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Mánudagur 14. septeMber 2015

Á sprettinum við Sæbraut Margir nota göngustíginn meðfram sjónum við Sæbraut til hvers konar útiveru. Hér má sjá ungan mann skokka fram hjá listaverkinu Vörðunni eftir Jóhann Eyfells.
Hinum megin við sundið má svo sjá Kjalarnesið. Fréttablaðið/Pjetur

Óábyrgt er að velta
ábyrgð á Seðlabanka

sport Breiðabliksstúlkur fengu
Íslandsbikarinn afhentan. 14-16

Það þarf að samþætta fjármálapólitíkina og
peningamálapólitíkina“
Þórólfur
Matthíasson

lÍfið Leikur í nýrri herferð. 28-30
plús 2 sérblöð l fólk

l fasteignir

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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að beita sér í meira mæli samhliða
Seðlabankanum við að passa upp á
að hér skapist ekki of mikil þensla.
„Samtök atvinnulífsins hafa þegar
bent á að óvarlegt er að fara út í þær
skattalækkanir sem hafa verið boðaðar. Það þarf að samþætta fjármálapólitíkina og peningamálapólitíkina,“
segir Þórólfur og bendir á að það
sé varhugavert að velta allri ábyrgð
vegna þenslumyndunar yfir á Seðlabankann en það komi til með að valda
vaxtahækkunum. „Og þeir [vextirnir]
eru nú nógu háir fyrir af ýmsum
ástæðum. Það væri æskilegra að beita
fjárlögunum í meira mæli til að draga
úr skattalækkunum og frestunum á
framkvæmdum og þess háttar.“

Menning Líf og fjör í Skírisskógi. 22-24

✿ Menntun atvinnulausra
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Háskólamenntun

bandarÍkin Skógareldar geisa enn
á vesturströnd Bandaríkjanna
og þurftu þúsundir Bandaríkjamanna að flýja heimili sín í gær vegna
skógarelda norður af borginni
San Francisco. Eldarnir höfðu í
gær brennt rúma fjörutíu þúsund
hektara af ræktarlandi, auk skóla,
verslana og 81 heimilis til grunna.
Fimm þúsund slökkviliðsmenn
voru á svæðinu að reyna að ráða við
aðstæður í gærdag.
Jerry Brown, ríkisstjóri Kaliforníu,
sem San Francisco tilheyrir, hefur lýst
yfir neyðarástandi.
Miklir skógareldar hafa geisað á
vesturströnd Bandaríkjanna undanfarið vegna þurrkatímabils undanfarinna ára sem eru með þeim verstu
í manna minnum.
Kalifornía hefur varið hundruðum
milljóna bandaríkjadala í að berjast
við eldana. Þar af rúmlega 200 milljónum, andvirði 25 milljarða íslenskra
króna, í júlímánuði einum. – þea

efnahagsMál Vinnumarkaðsrannsókn Vinnumálastofnunar spáir enn
frekari samdrætti í atvinnuleysi á
næsta ári og að atvinnuleysi á ársgrundvelli verði um 2,7 prósent. Þá
spáir stofnunin því að vöxtur verði
í innflutningi á erlendu vinnuafli.
Hagvöxtur jókst um 5,2 prósent á
fyrstu sex mánuðum ársins, verðbólga eykst, Seðlabankinn hefur í tvígang hækkað stýrivexti og auk þess
boðar ríkisstjórnin skattalækkanir
og afnáms tolla á sérvöru. Þórólfur
Matthíasson, prófessor við hagfræðideild Háskóla Íslands, segir margt
benda til þenslumyndunar.
„Það eru alls konar merki sem
benda til þess að slakinn í efnahagslífinu sé búinn og farið er að ganga á
hann,“ segir Þórólfur.
Hann segir að þó sé ekki hægt að
fullyrða að ástandið á vinnumarkaðnum sé orðið álíka og fyrir hrun.
„Við búum enn við fjármagnshöft
þannig að við höfum ekki sama innflæði fjármagns eins og við höfðum
fyrir hrun. Að því leyti er ástandið
ólíkt.“
Hann segir að stjórnvöld verði

Framhaldsskólamenntun

Skógareldar
eyðileggja tugi
heimila

skoðun Ensk stjórnmál og
áhrif þeirra hér. 12-13

Margir þættir í efnahagslífinu benda til þenslumyndunar. Prófessor í hagfræði
telur mikilvægt að beita fjárlögum í meira mæli til að berjast gegn þenslumyndun. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra telur ríkissjóð ekki ýta undir þenslu.

Grunnskólamenntun

Eldhaf gleypti bifreiðar og byggingar í
Kaliforníu í gær. NordicPhotos/AFP

Fréttablaðið í dag

Bjarni Benediktsson virðist ekki
sömu skoðunar en hann telur ríkissjóð ekki standa í þensluhvetjandi
aðgerðum og telur höfrungahlaupið á vinnumarkaði ekki til bóta.
– sa, srs / sjá síðu 4
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mánudaGur

Piltar og stúlkur spila fótbolta í Kópavogi

Norðaustan 8-15 m/s um landið norðvestanvert í dag en hægur vindur í
öðrum landshlutum. Þurrt að mestu
og nokkuð bjart veður sunnan- og
suðvestanlands, annars skýjað og víða
dálítil rigning fyrir norðan og austan.
Hiti 6 til 15 stig, hlýjast á Suðurlandi.
Sjá Síðu 20

Flóttabörn að leik í þýsku borginni
München. NordicPhotos/AFP

Þjóðverjar
hefja eftirlit á
landamærum
ÞýSkaland Þýska ríkisstjórnin ætlar
að taka upp tímabundið landamæraeftirlit við landamæri Þýskalands og
Austurríkis.
„Landamæraeftirlitið er sárnauðsynlegt fyrir Þýskaland svo hægt sé
að takmarka flæði flóttafólks inn til
Þýskalands og koma skipulagi á móttöku þess,“ sagði Thomas de Maizière
innanríkisráðherra þegar hann tilkynnti um aðgerðirnar í gær.
Þýskaland er hluti af Schengen og
samkvæmt reglum samstarfsins mega
ríki innan þess ekki takmarka för fólks
innan svæðisins. De Maizière bendir
hins vegar á heimild til að herða landamæraeftirlit af þjóðaröryggisástæðum.
„Maður sér að Þjóðverjar eru að fara
af miklum þunga fram á endursamning á öllu kerfinu. Þeir eru farnir að
tala mjög harkalega í garð þeirra ríkja
sem neita að taka þátt í því að koma
upp kvótafyrirkomulagi,“ segir Eiríkur
Bergmann stjórnmálafræðingur.
„Ég held að þarna sé mikil togstreita
og að það muni verða þarna skjálftahrinur sem muni ganga eftir þessum
flekaskilum sem eru að verða milli
austurs og vesturs,“ segir Eiríkur og
veltir því fyrir sér hvort vesturveldin,
sem vilja dreifa ábyrgð vandans,
muni loka á ríki á borð við Ungverjaland en Eiríkur segir þá fylgja harðlínustefnu sem feli í sér mjög alvarleg
mannréttindabrot.
„Ég held að íslensk stjórnvöld þurfi
að ákveða hvorum megin hryggjar þau
verði,“ segir Eiríkur. – þea

Nokkur umræða varð fyrir nokkru um jafnræði kynjanna á fótaboltavöllum í Kópavogi. Í gær léku stúlkurnar í Val og Breiðabliki á Kópavogsvelli, þar sem
leikið var til úrslita í þriðja flokki kvenna. Á meðan léku piltar í öðrum flokki, Breiðablik og Snæfellsnes, á Smárahvammsvelli. Fréttablaðið/Pjetur

Hjólafólk fær
nýjar leiðir í
borginni

SVeitarStjórnarmál Fyrir árið 2020
á að verða kominn 4,7 kílómetra
langur hjólastígur meðfram Bústaðavegi í Reykjavík, allt frá Elliðaárdal að
Snorrabraut.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í nýrri endurskoðaðri hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar.
Þá stendur til að leggja hjólastíga
um Elliðaárdal milli Höfðabakka
og Reykjanesbrautar og með fram
Kringlumýrabraut milli Bústaðavegar
og Laugavegar.
Þá verður komin samfelld og greið
norður-suður hjólaleið í gegnum
borgina allt frá Fossvogsdal í suðri til
sjávar í norðri.
Áætlunin, sem enn er óbirt en til
stendur að kynna á ráðstefnu um
hjólreiðar í Smáralind næsta föstudag, er afrakstur starfshóps um
endurskoðun á hjólreiðaáætlun borgarinnar sem borgarstjórn Reykjavíkur
samþykkti að skipa 7. október 2014.
Fyrri áætlun er frá árinu 2010. – vak

Áskriftarkort
Borgarleikhússins
Fjórar sýningar að eigin vali
á besta verðinu.

Vertu með
í vetur!
Miðasala
568 8000 | borgarleikhus.is

Segir viljandi skemmt
fyrir hjá Radio Iceland
Fyrrverandi starfsmaður Radio Iceland segir mikla óvissu ríkja um rekstur
stöðvarinnar þrátt fyrir utanaðkomandi aðstoð. Hún segir útvarpsstjórann,
Adolf Inga Erlingsson, ekki aðhafast neitt til að bæta stöðuna.
Vi n n u d e i lu r „Það komu aldrei
skýr svör við neinu,“ segir Wiktoria
Joanna Ginter, fyrrverandi starfsmaður Radio Iceland. Hún segir eiganda
stöðvarinnar, Adolf Inga Erlingsson,
gera allt sem í hans valdi stendur
til að skaða starfsemi stöðvarinnar
viljandi.
„Mér þykir það mjög skrítið að
okkur sé sagt að stöðin sé studd fjárhagslega af ákveðnum einstaklingi til
áramóta en Adolf virðist eyðileggja
allar tilraunir til að halda stöðinni
gangandi,“ segir hún.
Wiktoría kom fyrst inn á stöðina
í apríl síðastliðnum en á þeim tíma
voru rekstrarörðugleikar á stöðinni
að hennar sögn. Hún segir að samkvæmt samkomulagi við Adolf Inga
myndi hún vinna launalaust þar til að
stöðin rétti úr kútnum.
Í lok júní var greint frá því að Radio
Iceland myndi hætta vegna fjárhagsörðugleika. „Ég sat heima og sá þá
skyndilega tilkynningu á Facebook
um að stöðinni ætti að loka á miðnætti. Mér þótti það mjög skrítið
vegna þess að þeir létu ekki neinn
starfsmannanna vita,“ segir hún.
Yfirvofandi lokun stöðvarinnar
varð þó skammlíf þar sem dularfullur
styrktaraðili frá Svíþjóð hljóp undir
bagga með stöðinni.
Eftir fjárstuðninginn ákvað starfsfólkið að koma með hugmyndir um
hvernig væri hægt að bæta ímynd
stöðvarinnar og tryggja áframhaldandi rekstur hennar.
„Okkur var annt um rekstur stöðvarinnar og spurðum ítrekað um hver
framtíð hennar yrði en við fengum
engin svör. Til dæmis fann ég vefhönnuð sem var tilbúinn til að hanna
nýja vefsíðu og fá greitt um leið og
auglýsingatekjur kæmu í hús.“ Þrátt
fyrir vilja vefhönnuðarins var honum
vísað frá.
„Fyrir nokkru spurði ég fram-

Í tölvupósti til Wiktoriu segir Adolf Ingi að ekkert samkomulag hafi verið gert við
hana um störf hennar á stöðinni. Fréttablaðið/Pjetur

Ég sat heima og sá
þá skyndilega tilkynningu á Facebook um að
stöðinni ætti að loka á miðnætti. Mér þótti það mjög
skrítið vegna þess að þeir
létu ekki neinn starfsmannanna vita.
Wiktoria Joanna Ginter

kvæmdastjóra stöðvarinnar hvort
framtíð stöðvarinnar væri örugg og
hann sagði að við værum örugg fram
að árslokum. Ég spurði hann þá hvort
það væri ekki tímabært að ég fengi
fastan samning við stöðina,“ en þá
hafði Wiktoria unnið nær launalaust
í fjóra mánuði.
„En þegar plötusnúðarnir nálguð-

ust Adolf og spurðu hann hvort stöðin væri örugg fram að áramótum hló
hann bara að þeim.“ Hann mun hafa
sagt þeim að hann ætlaði sér að selja
stöðina á næstunni.
Hún segir að þá hafi mælirinn
orðið fullur en hún er hætt að vinna
fyrir stöðina og hefur sent Adolf Inga
reikning fyrir þeirri vinnu sem hún
lagði fram en hún telur að óvissan
um áframhaldandi rekstur og sölu á
stöðinni hafi verið forsendubrestur
á samkomulagi þeirra. Í svari við
tölvupósti sem hún sendi Adolf Inga
vegna kröfunnar, sem var upp á tvær
milljónir, spyr hann hvað hún hafi
eiginlega verið að reykja [e. What
have you been smoking?] og að ekkert samkomulag hafi verið þeirra á
milli. Í niðurlagi póstsins segir hann
að hún megi „troða“ reikningnum [e.
Take the invoices and shove them.].
Adolf Ingi Erlingsson vildi ekki tjá sig
um málið. stefanrafn@frettabladid.is

Opel Corsa 5 dyra
Verð frá: 2.390.000 kr.
Útborgun frá aðeins: 239.000 kr.

Bíll á mynd er Corsa Enjoy ﬁmm dyra. Bílabúð Benna áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði. Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl.

Opel Corsa 5 dyra, sjálfskiptur – 2.690.000 kr.

Ný Corsa
Sigurvegarinn fæst líka sjálfskiptur
Nýr Opel Corsa er stöðugt í sviðsljósinu. Við afhendingu á „AUTOBEST 2015“ verðlaununum
sæmdi dómnefnd, skipuð bílasérfræðingum frá 15 Evrópuríkjum, Opel Corsa titlinum
„Best Buy Car of Europe 2015“. Samkeppnin var hörð en hann stóð uppi sem
sigurvegari. Nú fæst þessi frábæri bíll líka sjálfskiptur.
Kynntu þér Opel Corsa á opel.is eða á benni.is
Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
og laugardaga frá 12 til 16.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar
þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.

Þenslumerki gera vart við sig

Urriðafoss í Flóahreppi er einn þeirra
fossa í Þjórsá sem uppi hafa verið ráðagerðir um að virkja. Fréttablaðið/Vilhelm

Nýr vefur um
virkjanir í
Þjórsá

Opnaður hefur
verið
vefurinn
Ve r n d u m
Þjórsá (www.verndumthjorsa.is.) Á
vefnum er fjallað um áform Landsvirkjunar um að reisa enn fleiri virkjanir í neðri hluta Þjórsár.
„Við teljum að það muni valda
óbætanlegum skaða á lífríki árinnar, sem og allri hinni stórbrotnu
umgjörð hennar,“ segir á vefnum.
„Enn fremur munu framkvæmdirnar
skerða lífsgæði íbúa og sumarhúsaeigenda varanlega, bæði í sveitunum
við Þjórsá, á Hellu og víðar á Suðurlandi. “
Að baki síðunni standa samtök
og einstaklingar sem vilja vernda
umhverfi og lífríki Þjórsár. Þar á
meðal Sól á Suðurlandi og vefritið
grugg.is. Kallað er eftir frekari rannsóknum á áhrifum virkjana þar, svo
sem á fiskistofnum, ferðamennsku,
leirfoki, loftgæðum og fleiri hlutum.
uMhVerFisMál

– óká
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BRIDS
SKÓLINN

Byrjendur (stig 1) 21. september: 8 mánudagar frá 20-23
Kerfið (stig 2) 23. september: 8 miðvikudagar frá 20-23
Stig 1 Hvað þarf að kunna fyrirfram? Ekki neitt, en það
spillir ekki að þekkja ás frá kóng. Ekkert mál að mæta ein/einn.
Stig 2 Hvað meinar makker? Sígild spurning, sem erfitt er
að svara nema kunna kerfið. Farið er vel yfir framhald sagna í
Standard og ýmsar stöður í sagnbaráttu. Námskeiðið hentar
breiðum hópi spilara, bæði þeim sem kunna töluvert fyrir sér
og eins hinum sem eru rétt að slíta fyrsta stokknum.
Mikið spilað og hægt að koma stakur.
Upplýsingar og innritun
í síma

898-5427 og á netinu bridge.is

Á næstu árum mun erlent innflutt vinnuafl aukast hér á landi á meðan hópur Íslendinga erlendis stækkar verulega.
Fréttablaðið/Vilhelm

✿ Menntun atvinnulausra

✿ Flutningar erlendra ríkisborgara til og frá Íslandi
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2.931

2.500

❚ Aðfluttir erlendir ríkisborgarar
❚ Brottfluttir erlendir ríkisborgarar

*2.455

2.000

Háskólamenntun

noreGur Stjórnmálamenn úr norska
Græningjaflokknum hafa óskað
eftir því við landstjóra Svalbarða að
kannað verði hvort eyjan í norðri
geti tekið við flóttafólki. Frá þessu er
greint í Aftenposten.
Svalbarði er ekki hluti af Schengensvæðinu og því þarf að kanna hvort
aðgerð af þessum toga væri lögleg.
Fulltrúar Græningjaflokksins telja
að vera flóttamanna á Svalbarða geti
gætt þetta 2.600 manna samfélag lífi
og aukið atvinnutækifæri. Á Svalbarða eru þó fleiri ísbirnir en þeir eru
um 3.000 talsins. – srs

VinnuMarkaður Vinnumálastofnun
spáir enn frekari samdrætti í atvinnuleysi á næsta ári og að á ársgrundvelli verði atvinnuleysi um 2,7 prósentustig. Einnig spáir stofnunin
áframhaldandi vexti í innflutningi
vinnuafls til landsins sem og auknum
brottflutningi Íslendinga.
Hagvöxtur síðustu sex mánaða
mældist 5,2 prósent. Atvinnuleysi
minnkar hratt, verðbólga eykst og
innflutningur erlends vinnuafls eykst
einnig. Seðlabankinn hefur í tvígang
á árinu hækkað stýrivexti og ríkisstjórnin áformar að lækka skatta og
afnema tolla á sérvöru. Ýmsir fræðingar hafa bent á að þenslumerki í
hagkerfinu ættu að vera öllum sýnileg.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra telur ríkissjóð ekki standa í
þensluhvetjandi aðgerðum og bendir
á að höfrungahlaupið á vinnumarkaði sé ekki til bóta. „Launþegahreyfingin er týndi hlekkurinn á vinnumarkaði. Ríkissjóður er ekki að vinna
að mannaflsfrekum framkvæmdum í
dag,“ segir Bjarni.
Í nýjum gögnum Vinnumálastofnunar kemur fram að vænta megi
meira framboðs starfa fyrir ófaglærða
og iðnaðarmenn en sem nemur fjölda
þeirra á vinnumarkaði næstu ár. Það
muni skila sér í auknum innflutningi
erlends vinnuafls til landsins. Að
sama skapi segir í gögnum Vinnumálastofnunar að vænta megi minna
framboðs starfa fyrir háskólamenntaða næstu árin en nemur fjölda
þeirra á vinnumarkaði nú þegar.
Menntunarstig Íslendinga sem komi
út á vinnumarkaðinn hafi stóraukist
síðustu áratugi. Því sé líklegt að fleiri
háskólamenntaðir verði atvinnulausir á næstu árum, brottflutningur
þeirra af landi brott verði tíðari og að
í ríkara mæli muni háskólamenntaðir
sinna vinnu sem ekki hæfir menntun
þeirra.
Árni Páll Árnason, formaður
Samfylkingarinnar, segir stöðuna
á vinnumarkaði varhugaverða og
telur menn þurfa að skipta um kúrs í
þeim efnum. „Hér blasir við sú hætta
að á Íslandi flytjist inn vinnuafl í láglaunastörf í vaxtargreinum eins og
ferðaþjónustu á meðan frá landinu
flytjist menntaðir Íslendingar sem
gætu búið til mikil verðmæti í þekkingargreinum,“ segir hann.
Þó dregið hafi gríðarlega úr
atvinnuleysi í öllum hópum frá hruni
virðist atvinnuleysi háskólamenntaðra minnka hægar en annarra. Því
hefur hlutfall háskólamenntaðra
meðal atvinnulausra aukist jafnt og
þétt síðustu árin. sveinn@frettabladid.is

Framhaldsskólamenntun

Vilja senda
flóttamenn til
Svalbarða

Grunnskólamenntun

Græningjar telja að koma flóttafólks verði
samfélaginu til bóta. NordicPhotos/AFP

Hratt dregur úr atvinnuleysi og erlent vinnuafl hefur margfaldast frá hruni. Brottflutningur menntaðs
íslensks vinnuafls eykst einnig. Búist er við að atvinnuleysi minnki áfram næstu ár. Hagfræðingar benda á
þenslueinkenni í hagkerfinu.
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Launþegahreyfingin er
týndi hlekkurinn á vinnumarkaði. Ríkissjóður
er ekki að vinna að
mannaflsfrekum
framkvæmdum í dag.
Bjarni Benediktsson
fjármálaráðherra

Tugir drukknuðu á flótta sínum í gær
Grikkland Yfir þrjátíu manns fórust, þar á meðal að minnsta kosti
eitt barn, þegar trébáti með um 130
flóttamenn hvolfdi við gríska eyjaklasann Farmakonisi í gærmorgun.
Daily Mail hafði um kvöldmatarleytið í gær eftir grísku strandgæslunni að
34 lík hefðu fundist.
Gríska strandgæslan fékk tilkynningu um að þó nokkur fjöldi væri í
hættu á svæðinu og var í kjölfarið
send björgunarþyrla á svæðið. Tuttugu og níu eru sagðir hafa náð að
synda í land á Farmakonisi, en 68 var
bjargað úr sjónum.
Þá streymdi fólk á bátum frá Tyrklandi til grísku eyjarinnar Lesbos. Þar
segir fréttastofa AP að ljósmyndari frá
Reuters hafi talið 10 báta á 90 mínútna tímabili í gærmorgun.
Tugir voru hætt komnir þegar stór
gúmbátur með um 70 flóttamenn
innanborðs gaf sig um hundrað
metra frá strönd Lesbos. Þar eru
eyjaskeggjar sagðir hafa brugðist
skarpt við og hjálpað fólki í land, en í
hópnum var fjöldi barna.

Baðstrandargestir á grísku eyjunni Lesbos fylgjast hér með komu sýrlensks flóttafólks á bátskrifli yfir hafið frá Tyrklandi. Fréttablaðið/EPA

Meirihluti flóttafólks sem kemur
til Grikklands heldur för sinni áfram
til annarra landa, flestir til Þýskalands. Evrópulönd hafa enn ekki
náð saman um tillögur Jean-Claude

Juncker, forseta framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins, um að löndin
taki saman á flóttamannavandanum
og deili álaginu af móttöku flóttafólksins. – gj, óká

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

NISSAN NOTE

RÚMGÓÐUR OG
SKEMMTILEGUR Í AKSTRI

ENNEMM / SÍA /

NM70681

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

VETRARDEKK FYLGJA ÖLLUM
NÝJUM NISSAN NOTE Í
TAKMARKAÐAN TÍMA

NISSAN NOTE

REKSTRARLEIGA
Á SÉRKJÖRUM

ACENTA 1.2 BENSÍN / SJÁLFSKIPTUR

Bjóðum nokkra bíla á lækkuðum rekstrarleigukjörum.
Innifalin í leigu eru tryggingar, dekk
og reglubundið þjónustueftirlit.

3.050.000 KR.

Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum Nissan.

STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN NOTE ACENTA ER MEÐAL ANNARS:

Bluetooth handfrjáls síma- og hljómtækjabúnaður, stýri með aðgerðahnöppum, hraðastillir (Cruise Control),
aksturstölva, 15" álfelgur, hæðarstilling á ökumannssæti, hiti í framsætum, stöðugleikastýring, loftkæling,
rafknúið léttstýri og USB og AUX tengi fyrir tónlistarafspilun úr snjallsíma.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

6

f r é t t i r ∙ f r é t ta b l a ð i ð

Fjárheimildir
skornar niður
um 32 milljónir

14. September 2015

mánuDagur

Hreinsa til eftir átök gærdagsins

Ríkissaksóknari fær 32 milljónum minna á fjárlögum næsta árs en í fyrra. Ástæðan er flutningur verkefna frá saksóknara til héraðssaksóknara. Embættið
fær þó mörg ný verkefni við breytingarnar.
StjórnSýSla Gert er ráð fyrir að fjárheimildir til ríkissaksóknara lækki
um 31,8 milljónir króna að raungildi í fjárlagafrumvarpi næsta árs.
Lögð er til 50 milljóna króna
lækkun vegna verkefna sem færast
frá ríkissaksóknara til nýs embættis
héraðssaksóknara með breyttri
skipan ákæruvalds.
Í öðru lagi er gert ráð fyrir 20
milljóna króna framlagi sem
lýtur að eflingu embættisins með
tveimur nýjum stöðugildum, meðal
annars vegna eftirlits með rannsóknum og meðferð ákæruvalds,
eftirlits með hlustunum og sérstökum rannsóknaraðferðum, vinnslu
tölfræðiupplýsinga ákæruvaldsins,
menntunar og þjálfunar ákærenda
og alþjóðlegra samskipta.
Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari segir að önnur af tveimur
meginforsendum með stofnun
embættis héraðssaksóknara hafi
verið að efla embætti ríkissaksóknara.
„Ríkisendurskoðun var búin að
skoða málin hjá okkur og komst
að þeirri niðurstöðu í skýrslunni
að það væri varhugavert að skera
niður,“ segir Sigríður.
Í umræddri skýrslu gagnrýnir
Ríkisendurskoðun að á árunum
2009 til 2015 hafi sérstakur saksóknari fengið fimmfalt hærri
upphæð af fjárlögum en ríkissaksóknari, eða 5,5 milljarða á móti
1,1 milljarði. Nánast öll sakamál í
landinu séu á könnu ríkissaksóknara, auk þess sem embættið gegni
umfangsmiklu eftirlits- og samræmingarhlutverki.
Sigríður Friðjónsdóttir segir að

Möguleg reiknivilla:
Í fjárlögum næsta árs er gert ráð
fyrir 20 milljóna króna framlagi til
að ráða í tvö ný stöðugildi hjá ríkissáttasemjara. Sigríður Friðjónsdóttir
ríkissaksóknari bendir hins vegar á
að ráðning tveggja nýrra saksóknara
myndi kosta 26 milljónir króna.

Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari
segir að ráðning tveggja nýrra saksóknara myndi kosta 26 milljónir.
Fréttablaðið/Pjetur

með tilkomu héraðssaksóknaraembættisins muni stór hluti af
verkefnum frá ríkissaksóknara fara
til nýja embættisins. Á móti komi
að mörg ný verkefni bætist við.
Til dæmis í formi kærumála sem
verða mörg hundruð. Hún býst til
dæmis við því að stór hluti þeirra
kyn ferðis brotamála sem héraðssaksóknari kemur til með að fella
niður verði kærður til ríkissaksóknara. „Það er mjög mikil vinna
í þeim málum.“
Þá bendir Sigríður á að gert sé ráð
fyrir því í fjárlögunum að 20 milljóna framlag verði nýtt til þess að
ráða í tvö ný stöðugildi. „En málið
er það að tveir starfsmenn kosta 26
milljónir,“ segir hún og vonast til
að þarna hafi bara orðið reiknivilla
sem verði leiðrétt á meðan fjárlagafrumvarpið er í meðförum þingsins.
jonhakon@frettabladid.is

Ríkisendurskoðun
var búin að skoða
málin hjá okkur og komst að
þeirri niðurstöðu í skýrslunni að það væri varhugavert að skera niður.
Sigríður Friðjónsdóttir
ríkissaksóknari
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Palestínufólk hreinsar upp brak í Al-Aqsa-moskunni í gamla bæjarhlutanum í Jerúsalem í gær eftir átök sem þar
brutust út milli hópa Palestínumanna og ísraelskrar öryggislögreglu. Kveikjan var mótmæli vegna ákvörðunar
Moshe Yaalon, varnarmálaráðherra Ísraels, í síðustu viku um að neita ákveðnum hópum um aðgang að moskusvæðinu. NordicPhotos/AFP

Geta ekki tryggt ásættanlegt öryggisstig

lögreglumál Lögregla á landsbyggðinni telur sig ekki færa um að halda
uppi ásættanlegu öryggisstigi. Þetta
kemur fram í nýrri skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra um
skipulagða glæpastarfsemi.
Þá segir einnig í skýrslunni að
lögreglu hafi verið sniðinn þröngur
stakkur undanfarin ár. „Verði svo
áfram er sú áhætta fyrir hendi að
umfang skipulagðrar brotastarfsemi

aukist án viðspyrnu samfélagsins.“
Almennt telur lögregla sig ekki færa
um að halda uppi ásættanlegri frumkvæðislöggæslu. Sú aðstaða heftir
möguleika lögreglu á upplýsingaöflun
um starfsemi skipulagðra brotahópa.
Lögregla telur að á höfuðborgarsvæðinu starfi á bilinu fimm til tíu
skipulagðir glæpahópar, en telur sig
ekki geta dregið úr umfangi þeirra á
meðan staðan helst eins.

Þá kemur einnig fram í skýrslunni
að vísbendingar séu um að mansal sé stundað á kampavínsklúbbum í Reykjavík. Í skýrslunni segir að
of litlar upplýsingar séu um hvort
erlendar stúlkur sem þar starfa séu
fluttar til lands nauðugar eða ekki.
„Þær eru jafnan ófúsar til samstarfs við lögreglu sem torveldar
rannsóknir,“ segir í skýrslunni.
– þea

Lyfjaauglýsing
®

NICOTINELL
LYFJATYGGIGÚMMÍ
Ertu að hætta að reykja?
Veistu hvaða bragðtegund hentar þér?
Fæst í 6 bragðtegundum!
Nicotinell, lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Hætta skal alfarið reykingum meðan á meðferð með Nicotinell
stendur. Upphafsskammtur skal ákvarðaður út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Verði vart við aukaverkanir þegar hærri styrkleiki er notaður skal íhuga að skipta yfir í lægri styrkleika. Meðferðarlengd er einstaklingsbundinn. Samtímis neysla á súrum drykkjum, eins og t.d. kaffi og sódavatni, getur minnkað frásog nikótíns í munni.
Forðast skal þessa drykki í 15 mínútur fyrir notkun lyfjatyggigúmmís. Tyggja skal eitt stykki Nicotinell lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg lyfjatyggigúmmíi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Vegna eiginleika lyfjatyggigúmmís sem lyfjaforms getur nikótínþéttni
í blóði verið mismunandi á milli einstaklinga. Því skal miða tíðni skammta við einstaklingsþörf, innan uppgefinna hámarksskammta. Tyggja skal eitt lyfjatyggigúmmí þar til finnst sterkt bragð. Lyfjatyggigúmmíið skal því næst hvíla á milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal byrja að tyggja aftur. Þetta skal endurtaka í 30 mínútur.
Í flestum tilfellum skal meðferðin standa í a.m.k. 3 mánuði. Eftir 3 mánuði skal draga smám saman úr notkun. Venjulega er ekki mælt með notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúin
til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Þeir sem reykja ekki og þeir sem hafa ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna eiga ekki að nota Nicotinell. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota Nicotinell ef þú: ert
þunguð, með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með hjarta- eða æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi. Einstaklingar undir 18 ára aldri mega ekki nota Nicotinell nema að læknisráði. Nikótín sem er gleypt getur valdið
versnun einkenna hjá sjúklingum sem eru með bólgu í vélinda, munni eða koki, magabólgu eða magasár. Einstaklingum með gervitennur, eiga við vandamál í liðamótum kjálka og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform en lyfjatyggigúmmí. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota
lyfjatyggigúmmíið. Athuga ber að lyfjatyggigúmmíið og munnsogstöflurnar innihalda natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu slímhúðar en sumar bragðtegundir innihalda að auki sorbitól (E420), maltitól (E965) eða aspartam (E 951) sem ekki allir mega taka. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað
er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

SÍÐASTI SÉNS!

DAGANA 10.-14. SEPTEMBER
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*
AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM
*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,35% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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Ráðlagt að segja ekki frá myglusvepp

Leigusala kom á óvart hve litla þekkingu hagsmunaaðilar fasteignaeigenda hafa á myglusvepp og var henni ráðlagt að leigja út íbúð án
þess að segja frá myglusveppum. Um hundrað leigjendur hafa kvartað til Leigjendasamtakanna vegna raka á þessu ári. Framkvæmdastjóri Húseigendafélagsins segir málið vera storm í vatnsglasi.
Húsnæðismál Gerði Harðardóttur
var eindregið ráðlagt að leigja út
íbúð sína eða selja hana, jafnvel án
þess að taka fram að í henni hefði
verið heilsuspillandi myglusveppur.
Hún segir að reynsla hennar sýni vel
að myglusveppur og veikindi vegna
hans séu ekki tekin nógu alvarlega
og óskar eftir yfirvegaðri og málefnalegri umræðu.
Í Fréttablaðinu í gær var fjallað um
leigutaka sem lenda í vandræðum
vegna myglusvepps og leigusala sem
segja ekki frá sveppnum við útleigu.
Atvikin eru fjölmörg og segir Hólmsteinn Brekkan, framkvæmdastjóri
Leigjendasamtakanna, um það bil
eitt símtal koma á dag vegna svepps,
raka og heilsufarsvandamála vegna
bágs ástands á leiguhúsnæði. „Varlega áætlað hafa um hundrað mál
komið upp frá áramótum og um einn
af hverjum tíu bregst við og stendur á
rétti sínum,“ segir Hólmsteinn.
Reynsla Gerðar sýnir málin frá hlið
leigusalans en hún þurfti að flytja út
úr íbúð sinni vegna alvarlegra veikinda af völdum myglusvepps.
Í kjölfar þess kom það Gerði á
óvart hve lítil þekking er á þessum
málum, en henni var ítrekað ráðlagt
að leigja íbúðina út, þótt ekki væri
búið að fastákveða framkvæmdir
við sameignina, hvað þá ljúka þeim,
en hún segir algjört grunnatriði
að koma í veg fyrir upptök raka og
myglu ef ekki eigi illa að fara.
„Jafnvel þótt það sé ekki sjálfgefið

að maður veikist í húsnæði með
myglusvepp þá gat ég ekki hugsað
mér að setja heilsu og innbú fólks í
hættu,“ segir Gerður en íbúðin fór
ekki í leigu fyrr en búið var að brjóta
úr veggjum, hreinsa og framkvæmdir
komnar langt á veg og hún var fullvissuð um það af fagaðilum að það
væri óhætt.
Gerður segir mörgum hafa fundist sjálfsagt að hún seldi eða leigði
íbúðina út, án þess að láta væntanlega íbúa vita um að þar hefðu komið
upp vandamál tengd raka og myglu.
„Það kom bara aldrei nokkurn tímann til greina af minni hálfu að vera
ekki hreinskilin varðandi þetta við
mína leigjendur, ef eitthvað var þótti
ég ofursamviskusöm varðandi þetta
atriði. Ég lét setja sérstakt ákvæði
í leigusamninginn en þar segir: Ef
leigjendur finna fyrir heilsutengdum óþægindum í íbúðinni verður
aðeins um mánaðar uppsagnarfrest
að ræða.
Mér er sagt að þetta sé nær algjört
einsdæmi meðal leigusala en ég vil
benda á þennan möguleika. Ég held
að það hljóti að vera farsælast fyrir
alla að lokum. Maður vill að fasteignin sín sé í lagi, þetta er aleiga
manns,“ segir Gerður og bendir líka
á að leigusala beri að halda húsnæðinu í íbúðarhæfu ástandi samkvæmt
lögum. Ef leigusalar bregðast þeirri
skyldu geta þeir fengið á sig málsókn
og verið bótaskyldir.

Það kom bara aldrei
nokkurn tímann til
greina af minni
hálfu að vera
ekki hreinskilin varðandi þetta við
mína leigjendur, ef eitthvað var
þótti ég ofursamviskusöm
varðandi þetta atriði.
Gerður Harðardóttir leigusali

Varlega áætlað hafa
um hundrað mál
komið upp frá
áramótum og
um einn af
hverjum tíu
bregst við og
stendur á rétti
sínum.
Hólmsteinn Brekkan
framkvæmdastjóri
Leigjendasamtakanna

erlabjorg@frettabladid.is

Að meðaltali hringir einn leigjandi á dag í Leigjendasamtökin vegna vandamála
með svepp og raka. Fréttablaðið/Andri Marínó

Ekki alltaf sveppir þegar til kastanna kemur
„Ég hef verið í bransanum í fjörutíu ár og þekki engin dæmi um
þetta skelfingarástand sem lýst hefur verið í blöðunum,“ segir
Sigurður Helgi Guðjónsson, framkvæmdastjóri Húseigendafélagsins. „Þetta kemur upp í einu og einu húsi.“
Sigurður segir leiguviðskipti vera viðkvæm viðskipti og að
umfjöllun um þau einkennist af upphrópunum. Hann gerir þó
ekki lítið úr ábyrgð leigusalans ef sannanlega er myglusveppur
í húsnæði.
„Leigjandi á rétt á íbúðarhæfu húsnæði og ef það er heilsuspillandi á umsvifalaust að banna búsetu. En það hafa komið mörg sveppamál á okkar
borð og svo þegar við rannsökum það eru engir sveppir. Í mörgum tilfellum tel ég þetta
vera ótta í huga fólks sem magnast upp þar.“

GRÍPUR M

EIRA EN A
THYGLINA

Fabia – nýi verðlaunagripurinn frá ŠKODA
Þér á eftir að líka vel við ŠKODA Fabia. Glæsileg hönnunin nær niður í minnstu smáatriði og gerir aksturinn
skemmtilegri hvert sem þú ferð. Það er engin tilviljun að ŠKODA Fabia skyldi vera valinn bíll ársins af WhatCar?
og hljóta Red Dot hönnunarverðlaunin 2015. Komdu og prófaðu nýjan ŠKODA Fabia. Hlökkum til að sjá þig.
Verð frá aðeins

2.290.000 kr.
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

www.skoda.is
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TIL HAMINGJU
BLIKASTELPUR
Vörður óskar Breiðabliki, nýkrýndum Íslandsmeisturum kvenna í fótbolta
árið 2015, til hamingju með stórkostlegt leiktímabil.
Þær töpuðu ekki einum einasta leik og verðskulda því fyllilega að lyfta
sextánda Íslandsmeistaratitli félagsins í deildinni.
Við fögnum innilega og hlökkum til að fá að standa áfram vörð um
sigursælasta félagið í úrvalsdeild íslenskrar kvennaknattspyrnu.
Áfram Breiðablik!

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.
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Hefndarklám
notað til að kúga
Björt Ólafsdóttir
þingmaður
Bjartrar framtíðar

lÖgreglumál Lögreglu hafa borist tvær

tilkynningar á síðustu tveimur árum um
tilvik þar sem hefndarklám er notað til
kúgunar, hvort sem það er til að fá viðkomandi til að samþykkja kynferðislegt
samneyti eða láta af hendi fjármuni.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra um mat
á skipulagðri glæpastarfsemi á Íslandi.
„Þetta gefur bersýnilega í ljós og
sýnir mikilvægi þess að koma böndum
á þessa glæpi og það að lögin í dag nái
ekki utan um þetta,“ segir Björt Ólafsdóttir, þingmaður Bjartrar framtíðar.
Björt er fyrsti flutningsmaður frumvarps
um breytingar á almennum hegningarlögum sem miða að því að gera birtingu,
vörslu og sköpun hefndarkláms refsiverða.
„Þessi nýi veruleiki sem samfélagsmiðlar eiga stóran þátt í kennir okkur og
er að sýna okkur að lögin eins og þau eru
núna eru ekki fullnægjandi,“ segir Björt.
„Við erum alltaf að sjá það meir og
meir að lögin eru ekki í takt við það sem
við sjáum í því samfélagi sem við lifum í
og það þarf að uppfæra þau,“ bætir Björt
við. – þea

Ferðamaður
fannst látinn

slys Svissneskur ferðamaður, sem
ekkert hafði spurst til frá því á
þriðjudag og leitað var að á laugardag, fannst látinn á Seyðisfirði þá
um kvöldið.
Bíll mannsins hafði staðið við
Fjarðarselsvirkjun undanfarna daga
en lík hans fannst um sexleytið í gærkvöldi í fjalllendi þar skammt frá, við
Ytri-Hádegisá. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Egilsstöðum
er talið að maðurinn hafi hrapað við
klifur.
Umfangsmikil leit var hafin að
manninum seinni part laugardags,
en lík hans fannst fjórum tímum
síðar. – gj
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Lögreglan lítur eitursölu
án leyfis alvarlegum augum
Yfirmaður greiningardeildar ríkislögreglustjóra er hugsi yfir því að tugir manna hafi keypt mikið magn
eiturefna án þess að framvísa tilskildu leyfi. Slík efni gætu valdið miklum skaða í höndum einstaklings sem
hefði illt í huga. Tölur Umhverfisstofnunar sýna að leyfislausir hafa keypt 249 kíló af útrýmingarefnum.
Öryggismál „Þetta vekur mann til
umhugsunar um hvort ástæða sé til
að skoða þetta frekar, þó líklegast
sé að þessi viðskipti hafi verið fullkomlega eðlileg,“ segir Ásgeir Karlsson, yfirmaður greiningardeildar
ríkislögreglustjóra, um stórfelld
kaup einstaklinga á ýmsum tegundum eiturs án tilskilinna leyfa
árið 2014.
Eins og Fréttablaðið greindi
frá á miðvikudag sýndi könnun
Umhverfisstofnunar að rúmlega
helmingur þeirra 202 einstaklinga,
sem keyptu ýmsar tegundir af eitri
árið 2014 í tengslum við atvinnurekstur sinn til að uppræta óæskilegan gróður, skordýr eða meindýr,
hafði ekki til þess tilskilin leyfi.
Alls voru seld rúmlega tíu tonn af
slíkum efnum til þessa hóps.
Eftir að niðurstöður lágu fyrir
taldi Umhverfisstofnun málið ekki
þess eðlis að ástæða væri til að gera
lögreglu viðvart – þrátt fyrir að 118
af 202 einstaklingum hefðu keypt
eiturefnin án tilskilinna leyfa sem
þeim ber að hafa undir höndum
og eru útgefin af stofnuninni. Þó
verða engin sérstök eftirmál fyrir

Upp í hugann koma
efni sem hægt er að
nota til sprengjugerðar; það
eru ákveðnar
kvaðir á þeim.
Af hverju þá
ekki eiturefnin, alveg
eins?
Ásgeir Karlsson
yfirmaður greiningardeildar
ríkislögreglustjóra

Svokölluð útrýmingarefni eru ætluð til að drepa rottur, en 249 kíló af slíkum efnum voru seld til einstaklinga sem voru með
útrunnin leyfi eða höfðu aldrei haft leyfi til að kaupa slík efni. Fréttablaðið/GVA

þær átta verslanir sem seldu efnin
án þess að þess væri gætt að kaupendur efnanna hefðu til þess leyfi,
þvert á lög.
Ásgeir segir að ríkislögreglustjóri
hafi ekki fjallað um mál sem þessi,
en telur mikilvægt að þessar upplýsingar séu komnar fram. Hann
tekur undir að þrátt fyrir að viðskiptin séu nær örugglega fullkomlega eðlileg, og tengd atvinnurekstri

viðkomandi, þá sanni dæmin það
að ekki þurfi nema einn einstakling
sem hefur annað og verra í huga til
að skaðinn verði mikill.
„Slíkt gæti valdið skelfilegum
skaða, þannig að mér finnst ástæða
til að þetta sé skoðað. Upp í hugann
koma efni sem hægt er að nota til
sprengjugerðar; það eru ákveðnar
kvaðir á þeim. Af hverju þá ekki
eiturefnin, alveg eins?“ segir Ásgeir

og bætir við að það eigi ekki síst við
í ljósi þess að um mikið magn er að
ræða.
Samkvæmt upplýsingum frá
Umhverfisstofnun þá voru 249 kíló
af svokölluðum útrýmingarefnum
seld til leyfislausra einstaklinga,
en tæp tvö tonn af plöntueitri, eða
plöntuverndarvörum eins og þau
eru einnig kölluð.
svavar@frettabladid.is

Tækifæri

HÆSTA EINKUNN

Orkuflokkur

2015

í september

þurrkun

SIEMENS - Uppþvottavélar
SN 45M209SK (hvít)
SN 45M509SK (stál)

13 manna. Fimm kerfi. Hljóð: 44 dB (re 1 pW). Zeolith®þurrkun: Skilar sérlega þurru og glitrandi leirtaui. Byggist
á að láta hið náttúrulega steinefni seólít soga í sig raka og
gefa frá sér hita. Barnalæsing. „aquaStop“ flæðivörn.

Tækifærisverð:

139.900 kr.

(Fullt verð: 169.900 kr.)

Gestir bera nashyrning að nafni Begi augum í dýragarðinum í Tíblisi þegar hann var
opnaður í gær. NordicPhotos/AFP

Dýragarðurinn opnaður á ný
georgía Dýragarðurinn í Tíblisi,
höfuðborg Georgíu, var opnaður í
gær eftir að hafa verið lokaður frá
því í júní. Mikil flóð stórskemmdu
dýragarðinn fyrir þremur mánuðum
og dýr bæði sluppu og drápust. Þá
fórust einnig nítján Georgíumenn í
flóðunum.
„Eftir þriggja mánaða uppbyggingu
getum við loks opnað á ný þrátt fyrir
að hafa misst 277 dýr,“ segir Zurab
Guerelidze, forstöðumaður dýragarðsins. Til að aðstoða Georgíumenn við að ná sér á strik aftur gáfu
aðrir evrópskir dýragarðar þeim um
150 dýr.
Einhver dýranna drápust í flóðunum en stærstum hluta var smalað inn
í skýli fyrir flækingshunda og slátrað.

277

dýr dýragarðsins í Tíblisi
drápust í flóðum fyrir
þremur mánuðum.
Georgíska ríkisstjórnin hefur sætt
mikilli gagnrýni í kjölfar flóðanna.
Enn er margra saknað og tugir eru
heimilislausir. Þá eru vegir enn stórskemmdir í borginni. Auk þess vakti
sú ákvörðun að slátra dýrum garðsins ekki hrifningu margra Georgíumanna. – þea

mánUDAgUr
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Stöðugildum sálfræðinga hjá heilsugæslunni fjölgað um átta
Alþingi Stefnt er að því að fjölga stöðugildum sálfræðinga í íslenskri heilsugæslu um átta á næsta ári. Stöðugildi sálfræðinga á öllu landinu eru
nú fimmtán en þessi fjölgun er sögð
liður í því að efla þjónustu heilsugæslu
á landinu og bæta aðgengi að henni.
Samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta
árs er samtals gert ráð fyrir að verja
tæpum 69 milljónum króna til þess að
ráða sálfræðinga til starfa. Fjárframlög
til heilbrigðisstofnana Vesturlands,
Norðurlands, Austurlands og Suðurlands verða samtals aukin um 34,4
milljónir vegna þessa og aðrar 34,4

milljónir fara til heilsugæslunnar á
höfuðborgarsvæðinu.
Einn sálfræðingur ætti því að vera
ráðinn á hverja af stofnununum
fjórum á landsbyggðinni og fjórir á
höfuðborgarsvæðinu. Að því er segir
í frétt á vef velferðarráðuneytisins er
áætlað að eitt stöðugildi sálfræðings
þurfi á hverja níu þúsund íbúa, miðað
við breska átakið „Improving Access to
Psychological Therapies“. Það þýðir að
þörf sé á samtals 36,6 stöðugildum hér
á landi en eftir þessa breytingu verða
stöðugildin samt sem áður aðeins 23
á landsvísu.

Það hefur lengi
verið vitað að umtalsverður hluti fólks sem
leitar til heilsugæslunnar
glímir við vandamál þar sem
menntun og þekking sálfræðinga
gæti komið að
góðum notum.
Kristján Þór Júlíusson
heilbrigðisráðherra

Haft er eftir Kristjáni Þór Júlíussyni
heilbrigðisráðherra að hann vilji áfram
fjölga sálfræðingum til samræmis við
þessi viðmið og fjölga þannig um fjórtán
stöðugildi til viðbótar árin 2017 og 2018.
„Það hefur lengi verið vitað að
umtalsverður hluti fólks sem leitar til
heilsugæslunnar glímir við vandamál
þar sem menntun og þekking sálfræðinga gæti komið að góðum notum, eins
og kvíða, þunglyndi, svefnvandamál og
fleira mætti telja,“ er haft eftir Kristjáni.
„Með þessu móti eflum við heilsugæsluna og sníðum þjónustu hennar betur
að þörfum notenda.“ – bá

Til heilsugæslustöðva landsins sækir
fólk með margvísleg vandamál.
Fréttablaðið/GVA

Gróðurhúsum í Hveragerði fækkar.
Fréttablaðið/Pjetur

Vilja vernda
gróðurhúsin
sem einkenni
Hveragerðis
SVeitArStjórnArmál Tillaga fulltrúa
S-lista í bæjarstjórn Hveragerðis um
að láta meta varðveislugildi gróðurhúsa í bænum var felld af meirihlutanum.
Samkvæmt tillögunni átti matið
að verða grundvöllur verndunar einstakra gróðurhúsa í Hveragerði.
Segir að þegar mest var hafi verið
um 50 þúsund fermetrar af gróðurhúsum í bænum en í lok árs 2010
hafi þau verið 24 þúsund fermetrar
og þeim hafi fækkað meira síðan.
„Gróðurhúsin hafa verið hluti af
Hveragerði frá upphafi byggðar árið
1929 og eru þar af leiðandi órjúfanlegur hluti af ímynd bæjarins og eitt
meginsérkenni hans ásamt hverasvæðinu í miðju bæjarins,“ sagði í
tillögunni.
Meirihluti Sjálfstæðisflokks sagði
að endurskoðun aðalskipulags bæjarins væri hafin og að rétt væri að
varðveislugildi gróðurhúsa, eins og
annarra mannvirkja í bæjarfélaginu,
yrði skoðað. – gar

Hagkvæm
bílafjármögnun
fyrir viðskiptavini
Með reiknivélinni á arionbanki.is getur
þú skoðað greiðslubyrði og hvaða
fjármögnunarkostir henta þér.

Aðstoða þurfti ferðafólk á Norður- og
Austurlandi um helgina. Mynd/Stöð 2

SlyS Björgunarsveitir voru kallaður út
í tvígang á laugardagskvöld.
Í fyrra útkallinu sóttu björgunarsveitir frá Blönduósi og Skagaströnd
mann sem hafði fótbrotnað við neðri
brúna yfir Laxá í Refasveit.
Bera þurfti manninn dágóðan
spöl þangað sem sjúkrabíll beið þess
að flytja hann undir læknishendur.
Verkið gekk vel, að því er fram kemur
í tilkynningu Landsbjargar, og var
manninum komið fljótt og örugglega í sjúkrabíl rétt fyrir klukkan tíu
um kvöldið.
Síðar sama kvöld aðstoðuðu sveitir
á Austurlandi göngumann sem hafði
hringt í Neyðarlínuna rétt eftir miðnætti og óskað eftir aðstoð þar sem
hann væri örmagna.
Maðurinn, sem var staddur í
grennd við Hjaltastaðakirkju á Héraði, var sóttur á fjórhjóli sem flutti
hann að bíl björgunarsveitarinnar
sem beið í Dölum. Þaðan var farið
með hann að Hjaltastað þar sem
sjúkrabíll beið hans. – gj
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Einn var
fótbrotinn og
annar örmagna

SKOÐUN

Smá hnökrar
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Halldór

S

Magnús
Guðmundsson
magnus@
frettabladid.is

Hnökrarnir felast í
stjórnarháttum þeirra
sem hundsa
vilja almennings nema á
fjögurra ára
fresti.

igmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra
hitti líkast til naglann á höfuðið í vikunni þegar
hann sagði Pírata vera jaðarflokk. Flokk sem
nýtur fylgist vegna þess að almenningur hefur
misst alla trú á hefðbundnum stjórnmálum.
Efalítið er mikið til í þessu. En hins vegar verður
að setja stórt spurningamerki við það að setja Pírata þar
með undir hatt óskyldra framboða víða um Evrópu og forsetaframboð Donalds Trump í Bandaríkjunum. Það gæti
Pírötum hafa sárnað en þeir svara þá fyrir það ef þeir mega
vera að.
En við hin getum horft út í jaðarinn og reynt að átta
okkur á því hvað það er sem laðar fylgi almennings þangað
um þessar mundir og hvers vegna gengur upp að skilgreina Pírata sem jaðarflokk. Það sem felst í því að tilheyra
jaðrinum er nefnilega fyrst og fremst valdaleysi. Bæði
einstaklingar sem og samfélagshópar geta tilheyrt jaðrinum. Þekktir jaðarhópar í samtímanum eru til að mynda
öryrkjar, útigangsfólk, aldraðir, atvinnulausir, innflytjendur og svo mætti áfram telja upp ýmsa valdalausa eða
að minnsta kosti valdalitla minnihlutahópa. Konur hafa
líka búið við það að tilheyra jaðrinum sem valdalaus hópur
með öllu og upp úr slíku valdaleysi, slíkri jaðarsetningu,
spratt einmitt Kvennaframboðið á sínum tíma. Það breytti
miklu og vann stóra sigra þó enn séu mörg óunnin verkin í
þeim efnum.
Þar sem fólk hefur misst alla trú á hefðbundnum stjórnmálum, eins og Sigmundur Davíð bendir á, þá leitar það
annað. Það leitar einmitt til valdalauss hóps sem tilheyrir
jaðrinum og er því engum háður. Píratar hafa nefnilega,
ólíkt fjórflokknum, engin sjáanleg tengsl við hagsmunaaðila og engra hagsmuna að gæta nema þá heildarhagsmuna
þjóðarinnar. Fyrir hinn almenna og langþreytta kjósanda í
íslenskum stjórnmálum hljómar það eins og draumur í dós.
Píratar hafa aldrei verið við völd og hafa því aldrei skellt
í virkjun, verksmiðju eða göng þegar korter er í kosningar
og það finnst kjósendum líkast til nokkuð aðlaðandi. Málið
er að Píratar eru, eins og svo stór hluti fólksins í landinu,
nánast með öllu valdalausir nema á fjögurra ára fresti og
það er óviðunandi ástand. Því í lýðræðisríki vill lýðurinn
ráða. Það ætti að segja sig sjálft en gerir það þó greinilega
ekki því það eru nefnilega, eins og Sigmundur Davíð bendir
á, hnökrar á lýðræðinu sem við búum við á Íslandi.
Sigmundur Davíð virðist meta það sem svo að hnökrarnir felist í vantrú almennings á hefðbundnum stjórnmálum.
Úr þessu þurfi að bæta og það standi upp á stjórnmálaflokkana að gera það. Stjórnmálaflokkur forsætisráðherra
hefur samanlagt verið við völd á Íslandi áratugum saman
en hnökrarnir felast í vantrú almennings. Nei, það einfaldlega gengur ekki upp.
Hnökrarnir felast í stjórnarháttum þeirra sem hundsa
vilja almennings nema á fjögurra ára fresti. Hnökrarnir
felast í þeim sem fara frekar að vilja hagsmunaaðila en vilja
almennings. Hnökrarnir liggja í kjarna valdsins en ekki
á jaðrinum hjá valdalausum lýðnum. Lýðnum sem vill
hafa meira að segja um líf sitt og samborgara sinna en er í
boði á fjögurra ára fresti með loforðum um ís fyrir alla og
ídýfu með. Því er aukið lýðræði það eina sem getur bjargað
stjórnmálunum en ekki flokkarnir sjálfir.

Vélasýning

17. 18. og 19. september frá kl. 10-17

Kaffi

á könnu

nni

Sýndar verða vélar frá Robland og allt það sem við höfum upp á að
bjóða í þjónustu við tréiðnaðinn.
Starfsmenn frá Robland verksmiðjunni verða á staðnum.

Smiðshöfða 12 110 Reykjavík S: 586 8000
Smiðshöfða 12, 110 Reykjavík • S: 5868000 • www.roggi.is
Eigum til á lager hinar vinsælu Robland sambyggðu
vélar á góðum verðum.

Frá degi til dags
Corbyn-manían

Á laugardag varð ljóst að Jeremy
Corbyn hefði sigrað í formanns
kosningu í Verkamannaflokknum
í Bretlandi með töluverðum mun
eða um 59 prósentum atkvæða.
Ljóst er að Corbyn laðar að sér
fjöldann allan af einstaklingum
en hans stjórnmál virðast vekja
von í brjósti fólks. Margir telja
að róttæk vinstristefna Corbyns
muni ekki eiga upp á pallborðið
hjá kjósendum en skoðana
könnun Ashcrofts lávarðar frá því
um helgina sýnir fram á að um 52
prósent breskra kjósenda telja
að róttækur sósíalískur flokkur
myndi hafa góð áhrif á samfélagið.
Fólk þreytt á kerfiskörlum

Í Bandaríkjunum nýtur Bernie
Sanders, frambjóðandi í forvali
Demókrata, einnig óvæntra vin
sælda. Bæði Sanders og Corbyn
lýsa sjálfum sér sem demókrat
ískum sósíalistum eða jafn
aðarmönnum. Margar kannanir í
Bandaríkjunum sýna fram á það
að stór hluti almennings þar
sé í raun sammála sósíalískum
stefnumálum Sanders. Hér heima
bólar hins vegar lítið á sósíalísku
byltingunni líkt og í Bretlandi og
Bandaríkjunum. Samfylking og Vg
ríða ekki feitum hesti í skoðana
könnunum, kannski af því að þeir
séu taldir of miklir kerfisflokkar.
Corbyn og Sanders eru almennt
taldir andkerfisframbjóðendur,
en hér nýtur andkerfisflokkur
Pírata umtalsverðs fylgis.
stefanrafn@frettabladid.is

Ekki bulla um öryrkja!

F

Sigríður
Ingibjörg
Ingadóttir

þingkona Samfylkingarinnar og
formaður velferðarnefndar

Í raun eru
örorkulífeyrisþegar
heldur færri
hér í samanburði við
flest Norðurlandanna.

ormaður fjárlaganefndar, Vigdís Hauksdóttir,
virðist vera að hita upp fyrir fjárlagagerðina með
því að senda öryrkjum tóninn. Að hennar mati
eru þeir of margir og hún óttast að þeir svindli óskaplega mikið á kerfinu og því vill hún stórefla eftirlit með
greiðslum Tryggingastofnunar. Þessu sama fólki lofaði
Framsóknarflokkurinn kjarabótum í kosningabaráttunni sem ekki hefur verið staðið við nema að litlu leyti.
Hins vegar þurfa örorkulífeyrisþegar nú að borga meira
fyrir mat vegna hækkunar matarskatts og greiða hærri
húsaleiguleigu því húsaleigubætur hafa ekki hækkað
í tíð þessarar ríkisstjórnar. Þá sýnir nýleg rannsókn
að hlutfall af tekjum fólks til heilbrigðisútgjalda fer
vaxandi. Kannski er formaður fjárlaganefndar að reyna
að leiða athyglina frá þessum nöturlegu staðreyndum!
Fjöldi öryrkja
Haft er eftir formanni fjárlaganefndar að öryrkjar á
Íslandi séu miklu hærra hlutfall af vinnuaflinu en annars staðar á Norðurlöndunum. Þetta er bara bull eins
og bent hefur verið á af Stefáni Ólafssyni prófessor og
stjórnarformanni Tryggingastofnunar á öðrum vettvangi. Í raun eru örorkulífeyrisþegar heldur færri hér í
samanburði við flest Norðurlandanna.
Hvert er vandamálið?
Langalgengustu orsakir örorku hér á landi eru vegna
geðraskana og stoðkerfissjúkdóma. Ég vil hvetja formann fjárlaganefndar til nýta starfsþrek sitt til að
forgangsraða fjármunum í þágu örykja, fólks sem býr
ekki við fulla starfsorku. Í fyrsta lagi verður að hækka
örorkulífeyri því örorkulífeyrisþegar eru í mestri
áhættu allra hér á landi að búa við fátækt, í öðru lagi
þarf að hækka húsaleigubætur, í þriðja lagi verður að
auka fjárveitingar til geðheilbrigðisþjónustu svo hún
verði aðgengilegri og kosti minna, í fjórða lagi þarf
að minnka kostnað fólks við heilbrigðisþjónustu og
sjúkraþjálfun, í fimmta lagi þarf að veita meira fé til
vinnuverndar og í sjötta lagi þarf að opna aftur framhaldsskólana fyrir fólki yfir 25 ára aldri svo allir fái
tækifæri til að mennta sig til nýrra starfa. Þetta væri
virðingarverð byrjun!

Grunnverð 1.189.834 bjóðum 15% afslátt á vélum
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Gamaldags réttlæti
Guðmundur
Andri Thorsson

T

alað er um það í fréttaskýringum að Jeremy Corbyn,
nýr leiðtogi Verkamannaflokksins, sé gamaldags, fulltrúi
úreltra viðhorfa á borð við að
útrýma fátækt, skapa jöfn tækifæri
og hugsa um hagsmuni heildarinnar fremur en einstakra forréttindahópa. Hann hefur talað gegn
hernaðarhyggju og árásum á fjarlæg
lönd. Hann hefur talað um að hlutverk stjórnmálanna sé að stuðla að
gagnkvæmri virðingu, skilningi,
jákvæðni – og réttlæti.
Í fréttaskýringum er þetta látið
hljóma eins og hann ætli að kalla
Gúlagið yfir England.
Frelsi, jafnrétti og bræðralag
Réttlætið kann að vera gamaldags
en það er líka nútildags: það fellur
aldrei úr gildi. Sjálf hugmyndin um
jafnrétti allra manna og jöfn tækifæri í lífinu er hornsteinn þeirra
samfélaga sem byggð hafa verið í
Evrópu. Það er ekki jaðarskoðun.
Hugmyndin um að ranglæti sé hagkvæmara og þar með æskilegra en
réttlæti er hins vegar öfgaskoðun,
og ekki á að veita þeim stjórnmála-

mönnum brautargengi sem slíkar
hugmyndir aðhyllast.
Corbyn stendur ekki fyrir úrelt
sjónarmið þó að hann vilji (eins
og flestallir samlandar hans) að
járnbrautirnar verði aftur færðar í
almannaeigu. Hann stendur fyrir
klassísk sjónarmið. Hitt virðist
augljóst, að sú þjóðfélagstilraun
sem hófst fyrir alvöru í valdatíð
Margrétar Thatcher í Englandi og
Ronalds Reagan í Bandaríkjunum –
og Davíðs Oddssonar hér hjá okkur
– er runnin út í sandinn; græðgishyggjan með tilheyrandi áherslu á
misskiptingu, óréttlæti, stórfyrirtækjadekur, glundroða, sýndargróða og hirðuleysi um náttúru
og önnur verðmæti hefur unnið
ómældan skaða og er vonandi búin
að syngja sitt síðasta sem ráðandi
hugmyndafræði í þjóðfélaginu.
Í Englandi háttar svo til að stéttaskipting er miklu rótgrónari en
við erum svo lánsöm að hafa átt
að venjast hér á landi. Þar er hún
nánast innbyggð, óorðuð en liggur
í loftinu og litar öll samskipti fólks
á flestum sviðum þjóðlífsins, og
eitrar alls staðar andrúmsloftið.
Hér á landi var um hríð lagt mikið
kapp á að búa til svipað andrúmsloft, þar sem sumt fólk reyndi að
telja sig yfir aðra hafið vegna ríkidæmis – en fram að þessu hefur
verið hlegið að slíku fólki hér á
landi, og verður vonandi enn um
hríð. Reynt var að koma því inn hjá
okkur að tiltekin borgarhverfi væru
fínni en önnur, tilteknir skólar
fínni en aðrir og tiltekin störf fínni

en önnur. Slíkar hugmyndir stríða
gegn sjálfri grundvallar-sjálfsmynd
þjóðarinnar: að við sitjum hérna
meira og minna öll saman í þessari
súpu: að vera Íslendingar.

Jeremy Corbyn er nýr leiðtogi Verkamannaflokksins í Bretlandi.
NordicPhotos/AFP

Réttlætið kann að vera
gamaldags en það er líka
nútildags: það fellur aldrei
úr gildi. Sjálf hugmyndin um
jafnrétti allra manna og jöfn
tækifæri í lífinu er hornsteinn þeirra samfélaga sem
byggð hafa verið í Evrópu.

Áhrifin hér á landi
Hér á landi er áreiðanlega mikill
hljómgrunnur fyrir þau sjónarmið
sem Corbyn heldur á lofti. Gott
ef þetta eru ekki almenn ríkjandi
sjónarmið hér. Í Englandi rúmast
þeir hins vegar í einum og sama
flokknum Tony Blair og Jeremy
Corbyn – enn að minnsta kosti.
Hér á landi eru jafnaðarmenn
ekki í rónni fyrr en þeir eru búnir
að stofna nýjan flokk gegn „fjórflokknum“, með þeim árangri að
hægri menn hafa stjórnað Íslandi
meira og minna alla okkar fullveldistíð; þegar vinstri flokkarnir
komust loks til valda þurftu þeir
að vísu að endurreisa efnahagskerfið eftir mestu efnahagsófarir
Íslandssögunnar, heimatilbúnar
að mestu, en sökum þess að vinstri
flokkunum tókst ekki, á fjórum
árum að færa til betri vegar allt sem
aflaga hafði farið á Íslandi öll fullveldisárin – með markvisst málþóf
minnihlutans í gangi frá morgni til
kvölds og um nætur – þá ákváðu
kjósendur að leiða á ný til valda
hægri flokkana og refsa vinstri
flokkunum. Það væri sami rassinn
undir þeim öllum, sem er eitt af
þessum íslensku orðtökum sem ég
hef aldrei almennilega skilið: hvaða
rass? Einum rassi svipar vissulega til
annars, en mér er ekki ljóst hvers

vegna ég eigi að draga svo altækar
ályktanir af því.
Það eru einkum tvö mál sem
valda því að SF og VG geta ekki átt
von á fylgisaukningu alveg á næstunni. Annað er Icesave, sem vinstri
flokkarnir áttuðu sig aldrei á að
snerist ekki nema í aðra röndina um
peninga; hitt er stjórnarskráin sem
er mál sem neitar að hverfa, enda
hefði samþykkt nýrrar stjórnarskrár
leitt til mikilla umbóta á að minnsta
kosti kosningakerfi okkar; komið á
raunverulegu lýðræði hér, þar sem
atkvæði væru jafngild burtséð frá
búsetu. Síðasta ríkisstjórn færðist of
mikið í fang í stjórnarskrármálinu
og hafði ekki afl til að leiða það til
lykta; og hefði raunar ekki veitt af
meiri stuðningi, til dæmis frá þeim
sextíu og fjórum prósentum landsmanna sem sniðgengu kosningarnar
til stjórnlagaþings, sem þar með hafði
mjög veiklað umboð og var útsettara
en ella fyrir árásum öflugra óvina. Þau
þrjátíu og sex prósent landsmanna
sem þó sýndu málinu áhuga eru
hins vegar ekki reiðubúin að fyrirgefa SF, VG og BF að hafa samið við
minnihlutann um að setja stjórnarskrármálið í nefnd, í stað þess að láta
hægri menn um að drepa málið með
málþófi. Við það situr.
Sum sé Jeremy. Ensk stjórnmál
hafa löngum haft furðu mikil áhrif
hér á landi, sé haft í huga hversu
ólíkt kerfið þeirra er okkar og raunar
samfélagsgerðin öll. Mun sigur hans
hrista upp í vinstriflokkunum okkar?
Alveg áreiðanlega. Og mun ekki af
veita.

Hafa skal það sem
sannara reynist
Guðríður
Arnardóttir

formaður Félags
framhaldsskóla
kennara

Ég vísa því algjörlega út
í hafsauga að kennarar á
öllum skólastigum beri
einhverja ábyrgð á efnahagslegum óstöðugleika.
Kjarasamningar framhaldsskólakennara hafa orðið ýmsum að yrkisefni
síðustu daga og þrátt fyrir rómaða geðprýði get ég ekki lengur orða bundist.
Helstu verkalýðsforkólfar landsins
sem og framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins virðast nefnilega vera
þeirrar skoðunar að þessir samningar
okkar hafi komið af stað skriðu sem
nú ógnar efnahagslegum stöðugleika.
Þannig eiga samningar okkar að hafa
lagt línur fyrir gerðardóm og þar með
launahækkanir BHM og hjúkrunarfræðinga.
Til upprifjunar þá skrifuðu framhaldsskólakennarar undir kjarasamning þann 4. apríl á síðasta ári sem fól
í sér uppsafnaða 30% launahækkun á
samningstímanum, út október 2016.
Ég er reyndar almennt þeirrar skoðunar að við sem stöndum í fylkingarbrjósti verkalýðsbaráttu í landinu (því
öll erum við verkalýður sama hvaða
prófgráður leynast í handraðanum)
eigum að standa saman í stað þess að
ráðast hvert gegn öðru, því ég kalla það
ekkert annað en árásir þegar forystufólk annarra stéttarfélaga úttalar sig
með þessum hætti um kjarasamninga
annarra.

Við fyrstu sýn má mögulega telja vel
í lagt, þ.e. launahækkanir okkar framhaldsskólakennara. En skoðum samningsforsendur okkar og sérfræðinga á
hinum almenna markaði nánar.
Launaskrið lítið sem ekkert
Í aðdraganda kjarasamninga vorið
2014 var unnið með gögn fá árinu
2012 og 2011. Á þeim tíma voru
regluleg dagvinnulaun sérfræðinga
á almennum markaði rúmum 72%
hærri en framhaldsskólakennara. Já
sjötíuogtvöprósent! Þrátt fyrir tæplega 16% uppsafnaða launahækkun á
árinu 2014 munaði enn 58% á meðaldagvinnulaunum þessara sömu hópa.
Það er nefnilega þannig að nokkrir
hópar opinberra starfsmanna, þar á
meðal kennarar, semja jafnt um lágmarks- og hámarkslaun. Kjarasamningar á almennum markaði, t.d. hjá
VR og ASÍ, tryggja lágmarkslaun og
sýna gögn að rétt um 5% félagsmanna
VR eru á lágmarkstöxtum.
Í kjarasamningum framhaldsskólakennara vorið 2014 var í fyrsta skipti
viðurkennd sú staðreynd að launaskrið meðal kennara er lítið sem
ekki neitt. Aftur og aftur hafa þessar
stéttir dregist aftur úr í launum og
mátt heyja harða baráttu fyrir sínu,
samt stöndum við nú sem fyrr langt
að baki félögum okkar á almenna
markaðinum þegar kemur að launakjörum.
Ég vísa því algjörlega út í hafsauga
að kennarar á öllum skólastigum beri
einhverja ábyrgð á efnahagslegum
óstöðugleika. Ég óska öðrum launþegum alls góðs, sem og forystufólki
annarra vinnandi stétta, og vildi óska
að okkur tækist að reka hvert um sig
kjarabaráttu án þess að tala hvert
annað niður. Eitt veit ég þó fyrir víst
– framhaldsskólakennarar eru enn
eftirbátar í launum í samanburði við
launþega á almennum markaði svo
það er óþarfi að sjá ofsjónum yfir
prósentuhækkunum sem enn eru
langt frá því að brúa leiðina frá okkur
til þeirra.

STÓRAR SENDINGAR

VIÐ FÖRUM LÉTT MEÐ ÞAÐ
Með öflugu dreifikerfi Póstsins kemur þú þínum
vörum hratt og örugglega hvert á land sem er. Hvort
sem um ræðir stakar vörur eða bílfarma þá hefur
Pósturinn lausnina. Eitt símtal og við erum að dansa.
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Nýjast
Pepsi-deild karla

FH

3–1

ÍBV

0-1 Ian Jeffs (15.), 1-1 Steven Lennon (25.),
2-1 Atli Guðnason (48.), 3-1 Lennon, víti
(79.).

Leiknir

2–3

Fjölnir

1-0 Guðmundur Karl Guðmundsson (16.),
1-1 Hilmar Árni Halldórsson (20.), 2-1
Kristján Páll Jónsson (24.), 2-2 Guðmundur
Karl (83.), 2-3 Kennie Chopart (90+4.).

Valur

3–2

Keflavík

1-0 Patrick Pedersen (5.), 1-1 Magnús
Þórir Matthíasson, víti (14.), 1-2 Martin
Hummervoll (20.), 2-2 Pedersen, víti (53.),
3-2 Emil Atlason (73.).

ÍA

0–0

KR

Víkingur

2–2 Breiðablik

0-1 Oliver Sigurjónsson (18), 1-1 Vladimir
Tufegdzic (47.), 1-2 Höskuldur Gunnlaugs.
(71.), 2-2 Ívar Örn Jónsson, víti (89.).
Efst
FH
Breiðablik
KR

Á toppnum eins og
kvennadeild Breiðabliks

Fréttablaðið/Daníel Þór

Breiðablik kórónaði frábært tímabil í Pepsi-deild kvenna með 3-0 sigri á ÍBV í lokaumferðinni. Blikar fóru
taplausir í gegnum sumarið og unnu 16 af 18 deildarleikjum sínum. Blikakonur fengu aðeins á sig fjögur
mörk í allt sumar og það þarf að fara aftur til ársins 1996 til að finna jafn góða vörn í efstu deild kvenna.

Fótbolti Átjánda og síðasta umferð
Pepsi-deildar kvenna fór fram á
laugardaginn. Breiðablik vann 3-0
sigur á ÍBV og náði þar með þeim frábæra árangri að fara taplaust í gegnum tímabilið. Blikar unnu 16 af 18
leikjum sínum og gerðu tvö jafntefli

og töpuðu því aðeins fjórum stigum.
Þetta er í annað sinn sem lið fer taplaust í gegnum tímabil eftir að liðum
í efstu deild kvenna var fjölgað í tíu
árið 2008 en Stjarnan átti fullkomið
tímabil 2013 þegar Garðbæingar
unnu alla 18 leikina.

Blikakonur skoruðu flest mörk
allra liða í Pepsi-deildinni í sumar
(51) og fengu einungis fjögur mörk
á sig. Það þarf að fara alveg aftur
til ársins 1996 til finna jafn góðan
varnarárangur hjá liði í efstu deild
kvenna, en fyrir 19 árum fékk

Kolvetnaskert,
próteinríkt og fitulaust

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Hentar
fyrir LKL
mataræði

3x15

Breiðablik aðeins á sig þrjú mörk
þegar liðið tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn þriðja árið í röð. Þess
ber þó að geta að 1996-lið Breiðabliks lék aðeins 14 leiki í deildinni,
samanborið við 18 deildarleiki hjá
Blikaliðinu í ár. – iþs

Níu fingur á
bikarnum
Fótbolti Fimm leikir fóru fram í 19.
umferð Pepsi-deildar karla í gær.
Fátt virðist geta komið í veg fyrir
að FH vinni sinn sjöunda Íslandsmeistaratitil á síðustu tólf árum. FHingar báru sigurorð af Eyjamönnum
í Kaplakrika með þremur mörkum
gegn einu en þetta var sjöundi sigur
liðsins í röð. Umdeilt atvik átti sér
stað í upphafi seinni hálfleiks skömmu eftir að Atli Guðnason kom
FH í 2-1 – þegar Hafsteinn Briem
kom boltanum yfir marklínuna áður
en Kassim Doumbia sló hann aftur
út. Þóroddur Hjaltalín og aðstoðarmenn hans létu sér hins vegar fátt um
finnast og dæmdu ekki neitt við litla
hrifningu Eyjamanna.
FH er nú með átta stiga forystu
á Breiðablik sem gerði 2-2 jafntefli
við Víking á útivelli. Titilvonir
Blika eru því nánast að engu
orðnar en FH-ingar geta tryggt sér
Íslandsmeistaratitilinn þegar þeir
mæta Breiðabliki á Kópavogsvelli í
næstu umferð.
Keflavík féll úr deildinni eftir 3-2
tap fyrir Val á Laugardalsvellinum.
Þetta var 14. tap Keflvíkinga í 19
leikjum í sumar en þeir eru aðeins
með sjö stig á botni deildarinnar.
Kennie Chopart tryggði Fjölni
dramatískan sigur á Leikni með
frábæru marki í uppbótartíma.
Breiðhyltingar eru því enn þremur
stigum frá öruggu sæti þegar þremur
umferðum er ólokið. Þá gerðu ÍA og
KR markalaust jafntefli á Skipaskaga
en þetta var þriðja jafntefli Skagamanna í röð. – iþs

Neðst
ÍBV
Leiknir
Keflavík

45
37
36

18
15
7

Pepsi-deild kvenna

Breiðablik

3-0

ÍBV

Selfoss

4–2

Þór/KA

Stjarnan

6–0 Afturelding

Valur

5–0

Þróttur

Fylkir

1–3

KR

1-0 Aldís Kara Lúðvíksdóttir (19.), 2-0 Telma
Hjaltalín Þrastardóttir (31.), 3-0 Telma
Hjaltalín (88.).

1-0 Dagný Brynjarsdóttir (10.), 1-1 Klara
Lindberg (29.), 1-2 Lillý Rut Hlynsdóttir (65.),
2-2 Donna Kay Henry (75.), 3-2 Guðmunda
Brynja Óladóttir (87), 4-2 Guðmunda Brynja
(90+1).

1-0 Poliana Barbosa Medeiros (9.), 2-0
Poliana (10.), 3-0 Anna Björk Kristjánsdóttir
(19.), 4-0 Harpa Þorsteinsdóttir (60.), 5-0
Guðrún Harpa Sigurðardóttir (75.), 6-0
Harpa (80.).

1-0 Katia Maanane (21.), 2-0 Vesna Elísa
Smiljkovic (47.), 3-0 Agla María Albertsdóttir (53.), 4-0 Vesna Elísa (61.), 5-0 Agla
María (83.).

0-1 Shakira Duncan (34.), 0-2 Kelsey
Loupee, víti (53.), 1-2 Aivi Luik (69.), 1-3
Duncan (86.).

Efst
Breiðablik
Stjarnan
Selfoss
Þór/KA
ÍBV

50
45
36
30
26

Neðst
Fylkir
25
Valur
25
KR
15
Afturelding
7
Þróttur
2

Fanndís Fékk gullskóinn

Fanndís Friðriksdóttir, markadrottning Pepsi-deildar kvenna,
fékk gullskó Adidas afthentan eftir
leik Breiðabliks og ÍBV í lokaumferðinni á laugardaginn. Fanndís
skoraði 19 mörk í 18 leikjum fyrir
Íslandsmeistara Blika.
Harpa Þorsteinsdóttir,
sem vann gullskóinn
2013 og 2014, hreppti
silfurskóinn en
Stjörnukonan gerði
15 mörk, jafn mörg
og Klara Lindberg, framherji
Þórs/KA. Harpa
spilaði færri
mínútur í
sumar og því
fékk hún
silfurskóinn.

Í dag
19.00 West Ham - Newcastle
21.00 Messan
19.15
19.30
19.30
20.00

Stjarnan - Fylkir
ÍR - Afturelding
Grótta - FH
Fram - Víkingur

Sport 2
Sport 2

Samsung-völlur
Austurberg
Hertz-höllin
Framhús

Nú er frost í kortunum
Vandaðar frystikistur frá

og

Vandaðar danskar frystikistur

Vörunúmer

Lítrar

920672596

213 ltr.

920711298

Stærð: HxBxD

Verð

Orka

87x80x66 cm

kr. 79.900,-

A+

304 ltr.

86x105x66 cm

kr. 99.900,-

A+

920478988

404 ltr

86x132x66 cm

kr. 109.900,-

A+

EC53HL

504 ltr.

86x150x73 cm

kr. 129.900,-

EC61HL

581 ltr.

86x170x73 cm

kr. 139.900,-

EC71HL

670 ltr.

86x180x77 cm

kr. 169.900,-

Vandaðir frystiskápar frá

Tegund

og

ERÐ

TV
FRÁBÆR

HT925052816

HZ925052542

HT922643296

HZ925052543

229 ltr. - Hvítur
185x60x66
A++

248 ltr. - Hvítur
185x60x67
A+

251 ltr. - Stál
180x60x66
A++

248 ltr. - Stál
185x60x67
A+

Kr. 199.900,-

Kr. 119.900,-

Kr. 209.900,-

Kr. 129.900,-

HT925052527

251 ltr.
185x60x66
A++
Kr. 89.900,-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15
LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535
SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM
SÍMI 4712038

Greiðslukjör
Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

ORMSSON
TÆKNIBORG
OMNIS
ORMSSON
GEISLI
AKRANESI
PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211 SÍMI 433 0300
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333
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Er hinn nýi Henry fundinn?
Hinn 19 ára Anthony Martial, dýrasti unglingur fótboltasögunnar, stimplaði sig inn með látum í sínum
fyrsta leik fyrir Manchester United. Og það gegn erkifjendunum í Liverpool sem hafa tapað tveimur í röð.
Fótbolti Það voru margir sem ráku
upp stór augu þegar Manchester
United greiddi Monaco 36 milljónir
punda fyrir franska unglinginn Anthony Martial á lokadegi félagaskiptagluggans. Hinn 19 ára Martial var
ekki þekktasta nafnið í bransanum
og hafði aðeins skorað 11 mörk í
52 deildarleikjum í Frakklandi. Við
fyrstu sýn virtist hann því ekki vera
augljósa svarið við vandamálum
United í sóknarleiknum.
Í dag er nafn Anthony Martial hins
vegar á allra vörum eftir að þessi
dýrasti unglingur í fótboltasögunni
skoraði þriðja mark United í 3-1 sigri
á erkifjendunum í Liverpool á Old
Trafford á laugardaginn.
Fyrri hálfleikurinn í leik þessara
fornu fjenda var afar tíðindalítill
svo ekki sé fastar að orði kveðið.
United var þó sterkari aðilinn og hélt
boltanum vel, án þess þó að skapa sér
opin færi. David de Gea, sem skrifaði
óvænt undir nýjan fjögurra ára
samning við United á föstudaginn,
kom inn í byrjunarliðið og hann
hafði það afskaplega náðugt í fyrri
hálfleiknum.
Það lifnaði yfir leiknum í seinni
hálfleik og hann var aðeins fjögurra
mínútna gamall þegar Daley Blind
kom heimamönnum yfir með góðu
skoti eftir vel útfærða aukaspyrnu.
Martial kom inn á sem varamaður
fyrir Juan Mata á 65. mínútu og fimm
mínútum síðar tvöfaldaði Ander
Herrera forystu heimamanna með

marki úr vítaspyrnu sem hann fiskaði
sjálfur. Sigurinn virtist vera kominn í
höfn en Christian Benteke var ekki á
sama máli og Belginn hleypti spennu
í leikinn þegar hann skoraði með
stórkostlegri klippu á 84. mínútu.
En þá var röðin komin að Martial.
Frakkinn hafði lítið sést eftir að hann
kom inn á en á 86. mínútu kviknaði
á honum. Martial fékk þá boltann
frá Ashley Young vinstra megin á
vallarhelmingi Liverpool og réðist til
atlögu á vörn gestanna. Frakkinn fór
inn á völlinn, lék svo skemmtilega
á Martin Skrtel og kláraði færið af
mikilli yfirvegun framhjá Simon
Mignolet í marki gestanna.
Og þetta gerði hann fyrir
framan hörðustu stuðningsmenn United í Stretford End-stúkunni sem
fögnuðu sínum manni vel
og innilega.
„Hann hefur staðið sig vel á
æfingum og þess vegna valdi ég
hann í hópinn,“ sagði Louis van Gaal,
knattspyrnustjóri United, eftir leikinn á laugardaginn en þetta var þriðji
sigur hans á Liverpool í jafn mörgum
leikjum sem stjóri United. „Þegar þú
skorar svona mark, þá er ekki hægt
að biðja um mikið meira.“
Tilþrifin og afgreiðslan minntu um
margt á annan Frakka sem spilaði í
ensku úrvalsdeildinni, sjálfan Thierry
Henry sem skoraði nokkur svona
mörk á sínum tíma. Það er auðvitað
alltof snemmt að setja hann í sama

flokk og snillinginn Henry og það er
ekkert öruggt í þessum efnum. Martial á langt í land og svo gæti farið að
hann reyndist vera næsti David Bellion en ekki næsti Henry sem lék
einnig með Monaco á sínum tíma.
En byrjunin lofar allavega góðu og
Martial virðist koma með nýja vídd
inn í sóknarleik United sem
hafði ekki verið góður fram
að leiknum um helgina.
Hvað sem síðan
gerist, þá
mun

Enska úrvalsdeildin
Everton
Norwich
Crystal Palace
Arsenal
Watford
Man Utd
Sunderland
Leicester City
Efst
Man. City
Leicester
Man. Utd.
Arsenal
Crystal Pal.

15
11
10
10
9

3–1
3–1
0–1
2–0
1–0
3–1
0–1
3–2

Chelsea
Bournemouth
Man City
Stoke City
Swansea
Liverpool
Tottenham
Aston Villa

Neðst
Bournemouth 4
Chelsea
4
Newcastle
2
Stoke
2
Sunderland 2

Hvað gerði Gylfi?

Gylfi Þór Sigurðsson var að vanda
í byrjunarliði Swansea sem tapaði
sínum fyrsta leik á tímabilinu gegn
nýliðum Watford. Gylfi var tekinn af
velli á 71. mínútu.
Utd fór upp í 3.
sæti deildarinnar
með 3-1 sigri á
erkifjendunum í
Liverpool sem eru
dottnir niður í 9. sæti.
Hetjan Steven Naismith gleymir
laugardeginum ekki bráð en hann
gerði sér lítið fyrir og skoraði öll
þrjú mörk Everton í 3-1 sigri á Englandsmeisturum Chelsea en Skotinn
kom inn á sem varamaður snemma
leiks.
Kom á óvart Það voru ekki margir
sem könnuðust við nafnið Kelechi
Iheanacho fyrir laugardaginn en þessi
18 ára nígeríski strákur skaust upp á
stjörnuhimininn þegar hann tryggði
Man City sigur á Crystal Palace með
marki á lokamínútunni, skömmu eftir
að hafa komið inn á sem varamaður.

Við eigum fullt erindi í
þessa deild

The King’s Singers
Tvöfaldir Grammy–verðlaunahafar

Brandenburg

Eldborg
16. september kl. 20:00
www.harpa.is/tks

ingvithor@365.is

Nýjast

Stærstu úrslitin Man.

Hinn heimsþekkti breski sönghópur

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

Martial sennilega aldrei gleyma
frumraun sinni í rauða búningnum.

mÁnUdaGUr

Han dbo lti Önnur umferð Olísdeildar karla í handbolta hefst í kvöld
með þremur leikjum. ÍR fær Aftureldingu í heimsókn, nýliðar Víkings
sækja Fram heim og í Hertz-höllinni á Seltjarnarnesi mætast Grótta
og FH. Þetta er fyrsti heimaleikur
Gróttu í efstu deild í 1.275 daga, eða
síðan Seltirningar töpuðu 23-26
fyrir Fram í Hertz-höllinni 12. mars
2012. Gróttan féll það ár eftir að hafa
aðeins fengið þrjú stig í 21 leik.
Grótta endaði í 4. sæti 1. deildar
2013 og 2014 en í fyrra héldu Seltirningum engin bönd og þeir unnu
1. deildina með miklum yfirburðum.
Þeir leika því í deild þeirra bestu á
nýjan leik í vetur.
Grótta teflir fram svipuðu liði og í
fyrra en hefur þó fengið nokkra nýja
leikmenn til liðs við sig. Þeir eiga
það flestir sameiginlegt að hafa áður
spilað með Gróttu. Þeirra á meðal er
hornamaðurinn Finnur Ingi Stefánsson en hann sneri aftur á Nesið í
sumar eftir fimm ára dvöl hjá Val.
„Það er gaman að vera kominn
aftur,“ sagði Finnur í samtali við
Fréttablaðið í gær. „Þetta eru nýjar
aðstæður fyrir mig en ég er búinn
að vera í annarri stöðu með Val
undanfarin ár. Þetta er öðruvísi áskorun.“
Gróttumenn fóru ekki vel
af stað í Olís-deildinni en
þeir töpuðu fyrsta leik sínum,
24-21, fyrir Aftureldingu á
fimmtudaginn. Finnur segir að
stress og spenna hafi hamlað
Seltirningum framan af leik.
„Við fundum það á móti Aftureldingu að við eigum fullt erindi
í þessa deild, þótt úrslitin
hafi verið óhagstæð,“
sagði Finnur sem
var markahæstur
Gróttumanna í
leiknum gegn Mosfellingum með sex
mörk.
„Við byrjuðum
ekki vel, og það
má kannski skrifa

það á reynsluleysi, en eftir þessa erfiðu byrjun vorum við á pari við þá.
Það var stress og spenna í hópnum
og við þurftum smá tíma til að hrista
það af okkur.“
Það er stutt á milli feigs og ófeigs
í Olís-deildinni en tvö neðstu liðin
falla á meðan hin átta fara öll í
úrslitakeppnina. Finnur segir að
markmiðið sé að sjálfsögðu að vera
í hópi átta efstu liða þegar deildarkeppninni lýkur í lok mars.
„Það er ljóst mál að við ætlum í
úrslitakeppnina,“ sagði Finnur og
bætti við: „Við rennum svolítið blint
í sjóinn og það er erfitt að gera sér
grein fyrir því hvar við stöndum. En
ég held að deildin verði jafnari í vetur
en hún hefur oft verið,“ sagði Finnur
sem hefur leikið einn A-landsleik
fyrir Íslands hönd.
Hann segir mikla stemningu fyrir
handboltanum á Seltjarnarnesi en
síðasta ár var án nokkurs vafa það
besta í sögu Gróttu; kvennaliðið varð
deildar-, bikar- og Íslandsmeistari í
fyrsta sinn og karlaliðið vann sér
aftur sæti í deild þeirra bestu eftir
þriggja ára fjarveru.
„Það er gríðarlegur
á h ug i f y r i r h a n dboltanum úti á Nesi
eftir árangur beggja
liða í fyrra og vonandi getum við nýtt
okkur þennan meðbyr,“ sagði Finnur
Ingi Stefánsson að
lokum. – iþs

LENNY HANNAR
Tónlistarmaðurinn Lenny Kravitz er hugmyndasmiðurinn nýrrar húsgangalínu í anda áttunda
áratugarins. Línuna hannaði hann í samstarfi
við CB2 fyrirtækið frá Chicago en í henni eru 20
hlutir. Til dæmis lampar, veggskraut, mottur,
púðar og húsgögn.

-iUQ *OHUKI6N~WXYRJXUK
%DUNDUYRJVPHJLQ5H\NMDYtN
6ZZZMDUQJOHULV

BEINT FRÁ BÓNDA „Ég sé fyrir mér að þetta þróist út í heimasíðu eða app þar sem fólk gæti séð hvar næsti staður er þar sem hægt
er að kaupa eitthvað beint í askinn.“

FORN MATARÍLÁT
VORU INNBLÁSTUR
HÖNNUN Íslenskir hönnuðir sækja gjarnan innblástur í menningararfinn,
sagnahefðina eða íslenska náttúru. Björg Vilhjálmsdóttir er einn þeirra en íslenski askurinn varð henni innblástur í mastersnámi.

A

12v 0,8A

12v 5,5A

skurinn er mastersverkefni mitt
í hönnun við LHÍ. Námið snérist
um sjálfbærni, umhverfi og meðvitund og mín nálgun var á viðbrögð
við fjöldaframleiddum mat og einnota
umbúðum. Matarílátið er tákn fyrir
tengingu sem ég hef áhuga á, að tengja
saman staðbundna fæðu og ferðir, að
hægt sé að ferðast og kaupa mat beint
í askinn,“ útskýrir Björg Vilhjálmsdóttir
hönnuður en hún er einn þeirra íslensku hönnuða sem hafa sótt innblástur í menningararfinn.

Form og notagildi asksins heillaði
Björgu. Hún hannaði því matarílát með
skírskotun í hann en hún segir gamla
askinn í raun hafa verið úthugsaðan.
„Askurinn var afar vel hannaður á
sínum tíma, upp úr mikilli neyð og fátækt. Í askinum voru tvö hólf, lok og
bumba, eitt fyrir blautmatinn og annað
fyrir þurrmat. Fólk gat setið með hann
í kjöltu sér og matast. Mér finnst einnig fallegt hvernig hver bar ábyrgð á
sínum aski, fólk fékk matinn sinn í hann
og borðaði eins og það vildi og lokaði

ÚTIVISTARKONA
Björg ólst upp við ferðalög og í verkefninu sameinaði hún göngumanninn og hönnuðinn.

Kírópraktorarnir Bobby og Jeannie hafa
hafið störf hjá Kírópraktorstofu Íslands.
Tímapantanir í síma 527 2277.

Hryggurinn þinn er
grunnur að góðri heilsu.
Láttu ekki verki og óþægindi
koma í bakið á þér.
Magni

Jeannie

Bobby

Guðmundur

Jón Arnar
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ASKUR Björg segir gamla askinn hafa verið úthugsaðan og hönnun hans fullkomnað notagildið.

honum svo. Það er eins með ferðamanninn, hann getur áð og þarf ekki
endilega að klára nestið, heldur svo
áfram á annan stað þar sem kannski er
verið að selja tómata og bætir þeim þá í
askinn. Ég skoðaði hvað fólk er að gera
hér á Íslandi varðandi svæðisbundna
matargerð. Þetta snýst ekki bara um
ílátið heldur stærri hugmyndafræði og
mat beint frá bónda. Ég sé fyrir mér að
þetta gæti þróast út í vef eða app þar
sem fólk gæti séð hvar næsti staður
er þar sem hægt er að kaupa eitthvað
beint í askinn.“
Björg teiknaði formið upp og lét
prenta askinn út í þrívíddarprentara úr
bioplasti. Það er þó ekki lokaútgáfa og
þegar fram líða stundir sér hún fyrir sér
að reyna önnur efni.
„Ég er í viðræðum við handverksmenn um hvort hægt sé að búa til askinn úr tré, með nútímatækni en hann
er með skrúfgangi svo hægt sé að hafa
fljótandi mat í honum þó hann velkist
um í bakpoka. Þrívíddarprentunin er
frábær tækni til að búa til einn hlut og
prufukeyra hugmyndina og hlutinn. Ég
sé það samt ekki fyrir mér sem framleiðsluaðferð fyrir vöruna. Ég er mikil
útivistarkona sjálf og ólst upp við ferðalög. Ég prufukeyrði askinn í sumar og

það tókst vel. Göngumanneskjan, hönnuðurinn og hugsun um sjálfbæran lífstíl
kemur þarna saman. Ég sé í raun engan
endapunkt á verkefninu, sé það frekar
fyrir mér sem net sem geti stækkað og
að fólk geti lagt sitt til málanna og átt
samtal um hvernig er að nota askinn í
þessum tilgangi,“ segir Björg.
„Næst skref er svo að sýna hann og
kynna erlendis og halda þróunarvinnunni áfram.“

MYNDIR/BJÖRG VILHJÁLMSDÓTTIR

HENTUG HÖNNUN Fólk
sat með askinn í kjöltunni
þegar það mataðist. Það
sama á við um ferðamanninn sem sest niður
til að borða nesti.

■ heida@365.is

PERSÓNULEG HÖNNUN
Eina mesta og persónulegasta áskorun smiðsins Arnar Hackert var að smíða
ker utan um ösku móður vinar síns sem hafði passað hann sem barn.

S

AFMÆLISDAGAR

SMÁRALIND

miðurinn Örn Hackert fékk nýlega afar persónulegt verkefni þegar hann var beðinn um
að smíða ker utan um ösku Elísabetar Sigrúnar Einarsdóttur, eða Betu eins og hún var alltaf
kölluð. Beta var móðir æskuvinar Arnar auk þess
sem hún passaði hann sem dreng og vann síðar í
Hagaskóla þegar Örn stundaði nám þar.
Örn var nýbúinn að frétta andlát hennar þegar
dóttir hennar hringdi og bað hann um að
smíða ker utan um ösku móður sinnar. „Ég
fraus í 10 sekúndur því ég hef aldrei gert
neitt slíkt áður. En svo sagði ég auðvitað já
enda ekki annað hægt.“
Fjölskylda Betu hafði fylgst með Erni
og verkum hans á Facebook og líkað vel
við þau verk sem hann sýndi þar. „Ég fékk
að ráða verkinu alveg sjálfur. Eina sem ég
þurfti að vita var hversu marga lítra kerið
þyrfti að taka. Síðan hafði ég viku til stefnu
þannig að ég hófst strax handa.“
Kerið er smíðað úr furuborði og Örn notaði
franskar skúfur í boxið sem gerðu rammann fallegri. „Mig langaði að gera þetta í anda hennar og
setti því „old school“ mynd af henni á viðinn þegar
hún var ung. Síðan bætti ég svörtum krossi við.
Þá voru tvær hliðar auðar og þá datt mér í hug að
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

leyfa börnum hennar að skilja eftir eitthvað fallegt til móður sinnar. Því var bætt
við „Elsku mamma“ og textabroti úr uppáhaldslagi Betu með Bítlunum, „In my life I’ve loved
them all“.
Kerið er læst með tveimur lásum og fengu börnin hennar þrjú lyklana til að vera nær móður sinni.
Skoða má verk Arnar á Facebook undir Hackert
Design.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

FÓLK|
Glæsilegar
haustyfirhafnir
komnar!

Skipholti 29b • S . 551 0770
Sjáið myndirnar á facebook.com/Parisartizkan

ASKUR Björg segir gamla askinn hafa verið úthugsaðan og hönnun hans fullkomnað notagildið.

honum svo. Það er eins með ferðamanninn, hann getur áð og þarf ekki
endilega að klára nestið, heldur svo
áfram á annan stað þar sem kannski er
verið að selja tómata og bætir þeim þá í
askinn. Ég skoðaði hvað fólk er að gera
hér á Íslandi varðandi svæðisbundna
matargerð. Þetta snýst ekki bara um
ílátið heldur stærri hugmyndafræði og
mat beint frá bónda. Ég sé fyrir mér að
þetta gæti þróast út í vef eða app þar
sem fólk gæti séð hvar næsti staður
er þar sem hægt er að kaupa eitthvað
beint í askinn.“
Björg teiknaði formið upp og lét
prenta askinn út í þrívíddarprentara úr
bioplasti. Það er þó ekki lokaútgáfa og
þegar fram líða stundir sér hún fyrir sér
að reyna önnur efni.
„Ég er í viðræðum við handverksmenn um hvort hægt sé að búa til askinn úr tré, með nútímatækni en hann
er með skrúfgangi svo hægt sé að hafa
fljótandi mat í honum þó hann velkist
um í bakpoka. Þrívíddarprentunin er
frábær tækni til að búa til einn hlut og
prufukeyra hugmyndina og hlutinn. Ég
sé það samt ekki fyrir mér sem framleiðsluaðferð fyrir vöruna. Ég er mikil
útivistarkona sjálf og ólst upp við ferðalög. Ég prufukeyrði askinn í sumar og

það tókst vel. Göngumanneskjan, hönnuðurinn og hugsun um sjálfbæran lífstíl
kemur þarna saman. Ég sé í raun engan
endapunkt á verkefninu, sé það frekar
fyrir mér sem net sem geti stækkað og
að fólk geti lagt sitt til málanna og átt
samtal um hvernig er að nota askinn í
þessum tilgangi,“ segir Björg.
„Næst skref er svo að sýna hann og
kynna erlendis og halda þróunarvinnunni áfram.“
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Falleg íbúð í Hafnarfirði
Fold fasteignasala hefur til sölu
stórglæsilega endurnýjaða efri
sérhæð á frábærum útsýnisstað
í Hafnarfirði.
Sérinngangur. Gengið upp bjartan
stigagang í hol með fataskápum.
Komið í forstofu og stofu með
frábæru sjávarútsýni, úr henni er
gengt út á suðursvalir.
Eldhús er með nýrri fallegri
innréttingu, ofn í vinnuhæð og
spanhelluborð.
Inn af eldhúsi er þvottahús.
Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni og skápar í tveimur þeirra.
Baðherbergi er allt endurnýjað, flísalagt, þar er gluggi,
handklæðaofn og baðkar. Gólfefni
íbúðar eru massíft eikarparket og
flísar á baði, þvottahúsi og anddyri.
Séreign í kjallara er geymsla og
herbergi með plastparketi. Sameign í kjallara er hitaklefi og sameiginlegt geymslurými. Lóðin er
rúmgóð og er í rækt.
Að sögn seljanda eru allir rafmagnstenglar og rofar endurnýjaðir og nýr þrýstijafnari á hita-

Falleg íbúð á efri hæð við Flókagötu í
Hafnarfirði.

kerfi. Stórglæsileg endurnýjuð efri
sérhæð á fallegum útsýnisstað í
Hafnarfirði, húsið er nýmálað að
utan, gler er nýtt að stórum hluta
og íbúðin endurnýjuð að innan.

Kvíslartunga 21 - 270 Mosfellsbær

Vindás 4 - 110 Reykjavík

Laus strax
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081
www.fastMos.is

Þrastarhöfði 61 - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun
58,8 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi. íbúðin skiptist í svefnherbergi, hol,
baðherbergi, eldhús og stofu. sérgeymsla á
hæðinni. V. 20,7 m.

Breiðavík 27 – 112 Rvk.

Hringdu og bókaðu skoðun
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Nánari upplýsingar hjá Fold,
fasteignasölu, Laugavegi 170, sími
552-1400 og þjónustusíma utan
skrifstofutíma 694-1401/895-7205
www.fold.is. Flókagata 2, Hafnarfirði:
Eignin er að Flókagötu 2 í
Hafnarfirði. Opið hús verður miðvikudaginn 16. september frá
klukkan 18 til 18.30.
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Opið hús þriðjudaginn 15. september frá kl. 17:00 til 17:30
Mjög glæsilegt 247,7 fm parhús með innbyggðum 48,2 fm bílskúr við Kvíslartungu 21 á góðum
útsýnisstað í Mosfellsbæ. Á jarðhæðinni er forstofa, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús auk bílskúrs. Á efri hæðinni eru stórar stofa, stórt eldhús og baðherbergi.
efri hæðin er með mikilli lofthæð og innbyggðri lýsingu. Gluggar eru til allra átta og útsýnið er
stórglæsilegt. Út af stofunni eru stórar svalir með glæsilegu útsýni. V. 59,9 m.

Leirutangi 53 - 270 Mosfellsbær
fallegt 350,5 m2 einbýlishús með 2ja herbergja
aukaíbúð í kjallara og tvöföldum bílskúr á fallegri
1.200 m2 sjávarútsýnislóð við leirutanga 53 í
Mosfellsbæ. stórt hellulagt bílaplan og fallegur
gróinn garður með veröndum. Mjög fallegt
útsýni er frá húsinu. V. 89,0 m.

Opið hús í dag mánud. frá kl. 17:30 til 18:00
falleg 95,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
með sérinngangi, timburverönd og heitum
potti . Um er að ræða skipulagða og vel
staðsetta íbúð. íbúð 201. V. 30,5 m

Barðastaðir 7 - 112 Reykjavík

Hringdu og bókaðu skoðun
Gnitakór 5 -203 Kópavogur

nýtt og glæsilegt 262,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr í botnlanga
rétt við golfvöllinn í Mosfellsbæ. eignin er skráð 262,2 m2, þar af einbýlishús 220,6 m2 og
bílskúr 41,6 m2. neðri hæð: Þrjú herbergi, forstofa, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofa og
bílskúr. efri hæð: hjónaherbergi, baðherbergi og setustofa. lagnakjallari með 2 metra lofthæð
er undir bílskúr sem ekki er í skráðum m2 hússins. Mjög stórar svalir eru á efri hæðinni.
V. 83,9 m.

Dimmuhvarf 29 -203 Kópavogur

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Glæsilegt einbýlishús á tveimur
hæðum, ásamt bílskúr og hesthúsi
við Dimmuhvarf 29 í Kópavogi.
eignin er skráð 339,6 m2, þar af
einbýlishús 193,6 m2, bílskúr 59 m2
og hesthús 87 m2. stórt hellulagt
bílaplan og stór timburverönd.
V. 95,0 m.

Laus strax
Hringdu og bókaðu skoðun
falleg og rúmgóð 108,8 m2, 3ja herbergja
íbúð á annari hæð í lyftuhúsi, íbúð 203
V. 33,9 m

Melabraut 36 - 170 Seltjarn.

Laust strax

Hringdu og bókaðu skoðun
Fróðengi 6 - 112 Reykjavík

Laus við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun
203,7 m2 einbýlishús á einni hæð með
bílskúr. stórt hellulagt bílaplan. hellulögð
verönd og afgirt timburverönd. V. 69,9 m.

fallegt 343,8 m2 einbýlishús á tveimur hæðum
með aukaíbúð og innbyggðum bílskúr við Gnitakór 5 í Kópavogi. fallegt útsýni. eignin er skráð
343,8 m2, þar af íbúðarhluti á tveimur hæðum
307,8 m2 og bílskúr 36 m2. V. 79,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

75,3 m2, 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð við
fróðengi 6 í Grafarvogi. íbúðin var upphaflega
2ja herbergja en búið er að búa til herbergi úr
borðstofu. íbúðin skiptist í tvö herbergi, forstofu,
baðherbergigeymslu/þvottahús, eldhús og stofu.
timburverönd í suðvestur. V. 27,9 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Heimir Fannar
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali

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

Vindakór 10-12- kópaVoGi.
nýjar 4ra oG 5 hErBErGja ÍBúðir.
Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi.
Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm.
Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum og eru ýmist með góðum
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Markarflöt - Garðabæ

Hlíðarás - Hafnarfirði. Einbýlishús á útssýnisstað.

Glæsilegt 315,0 fm. einbýlishús á pöllum, að meðtöldum 42,0 fm. tvöföldum bílskúr, á frábærum
stað innarlega við Markarflöt í Garðabæ.

Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr.
Húsið stendur á útsýnisstað við opið óbyggt
svæði. Mikils útsýnis nýtur úr stofum til norðurs
og útgengi er á stórar svalir með glerhandriði til
norðurs og vesturs. Aukin lofthæð er á báðum
hæðum og extra háar innihurðir. Gólfhiti er í húsinu.

Húsið var mjög mikið endurnýjað fyrir fáeinum
árum síðan, m.a. gólfefni, innihurðir, eldhúsinnrétting og tæki endurnýjuð auk baðherbergja og
fataskápa. Arninn er í stofu og gólfsíðir gluggar.
Hjónasvíta sem samanstendur af svefnherbergi,
fataherbergi og baðherbergi. Lóðin snýr að mestu
leyti til suðurs. Skjólsælar verandir eru á lóð með
skjólveggjum auk tyrfðrar grasflatar og mikils
gróðurs.

Nánari uppl. veittar á skrifstofu.

Þorláksgeisli. Endaraðhús.

Fellsás- Mosfellsbæ

Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 185,7
fm. endaraðhús á tveimur hæðum á frábærum
útsýnisstað.

171,4 fm. vandað og vel byggt einbýlishús á einni
hæð að meðtöldum 39,8 fm. bílskúr.
Húsið er timburhús klætt múrsteini á ytra byrði.
Samliggjandi rúmgóðar stofur. 2-3 herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Lóðin er eignarlóð
1.299 fm. að stærð, ræktuð og með timburveröndum og skjólveggjum.

Innbyggður bílskúr er 29,7 fm. að stærð og er hluti
af stærð hússins. Björt stofa með mikilli lofthæð.
Þrjú herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi.
húsið stendur á afar fallegum útsýnisstað og er
bæði með rúmgóðum suðursvölum auk stórrar
og skjólsællar viðarverandar til suðurs. Stór
innkeyrsla fyrir 3 bíla á framlóð Stutt í skóla og
aðra þjónustu

Hellulögð innkeyrsla er að bílskúr með hitalögnum.

verð 49,9 millj.

verð 56,9 millj.

Vatnsstígur. Glæsileg 3ja herbergja útsýnisíbúð.

Öldugata - Hafnarfirði. 4ra herbergja.

Glæsileg 135,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum
á 6. hæð við Vatnsstíg auk sér bílastæðis í bílageymslu í kjallara hússins.
Tvö herbergi, sjónvarpshol og rúmgóð stofa.
Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta og útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt,
bæði til suðurs að Reykjanesi, út á sundin og að
Snæfellsjökli.

verð 95,0 millj.

eignarlóðir við þingvallavatn

Eignarlóðir við Þingvallavatn

7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn. Höfum fengið til sölumeðferðar tvær 7.400 fm. samliggjandi vatnslóðir á
einstökum stað alveg niður við Þingvallavatn í landi Villingavatns, samtals 1,48 hektarar að stærð. Skv. nýju deiliskipulagi má
byggja allt að 223 fermetra hús á hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra bílskúr/bátaskýli. Frá lóðunum nýtur óhindraðs útsýnis
yfir Þingvallavatn og til fjalla. Verð 29,0 millj.

Vel skipulögð og björt 87,8 fm. íbúð að meðtalinni
sér geymslu í góðu fjölbýli í Hafnarfirði.
Rúmgott eldhús. Stofa með útgangi á skjólsælar
svalir til suðurs. Húsið er nýlega klætt að utan og
sameign er til fyrirmyndar.
Staðsetning er mjög góð og stutt er í skóla,
leikskóla og út á aðalbraut.Íbúðin er laus til
afhendingar nú þegar.

verð 24,9 millj.

naustavör

Naustavör 2 – 12- Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.
Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 fm. upp í 153,9 fm. og verða með
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða
stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr flestum íbúðum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
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Dyngjuvegur 14.

Laufásvegur 20. Útsýni yfir Reykjavíkurtjörn.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

258,5 fm. einbýlishús, kjallari og tvær hæðir, á þessum eftirsótta stað við Laugardalinn. Fallegs útsýnis nýtur af efri hússins.
Húsið, sem er teiknað af Halldóri H. Jónssyni, stendur á 1.062 fermetra leigulóð til suðurs á frábærum stað, örstutt frá Laugardalnum. Húsið var upphaflega byggt árið 1930 en byggt var við og ofaná húsið árið 1950.
Eignin er laus til afhendingar strax. Frábær staðsetning, örstutt frá útivistarsvæði í Laugardalnum.
Verð 69,9 millj.

Glæsileg 91,3 fm. íbúð á 2. hæð í mjög fallegu timburhúsi við Laufásveg með útsýni yfir Reykjavíkurtjörn og víðar. Mjög mikil
lofthæð er í íbúðinni og fallegir gifslistar og rósettur eru í loftum. Íbúðin hefur verið mjög mikið endurnýjuð hið innra á sl. árum,
m.a. gólfefni, baðherbergi, eldhúsinnrétting, raflagnir og tafla, settur gólfhiti í alla íbúðina o.fl.
Staðsetning eignarinnar er frábær í hjarta miðborgarinnar. Verð 44,9 millj.
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HeiðarHjalli 32 - Kópavogi.

vatnsendaBlettur 247 - Kópavogi.

sKÚlagata 40 – 2ja HerBergja 60 Ára og eldri

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsilegt 214,6 fm. parhús að meðtöldum 27,2 fm. bílskúr á frábærum útsýnisstað
í suðurhlíðum Kópavogs. Útsýnis nýtur til Keilis, Bláfjalla og víðar. Húsið er hannað
af ARKHD arkitektum og stendur á 736 fm. lóð innst í botnlanga. Stórar og breiðar
svalir liggja meðfram húsinu á tvo vegu. Verið velkomin.
69,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað alveg niður
við Elliðavatn. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er Guðbjörg
Magnúsdóttir. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borðstofu. Fyrir liggur heimild
um byggingu hesthúss á lóðinni fyrir 6 hesta. Verið velkomin. 99,0 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög falleg 64,8 fm. íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir 60 ára og eldri. Innréttingar,
gólfefni og tæki íbúðar var allt endurnýjað fyrir um tveimur árum síðan á mjög
smekklegan hátt. Svalir snúa til vesturs. Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar.
búð merkt 0202. Verið velkomin.
29,0 millj.

SÉRBÝLI

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

ÁlfHólsvegur - Kópavogi.

KristniBraut – grafarHolti. ÚtsýnisíBÚð.

eiðismýri – seltjarnarnesi. 60 Ára og eldri

Fallegt 203,5 fm. raðhús sem er kjallari og tvær hæðir að meðt. 37,8 fm. bílskúr á
þessum eftirsótta stað í Kópavogi. Möguleiki er að útbúa séríbúð í kjallara en einnig
er sérinngangur er í hann. Búið er að endurnýja þak á húsi og bílskúr. Lóðin er
mjög snyrtileg með fallegum gróðri og hellulögðum stéttum. Verönd til suðurs út af
stofum. Frábær staðsetning, stutt í skóla og þjónustu.
46,9 millj.

Afar glæsileg 118,9 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi auk 25,2 fm. bílskúr á frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu. Stórar og bjartar stofur með gluggum til norðurs
og suðurs. Rúmgóðar og skjólsælar svalir og frábært útsýni. Tvö rúmgóð herbergi.
Eldhús með miklum og fallegum innréttingum. Baklóð hússins er að stærstum hluta
villt en þó líka með tyrfðum flötum.
43,9 millj.

Vel skipulögð 74,6 fm. íbúð á 1. hæð (jarðhæð) auk 6,4 fm. sér geymslu í kjallara
í vönduðu húsi fyrir 60 ára og eldri sem eru félagsmenn í Félagi eldri borgara.
Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Útgengt er út á viðarverönd til
suðurs úr stofu. Íbúðin á hlutdeild í sameign, t.d. billjardsal og samkomusal í húsinu.

SÉRBÝLI

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

BreKKuByggð – garðaBæ.

langalína – sjÁlandi garðaBæ.

HÁtÚn.

Virkilega fallegt 173,1 fm. raðhús á einni hæð að meðt. 30,2 fm. bílskúr. Að utan
er húsið í góðu ástandi, nýlega málað að hluta og að innan hefur eignin verið
endurnýjuð að hluta, m.a. eldhúsinnréttingar og gólfefni að hluta. Útsýn úr stofu og
eldhúsi. Baklóð með stórri hellulagðri og skjólsælli verönd til suðurs, tyrfðri flöt og
fallegum gróðri. Staðsetning góð, stutt er skóla og þjónustu.
54,9 millj.

Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum stað í Sjálandshverfi auk sér stæðis í
bílageymslu. Stórar svalir til norðvesturs með útsýni yfir Arnarnesvoginn og að Seltjarnarnesi. Verulega aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar.
Allar innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur.
Setustofa er með miklum gluggum. Örstutt er í ylströnd.
48,9 millj.

3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Hátún í Reykjavík. Íbúðinni fylgir sér geymsla á
1. hæð. Íbúðinni fylgir allt innbú og innanstokksmunir. Svalir til suðurs út af stofu.
Tvö svefnherbergi. Húsið er nýlega tekið í gegn að utan sem og sameign.
Íbúðinni fylgir innbú – tilvalin íbúð fyrir félagasamtök.

31,9 millj.

29,5 millj.

Sala fasteigna frá
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Magnea S.
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

skipholt 47 105 rvk.

grEnimElur 13 107 rvk.

pErlukór 3a 203

íbúð mErkt 01-01.

íbúð mErkt 02-01.

íbúð mErkt 02-02.
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Góð 5 herbergja íbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi í kjallara. Aukaherbergi í
kjallara með aðgangi að sameiginlegu baðherbergi með sturtu. Íbúðin er laus
við kaupsamning. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.september milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 31,9 m. 9013
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Frábærlega staðsett og björt 101 fm efri sérhæð við Grenimel í Vesturbæ
Reykjavíkur. Eignin hefur verið endursteinuð að utan. Sér bílastæði fylgir á
lóð, tvær stofur, tvo stór svefnherbergis og suður svalir. Eignin verður sýnd
mánudaginn 14. september milli kl. 18:15 og kl. 18:45. V. 47.9 m.9022

Glæsileg 108,1 fm 3ja - 4ra herbergja efri hæð í þríbýli ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin er teiknuð sem 4ra en nýtt sem rúmgóð 3ja. Vandaðar
ljósar viðar innréttingar, flísar og parket. Glæsilegt útsýni m.a á Elliðavatn og
víðar. Sérinngangur. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.september milli kl.
17:15 og kl. 17:45. V. 37,5 m. 8976

kristnibraut 75 113 rvk.

hraunbær 150 110 rvk.

FrEyjugata 39

íbúð mErkt 04-01.

íbúð mErkt 03-01.

101 rvk.
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Björt og mjög vel skipulögð 126 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð (efstu) ásamt stæði
í bílageymslu. Björt og rúmgóð stofa með útg. Út á L-laga svalir til suðurs og
vesturs, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og fallegt útsýni. Eignin verður sýnd
mánudaginn 14.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,4 m. 9015

bjarkarás 20
210 garðabæ
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Björt og falleg 114,3 fm 5 herbergja endaíbúð á 3. hæð (Ein og hálf hæð upp)
við Hraunbæ í Reykjavík. Íbúðin er mikið endurnýjuð og má þar nefna eldhúsinnréttingu, baðherbergi, fataskápar, hurðir og gólfefni. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 15.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 30,9 m. 8993

Virðulegt og frábærlega staðsett 366,7 fm húseign við Freyjugötu í Þingholtum
Reykjavíkur. Heildareignin er skráð sem tvær samþykktar hæðir auk fylgieininga sem eru kjallari, ris, bílskúr og bakhús með aukaíbúð. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 15.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 125 m. 8922

Þorrasalir 17 201 kóp

hvammabraut

íbúð mErkt 02-02. –vErðlaunahús

220 haFnarFirði
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Gott ca 180 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við Bjarkarás í
Garðabæ. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar. Um er ræða vel skipulagða
eign sem er í góðu ástandi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 15.september
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 58,4 m. 8923

Ný og glæsileg 99 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð (íbúð 0202), sérinngangur
og svalir út frá stofu til suðurs með fallegu útsýni. Sér merkt bílastæði í
bílageymslu. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 15.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 38,9 m. 3711

Góð 4ra herb. 109,3 fm íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin er á tveimur hæðum
og skiptist m.a. í tvær stofur og tvö herbergi. Íbúðinni tilheyrir hlutdeild í
bílageymslu. Stórar svalir. Útsýni. Íbúðin er laus strax. V. 25,9 m. 9026

Eiðistorg 9

klEiFarsEl 33

kvistaland 9

170 sEltjarnarnEsi

109 rvk.

108 rvk.

Mjög falleg 3ja herb. 95 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. íbúðin skiptist m.a. í
stofu og tvö herb. Rúmgott eldhús sem opnast inní stofuna. Eldhús hefur verið
endurnýjað. Svalir útaf stofu. Gengið út í garð úr öðru herbergjanna.
V. 35,5 m.9027

Frábærlega staðsett og sjarmerandi 216,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum
með rúmgóðum bílskúr við Kleifarsel í Reykjavík. Húsið er bjart og vel staðsett
í botnlangagötu og í grónu, barnvænu og rólegu umhverfi. Innan við 5 mín.
göngufæri frá Seljaskóla. Fallegur og gróinn sameignargarður með verönd,
leiktækjum og húsgögnum. V. 53,7 m. 8951

Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 33,0 fm bílskúr,
samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað í fossvoginum. Húsið er teiknað af
Albínu Thorðarson arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu. V. Tilboð 8739

Einbýli

hæðir

2ja hErbErgja

Langholtsvegur 172 104 Rvk.

Dimmuhvarf 29 203 Kópavogi

Dimmuhvarf 29 er fallegt samt. ca 340 fm hús á mjög
góðum stað innarlega í botnlangagötu. Húsið er 194 fm
bílskúr er skráður 59 fm og hesthús er skráð 87 fm. Góðar
innréttingar 4 svefnherb. samkv. teikningu. Mikil lofthæð.
Eignin er til afhendingar við kaupsamning. V. 95 m. 8994

Melabraut 36 170 Seltjarnarnesi

Einbýlishús við Melabraut á Seltjarnarnesi. Húsið er mjög
vel staðsett. Falleg gróin lóð og stór timburverönd. Húsið
skiptist m.a. í stórar stofur, eldhús, borðstofu, sjónvarpshol, 4-5 herbergi, baðherbergi og snyrtingu. Innbyggður
bílskúr. V. 69,9 m. 8996

Mjög falleg 105,6 fm neðri hæð í 3-býlishúsi við Langholtsveg auk 25,4 fm bílskúrs. Um er að ræða bakhús.
Hæðin skiptist m.a. í stofu, þrjú rúmgóð herbergi, eldhús,
baðherbergi og gang. Sér geymsla fylgir í kjallara. Sameiginlegt þvottahús. Lóðin hefur nýlega verið standsett.
V. 38,9 m. 8886

4ra-6 hErbErgja

Reynimelur 82 107 Rvk.

Mjög falleg og björt 72,5 fm þriggja herbergja íbúð á
4.hæð í fjölbýlishúsi við Reynimel. Blokkin hefur nýlega
verið viðgerð og máluð. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX.
V. 30,9 m. 9008

3ja hErbErgja

Glæsileg 3ja herbergja 116,1 íbúð á 3. hæð við Norðurbakka, tvennar svalir, aukin lofthæð og gólfsíðir gluggar.
Sér stæði í bílageymslu og geymsla í kjallara. Um er að
ræða nýlegt hús byggt 2013. V. 40,9 m. 9002

Þriggja herbergja 45,6 fm íbúð í risi í tvíbýlishúsi.
Sameiginlegur inngangur. Íbúðin er laus við kaupsamning, lykla á skrifstofu. V. 17,9 m. 8995

lóðir

Lautarvegur 12-16 103 Reykjavík

Sóltún 12 105 Rvk. íbúð merkt 01-06.

Norðurbakki 21a 220 Hafnf.

Öldugata 31 220 Hafnarfirði

Glæsileg 101,3 fm 3ja herbergja íbúð með góðri lofthæð
miðsvæðis í Reykjavík í vönduðu lyftuhúsi. Eignin er á
jarðhæð, henni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu í kjallara. Húsið er byggt árið 2007. V. 44,2 m. 9000

Um er að ræða þrjár 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

Sæviðarsund 12 104 Rvk.

Mjög fallegt og vel skipulagt 176,3 fm raðhús með bílskúr
við Sæviðarsund. Húsið er á einni hæð auk geymslu í
kjallara. Sérstaklega fallegur gróinn garður. Glæsilegar
stofur með arni. Mikil lofthæð er í húsinu að hluta til.
V. 49,9 m. 9011

Strandasel 1 109 Rvk.

Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. 93,3 fm íbúð á 2. hæð
í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö
herbergi, baðherbergi og forstofu. Sér geymsla fylgir í
kjallara. Sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi.
V. 26,5 m. 9023

Falleg 3ja herbergja 107,6 fm íbúð á 1. hæð á þessum
vinsæla stað. Eldhús með fallegri eldri innréttingu, stór
stofa, tvö svefnherbergi og tvö aukaherbergi í sameign
með aðgengi að baðherbergi. V. 38,2 m. 8868
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Um er að ræða 345 fm jarðhæð (öll hæðin) sem eru tvö
rými í dag en geta verið eitt stórt rými eða þrjú ásamt 187
fm í kjallara með sér inngangi og innkeyrsluhurð.
Samtals 532,7 fm V. 85 m. 8909

HÚ

S

Nóa

tún

Mánatún 7-17

Síðumúli 37 108 Rvk.

Sólvallagata 31 - m. aukaherbergi

sölusýning
í sýningaríbúð8.mánudaginn
september
milli- kl.
17:15Borgartúnsmegin
og 17:45
Sölusýning
miðvikudaginn
apríl milli kl.14.
17.00
og 18.00
Aðkoma

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað
90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í
Mánatúni 7-17 í fimm stigagöngum. Húsin eru
hönnuð af Kanon arkitektum og vekja athygli
fyrir gott skipulag og nútímalegt útlit. Allur
frágangur er sérlega vandaður.

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

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

www.manatunid.is

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

F a s t e i g n a s a l an T ORG

Garð at o rg i 5

2 1 0 G arðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

Vindakór 10-12

203 Kópavogur

35,5-44,8 millj
nÝ

kraftur • traust • árangur

www.fas ttorg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Bjarni
Sölufulltrúi

Berglind
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

895 9120

694 4000

893 2499

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

naustavör 2

Langalína 28-32

200 Kópavogur

210 Garðabæ

VAr
sJÁ Ýni
úTs

TT

Halla
Fasteignasali

VAr
sJÁ Ýni
úTs

stærð: 113,6-144,8 m2

hringið í gsm. 699-4610 Og bókið skOðUn

hringið í gsm. 699-4610 Og bókið skOðUn

Sala er hafin á nýjum 4ra og 5 herbergja íbúðum í glæsilegu 5 hæða fjölbýlishúsi
við Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar er með fallegum HTH innréttingum og AEG
eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri.
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílgeymslu fylgir flestum íbúðum.
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu álklæddu fjölbýlishúsi við Naustavör í Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. Naustavör 2-12 er 3ja til 4
hæða álklætt fjölbýlishús við Naustavör í Kópavogi staðsett við smábátahöfnina,
sjávarútsýni er úr flestum íbúðum. Í húsinu eru 62 íbúðir, ásamt lokaðri og upphitaðri
bílageymslu.Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Nýjar íbúðir við sjávarkambinn í Sjálandi í Garðabæ. Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 . Íbúðirnar eru frá 105-188 fm. Íbúðirnar verða ýmist
með tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu
fylgja öllum íbúðum. Ökuleiðir til og frá hverfinu eru greiðfarnar, stutt í Smáralind og
miðbæ Garðabæjar. Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Tunguás 1

strandvegur 1

reykjahvoll 14 og 20-24

210 Garðabæ

89.500.000

210 Garðabær

Opið hús þriðjudaginn 15.sept. kl. 17.30-18.00

Opið hús mánudaginn 14. sept. kl. 17:30-18:00

herbergi: 6

herbergi: 4

stærð: 250,6 m2

58.900.000

stærð: 146,6 m2 Bílskúr

Lóðir

270 Mos

Verð frá: 8m

stærð: 723 m2

Vandað og stórglæsilegt einbýlishús sem er frábærlega vel staðsett í Ásahverfinu
í Garðabæ. Húsið er viðhaldslétt og staðsett á hornlóð með glæsilegt útsýni
í átt að Bessastöðum og að Snæfellsjökli. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Garðurinn er fallega hannaður með góðri lýsingu, afgirtri timburverönd og heitum
potti. Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Fasteignasalan TORG kynnir: Stórglæsilega 4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð
við Strandveg í Garðabæ. Eignin er 146,6 fm með bílskúr og er staðsett innst í
botnlanga. Óhindrað útsýni er til sjávar. Eignin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811

Fasteignasalan TORG kynnir: Glæsilegar útsýnislóðir á friðsælum stað í jaðri
byggðar. Lóðirnar eru umgirtar fallegum trjágróðri með ósnortna náttúruna allt um
kring. Frábærar gönguleiðir í næsta nágrenni.
Upplýsingar veitir garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811

Ljósheimar 20

gunnlaugsgata 6A

reykjavíkurvegur 66

104 Reykjavík

27.500.000

310 Borganes

34.900.000

220 Hafnarfjörður

Opið hús mánudaginn 14. sept. kl 17.30-18.00

hringDU Og bókAðU skOðUn s. 820-2222

hringið Og bókið skOðUn s. 820-2222

herbergi: 3

herbergi: 6

herbergi: 4

stærð: 74,1 m2

stærð: 190,8 m2

37.800.000

stærð: 118,5 m2

Björt og vel skipulögð 3ja herb íbúð á 6 hæð í góðu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað
miðsvæðis í Reykjavík. Frábært útsýni er frá íbúðinni, parket og flísar á gólfum og
gott skápapláss. Verið er að múrviðgera húsið að utan. Sófi, sjónvarpsskápur og
elshúsborð sem eru í íbúðinni geta fylgt með eigninni.
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Eitt fallegasta húsið í gamla bænum í Borgarnesi. Húsið stendur hátt og út af fyrir
sig og örstutt í alla þjónustu. Íbúðarhluti hússins er allur á einni hæð. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað og býður uppá mikla möguleika varðandi ferðaþjónustu
bæði hvað varðar eignina sjálfa og einstaka staðsetningu.Mikið útsýni er frá
húsinu. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

*Mjög góður langtímaleigusamningur með traustum leigutaka.*. Mjög gott
verslunarhúsnæði á frábærum stað í Hafnarfirði. Eignin er á jarðhæð með góðu
aðgengi beint af bílastæði. Mikið er af bílstæðum beint fyrir framan eignina. Húsið
er nýlega málað og almennt í góðu ástandi að sögn seljanda.
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

gnoðarvogur 82

Álfatún 25

Þverársel 14

104 Reykjavík

39.900.000

200 Kópavogur

Opið hús þriðjudaginn 15. sept. kl. 17:30-18:00

Opið hús mánudaginn 14. sept. kl: 17:30-18:00

herbergi: 4

herbergi: 2

stærð: 164,5 m2

24.500.000

Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi við Álfatún, á flottum
útsýnisstað í Fossvogsdal. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og geymslu. Íbúðin sjálf er 62,1 fm með sér geymslu sem er ekki skráð í
heildar fm fjölda.Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltúri í gsm: 696 6580

kirkjulundur 8

Þinghólsbraut 54

26.900.000

81.900.000

stærð: 62.1 m2

MJÖG GOTT FERMETRAVERÐ! 140 fm. sérhæð m/24 fm. bílskúr á þessum
vinsæla stað. Stór stofa með suðursvölum, 3 svefnherbergi, þvottahús inn í íbúð.
Upprunalegt eldhús með borðkrók, baðherbergi m/baðkari og upphengdri
sturtu flísalagt marmaraflísum. Geymsla m/gluggum í kjallara (hægt að nýta sem
herbergi). Upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695
210 Garðabær

109 Reykjavík

200 Kópavogi

45.900.000

Opið hús mánudaginn 14. sept. kl 17.30-18.00
herbergi: 10

Opið hús þriðjudaginn 15.sept kl.17:30-18:00

Opið hús þriðjudaginn 15. sept. kl. 17.30 - 18.00

herbergi: 2

herbergi: 5-6

stærð: 69,3 m2

Góð 2ja herb. íbúð með sér inngangi, suður svölum og stæði í bílageymslu. Góð
forstofa með flísum á gólfi, parket á mest allri íbúðinni. Baðherbergi m/sturtuklefa.
Rúmgott svefnherbergi og bjart og opið aðalrými með útgengi út á svalir.
Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

stærð: 138,4 m2

Smekklega innréttuð íbúð í mikið endurnýjuðu húsi að utan og innan. Nánast allt
hefur verið endurnýjað á síðustu fáum árum, þ.m.t. hita-, vatns- og fráveitulagnir
og raflagnir yfirfarnar, ný vönduð gólfefni og innréttingar. Íbúðin er á 1. hæð og í
kjallara, 4 góð herbergi, tvær stofur og baðherbergi uppi og niðri.
Upplýsingar veitir Árni ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

stærð: 293,9 m2

Auka íbúð

Stórglæsilegt einbýlishús með tvöföldum bílskúr og auka
íbúð teiknað af Sigurði Kjartanssyni á jaðarlóð. Húsið er í
góðu ástandi. Stærð húss er 293,2 fm en að auki eru tvö
herbergi og stór geymsla samanlagt um 50-70 fm og mælist
því húsið samtals rúmlega 350 fm að sögn eiganda. Lóðin er
glæsileg og fullfrágengin.
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Garðatorg 4
210 Garðabær

íbúð

stærð

herbergi

svalir

bað

bílastæði

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

113,4 m²
76,5 m²
129,6 m²
108 m²
108 m²
101 m²
129 m²
116 m²
115,7 m²
137,2 m²
89,3 m²
100,6 m²

3ja
2ja
3-4ra
3ja
3ja
3ja
4ra
3ja
3-4ra
3-4ra
3ja
3ja

26,1 m²
34,9 m²
48,5 m²
8,5 m²
49,3 m²
5,2 m²
18,2 m²
47,2 m²/16,1 m²
11,9 m²
48,3 m²/27,1 m²
35,8 m²
8,7 m²

1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1

Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já

301
sELD 302
sELD 303
304
sELD 305
306
sELD 307
sELD 308
309
310
sELD 311
sELD 312

115,2 m²
75,9 m²
126,3 m²
108,2 m²
108 m²
101 m²
129 m²
116 m²
116,3 m²
134,3 m²
90,4 m²
99,9 m²

3ja
2ja
3-4ra
3ja
3ja
3ja
4ra
3ja
3-4ra
3-4ra
3ja
3ja

10 m²
9,2 m²
17,1 m²/6,8 m²
8,5 m²
7 m²/6,8 m²
5,8 m²
11,9 m²
8,7 m²/5,8 m²
11,8 m²
16,6 m²/5,7 m²
6,2 m²
8,6 m²

1
1
1
1
1
1
1

Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já

2
2
1
1

Já
Já
Já
Já

401
sELD 402
403
404
405
406
sELD 407
sELD 408
sELD 409
410
sELD 411
sELD 412

112,1 m²
75,7 m²
126,5 m²
107,9 m²
108 m²
101 m²
129 m²
115,4 m²
115,5 m²
136,2 m²
90,4 m²
99,9 m²

3ja
2ja
3-4ra
3ja
3ja
3ja
4ra
3ja
3-4ra
3-4ra
3ja
3ja

10 m²
1
9,2 m²
1
17,1 m²/ 6,8 m² 2
8,5 m²
1
7 m²/6,8 m²
2
5,8 m²
1
11,9 m²
2
8,7 m²
2
11,9 m²
2
16,9 m²/5,8 m² 2
6,2 m²
1
8,6 m²
1

Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já

sELD
sELD
sELD
sELD
sELD
sELD

144,2 m²
190,4 m²
115,4 m²
134,4 m²
91 m²
99,5 m²

3-4ra
4-5
3-4ra
3-4ra
3ja
3ja

14,4 m²/20,2 m²
9,4 m²/5,8 m²
11,8 m²
16,7 m²/5,7 m²
8,6 m²
10,5 m²

Já
Já
Já
Já
Já
Já

sELD

sELD

sELD
sELD

Opið hús mánudaginn 14. sept. kl.17:00 -18:00
Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús í nýjum miðbæ garðabæjar. í húsinu eru 42 íbúðir, stæði
í bílageymslu fylgir. mynddyrasími er í öllum íbúðum. Þegar er byrjað að afhenda íbúðir!
Afhentar fullbúnar án gólfefna.
Við hönnun íbúðanna var leitast við að hámarka notagildi íbúða og nýta stórbrotið útsýni sem staðsetning
húsanna býður uppá. Einstaklega vandaðar íbúðir. Allar innréttingar og fataskápar eru frá Trésmiðju GKS
og allt efnisval í hæsta gæðaflokki. Eldunartæki af vandaðri gerð með burstaðri stáláferð frá Siemens.
Öll hönnun tekur mið að notagildi íbúða og að staðsetning hússins gefi íbúum sem mest útsýni yfir bæinn,
Sjálandið, út á sjó, Álftanesið, Bessastaði, o.fl. Mjög traustur byggingaraðili, ÞG Verk ehf.
Í dag eru flest allar íbúðir tilbúnar til afhendingar og má skoða hverja og eina. Hikið ekki við að kynna ykkur
nánar húsið og hverja íbúð fyrir sig. Margar eru með tvennar svalir, tvö salerni, þvottaherbergi innan íbúðar
o.fl.
Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu má nálgast hjá söludeild Fasteignasölunni TOrg í
síma 520-9595 og/eða senda fyrirspurn á netfangið torg@fstorg.is

holtsvegur 35

210 Garðabær (Urriðaholt)

skógarvegur 12-14

Verð frá 33.900.000

Verð: 33,7- 93 millj.

3x2ja herb.

Fjölbýlishús

| 3x3ja herb. | 3x4-5ra herb.

Fasteignasalan TORG kynnir nýjar íbúðir að Holtsvegi 35 í Garðabæ.
Um er að ræða glæsilegar nýjar íbúðir á einum besta og fallegasta stað á
höfuðborgarsvæðinu.
Um er að ræða 9 íbúðir sem afhendast fullbúnar með gólfefnum. Stæði í
lokaðri bílageymslu fylgir flestum íbúðum.
Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá Þorsteinn fasteignasali
í síma 694 4700

501
502
503
504
505
506

herbergi: 2-4

108 Reykjavík

stærðir: 64,6 - 161 m2

Glæsilegar, vandaðar og mjög vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi við Skógarveg.
Glæsilegar innréttingar með spónlagðri eik. Hiti í gólfum. Baðherbergi og þvottahús verða með flísum á gólfi. Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir utan gólfefni.
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Afhending hefst í september 2016
Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá óskari sölufulltrúa
í síma 893 2499

2
3
2
2
1
1

535 1000

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

stakfell@stakfell.is

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON

Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

LAXATUNGA 207 - 207 MOSFELLSBÆ

EINAR S.
VALDIMARSSON

Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

Verð: 41,5 M.

EDWIN
ÁRNASON

Sölumaður
gsm 893 2121

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
gsm 865 3022

stakfell.is

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK.

24,7 M.
OP
IÐ

77 M.
OP
IÐ

NÝ
BY
GG
IN
G

KRISTNIBRAUT 33 - 113 RVK.

32,7 M.

34,5 M.
OP
IÐ

HÚ
S

OPIÐ HÚS Mánudaginn 14. sept. milli kl
16:30 og 17:00
Falleg og björt 130 fm endaíbúð á 2.hæð.
Þrjú svefnherbergi. Sérþvottahús og
geymsla. Parket og góðar innréttingar. Stórar
suðursvalir með frábæru útsýni. Stæði í
bílageymslu. Íbúðin er laus strax

STÓRHOLT 30 - 105 RVK.

Sölusýning mánudaginn 14. sept. frá 17:30 til 18:00
Nýtt þriggja hæða fjölbýlishúsi á góðum stað í Kópavogi. Í húsinu eru fimm þriggja til fimm
herbergja íbúðir sem allar hafa sér inngang. íbúðirnar afhendast fullbúnar, án gólfefna í
september/október 2015. Einstakt tækifæri til að eignast nýja íbúð í grónu hverfi.

64,9 M.

45,9 M.
OP
IÐ

HÚ
S

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. milli kl
17:30 og 18:00. Gott útsýni, 3ja herbergja
falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri,
eldhús, stofu, þvottahús, baðherbergi og tvö
svefnherbergi. Falleg útsýni er úr íbúðinni.
Íbúðin getur verið laus 15 september nkm.

LUNDUR - 200 KÓP.

KLAPPAKÓR 1C - 203 KÓP.

HÚ
S

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. sept. milli kl
18:30 og 19:00.
Fimm herb. 153 fm sérhæð á fyrstu
hæð með sérinngangi þar sem gengið er
inn af götuhæð. Verönd fyrir framan og aftan
hús. Góð í bilgeymsla fyrir framan hús með
sérgeymslu.

LAMBASTAÐABRAUT 1 - 170 SELTJ. 54,9 M.

HÚ
S

Opið hús þriðjudaginn 15. sept. milli kl 17:30
og 18:00. Fallegt og vel staðsett einbýlishús
sem skiptist í kjallara með sér íbúð, hæð
og efri hæð. Tvöfaldur bílskúr. Í kjallara er
sér íbúð með sér inngangi, á hæðinni er
anddyri, gestasalerni, þvottahús, eldhús,
borðstofa, stofa, glerskáli og stigahol, á efri
hæð eru þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og
baðherbergi.

STÓRHOLT 12 - 105 RVK.

37,7 M.
OP
IÐ

HÚ
S

Opið hús miðvikudaginn 16. sept milli 17:30
og 18:00
75,3 fm vel staðsett íbúð í lokuðum
botnlanga. Sér inngangur og sameiginlegur
garður. Góðar innréttingar. Endurnýjað
frárennsli.

URRIÐAKVÍSL 9 - 110 RVK.

ÁLFKONUHVARF 43 - 201 KÓP.

Móttaka –
skjalavarsla

Verð frá: 39,9 M.

ÁLFHÓLSVEGUR 111 - 200 KÓPAVOGUR

NÝ
BY
GG
IN
G

Einstaklega vel hönnuð 183,4 fm parhús með innbyggðum bílskúr við Laxatungu 205207 í Mosfellsbæ. Húsin afhendast fullfrágengin að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan
afhendist húsin tilbúin til innréttingar, eða lengra komin samkvæmt samkomulagi. Áætlaður
afhendingatími húsanna er nóvember 2015.

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR

32,5 M.

Þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð í tveggja
hæða fjölbýlishúsi á eftirsóttum stað í
Stórholti 12, 105 Reykjavík.
A.T.H. stórt auka herbergi, sameiginlegt
eldhús og baðherbergi í kjallara fylgir íbúð.

LOFNARBRUNNUR 22-28

Lofnabrunnar

Þriggja herbergja íbúð á annarri í tveggja
hæða fjölbýlishúsi á eftirsóttum stað í
Stórholti 12, 105 Reykjavík. ATH stórt auka
herbergi, sameiginlegt eldhús og baðherbergi
í kjallara fylgir íbúð.

34,4 M.

Rúmgóð og glæsileg 154,3 fm. 4ra herb.
íbúð í vönduðu lyftuhúsi á þessum vinsæla
stað. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Yfirbyggðar svalir. Stæði í bílageymslu.
Góð sameign. Gróið og fallegt umhverfi.
Lúxuseign fyrir vandláta.

BORGARTÚN - 105 RVK.

54,9 M.

NÝ
BY
GG
IN
G

Vel skipulagða raðhúsalengju með
innbyggðum bílskúrum á tveimur hæðum við
Lofnarbrunn 22-28. Um er að ræða fjórar
eignir á bilinu 154 til 213 fm. Mögulegt er
að fá hluta kaupverðs lánað hjá seljanda.
Húsin afhendist fullbúin að utan og fokhelt
að innan.

Sérlega rúmgóð og skemmtileg 152,8 fm.
efri sér hæð og ris ásamt bílskúr á þessum
vinsæla stað. Frábær sjávarsýn. Svalir. Sér
inngangur. Miklir möguleikar.

VOGATUNGA 84-88 - 207 RVK

. 34,2 M.
NÝ
BY
GG
IN
G

147,7 fm íbúð á 6. hæð. Skiptist í forstofu,
eldhús, sólstofu, stofu, gestasnyrtingu,
barnaherbergi, hjónaherbergi með sér
baðherbergi og þvottaherbergi.

Raðhús í Vogatungu 84 – 88 í Mosfellsbæ.
Húsin eru 161,1m² að stærð á einni hæð
með innbyggðum bílskúr og afhendast
fullfrágengin að utan með grófjafnaðri lóð.
Að innan afhendist húsin ófrágengin.

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími:

845 8958

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 899 1178

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 780 2700

Austurgerði

Páll Þórólfsson

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 775 1515

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími:

773 6000

Bókaðu skoðun:

Páll 893 9929
Jason 775 1515

Verð :

39,9 millj.

Engimýri

Bókaðu skoðun:

Helgi 780 2700

Tilboð óskast

Vindakór 5-7
4ra herbergja íbúð með útsýni
Veglegar innréttingar og flott gólfefni fylgir
Stæði í bílageymslu

aðstoðarmaður fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Fallegt tvílyft einbýlishús
Eftirsóttur staður, fallegt útsýni
Sjö svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Sér 4ra herb. íbúð við núverandi skipulag
Eign með mikla möguleika
Bókaðu skoðun: Atli

899 1178

Verð :

69,9 millj.

Vatnsendablettur
Vel skipulagt 228 fm einbýlishús á einni hæð
Einstök gróin 4500 fm vatnalóð við Elliðavatn
Húsið telur góð alrými og 4-5 svefnherbergi
Sannkölluð náttúruprela innan borgarmarka

775 1515

Verð :

37,5 millj.

899 5856

6 herbergja íbúð
Stærð 101,9 fm
Íbúðarhæð plús ris
Frábær staðsetning
Eign í góðu ástandi

Bókaðu skoðun:

Góð verönd með heitum potti, sánu og sólskála

Bókaðu skoðun: Jason

Sími:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími:

6955520

Stangarholt

Urðarás - Garðabær

Gott 218,2 fm 8 herb. einbýlishús á 2 hæðum
ásamt 40,7 fm bílskúr
Mikið endurnýjuð
Suður svalir
Vel staðsett eign

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali

Einbýlishús alls 308 fm
Tvær aukaíbúðir
Mikið endurnýjað

Nýbýlavegur
Mjög falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð
107,9 fm 4ra herbergja neðri sérhæð
auk 20,0 fermetra bílskúr
Húsið er klætt með áli

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Bókaðu skoðun: Atli

899 1178

Verð :

77,9 millj.

93,5 millj.

Verð :

Brekkugerði
343 fm einbýlishús mikið endurnýjað
4 svefnherbergi og að auki aukaíbúð
Fallegt eldhús
Glæsilegur garður
Bókaðu skoðun: Jason

775 1515

110,0 millj.

Verð :

Naustabryggja 55
Glæsileg lúxus íbúð
Eignin er 172, m², þar af bílskúr 29,5 m²
Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og
vinnu Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður
Bókaðu skoðun: Jórunn

845 8958

Verð :

58,8 millj.

Bókaðu skoðun:

rax
Laus st

Hilmar 695 9500

Verð :

36,9 millj.

Lómasalir
(Falleg 83,1 fm 2ja herbergja íbúð
á þriðju hæð ásamt stæði í bílageymslu
í góðu lyftuhúsi

rax
Laus st

Bókaðu skoðun: Páll

893 9929

Verð :

29,5 millj.

Melabraut
Góð 90 fm 3ja herbergja hæð
Sér inngangur og nýlegt bað
Frábær staðsetning

rax
Laus st

Bókaðu skoðun: Ólafur

822 2307

Verð :

32,0 millj.

Einstök eig
n

Laugavegur 61
Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á tveimur
hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm
Stæði í bílageymslu
Góðar suðursvalir með góðu útsýni
Mikið endurnýjuð
Bókaðu skoðun: Gunnar

899 5856

Verð :

69,9 millj.

www.miklaborg.is

Mánatún 6
Snyrtileg og vel skipulögð íbúð á 5 hæð
í góðu húsi við Mánatún 6
3ja herbergja 102,7 fm Góðar suðursvalir
Stæði í bílageymslu
Stutt í alla helstu þjónustu
Bókaðu skoðun: Gunnar

899 5856

Verð :

38,9 millj.

Vættaborgir 142
Fallegt hús 190,2 fm á þremur pöllum
Innbyggðum bílskúr m mikilli lofthæð
Húsið allt hið vandaðasta. Pallur og afgirt lóð
úr harðvið. Möguleiki á að taka 3ja herbergja
íbúð uppí. Mikið sjávarútsýni
Bókaðu skoðun: Jórunn

- með þér alla leið -

845 8958

Verð :

58,8 millj.

Dalhús
Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm
Fjögur svefnherbergi
Glæsileg alrými með útsýni
Bílskúr 24,0 fm stæði fyrir fjóra bíla á plani
Einstök staðsetning
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

63,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

MÁNUDAGUR

ÞRIÐJUDAGUR

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 14.sept. kl.12:00-12:30

þriðjudaginn 15.sept. kl.12:00-12:30

Grandavegur 47

Kirkjusandur 3

íbúð 104

Nýstandsett 100 fm íbúð á 1.hæð
Að auki er 28 fm herbergi á hæðinni
60 ára og eldri
Bókaðu skoðun:

Húsvörður í húsinu

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson
aðstoðarmaður fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515
Verð :

44,9 millj.

Jason Ólafsson
aðstoðarmaður fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð :

OPIÐ HÚS Í DAG

36,9 millj.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 14.sept. kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 15.sept. kl.17:00-17:30

Lækjasmári 4

Maríubaugur 129

íbúð 704

Bókaðu skoðun:

92,4 fm íbúð á jarðhæð
Tvö svefnherbergi
Pallur og útgengi út í garð
Stæði í bílakjallara
Frábær sameign

110 fm íbúð á 7 hæð

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2.hæð

Yfirbyggðar svalir

í góðu húsi við Maríubaug

Stórar stofur

120 fm 4 herbergja

Stæði í bílageymslu

Útsýnisgluggar úr stofu

Jason Ólafsson
aðstoðarmaður fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Bókaðu skoðun:

Verð :

Góðar suðursvalir

41,9 millj.

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

OPIÐ HÚS Í DAG

36,9 millj.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 14.sept. kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 15.sept. kl.17:30-18:00

Engihjalli

Langholtsvegi 35

Vel skipulögð 114,3 fm 4 herbergja íbúð á

Hlýleg 3-4 herbergja neðri sérhæð á

1.hæð með vestur svölum

Langholtsvegi. Íbúðin er 73,3 fm

3 svefnherbergi

Sameiginlegt þvottahús og geymsla í um
20 fm kjallara. Sérinngangur. Góður garður

Bókaðu skoðun:

Helgi Jónsson
aðstoðarmaður fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Eignin getur verið laus við kaupsamning

Verð :

26,9 millj.

Bókaðu skoðun:

Hentugt fyrir gæludýraeigendur.

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Parket á gólfum.
Verð :

26,9 millj.

Kópavogsgerði 5-7

MIKLABORG

•

Einstök staðsetning – sjávarútsýni –
ekkert byggt fyrir framan
•

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir
•

Stæði í bílahúsi fylgir
flestum íbúðum
•

Íbúðunum skilað fullbúnum með
gólfefni, ásamt tækjum
í eldhúsi, ísskáp og uppþvottavél
•

Vandaður frágangur, eikar
innréttingar, borðplötur
úr granít, skápar upp í loft
•

Afhendast eigi síðar en
september 2016
•

Íbúðir fyrir 55 ára og eldri sem eru
félagar í Samtökum aldraðra

- með þér alla leið -

Stærðir frá 120 fm
Verð frá kr. 48,1 milljón
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Nánari upplýsingar veitir:

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

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

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

ÞRIÐJUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 15.sept. kl.17:00-17:30

miðvikudaginn 16.sept. kl.17:30-18:00

Lindargata 60

Sævangur 25
348 fm einbýlishús í hraunjaðri. Stofa með arni.

Sjarmerandi íbúð og ris við Lindargötu

5 svefnherbergi. Sauna og hvíldaraðstaða.

Aðflutt hús að hluta, allt endurnýjað 2004

Glæsilegur garður. Stór bílskúr alls 47 fm.

Neðri hæð : stofa, eldhús, herbergi
Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Efri hæð : fallegt alrými, herbergi og bað
Eigninni fylgja fínar svalir og skjólgóð lóð
Einstök eign á þessum eftirsótta stað

Verð :

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 15.sept. kl.17:30-18:00

miðvikudaginn 16.sept. kl.16:30-17:00

Ólafsgeisli 95

Norðurbakki 17B

Einbýlishús að stærð 233,8 fm

3ja herbergja íbúð á 3ju hæð - 117 fm

Tveggja hæða. Mikið útsýni.

Glæsilegt eldhús

Gott tækifæri að gera eigninna í sinni.

Tvennar svalir

Búið að draga rafmagn í loft.

Stæði í bílageymslu

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

Hiti að mestu kominn. Foss við innganginn.

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

Golfvöllur handan götunnar.

65,0 millj.

Verð :

Jason Ólafsson
aðstoðarmaður fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Austurkór 109 og 113

Flott og vel skipulögð raðhús á einni hæð

Glæsilegt fullbúið raðhús og annað endahús

Húsin eru alls 150 fm með innbyggðum bílskúr

Stærð húsana frá 188,9 fm

Opið stofu og eldhús rými, útgengt á lóð

Bílskúr sem tekur jeppa.

Tvö svefnh., fataherbergi innaf hjónaherbergi
Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

41,9 millj.

miðvikudaginn 16.sept. kl.17:00-17:30

Austurkór 121-125

Bókaðu skoðun:

Útsýni

Verð :

þriðjudaginn 15.sept. kl.18:00-18:30

Tvö hús óse
ld

76,0 millj.

Jason Ólafsson
aðstoðarmaður fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir:

Vönduð hönnun, efnisval og vinna

Skilast fokhelt eða fullbúið án gólfefna

Bókaðu skoðun:

Borðplötur steyptar í eldhúsi og á baði

Tilbúið til afhendingar

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

Afhending í nóvember 2015

Verð frá:

44,0 millj.

Mánatún 7-17

Verð frá:

OPIN HÚS
í íbúðum 309 og 407 í Mánatúni 13

62,5 millj.

þriðjudaginn 15.sept.
kl.16:30 - 17:30
fimmtudaginn 17.sept.
kl.16:30 - 17:30

Vandaðar 2ja-4ra
herbergja íbúðir
Sólpallur og svalir
til suðurs
Tvennar svalir með
flestum íbúðum
Lyftuhús
Glæsilegar innréttingar
og mikil lofthæð.
Stæði í lokuðum
bílakjallara
Verð :

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

42,2 - 89,9 millj.

Einstaklega glæsilegt
fjölbýlishús í hjarta
borgarinnar

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Páll Þórólfsson
aðstoðarmaður fasteignasala
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

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

MIKLABORG

MIKLABORG

Melalind

Blikanes

Verð :

63,0 millj.

Bókaðu skoðun: Ólafur

822 2307

rax
Laus st

Verð :

18,9 millj.

Asparfell

899 5856

Verð :

18,0 millj.

Bröndukvísl
Mjög gott 237,6 fm einbýlishús ásamt 49,1 fm
bílskúr, samtals : 286,7 fm
Mikið að óskráðum fm
Heitur pottur - Arinn í stofu
Eignin er laus strax
Bókaðu skoðun:

Helgi 780 2700

Verð :

70,0 millj.

Ljósheimar
Vel skipulögð íbúð á 2 hæð við Ljósheima 11
3ja herbergja 88,6 fm
Góð staðsetning
Stutt í alla helstu þjónustu
Bókaðu skoðun: Gunnar

899 5856

MIKLABORG

Verð :

Hilmar 695 9500

Verð :

35,9 millj.

Bókaðu skoðun:

Hilmar 695 9500

Sjarmerandi 118 fm útsýnishæð í vesturbænum
Eignin skiptist m.a. í þrjár stofur og
þrjú svefnherbergi
Góðar suðursvalir - arinn í stofu
Einstaklega góð staðsetning
Bókaðu skoðun: Svan

697 9300

Verð :

49,7 millj.

33,9 millj.

Raðhús á einni hæð í Hveragerði
Álklætt timburhús að stærð 86 fm. Aðild að
Heilsustofnun Náttúrlækningafélags Íslands
Þjónusta og aðgangur að mötuneyti
og annarri aðstöðu HNLFí
Bókaðu skoðun: Ólafur

822 2307

Verð :

24,9 millj.

315 fm einbýlishús í Mosfellsbæ
70 fm aukaíbúð
Sólstofur
Glæsilegur garður
775 1515

Verð :

Bókaðu skoðun:

58,5 millj.

Helgi 780 2700

Falleg jarðhæð 80,0 fm verið er að laga
skráningu hjá FMR Þrjú svefnherbergi
Sérinngangur Mikið endurnýjuð,
bæði bað og eldhús
rax
Laus st
Frábær staðsetning
Verð :

44,9 millj.

29,5 millj.

Verð :

44,9 millj.

Melabraut
130 fm neðri sérhæð ásamt 30 fm bílskúr
á Seltjarnarnesi
Fjögur góð svefnherbergi
Björt og vel skipulögð
Búið að endurnýja flestar lagnir
Bókaðu skoðun: Ólafur

Fallegt og mikið endurnýjða 150 fm einbýli
á þremur hæðum
Hús er nýlega endurmúrað og allir gluggar nýjir
Stór eignarlóð, friðsæl og lokuð gata
3-4 svefnherbergi
Bókaðu skoðun: Ólafur

822 2307

Verð :

69,0 millj.

Birtingakvísl
Mjög snyrtilegt 187,9 fm 7 herbergja raðhús
með 28,2 fm bílskúr, samtals : 216,1 fm
5 svefnherbergi
2 baðherbergi
Suður garður
Bókaðu skoðun:

Helgi 780 2700

Verð :

57,9 millj.

Otrateigur
Raðhús við Otrateig
212,6 fm
7 herbergja
Góður garður - Bílskúr
Góð staðsetning
Bókaðu skoðun: Gunnar

- með þér alla leið -

899

822 2307

Verð :

50,9 millj.

Grænlandsleið
Falleg 195,4 fm íbúð á tveimur hæðum í mjög
fallegu tvíbýlishúsi á góðum stað innarlega
í götu við Grænlandsleið auk 38,8 fm bílskúrs,
samtals er eignin 234,2fm
Bókaðu skoðun:

Helgi 780 2700

Verð :

44,9 millj.

Auðbrekka

Nýlendugata

Tunguvegur

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

Mjög falleg og vel skipulögð 134,3 fm
4 herbergja efri sérhæð með sérinngangi
og stæði í lokaðri bílageymslu
Fallegt útsýni
Eignin er laus strax

Helgaland

Bókaðu skoðun: Jason

up
Góð ka

Asparhvarf

Lækjabrún

Vel skipulögð íbúð við Asparfell 6
2ja herbergja
60fm

Bókaðu skoðun: Gunnar

Bókaðu skoðun:

Parhús - frábært skipulag
4 rúmgóð svefnherbergi
Stærð 199 fm
Innbyggður bílskúr
Tilbúið til innréttinga

Lynghagi

Torfufell
Góð 57 fm 2ja herbergja
Yfirbyggðar svalir
Hús nýlega klætt með
viðhaldsléttir klæðningu

Friggjarbrunnur

Falleg 3ja herbergja
Stærð 101 fm
Efsta hæð með fallegu útsýni
Frábær staðsetning

Einbýlishús stærð 262,7 fm
Nokkuð upprunalegt
Eignarlóð
Tvöfaldur bílskúr
Sjávarútsýni
Nánar: Jórunn 845 8958

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Vel skipulögð 99,6 fm, 3 herbergja íbúð
á 3.hæð (efstu) í þriggja íbúða húsi
Eignin þarfnast viðhalds að innan
Eignin er laus til afhendingar strax
Bókaðu skoðun:

Helgi 780 2700

Verð :

26,9 millj.

Aflagrandi
Vel skipulögð penthouse íbúð á 12 hæð
í húsi fyrir 63 ára og eldri við Aflagranda 40
103 fm 3ja herbergja Stæði í bílageymslu
Stórbrotið útsýni
Þjónusta fyrir aldraða í húsinu
Bókaðu skoðun: Gunnar

899 5856

Verð :

44,5 millj.

Álfkonuhvarf
Falleg endaíbúð á annarri hæð
rax
að stærð 120,7 fm
Laus st
Stæði í bílakjallara
Þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol
Opið eldhús og stofa, útgengi úr stofu

Tilboð

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

37,9 millj.

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

Skipalón 1 - Hafnarfjörður - Stórglæsilegt fjölbýli

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Mávahraun 1 - Hafnarfjörður - Einbýli
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Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir. Stærðir 90 fm.  153,8 fm. 16 íbúðir með sér stæði í
bílageymslu. Lyfta í sameign. Innréttingar og hurðir frá Parka. Eldhústæki frá Gorenje
Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum. Húsið er klætt með álklæðningu að utan
Afhending í sept. - okt. 2015

Opið hús í dag milli kl. 17 -17.30
Nýkomið í einkasölu einbýli á einni hæð með bílskúr samtals 197 fm. Fjögur svefnherbergi, tvær
stofur, arinn. 2 baðherbergi. Fallegur suður garður. Frábær staðsetning, stutt í skóla og aðra
þjónustu. Verð 56,9 millj.

Ásbúð 50 – Garðabær – Einbýli með aukaíbúð

Lindarberg 52A - Hafnarfjörður - Einbýli
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli
á einni hæð með innbyggðum bílskúr,
samtals ca. 215 fm. Vandaðar innréttingar,
parket, stofa, borðstofa, 4 svefnherb. glæ
silegt eldhús, ofl. Fullbúin eign í sérflokki,
frábær staðsetning og útsýni.
Verð 69,2 millj.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt
einbýli með tvöföldum stórum bílskúr.
Rúmgóð auka íbúð á neðri hæð með
sérinngang. Húsið er samtals 420
fm. Húsið er nánast allt endurnýjað
að utan sem innan frá 2009 þ.m.t.
garðurinn. Fullbúin vönduð eign.
Útsýni. Verð 95 millj.

Hringbraut – Hafnarfjörður – 3ja herb.

Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Blikaás - Hafnarfjörður - Parhús
Nýkomið í einskasölu mjög fallegt, rúm
gott bjart tvílyft parhús ásamt innbyg
gðum bílskúr samtals 210 fm. 4 rúmgóð
svefnherbergi. Stofa og borðstofa.
Suður garður. Góð staðsetning.

Nýkomin sérlega falleg 94,5 fm. 3ja
herbergja íbúð á efri hæð í góðu vel
staðsettu fjölbýli miðsvæðis í bænum
með útsýni yfir bæinn. Snyrtileg og vel
umgengin eign með fallegum eldri inn
réttingum. Þvottaherb. innan íbúðar.
Laus strax.

Verð 47,9 millj.

Verð 27,2 millj.

Selvogsgata - Hafnarfjörður - Hæð og ris

Svöluás - Hafnarfjörður - Einbýli
Glæsilegt 207 fm einbýli á einni hæð
með innbyggðum tvöföldum bílskúr við
Svöluás 36 í Hafnarfirði. Eignin er í mjög
góðu ástandi með fallegum innréttingum
og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu, borðstofu, eldhús, gang, þrjú
herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi,
þvottahús, bílskúr og geymslu. Glæsi
legur garður frábær staðsetning .

Hraunhamar kynnir: Skemmtilega 84,4 fm
íbúð á tveimur hæðum með sér inngang
hæð og ris, á þessum frábæra stað við
Selvogsgötu 8 í suðurbæ Hafnarfjarðar.
Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi,
eldhús, stofu, borðstofu, tvö herbergi,
sjónvarpshol og geymslu.Snyrtileg eign.
Verð 27,5 millj.

Verð 58. millj.

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli - Laust strax

Lækjarás - Garðabær - Einbýli

Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað
steinsteypt einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr.Húsið er stað
sett innst í botnlanga á einstökum stað
við Einarsreit. Hraunlóð, útsýni. Eignin er
182,7 fm að stærð. 4 svefnherbergi. Hel
lulögð innkeyrsla með hitalögn og stór
ca. 80 fm. verönd með skjólgirðingum og
heitum potti.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt
einbýli mjög vel staðsett í rólegu hverfi
miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af er
bílskúr 41 fm. Fjögur svefnherbergi.
Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi.
Verð 52,9 millj.

Verð 65 millj.

Skógarás - Hafnarfjörður - Einbýli

Stekkjarberg - Hafnarfjörður - 4ra
Nýkomin sérlega fallegt 97 fm.. 4ra
herbergja íbúð á 2.hæð í litlu vel
staðsettu fjölbýli. Fallegar innréttingar.
Góð herbergi.

Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli
með innbyggðum bílskúr samtals 301,6
fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Halegon lýsing, hiti í gólfum.

Vel skipulögð íbúð með góðum stofum og
suður svölum.

Róleg og einstök staðsetning í Áslands
hverfinu. Útsýni.

Verð 29,3 millj.

Verð 79 millj.

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

FJÁRFESTING

ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM
EIGNA TIL SÖLU.

FASTEIGNASALA EHF

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Sími 562 4250

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

VINDAKÓR
LUNDUR

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511
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Stórglæsilegar
Löngulínu í Garðabæ

LANGALÍNA
2
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LANGALÍNA
15-23
Stórglæsilegar
íbúðir við
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Fallegar íbúðir við Vindakór í Kópavogi
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G

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ
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Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður
Gsm: 778-0347

MIKIL SALA
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NAUSTAVÖR
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Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í Kópavogi

Glæsilegar 4ra og 5 herb. íbúðir.
113,6 fm. til 145,4 fm.

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32
ásamt bílageymslu.

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes
í Kópavogi.

Vandaðar innréttingar. Lyfta. Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum.
Timburverandir á jarðhæðum.
Tilbúið til afhendingar.

2ja til 4ra herb. Álklætt hús. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Sjávarútsýni. Lyfta.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru frá 108-190 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan.
Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
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Opið hús í dag mán. á milli kl. 17:30 og 18:00.
GERÐUMHEIGNA
TILRvk.SÖLU. MIKIL SALA
ÚS • 110
• 209 fm. einbýli á einni hæð.
• Stór bílskúr.
• Vandaðar innréttingar
ndi og gólfefni.
a
l
• Góð staðsetning.
í
áhvmillj.
• Verð
ið 72
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ÓÐINSGATA 28B

HÚ

S

OP

IÐ

Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30
• 101 RVK.
• 2ja. herb. 40 fm.
• Sérinngangur.
• Góð íbúð.
• Góð staðsetning.

ÞORLÁKSGEISLI 17, 0302
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Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30
• 113 RVK.
• 2ja herb.
• Falleg íbúð.
• Vandaðar innréttingar.
• Stæði í bílageymslu.
• Álklætt lyftuhús.
• Verð 28.5 millj.

Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.
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SÚLUHÓLAR 2, 2.HÆÐ
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• 201 Kóp.
• 200 fm
• Einbýli á einni hæð.
• Vel skipulagt hús.
• Innbyggður bílskúr.
• Góð staðsetning.
• Afhent rúmlega tilbúið til innréttinga.

EIKARÁS 4

GARÐAFLÖT

SELJALAND

MÖÐRUFELL 11

LUNDUR

• 200 KÓP.
• Rað- og parhús.
• 222,8 fm. til 249,2 fm.
• Tveggja hæða.
• Bílskúr.
• Afhent tilbúið til innréttinga.

• 210 GBÆ.
• Einbýli.
• 171,5 fm.
• Ein hæð.
• Góður garður.
• Bílskúr.
• Verð 64,9 millj.

• 111 RVK.
• Mjög falleg 3ja herb. íbúð.
• Mikið standsett.
• Nýtt parket.
• Fallegt baðherbergi.
• Flott útsýni.
• Verð 24,9 millj.
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Opið hús þriðjudag á milli kl. 18:00 og 18:30
• 111 RVK.
• 4ra herb. 111,3 fm.
• Bílskúr.
• Rúmgóð herbergi.
• Endaíbúð.
• Fallegt útsýni.
• Verð 28,5 millj

ÖRVASALIR

• 108 RVK.
• 4ra herb.
• 123,5 fm.
• Bílskúr þar af 24,4 fm.
• Góð sameign innan sem utan.
• Verð 39,9 millj.

BY
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Opið hús í dag mán. á milli kl. 17:00 og 17:30.
• 108 RVK.
• Sérhæð, 144,9 fm.
• Efsta hæð.
• Falleg íbúð.
• Góð staðasetning.
• Verð 48,8 millj.

Opið hús í dag mánudag
á milli 16.30 og 17.00.

• 210 Gbæ.
• Einbýli. 315 fm.
• Stórglæsilegt hús.
• Sérsmíðaðar fallegar innréttingar og gólfefni.
• Gott útsýni.
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• 210 Gbæ.
• 138 fm. 4ra herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Ný íbúð í nýju fallegu fjölbýlishúsi.
• Fallegar innréttingar.
• Tvennar svalir.
• Glæsilegt sjárvarútsýni.
• Íbúðin er laus.
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534 1020

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is
Bergsveinn Ólafsson

Sigurður J. Sigurðsson

Helgi Már Karlsson

Magnús Kristinsson

Ólafur Jóhannsson

Helgi Bjarnason

TIL LEIGU EÐA SÖLU

GLÆSILEGT
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Ögurhvarf 4, 203 Kópavogi
Skrifstofuhúsnæði
Stærð 180,4 - 361 fm.
Glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, samtals um
361 fm, hvor hluti 180,4 fm. Húsið er álklætt og
einangrað að utan. Að innan er sameign fullfrágengin,
séreignarrými er með steinteppi á gólfi, vandaðri
lýsingu og kerfislofti. Flísalögð baðherbergi og
eldhúsinnréttingar með vöskum eru innan hvors
rýmis. Öryggiskerfi er uppsett. Lyfta fyrir fatlaða.
Glæsilegt útsýni til austurs og norðausturs.
VSK – húsnæði. Laust strax!
Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Barónsstígur 43
Mjög falleg 3ja herb. íbúð
Opið hús mánudaginn 14. sept. frá kl. 18:00-18:30
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Sumarhús
við Bjarteyjarsand - Fornistekkur

S
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Sérlega falleg og björt þriggja herb. íbúð á 4 hæð í góðu fjölbýlishúsi,
íbúðin er mikið endurnýjuð að innan sem og hús og sameign. Ágætt
útsýni. Frábær staðsetnig í hjarta borgarinnar. Verð 26.9 millj.

Breiðavík 10 – laus strax
Opið hús mán. 14. sept. og þri. 15. sept. frá kl. 17:00-17:30
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Fornistekkur 14, í landi Bjarteyjarsands, Hvalfjarðarsveit. Fallegt
heilsárshús 86,2 fm á 4000 fm leigulóð í skipulögðu sumarhúsahverfi í
næsta nágrenni við höfuðborgarsvæðið. Byggingarár 2003. Húsið er
að grunnfleti 77,8 fm ásamt 8,4 fm ókláruðu gestahúsi. Húsið er því
skráð samkvæmt FMR 86,2 fm fyrir utan svefnloft og kjallara. Fallegt
hús, vel staðsett. Laust fljótlega. Verð 20,9 millj.
Upplýsingar gefur Hlynur Halldórsson s. 698 2603.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.
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Mjög falleg 93 fm íbúð á þriðju hæð (efstu), 3ja herbergja. Íbúðin er
sérlega vel um gengin og fallega innréttuð. Parket. Sérþvottahús.
Fallegt útsýni. Suðursvalir. Laus strax. Verð 28,9 millj. Allir velkomnir.
Nánari upplýsingar í s: 611-4870.

Síðumúla 27, S: 588-4477

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.
Gústaf A. Björnsson
lögg. fast.
Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400
www.fold.is • fold@fold.is

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Seltjarnarnes
VÖNDUÐ SÉRHÖNNUÐ ÍBÚÐ
Stórglæsileg íbúð á 1. hæð í fallegu fjölbýli á Seltjarnarnesi.
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Frístundahús m. gestahúsi
Í laNDi ÚteyjaR, laUgaRVatNi
Mjög vandað frístundahús á 4.700 fm. eignarlóð í landi Úteyjar v.
Laugarvatn.
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Íbúðin er með einstaklega vönduðum innréttingu og tækjum. Eldústæki
frá Miele og SMEG ísskápur fylgir. Marmari á borðplöum í eldhúsi og baði.
Fallegt útsýni. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.
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Húsið er rúmgott og auk þess fylgir gestahús. Frábært útsyni er til fjalla og
lóðin er fallega gróin. Eignin er með leyfi til gistireksturs. Svæðið er mjög
gott, akstursfæri frá Reykjavík allt árið og stutt í alla þjónustu á Laugavatni.
Húsð er með risi rúmlega 70 fm, gestahús og geymla um 23 fm. þannig að
heildareignin er milli 90 og 100 fm.

Verð 69,9 millj.

Flókagata 2, Hafnarfirði.- efri sérhæð:
OpiÐ HÚS miÐViKUD. 16.9 Kl. 18-18:30
Flókagata 2, Hafnarfirði, efri sérhæð:
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lautasmári 37, Kópavogi 5 herb. jarðhæð
OpiÐ HÚS miÐViKUD. 16.9. Kl.17-17:30

Ca. 160 fm. vönduð efri sérhæð í tvíbýli á frábærum stað við sjávarsíðuna í
Hafnarfirði. Íbúðin er öll endurnýjuð. Vandað eikarparket á gólfum, flísar á
baði og í þvottahúsi. Allar innréttingar og tæki eru ný. Nýir gluggar og gler,
húsið er nýmálað að utan.Frá stofu er útgengt á suðursvalir með frábæru
sjávarútsýni. Fjögur svefnherbergi á hæðinni auk herbergis/geymslu í
kjallara. Verð 44,9 millj.
OPIÐ HÚS FRÁ KL. 18-18:30, MIÐVIKUDAG 16.9. VERIÐ VELKOMIN.

I

OP

Lautasmári 37, Kópavogi, jarðhæð, bjalla 102.
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Ca. 108 fm. falleg, vel skipulögð jarðhæð með 4 svefnherbergjum á
frábærum stað í Kópavogi Þvottaherbergi innan íbuðar, Gengt út á storan
aflokaðan pall frá stofu. 4 íbúðir í stigaggangi. Stutt i Smáralind, skóla og
alla þjónustu. Verð 34,9 millj.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 16.9 FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Hringbraut, 101 Rvk,
eFRi SÉRHæÐ + BÍlSKÚR

laugarásvegur
VeRSlUNaR/þjóNUStUHÚSNæÐi

3ja herbergja 71 fm efri sérhæð í 3-býli ásamt 23,1 fm bílskúr, samtals
94,1 fm.

Ca. 163 fm. atvinnuhúsnæði á jarðhæð í góðum þjónustukjarna við
Laugarásveg.

Parket og flísar á gólfum.
Tvennar svalir.
Sameiginlegur inngangur.

Eigninni fylgir rúmlega 24 fm bílskúr þannig að samtals er um að ræða
ca. 187 fm. Leigusamningur til tveggja ára sem hægt er að yfirtaka.
Verð 36,9 millj.

Verð 31,9 millj.

Sumarhús
ViÐ ÁlFtaVatN

Sumarhús Borgarfirði.
gOtt VeRÐ

Stórglæsilegt samtals rúmlega 100 fm. frístundahús á ca.8400 fm.. gróinni
eignarlóð á frábærum stað í Grímsnesi.

Ca. 54 fm. góður bústaður í Kálfhólabyggð í landi stóra Fjalls.
Hagstæður lóðarleigusamningur ti 50 ára.

Eignin er með 3 svefnherbergjum og 2 baðherbergjum, eldhús er fallegt
með vandaðri Smeg eldavél. Gestahús með snyrtingu fylgir og skjólgóð
pallaaðstaða með heitum potti. Tjörn er á landareigninni.

GOTT VERÐ 8,9 millj.

Eign fyrir vandláta.

Hvað kostar eignin mín?

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

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Viðar Marinósson lögg. fasteignasali
Sigurður O. Sigurðsson lögg. fasteignasali

• BÆJARLIND 4 • S: 512 3600
• 200 KÓPAVOGUR • F: 512 3601

• WWW.TINGHOLT.IS

• TINGHOLT@TINGHOLT.IS

Hraunhólar 8 220 Garðabæ
OP

IÐ

Viðar

Ísak

Stefán

Sigurður

Guðrún Hulda Ellert

gsm 898 4477

gsm 822 5588

gsm 660 7761

gsm 616 8880

gsm 512 3600

vidar@tingholt.is

isak@tingholt.is

sos@tingholt.is

gudrun@tingholt.is

Lögg. fasteignasali Sölustjóri

METUM SAMDÆGURS

•

stefan@tingholt.is

Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali sölumaður

FRÍTT VERÐMAT

•

gsm 893 4477
ellert@tingholt.is

Jón Gústaf

Örn

Garðar

jonni@tingholt.is

orn@tingholt.is

gardar@tingholt.is

sölumaður
gsm 772 1757

ENGIN SKULDBINDING

Engihjalli

Vorum að fá í sölu einstaklega vel staðsett og fallegt
eldra einbýlishús í Garðabæ.
Húsið er með eignalóð á
einstökum stað við hraunið
og húsið stendur hátt þannig
að útsýni er glæsilegt. Fjögur
svefnherbergi eru í húsinu og stór stofa og borðstofa með útgang út á
stóran pall og stóra privat lóð með heitum potti leiktækjum og fallegri
náttúru. Nánari upp. veitir Sigurður Lögg. Fast. S: 616 8880

S

sölumaður
gsm 696 7070

FASTEIGNASALA Í

sölumaður
gsm 853 9779

38

Góð vel skipulögð 2ja herbegja íbúð á 1.hæð. Íbúð er
með sér suður verönd.
Verð 24,5m.
Nánari uppl. veitir Ellert,
ellert@tingholt.is eða
Sigurður sos@tingholt.is

Nánari uppl. veitir Ellert,
ellert@tingholt.is eða
Sigurður sos@tingholt.is

Hverfisgata

Lyngás 1c í Gbæ - 4ra herb.

Lyngás 1c Gbæ – 3ja herb.

Borgarhraun Grindavík

Guðrúnargata 105 Reykjavík

Framnesvegur 26 a Rvk.

Fagrilundur

Orrahólar

Reynigrund

Helluvað - 4ra herbergja

Hnoðravellir - Hafnarfirði

Strandvegur

Þessi er góð í túristaleigu, um er
að ræða 121,6 fm. íbúð á 3.hæð.
Norðursvalir með glæsilegu útsýni út
á sjó, þvottahús í íbúð. Parket og flísar
á gólfum. V. 37,9m. Nánari uppl. veitir
Ellert, ellert@tingholt .is

Í einkasölu gistiheimilið Fagrilundur
ásamt einbýlishúsi og byggingarlóð í
Reykholti Biskupstungum. EINSTAKT
TÆKIFÆRI, MIKLIR STÆKKUNARM..
Gistiheimilið hefur skorað hátt, sjá á
heimsíðu fagrilundur.is V. tilboð. Uppl.
gefa Ísak og Viðar í síma 8984477
tingholt@tingholt.is

115,6 fm í nýju fjölbýlishúsi með lyftu
miðsvæðis í Garðabæ. Afhending er
áætluð í Nóvember 2015. Bílastæði
í bílageymslu í kjallara fylgir. Aðeins
greitt 10% út við kaupsamning ,næsta
greiðsla við afhendingu í Nóvember
2015. Nánari uppl. veitir Garðar Kjartansson s: 853-9779

þriggja herb. íbúð í lyftuhúsi. Íbúðinni
fylgir stæði í lokuðu bílastæðishúsi.
Frábært útsýni. Yfirbyggðar stórar svalir. Húsvörður er í húsinu og húsfélagið
á tvær íbúðir. Stutt í alla þjónustu.
Húsið er í góðu viðhaldi.
V 29,8 m Uppl. gefa Ísak og Viðar í
síma 8984477 tingholt@tingholt.is

Íbúðin er á efstu hæð 94 fm. að
stærð með geymslu. Tvö svefnh.
eru í íbúðinni. Íbúðinni fylgir stæði í
bílageymslu.Lyfta er í húsinu. Afhending fullbúinnar íbúðar án gólfefna í
Nóvember 2015. Góð skilalýsing fylgir
frá Mannverk ehf. Nánari uppl. veitir
Garðar Kjartansson s: 853-9779

Raðhús við Reynigrund í Kópavogi.
Um er að ræða vel skipulagða eign
á 2 hæðum, (hver hæð er 63,3 fm) á
þessum vinsæla stað í Kópavogi. Góð
verönd og garður aftan við húsið.
V 41,9 m. Uppl. gefa Ísak og Sigurður í
síma : 6168880 tingholt@tingholt.is

ÁR

Seilugrandi
Mikið endurnýjuð rúmgóð
92,5 fm. 3ja til 4a herbergja
íbúð á 4.hæð í vel staðsettri
lyftublokk. Mjög gott skipulag,
stórar suðvestursvalir.
Þvottahús með vélum á
hæðinni. V. 23,9 m.

Opið hús mánudaginn 14 sept.
frá kl 17 til 17.30

HÚ

Sölumaður

Einbýlishús á einni hæð á góðum stað
í Grindavík. Ný uppgert baðherbergi,
góður bílskúr. Góðar stofur nyuppgert
baðherbergi, þrjú svefnherbergi parket
á gólfum. Upplýsingar veitir Jonni í
síma 772 1757

111 fm. glæsileg útsýnisíbúð. Þetta er
eign fyrir vandláta. Aðeins tvær íbúðir
á hverri hæð og lyfta að íbúðinni.
Panorama útsýni yfir Elliðavatn og til
Bláfjalla. Stórar svalir. Verð 44.9 millj
Uppl. veitir Sigurður s: 6168880

Falleg 3ja herbergja íbúð á þessum
vinsæla stað. Íbúðin var mikið endurnýjuð árið 2012. Allar Nánari upp.
veitir Sigurður lögg. fast. í síma 616
8880 eða sos@tingholt.is

Fallegt 209 fm einbýlishús á einni
hæð. Húsið er innst í botnlanga á
góðum stað með fallegu útsýni. Húsið
er langt komið að innan. Að utan
vantar þakkant og fl. Verð 49.5 millj.
Uppl. veitir Sigurður s: 616 8880

Í einkasölu fallegt raðhús teiknað
af Guðjóni Samúelssyni á þremur
hæðum. Sér garður með gróðurhúsi.
Stækkunar möguleiki. Verð 44.8
m. Uppl. gefa Ísak og Viðar í síma
8984477 tingholt@tingholt.is

Falleg björt og vönduð 3ja herbergja
94,4 fermetra íbúð á 2. hæð með stæði
í bílageymslu í góðu fjölbýlishúsi með
lyftu og stórum svölum með fallegu
útsýni á eftirsóttum stað í Garðabæ.
V 36.9 millj. Uppl. veitir Guðrún s:
8457445

FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR
Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Löggiltur
fasteignasali

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur
fasteignasali

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Opið hús

15. sept kl. 17:15 - 17:45

Fífulind 7

201 Kópavogi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Opið hús

14. sept kl. 17:00 - 17:30

Ásland 6

270 Mosfellsbær

Einbýlishús á einni hæð ásamt frístandi bílskúrs á stórri
eignarlóð í Mosfellsbæ.

Glæsileg 3 herbergja íbúð á 3. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi á eftirsóttum stað í Kópavogi.

3 herb

Fjölbýli
93 fm

30.900.000.-kr

Opið hús

Einbýli
279,7 fm
899 9600

maria@fr.is

821 7676

18.júní kl: 17:30-18:00

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

4 herb

64.000.000.-kr
gudmundur@fr.is

Vilt þú vita hvers virði eignin þín er í dag?

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Njálsgata 87

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

104 Reykjavík

Falleg 66,6 fm íbúð 3. hæð. Eignin saman stendur af
forstofu, samliggjandi stofu og eldhúsi, baðherbergi,
þremur svefnherbergjum, geymslu í risi, sameiginlegu
þvottahúsi í kjallara.

Fjölbýli
66,6 fm

2 herb

31.900.000.-kr

899 9600

gudmundur@fr.is

Opið hús

14.sept kl: 17:00-17:30

Pantaðu frítt söluverðmat án skuldbindinga!

HRINGDU NÚNA
Safamýri 46

820 8080
Grettisgata 86

108 Reykjavík

Falleg endaíbúð á efstu hæð við Safamýri. Húsið hefur
fengið gott viðhald.

3 herb

Fjölbýli
105,8 fm

Fjölbýli
79,7 fm

31.900.000.-kr

897 1533

david@fr.is

660 8002

Opið hús

14. sept kl. 17:30 - 18:00

Sóltún 11

105 Reykjavík

Fjölbýli
108,7 fm

Falleg, björt og rúmgóð 108,7 fm 3ja herbergja íbúð með sér inngang af svölum í góðu
fjölbýli með lyftu í Sóltúni 11. Eignin samanstendur af forstofu, samliggjandi stofu og
borðstofu, baðherbergi, tveimur svefnherbergjum, þvottahúsi innan íbúðar ásamt
geymslu og sérgeymslu í sameign.

3 herb

41.500.000.-kr

Opið hús

477 7777

31.900.000.-kr

hordur@fr.is

112 Reykjavík

Falleg og björt 131,9 fm 4 - 5 herbergja íbúð með góðu útsýni og sér inngangi í litlu fjölbýli í þessu
vinsæla hverfi. Eignin samanstendur af forstofu, samliggjandi eldhúsi, stofu og borðstofu í björtu rými,
sjónvarpshol, rúmgóð 3 svefnherbergi og gott baðherbergi. Þvottahús/geymsla er innan íbúðar.
Sér geymsla ásamt hjólageymslu er einnig í sameign. Tvennar góðar svalir,
aðrar útfrá borðstofu og hinar út frá svefnherbergi

4-5 herb

Fjölbýli
131,9 fm

fr@fr.is

3 herb

15. sept kl. 18:15 - 18:45

Bakkastaðir 165

salvor@fr.is

844 1421

heildsíða_print.indd 1

101 Reykjavík

Falleg 3ja herb íbúð á þriðju hæð miðsvæðis í Reykjavík
þar sem öll þjónusta er í næsta nágrenni.

38.900.000.-kr
salvor@fr.is

844 1421

www.fr.is
11.9.2015 13:04:00
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

533-1616

Kristján P. Arnarsson Björn Stefánssson
lögg. fasteignasali
sölufulltrúi
533-1616
s. 896 1188
s. 698 9056
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107 Fálkagata
Garðabær- LangamýriGarðabær- Langamýri
Gottfljótlega
ca. 40-fm
sumarhús
Álfheimar - 5 herbergja
Dúfnahólar,
laus fljótlega
107 Fálkagata GarðabærFálkagata
Langamýri
Gottáca. 40 fm 107
sumarhús
á
Álfheimar - 5 herbergja
Dúfnahólar, laus
Álfheimar
5 herbergja
Einstaklingsíbúð
í fjölbýli.
Mjög vel staðsett og skemmtilega
110 fm íbúð á tveimur
herb.
íbúð ca.
fm2ja
á 3.
hæðíbúð
í ca.
góðum
við íMeðalfellsvatn
Einstaklingsíbúð
á2ja
2.hæð
í fjölbýli.
á 2.hæð í fjölbýli.
Mjög vel staðsett5ogherb.
skemmtilega
Mjög
vel
staðsett
og63
skemmtilega
5 herb.efstu
110 fm íbúð
á tveimur efstuá 2.hæð
herb.
5 herb.
63 fm
110
ástað
3.
fmhæð
íbúð
á tveimur
efstu
góðum
stað viðEinstaklingsíbúð
Meðalfellsvatn
Suðursvalir, gott útsýni,Suðursvalir,
Háskóli gotthannað
hannað 179 fm parhús áhannað
tveimur179 fm parhús
hæðum
í syðst í Álfheimum.34
lyftuhúsi.
Mikið
útsýni.Svalalokun.
Lóðin liggur
Sandsá,Lóðin
ca 1.000
fmað Sandsá,
útsýni,
Háskóli
Suðursvalir,
gott útsýni,
á tveimur
179
fm parhús
á tveimur
hæðum í syðst í Álfheimum.34
lyftuhúsi.
Mikiðhæðum
útsýni.Svalalokun.
í syðstað
í Álfheimum.34
liggur
ca 1.000
fm Háskóli
O
Íslands
við húsgaflinn.
ÁÍslands
jarðhæð
hæðum, þar af 31 fm innbyggður
í
V. 17,5
m 6310
PI6310 fmeignarland.
skiptist
í stofu
við húsgaflinn.
Áþar
jarðhæð
Íslands
viðí húsgaflinn.
hæðum, þar af 31fm
fmíbúðarherb.
innbyggðureða vinnuherb.
hæðum,
af 31 fm innbyggður
fm íbúðarherb.
eða
vinnuherb.
í
V. 17,5 m
íbúðarherb.Húsið
eða vinnuherb.
í ogHúsið
eignarland.
skiptist
stofu og Á jarðhæð
s 1A Mosfellsbær
HÚS KL.17-18.30
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15.30
OG 16.00
er sérgeymsla
sameiginlegt
bílskúr. Góðar innréttingar.
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kjallara ogFalleg
í útleigu.
Samtals
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bílskúr.
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TvílyftHúsið
einbýli
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var fluttmöguleg.
á staðinn 2011.var
Steyptar
TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM
V. 17,2 m. 6280Stutt í skóla .
V. 17,2
6280
Stutt í skóla .
Akranesi möguleg.
Akranesi
flutt á staðinn
2011.m.Steyptar
S
úða möguleiki.
Laustíbúða
við kaupsamning.
. 55,0við
m kaupsamning.
5836
53,5 m. 5555
V. 30,9 íbúða
m.5679
Tveggja
möguleiki. Laust
. 55,0 mV.5836
möguleiki.V.Laust
við kaupsamning.
V. 53,5 m. 5555 Tveggja
V. 53,5 m. 5555
30,9 m.5679
V.undirstöður.
30,9 m.5679Ný rotþró.
gjofsemgefur.is
undirstöður. Ný rotþró.
HÚ. 55,0 m 5836
Ð
V. 12,9 m. 4742
O
Höfum fengið til sölu mjög góða tískuvöruverslun í uþb 95 fermetra
V. 12,9 m. 4742
PI

TIL SÖLU

TIL SÖLU

HOFTEIG 20, jarðhæð
HÁALEITISBRAUT 40

4RA TIL 5 HERB + BÍLSKÚR

Ásvallagata
– 101
Rvk
Barðastaðir10A
7, 112
Reykjavík
TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM

9O7 2OO3

Opið hús
í dag
PI
O
leiguhúsnæði
Ð
ÚS á góðum stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn.
H
frá
kl.
17.00
18.00
Höfum
fengið
til
sölu
mjög
góða
tískuvöruverslun
í
uþb
95
fermetra
HÚ
HáttPerIÐtil lofts og rýmið sem er bjart og skemmtilegt hefur auk þess góða
O
leiguhúsnæði
á góðum
sýningarglugga
að
götunni. stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn. S
Einstaklega
falleg
137.6
íbúðer
áerþriðju
Sér
snyrting
og
lítil
innan og
verslunarinnar.
Hátt er til lofts ogkaffistofa/lager
rýmiðfmsem
bjart
skemmtilegt hefur auk þess góða
hæð
í lyftuhúsi
þar
23,8
bílskúrs skarti og gjafavöru hefur
Verslunin
sem sérhæfir
sig í fm.
kvenfatnaði,
sýningarglugga
aðafgötunni.
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hóp viðskiptavina,
veltan sem var er
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Sér
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netfangið:
Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk
og þrju svefnherbergi. Endurnýjað baðherbergi. Vestur svalir. LAUS STRAX
Ásett verð 34,7 m. Velkomin. Bjalla niðri merkt 3.h.h.
Sölumaður Borga á staðnum s. 896-8030.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR
veitir Ingólfur Ingvarsson sölufulltrúi í síma 893-7806, eða sendið póst á
netfangið: ingolfur@midbaer.is

• Fax
• 101@101.is
3909
www.101.is
gata
4 • 101 Reykjavík
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Grensásvegur 50, 108 Reykjavík • Sími 588-2030
Fax 588-2033 Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir
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Hótel Hellissandur til sölu

Síðasta raðhúslóðin á besta stað í Reynisvatnsási. Um er að ræða lóð með
byggingarrétt fyrir 8 raðhús, samtals 1.760 fermetra. Gatnagerðargjöld eru
fullgreidd. Engin hönnunarvinna hefur farið fram. V-72 millj.

Friggjarbrunnur 33

• Hótel Hellissandur er 906,2 fm bygging.
• Hótelið er á 2 hæðum með lyftu.
• Byggt árið 2000.
• Hótelið er sérlega vandað og vel frá gengið.
• Tuttugu herbergi með sérbaðherbergjum.
• Stutt í allar náttúruperlur Snæfellsness.
• Góðir stækkunarmöguleikar.
Vel staðsett byggingarlóð að Freyjubrunni 33 í Úlfarsárdal er til sölu. Gert
er ráð fyrir 7 íbúða lyftuhúsi samtals 657 fermetrum að stærð. Hönnunarvinna, framkvæmd af Mansard teiknistofu, fól í sér deiliskipulagstillögu
til að fjölga íbúðum úr 5 í 7. Hönnuðir eru til taks að klára allar byggingarog verkfræðiteikningar fljótt og vel. V-42 millj

Traust og góð þjónusta í 13 ár

Allar upplýsingar veita
Bárður H. Tryggvason í s: 896-5221,
eða Ingólfur Gissurarson lögg.fs.
í s: 588-4477.

Ingólfur
Gissurarson
lögg. fast.sali
s: 588-4477

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477

Bárður H.
Tryggvason
lögg. fast.sali
s: 896-5221

3

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

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

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

HÓLMVAÐ 2-4Kleppsvegur
Í REYKJAVÍK
86 – Einbýli, tvær íbúðir!

Miðleiti 3, Penthouse. – 103 Reykjavík!

S

Ú
ÐH

I

OP

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Vesturtún 19, Álftanes – Glæsilegt Einbýli.

Hvannakur - Garðabæ.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00
ÚS

H
PIÐ

O

Seld
Seld

Frum

OPIÐ HÚS! S
Í dag,
OPIÐ HÚS! Í dag, milli kl.17:30 og 18:30
Stórglæsilegt einbýli á einni hæð. Möguleiki á fimm
eldmilli kl.16:45 og 17:15
Mjög góð íbúð á efstu hæð ásamt stæði í lokaðri bílFallegt og gott 277,1 fm einbýli á tveimur hæðum
svefnherbergjum í þessu frábæra húsi. Mjög góð
geymslu. Tvö svefnherbergi og bjartar stofur. Suður
með sér 3ja herb. íbúð og bílskúr.
suð-vestur grill verönd! Heitur pottur og frábær lóð.
svalir. Eignin er skráð 125,4 fm.
ATH! Möguleiki á átta svefnherbergum!
Ekki missa af þessari! Ásett verð 59,9 millj.
ATH! Sjón er sögu ríkari! - ATH! Lækkað verð!
Verð 68,0 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038
Verð 43,9 millj.
Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is
eða á johann@hofdi.is
Hólmvað
9 íbúða
fjölbýlishús
á þremur
hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
Allar
nánari 2-4
uppl.erveitir
Jóhann
Friðgeir,
s: 896-3038
fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðhereðaafhendist
á johann@hofdi.is
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Einstaklega glæsilegt og vandað 394,4 fm
einbýlishús sem stendur innst í botnlanga á
835 fm eignarlóð við opið svæði. Húsið og allar
innréttingar eru hannaðar af Steffan Iwersen
hjá Einrum Arkistektarstofu. Óskað er eftir
tilboði í eignina. Nánari uppl. Veitir Ásmundur lögg.fast. s. 8953000 asmundur@hofdi.is

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum
Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Háholt 14, Mosfellsbær
Nýbýlavegur.
Stór 134 fm. sérhðð við Nýbýlaveg í Kópavogi. 3 stór
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4
fm. íbuð áBjört
2. hæð
góðum stað
við Vesturgötuna.
svefnherbergi.
stofa.á Fallegur
bakgarður.
Laus strax
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð
stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
við samning.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V. 23,9 m. 1997
Petur@berg.is
Petur@berg.is

Fróðengi.
Orrahólar.
Mjög góð og vel staðsett 103 fm. íbúð á 2. hæð í góðu

Reykjamelur.
Bæjargil.
Vel staðsett 150 fm. einbýli með innbyggðum bílskúr við

Ljósheimar.
Lindarbyggð.
Mosfellsbæ.
Flott 102 fm. íbúð á 5. hæð
í vönduðu fjölbýli. Góð gólfefni

Grýtubakki
101 fm. íbúð á 2. hæð. laus
stax. 3 svefnherbergi. Bjart
Gunnarsbraut.
Norðurmýri.

Sóltún.
237 fm.atvinnuhúsnæði á 2. hæð í tveggja hæða húsi við
Klapparhlíð.

Blesabakki 3
Gott endahús, 60 fm. með plássi fyrir 8 hesta. Gott
Hvammabraut.

Austurbyggð í Biskupstungum.
Glæsilegt 171 fm. einbýli
á glæsilegum útsýnisstað við
Móaabarð.
Hafnarfirði.

eldhús og127
stofa.
garður.
Glæsileg
fm.Snyrtilegur
neðri sérhæð
auk 16 fm. bílskúrs á
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

Kársnesbraut.
Góð 102 fm. sérhæðáviðBreiðdalsvík.
Kárnesbraut í Kópavogi. 3
Einbýlishús

svefnherbergi.
Góðstaðsett
gólfefni.173
Gottfm.
útsýni
og ábílaplan.
Laus
Fallegt
og afar vel
einbýli
glæsilegum
við kaupsamning.
útsýnisstað.
Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
eign. V. 9,8 m. 8623

414-4488

Falleg
fm. 3ja. herb.
íbúðsvefnherbergi.
á 4. hæð í lyftuhúsi.
Stæðiog
fjölbyli 93
í Grafarvogi.
3 góð
Stórt eldhús
bílahúsi.
Húsvörður
og flottVerð:
sameign.
Tvö svefnherbergi.
björt stofa.
Svalir í suður.
28 millj.Laus
strax.
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305

Sóltún.
Skrifstofur
ogendaíbúð
samkomusalur.
Mjög
falleg
113 fm.
á 3. ogbýður
efstu upp
hæðáí mikla
fallegu
möguleika
konarFallegar
starfsemi.
Verð 39,5
fjölbýli
meðfyrir
sér ýmis
inngangi.
innréttingar.
Stórm.
og björt
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635

Fallegt
einbýli
auk 40
fm. bílskúrs,
samtals
202
litla og 162
rólegafm.götu.
Fallegur
garður
og sólpallar.
Hellulagt
fm.
við Bæjargil
í Garðabæ.
bílaplan.
Tré og runnar.
Heitur4 góð
pottursvefnherbergi.
og gróðurhúsRúmgott
í
eldhús.
Sólpallur
suður. V. 56,9
m. 8504
bakgarði.
Góðar íinnréttingar
og eikarparket
á gólfum.Verð:
46,9 m.

gerði.113
Hlaða
hnakageymsla.Eldhús
og snyrting.
Flottur
Góð
fm. og
á fyrstu
hæð í vinsælu fjölbýli
við
frágangur. Nægí Hafnarfirði.
bílastæði.Topp
hússvalir
á besta
stað.2Verð:
Hvammabraut
Stórar
í vestur.
góð
12,9 m.og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648
herbergi

Vandað
189 fm.Laus
parhús
vinsælum
stað í Mosfellsbæ.
og innréttingar.
straxá við
kaupsamning.
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á
flottum stað í Mosó. V. 42,5 m. 8597

Hvítáfm.
í Laugarási.
er méð
60 fm. bílskýli
auðvelt
195
einbýli viðHúsið
Móabarð
í Hafnarfirði.
Góð sem
gólfefni
og
er aðeldhús
loka og
úr bílageymslu.
Samt.V.
231
flott
oggera
baðherbergi.
Laust strax.
37fm.
m.Húsið
8650
teiknað af arkitekt. Glæsilegar innréttingar. Parket og flísar. 3
svefnherbergi. 2 stofur. 2 snyrtingar. Verð: 59,5 m.

Höfuð
borg

Höfuð
borg

Kristján Ólafsson
Lögmaður

894-4388

Fasteignasala

Fasteignasala

Ólafur Gísli
Sveinbjörnsson
Löggiltur fasteignasali

Drekavellir 18. 8 hæð.

Opið hús
Albert B. Úlfarsson
Lögg.2 fasteignasali

m 109
414-4488

3

Kristján Ólafsson
Lögmaður

Kristján Ólafsson
Lögmaður

nei Verð 33,7
894-4388

Rjúpnasalir
894-4388

Höfuð
borg

Höfuð
borg

Fasteignasala

Fasteignasala
12 ∙ 201
KÓP

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi.
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum.
Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta
Verð 33,7
nei
og
Opið þjónustu,
hús mánudaginnverslun
14. sept frá kl
18:00skóla.
– 18:30 SKOÐIÐ ÞESSA

Skeljagrandi 2, 107 Reykjavík

www.eik.is

Sérlega falleg 3-4 herb. 126,5 fm íbúð þar sem að vandað hefur verið í öllu

efnisvali við
gerð íbúðar. Stórar yfirbyggðar svalir með fallegu útsýni. Stæði
Opið
hús
Allar nánari upplýsingar veitir
í bílageymslu. Einstaklega góð íbúð í snyrtilegu fjölbýli. Nánari upplýsingar

Kristján12
í s. 894-4388
úpnasalir
∙ 201/ kol@hofudborg.is
KÓP
109
3
nei Verð 33,7
gefur Óli Gísli í síma 8228283 eða oligisli@hofudborg.is
m
2

Kárnsesbraut
117,
Kóp.
hús íbúð
mið 7.íjan
kl
18:00
- 18:30
g björt 4raOpið
herb.
góðu
lyftuhúsi.
Rjúpnasalir
12
∙
201
KÓP
Opiðmeð
hús yfirbyggðum svölum.
á 2. hæð
Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi.
ar og gólfefni
eru vönduð. Stutt í flesta
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum.
26,9
tu, verslun
og skóla.
SKOÐIÐ
ÞESSA
Innréttingar
og gólfefni
eru vönduð.
Stutt í flesta

3

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Verð 33,7

nei hús
þjónustu,
SKOÐIÐ ÞESSA
Opið
miðvikud.verslun
25. febrúarog
frá skóla.
kl. 17:30-18:00
Um er að ræða fallega og bjarta 77,9 fm 2ja herbergja útsýnisíbúð
Allar ánánari
veitir
4. hæð meðupplýsingar
stæði
í bílskýli
og upplýsingar
rúmgóðri
sérgeymslu
Allar
nánari
veitir í sameign.
Opið hús
þriðjudag
15.
kl.
18:00-18:30
Íbúðin
skiptist
í: forstofu
með
fatahengi,
eldhús með Beyki innréttKristján
í s.sept
894-4388
/ kol@hofudborg.is
Snoturt
136 fm 4-5 herbergja
einbýli. og
3-4 svefnherbergi
með innbyggðum
ingu,
baðherbergi
með baðkeri
tengi fyrir þvottavél,
stofu með
bílskúr. Stór skjólgóður garður. Snyrtileg aðkoma og stórt bílaplan.
útgengi
út
á
suður-svalir
og
rúmgott
svefnherbergi.
Frekari
upplýsEign sem vert er að skoða.
Opið
hús
mið
7. jan
kleða
18:00
- 18:30
ingar
veitir
Snorri
í síma
snorri@hofudborg.is.
Nánari
upplýsingar
gefur
Óli699-4407
Gísli í símaeða
8228283
oligisli@hofudborg.is

n í s. 894-438812
/ kol@hofudborg.is
úpnasalir
∙ 201 KÓP

g björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi.
mið 7.
janyfirbyggðum
kl 18:00
- 18:30
Höfuðborg
fasteignasala
∙ Hlíðasmára 2, svölum.
6. hæð ∙ 414-4488
áhús
2. hæð
með
ar
og gólfefni
eru vönduð.
Stutt
í flesta
steignasala
∙ Hlíðasmára
2, 6. hæð
∙ 414-4488

Guðríðarstígur 2-4
jarðhæð og 2. hæð

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði til leigu
Eik fasteignafélag býður til leigu jarðhæð og 2. hæð á Guðríðarstíg 2-4 í Grafarholti.
Jarðhæðin skiptist í 560 m2 og 300 m2 með stigagangi á milli. Önnur hæðin skiptist í 580 m2 og 300 m2..
Um er að ræða glæsilegt tilbúið skrifstofuhúsnæði sem leigist í heilu lagi eða í allt að fjórum hlutum
á hagkvæmum kjörum.
Eik býður upp á persónulega ráðgjöf og sveigjanlega möguleika fyrir lítil sem stór
fyrirtæki. Ef þú ert að leita að atvinnuhúsnæði þá er Eik fasteignafélag góður kostur.
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200 eða utleiga@eik.is.

Afmælistónleikar

19. september 2015

70 ára
Reyndu aftur
Braggablús
Elska þig
Vegurinn heim
Samferða
Ó, þú

Magnús Eiríksson fagnar sjötíu ára
afmæli sínu með stórtónleikum
í Eldborg, þann 19. september.
Dregnir verða fram gimsteinar,
konfektmolar og blúsaðar perlur
úr óviðjafnanlegu lagasafni Magnúsar
sem fyrir löngu er samofið þjóðarsál
Íslendinga. Nýir og gamlir vinir líta
við s.s. KK, Ellen Kristjánsdóttir,
Valdimar Guðmundsson,
Pálmi Gunnarsson o.fl.
Hljómsveit ásamt
strengjasveit leikur
undir stjórn Þóris
Úlfarssonar.
Ómissandi tónleikar
fyrir ómissandi fólk.

Aukatónleikar
Kl. 21 – Uppselt
Kl. 17 – Aukatónleikar
Miðasala hafin á aukatónleika: harpa.is | 528 5050 | tix.is

smáauglýsingar
MÁNUDAGUR 14. september 2015

512 5000

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Sendibílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

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

MERCEDES-BENZ CITAN 5 manna
rúmgóður dieselbíll árg. 2013
ek. 45þús álfelgur, loftkæling,
gruiscontrol, regnskynjari, þakbogar
og fleira. filmaður svart mattur. verð
2.500.000stg sími 7775007

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

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Húsaviðhald

ÞJÓNUSTA

Kia Optima EX 1.7 sjálfskiptur
premium. Árgerð 2013, ekinn
114 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
3.790.000. Rnr.260155. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

KRÓKUR

Viðgerðir

ÓDÝRIR DÍSELBÍLAR

Facebook: Ódýrir Díselbílar. Sími:
534-0000

Bílar óskast

Bílar til sölu

Pípulagnir

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Hjólbarðar

ÁRATUGA REYNSLA

Tökum að okkur almennt viðhald og
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró
ehf. s. 780 3939

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
MILLJÓN STGR!!

Garðyrkja

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt
að 1.000.000. staðgreitt. Er með
pappíra og pening til að ganga frá
því samdægurs ef að samningar nást.
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir.
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu
email á 6599696@gmail.com

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

Mazda 6 S 3,0 V6 árg ‘07 ek. ca
102þús leður lúga Bose hljómkerfi
xenon ljós 18” felgur ný vetrardekk 6
þrepa skipting, fallegur og vel hirtur
bíll Ásett verð 2.090.000 þús Uppl. í s.
659 7909 Gunnar

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

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

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

Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR EHF.
BÍLAPARTASALA

MERCEDES-BENZ B 200 cdi. Árgerð
2013, ekinn 41 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.590.000. Rnr.991467.

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og
evrópu árg. ‘99-13. Kaupum flestar
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284.
www.japanskarvelar.is

Renault Kangoo 2002 ekinn 160.000
Ný keðja og reim. Ný smurður, kram
í topp standi en lélegt lakk. Verð
250.000 Uppl. í s. 781 7200

Heitt
á könnunni.
Opið alla helgina
frá 11:00-16:00

SUZUKI Grand vitara premium

Árgerð 2011, ekinn 138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.290.000. Rnr.221395.

VW Golf trendline.

Árgerð 2012, ekinn 119 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.940.000. Rnr.221393.

SUZUKI Swift. Árgerð 2012, ekinn 101 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.690.000. Rnr.110247.

VW Up! take.

Árgerð 2014, ekinn 52 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.490.000. Rnr.221391.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar,
einnig úrval af notuðum sláttuvélum.
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

Þú gerir ekki betri kaup!
• Allir bílarnir ástandskoðaðir hjá
• Bílar í toppstandi.

VW Polo trendline.

Árgerð 2014, ekinn 59 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 1.940.000. Rnr.221390.

VW Polo trendline.
Árgerð 2013, ekinn 114 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.390.000. Rnr.221394.

VW Polo trendline.

VW Polo trendline.

VW Golf blue motion.

Árgerð 2012, ekinn 117 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.490.000. Rnr.221384.

Árgerð 2012, ekinn 128 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.490.000. Rnr.110257.

Verð 2.990.000. Rnr.110255.

SKODA Octavia ambiente.

NISSAN QASHQAI.

NISSAN QASHQAI SE.

Árgerð 2012, ekinn 110 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 2.640.000. Rnr.110258.

Árgerð 2015, ekinn 8 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 4X4.
Verð 4.690.000. Rnr.221378.

Árgerð 2014, ekinn 54 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Árgerð 2011, ekinn 74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.490.000. Rnr.110254.

Höfðabílar • S: 577 4747 • Fosshálsi 27, 110 Reykjavík • hofdabilar@hofdabilar.is
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KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

s. 552-4910.

Atvinnuhúsnæði
GÓÐ FJÁRFESTING

Til sölu eða leigu mjög góð 50 m2
iðnaðarbil í Steinhellu 14, Hfn.
Fjölbreyttir möguleikar. Verð frá: 9,9
m S: 661-6800
Til leigu 80fm í Skútahrauni hfj,
mikið útipláss stórar innkeyrsludyr
S.8943755

AUÐBREKKA - HERBERGI
TIL LEIGU

SPÁSÍMINN 908 5666

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

661 3839 - SÍMASPÁ

Opið frá kl. 14 alla daga.

Vinnuherbergi/skrifstofur til leigu í
Auðbrekku. 15-19 fermetrar. S. 897
9743

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

NORSKA I , II & NORSKA f.
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f.
Fullorðna Byrja/Start: 21/9, 19/10,
16/11, 18/1. 4 vikur/5 x í viku - 4
weeks/5 days a week. Kennsla m/
móðurmálstækni - kr 45.000,- www.
iceschool.is. FullorðinsfræðslanIceSchool, Ármúli 5. s. 557
1155/8981175.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

PARKETSLÍPUN
MEISTARANS

Parketslípun um allt land. Alltaf bestu
verðin. www.parketslipunmeistarans.
is 7817200
Húsasmíðameistari getur bætt við
sig verkefnum, utan sem innanhúss,
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 867
7753

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: 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.

Viðgerðir

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

Hreingerningar

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

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

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

Spádómar

Kennsla

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

GEYMSLULAUSNIR.IS

Upphitað og vaktað geymslurými.
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG
SENDUM. S: 615-5005

GEYMSLUR.COM

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS

GÍTARNÁM! GÍTARNÁM!

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2.
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

Ökukennsla

ATVINNA

Gítarstofan, Auðbrekku, býður upp
á nám fyrir fólk á ÖLLUM aldri.
Gítarstofa Steingríms s. 898 2263

Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Verslun

HÚSNÆÐI
Varalhluta og viðgerðaþjónusta.
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S.
5572040/8923429

Atvinna í boði

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Assistants needed in a bakery in the
Reykjavík area. Shift work. Please
apply to umsokn@kornid.is

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313

Óskast keypt

HEILSA

Nudd
TANTRA NUDD

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

129 - 280 fm bil með allt
að 10 m lofthæð, stórar
innkeryrsluhurðir, góð malbikuð
lóð, og greið aðkoma.
www.lundurfasteignir.is
S. 690 3031 / 661 7000

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík

Starfsfólk óskast í þrif hjá
ferðaþjónustu á Suðurlandi. Einnig
vantar mann í griðingarvinnu og ýmiss
önnur störf og einnig vanan mann
við aðstoð í eldhúsi. www.horgsland.is
Uppl. í s. 894 9249

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
- Proventus.is S. 782-8800
Járniðnaður, meirapróf get byrjað
strax uppl í síma 8682953

leiga@leiguherbergi.is

TIL LEIGU AÐEINS Á
AÐEINS 950 KR FM!

18 ára aldurstakmark.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?

Dalshraun 13 Hafnarfirði

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

LEITUM EFTIR
DUGMIKLUM
STARFSKRÖFTUM Á
HJÓLBARÐASTÖÐVAR
DEKKJAHALLARINNAR
Á AKUREYRI OG Í
REYKJAVÍK.

Atvinna óskast

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða einstaklinga í full starf
sem og kvöld og helgarvinnu. Einungis
duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt
fólk kemur til greina. Aðeins 18 ára
og eldri. Umsóknareyðublöð fást á
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16
alla virka daga.

Umsóknareyðublöð á
dekkjahollin.is eða thorgeir@
dekkjahollin.is

Húsnæði í boði

KEYPT
& SELT

Um er að ræða starf við
framleiðslu, vinnutími er frá 8 til
18 á daginn.
Aðeins ábyrg, vandvirk, dugleg,
heiðarleg, sjálfstæð manneskja
með mannleg samskipti á hreinu.
Gott vald á íslensku algjört
skilyrði.
Hreint sakavottorð og meðmæli
óskast.
Áhugasamir umsækjendur hafi
samband í rekkjan@rekkjan.is

Geymsluhúsnæði
NORSKA - ICELANDIC ENGLISH - ENSKA

Til bygginga

Rafvirkjun

LAGHENTA MANNESKJU
VANTAR TIL STARFA Á
SMÍÐAVERKSTÆÐI, LAGER
O.S.FRV.

TILKYNNINGAR

MOSFELLSBAKARÍ MOSFELLSBÆ.

Einkamál

Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki
til að vinna með okkur í verslun
okkar í Mosfellsbæ. Vinnutími
frá 12:00 - 18:30 virka daga eða
06:30 - 13:00. Umsækjendur
þurfa að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt
að nálgst á netinu. Slóðin
er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með
auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Laugavegur 59

Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 26. ágúst 2015 og borgarráð Reykjavíkur þann 3. september
2015 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi reits 1.173.0 vegna lóðar nr. 59 við Laugaveg, hús gamla
Kjörgarðs. Í breytingunni felst að byggja inndregna þakhæð ofan á núverandi hús og breyta 3. og 4. hæð hússins í
íbúðir. Gert er ráð fyrir verslun og þjónustu á fyrstu hæð og verslun, þjónustu og skrifstofum á annarri hæð. Einnig
verða gerð bílastæði fyrir fatlaða á lóð nr. 80 við Hverfisgötu en sú lóð tilheyrir sömu eigendum. Nánar um tillöguna
vísast til kynningargagna.

FÉKKSTU EKKI BLAÐIÐ Í MORGUN?
KOM ÞAÐ OF SEINT?

Skrifstofa borgarstjóra

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 - 16:15,
frá 14. september 2015 til og með 26. október 2015. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.reykjavik.
is, undir skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis - og skipulagsviðs, b.t.
skipulagsfulltrúa, eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 26. október 2015. Vinsamlegast notið
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 14. september 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer
800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna.
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna
og 8:15 á laugardögum

ALLA VIRKA DAGA 18:55

BEINT Á EFTIR FRÉTTUM

FJÖLBREYTTUR OG SKEMMTILEGUR DÆGURMÁLAÞÁTTUR

Í OPINNI DAGSKRÁ ALLA VIRKA DAGA
365.is Sími 1817

TímamóT

14. september 2015

mÁNUDAGUr

Merkisatburðir

1605 Brynjólfur Sveinsson
biskup í Skálholti
fæddist.
1848 Dómkirkjan í Reykjavík
var vígð öðru sinni eftir
gagngerar endurbætur.
1886 Sigurður Nordal, rithöfundur og fræðimaður,
fæddist.
1901 Theodore Roosevelt tók
við embætti forseta
Bandaríkjanna eftir að
William McKinley var
myrtur.
1933 Jökull Jakobsson leikritaskáld fæddist.
1946 Færeyingar samþykktu í
þjóðaratkvæðagreiðslu

að lýsa yfir sjálfstæði.
Danir höfnuðu sjálfstæðisumleitunum.
1982 Kristján Eldjárn lést.
2009 Leikarinn Patrick Swayze
lést.

Guðjón finnur ekkert
fyrir árunum sextíu
Guðjón Þórðarson, fyrrverandi landsliðsþjálfari í knattspyrnu, er sextugur. Hann segist
ekkert finna fyrir árunum. Hann er reiðubúinn til að takast á við krefjandi verkefni.

Þjóðminjasafnið við Suðurgötu í Reykjavík. Fréttablaðið/Anton Brink

Fjallar um sögu
kvenréttinda á
Þjóðminjasafninu.
Í tilefni 100 ára afmælis kosningaréttar
kvenna mun sagnfræðingurinn Kristín
svava tómasdóttir flytja fyrsta fyrirlestur haustsins á morgun á vegum
Þjóðminjasafnsins. erindi Kristínar er hluti af sýningunni „Hvað
er svona merkilegt við það?“ sem
stendur nú yfir í bogasal Þjóðminjasafnsins. Kristín ætlar að
fjalla um sögu kvenréttinda og um
sýninguna, gerð hennar og hugmyndir sem liggja að baki. sérstök
áhersla verður lögð á textana á Kristín flytur erindi í tilefni
sýningunni sem eru verk hennar. afmælis kosningaréttar
Fyrirlesturinn er opinn öllum en kvenna.
slíkir fyrirlestrar verða á dagskrá
annan hvern þriðjudag í vetur.
sýningin „Hvað er svona merkilegt við það?“ er framlag Þjóðminjasafnsins til stórafmælis kosningaréttar kvenna og fjallar
um störf íslenskra kvenna frá árinu 1915 til dagsins í dag og
baráttu þeirra fyrir réttindum sínum.
Þjóðminjasafnið er eitt af höfuðsöfnum landsins sem setur
upp sýningu í samræmi við þau markmið sem voru sett í tilefni
afmælisins. Landsbókasafn Íslands og Listasafn Íslands koma
til með að setja upp sínar eigin sýningar.

Guðjón Þórðarson, fyrrverandi þjálfari
landsliðsins í knattspyrnu, er sextugur í
dag. Hann segist ekki ætla að fagna deginum sérstaklega. „Ég ætla bara að njóta
dagsins og njóta þess að verða sextugur.
Það eru ekki allir svo heppnir,“ segir
hann.
Hann segir mánudaga ekki vera daga
til þess að fagna mikið og að þeir hafi
aldrei verið sínir dagar. „Ég hef aldrei
byrjað nýtt tímabil eða nokkuð annað
á mánudegi, en nú neyða máttarvöldin
mig til þess að byrja nýjan tug á mánudegi. Þannig að ég verð eiginlega að bíða
betri tíma en mánudagsins til að fagna
honum,“ segir hann.
Guðjón segir að ótrúlega margt hafi
glatt sig á lífsleiðinni. „Ég á fimm syni og
10 barnabörn. Og yfir 20 titla plús litlu
titlana sem maður telur ekki með. Þannig að þetta hefur verið töluverður ferill,
langur og skemmtilegur.“
Guðjón er atvinnulaus þessa dagana
og í leit að skemmtilegu og krefjandi
verkefni. „af því að ég er alveg til í það,“

segir hann. Hann segist opinn fyrir ýmsu
þó að hann eigi lengstan ferilinn á sviði
knattspyrnu. „maður hélt að maður ætti
innkomu inn á almenna markaðinn en
það er ekki auðvelt. en það verður bara
að koma í ljós. Ég er bjartsýnn maður
að eðlisfari og held mig við það að vera
bjartsýnn.“
Guðjón segist hafa haft tíma til að
fylgjast bæði með deildinni hérna
heima undanfarið og íslenska landsliðinu. Það hafi verið fullt tilefni til að
gleðjast. „Þetta eru björtustu stundir
landsliðsins. Það er engin spurning. Og
meira en gaman, þetta er miklu meira en
gaman. Þetta er frábært,“ segir Guðjón
um árangur íslensku strákanna.
Guðjón segir að það sé þroskandi og
gott að árin færist yfir. „en það er svolítið
skrýtið að maður finnur ekki fyrir því
að maður sé orðinn sextugur, ekki inni í
sér,“ segir Guðjón sem segist vera hress á
líkama og sál. „maður áttar sig ekki á því
að öll þessi ár eru komin. en það ber að
fagna þeim bara.“ jonhakon@frettabladid.is

Guðjón Þórðarson með bikarinn þegar KR
varð bikarmeistari 1995. Mynd/Brynjar Gauti

Ég á fimm syni og 10
barnabörn. Og yfir 20
titla plús litlu titlana sem maður
telur ekki með. Þannig að þetta
hefur verið töluverður ferill,
langur og skemmtilegur.

Þ etta G e r ð i st:
14. s e p t e m b e r 1983

Amy Winehouse fæddist
Söngkonan og lagahöfundurinn Amy Winehouse fæddist þann 14. september 1983. Hún fæddist í
London. Pabbi hennar var
leigubílstjóri og mamma
hennar starfsmaður í
apóteki. Í bæði föðurog móðurfjölskyldu
Winehouse eru miklir
tónlistarmenn. Hún átti
marga frændur í móðurætt sem voru djasstónlistarmenn en föðuramma hennar
var söngkona.

Amy gaf út hljómplötuna Frank þegar hún
var einungis 20 ára gömul og fékk góðar
viðtökur í Bretlandi. Önnur plata hennar, Back to Black, kom síðan út árið
2006. Amy var fyrsta söngkonan
sem vann til fimm Grammy-verðlauna og hún hlaut líka Bresku
tónlistarverðlaunin árið 2007.
Winehouse varð þekktust fyrir
einstakan stíl sinn sem hún þótti
meðal annars sækja til stúlknasöngsveita sem voru vinsælar á
sjöunda áratug síðustu aldar.
Amy Winehouse varð þó ekki síst þekkt

fyrir villt einkalíf og mikla áfengis- og eiturlyfjanotkun. Hún dó úr áfengiseitrun þann
23. júlí árið 2011, 27 ára að aldri. Að henni
látinni varð plata hennar, Back to Black,
mest selda plata 21. aldarinnar á þeim tíma.
Winehouse náði 26. sæti á lista sjónvarpsstöðvarinnar VH1 yfir 100 áhrifamestu konurnar í tónlist. BBC hefur kallað hana bestu
söngkonu sinnar kynslóðar. Þann 14. september 2011 var Amy Winehouse-stofnunin
í Bretlandi opnuð. Markmiðið með henni
er að vinna að forvörnum fyrir ungt fólk og
hjálpa ungu fólki í áfengis- og vímuefnavanda.

ENNEMM / SIA • NM67457

Afslátturinn er lykilatriði
Orkulykillinn er einfaldur í notkun en margfaldur í afsláttarkjörum
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsláttur af ódýrasta eldsneyti landsins á Orkunni
Afsláttur á þjónustustöðvum Shell
Viðbótarafsláttur á Þinni stöð
Allt að 10 kr. fastur afsláttur með Afsláttarþrepum
Afsláttur af metani
Afsláttur í verslunum 10-11 við bensínstöðvarnar
Afsláttur hjá yfir 20 samstarfsaðilum
Sérmerktir lyklar

Sæktu um Orkulykilinn í dag á www.orkan.is

Símanúmer þjónustuvers: 578 88 00

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!
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veður

veðurspá Mánudagur

14. septembeR 2015

mÁnuDAguR

MyndaSögur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Norðaustan 8-15 m/s um landið norðvestanvert í dag en hægur vindur í
öðrum landshlutum. Þurrt að mestu og nokkuð bjart veður sunnan- og
suðvestanlands, annars skýjað og víða dálítil rigning fyrir norðan og austan.
Hiti 6 til 15 stig, hlýjast á Suðurlandi.

þrautir

Sudoku
Létt

LÁRÉTT
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LÓðRétt: 1. kíló, 3. af, 4. kantata, 5. tré, 7. sálarró,
14. atlas, 16. ær, 17. átt, 18. trú, 20. aá, 21. tóra.
LÁRétt: 2. vakt, 6. ís, 8. far, 9. lán, 11. né, 12. óloft,
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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.
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Gunnar Björnsson

Kaehmann hafði svart gegn Georgiev
í Dortmund árið 1991.
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Myndasögur

Svartur á leik
1. … b4! 2. Bxa4 bxa3 og hvítur gaf
enda verður peðið ekki stöðvað.

PonduS

Eiríkur fer
í vörn og
Hvaða
Pondus á stöðu spila
miðjuna.
ég?

www.skak.is: Ávallt nýjustu skákfréttirnar.

eftir Frode Øverli

Þú byrjar á
bekknum,
Eyvindur.

Í alvöru? Ekki taka þessu
illa en ég myndi segja að
þú ættir ansi langt í land Heldurðu
það?
með það að vinna þér
fasta stöðu hjá liðinu!

Ekki
þessum
bekk!

GelGjan

eftir jerry Scott & jim Borgman

Ég varð frekar pirruð
þegar Palli gleymdi
afmælinu mínu.

En ég sagði honum hvernig
mér leið og gat þá losað
um tilfinningar mínar.

Gott.

Mmmm.

komin í bíó

Barnalán
Ég kem rétt strax!
Það vantar batterí
í fjarstýringuna!

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*
Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.
*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

1817
365.is

Það skiptir bara öllu
máli þegar hlustað er
á mann.

Mér líður
miklu betur.

Varstu
eitthvað
pirruð?

Jebb.

eftir jerry Scott & rick Kirkman
Þarft þú alltaf
að gera það
sem fjarstýringin segir
þér að gera?

Mmm, já.
Ég meina, þetta
er fjarstýringin!

Hvað ertu að
gera?

Forrita fjarstýringuna til
þess að hún segi „settu
óhreinu sokkana þína í
þvottakörfuna“.

INTERNATIONAL GUITARFEST
HÁSKÓLABÍÓ 3. OKTÓBER KL. 20

AL DI MEOLA, ROBBEN FORD
BJÖRN THORODDSEN, PEO ALFONSI,
BRYNHILDUR ODDSDÓTTIR OFL.
TÓNLISTARSJÓÐUR

Menning
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mÁNuDaGur

Líf og fjör í Skírisskógi
LeikList

Í hjarta Hróa hattar
eftir David Farr
Vesturport
Leikstjórn: Gísli Örn Garðarsson og
Selma Björnsdóttir
Leikarar: Þórir Sæmundsson, Lára
Jóhanna Jónsdóttir, Guðjón Davíð
Karlsson, Sigurður Þór Óskarsson,
Oddur Júlíusson, Baltasar Breki
Samper, Björn Dan Karlsson, Katrín
Halldóra Sigurðardóttir, Baldur Trausti
Hreinsson, Stefán Hallur Stefánsson,
Jóhannes Níels Sigurðsson, Stefán Karl
Stefánsson, Edda Arnljótsdóttir, Ágúst
Örn Börgesson Wigum, Emil Adrian
Devaney, Gabriel Bergman Guðmundsson, Agla Bríet Gísladóttir, Rakel María
Gísladóttir og Selma Rún Rúnarsdóttir
Leikmynd: Börkur Jónsson
Búningar: Emma Ryott
Lýsing: Ken Billington og Ed McCarthy
Bardagaatriði: Joe Bostick
Þýðing: Garðar Gíslason
Tónlist og hljómsveit: Salka Sól Eyfeld,
Sigurður Ingi Einarsson, Aron Steinn
Ásbjarnarson, Örn Ýmir Arason, Tómas
Jónsson

★★★★
Í hjarta Hróa hattar er þriðja frumsýning Þjóðleikhússins á stuttum tíma og
ekki annað hægt að segja en að þeirra
leikár sé keyrt hressilega af stað en á

laugardaginn var stóra svið hússins í
sviðsljósinu.
Goðsögnina um Hróa hött þekkja
flestir en í sýningu Vesturports eru
áherslurnar færðar frá honum til
hefðar meyjarinnar Maríönnu. Á
meðan hertoginn af Jórvík berst í
heilögu stríði í fjarlægum löndum
híma dætur hans tvær, Maríanna og
Henrietta, heima. Samkvæmt hefðum
er þeirra hlutverk að finna sér eiginmann hið fyrsta en Maríanna hefur
aðrar hugmyndir og flýr til að ganga
í útlagahóp Hróa hattar sem í fyrstu
rekur hana á brott en hægt og rólega
fer hið kalda hjarta Hróa að bráðna.
David Farr vísar oft í verk Williams
Shakespeare, þar á meðal konur sem
þykjast vera karlmenn, yngri systurina
sem má ekki giftast fyrr en sú eldri
finnur sér eiginmann og blikk í áttina
til Draums á Jónsmessunótt. Handritið
öðlast þannig óvænta og áhugaverða
dýpt, þó að kynja- og kynferðispólitíkin sé stundum skrýtin. Einnig hika Gísli
og Selma ekki við að vísa í þekktar frásagnarhefðir og kvikmyndaatriði með
fantafínum árangri, þó er einn frasi í
lok verksins orðinn ansi þreyttur. Þýðing Garðars er ágæt en öðru hverju er
textinn þunglamalegur og gamaldags.
Leikhópurinn samanstendur af
reynsluboltum, tiltölulega nýútskrifuðum leikurum og einstaklingum í
óreyndari kantinum. Útkoman verður
virkilega smellin. Lára Jóhanna tók sér
tímabundna pásu frá sviðinu en snýr

nú aftur í burðarhlutverki og stendur
sig prýðilega í krefjandi hlutverki. Það
tekur Þóri aðeins lengri tíma að finna
taktinn í hlutverki hins spígsporandi
Hróa en hann nær flugi eftir hlé, samleikur þeirra tveggja er oft fallegur.
En einn maður gerir sér lítið fyrir
og stelur sýningunni: Guðjón Davíð
Karlsson. Gólarinn Pierre syngur,
dansar, gantast og geiflar sig af mikilli
list. Stundum er hrein unun að fylgjast
með honum spila með áhorfendur.
Persóna Hróa er kannski á siðferðilega gráu svæði, sérstaklega í byrjun,
en engin spurning er hvar Jóhann prins
lendir á skalanum. Fagurklædda og tilætlunarsama frekjudollan er í höndum
Sigurðar Þórs sem er virkilega góður,
sumir taktarnir eru óborganlegir og
raddbeitingin kostuleg.
Katrín Halldóra er nýútskrifuð og
hendist inn á sviðið í hlutverki Henríettu. Hún er fantagóð kómísk leikkona
og verður áhugavert að fylgjast með
henni í framtíðinni. Stefán Karl fer í
allra kvikinda líki á þessari kvöldstund
og vekur nær undantekningalaust
mikla kæti meðal áhorfenda. Hann
er rændur, kaffærður og drepinn til
skiptis en virðist njóta sín í botn þrátt
fyrir hremmingarnar. Senur hans og
Eddu eru líka bráðfyndnar og glaðværu
glæpamennirnir, félagar Hróa, flottir í
sínum töffaraskap þó húmorinn sé
aldrei langt undan.
Börkur Jónsson hannar metnaðarfulla og spennandi leikmyndina.

Brekkan á miðju sviðinu er frábærlega
notuð, býr til spennu og gefur verkinu
ævintýralegan blæ. Búningar Emmu
Ryott eru stílhreinir og fallegir líkt og
lýsingin. Bardagasenurnar eru fjölbreyttar og frumlega leystar þó stærri
hópsenurnar eiga eftir að slípast aðeins
betur til. Gullfallega lokaatriðið á eftir
að lifa lengi í minningunni. Leikstjórarnir geta verið stoltir af sinni vinnu,
því framsetningin og sviðslausnirnar
eru afar snjallar.
Tónlistarfólkið stendur á sviðinu
nær allan tímann en ljóðrænu söngtextarnir sem Salka Sól skrifar og syngur, þó að fleiri taki líka lagið, tvinnast
laglega við sýninguna. Lagatextinn
hverfur stundum í ringulreiðina á

sviðinu en þátttaka og spilamennska
þeirra er vel af hendi leyst, flæðandi og
tilfinningarík.
Í hjarta Hróa hattar er fjölskyldusýning en erfiðara er að meta hversu
ungir leikhúsgestirnir geta verið. Einstaka atriði eru frekar myrk, þá sérstaklega viðskipti hrottans Gilberts og
Arthúrs Makepeace, og eru ekki fyrir
viðkvæmar litlar sálir.
Hnökrar sýningarinnar breyta ekki
þeirri staðreynd að Í hjarta Hróa hattar
er stórskemmtileg sýning fyrir ævintýragjarna áhorfendur.
Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Ærslafull sýning sem
hittir beint í mark.

RÆKTAÐU
LÍKAMANN
MEÐ STÆL
Flott úrval af æfingafatnaði og
fylgihlutum á frábæru verði!

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

5.990
3.490

Energetics
æfingaskór

7.990
FRÁBÆRT
VERÐ!

ENERGETICS RIFT

Æfingabuxur úr Dry Plus efni.
Litur: Svartar. Dömustærðir.

7.990

ENERGETICS PANAMA

Æfingabolur úr DRY Plus efni með
góðri öndun. Litir: Rauður, svartur.
Dömustærðir.

ENERGETICS CATENA
Léttir æfingaskór. Dömustærðir.

NIKE TASKA

Íþróttatöskur. Litir: Rauð,
svört, blá. Stærð: M.

INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4891 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.
INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

STÖÐ 2 KYNNIR
Í SAMSTARFI VIÐ HLJÓÐX

HÁSKÓLABÍÓ LAUGARDAGINN 26. SEPTEMBER

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON VERÐUR Á PERSÓNULEGUM NÓTUM OG FLYTUR MÖRG AF SÍNUM BESTU LÖGUM ÁSAMT FRÁBÆRRI HLJÓMSVEIT

MIÐASALA HAFIN Á MIÐI.IS OG Í SÍMA 540 9800
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CHICAGO TRIBUNE

Miðasala og nánari upplýsingar

WASHINGTON POST

 
CINEMABLEND

VARIETY

TRI-CITY HERALD

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR LOOPER

EMPIRE

ÁLFABAKKA
KL. 5:50 - 8 - 10:30
KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 8 - 10:30
KL. 8 - 10:30
KL. 5:30 - 8 - 10:30

KNOCK KNOCK
KNOCK KNOCK VIP
LOVE & MERCY
SELF/LESS
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
VACATION
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

KL. 5:50 - 8 - 10:30
KL. 5:50
KL. 5:50

AKUREYRI
KNOCK KNOCK
KL. 10:30
LOVE & MERCY
KL. 8
THE TRANSPORTER REFUELED
KL. 10:20
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
KL. 8
VACATION
KL. 5:50

INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

mÁNUDAGUr

VILLAGE VOICE


 
HITFIX
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KL. 5:50

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Föstudagur
Námskeið
Hvað? Hráfæði gert einfalt
Hvenær? 18.00
Hvar? Gló, Fákafeni
Kate Magic er meðal reyndustu hráfæðisfrömuða Bretlands en hún hefur
tveggja áratuga reynslu af því að neyta
hráfæðis. Hún er höfundur metsölubókarinnar „Eat Smart, Eat Raw“ og

EGILSHÖLL
KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 5:50 - 8
KL. 10:20
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
KL. 5:30 - 8 - 10:30
LOVE & MERCY
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
KL. 5:30 - 8 - 10:30
MISSION: IMPOSSIBLE
KL. 8

KNOCK KNOCK
SELF/LESS
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
VACATION
MISSION: IMPOSSIBLE

ANT-MAN 2D
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

NÝJASTA MYND GUY RICHIE
LEIKSTJÓRA SNATCH OG SHERLOCK HOLMES


TIME OUT LONDON

KL. 10:45
KL. 5:50


HITFIX



LAUGARÁSBÍÓ

THE TELEGRAPH

KEFLAVÍK
KL. 8 - 10:10
KL. 8
KL. 10:30

KNOCK KNOCK
LOVE & MERCY
MAZE RUNNER: SCORCH TRIALS

ferðast um heiminn og heldur fyrirlestra
og vinnustofur um hráfæði.
Kate verður með námskeið þar sem
hún kennir að búa til létta
og gómsæta hráfæðisrétti úr uppáhaldshráefninu
úr eldhúsinu
þínu. Tilgangur
námskeiðsins
er að gefa
hugmynd um
hversu einfalt
hráfæði getur
verið. Skráning
á glo.is en það
kostar 8.900
krónur að taka þátt.
Hvað? Socializing in Iceland
Hvenær? 20.00
Hvar? Hellusund 3
Samkoma fyrir þá sem finnst þeir eiga
erfitt með að byrja samtöl á íslensku
við Íslendinga og blanda geði. Það getur
verið erfitt að koma sér inn í nýja tungu-

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is
málamenningu. Þetta kvöld er ætlað
öllum þeim sem eru ekki með íslensku
sem móðurmál, alveg sama hver kunnáttan er. Það kostar 500 krónur inn
fyrir þá sem eru ekki meðlimir JCI.

Leikhús
Hvað? Píkusögur
Hvenær? 20.00
Hvar? Gamla bíó
Píkusögur, eftir
bandaríska leikskáldið Eve Ensler,
hefur verið kallað
mikilvægasta og pólitískasta leikverk síðari
ára. Óhætt er að segja að það
hafi hreyft við áhorfendum þegar
það var frumsýnt árið 1996. Verkið samanstendur af einræðum kvenna sem allar
hafa sögur að segja um píkur, ýmist sínar
eigin eða annarra kvenna píkur. Sumar
skoplegar og stundum drepfyndnar.
Aðrar nístandi dramatískar og sorglegar.

MAZE RUNNER
NO ESCAPE
STRAIGHT OUTTA COMPTON
THE GIFT
ABSOLUTELY ANYTHING

Sýningartímar
6, 9
5:45, 8, 10:15
10:20
8
6

Aðgangseyrir er 3.000 krónur en allur
ágóði rennur til Stígamóta.

Fatasala
Hvað? Tískukvöld
Hvenær? 19.00
Hvar? Kaffi Sólon
Helen Halldórsdóttir, Florence
Darlan og Rut Ríkey selja af sér
spjarirnar á Kaffi Sóloni. Þær hafa
allar verið búsettar erlendis og hafa
safnað að sér gífurlegu magni af fallegri merkjavöru.

Íþróttir
Hvað? Stjarnan-Fylkir
Hvenær? 19.15
Hvar? Samsung-völlurinn í Garðabæ
Stjarnan og Fylkir eigast við á heimavelli Stjörnumanna. Liðin eru á svipuðum stað í töflunni; aðeins munar
einu stigi á þeim. Fylkir er með 22
stig og Stjarnan 21.

Öllu tjaldað til á tónleikum Bang Gang

Bang Gang efnir til tónleika í Gamla bíói í október. Barði spilar sjaldan hérlendis og hefur með sér frítt
föruneyti innlendra og erlendra tónlistarmanna á tónleikunum og leyfir klapp á milli laga.

Mynd/XiSinsong

Hljómsveitin Bang Gang efnir til
útgáfutónleika í Gamla bíói þann
fyrsta október næstkomandi.
Útgáfu fjórðu plötu Bang Gang,
The Wolves Are Whispering, verður
fagnað en platan kom út fyrr á árinu
og hefur fengið lofsamlega umfjöllun
í erlendum miðlum á borð við Vogue,
SPIN, Q Magazine, Rolling Stone og
The Huffington Post.
„Platan kom út í júní og hún er

aðeins dekkri en fyrri plöturnar,
maður lumar samt á hressleika inn á
milli þó megnið sé mjög myrkvað. Ég
er gríðarlega ánægður með plötuna
og held að hún muni hljóma frábærlega á tónleikum,“ segir Barði
Jóhannsson um The Wolves Are
Whispering en Bang Gang hefur
verið starfandi í núverandi mynd
frá árinu 1998. „Tónlistarumhverfið
hefur breyst mikið síðan fyrsta platan
kom út og veitur eins og Spotify hafa
komið sterkar inn. Við höldum tónleikana einmitt í samstarfi við Símann + Spotify auk WOW air og Alda
Hotel. Það eru bara um 100 ár síðan
fyrsta vínylplatan var fjöldaframleidd, formið og löggjöfin er enn að
aðlagast hraðri tækni. Það verður
spennandi að sjá hvert verður næsta
skref.“
Það er hátt í þrjú ár síðan Barði
spilaði hér heima síðast, það er þó
ekki vegna þess að hann kunni illa
við að koma hér fram. „Það er orðið
svo langt síðan ég spilaði heima að ég
hreinlega man ekki hvenær það var.
Mér finnst æðislegt að spila á Íslandi
en ég geri það sjaldan. Þegar ég geri
það vil ég gera það almennilega,“
segir hann glaður í bragði og bætir
við að honum þyki ólíklegt að hann

muni halda marga tónleika hérlendis
á næstu árum og því er um að gera
að grípa gæsina og næla sér í miða á
tónleikana áður en það verður uppselt. „Við höfum líka ákveðið að leyfa
klapp milli laga.“
Og það verður svo sannarlega öllu
tjaldað til í Gamla bíói. Meðal annars
mun JB Dunckel úr franska dúettinum Air stíga á svið með Barða auk
Daniel Hunt úr hljómsveitinni Ladytron. „Ég er mjög spenntur, þeir taka
tvö lög hvor með okkur. Þetta verður
mikið stuð, eða eins og meistari Gísli
Pálmi myndi segja, swagalegt.“
Auk þessara erlendu gesta mun
söngkonan Jófríður Ákadóttir úr
hljómsveitinni Samaris vera á sviðinu
en hún syngur og semur eitt lagið á
plötunni ásamt Barða. „Jófríður er
mjög skemmtileg og hæfileikarík,“
segir Barði og bætir við: „Svo er hún
líka í uppáhalds nýju íslensku hljómsveitinni, Gangly.“ Það er ný sveit
skipuð Jófríði, Sindra Má (Sin Fang,
Seabear) og Úlfi (Oyama). Breska
stórsveitin Is Tropical verður svo með
DJ-sett milli atriða.
Takmarkað magn miða er í boði á
tónleikana en þá er hægt að nálgast á
Midi.is. Tónleikarnir hefjast kl. 20.30
og kostar miðinn 3.500 krónur. – gló

Jean-Benoît Dunckel kemur fram með Barða í Gamla bíói. NordicPhotos/Getty
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MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ

Mánudagur
STÖÐ 2

| 19:45
GRAND DESIGNS

Flottir þættir þar sem farnar eru ótroðnar slóðir við byggingu
á húsum með stíl. Nútíma byggingarlist í sinni djörfustu
mynd!

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 21:00
SHOW ME A HERO

Bandaríska stjórnin hefur
ákveðið að byggja félagslegar
íbúðir í þeim hluta New York
sem hvítur meirihlutinn býr í
og skapar þetta mikið ósætti.

| 22:00
ORANGE IS THE NEW BLACK

Lokaþáttur um Piper Chapman
sem situr eftir í fangelsi þegar
nýja vinkona hennar sleppur
út.

TUR
LOKAÞÁT

| 22:00

SPORT

HAYWIRE

07.00 FH - ÍBV
08.50 Pepsímörkin 2015
11.35 Hellas Verona - Torino
13.15 Rey Cup
14.00 Atletico Madrid - Barcelona
15.40 FH - ÍBV
17.30 Pepsímörkin 2015
18.45 Spænsku mörkin 2015/2016
19.15 Denver Broncos - Baltimore
Ravens
22.05 Internazionale - AC Milan
23.45 Lazio - Udinese

Njósna- og spennutryllir af
bestu gerð með úrvals
leikurum í aðalhlutverkum.

| 21:40
STRIKE BACK

Frábær þáttaröð sem byggð
er á samnefndri sögu eftir
fyrrum sérsveitarmann í
breska hernum.

SPORT 2
07.00 Sunderland - Tottenham
08.40 Leicester - Aston Villa
11.40 Watford - Swansea
13.20 Premier League World 2014
13.50 Norwich - Bournemouth
15.30 Sunderland - Tottenham
17.10 Reading - Ipswich
18.50 West Ham - Newcastle Bein
útsending
21.00 Messan
22.10 Football League Show 2015/16
22.40 Pepsímörkin 2015
23.55 West Ham - Newcastle

| 21:00
GREY’S ANATOMY

Vinsælir dramaþættir sem
gerast á skurðstofu á Grey
Sloan spítalanum þar sem
starfa ungir og bráðefnilegir
skurðlæknar.

GOLFSTÖÐIN

| 19:00
STÚART LITLI 2

08.05 European Tour 2015
12.35 This is the Presidents Cup
13.00 PGA Tour 2015
19.00 European Tour 2015
23.30 This is the Presidents Cup

Stórskemmtileg gamanmynd
fyrir alla fjölskylduna um
skemmtilegu músina Stúart
sem Little-fjölskyldan tekur í
fóstur.

STÖÐ 3

16.50 World’s Strictest Parents
17.50 One Born Every Minute
18.40 Suburgatory
19.00 Who Do You Think You Are
19.45 Wilfred
20.05 Drop Dead Diva
20.50 No Ordinary Family
21.35 Strike Back
22.20 Justified
23.05 The Last Ship
23.50 Who Do You Think You Are Afar
áhugaverðir þættir þar sem þekktum
einstaklingum er gefinn kostur á að
rekja ættir sínar langt aftur og komast
að ýmsu áhugaverðu um forfeður
sína.
00.35 Wilfred
00.55 Drop Dead Diva
01.40 No Ordinary Family
02.20 Strike Back
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

KRAKKASTÖÐIN

BÍÓSTÖÐIN

10.40 The Fault in Our Stars
12.45 Five Star Day
14.25 Jack the Giant Slayer
16.20 The Fault in Our Stars
18.25 Five Star Day Dramatísk mynd
frá árinu 2010 um mann sem setur sér
það markmið að afsanna kenninguna
um stjörnuspár. Á þeirri vegferð
kvikna spurningar um lífið ástina og
örlög eða allt það sem hann virðist
vera á flótta frá.
20.05 Jack the Giant Slayer
22.00 Haywire Njósna- og spennutryllir af bestu gerð með hinni mögnuðu Ginu Carano (fyrrum meistari
í blönduðum bardagalistum MMA)
í aðalhlutverki ásamt þeim Ewan
McGregor, Michael Douglas, Antonio Banderas, Bill Paxton, Channing
Tatum og Michael Fassbender í öðrum
stórum hlutverkum. Myndin segir
frá málaliðanum Mallroy Kane (Gina
Carano) sem vinnur að verkefnum
sem yfirvöld vilja láta framkvæma en
geta ekki heimilað og loka þess í stað
augunum fyrir.
23.35 Sarah’s Key
01.25 Sleeping Beauty
03.05 Haywire

Latibær, 08.05, 12.25 og 16.25
07.00 Brunabílarnir
07.22 Lukku láki
07.47 Elías
08.00 Ævintýri Tinna
08.25 Latibær
08.47 Stóri og Litli
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Doddi litli og Eyrnastór
09.55 UKI
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.54 Tommi og Jenni
11.00 Brunabílarnir
11.22 Lukku láki
11.47 Elías
12.00 Ævintýri Tinna
12.25 Latibær
12.49 Stóri og Litli
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Doddi litli og Eyrnastór
13.55 UKI
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.45 Hókus Pókus
14.52 Tommi og Jenni
15.00 Brunabílarnir
15.22 Lukku láki
15.47 Elías
16.00 Ævintýri Tinna
16.25 Latibær
16.49 Stóri og Litli
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.45 Doddi litli og Eyrnastór
17.55 UKI
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.45 Hókus Pókus
18.52 Tommi og Jenni
19.00 Stuart Little 2

GULLSTÖÐIN
17.45 Strákarnir
18.15 Friends
18.40 The New Girl
19.05 Modern Family
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Sjálfstætt fólk
20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.00 Grey’s Anatomy
21.45 Sisters Dramatískur framhaldsþáttur um fjórar systur sem standa
saman í gegnum súrt og sætt.
22.30 Hostages
23.10 Fringe
23.55 Sjálfstætt fólk
00.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.00 Sisters
01.45 Hostages
02.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RÚV
16.20 Íslendingar
17.20 Hvolpasveitin
17.42 Um hvað snýst þetta allt?
17.47 Loppulúði, hvar ertu?
18.00 Skúli skelfir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Á götunni
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
21.00 Aftur til Lampedusa Ný sænsk
heimildarmynd. Hvað rekur fólk til að
hætta lífi sínu og flýja yfir Miðjarðarhafið til Evrópu?
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið Viðmælandinn er Dr.
Mads Gilbert, norskur læknir sem
starfað hefur mikið á Gaza og fer oft
til starfa á Shifa-sjúkrahúsinu.
22.50 India's Daughter
23.50 Kastljós
00.20 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Biggest Loser
09.45 The Biggest Loser
10.30 Pepsi MAX tónlist
13.30 Cheers
13.55 Dr. Phil
14.35 The Office
15.00 Psych
15.45 America’s Funniest Home Videos
16.10 Bundesliga Highlights Show
17.05 Reign
17.50 Dr. Phil
18.30 The Talk
19.10 Kitchen Nightmares
19.55 The Office
20.15 Top Chef
21.00 Rookie Blue
21.45 State Of Affairs
22.30 The Tonight Show with Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with James
Corden
23.50 Bundesliga Highlights Show
00.45 Parenthood
01.30 Ray Donovan
02.15 Rookie Blue
03.00 State Of Affairs
03.45 The Tonight Show with Jimmy
Fallon
04.25 The Late Late Show with James
Corden
05.05 Pepsi MAX tónlist

ÚTVARP

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 310 kr. á dag.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.30 Hot in Cleveland
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Um land allt
10.40 Matargleði Evu
11.05 Gulli byggir
11.30 Back in the Game
11.50 Harry’s Law
12.35 Nágrannar
13.00 Britain’s Got Talent
14.00 Britain’s Got Talent
15.00 ET Weekend
15.45 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.10 Hart of Dixie
16.55 Marry Me
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Pepsímörkin á Stöð 2
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag Andri, Margrét Erla,
Lóa Pind og Pétur Jóhann færa þér
skemmtilegan þjóðmálaþátt í beinni
útsendingu á hverjum degi. Áhugaverð umræða, fróðlegar fréttaskýringar og skemmtileg sjónarhorn.
19.25 Mike & Molly
19.45 Grand Designs
20.35 Besti vinur mannsins Í þessum
frábæra þætti kynnumst við þeim
hundategundum sem til eru á
landinu, heyrum um uppruna þeirra
og eiginleika. Fylgjumst með þeim
hundum í þeim aðstæðum sem þeir
eru ræktaðir til og sjáum einnig hunda
sem eru okkur manninum til gagns og
gamans. Þáttarstjórnandi er Daníel
Örn Hinriksson.
20.55 Show Me A Hero
21.55 Orange is the New Black
22.45 Your’re the Worst
23.10 Empire
00.00 The Casual Vacancy
00.55 The Strain
01.40 Louie
02.05 Bones
02.45 Forever
03.30 Sacrifice
05.05 The Middle
05.25 Fréttir og Ísland í dag

365.is

FM 88,5 XA-Radíó

FM 90,9 Gullbylgjan

FM 96,3 FM Suður-

FM 97,7 X-ið

FM 90,1 Rás 2

FM 95,7 FM957

FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga

FM 89,5 Retro

FM 93,5 Rás 1

land

FM 98,9 Bylgjan

FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Eru þea
þín skilaboð?
Einelti rænir mörg börn og unglinga gleðinni sem þau ættu að njóta.
Á allra vörum styrkir Erindi og uppbyggingu samskiptaseturs fyrir
ungmenni sem glíma við einelti.

Með því að kaupa Á allra vörum varasettið leggur þú
þessu brýna málefni lið.
Varasettið fæst á yfir 150 sölustöðum um land allt. Nánar um sölustaði, átakið og
starfsemi Erindis á aallravorum.is, erindi.is og facebook.com/aallravorum.is

PIPAR \ TBWA • SÍA

#eineltieroged

Lífið
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mÁNUDAGUr

Fæddust með

silfurskeið
í munni

Þessar stjörnur hafa aldrei þurft
að hafa áhyggjur af peningum þar
sem foreldrar þeirra gerðu það gott
áður en þau urðu fræg. Þrátt fyrir
að þau hefðu það gott sem börn þá
var metnaðurinn enn til staðar til
þess að elta sinn eigin draum og
gera hann að veruleika.

Báðir foreldrar Eds
Sheeran hafa
notið velgengni
sem listamenn en
þau reka saman listaráðgjafarfyrirtæki í London. Því er
ljóst að Ed Sheeran hefur aldrei verið á
flæðiskeri staddur.

Söngkonan Jordin
Sparks er dóttir ruðningsfótboltamannsins
Phillippe Sparks sem
spilaði með New
York Giants og Dallas
Cowboys í NFL-deildinni. Mamma hennar
er frumkvöðull sem
hefur náð langt með
verkefnum sínum.

Pabbi Ariönu Grande hefur verið að gera
það gott en hann er forstjóri stærðarinnar
hönnunarfyrirtækis í Flórída í Bandaríkjunum. Það hefur alltaf verið nóg til á þeirra
heimili.

Robin Thicke er eins og
margir vita sonur Alans
Thicke sem er einn ástsælasti
leikari Kanada. Móðir hans
er sápuóperuleikkonan Gloria
Loring.
Pabbi
Adams
Levine
stofnaði fataverslunina M.Fredric
sem er vel þekkt í Bandaríkjunum. Adam ólst upp í flottum einkaskólum
áður en hann gerði það gott sem söngvari
Maroon 5.

Faðir Taylor Swift hefur verið að
raka að sér seðlum í gegnum tíðina
sem fjárfestir. Taylor ólst upp í risastóru
húsi og foreldrar hennar lögðu fram mikið
fé við stofnun plötufyrirtækis hennar þegar
hún var að hefja feril sinn.

ENNEMM / SÍA / NM69111

Holl, ristuð hafragrjón
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Allt það besta hjá 365

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*
Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.
*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

Vertu eins og
heima hjá þér

14. september 2015

mÁNUDAGUr

Hefur verið

fullreynt að bera

harminn í hljóði

Vertu eins og
heima hjá þér

Húsgagnahöllin 50 ára

Nýtt blað er komið í dreifingu
http://www.youblisher.com/p/1212708-Baeklingur-september/

Eftir hálfrar aldar farsæla sögu kynnum
við endurnýjaða og
glæsilega verslun með stórauknu
vöruúrvali. Við þökkum
þjóðinni samfylgdina og traustið
í fimm áratugi. Fagnaðu
þessum tímamótum með okkur
og gerðu einstök kaup.

Reykjavík og Akureyri

www.husgagnahollin.is

KAMMA

Þriggja sæta sófi með viðarfótum. Dökk-, ljósgrátt eða
brúnt slitsterkt áklæði. Stærð: 201 x 84 x :105 cm

89.990 kr. Afmælisverð

Arnar Dan Kristjánsson leikari fer með hlutverk aðalsögupersónu
í nýrri herferð Geðhjálpar. „Gríðarlega erfitt verkefni, þó tæknilega
séð hafi það verið auðvelt.“

Þ
ROMANCE

2,5 sæta sófi.
Dökkgrár. Viðarfætur.
Stærð: 170 x 82 x 87 cm

139.990 kr.
179.990 kr.

GARLAND

2,5 sæta sófi.
Corsica grár. Viðarfætur.
Stærð: 178 x 68 x 83 cm

www.husgagnahollin.is
558 1100

99.990 kr.
134.990 kr.

egar mér bauðst verkefnið var ég ekki lengi að
stökkva til, það var einfaldlega aldrei spurning
um annað en að vera
með,“ segir Arnar Dan Kristjánsson, leikari og frönskugerðarmaður
og einn eigenda Reykjavík Chips. Fer
herferðin í loftið í dag og er sjónum
beint að körlum á aldrinum átján til
tuttugu og fimm ára, en algengasta
dánarorsök meðal þessa hóps er
sjálfsvíg. „Þetta er áleitið myndband,
það smýgur beint inn í kjarnann og
kemur við mann. Hér er ekkert verið
að sykurhúða neitt.“
Persónan sem Arnar leikur í
myndbandinu er týpa sem allir
þekkja, hann er glaður, hress og
iðulega hrókur alls fagnaðar í
partíum. Honum gengur vel og fólk
heldur almennt að hann sé með allt
á hreinu. Hann á að því er virðist
dásamleg uppvaxtarár og er vel
settur félagslega, svo staðalímynd
þunglyndissjúklingsins er hvergi
nærri. Aðspurður um hvernig hann
upplifi verkefnið og hvort hann
sjálfur kannist að einhverju leyti
við persónuna sem hann leikur, en
sjálfur er Arnar tuttugu og sjö ára,
stendur ekki á svörunum: „Fyrir
mér er þetta samfélagslegt vandamál, og hefur verið fullreynt að bera
harminn í hljóði og nú þarf eitthvað
að breytast. Það kemur fólki oftast
mest á óvart að þessir einstaklingar
séu að kljást við alvarlega geðsjúkdóma, og það þarf svolítið að afmá
þá hugsun. Samfélag okkar er gegnsýrt af lituðum grímum, fólk er alltaf
að setja upp grímur, og meikaða
svoleiðis,“ útskýrir Arnar og bætir
við: „ En svo má samt ekki endilega
ákveða að allir þeir, sem eru hressir
og kátir, séu í leik. Þetta er flókið,
og það sem öllu skiptir er að opna
á umræðuna.“

Jákvæð undiralda í samfélaginu
„Mér finnst samt sjálfum einhver bylgja í gangi í samfélaginu,
það er verið að stinga á erfiðum
kýlum og ég held að Útmeðaherferðin sé að koma á réttum
tíma. Það þarf að fá hlutina
út,“ bendir Arnar á. Hann segist
sjálfur hafa fundið fyrir pressunni sem margir á hans aldri
finna fyrir og getur hreinlega
verið mörgum um megn. „Bara
það að námslánin dúkki upp eða
yfirdrátturinn valdi áhyggjum
getur verið of mikið. Samfélagið
gerir endalausar kröfur til okkar,
og á ákveðnum aldri skellur á
okkur ábyrgð sem mörgum
reynist erfitt að höndla.
Við verðum að tala um
þetta allt,“ segir hann
að lokum, og heldur út í
daginn, þar sem hann opnar
frönskustaðinn sinn: „Því
menn verða víst að
skapa sér tekjur.“
gu d r u n @frett a 
bladid.is

Arnar Dan
Kristjánsson
leikari

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hjalti Egilsson hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is,
Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407:
Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Sófa- og
ljósadagar
REYKJAVÍK - AKUREYRI

BULLI 3ja sæta

Litir

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar. Sófa og ljósadagar standa yfir í september 2015.

Tilboð: 199.992. - Fullt verð: 249.900

Margir litir

Svefnsófi - Cama

TILBOÐ
231.900.Fullt verð: 289.900.-

Vandaður svefnsófi, aðeins eitt
handtak til að breyta í svefnsófa.

Ljósadeild

Loftljós

20%
AFSLÁTTUR

Mikið úrval af fallegum
ljósum í nýrri og glæsilegri ljósadeild.

TILBOÐ
99.920.-

Ný vara

Fullt verð: 124.900.-

Sófi - Skern

Gólflampar,
borðlampar

Sófi - Winner

TILBOÐ
183.920.Fullt verð: 229.900.-

Nýjar gerðir af tausófum.
Mikið úrval, margar stærðir.

Frábær verð.

Ljósadeild

Litir

20%
AFSLÁTTUR

Frábært úrval af gólf- og
borðlömpum.

40-70% AFSLÁTTUR
Rúm, sófar, stólar, handklæði,
rúmteppi, mjúka varan, náttborð,
höfðagaflar og margt fleira.
Metravaran 1.000 kr pr. l.metri

Síðumúla 30 - Reykjavík | Sími 533 3500
Hofsbót 4 - Akureyri | Sími 462 3504

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200 Fax: 512 5301 ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

ÚTSÖLULOK

Bakþankar

Berglindar
Pétursdóttur

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

ATH!

ÚTSALAN
19. SEPT.

Tómt tjón

É

g var að rúnta á smájeppanum
á föstudaginn með fullan bíl af
kanilsnúðum og hressan leikskóladreng í aftursætinu. Fössari í
fólki og við á leiðinni heim að njóta
helgarinnar. Í allri gleðinni misfórst
að líta til hægri og vinstri og allt í
einu var bíllinn stopp í árekstri á
miðjum gatnamótum.
Maðurinn sem steig út úr hinum
bílnum reyndist auðvitað vera hinn
viðkunnanlegasti náungi, bað mig að
hafa sig afsakaðan meðan hann léti
konuna sína vita að honum myndi
seinka örlítið. Úff, gat nú skeð, klessti
bílinn hjá besta gæjanum í bænum.
Eftir að hafa komið frúnni í ró sneri
hann sér að mér og byrjaði að fylla út
plagg. Ég var svo hissa á að hann væri
ekki að skamma mig. Ég sá á skýrslunni að hann var 15 árum eldri en ég,
fæddur sama ár og stóri bróðir minn,
sem myndi heldur ekki skamma mig
ef ég myndi keyra á hann. Mögulega
átti þessi líka klaufska systur.
Ég þurfti að hafa mig alla við til að
fara ekki að skæla framan í vinalegan
þolanda þessa aulalega áreksturs
(sem var nota bene hundrað prósent
mér að kenna) svo ég kyngdi hverjum
kökknum á fætur öðrum og fyllti út
tjónaskýrslu með lélegum penna og
spjallaði um að enginn gengi lengur
með penna á sér. Ég byrgði inni tilfinningar mínar í dágóða stund.
Korteri seinna, þegar ég var komin
heim í forstofu brast stíflan og ég
byrjaði að sprengigráta framan í
kærastann minn. Hann klæddi sig í
regnföt og huggaði mig, laug því að
mér að ég væri frábær ökumaður og
svona gæti hent hvern sem er.
Nú neyðist ég til að taka það úr
ferilskránni minni að ég sé tjónlaus
ökumaður. Ég er tjónuð týpa en
hlakka til að borga fyrir glænýjan
stuðara fyrir indæla ökumanninn
sem tók þessu með svona miklu
jafnaðargeði. Ég væri örugglega enn
grátandi ef hann hefði öskrað á mig.
Takk Trausti.

LÝKUR LAUGARDAGINN

LAGERHREINSUN!
Sýningar- og
skiptirúm eða
dýnur á allt að
70% afslætti!
ROYAL
heilsukoddar

30%
AFSLÁTTUR

Sængurfatnaður
með allt að
50% afslætti

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

53%

ARGH!!! 140915 #6

Einelti
er ógeð

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

KING KOILS
FOizNe rúDmN(1E53Sx203 cm)

Queen S

AFSLÁTTUR

11.774 kr.

FULLT VERÐ 2

ÚTSÖLUVERÐ
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9
9 AFSLÁTTUR!
= 53%

Leggðu þitt af mörkum!

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