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Kátt í höllinni Þessir myndarlegu vinir tóku þátt í alþjóðlegri hundasýningu Hundaræktarfélags Íslands í Reiðhöllinni í Víðidal í gær. Tví- og ferfætlingar af öllum stærðum og gerðum mættu
og sýndu það besta sem í þeim býr. Fréttablaðið/AntonBrink

Börn til landsins á fölsuðum gögnum
Dæmi eru um að börn séu flutt til landsins á grundvelli rangra upplýsinga, til dæmis rangra forsjárgagna eða fæðingarvottorða.
saMfélag Hjá Útlendingastofnun
hefur vaknað grunur um að börn séu
flutt hingað til lands á fölskum forsendum.
Þorsteinn Gunnarsson, lögfræðingur hjá stofnuninni, segir það hafa
verið staðfest að börn hafi verið flutt
til landsins á grundvelli rangra upplýsinga. Til dæmis rangra forsjárgagna
eða fæðingarvottorða. Þá segir hann

að það hafi komið upp mál þar sem
ljóst sé að gripið hefur verið til þessara
ráða til að bjarga börnum úr erfiðum
aðstæðum. „Ekki er alltaf grunur um
misnotkun eða nýtingu á börnunum.
Það hafa komið upp mál þar sem
aðstæður eru þannig að frekar sé verið
að hjálpa börnunum eða verið sé að
reyna að komast fram hjá reglum um
ættleiðingar,“ segir Þorsteinn.

Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðstoðarlögreglustjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir lögregluna hafa
rannsakað mansal þar sem grunuð
fórnarlömb voru undir lögaldri.
Alda nefnir að fórnarlamb í mansalsmáli frá árinu 2009 hafi aðeins verið
sautján ára að aldri þegar það kom
fyrst til landsins.
„Að öðru leyti hefur ekki verið hald-

Dagur þiggur ráð frá borgarstjóra
Kaupmannahafnar um sniðgöngu

„Viðbrögð við samþykkt
borgarinnar voru meiri en
þegar Íslands lýsti yfir stuðningi við sjálfstæða Palestínu,
sem varð heimsfrétt,“ segir
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri sem hefur viðurkennt mistök í samþykkt
borgarinnar um sniðgöngu
á ísraelskum vörum.
Kaupmannahafnarborg
ákvað að sniðganga vörur frá
hernumdum svæðum fyrr í
sumar og þar hefur ákvörðunin
ekki dregið jafn mikinn
dilk á eftir sér.
Dagur hefur
verið í símasambandi við
borgarstjórann í KaupmannastjórnMál

höfn, Frank Jensen, og þegið af
honum ráð.
„Það var áréttað af
honum í fjölmiðlum og
á fundum með ísraelska sendiherranum
til hverra sniðgöngubannið náði til, aðeins
til hernuminna svæða.
Við í borginni munum
líka vera í samráði við
utanríkisráðuneytið,“ bætir
Dagur við.
„Ég hef viðurkennt að
undirbúningi hafi
verið áfátt og
tek ábyrgð
á því með
tillögu um
að fyrri
s a m þykkt

Ég hef viðurkennt
að undirbúningi
hafi verið áfátt og tek ábyrgð
á því með tillögu um að
fyrri samþykkt verði dregin
til baka. Ekki verða tekin
frekari skref fyrr en eftir
nauðsynlegt samráð.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri

in nein tölfræði í málaflokknum utan
þessa árs og því erfitt að festa hendur
á fjölda. En já, það er grunur um þetta,
bæði varðandi hagnýtingu í vændi og
eins vinnumansal.“
Í skýrslu bandaríska utanríkisráðuneytisins um mansal eru íslensk
stjórnvöld gagnrýnd fyrir lítinn stuðning við málaflokkinn.

Alda Hrönn Jóhannsdóttir,
aðstoðarlögreglustjóri lögreglunnar
á höfuðborgarsvæðinu

– kbg, vh / sjá síðu 6

Fréttablaðið í dag
skoðun Guðmundur

Andri skrifar um íslenska tungu í daglegu lífi. 10-11

sport FH-ingar þurfa að bíða
með að fagna titlinum. 12-13
tÍMaMót Evrópsk hreyfivika
hefst í dag. 14

verði dregin til baka. Ekki verða tekin
frekari skref fyrr en eftir nauðsynlegt
samráð,“ segir Dagur, en hugmyndir
að bættri útfærslu tillögunnar eru
ekki á dagskrá. – kbg / sjá síðu 8

Það er grunur um
þetta, bæði varðandi
hagnýtingu í vændi og eins
vinnumansal.

lÍfið Ár er síðan átakinu

HeforShe var hrint af stað.22
plús 2 sérblöð l fólk

l fasteignir

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Vertu eins
og heima hjá þér

Full búð af nýjum vörum.
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Messaði yfir Kúbumönnum

Búist er við hægum vindi á landinu.
Sunnanlands verða lítilsháttar skúrir,
en í öðrum landshlutum verður þurrt
og bjart. Hiti 8 til 13 stig. Sjá Síðu 16

Tvö banaslys
á Íslandi um
helgina
SlyS Tvö banaslys urðu á landinu um
helgina. Eitt í Reykjavík og annað við
vestanverðan Svínafellsjökul. Tildrög
beggja slysa eru í rannsókn hjá lögreglu.
Erlendur ferðamaður lést er hann
féll fram af klettum vestan í Svínafellsjökli í gær rétt eftir hádegi. Samkvæmt tilkynningu lögreglunnar á
Suðurlandi kemur fram að maðurinn
hafi verið hluti af hóp sem var á ferð
um landið. Hópurinn fékk viðeigandi
áfallahjálp í kjölfar slyssins.
Þá lést ungur maður þegar hann
ók aftan á kyrrstæðan flutningabíl
á Suðurlandsvegi við Geitháls, rétt
austan við Rauðhóla, á laugardaginn.
Flutningabíllinn kyrrstæði var mannlaus og slasaðist enginn annar við
árekstur bílanna tveggja. Eldur kom
upp í bifreið unga mannsins og urðu
miklar tafir á umferðinni á meðan
eldurinn var slökktur. – þea

Páfinn er vinsæll Frans páfi veifar til kúbverskra kaþólikka á Byltingartorginu í Havana, höfuðborg Kúbu, þar sem hann predikaði. Gærdagurinn var sá
fyrsti í fjögurra daga heimsókn hans til landsins en næst heldur hann til Bandaríkjanna. Fréttablaðið/EPA

Indverskar áhrifakonur
fá innblástur á Íslandi
jafnréttiSmál „Þær eru að koma
hingað til að efla sín viðskiptatengsl
fyrst og fremst, læra og skoða markaði, framþróun og skiptast á upplýsingum við íslenskar konur í atvinnurekstri,“ segir Hulda Bjarnadóttir,
framkvæmdastjóri Félags kvenna í
atvinnurekstri, um hóp áhrifamikilla
indverskra kvenna, FICCI-FLO, sem
væntanlegur er til landsins þann 29.
september næstkomandi.
Þetta er í fyrsta skipti sem félagið fær
heimsókn frá indverskum kynsystrum
sínum.
„Þær eru mjög heillaðar af stöðu
jafnréttis á Íslandi og finnst við hafa
náð langt, sem er rétt, þó alltaf megi
gera betur,“ bendir Hulda á.
Hulda segir indverska hópinn einblína mikið til á líftækni, heilsutengda
framleiðslu, tækni- og leikjageirann,
í bland við jafnréttismál, svo félagið
mun bjóða þeim upp á sérsniðna dagskrá þar sem félagskonur verði í broddi
fylkingar. Hún segir mikla upphefð
fólgna í að fá hópinn til landsins en

Þær eru mjög heillaðar af stöðu jafnréttis á Íslandi og finnst við
hafa náð langt, sem er rétt,
þó alltaf megi gera betur.
Hulda
Bjarnadóttir,
framkvæmdastjóri FKA

þegar hefur félagið tekið á móti kynsystrum frá Bandaríkjunum, Eistlandi
og Noregi svo dæmi séu tekin.
„Þessir hópar koma hingað til að
leita sér að fjárfestingartækifærum,
innblæstri og hugmyndum, og síðast
en ekki síst forvitnast um jafnréttismálin.“ – ga

UP! MEÐ
GÆÐIN
VW Up! frá aðeins:

1.790.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

Hundruð mótmæla
skipulagstillögu
Hafnarfjarðarbæjar
Deiliskipulagstillaga um að breyta einbýlishúsalóð í Hafnarfirði í þrettán íbúða
raðhús mætir mikilli andstöðu nágranna. Umhverfisstofnun óttast jarðrask við
friðlýstan fólkvang. Bæjarfulltrúi segir skrítið að tillagan sé keyrð í gegn.
H af nar fj ö r ð u r Umdeild deiliskipulagstillaga um breytingu á
einbýlishúsalóð við Stekkjarberg í
Hafnarfirði var send aftur til skipulagsnefndar bæjarins vegna formgalla. Skipulagsnefnd hafði áður
samþykkt að láta byggja 13 íbúðir á
einni einbýlishúsalóð á rótgrónum
stað í hverfinu. Einbýlishúsalóðin
stendur við friðlýstan fólkvang og
hafa jarðvegsframkvæmdir á lóðinni
skaðað friðlýsta svæðið að mati lögfræðings nágranna. Umhverfisstofnun og nágrannar hafa lagst hart gegn
breytingunni á einni lóð umfram
aðra á svæðinu.
Einbýlishúsalóðin er í eigu Ágústs
Más Ármanns, fyrrverandi stjórnarmanns í BYR Sparisjóði. Hann keypti
lóðina af syni sínum, fjárfestinum
Magnúsi Ármann, sem hafði í hyggju
að byggja sér eitt þúsund fermetra
einbýlishús á lóðinni stóru fyrir um
tíu árum.
Ágúst Már lét arkitekta teikna
fyrir sig breytt skipulag á lóðinni,
tvær byggingar með um 13 íbúðum.
Tillagan gengur út á tólfföldun á nýtingarhlutfalli lóðarinnar frá því sem
nú er. Við þetta sættu nágrannar sig
ekki og furðuðu sig á því að skipulagsnefnd skyldi fara með málið
áfram og samþykkja það fyrir bæjarstjórn. Á annað hundrað bæjarbúa
skrifuðu undir mótmæli gegn fyrirhugaðri breytingu sem myndi þýða
stórfelldar breytingar á svæðinu.
Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður íbúanna beggja vegna lóðarinnar, segir málið lykta af gamaldags
spillingu. Þarna sé um friðlýstan fólkvang að ræða og þessi gerningur sé til
þess fallinn að eyðileggja það svæði
með öllu. „Umhverfisstofnun hefur

Mikið jarðrask hefur átt sér stað á lóðinni við Stekkjarberg 9. Umhverfisstofnun
bendir á að hraunmyndanir og mýrar hafi verið friðlýstar 2009. Fréttablaðið/GVA

gefið það út að það þyrfti að skoða
mögulega nýbyggingu á svæðinu mun
betur. Einnig finnst umbjóðendum
mínum, einbýlishúsaeigendum við
götuna, það skjóta skökku við að
aðeins ein lóð sé tekin fyrir og deiliskipulögð nákvæmlega eftir höfði
eiganda lóðarinnar. Verið er að
fórna hagsmunum almennings fyrir
einstaklingshagsmuni, algjörlega að
óþörfu,“ segir Einar Gautur. Ljóst má
vera að söluandvirði þrettán nýrra
íbúða á þessu svæði hleypur samanlagt á mörg hundruð milljónum
króna.
Adda María Jóhannsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, telur eðlilegt að skoða málið í víðara samhengi
áður en farið er í að skipuleggja eina
lóð. „Lóðin liggur við friðlýstan fólk-

Verið er að fórna
hagsmunum
almennings fyrir einstaklingshagsmuni,
algjörlega að
óþörfu.
Einar Gautur
Steingrímsson,
lögmaður nágranna.

vang á svæðinu og á meðan hópur er
að störfum innan bæjarfélagsins um
þéttingu byggðar er skrítið að þessi
deiliskipulagstillaga sé keyrð í gegn,“
segir Adda María. sveinn@frettabladid.is

7 ára ábyrgð á öllum
nýjum Kia bílum

www.kia.com

Brandenburg

Fullbúinn
Fullorðins
Fullkominn
Kia Sorento

Komdu og upplifðu glæsilegan Kia Sorento
Við kynnum 3. kynslóð Sorento. Glæsileiki að utan jafnt sem innan og ekkert er til sparað í efnisvali.
Bíllinn er betur búinn en áður og státar m.a. af 200 hestafla sparneytinni dísilvél, sex þrepa
sjálfskiptingu, íslensku leiðsögukerfi og bakkmyndavél. Kia Sorento fylgir 7 ára ábyrgð.

Kia Sorento bíður þín í Öskju. Komdu og prófaðu.
ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Verð frá 7.790.777 kr.
Kia Sorento Classic 2,2 — dísil
Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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Fiorina rís en fylgi Trump og Walker fellur í nýrri skoðanakönnun
Fylgi Donalds Trump
fellur úr 32 prósentum niður í 24
prósent og fylgi Carly Fiorina fimmfaldast, úr þremur prósentum og upp
í fimmtán. Þetta kemur fram í nýrri
könnun fréttastofu CNN sem greint
var frá í gær.
Miklar breytingar urðu á fylgi repúblikana sem sækjast eftir útnefningu
flokksins til forsetaframboðs á næsta
ári í kjölfar kappræðna á miðvikudag.
Bandaríkin

»

Fylgi Scotts Walker
hefur fallið
niður í 0%

Trump kom einna verst út samkvæmt
skoðanakönnun CNN en ef fylgistölurnar eru skoðaðar er Fiorina ótvíræður sigurvegari.
Skoðanakönnun CNN er áhyggjuefni fyrir fleiri frambjóðendur en
Trump. Þrátt fyrir að hafa virst sigurstranglegastur fyrir nokkrum vikum
og hundrað milljóna Bandaríkjadala
kosningasjóð – stærri en kosningasjóður nokkurs annars af frambjóð-

endunum – hefur Jeb Bush nú mistekist í tvígang að nýta sér kappræður
til að komast aftur í toppbaráttuna.
Scott Walker fær einnig skell í könnuninni og missir fylgi sitt. Nú mælist
hann undir hálfu prósenti en í sumar
var hann meðal efstu manna. Walker
hefur hrapað úr tæplega tuttugu prósentum og niður á botn. Þá leiddi hann
einnig lengi vel í Iowa en það ríki kýs
frambjóðanda fyrst allra. - þea

9. sept.
Donald Trump 32%
Carly Fiorina
3%
Ben Carson
14%
Marco Rubio
3%
Jeb Bush
9%
Ted Cruz
7%
Mike Huckabee 5%
Rand Paul
3%
Chris Christie
2%
John Kasich
2%
Scott Walker
5%

20. sept.
24%
15%
19%
11%
9%
6%
6%
4%
3%
2%
0%

27 þúsund
flóttamenn á
síðustu dögum
króatía Lögregluyfirvöld í Króatíu
sögðu í gær að um 27.000 flóttamenn
hefðu komið til landsins frá því á
miðvikudag. Straumur flóttamanna
beindist til Króatíu eftir að Ungverjar
lokuðu landamærum sínum við Serbíu
með gaddavírsgirðingu.
Ranko Ostojic, innanríkisráðherra
Króatíu, bað flóttamenn um að hætta
að reyna að komast til Vestur-Evrópu í
gegn um Króatíu síðastliðinn föstudag
en þá höfðu um tíu þúsund flóttamenn
komið til landsins á einungis tveimur
dögum. Frá því ummælin féllu hafa
Króatar farið að beina flóttamönnum
aftur til Ungverjalands en markmið
flóttamannanna er að komast til
Slóveníu, sem er hluti af Schengen, og
þaðan til vesturs þar sem landamærin
eru opin. – þea

Það borgar sig að fara með gát í úfnu hrauninu. Mynd/Hörður Jónasson

Bernie Sanders hefur sótt í sig veðrið.
Nordicphotos/AFP

Einn stærsti heiti pottur í heimi
Risavaxinn pottur í Holuhrauni dregur að sér ferðamenn sem vilja baða sig í heitu jökulvatninu sem rennur
undan hraunjaðrinum. Þeir þurfa þó að varast hitasveiflur í vatninu sem hefur farið upp í 50 gráður.

126 fræg styðja
Bernie Sanders

Bandaríkin Will Ferrell. Sarah Silver-

man, Hans Zimmer og Steve Wozniak
eru á meðal 126 bandarískra stórstjarna sem skrifuðu undir stuðningsyfirlýsingu við forsetaframbjóðandann Bernie Sanders í gær.
„Við undirrituð, listamenn, tónlistarmenn og menningarleiðtogar
Bandaríkjanna, erum tilbúin til að
styðja nýja sýn fyrir landið okkar,“
segir í yfirlýsingunni, sem er áhugaverð, ekki síst fyrir þær sakir að
enginn þingmaður eða ríkisstjóri
úr röðum demókrata hefur lýst yfir
stuðningi við Sanders. Sanders sækist eftir útnefningu demókrata til
forsetaframboðs og saxar nú hratt á
forskot Hillary Clinton. – þea

náttúra „Heiti potturinn hlýtur að
vera sá stærsti í heiminum, segir
Hörður Jónasson ökuleiðsögumaður
um nýja baðstaðinn í Holuhrauni.
Hörður var á ferð í Holuhrauni um
síðustu helgi og tók þá meðfylgjandi
myndir á hinum nýja áfangastað sem
jafnt innlendir sem erlendir ferðamenn stefna nú á.
„Þetta er einstakur baðstaður á
heimsvísu,“ segir Hörður. „Heitt
jökulvatn úr suðurenda Holuhrauns,
bræðsluvatn frá Dyngjujökli rennur
norður, undir og í gegnum hraunið
og kemur undan því í norðurendanum. Þetta er mikið magn af vatni,
um 35 til 40 gráðu heitu.“
Í hraunjaðrinum er skál sem
Hörður telur vera um 400 til 500 fer-

metra og því líkast til stærsti heiti
pottur í heimi sem fyrr segir. „Úr
skálinni rennur svo heitt vatn út
og myndar ána sem er um 40 sentimetra djúp. Notalegur straumurinn
í ánni virkar sem nuddpottur,“ lýsir
Hörður.
En það er ýmislegt að varast. Nýja
hraunið er geysi oddhvasst. „Það er
nauðsynlegt að hafa tvenna skó
meðferðis því það þarf vaðskó í ánni
og þó aðallega í heita pottinum sem
er inni í hrauninu,“ segir Hörður.
Þá getur sjálft vatnið verið varhugavert. „Hitastig hefur verið
sveiflukennt, hefur farið í 50
gráður,“ segir í aðvörunarskilti frá
Vatnajökulsþjóðgarði.
gar@frettabladid.is
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Nýjasti baðstaður landsins er jafnframt einn sá áhugaverðasti. Mynd/Hörður Jónasson

ferkílómetrar af hrauni stóðu eftir gosið
sem stóð í Holuhrauni frá 31. ágúst 2014 til
28. febrúar 2015.

Þriðji kosningasigur Tsipras á árinu

hágæða vítamín

Grikkland Vinstriflokkurinn Syriza,
flokkur Alexis Tsipras, mældist með
35 prósent atkvæða í þingkosningum
á Grikklandi þegar um helmingur
atkvæða var talinn í gærkvöldi og
hafði Vangelis Meimarakis, leiðtogi stjórnarandstöðuflokksins Nýs
lýðræðis, lýst yfir ósigri snemma
í gærkvöld. Samkvæmt tölunum
heldur samsteypustjórn Syriza og
Sjálfstæðra Grikkja með um 155 sæti
af 300.
Mjótt var á munum milli Syriza og
Nýs lýðræðis í skoðanakönnunum
undanfarna daga en þegar helmingur
atkvæða var talinn mældist Nýtt lýðræði með 28 prósent atkvæða. Öfgaþjóðernishyggjuflokkurinn Gullin
dögun mældist þriðji stærstur með
um sjö prósent atkvæða. Þá náði
Sameiningarflokkur alþýðunnar,
klofningsframboð úr Syriza, ekki
manni inn á þing.
Tsipras skrifaði alvörugefin skilaboð til stuðningsmanna sinna á
Twitter-síðu sinni. „Fram undan
liggur vegur vinnu og erfiðleika,“
skrifaði hann.

Tsipras boðaði til kosninganna í
kjölfar uppreisnar samflokksmanna
hans sem stofnuðu Sameiningarflokk alþýðunnar, en kosningarnar í
gær eru þriðji kosningasigur Tsipras
á árinu. Flokkur hans var ótvíræður sigurvegari þingkosninganna
í janúar og þá kusu Grikkir gegn skilmálum lánardrottna Grikkja fyrir
nýrri neyðaraðstoð í júlí eins
og Tsipras mælti með. Þó
samþykkti Tsipras að
lokum svipaða skilmála og neitað hafði
verið.
Kosningarnar
eru þær þriðju í
röð þar sem tveir
stærstu flokkar
landsins í sögulegu samhengi,
Nýtt lýðræði og
Pasok, ná ekki
meirihluta. En
áður hafði samanlagt fylgi flokkanna
Alexis Tsipras
rokkað á milli 77 og
87 prósenta. – þea

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

NISSAN PULSAR

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

EINN BEST ÚTBÚNI BÍLLINN
Í SÍNUM FLOKKI

ENNEMM / SÍA /

NM70680

VETRARDEKK FYLGJA ÖLLUM
NÝJUM NISSAN PULSAR Í
TAKMARKAÐAN TÍMA

NISSAN PULSAR

REKSTRARLEIGA
Á SÉRKJÖRUM

ACENTA DÍSIL / EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

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

3.590.000 KR.

Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum Nissan.

STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN PULSAR ACENTA ER MEÐAL ANNARS:

LED dagljósabúnaður, NissanConnect upplýsingakerfi með 7" snertiskjá, íslensku leiðsögukerfi og samþættingu
við snjallsíma fyrir Facebook og Google leit, Bluetooth handfrjáls síma- og hljómtækjabúnaður, leðurklætt stýri með
aðgerðahnöppum, bakkmyndavél, aðalljós með birtuskynjun, upplýsingatölva með 5" litaskjá, sjálfvirkur regnskynjari á
rúðuþurrkum, tvískipt sjálfvirk loftkæling, 16" álfelgur, lykillaust aðgengi og ræsing.

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 söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

OPIÐ FRÁ KL. 12–16

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Vitað um börn og ungmenni sem eru
flutt til landsins á fölskum forsendum
Þess eru dæmi að börn eru flutt til landsins á fölsuðum gögnum. Í skýrslu bandaríska utanríkisráðuneytisins um mansal eru íslensk
stjórnvöld gagnrýnd vegna þess að hér á landi er engin sérhæfð þjónusta fyrir börn sem grunur leikur á að séu fórnarlömb mansals.
Viktoría
Hermannsdóttir

viktoria@frettabladid.is

Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

kristjanabjorg@frettabladid.is

Sakamál Hjá Útlendingastofnun
hefur vaknað grunur um að börn
séu flutt hingað til lands á fölskum
forsendum. Eða að þeir aðilar sem
börnum er ætlað að búa hjá hafi ekki
yfir þeim lögformlega forsjá.
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðstoðarlögreglustjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir lögregluna hafa
rannsakað mansal þar sem grunuð
fórnarlömb voru undir lögaldri.
Alda nefnir að fórnarlamb í mansalsmáli frá árinu 2009 hafi aðeins
verið sautján ára gömul þegar hún
kom fyrst til landsins. „Að öðru leyti
hefur ekki verið haldin nein tölfræði
í málaflokknum utan þessa árs og
því erfitt að festa hendur á fjölda.
En já, það er grunur um þetta, bæði
varðandi hagnýtingu í vændi og eins
vinnumansal.“
Í skýrslu bandaríska utanríkisráðuneytisins um mansal sem kom út í júlí
eru íslensk stjórnvöld gagnrýnd fyrir
lítinn stuðning við málaflokkinn.
Tekið er fram í skýrslunni að hér á
landi skorti þjálfun til þess að greina
mansal í hópi vegalausra barna og
hælisleitenda. Þá skorti sérhæfða
þjónustu til barna og karla sem eru
grunuð fórnarlömb mansals.

Fólk getur hafnað DNA-greiningu
Þorsteinn Gunnarsson hjá Útlendingastofnun segir lögreglu og barnaverndaryfirvöldum gert viðvart þegar
grunur vaknar um að vegalaus börn
séu flutt til landsins án fjölskyldutengsla. Stofnunin sjálf getur kallað
fólk í viðtal og óskað eftir rannsóknum á erfðaefni til að sýna fram

Svokölluð leikfangaganga sem farin er í Gvatemala árlega vegna týndra barna. Foreldrar og aðstandendur krefjast aðgerða gegn mannránum og mansali barna.
Fréttablaðið/EPA

á skyldleika. Fólki er hins vegar ekki
skylt að gangast undir slík próf og
getur hafnað slíkri beiðni. Í þeim
tilfellum þarf lögregla að fylgja eftir
óskum um DNA-greiningu.
„Útlendingastofnun hefur haft
samband við lögreglu og barnaverndaryfirvöld þegar stofnunina grunar
að aðstæður barns séu ekki eins og
framlögð gögn bera með sér. Jafnframt þegar börn eru vegalaus, þ.e.
án forsjáraðila. Útlendingastofnun

H Á D EGI ST ÓN LEI K AR
- L U N C H T I ME OP ERA C ON CERT S -

22 . sep tem b er

Mögulegar ástæður
þess að börnum er
smyglað til landsins

hefur jafnframt kallað fólk í viðtöl og
óskað eftir rannsóknum á erfðaefni
til að sýna fram á skyldleika.“
Röngum gögnum framvísað til að
hjálpa börnum
Þorsteinn segir ekki hafa verið staðfest í neinu máli að börn hafi verið
flutt til landsins til nýtingar af einhverju tagi. Hins vegar hafi verið
staðfest að börn hafi verið flutt til
landsins á grundvelli rangra upplýsinga. Til dæmis rangra forsjárgagna
eða fæðingarvottorða. Þá segir hann
að það hafi komið upp mál þar sem
ljóst sé að gripið hefur verið til þessara ráða til að bjarga börnum úr erfiðum aðstæðum.
„Ekki er alltaf grunur um misnotkun eða nýtingu á börnunum.
Það hafa komið upp mál þar sem
aðstæður eru þannig að frekar sé
verið að hjálpa börnunum eða verið
sé að reyna að komast fram hjá
reglum um ættleiðingar. Útlendingastofnun leggur alltaf áherslu á
að fullnægjandi gögn þurfa að vera
til staðar í öllum málum og sérstaklega í málum barna. Ekki er öruggt að
þeir sem hafa lögformlega forsjá yfir
barni erlendis hafi gefið samþykki
sitt þó að barn dveljist hjá ættingjum
hér á landi. Því er afar mikilvægt að
fullnægjandi gögn séu alltaf lögð
fram í málum barna og að vandað sé
til yfirferðar umsókna.“

Örþrifaráð til þess að koma börnum úr erfiðum aðstæðum í heimalandinu
Ólögleg ættleiðing
Til þess að selja þau í vændi
Til þess að nýta þau í vinnu
Til hagnýtingar í aðrar tegundir
mansals; peningaþvætti og fíkniefnainnflutning

- Oddur Jónsson
- Gissur Páll Gissurarson
- Sigríður Kristjánsdóttir
- Guðrún Ólafsdóttir
- Antonia Hevesi píanó
Þriðjudaga kl. 12.15 í Norðurljósasal - Hörpu.
Frítt inn á þessa fyrstu tónleika.

Þorsteinn
Gunnarsson
hjá Útlendingastofnun

*heimild Unicef: Understanding the causes of child
trafficking as a precondition for prevention

Barnaverndaryfirvöld fá forsjá
barnanna
Þegar kviknar grunur um að vegalaus
börn dveljist hér á landi hefur barnavernd hlutast til um vistun barnsins
og getur sótt um dvalarleyfi fyrir
þeirra hönd.
„Þegar ljóst er að þeir aðilar sem
flutt hafa barnið hingað til lands eru
ekki með lögformlega forsjá verða
barnaverndaryfirvöld að taka forsjána yfir. Útlendingastofnun vísar
frá dvalarleyfisumsóknum fyrir börn
þegar sá sem leggur fram umsóknina hefur ekki til þess lögformlega
heimild. Því er mikilvægt að barnaverndaryfirvöld bregðist skjótt við

Hvað ef þetta væri einhver þér nákominn?

- RAKARINN FRÁ SEVILLA

Það hafa komið upp
mál þar sem aðstæður eru þannig að frekar
sé verið að hjálpa börnunum
eða verið sé að reyna að
komast fram hjá
reglum um
ættleiðingar.

John Kerry kynnti nýja skýrslu um mansal
í heiminum þann 27. júlí sl. Við það tækifæri minnti hann á að baráttan gegn mansali sé gríðarleg áskorun sem allir þurfi að
taka þátt í. „Hvað ef mansalsfórnarlambið
væri einhver sem við þekktum? Hvað ef
það væri nágranni okkar, eða verra eins og
í martröð, sonur eða dóttir eða einhver
nákominn?“
Í skýrslunni eru gerðar athugasemdir við
framkvæmd aðgerðaáætlunar íslenskra
stjórnvalda. Bæta þurfi eftirlit á vinnustöðum, þekkingu saksóknara og dómara
á mansali og efla löggæslu. Þá er sérstaklega tekið fram að það skorti úrræði fyrir
fórnarlömb mansals á barnsaldri og þekkingu til þess að bera kennsl á þau.

svo unnt sé að veita börnum í þessari
stöðu dvalarleyfi á meðan verið er
að vinna í málum þeirra hjá stjórnvöldum.“
Skortur á fræðslu og þjálfun
Þorsteinn segir hingað til hafi skort
viðunandi fræðslu og þjálfun í málaflokknum. Það helgist fyrst og fremst
af fjárskorti. „Fræðsla sem fræðsluhópur á vegum innanríkisráðuneytisins hefur sinnt síðustu mánuði
hefur þó skilað gríðarlegum árangri
og er ljóst að sú mikla vitundarvakning er að stærstum hluta að þakka
þeim einstaklingum sem þar fara
fremstir í flokki.“

RAV4
STORMANDI LUKKA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 76029 09/15

ÆVINTÝRIÐ BÍÐUR

Verð frá 5.210.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Gluggavindhlífar

Lág

innborgun

Leiðsögukerfi
Toyota Touch 2

Tryggt

framtíðarvirði

RAV4 gerir stormandi lukku hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Með öllum RAV4 bílum sem
afhentir verða fyrir lok nóvember fylgir ævintýralegur aukahlutapakki að verðmæti ríflega
560.000 kr. og þar að auki þrefaldir Vildarpunktar frá Icelandair.
Stormaðu til næsta söluaðila Toyota sem fyrst, fjöldi bíla er takmarkaður.
Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

*Alls 45.000 Vildarpunktar.
**Gildir ekki með öðrum tilboðum. Viðkomandi þarf að vera meðlimur í Icelandair Saga Club.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

Dráttarbeisli

Heilsársdekk
frá Goodyear

Fastar

mánaðargreiðslur
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Aurhlífasett að
framan og aftan

50

RAV4 með ævintýralegum aukahlutapakka að verðmæti ríflega
560.000 kr. og að auki þrefaldir
Vildarpunktar Icelandair.*
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Engin sniðganga í Reykjavíkurborg
Dagur B. Eggertsson þiggur ráð frá borgarstjóra Kaupmannahafnar um sniðgöngu. Frekari skref verða ekki tekin fyrr en eftir samráð.
Stjórnmál „Viðbrögð við samþykkt
borgarinnar voru meiri en þegar
Íslands lýsti yfir stuðningi við sjálfstæða Palestínu, sem varð heimsfrétt,“
segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
sem hefur viðurkennt mistök í samþykkt borgarinnar um sniðgöngu á
ísraelskum vörum.
„Við vissum að það yrðu viðbrögð
en þau hafa verið meiri en við bjuggumst við. Sér í lagi vegna þess að samþykktin er gerð í kjölfar ákvarðana
annarra borga, svo sem Kaupmannahafnar og Árósa.“
Kaupmannahafnarborg ákvað að

15. september

sniðganga vörur frá hernumdum
svæðum fyrr í sumar og þar hefur
ákvörðunin ekki dregið jafn mikinn
dilk á eftir sér. Dagur hefur viðurkennt
að orðalag bókunarinnar hafi ekki
verið nákvæmt, þar komi ekki nógu
skilmerkilega fram að átt sé við vörur
frá hernumdum svæðum. Það hafi þó
verið ætlunin.
Hann hefur verið í símasambandi
við borgarstjórann í Kaupmannahöfn,
Frank Jensen og þegið af honum ráð.
„Það var áréttað af honum í fjölmiðlum og á fundum með ísraelska sendiherranum til hverra sniðgöngubannið

18. september

Kveðjutillaga Bjarkar
samþykkt
um að undirbúa og
útfæra sniðgöngu
Reykjavíkurborgar
á ísraelskum vörum
á meðan hernám Ísraelsríkis á landsvæði
Palestínumanna varir.

nám vegna ákvörðunar Reykjavíkurborgar. Helga Árnadóttir,
framkvæmdastjóri Samtaka
ferðaþjónustunnar segir
ferðaskrifstofur hafa fengið
ótal fyrirspurnir og tölvupósta,
afbókanir og haturspóst.
Þrjú þúsund ferðamenn
frá Ísrael sóttu landið
heim á síðasta ári.
„Við höfum verið að
byggja upp ímynd
Íslands sem áfangastaðar. Þetta lýsir
því vel hversu fljótt

Áréttað um
utanríkisstefnu

Fráleit ákvörðun
segir Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson um ákvörðun
borgarinnar. Hún
hafi þegar skaðað
viðskiptahagsmuni Íslands.

hjá utanríkisráðuneytinu.
Ákvörðun
borgarstjórnar ekki
í samræmi
við utanríkisstefnu Íslands
og heldur ekki
til marks um
tengsl Íslands
og Ísraels.

Ríkisstjórnin
fundar
og áréttar
að ákvörðun
borgarstjórnar
sé ekki í
samræmi við
utanríkisstefnu Íslands
og ekki heldur
til marks um
tengsl Íslands
og Ísraels.

orðið berst á tímum samfélagsmiðla.“
Hildur Sverrisdóttir, varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sagði
í gær að borgarstjóri hlyti að íhuga
afsögn sína vegna samþykktar tillögunnar.
Dagur hefur ekki íhugað að segja af
sér. „Ég hef viðurkennt að undirbúningi hafi verið áfátt og tek ábyrgð á
því með tillögu um að fyrri samþykkt
verði dregin til baka. Ekki verða tekin
frekari skref fyrr en eftir nauðsynlegt
samráð. Mér finnst þetta býsna stór
orð hjá Hildi. Ég verð að segja það.“
kristjanabjorg@frettabladid.is

20. september

19. september

Dagur viðurkennir mistök
og telur að
undirbúa
hefði mátt
sniðgöngu
Reykjavíkurborgar á ísraelskum vörum
betur.

náði, aðeins til hernuminna
svæða. Við í borginni munum
líka vera í samráði við utanríkisráðuneyti,“ bætir Dagur við en
ráðuneytið þurfti að árétta utanríkisstefnu sína eftir samþykkt
borgarinnar og að ákvörðunin
væri ekki í samræmi við
utanríkisstefnu Íslands
og ekki heldur ekki til
marks um tengsl Íslands
og Ísraels.
Aðilar ferðaþjónustunnar hafa helst
Dagur B.
orðið varir við uppEggertsson.

Dagur vill draga
til baka
tillögu um að
sniðganga vörur
frá Ísrael og segist ætla að breyta
texta tillögunnar
á fundi borgarráðs á fimmtudag. Það kom
meðal annars
fram í fréttum
Stöðvar 2.

Ákvörðunin
hræsni
segir fyrrverandi
fjármálaráðherra
Ísraels í grein
sem hann skrifaði
í Fréttablaðið um
ákvörðun borgarstjórnar.

Fundi flýtt

Dagur leitar ráða

að beiðni minnihluta borgarstjórnar. Aukafundur fékkst
samþykktur á
þriðjudag. Efni
fundarins verða
tillögur um að
draga til baka
samþykkt borgarstjórnar.

hjá Frank Jensen,
borgarstjóra Kaupmannahafnar.

Hlýtur að íhuga
afsögn

Hann segir
næstu skref vera
að draga tillögu
um sniðgöngu til
baka. Ekki verður
lögð til bætt útfærsla tillögunnar.

segir Hildur
Sverrisdóttir,
varaborgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins, um borgarstjóra. Hann þurfi
að endurvinna
traust borgarbúa.

SKEMMTILEGUR
Á ALLA VEGU
Nýr SKODA Octavia frá 3.420.000 kr.

Íslendingar elska Skoda enda eru vandfundnari bílar sem henta íslenskum fjölskyldum betur. Þeir eru einstaklega rúmgóðir,
sparneytnir, endingargóðir og frábærir í endursölu. Komdu við hjá okkur í Heklu og prófaðu skemmtilega Skoda.
Eyðsla frá
3,8 l/100 km

CO2 frá
99g/km

5 stjörnur í árekstrarprófi EuroNcap

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

www.skoda.is

ekki gleyma að láta
skoða ferðavagninn!
Hafi vagninn ekki verið skoðaður fyrir
30. september næstkomandi leggst
á hann vanrækslugjald hins opinbera.
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skoðUNARsTÖðVAR Um
lANd AllT

wi-fi, ljúffengt gæðakaffi og litaBækur
fyrir Börnin á meðan þú Bíður.

ÖRUGG
biFREiðAskoðUN
Um AllT lANd

Bifreiðaskoðanir - allar tegundir ökutækja

Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum sinnt, s.s. aðalskoðunum, endurskoðunum, breytingaskoðunum, ástandsskoðunum og tjónaskoðunum. Einnig sinnir það skráningarstarfsemi vegna ökutækja, t.d. móttöku
eigendaskiptatilkynninga, og veitir tæknilega þjónustu. Starfsemin er á öllu
landinu og eru starfræktar 32 skoðunarstöðvar í þeim tilgangi.

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

- örugg bifreiðaskoðun um allt land

SKOÐUN

Mannréttindi
handa öllum?
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Halldór

Þ

Magnús
Guðmundsson
magnus@
frettabladid.is

En auðvitað
má hverri
manneskju
með sómatilfinningu vera
slétt sama
um slíkar
afsakanir og
undanbrögð.

að er ekki fjarri lagi að segja að foreldrar séu
stjórnvald í hverri fjölskyldu og í hverju heimilshaldi. Reyndar gegna foreldrar þessari ábyrgðarstöðu innan heimilisins ekki í krafti lýðræðis
heldur aldurs, þroska og vonandi færni til þess
að halda vel utan um fjölskyldu sína og heimili.
Foreldrum ber þannig að gæta þess að öllum líði vel og að allir
njóti grundvallarréttinda, góðrar umönnunar og framtíðarmöguleika til þess að vaxa og dafna um ókomna tíð.
Hlutverk leiðandi stjórnvalds hverrar þjóðar fyrir sig er
ekki ósvipað þessu. Skyldur stjórnvaldsins eru að minnsta
kosti sambærilegar og það veit hvert foreldri að ekki veit á
gott að hygla sumum barna sinna en gefa í senn lítið fyrir
hagsmuni og þarfir annars. Það felst kannski mikil einföldun
í að bera saman stjórnvöld og foreldra með þessum hætti en
stundum er líka gott að einfalda. Einföldunin getur gert okkur
fært að horfa fram hjá flokkum og stefnum, einstaklingum og
hagsmunatengslum. Við getum horft á stjórnvaldið og spurt
okkur að því hvort það virði grundvallarmannréttindi allra
íslenskra þegna? Því miður er svarið nei.
Árið 2007 skrifuðu íslensk stjórnvöld undir samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Ríkin sem skrifuðu
undir samninginn „minnast meginreglna, sem kunngerðar
eru í sáttmála Sameinuðu þjóðanna, þar sem meðfædd göfgi
og verðleikar og jöfn og óafsalanleg réttindi allra manna eru
viðurkennd sem hornsteinn frelsis, réttlætis og friðar í heiminum, eins og segir í upphafi samningsins. Þetta er fallegt.
En þrátt fyrir göfug markmið íslenskra stjórnvalda hefur
samningurinn ekki enn verið fullgiltur á Íslandi. Það er blátt
áfram til skammar fyrir íslensk stjórnvöld. Það er ekkert
flóknara en það og einföldunin á fullan rétt á sér þegar kemur
að grundvallarmannréttindum. Foreldri sem segir Sigga
litla að hann verði að bíða eftir því að fá gleraugu, því það
sé svo kostnaðarsamt að byggja upp fótboltaferilinn hjá Jóa
bróður sem muni efalítið ná hámarki með milljónasamningi
í atvinnumennsku, er ömurlegt foreldri. Það geta einfaldlega
allir verið sammála um.
Málið með samninginn um réttindi fatlaðs fólks er nefnilega að hann veitir fötluðum alþjóðlega og lagalega vernd
fyrir stjórnvaldi sem dregur lappirnar, vísar til efnahagsástands, fjárfestingakosta, vaxtavesens eða hvurn fjárann sem
afsökunin er hverju sinni. En auðvitað má hverri manneskju
með sómatilfinningu vera slétt sama um slíkar afsakanir og
undanbrögð. Annað hvort fer stjórnvaldið á fullt í að undirbúa fullgildinguna og innleiða hana hið snarasta eða ekki.
Nú þegar hafa 156 ríki fullgilt samninginn en Ísland
og Finnland standa ein Norðurlandanna eftir með allt á
hælunum. Í Finnlandi er reyndar unnið að undirbúningi á
fullgildingu en á Íslandi virðist forgangsröðunin vera einhver
önnur. Hver sem hún er þá er hún röng. Svo einfalt er það.
Mannréttindi geta ekki verið aðeins fyrir meginþorra
þjóðar fremur en að flestum í fjölskyldu sé tryggt mannsæmandi líf. Því hljóta allir með snefil af sómatilfinningu að
leggjast á eitt með að sjá til þess að íslensk stjórnvöld hefji
þessa vinnu án frekari tafa og fyrirsláttar og tryggi öllum
þegnum þjóðarinnar mannréttindi.

Þú færð TEMPUR®
koddana BARA
hjá okkur!
www.betrabak.is

Frá degi til dags
Klaufalegur meirihluti
Nú hefur meirihluti borgarstjórnar
Reykjavíkur, eða öllu heldur Dagur
borgarstjóri, ákveðið að afturkalla
tillögu Bjarkar Vilhelmsdóttur
um að sniðganga ísraelskar vörur.
Ástæðan er sú að tillagan var ekki
skoðuð gaumgæfilega þegar hún
var samþykkt af meirihlutanum. Í
stjórnsýslu nútímans er vonandi
að sveitarstjórnarmenn hvar sem
þeir starfa á landinu taki afstöðu til
mála út frá upplýstri umræðu með
nægileg gögn í höndunum til að
vega og meta kosti og galla þeirra
tillagna sem uppi eru hverju sinni.
Þessi skrípaleikur í borgarstjórn
Reykjavíkur er ekki meirihlutanum, borgarstjórn í heild eða
borgarbúum sæmandi. Þó er bót
í máli að menn hafi séð að sér og
ákveðið að draga til baka tillögu
sem enginn veit hvað þýðir eða
gerir.
Tveir milljarðar
Ríkisstjórn ákvað á fundi sínum
síðastliðinn laugardag að veita
tveimur milljörðum króna úr ríkissjóði vegna flóttamannastraums
frá Sýrlandi til Evrópu. Áhugavert er að bera það saman við orð
heilbrigðisráðherra frá í síðustu
viku. Kristján Þór Júlíusson sagði
við Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur,
fréttamann á Stöð 2, að hann gæti
ekki tryggt fjármagn fyrir lyfjagjöf
Fanneyjar Bjarkar Ásbjörnsdóttur,
sem veiktist af lifrabólgu-C þegar
henni var gefið sýkt blóð árið 1983.
Þá sagðist Kristján Þór ekkert
geta gert, fjárveitingarvaldið væri
þingsins. sveinn@frettabladid.is

Inntaka nemenda
í framhaldsskóla

Lög um Menntamálastofnun voru samþykkt á Alþingi í
sumar og hafa þegar tekið gildi og stofnunin þegar tekið til
starfa. Þótt binda verði vonir við starf stofnunarinnar eru
litlar líkur til að hún geti hjálparlaust ratað gegnum þann
frumskóg og ótræði sem einkunnagjöf í grunnskólum og inntaka í framhaldsskóla er komin í.

Tryggvi
Gíslason

fyrrverandi
skólameistari MA

Stjórnsýslustofnun
Stofnunin er stjórnsýslustofnun, eins og segir í lögum, og
skal stuðla að auknum gæðum í skólastarfi. Forstjóri hefur til
ráðuneytis sjö manna ráðgjafarnefnd sem ráðherra skipar til
fjögurra ára. Forstjóri setur á fót fagráð helstu verksviða, skipuð sérfróðum aðilum, til ráðgjafar en ráðherra setur reglugerð
um starf fagráða. Meginverkefni Menntamálastofnunar er að
stuðla að umbótum í skólastarfi, safna upplýsingum og hafa
eftirlit með - og meta árangur skólastarfs, veita upplýsingar og
leiðbeiningar, sinna framkvæmd laga, reglugerða og annarra
stjórnvaldsfyrirmæla og veita ráðherra ráðgjöf. Hér er því um
að ræða aukna miðstýringu í skjóli skrifræðis.
Hæfnismat
Framhaldsskólar fá ekki að nýta sér niðurstöður samræmdra
prófa grunnskóla við inntöku nemenda, en einkunnir gefnar
í bókstöfum. Menntamálastofnun stefnir hins vegar að því að
bjóða nýtt hæfnismat, sem framhaldsskólar geta notað við
inntöku. Ekki hefur þó verið ákveðið hvernig fyrirkomulag
hæfnisprófa verður en þeim verður stýrt af nýrri Menntamálastofnun.

Þá skal forstjóri setja
á fót fagráð
fyrir helstu
verksvið
stofnunarinnar, skipuð
sérfróðum
aðilum.

Ómyndugir framhaldsskólar – skólaþing
Margt í stefnu Menntamálastofnunar – Menntamálaráðuneytis – vekur tortryggni. Huglægt hæfnismat verður í
höndum Menntamálastofnunar og framhaldsskólar fá ekki
að nota niðurstöður samræmdra prófa grunnskóla. Með
þessu er verið að gera framhaldsskóla ómynduga og ósjálfstæða. Það er vond stefna. Til þess að rata gegnum frumskóg
og ótræði, sem einkunnagjöf í grunnskólum og inntaka nemenda í framhaldsskóla er komin í, væri skynsamlegt að efna
þegar til skólaþings þar sem fulltrúar kennara, nemenda og
skólastjórnenda grunnskóla og framhaldsskóla ræða um
færar leiðir í einkunnagjöf og inntöku í framhaldsskóla.

ÚTgáfufélag: 365 miðlar ehf. STjÓrnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir forSTjÓri: Sævar Freyr Þráinsson ÚTgefandi og aðalriTSTjÓri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
aðSToðarriTSTjÓrar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. ISSn 1670-3871
fréTTaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is ÞrÓunarSTjÓri: Tinni Sveinsson tinni@365.is HelgarBlað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is ljÓSmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is framleiðSluSTjÓri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTliTSHönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Ögurstund íslenskunnar
Guðmundur
Andri Thorsson

Í

síðustu viku vakti athygli viðtal
hjá RÚV við Úlfar Erlingsson,
yfirmann tölvuöryggisrannsókna
hjá Google, en íslenskir starfsmenn
þess fyrirtækis hafa séð til þess að
íslenskan er eina litla tungumálið í
heimi sem komið hefur verið fyrir í
máltæknigrunni þar.
Við eigum í vændum umhverfi
og viðmót véla þar sem talað mál
verður í æ ríkara mæli notað. Þegar
fram líða stundir segjum við bíln
um hvert hann eigi að fara, ryksug
unni að fara að ryksuga – og hætta
því – tölvunni að senda tölvupóst
og auðvitað símanum að hringja.
Haldi Íslendingar vöku sinni geta
þeir búið til máltæknigrunn, eins
og þegar er vísir að hjá Google, svo
að hægt sé að notast við íslensku í
samskiptum við hvers kyns vélar og
tækni á nýrri öld. Þetta kostar um
milljarð króna, á tíu árum að sögn
vísindamanna; þekkingin er til.
Haldi Íslendingar ekki vöku sinni
gæti komið til þess fyrr en síðar að
íslenskan deyi út sem lifandi tungu
mál.
Eina þjóðin í heimi …
Íslendingar eru eina þjóðin í heimi
sem talar íslensku. Hætti þeir því
einn góðan veðurdag hverfur jafn
framt heill menningarheimur.

Það er ekki einkamál Íslendinga
að varðveita þetta tungumál – en
engin önnur þjóð getur gert það.
Menningararfur snýst ekki bara
um gömul hús og ásýnd bæja;
hann snýst heldur ekki bara um
þekkingu á aflögðum amboðum,
gömlum vinnubrögðum og hand
verki liðinna tíma; hann snýst ekki
bara um gamla báta, gamla hnúta,
gamla bragarhætti, gamla matar
gerð; allt er þetta að vísu mikilsvert
og allt þarf þetta varðveislu og alúð,
en varðveisla íslenskrar tungu á
tækniöld snýst ekki um hið aflagða
heldur hið óséða. Þetta snýst um að
menningin lifi af á tímum mikilla
og stórfelldra breytinga á tækni og
lífsmáta.
Íslensk tunga þarf að nýtast á
okkar dögum en á ekki að vera safn
gripur, eins og viðskiptaráð stakk
upp á í frægri endemisskýrslu.
Íslensk tunga á ekki að vera vel
fáguð og snoturlega fyrirkomið á
fallegum stað bak við gler á safni.
Hún á að vera í spjaldtölvunni og

Íslendingar eru eina þjóðin
í heimi sem talar íslensku.
Hætti þeir því einn góðan
veðurdag hverfur jafnframt
heill menningarheimur. Það
er ekki einkamál Íslendinga
að varðveita þetta tungumál
– en engin önnur þjóð getur
gert það.

skjásímanum, á bílaverkstæðunum,
hárgreiðslustofunum, íþróttavöll
unum og skólalóðunum, í umferð
inni, í músíkinni, í myndlistinni.
Hún á ekkert endilega að vera
hrein og gljáandi; það má ruglast í
meðferð þágufalls og viðtengingar
háttar og það má grípa til útlenskra
orða og orðatiltækja til að skýra
hugsun. Það má leika sér með málið
– til þess er það.
Íslenskan er ekki útlenska og hún
er ekki latína. Hún er lifandi mál en
ekki dautt, opið kerfi en ekki lokað,
lífheild en ekki dauður hlutur. Hún
verður til í heilabúum, í hugsunum
og hugmyndum, streymir svo fram
úr puttum og í munni okkar sem
hana notum en er ekki sótt inn í
skáp með hvítum hönskum til að
skoða varlega undir útfjólubláu
ljósi; íslenskan er í sífelldri sköpun
okkar sem hana notum og daginn
sem hún verður endanleg er hún
dauð.
Daglegt mál
Íslenskan þarf að vera mál sem
við notum án þess að hugsa okkur
um og án þess að setja okkur í ein
hverjar sérstakar stellingar. Eigi
íslenskan að lifa þarf hún að vera
daglegt mál. Hún hentar vel til
þess. Þetta forna mál hefur lifað af
ýmsar atlögur vegna þess að það er
þjált og frjósamt, tekur við, lagar að
kerfi sínu orð – og lagar kerfi sitt að
nýjum veruleika. „Ótrygg er ögur
stundin“, segir eitt af þessum gömlu
orðatiltækjum sem við sækjum til
náttúrunnar – „ögurstundin“ er
andartakið milli flóðs og fjöru, en
táknar líka úrslitastund. Nú þegar
er allt umhverfi okkar, og þá sér
staklega unga fólksins, mjög ensku

Guðmundur Andri segir að íslenskan eigi ekki að vera safngripur heldur eigi hún að
vera hluti af okkar daglega lífi og nýjustu tækni. NordicPhotos/Getty

skotið, við verðum æ meira vör við
enska hugsun sem stundum er þýdd
með erfiðismunum á íslensku og
þannig mætti áfram telja. Ef til vill
ræður þetta mál – hvort okkur verði
gert kleift að eiga í samskiptum við
vélar framtíðarinnar á íslensku –
úrslitum um það hvort sú gamla
lifir af á nýrri öld.
Menntamálaráðherra hleypti
nýlega af stokkunum átaki til að
efla lestur og læsi hjá ungu fólki.
Það er ágætt. Reyndar veit ég ekki
hvort það er í verkahring ráðherra
að hlutast til um það hvort kennt
skuli að lesa með bandprjóns
aðferðinni eða einhverjum öðrum
aðferðum – mér er nær að halda að
það skipti litlu máli hvaða tækni
sé notuð til að kenna krökkum að
lesa – svo lengi sem þess er gætt að

Sparneytinn Kia cee’d
í ábyrgð til 2022

halda að þeim bókum, lesa fyrir þau
af bókum eins mikið og mögulega
er hægt; væri þess vegna hægt að
kenna þeim standandi á haus; bara
ef maður les og les og les fyrir þau –
þá læra þau að lesa nánast af sjálfu
sér og verða handgengin bókum. En
góður er vilji ráðherra og óskandi
að átaki hans fylgi vitundarvakn
ing meðal landsmanna í þessum
efnum.
En stóra málið er líka þetta: að sjá
til þess að Íslendingar noti málið
daglega og í nánasta umhverfi sínu.
Þar vantar enn nokkuð upp á, þó
að á nýjustu fjárlögum sé að vísu
gert ráð fyrir 30 milljónum króna
til verkefnisins, sem sýnir vissan
skilning stjórnvalda á því að hér sé
um að ræða brýnt úrlausnarefni.
En betur má ef duga skal.

7 ára ábyrgð á öllum
nýjum Kia bílum

Hiti í stýri er staðalbúnaður
cee’d og cee'd Sportswagon eru tveir öflugir meðlimir Kia fjölskyldunnar.
Sportswagon er rúmbetri og hentar því vel þar sem þörf er á meira rými fyrir
farangur. Báðir eru þeir einstaklega sparneytnir og eyða frá 4,1 l/100 km.
7 ára ábyrgð er á öllum nýjum Kia bílum.

Verð frá 3.240.777 kr.
Eða 39.777 kr. á mánuði í 84 mánuði*
Kia cee’d LX 1,4 — dísilbíll.

Kia cee’d bíður þín í Öskju, Krókhálsi 11. Komdu og prófaðu, við tökum vel á móti þér.
ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

*Mánaðarleg afborgun miðast við 25% útborgun og bílalán til 84 mánaða.
8,2% óverðtryggðir vextir. Árleg hlutfallstala kostnaðar 9,8%. Bílalánstölur
eru viðmiðunarverð og geta breyst án fyrirvara.

Fylgdu okkur á facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

SPORT

12

s P o r t ∙ F r É t tA b l A ð i ð

21. sePtember 2015

mÁNUDAGUr

Nýjast
Pepsi-deild karla

FH - Breiðablik

2-1

0-1 Atli Guðnason (72.), 1-1 Jonathan Glenn
(74.), 2-1 Damir Muminovic (78.).

Atli Guðnason skoraði 60. mark sitt
í efstu deild en bikarinn bíður.

Fylkir - Leiknir

3-1

1-0 Ragnar Bragi Sveinsson (21.), 2-0
Jóhannes Karl Guðjónsson (27.), 3-0
Ragnar Bragi Sveinsson (30. víti), 3-1 Sindri
Björnsson (90.)

Hin annars mjög sterka Leiknisvörn
er að opnast á lokasprettinum en
liðið er búið að fá á sig sex mörk í
síðustu tveimur leikjum.

Fjölnir - Víkingur

4-3

1-0 Kenni Chopart (23.), 2-0 Bergsveinn
Ólafsson (28.), 3-0 Aron Sigurðarson (39.),
3-1 Ívar Örn Jónsson (44.), 3-2 Hallgrímur
Mar Steingrímsson (46.), 4-2 Guðmundur
Böðvar Guðjónsson (84.). Rautt: Gunnar
Már Guðmundsson, Fjölni (45.+2).

Þrátt fyrir tapið eru Víkingar öruggir
um sæti sitt og spila þriðja tímabilið
í röð í efstu deild.

Keflavík - ÍA

0-4

0-1 Garðar Gunnlaugsson (15.), 0-2 Þórður
Þorsteinn Þórðarson (24.), 0-3 Hallur
Flosason (30.), Garðar Gunnlaugsson (50.).

Keflvíkingar virðast ætla slá „stigametið“ með stæl og jafnvel „markametið“ líka.

ÍBV - Valur

Heimir Guðjónsson svekktur eftir að Blikar skora annað markið sem tryggði sigurinn. Fréttablaðið/AntonBrink

Kampavínið áfram í kæli
Breiðablik frestaði fagnaði FH-inga með því að vinna liðið í 20. umferð Pepsi-deildar karla. Leiknismenn
eru í mjög vondum málum eftir skell í Lautinni og flotta endurkomu ÍBV gegn Val í Vestmannaeyjum.
Breiðablik á ekki
að vinna Fjölni á heimavelli sínum í
Kaplakrika næsta laugardag.
mikinn möguleika á að verða
Blikar gulltryggðu Evrópusætið
Íslandsmeistari karla í fótbolta, en
með sigrinum í gær, en það var þeirra
liðið var samt staðráðið í því í gær
aðalmarkmið. Arnar Grétarsson er,
að láta FH-inga ekki fagna titlinum
eins og flestir sem fylgjast með Pepsiá sínum heimavelli. FH þurfti
deildinni vita, búinn að smíða ansi
aðeins jafntefli í Kópavoginum í
gott fótboltalið í Kópavoginum.
gærkvöldi til að tryggja sér sjöunda
Leikirnir gegn efstu liðunum
Íslandsmeistaratitilinn en allt kom
fyrir ekki.
hafa verið mjög flottir. Blikar náðu
Útlitið var gott þegar Atli Guðnaí jafntefli gegn FH á útivelli þar
son kom FH yfir á 72. mínútu með
sem verðandi Íslandsmeistararnir
jöfnuðu í uppbótartíma og unnu FH
sínu 60. marki í efstu deild. Blikar
svöruðu því með tveimur mörkum á
svo í gær.
næstu sex mínútum, en þar voru að
Breiðablik gerði enn fremur tvö
verki Jonathan Glenn (en ekki hver?)
jafntefli við KR og vann Valsmenn í
og Damir Muminovic.
tvígang, 1-0. Þetta eru níu stig af tólf
mögulegum gegn liðunum sem eru og
FH verður að bíða í eina viku í það
Nicotinell-Fruit-NEW-5x10 copy.pdf
1
12/08/15
13:18
minnsta en
verður meistari með því
voru í baráttu
um titilinn.
F ó t b o lt i

Leiknir í vandræðum
Nýliðar Leiknis eru í vondum málum
þegar tvær umferðir eru eftir, en liðið
er enn með fimmtán stig, nú fjórum
stigum frá öruggu sæti eftir glæsilega
endurkomu Eyjamanna í gærkvöldi
sem tryggði þeim eitt stig gegn Val í
Vestmannaeyjum.
Leiknismenn horfðu eflaust ágætlega
björtum augum til síðustu þriggja
leikjanna þrátt fyrir stöðuna, en
liðið átti eftir leiki gegn Fylki, sem
hefur verið slökkt á, og Keflavík, sem
er löngu fallið.
E n Fy l k i s m e n n d ú k ku ð u
upp með stjörnuframmistöðu í
Lautinni í gær og voru komnir 3-0
yfir gegn Leiknismönnum eftir
hálftíma. Leiknir hefur átt í miklu

basli með að skora í allt sumar og
setti ekki sárabótarmark fyrr en í
uppbótartíma.
Ástæðan fyrir því að Leiknir hefur
hangið í séns í fallbaráttunni þetta
lengi er sterkur varnarleikur liðsins
og skipulag. Það var aðeins búið að
fá á sig 23 mörk eftir 18 umferðir, en
nú er vörnin að opnast á versta tíma.
Breiðhyltingar eru búnir að fá á sig
sex mörk í síðustu tveimur leikjum
og virðast stefna hraðbyri niður um
deild.
Keflavík þarf enn fimm stig til
að verða ekki slakasta liðið (hvað
stigin varðar) í sögu tólf liða deildar.
Þá er það aðeins fimm mörkum frá
„markametinu“ yfir flest mörk fengin
á sig í tólf liða deild. tomas@365.is

NICOTINELL FRUIT
Ódýrasta Nicotinell
lyfjatyggigúmmíið!

Nicotinell Fruit lyfjatyggigúmmí, inniheldur 2 eða 4 mg 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. Ekki má nota Nicotinell Fruit ef þú reykir ekki eða ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefna lyfsins. Ráðlagður
skammtur fer eftir því hversu háð/-ur þú ert reykingum. Þú skalt nota Nicotinell Fruit 4 mg ef þú ert með mikla nikótínþörf, reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring eða ef þér hefur ekki tekist að hætta að reykja með
notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Annars skaltu nota Nicotinell Fruit 2 mg ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins skaltu íhuga minni skammt í staðinn.
Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð, látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds, tyggið aftur þegar bragðið dofnar, endurtakið í um 30 mínútur. Ekki má kyngja lyfjatyggigúmmíinu. Í upphafi meðferðar skaltu
venjulega nota eitt stk á 1-2 klst. fresti þegar þú finnur fyrir reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stk í á sólarhring. Þú mátt ekki nota fleiri en 25 af 2 mg eða meira en 15 af 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Lengd
meðferðar er einstaklingsbundin en varir yfirleitt í a.m.k. 3 mánuði, þá skal draga úr fjölda stk. smám saman. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 stk á sólarhring og er ekki mælt með notkun lengur
en í 1 ár. Sumt reykingafólk gæti þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Leitaðu faglegrar ráðgjafar hjá lækni eða lyfjafræðingi ef þú getur ekki hætt að nota lyfið eftir eitt ár eða ef þér tekst
ekki að fækka fjölda reyktra sígaretta eftir 6 vikur. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er tilbúinn 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. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing áður en þú notar Nicotinell því ekki er víst þú megir nota lyfið ef þú: hefur fengið einhverja hjarta eða æðasjúkdóma, sykursýki, ofvirkan
skjaldkirtil/nýrnahettur, ert með alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi, með magasár, gervitennur, barn á brjósti eða ert á meðgöngu. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá
notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 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

3-3

1-0 Jose Enrique (16.), 1-1 Patrick Pedersen
(23.), 1-2 Sigurður Egill Lárusson (55.), 1-3
Kristinn Freyr Sigurðsson (60.), 2-3 Gunnar
Heiðar Þorvaldsson (80.), 3-3 Ian Jeffs (82.).

Patrick Pedersen (13) er með tveggja
marka forskot á Jonthan Glenn í
baráttunni um gullskóinn.

KR - Stjarnan

0-3

0-1 Veigar Páll Gunnarsson (32. víti), 0-2
Guðjón Baldvinsson (46.), 0-3 Pablo Punyed
(78.). Rautt: Stefán Logi Magnússon, KR (27.)

KR hefur aðeins fengið tvö stig í
síðustu þremur leikjum og á á hættu
að missa Evrópusætið sitt.
Efri hluti
FH
Breiðablik
KR
Valur
Fjölnir
Stjarnan
Neðri hluti

45
40
36
33
33
27

Fylkir
ÍA
Víkingur
ÍBV
Leiknir
Keflavík

25
23
22
19
15
7

Við stöndum saman allir
sem einn! #skeidin#pepsi365
Rögnvaldur Ágúst

@reginskytta

Lyfjaauglýsing

Uppskrift að chili-sUltU

Guðrún Þórðardóttir hefur ásamt vinkonum
sínum selt ljúffengar sultur á Grímsævintýri,
hátíð kvenfélags Grímsstaðahrepps. færri
fengu krukku af chili-sultunni þeirra en vildu.

Fyrirtæki - Húsfélög
—————————
Við bjóðum upp á
sjálfvirkan hurðaopnunarbúnað ásamt
uppsetningu og
viðhaldi
Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir
aðgengi fatlaðra.
Áratuga reynsla af búnaði
tryggir gæðin.
Járn & Gler ehf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík
S: 58 58 900-

www.jarngler.is

12v 0,8A

12v 5,5A

fýlUstóllinn
fær nýtt líf

EndUrnýtinG Eftir stutt námskeið í bólstrun er hægt að breyta lúnum húsgögnum heimilisins í fallega húsmuni.

s

ífellt fleiri Íslendingar
sækja styttri námskeið í
bólstrun með það í huga að
endurnýta og flikka upp á eldri
húsgögn heimilisins. Rebekka
Halldórsdóttir er ein þeirra en
hún hefur prjónað, heklað og
saumað stóran hluta ævi sinnar.
Þegar hún sá auglýst byrjenda
námskeið í bólstrun ákvað hún
að skella sér enda löngum þótt
bólstrun heillandi. „Námskeiðið
var mjög skemmtilegt og lær
dómsríkt. Þar áttu þátttakendur
að koma með eigin stól til að
vinna með og gátu það í raun
verið alls kyns stólar; borðstofu
stólar, eldhússtólar eða minni
stólar.“
Stóllinn sem Rebekka tók í
gegn á sér smá sögu að hennar
sögn. „Fjölskyldan flutti til Dan
merkur fyrir nokkrum árum.
Við seldum öll húsgögnin okkar
fyrir brottför og komum því út
í tómt hús. Við skelltum okkur
því í Rauðakrosshúsið í bænum
og þar gróf ég upp þennan fína
stóll sem kostaði aðeins 3.000
kr. Stóllinn hefur gengið undir
nokkrum nöfnum hjá öðrum
fjölskyldumeðlimum, t.d. „ljóti
stóllinn“ og „fýlustóllinn“. Mað
urinn minn hefur nokkrum
sinnum reynt að losna við hann
en ég hélt nú ekki. Hann leit áður
hræðilega út en í dag er hann
mjög fallegur og allir eru sáttir.“
Það var Kristján E. Ágústs
son húsgagnabólstrari sem
leiðbeindi hópnum. „Hann er
mjög flottur kennari og hafsjór
þekkingar og svo sannarlega
með húmorinn í lagi. Þar sem ég
var nýgræðingur á þessu sviði
kunni ég nánast ekkert fyrir og
fannst t.d. öll tól og tæki vera
risastór. Skærin voru t.d. eins og
sveðjur!“
Námskeiðið kveikti áhugann

nýtt líf ,,Hann leit áður hræðilega út en í dag er hann mjög fallegur og allir eru
sáttir,” segir Rebekka Halldórsdóttir.
MYND/GVA

fýlUstóllinn
Er nú
stórGlæsilEGUr.

fýlUstóllinn
fyrir
brEytinGUna.

hjá Rebekku sem langar til að
læra meira á þessu sviði. „Mér
finnst líka meiri vakning meðal
fólks varðandi endurnýtingu
eldri húsgagna sem er jákvæð
þróun. Draumaverkefnið er æðis

legur sófi sem við hjónin fengum
úr dánarbúi stjúpmóður eigin
manns míns. Hann er mjög gam
all og það gæti verið spennandi

að takast á við það verkefni.“

n starri@365.is

FINN TV skenkur
120 cm kr. 68.300

FINN sófaborð kr. 62.900

HYPE stólar kr. 35.990

MINIMAL kr. 9.980

DIONE stóll kr. 133.500

FINN skenkur160 cm kr. 138.700

GYRO stóll kr. 167.900

FINN TV skenkur
150 cm kr. 79.800

CALVIN tungusófi 269X153 cm kr. 227.400
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Fólk|

Eitt mesta úrval landsins
af eldhúsblöndunartækjum

sultugerð Guðrún á markaði kvenfélags Grímsneshrepps, ásamt Friðsemd Erlu Þórðardóttur, en þær hafa ásamt kristínu Hlíf
Ríkharðsdóttur, búið til sultur og selt við góðar undirtektir.
mynd/GuðRÚn ÞóRðaRdóttiR

Talis S VARIARC
m. úðara

Talis S VARIARC

Talis S VARIARC
m. úðara

sultugerð
í grímsnesi

haustverkin Guðrún Þórðardóttir hefur ásamt vinkonum sínum selt ljúffengar sultur á Grímsævintýri, hátíð Kvenfélags Grímsstaðahrepps. Færri
fengu krukku af chili-sultunni þeirra en vildu. Við fengum uppskriftina.

É

Talis S
m. úðara

FOCUS 160

FOCUS 160

g er alin upp við að fara í berjamó og búa til
afurðir úr berjunum. Móðir mín gerði alltaf
sultur og saft. Um síðustu helgi fór ég í ber
vestur á Barðaströnd og vikan hefur farið í að vinna
úr berjunum. Ég tíni aðallega bláber,“ segir Guðrún Þórðardóttir, varforseti Kvenfélagasambands
Íslands, en hún gefur lesendum tvær uppskriftir að
ljúffengum sultum.
Guðrún segir tilvalið að frysta berin og nýta yfir
veturinn eða búa til saft og frysta.
„Ég flokka yfirleitt bestu berin frá og frysti. Fyrir
nokkrum árum keypti ég mér sérstakan pott sem
ég sýð berin í þannig að safinn fer í eitt hólf. Mjög
handhægt og sparar mikla vinnu. Saftina set ég í
flöskur og í frost en það er svo gott að eiga ber og
saft í frysti sem hægt er að nota í matargerð allan
veturinn. Frosin aðalbláber eru algjört sælgæti og
barnabörnin mín hakka þau í sig,“ segir Guðrún.

Talis S

LOGIS 260

FOCUS 260
m. úðara

LOGIS 160

Gæði fara aldrei úr tísku

Dragháls 14-16 · 110 Reykjavík
Sími 4 12 12 00 · www.isleifur.is

grímsævintýri
„Undanfarin ár hef ég geymt svolítið af berjum og
saft til að vinnu sultur fyrir Grímsævintýri sem
Kvenfélag Grímsneshrepps stendur fyrir árlega. Þar
höfum við þrjár vinkomur, Friðsemd Erla Þórðardóttir og Kristín Hlíf Ríkharðsdóttir, gert nokkrar
tegundir af sultum og selt við góðan orðstír. Eitt
árið fórum við í Húsdýragarðinn og bauðst að fara
þangað aftur í ár. Sulturnar okkar seldust hins vegar allar upp á Grímsævintýrunum og meðal annars
fengu færri chili-sultu en vildu,“ segir Guðrún.
Chili-sulta
3 stk. rauðar paprikur
5 stk. stór chili
1 1/2 bolli borðedik
5 1/2 bolli sykur
4 tsk. sultuhleypir
Hreinsa þarf vel bæði paprikur og chili þannig að engin fræ verði eftir. Síðan maukað í matvinnsluvél.
Allt nema sultuhleypir sett í pott og látið
sjóða í um 15 mín. Eftir það er
sultuhleypirinn settur í og
látið sjóða í um 2-3 mínútur. Setjið í krukkur og lokið strax.

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.

girnileg sulta Gott er að gæða sér á heimatilbúinni sultu
með góðu og grófu brauði.

Drottningarsulta
500 g íslensk jarðarber
Stór banani skorinn í bita
400 g hrásykur
Safi úr 1/2 sítrónu
2 msk. dökkt romm (má sleppa)
Niðurskorin jarðarber, banani, sítrónusafi og sykur
allt sett saman í skál og blandað vel
saman. Setjið plast yfir skálina og
látið standa í 2-3 tíma.
Setið í pott og látið suðuna koma
upp og sjóðið í 4-5 mín. Ef
vill má setja 2 teskeiðar af
hleypiefni en þarf ekki. Hellið í
krukkur og lokið strax.
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
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Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall

Þórarinn
Thorarensen

Löggiltur
fasteignasali

Sölustjóri
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 692 5002

Rúnar
Óskarsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
/ MBA
Sími 895 0033

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali

Andrésbrunnur
14 Í DAGVættaborgir
86
OPIÐ HÚS
MILLI KLUKKAN
14:00 OG 15:00
Opið hús mán. 21. sept.
Opið hús mán. 21. sept.
kl. 17:30-18:00

24,9 m

kl. 18:00-18:30

44,5 m

Seld
Seld
Seld
Frum

Fallegur sumarbústaður í Borgarfirði.

 2ja herbergja íbúð skráð skv. Þ.Í. 70,5 fm  Hæð á tveimur hæðum
 Lyftuhús
 4 herbergja, 142,3 fm. Þar af 22,8 fm bílskúr
 Þvottahús innan íbúðar
 4 svefnherbergi
 Stórar suðursvalir (ca.11 fm)
 Þvottahús innan íbúðar
 Rúmgott svefnherbergi
 Sólríkur suðurgarður
Hólmvað
2.hæð 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur
 Stórkostlegt
útsýni
hæðum
með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist
Falleg eign
 Norður og suður svalir
fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-

Sumarhús við Langá

hús fyrir miðhluta Langár. Það
Eignamiðlun
hefur til sölu
elin@fasteignasalan.is
Sími: 695
8905er að ræða
bergi
og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar
og tæki.Um
4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
stendur um 12 kílómetra upp með
Bræðrasel
við Hólmvað
Langá 2-4
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur sumarhús,
hæðum og með
sér inngang.
ánni frá Snæfellsnesvegi og 2,5
á Mýrum,
311 Borgarbyggð.
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar
íbúðir lausar.
Traustur byggingaaðili.kílómetra frá næsta húsi, á milli

Háholt
Pétur sími 897
004714,ogMosfellsbær
Grétar sími 861 Bræðrasel
1639 löggiltir
stendurfasteignasalar
á átta hektara
Sími: 588 5530 •
eignarlandi
við Langá á Mýrum.
verða
á
staðnum
og
taka
á
móti
áhugasömum
berg@berg.is www.berg.is •
Aðalhúsið er 95 fm að stærð með
þremur tveggja manna svefnBerg
fasteignasala,
Háaleitisbraut
58
herbergjum
og tveimur baðherPétur Pétursson
bergjum.
Sími
588fasteignasali
5530 • Netfang: berg@berg.is Minna húsið er 17 fm
lögg.
og skiptist í herbergi og geymslu.
Petur@berg.is
Pétur
Pétursson lögg. fasteignasali
Bræðrasel var byggt árið 1968
og upphaflega notað sem veiði-

GSM 897 0047

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V. 23,9 m. 1997
Petur@berg.is

Orrahólar.

jarðanna Stangarholts og LitlaFjalls.
Um helmingur landsins er vaxinn kjarri en helmingur er mýrlendi og lyng.
Húsið hefur verið endurnýjað
undanfarin ár, meðal annars hefur
það verið einangrað upp á nýtt,
gólf endurnýjað og húsið klætt að
utan auk þess sem eldhúsið hefur

Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali Lögfræðingur

Guðbjörg G.
Blöndal

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Stefán Már
Stefánsson

Bæjargil.

Glæsileg 127 fm. 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

Nánari upplýsingar hjá
fasteignasölunni Eignamiðlun,
Grensásvegi 11, sími 588 9090.

Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott
eldhús. Sólpallur í suður. V. 56,9 m. 8504

Brynjólfur
Snorrason

OP

Grundarstígur 7 Glæsilegt 5 herbergja

einbýlishús á þremur hæðum á frábærum stað í Rvk.
Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Einbýlishús á Breiðdalsvík.

verið gert upp. Minna húsið hefur
verið gert upp að hluta.
Bræðrasel er einstök eign. Þaðan er útsýni til fimm jökla, mikið
næði, en jafnframt skemmtilegt líf
við eina bestu laxveiðiá landsins.
Helsta reiðleiðin úr Borgarfirði
yfir á Snæfellsnes liggur fram hjá
húsinu. Veiðiréttur í Langá fylgir
ekki með húsinu.

Gunnlaugur A. Ásdís Írena
Björnsson
Sigurðardóttir

IÐ

Vandað 189 fm. parhús á vin
Lokuð gata, góður garður og
hús. Stutt í gönguleiðr og skó
flottum stað í Mosó. V. 42,5

Finndu okkur
á Facebook

OP
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S

Klapparhlíð.

Lindarbyggð. Mo

IÐ

HÚ

S

Hvammabraut.

Móaabarð. Hafna

Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
195 fm. einbýli við Móabarð í
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
með
sér inngangi. Fallegar innréttingar.
Stór og5björt
í Hafnarfirði.
Stórar
svalir í vestur.
2 góð
flotthús
eldhús og baðherbergi. L
Hraungata 1 - 3fjölbýli
íbúðir
eftir!
Lautasmári
- opið húsHvammabraut
þriðjudag 22
sept.
Akurgerði
18 - Einbýlishús
- Opið
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrirTilgóða
3 svefnherbergi.
Flott baðherbergi
herbergiíbúð
og rúmgóð
stofa.
V. 22
m.einbýlishús
8648 á sjávarlóð í Vatnssýnis og sölu stofa.
vandað
og vel hannað Glæsilegt
átta íbúðaeldhús.Falleg
um 120 fm. 4ra. herbergja
á jarðhæð
í Laus
Velstrax.
skipulagt
stórt
eign. V. 9,8 m. 8623
þvottahúsi
inn af. V. 31
lyftuhús á góðummeð
útsýnisstað
í Urriðaholti.
3ja m. 8635
Lautasmára 5. Á hæðinni eru tvö herb., og innanleysu. Húsið er 350 fm með ca 50 fm innbyggðum
og 4ra herbergja íbúðir allar með stæði í opnu
bílskýli, stærðir 140-176 fm. Bjartar íbúðir með
stórum svölum, vönduðum innréttingum, tækjum
og gólfefnum að hluta. Nánari upplýsingar og
teikningar á skrifstofu.

gengt er í stórt sjónvarpsrými í kjallara sem gæti
mögulega verið í útleigu. Björt stofa með útgangi
úr á stóran sólpall í suður. Opið hús þriðjudaginn
22.09. frá kl. 17.30 - 18.00. Frekari upplýsingarar
veitir Gunnlaugur 617 5161.

bílskúr. 5-6c stór svefnherbergi og miklar stofur.
Hér eru miklir möguleikar til að hanna og fullklára
flott hús á einstökum stað. V. 29,9 m. Opið hús
miðvikudaginn 23. sept. kl 18:00- 18:30 Uppl
veitir Bogi löggiltur fasteignasali gsm 6993444

Fitjahlíð Skorradal - Sumarhús

Friggjarbrunnur - Parhús

Bakkasel - Aukaíbúð.

Húsið er 195,2 fm. ásamt
sérstæðum 41,2 fm. bílskúr,
samtals 236,4 fm. Ytra byrði
hússins er mikið endurnýjað,
þak og gluggar. 419 fm. eignarlóð.
Glæsileg eign sem býður upp á
mikla möguleika.
Allar nánari upplýsingar veitir
Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Sumarhúsið skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús,
baðherbergi , tvö svefnherbergi og svefnloft. Góð
verönd þar sem skipt var um dekk síðasta sumar
og heitur pottur. Bústaðurinn er með rafmafnskyndingu og einnig er kamína í stofu.
Bátaskýli og sex manna gúmmýbátur . V. 17,5 m
Uppl´veitir Bogi Löggiltur fasteignasali gsm 6993444

Vel skipulagt parhús í vesturenda. Húsið er skráð
180 fm með innbyggðum 25 fm bílskúr. Húsið er
á tveimur hæðum með fjögur herbergi, þvottahús
og sjónvarpshol á efri hæð og stofur og eldhús á
neðri. V. 48,5 m. Laust til afhendingar.
Uppl veitir Bogi Löggiltur fasteignasali 6993444
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Húsið er á þremur hæðum með séríbúð í kjallara.
Húsið er skráð alls 233,7 fm með innbyggðum
bílskúr 26,2 fm. Húsið er klætt að utan, tvennar
svalir, sólpallur og afgirtur sameiginlegur garður í
góðri rækt með leiktækjum fyrir börn. Í kjallara er
útbúið sér íbúðarrými með sérinngangi. V. 47,9 m.
Uppl veitir Bogi Löggiltur fasteignasali 6993444

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.

Laugavegur 86-94 - Þrjár 2ja herbergja íbúðir

Smiðjuvegur - Kópavogi. Iðnaðarhúsnæði.
Mjög vandað og vel staðsett 313,4 fm. iðnaðarhúsnæði við Smiðjuveg í Kópavogi. Hæðin er
276,3 fm. að stærð auk 37,1 fm. millilofts. Salur
með allt að 6,5 metra lofthæð. Góðir gluggar
og háar innkeyrsludyr. Húsið var klætt að utan
árið 2014. Aðkoma að eigninni er góð og fjöldi
bílastæða er fyrir framan og við gafl hússins
á malbikuðu bílaplani. <B>Eignin stendur á
áberandi stað innst við Smiðjuveg, blasir við
allri umferð um nýbýlaveg og hefur því mikið
auglýsingagildi.

verð 49,9 millj.

Úthlíð – Biskupstungum. Glæsilegt sumarhús.
Glæsilegur og mjög mikið endurnýjaður 58,9 fm.
sumarbústaður á glæsilegum útsýnisstað í Úthlíð í
Biskupstungum auk tveggja nýrra 18,0 fm. bílskúra
á lóðinni, sem nýttir hafa verið undir golfbíl, fjórhjól
og vélsleða. Stórar og skjólsælar verandir með
miklu útsýni og heitum potti.Nýr lóðarleigusamningur er um lóðina og eru 24 ár eftir af honum.
Mögulegt væri að fá lóðina
keypta af landeiganda.Frábært útsýni að heklu
og víðar.

Höfum fengið í sölu þrjár íbúðir á 3. hæð hússins við Laugaveg 86-94, sem er nýlegt og vandað fjölbýlishús með lyftu.
Íbúðirnar hafa verið í skammtímaleigu hluta úr ári og hefur verið samþykki innan hússins að heimila slíka leigu. Eitt sér
bílastæði fylgir hverri íbúð á baklóð hússins.
Íbúðirnar seljast í einu lagi og skiptast þannig:
• 2ja herbergja 82,6 fm.
• 2ja herbergja 92,4 fm.
• 2ja herbergja 94,5 fm.
nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. jónsson lögg. fasteignasali.

Kaplaskjólsvegur. Glæsilegt raðhús.

Dimmuhvarf - Kópavogi. Glæsileg fasteign.
Glæsilegt og mikið endurnýjað 153,6 fm. pallabyggt raðhús á þessum vinsæla og eftirsótta stað
í Vesturbænum. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar
ásamt innihurðum. Húsið var hannað að innan af
Rut Káradóttur og er búið að endurnýja (2012)
m.a. eldhús, baðherbergi, sólbekki, milliveggi og
innihurðir ásamt því að öll gólf voru flotuð og loft
tekin niður með innfelldri lýsingu. Arinn í stofu.
Glæsileg afgirt verönd til suðausturs. Frábær staðsetning í göngufæri við skóla, sundlaug o.fl.

verð 62,9 millj.

Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum
bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu,
eldhúsi, arinstofu og herbergjum, ýmist úr hnotu
eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjónvarpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með
2,8 upp í 3,4 metra lofthæð. Fimm herbergi, eitt
hannað sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og
hjónaherbergi með fataherbergi og sér baðherbergi innaf. Auk þess eru tvö önnur baðherbergi í
húsinu. Lóðin hallar þannig að gengt er úr stofum á
efri hæð út á mjög stóra verönd með skjólveggjum
og nuddpotti. Grasflatir eru litlar og upphaflegur
náttúrugróður látin halda sér víðast hvar.

verð 125,0 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.

langalína

Langalína 28- 32, Sjálandi. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 103 -189 fermetrar og verða afhendar með
vönduðum innréttingum frá Brúnási og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða stórum
timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 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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Laufásvegur 20. Útsýni yfir Reykjavíkurtjörn.

Krókamýri 12 - Garðabæ.

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.

Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað í Garðabæ. Húsið að utan og þak eru nýlega
máluð. Að innan er húsið í mjög góðu ástandi. Stofa með gluggum í suður og vestur. Fjögur herbergi. Mögulegt væri að
byggja bílskúr á lóðinni. Lóð með tyrfðum flötum og viðarverönd. Staðsetning eignarinnar er mjög góð og stutt er í skóla,
íþróttasvæði og aðra þjónustu. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

verð 44,9 millj.
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verð 42,5 millj.
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Þorláksgeisli 86 - endaraðhús.

klapparhlíð 7 – Mosfellsbæ. endaíbúð.

skógarsel 43. sérinngangur.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 185,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum á
frábærum útsýnisstað. Innbyggður bílskúr er 29,7 fm. að stærð og er hluti af stærð
hússins. Björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Verið velkomin.
56,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og vel skipulögð 90,0 fm. endaíbúð auk sér geymslu á hæðinni. Gluggar eru í
3 áttir og sérinngangur af svölum. Miklar mahogny innréttingar í eldhúsi. Björt stofa.
Suðursvalir með viðarklæddu gólfi. Húsið er klætt að utan með báruáli og harðviði.
Mjög góð staðsetning, stutt í skóla og þjónustu.
34,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.30 – 18.00
Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Sér inngangur er í
íbúðina frá svalagangi. Fallegar eikarinnréttingar frá Brúnási. Samliggjandi borð- og
setustofa með stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi.Flísalagðar suðursvalir. Sér
stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur. Íbúð merkt 0307. 54,9 millj.
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víðihlíð - suðurhlíðar reykjavíkur.

naustabryggja. útsýnisíbúð, stórar svalir

eiðisMýri 30 – seltjarnarnesi. 60 ára og eldri

Mjög fallegt og vel skipulagt 308,9 fm. sérbýli með innbyggðum bílskúr á fallegum
og grónum stað í Suðurhlíðum Reykjavíkur, stutt frá fallegum útivistarsvæðum og
gönguleiðum. Um er að ræða tvær efri hæðir í þriggja hæða raðhúsi. Glæsilegar
stórar samliggjandi stofur, stórt nýlegt og vandað eldhús og 5 svefnherbergi.
Mögulegt er að bæta við svefnherbergjum ef vill.
69,9 millj.

Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað.
Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni með frábæru útsýni yfir voginn og víðar og er
útgengt á þær úr einu herberginu og úr stofu. Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma.
Íbúðin er einstaklega vel skipulögð með stóru hjónaherbergi með fataherbergi og
baðherbergi innaf. Tvö barnah. með sér baðherbergi með sturtu.
46,5 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45
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. Íbúð merkt 0103. Verið velkomin.
31,9 millj.

SÉRBÝLI

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA

dyngjuvegur.

rauðalækur – 5 herbergja á efstu hæð

garðatorg - garðabæ.

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.
69,9 millj.

Mjög björt, fallega og vel skipulögð 98,7 fm. íbúð á 3. hæð, efstu, við Rauðalæk, að
meðtalinni 3,9 fm. sér geymslu í kjallara hússins. Íbúðin skiptist í hol, samliggjandi
skiptanlegar stofur, rúmgott eldhús með góðum innréttingum, 2 barnaherbergi,
hjónaherbergi með fataskápum og baðherbergi með sturtuklefa. Svalir til suðurs og
fallegt útsýni.
39,9 Millj.

Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, 2 herbergi
og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir til suðurs
með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt fyrir
framan húsið. Virkilega falleg eign í miðbæ Garðabæjar
43,9 millj.

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

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.

ÁlfHEimaR 44 104 Rvk.

ÁlmHolt 17 270 mosfEllsbÆ

stRandasEl 1 109 Rvk.
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Björt og vel skipulögð ca 109 fm 4-5 herbergja íbúð á 3. hæð við Álfheima í
Reykjavík. Stórar og bjartar stofur, svalir til suðvesturs og sér herbergisgangur. Eignin verður sýnd mánudaginn 21.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 34,6 m. 9028
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Þriggja til fjögurra herbergja 88 fm íbúð með sérinngang á frábærum stað í
Mosfellsbæ. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýli og er staðsett alveg innst í löngum
og rólegum botnlanga. Á gólfum er nýlegt plastparket og nýlegar flísar.
Eignin verður sýnd mánudaginn 21.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 26,9 m. 9031

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.
Eignin verður sýnd mánudaginn 21.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 25,9 m. 9023

sóltún 12 105 Rvk.

PERlukóR 3a 203

austuRbERg 32 111 Rvk.

íbúÐ mERkt 01-06.
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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. Eignin verður sýnd mánudaginn 21.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 41,5 m. 9000
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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 21.september milli kl.
17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8976

langHoltsvEguR 172 104 Rvk.

noRÐuRbakki 21a 220
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Mjög falleg 105,6 fm miðhæð 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.. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 22.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 38,5 m. 8886

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 91 fm endaíbúð á 2.hæð í góðu vel
staðsettu litlu fjölbýli rétt við mikla og góða þjónustu. Sérinngangur. Rúmgóð
herbergi. Stórar svalir. Mjög gott skipulag. Laus fljótlega. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 22.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 25,9 8947
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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, Eignin verður sýnd þriðjudaginn
22.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 40,9 m. 9002

Góð og vel skipul 3ja herb. íbúð á tveimur hæðum með sérinng ásamt bílskúr.
Mjög fallegt útsýni frá stofu. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús og snyrtingu á efri hæð. Neðri hæð skiptist í hol, tvo svefnherbergi og baðherbergi með
þvottaherbergi innaf. Stutt í skóla og alla helstu þjónustu. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 22.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 34,9 m. 8862

dyngjuvEguR 14

útHlíÐ 10

víkuRstRönd
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Fallegt og virðulegt einbýlishús á frábærum stað. Húsið er hæð og ris auk
kjallara. Það er teiknað af Halldóri H. Jónssyni og stendur á 1.062 fm lóð
neðan götu. Örstutt er niður í Laugardalinn. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
22.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 69,9 m. 4471
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Björt og frábærlega staðsett 3-4ra herb. íbúð í risi á þessum eftirstótta stað.
Eldhús og stofa í björtu og opnu rými með fallegu útsýni. Suður svalir Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 13.ágúst milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 29,5 m.

Glæsilegt 280 fm parhús með bílskúr. Húsið sem er á pöllum var teiknað af
Gunnari Kr. Friðbjörnssyni arkitekt. Húsið var byggt árið 1982 og er með nýju
járni á þaki og nýmálað að utan. Glæsilegar stofur með arni. Húsið skiptist
m.a. í tvær stofur, fimm herbergi og tvö baðherbergi. Mikil lofthæð og birta eru
í efri hluta hússins. Glæsilegt útsýni til sjávar. MAGNEA S. SVERRISDÓTTIR
SÝNIR HÚSIÐ. HAFIÐ SAMBAND Í SÍMA 861 8511. V. 85 m. 8970

Einbýli

4Ra-6 HERbERgja

2ja HERbERgja

Austurkór 100 203 Kóp.
Þverársel 14 109 Rvk.

Fallegt og mjög snyrtilegt 293,9 fm einbýli á tveimur
hæðum, tvöföldum bílskúr og aukaíbúð í kjallara. Sér
inngangur er inn í aukaíbúðina en einnig er hægt að
ganga inn í hana frá aðaleign. Falleg aðkoma er að
húsinu og er garður fallegur og vel gróinn. Hiti er í stétt
framan við hús og bílskúr. V. 81,9 m. 9033

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

Vatnsstígur 14 101 Rvk.

Glæsileg 127,7 fm íbúð á sjöundu hæð í skuggahverfinu
í Reykjavík. Glæsilegt útsýni bæði til suðurs og norðurs.
Stæði í bílageymslu fylgir. Innréttingar og tæki eru
sérstaklega vönduð. V. 89 m. 5043

Skipholt 47 105 Rvk. íbúð merkt 01-01.

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.
V. 31,9 m. 9013

4ra- 5 herbergja íbúð á jarðhæð í mjög vel staðsettu
sex íbúða fjölbýli. Íbúðin er 140 ,9 fm. 3 svefnherbergi,
tvö baðherbergi, sérinngangur. Norðvestur verönd með
glæsilegu útsýni. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. V. 49,5 m. 8986

3ja HERbERgja

Hraunbær 12 110 Rvk.

3ja herbergja 85,5 fm íbúð á efstu hæð í vel staðsettu
húsi. Tvö svefnherbergi, stofa. Talsvert útsýni. Laus
strax, sölumenn sýna. V. 23,5 m. 9014

HÆÐiR

Grenimelur 13 107 Rvk.

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. V. 47,9 m. 9022

Kristnibraut 75 113 Rvk.

Björt og mjög vel skipulögð 126 fm 4ra herb. íbúð efstu
hæð 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. V. 39,4 m. 9015
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Neshagi 15 107 Reykjavík Kjallari og ris

Um er að ræða tvær íbúðir á þessum eftirsótta stað.
Annars vegar 3ja herbergja 79,7 fm kjallaraíbúð með sér
inngangi. V. 31,6 m. Hins vegar 4ra herbergja risíbúð með
suðursvölum og fallegu útsýni. V. 32,8 m. Íbúðirnar eru
lausar til afhendingar. V. 31,6 og 32,8 m. 8974

Mánatún 5 105 Rvk.

89,9 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt sér stæði í
bílageymslu. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða
vandað lyftuhús sem er klætt að utan með keramik flísum
og Zink klæðningu. V. 37 m. 8988

atvinnuHúsnÆÐi

Bæjarlind 14-16 201

218,9 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæð til sölu. Um
er ræða snyrtilegt skrifstofuhúsnæði sem hefur verið
endurnýjað að innan. Rýmið skiptist upp í rúmgóð opin
vinnurými, salerni, fundarherbergi, geymslur og eldhús.
Slípaður og lakkaður steinn er á gólfum. Eignin er laus
strax. V. 39 m. 8634

Baldursgata 11 101 Rvk.

45,3 fm verslunarhúsnæði sem í hefur verið rekinn
veisluþjónusta til margra ára og hefur húsnæðið leyfi til
þessháttar atvinnurekstrar. Húsnæðinu fylgja öll tæki
sem tilheyra atvinnueldhúsi V. 23 m. 9032

Garðatorg 4

Hér mun rísa glæsileg ný byggð þar sem byggt verður í samræmi við
nútímaþarfir og kröfur mitt í hjarta Garðabæjar.
Sölusýning í sýningaríbúð mánudaginn 21. september milli kl. 17:15 og 17:45
• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

Leitið uppl. hjá sölumönnum Eignamiðlunar.

• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð
• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum

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

BOÐAGRANDI 7 - 107 RVK.

31,2 M.
OP
IÐ

79,5 M.

Sérlega gott parhús við Kolbeinsmýri á
Seltjarnarnesi. Húsið er 252,2 fm að stærð í
góðu viðhaldi. Íbúðarými er 222,9 og bílskúr
er 29,5 Glæsilegur sólpallur við húsið.

LAUTARVEGUR 26 - 103 RVK.

24,9 M.

32,5 M.
OP
IÐ

HÚ
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Opið hús mánudaginn 21. september milli kl.
18:15 og 18:45. 72,8 fm 3ja herbergja endaíbúð,
á þriðju hæð í vel staðsettu lyftuhúsi við
Boðagranda 7, í vesturbæ Reykjavíkur. Eigninni
tilheyrir stæði í bílageymslu ásamt c.a. 4-5 fm
geymsla í sameign sem ekki er tiltekin í birta
stærð hennar.

KOLBEINSMÝRI 12 - 170 SELTJ.

STÓRHOLT 12 - 105 RVK.
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70,0 M.

286,7 fm einbýlishús með aukabúð og
tvöföldum bílskúr. Innst í lokuðum botnlanga.

ASPARHVARF 6 - 203 KÓP.

ÞÚ TRYGGIR FAST VERÐ MEÐ ÞVÍ AÐ KAUPA STRAX.
Vandaðar íbúðir í nýju, fallegu, fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, öllum íbúðum
fylgir stæði í bílageymslu. Greiðslur: 10% greitt við kaupsamning, 10% þegar húsið er orðið
uppsteypt (áætlað í janúar 2016) og afgangur við afhendingu íbúða.

KLAPPAKÓR 1C - 203 KÓP.

45,9 M.

79,9 M.

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

KRISTNIBRAUT 43 - 113 RVK.

49,9 M.

GLÆSILEGT PARHÚS á tveimur hæðum við
Asparhvarf í Kópavogi. Stórglæsilegt 243,1
fm parhús á tveimur hæðum við Asparhvarf
í Kópavogi með góðu útsýni yfir Elliðavatn.
Eignin er einstaklega vel skipulögð og
hönnuð með notkunareiginleika og fágun að
leiðarljósi. Í eigninni eru þrjú svefnherbergi,
þrennar stofur, tvö baðherbergi, tvennar
stórar svalir, stór hellulögð verönd og
tvöfaldur innbyggður bílskúr. Í húsinu er
Instabus rafkerfi og hiti í gólfum.

203.8 fm, 7 herb. einbýlishús með bílskúr, á
einni hæð í grónu hverfi í Hafnarfirði. Lóðin
er gróin og með timburpalli. Ástand og útlit
er nokkuð gott.

34,5 M.

SMYRLAHEIÐI - 810 HVERAG. 20,4-25,8 M.

Mikið útsýni. 3ja herbergja falleg íbúð á 2.
hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu,
þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi.
Á neðri jarðhæð er sér geymsla og
innbyggður bílskúr.

Glæsileg raðhús á einni hæð, með aðgangi að
samkomuhúsi. Íbúðirnar eru frá 104-130 m2
og eru 3ja - 4ra herb. Vandaðar innréttingar
og hiti í gólfum. Í stofu er hurð út á verönd.
Þvottahús er innan íbúðar. Öllum íbúðum
fylgir stæði í bílageymslu ásamt sérgeymslu
inn af bílastæði.

ÁLFHÓLSVEGUR 111 - 200 KÓP.

39,9 M.
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Til sölu 455 fm byggingarlóð undir
einbýlishús ( keðjuhús) neðst í
Fossvogsdalnum. Staðsetning er mjög góð
rétt við Skógræktina. Heimilt er að byggja allt
að 350 fm hús á tveimur hæðum auk kjallara.
Gatnagerðargjöld f.250 fm hús eru innifalin í
verði lóðar. Búið er að hanna sérbýli á lóðinni
og er mögulegt að aðaluppdrættir arkitekts
fylgi með í kaupunum.

VESTURVEGUR 8 - 220 HFJ.

HÚ
S

Opið hús mánudaginn 21. september milli
17:00 og 17:30.
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.

BRÖNDUKVÍSL 9 - 110 RVK.

Móttaka –
skjalavarsla

Verð frá: 33,7 M.

SKÓGARVEGUR 12-14, 113 REYKJAVÍK
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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

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.

VOGATUNGA 84-88 - 207 RVK

. 34,2 M.
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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.

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Fasteignasali
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Fasteignasali
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898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700
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Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

bjarni
sölufulltrúi

berglind
Fasteignasali

Óskar
sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
sölufulltrúi

sigríður
Fasteignasali

Garðar
sölufulltrúi

halla
Fasteignasali

895 9120

694 4000

893 2499

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

201 Kópavogur

Verð: 36,9- 48,2 milj.

Opið hús þriðjudaginn 22. sept. kl. 17.30-18.00

Fjölbýlishús

stærð: 102-126 m2

NýjaR útsýNisíbúðiR
Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Vandaðar
innréttingar. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði. Einstaklega fallegt útsýni.
Stærðir frá 102 fm - 126 fm. Afhending er þremur mánuðum eftir kaupsamning.
- Aðeins fáar íbúðir eftir -

bæjarhraun 24

220 Hafnarfjörður

12.5m,19.9m, 20.5m

Norðurás 2

110 Reykjavík

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

822 2225

37.900.000

893 2499

Kríuás 15

221 Hafnarfjörður

Opið hús mánudaginn 21. sept. kl.17:30-18:00

Opið hús mánudaginn 21. sept kl 17.30 -18.00

herbergi: 3-4

herbergi: 3

stærð: 147,2 m2

stærð: 79 m2

26.900.000

Lyfta

Mjög góð 3-4 herb íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli ásamt bílskúr, innangengt er úr
sameigninni í bílskúrinn. Íbúðin er á tveimur hæðum, stofa með mikilli lofthæð
og stórar s-svalir, fallegt óhindrað útsýni til norðurs. Í sameign er saunaklefi og
ljósbekkur. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð. Eldhúsinnrétting er hvít með
mahogany þiljum. Mahogany í innihurðum, eikarparket á gólfum, þvottahús og
geymsla innan íbúðar. Útsýni til vesturs yfir sundin allt til Snæfellsjökuls.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Gullsmári 1

sandakur 3

201 Kópavogur

29.900.000

210 Garðabær

83.700.000

DÓtAKAssi – LAGEr – GEymsLUrými tiL söLU!
stærð: 51m2 - 102,7m2 - 104,7m2

Um er að ræða lager og/eða geymsluhúsnæði í 3 stærðum,
tvö bil skráð 51,0fm,þrjú bil skráð 102,7fm og tvö endabil
skráð 104,7fm. Öll með millilofti, salerni og efri gluggum.
Minni bilin með hefðbundum bílskúrshurðum en stærri bilin
með stórar innkeyrsluhurðar. Afhending í okt. 2015.

Opið hús þriðjudaginn 22. sept. kl. 17.30-18.00

Opið hús mánudaginn 21. sept. kl. 17:30-18:00

herbergi: 3

herbergi: 5

stærð: 75,2 m2

stærð: 249,7 m2

Upplýsingar veitir sigurður Fasteignasali í gsm: 898 6106

Glæsileg og björt þriggja herbergja íbúð á jarðhæð með góðum sólpall. Íbúðin er
skráð 75,2 fm. og að auki er 4,3 fm sér geymsla í sameign sem ekki er skráð í heildar
fm. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Gólfefni eru
parket og flísar. Stutt er í skóla, leikskóla, Íþróttahús Breiðablíks, Smáralindina og alla
helstu þjónustu. Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Stílhreint og fallegt einbýli í funkísstíl með 4 svefnherb., fullklárað að utan en að
hluta að innan. Tvö baðherb., bæði flísalögð í hólf og gólf m/sturtu. Eldhús mjög
rúmgott með bráðabirgðainnréttingum. Gólf einangruð m/hitalögn og steypt yfir.
Skipti á minna í hverfinu umhverfis Hofstaðaskóla möguleg.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Álfaheiði 2c

sléttahraun 27

Efstilundur 4

200 Kópavogur

42.900.000

220 Hafnarfjörður

22.500.000

210 Garðabæ

Opið hús mánudaginn 21. sept. kl. 17.30-18.00

Opið hús mánudaginn 21. sept. kl. 18.30-19.00

hriNGið OG bÓKið sKOðUN s. 820 2222

herbergi: 4

herbergi: 2

herbergi: 6

stærð: 164 m2

Mjög falleg og rúmgóð íbúð ásamt bílskúr á frábærum útsýnisstað í Suðurhlíðum
Kópavogs. Um er að ræða eign sem er 164,0fm og þar af er bílskúrinn 24,8fm.
Íbúðin er með sérinngangi, á tveimur hæðum og með þremur svefnherbergjum.
Frábært útsýni er frá eigninni og staðsetning góð þar sem stutt er í alla þjónustu,
skóla og leikskóla. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

stærð: 57,8 m2

Mjög björt og falleg 2ja herb íbúð á jarðhæð með aflokaðri verönd í góðu fjölbýlishúsi í Hafnarfirði. Stofan er rúmgóð og rúmar einnig borðstofu. Baðherbergi
var tekið í gegn 2005 og eldhúsið er með snyrtilegri innréttingu. Húsið var málað
og múrviðgert að utan árið 2013 og árið 2014 voru þak og gluggar yfirfarnir.
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

65.900.000

stærð: 195,5 m2

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr og
skjólsælum garði með veröndum og heitum potti. Eignin er skráð 195,5 fm og
þar af er bílskúrinn 57,6fm. Svefnherbergi eru 4 og stofur rúmgóðar og bjartar.
Aðalbaðherbergið er glæsilegt og var tekið í gegn fyrir nokkrum árum og búið er
að endurnýja ofnalagnir. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

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
• 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

Vesturvangur - Hafnarfjörður - Einbýli
Gott einbýli á einni hæð samtals um 193 fermerar á
frábærum útsýnisstað í hraunjaðrinum við Vesturvang númer
9 í Norðurbæ Hafnarfjarðar.
Hús laust strax. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi,
forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol,
tvö herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, bílskúr
og geymslu

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Lækjarfit - Garðabær - Einbýli
Glæsilegt nýtt 251,8 fm. nýtt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr vel staðsett við við Lækjarfit 11 í Garðabæ.
Húsið er byggt 2010 úr steypu og skiptist þannig : anddyr/
forstofa, gestasnyrting, hol, gott eldhús, borðstofa, stofa,
gangur, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús, hjónaherbergi
með fataherbergi og baðherbergi inn af, geymsla og bílskúr.
Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 93 millj.

Spóaás - Einbýli - Hf.- Frábær staðsetning
Mjög gott 198,2 fm. einbýli á einni hæð ásamt 43,7 fermetra
bílskúr samtals um 241,9 fermetrar. Eignin er staðsett við
grænt svæði á frábærum útsýnisstað við Ástjörnina í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, forstofuherbergi,
hol, stofu, borðstofu, eldhús, sólstofu, gang, tvö herbergi,
baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr.
Verð 69,5 millj

Verð 63,9 millj.

Fléttuvellir 9 - Hafnarfjörður - Einbýli
Mjög gott 258,7 fm. einbýli á einni hæð innst í botnlanga við
Fléttuvelli 9 í Hafnarfirði.
Eigninni fylgir mjög góður 65,5 fermetra tvöfaldur bílskúr.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, gang, þrjú
herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu / vinnuherbergi
og tvöfaldan bílskúr 65,5 fermetrar

Lindarberg 52A - Hafnarfjörður - Einbýli

I

OP

S

Ú
ÐH

Opið hús mánudaginn 21.sept milli kl. 17.30 – 18.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr, samtals ca. 215 fm. Vandaðar innréttingar,
parket, stofa, borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, ofl.
Fullbúin eign í sérflokki, frábær staðsetning og útsýni.
Verð 69,2 millj.

Blikaás - Hafnarfjörður - Parhús
Nýkomið í einskasölu mjög fallegt, rúmgott bjart tvílyft
parhús ásamt innbyggðum bílskúr samtals 210 fm.

Ásbúð 50 - Garðabær - Einbýli með aukaíbúð
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.

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli - Laust strax
Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað steinsteypt einbýlishús
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskú.Hú er staðsett
innst í botnlanga á einstökum stað við Einarsreit. Hraunlóð,
útsýni. Eignin er 182,7 fm að stærð. 4 svefnherbergi. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn og stór ca. 80 fm. verönd með
skjólgirðingum og heitum potti.
Verð 65 millj.

Svöluás - Hafnarfjörður - Einbýli

Góð staðsetning.

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. Glæsilegur garður frábær staðsetning .

Verð 47,9 millj.

Verð 58. millj.

4 rúmgóð svefnherbergi. Stofa og borðstofa. Suður garður.

Lækjarás - Garðabær - Einbýli
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.

Hringbraut - Hafnarfjörður - 3ja
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
innréttingum. Þvottaherb. innan íbúðar.
Laus strax.
Verð 27,2 millj.

Selvogsgata - Hafnarfjörður - Hæð og ris
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.

Strandvegur - Garðabær - 2ja
Hraunhamar kynnir glæsileg 72 fermetra bjarta íbúð á 2.hæð
í nýlegu vönduðu fjölbýli í Sjálandinu í Garðabæ.
Eignin skiptist í forstofu, hol, herbergi, baðherbergi, stofu,
borðstofu, eldhús. þvottahús og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 29,5 millj
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- 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 Ólafur Finnbogason Jórunn Skúladóttir Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 897 0634
Sími: 822 2307
Sími: 845 8958
Sími: 899 1178

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson Helgi Jónsson

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 697 9300

Páll Þórólfsson

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 780 2700

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Jón Rafn Valdimarsson Þórunn Pálsdóttir Gunnar S. Jónsson Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali

aðstoðarmaður lögg. fasteignasali
fasteignasala Sími: 695 5520
Sími: 775 1515

Sími:

773 6000

Sími:

899 5856

Sími:

854 2112

Aðalland í Fossvogi

Vallhólmi

Dyngjuvegur

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

Helgi 780 2700

Verð :

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við
Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja
Stór gróin lóð Stórbrotið útsýni Bílskúr
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu
þjónustu

53,9 millj.

Bókaðu skoðun:

Gunnar 899 5856

129,9 millj.

Verð :

295 fm einbýlishús innst í botnlanga
Mikið endurnýjað og vandað hús
Arinn í stofu

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 :

Heitur pottur, gufubað, skógur í garðinum
Bókaðu skoðun:

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

69,9 millj.

Verð :

Þrastarhöfði

Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

84,9 millj.

Asparhvarf
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
Bókaðu skoðun:

Breiðavík
160 fm raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr Þrjú svefnherbergi
Hjónaherbergi með sér baðherbergi
Skjólgóður suðurpallur og garður
Eldhús með góðu skápaplássi
Bókaðu skoðun:

Jón Rafn 695 5520

Verð :

49,9 millj.

www.miklaborg.is

125,0 millj.

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
Bókaðu skoðun:

Frábær

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

Dalhús

Fimm svefnherbergi og þrjú baðherbergi

Helgi 780 2700

Verð :

44,9 millj.

Sólvallagata
Frábært tækifæri í miðbænum
Glæsileg 98,9 fm 2ja - 3ja herbergja
Nýuppgerð íbúð
Mikil lofthæð
Suðvestur svalir 25,5 fm
Bókaðu skoðun:

Nesvegur
Fallegt og vel skipulagt 6/7 herbergja
einbýlihús við Nesveg. Húsinu hefur verið vel
viðhaldið á vandaðan máta. Bílskúr 222,8 fm.
Góður suðurgarður með viðarpalli.
Góð staðsetning. Stutt í alla helstu þjónustu.
Bókaðu skoðun:

Gunnar 899 5856

Verð :

79,8 millj.

tt

Verð :

Hilmar 695 9500

Verð :

44,5 millj.

Mjög gott 237,6 fm einbýlishús ásamt
49,1 fm bilskúr, samtals : 286,7 fm
Mikið að óskráðum fm
Heitur pottur - Arinn í stofu
Eignin er laus strax
Helgi 780 2700

- með þér alla leið -

Verð :

70,0 millj.

63,9 millj.

Bókhlöðustígur
Aðalhæð, auk hluta kjallara
Sjarmerandi hús byggt árið 1898
Einstök staðsetning í hjarta Reykjavíkur
Eignin er skráð 120,9 fm, eignalóð 362 fm
Laust strax
Bókaðu skoðun:

Bröndukvísl

Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

i
ækifær

Hilmar 695 9500

Tilboð óskast

Austurgerði
249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður
Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð)
Hjónaherbergi með fataherbergi
Möguleiki á fjölgun svefnherbergja
Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr
Bókaðu skoðun:

Jón Rafn 695 5520

Verð :

77,5 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

MÁNUDAGUR

ÞRIÐJUDAGUR

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 21.sept. kl.17:00-18:00

þriðjudaginn 22.sept. Kl.12:00-13:00

Hólmgarður 15

Álfkonuhvarf 67
íbúð209

Falleg og mikið endurnýjuð efri hæð og
rishæð Alls 128 fm, fjögur svefnherbergi
Nýleg eldhúsinnrétting og tvö baðherbergi

rax
Laus st

endurnýjuð Sérinngangur frá jarðhæð
Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

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

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

Verð :

46,2 millj.

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

Verð :

OPIÐ HÚS Í DAG

37,9 millj.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 21.sept. kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 22.sept. kl.12:30-13:00

Lómasalir 2

Grandavegur 47
íbúð 104

Falleg 83,1 fm 2ja herbergja íbúð á

Nýstandsett stórglæsileg 100 fm íbúð

þriðju hæð ásamt stæði í bílageymslu í góðu

á 1 hæð, 2 svefnherbergi, sjónvarpshol,

lyftuhúsi við Lómasali í Kópavogi

Nýtt baðherbergi

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

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

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

Verð :

29,5 millj.

38,9 millj.

Hjallavegur 6

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð við Sólvallagötu

Falleg og vel skipulögð 80,8 fm 4ra herbergja

94,1 fm - 4ra herbergja

útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu

Húsið nýlega steinað að utan

steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík
Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni

Góð staðsetning þar sem stutt er
í alla helstu þjónustu.

42,5 millj.

Bókaðu skoðun:

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

Samtals er eignin því 102,4 fm

Verð :

34,8 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

þriðjudaginn 22.sept. kl.17:00-17:30

mánudaginn 21.sept. kl.17:30-18:00

Meistaravellir 11

Norðurbakki 17B

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

Verð :

Sólvallagata 41

Verð :

Bókaðu skoðun:

Húsvörður í húsinu

þriðjudaginn 22.sept. kl.17:00-17:30

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

60 ára og eldri

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 21.sept. kl.17:30-18:00

Bókaðu skoðun:

Nýtt eldhús og gólfefni.

3ja herbergja íbúð á 3ju hæð - 117 fm

Glæsileg 100 fm 4ra herbergja íbúð

Glæsilegt eldhús

Nánast algjörlega endurnýjuð 2008

Gólfhiti

Vandaðar innréttingar og gólfefni

Útsýni - Tvennar svalir

Hús nýlega múrað og málað

Púttvöllur í garðinum

Bókaðu skoðun:

Stæði í bílageymslu
Verð :

41,9 millj.

Yfirbyggðar svalir

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

41,9 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 22.sept. kl.17:00-17:30

Lindargata

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús
Fallegt útsýni, rólegt umhverfi
Frábært skipulag, stór alrými
Hjónaherbergi með fataherb, 3 barnaherb
Tvö byggingarstig í boði

Bókaðu skoðun: Atli

Bókaðu skoðun: Atli

MIKLABORG

Verð :

45,9 millj.

Falleg 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum

Furuás

Sjarmerandi íbúð og ris við Lindargötu
Aðflutt hús að hluta, allt endurnýjað 2004
Neðri hæð : stofa, eldhús, herbergi
Efri hæð : fallegt alrými, herbergi og bað
Eigninni fylgja fínar svalir og skjólgóð lóð
Einstök eign á þessum eftirsótta stað
899 1178

Skeiðarvogur 29

ðhús
0 fm ra
Nýtt 23

Tvennar suðvestursvalir og fallegur garður
Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík
Stutt í grunn og framhaldsskóla
Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

899 1178

- með þér alla leið -

Bílskúr með nýrri hurð og rafmagnsopnun

Verð :

44,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

ÞRIÐJUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 23.sept. Kl.12:00-12:30

þriðjudaginn 22.sept. Kl.17:30-18:00

Austurbrún 22

Ásbúð 25
rax
Laus st

Fallegt 227,4 fm einbýlishús á þremur

Einbýlishús, 241,5 fm

pöllum Stórar stofur, endurnýjað eldhús og

Stórar stofur

baðherbergi 5-6 svefnherbergi, tvöfaldur

Glæsilegur garður til suðvesturs

innbyggður bílskúr Mjög stór og skjólsæl lóð
Bókaðu skoðun:

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

með miklum gróðri og sólpalli 210 Garðabær

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

71,9 millj.

Verð :

Bílskúr

Bókaðu skoðun:

Mjög góð og friðsæl staðsetning
Glæsilegur garður
Verð :

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 23.sept. Kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 22.sept. Kl.17:30-18:00

Stakkholt 2a

Selbraut 24

íbúð 505

Seltjarnarnes

Fallega 88 fm 2ja herbergja íbúð á 5.hæð

248 fm raðhús á tveimur hæðum

Ný og nánast ónotuð íbúð

Glæsilegt eldhús

Harðparket og gardínur

3-4 svefnherbergi

Stæði í lokaðri bílageymslu

Stórar þaksvalir

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Tvöfaldur bílskúr

69,9 millj.

Verð :

Verð :

miðvikudaginn 23.sept. Kl.17:30-18:00

Háaleitisbraut 111

Tröllakór 18-20

íbúð 401

íbúð 401

Endaíbúð á þriðju hæð
Íbúðin að stærð 141,1 fm
Bílskúr að stærð 32,5 fm
Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel
Endurnýjað baðherbergi

Glæsileg endaíbúð að stærð 122,7 fm
Gengið inn af svölum í íbúð
Lyftuhús, sem gengur niðir í bílakjallara
Stæði í bílageymslu
Bókaðu skoðun:

Þrjú svefnherbergi,

Bókaðu skoðun:

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

sjónvarpshol og stofa

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

37,5 millj.

Verð :

Verð :

þriðjudaginn 22.sept. Kl.18:00-18:30

253 fm þakíbúð auk 130 fm
svalir í s-vestur

Melalind 4

Íbúð hönnuð af
Berglindi Berndsen

Falleg 3ja herbergja

Vönduð tæki og innréttingar

Stærð 101 fm

Tvö stæði í bílgeymslu

Efsta hæð með fallegu útsýni

Tómstundarherbergi í kjallara

Frábær staðsetning

Eign í algjörum sérflokki

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

Nánari upplýsingar veitir:

Engihjalli

Háeyrarvellir Eyrarbakka

Bókaðu skoðun: Atli

899 1178

Verð :

27,8 millj.

www.miklaborg.is

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

34,9 millj.

Verð :

Sjarmerandi einbýli á tveimur hæðum
ásamt um 100 fm bílskúr
Eign með mikla möguleika
Að utan er húsið klætt og viðhaldslétt

44,9 millj.

Hrólfsskálamelur 10

OPIÐ HÚS

Bókaðu skoðun:

42,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 22.sept. Kl.17:30-18:00

rax
Laus st

67,9 millj.

Vel skipulögð 114,3 fm 4 herbergja íbúð á
1.hæð með vestur svölum 3 svefnherbergi
Eignin getur verið laus við kaupsamning
Bókaðu skoðun:

Helgi 780 2700

Verð :

26,9 millj.

Keilufell

Dimmahvarf

Mjög mikið endurnýjað 224,6 fm einbýlishús
með 2 herbergja aukaíbúð og 28,8 fm bílskúr,
samtals : 253,4 fm
Fallegt útsýni -Eignin er mjög vel skipulögð
Sjón er sögu ríkari
Bókaðu skoðun:

Helgi 780 2700

- með þér alla leið -

Verð :

Tilboð óskast

57,9 millj.

Nýlegt einbýlishús og hesthús í Kópavogi
Sjarmerandi hverfi nálægt Elliðavatni
Húsið er byggt árið 1998 og hesthúsið 2010
Húsið telur gott alrými og 3-4 svefnherb.
Hesthúsið er fyrir átta hesta, vel innréttað
Bókaðu skoðun: Atli

899 1178

Verð :

69,5 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

Einstök

Bankastræti 6
Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar
Glæsileg 93,9 fm 3ja herbergja risíbúð á
tveimur hæðum ásamt 56,5 fm suð/vestur
svalir með vægast sagt frábæru útsýni
yfir miðborgina
Bókaðu skoðun:

Helgi 780 2700

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

65 millj.

Verð :

Vættaborgir

Austurkór 113

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

Glæsilegt raðhús að stærð 188,9 fm
Glæsileg hönn Kristinns Ragnarssonar
Hús á einni hæð / mikil lofthæð í stofu og eldhúsi
Bílskúr sem er jeppatækur / stærð 30,1 fm hátt loft
Skilast fullbúið með gólfefnum í nóv 2015
Vandaðar innrétting, steyptar borðplötur

Aðalstræti Patreksfirði
Gott hús að stærð 106,7 fm
Bílskúr að stærð 27,7 fm
Fallegt eldhús vel tækjum búið
Glæsilegt baðherbergi
Rúmgóðar stofur með útgengi á lóð
Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

16,8 millj.

eign

Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

67,9 millj.

Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

62,5 millj.

Naustabryggja

Ólafsgeisli

Maríubaugur

Einbýlishús að stærð 233,8 fm Tveggja hæða
Mikið útsýni Gott tækifæri að gera eigninna
í sinni Búið að draga rafmagn í loft / hiti að
mestu kominn- Foss við innganginn
Golfvöllur handan götunnar
Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð
í góðu húsi við Maríubaug 1
20 fm 4 herbergja
Útsýnisgluggar úr stofu
Góðar suðursvalir

65,0 millj.

Verð :

Bókaðu skoðun:

Gunnar 899 5856

Verð :

36,9 millj.

Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð
Eignin er 172, fm, þar af bílskúr 29,5 fm
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og
vinnu Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður

Arnarsmári

Innréttingar sérsmíðaðar, granít á borðum,
mikil lofthæð og vönduð gólfefni

Mjög gott 230,6 fm atvinnhúsnæði
ásamt 265 fm plani og
75 fm dæluskyggni
Laust til afhendingar strax

Bátabryggjan næst húsinu
Nánari upplýsingar veitir:

Bókaðu skoðun:

Helgi 780 2700

55,0 millj.

Verð :

Stórhöfði
Vinsæl staðsetning við Gullinbrú
466 fm verslunarhúsnæði
Næg bílastæði
Hægt að skipta plássi upp í 2 bil
Bókaðu skoðun: Jason

775 1515

Verð :

69,0 millj.

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

Austurgerði
Einbýlishús - alls 308 fm þrjú svefnherbergi
í aðalíbúð, og tvö baðherbergi
Tvær aukaíbúðir, 2ja og 3ja herbergja
Mikið endurnýjuð eign
Bókaðu skoðun: Jason

775 1515

Verð :

93,9 millj.

Tvennar svalir

58,8 millj.

Verð :

Laxakvísl
Falleg íbúð á annari hæð að stærð 156,5 fm
Bjartar stofur og rúmgott eldhús
Tvennar svalir
Bílskúr
Frábær staðsetning
Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun: Jason

775 1515

Verð :

36,9 millj.

Jórunn 845 8958

42 millj.

Verð :

Burknavellir
4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
Efsta hæðin í húsinu, suðursvalir
Fallegt útsýni yfir hraunið
Sér svalainngangur
Bókaðu skoðun: Jason

775 1515

Verð :

34,9 millj.

Hraunás
Einbýlishús, 308 fm alls
Fimm svefnherbergi
Rúmgott eldhús með

Otrateigur

Stór sólpallur með

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

Gunnar 899 5856

MIKLABORG

heitum potti
Bókaðu skoðun:

Tilboð

Hofgarðar

vönduðum tækjum

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

- með þér alla leið -

Verð :

92,9 millj.

Fallegt og reisulegt hús samtals að stærð 326,3 fm
Húsið er 261,3 fm, íbúð í kjallara er 65,0 fm
Tvöfaldur bílskúr að stærð 33,6 fm Hannað af
Magnúsi Skúlasyni í dönskum stíl Stanislas Bohic
sá um hönnun garðsins. Í rólegri botnlangagötu
á Seltjarnarnesi. Hverfið er rótgróið og skjólríkt
Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla
Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

99,5 millj.

569 7000

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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G íbúðir viðLÆ
Stórglæsilegar
Löngulínu í Garðabæ

LANGALÍNA
2
4
6
LANGALÍNA
15-23
Stórglæsilegar
íbúðir við
NÝ

BY
GG

Fallegar íbúðir við Vindakór í Kópavogi

IN

G

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

NÝ

BY
GG

Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður
Gsm: 778-0347

MIKIL SALA

IN

G

NAUSTAVÖR

NÝ

BY
GG

IN

G

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

Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

VIÐARÁS 12

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM
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• 110 Rvk.
EIGNA
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• 209
einbýli á MIKIL
einni hæð.SALA
• Stór bílskúr.
• Vandaðar innréttingar og gólfefni.
• Góð staðsetning.
di
• Verð 72 vmillj.
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SAFAMÝRI 41

• 108 RVK.
• Sérhæð, 144,9 fm.
• Efsta hæð.
• Falleg íbúð.
• Góð staðasetning.
• Verð 48,8 millj.
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Opið hús í dag mánudag
á milli 16.30 og 17.00.

ÓÐINSGATA 28B

SÚLUHÓLAR 2, 2.HÆÐ

• 101 RVK.
• 2ja. herb. 40 fm.
• Sérinngangur.
• Góð íbúð.
• Góð staðsetning.

ÞORLÁKSGEISLI 17, 0302
• 113 RVK.
• 2ja herb.
• Falleg íbúð.
• Vandaðar innréttingar.
• Stæði í bílageymslu.
• Álklætt lyftuhús.
• Verð 28.5 millj.

OP

IÐ

HÚ

S

• 111 RVK.
• 4ra herb. 111,3 fm.
• Bílskúr.
• Rúmgóð herbergi.
• Endaíbúð.
• Fallegt útsýni.
• Verð 28,5 millj
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ÖRVASALIR
IN

G
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GG

GARÐAFLÖT

SELJALAND

MÖÐRUFELL 11

Opið hús í dag mán. á milli kl. 17:00 og 17:30.
• 104 RVK.
• Einbýli. 208 fm.
• Stór bílskúr.
• Aukaíbúð.
• Verð 55 millj.

LUNDUR
IN

G

• 201 Kóp.
• 200 fm
• Einbýli á einni hæð.
• Vel skipulagt hús.
• Innbyggður bílskúr.
• Góð staðsetning.
• Afhent rúmlega tilbúið til innréttinga.

LANGHOLTSVEGUR 91

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

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

NÝ

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

SEL

• 111 RVK.
• Mjög falleg 3ja herb. íbúð.
• Mikið standsett.
• Nýtt parket.
• Fallegt baðherbergi.
• Flott útsýni.
• Verð 24,9 millj.

NÝ
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GG

NÝHÖFN
IN

G

• 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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Allir þurfa
þak
Allir þurfa
Allir þak
þurfa þak
yfir höfuðið
yfir höfuðið
yfir höfuðið

Lögg. fasteignasalar
á Valhöll:
Ingólfur, Heiðar,
Erlendur og Sturla.

Bárður Ingólfur
Geir Ingólfur
Heiðar
Bárður
Geir
Heiðar
Bárður
Geir
Bárður
Ingólfur
Geir Ingólfur
Heiðar
Tryggvason Tryggvason
Gissurarson Gissurarson
Friðjónsson Gissurarson
Friðjónsson
Tryggvason
Tryggvason
Gissurarson
Friðjónsson
896 5221
8965221
5222
6935222
3356
896
896
693
896
5221
896
5222
896
5221
5222
693 3356
3356

Erlendur
Margrét
Pétur
Steinar Pétur
Garðar Pétur
Ellert
Heimir
G.
Andri
Erlendur
Margrét
Garðar
Ellert
Heiðar
Erlendur
Margrét
Steinar
Erlendur
Margrét
Pétur Steinar
Steinar
Garðar
Ellert
Heimir
Kristján
S.
G.Garðar
Andri
Davíðsson Sigurgeirsdóttir
Jóhannsson Jóhannsson
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4RA HERB. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR Í FOSSVOGI
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Opið hús mánud. 21. sept.
frá kl 17:30 til 18:00 að
Markarvegi 16, íb. 02-01

ASPARFELL 12, 4-SVEFNHERBERGI
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Í einkasölu gullfalleg 4ra
herb. 137,7 fm íbúð á annari
hæð með sérstæðum bílskúr
sem er 26,2 fm. Stofurnar
eru bjartar með parketi á
gólfi. Eldhús er rúmgott með
góðum borðkrók. Þvottarhús
innaf eldhúsi. Þrjú herbergi
með skápum og parketi á
gólfi. Rúmgóð sérgeymsla
með glugga í kjallara. Góður bílskúr með geymslulofti og flísum á gólfi.
Verð 46,9 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Bárður verður á staðnum s-896-5221.

FRAMNESVEGUR 55

BREIÐAVÍK 10 - LAUS STRAX
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Sýnum þriðjudaginn 22
sept. milli kl. 17.30-18.00
glæsilega nýuupgerða 81
fm, þriggja herbergja íbúð
á 1 hæð með aukaherbergi
í kjallara. Húsið að utan er
nýlega steinað, skipt um
gler og glugga og margt
fleira. Eign í sérfl. Bárður
verður á staðnum s-8965221.
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Sérinngangur af svölum.
Sigurður Runólfsson á
bjöllu. Sýnum 132 fm íbúð á
2 hæðum. Rúmgóðar stofur.
Gestasnyrting, baðherbergi.
4 svefnherbergi. Sér þvottahús. Íbúðin þarfnast standsetningar að innan. Hús allt
klætt utan og viðhaldslétt.
Skemmtileg íbúð sem gefur
mikla möguleika.

Asparhvarf 19E Kópavogi
- opið hús, mánudaginn
19 sept. milli kl. 18.0018.30 í Kóp. Falleg og
rúmgóð 135 fm, efri sérhæð
ásamt stæði í bílgeymslu.
Glæsil. útsýni yfir Elliðavatn og til Bláfjalla.
Þrjú rúmgóð svefnherb.
Stofa og borðstofa. Stórar
suðursvalir. Eldhús opið inn
í borðstofu. Vandað flísalagt
baðherbergi innréttingu.
Parket á gólfum. Sérþvottahús og geymsla. Sérinng. Verð 44,9 milj. Bárður s-896-5221 og Kristján s-611-4870
verða á staðnum. Allir velkomnir.

Höfum tekið í einkasölu glæsilegt 250 fm
endaraðhús við Laugalæk.
Aðalhæð: Elhús, anddyri,
gestasnyrting, stofur,
útgengi úr stofu út á svalir
og þaðan er stigi niður í
garðinn. Efri hæð: Tvö barnaherbergi, hjónaherbergi
með fataherbergi, baðherbergi og sjónvarpsherbergi.
Jarðhæð: Sérinngangur, þar
er nú þvottarhús geymslur
og herbergi, en má auðveldlega gera séríbúð. Bílskúr frístandandi í lengju. Verð 75 milj, allar uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

STRANDVEGUR - MJÖG GÓÐ 4ra + BÍLSKÝLI.

GOÐAKÓR FRÁBÆRT EINBÝLI Á GÓÐUM STAÐ

IÐ

H

Vorum að fá í einkasölu
glæsilega 115 fm 4ra
herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) í litlu fjölbýli á góðum
stað í Sjálandshverfinu í
Garðabæ. Mjög gott stæði
í bílageymslu (innangengt)
og sérgeymsla innaf því.
Vandaðar innréttingar (eik),
parket, upptekin loft í stofu,
góðar suðvestur svalir,
þvottahús í íb.
Ásett verð 42,5 m.
Upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson lögg.Fasteignasali S:896-5222
eða ingolfur@valholl.is

Í einkasölu glæsilegt 228
fm, vel skipulagt einbýli á
2 hæðum með innb. góðum
bílskúr. Frábær staðsetning,
innst í lokuðum botnlanga.
Mögul. á 5 svefnherb.
Rúmgóðar stofur. Parket á
gólfum. Vandaðar innréttingar. Fallegur frág. garður.
Stórt hellulagt bílastæði f.
4 bíla. Eign í sérflokki. Verð
67 millj.

Uppl. veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221.

1995 - 2015
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Opið hús Þriðjudaginn
22 sept. milli kl: 17:30
og 18:00.
Glæsilegt einbýlishús á
góðum stað tilbúið að utan
rúmlega fokhelt að innan
og grófjöfnuð lóð. Stærð
244 fm, þar af bílskúr 31
fm. Fallegt útsýni, tvennar
svalir. Verð 48,7 m. Einnig
fáanlegt tilbúið til innréttinga verð 57 m.

Allar nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson í s: 662-2705 eða andri@valholl.is
og Heiðar Friðjónsson Lögg. fasteignasali.

ÖLDUGATA 34
Opið hús að Breiðavík 10,
í dag, mánudag 21 sept,
milli kl. 17.30-18.00, mjög
fallega 93 fm, þriggja herb.
íbúð á 3 hæð með sérinng.
Sérþvottahús. Vandað
eldhús og baðherbergi.
Parket. Góðar suðursvalir.
Íbúðin er laus strax. Stutt í
skóla og alla þjónustu. Þetta
er sérlega vel skipulögð
íbúð á frábærum stað. Verð
28,9 millj. Kristján verður á
staðnum s-611-4870.

ENDARAÐHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ VIÐ LAUGALÆK

OP

20
ára

GEFJUNNARBRUNNUR 5, EINBÝLISHÚS Í ÚLFARSÁRDAL
Opið hús að Asparfelli
12, 2 hæð, mán. 21 sept.
milli kl. 17.00-17.30.

ASPARHVARF 19E
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Sýnum fimmtudaginn
24 september, milli kl.
17.30-18.00, fallega og vel
skipulagða, 114 fm efri hæð
í þríbýli á eftirsóttum stað í
101 Reykjavík. 3 svefnherb.
Endurnýjað eldhús. Íbúðin
var mikið endurnýjuð
2006-2007, m.a. skipt um
gler, rafmagn, eldhús og fl.
Frábær staðsetning.
Verð 47.9 millj.

Bárður verður á staðnum s-896-5221.

URÐARSTÍGUR- PARHÚS
Í einkasölu skemmtilegt 96,3
fm raðhús á tveimur hæðum á
rólegum stað í hjarta borgarinnar. Eignin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, 2 svefnherbergi, fataherbergi inn af
öðru, snyrtingu, þvottahús og
geymslu. Sér lóð er aftan við
húsið. Heimil er stækkun ofan
á húsið. Búið að teikna drög.
Allar nánari upplýsingar
veitir Sturla Pétursson í síma
899-9083

BLÖNDUHLÍÐ 2 105 RVK. LAUS VIÐ KAUPSAMNING
2 herbergja 66,5m2 íbúð
í kjallara, sér inngangur
Forstofa/hol flísar á
gólfi.Stofan er björt og
rúmgóð Parket á gólfi.
Eldhúsið er með lítilli innréttingu. Borðkrókur við glugga
flísar á gólfi, Hjónaherbergið er með stórum og
góðum skápum, parket á
gólfi.Baðherbergið er með
flísum uppá veggi, baðkar
með sturtuaðstöðu flísar á gólfi. Litil innrétting og skápur.Geymsla/þvottahús er í
sameign. Allar frekari upplýsingar og sýningu eignarinnar annast Heimir Bergmann
aðstoðarmaður fasteignasala S: 630-9000, heimir@valholl.is

Löggiltur fasteignasali

GOÐATÚN 24 - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
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MIÐTÚN 42 - TVÆR 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁN.
FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Fallegt og mikið endurnýjað
190 fm timbur einbýlishús á
einni hæð með innyggðum
bílskúr. Fjögur svefnherbergi
og stór og björt stofa. Góðar
innréttingar. Eignin hefur
verið mikið endurnýjuð á
undanförnum árum, þar á
meðal lóð og margt fl. Skipti
möguleg á minni eign.
Verð 51,9 millj.

VÍÐIMELUR 70 - HÆÐ
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁN.
FRÁ KL. 17:00-17:30.
Glæsilega 132 fm hæð við
Víðimel. Falleg eign sem
hefur fengið gott viðhald í
gegnum árin. Frábær staðsetning í fallegu og rólegu
hverfi í Vesturbænum. þrjú
svefnherbergi. Tvær stofur
með suðursvölum. Fallegt
nýlegt eldhús. Aukaherbergi
í risi. Sérgufubað. Vönduð
og falleg eign.
Verð 49.6 millj.

SÓLEYJARRIMI - GLÆSILEGT RAÐHÚS
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BRÖNDUKVÍSL - EINBÝLI
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OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 22 SEPTEMBER FRÁKL. 17:00 - 17:30.
Fallegt og velvið haldið 257 fm tveggja hæða einbýlishús með innbygðum tvöföldum
bílskúr. Á efri hæðinni eru fjögur svefnherbergi og tvær stórar og bjartar stofur. Á neðri
hæð er búið að útbúa litla íbúð. Góðar eldri innréttingar. Verð 69,5 millj.

Vorum að fá í sölu 287 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Kvíslunum með
stórum tvöföldum bílskúr. Þrjú svefnherbergi og stór og björt stofa. Í kjallara er búið að
innrétta litla íbúð með sérinngangi. Falleg lóð. Eignin er laus til afhendingar.
Verð 70 millj.

BORGARTÚN - GLÆSI EIGN

LINDARGATA - FALLEG EIGN
Glæsileg 148 fm íbúð á
6. hæð (efstu) í lyftuhúsi
miðsvæðis í Reykjavík
ásamt stæði í bílageymslu.
Gengið beint inn í íbúð úr
lyftu. Tvö rúmgóð herbergi
og stór og björt stofa, sólstofa, útg. á suðursvalir.
Tvö flísalögð baðherbergi.
Eldhús með glæsilegum
innréttingum. Gegnheilt
parket og náttúruflísar á
gólfum. Verð 54,9 millj.

Vorum að fá í sölu vandaða
og glæsilega 4ra herb. 136 fm
íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi
auk stæðis í bílageymslu. Tvö
rúmgóð svefnherbergi. Opnað
var á milli stofu/borðstofu og
3ja herbergisins. Suðursvalir.
Fallegar og vandaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi. Verð 59.8 millj.

SKIPASUND - MEÐ STÓRUM BÍLSKÚR
Vorum að fá í sölu fallega
og mikið endurnýjaða 3ja 4ra herbergja 118 fm íbúð
með 34 fm sérstæðum
bílskúr. Í dag eru þrjú rúmgóð svefnhrebergi og stór
og björt stofa opin í eldhús.
Fallegar innréttingar. Parket
og flísar á gólfum. Bílskúr
með mikilli lofthæð.
Verð 29,9 laus strax.

Falleg 119,1 endaíbúð á
2. hæð ásamt bílskúr.
Þrjú svefnherbergi. Stór og
björt stofa. Rúmgott eldhús.
Tvennar svalir.
Húsið lítur vel út er mikið
tekið í gegn.
Frábær staðsetning
Verð 34,9 m

SVARTHAMRAR - 3JA HERBERGJA

HAUSTAKUR - FALLEG 3JA
Falleg 92,4 fm íbúð á 2.
hæð með sérinngangi.
Tvö rúmgóð svefnherbergi
með skápum. Stór og björt
stofa með suðaustursvölum. Eldhús með hvítum
viðarinnréttingum. Flísalagt
baðherbergi með baðkari.
Parket og flísar á gólfum.
Góð og vel staðsett eign.
Verð 30.9 millj.

85,5 fm 3ja herbergja íbúð á 3 hæð(efstu).Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum.
Björt og rúmgóð stofa með góðum suðursvölum. Flísalagt baðherbergi með baðkari.
Eldhús með góðum viðarinnréttingum og borðkrók. Mjög vel skipulögð eign á góðum
stað í Árbænum. Verð 23.5 millj.

LEIRUBAKKI - STÓR 2JA HERBERGJA
Góð og mikið endurnýjuð
3ja herbergja íbúð á efri
hæð í góðu hús við Smiðsbúð í Garðabæ. Íbúðin sem
er ósamþykkt er öll nýlega
uppgerð. Tvö svefnherbergi
og björt stofa með vestursvölum. Góðar innréttingar.
Flísalgat baðherbergi.
Verð 25,9 millj.

S

GARÐAFLÖT 37 - EINBÝLI

Glæsilega 132 fm 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi á 4.
hæð, með tvennum svölum
auk 48 fm þaksvala. Tvö
svefnherb. og hjónaherbergi
með fataherbergi. Stór og
björt stofa og borðstofa.
Eldhús með fallegum
ljósum viðarinnréttingum
og eldunareyju. Tvö stæði í
bílageymslu.
Verð 45.9 millj.

SMIÐSBÚÐ - 3JA HERBERGJA

HÚ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN. FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Björt og vel skipulögð 74 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Tvö rúmgóð
svefnherbergi. Björt og góð stofa með suðvestursvölum. Eldhús með eldri innréttingu
og borðkrók. Sérgeymsla í kjallara. Góð Staðsettning. Verð 27,2 millj.

SAFAMÝRI - 4RA M/BÍLSKÚR

HRAUNBÆR - 3JA HERBERGJA

IÐ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN. FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Vorum að fá í einkasölu hæð og rishæð í þessu falleg húsi. Í dag eru innréttaðar tvær
3ja herbergj íbúðir í eigninni með sérbaðherbergjum og eldhúsi. Góðar innréttingar.
Hús hefur verið mikið endurnýjað að utan sem inann. Laust strax. Verð 44,

Stórglæsilegt 209 fm tveggja hæða raðhús byggt árið 2006. Fjögur mjög rúmgóð
svefnherbergi og stórt fataherbergi. Stórar stofur og fallegt eldhús. Tvennar snyrtingar.
Vönduð gólfefni. Stór suður sólpallur með heitum potti. Verð 59,9 m

NORÐURBAKKI - GLÆSILEG EIGN

GNOÐARVOGUR 20 - 3JA HERBERGJA

Falleg 73 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fallegu fjölbýli. Stórt svefnherbergi og stór
og björt stofa. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Sameign falleg og mikið
endurnýjuð. Falleg lóð með leiktækjum. Verð 23,1 millj.

Glæsileg 109,8 fm 3ja
herbergja íbúð með sér
inngangi í húsi sem byggt
var 2008. Tvö góð svefnherbergi. Rúmgóð parketlögð
stofa. Þvottahús innan
íbúðar. Stórar suður svalir.
Róleg og góð staðsetning.
Verð 39,9 millj

SUMARHÚS MOSFELLSBÆ
Fallegt og velbyggt
sumarhús við Langavatn
í Mosfellsbæ. Húsið sem
er 32 fm að stærð auk
millilofts stendur á 4970
fm eignarlóð. Húsnæðið
skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi.
Stór verönd er við húið
með heitum potti. Verð
21,9 millj. SKIPTI ERU
MÖGULEG Á FASTEIGN Á
AKUREYRI.

535 1000

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

stakfell.is

stakfell@stakfell.is

Til leigu mjög gott skrifstofuhúsnæði
á fjórðu hæð við Bíldshöfða 20
- Góð staðsetning og næg bílastæði
- Frábært útsýni
- Hægt er að leigja einungis hluta af rýminu
Fallegt húsnæði með svölum allan hringinn,
mötuneytisaðstaða til fyrirmyndar, góðar skrifstofur
og opið rými. Stærð getur verið frá 500 fermetrum og
upp í rúma 1500 fermetra. Pláss er fyrir allt að 100 starfsmenn á hæðinni.
Húsnæðið býður uppá mikla möguleika í
uppstillingu á vinnustöðvum,
bæði í opnum rýmum og skrifstofum.
Hægt er að fá húsnæðið leigt með húsgögnum.
Húsnæðið er laust fljótlega.

Nánari upplýsingar gefur:

EINAR S.
VALDIMARSSON

Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314
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Grettisgata 28B, 101 Rvk.

Brekkustígur 19, 101 Rvk.

ÚS
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Opið hús mánudaginn 21. sept. kl. 17:30 – 18. Verið
velkomin! Býður uppá þrjár leigueiningar á besta
stað í 101 Reykjavík. Hvor hæð er um 50 fm. Sér
inngangur er í neðri eininguna. Sameiginlegur
inngangur á efri hæðina með risinu. Stúdíó íbúð í
bakhúsi Allar nánari upplýsignar veitir Sigrún sölufulltrúi s. 857-2267 eða sigrun@101.is Verð 47.9 millj.
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Sæviðarsund 19 – 104 Rvk.

Grundarstígur 15B, 101 Rvk.
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Opið hús þriðjudaginn 22. sept. kl. 17:30 - 18, 3ja hæð.
Verið velkomin! Falleg björt 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum, auk 6,7 fm geymsluskúrs á baklóðinni, sem er með hita og rafmagni. Samtals skráð 82,9
fm. Allar nánari upplýsignar veitir Sigrún sölufulltrúi
s. 857-2267 eða sigrun@101.is Verð 34,7 millj.

O

Opið hús miðvikudaginn 23. sept. kl. 17:30 – 18.
Verið velkomin! Tveggja herbergja risíbúð í bakhúsi
á frábærum stað. Íbúðin er 23,9 fm. að hluta til undir
súð. Inngangur á bakvið hús, sameiginlegur með einni
íbúð. Allar nánari upplýsignar veitir Sigrún sölufulltrúi
s. 857-2267 eða sigrun@101.is Verð 17,5 millj.

Opið hús þriðjudag 22.09.2015 milli kl. 17.00-17:30.
Verið velkomin! Mjög falleg efri sérhæð í tvíbýlishúsi
með bílskúr og auka herbergi í kjallara. Tvennar svalir
eru á eigninni og eru suður svalirnar yfirbyggðar.
Húsinu er hefur verið vel við haldið og er allt nánasta
umhverfi mjög snyrtilegt. Allar nánari upplýsingar
veitir Daði s. 820-8103 eða dadi@101.is. V-52,9 millj.

Traust og góð þjónusta í 13 ár

Sími 512 4900 • landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall

Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 692 5002

Rúnar
Óskarsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
/ MBA
Sími 895 0033
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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
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Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

sunnubraut Kóp.
einBýli
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Urriðakvísl: Glæsilegt 265,8 fm einbýli á tveimur hæðum.

U
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Sunnubraut, Kópavogi:

Góð aðkoma og gott innra skipulag. Parket og flísar á gólfum. Stórar stofur.

Ca. 218 fm. arkitektsteiknað einbýlishús á frábærum stað við Sunnubraut
í Kópavogi. Húsið er með upprunalegum innréttingum. Fallegur skjólsæll
garður er við húsið, húsinu fylgir garðskáli og tvær verandir. Innbyggður
bílskúr er á jarðhæð. Arkitekt Hannes Kr. Davíðsson.

Húsið er einstaklega vandað og vel viðhaldið
Verð 79 millj.

Verð 67,9 millj.

Bárugata 6, miðhæð með meiru
opið Hús mánud. 21.9 Kl.17-17:30
IÐ

OP

seljabraut 72, 2.h.
opið Hús mánud. 21.9 Kl. 17-17:30

Bárugata 6, miðhæð og kjallari: ca. 151,6 fm björt og falleg sérhæð.
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Á hæðinni eru svefnherbergi, rúmgóðar stofur, eldhús og baðherbergi.
Gengt er frá borðstofu niður á helulagða veönd og í garðinn . Í kjallara eru
tvö góð svefnherbergi, hol, geymsla og snyrting.
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Seljabraut 72, 2. hæð: Björt og falleg íbúð á annari hæð auk stæðis í
bílgeumslu, samtals er eignin 123,7 fm. Þrjú svefnherbergi, þvottahús inn
af eldhúsi og tengt fyrir þvottavél á baði, vestursvalir.
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Verð 27,9 millj.

Verð 59,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 21.9 FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN

OPIÐ HÚS MÁNUD. 21.9 KL.17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Katrínarlind 5, 2ja herb, íbúð 302.
opið Hús þriðjudaginn 22. sept frá 17:15-17:45
IÐ

OP

Bólstaðarhlið 42 4ra
opið Hús þriðjud. 21.9. frá 17:-17:30.

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá í einkasölu:
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Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð (efstu hæð) í lyftublokk, samtals
71,8 fm. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Stórar suðursvalir.
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GOTT VERÐ: Bólstaðarhlíð 42, 4.HÆÐ T.V.:Ca. 94 fm. björt og vel hönnuð
íbúð á efstu hæð í fjölbýli við Bólstaðarhlíð. Stofa og 3 svefnherbergi, auk
eldhúss og baðherbergis. Vestursvalir frá stofu. Frábær staðsetning þaðan
sem stutt er í alla þjónustu og skóla. LAUS VIÐ SAMNING.
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Verð 28,5 millj.

Verð 24,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 22.9 FRÁ KL. 17-17:30.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 22.9. FRÁ KL. 17:15-17:45, VERIÐ VELKOMIN.

njálsgata
íBúð á fráBærum stað m. 2 svefnH.

möðruvellir Kjós
sumarHús.

Ca. 53 fm. íbúð með sérinngangi á frábærum stað nálægt miðbænum.

Möðruvellir, sveitasetur á stóru eignarlandi í Kjósinni.

Í ibúðinni eru í dag 2 svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi þar sem
tengt er fyrir þvottavél.

Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnherbergi, svefnloft, baðherbergi,
stóra stofu og opið eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá, nálægt
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha. eignarlandi sem býður
upp á mikla möguleika. Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt
borginni.

Verð 20,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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

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

Klapparhlíð 20, íbúð 204 - 270 Mosfellsbær

Stórikriki 59 - 270 Mos.

IÐ

OP

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

Opið hús þriðjudaginn 22. september frá
kl. 17:30 til 18:00

ÚS
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falleg 113,5 m2, 4-5 herbergja endaíbúð
á 2. hæð ásamt 26,3 m2 bílskúr við
Klapparhlíð 20 í Mosfellsbæ. íbúðin
var upphaflega 5 herb. en var breytt
í 4ra herb. og stofan stækkuð. íbúðin
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og
borðstofu. sérgeymsla á hæðinni.frábær
staðsetning rétt við skóla, leikskóla og
sundlaug. v. 39,9 m.

Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081
www.fastMos.is

Þrastarhöfði 61 - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun

903 m2 einbýlishúsalóð með púða við
stórakrika 59 í Mosfellsbæ. Kominn er púði
fyrir 359 fm. einbýlishúsi á tveimur hæðum
auk 59,4 fm. tvöföldum bílskúr. V. 10,7 m.

Vallarhús 27 - 112 Reykjavík

Barðastaðir 7 - 112 Rvk.

Laus strax
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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.

Leirutangi 53 - 270 Mos.

Fróðengi 6 - 112 Reykjavík
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Laus við kaupsamning

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. 26,7 m.
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Laus strax

Opið hús miðvikudaginn 23. september
frá kl. 17:30 til 18:00
65 m2, 2ja herbergja endaíbúð á 5. hæð
í lyftuhúsi, ásamt bílastæði í bílakjallara.
eignin er skráð 90,8 m2, þar af íbúð 65 m2
og bílastæði í bílakjallar(skráð bílskúr) 25,8
m2. íbúðin skiptist í svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, eldhús, stofu og borðstofu.
V. 24,9 m.

Þorláksgeisli 3, íbúð 404 - 113 Reykjavík

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00

HÚ

falleg 4-5 herbergja endaíbúð á annari
hæð á tveimur hæðum í litlu fjölbýli. sér
inngangur, suðursvalir. íbúðin skiptist
í: neðri hæð: forstofa, gestasnyrting,
þvottahús, eldhús og stofa. efri hæð:
Þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Gott
geymsluloft. V. 35,9 m.

Bláhamrar 2, íbúð 501 - 112 Reykjavík

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

Opið hús þriðjudaginn 22. September
frá kl. 17:30 til 18:00

ÚS

Mjög rúmgóð og falleg 124,2 m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð, ásamt bílastæði
í bílakjallara í 4ra hæða lyftuhúsi í
Grafarholtinu. íbúðin skiptist í þrjú rúmgóð
svefnherbergi, forstofu, hol, baðherbergi
með baðkari og sturtuklefa, þvottahús,
geymslu, eldhús og stofu. íbúðinni fylgir
einnig sérgeymsla á jarðhæð. V. 35,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
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.

Hringdu og bókaðu skoðun

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.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Vegghamrar 13, Grafarvogur - Sérinngangur!

Keilugrandi 6, íb. 0401– 107 Reykjavík
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OPIÐ HÚS! Í dag, milli kl.14:00 og 15:00
Falleg 5 herb. 119,1 fm. íbúð á tveimur hæðum, ásamt stæði í
bílageymslu. Hús í góðu ástandi. Barnvænt hverfi, örstutt í skóla og
ýmsa þjónustu. Verð kr. 44,9 millj. Íbúðin er til sýnis í dag kl. 14-15.
Bjalla 401. Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Hvannakur Garðabæ – Glæsilegt einbýli.

S
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OPIÐ HÚS! Á morgun þriðjudag, milli kl.17:30 og 18:00
Góð 76,8 fm, 3ja herb. íbúð með suðvestur grill svölum.
Tvö góð svefnherbergi og björt og rúmgóð stofa. Ásett verð 27,5 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038
eða á johann@hofdi.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Sólvallagata 79 - Byggingarréttur

Til sölu byggingarréttur á frábærum stað við Sólvallagötu 79 í Reykjavík, á svokölluðum „Bykó-reit“. Á lóðinni, sem er 4.163
fermetrar að stærð, má skv. núgildandi deiliskipulagi frá árinu 2006 byggja allt að 8.350 fermetra íbúðarhúsnæði ofanjarðar auk
bílastæða í bílakjallara.
Þær byggingar, sem á lóðinni standa í dag eru að stærstum hluta í útleigu. Um er að ræða 1.483 fermetra steinsteypta húseign,
sem er í útleigu auk 486,0 fermetra skýlis, sem er óútleigt.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is eða í síma 570-4500

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. Húsið er fullbúið og hefur hvergi verið til sparað við frágang og
efnisval. Hér er á ferðinni hús sem fá orð fá lýst.
Tilboð áskast. Uppl. veitir Ásmundur lögg fast á Höfða s. 8953000

Gnoðarvogur 64 - Hæð með bílskúr
Til sölu vönduð
OP
IÐ
3ja herbergja íbúð á
HÚ
eftu hæð, með stórum
S
svölum og sólstofu mót
suðri. Íbúðin skiptist í
tvö svefnherbergi með
skápum. Eldhús með
ljósri/ Beyki innréttingu.
Stofu og borðstofu með
vönduðu nýlegu parketi
á gólfum. Flísalagt
Opið hús mánud. og þriðjud. kl. 17:00 – 17:30
baðherbergi með
innréttigu baðkari. Sér geymsla fylgir í kjallara. Bílskúr fylgir.
Verið velkomin að skoða íbúðina.
Áhugasamir hafi samband:
Ársalir ehf. fasteignamiðlun
s: 533-4200 eða arsalir@arsalir.is

Ársalir

FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

533 4200

Björgvin Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali.

Ársalir - fasteignamiðlun • Engjateig 5, 105 Reykjavík • S: 533 4200

Eignavangur – Traust fasteignasala
Síðumúla 27, 108 Reykjavík
Óskar H. Bjarnasen
hdl. / löggiltur fasteignasali

Yfir 13.000 eignir á skrá

Reynihvammur 8, 200 Kópavogur
OP

IÐ

HÚ

S

Opið hús í dag kl. 17:30 - 18:00

Glæsilegt einbýlishús á skjólsælum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið hefur
verið endurnýjað að innan og utan á fallegan hátt á undanförnum árum. Húsið
er 205,7 fm að stærð ásamt 46,2 fm bílskúr, samtals 251,9 fm. Í húsinu eru m.a.
fjögur rúmgóð svefnherbergi, tvær-þrjár stofur og tvö baðherbergi. Garðurinn er
skjólsæll með runnum, trjám, grasflötum, tveimur sólpöllum og heitum potti.
Frekari upplýsingar veitir Óskar H. Bjarnasen hdl. og löggiltur fasteignasali í
síma 691-1931.

ÉG SEL FASTEIGNIR!
Hringdu og athugaðu hvað ég get
gert fyrir þig ef þú vilt selja fasteign.

fasteignir.is

á

Einar Harðarsson
Lögg. fasteignasali
s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

Sími: 54 60 600
Ármúla 8, 108 Reykjavík
www.kaupstadur.com

smáauglýsingar
MáNUDAgUR 21. september 2015

512 5000

| SMáAUgLÝSINgAR |

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

19

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

ÞJÓNUSTA

pípulagnir
áRAtUgA REyNSLA

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

Hreingerningar

Kia Picanto LX - 5/2014 - Ek 52 þús
km - Bensín - Beinsk - Ásett verð 1490
þús - Er á staðnum - Raðnr 220206.

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %
www.bílagallerí.is

Hjólbarðar

KRÓKUR

Citroën fyrir safnara. Einstaklega
vel út lítandi Xm árg 1996 með 2.0
l vél, ekinn 135 þús km. Innfluttur
2013, viðhaldsbók frá upphafi, tveir
eigendur Verðhugmynd 750 þús.
Vinsaml. hafið samband við jb@isfar.is

ÓDÝRIR DÍSELBÍLAR

Skoda Octavia, Skoda Fabia, Partner,
Berlingo, R. Clio, R. Megane, og fleiri
Nánar á Facebook: Ódýrir Díselbílar
Sími: 534-0000

Bílar óskast

BÍLL ÓSKASt á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

0-600 StAðgREItt

Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 776 7507

Sendibílar

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue
efficiency. Árgerð 2014, ekinn 6 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.990.000.
Rnr.990996.

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Málarar
MáLNINgARþjÓNUStA
REyKjAVÍKUR

Spádómar

Alhliða málningarþjónusta. Sími 7760000
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

FRáBæR DEKKjAtILBoð

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

SpáSÍMINN 908 5666

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

Varahlutir

Viðgerðir
Nýir LandCruiser 70 bílar. Útvega
tveggja dyra, fjögurra dyra og pick up
gerðirnar, bensín og dísel. Verð 10 - 11
milljónir kr, allt eftir útfærslu, komnir
til landsins og skráðir Vinsaml. hafið
samband við jb@isfar.is

Bókhald

Húsaviðhald

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

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

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.690.000. Rnr.210659. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

garðyrkja

Rafvirkjun

jApANSKAR VéLAR EHF.
BÍLApARtASALA

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

TOYOTA Avensis wagon sol 2009 ng.
Árgerð 2013, ekinn 50 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 3.790.000. Rnr.210652.

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

Hyundai IX35 Comfort - 6/2014 - Ek
54 þús km - Dísel - Sjsk - Ásett verð
4890 þús - Er á staðnum - Raðnr
152144.

Bílar til sölu

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2013,
ekinn 82 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.890.000. Rnr.991116.

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

Búslóðaflutningar

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270
Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað
á laugard.
www.100bilar.is

Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, kranabílar,
vörubílar, gámaleiga, hlöðum
grjótkanta og útvegum holtagrjót
og allt fyllingarefni, jöfnum
lóðir, gröfum grunna. Einnig
endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

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

7 MANNA DÍSEL.

RENAULT Megane Scenic Grand III
Dísel 7 manna. Árgerð 2014, ekinn
47 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 3.330þ.
Rnr.110086.

gRöFUþjÓNUStA
AUBERtS.

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

til sölu

RAFLAgNIR, DyRASÍMAR. S.
663 0746.

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

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
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KEYPT
& SELT
Til sölu

Sjónvarp

HÚSNÆÐI

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

Til bygginga

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

ATVINNA
Húsnæði í boði
www.LeIGUHeRbeRGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Atvinna í boði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

HARðvIðUR TIL
HúSAbyGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: vIDUR.IS

FÉKKSTU EKKI
BLAÐIÐ Í MORGUN?

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

HEILSA

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

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

kAUPUM GULL JÓN & ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

AUðbRekkA - HeRbeRGI
TIL LeIGU

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

ökukennsla

cASTeLLo PIzzeRIA

óskar eftir starfsfólki í hluta starf.
18 ára eða eldri með bílpróf. Hafðu
samband á castello@simnet.is & s.
692 3051

LeITUM efTIR
DUGMIkLUM
STARfSkRöfTUM Á
HJÓLbARðASTöðvAR
DekkJAHALLARINNAR
Á AkUReyRI oG í
ReykJAvík.
18 ára aldurstakmark.

Umsóknareyðublöð á
dekkjahollin.is eða thorgeir@
dekkjahollin.is

Geymsluhúsnæði
fyRSTI MÁNUðUR fRíR
www.GeyMSLAeITT.IS

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

GeyMSLULAUSNIR.IS

Save the Children á Íslandi

Bílkó óskar eftir vönum
mönnum eða með reynslu sem
nýtist í starfi á smurstöð og
dekkjaverkstæði. Framtíðarstarf
í boði.
Áhugasamir hafi samband við
Guðna í s. 618 0560

TIL LeIGU AðeINS Á
AðeINS 950 kR fM!

S. 690 3031 / 661 7000

TANTRA NUDD

Óskast keypt

leiga@leiguherbergi.is

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

Nudd

KOM ÞAÐ OF SEINT?

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

STARfSMAðUR ÓSkAST
Á SMURSTöð oG
HJÓLbARðAveRkSTæðI.

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

www.bUSLoDAGeyMSLA.IS

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

GeyMSLUR.coM

Óskum eftir vönum dekkjamanni
á hjólbarðaverkstæði. Umsóknir á
staðnum eða í síma 568-3080 Barðinn
Skútuvogi 2

HoUSekeePeRS

Apartment Hotel in 101 Reykjavik
seeks full time and part time
housekeepers. Please send
applications to: headhousekeeper@
apartmentk.is
Starfmenn vantar á
hjólbarðaverkstæði Sólningar í
Kópavogi. Uppl. í s. 544 5012 eða
aegir@solning.is

Atvinna óskast

til sölu
vANTAR þIG SMIðI,
MúRARA eðA
JÁRNAbINDINGAMeNN?

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

einkamál
SkyNDIkyNNI? SíMASex?

RauðaTorgið.is

íSLeNDINGAR.eU

Nýr, frjálslyndur stefnumóta- og
samskiptavefur, mjög sérstakur,
sérsniðinn að stefnumóta- og
samskiptamenningu íslendinga.
Almenn samskitpi, stefnumót,
makaleit, stundargaman, swingers
(makaskipti) - blogg, dagbækur,
hugrenningar, stöðufærslur - vefurinn
dekkar regnbogann. Líttu við. www.
islendingarl.eu.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Höfðabakki 9,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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Mikið úrval legsteina og fylgihluta

Á GÓÐU VERÐI

*

*

*
Fullbúinn og frágenginn

Fullbúinn og frágenginn

verð aðeins kr: 309.900

verð aðeins kr: 239.900

*

verð aðeins kr: 299.900

Fullbúinn og frágenginn

verð aðeins kr: 159.900

Fullbúinn og frágenginn

verð aðeins kr: 319.900

Fullbúinn og frágenginn

verð aðeins kr: 119.900

Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnafjörður – S: 544-5100

* Aukahlutir á mynd fylgja ekki

Fullbúinn og frágenginn

Fólk| matur
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íslokur
Takið kremkex að eigin vali og
losið í sundur. Einnig má kaupa
gott súkkulaðibitakex. Setjið ís
að eigin vali (t.d. vanilluís eða
súkkulaðiís sem hefur staðið á
borði í smástund) á milli (ofan á
kremið) og setjið efra kexið aftur
á. Borðið strax eða setjið í frysti.
Tilbrigði: Dýfið ofan í súkku
laðismjör eða Nutella og veltið
upp úr skrautsykri eða súkku
laðispónum. Setjið eina sneið af
jarðarberi á milli fyrir frystingu.

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

íslokur úr smákökum Hver elskar ekki góðar íslokur eftir íburðarmikla máltíð?
Að minnsta kosti kokkurinn.

��������������������������

������������������������������������

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

súkkulaðisósa
Setjið 50 g af suðusúkkulaði
og 1/2 dl af rjóma eða nýmjólk í
örbylgjuhelt ílát og svo inn í ör
bylgjuofn í 30 sekúndur. Hrærið
með gaffli og berið fram.
Tilbrigði: Setjið eitt Mars eða 20
g af piparmintusúkkulaði út í líka
og aukið rjóma eða mjólk eftir
smekk. Prófið ykkur áfram þang
að til eftirlætissúkkulaðisósan
ykkar er orðin að veruleika.

Einfalt úr ís

uppskriftir Eftir erfiðar stundir við eldavél og grill er óskaplega þægilegt
að geta snarað upp eftirrétti á einfaldan hátt.

Þ

að þarf ekkert endilega að vera sól eða
sumar til að langa í ís. Það er einnig léttir
eftir slítandi stundir hvunndagsins að
töfra fram fallegan og bragðgóðan eftirrétt án

nokkurrar fyrirhafnar. Hér má finna nokkrar
hugmyndir að ísréttum sem eiga það flestir
sameiginlegt að vera einfaldir, fljótlegir, fallegir
og góðir.

ís á bEði
Skerið ávexti (jarðarber, kíví,
banana, ferskjur) í örþunnar
sneiðar og raðið í mósaík á
stóran hvítan disk. Hvolfið frekar
köldum vanilluís á bretti eða
smjörpappírsklætt yfirborð og
skerið í þykkar sneiðar. Raðið
ísnum fallega ofan á ávaxta
mósaíkið og dreypið heimagerðri
súkkulaðisósu yfir.

Þægilegur hiti góð hitadreifing
Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
Fljótlegt að leggja
Ekkert brot ekkert flot
Dreifiplötur límdar beint á gólfið
Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og
sumarhús
Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og
þægilegt
Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

M
LEIÐSÖGUNÁM
NÁÁM
UN
GU
ÖG
IÐSSÖ
EEIÐ
LLVIÐURKENNT
STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU
Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Nemendur
getastyrkja
aðnámi
námi
loknugengið
gengið
Leiðsögufélagið--Flest
stéttarfélög
nemendur
til náms.
--Nemendur
geta
að
loknu
í íLeiðsögufélagið
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu
Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar hver á sínu sviði.
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða.
Umsögn:
Umsögn:
S.l. vetur stundaði
ég leiðsögunám
í Ferðamálaskóla
Íslands.
Námið
stóð
Leiðsögunámið
í Ferðamálaskóla
Íslands
bætti miklu við
þekkingu
mína
á
landinu
og sögu þar
og menningu
þjóðarinnar.
voru ofnir og
saman
vel undirsem
væntingum
sem fjölmargir
kennararÞessir
komuþættir
að kennslunni
ááttu
einkar
hátt áhuga
og kryddað
konar fróðleik
þeiráhugaverðan
auðvelt meðog
aðskemmtilegan
ná til mín og auka
minnmargs
á námsefninu
og
og
frásögnum.
Auk
þess
spannaði námið
leiðsögutækni
til okkar
laxveiðáa,
ekki
síst að vekja
mig
til umhugsunar
um allt
þá frá
auðlind
sem landið
er
frá
skógræktar
hvalafræðum
til hverasvæða
svo
nokkuð
og skyndihjálp
þá virðingu til
sem
okkur berogaðfrásýna
því. Kennararnir
voru mjög
færir
og sé
nefnt.
námsins
varáttu
sveiganlegt
en með
ákveðnu
aðhaldi
stjórnenda sem
fróðir Skipulag
hver á sínu
sviði og
auðvelt með
að koma
efninu
til skila.
skapaði
gott andrúmsloft
í þessum alþjóðlega
hópi nemanda.
tíma var
Námið gefur
mikla atvinnumöguleika
og spennandi
tímar eruÞessum
framundan.
Guðrún Helga
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.
Magnús Jónsson
Bjarnadóttir,
fv. veðurstofustjóri
Vestmannaeyjum

ís á bEði Svona fallegan ísrétt tekur enga stund að gera.
Og hann er líka góður.

Opið 8-22

FerðamálaskóliÍslands
Íslands •• www.menntun.is
www.menntun.is •• Sími
Sími567
5671466
1466
Ferðamálaskóli

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

ítalskur ískaffiís
Hellið hálfum heitum espresso (eða hálfum
bolla af heitu kaffi) í botninn á hitaþolnu glasi
eða stórum kaffibolla. Setjið væna kúlu af ís ofan
á og skreytið með þeyttum rjóma og súkku
laðispónum ef vill. Berið fram strax
með þríbökum (biscotti) eða góðu
súkkulaði, jafnvel súkkulaðikexi.

tvEir fyrir
Einn
Ískaffiískaffiískaffiís … af hverju
að velja þegar
hvort er öðru
betra?
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Sá þriðji var í boði Gasol

Um helgina
Enska úrvalsdeildin

Spánn varð Evrópumeistari í þriðja sinn í gær þegar liðið lagði Litháen í úrslitaleik. Pau Gasol, miðherji
Chicago Bulls og spænska landsliðið, var bestur allra í leiknum eins og hann er búinn að vera á mótinu.
KörFuBoLti Spánverjar urðu Evrópumeistarar í körfubolta í þriðja sinn
þegar þeir unnu Litháen örugglega,
80-63, í úrslitaleiknum sem fram fór
í Lille í Frakklandi. Spænska liðið
er nú búið að vinna Evrópumótið
þrisvar sinnum af síðustu fjórum
mótum, en það leyfði Frakklandi að
geyma bikarinn í tvö ár.
Spánn vann einmitt ríkjandi
Evrópumeistara Frakka á þeirra
heimavelli í undanúrslitunum þar
sem Pau Gasol fór á kostum og skoraði 40 stig. Þessi 35 ára gamli miðherji hefur sýnt sínar bestu hliðar
allt mótið og hann sveik sína menn
ekki í gær. Gasol lauk leik með 25
stig, 12 fráköst og fjórar stoðsendingar, en hann er búinn að fara á
kostum í útsláttarkeppninni.
Gasol byrjaði því að setja 30 stig
á Pólverja í 16 liða úrslitunum, 27 á
Grikki í háspennusigri í átta liða úrslitum og svo 40 stig í framlengdum
sigri gegn ríkjandi Evrópumeisturum Frakklands.

Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves), José Calderón (NY Knicks),
Serge Ibaka (OKC Thunder), Pau
Gasol (Chicago Bulls) og Marc Gasol
(Memphis Grizzliez).
Eini sem mætti var Pau Gasol og það
var nóg, en auðvitað er liðið fullt af
frábærum leikmönnum. Sá gamli
bar þó af og leiddi sitt lið að þriðja
titlinum. Hann er nú búinn að eiga
stóran þátt í öllum þremur Evrópumeistaratitlunum sem Spánn hefur
unnið, og þá var hann einnig stigahæstur og bestur á Evrópumótinu
2009 þegar Spánn vann í fyrsta sinn.

Gasol í útsláttarkeppninni:
16 liða úrslit á móti Póllandi
(80-66): 30 stig, 7 fráköst, 4 stoðsendingar
8 liða úrslit á móti Grikklandi
(73-71): 27 stig, 9 fráköst, 3 stoðsendingar

1.
2.
3.
4.
5.-6.
7.
8.
9.-16.

Undanúrslit á móti Frakklandi
(80-75): 40 stig, 11 fráköst, 1 stoðsending
Úrslit á móti Litháen (80-63): 25
stig, 12 fráköst, 4 stoðsendingar
Með þremur af sex bestu

Íslenska landsliðið spilaði á Evrópumótinu í fyrsta sinn og tapaði öllum
leikjum sínum enda í einum sterkasta riðli sem sést hefur á mótinu.
Til marks um það má benda á
að þrjú af sex liðum riðilsins,
Spánn, Serbía og Ítalía, enduðu
á meðal sex efstu þjóðanna.
Tyrkir voru svo í 9.-16. sæti
en Þjóðverjar ollu miklum
vonbrigðum á heimavelli og urðu í 17.-20.
sæti á kveðjumóti Dirk
Nowitzki.
Ísland spilaði því við liðið
sem síðar varð Evrópumeistari í
riðlakeppninni og tapaði, 99-73,

Langbestur

Gasol var kjörinn besti leikmaður
mótsins og það kom engum á óvart.
Chicago Bulls-maðurinn var með
flest stig að meðaltali í leik (25,6),
flestar körfur að meðaltali í leik
(8,6), flest víti nýtt (7,3), flest varin
skot (2,3) og fór oftast á vítalínuna
(9,1) að meðaltali í leik.
Spænska liðið hefði getað mætt til
leiks með ofurstjörnur í hverri stöðu.
Mögulegt byrjunarlið gat verið;

17.-20.

21.-24.

SPÁNN
Litháen
Frakkland
SERBÍA
Grikkland
ÍTALÍA
Tékkland
Lettland
Króatía
Ísrael
Pólland
Slóvenía
Belgía
TYRKLAND
Georgía
Finnland
Rússland
ÞÝSKALAND
Makedónía
Eistland
Holland
Úkraína
Bosnía
ÍSLAND

eftir frábæran fyrri hálfleik þar sem
staðan var 41-36 fyrir Spánverjum.
Ísland hélt Gasol í 21 stig en hann
spilaði þó bara 23 mínútur í þeim
leik og tók sjö fráköst.

HLÝTT
Í HAUST

Flott úrval af barnafatnaði fyrir
haustið og veturinn á góðu verði!

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

3.590

DIDRIKSONS ETNA

Góðar flísbuxur. Barnastærðir.

4.990

DIDRIKSONS ETNA

Góð flíspeysa. Barnastærðir.

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.

7.990

BUGGA KULDASKÓR
Hlýir kuldaskór með riflás, grófur og stamur
sóli sem gefur gott grip. Stærðir: 24-35.

17.990

DIDRIKSONS
IMALA

Góður kuldagalli.
Barnastærðir.

Chelsea
Stoke
Swansea
Aston Villa
Bournemouth
Newcastle
Man. City
Tottenham
Liverpool
Efst
Man. City
15
Man. Utd
13
Leicester
12
Arsenal
10
West Ham
9

0–0
Arsenal
2–1
Leicester
0–0
Everton
0–1
WBA
2–0
Sunderland
1–2
Watford
1–2
West Ham
1–0
C. Palace
1–1
Norwich
Neðst
Southampton 6
Aston Villa
4
Stoke
3
Newcastle
2
Sunderland 2

Hvað gerði Gylfi?

Gylfi Þór Sigurðsson var að vanda
í byrjunarliði Swansea sem gerði
markalaust jafntefli við Everton
á heimavelli. Gylfi átti eitt skot á
markið úr aukaspyrnu en var tekinn
út af eftir klukkustund.
stærstu úrslitin Chelsea

komst aftur á
sigurbraut eftir
tvö töp í röð og
vann Arsenal,
2-0, á Brúnni.
Tangarhald
Mourinho á Wenger
heldur áfram virðist vera. Mjög
mikilvægur sigur fyrir Chelsea.
Hetjan Anthony Martial heldur
áfram að borga milljónirnar til baka
hjá United með mörkum. Hann setti
tvö mörk í endurkomu sigri liðsins á
útivelli gegn Southampton.
Kom á óvart West Ham, sem vinnur
bara stórleiki á útivelli að því er
virðist, tók sig til og varð fyrsta liðið
til að leggja Manchester City að
velli. Victor Moses og Diafra Sakho
skoruðu mörkin.

TímamóT
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Merkisatburðir
1919 Jarðskjálfti ríður yfir Reykjanesið með þeim afleiðingum
að Reykjanesviti skemmist mikið.
1936 Franska herskipið L'Audacieux kemur til landsins og
vekur athygli fyrir þær sakir að
það er hraðskreiðasta skip heims
á þessum tíma og fór fjörutíu
og fjóra hnúta, eða sjómílur, á
klukkustund.
1937 Hobbitinn, The Hobbit, eftir
J.R.R. Tolkien kemur út í fyrsta
skiptið þennan dag í Bretlandi.
1963 Skipherrann Eiríkur Kristófersson er sæmdur æðstu orðu
sem Breta veita erlendum mönnum. Hlýtur hann orðuna fyrir þátttöku sína í að bjarga breskum
sjómönnum.
1964 Malta lýsir yfir sjálfstæði frá Bretum
1976 Fyrsta alþjóðlega pönkhátíðin er haldin, þá á Club 100 í
London.

1985 Grímudansleikur eftir Verdi er frumsýndur í Þjóðleikhúsinu
þennan dag og þykir Kristján Jóhannsson slá rækilega í gegn.
1991 Armenía lýsir yfir sjálfstæði
1998 Listaháskóli Íslands er stofnaður
2013 Hryðjuverkamenn frá Sómalíu, Al-Shabab, ráðast á Westgate-verslunarmiðstöðina í Naíróbí í Kenýa. Fjöldi fólks var myrtur í
verslunarmiðstöðinni og hátt í tvö hundruð manns særðust.

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Hjördís Vigfúsdóttir
Þorláksgeisla 33,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans
laugardaginn 12. september. Okkar
innilegustu þakkir til starfsfólks 11E, sem
annaðist hana af alúð í veikindum hennar. Útförin fer fram
frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 24. september kl. 15.00.
Vignir Jónsson
Heimir Jónsson
Fríða J. Jónsdóttir
Hörður Jónsson

Jóhanna K. Jónsdóttir
Auðunn G. Árnason
Ingibjörg Kolbeinsdóttir
og barnabörn.

Útför elskulegs föður,
tengdaföður, afa og langafa

Óla Vals Hanssonar

fv. garðyrkjuráðunautar hjá
Búnaðarfélagi Íslands
verður gerð frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 23. september kl. 13.
Rolf Hansson
Herdís Sveinsdóttir
Ómar B. Hansson
Guðríður A. Kristjánsdóttir
Óttar Rolfsson
Sunna K. Símonardóttir
Nína Margrét Rolfsdóttir Björgvin H. Björnsson
Jakob Rolfsson
Margrét Ó. Halldórsdóttir
Jökull Rolfsson
Óli Valur Ómarsson
Björn Dúi Ómarsson
Embla Sól, Iðunn og Björn Erik

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Sabína Steinunn Halldórsdóttir segist finna mikinn meðbyr með evrópsku hreyfivikunni. Allir vilji vera með. Fréttablaðið/Anton Brink

Vilja að allir finni sína
uppáhaldshreyfingu

Nærri fjögur hundruð viðburðir tengdir hreyfingu eru á dagskrá evrópskrar hreyfiviku sem
hefst í dag. Kirkjan, sveitarfélög, grunnskólar og líkamsræktarstöðvar eru meðal þátttakenda.
Íþróttir Evrópsk hreyfivika hefst í dag
og fer kröftuglega af stað um allt land.
Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) stendur
að skipulagningu vikunnar hér á landi en
markmið hennar er að 100 milljónir fleiri
Evrópubúar hreyfi sig reglulega áður en
árið 2020 gengur í garð.
Þetta er í fjórða sinn sem hreyfivikan er
haldin hér á landi og er hún unnin í samstarfi við flesta grunnskóla og sveitarfélög
landsins. „Hreyfivikan er að blómstra. Það
er fjölbreytt dagskrá á fjörutíu þéttbýlisstöðum á landinu og enn að bætast við,“
segir Sabína Steinunn Halldórsdóttir,
landsfulltrúi UMFÍ.
Meðal þátttakenda er þjóðkirkjan en í

sunnudagaskóla Egilsstaðakirkju verður
svokölluð kirkjuleikfimi og hreyfisöngvar.
„Það er ullarsokkafótbolti, það er flotjóga,
og hestamenn bjóða í reiðtúra. Svo eru
opnar æfingar hjá börnum og foreldrum
boðið með. Það er endalaus fjölbreytni í
gangi,“ segir Sabína.
Hún segir hreyfivikuna vera þvert á aldurshópa og allir taki þátt. Sem dæmi um
það má nefna að Félag eldri borgara býður
í dag í vatnsleikfimi í Lágafellslaug og ungbarnaleikskólinn Ársól ætlar í göngutúr
um Heimahverfið í Reykjavík.
Sabína segir að einkunnarorð UMFÍ
séu „Hver er þín uppáhaldshreyfing?“ og
með því sé reynt að virkja alla. „Okkar

Það er ullarsokkafótbolti, það er flotjóga og
hestamenn bjóða í reiðtúra. Svo
eru opnar æfingar hjá börnum
og foreldrum boðið með.

nálgun er sú að heilsan sé félagsleg,
líkamleg og andleg. Við erum svolítið að
agitera fyrir því að fólk finni sína hreyfingu því það eykur líkurnar á að það viðhaldi þeim lífsmáta að stunda það sem
það hefur gaman af.“ snaeros@frettabladid.is

Þ Etta g E R ð i St
21. S E p t E M b E R 1998

Listaháskóli Íslands stofnaður
Listaháskóli Íslands var stofnaður
þennan dag fyrir sautján árum. Skólinn
var stofnaður með skipulagsskrá sem
var undirrituð af fulltrúum Bandalags
íslenskra listamanna og menntamálaráðuneytisins. „Þar með er þessum
áfanga náð. Allt vinnst þetta með tímanum," sagði Björn Bjarnason, þáverandi menntamálaráðherra, í samtali við
Morgunblaðið.
Samkvæmt skipulagsskrá er skólanum
ætlað að bjóða upp á æðri menntun á
sviði lista og að stuðla að eflingu listmenntunar þjóðarinnar og fræða landsmenn um listir og menningu. Uppbygging skólans var ör en árið 2000 tók
hann upp leiklistarkennslu og árið 2001
bættist tónlistarnám við auk hönnunardeildarinnar. Árið 2002 bættist arkitektúr,
vöruhönnun og fatahönnun við.
Skólinn fékk aðsetur við Laugarnesveg
91 sem gjarnan var kallað SS-húsið en
kennsla hófst fyrst haustið 1999.

Frá útskriftarsýningu nemenda við Listaháskólann árið 2004.
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mÁnuDAgur

myndaSögur

veðurspá
eðurspá Mánudagur

Útlit er fyrir hægum vind á landinu. Sunnanlands verða lítilsháttar skúrir,
en í öðrum landshlutum verður þurrt og bjart. Hiti 8 til 13 stig.

þrautir

Sudoku
Létt

Lárétt

2. vafra
6. í röð
8. meðal
9. angra
11. tveir eins
12. aðferð
14. vörubyrgðir
16. belti
17. kk. nafn
18. rell
20. klaki
21. nabbi

Lóðrétt
1. íþróttafélag
3. málmur
4. sumbl
5. þróttur
7. hvellur
10. skel
13. siða
15. tröll
16. rjúka
19. tveir eins

6

7

9

3

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

18

Lárétt: 2. ráfa, 6. rs, 8. lyf, 9. ama, 11. ll, 12. meðal, 14.
lager, 16. ól, 17. ari, 18. suð, 20. ís, 21. arða.
Lóðrétt: 1. Fram, 3. ál, 4. fyllerí, 5. afl, 7. smellur, 10.
aða, 13. aga, 15. risi, 16. ósa, 19. ðð.

Skák

2

1

17

19

20

21

Gunnar Björnsson

Mamedyarov (2736) yfirspilaði
Caruana (2806) í fyrri skák 16 manna
úrslita Heimsbikarmótsins í skák í
gær.
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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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eftir Frode Øverli

Nú?

BINGÓVÆNGIR!

Ekki gráta elskan!
Ef þeir verða örlítið
stærri ferð þú kannski
að geta flogið!

GelGjan

eftir jerry Scott & jim Borgman

Sjáðu Palli. Maya-dagatalið er við það að fara
að endurstilla sig!

Á þeirri stundu mun sólin
verða í beinni línu við miðju
vetrarbrautarinnar í fyrsta
sinn í 26.000 ár!!

Og það
þýðir?

Ringulreið!
Tortíming!
Hugsanlegur
endir siðmenningar
eins og við þekkjum
hana í dag!

Kannski
ekki.

Löggiltur fasteignasali.

510
7900
www.fastlind.is

Af hverju ert
þú alltaf svona
neikvæður?

End
ir
nálg inn
ast

Þórunn Gísladóttir

Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

8

1

Arg! Þessi eggjaHaha!
skurnarkúr er ekki Ég er með
miklu
að virka! Upphandbetra
leggirnir hafa
aldrei verið stærri! nafn fyrir
þetta!

Frítt verðmat og framúrskarandi
þjónusta í þína þágu.

696
1122
kristjan@fastlind.is

9

PonduS

Viltu vita hvað eignin þín
hefur hækkað í verði ?

Sölufulltrúi.

þung

myndasögur

Hvítur á leik.
31. Rg5+! Kg6 (31...Kxh6 22. Rf7+
Kh7 33. Dh6#)32. Hg1 De7 33. Rf7+
Kh7 34. Bg5 De8 35. De2 Rg7 36. Hf6!
Hf8 37. Hh6+ Kg8 38. Bf6 Hxf7 39.
Dh5 og svartur gafst upp. Snarplega
teflt hjá Aseranum.
www.skak.is: Jón Kristinn vann tvo
alþjóðlega meistara!

Kristján Þ. Hauksson

miðLungs

Lausn síðustu sudoku↓

Krossgáta

Barnalán
Bakaðir þú
bollakökurnar
mamma?

eftir jerry Scott & rick Kirkman

Hvaða
bollakökur?

Þessar fyrir
kökusöluna
hjá
fótboltaliðinu mínu.

Hvaða
kökusölu??

Þessa sem
var talað um í
fréttabréfinu
sem ég gleymdi
að láta þig hafa.

Hvað er í
gangi?

Ég er að veita þér
stöðuhækkun á
meðan ég fer og
öskra.

Stórleikir í Meistaradeild Evrópu
í allan vetur

ALDREI
FLEIRI BEINAR
ÚTSENDINGAR
UM 1.300 BEINAR
ÚTSENDINGAR
Á ÁRI

Frábær fótbolti í
Evrópudeildinni

Beinar útsendingar í Enska
boltanum, bikarleikirnir og
Messan með Hjörvari Hafliða

Besta boxið í
beinni útsendingu

Ítalski boltinn – Serie A
er á Stöð 2 Sport

Berjast Evrópumeistararnir við stjörnum prýtt lið
Real Madrid um titilinn eða verða önnur lið með í
baráttunni um spænska meistaratitilinn?

Sterkustu félagslið
heims keppa í
Meistaradeild Evrópu

Fylgstu með flottustu
ökuþórunum í Formúlunni

Magnaður körfubolti,
beinar útsendingar
frá NBA-deildinni

Hörkuspennandi leikir
í Domino's-deildinni

Tröllin takast á í
NFL-deildinni

Besta frjálsíþróttafólk
heims verður í eldlínunni

Gunnar Nelson
og allar
Beinar
og TV.
Sportpakkinn
inniheldur: Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, MUTV,
LFCútsendingar
TV og Chelsea
TV Verð: 13.990 kr. á mán.
hinar hetjurnar í UFC
úrslitin ráðast í Pepsi-deildinni
Sportpakkinn inniheldur: Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, hliðarrásir, MUTV, LFC TV og Chelsea á 13.990 kr. á mán.

SPENNANDI VETUR Í SPORTINU
Allir finna sér íþróttaviðburði við hæfi á sportstöðvum okkar í vetur. Enski boltinn rúllar í beinni
á Stöð 2 Sport 2 og hliðarrásum á meðan fjölbreytileikinn ræður ríkjum á Stöð 2 Sport.
Með Sportpakka 365 tryggirðu þér skemmtilegan og viðburðaríkan íþróttavetur.

365.is Sími 1817

Með Sportpakkanum
færðu endalaust tal
og 10 GB á 3.990 kr.
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MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ

Mánudagur
Stöð 2

| 20:35
BESTI VINUR MANNSINS

Í þessum frábæra þætti kynnumst við þeim hundategundum
sem til eru á landinu, heyrum um uppruna þeirra og fylgjumst
með flottum hundum í þeim aðstæðum sem þeir eru ræktaðir
til. Þáttastjórnandi er Daníel Örn Hinriksson.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.25 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
13.55 Britain's Got Talent
15.05 Britain's Got Talent
15.30 ET Weekend
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
21.00 Show Me a Hero
22.00 Black Work
22.45 Southern Rites
00.10 Empire
00.55 The Casual Vacancy. Vandaðir
breskir þættir byggðir á metsölubók
J.K. Rowling og eru úr smiðju HBO.
Þættirnir fjalla um líf íbúa bæjarins
Pagford í Bretlandi en þegar Barry
Fairbrother bæjarfulltrúi lætur lífið
eru þó nokkrir sem sækjast eftir sæti
hans í bæjarráðinu. Það eru leyndarmál í hverju horni og allir virðast hafa
eitthvað að fela.
01.55 The Strain
02.40 Louie
03.05 Last Week Tonight with John
Oliver
03.35 Bones
04.20 Forever
05.05 So Undercover

Sport

| 21:55
BLACK WORK

Vandaðir breskir spennuþættir um unga lögreglukonu sem
leitar að morðingja eiginmanns síns. Hörkuspennandi þættir!

| 20:55
SHOW ME A HERO

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

Sport 2
07.40 Tottenham - Crystal Palace
09.20 Liverpool - Norwich
11.00 Southampton - Man. Utd.
12.40 Swansea - Everton
14.20 Ipswich - Birmingham
16.00 Tottenham - Crystal Palace
17.40 Liverpool - Norwich
19.20 Southampton - Man. Utd.
21.00 Messan
22.15 Football League Show 2015/16
22.45 Pepsímörkin 2015
00.00 Man. City - West Ham
01.40 Messan

| 22:40
SOUTHERN RITES

Vandaður heimildaþáttur um
fordóma í Montgomery sýslu
í Bandaríkjunum en nýlega
fengu svartir og hvítir fyrst
að halda sameiginlegar
útskriftaveislur.

golfStöðin

| 22:00
THE NORMAL HEART

08.00 Solheim Cup 2015
16.15 This Is the Presidents Cup
16.40 2013 Presidents Cup Official
Film
17.35 PGA Tour 2015 – Highlights
18.30 PGA Tour 2015

Áhrifamikil mynd um ungan
mann sem reynir að vekja
athygli á AIDS og hættum
þess.

krakkaStöðin
07.00 Brunabílarnir
07.22 Lukku-Láki
07.47 Elías
08.00 Kalli á þakinu
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 Hókus Pókus
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 UKI
10.54 Tommi og Jenni
11.00 Brunabílarnir
11.22 Lukku-Láki
11.47 Elías
12.00 Kalli á þakinu
12.25 Latibær
12.49 Stóri og Litli
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.45 UKI
14.50 Tommi og Jenni
15.00 Brunabílarnir
15.47 Elías
16.00 Kalli á þakinu
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 Hókus Pókus
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.45 UKI
18.50 Tommi og Jenni
19.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum

gullStöðin
17.45 Strákarnir
18.15 Selfie
18.40 Friends
19.05 The New Girl
19.30 Modern Family
19.55 Sjálfstætt fólk
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.00 Grey's Anatomy
21.45 Sisters
22.35 Hostages Magnaðir spennuþættir um Ellen Sanders, lækni Bandaríkjaforseta, sem stendur frammi fyrir
því að hryðjuverkamenn ráðast inn á
skrifstofu hennar .
23.20 Fringe
00.05 Sjálfstætt fólk
00.40 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.10 Sisters
02.00 Hostages
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

bíóStöðin

11.20 Girl Most Likely
13.05 Get Low
14.50 A Fish Called Wanda
16.40 Girl Most Likely
18.25 Get Low Robert Duvall leikur
einstæðinginn og sérvitringinn Felix
sem hefur síðastliðin 40 ár einangrað
sig á landareign sinni og kærir sig ekki
um heimsóknir. Dag einn mætir hann
óvænt til útfararstjóra í nálægum bæ
með þá sérkennilegu ósk að hann vilji
fá að vera viðstaddur eigin jarðarför.
Útfararstjórann bráðvantar pening
svo hann ákveður að verða við ósk
gamla mannsins og útkoman verður
afar áhugaverð svo ekki sé meira
sagt. Með önnur aðalhlutverk fara Bill
Murray og Sissy Spacek.
20.10 A Fish Called Wanda
22.00 The Normal Heart Áhrifamikil
mynd frá 2014 með Mark Ruffalo, Alec
Baldwin, Matt Bomer, Jim Parsons
og Julia Roberts í aðalhlutverkum.
Myndin fjallar um ungan mann sem
reynir að vekja athygli á AIDS og
hættum þess.
00.15 Arthur Newman
01.55 The Raid
03.35 The Normal Heart

rÚv
15.10 EM í körfubolta karla
17.20 Hvolpasveitin
17.45 Um hvað snýst þetta allt?
17.50 Loppulúði, hvar ertu?
18.03 Skúli skelfir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Á götunni
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Falið lífríki – Íkornar Vandaður
dýralífsþáttur frá BBC þar sem sjónum
er beint að smádýrum og þeim erfiðu
verkefnum sem þau mæta í daglegu
lífi vegna smæðar sinnar. Í þættinum
er fylgst með harðduglegum íkorna
sem mætir fjölda óvina við fæðuöflunina og snjáldurmús sem þarf að
beita kænsku til að komast undan
höggormi.
20.55 Vitnin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Norrænar glæpasögur
23.20 Scott og Bailey
00.05 Kastljós
00.35 Fréttir
00.50 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 Tonight Show
19.10 The Late Late Show
19.50 The Office
20.15 Top Chef
21.00 Rookie Blue
21.45 State of Affairs
22.30 The Tonight Show
23.10 The Late Late Show
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
04.25 The Late Late Show
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 Breiðablik - FH
08.50 Pepsímörkin 2015
10.05 AC Milan - Palermo
11.45 Atalanta - Hellas Verona
13.25 Formúla 1 2015 - Singapore
15.45 Pepsímörkin 2015
17.00 Flensburg - Paris St. Germain
18.20 Meistaradeildin í handbolta markaþáttur
18.50 Spænsku mörkin 2015/2016
19.20 Meistaradeild Evrópu
19.50 Philadelphia Eagles - Dallas
Cowboys
22.20 RN-Löwen - Barcelona
23.40 Barcelona - Levante

Stöð 3

16.45 World's Strictest Parents
17.45 One Born Every Minute
18.35 Suburgatory
19.00 Who Do You Think You Are
19.45 Wilfred Fjórða röð þessara
bandarísku gamanþátta með Elijah
Wood (Lord of the Rings) í aðalhlutverki. Þættirnir eru byggðir á
samnefndri ástralskri seríu og fjalla
um ungan mann, Ryan Newman, og
hundinn Wilfred, sem nágranni hans
á. Eftir að hafa tekið kokteil af lyfjum
fer Ryan að sjá Wilfred sem mann í
hundabúningi.
20.10 Drop Dead Diva
20.55 No Ordinary Family
21.40 Strike Back
22.25 Justified
23.10 The Last Ship
23.55 Who Do You Think You Are
00.40 Wilfred
01.05 Drop Dead Diva
01.50 No Ordinary Family
02.35 Strike Back
03.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

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

mÁnUDAgUR
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ÁLFABAKKA
KL. 5:20 - 8 - 10:40
KL. 5:20 - 10:40
KL. 5:50 - 8 - 10:30
KL. 8
KL. 10:30
KL. 8 - 10:40

EVEREST 3D
EVEREST 2D VIP
KNOCK KNOCK
LOVE & MERCY
SELF/LESS
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
VACATION
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

KL. 5:50 - 8 - 10:40
KL. 5:50
KL. 5:50

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
LOVE & MERCY
KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
KL. 5:30 - 8 - 10:45
MISSION: IMPOSSIBLE
KL. 8 - 10:30
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D
KL. 5:50

SAM
SA
S
A
AM
Mb
biio iis
s
.

EVEREST 3D
KNOCK KNOCK
SELF/LESS
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
VACATION
MISSION: IMPOSSIBLE
EVEREST 3D
EVEREST 2D

VARIETY

VILLAGE VOICE

HITFIX

WASHINGTON POST

EGILSHÖLL
KL. 5:20 - 8 - 10:35
KL. 8 - 10:20
KL. 10:30
KL. 5:30 - 8
KL. 5:40 - 8
KL. 5:20 - 10:20
KEFLAVÍK
KL. 10:40
KL. 9


HITFIX

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

INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

LAUGARÁSBÍÓ

EVEREST 3D
MAZE RUNNER
NO ESCAPE
ABSOLUTELY ANYTHING

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

KL. 5:50

Sýningartímar
5:30, 8, 10:30
6, 9
10:30
6

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
21. september 2015
Fyrirlestrar
Hvað? Málstofa á Alzheimer-daginn
Hvenær? 17.00
Hvar? Grand Hótel Reykjavík
FAAS mun í tilefni alþjóðlega Alzheimer-dagsins standa fyrir málstofu
á Grand Hóteli, og stendur frá 17.00 til
19.00. Verður skygnst inn í heilann og
farið í gegnum fréttir af því sem er að
gerast í þessum efnum undir yfirskriftinni „Hvað er að frétta í heilanum?“
Flytja þau Ragnhildur Þóra Káradóttir
taugalífeðlisfræðingur, Kári Stefánsson,
vísindamaður og forstjóri Íslenskrar
erfðagreiningar og Steinunn Þórðardóttir læknir á Minnismóttökunni,
erindi og Ari Eldjárn uppstandari mun
lífga upp á stemninguna með góðu
gríni. Málstofustjóri er Guðlaugur Þór
Þórðarsson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra. Aðgangur er ókeypis og allir eru
hjartanlega velkomnir.
Hvað? Stef í keltneskri kristni
Hvenær? 11.40
Hvar? Aðalbygging HÍ
Gunnþór Þ. Ingason heldur fyrirlestur
í boði Guðfræðistofnunar í stofu 229 í
Aðalbyggingu Háskóla Íslands. Yfirskrift
fyrirlestursins er: Stef í keltneskri kristni.

Brynhildur Björnsdóttir söngkona mun standa fyrir Septembersöngvum ásamt
Aðalheiði Þorsteinsdóttur á Café Rosenberg í kvöld klukkan 21.00.
Í fyrirlestri sínum mun Gunnþór fjalla
um mótun og grunnstef í fornkeltneskri
trúarhugsun.
Hvað? Development of a multivariable
ablation forecasting model for Brúarjökull
in SE-Iceland
Hvenær? 14.00
Hvar? VR-II, Háskóli Íslands
Darri Eyþórsson flytur fyrirlestur um
verkefni sitt til meistaraprófs í umhverfisverkfræði.
Hvað? Lykilmælikvarðar og umhverfisáhrif í
íslensku fiskeldi.
Hvenær? 15.00
Hvar? Askja, Háskóli Íslands
Ragnhildur Eva Guðmundsdóttir flytur
fyrirlestur um verkefni sitt til meistaraprófs í iðnaðarverkfræði. Verkefnið
heitir Lykilmælikvarðar og umhverfisáhrif í íslensku fiskeldi: Flokkun ólíkra
fiskeldiskerfa
Hvað? Í íslensku skógunum
Hvenær? 17.00
Hvar? Borgarbókasafn Reykjavíkur

Kári Stefánsson, heldur erindi í tilefni af Azheimer-deginum í dag klukkan 17.00 á
Grand Hóteli.

Í september tekur græna gull Finnlands
á móti Íslendingum jafnt sem útlendingum í Borgarbókasafninu í Grófinni.
Í þessari viku gefur sýningin „Í íslensku
skógunum“ gestum kost á að kynnast
skóginum í öllum sínum margbreytileika. Markmið sýningarinnar er að
gróðursetja skóg á Íslandi, landi íss og
elds. Skógar hafa alltaf verið griðastaðir
fyrir Finna en þeir hafa veitt skjól, fæði,
efnivið til húsagerðar og margt fleira.

Hreyfing
Hvað? Dans í dimmu
Hvenær? 20.00
Hvar? Dansverkstæðið
Dans í dimmu er klukkutími þar sem
komið er saman, dansað, glaðst og
svitnað í myrkri. Það kostar 1.000
krónur klukkutíminn og er aðeins tekið
við reiðufé.

Uppistand
Hvað? Come Talk Funny
Hvenær? 21.00
Hvar? Gaukurinn
Goldengang kynnir opinn enskumælandi „open mic“ kvöld alla mánudaga.
Það verður Happy hour á barnum frá
19.00 til 22.00. Hægt er að skrá sig í gegnum goldengangcomedy@gmail.com.

Dansað í Dimmu fer fram í þriðja skiptið í kvöld.

Tónleikar
Hvað? Septembersöngvar á Rosenberg
Hvenær? 21.00
Hvar? Cafe Rosenberg
Brynhildur Björnsdóttir og Aðalheiður
Þorsteinsdóttir bjóða til Septembersöngva mánudaginn 21. september.
Tónleikarnir eru tvískiptir: fyrst verður

haustinu sungið lof og tregi en í síðari
hlutanum breyta tónlist Kurt Weill og
textar Bertolt Brecht Café Rosenberg í
eitt stykki tötrakrá þar sem margsigld
kona í lífsins ólgusjó syngur um ævi og
ástir á hausti lífsins. Tónleikarnir hefjast klukkan hálfníu og aðgangseyrir er
1.500 krónur. Athugið að ekki er tekið
við greiðslukortum.

Lífið
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Westurströndin
fagnar stórmyndinni

mÁNUDAGUr

„Hér erum við að detta á bestu
mynd um Westurströnd
ina síðan Menace 2
Society og Boyz N
the Hood.“

Hópurinn Polyester Pimp Prospects hefur verið starfræktur síðan árið 2003.
Meðlimir hópsins hittast reglulega til þess að hlusta á rapptónlist frá vesturströnd Bandaríkjanna og stunda ýmislegt sem er vinsælt þar. Eins og að
spila dómínó, drekka Olde English bjór og leggja sér til munns ýmislegt sem
aðeins fæst í Bandaríkjunum.
Lífið slóst í för með hópnum þegar hann fór á kvikmyndina Straight Outta
Compton, sem fjallar um rappsveitina NWA, og fékk leiðtoga hópsins, Erp
Eyvindarson rappara, til þess að leiða lesendur í gegnum daginn.
„Gott að mönsa yfir dvd
diskum og helst vhs
spólum um allt sem
viðkemur gettóum
Westurstrandarinnar.
Kannski undarlegt að
horfa saman félag
arnir á Snoop Dogg
klámmyndina á vhs,
það má alveg leiða líkur
að því að það sé mjög sér
stakt. En ef þú kastar dubs á
meðan þá er það mjög „gangsta“.“

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 66193 10/13

„Þarna þarf að sötra öl fyrir framan “hornsjoppu“ með nýja Dr. Dre diskinn á
grimmu blasti. Muna að hafa ölið í bréfpoka svo maður verði ekki skotinn af
LAPD.“

Golfsettið ferðast frítt!

Aðild að Icelandair Golfers er innifalin fyrir korthafa
Premium Icelandair American Express®
+ Skráðu þig í Icelandair Golfers á www.icelandairgolfers.is

„Maður verður að pósa með krúinu og kasta grimmum dubs, gera tvö
falt vaff með fingrunum og kasta því grimmt“ [dubs er stytting á enska
heitinu á W].

„Svo er vaðið
í grimman
mönsara. Eins
og maður
væri að vaða
úr hungurs
neyð.“

„Hér er búið að djúp
steikja kjúklinginn í
þvætting og verið að
gera grimma „West
side sósu“ úr öllu því
óhollasta sem þú
finnur; rjóma, maj
ónesi, smjöri, gráð
osti, haglaskotum og
svo framvegis.“

ÍSLENSKT
TÍMARIT
Komið í allar helstu verslanir
AFHVERJU ER
BARNLEYSI
KVENNA TABÚ?

GEFÐU SKRIFSTOFUNNI LÍF

HVAÐ ÞARF TIL
AÐ NÁ LANGT Í
HÖRÐUM HEIMI
TÍSKUNNAR?

TYRFINGUR
TYRFINGSSON

UM FIÐRILDI

TÍSKUÞÁTTUR EFTIR

SILJU MAGG
MEÐ MYLU
DALBESIO

SJÓÐANDI HEITAR SÚPUR

Í HIMNESKU HAUSTI
KOMDU
Í ÁSKRIFT
Á 365.IS/GLAMOUR

GLAMOUR.IS

@GLAMOURICELAND

/GLAMOURICELAND
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mÁNUDAGUr

Þú getur látið til þín taka í
jafnréttisbaráttunni með því að:

• Hvetja aðra karlmenn og stráka til að beita sér markvisst í baráttunni fyrir jöfnum hlut karla og kvenna á öllum vígstöðvum
• Láta í þér heyra þegar þú verður var/vör við óréttlæti í garð
kvenna og stúlkna á vinnustöðum, í skólum, á almenningsstöðum
eða á Netinu
• Stuðla að hugarfarsbreytingu með því að útrýma niðurlægjandi
orðræðu um konur
• Taka þátt í að breyta úreltum staðalímyndum um kynjahlutverk
til dæmis innan veggja heimilisins og við uppeldi barna þinna
• Mana næsta karlmann til að gerast heforshe á www.heforshe.is

Komdu og
veldu þér sæti
Emma Watson kynnti þetta bráðnauðsynlega verkefni fyrir réttu ári í dag. Íslenskir karlmenn báru af í skráningu en aðeins
Bretar voru með fleiri skráningar í fyrstu.

Karlar þurfa að
taka þátt svo að
konur séu metnar til jafns

Regina

3ja sæta sófi og stóll
Fallegur og vandaður sófi og stóll í klassískum stíl. Dökk- og
ljósgrátt áklæði og viðarfætur. Stærð sófa: 200 x 80 H: 82 cm.
Ótrúlegt Dormaverð

Sófi aðeins 69.900 kr.
Stóll aðeins 39.900 kr.

Í dag er ár síðan átakinu HeForShe á vegum UN Women var hrint
af stað en íslenskir karlmenn báru af í þátttökunni. Nú er stefnt að
því að fá stuðningsmenn upp í 10.000.

Í
Boogie
3ja sæta sófi
Slitsterkt áklæði í mörgum litum.
Hægri og vinstri tunga. Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.
Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 79.900 kr.

JACKPOT

208 cm

Slitsterkt áklæði, grátt eða antrasite.
Hægri og vinstri tunga.
Fullt verð: 119.900

Aðeins 99.900 KR.

150 cm

tungusófi

dag er ár frá því að Emma
Watson, velgjörðarsendiherra
UN Women, kynnti átakið
HeForShe fyrir heiminum.
Einn af hverjum tuttugu karlmönnum á Íslandi skráðu sig í átakið
á aðeins örfáum dögum og aðeins í
Bretlandi skráðu fleiri karlmenn sig
sem HeForShe. Þess má geta að UN
Women á Íslandi var veitt viðurkenning fyrir þann árangur síðastliðið vor.
Í tilefni ársafmælis HeForShe
efnir UN Women á Íslandi til átaks
og hvetur alla karlmenn og stráka
hér á landi til að stíga skrefið og
skrá sig. Tilgangur átaksins er að
fá karla og stráka til þess að taka

virkan þátt í baráttunni fyrir kynjajafnrétti. Í dag eru Svíar komnir upp
í 9.000 en markmið UN Women á
Íslandi er að komast upp í 10.000 á
næstu tveimur vikum. „Við getum
leyft Svíum að vinna Eurovision
en við hér á Íslandi skulum taka
HeForShe,“ segir Marta Goðadóttir,
herferðarstýra UN Women á Íslandi,
sem hvetur karlmenn og stráka til að
gerast Heforshe á www.heforshe.is
Markmið HeForShe er að stuðla
að hugarfarsbreytingu. Mikilvægt
er að karlmenn og strákar taki þátt
í að breyta úreltum staðalímyndum
um hlutverk kynjanna til dæmis
innan veggja heimilisins og við upp-

eldi barna sinna. Það er ekki síður
mikilvægt að karlmenn séu meðvitaðir um fjarsamfélag sitt þar sem
mannréttindabrot eiga sér stað á
hverjum degi.

Bragi Valdimar Skúlason
dagskrárgerðarmaður

Friðrik Dór
tónlistarmaður

Helgi Hrafn Gunnarsson
pírati

„Við eigum að standa saman öll, alltaf.
Einn fyrir alla og allir fyrir eina. Ég ætla
rétt að vona að það náist að safna upp
í 10.000 skráða meðlimi annars fer ég
heim til manna. Það er orðið tímabært
að ýta aftur við þessu enda á þetta átak
alltaf að vera í gangi. Þetta er táknrænt
og mikilvægt að ná í almennilegan massa, þá verður þetta
að einhverju. Jafnréttisbaráttan
hér á landi er í góðum
gangi og það er mikið
af sterkum kvenröddum að stíga
fram en við viljum
meira.“

„Átakið hefur heilt yfir aðeins dottið
niður þannig það er algjörlega kominn
tími til að rifja þetta aðeins upp aftur
og koma skráðum meðlimum upp í
10.000 manns. Það er mikilvægt að fá
unga drengi með og að þetta verði orðið
stimplað inn hjá þeim og í rauninni
búa til ný norm. Þessi gömlu norm eru
svo brengluð og skrítin en því er hægt
að breyta með orðræðu og öllu sem
því fylgir. Mér finnst 1.500
manns
ekki hljóma eins
og ósigrandi tala,
sérstaklega ef þeir
sem eru skráðir eru
duglegir að dreifa
boðskapnum.“

„Það er mikilvægt að skrá sig í HeForShe
vegna þess að þótt lagalegu jafnrétti hafi næstum öllu verið náð
með fáeinum lausum endum þá er
menningarleg barátta mun víðtækari
en sú pólitíska. Þörfin fyrir viðhorfsbreytingar er mikil og það er mikilvægt
að karlar taki þátt í því til þess að konur
séu metnar til jafns við karlmenn, ekki
bara með lagasetningum heldur einnig í
samfélaginu.“

Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Afgreiðslutími
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is
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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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Bakþankar

Hauks Viðars
Alfreðssonar

Svampgryfjan

H

vað finnst mér að Ísland
eigi að taka á móti mörgum
flóttamönnum? Finnst mér
að Dagur B. Eggertsson eigi að segja
af sér vegna Ísraelsmálsins? Treysti
ég múslimum? Svo margar spurningar og ég hef ekki svar við neinni
þeirra. En gjammið í Útvarpi Sögu
þagnar ekki og samfélagið ætlast til
þess að ég haf skoðun á öllu. Lars
Lagerbäck yrði reyndar fínn forseti,
held ég, en ég er samt uppgefinn á
skoðunum. Þær eru í kommentakerfunum, á kaffistofunni og í
útvarpinu. Daginn út og inn. Hvergi
flóarfriður. Nema á FM 87,7. „Ahh,
gamla, góða Rondó,“ hugsa ég og
finn hvernig það losnar um streituhnútinn í öxlunum.
Rondó er best geymda leyndarmál ljósvakamiðlanna. Þetta er
útvarpsstöð á vegum RÚV sem
mér skilst að sé bara rykfallin
fartölva í skáp í Efstaleitinu. Hún
er þarna næstum alveg fremst á
FM–kvarðanum, langt frá dægurþrasi og átótjúnuðu óþverrapoppi.
Og henni er alveg sama hvort ég
treysti múslimum eða ekki. Hún
spilar bara sínar sinfóníur, óperur
og djass. Ekkert blaðrandi fólk
að skemma fyrir. Ef Útvarp Saga
er naglarúm íslensks útvarps er
Rondó dúnmjúka svampgryfjan.
„Hvernig nennirðu að hlusta
á þetta?,“ spyrja margir og halda
eflaust að ég hafi gríðarlega mikið
vit á klassískri tónlist. Það hef ég
hins vegar alls ekki. Og ég hugsa
að það sama megi segja um marga
af þessu 0,1% okkar sem hlusta á
Rondó. Þetta er bara okkar leynilegi griðastaður á stuttbylgjunni á
meðan allir hinir eru enn þá háðir
áreiti og kvabbi. En það fer ekkert
verr um okkur þótt fleiri hlusti,
síður en svo. Reyndar trúi ég því
að Ísland yrði töluvert betri staður
að búa á ef fleiri skiptu af Útvarpi
Sögu og kæmu yfir í djasspartíið
með okkur örfáu Rondó-hræðunum. Já, það er pláss fyrir alla á
FM 87,7. Líka múslima.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

53,3%

Blue Lagoon húðvörurnar viðhalda
jafnvægi og frísklegu útliti húðarinnar
MBL

FBL

18%

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

Jarðsjór Bláa Lónsins og náttúruleg innihaldsefni hans;
þörungar, kísill og steinefni, leggja grunninn að Blue Lagoon
húðvörunum. Rannsóknir sýna að þörungarnir og kísillinn
styrkja efsta lag húðarinnar, draga úr niðurbroti á kollageni
og örva eigin kollagennýmyndun hennar.* Blue Lagoon
húðvörurnar eru án parabena og prófaðar af húðlæknum.
*Einkaleyfavarin innihaldsefni

Allt sem þú þarft ...

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

