og játaði loks
að hafa sent frægt minnisblað úr
innanríkisráðuneytinu með viðbótum frá – tja – hverjum? Það
kom ekki fram. Gísli kom vel og
drengilega fyrir í viðtalinu en
sagði þó ekki allan sannleikann,
frekar en fyrri daginn: hann neitaði því að upplýsingar frá saksóknara hefðu orðið til þess að
hann ákvað að létta á hjarta sínu,
en sagði að samviskubitið hefði
um síðir orðið sér um megn. Sú
saga entist hálfan sólarhring. Daginn eftir kom í ljós í Fréttablaðinu
(sem staðið hefur sig vel í þessu
máli með nýjum ritstjórum) að
lögmaður Gísla hefði fengið upplýsingar um óyggjandi sannanir
fyrir sekt hans og þar með væri
leikurinn tapaður. Gísli gafst sem
sé ekki upp fyrr en í fulla hnefana. Við höfum horft á hann – og
yfirmann hans – hrekjast úr einu

Skilið …
Það er margt sem ég fæ HEILBRIGÐISMÁL þurfa ekki að bíða í fleiri,
ekki skilið. Ég fæ til dæmis
fleiri vikur eftir að hitta
ekki skilið af hverju það
hann.
ætti að rýra kröfu lækna
Við eigum skilið að
um leiðréttingu launa að
skattpeningar okkar nýtþeir eigi svo gott með að
ist í byggingu og rekstur
vinna meira. Enda gjaldnýs Landspítala en ekki
fellir slíkt sjónar mið alla
í að greiða hverri nefndkjarabaráttu allra stétta.
inni á fætur annarri.
„Finnst þér laun þín of lág? Eyjólfur
Við eigum skilið að
geta treyst því að læknFáðu þér bara aukavinnu!“ Þorkelsson
En barátta lækna snýst ekki verðandi heimilis- irinn okkar sé ekki
um það sem ég fæ skilið eða læknir
örþreyttur eftir óhóflega
vinnu.
ekki skilið – heldur um það
sem mér finnst Íslendingar eiga
Við eigum skilið heilbrigðiskerfi
skilið.
sem við erum stolt af.
Við eigum skilið að hafa okkar
Í mínum huga er málið einfalt.
persónulega heimilislækni og
Við eigum skilið heilbrigðiskerfi

➜ Við eigum skilið heil-

brigðiskerﬁ sem við erum
stolt af.
sem ljúft er að leita til og gott er að
vinna í. Ég held að allir séu sammála um það. Það sem ég fæ þó
ekki skilið er að stjórnmálamenn
komist upp með slíkt tómlæti
þegar heilbrigðiskerfinu blæðir út
eða virðast beinlínis hunsa aðvörunarorðin meðvitað.
Því mér þykir of vænt um heilbrigðiskerfið til að láta stjórnmálamennina brjóta það niður.
Slíkt eigum við sannarlega ekki
skilið!

víginu í annað, en aldrei gefist
upp, aldrei gefið upp annað en það
sem blasti við, neita, neita, neita,
aldrei, aldrei, aldrei segja satt.
Og úr því að Gísli sagði ekki satt
í játningu sinni, hví skyldum við
þá trúa honum þegar hann lætur
sem hann hafi einn staðið í þessu
stímabraki öllu?
Ekki það: hún hefur umboð.
Hanna Birna hefur þingmeirihluta á bak við sig. Forsætisráðherrann talar um hana sem
„fórnarlamb í málinu“ sem hlýtur
að vera Íslandsmet í óskammfeilni
án atrennu. Nema Hanna Birna
sjálf eigi metið þegar hún sagði
að komandi álit umboðsmanns
alþingis um hana skipti engu
máli – jájá, örugglega einhverjar
athugasemdir og við þurfum öll að
læra af þessu. En afsögn? Ekki að
ræða það.

➜ Á lagamáli heitir þetta
að reyna að hindra framgang réttvísinnar.

En annað vildi hún ræða við
útvalda menn. Sjálfur innanríkisráðherra, yfirmaður dómsmála í landinu, hafði þráfaldlega
samband við lögreglustjórann í
Reykjavík til þess að ræða við
hann um lögreglurannsókn á
ráðuneyti sínu sem nú hefur leitt
til þess að játning liggur fyrir,
reyndar vegna gagna í tölvu sem
hún gerði alveg sérstakar athugasemdir við að gerð væri upptæk.
Á lagamáli heitir þetta að reyna
að hindra framgang réttvísinnar.
Í þingræðisríki er það tilefni
afsagnar. Annað þarf naumast að
ræða.

Auglýsing um tillögu að breytingu á Svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands 2015, virkjanir á
veituleið Blönduvirkjunar
Skipulagsstofnun auglýsir hér með tillögu að breytingu á Svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands 2015, ásamt umhverfisskýrslu, vegna fyrirhugaðra virkjana á veituleið Blönduvirkjunar samkvæmt 4. tl. bráðabirgðaákvæða skipulagslaga nr. 123/2010 og lögum um umhverfismat
áætlana nr. 105/2006. Breytingartillagan er unnin að ósk Húnavatnshrepps.
Breytingin tekur aðeins til fyrirhugaðra framkvæmda á veituleið Blönduvirkjunar sem áhrif hafa á efni og/eða framsetningu gildandi svæðisskipulags. Um er að ræða stöðvarhús Kolkuvirkjunar ásamt að- og
frárennslisskurðum og stöðvarhús Friðmundarvirkjunar ásamt stíflu, lóni
og veituskurðum milli Smalatjarnar og Austara-Friðmundarvatns auk
vega að virkjununum. Að mati Skipulagsstofnunar samræmist
breytingartillagan meginstefnu svæðisskipulagsins en kallar á breytingu
á ákvæðum á skipulagsuppdrætti og í kafla 6.3 og 6.4 í greinargerð.
Breytingartillagan og umhverfisskýrsla verða til sýnis hjá Skipulagsstofnun að Laugavegi 166 í Reykjavík og á skrifstofu Húnavatnshrepps
á Húnavöllum frá og með mánudeginum 17. nóvember 2014 til og með
þriðjudagsins 30. desember 2014 á skrifstofutíma. Jafnframt verða
gögnin aðgengileg á eftirfarandi vefsíðum: www.skipulagsstofnun.is
og www.hunavatnshreppur.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á
að gera athugasemdir við breytingartillöguna til þriðjudagsins 30.
desember 2014. Athugasemdir skal senda til Skipulagsstofnunar,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík eða á netfangið
skipulagsstofnun@skipulagsstofnun.is.

AF NETINU
Tónlistarskólinn
Sá sem sættir sig
við það að börn alist
upp án tónlistar
hefur ekki hugmynd
um hvað raunverulega felst í hugtakinu
„menntun“. Tónlistarkennarar róa
lífróður þessa dagana vegna þess
að virði þeirra er einskis metið.
Það er einskis metið vegna þess
að þótt tónlist sé öllu hugsandi
fólki grunnþörf–þá telst hún ekki
í lagaflækjuumhverfi sveitarstjórna grunnþjónusta.
Ef stjórnmálamenn vakna
ekki og reka af sér slyðruorðið
og hætta sér til að skríða undan
borðunum og konfrontera excelskrílinn sem heldur skólakerfinu
í gíslingu fer að verða full ástæða
til að auka við mótmælin á
landinu og færa þau nær ráðhúsunum.
http://blog.pressan.is/ragnarthor
Ragnar Þór Pétursson

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

KYNNINGARFUNDUR Í SNÆLANDSSKÓLA
Boðað er til kynningarfundar miðvikudaginn 19. nóvember kl. 17:00 í samkomusal Snælandsskóla
Kynntar verða hugmyndir um að breyta húsnæðinu
að Furugrund 3 og Þverbrekku 8 úr verslunar- og
þjónustuhúsnæði í íbúðir (að hluta). Þá verða kynntar í
samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
skipulagslýsingar að breytingu á Aðalskipulagi
Kópavogs 2012-2024 fyrir framangreindar lóðir.
Skipulagslýsing er undanfari að gerð tillögu að
breytingu á aðalskipulaginu.
Athugasemdir
og
ábendingar
við
skipulagslýsingarnar skulu hafa borist skriflega
skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs,
Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á tölvupóstfangið
skipulag@kopavogur.is fyrir kl. 15:00 miðvikudaginn
18. desember 2014.
Kynningargögn og skipulagslýsingarnar eru
aðgengilegar á heimasíðu bæjarins: www.kopavogur.

Skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs
kopavogur.is
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ÞETTA GERÐIST 17. NÓVEMBER 1940

1558 Elísabet 1. tekur við konungdómi í Englandi og Írlandi eftir
hálfsystur sína. Þar með hefst Elísabetartímabilið á Englandi.

Stærsta guðshús þjóðkirkjunnar er vígt

1603 Sir Walter Raleigh er dreginn fyrir rétt í Winchesterkastala, ákærður fyrir þátttöku í Maine-samsærinu.
1631 Svíar leggja Frankfurt am Main undir sig.
1869 Súesskurðurinn milli Rauðahafs og Miðjarðarhafs er
opnaður.
1912 Íslenska guðspekifélagið er stofnað í Reykjavík.
1938 Vikan kemur út í fyrsta sinn, fyrsti ritstjóri hennar er
Sigurður Benediktsson.
1939 Starfsmannafélag ríkisstofnana, SFR, er stofnað.
1946 Þrjú hús gjöreyðileggjast og mörg skemmast mikið í bruna
í Þingholtunum í Reykjavík.

Akureyrarkirkja var vígð sunnudaginn
17. nóvember árið 1940 og var stærsta
guðshús íslensku þjóðkirkjunnar. Hún
var kennd við sálmaskáldið Matthías
Jochumsson og nefnd Matthíasarkirkja.
Vígsluathöfnin var hátíðleg. Sigurgeir
Sigurðsson, biskup Íslands, framkvæmdi
vígsluna sjálfa. Viðstaddir voru Friðrik J.
Rafnar vígslubiskup, tíu prestar og um
14-1500 kirkjugestir.
Kirkjan var teiknuð af Guðjóni Samúelssyni, þáverandi húsameistara ríkisins. Í

henni er meðal annars gluggi kominn
úr kirkju í Coventry á Englandi sem var
eyðilögð í síðari heimsstyrjöldinni.
Á svölum kirkjuskipsins eru lágmyndir
eftir Ásmund Sveinsson og skírnarfontur
kirkjunnar er gerður eftir fyrirmynd
Bertels Thorvaldsen.
Altaristaflan í Akureyrarkirkju er úr
fyrstu kirkjunni sem reist var á Akureyri
árið 1863. Það var danski listamaðurinn
Edvard Lehman sem málaði hana og var
hún færð kirkjunni að gjöf árið 1867.

1962 Samvinnubankinn er stofnaður.
1974 Viktor Borge, danskur píanóleikari og háðfugl, kemur fram á tónleikum með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1983 Mikligarður, stærsta verslun
landsins, er opnuð í Reykjavík í Holtagörðum við Sund.
1984 Jón Baldvin Hannibalsson er
kjörinn formaður Alþýðuflokksins.
Hann bauð sig fram á móti sitjandi
formanni, Kjartani Jóhannssyni.
1988 Linda Pétursdóttir er kjörin
Ungfrú heimur, átján ára gömul.

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

SAMÚEL ANDRÉS ANDRÉSSON
bátasmiður og kafari,
Gullsmára 9,

lést á Landakoti í faðmi fjölskyldunnar
að kvöldi 13. nóvember. Útför auglýst síðar.
Bergþóra Ásgeirsdóttir
Sigurður Á. Samúelsson
Rósa Hansen
Davíð Samúelsson
Kristján Andri Stefánsson
Ragnheiður Samúelsdóttir
Anna Berg Samúelsdóttir
Stefán Hrafnkelsson
barnabörn og barnabarnabörn.

AFMÆLISBARN „Það verður örugglega mikið sungið,“ segir Ragna þegar hún er spurð út í afmælisfagnaðinn næsta laugardag.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Er áttræð og yrkir dýrt
Ástkær eiginmaður minn, faðir, afi og langafi,

EGGERT JÓNSSON MELSTAÐ
sendibifreiðarstjóri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð 11. nóvember.
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju
fimmtudaginn 20. nóvember kl. 13.30.
Ragna G. Jóhannesdóttir
Anna Margrét Eggertsdóttir
Jónas Freyr Sigurbjörnsson
Hanna María Jónasdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
fósturfaðir, tengdafaðir, afi og langafi,

GUÐJÓN ÓLAFSSON
Lindarflöt 42, Garðabæ,

lést að Hrafnistu í Boðaþingi þann
9. nóvember. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju þriðjudaginn 18. nóvember
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Ljósið, Langholtsvegi 43.
Áslaug Sigurgrímsdóttir
Brynja Guðjónsdóttir
Unnur Þóra Jökulsdóttir
afabörn og langafabarn.

Sveinn Þór Hallgrímsson
Árni Einarsson

Kópavogsbúinn Ragna Guðvarðardóttir á áttræðisafmæli í dag en ætlar að halda upp á
það næsta laugardag. Hún er upprunalega Skagﬁrðingur og er skáld eins og margir þeirra.
„Viðtal? Ég veit ekki hvort ég hef tíma
í það. Því eldri sem maður verður því
meira er að gera,“ segir Ragna Guðvarðardóttir sem er áttræð í dag en
má ekki vera að því að halda upp á það
fyrr en næsta laugardag, 22. nóvember. Hún er á förum austur í Þorlákshöfn að lesa upp ljóð þegar ég næ í
hana í síma, svo afmælisviðtalið snýst
upp í ljóðaspjall í byrjun.
„Ég hef verið í ljóðahópi eldri borgara í Gjábakka í Kópavogi í fjórtán ár
og við höfum gefið út eina bók á ári
sameiginlega. Þórður Helgason dósent hefur verið með okkur allan tímann, kennt okkur og aðstoðað okkur
í bókaútgáfunni,“ segir Ragna og
heldur áfram. „Svo hafa einstaklingar innan hópsins líka gefið út bækur,
þar á meðal ég. Mín bók heitir Ljóðaland og öll ljóðin í henni eru ort undir
dróttkveðnum bragarhætti.“
Er langt síðan þú tileinkaðir þér hann?
„Það kom smátt og smátt að ég fór að
velta honum fyrir mér í ljóðahópnum.
Mér fannst hann svo sérstakur.“

Er ekki afar vandasamt að yrkja
dróttkveðið?
„Nei, það er svona eins og að ráða
krossgátur. Maður þarf að vera
dálítið góður í íslensku því tvö orð
í hverri línu þurfa að vera af sama
stofni, þau ríma í annarri hvorri línu
en ekki í hinni. Svo er líka stuðlun en
ekki endarím. Þetta er sama form og
notað var í Íslendingasögunum.“
Varstu byrjuð að yrkja áður en þú
fórst í Gjábakkahópinn?
„Ég hafði sett saman ferskeytlur og
gamanbragi en ekki ljóð sem hægt er
að kalla því nafni.“
Hvaðan ertu? „Ég er úr Fljótunum í
Skagafirði. Frá bænum Minni-Reitir,
frændi minn býr þar núna. Ég fór að
heiman um tvítugt og var í vinnu
hingað og þangað um landið til að
byrja með en flutti til Reykjavíkur
1968 og í Kópavoginn 1978.“
Spræk og heilsuhraust? „Já, eins og
er. Ég hef svo sem orðið veik en alltaf
hjarnað við aftur.“
Þú sagðist hafa fullt að gera, er

Ég er í kór eldri borgara hér í Kópavogi og í
danshóp sem iðkar línudans, svo spila ég boccia. Ég
var reyndar að koma úr
saumaklúbbi núna.
það félagslífið sem þú stundar svona
stíft?
„Já, ég er í kór eldri borgara hér í
Kópavogi og í danshóp sem iðkar línudans, svo spila ég boccia. Ég var reyndar að koma úr saumaklúbbi núna. Við
skólasystur af Varmalandi erum búnar
að vera með saumaklúbb í fjölda ára.“
Hvernig ætlarðu að halda upp á
afmælið næsta laugardag? „Ég ætla að
hafa opið hús í Gjábakka. Þar verður
örugglega mikið sungið. Dótturdóttir
mín er söngkennari í verkfalli svo hún
hefur nógan tíma til að skipuleggja
söngatriði.“
gun@frettabladid.is

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Þegar andlát
ber að höndum

önnumst við alla þætti
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Við þjónum allan sólarhringinn

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

NÝTT JAFNRÉTTISMERKI
Sæþór Örn Ásmundsson er höfundur verðlaunatillögu
að jafnréttismerki fyrir vottun á jafnlaunakerfum
fyrirtækja og stofnana. Aðgerðahópur stjórnvalda og
samtaka aðila vinnumarkaðarins um launajafnrétti og
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir hönnunarsamkeppninni.

FRÁBÆRT ÚRVAL
„Óháðir aðilar kanna
gæði bætiefna í Bandaríkjunum reglulega og
hefur Swanson ávallt
staðist ströngustu
kröfur um gæði og
styrk innihaldsefna,“
segir Ólafur Stefánsson,
framkvæmdastjóri hjá
Góðri heilsu.
MYND/GVA

GÆÐIN Í FYRIRRÚMI
GÓÐ HEILSA KYNNIR Swanson Health International framleiðir bætiefni
í hæsta gæðaflokki. Nýjar vörur bætast reglulega við úrvalið hérlendis.

S
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wanson Health International býður upp á
mikið úrval af vítamínum og bætiefnum auk
þess sem jurtalína þeirra er í algerum sérflokki hvað varðar verð og gæði að sögn Ólafs Stefánssonar, framkvæmdastjóra hjá Góðri heilsu, sem
er umboðsaðili þeirra hér á landi. „Við hjá Góðri
heilsu höfum á undanförnum árum boðið upp á
allar helstu vörur frá Swanson og aukum úrvalið í
hverjum mánuði. Nýjustu vörurnar eru Hair, Skin &
Nails og MSM-duft sem báðar hafa reynst viðskiptavinum okkar mjög vel.“
Swanson Health
International er sænskt
fjölskyldufyrirtæki í
Norður-Dakóta í Bandaríkjunum. Fyrirtækinu er
stjórnað af Lee Swanson
jr. en faðir hans stofnaði það í kjölfar þess að
greinast með gigt sem
síðar kveikti áhuga hans
á bætiefnum.
„Óháðir aðilar kanna
gæði bætiefna í Bandaríkjunum reglulega og
hefur Swanson ávallt
staðist ströngustu kröfur

um gæði og styrk innihaldsefna. Gæði eru algert
forgangsatriði hjá stjórnendum fyrirtækisins.
Ásamt því leggur Lee Swanson jr. mikla áherslu á
nýjar vörur en árlega eru fleiri hundruð nýjar vörur
settar á markað hjá Swanson og seldar úti um allan
heim.“
Hair, Skin & Nails styrkir hár og neglur auk þess
að hjálpa til við endurnýjun á frumum húðarinnar.
Það inniheldur meðal annars MSM, L-Cysteine og
klóelftingu ásamt fleiri efnum sem öll stuðla að heilbrigðari endurnýjun á hári, húð og nöglum.
Gló opnaði á dögunum glæsilega verslun í
Fákafeni og verður Hair, Skin & Nails á
25% afslætti þar alla þessa viku.
Það sama gildir hjá Góðri heilsu á
Njálsgötu.
Swanson-vörurnar fást í Góðri
Heilsu á Njálsgötu 1, Gló Fákafeni, Lifandi markaði, Blómavali,
Heilsuveri, Heilsuhúsinu og í
völdum apótekum.
Allar nánari upplýsingar má
finna á www.swanson.is.
FÆST VÍÐA
Fjölbreytt úrval vara frá Swanson fæst
hérlendis og sífellt bætist við úrvalið.

FÓLK| HEIMILI

Virkar lausnir frá OptiBac

ÅOne Week Flat´

Minnkar þembu og Vindgang

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

PRENTUN.IS

Fæst í apótekum og heilsubúðum
búð

Við kynnum
Philips Ambilight
9000 sjónvörpin

KERAMIKER Hanna Gréta Pálsdóttir keramiker á vinnustofunni í Íshúsinu í Hafnarfirði, þar sem átján listamenn hafa komið sér fyrir.
Opið hús verður næstkomandi laugardag milli klukkan 14 og 17. Hanna Gréta sýndi fyrstu nytjalínu sína á nýliðinni sýningu Handverks
og hönnunar í Ráðhúsi Reykjavíkur.
MYND/VALLI

GLERJAR MEÐ
ÍSLENSKU GRJÓTI

Engin venjuleg upplifun

HEIMILI Hanna Gréta Pálsdóttir keramikhönnuður sýndi sína fyrstu nytjahlutalínu á sýningu Handverks og hönnunar í Ráðhúsinu nýlega. Hún býr til
eigin glerunga og fær innblástur frá litadýrð hálendisins.

Ultra HD
með Android

É

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

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

Hausverkur Ekki þjást MigreLief

Mígreni
MigreLief

.is

fyrirbyggjandi fæðubótarefni

Betra blóðflæði betri heilsa
Blóðrásin ﬂytur súrefni
og næringarefni
til frumna líkamans

Eftir fertugt framleiðir líkaminn 50% minna Nitric Oxide.

Nitric Oxide hefur áhrif á og bætir: Blóðþrýsting, kólesteról, hjarta- æðaog taugakerﬁ, þvagblöðru, lifur, nýru, ofnæmiskerﬁ, astma, lungnaþembu.
Nitric Oxide stjórnar blóðﬂæði líkamanns.

www.SUPERBEETS.is

Fæst í Apótekum og heilsubúðum

Umboð: vitex ehf

Aukakílóin burt
Aptiless Thylakoids Spínat
Hvers vegna Aptiless?
googlaðu

thylakoids spinach
www.vitex.is - Fæst í 14 og 28 daga skömmtum. Útsölustaðir apótek og heilsubúðir.

g sérhæfði mig í glerungum í keramiknáminu en ég
útskrifaðist í sumar frá Cumbria í Englandi. Ég nota
náttúruefni í alla glerungana og bý þá til sjálf. Öll
efnin tengjast eldgosum á mismunandi stigum,“ útskýrir
Hanna Gréta Pálsdóttir keramikhönnuður en hún sýndi
sína fyrstu nytjahlutalínu, úr renndum steinleir, í Ráðhúsinu á sýningu Handverks og hönnunar.
Hanna er mikil útivistarkona og sækir innblásturinn í
hálendi Íslands. Hún vinnur til að mynda með eldfjallaösku og íslenskt grjót í glerungagerð.
„Ég nota mikið granít og efni sem ég kom með heim
frá Englandi en hef einnig verið að prófa mig áfram með
íslenskt grjót. Öskuna nota ég meira í skreyti. Glerungagerð er ástríða mín og ég fæ innblástur frá litadýrðinni
sem er að finna á hálendinu, miklu frekar en frá formum
fjallanna. Ég geng mikið á fjöll og ef mig vantar hugmyndir þá dríf ég mig út úr bænum, upp á fjall og horfi í litina
í umhverfinu,“ segir Hanna. „Formin á hlutunum hef ég
frekar einföld svo litirnir fái að njóta sín.“
Nytjalína Hönnu Grétu samanstendur af eldföstum
mótum, skálum, könnum og geymslustaukum undir kaffi,
sykur, salt og fleira. Hver hlutur getur staðið einn og sér
en allir tengjast þeir innbyrðis gegnum litatónana. Þá
hafa allir hlutirnir fleiri en einn notkunarmöguleika.
„Allt sem ég geri hefur fleiri en einn notkunarmöguleika. Eldfasta mótið er bæði til að elda og bera fram
í, til dæmis salat. Saltstaukana vann ég í samvinnu við
Norðursalt en lokið á staukunum er lítil skál sem hægt er
að skammta saltið með eða bera það fram í henni. Vatnskannan var hugsuð fyrir kalt, en má einnig nota undir te
og hita þá hunangið í teið í lokinu,“ útskýrir Hanna.
Línan fékk góðar viðtökur á sýningunni í Ráðhúsinu og
sér Hanna fram á að bæta við hana.
„Fólk var rosalega hrifið af því að sjá þessa gömlu liti
aftur. Hlutirnir minntu fólk á gamla tíma en þó var búið
að færa formin nær nútímanum. Það verður nóg að gera
en fram undan er einnig opnun á vinnustofunni. Ég er
einn af átján listamönnum og hönnuðum sem hafa komið
sér fyrir í gamla Íshúsinu við
Strandgötu í Hafnarfirði.
Undanfarnar vikur hefur
húsið verið standsett og
formleg opnun verður
næsta laugardag.“
Nánar má forvitnast
um verk Hönnu Grétu á
www.hannagreta.com.

HEITT HUNANG Vatnskanna sem einnig má nýta
undir te. Þá má hella hunangi
í lokið og nota hitann frá
teinu til að velgja hunangið.

NÁTTÚRULEGIR LITIR Hanna Gréta vinnur sjálf glerunginn á munina úr náttúrulegum efnum og hefur gert tilraunir
MYND/HANNA GRÉTA
með íslenskt grjót og eldfjallaösku.

SAMVINNA Hanna Gréta vann saltstauka í samvinnu við
Norðursalt. Lokið nýtist einnig sem skömmtunarskál undir
saltið.

NYTJAHLUTIR „Hlutirnir minntu fólk á gamla tíma en þó var
búið að færa formin nær nútímanum.“

FASTEIGNIR.IS
46. TBL.

17. NÓVEMBER 2014

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

*

100% þjónusta = árangur

Landmark leiðir þig heim!

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

Helluvað 1-5. Rvk - Glæsileg 4ra herb.
Opið hús að Helluvaði 1-5 í dag 17. nóv. frá kl. 17:30 til 18:00.
OP
Til sýnis glæsileg 4ra herb. íbúð
IÐ
að Helluvaði 1-5 í Reykjavík Íbúð
HÚ
S
merkt 03-02. í nýlegu húsi. Þrjú
herb., fallegt eldhús og baðherbergi, þvottarhús innan íbúðar.
Góð sameign og glæsilegt útsýni.

Verð 33,8 milj.
Allar frekari upplýsingar veitir
Heiðar í s: 693-3356
eða á heidar@valholl.is

Rituhólar 15. Rvk

Einbýli með stórbrotnu útsýni
Opið hús að Rituhólum 15 þriðjud 18.nóvember frá kl. 17:30 til 18:00.

OP

Í einkasölu 326,9 fm einbýlishús
með frábæru útsýni í EfraBreiðholti Reykjavíkur. Húsið
er skráð 199 fm , en hefur verið
stækkað með nýtingu á nestu
hæð. Húsið skiptist í fjögur herb.
rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi,
saunakleﬁ og geymslur. 30 fm
bílskúr með geymslu undir.
Falleg lóð og glæsilegt útsýni.

IÐ

HÚ

S

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

Hús á vinsælum stað
Miklaborg, fasteignasala
kynnir: Sérlega fallegt og vel
viðhaldið 224 fm einbýlishús
á einni hæð á sunnanverðu
Seltjarnarnesi. Húsið var byggt
árið 1997.
Komið er inn í anddyri með
góðum skápum en þaðan gengið
inn í hol. Eldhúsið er með
vandaðri innréttingu úr kirsuberjaviði á móti sprautulökkuðum
hurðum. Tengi er fyrir uppþvottavél og flísar á milli efri og neðri
skápa. Borðstofa er í beinu
framhaldi af eldhúsi og þaðan
gengið í sólskála sem snýr í
suðvestur. Gengið er niður tvö
þrep í bjarta og rúmgóða stofu.
Barnaherbergin eru þrjú. Þau
eru öll ágætlega rúmgóð (rúmlega 10 fm). Einu barnaherbergi
hefur verið breytt í skrifstofuherbergi en auðvelt er að breyta því
til baka. Hjónaherbergi er
rúmgott með skápum. Baðherbergin eru tvö, annað er gestasalerni með sturtu og hitt er

Vel viðhaldið hús á góðum stað á Seltjarnarnesi.

Þrastarhöfði – nýbygging

OP

Vorum að fá í sölu 257,2 m2
húsæði í þessu sögufræga húsi í
Álafosskvosinni. Eignin er laus til afhendingar strax. Eignin skiptist í dag í
stóran sal sem er búið að stúka niður
með léttum milliveggjum og flísalagt
baðherbergi með sturtu. Húsnæðið
er að mestu leiti óeinangrað.
V. 27,0 m..

262,2 m2 einbýlishús í byggingu við
Þrastarhöfða 61 í Mosfellsbæ. Eignin er ca.
fokhelt í dag. Samtals 262,2 m2, þar af
íbúðarhús 220,6 m2 og bílskúr 41,6 m2.
Góður staður neðarlega í botnlnaga, mikið
útsýni af efri hæð. Eignin er laus til
afhendingar strax. Eignin selst í því ástandi
sem hún er í, í dag. V. 39,7 m.

Fagrabrekka 25 - 200 Kópavogur

Laus strax

HÚ

Opið hús þriðjudaginn 18. nóv
á milli 17:30-18:00

Laxatunga – nýbygging

Falleg 113,5 m2 5 herbergja endaíbúð
á efri hæð í 2ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 22 í Mosfellsbæ. Rúmgóð og
björt íbúð sem skiptist í þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi m/
baðkari, þvottahús innaf baði, stofu og
eldhús. V. 35,9 m.

Gerplustræti 27 – 270 Mosfellsbær

Nýjar íbúðir

Laus strax

Rúmgóðar og glæsilegar íbúðir á
jarðhæð, ásamt bílastæði í bílakjallara.
Vönduð tæki. Glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Gólfhiti. Svalir og sérgarður
í suður.
Íbúð 105 sem er 133,1 m2,
4ra herbergja íbúð V. 37,9 m.

Lindasmári 5 - 201 Kópavogur
Falleg 83,9 m2, 3ja herbergja íbúð á
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi
við Lindasmára 5 í Kópavogi. Gott
skipulag. Fallegt útsýni suður svalir.
Frábær staðsetning. Stutt í skóla,
leikskóla, íþróttasvæði, alla þjónustu
og verslun. V. 27,9 m.

IÐ

S

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

Álafossvegur – 270 Mosfellsbæ

Allar nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason sölumaður
í síma 822 2307 eða
olafur@miklaborg.is

Klapparhlíð – 270 Mosfellsbæ

Nýtt á skrá

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

sunnanmegin í húsinu. Hellulagt
plan með hitalögn.
Falleg og vel skipulögð eign á
frábærum stað þar sem stutt er í
skóla og útivist.

rúmgott með baðkari og fallegri
innréttingu. Rúmgott þvottahús
með bakinngangi.
Bílskúr er góður með geymslu
inn af. Allar innréttingar eru úr
kirsuberjaviði og eru vandaðar.
Gólfefni er gegnheil hnota á
flestum gólfum nema votrýmum
en þar eru flísar. Garðurinn er
léttur í umhirðu og er lítil verönd

493,1 m2 einbýlishús á tveimur hæðum í
byggingu við Laxatungu 9 í Mosfellsbæ.
Eignin er laus til afhendingar strax. Eignin er
skráð 493,1 m2, þar af íbúð 194,6 m2,
geymsla 9,9 m2, kjallari 240,5 m2 og bílskúr
48,1 m2. Steyptur kjallari og timbur efri hæð.
Útveggir eru einangraðir og loft. Húsið er
klætt að utan með flísum. Lóð er grófjöfnuð.
V. 39,7.

Álmholt 15 - 270 Mosfellsbær

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

Íbúð 101 sem er 151,3 m2
5 herbergja endaíbúð V. 40,9 m.

Allt að 90% fjármögnun
Uglugata - 270 Mosfellsbær
Nýjar 4ra herbergja íbúðir með
sérinngangi í nýju fjórbýlishúsi sem
nú er í byggingu í Helgafellslandinu í
Mosfellsbæ. Mjög fallegur staður, stutt
í skóla og íþróttasvæðið að Varmá.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með
gólfefnum og innréttingum. Afhending
í febrúar 2015.
Uglugata 52
136,2 m2 íbúð á jarðhæð V. 38,9 m.
Uglugata 54
150,8 m2 íbúð á 2. hæð V. 41,8 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Helluvað 13 - 4ra herbergja endaíbúð

S
HÚDAG
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Eiðistorg 1 – Seltjarnarnesi. 2ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.
Eignin er til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
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.

Eignin er til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

S
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Falleg og vel skipulögð 78,1 fm. útsýnisíbúð
á efstu hæð með stórum svölum til suðurs og
austurs í góðu fjölbýlishúsi á Seltjarnarnesi. Mikil
lofthæð er í íbúðinni og kamína er í stofu. Rúmgóð
og björt stofa með kamínu. Þvottaherbergi og
geymsla innan íbúðar auk sér geymslu í kjallara.

PIÐIKU
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Verð 27,9 millj.

Verð 33,9 millj.

Íbúð merkt 0402.
Verið velkomin.

Íbúð merkt 0208.
Verið velkomin.

Hofakur - Garðabæ. 4ra herbergja íbúð útsýnisíbúð.

Efstaleiti „ Breiðablik“ – 4ra herbergja á efstu hæð.
4ra herbergja 154,3 fm. glæsileg útsýnisíbúð á 3.
hæð (efstu) í glæsilegu fjöleignarhúsi “Breiðabliki”
miðsvæðis í Reykjavík. Samliggjandi stórar stofur
með útgengi á svalir til suðurs, sjónvarpsherbergi
innaf stofum, rúmgott hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu og
hlutdeild í mikilli sameign. Á hverri hæð hússins
eru setustofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og
rúmgóðar. Húsvörður er búsettur í húsinu. Lóðin er
glæsileg með sundlaug, heitum pottum o.ﬂ.

Glæsileg 142,8 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum og frábæru útsýni auk sér bílastæðis í
bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á vandaðan og
smekklegan máta. Eikarparket er á gólfum og innréttingar og innihurðir eru úr eik. Bjartar stofur með
útengi á stórar svalir til suðurs með frábæru útsýni.
Húsið að utan er klætt með áli og því viðhaldslítið.
Stór sér geymsla í kjallara með góðri lofthæð og
gluggum. Frábær staðsetning mjög miðsvæðis
og stutt í skóla og aðra þjónustu.

Verð 55,0 millj.

Verð 47,9 millj.

Þórsgata. Heil húseign.

Sumarhús á vatnslóð við Þingvallavatn.
Nýlega endurnýjaður sumarbústaður á einstökum
stað á vatnslóð við Þingvallavatn. Bústaðurinn
stendur á 4.000 fm. gróinni eignarlóð í landi Nesja
með stórkostlegu útsýni yﬁr vatnið og fjallahringinn.
Timburverönd á þrjá vegu er við bústaðinn og
útsýnis nýtur af báðum hæðum. Landið er gróið
birki, furu og grenitrjám. Bústaðurinn er á tveimur
hæðum og efri hæðin er með háu risi sem gefur
aukna lofthæð.

192,9 fm. einbýlishús á þremur hæðum, að meðt.
2 sér geymslum, auk byggingarréttar við opið
svæði. Húsið hefur á undanförnum árum verið
mikið endurnýjað, m.a. gler, gluggar, gólfefni,
innihurðir, innréttingar baðherbergi og raﬂagnir.
Þak hússins er nýtt. Húsið hefur allt verið einangrað uppá nýtt að innan og klætt með gifsi.
Byggingarréttur að ca. 75 fm. er fyrirliggjandi
en mögulegt væri að fá hann aukinn enn frekar.
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð eign í
hjarta miðborgarinnar, sem vert er að skoða.

Verð 50,0 millj.

Verð 85,0 millj.
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KIRKJULUNDUR – GARÐABÆ.

RÚGAKUR – GARÐABÆ. SÉRINNG.

SELVOGSGRUNN.

GRETTISGATA.

85,6 fm. íbúð á 1.hæð í lyftuhúsi með afgirtri verönd til
norðausturs. 6,6 fm. geymsla í kjallara. Sér bílastæði í
bílageymslu. Fullbúin með gólfefnum (eikarparket). Búið að
ﬂísaleggja baðh.og þvottah.. Sérsmíðaðar innréttingar. Staðsetning er afar góð í miðbæ Garðabæjar.
33,4 millj.

- 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.

- 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.

90,0 fm. íbúð á 1. hæð með stórum suðursvölum og sér
bílastæði á lóð. Íbúðin hefur verið mjög mikið endurnýjuð á sl.
mánuðum, m.a. eldhúsinnréttingar og tæki, gólfefni o.ﬂ. Nýtt
tvöfalt gler, nýjir gluggar og nýtt svalahandrið. Svalir til suðurs.
Sér bílastæði á baklóð.
37,5 millj.

44,9 millj.

BAKKASEL

32,4 millj.

LAUGARÁSVEGUR

Bakkasel – Reykjavík.

Laugarásvegur - 4ra – 5 herbergja útsýnisíbúð.

Mjög gott 172,2 fm. sérbýli á þremur hæðum í tvíbýlishúsi á útsýnisstað í Seljahverﬁ auk 19,5 fm bílskúrs, samtals er eignin
191,7 fm. að stærð. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum m.a eldhúsið allt opnað og sett ný vönduð innrétting. Einnig
er búið að endurnýja bæði gesta wc og baðherbergi. Mikil lofthæð í stofum. Lóðin nýlega hellulögð með hitalögnum undir.
Frábært útsýni. Verð 47,0 millj.

154,2 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi auk sameignar í kjallara í fallegu fjórbýlishúsi á frábærum
stað við Laugarásveg. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Íbúðin er björt með stórum gluggum. Stofa og borðstofa í opnu
veglegu rými með gluggum er snúa í austur, suður, suð- vestur og norður. Þrjú herbergi. Einstaklega glæsilegt útsýni er yﬁr
Laugardal og borgina, sjóndeildarhringurinn óskertur frá Bláfjöllum yﬁr til Akraness og Snæfellsjökuls. Eignin býður
upp á heilmikla möguleika og staðurinn er óviðjafnanlegur. Verð 59,9 millj.

Sóltún 28. 4ra – 5 herbergja íbúð á efstu hæð

Norðurbrú – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja íbúð

Eignin er til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
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Mjög góð 141,9 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á
tveimur hæðum, 8. hæð og ris, að meðtaldri 8,5
fm. sér geymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir sér stæði
í bílageymslu. Samliggjandi setu- og borðstofa.
Svalir til austurs. Eldhús er hálfopið í stofu með
vönduðum innréttingum. Þrjú herbergi. Innbyggð
ljós eru í loftum neðri hæðar. Þrefalt gler er í öllum
gluggum, sem eru álgluggar. Húsið er klætt að
utan með lituðu áli.

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.
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Verð 41,9 millj.

Verð 58,5 millj.

Íbúð merkt 0803.
Magnús og Guðrún á bjöllu.
Verið velkomin.

Flyðrugrandi 8 - 5 herbergja íbúð.
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Snorrabraut 33a - 2ja herbergja íbúð
Eignin er til sýnis 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.

Eignin er til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
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Góð 65,9 fm. 2ja herbergja íbúð á 3. hæð ( að
meðtaldri 6,1 fm. geymslu) við Snorrabrautina.
Íbúðin er á efstu hæð og skiptist í forstofu/hol,
eldhús með eldri innréttingu, herbergi með útgangi
á svalir til austurs, rúmgóða stofu og baðherbergi.
Íbúðin er laus til afhendingar ﬂjótlega.
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Verð 23,9 millj.
Verið velkomin.

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

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA - 6 HERBERGJA

MIÐHOLTT HAFNARFIRÐI. FRÁBÆR ÚTSÝNISSTAÐ
A UR.

BLIKANES – GARÐABÆ

MELABRAUT – SELTJ.NES 4RA HERB. MEÐ SÉRINNG.

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 er laus til afhendingar nú þegar.
Óhindrað útsýni er til suðurs, vesturs og norðurs.
67,9 millj.

Glæsilegt og vel staðsett um 265 fm. einbýlishús á tveimur pöllum á sunnanverðu
Arnarnesi. Húsið var allt innréttað uppá nýtt árið 2006 m.a. voru bæði baðherbergi
endurnýjuð, lagður gólfhiti í allt húsið og skipt um raﬂagnir og neysluvatnslagnir.
Rúmgóðar og bjartar samliggjandi stofur, vandað eldhús með hvítum sprautulökkuðum innréttingum. Lóðin er nýlega mikið endurnýjuð.
99,0 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.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Á FLÖTUNUM Í GBÆ.

RITUHÓLAR – FRÁBÆR ÚTSÝNISSTAÐ
A UR

STRANDVEGUR – GBÆ. 5 HERB. ENDAÍBÚÐ.

210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðt. 48,8 fm. innréttuðum bílskúr. Húsið var
nánast allt endurnýjað hið innra og ytra fyrir ca. 5 árum. Gólfefni eru ný, allar innréttingar, eldhús og baðherbergi. Rúmgóð setustofa, borðstofa og stór skáli opinn við
stofu. Að utan var húsið einangrað uppá nýtt og klætt með ﬂísum. 1.046 fm. gróin
lóð með verönd til suðurs og fallegri lýsingu.
74,9 millj.

Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka 3ja herbergja íbúð með sér inngangi
á neðri hæð hússins. Þrjár samliggjandi stofur með mikilli lofthæð. Fallegur arinn er
í arinstofu. Eldhús með nýlegum innréttingum. Stórt fjölskyldurými. Auðvelt er að
sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. Tvöfaldur bílskúr. Lóðin er 850,0 fm að stærð
með steyptum bomanite veröndum.
95,0 millj.

Glæsileg 131,3 fm. endaíbúð á 2. hæð með gluggum í 3 áttir auk sér bílastæðis
í lokaðri og upphitaðri bílageymslu í kjallara hússins. Samliggjandi stofur með
útbyggðum glugga til suðurs og útsýni til sjávar. Útgengi er úr stofu á skjólsælar
svalir til suðurs. Eldhús með fallegum eikarinnréttingum. Fjögur herbergi. Húsið er
álklætt að utan og því viðhaldslítið.
44,9 millj.

EYVINDARHOLT
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Eyvindarholt - Einstök staðsetning á Álftanesi.

Kaldalind 1, Kópavogi - Glæsilegt einbýlishús

Glæsilegt og algjörlega endurbyggt frá grunni 240,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum sem er búið að skipta í þrjár íbúðir sem
eru allar með sérinngangi. Húsið stendur á 2.532 fm. eignarlóð og er einstakt útsýni af báðum hæðunum. Eldra hús sem stóð
á lóðinni var riﬁð árið 2002 og byggt nýtt hús á grunninum og síðan byggð 84 fermetra vinnustofa við húsið árið 2004 sem er
nýtt sem íbúð í dag. Eignin stendur á einum besta stað á Álftanesinu með ótrúlegu útsýni til Bessastaða og víðar.

Eignin er til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Stórglæsilegt, virkilega vandað 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 á afar vandaðan og smekklegan máta úr vönduðum byggingarefnum og mikið er af föstum innréttingum.
Innihurðir eru sérsmíðaðar, og extra háar. Mjög mikil lofthæð er í öllu húsinu. Eign sem vert er að skoða.
Verð 82,0 millj. Verið velkomin.

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

TJARNARSTÍGUR 11 - 170 SELTJ.NES

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

SKÚLAGATA 42 - 101 RVK.

BOÐAGRANDI 7 - 107 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 02-03.
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ÍBÚÐ MERKT 06-02.
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Fallegt einstaklega vel staðsett einbýlishús sem er timburhús á steyptum kjallara. Húsið er kjallari, hæð og rishæð. Stór ræktuð lóð með miklum trjágróðri
og grasflötum. Séríbúðaraðstaða er í kjallara. Endurnýjað að hluta m.a nýleg
gólfefni miðhæðar og nýr stigi milli hæða, raflagnir yfirfarnar , drenlagnir endurn. og fl. Tvennar svalir, glæsilegt útsýni. Eignin verður sýnd mánudaginn
17.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 61 m. 8289

LAUFENGI 3 - 112 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 02-02.


2ja herbergja falleg íbúð á 6. hæð í lyftublokk með sérinngang af svölum.
Glæsilegt útsýni. Mikil sameign. Sér geymsla fylgir í kjallara en flatarmál
hennar virðist ekki vera inn í heildarstærð íbúðarinnar. Góð áhvílandi lán. Laus
strax. Eignin verður sýnd mánudaginn 17.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 23,8 m. 8263

BERGSTAÐASTRÆTI 65 101 RVK.

LAUGARÁSVEGUR 26 - 104 REYKJAVÍK
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3ja herbergja falleg endaíbúð á 2. hæð með tvennum svölum og fallegu útsýni.
Íbúðin er mjög björt og með gluggum til suðurs austurs og norðurs. Eignin
verður sýnd mánudaginn 17.nóvember milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 28,5 m.
4459


4ra herbergja íbúð í risi við Bergstaðastræti. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu,
þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
18.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37,9 m. 4552

VATNSSTÍGUR 21 101 RVK.

MÁNATÚN 3 - 105 REYKJAVÍK

ÍBÚÐ MERKT 02-02.


Glæsilegt og bjart ca 235 fm parhús á tveimur hæðum auk útsýnisturni með
glæsilegu útsýni yfir Laugardalinum. Einstök staðsetning þar sem lóðarmörk
liggja að dalnum. Stór stofa, svalir og fallegur og skjólsæll garður til suðurs.
Eignin er innréttuð á fallegan máta og með innbyggður bílskúr. Eignin verður
sýnd miðvikudaginn 19.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 82,5 m. 2057

HRAUNBÆR 174 - 110 RVK.

GLÆSILEG ÍBÚÐ

ÍBÚÐ MERKT 02-03.
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Um er að ræða 135,7 fm íbúð í hinu nýja Skuggahverfi. Íbúðin er staðsett á 2.
hæð með glæsilegu útsýni á þrjá vegu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og
gólfefni eru sérvalinn. Íbúðin er mjög björt og með hærri lofthæð en almennt
gerist. Sérstök hljóðeinangrun er milli íbúða. Húsið er einangrað að utan og
klætt með zinki og steinflísum. Húsvörður er í húsinu. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 18.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 65,0 millj.


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. V. 88,8 m. 4600

VESTURGATA 18-20 - 220 HFJ.


Íbúð 0203 er 3ja herbergja 81,4 fm íbúð á 2.hæð (einn stigi upp) í að sjá góðu
fjölbýlishúsi ofarlega í Hraunbænum. Íbúðin er í fínu standi og er nýlega
máluð, endurnýjaðir fataskápar og eldhús fyrir einhverjum árum síðan. Góður
sameignargangur. Laus strax, sölumenn sýna. Eignin verður sýnd mánudaginn 17. nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 23,5 m. 8329

ÞINGVAÐ 61-81 110 RVK.

BÁSBRYGGJA 13 110 RVK.

MÖGULEG 90-95% LÁN.

ÍBÚÐ MERKT 01-02.
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Til sýnis og sölu 2ja til 4ra herbergja nýjar íbúðir í tveimur húsum á einstaklega góðum stað ofan við Norðurbakka hafnarinnar í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru
til afhendingar strax annað hvort fullfrágengnar með glæsilegum innréttingum
og öllum gólfefnum eða fullbúnar án gólfefna. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 18. nóvember milli kl 17:15 og 17:45 Verð frá 31,5 m. 8322



Falleg mjög vel skipulögð 77,7 fm íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði
í bílageymslu. Sérinngangur af svölum. Frábær staðsetning. Tvö svefnherb.
Linoleum dúkur á gólfum. Rúmgott eldhús. Eignin er fyrir allan aldur ekki bara
50 ára og eldri. Eignin verður sýnd mánudaginn 17.nóvember milli kl. 17:15 og
kl. 17:45. V. 28,8 m. 8267
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Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali


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


3ja herbergja 100 fm íbúð á 1.hæð (slétt inn) í góðu álklæddu húsi í Bryggjuhverfinu. Sérinngangur og sérverönd í suðvestur. Parket, góðar innréttingar.
Tvö svefnherb og stofa. Sérgeymsla innan íbúðarinnar. Íbúðin er laus strax
og sölumenn sýna. Eignin verður sýnd mánudaginn 17.nóvember milli
kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 27,0 m.8357

EINBÝLI

Stakkholt 2 - 4 Fullbúin sýningaríbúð

Hagamelur 49 - 107 Reykjavík.
207,7 fm einbýlishús á einni hæð, eignin er skráð á
byggingarstig 4 og matsstig 8 en er rúmlega tilbúið til
innréttinga. fjögur svefnherbergi (3 samkv. teikningu)
Frágengið hellulagt bílaplan. Mjög gott skipulag og góð
staðseting. V.43,5 m. 8295

Fallegt og bjart 285,5 fm parhús við Hagamel. Um er að
ræða stórt og gott fjölskylduhús þar sem möguleiki er að
hafa fimm svefnherbergi samkvæmt teikningu en í dag
eru þau fjögur. Vinsæll staður í vesturbæ Reykjavíkur þa
sem stutt er í helstu þjónustu eins og verslun, sundlaug
skóla og fl. V. 89 m. 4339
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Fjóluvellir 7 - 221 Hafnarfjörður

RAÐHÚS

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

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

Nesbali 4 - 170 seltjarnarnesi - Raðhús á
tveimur hæðum

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

4076

4RA-6 HERBERGJA

Gott 203 fm 2ja hæða raðhús á góðum stað á Seltjarnarnesi. Stórar suður svalir og fallegt útsýni til norðurs.
Fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi og 35,8 fm. bílskúr. V. 57 m. 8391

Selvað 3 - 110 Reykjavík
Orrahólar 3 - 111 Reykjavík
Miðbraut 38 - 170 Seltjarnarnes
Gott fimm herbergja 246 fm einbýlishús á einni hæð á
Seltjarnarnesinu með sundlaug á lóð. Um er að ræða
fimm herbergja hús ásamt bílskúr, sána og setustofu
skála. V. 72,9 m. 3763

Bergsmári 2- 201 Kópavogur
Fallegt 203 fm pallbyggt einbýlishús sem stendur á
hornlóð með mjög góðu útsýni. Um er að ræða stein-og
timburhús með innbyggðum bílskúr. Laust við kaupsamning. V. 49,5 m. 3688

Rjúpufell 32 - 111 Reykjavík
Endaraðhús á einni hæð 133,2 fm og bílskúr 23,1 fm.
Samt. 156, 3 fm Húsið er talsvert endurnýjað. Fjögur herbergi, endurnýjað baðherb og endurnýjað eldhús, parket
og flísar. Suðurgarður. Laust strax, sölumenn sýna. 36,9
m. 8339

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

3JA HERBERGJA

Selvað 3 íbúð 0406 er glæsileg fullbúin 96,6 fm 3ja
herbergja íbúð á 4.hæð (efstu) í nýlegu lyftuhúsi á mjög
góðum stað í Norðlingaholti með stórum suðaustursvölum og fínu útsýni, sérinngangur. Stæði í bílageymslu.
Tvö góð herbergi. Fullbúin íbúð á fínum stað, eignin er til
afhendingar við kaupsamning. V. 30,9 m. 8314

2JA HERBERGJA

Þórðarsveigur- 4. hæð í lyftuhúsi

Auðbrekka 34 - 200 Kópavogur

3ja herbergja falleg íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði
í bílageymslu. Sér inngangur er af svalagangi. Fallegt
útsýni V. 27,5 m. 8386

Góð 62,6 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu
þríbýlishúsi við Auðbrekku. Snyrtileg íbúð miðsvæðis
í Kópavogi þar sem stutt er í helstu þjónustu eins og
verslanir, barna- og framhaldsskóla. V. 21,9 m. 8366

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

LÓÐIR

PARHÚS
Naustabryggja 15 - 110 Reykjavík
Íbúð 0103 er 3ja herbergja 88,4 fm íbúð á 1.hæð í
álklæddu lyftuhúsi. Eignin er mjög vel skipulögð og eru 2.
svefherbergi, rúmgóð stofa og borðstofa, sérþvottahús
og geymsla innan íbúðarinnar. Íb. er nýl. máluð og laus
við kaupsamning. V. 25,9 m. 8330

Rauðamýri 15 - 270 Mosfellsbæ

Hjallasel - fyrir eldri borgara. LAUST STRAX
Mjög gott og snyrtilegt 70 fm parhús á einni hæð fyrir
eldri borgara. Seljahlíð sem er hjúkrunar- og þjónustuheimili fyrir aldraða, er hinum megin við götuna. Í Seljahlíð
er góð þjónusta svo sem matur, snyrting, hárgreiðsla og
mikið félagsstarf. V. 27,5 m. 8371

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

Lautarvegur 10-16 - 103 Reykjavík
Um er að ræða fjórar lóðir. Lóðirnar eru ætlaðar undir
sérhæðir. Á hverri lóð er heimilt að byggja hús á þremur
hæðum með kjallara undir grunnfleti íbúðar. Í hverju húsi
skulu vera 3 íbúðir sér inngangur skal vera í allar íbúðir,
bílskúr og 2 bílastæði fylgja stærri íbúðunum. V. 36 m.
hver lóð 4345

ATVINNUHÚSNÆÐI

HÆÐIR
Háaleitisbraut 26 108 Rvk.
3ja herbergja 91,1 fm endaíbúð á 2. hæð ásamt bílskúr.
Parket, austursvalir. Mjög snyrtileg sameign. Sam.þvottahús. Frábær staðsetning. Laus strax. V. 25,9 m. 8301

Tjarnarból 15 - 170 Seltjarnarnes
Hraunprýði 2 - 210 Gbæ Parhús í byggingu
Fallegt og vel skipulagt 240 fm tveggja hæða parhús
í byggingu á fallegum stað við Hraunprýði í Garðabæ.
Húsið er skráð á byggingarstig 4 sem er fokheld bygging,
þó var búið í húsinu á efri hæð með bráðabyrgða innréttingum. Eignin selst í því ástandi sem hún er í við skoðun.
V. 52 m. 4439

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

Linnetsstígur 2 - 220 Hafnarfjörður
Gnoðarvogur 32 - 104 Reykjavík
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

Linnetstígur 2 er 107 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð
i nýlegu húsi sem er blanda íbúðar og atvinnuhúsnæðis í miðbæ Hafnarfjarðar ásamt tveimur stæðum í
bílageymslu. Hentar mjög vel sem verslun eða kaffihús
o.m.fl. Steinteppi. Góður salur. Stendur við torgið. Til
afhendingar strax, sölumenn sýna. V. 27,5 m. 4323

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 198 4

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Sölustjóri

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur
fasteignasali
gsm 893 2495

BERTA
BERNBURG
Löggiltur
fasteignasali
gsm 694 6369

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur
fasteignasali

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur
fasteignasali
gsm 840 0314

ENDARAÐHÚS Á GÓÐUM STAÐ

SÆBÓLSBRAUT 41, 200 KÓP.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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

FJÁRFESTAR !

UPP´UNDIR LAUGARÁSNUM . . . OG MEÐ AUKAÍBÚÐ!

56,5M

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

89M

LAUGARÁSVEGUR 15, 104 RVK

ERUM MEÐ MJÖG GÓÐ
ATVINNUHÚSNÆÐI TIL SÖLU.
LANGTÍMALEIGUSAMNINGAR
Á EIGNUNUM.
AA+ LEIGUTAKAR.
UPPL. GEFUR STEFÁN HRAFN Í
SÍMA 895-2049.
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DRÁPUHLÍÐ 17 - 105 RVK

35,9M

Notaleg og falleg 114,9 fm. vel skipulögð
4ra herb. neðri sérhæð með sér inngangi á
rólegum stað í Hlíðunum. Bjartar og góðar
stofur, fallegt endurnýjað eldhús.

LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK

23,5M

Flott íbúð/sérhæð, 7 herb. 179,7 fm. á 2.
hæð við Miklubraut 50. Góð íbúð með
mikla möguleika. 2 stofur, stór borðstofa, 4
svefnherbergi, gott eldhús og 2 baðherbergi.

TRANAVOGUR 5 - 104 RVK
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49,5M

Opið hús þriðjud. 18. nóv. kl. 17:00-17:30.
Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með
sér inngangi. Geymsla innan íbúðar, aukin
lofthæð, nýmáluð íbúð.

Opið hús mánud. 17. nóv. kl. 17:00-17:30.
Rúmgott raðhús á tveimur hæðum um 228
fm. 3-4 svefnherbergi. Gróin lóð og frábært
útsýni til fjalla og víðar. 45fm bílskúr. Gott
ástand að utan - upprunalegt að innan.

HÖRPULUNDUR 5 - 210 GBR

NEÐSTALEITI 3 - 103 RVK

49,9M

Gott steinsteypt einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum stórum bílskúr ca. 200 fm.
Nýtt baðherbergi. Gott skipulag. Verönd út
af stofu.

37,9M

DALSEL 11 - 109 RVK

KVISTAVELLIR 58 & 60- 221 HFJ 27,9M
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Opið hús miðvikud. 19. nóv. kl. 17:30-18:00
Stór fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð
auk bílskúrs. Íbúðin er á skjólgóðum stað
á vinsælum stað í suðurhlíðum Kópavogs.
Stórar suðursvalir.

MIKLABRAUT 60 - 105 RVK

45,9M

STÓRIHJALLI 29 - 200 KÓP
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Opið hús mánud. 17. nóv. kl 17:30-18:00.
Rúmgóð og björt 140 fm, 5 herbergja
endaíbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli með
sérinngangi. 4 svefnherb. Tvennar snyrtingar.
Þvottahús í íbúð. Rúmgóður 24 fm bílskúr.

19,9M

HRAUNBÆR 102A - 110 RVK

UPPL. GEFUR STEFÁN HRAFN Í
SÍMA 895-2049.

PI

HLÍÐARHJALLI 74, 200 KÓP

S

42,5M

Opið hús mánud. 17. nóv. kl. 17:30-18:00.
Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum í Laugarásnum. Stórar stofur, stórt
eldhús. 5-6 svefnherbergi og hægt að breyta skipulagi á ýmsan hátt. Aukaíbúð
á jarðhæð. Tvöfaldur stór bílskúr. Húsið er í góðu ástandi að utan en þarfnast
endurnýjunar að hluta að innan. Sannarlega spennandi tækifæri !

S

Opið hús þriðjud. 18. nóv. kl. 17:30-18:00.
vandað 209.9 fm endaraðhús á eftirsóttum stað við Sæbólsbraut í Kópavogi.
Húsið er tvær hæðir með innbyggðum bílskúr. Verönd er við suðurhlið hússins.
BAKKASTAÐIR 161 - 112 RVK

ERUM MEÐ TIL SÖLU LÓÐIR
UNDIR FJÖLBÝLISHÚS Í
MOSFELLSBÆ OG VÍÐAR.
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BYGGINGARVERKTAKAR FJÁRFESTAR !

27,9M

49,8M

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

Tvö raðhús við Kvistavelli. Húsin eru tilbúin
til afhendingar strax, fullbúin að utan og
rúmlega fokheld að innan. Einangraðir veggir
og loft að innan. Gott verð, aðeins 126þ pr.fm.
Verðið er fyrir hvort hús.

Tilboð

URRIÐAKVÍSL 9 - 110 RVK

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

Verð 37,9M

HRÍSMÓAR 11 - Í HJARTA GARÐABÆJAR

43,5M
Frábær staðsetning. Góð íbúð í góðu húsi í
Teigahverfinu. Rólegt hverfi, húsið er staðsett
í lokuðum botnlanga.

296fm atvinnuhúsnæði á 2. hæð. Snyrtileg
eign með góðri lofthæð. Sex rúmgóð rými,
eldhús og tvö salerni. Tækifæri til breytinga á
margan hátt. Laust strax - ekkert áhvílandi.

AUSTURKÓR 43 - 203 KÓP

NESBALI, BYGGINGARLÓÐ

Tilboð

DYRHOLT - SKORRADAL

Gott verð
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Tilboð

4ra til 5 herbergja 117,8 fm íbúð á 2. hæð.
Lokaðar suðursvalir. Íbúðinni fylgir stæði í
bílgeymslu auk sérherbergis í sameign með
aðgengi að baðherbergi.

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

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

Sjávarlóð á Seltjarnarnesi.
861 fm. mjög vel staðasett eignarlóð með
fallegu sjávarútsýni. Einstakt tækifæri að
eignast lóð á þessum stað.

FASTEIGNASALA

Tækifæri í ferðaþjónustu.
Fjögur sumarhús á 7ha. eignarlandi í landi
Indriðastaða við Skorradalsvatn. Landið er
skipulagt fyrir rekstur gistihúsa og leyfi til að
byggja fleiri hús á landinu auk margvíslegra
annarra tækifæri.

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

Opið hús þriðjud. 18. nóv. kl. 17:30-18:00 120fm, fjögurra herbergja íbúð auk
18,8fm bílskúrs. Íbúðin skiptist í anddyri, búr/þvottahús, eldhús og stofu. Eitt
herbergi er stúkað af stofu, hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi. Stigagangur er
nýmálaður og með nýju teppi. Falleg eign sem vert er að skoða á þessum vinsæla
stað í Garðabæ.

stakfell.is

stakfell@stakfell.is

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000
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

Sími:

sölufulltrúi
893 9929

Sími:

sölufulltrúi
697 9300

Sími:

Valhúsabraut

sölufulltrúi
780 2700

Sími:

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasalit

899 5856

Sími:

6955520

Einarsnes

Falleg íbúð 123 fm að stærð
4ra herb. á 3.hæð (efstu)
Þvottahús innan íbúðar
Stæði í bílakjallara

Mjög falleg og vel skipulögð 57,6 fm
2-3 herb. íbúð í lítið niðurgröfnum kjallara
Mjög stór sér verönd
Íbúð og hús mikið endurnýjað
Sérbílastæði

rtaka
90% yﬁ
Verð :

hdl. og löggiltir fasteignasalar

224 fm einbýlishús á einni hæð
Fallegar innréttingar og gott skipulag
Byggt 1997
4 svefnherbergi
Sólskáli og garður í suður

Þórðarsveigur

Nánar: Jórunn 845 8958

sölufulltrúi
775 1515

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

34,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð:

24,9 millj.

Verð :

93,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 17. nóv. kl. 17:00-18:00

Álafossvegur 23
Básbryggja
Mjög falleg 56fm, 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð við Básbryggju 2
Mjög stór lokaður pallur út frá stofu
Stæði í bílageymslu
Stöndugur hússjóður
Nánar: Lára 841 2333

Verð :

22,9 millj.

Akurhvarf
Efsta hæð í 4ra hæða lyftuhúsi.
Eignin er nánast fokheld. Einstakt tækifæri
til að hanna og innrétta loftíbúð þar sem
vörulyftan fer beint upp á hæðina.
Eignin er laus.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsileg 75 fm 2ja herbergja
Ískápur og sjónvarp geta fylgt með
Lyftuhús / Stórkostlegt útsýni
Laus 1. desember 2014
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

24,9 millj.

Verð:

27,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudagur 17.nóv. kl. 17:30-18:00

Lindargata 12
Kaplaskjólsvegur
Vel skipulögð 104 fm, 4ra herbergja íbúð
Þrjú góð svefnherbergi
Rúmgóð stofa með svölum í suður
Frábær staðsetning
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð:

34,5 millj.

Mjög góð og mikið endurnýjuð 66 fm
2ja herbergja íbúð á 1.hæð
Útgengi úr stofu í port
Frábær staðsetning í 101 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir:

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

Frábært tækifæri

Verð :

26,2 millj.

Mávahlíð
Falleg sérhæð 105,6 fm að stærð.
Þrjú góð svefnherbergi. Opið eldhús í
borðstofu. Vinsæl staðsetning.
Áhvílandi lán ILS ca. 23 milljónir
getur fylgt eigninni.
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

38,7 millj.

Búðagerði
Gistiheimili
Gistiheimili með 4-7 herbergjum
Frábær einkunn inn á booking.com

Einiteigur
Mjög fallegt og afar vel skipulagt 139,6fm
5-6 herb. einbýlishús á 1 hæð ásamt 40,5fm
bílskúr. Stór suður verönd. Fallegt eldhús
og böð. Herbergi með baði í skúr með
sérinngangi.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

49,9 millj.

www.miklaborg.is

Góð nýting síðastliðið ár

Strandgata

Gott tækifæri fyrir duglegt fólk

Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

65,9 millj.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2 herb.
risíbúð á besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar.
Hátt til lofts.
Húsið allt var tekið í gegn 2002-2006.
Laus við kaupsamning.
Nánar: Helgi 780 2700

- með þér alla leið -

Verð :

22,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. nóv. kl. 17:00-17:45

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

Álfhólsvegur 116
Vel skipulögð 99 fm neðri sérhæð
Sér inngangur
Stutt í skóla og íþróttaaðstöðu
Þrjú svefnherbergi
Sér verönd

Tilboð

Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Ránargata
Glæsileg 114,4 fm hæð (efsta) í virðulegu
þríbýlishúsi. Húsið málað að utan árið 2013,
steinn, þak og gluggar. Tvennar svalir (suður
og norður). Gott útsýni. Bílastæði bak við hús.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð:

49,9 millj.

31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. nóv. kl. 17:00-17:30

Þorrasalir 17

Hrísrimi
Falleg 4ra herbergja íbúð 131,8 fm að stærð
Tvö stæði í bílakjallara Gott flæði í íbúð Frábær
staðsetning

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

Gulaþing 32

Einstakt útsýni úr íbúðinni yfir golfvöll GKG

rax
Laus st

29,5 millj.

Glæsileg íbúð með sér inngangi
Alls 175 fm þar af bílskúr 42 fm
Stór alrými, svalir og sér verönd
Gott viðhaldslétt og klætt hús

Nánari upplýsingar veitir:

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

Inngangur íbúðar á jarðhæð frá norðurhlið húss
Nánar: Lára 841 2333

Verð:

41,9 millj.

42,9 millj.

Fellahvarf 2

Glæsileg 154,4 fm 5 herbergja íbúð
Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn
Stæði í lokaðri bílageymslu
Sameiginlegir þakgarðar á 6 og 7 hæð
Laus við kaupsamning

67,9 millj.

Stæði í bílageymslu og rúmgóð geymsla í sameign

þriðjudaginn 18. nóv. kl. 17:00-17:30

Mýrargata 26

Verð :

og Heiðmörkina

OPIÐ HÚS

Ný íbúð í 101 RVK

Nánar: Davíð 697 3080

Mjög falleg 124 fm, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð

Glæsileg 136 fm eign með sérinngangi
Óhindrað útsýni yfir Elliðavatn
og fjöllinn í austri
Þvottahús og geymsla innan íbúðar
Tvö rúmgóð svefnherbergi með fataskápum

Nánari upplýsingar veitir:

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

Tjarnarstígur
Falleg og mikið endurnýjuð
3ja til 4ra herb. íbúð
Nýtt rafmagn, ofnalagnir, dren og skólp
Gott skipulag og frábær staðsetning
Sér inngangur
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð:

29,9 millj.

42,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. nóv. kl. 17:30-18:00

Meistaravellir 13

Hraunbær
Falleg 87,5 fm íbúð á 2. hæð
Stórt baðherbergi með sturtu
Yfirbyggðar suðursvalir
Hjólastólaaðgengi í íbúð Lyftuhús.
Hús fyrir eldri borgar
Nánar: Jason 775 1515

Verð:

29,4 millj.

Mjög falleg og vel skipulögð 100,1 fm
4ra herbergja enda íbúð á 1. hæð í mjög
góðu húsi á þessum sívinsæla stað.

Bergstaðastræti
Mjög góð 92,6 fm 3-4 herbergja íbúð
á 2. hæð í miðborginni.
Íbúð var öll tekin í gegn fyrir nokkrum árum.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Stórar suður svalir með glerlokunum.
Endurnýjaðar innréttingar og gólfefni.
Verð :

Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

33,9 millj.

35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. nóv. kl. 17:30-18:15

Drápuhlíð 48
Vesturgata - Hafnarﬁrði

Vönduð og falleg 120,2 fm neðri sérhæð

Vægast sagt glæsileg 129 fm 3 herb. íbúð á
2. hæð í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er hönnuð að innan af Rut Kára.
Sérsmíðaðar innréttingar.
Eignin er laus strax.
Nánar: Helgi 780 2700

MIKLABORG

Verð:

46,5 millj.

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð
Góð alrými með útg. á verönd, stórt eldhús

Stór stofa og 3 herbergi
Nýlegt eldhús og baðherbergi

3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr Stórt
baðherbergi og gestasnyrting Eftirsóttur staður
í rólegu umhverfi 112 Rvk

Hús í góðu ástandi

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

Brúnastaðir

41,9 millj.

Nánar: Atli 899 1178

Verð:

65,9 millj.

569 7000

569 7000

Grundarstígur
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
Nánar: Jason 775 1515

Verð frá:

39,9 millj.

Ásbraut

Álfhólsvegur

Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð,
82,6 fm að stærð Sameiginlegt þvottahús
á sömu hæð Geymsla innan íbúðar ásamt
sérgeymslu í sameign. Stórir fataskápar og
rúmgóð svefnherbergi m. Pergo parket
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð frá:

25,2 millj.

Jökulgrunn

Vesturgata - Hafnarﬁrði

Gullfallegt 2 herb. raðhús með innbyggðum bílskúr,

Falleg 113,8 fm 3 herb. íbúð á 3. hæð ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu og stæði í opinni
bílageymslu. Eldhús og stofa í einu rými,
mjög mikil lofthæð og gólfsíðir gluggar.

samtals : 111,5fm. Mjög fallegar innréttingar og
gólfefni. Mikil lofthæð í alrými. Stór hellulögð
verönd út frá stofu. Eignin er laus við kaupsamning.
Möguleiki á að tengjast þjónustu við Hrafnistu.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

42,9 millj.

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

40,9 millj.

4ra herbergja íbúð á jarðhæð
Stór sólpallur og lokaður garður
Lyftuhús
Stæði fyrir framan inngang
2 stæði í opnum bílakjallara
Nánar: Jason 775 1515

Verð:

38,9 millj.

Miklabraut
Atvinnuhúsnæði við Miklabraut en
Lönguhlíðarmegin
Eignin er 103 fm á tveimur hæðum á
2. fastanúmerum 1. hæð er verslun og
í kjallara stúdíóíbúð
Nánar: Svan 697 9300

Verð:

28,0 millj.

Borgartún
Góð 163 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi byggt
af ÍAV. Gengið beint úr lyftu inn í íbúð Stæði
í bílgeymslu Stór stofa og tvö svefnherbergi,
annað þeirra með fata- og sér baðherbergi.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð:

59,5 millj.

Suðurlandsbraut
Mjög vel staðsett 201,3 fm skrifstofuhúsnæði
á 2. hæð í góðu lyftuhúsi.
Eignin er laus strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

35,0 millj.

OPIN HÚS MIÐVIKUDAG 19.NÓVEMBER
OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19. nóv. kl. 17:30-18:15

Grófarsel 9

Engimýri
Fallegt 229,6 fm tveggja hæða einbýlishús
Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan
Gróinn og fallegur garður
Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu
Nánar: Davíð 697 3080

Verð:

59,5 millj.

Raðhús með bílskúr
á góðum stað í Seljahverfi
5 herbergi og 2 stofur ásamt öðru
Stutt í skóla og leiksvæði
Nánari upplýsingar veitir:

Lækjarás
Falleg eign á eftirsóttum stað
Tvílyft einbýlishús alls 306 fm
Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni
5 svefnherbergi og tvö baðherbergi
Gróin og falleg lóð, rúmgóð innkeyrsla
Nánar: Atli 899 1178

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

Verð:

68,7 millj.

43,8 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19. nóv. kl. 17:00-17:30

rax
Laus st

Bröndukvísl
Afar fallegt 175,6 fm 8 herb. einbýlishús
ásamt 54,6 fm bílskúr, samtals: 230,2 fm.
4-5 svefnherbergi. Garðskáli. Heitur pottur.
Glæsilegt hús og einstakur garður.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

74,0 millj.

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

26,0 millj.

Ferjuvað
Ný og glæsileg 106 fm 4ra herbergja íbúð
Fallegt útsýni og stæði í lokaðri bílgeymslu
Nýjar sérsmíðaðar innrétingar
og nýtt eikarparket
Gott skipulag og stutt í skóla
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð:

34,9 millj.

ir eftir
ð
ú
b
í
r
Tvæ

Úlfarsbraut
Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli við
Úlfarsbraut 96 Húsið stendur neðst í dalnum við opið
svæði. Álklætt hús með ál/tré gluggum.
Sérsmíðaðar innréttingar með graníti á borðum.
Öllum íbúðum skilað fullbúnum með plankaparketi
Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum
Stærðir frá 128,5-129,1 fm
Nánar: Davíð 697 3080
Verð frá:

44,4 millj.

www.miklaborg.is

Kvistavellir
Glæsilegt og nýbyggt 6 herbergja raðhús
Fallega eikar innréttingar
Skilast fullbúið með gólfefnum
Bílskúr og munstursteypt bílaplan
Laus við kaupsamning
Nánar: Davíð 697 3080

Verð:

49,0millj.

Brautarás
Húsið er 171,2 fm og bílskúr 42,0 fm
Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta
Arinn í stofu Tvöfaldur bílskúr
Vinsæl staðsetning
Góðir afgirtir pallar
Nánar: Jórunn 845 8958

- með þér alla leið -

Verð:

53,5 millj.

Vatnsstígur
Glæsileg 4ra herbergja 163 fm íbúð
2. hæð, lyftuhús
Suðursvalir Mikið útsýni.
2 baðherbergi
Nánar: Jason 775 1515

Verð:

55,4 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Stakkholt 2-4
Íbúðir í hjarta Reykjavíkur

Sérlega vel staðsettar 65-140 fm íbúðir í hjarta borgarinnar
Íbúðirnar eru 2-4 herbergja og flestar með stæði í bílageymslu
Frábært útsýni úr fjölda íbúða yfir borgina og til Esjunnar
Flestar íbúðirnar afhentar fullbúnar með gólfefnum
Hér er stutt í iðandi mannlíf miðborgarinnar !

29,9 milljónir

Verð frá :

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

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

Mýrargata 26
Einstaklega glæsilegt fjölbýlishús
við Reykjavíkurhöfn
Lyftuhús og sameiginlegar þaksvalir eru á hluta 6. og 7. hæðar

2ja - 5 herbergja íbúðir
Verð frá :

34,9 milljónir

Stæði í lokaðri bílageymslu með öllum íbúðum
Vel skipulagðar íbúðir með frábæru útsýni
Hönnun og
g val á innréttingum og tækjum er með besta móti
Hér býrðu spölkorn frá m
miðbæ Reykjavíkur en samt í
ró og kyrrð frá hringiðu m
mannlífsins

Nánari upplýsingar veitir:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 308
80

Lágmúla 4 108 Reykjavík

www.m26.is
MIKLABORG

569 7000
- með þér alla leið -

569 7000

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

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Einbýlishús - Raðhús - Parhús

Furuás 36 - Hafnarfjörður - Einbýli

Hjálmakur - Garðabær- Einbýli

Hraunás - Garðabær - Einbýli

Sérlega fallegt einbýlishús á þessum eftirsótta útsýnisstað í Áslandshverﬁnu í Hafnarﬁrði.
Húsið er 311 fm. með bílskúr sem er 51,8 fm. Á jarðhæð er búið að útbúa fallega tveggja
herberb íbúð með sérinngangi. Nánari uppl. veitir Hlynur sölumaður í síma 698-2603

Glæsilegt einbýli vel staðsett innarlega í litlum lokuðum botnlanga við Hjálmakur 6 í
Akralandi í Garðabæ. Húsið er skráð 293 fm. þar af er bílskúr sem er 37 fm. Húsið er vel
skipulagt, smekklega innréttað með vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Verð 118 millj.

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Ásahverﬁ í Garðabæ. Húsið
er skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á tveimur hæðum, þarf af bílskúr 40,6 fermetrar.
Einstaklega fallegt óhindrað útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli og víðar.
Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í sérﬂ. Glæsilegar innrétt. og gólfefni. Verð 119,5 millj.

Álfaskeið - Glæsilegt einbýli - Hafnarfjörður

Skjólvangur - Hafnarfjörður - Einbýli með auka íbúð

Sunnuflöt - Garðabær - Einbýli

Nýkomið í sölu glæsilegt mikið endurnýjað einbýli ásamt bílskúr samtals um 240 fmvel
staðsett í hjarta Hafnarfjarðar. Eignin var öll endurnýjuð á mjög smekklegan hátt og byggt
við húsið ásamt því að reistur var bílskúr árið 2003. . Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Verð 59.millj.

Fallegt einbýlishús í Hafnarﬁrði með tvöföldum innb. bílskúr og aukaíbúð samtals ca 408
fm. 6 svefnherbergi, stór stofa og borðstofa, frábær staðsetning. Eignin er laus strax.
Sölumenn sýna. Verð 69,5 millj.

Nýkomið í sölu einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals um 220
fm. vel staðsett við Sunnuﬂöt 25 í Garðabæ. Húsið er að mestu í upphaﬂegu ástandi
þarfanast lagfæringa við en býður upp á mikla möguleika.Eignin skiptist í forstofu,
gestasnyrtingu, geymslu, skála, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, búr, gang, 5
herbergi, baðherbergi, bílskúr og geymslur. Verðtilboð.

Lindarhvammur 12 - Hafnarfjörður - Einbýli

Miðvangur - Hafnarfjörður - Raðhús

Glitvellir - Hafnarfjörður - Fallegt einbýlihús,

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á þessum frábæra útsýnisstað. Húsið er 220 fm. Glæsilegur garður, tvennar svalir (terras) oﬂ.
Myndir og upplýsingar á netinu. Verðtilboð.

Nýkomið í sölu fallegt endaraðhús vel staðsett í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Húsið er skráð
191,2 fm og þar af er bílskúrinn 39,2 fm. 3-4 svefnhergi. Parket og ﬂísar á gólfum.
Verð 44,9 millj.

Fallegt einbýlishús á einni hæð í litlum lokuðum botnlanga, vel staðsett. Húsið er 215,8
fm með bílskúr sem er 36,2 fm. 4 svefnherb. björt stofa og borðstofa, eldhús með
smekklegri innréttingu. Húsið er mjög vel staðsett í Vallarhverﬁnu. Laust strax. Sölumenn
sýna. Verð 55,9 millj.

Fléttuvellir - Hafnarfjörður- Einbýli

Byggakur 3 - 5 - Garðabær - Raðhús

Stuðlaberg - Hafnarfjörður - Endaraðhús

Fallegt einbýlishús í lokuðum botnlanga vel staðsett í vallarhverﬁnu, húsið 208 fm og þar
af er tvöfaldur bílskúr 57 fm. 4 svefnherbergi, stofa, borðstofa, 2 baðherberg. og ﬂ. Laust
strax. Sölumenn sýna. Verð 50 millj.

Raðhús á tveimur hæðum 229,3 fm með innbyggðum bílskúr. Húsin verða afhend fullbúin
að utan og frágengin lóð. Að innan verður húsin tilbúin til innréttinga. Verð 56 millj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft endaraðhús á þessum vinsæla stað í Setbergslandinu, Húsið er 152 fm auk bílskúrs sem er 18 fm. samtals 170 fm. 4 svefnherbergi.
Parket og ﬂísar á gólfum. Verönd. Húsið er velstaðsett í botnlanga. Verð 46 millj.

Sérhæðir – 2ja – 3ja og 4ra herbergja

Klukkuvellir - Hafnarfjörður - Sérhæð

Norðurbakki 25 - Hafnarfjörður - Sjávarútsýni

Laufvangur - Hafnarfjörður - Neðri sérhæð

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 140 fermetra 5 herbergja neðri hæð í
tvíbýli með sér inngang við Klukkuvelli 4 í Hafnarﬁrði. Eignin afhendist fullbúin með
sérsmíðuðum innréttingum og vönduðum gólfefnum í mars 2015. Sér afnotaﬂotur lóðar
fylgir með neri hæð. Vandaður frágangur. Traustur verktaki. Verð 36,9 millj.

Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 105 fm. 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í þessu vinsæla
fjölbýli. Vandaðar innréttingar og tæki. Parket á gólfum. Einstakt óheft sjárvarútsýni.
Yﬁrbyggðar svalir. Stæði í bílakjallara. Verð 36,9 millj. Laus strax.

Nýkomin í sölu neðri sérhæð á þessum friðsæla stað í norðurbæ Hafnarfjarðar.
Íbúðarýmið er 113,7 fm auk bílskúrs sem er 28 fm, auk þess er geymsla í kjallara.
3 Svefnherbergi. Verð 36,9 millj.

Eskivellir - Hafnarfjörður 4ra

Blikaás - Hafnarfjörður - Glæsileg 4ra

Strandvegur - Garðabær - 3ja

Falleg fjögurra herbergja íbúð á fjórðu hæð (efstu hæð) í fallegu lyftuhúsi vel staðsett
hús í vallarhverﬁnu, íbúðin er 101,4 fm og með geymslu. auk þess fylgir bílastæði í lokaðri
bílageymslu. 3 fín svefnherb. björt og falleg stofa, yﬁrbyggðar svalir. Verð 28,5 millj.

Glæsileg 113 fm. 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð. Nýkomin sérlega falleg og vel innréttuð íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli með sérinngangi. 3 góð svefnherbergi. Góðar stofur,
tvennar svalir. Útsýni. Allt sér. Verð 32,9 millj.

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

Norðurbakki 17 - Hafnarfjörður - 3ja

Erluás - Hafnarfjörður - 2ja

Skipalón - Hafnarfjörður - 2ja

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

Nýkomin í sölu glæsileg 64 fm. 2-3ja herbergja endaíbúð á 1.hæð. Fallegar innréttingar.
Parket. Sérmerkt bílastæði. Verönd. Frábær staðsetning. Laus ﬂjótlega. Verð 22,9 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir nýlega glæsilega 74,6 fm. tveggja herbergja íbúð á
1. hæð í vönduðu lyftuhúsi ætlað 50 ára og eldri. Íbúðinni fylgir sér stæði í upphitaðri
bílageymslu merkt b24 ásamt sér geymslu í kjallara. Laus strax. Verð 24,7 millj.
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KRISTNIBRAUT 27 - 3JA HERBERGJA

GULLTEIGUR 18 - 3-4 HERBERGJA

BALDURSGATA 30 - 2-3JA HERBERGJA

SMÁRAGATA 5 - 3JA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN. FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í
litlu fjölbýlishúsi. Stofa með vestursvölum. Tvö góð svefnherbergi
með skápum. Falleg innrétting í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi með
kari. Þvottahús í íbúð. Verð 27,8 millj.

OPIÐ HÚS MÁN. 17.NÓV MILLI KL.17.00-17.30
Góð 3-4ra herbergja risíbúð á frábærum stað í Teigahverfi. Eldhús
með ágætri innréttingu. Baðherbergi með sturtuklefa. Stofa og
þrjú svefnherbergi. Örstutt í skóla, sundlaug og á íþrótta- og
útivistarsvæðið í Laugardalnum. Verð 22,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRI.18 NÓVEMBER FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
(gengið inn Válarstígsmegin) Góð 2-3ja herbergja íbúð á efstu
hæð í fjölbýlishúsi. Góð stofa. Tvö herbergi. Flísalagt baðherbergi.
Góðar innréttingar. Íbúðin getur losnað fljótlega. Verð 23,5 millj.

OPIÐ HÚS ÞRI. 18.NÓV MILLI KL.17.00-17.30
Falleg þriggja herbergja risíbúð í Þingholtunum. Tvö svefnherbergi.
Nýlegt baðherbergi. Fallegt eldhús með nýlegum tækjum. Stofa
með nýlegu parketi. Stórar suðursvalir með miklu útsýni.
Verð 26 millj.

VALLHÓLMI EINBÝLI Í KÓPAVOGI

BÆJARBREKKA RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

STÓRIHJALLI - RAÐHÚS

SOGAVEGUR - PARHÚS

Vel staðsett 236 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Fjögur svefnherr
bergi. Stórar stofur með mikilli lofthæð og hurð í bakgarð. Eldhús
með gluggum á tvo vegu og rúmgóðum borðkrók.Eignin er laus
við kaupsamning . Verð 53,9 millj

Glæsilegt 155 fm milliraðhús með innbyggðum bílskúr og sólskála.
Tvö stór svefnherbergi, stór og björt stofa og sólskáli. Stórt flísalagt
baðherbergi. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Stór
verönd til suðurs og vestur. Góð lofthæð í bílskúr. Verð 43,8 millj.

Vorum að fá í einkasölu 228 fm milliraðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 43 fm bílskúr. Fjögur svefnherbergi og tvær
stórar og bjartar stofur. Góðar eldri innréttingar. Parket og flísar á
gólfum. Fallegt útsýni. Laust fljótlega. Verð 46 millj.

Vorum að fá í sölu fallegt 131 fm parhús á byggingarstigi í þessu
eftirsótta hverfi í Austurborginni. Tvö til þrjú svefnherbergi og tvær
stórar og bjartar stofur. Húsið afhendist fullbúið að utan og lóð
grófjöfnuð. Að innan afhendist húsið fokhelt. Verð 31,9 millj.

LINDASMÁRI - 5 SVEFNHERBERGI

KLEPPSVEGUR - FALLEGT ÚTSÝNI

BERJARIMI - MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

ÁLAFOSSVEGUR

Falleg 151,4 fm íbúð á tveimur hæðum á þessum eftirsótta stað í
Smáranum Kópavogi. Fimm góð svefnherbergi. Stofa með mikilli
lofthæð, fallegur arinn. Góð viðarinnrétting í eldhúsi. Þvottahús
innan íbúðar. Íbúðin er laus við kaupsamning Verð 36,9 mill

Góð 80 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í nýlega gegnumteknu fjölbýli. Tvö rúmgóð svefnherbergi, björt stofa og borðstofa
og eru suðursvalir frá stofu. Góðar innréttingar. Góð sameign og
er nýlega búið að taka húsið í gegn að utan og mála. Eignin getur
losnað fljótlega.

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi auk stæðis í
bílageymslu. Góð stofa með vestur svölum. Tvö svefnherbergi með
skápum. Falleg innrétting í eldhúsi. Stórt baðherbergi með baðkari
og sturtu. Verð 24,9 millj.

257 fm efri hæð í þessu sögufræga húsi. Búið er að stúka rýmið
niður í 3 bil með léttum veggjum sem auðvelt er að breyta. Stór
vörulyfta er í húsinu sem gengur beint inn í rýmið. Eignin er mjög
hrá og þarfnast viðhalds m.a einangrun, milliveggi, salerni o.fl.
Verð 27 millj.
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Stórglæsilegar íbúðir við
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Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750
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Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður
Gsm: 893-4248

IÐ

• 105 Rvk.
• 117 fm.
• 4ra herbergja.
• Falleg íbúð.
• Góð staðsetning.
• Verð 38,5 millj.
Opið hús í dag mánudag á
milli kl. 17:00 og 17:30.

SKIPHOLT 43
HÚ

S

• 105 Rvk.
• 113 fm.
• 4ra herb. Íbúð.
• 2. Hæð.
• Góð íbúð.
• Verð 32.5 millj.
Opið hús í dag mánudag á
milli kl. 16:30 og 17:00.

HLÍÐARVEGUR 58
Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 2-4-6 í Fossvogsdal. Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar
stærðir í boði allt frá 100 fm. til 245 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Glæsileg hönnun að innan sem utan.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

• 200 Kóp.
• 216 fm.
• Sérhæð á tveimur hæðum.
• Vandaðar innréttingar og
gólfefni.
• Góð staðsetning.
• Suðurgarður með timburverönd.
Verð 58 millj

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
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Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður
Gsm: 778-0347

Rúnar Einarsson
Sölumaður
Gsm: 820-4595
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KIRKJUSTÉTT 15
113 Rvk. 107 fm. Glæsileg 4ra herb. Íbúð.
Stæði í bílageymslu. Fallegt útsýni.
Mikið áhvílandi,
Opið hús í dag mánudag
á milli kl. 16:30 og 17:00.
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LYNGREKKA 3
200 Kóp. 3ja herb. 87 fm. Sérhæð.
Mikið standsett. Góð íbúð.
Opið hús mánudag
á milli kl. 17:00 og 17:30.

LINDASMÁRI 39
200 Kóp. 3ja herb. 99,3 fm. 2. hæð.
Fallegar innréttingar. Góð gólfefni.

NÝHÖFN 2-6
• 210 Sjáland Gbæ.
• Glæsilegar nýjar íbúðir.
• Sjávarútsýni.
• 4ra herb.
• 123 fm. til 153 fm.
• Stæði í bílageymslu.

KÚRLAND
• 108 Rvk.
• Endaraðhús á þessum
góða stað.
• Frábær staðsetning.
• Gott hús.
Verð 63,9 millj.

GRÆNLANDSLEIÐ 20
113 Rvk. Glæsileg. 83 fm. 2ja. herb.
Neðri sérhæð. Flottar innréttingar.
Glæsilegt baðherbergi. Hátt til lofts. Verönd.

520 9595

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
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Kirkjuteigur 33

105 Reykjavík

33.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18.nóv kl.17:30-18:00
Herbergi: 3

Haukanes 5

113.000.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. nóv kl.17.30-18.00

Stærð: 80,3 m2

Herbergi: 9

Stórglæsileg og endurnýjuð risíbúð í góðu fjórbýlishúsi á
þessum eftirsótta stað. Íbúðin er að hluta til undir súð, eignin
er skráð 80,3 fm skv F.M.R en gólfﬂötur eignarinnar er þó
nokkuð stærri og nýtist mjög vel. Eignin var uppgerð 20062007, hönnuð af innanhúsarkitekt og er öll hin glæsilegasta.
Árið 2012 var dren endurnýjað og skolp fóðrað.

Stærð: 356,4 m2

Tvöfaldur bílskúr

210 Garðabær

54.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. nóv kl 17.30 - 18.00
Einbýlishús

Herbergi: 9

Stórglæsilegt, klassískt, vandað og reisulegt tvílyft 400 m2einbýlishús
með innbyggðum 60 m2 bílskúr og frábæru útsýni. Um 78 fm aukaíbúð er á jarðhæð með sérinngangi. Húsið var töuvert endurnýjað
á síðasta árinu. Húsið er stórglæsilegt og nýtur töluverðs útsýnis af
efri hæð. Lóðin er einkar glæsileg með stórum steyptum svölum með
innbyggðum heitum potti. Húsið er í botnlanga á fjölskylduvænum
stað á Arnarnesinu í Garðabæ. Húsið er sérlega glæsilegt og teiknað
af Kjartani Sveinssyni.

Álftamýri 34

Holtsbúð 91

20.900.000

108 Reykjavík

Herbergi: 6

2ja herbergja íbúð á frábærum stað. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu,
eldhús, hjónaherbergi, baðherbergi,sameignilegt þvottahús í sameign.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Lynghagi 14

Mýrarkotsland

Grímsnes

59.900.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. nóv kl. 17:30-18:00

Stærð: 64 m2

Fallegt einbýlishús með stórum stofum og fjórum svefnherbergjum. Húsið er
með stórum gluggum, mjög bjart með fallegu útsýni. Eldhúsið er með góðum
borðkrók. Eikarparket á gólfum í stofum. Þvottahús með sérinngangi og stór
bílskúr. Falleg eign í Garðabænum á einni hæð með miklu útsýni.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

39.900.000

Auka íbúð

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2

107 Reykjavík

Stærð: 358,7 m2

Mjög fallegt og velviðhaldið 229,1 fm einbýlishús þar af 31,3
fm bílskúr auk rúmgóðri 4ra herb. 129,6 fm auka íbúðar (sér
fastanr.) í kjallara á rólegum og skjólsælum stað í Fossvoginum,
garður er fallega gróinn og vandaður stór afgirtur sólpallur. Á
hæðinni eru stórar og bjartar stofur ásamt eldhúsi, á efri hæð
4 mjög rúmgóð herbergi, baðherbergi og sjónvarpsstofa, mikil
lofthæð er á hæðinni. Góðir tekjumöguleikar eru af auka íbúðinni
en einnig er möguleiki að kaupa eignina í tvennu lagi. .
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

OPIÐ HÚS mánudagaginn 17.nóv. kl 17.00-17.30

Stærð: 195,5 m2

92.500.000

108 Reykjavík

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. nóv kl. 17:30-18:00
Auka íbúð

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Efstilundur 3

Álfaland 5

Verð frá: 1,5-4 millj.

Stærð: 245,8 m2

Gullfallegt og mjög vel við haldið einbýlishús með glæsilegri arinnstofu, 4 svefnherbergjum , fallegri sólstofu, viðamiklu útsýni og fallegum og grónum garði.
Upphaﬂega tvöfaldur bílskúr en nú eru 2 herbergi, baðherbergi og þvottahús/
geymsla í bílskúr.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali gsm: 698.7695

Holtsvegur 23-25

Urriðaholt – 210 Garðabær

NÝJAR ÍBÚÐIR - 7 ÍBÚÐIR SELDAR

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. nóv kl 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 107,3 m2

Hæð

Efri hæð í virðulegu húsi við Lynghaga, einni eftirsóttustu götu Vesturbæjarins.
Íbúðin er með tveimur stofum, tveimur svefnherbergjum og stóru eldhúsi. Stofurnar eru samliggjandi og er gengið úr setustofu út á suðursvalir. Sér bílastæði.
Mjög áhugaverð eign, í einu vinsælasta hverﬁ borgarinnar.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Malarás 2

SUMARBÚSTAÐARLÓÐIR

OPIÐ HÚS mánudaginn 17.nóv kl. 17:30-18:00

Stærð á lóðum: 0,6-2,2 ha.

Herbergi: 3-7

Sumarbústaðarlóðir í Mýrarkotslandi við Kiðjabergsveg gegnt Hraunborgum og í
nálægð við golfvöllinn á Kiðjabergi. Fallegt útsýni er frá lóðunum, Stutt frá bænum
eða 45 mínútur. Lóðirnar eru af ýmsum stærðum, eða frá 0,6 ha uppí 2,2 ha. Verð
frá 1.5 millj til 4 millj.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús með lyftu á Holtsvegi 2325 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.
Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

110 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. nóv. kl. 18:00-18:30
Herbergi: 7

Stærð: 281 m2

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

69.900.000

Kvíslartunga 9

270 Mos.

57,5m

OPIÐ HÚS mán. 17.nóv kl. 17:30-18:00
Herb.: 7

Stærð: 286, 3 m2

Glæsilegt og vandað parhús á tveimur hæðum með bílskúr í
Leirvogstungu í Mosfellsbæ. Fimm góð herbergi, tvö baðherbergi og tvær rúmmgóðar stofur með útsýni.
Uppl. Elín sölufulltrúi, gsm 690-2602 og
Halla fasteignasali, gsm: 659 4044

Stærð: 75 - 146,5 m2

Hólaberg 30

111 Reykjavík

37,7m

OPIÐ HÚS mán. 17. nóv kl. 18:30-19:00
Herb.: 5+

Stærð: 168,6 m2

Mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum og bílskúr í lengju.
Gott skipulag, fjögur svefnherbergi. Stutt í verslunarkjarna,
skóla/leikskóla og í Elliðaárdalinn.
Uppl. Elín sölufulltrúi, gsm 690-2602 og
Halla fasteignasali, gsm: 659 4044

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

Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.
lögg. fast.

Krummahólar 3ja – 4ra herb.

Steinhella 12 – Íbúð + iðnaðarbil.

Falleg og mikið endurnýjuð 91,9 fm 3ja –
4ra til herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
með sér inngangi af svölum. Íbúðinni
fylgir endabílskúr og er hann 25 fermetrar.
Yﬁrbyggðar svalir og fallegt útsýni til
suðurs. Verð 27,9 millj. Upplýsingar
veitir Ásmundur s: 895 3000.

Við Steinhellu í Hafnarﬁrði 95,7 fm vandað
húsnæði á tveimur hæðum. Neðri hæðin
er 48,1 fm snyrtilegt iðnaðarbil með ﬂísum
á gólﬁ. Lofthæð er 4,2 m og innkeyrsludyr
eru 3,5 m háar. Efri hæðin er 47,6 fm og
er með gegnheilu parketi á gólfum nema
baðherbergið. Á hæðinni er eldhús og
mögulegt að nýta rýmið til íbúðar .
Áhv. 4,2 m V. 16,5 millj. Áhv. Lán 4,2 millj.
Upplýsingar veitir Brynjar S: 698-6919
brynjar@hofdi.is

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Kringlan - Endaraðhús

Glæsileg eign í alla staði, stórar stofur,
möguleiki á fjórum svefnherb. Garður og
verönd á móti suðri, pottur og ﬂ.
Ásett verð 59,5 millj. Uppl. Jóhann
Friðgeir á Höfða s. 8963038
johann@hofdi.is

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Góð eign
gulli betri

Ásendi – Einbýli

Holtsbúð Gbæ, einbýli – SKIPTI.

Laust strax! 213 fm einbýli á einni hæð í
108 Reykjavík. Eignin býður upp á mikla
möguleika t.d. ﬁmm svefnherbergi.
Tilboð óskast! - Sjón er sögu ríkari.
Uppl. Jóhann Friðgeir á Höfða s. 8963038
johann@hofdi.is

ATH. Skipti möguleg á minni eign í
Garðabæ. Fallegt og mikið endurnýjað
einbýlishús á einni hæð ásamt góðum
bílskúr á þessum vinsæla stað, samtals
skráð um 160 fm. Húsið er laust við kaupsamning. Verð kr. 49,5 millj.
Uppl. veitir Runólfur lögg.fast. á Höfða
s. 892 7798 runolfur@hofdi.is

GARÐATORGI 7, 210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is | www.gardatorg.is
Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali • Sigurður J. Tyrfingsson lögg.fasteignasali
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Kirkjulundur 8
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Hallakur – 4ra herbergja íbúð.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL:17:15-17:45.

Til sölu falleg 139,7 fm 4ra herbergja enda íbúð á 3.hæð
með fallegu útsýni. Verð 44,5 m.
Allar nánari uppls. veitir Steinar S: 898-5254

Um er að ræða 3ja herbergja íbúð.
Á jarðhæð með sér inngangi. Íbúðinni fylgir stæði í
bílgeymslu.Verð 29,7 m
Nánari uppls. Veitir Steinar í síma 898-5254
Hrísmóar – 2ja herbergja.

Gígjulundur 2, Garðabæ.

Til sölu mjög góð 78,8 fm íbúð á 3.hæð í góðu húsi við
Hrísmóa. Verð 23.9 m
Nánari uppls. veitir Steinar S: 898-5254.

Samtals 202,2 fermetra einbýlishús á einni hæð. Stór
lóð. Möguleiki að stækka húsið ( Garðskáli 17,6 fm,
samþykktar teikningar ) Mjög spennandi hús með mikla
möguleika. Verð 57 millj. Nánari upplýsingar Sigurður s.
898-3708 sigurdur@gardatorg.is

Bíldshöfði – útleigudæmi.

Langalína - Garðabæ

Til sölu 11 studio íbúðir sem eru í útleigu.
Leigutekjur 1.0 m á mánuði. Hús og íbúðir
Í mjög góðu standi. Skipti ath.
Allar nánari uppls. veitir Steinar S: 898-5254.

Sérlega glæsileg og vönduð íbúð á 2. hæð. Frábært
útsýni yfir sundin. Íbúðin er 119,8 fm auk stæðis í
bílgeymslu. Húsið er vel skipulagt, sameign er mjög
rúmgóð. Sölumaður Þóroddur S. Skaptason lögg.
fasteignasali, s: 868-4508 thoroddur@gardatorg.is.

FAGMENNSKA – REYNSLA – METNAÐUR

Sími
Sími
í

568 2444
568
2444
Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
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Ingileifur Einarsson
Löggiltur fasteignasali.
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Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.is Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Gvendargeisli 78 113 – Rvk.

Skógarsel 31 - raðhús
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Blaðberinn
bíður þín

HÚ

O

O

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17.30 - 18.00
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.

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur fyrir 50+ í 3ja herb. 98fm. íbúð á 5. hæð
í tíu hæða blokk ásamt stæði í bílakjallara. Tvær lyftur eru í
húsinu ásamt samkomusal.
Ásett verð er 5,5 millj. og mánaðargjaldið er 164.þús
Allt innifalið nema rafmagn.
Þeir sem hafa áhuga haﬁ samband í síma 6902544, Valgerður.
Bæði félagsmenn Búmanna og aðrir geta geﬁð tilboð.

Íbúðin er laus.

Opið hús mánudaginn 17.11.2014 milli kl. 17:30 – 18:00
Mjög skemmtileg 129,4 fm 4ra herb íbúð á þriðju hæð (efstu) með sér inngangi
og stæði í lokaðri bílageymslu. Einungis ein íbúð á hverri hæð. Eignin skiptist í
forstofu, þrjú herbergi, hol, stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymslu,
einnig er sér geymsla í bílakjallara og sameiginleg hjólageymsla Eignin er mjög
vel staðsett, stutt í barna- og og leikskóla og ósnerta náttúruna. V-34,9 millj.

Blaðberinn...

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

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

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

EIGNIR VIKUNNAR

Silfurteigur
g 2 kjallari
j
OPIÐ HÚS MÁNUD. 17.11 FRÁ KL. 17-17:30
PIÐ

Silfurteigur 2: Ca. 112 fm glæsileg íbúð í
fallegu húsi á horni Kirkjuteigs og Silfurteigs.
Íbúðin er mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, bað
og gólfefni. 2 svefnherbergi, þvottaherb. og
geymsla innan íbúðar. Tveir inngangar, annar
þeirra sér.
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OPIÐ HÚS MÁNUD 17.11
FRÁ KL 17-17:30,
GENGIÐ INN FRÁ KIRKJUTEIG,
VERIÐ VELKOMIN.

Vallengi
g 9
OPIÐ HÚS MÁNUD. 17.11 FRÁ KL. 17:30-18
IÐ

OP

Vallengi 9, 2 hæð. OPIÐ HÚS MÁNUD. 10.11
FRÁ KL. 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN. Falleg 4ra
herbergja íbúð á tveimur hæðum í Grafarr
vogi.Sérinngangur. 1. hæð,gestasnyrting, stór
stofa, fallegt eldhús og þvottahús. 2. hæð, 3
svefnherbergi og baðherbergi. Geymsluloft
yﬁr íbúð. Frábært útsýni. Verð 30,9 millj.

S
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OPIÐ HÚS MÁNUD. 17.11
FRÁ KL. 17:30-18,
VERIÐ VELKOMIN.

Sumarhús á Flúðum.

Holtagerði neðri sérh. - LAUS V.
SAMNING.
Holtagerði, neðri sérhæð: Glæsileg neðri sérhæð í
tvíbýli á góðum stað í Kópavogi. Sérinngangur, 3-4
svefnherb. góð verönd og sameiginlegur garður.
Eignin er talsvert endurnýjuð og vel skipulögð.
EIGNIN ER LAUS V. KAUPSAMNING, BÓKIÐ
SKOÐUN!

sem reiknast ekki með. 3 svefnherbergi á hæðinni, stofa, vel búið eldhús og baðherbergi. Tvær
góðar geymslur og rúmgóður pallur m. heitum potti. Frábært útsýni yﬁr sveitir og fjöll.
Verð 24,9 millj.
Mýrargata 26-GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í
NÝJU HÚSIHöfum til sölu íbuðir í þessu stórglæsilega lyftuhúsi
á frábærum stað við Reykjavíkurhöfn. Íbúðirnar
sem eru frá 2ja-4ra herbergja skilast fullbúnar
án gólfefna. Húsið er staðsett í Vesturbugt við
Reykjavíkurhöfn. Verð frá rúmlega 40 millj.

Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Klettháls

Eignir

Hamraborg 28-1.hæð- 2ja herbergja.
Falleg íbúð Parket á gólfum, nýleg eldhúsinnrétting.
Góðar vestursvalir. Íbúðin er laus v. kaupsamningsgerð. Kjörin fyrsta íbúð og frábær fjárfestingarr
kostur. Verð 19,9 millj. bókið skoðun í s. 694-1401

Fagrabrekka - einbýli -AUÐVELT AÐ ÚTBÚA AUKAÍBÚÐ. 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. Verð 54,9millj.
Skipti möguleg.

Granaskjól -einbýli- LAUST V. SAMNING
Granaskjól: Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum
á góðum stað við Granaskjól. Niðri eru stofurm.
útgengi á stóran sólpall. Eldhús með vandaðri
nýlegri innréttingu og öllum tækjum. gestasnyrting
og þvottahús. Á efri hæð eru 5 svefnherbergi og
sjónvarpshol. Verð 79 millj. EIGNIN ER LAUS TIL
AFHENDINGAR.

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.

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

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

.iUL)DQQGDO*XèEUDQGVVRQ
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S. 562 1200 862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í
ÁRATUGI

Viðar Marinósson
löggildur fasteignasali
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YLGDU#WLQJKROWLV

LVDN#WLQJKROWLV

VRV#WLQJKROWLV

VLJUXQ#WLQJKROWLV

Skúlagata 40B, 101 Rvk. - íb. 302
Opið hús sunnudaginn 23. nóv kl. 14:30 til 15:00

Hvassaleiti 17 - Aukaíbúð
Opið hús mánudaginn 17. nóv kl. 17:30 til 18:00

LAUGARNESVEGUR 74 A
Opið hús á morgun, þriðjudag, frá kl. 17.15 til 18.15.
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Til sölu glæsileg 218,1 fm sérhæð á efri hæðinni í þessu ágæta húsi við
Laugarnesveginn. Á jarðhæð er anddyri og lítil geymsla. Úr anddyri er
ﬂottur, góður stigi. Íbúðin skiptist í rúmgóða dagstofu og borðstofu. Gott
eldhús með þvottaherbergi, búri og geymslu innaf. Stórt hjónaherbergi
með fataherbergi og tengingu við rúmgott baðherbergi og saunaklefa.
Tvö góð herbergi, hol og snyrting. Úr stofu og hjónaherbergi er gengið
út á stórar suðursvalir. Mjög vel skipulögð og vönduð íbúð á góðum stað.
Stutt í alla þjónustu og örstutt í Laugardalinn. Verð: 65 milljónir.

Fallegt 258,1 fm. raðhús á þremur hæðum með aukaíbúð í kjallara og bílskúr.
Húsið er vel hannað og búið að endurnýja. Laus við kaupsamning.
V 68,9 m Uppl. gefur Ísak í síma 822-5588

Falleg 3ja herb. rúmgóð íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er
102 fm. Bílastæði í bílageymslu 15 fm. Laus við kaupsamning! Verð:32,9 millj.
Uppl. veitir Sigrún, sölufulltrúi í síma 857-2267 eða á sigrun@tingholt.is

Engimýri 13, Garðabæ
Opið hús þriðjudaginn 18. nóv kl. 17:30 til 18:00

Strandvegur 7 - íbúð 101
Opið hús mánudaginn 17. nóv kl. 17:00 til 17:30
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Verið velkomin!

Fallegt 186,5 fm einbýlishús. Tvöfaldur bílskúr 43,1 fm. Hiti í bílaplani, pláss fyrir
6 bíla! stór stofa og sólstofa og 4 svefnherb. Laust við kaupsamning. Verð: 59,9
millj. Uppl. veitir Sigrún, sölufulltrúi í síma 857-2267 eða á sigrun@tingholt.is

Glæsileg eign í Sjálandinu. 147.8 fm á fyrstu hæð með stórri verönd og
glæsilegu útsýni til sjávar. Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni. Stæði í bílageymslu. V 54.9 millj. Uppl Sigurður síma 616 8880

Hrefnugata

Húsavík - Einbýlishús

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •
berg@berg.is www.berg.is •
GSM 897 0047
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
3HWXU#EHUJLV

Falleg 146 fm á fyrstu hæð við Hrefnugötu . Þrjú til fjögur svefnherbergi.
Stór stofa og borðstofa. Svalir með tröppum útí garð. Hæðin er 123.3 fm og
bílskúr 22.8 fm. Áhvílandi góð lán 20.4 með 4.15% vöxtum.
Uppl Sigurður s: 616 8880

Einbýlishús í einkasölu sem er búið að endurbyggja að hluta og gera upp á
smekklegan hátt við Sólvelli 5, Húsavík. Stór timburverönd til suður og fallegur
garður. Verð 26,8 m. Uppl. gefur Ísak í síma 822-5588 isak@tingholt.is og
Erla sem er eigandi í síma 893-1067

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

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

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2012,
ekinn 27 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
4.690.000. Rnr.210429. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

VINUR Í RAUN!!!
VOLVO V50. Árg. 2008, ek. 103þ.km.,
sjálfskiptur. Eintak í algjörum sérflokki
- lítur út sem nýr og hefur fengið
toppþjónustu frá umboði. Tilboðsverð
2.290þ. Rnr.351542. Er á staðnum
- Bílalíf

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

MERCEDES-BENZ GLK 250 bluetec
4matic . Árgerð 2014, ekinn 11 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.890.000.
Rnr.161250.

Sendibílar

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.
M.BENZ R 320. Árgerð 2007, ekinn
270 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.500.000. Rnr.101050.

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Vinnuvélar
Renault trafic árg. ‚07. stuttur 5 dyra.
6 gíra dísel. ek. 143. þ. verð. 1150 +
vsk. uppl. 8934443
SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2009,
ekinn 66 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000. Rnr.240150. TILBOOÐ
kr: 2.790.000,-

500-999 þús.
NÝ A-LINER SOFA BED
ÚTSALA, A-liner Classic Sofa Bed,
Ísskápur, Truma, álfelgur, hár og flottur
vagn, ATH aðeins 2 stk í boði, Verð
2.690.000kr , Er á staðnum hjá okkur,

MMC Pajero instyle. Árgerð 2012,
ekinn 40 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
7.890.000. Rnr.240379.

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

TOYOTA Land Cruiser 100VX 38”. Árg
1/2002, ek 195 Þ.KM, dísel, sjálfsk, Leður,
Lúga, 38” breyttur, Topp eintak, vel
búinn og lítur mjög vel út, Ásett verð
4.490.000. Rnr.118932. Er á staðnum,

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

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

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

TILBOÐ 890 ÞÚS
PEUGEOT 407 STW 2005 e.103 þús,
Panorama glerþak, beinsk, búið að
skipta um tímareim, vetrardekk, sk.15
Glæsilegur bíll, ásett verð 1290 þús
TILBOÐ 890 ÞÚS möguleiki á 100%
visalán í 36 man s.841 8955

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

Þægindi
orkusparnaður
Með RA 2000 ofnhitanema á ofninum
er nýtingin á varma
með besta móti.

Danfoss ofnhitanemar í fararbroddi í 7 áratugi
Einn lykillinn að meira en 20 ára endingartíma RA 2000
ofnhitanemans er gasfyllingin, sem ólíkt öðrum fyllingum,
býr alltaf yﬁr sömu stjórnunar- og viðbragðsgetu.
Þetta gerir RA 2000 ofnhitanemann að mun betra stjórntæki en aðrar gerðir ofnhitanema. Viðbragðstími annarra algengra gerða hitanema er allt að 70% lengri.
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Hjólbarðar

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Rafvirkjun

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

HÚSNÆÐI

Hreingerningar
Húsnæði í boði

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

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

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

VY-ÞRIF EHF.

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

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

Viðgerðir
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

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

Bókhald

RAFLAGNIR,
DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

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

Málarar

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

Spádómar

Búslóðaflutningar

Til sölu

SENDIBILL.IS

Óskast keypt
KAUPUM GULL
JÓN & ÓSKAR

KEYPT
& SELT

Málarameistari getur tekið að sér
verkefni tilboð eða tímavinna.
Greiðsludreifing í boði. Uppl. í s.
6619046.

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

HAFNARFJÖRÐUR SKRIFSTOFA VINNUSTOFA - GEYMSLA
Skrifstofuherbergi - 20 m2
vinnustofa/skrifstofa á 1. hæð.
Geymsluherbergi 11m2 með
hillum . Góð skjalageymsla.
Nánar á www.leiga.webs.com s.
3ja herb, 95 fm íbúð til leigu í Kópav.
v/Smáralind. Leiga 185 þús.pr. mán.
Laus við samning. S: 892 8996

s. 552-4910.

Atvinnuhúsnæði

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

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

140 fm atvinnuhúsnæði á
Ártúnshöfða til leigu, 70 fm milliloft
með eldhúsi. Stór innkeyrsluhurð og
úti stæði. Laust strax. Uppl. í s. 568
1075 eða 899 1075.

Geymsluhúsnæði

Húsaviðhald

Til bygginga

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

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

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

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

Álafosslopi 429 kr.
Léttlopi 259 kr.
Plötulopi 399 kr.

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

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

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

Pípulagnir

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

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

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Gefjun.is

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

Allt fyrir vöruhús og lager

HEILSA

til sölu

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

ATVINNA

Atvinna í boði
Vant starfsfólk óskast í fiskvinnslu.
Erum í hafnarfirði. Uppl. í s. 899 8033

Starfsmannaskápar

Óskum eftir mönnum í hellulagnir.
Uppl. í s. 698 0098 & umsokn@
stjornugardar.is

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

Vöruvagnar

TILKYNNINGAR

Nudd
M7 Milli-hillukerfi

TANTRA NUDD

Einkamál

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

Staflarar

Smávöruhillur
Brettahillukerfi - stækkanlegt

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Árekstarvarnir í vöruhús
Hurðar í lagerrýmið

Ökukennsla

Brettatjakkur 2,3 tonn

Merkingar á hillukerfi og gólf

Plaststrimlahurð

Kæli- og frystiklefar - Tilbúnir
og eða smíðaðir eftir máli

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

Pöntunarsími: 535 1300

Hraðlokun
Taktik / 3931 / jan 13

Plastbox fyrir smávörur

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

Save the Children á Íslandi

Við þökkum kærlega
fyrir skemmtilegan
Lestrarhátíðarmánuð
í október

Við fögnum viðurkenningunni
og höldum tXÉGƃd áfram
- sjáumst á Lestrarhátíð 2015

DYNAMO REYKJAVÍK

Lestrarhátíð
í Bókmenntaborg hlaut
viðurkenningu
Jónasar Hallgrímssonar
á degi íslenskrar tungu
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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

/0
&VIWXMV



(U®VOHQVNDQRNNDU®»WU¾PLQJDUK§WWX¢VWDIU§QQL·OG"

PONDUS

Eftir Frode Øverli

Við höfðum eitthvað
sérstakt einu sinni,
þú og ég. Af hverju
klikkaði það?

Jói, Jói, Jói. Af hverju
varð aldrei neitt á
milli okkar tveggja,
elskan?

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

Tja, það hefur
kannski eitthvað
sem skapsveiflur
þínar að gera.

Það var þá.
Ég er orðin
miklu betri
núna.

/0
8LI2I[WVSSQ
0DJQD±LU¿§WWLUVHPJHUDVW
¢NDSDOVW·±®%DQGDU®NMXQXP
RJVNDUWDUKLQXPIU¢E§UD
OHLNDUD-HII'DQLHOV®
KOXWYHUNLIUªWWDOHVDUD

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

AAAATSJÚ!

/0

Palli! Ég vil að þú

Ertu viss?

hyljir munninn
þegar þú
hnerrar.

3YXPERHIV
0·JQX±¿¢WWDU·±XP
KM»NUXQDUNRQXQD&ODLUH
%HDXFKDPS®VHLQQL
KHLPVVW\UM·OGLQQL
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BARNALÁN

¢WWDU·±IU¢IUDPOHL±DQGD
+RPHODQGRJVHPE\JJ±
HU¢V·JXHIWLUVSHQQX
VDJQDPHLVWDUDQQ5REHUW
/LWWHOO

/0
1EVKMR'EPP

Kysstu mig
nú góða
nótt.

Væri í
lagi ef ég
faðmaði þig
í staðinn?

Ætli það ekki.

Ertu
viss?

UHUUUUUUU!

Auðvitað,
ekkert mál.
Alls ekkert
mál.
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

/0
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Gunnar Björnsson
Magnus Carlsen (2863) lék illa af
sér gegn Vishy Anand (2792) í sjöttu
skák heimsmeistaraeinvígis þeirra
þegar hann lék 26. Kc1-d2??
Svartur á leik

„Með sjálfsaga er næstum allt mögulegt.“



Theodore Roosevelt
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/RXLV'UH\IXVVHPHLQQLJ
OªN®6HLQIHOG

6

/0
+YPPFV£SKFMVRMVRMV
6W´UVNHPPWLOHJWHLNQLP\QG
¿DUVHPVQ»L±HUU§NLOHJD
»W»U§YLQW¾ULQXV®JLOGDXP
*XOOEU¢RJELUQLQD¿UM¢

7

9

3

4

10

11

13

14

15

16

21

LÓÐRÉTT
1. lýð, 3. skammstöfun, 4. sárasótt,
5. bjálki, 7. planta, 10. skap, 13. starfsgrein, 15. velta, 16. tala, 19. tveir eins.
LAUSN

17

19

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. mest, 6. hljóm, 8. samkynhneigður,
9. móðurlíf, 11. eyrir, 12. kompa,
14. yfirstéttar, 16. vörumerki, 17.
hvoftur, 18. hátíð, 20. gyltu, 21. heilu.

8

12

18

5

20

LÁRÉTT: 2. best, 6. óm, 8. hýr, 9. leg,
11. fé, 12. klefi, 14. aðals, 16. ss,
17. gin, 18. jól, 20. sú, 21. öllu.
LÓÐRÉTT: 1. fólk, 3. eh, 4. sýfilis,
5. tré, 7. melasól, 10. geð, 13. fag,
15. snúa, 16. sjö, 19. ll.

2

1

Anand yfirsást það hins vegar og
lék 26...a4 og tapaði um síðir. Hefði
Indverjinn hins vegar fundið 26...
Rxe5! 27. Hxg8 Rxc4+ 28. Kd3 Rb2+
hefði það væntanlega dugað til
sigurs. Bestu skákmenn heims leika
líka af sér.
www.skak.is Sjöunda skákin í dag
kl. 12.

SÍÐASTI SÉNS!

(
:
90

FATNAÐUR, LEIKFÖNG,
BÚSÁHÖLD, BÆKUR,
JÓLASKRAUT, SNYRTIVÖRUR...
ÁN VIRÐISAUKASKATTS*
DAGANA 13.-17. NÓVEMBER
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari sölu.
*Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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Stærsta veggmynd Reykjavíkur
Baunadalsbræður hafa afhjúpað nýja, litríka veggmynd á Borgarbókasafninu.
„Þetta er samsteypuverknaður
sem endurspeglar okkar sýn á
menninguna,“ segja Baunadalsbræðurnir Óli og Freyr, sem hafa
málað litríka veggmynd á húsgafl
Borgarbókasafnsins. „Það endaði
í siðferðislegri ádeilu á núverandi
samfélag í svokölluðu myndmáli.“
Myndin tók tvær vikur í vinnslu
og er nú stærsta veggmynd
Reykjavíkur frá því að mælingar
hófust. „Þetta er bara eins og við

sjáum höfnina. Myndin sem við
teiknuðum fyrir var allt öðruvísi
en svo breytist það bara með tímanum, maður lendir í svo mörgu
í millitíðinni og setur það inn á
myndina.“
Að sögn Freys báðu þeir
bræður um að fá að mála myndina. Þeir fengu aðstoð frá Tæki.
is sem hjálpuðu þeim að teygja
sig upp í þakenda með lyftum
og Málningu hf. sem gaf þeim

málninguna frítt að fyrra bragði.
„Í rauninni borguðum við ekkert rosalega mikið fyrir þetta og
komum eiginlega út á sléttu, sem
er frábært,“ segir Freyr.
- þij

SIÐFERÐISLEG ÁDEILA

Veggmyndin endurspeglar sýn
listamannanna á höfnina.
MYND/ARI

Útlenski drengurinn f
ERU VEIKINDADAGAR

VINNUDAGAR?

Leikritið Útlenski drengurinn var frumsýnt í Tjarnarbíói í g
Það er leikhópurinn Glenna sem stendur á bak við leikritið
stýrir. Um er að ræða gamanleik með alvarlegum undirtón
litla, sem er vinsælasti strákurinn í bekknum þar til hann e
próf sem snýr öllu líﬁ hans á hvolf. Ljósmyndari Fréttablað
sem ríkti mikil gleði yﬁr frumsýningunni.

Morgunverðarfundur BHM

UM VEIKINDAVINNU STARFSMANNA
Opinn fundur haldinn á Hilton Reykjavík Nordica
18. nóvember kl. 9.00 – 10.30.
Dagskrá:
Guðlaug Kristjánsdóttir formaður BHM.
Sjúklega mikið í vinnunni?
Jónína Waagfjörð deildarstjóri hjá VIRK.
Slök heilsa .... en samt í vinnunni!
Ólafur Arnar Þórðarson starfsmannastjóri Hagstofunnar
fyrir hönd Félags mannauðsstjóra ríkisins.
Viðvera og veikindi frá sjónarhóli starfsmannastjóra.

Þorgerður Sigurðardóttir, Auður Jónsdóttir og leikstjórinn Vigdís Jakobsdóttir voru kátar að va

Ragnar Árnason forstöðumaður vinnumarkaðssviðs
Samtaka atvinnulífsins.
Hver krefst vinnuframlags í veikindum?
Allir velkomnir | Ókeypis aðgangur | Skráning á bhm.is

Dagur Jakobsson og Eygló Eymundsdóttir sæt saman.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jónas Sig, sem sá um

Save the Children á Íslandi

Marta Hlín Magnadóttir og Ólafur Sigurðsson létu sjá sig.

Eva Baldursdóttir og
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(And)pólitískur prakkaraskapur
Snorri Páll Jónsson Úlfhildarson, einn nímenninganna, hefur geﬁð út sína fyrstu ljóðabók.
„Titillinn vísar í þessa frelsisþrá
og frelsisleit sem einkennir líf
okkar. Spurningin fyrir mér er
hvort hún sé oft nokkuð annað en
taumur sem lengist og styttist til
skiptis,“ segir Snorri Páll Jónsson Úlfhildarson, sem hefur gefið
út sína fyrstu ljóðabók, Lengist í
taumnum.
Snorri hefur komið víða við.
Hann hefur skrifað pistla og
greinar í blaðið Grapevine og bókmenntatímarit, staðið að útgáfu
tímarita og búið til tónlist. Síðast

frumsýndur

gær á Degi íslenskrar tungu.
ð en Vigdís Jakobsdóttir leikni. Leikritið fjallar um Dóra
er látinn taka svokallað Pitsaðsins mætti í Tjarnarbíó þar

anda.

hljóðmyndina, var hress ásamt Þórarni Leifssyni.

Katla Rúnarsdóttir virtust ánægðar með kvöldið.

en ekki síst hefur hann stundað
„(and)pólitískan prakkaraskap“ en
Snorri var eins og þekkt er einn
af nímenningunum sem freistuðu
þess að komast á palla Alþingis í
mótmælunum 2008.
Snorri hefur haldið til í Berlín
undan farið en hefur jafnframt
fylgst með málunum á Íslandi, svo
sem skýrslu lögreglunnar um mótmælin. „Líklega er þessi skýrsla
kolólögleg en þetta kemur mér
ekkert á óvart,“ segir Snorri. „Svo
finnst mér líka áhugavert að horfa

Líklega er þessi
skýrsla kolólögleg
en þetta kemur mér
ekkert á óvart.
öðrum augum á þessa skýrslu og
líta á hana sem einhvers konar
sönnun á gildi starfs míns og fleira
fólks á þessum tíma.“
- þij
TITILLINN VÍSAR Í FRELSISÞRÁNA

Snorri hefur haldið til í Berlín
undanfarið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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JOHN
STEINBECK

Rithöfundurinn var
þekktastur
fyrir skáldsöguna Mýs
og menn.

3(<.(9Í:)ÐÔ

:ûUPUNHY[xTHY

+<4) +<4),9;6

5:40, 8, 10:20

50./;*9(>3,9

8, 10:30

16/5>0*2

10:10

)69.9Ð20

5:50, 8

2(::(;9k33055+

5:50

Óútgefna smásagan With Your
Wings eftir John Steinbeck hefur
loksins verið gefin út. Leikstjórinn Orson Welles lauk einum
stríðsáraútvarpsþætti sínum
1944 með tilfinningaþrungnum
upplestri á sögunni en hún hefur
aldrei birst áður. Andrew F. Gulli,
ritstjóri Strand Magazine, fann
handritið á safni í Texas.
Sagan fjallar um svartan flugmann í seinni heimsstyrjöldinni.
„Steinbeck sá Ameríku sem frábært land með gríðarlega mikla
möguleika en á hinn bóginn gat
hann séð ójöfnuð,“ ritar Gulli. - þij



NEW YORK POST
EMPIRE

T.V. SÉÐ & HEYRT

Týnd Steinbecksaga útgeﬁn
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E.T. Á ATARI Leikurinn mistókst all-

hrapallega.
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E.T.-ráðgátan leyst

H.J. FRÉTTATÍMINN
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Hauks Viðars
Alfreðssonar

M

ér þykir kjöt ákaflega gott á bragðið.
Góðar líkur eru á að þér þyki það
líka. Hvort sem um er að ræða rjúkandi
sunnudagslæri með grænu ORA-slími eða
léttpipraða nautasteik. Þetta leikur við
bragðlaukana og fyllir magann vel. Samt
tók ég þá ákvörðun að hætta að borða
kjöt. Straffið er reyndar tímabundið. Ég
ákvað að prófa nóvember án kjöts og
sjá svo til. Og ég er ekki orðinn meiri
grænmetisæta en svo að ég borða enn
þá fisk.

EFTIR tvær vikur af tilraunamennsku í
eldhúsinu og ógrynni af kornstöngum frá Júmbó líður mér ágætlega. Þetta er pínu meira
vesen, ég viðurkenni það
alveg, því það er kjöt í
svo mörgu en tilraunin
hefur verið góð viljastyrksæfing og hefur
aukið hugmyndaflug
mitt til muna þegar
kemur að mat.

EITT þykir mér þó
undarlegt og það eru

viðbrögð fólks við ákvörðun minni. „Af
hverju í ósköpunum?,“ spyrja margir og
ég er í rauninni ekki með neitt svar. Af
hverju ekki? Sumir prófa lágkolvetnakúrinn, Paleo, Atkins, danska kúrinn og fólk
lætur sér fátt um finnast. En að hætta að
borða kjöt? „Ertu búinn að missa vitið?“

ÞAÐ þýðir lítið að eiga við kjötbullurnar
en jafn undarleg þykja mér hófstilltu viðbrögðin. „Þetta gæti ég aldrei.“ Ertu alveg
viss? Meinarðu ekki frekar; „Þessu hef
ég ekki áhuga á“? Þetta er nefnilega ekki
neitt mál og þú gætir þetta alveg ef þú
vildir. Ég ætla samt að sleppa hroka í garð
kjötæta því ég tilheyri þeim hópi sjálfur.

VONANDI verður tilraunin til þess að
ég borði minna kjöt en áður. Setji aðeins
meira af grænu á diskinn minn. Læri
að elda án kjöts. Sleppi kjötinu jafnvel
alfarið tvisvar til þrisvar í viku. Mögulega án þess að taka eftir því. Það er bæði
umhverfisvænt og hollt. Færri dýrum
er slátrað og maður er ekki þrútinn af
beikonbjúg alla daga. En þið kjötrembur
þarna úti, þið eruð okkur kjötætum öllum
til skammar.

Vill að tónlistarmenn hætti að pæla í gróða og fari að spila á tónleikum í staðinn.

MISSIÐ EKKI AF “FEELGOOD” MYND ÁRSINS!
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BAKÞANKAR

Dave Grohl sama um Spotify


TIME OUT LONDON
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Kjötrembingur

Sjaldgæf eintök af tölvuleiknum
E.T. The Extra-Terrestrial eru
nú til sölu á netinu fyrir allt að
100.000 krónur stykkið. Tölvuleikurinn kom út árið 1983 fyrir
Atari 2600 leikjatölvuna og var
svo gríðarlega misheppnaður að
fyrirtækið lét grafa þá leiki sem
seldust ekki í eyðimörk í NýjaMexíkó. Þetta hafði þó ekki verið
staðfest fyrr en nú og hafði fram
til þessa aðeins verið flökkusaga.
Í apríl á þessu ári lét fyrirtækið Microsoft grafa leikina upp og
kom þá auðvitað í ljós að flökkusagan var sönn. Borgin Alamagordo í Nýja-Mexíkó selur nú eintök af þessum goðsagnakennda
leik á netinu.
- þij

Á undanförnum árum hafa margir
tónlistarmenn eins og Taylor
Swift, Thom Yorke, David Byrne
og Pink Floyd gagnrýnt streymissíður svo sem Spotify fyrir að
borga ekki listamönnunum nægan
skerf. Söngvari og gítarleikari
hljómsveitarinnar Foo Fighters,
Dave Grohl, er ósammála þessu.
„Mér er drullusama, persónulega,“ sagði Grohl í viðtali við
síðuna Digital Spy. „Það er bara
ég, af því að við spilum tvisvar á
Wembley-leikvanginum í sumar.“
Grohl telur auglýsinguna sem
sveitir fá á Spotify bæta upp lítinn
gróða. „Ég vil að fólk heyri tónlistina okkar, mér er sama hvort þú
borgar einn dal eða tuttugu dali
fyrir það, hlustaðu bara á helvítis lagið. En ég get skilið af hverju
aðrir gætu verið á móti því.“
„Viltu að fólk hlusti á helvítis
tónlistina þína? Gefðu þeim tónlistina þína. Farðu síðan og spilaðu
á tónleikum. Ef þau njóta tónlistarinnar þinnar munu þau fara á tónleika. Ég tel það vera svo einfalt og
ég held að það hafi virkað þannig
einu sinni. Þegar við vorum ungir
og í mjög lélegum pönksveitum

FOO FIGHTERS Áður var Dave Grohl trommari Nirvana.

voru engir starfsmöguleikar en
við elskuðum að spila og fólk elskaði að sjá okkur spila.“

Grohl segir jafnframt áhersluna
á tækni hafa gert sambandið á milli
áhorfenda og tónlistarmanna úrelt.
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Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

MISSIÐ EKKI AF “FEELGOOD” MYND ÁRSINS!

DUMB AND DUMBER
INTERSTELLAR
INTERSTELLAR LÚXUS
GRAFIR OG BEIN

KL.5.30 - 8 - 10.20
KL 5.30 - 9
KL. 8.30
KL. 5.45 - 8

FURY
BORGRÍKI
GONE GIRL
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL2D
SMÁHEIMAR ÍSL TAL2D

KL 8 - 10.50
KL 5.45
KL.10.10
KL. 3.30
KL. 3.30


DUMB AND DUMBER
ST. VINCENT
NIGHTCRAWLER
GRAFIR OG BEIN
BORGRÍKI

KL 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.20
KL. 8 - 10.25
KL. 5.50 - 8
KL. 5.45 - 10.10

)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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Robben og félagar í stuði
FÓTBOLTI Arjen Robben og félagar í hollenska landsliðinu fóru loksins í gang í gær í undankeppni EM þegar
þeir unnu 6-0 stórsigur á Lettlandi í Amsterdam. Robben skoraði tvö frábær mörk í leiknum og lagði einnig
upp fyrsta markið fyrir Robin Van Persie. Guus Hiddink
heldur því áfram með liðið en hann hótaði því að hætta
ef hollenska liðið tæki ekki öll stigin. Tyrkir unnu 3-1
sigur á Kasakstan í hinum leik okkar riðils í gær.
Wales náði markalausu jafntefli á móti Belgíu á útivelli en Ísrael, Wales og Kýpur eru þar ofar en stórliðin
Belgía og Bosnía. Ísrael er með fullt hús eftir frábæran
3-0 sigur á tíu Bosníumönnum í gær.
Norðmenn unnu sinn þriðja sigur í fjórum leikjum og
eru aðeins einu stigi á eftir Ítalíu og Króatíu sem gerðu
1-1 jafntefli á San Siró í gær.

Hefðum getað gert breytingar fyrr
FÓTBOLTI „Við náðum okkur aldrei á strik í þessum leik,“ sagði Heimir Hall-

grímsson, annar landsliðsþjálfara Íslands, við íþróttadeild 365 eftir 2-1 tapið
gegn Tékkum í undankeppni EM 2016 í gærkvöldi.
„Við náðum aldrei upp okkar spili, það var aldrei ró og miðjan komst ekkert
inn í leikinn. Við misstum boltann líka alltof auðveldlega. Tékkarnir voru
grimmari, sterkari og undan í fyrsta og annan bolta. Við náðum bara aldrei
takti í leiknum,“ sagði Heimir.
Aðspurður hvort Belgaleikurinn hefði eftir á haft slæm áhrif á undirbúninginn sagði Heimir: „Það er ekki hægt að kenna Belgaleiknum um þetta.
Tékkarnir yfirspiluðu okkur og við verðum bara að taka hattinn ofan fyrir því.
Við áttum í erfiðleikum með þá allan tímann.“
Theodór Elmar Bjarnason átti í miklum vandræðum í hægri bakverðinum
og var Heimir spurður hvort ekki hefði mátt gera breytingar fyrr.
„Við ætluðum að skipta áður en þeir skoruðu annað markið. Við reyndum
að laga það sem var að taktískt en kannski hefðum við getað gert breytingar
fyrr. Ég veit samt ekki hvort það hefði komið í veg fyrir sigurmarkið.“
- esá

SÚRT Gylfi Þór Sigurðsson leyndi ekki
vonbrigðum sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UNDANKEP. EM 2016
TÉKKLAND-ÍSLAND

2-1

0-1 Ragnar Sigurðsson (9.), 1-1 Pavel Kaderabek
(45.+1), 2-1 Sjálfsmark Jóns Daða Böðvars. (61.)

HOLLAND - LETTLAND

6-0

1-0 Robin van Persie (6.), 2-0 Arjen Robben
(35.), 3-0 Klaas-Jan Huntelaar (42.), 4-0 Bruma
(78.), 5-0 Robben (82.), 6-0 Huntelaar (89.).

TYRKLAND - KASAKSTAN

3-1

1-0 Burak Yilmaz (26.), 2-0 Burak Yilmaz (29.),
3-0 Serdar Aziz (83.), 3-1 Samat Smakov (87.)

STAÐAN Í A-RIÐLI
Tékkland
Ísland
Holland
Tyrkland
Lettland
Kasakstan

4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
0
0

0
0
0
1
2
1

0
1
2
2
2
3

10 - 5
9-2
10 - 5
5-7
1 - 10
4 - 10

12
9
6
4
2
1

NÆSTU LEIKIR
Laugardagur 28. mars: Kasakstan-Ísland, Tékkland-Lettland, Holland-Tyrkland.
Föstudagur 12. júní: Ísland-Tékkland, KasakstanTyrkland, Lettland-Holland.

B-RIÐILL
BELGÍA - WALES
KÝPUR - ANDORRA
ÍSRAEL - BOSNÍA
1-0 Gil Vermouth (36.), 2-0 Omer Damari
(45.), 3-0 Eran Zahavi (70.).

0-0
5-0
3-0

Stigin: Ísrael 9, Wales 8, Kýpur 6, Belgía 5, Bosnía
2, Andorra 2.

H-RIÐILL
ASERBAÍDSJAN - NOREGUR

0-1

0-1 Håvard Nielsen (25.).

BÚLGARÍA - MALTA
ÍTALÍA - KRÓATÍA

1-1
1-1

1-0 Antonio Candreva (11.), 1-1 Ivan Perisic (15.).

Stigin: Króatía 10, Ítalía 10, Noregur 9, Búlgaría 4,
Malta 1, Aserbaídsjan 0.

LÍTIÐ GEKK HJÁ STRÁKUNUM OKKAR Rúrik Gíslason tapar hér baráttunni við tvo Tékka í leiknum í Plzen í gærkvöldi.

Klaufabárðar í Tékklandi
Íslenska fótboltalandsliðið tapaði sínum fyrsta leik í undankeppni EM 2016 í Plzen í Tékklandi í gærkvöldi
en það var ekki bara klaufalegt sjálfsmark Jóns Daða Böðvarssonar sem varð strákunum að falli í Plzen.
Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
eirikur@frettabladid.is

Frá Plzen í Tékklandi

FÓTBOLTI Eftir draumabyrjun

SLAKIR Kári Árnason var ekki ánægður
með leikinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Engan veginn
nógu gott
FÓTBOLTI „Þetta var algjör andstaða við það sem hefur verið í
gangi hjá okkur í þessari keppni,“
sagði Kári Árnason, miðvörður
íslenska liðsins, við Fréttablaðið
eftir tapið í Plzen í gærkvöldi.
„Það var heildarleysi yfir þessu
hjá okkur. Við vorum slakir í
heildina og það gekk lítið af því
sem við reyndum. Þeir gátu bara
tvöfaldað og þrefaldað á kantana
og voru yfir heildina bara betri
en við í dag,“ sagði Kári sem
reyndi að líta á björtu hliðarnar.
„Það er jákvætt að við sköpum
nóg af færum til að klára þetta en
mörkin sem við fáum á okkur eru
alveg skelfileg.“
Hann viðurkennir að Tékkarnir hafi komið þeim á óvart.
„Það kom okkur á óvart hvernig
þeir keyrðu á okkur. Við bjuggumst ekki alveg við því að þeir
myndu sækja á svona mörgum
mönnum. Það varð til þess að við
bökkuðum. En annars gekk bara
lítið hjá okkur. Við reyndum að
senda fram á Kolla og Jón Daða
en boltinn kom alltaf aftur.“ - esá

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

strákanna okkar í undankeppni
EM 2016 mættu þeir ofjörlum
sínum í Plzen í Tékklandi í gær.
Ragnar Sigurðsson kom Íslandi
reyndar yfir snemma leiks en
Pavel Kaderábek jafnaði metin
fyrir heimamenn með síðustu
spyrnu fyrri hálfleiks. Afar
klaufalegt sjálfsmark Jóns Daða
Böðvarssonar í síðari hálfleik varð
svo Íslandi að falli.
Heilt yfir var sigur Tékka sanngjarn þó svo að Kolbeinn Sigþórsson hafi komist í gott færi skömmu
eftir mark Ragnars og þá skaut
Gylfi Þór Sigurðsson í stöng í
síðari hálfleik. En Tékkar náðu
að yfirspila Ísland á miðjunni og
sköpuðu sér mun fleiri hættuleg
færi. Sigur þeirra var verðskuld-

aður. Það var þó mögnuð stund er
Ragnar skoraði fyrir Ísland strax
á áttundu mínútu en þeir rúmlega 700 Íslendingar sem voru á
vellinum trylltust. Það sló þögn á
heimamenn.
Tékkar létu þó ekki slá sig út af
laginu og voru áfram sterkari aðilinn. Fyrir markið höfðu þeir skapað sér tvö góð færi og pressan hélt
áfram eftir að Ragnar skoraði.
Tékkar sóttu grimmt á Theodór
Elmar en voru annars óhræddir
við að þrýsta íslenska liðinu langt
aftur að eigin marki. Tékkar voru
kvikir, beittu stuttum sendingum og tókst oftar en ekki að riðla
skipulagi íslenska varnarleiksins.
Ólíkt leiknum gegn Hollandi,
þar sem andstæðingurinn var mun
meira með boltann, gekk Tékkum
vel að skapa sér hættu við íslenska
markið. En þó svo að það hafi legið
mun meira á Íslandi í fyrri hálfleiknum náðu strákarnir að skapa
sér stórhættulegt færi undir lok
fyrri hálfleiks. Frábær undirbún-

ingur Ara Freys og Birkis skapaði
færið fyrir Kolbein en lúmskt skot
hans lak rétt svo fram hjá markinu.
Þrátt fyrir allt leit út fyrir að
okkar menn myndu sleppa með
1-0 forystu inn í hálfleik. En það
átti ekki að verða. Kári var dæmdur brotlegur rétt utan teigs og frábærlega vel útfærð aukaspyrna
skilaði marki fyrir Kaderábek sem
varð fyrstur til að koma boltanum
fram hjá Hannesi Þór í undankeppninni. Hann hafði haldið
markinu hreinu í 315 mínútur.
Heimamenn héldu uppteknum
hætti í síðari hálfleik og enn og
aftur herjuðu þeir á hægri vænginn í íslensku vörninni. Það bar
árangur á 61. mínútu er fyrirgjöf
Tékka fór af Jóni Daða og í mark
Íslands. Einkar klaufalegt.
Tékkarnir voru komnir á
bragðið og héldu áfram að sækja
stíft. Strákarnir voru þó næstum búnir að svara fyrir sig eftir
markið er Gylfi Þór skaut í stöng

en allt kom fyrir ekki. Tékkar tóku
fótinn af bensíngjöfinni eftir því
sem leið á leikinn og gerðu sitt
skynsamlega. Þrátt fyrir dugnað
og vilja okkar manna gekk illa að
ógna marki Tékkanna sem virtust líklegri til að bæta við ef eitthvað var. Jóhann Berg komst þó
nálægt því að skora seint í leiknum en Cech varði frá honum af
stuttu færi.
Eftir magnaða byrjun Íslands í
undankeppni EM 2016 varð klaufalegt sjálfsmark strákunum að falli.
Með smá heppni hefði leikurinn
getað þróast á allt annan hátt hefði
Kolbeinn skorað í stöðunni 1-0 en
það verður þó ekki annað sagt en
að sigur vel spilandi Tékka hafi
verið fyllilega sanngjarn.
Það var þó vitað að liðið færi
sennilega aldrei taplaust í gegnum
heila undankeppni og án þess að fá
á sig mark þar að auki. Strákarnir
geta þó mun betur en þeir sýndu
í þessum leik og hafa gert svo oft
áður.

FRAMMISTAÐA ÍSLENSKA FÓTBOLTALANDSLIÐSINS Á MÓTI TÉKKLANDI Í GÆRKVÖLDI
HANNES ÞÓR HALLDÓRSSON

4

Gat lítið gert í marki Tékka í síðari hálfleik sem braut loksins
ísinn í íslenska markinu. Hannes fékk svo afar klaufalegt sjálfsmark á sig í þeim síðari. Átti svo slæmt úthlaup er Kári bjargaði
á línu.

THEÓDÓR ELMAR BJARNASON

2

Tékkar herjuðu á hægri bakvarðastöðuna hjá Íslandi og Elmar
var oft í miklum vandræðum. Gleymdi sér í marki Tékkanna og
kom íslenska liðinu oft í stórhættu. Rétt áður en það átti að
taka hann af velli bjuggu Tékkar til mark á vinstri vængnum.

KÁRI ÁRNASON

5

Fékk dæmda á sig aukaspyrnuna sem bjó til mark Tékka,
þótt það hafi verið fyrir afar litlar sakir. Byrjaði ágætlega en
varð mistækur eftir því sem leið á leikinn. Bjargaði þó á línu
skömmu eftir sjálfsmarkið.

RAGNAR SIGURÐSSON

Ari komst ágætlega frá sínu í þessum leik. Lokaði sínu svæði

BIRKIR BJARNASON

6

6

5

Gerði vel í að skapa færið fyrir Kolbein en það kom annars lítið
úr Birki, enda var miðjuspili Íslands oft haldið niðri.

ARON EINAR GUNNARSSON

7

Loksins sáum við Aron Einar taka langt innkast í landsleik á
ný og það skilaði marki í fyrstu tilraun og stangarskoti Gylfa í
því síðara. Fyrirliðinn var gríðarlega duglegur eins og ávallt og
komst ágætlega frá gífurlega krefjandi hlutverki á miðjunni.

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON

Skoraði frábært mark sem kom Íslandi yfir. Reyndi eins og aðrir
í íslensku vörninni að halda skipulagi en það gekk oft illa gegn
spræku tékknesku liði.

ARI FREYR SKÚLASON

vel og átti stóran þátt í að búa til dauðafærið fyrir Kolbein sem
var næstum búið að koma Íslandi í 2-0 forystu.

4

Virtist gleyma sér í marki Tékkanna undir lok fyrri hálfleiks og
skoraði svo bagalegt sjálfsmark. Þetta var erfiður dagur fyrir
sóknarmanninn unga.

KOLBEINN SIGÞÓRSSON

6

Styrkleiki Kolbeins í loftinu nýttist liðinu vel í fyrri hálfleik. Átti
stóran þátt í marki Ragnars og var vinnusamur þess fyrir utan.

VARAMENN:

5

Erfiður fyrri hálfleikur þar sem Gylfi var í mikilli varnarvinnu
og náði sjaldan að skapa usla á vallarhelmingi heimamanna.
Negldi boltanum í stöng um miðjan síðari hálfleik en hafði
þess fyrir utan því miður hægt um sig.

EMIL HALLFREÐSSON

JÓN DAÐI BÖÐVARSSON

4

Það lá mikið á hægri varnarvæng íslenska liðsins og Emil hafði
nóg að gera. Kom því lítið sem ekkert úr sóknarleiknum hægra
megin.

RÚRIK GÍSLASON (62. FYRIR EMIL)
Náði því miður að bæta litlu við sóknarleik Íslands eftir að
hafa komið inn á.

5

BIRKIR MÁR SÆVARSSON (62. FYRIR ELMAR)
Gerði sitt vel eftir að hann kom inn á, tók engar áhættur og
lokaði svæðinu ágætlega.

5

JÓHANN BERG GUÐMUNDSSON (77. FYRIR BIRKI)
Var afar nálægt því að skora eftir hornspyrnu seint í leiknum
en Petr Cech varði frá honum af stuttu færi.

HÁSKERPU 4K
OFURUPPLAUSN
Philips Ambilight sjónvarp með Android stýrikerfinu
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4K - ULTRA HD LED
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•
•
•
•
•
•
•
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OZ appið og Google Play Movies beint í tækið
Twin tuner – hægt að horfa á eina stöð og taka upp aðra á sama tíma
Snjöll fjarstýring – Vönduð fjarstýring með músabendli, lyklaborði og hægt að tala við tækið!
Endalausir möguleikar með Cloud TV, Simplyshare, Multiroom server, Dropbox og Miracast
Hægt er að horfa á 3D myndir – 4 gleraugu fylgja!
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VERÐ ÁÐUR 499.995
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.30
Brestir
Öðruvísi fréttaskýringaþáttur
sem rýnir í bresti samfélagsins. Forvitnir þáttastjórnendur
gægjast undir yﬁrborðið og
fylgjast með því sem fram fer
fyrir luktum dyrum.
Rýna í það sem er löglegt en
siðlaust–en líka það sem er
siðlegt en lögbrot. Umsjónarmenn eru Lóa Pind Aldísardóttir, Kjartan Hreinn Njálsson og
Þórhildur Þorkelsdóttir.

Bylgjan
kl. 10.00
Ívar
Guðmundsson

The Newsroom

The Mentalist

Two and a half Men

STÖÐ 2 KL. 21.05 Þriðja þáttaröðin
af þessum mögnuðu og dramatísku
þáttum sem gerast á kapalstöð í Bandaríkjunum og skarta Jeff Daniels í hlutverki fréttalesara stöðvarinnar.

GULL KL. 21.00 Sjötta þáttaröðin um
Patrick Jane sem er sjálfstætt starfandi
ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsilegan feril
við að leysa ﬂókin glæpamál með því að
nota hárbeitta athyglisgáfu sína.

GULL KL. 18.40 Sjöunda sería þessa
bráðskemmtilega þáttar um bræðurna
Charlie og Alan. Charlie er eldhress
piparsveinn sem kærir sig ekki um
ﬂækjur en Alan er snyrtipinni sem á í
stökustu vandræðum með sjálfstraustið.

STÖÐ 2

Elica háfar

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Wipeout

16.35 Skólaklíkur

08.05 Wonder Years

17.50 Welcome To the Family

17.20 Tré-Fú Tom

08.30 2 Broke Girls

18.15 One Born Every Minute US

17.42 Spurt og sprellað

08.50 Mom

19.00 The Amazing Race

17.47 Grettir

09.15 Bold and the Beautiful

19.45 Friends With Benefits

17.59 Skúli skelfir

09.40 The Doctors

20.10 Mind Games

18.10 Um hvað snýst þetta allt?

10.20 Galapagos

20.55 Graceland

18.15 Táknmálsfréttir

11.20 Kjarnakonur

21.45 The Vampire Diaries

18.25 Ferðastiklur– þá og nú

11.45 Falcon Crest

22.30 Veep

18.50 Landakort

12.35 Nágrannar

23.00 Drop Dead Diva

19.00 Fréttir

13.00 Mistresses

23.40 Treme

19.20 Íþróttir

13.45 So You Think You Can Dance

00.40 Southland

19.30 Veðurfréttir

15.10 ET Weekend

01.25 The Amazing Race

19.35 Kastljós

16.00 Ofurhetjusérsveitin

02.10 Friends With Benefits

20.00 Óskalögin 1984-1993

16.20 Villingarnir

02.35 Mind Games

20.05 Stephen Fry fær borgar-

16.45 New Girl

03.15 Graceland

lyklana

17.10 Bold and the Beautiful

04.00 The Vampire Diaries

21.00 1864

17.32 Nágrannar

04.45 Veep

22.00 Tíufréttir

17.57 Simpson-fjölskyldan

05.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

22.15 Veðurfréttir

18.23 Veður

22.20 Viðtalið

18.30 Fréttir Stöðvar 2

22.45 Konur í evrópskri listasögu
23.45 Hæpið

18.47 Íþróttir

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

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

18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Mindy Project
19.45 Mike and Molly
20.10 Selfie
20.35 Brestir
21.05 The Newsroom
21.55 Outlander
22.55 Legends
23.40 The Big Bang Theory
00.05 Gotham
00.50 Stalker
01.35 The Strain
02.20 Columbus Circle
03.45 Selfie
04.10 Outlander

07.00 Brunabílarnir 07.22 Lína langsokkur
07.43 Ævintýraferðin 07.56 Tommi og Jenni
08.00 Kalli á þakinu 08.25 Latibær 08.47
Hvellur keppnisbíll 09.00 Könnuðurinn Dóra
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 Sveins 10.45 Elías 10.55 UKI 11.00
Brunabílarnir 11.22 Lína langsokkur 11.43
Ævintýraferðin 11.56 Tommi og Jenni 12.00
Kalli á þakinu 12.25 Latibær 12.49 Hvellur
keppnisbíll 13.00 Könnuðurinn Dóra 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 Sveins 14.45 Elías 14.55 UKI 15.00
Brunabílarnir 15.22 Lína langsokkur 15.43
Ævintýraferðin 15.56 Tommi og Jenni 16.00
Kalli á þakinu 16.25 Latibær 16.49 Hvellur
keppnisbíll 17.00 Könnuðurinn Dóra 17.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45 Doddi litli
og Eyrnastór 17.55 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur
Sveins 18.45 Elías 18.55 UKI 19.00 Gullbrá og
birnirnir 3 20.20 Sögur fyrir svefninn

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
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.50 Judging Amy
15.30 Design Star
16.15 The Good Wife
16.55 Red Band Society

05.05 Modern Family

17.35 Dr. Phil

05.30 Fréttir og Ísland í dag

18.20 The Tonight Show
19.00 Skrekkur 2014

07.00 Tékkland - Ísland
.5,1*/811,+ç
6Ë0,

08.40 Leiðin til Frakklands
12.10 Tyrkland - Kasakstan
13.55 Aserbaídsjan - Noregur
15.35 Leiðin til Frakklands
16.35 Holland - Lettland

RISTAÐU BRAUÐIÐ
•

með Dualit

18.20 Tékkland - Ísland

21.00 Reckless

17.45 Arrested Development

21.45 CSI

18.15 Modern Family

22.30 The Tonight Show

18.40 Two and a Half Men

23.15 Parenthood

19.05 Sjálfstætt fólk

00.00 Ray Donovan

19.35 Eldsnöggt með Jóa Fel

00.45 Reckless

20.10 Sisters

01.35 CSI

21.00 The Mentalist

02.20 The Tonight Show

21.40 The Tudors

03.10 Pepsi MAX tónlist

22.35 Zero Hour
23.20 Grimm

20.00 Euro 2016– Markaþáttur
20.50 Ítalía - Króatía

•

16.55 Strákarnir

00.00 Sjálfstætt fólk
00.30 Eldsnöggt með Jóa Fel

22.35 Leiðin til Frakklands
23.35 Ísrael - Bosnía Hersegóvína

01.05 Sisters

08.00 PGA Tour 2014

01.50 The Mentalist

11.00 Ryder Cup 2014– Official Film

02.30 The Tudors

12.15 Golfing World 2014

03.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

13.05 PGA Tour 2014 - Highlights
14.00 European Tour 2014

Brauðrist

19.00 Golfing World 2014

• 2 brauðsneiðar
• Auðvelt að þrífa

19.50 FedExCup Playoffs Official

FASTUS_F_47.11.14

Kr. 16.009,-

Dualit vörurnar eru margverðlaunaðar
og hafa fengið m.a. stimpilinn
frá Good Housekeeping Institute.
Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

07.00 Belgía - Wales

11.10 Fun With Dick and Jane

Film

13.30 Burnley - Hull

12.40 In Her Shoes

20.50 PGA Tour 2014

15.10 Premier League World 2014

14.50 Mirror Mirror

15.40 Liverpool - Chelsea

16.35 Fun With Dick and Jane

17.25 Skotland - Írland

18.05 In Her Shoes

19.05 Belgía - Wales

20.15 Mirror Mirror

20.45 An Alternative Reality: The
Football Manager Documentary

22.00 The Company You Keep

20.00 Frumkvöðlar

00.00 My Brother is An Only Child

20.30 Panorama

22.00 Bestu ensku leikirnir

01.45 Margin Call

21.00 Fyrirtækjaheimsókir

22.35 QPR - Man. City

03.30 The Company You Keep

21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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

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

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin
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Snýst ekki bara um að sauma saman bækur

MÁNUDAGSMYNDIN

Aníta Berglind Einarsdóttir slysaðist í bókband en hún útskrifast sem bókbindari frá Tækniskólanum í vetur.

Föhk já. Children of the Corn III:
Urban Harvest, breh. Keep it gully,
mahr.
Atli Sigþórsson eða Kött Grá Pje, rappari og
ljóðskáld.

„Ég byrjaði í grunnnámi í Tækniskólanum og ætlaði upphaflega að fara í grafíska miðlun
og umbrot,“ segir Aníta Berglind Einarsdóttir, en hún er að
útskrifast sem bókbindari frá
Tækniskólanum.
„Það var eiginlega skólastjóranum að kenna að ég fór í þetta.
Á fyrsta ári er boðið upp á
kynningaráfanga og ég var sett í
bókbandið. Ég verð að viðurkenna
að ég var ekkert spennt fyrir því,
en lét mig hafa það og fór,“ segir
Aníta.

Ég er
búinn að sitja
sveittur við
saumavélina á
milli þess sem
ég parketlegg
hérna heima
hjá mér.

HANDLAGINN

Jóhannes handsaumar
borðana í óróann
sjálfur. Hann segir að
óróar höfði til allra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Býr til karlmannlegri
hreindýrajólaóróa
Jóhannes Arnljóts Ottósson hannar íslenskan
jólaóróa með handsaumuðum borða.
„Mig langaði svolítið að gera
mótsvar við dönsku jólaóróunum. Það eru alltaf englar, jólatré eða snjókarlar,“ segir
Jóhannes Arnljóts Ottósson,
gullsmiður og skartgripahönnuður sem er búinn að hanna
íslenskan jólaóróa. Óróinn er
hannaður undir heiti NOX skartgripalínunnar.
„Ég kem frá Hornafirði og
þar er mikið af hreindýrum
og ég elst upp við að sjá þau
og þaðan kemur innblásturinn fyrir óróann. Hugmyndin kom fyrir tveimur árum og ég byrjaði
að teikna hann í janúar
í fyrra,“ segir hann, en á
óróanum, sem er úr gulleða silfurhúðuðu sinki, er
hreindýr.
Óróinn hangir í svörtum
silkiborða, framan á honum
stendur „Gleðileg jól“ á öllum
norðurlandamálunum og aftan á

er þýska, spænska og enska, en
Jóhannes saumar borðana sjálfur. „Ég er búinn að sitja sveittur við saumavélina á milli þess
sem ég parketlegg hérna heima
hjá mér,“ segir hann.
Óróana segir hann höfða til
allra, en hann hefur tekið eftir
því að yngri kynslóðin er hrifin af
óróunum og þá sérstaklega strákarnir. „Á honum er hreindýr sem
kannski höfðar meira til karlmannanna, en þeir eru yfirleitt
ekki að eltast við jólaóróana.
Fólki finnst þetta ferskara
og er hrifið af því að safna
einhverju sem amma og
mamma myndu kannski
ekki safna. Ég vildi líka
hafa borðann svartan, ekki
rauðan eða grænan eins og oft
er,“ segir hann. Óróinn kemur
í svartri, silkiklæddri öskju og í
henni fylgir saga tengd óróanum
og stefnir Jóhannes að því að gera
nýjan óróa fyrir hvert ár.
- asi

Námið segir hún hafa komið sér
á óvart og verið mun fjölbreyttara en hún átti von á. „Þetta er
svo ótrúlega víðtækt fag. Þetta
snýst um að vinna allan frágang
á öllu prentuðu efni, alveg frá því
að sauma saman í höndunum og
upp í það að mata stórar vélar.
Við lærum svo margt, til dæmis
að skera niður nafnspjöld, að
binda bók frá grunni, handgylla
og binda leðurbækur,“ segir hún,
en hluti af kennslunni fór fram í
Þjóðarbókhlöðunni.
Ferlið í kringum prentun og

bókband var mun meira og flóknara en hún hélt. „Ég hélt að ferlinu
væri eiginlega lokið eftir prentun,
en það eru ótrúlega margar
hendur og vélar sem koma við
sögu eftir það,“ segir Aníta, en
hún ætlar að fara í áframhaldandi
nám og stefnir á að fara í nám í
prentun, þar sem þessi tvö fög
tengist mikið.
- asi

VÍÐTÆKT FAG Það kom Anítu á óvart

hversu fjölbreytt starf bókbindara er.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Óvenjulegt dansverk
í ﬂutningi poppara
Danshöfundarnir Ásrún Magnúsdóttir og Alexander Róberts sömdu óvenjulegt
dansverk með helstu poppsöngvurum landsins fyrir Reykjavík Dancefestival.
Þema Reykjavík Dancefestival
dagana 26. til 30. nóvember er
poppmenning og hvernig áhrifa
hennar gætir í dansinum. Eitt
verkanna á hátíðinni heitir Fronting eftir danshöfundana Ásrúnu
Magnúsdóttur og Alexander
Róberts.
„Verkið er þannig að við vinnum
með söngvurum hljómsveita og
einblínum á hreyfingar þeirra.
Það má eiginlega segja að þetta
séu tónleikar sem eru fluttir með
líkömum þeirra,“ segir Ásrún, en
tónlistarmennirnir flytja verkið
sjálfir, þau Unnsteinn Manúel úr
Retro Stefson, Katarina Mogensen
í Mammút og Gunnar Ragnarsson,
söngvari Grísalappalísu.
Hugmyndin kom út frá pælingum
með daglegar hreyfingar. „Við skoðum hvernig hreyfingar geta orðið
danshreyfingar ómeðvitað. Tónlistarmenn nota líkama sinn mikið
og við vildum skoða hvaða hlutverki
líkaminn gegnir í sviðsframkomu,“
segir hún, en þessir tónlistarmenn
styðjast ekki við fyrir fram ákveðnar danshreyfingar.
„ Þ etta ferli var ótrúlega
skemmti legt, allavega fyrir mig,
og ég held þau líka. Samvinnan
var svo gefandi og skemmtileg, við
vinnum öll ólíkt og nálgumst hlutina ólíkt. Ég lærði mikið af þeim
og kynntist þeim vel sem var frábært.“
Verkið hafa þau unnið síðan í
maí og segir hún samstarfið hafa
gengið vel. „Þau tóku miklu betur í
þetta og voru skilningsríkari en ég
nokkurn tíma hélt og voru ótrúlega
opin og meðtækileg,“ segir Ásrún,
og bætir við: „Ef Katarina hefði
hringt og beðið mig að koma upp
á svið með Mammút og syngja þá
hefði ég sagt nei.“

SKOÐA SVIÐSHREYFINGAR POPPARA Þau Alexander og Áslaug notuðu sviðs-

hreyfingar poppara sem innblástur að dansverki.

Ásgerður Gunnarsdóttir er einn
skipuleggjenda hátíðarinnar, sem
síðast var haldin í ágúst. „Hátíðin
er haldin fjórum sinnum á ári og
sú stærsta er alltaf í ágúst. Hinar
þrjár eru aðeins minni í sniðum,“
segir hún.
Von er á skemmtilegum listamönnum að utan, til dæmis dansaranum Höllu Ólafsdóttur sem
undanfarið hefur dansað með The
Knife. „Ula Fickle, dansari frá
Belgíu, kemur með tvo listamenn,
stelpu sem hefur skoðað klúbbamenningu í Kongó og strák sem
hefur skoðað óhefðbundna dans-

Ábyrgð fylgir!
*Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar

ÁR

Tónlistarmenn nota
líkama sinn mikið og við
vildum skoða hvaða
hlutverki líkaminn
gegnir í sviðsframkomu.
sögu eins og hipphopp, djass og
Charleston.“
„Myndlistarmaðurinn Christian
Falsnaes er með opnunarverk
hátíðarinnar, en hann notar til
dæmis áhorfendur sem dansara í
verkinu,“ segir Ásgerður.
adda@frettabladid.is

Allt að 7 ára ábyrgð
fylgir notuðum Kia*

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ
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EFTIR AF
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Notaðir

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Notaðir

Kia Rio LX 1.4

Kia Sportage EX

Kia Sorento EX Luxury

Kia Carens EX

Árgerð 5/2013, ekinn 72 þús. km,
dísel, 1396 cc, 90 hö, beinskiptur,
eyðsla 4,1/100 km.

Árgerð 5/2013, ekinn 35 þús. km,
dísel, 1995 cc, 136 hö, beinskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9/100 km.

Árgerð 5/2012, ekinn 76 þús. km,
dísel, 1853 cc, 198 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,7/100 km.

Árgerð 3/2014, ekinn 8 þús. km,
dísel, 1685 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
eyðsla 6,0/100 km.

2.190.000 kr.

4.990.000 kr.

5.450.000 kr.

4.990.000 kr.

NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Krummi barði húðirnar

NÓV
EMB

Hljómsveitin Reykjavík! spilaði í fyrsta
skipti í tvö ár á Húrra á föstudagskvöld. Tilefnið var sextugsafmæli
meistarakokksins Magnúsar Haukssonar sem rekur Tjöruhúsið á Ísafirði
en Magnús er faðir Hauks S. Magnússonar, gítarleikara sveitarinnar.
Kristján Freyr Halldórsson, trommari
sveitarinnar, komst ekki í þetta sinn
en strákarnir fengu Krumma Björgvinsson til liðs við sig á örskömmum
tíma í staðinn. „Á föstudeginum hringdum
við í Krumma og
spurðum hvort
hann vildi spila um
miðnætti. Hann
sagði auðvitað „Já
maður!“ og síðan
spiluðum við
um kvöldið.
Við höfum
engu
gleymt,“
segir
Haukur.

Leikur með syninum

1 Tólfan til Tékklands: Stuð og stemning í Tólfunni
2 Vikan á Vísi: Leiðréttingin, lekamálið
og bossinn á Kim Kardashian
3 Frambjóðendum Framsóknar var
bannað að segja hvað ætti að færa
skuldir mikið niður
4 Segir ógerlegt fyrir ríkisstjórnina að
verða við kröfum lækna

Blaðberinn...

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

NÓVEMBERTILBOÐ

249.370 kr.

4AFSL0ÁTT%
UR!

ARGH!!! 171114

35%

AFSLÁTTUR!

Fullt verð 43.700 kr.

(180x200 cm)

Verð nú 32.775 kr.

Fullt verð 183.330 kr.

NÓVEMBERTILBOÐ

119.165 kr.

• FiFimm
mm-svæ
s æða ski
skiptt poka-gormakerﬁ
• þr
þrísísístititijjöf
jöfnunarsvvampur í toppi sem veitir góða aðlöggun
• Botn klædddur með Pu-leðurlíki
• StStáláfæ
f tur

ROYAL - BASE
(90x200 cm)

Fullt verð 67.036 kr.

NÓVEMBERTILBOÐ

35%

AFSLÁTTUR!

SILVIA

HÆGINDASTÓLL

ROYAL - M3

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

Fullt verð 415.615 kr.

BOÐ!

- fbj

Mest lesið

(193x203 cm)

ERTIL

- þij

Leikkonan Sólveig Arnarsdóttir
frumsýndi í gær leikverkið Pétur
Gaut í leik- og óperuhúsinu í Wiesbaden í Þýskalandi. Verkinu er leikstýrt af bróður Sólveigar, Þorleifi Erni,
auk þess sem sonur hennar Arnar
Jósefsson leikur lítið hlutverk. „Þetta
gekk alveg rosalega vel. Það var troðfullt hús og mikið
fagnað að sýningu
lokinni,“ segir
Sólveig í samtali
við Fréttablaðið.
„Arnar sonur
minn leikur
aukahlutverk
og þetta er í
fyrsta sinn
sem við
stöndum saman á sviði.
Það var
ofboðslega
gaman.“

FARYN PLUSH

FÆST Í
SVÖRTTU,
HVÍTU OG
BRÚNUU

2AFSL5ÁT%TUR!

43.574 kr.

• Þriggjaa-ssvæða skipt Bonnel-ggormakerﬁ
• Botn kllæddur með Pu-leðurlíkki
• Stálfætturr
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