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Kvikmyndasýning í lauginni Ævintýri Múmínálfanna, Halastjarnan, var sýnt við góðar undirtektir gesta í Sundlaug Kópavogs í gærdag. Sýningin er
hluti af kvikmyndaveislu Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík, sem hófst síðasta fimmtudag og lýkur 4. október. Fréttablaðið/Stefán

Vann bæði
fyrir ráðuneyti
menntamálaog atvinnuvega
stjórnsýsla Fyrirtækið LC Ráðgjöf, í eigu Guðfinnu Bjarnadóttur,
fyrrverandi þingmanns Sjálfstæðisflokks, sem vann að læsisverkefni
mennta- og menningarmálaráðherra, vann á sama tíma verkefni
fyrir atvinnuvegaráðuneyti um
stefnumótun í ferðaþjónustu.
Fyrirtækið fékk 17,2 milljónir
króna fyrir vinnu að ferðamálastefnu og tæpar tólf milljónir vegna
læsisverkefnisins.
„Það getur vel verið að þetta sé
innan allra reglna en það er svolítið pólitískt svell að semja svona
við fyrrverandi liðsfélaga án þess
að leita tilboða,“ segir Grétar Þór
Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði, um málið. „Menn ættu í ríkara
mæli að leita tilboða við sem flestum verkum.“
Birgitta Jónsdóttir, þingmaður
Pírata, vill að stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd þingsins fjalli um
málið. - sa / sjá síðu 4

Leigðu mælana aftur
fyrir 5,7 milljarða
Forsvarsmenn OR geta ekki svarað hverju einkavæðing mælareksturs hafi skilað.
OrkuMál Greiðslur Orkuveitu
Reykjavíkur til Frumherja vegna
mælaleigu frá árinu 2001 til 2015
námu 5,7 milljörðum króna að
núvirði, eða 360 til 420 milljónum
króna árlega. Orkuveitan hefur nú
að fullu eignast mælasafnið að nýju
og 15 ára viðskiptasambandi fyrirtækjanna er lokið.
Orkuveitan greindi frá kaupum
dótturfélags síns, Veitna ohf., á mælasafni Frumherja í vikunni. Kaupverðið var 1,6 milljarðar króna, en Frumherji keypti mælana á 590 milljónir
króna (að núvirði) af OR árið 2001.
Greiðslurnar þessi 15 ár voru
vegna alls rekstrar mælasafnsins, svo
sem launa og annar rekstrarkostnaðar, fjárfestinga í nýjum mælum vegna
stækkunar veitusvæðis og endurnýjana, prófana á mælum, þjónustu

við þá og útskipta ásamt ábyrgð á
mælum sem bila, segir í skriflegu
svari til Fréttablaðsins frá OR.
Þar segir jafnframt að stjórnendum Veitna og OR sé „ekki kunnugt um þær forsendur sem lágu til
grundvallar ákvörðun um sölu á
sínum tíma og hafa ekki lagt mat
á hagkvæmni þeirrar ákvörðunar“,
við spurningunni um hversu hagstæð einkavæðingin hafi verið
Orkuveitunni þegar upp er staðið.
Rök fyrir endurkaupum á mælasafninu segir OR vera góða fjárhagslega stöðu fyrirtækisins en ekki
síður tæknilega uppbyggingu sem
best sé að annast án milliliða. „Til
lengri tíma stuðli ákvörðunin svo
að hagræðingu og sparnaði í rekstri,
viðskiptavinum Orkuveitunnar til
hagsbóta.“ - shá / sjá síðu 6

Ekki var um frekari
framlengingar að ræða
2001 - Frumherji hf. keypti mælasafn OR í kjölfar útboðs og leigði
OR til afnota. Frumherji hefur
síðan átt og rekið mælasafnið.
2007 - Eignarhaldsfélag í eigu
Finns Ingólfssonar og fleiri
fjárfesta kaupir allt hlutafé í fyrirtækinu. Annar samningur OR og
Frumherja var gerður eftir útboð.
2014 – Samningur Frumherja og
OR rann út og var þá framlengdur
til eins árs eða til maíloka 2015.
Ekki voru frekari möguleikar á
framlengingu í samningnum.
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Fjölmargir sóttu Landhelgisgæsluna heim

Suðaustan- og austanátt og fer að
rigna í dag, fyrst suðaustanlands.
Norðlægari átt vestan til um kvöldið,
en hvessir fyrir austan og bætir í
úrkomu. Hiti 6 til 11 stig. Sjá Síðu 20

Frans páfi kom í sína fyrstu heimsókn
til Bandaríkjanna fyrir helgi, en henni
lauk í gær.

Páfi segir
Guð gráta
þjáningar
barna
TRúmál Frans páfi hitti í heimsókn
sinni til Bandaríkjanna í gær fimm
einstaklinga, þrjár konur og tvo
karla, sem í æsku voru beittir kyn
ferðisofbeldi. Ekki er vitað hversu
stór hluti þeirra var misnotaður af
prestum, en á fréttavef Breska ríkis
útvarpsins, BBC, er páfi sagður hafa
sagt þeim að kirkjufólk og biskupar
sem beittu slíku ofbeldi eða létu hjá
líða að vernda börn, þyrftu að svara
fyrir gjörðir sínar.
„Guð grætur vegna þessara þján
inga,“ sagði hann við fólkið, sem nú
er fullorðið en varð fyrir ofbeldinu á
barnsaldri. Fundur með fólkinu átti
sér stað í prestaskóla í Pennsylvaníu
í gærmorgun, en í tilkynningu sem
send var út eftir hann kemur fram
að gerendur í málum fólksins hafi
verið fjölskyldumeðlimir, kenn
arar eða prestar.
Páfi lýsti hryggð sinni yfir þeim
skiptum þegar ekki var tekið mark
á fórnarlömbum og fjölskyldum
þeirra þótt glæpir hefðu verið til
kynntir. „Verið viss um að hinn helgi
faðir bæði heyrir og trúir,“ sagði
hann við þolendur glæpanna.
Heimsókn páfa til Bandaríkjanna
lauk í gær. -kak, óká

Hátt á þriðja þúsund manns kom við á opnu húsi í flugskýli Landhelgisgæslunnar á Reykjavíkurflugvelli í gær, að því fram kemur á vef Gæslunnar. Til
sýnis voru þyrlur, flugvél, sprengjubíll, bátar, köfunarbúnaður, sjókort, myndir og margvíslegur búnaður annar. Fréttablaðið/Stefán

Ræða áætlun
undir hatti AGS
HvíTa-RúSSland Christine Lagarde,
framkvæmdastjóri Alþjóðagjald
eyrissjóðsins (AGS), fundaði um
helgina með Alexander Lúkasjenkó,
forseta HvítaRússlands. Þau fóru
yfir efnahagsástandið í landinu og
ræddu möguleikana á að koma á fót
umbótaáætlun með stuðningi AGS.

Christine Lagarde
framkvæmdastjóri
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

Talsmaður sjóðsins segir að La
garde fagni áföngum sem náðst hafi
nýlega við að styrkja umgjörð stefnu
mótunar í HvítaRússlandi, en leggi
áherslu á að víðtækari endurskipu
lagningar sé þörf, með stuðningi
á æðstu stöðum, til þess að endur
heimta stöðugleika og sjálfbæran
hagvöxt í landinu. Í þeim efnum
skipti máli tilmæli í nýlegri heimsókn
sendinefndar sjóðsins. - kak

NÁM Í TÖLVUVIÐGERÐUM
Næstu námskeið byrja 12. og 13. október
Þetta vinsæla námskeið er fyrir þá sem vilja starfa
við tölvuviðgerðir, uppfærslur og endurbætur.
Námskeiðið er verklegur undirbúningur fyrir A+
gráðurnar frá CompTIA.
Frábært skref inn í tækniheiminn.

Rostungsbeinin frá því
löngu fyrir Kristsburð
Aldursgreining rostungabeina styður kenningu um fast aðsetur rostunga hér.

RannSókniR Rannsóknir sem Nátt
úruminjasafn Íslands leiðir í sam
starfi við Jarðvísindastofnun og
Líffræðistofu Háskóla Íslands hafa
leitt í ljós að nokkrir vel tenntir
rostungshausar og stakar rostungs
tennur sem fundust í Staðarsveit á
Snæfellsnesi árið 2008 eru af dýrum
sem höfðust við á svæðinu 100 til
200 árum fyrir Kristsburð. Þetta eru
sterkustu vísbendingar sem komið
hafa fram hingað til um fast aðsetur
rostunga við Ísland fyrr á tímum.
Rannsóknasamstarfið felur m.a.
í sér að varpa ljósi á fornlíffræði
rostunga hér við land, útskýra aldur
þeirra, jarðsögulega stöðu, líffræði
og hugsanleg tengsl við rostungs
stofna annars staðar í norðanverðu
Atlantshafi. Gagnasafnið sem liggur
að hluta til til grundvallar rann
sókninni er í vörslu Náttúrufræði
stofnunar Íslands og nær til beina
leifa um 50 rostunga sem fundist
hafa hér við land á undanförnum
100 árum eða svo, og er elsta sýnið
frá árinu 1884.
Hilmar J. Malmquist, forstöðu
maður NMÍ, var ásamt sérfræð
ingum frá Háskóla Íslands og Árós
arháskóla staddur að YtriGörðum
í Staðarsveit þegar Fréttablaðið
náði af honum tali, og var þar við
mælingar og sýnatöku úr nýjasta
rostungshausnum sem fannst í
ágústlok í Garðafjöru – stórri og
heillegri hauskúpu með báðum
skögultönnum.
„Þeir hausar og skögultönn úr
fjórða dýrinu voru aldursgreind
með C14 aðferð og voru ekki ein
asta firnagömul heldur voru öll
dýrin álíka gömul, þ.e. 2.1002.200
ára. Sú staðreynd að dýrin eru þetta
gömul og svipuð að aldri og jafn
framt fundin á afmörkuðu svæði
gefur sterklega til kynna að rostung
ar hafi haft fast aðsetur hér við land
og verið með látur á staðnum löngu
fyrir landnámstíð. Afar ólíklegt er

Árný Sveinbjörnsdóttir, jarðfræðingur frá Jarðvísindastofnun, tekur sýni með demantsbor úr skögultönn rostungs sem fannst í Garðafjöru í ágústlok. Mynd/Hilmar
Hilmar J.
Malmquist
forstöðumaður
NMÍ

að þessir gömlu rostungar tengist
skipaskaða við ströndina eftir að
land byggðist, eins og ein kenningin
sagði til um,“ segir Hilmar.
„Þessar rannsóknir eru mikilvæg
ar fyrir skilning okkar á náttúrusögu
landsins og hvernig kringumstæður
voru hér fyrr á tímum og, ekki síður,
geta þær varpað nýju ljósi á menn
ingarsögu þjóðarinnar, m.a. í tengsl
um við rostungsörnefni og nýtingu
rostungsafurða á borð við tennur og
húðir.“
svavar@frettabladid.is

Styrkir umdeilda kenningu um taflmenn
Undirliggjandi
aldursgreiningu
rostungstannanna
er kenning
Guðmundar G.
Þórarinssonar
um að elstu
Lewis-taflmaður
taflmenn heims
með nútímaútlit, Lewis-taflmennirnir, séu íslenskir að uppruna.
Taflmennirnir fundust árið 1831
á skosku eyjunni Lewis. Þeir eru
flestir skornir úr rostungstönn
og taldir gerðir á árabilinu 1150
til 1200. Taflmennirnir eru taldir
meðal merkustu forngripa í eigu
Breska þjóðminjasafnsins.

ÞÚ GRÆÐIR MEIRA
Á ÞVÍ AÐ KEYRA BÍL
SEM VEITIR ÞÉR GLEÐI*
*Ef við reiknum það út
frá hamingjustundum.

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 74945 09/15

NÝR AURIS HYBRID
Finndu gleðina í hljóðlátum og liprum akstri, hvort heldur með
bensín- eða dísilvél eða í Hybrid-útfærslu. Nýr Auris er með
ríkulegum staðalútbúnaði og glæsilegur að innan sem utan.
Láttu hjartað ráða för.
Fáðu að vita meira á Toyota.is/auris

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

Lág

innborgun

Tryggt

framtíðarvirði

GJAFABRÉF FRÁ ICELANDAIR TIL EVRÓPU MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM***

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

**Verð fyrir Auris Live með 1.33 bensín- eða 1.4 dísilvél.
***Gildir ekki með öðrum tilboðum.
****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

Fastar
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Verð frá 3.490.000 kr.**
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Fimmtíu hælisleitendum komið fyrir á Bæjarhrauni í Hafnarfirði
Flóttamenn Um miðjan ágúst
var tekið í notkun á Bæjarhrauni í
Hafnarfirði nýtt búsetuúrræði fyrir
hælisleitendur hér á landi. Þar búa
nú um 50 einstaklingar. Er þetta
þriðja búsetuúrræðið sem Útlendingastofnun hefur úr að spila í dag.
Viðræður eru hafnar milli Hafnarfjarðarkaupstaðar og Útlendingastofnunar um viðlíka samning um
aðstoð við hælisleitendur og stofn-

Belgar gengu til stuðnings flóttafólki
í Brussel í gær. Á borðanum stendur
„enginn er ólöglegur“. Fréttablaðið/EPA

unin hefur gert bæði við Reykjanesbæ og Reykjavík. Málið var tekið
fyrir á fundi fjölskylduráðs Hafnarfjarðar á föstudag.
„Útlendingastofnun mætti á fundinn til okkar og leitaðist eftir því
að Hafnarfjarðarbær myndi gera
samning um þjónustu við tiltekinn
fjölda fjölskyldna um félagsaðstoð
og menntun,“ segir Guðlaug Kristjánsdóttir, forseti bæjarstjórnar og

Guðlaug
Kristjánsdóttir,
forseti bæjarstjórnar og formaður
fjölskylduráðs
Hafnarfjarðar

formaður fjölskylduráðs Hafnarfjarðar. Tekið hafi verið vel í málaleitanina.
Árið verður metár í fjölda hælisumsókna og því hefur Útlendingastofnun þurft að leita að hentugu
húsnæði til þess að hýsa fólk. Fjöldi
staða hefur verið skoðaður í því
ljósi, til dæmis St. Jósefsspítali í
Hafnarfirði sem stendur auður og
hefur gert í mörg ár.

Skúli Á. Sigurðsson, lögfræðingur
Útlendingastofnunar, segir fólk af
ýmsum þjóðernum búa nú þegar í
Hafnarfirði. „Eins og er búa þarna
um 50 hælisleitendur. þar á meðal
eru um tíu fjölskyldur með börn
sem búa á hæð ásamt einstæðum
konum. Á annarri hæð eru einhleypir karlmenn og ekki er gengt
milli hæðanna,“ segir Skúli. Fólkið
sé héðan og þaðan úr heiminum. - sa

Vann fyrir tvö ráðuneyti í einu

Fyrirtæki í eigu fyrrverandi þingmanns Sjálfstæðisflokksins vann ráðgjafarstörf fyrir tvö ráðuneyti ráðherra
flokksins fyrir samtals 28,8 milljónir króna án þess að leitað væri tilboða. Tengsl við flokkinn eru sögð gera
málið tortryggilegt. Þingmaður Pírata telur eðlilegt að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd skoði samningana.

StjórnSýSla Fyrirtækið LC Ráðgjöf
ehf., í eigu Guðfinnu Bjarnadóttur,
fyrrverandi þingmanns Sjálfstæðisflokksins, sem vann að læsisverkefni
mennta- og menningarmálaráðherra
fyrir tæpar tólf milljónir króna, vann
á sama tíma verkefni fyrir atvinnuvegaráðuneytið um stefnumótun
í ferðaþjónustu. Hefur fyrirtækið
tyrkland Sautján flóttamenn, sem
fengið greiddar 17,2 milljónir króna
taldir eru hafa verið frá Sýrlandi,
fyrir að vinna að ferðamálastefnu
drukknuðu við strendur Tyrklands Íslands.
í gær, þegar bátur sem þeir voru í
Fréttablaðið greindi frá því á
sökk. Tuttugu aðrir komust lífs af, en föstudag að fyrirtækið hefði gert tvo
þeir voru í björgunarvestum. Fimm aðskilda samninga við mennta- og
menningarmálaráðuneytið vegna
börn voru á meðal þeirra sem fórust. Einnig drukknuðu fimm konur
verkefnis um læsi, annars vegar í septog sjö karlar.
ember 2014 og hins vegar í febrúar.
Svo virðist sem fólkið hafi verið
Í þeim samningum, sem hljóða upp
fast neðan þilja þegar báturinn á samtals 11,6 milljónir, var talað
sökk. Talið er að flóttamennirnir um vinnu frá september til loka
hafi verið að reyna að komast frá
desember 2014 annars vegar, og frá
þorpinu Gumusluk yfir til Grikk- febrúar til júlí árið 2015 hins vegar.
lands.
Sú vinna skarast við vinnu fyrirAlls hafa um 300 þúsund flótta- tækisins um ferðamálastefnu fyrir
menn komið á land í Grikklandi, atvinnuvegaráðuneytið. Þar var
það sem af er árinu. Flestir fara svo hlutverk fyrirtækisins að vinna að
stefnumótun og greiningu á stöðu
til annarra Evrópuríkja. - kak
ferðamála á Íslandi. Greiddi atvinnuvegaráðuneytið 1,7 milljónir til fyrirtækisins í hverjum mánuði, alls átta
greiðslur, en einnig fékk fyrirtækið
eina milljón króna við undirritun.
Greitt var fyrsta hvers mánaðar, frá
september til apríl. Eins og í samnOrkumál Atvinnuvegaráðuneytið
áréttar að raforkutilskipun Evrópu- ingum við menntamálaráðuneytið
sambandsins hafi ekki verið brotin. er skrifað undir samninginn löngu
eftir að vinna er hafin við verkið,
Fréttablaðið greindi fyrir helgi frá
áliti ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, í
eða í þessu tilfelli þriðja nóvember.
Því hefur fyrirtækið starfað fyrir tvö
þá veru.
Í tilkynningu segir að ESA hafi ráðuneyti síðasta árið hið minnsta og
borist kvörtun í ágúst í fyrra þar sem fengið greitt fyrir það 28,8 milljónir
bent var á að innleiðingu annarrar króna.
Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp
raforkutilskipunarinnar væri ekki
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, þinglokið á Íslandi. Ráðuneytið hafi
verið í samskiptum við ESA, sem manns Sjálfstæðisflokksins, um að
stjórnvöldum sé skylt að gera kaup
ekkert ætli að aðhafast þar sem
á þjónustu yfir 150 þúsund krónum
unnið sé að innleiðingu þeirra þátta
opinber. Birgitta Jónsdóttir fagnar
tilskipunarinnar sem gerð hafi verið
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Drukknuðu
við strendur
Tyrklands

Segja tilskipun
ekki brotna

Skemmtiferðaskip á Ísafirði. LC Ráðgjöf ehf, sem vann verkefni vegna læsis skólabarna fyrir Illuga Gunnarsson menntamálaráðherra, ráðlagði á sama tíma Ragnheiði Elínu Árnadóttur ferðamálaráðherra um nýja ferðamálastefnu. Eigandi fyrirtækisins
og annar starfsmaður er fyrrum þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Fréttablaðið/Pjetur

svona samningar yrðu gerðir opinberir. „Það skiptir miklu máli að allir
landsmenn sjái hvernig málum er
háttað og ég tel eðlilegt að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fari yfir þessa
samninga“.
Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði, segir tengsl
Guðfinnu við Sjálfstæðisflokkinn
óneitanlega gera þetta tortryggilegt. „Það getur vel verið að þetta
sé innan allra reglna en það er svo-

lítið pólitískt svell að semja svona
við fyrrverandi liðsfélaga án þess
að leita tilboða. Menn ættu í ríkara
mæli að leita tilboða við sem flestum
verkum,“ segir Grétar Þór.
Guðfinna Bjarnadóttir hefur rekið
ráðgjafarfyrirtæki frá árinu 1986.
Hún var rektor Háskólans í Reykjavík þar til hún settist á þing fyrir Sjálfstæðisflokkinn árið 2007 og sat þar
í tvö ár.
sveinn@frettabladid.is

Það getur vel verið
að þetta sé innan
allra reglna en það er svolítið
pólitískt svell að semja svona
við fyrrverandi liðsfélaga án þess að
leita tilboða.
Grétar Þór Eyþórsson
prófessor í stjórnmálafræði

Lyfjaauglýsing
®

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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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OR veit
ekki hverju
einkavæðing
skilaði
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mánUDAGUr

Bíllausi dagurinn haldinn hátíðlegur í París

Hvorki forsvarsmenn Orkuveitu Reykjavíkur né
dótturfélagsins Veitna treysta sér til að meta hvort
einkavæðing á hluta starfsemi OR árið 2001 hafi
verið góð hugmynd. OR hefur keypt mælana aftur.
Borgaði Frumherja 5,7 milljarða króna í leigu.
Viðskipti Forsvarsmenn Orkuveitu
eigenda hennar sé einmitt að hlúa
Reykjavíkur (OR) og Veitna, dótturberi sem mest og best að kjarnafélags OR, treysta sér ekki til að meta
starfseminni. Þá sé ör tækniþróun
hvort ákvörðun fyrirtækisins um
á sviði mælabúnaðar og fyrirtækið
að selja allt mælasafn fyrirtækisins
þurfi að stýra þeirri uppbyggingu og
árið 2001 og að leigja það aftur til
þróun án milliliða milli fyrirtækisafnota hafi verið fyrirtækinu hagins og viðskiptavina.
felld. Á tímabilinu fram til miðs árs
Ein meginástæðan er eins að
2015 greiddi fyrirtækið Frumherja
OR telur sig hafa góða fjárhagslega
5,7 milljarða króna að núvirði í leigu
burði til að taka mælana í hús til sín
fyrir mælasafnið.
að nýju, „enda hefur viðsnúningur
Samningar tókust nýlega á milli
í rekstri hennar tekist betur en
Veitna ohf., og Frumherja um að
áætlað var. Til lengri tíma stuðlar
Veitur keypti til baka alla mæla
ákvörðunin svo að hagræðingu og
fyrir rafmagn og heitt og kalt vatn á
sparnaði í rekstri, viðskiptavinum
þjónustusvæði sínu. Mælarnir eru
til hagsbóta.“ svavar@frettabladid.is
um 150.000 talsins og er kaupverðið
tæpir 1,6 milljarðar króna.
Eins og áður segir greiddi OR Frumherja 5,7 milljarða í leigu frá 2001.
Voru greiðslur núvirtar á bilinu 360 til
mæla kaupir OR á 1,6
420 milljónir á ári. Greiðslurnar voru
milljarða króna.
vegna alls rekstrar mælasafnsins, svo
sem launa og annars rekstrarkostnaðStjórnendum Veitna
ar, fjárfestinga í nýjum mælum vegna
stækkunar veitusvæðis og endurog OR er ekki kunnnýjana, prófana á mælum, þjónustu
ugt um þær forsendur sem
við þá og útskipta ásamt ábyrgð á
lágu til grundvallar ákvörðmælum sem bila, segir í skriflegu svari
un um sölu á sínum tíma og
til Fréttablaðsins frá OR.
Þar segir jafnframt að stjórnhafa ekki lagt mat á hagendum Veitna og OR sé „ekki kunnkvæmni þeirrar ákvörðunar.
ugt um þær forsendur sem lágu til
grundvallar ákvörðun um sölu á
Úr skriflegu svari OR til Fréttablaðsins
sínum tíma og hafa ekki lagt mat
á hagkvæmni þeirrar ákvörðunar“, við spurningunni um
hversu hagstæð viðskiptin hafi
verið Orkuveitunni þegar upp
er staðið.
Að öðru leyti vísar Orkuveitan í fréttatilkynningar
sínar um upplýsingar um
söluna en ákvörðunin um
að taka við mælasafninu á
ný er einkum byggð á því að
mælarnir eru hluti af dreifikerfinu sem er kjarnastarfsemi fyrirtækisins. MegininnVoltaren-Gel-NEW-5x10
tak í stefnuyfirlýsingu
OR og copy.pdf 1 13/05/15 16:53

150.000

Fólk nýtti sér tækifærið til útivistar við Sigurbogann í París í gær á Avenue des Champs-Élysées, þegar borgin
hélt „bíllausan“ dag. Miðborgin var víða lokuð bílum og fjöldi gangandi og hjólandi á ferðinni. Fréttablaðið/EPa

Þarf ekki samþykki fyrir líffæragjöf
stjórnmál Þingmenn úr fimm
stjórnmálaflokkum hafa lagt fram
frumvarp til laga um breytingar á
lögum um brottnám líffæra.
Með breytingartillögunni vilja
þingmenn koma á svokölluðu „ætluðu samþykki“ sem þýðir að ekki

sé ástæða til að áætla að látinn einstaklingur hafi verið mótfallinn því
að leyfa nýtingu líffæra sinna nema
annað sé tilgreint.
Líffæragjafakerfi sem innihalda
„ætlað samþykki“ þykja töluvert
skilvirkari. Í Austurríki er til dæmis

nýst við kerfið og þar er ætlað samþykki um 99 prósent á meðal hugsanlegra líffæragjafa. Í Þýskalandi er
nýst við kerfi sem byggir á fyrirframgefnu samþykki en þar í landi hlýst
samþykki um 12 prósent hugsanlegra líffæragjafa. - srs

Lyfjaauglýsing

Viltu meðhöndla liðverkinn
án þess að taka töflur?

50

%

ag

150g

n!

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

m e ir a m

Inniheldur 11,6 mg af díklófenaktvíetýlamíni. Ábendingar: Staðbundnir bólgukvillar. Skammtar og lyfjagjöf Fullorðnir og börn 14 ára og eldri: 2-4 g af hlaupi borið á aumt svæði 3-4 sinnum á sólarhring. Mælt er með handþvotti eftir notkun, nema verið sé að meðhöndla hendur. Ef meðhöndla á bráð, minniháttar meiðsli í
stoðkerfi skal ekki nota Voltaren lengur en 7 daga án samráðs við lækni. Hafið samband við lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða versna eftir meðferð í 7 sólarhringa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Sjúklingar sem hafa fengið astma,
ofsakláða eða bráða nefslímubólgu af völdum asetýlsalisýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eiga ekki að nota lyfið. Má ekki nota á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Má ekki nota handa börnum og unglingum 14 ára og yngri. Sérstök varnaðarorð: Má eingöngu bera á heila og heilbrigða húð og alls ekki á
slímhúðir, augu, sár, exem, vessandi húðbólgu. Getur valdið húðertingu. Varast skal mikið sólarljós, notkun samhliða bólgueyðandi lyfjum eða að hylja notkunarsvæðið með loftþéttum umbúðum. Gæta skal sérstakrar varúðar hjá öldruðum eða astma-/ofnæmis-sjúklingum (hefur valdið berkjukrampa). Hætta á meðferð ef
útbrot koma fram eftir notkun. Við notkun á stór húðsvæði eykst hættan á altækum aukaverkunum, t.d. á nýru. Við brjóstagjöf eða meðgöngu má eingöngu nota lyfið í samráði við lækni. Getur dregið úr frjósemi en þau áhrif ganga til baka. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem
börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfis hafi: Novartis Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Við erum öll í
ferðaþjónustu
Morgunfundur Greiningardeildar Arion banka
Í Borgartúni 19, þriðjudaginn 29. september kl. 8.15–9.30.
Á fundinum mun greiningardeild bankans kynna þróun, stöðu og horfur í ferðaþjónustu á Íslandi. Ferðaþjónustan verður m.a. skoðuð í þjóðhagslegu
samhengi og spá um fjölda ferðamanna verður kynnt. Einnig verður því velt
upp hvort við séum komin að þolmörkum á ýmsum sviðum.
Dagskrá
8.15

Léttur morgunverður

8.30

Fundur settur
Staða og þróun í ferðaþjónustu

Konráð S. Guðjónsson, sérfræðingur hjá Greiningardeild Arion banka

Barnið vex ...

Anna Hrefna Ingimundardóttir, sérfræðingur hjá Greiningardeild Arion banka

9.30

Fundarlok

Skráning á arionbanki.is
Allir velkomnir
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Stefna á sjálfstæði frá
Spáni eftir 18 mánuði

mÁnUDaGUr

Bandalag sjálfstæðissinna í Katalóníu vann sigur í héraðsþingkosningum í gær.
Katalónía Bandalag flokka sem
aðhyllast sjálfstæði Katalóníu
frá Spáni sigraði í héraðsþingkosningum til katalónska þingsins
í gær. Þeir munu freista þess að
mynda þingmeirihluta um einhliða
aðskilnað við Spán.
Bandalagið, sem kallast Sameinuð
um já, fær samkvæmt útgönguspám
63 til 66 þingmenn á héraðsþinginu
en líklegt er að bandalagið myndi
meirihluta með vinstriflokknum
Framboð um þjóðarsamstöðu,
sem spáð er á bilinu 11 til 13 þingmönnum. 68 þingmenn þarf til að
ná meirihluta á héraðsþinginu, sem
telur 135 þingmenn.
Næststærsta framboðið er framboð
Borgaraflokksins, sem hafnar þjóðernishyggju og aðhyllist evrópska
sambandsstjórnarhyggju. Það fær
töluvert færri þingmenn eða 19 til 21.

Bandalagið Sameinuð um já er
samstarf hægriflokkanna Lýðræðissamkomu Katalóníu og Demókrataflokks Katalóníu annars vegar og
vinstri flokkanna Vinstri lýðveldisflokksins og Vinstri hreyfingarinnar
hins vegar. Flokkarnir sammældust
fyrir kosningarnar um að leggja til
hliðar sín hefðbundnu stefnumál til
að sameina krafta sína til að tryggja
sjálfstæði.
Ef bandalagið tryggir sér þingmeirihluta hefur forseti Katalóníu,
Arthur Mas, lofað að Katalónía lýsi
yfir einhliða sjálfstæði eftir átján
mánuði. Hann vill að Katalónía
hefji strax að byggja upp sjálfstæðar
stofnanir á borð við seðlabanka,
utanríkisþjónustu og her.
Íbúar Katalóníu gengu að kjörborðinu í nóvember í fyrra til að
greiða atkvæði um sjálfstæði í óform-

legri þjóðaratkvæðagreiðslu. 80 prósent kjósenda voru hlynnt sjálfstæði
en stjórnvöld í Madríd viðurkenndu
ekki lögmæti kosninganna og hafa
heitið því að skjóta öllum yfirlýsingum um sjálfstæði til dómstóla.
Mariano Rajoy, forsætisráðherra
Spánar, hefur þvertekið fyrir sjálfstæði Katalóníu. „Sjálfstæði er ekki
í boði fyrir Katalóníu og Katalónía
er hvorki að fara að yfirgefa Spán né
Evrópusambandið.“
Rajoy er þeirrar skoðunar að sjálfstæði Katalóníu varði alla Spánverja og því væri réttast að allir
íbúar Spánar fengju að kjósa um
sjálfstæði Katalóníu. Spán munar
miklu um aðild Katalóníu þar sem
héraðið, sem telur 16 prósent íbúa
Spánar, telur 20 prósent af þjóðarframleiðslu Spánar.
stefanrafn@frettabladid.is

✿ Úrslit samkvæmt útgönguspám í gærkvöldi
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❚ Sameinuð um Já ❚ Framboð um þjóðarsamstöðu ❚ Borgarar ❚ Sósíalistaflokkur Katalóníu ❚ Katalónía - Já við getum ❚ Þjóðarflokkur Katalóníu ❚ Lýðræðisbandalag Katalóníu

Sjálfstæðissinnar fagna niðurstöðum kosninga í miðborg Barcelona. NordicPhotos/AFP
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NETTUR, ÓDÝR OG HLAÐINN BÚNAÐI

NISSAN MICRA VISIA

ELDSNEYTISNOTKUN 5,0 L/100 KM*
VERÐ FRÁ:

1.990.000 KR.

Staðalbúnaður er meðal annars: Handfrjáls Bluetooth
símabúnaður, hiti í sætum, aðgerðahnappar í stýri, rafknúið
léttstýri, ESP stöðugleikastýring og AUX tengi fyrir iPod o.fl.
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

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

HREINLÆTIS-

TÆKJADAGAR!
Eldhúsvaskar 25-35%
Handlaugar 25-65%
afslát
WC 15-25%
t
ur
Baðflísar 25%
SWIFT fylgihlutir 25%
BOZZ stutuklefar og horn 10%
Blöndunartæki 15-25%
Baðkör 20%
Sturtusett 15-25%
Náttúrusteins handlaugar 40-50%
Glersteinn 25%
og margt fleira...

10-65

%

I
Ð
R
Afsláttur af
E
V
R
A
Ð
Ú
B
R
Ú
Það eru góð kaup!
M
Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8 -18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8 -18

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Tækifæri
í september

SIEMENS Expressó-kaffivél

Sao Paolo Hangandi ljós
H x b x d: 20 x 20 x 20 sm.

Tækifærisverð:

11.900 kr.

(Fullt verð: 16.900 kr.)

TE 501205RW

Býr til ýmsa kaffidrykki. Einföld
í notkun. Þrýstingur: 15 bör.
1600 W. Hágæða kaffikvörn úr
keramík. Einstaklega hljóðlát.

Tækifærisverð:

103.900 kr.

(Fullt verð: 129.900 kr.)

FRUMSÝNING Í HÖRPU
17. OKTÓBER 2015

MIÐASALA Í HÖRPU OG Á TIX.IS
WWW.OPERA.IS

Á Sogni var til skamms tíma rekin réttargeðdeild, en eftir að sú starfsemi var færð
til Reykjavíkur var tekið að nýta húsnæðið sem fangelsi. Fréttablaðið/Stefán

Vitni færð í
opið úrræði
eftir breyttan
framburð

Í greinargerð Annþórs Kristjáns Karlssonar í sakamáli gegn honum og Berki Birgissyni vegna andláts
samfanga þeirra á Litla-Hrauni segir að föngum hafi
verið boðin ívilnun fyrir vitnaframburð hjá lögreglu. Öryggisástæður réðu tilfærslu fanga sem bar
vitni segir forstöðumaður Litla-Hrauns.

ROSSINI

Figaro: Oddur Arnþór Jónsson Almaviva greifi: Gissur Páll Gissurarson
Rosina: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir / Sigríður Ósk Kristjánsdóttir
Doktor Bartolo: Bjarni Thor Kristinsson / Jóhann Smári Sævarsson
Don Basilio: Kristinn Sigmundsson / Viðar Gunnarsson
Fiorello: Ágúst Ólafsson Berta: Valgerður Guðnadóttir
Leikstjóri: Ágústa Skúladóttir
Hljómsveitarstjóri: Guðmundur Óli Gunnarsson
Búningar: María Th. Ólafsdóttir
Leikmynd: Steffen Aarfing
Ljósahönnun: Jóhann Bjarni Pálmason
Kór og hljómsveit Íslensku óperunnar

Dómsmál „Það virðist sem framburður hafi gengið kaupum og
sölum inni á Litla-Hrauni,“ segir
Hólmgeir Elías Flosason, verjandi
Annþórs Kristjáns Karlssonar í sakamáli gegn honum og Berki Birgissyni vegna andláts samfanga þeirra
á Litla-Hrauni í maí 2012. Aðalmeðferð málsins fer fram í október næstkomandi, rúmum þremur árum eftir
að þeir voru ákærðir. „Ég hef fengið
það staðfest að einn fangi hafi verið
fluttur í opnara fangelsi eftir að hafa
breytt framburði sínum. Ég veit líka
að hann var með agabrot og því
hefði ekki átt að koma til álita að
flytja hann,“ segir Hólmgeir.
Í greinargerð ákærða, Annþórs,
sem lögð fram fram við fyrirtöku
málsins þann 7. september síðastliðinn kemur fram að eftir skýrslutökur hjá lögreglu hafi sú umræða
vaknað að lögreglan á Selfossi hefði
reynt að hafa áhrif á framburð vitna
þar sem föngum hefði verið boðin
ívilnun fyrir framburð sem lofað
væri að yrði undir vitnaleynd. Ívilnanirnar hafi verið í formi loforðs
um opnari úrræði í afplánun þeirra
fanga sem gáfu framburð. Þá segir
að sérstakt þyki að framburður vitnanna hafi tekið breytingum ákæruvaldinu í hag og að það liggi fyrir
að hluti þeirra var skömmu síðar
fluttur í mildara fangelsi, þrátt fyrir
að slíkt hefði ekki átt að koma til
skoðunar, svo sem vegna agabrota.
„Um hlýtur að vera að ræða óvenju
sérstæða tilviljun,“ segir Hólmgeir.
„Það kemur stundum fyrir að
fangar beri vitni gegn öðrum fanga
í sama fangelsi og þá er reynt að
aðskilja þá á meðan af öryggisástæðum ef lögmaður fangans eða
fanginn sjálfur óskar eftir því,“
segir Margrét Frímannsdóttir, forstöðumaður fangelsisins á LitlaHrauni. Fangelsismálastofnun taki

Ég hef fengið það staðfest að
einn fangi hafi verið fluttur í
opnara fangelsi eftir að hafa
breytt framburði
sínum.
Hólmgeir Elías
Flosason
héraðsdómslögmaður

Það kemur stundum fyrir að
fangar beri vitni gegn öðrum
fanga í sama fangelsi og þá er
reynt að aðskilja þá á meðan
af öryggisástæðum ef lögmaður fangans eða
fanginn sjálfur
óskar eftir því.
Margrét Frímannsdóttir
forstöðumaður á
Litla-Hrauni

svo ákvörðun um tilfærslu fanga.
Hún staðfestir að vitni í málinu
hafi verið fært á fangelsið að Sogni.
Það hafi verið gert á þeirri forsendu
að tryggja öryggi hans. „Svo fáum
við eðlilega aldrei að vita hvað þeir
segja í yfirheyrslu hjá lögreglu.“
Margrét segir að það sé gert í
algjörum undantekningartilvikum
að fangar sem bera vitni séu færðir í
opið úrræði án þess að eiga rétt á því.
„Það er þá gert við alveg sérstakar
aðstæður, til dæmis vegna öryggis
fangans eða plássleysis í öðrum
fangelsum,“ segir Margrét og bætir
við að aðskilnaður sé oft illmögulegur vegna plássleysis en aðstæður
eigi eftir að breytast þegar Fangelsið
að Hólmsheiði verði opnað.
nadine@frettabladid.is

VH-7 / FOCUS EXTRA clay

INNRÉTTINGAR

Leikum saman
■ Eldhúsinnréttingar
■ Baðinnréttingar
■ Þvottahúsinnréttingar
■ Fataskápar
HTH er leiðandi framleiðandi eldhússinnréttinga.
Samspil fágaðrar hönnunar og einstakra gæða
einkenna HTH innréttingarnar enda er dönsk
hönnun mikils metin og danskt handverk eftirsótt
um heim allan.
Hönnuðir okkar vinna með þínar hugmyndir
og óskir, teikna tillögur að draumaeldhúsinu
og gera þér frábært tilboð.
Þannig leikum við saman.

20% afsláttur af hágæða
AEG eldhústækjum
með kaupum á
HTH innréttingum.
Opið mánudaga - föstudaga kl. 10-18
og á laugardögum kl. 11-15.
Alltaf opið á Ormsson.is

Lágmúla 8 • Reykjavík • 2. hæð
símar 530 2818 / 530 2819 / 530 2820 / 530 2821

SKOÐUN
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Líka fyrir
rauðhærða
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mÁNUDAGUr

Halldór

S

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Að prestur
geri sér þá
grillu að
prestsstarfið
lúti einhverjum öðrum
lögmálum
og það sé
þannig í lagi
að hafna
því prestsverki að gefa
saman tvo
einstaklinga
af sama kyni
er á engu
minni villigötum en
barnaskólakennarinn
sem er illa
við rauðhærðu
krakkana.

amkvæmt fjárlögum 2016 er gert ráð fyrir allnokkurri hækkun á fjárframlögum til Þjóðkirkjunnar og verður heildarupphæðin 5.848,4
milljónir króna. Það eru miklir peningar. Peningar sem koma úr vösum skattgreiðenda alveg
óháð því með hvaða fótboltaliði viðkomandi
heldur, hvort hann er ljóðelskur, rauðhærður eða hvað
þá hver kynhneigð viðkomandi er. Slíkt væri auðvitað
forkastanlegt þar sem það er öllum sem tilheyra þessari
þjóð velkomið að vera innan Þjóðkirkjunnar. Þannig að
Þjóðkirkjan tekur við þessum peningum af fordómaleysi
og með opnum huga og nýtir þá til fjölbreyttrar og öflugar
starfsemi víða um land.
Reyndar er það svo að þeir sem tilheyra Þjóðkirkjunni
og taka af og til upp á að nýta sér þjónustu hennar þurfa þá
að borga fyrir það sérstaklega. Borga fyrir að skíra og ferma,
borga fyrir að ganga í hjónaband, borga fyrir að hætta við
og skilja, að ógleymdri greiðslu fyrir það að láta syngja yfir
sér svo maður komist nú í himnasæluna. Allt kostar sitt og
allt fá þjónar kirkjunnar aukasporslu fyrir.
Það er þó bæði ljúft og skylt að taka fram að innan
vébanda Þjóðkirkjunnar starfar fullt af góðu fólki sem
vinnur oft erfið störf af ósérhlífni og með náungakærleik
að leiðarljósi og það er ekki gert peninganna vegna. Þessir
þjónar kirkjunnar eiga allt gott skilið.
Vegna þess að þetta fólk skilur að það er þjónar. Þjónar
kirkju sem hefur þá skyldu að þjónusta söfnuði sem innihalda manneskjur sem eiga að sjálfsögðu skýlausan rétt á
þeirri þjónustu sem Þjóðkirkjan fær greitt fyrir að inna af
hendi. Persónuleg trúarsannfæring viðkomandi þjóns, sem
verða eiginlega að kallast persónulegir fordómar, veitir viðkomandi auðvitað ekki nokkurn rétt til þess að hafna því að
vinna ákveðin verk sem meðlimur safnaðarins óskar eftir.
Barnaskólakennari sem hefur þá persónulegu sannfæringu að ekki sé rétt að kenna rauðhærðum að lesa því það
leiði kannski til þess að viðkomandi gerist skáld og fyllibytta, getur ekki látið eftir sér slíka dellu. Það er ekki nóg
að flytja rauðhærðu börnin í annan skóla. Kennarinn þarf
að finna sér eitthvað annað að gera eða reyna að komast yfir
sína persónulegu fordóma.
Að prestur geri sér þá grillu að prestsstarfið lúti einhverjum öðrum lögmálum og það sé þannig í lagi að hafna því
prestsverki að gefa saman tvo einstaklinga af sama kyni er
á engu minni villigötum en barnaskólakennarinn sem er illa
við rauðhærðu krakkana.
Þjónn sem neitar að vinna vinnuna sína þarf að finna sér
aðra vinnu. Innanríkisráðherra þarf strax að taka af allan
vafa með þetta og biskup má ekki láta sitt eftir liggja vilji
hún vera tekin alvarlega sem leiðtogi Þjóðkirkjunnar sem
þiggur milljarða árlega úr vösum safnaðarmeðlima sinna.
Öll umræða um samviskufrelsi presta er móðgandi og lítilsvirðandi fyrir alla einstaklinga sem elska manneskju af sama
kyni og reyndar líka fyrir alla þá sem standa í þeirri meiningu að Þjóðkirkjan standi öllum kristnum einstaklingum
opin og til þjónustu reiðubúin. Líka fyrir rauðhærða.

Í REYKJAVÍK VEGNA FJÖLDA ÁSKORANNA!

Frá degi til dags
SDG lofar SDG

Þó að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sé duglegur við að lofa eigin
verk er hér um að ræða góða lofræðu hans um sjálfbær þróunarmarkmið Sameinuðu þjóðanna
(Sustainable development goals).
Ánægjulegt er að Sigmundur skuli
hafa lagt mikla áherslu á umhverfismál í ræðu sinni. Þar sagði
Sigmundur að stefnt væri á að
draga úr gróðurhúsalofttegundum
um 40 prósent. Árni Finnsson,
formaður Náttúruverndarsamtaka
Íslands, fagnaði ræðu Sigmundar
og sagði að hún væri afdráttarlausari en fyrri yfirlýsingar. Þó hefur
nokkuð verið dregið í land með
þetta en Sigmundur átti þar við
að Ísland tæki þátt í sameiginlegu
markmiði Evrópusambandsins um
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 40 prósent. Enn á eftir
að semja um hlut Íslands.

Nýsköpun – fagmennska
– iðnmenntun

E

Ari Trausti
Guðmundsson

rithöfundur og
jarðvísindamaður

En hvað með olíuna?

HÁSKÓLABÍÓ
31. OKTÓBER
EYÞÓR INGI · MAGNI · VALDIMAR · SALKA SÓL
ÁSAMT SÉRSVALINNI ROKKSVEIT

UNDIR STJÓRN JÓNS ÓLAFSSONAR

MIÐASALA ER
HAFIN Á TIX.IS

Þó er það jákvætt að forsætisráðherra skuli leggja áherslu á þennan
málaflokk og gaman verður að sjá
hve metnaðarfull markmið stjórnvalda verða. Spurning er hvort að
markmiðin muni setja mark sitt á
stefnu ríkisstjórnarinnar en hugsanlega þarf að endurskoða eftirfarandi
klausu úr stjórnarsáttmálanum:
„Ríkisstjórnin mun eins og kostur
er stuðla að því að nýting hugsanlegra olíu- og gasauðlinda geti hafist
sem fyrst, finnist þær í vinnanlegu
magni.“ stefanrafn@frettabladid.is

Stór hluti
nýsköpunar
snýst um
tæki og tól.

ngum dylst að nýsköpun, sem nýtur aukins ríkisstuðnings, hefur verið og er einn af leiðarvísunum við
endurreisn samfélagsins eftir 2008. Stór hluti nýsköpunar snýst um tæki og tól.
Skoði menn vél frá Marel, gólf úr umhverfisvænstu
steypu heims (Ecocrete) eða tækjasamstæðu úr stáli í Hellisheiðarvirkjun, sem minnir á litla geimstöð, má spyrja: Hver
leggur, hver smíðar? Og áfram: Hverjir leggja íslenskan rafbúnað, í nýtt, erlent iðjuver? Hverjir fá verðlaun í erlendri
samkeppni um matarrétti og hárgreiðslu – eða hljóta
verðlaun fyrir prentgripi unna á Íslandi? Það eru íslenskir
iðnaðarmenn. Sú fagmennska sem einkennir 30-40 iðngreinar hefur orðið til og þróast allt frá því danskir, þýskir
og íslenskir iðnaðarmenn komu á nútíma vinnubrögðum
við þær flestar.
Fagmennska innifelur margt: Endingargóða vöru, trausta
þjónustu, sanngjarnt verð, öryggi og ábyrgð vegna löggildingar iðngreina og loks færslu á þekkingu og vinnubrögðum
frá einni kynslóð til annarrar. Tækni getur gert að verkum að
mörk milli greina hverfa að hluta og ófaglært fólk freistast
til að vinna fyrir greiðslu við ýmislegt sem áður var of flókið.
Hitt verður þá að muna: Samfélagið á skilið að sem mest
fagmennska standi undir þjónustu, smíðum, viðgerðum og
öðru því sem greiða þarf fyrir og gerir lífið léttara og betra.
Hvað þá með iðnmenntunina sem mikið er í tísku að hvetja
til og óska eftir? Hún hlýtur að eiga að endurspegla kröfur
um fyrsta flokks iðnaðarmenn - konur og karla.
Nú er stefnt hröðum og hljóðum skrefum að því að
einkavæða iðnnám að stórum hluta, stytta námið, minnka
starfsþjálfun, snarfækka löggiltum greinum, semja námsskrár á skrifstofum, grafa undan slípuðu meistarakerfi
með því að hætta samfelldri handleiðslu og koma ábyrgð
á nemum á herðar fyrirtækja og skóla. Þarna er víða rangt
að farið. Það verður að kynna stöðu iðnmenntunar og
fyrirhugaðar breytingar á henni, efna til umræðu á mörgum
stöðum, að Alþingi meðtöldu, og sjá til þess að góð staða
iðna á Íslandi breytist ekki í afturför.

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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Sem sagt: Gott
Í dag

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

Þ

egar ég var sjö ára orti ég mitt
fyrsta og eina ljóð. Það fjallaði
um afa minn og nafna og
gönguferðir okkar um Þingholtin.
Ég man fátt úr þessu ljóði annað
en að hann sé að ganga um og leiða
mig, góði maðurinn. Sá sem læsi
þetta ljóð nú í ríkjandi umræðustemningu kynni að halda að ég
væri þarna að veitast að honum,
átelja hann: góði maðurinn! Ekki
gat litla skáldið órað fyrir því að
öllum þessum áratugum síðar yrði
það útbreidd skammarglósa að tala
um „góða fólkið“.
Þessi glósa hefur smám saman
orðið meira áberandi í málflutningi sumra og í síðustu viku varð
borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins
það á að segja við fulltrúa meirihlutans í Reykjavík, að þeir vildu
banna viðskipti við Ísrael í krafti
þess að þeir væru „góða fólkið“, og
að einn góðan veðurdag kæmust
kannski nasistar til valda og færu
að banna viðskipti við Ísrael, en
borgarfulltrúar meirihlutans í
Reykjavík teldu sig hins vegar ekki
vera neina nasista því að þeir væru
„góða fólkið“.
Eða þannig. Svona getur farið
fyrir vænsta fólki þegar það reynir
að réttlæta ranglæti. Það er vanda-

samt að halda uppi vörnum fyrir
óréttlætið sem innbyggt er í Ísraelsríki eins og dæmin sönnuðu í
síðustu viku. Sem sagt: Góða fólkið.
Það er kannski orðið tímabært
að velta fyrir sér þessu einkennilega hugtaki sem verður æ meira
áberandi í þjóðfélagsumræðunni.
Umskiptingar

Þegar talað er um „góða fólkið“ á
Írlandi er átt við huldufólk og álfa
af því tagi sem Íslendingar trúa
á – þetta er sama trúin, til okkar
komin frá írsku þrælaþjóðinni sem
við Íslendingar erum komin af.
Reyndar er gæska huldufólksins á
Írlandi málum blandin – rétt eins
og í íslenskum þjóðsögum – það
hyllir til sín menn og ærir þá í
stöðugum glaumi, rænir börnum
og setur umskiptinga í staðinn. Í
þessari nafngift er virðing og ótti
– það örlar á löngun til að styggja
ekki huldufólkið, sem gæti fylgst
með því hvernig við tölum um það.
Í glósunni sem við heyrum í
íslenskri dægurumræðu nútímans
er hins vegar bara andúð á góðvildinni. Hugtakið er smátt og
smátt farið að nota sem háðsglósu
um fólk sem langar að láta gott af
sér leiða. Góður, ha ha ha. Manni
finnst stundum eins og stjórnmálaumræðan hafi verið yfirtekin
af umskiptingum.
Upphaflega er þetta hugsað sem
öfugmæli til að lýsa hræsni og yfirdrepsskap – inn í frasann er byggt
ósagt „eða hitt þó heldur“. Orðin
lýstu þeim sem þykjast yfir aðra
hafin í krafti eigin meintra dyggða
og flekkleysis. Þau voru notuð um

fólk sem gaf sig út fyrir að sýna
gæsku og auðmýkt en stundaði
hvorugt í raun og veru – heldur
hreykti sér á kostnað annarra,
dæmdi aðra fyrir syndir og yfirsjónir sem það gerði sig sekt um
sjálft á laun. Þetta er úti um allt
í dæmisögum Krists: viðskiptavinir „bersyndugu“ konunnar sem
ætla að grýta hana þar til hann
stöðvar þá með orðunum um að sá
yðar sem syndlaus sé kasti fyrsta
steininum; faríseinn sem þykist
betri en tollheimtumaðurinn; iðjusami bróðirinn sem sér ofsjónum
yfir gleði föðurins yfir glataða
syninum.
Þannig vakti hugtakið „góða
fólkið“ lengi hugrenningartengsl
um hræsni og yfirdrepsskap. En
þetta hefur verið að breytast að
undanförnu. Allt í einu hurfu
gæsalappirnar. Hið ósagða „eða
hitt þó heldur“ var allt í einu ekki
þarna lengur. Maður á víst ekkert
að vera góður.
„Flátt er fagurt, fagurt ljótt …“

Þetta snýst allt um orð og yfirráð
í tungumálinu. Þegar fólk er farið
að nota orðið „góður“ markvisst
og ævinlega í neikvæðri merkingu
er full ástæða til að vera á varðbergi. Við létum það óáreitt þegar
markaðshyggjumenn tóku orðið
„frelsi“ og létu það tákna leyfi til
forréttinda og ránskapar. Nú sækja
svipuð öfl að orðinu „góður“ og
vilja reyna að láta fólk skammast
sín fyrir kenndir á borð við samlíðan, réttlætiskennd, samkennd
og hjálpfýsi. Frasinn „pólitísk
rétthugsun“ er af sama toga; reynt

Á fundi borgarstjórnar Reykjavíkur í síðustu viku þegar dregin var til baka tillaga
um viðskiptabann á vörur frá hernámssvæðum Ísraela. FRéttablaðið/Vilhelm

Hugtakið er smátt og smátt
farið að nota sem háðsglósu
um fólk sem langar að láta
gott af sér leiða. Góður, ha
ha ha.
er að telja okkur trú um að réttsýni
sé röng; ranglætið sé eftirsóknarverðara en réttlætið – ranghugsun
sé æskilegri. Þetta er umskiptingapólitík.
Við megum ekki leyfa fólki að
haldast uppi að gera það sífellt
tortryggilegt að vilja láta gott af
sér leiða. Það er æskilegt að hjálpa

öðrum en óæskilegt að láta sér
neyð annarra í léttu rúmi liggja.
Það er ekki fyrirlitlegt að vorkenna
fólki sem lent hefur í vandræðum
eða reyna að rétta því hjálparhönd. Það er ekki hlálegt að mótmæla misrétti og kúgun. Það er
ekki rangt að leita hins rétta. Gott
og illt takast á í sérhverri manneskju, á öllum tímum, og það getur
verið misjafnt hvað við teljum gott
og hvað illt í siðum og framgöngu
hverju sinni, sífellt rísa álitamál
um klæðaburð, kynhegðun, eignarétt og guð. En sumt er í öllum
mannfélögum hafið yfir dægurþras, siði og venjur: samlíðan,
hjálpsemi, frelsi, góðvild. Leyfum
ekki talsmönnum ranglætisins að
gera skammaryrði úr því góða.

RÆKTAÐU
LÍKAMANN
MEÐ STÆL

Allt fyrir
sportið!

Flott úrval af æfinga-/hlaupafatnaði
og fylgihlutum á frábæru verði!

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

7.490

6.490

PROTOUCH RUNTASTIC PROTOUCH FLEE

Hlaupajakki úr DRY PLUS efni
með góðri öndun. Litir: Grár,
gulur. Herrastærðir.

Þykkur hálfrenndur hlaupabolur.
Litir: Grár, gulur. Herrastærðir.

6.490

7.490

4.990 7.990

PROTOUCH FROST

Hlaupabuxur úr DRY PLUS
efni með góðu endurskini.
Litur: Svartar. Herrastærðir.

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.

PROTOUCH RUNTASTIC

Hlaupajakki úr DRY PLUS efni
með góðri öndun. Litir: Grár,
bleikur. Dömustærðir.

PROTOUCH CRUISE

Hlaupabolur úr DRY PLUS efni
með góðri öndun. Litir: Grár,
bleikur. Dömustærðir.

PROTOUCH FLEE

Þykkar hlaupabuxur úr DRY
PLUS efni. Litur: Svartar.
Dömustærðir.
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Nýjast
Pepsi-deild karla

FH - Fjölnir

2-1

1-0 Atli Guðnason (51.), 1-1 Kennie
Chopart (69.), 2-1 Emil Pálsson (79.).

Emil Pálsson tryggði FH titilinn
þegar hann skoraði sigurmarkið
gegn sínum gömlu félögum.

Breiðablik - ÍBV

1-0

1-0 Atli Sigurjónsson (51.).

Blikar geirnegldu annað sætið og
héldu hreinu í ellefta sinn í sumar.

Leiknir - KR

0-2

0-1 Óskar Örn Hauksson (56.), 0-2 Gary
Martin (62.).

KR-ingar sendu Leikni niður í 1.
deild eftir árs veru í deild þeirra
bestu.

Víkingur - Fylkir

0-0

ÍA - Valur

1-0

Hermann Hreiðarsson lét reka sig
út af í annað sinn á tímabilinu.
1-0 Arnar Már Guðjónsson (27.).

Í sjöunda

himni

Arnar Már tryggði ÍA sigurinn með
ótrúlegu marki frá miðju.

Stjarnan - Keflavík

FH varð um helgina Íslandsmeistari í sjöunda
sinn í sögu félagsins.
Heimir Guðjónsson
hefur tekið þátt í að vinna
alla sjö meistaratitlana
í þremur ólíkum hlutverkum.
FótbOlti „Mig óraði ekki fyrir þessu,
ég held að engan hafi órað fyrir
þessu,“ sagði Heimir Guðjónsson,
þjálfari FH, skömmu eftir að
Íslandsbikarinn fór á loft, aðspurður
hvort hann hafi dreymt um þetta
þegar hann gekk í raðir FH, sem var
þá í 1. deild, árið 2000.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar
síðan þá, en nú, fimmtán árum síðar,
er FH sjö Íslandsmeistaratitlum

ríkari. Þeir hafa allir unnist á síðustu
tólf árum en FH hefur ekki endað
neðar en í 2. sæti síðan 2003.
„FH er frábært félag og hefur
gert margt fyrir mig og ég vona að
ég hafi gefið því eitthvað á móti,“
sagði Heimir enn fremur eftir leik.
Fáir mótmæla því að hann hafi átt
stærstan þátt í þessum ótrúlega
uppgangi Fimleikafélagsins á þessari öld.
Heimir lyfti tveimur fyrstu
Íslandsbikurunum sem FH hlaut
sem fyrirliði liðsins. Eftir að hann
lagði skóna á hilluna 2005 lærði
hann handtökin í þjálfun hjá Ólafi
Jóhannessyni áður en hann tók
sjálfur við liðinu 2007. Sem aðalþjálfari hefur Heimir skilað fjórum
Íslandsmeistaratitlum í hús en
enginn þjálfari hefur unnið fleiri
meistaratitla síðan keppni í tíu liða
deild hófst árið 1977. - iþs

7-0

1-0 Guðjón Baldvinsson (5.), 2-0
Guðjón (15.), 3-0 Halldór Orri
Björnsson (18.), 4-0 Guðjón (54.),
5-0 Þórhallur Kári Knútsson (56.),
6-0 Jeppe Hansen (85.), 7-0 Heiðar
Ægisson (90.)

Garðbæingar unnu sinn þriðja leik
í röð þegar þeir niðurlægðu fallna
Keflvíkinga.
Efri hluti
FH
Breiðablik
KR
Valur
Fjölnir

48
43
39
33
33

Neðri hluti
Fylkir
Víkingur
ÍBV
Leiknir
Keflavík

26
23
19
15
7

Söngvarinn í Diktu læknir
liðsins, @jonjonssonmusic
bakvörður og @FridrikDor
vallarþulur. Liðspartýin geta
ekki klikkað.
Guðmundur Steinarsson

Sigurvegari í ólíkum hlutverkum

@gummisteinars

Olís-deild karla

FH - Akureyri

28-27

Markahæstir: Einar Rafn Eiðsson
8/1, Daníel Matthíasson 5 - Hörður
Másson 7, Halldór Árnason 4, Bergvin
Þór Gíslason 4

Olís-deild kvenna

Sá fyrSti og Sá SætaSti

2004
Fyrirliði
FH brýtur ísinn með því að vinna fyrsta
meistaratitilinn. Heimir lyftir Íslandsbikarnum
eftir sigur á KA í grenjandi rigningu fyrir norðan.

hættir á toppnum

2005
Fyrirliði
FH hefur gríðarlega yfirburði og vinnur 16 af 18
leikjum sínum í Landsbankadeildinni. Heimir
leggur skóna á hilluna að tímabilinu loknu.

lærir handtökin

2006
Aðstoðarþjálfari
Heimir gerist aðstoðarþjálfari
Ólafs Jóhannessonar og FH vinnur
Íslandsmeistaratitilinn þriðja árið í röð.

Fram - Haukar

21-21

ÍR - ÍBV

28-32

Fjölnir - Selfoss

26-41

KA/Þór - Fylkir

19-20

Afturelding - HK

16-23

Markahæstar: Ragnheiður Júlíusdóttir
9 - Ramune Pekarskyte 9
Markahæstar: Brynhildur Kjartansdóttir 11 - Vera Lopes 10
Markahæstar: Berglind Benediktsdóttir 7, Andrea Jacobsen 7 - Perla
Ruth Albertsdóttir 9

Markahæstar: Birta Fönn Sveinsdóttir
6 - Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir 6
Markahæstar: Hekla Daðadóttir 6 Emma Havin Sardarsdóttir 7

titill í fyrStu tilraun

2008
Aðalþjálfari
Heimir tekur við FH af Ólafi og gerir liðið að
meisturum á sínu fyrsta tímabili eftir ótrúlegan
endasprett og titilbaráttu við Keflavík.

fullkomin titilvörn

2009
Aðalþjálfari
FH vinnur titilinn annað árið í röð og í fjórða
sinn á fimm árum. Hafnfirðingar hafa mikla
yfirburði á mótinu og vinna t.a.m. tíu leiki í röð.

endurkoman

2012
Aðalþjálfari
Eftir tvö ár í 2. sæti endurheimta FH-ingar
titilinn með stæl. FH skorar flest mörk allra og
vinnur Pepsi-deildina með 13 stigum.

Um helgina

19.00 West Brom - Everton Sport 2
21.00 Messan
Sport 2
18.30 ÍBV - ÍR
Vestmannaeyjar
19.30 Haukar - Fram Schenkerhöll
19.30 Valur - Grótta Vodafone höll
19.30 Víkingur - Afturelding Víkin

Gömul skemma verður
Gróðurhús

hjónin helga Björg og Jóhannes már fluttu frá
svíþjóð á bæinn hesjuvelli. Nú vinna þau að því
að breyta gamalli skemmu í gróðurhús.

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

Góð ráð Guðríður Helgadóttir, forstöðumaður starfs- og endurmenntunardeildar Landbúnaðarháskóla Íslands og garðyrkjufræðingur, gefur góð ráð um garðverkin.
MYND/VILHELM

ekki klippa tré oG
ruNNa á haustiN
haustverkiN Á haustin eru ýmis árstíðabundin garðverk sem þarf að
vinna. Garðyrkjufræðingurinn Guðríður Helgadóttir leiðir lesendur í allan
sannleika um hvað skal gera og hvað skal ekki gera í garðinum.

G

uðríður Helgadóttir, forstöðumaður starfsog endurmenntunardeildar Landbúnaðarháskóla Íslands og garðyrkjufræðingur,
segir haustið alls ekki vera góðan tíma til að
klippa tré. „Haustið er tími þar sem trjágróður
er að ganga frá sér fyrir veturinn þannig að
núna er ekki góður tími til að klippa tré. Allar
plöntur geyma núna þann forða sem þær náðu
sér í í sumar í rótarkerfinu, sprotum og stönglum

SVEFNSÓFAR

TRYM SVEFNSÓFI
EXTRA ÞYKK OG GÓĐ SPRINGDÝNA 140x200
LITIR: SAND Kr. 198.900

þannig að ef þær eru klipptar núna þá minnkar vetrarforðinn þeirra. Auk þess er mikið af
sveppagróum og öðru slíku á ferð á þessum tíma
og trjánum því hættara við sýkingum núna ef
verið er að opna sár á þeim. Þess vegna er betra
að klippa frekar á vorin þegar sveppirnir liggja í
dvala og sárin standa opin í styttri tíma.“
Hún segir það algengt að fólk geri þessi mistök, klippi trén á haustin. „Auðvitað hafa margir

- S E M B R E Y TAST Í RÚM Á AUGA BRAGĐI -

SLY SVEFNSÓFI
GÓĐ SPRINGDÝNA 140x200
LITIR: GRÁYRJÓTTUR Kr. 139.900

UNFURL SVEFNSÓFI
GÓĐ SPRINGDÝNA 120x200
LITIR: GULUR / LJÓSGRÁR / SVARTUR Kr. 109.900
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Fólk| heimili

að mörgu er að huga Uppskera er stærsta verk haustsins en að mörgu öðru þarf líka að huga.

nORDICPHOTOS/GETTY

gert það án þess að trén beri skaða
af. Það er bara verið að bjóða hættunni heim með því að klippa þau því
þannig eru meiri líkur á að þau sýkist.
Varnarkerfi plöntunnar er ekki mjög
virkt þegar hún liggur í dvala.“

Leiðbeinendur eru: Halla Birgisdóttir fararstjóri, Pétur Björnsson konsúll Ítalíu á Íslandi,
Jónas Þór fararstjóri, Höskuldur Frímannsson viðskiptafræðingur, Ómar Valdimarsson blaðamaður,
Magnús Björnsson fararstjóri í Kína, Pétur Óli Pétursson fararstjóri í Rússlandi, Bjarni Randver
Sigurvinsson kennari við Guðfræðideild H.Í., Sr. Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur.

ERTU
BÚKTALARI?

Áheyrnarprufum er lokið en hægt verður að senda inn
myndbönd til 30. september.
Smelltu þér inn á www.stod2.is/talent

grasFlötin og arFinn
Mörg eru haustverkin í garðinum þótt
trjáklippingar séu ekki eitt þeirra.
Guðríður segir oft vera töluverðan
vöxt í grasi seinni hluta sumars og
fram á haust. Það sé allt í góðu að slá
eina umferð yfir það fljótlega. „Ef fólk
vill að flötin líti vel út fram á haustið
og ætlar að slá þá ætti það ekki að slá
grasið jafn mikið niður og gert er á
sumrin. Það ætti að hafa svolítið borð
fyrir báru í því, því þá eru plönturnar
betur í stakk búnar til að takast á við
veturinn.“
Gott er að hreinsa allt illgresi úr
garðinum fyrir veturinn, þannig verða
vorverkin auðveldari. „Illgresið vill
gleymast eftir sumarið, fólk fer í
haustfasann og hættir að spá í arfanum sem er samt að vaxa langt fram
eftir hausti. Það sem gerist er að þær
plöntur sem eru að vaxa núna ná að
fella alveg gífurlega mikið af fræi sem
gerir enn meiri vinnu næsta vor því
þá er kominn mikill fræbanki í jarðveginn. Með því að fara út í garð og
hreinsa arfann núna er því verið að
spara sér mikla vinnu að vori,“ segir
Guðríður.
Fjölærar plöntur og laukar
Fjölærar plöntur hugsa aðallega um
sig sjálfar yfir veturinn vegna þess að
stöngull þeirra fellur niður. „Sumar
fjölærar plöntur sá sér mikið og þá
getur verið sniðugt að klippa blómstönglana af og fjarlægja úr garðinum svo maður sitji ekki uppi með
þessa tilteknu fjölæru plöntu út um
allt næsta sumar. Það er líka sniðugt að taka þær plöntur sem garðeigendum finnast of stórar og skipta
þeim í tvo eða þrjá parta. Gróðursetja
svo einn partinn á sinn stað aftur og
hinum má annaðhvort henda eða gefa
ættingjum.“
Margir eru vanir því að setja niður
lauka að hausti sem blómstra að vori.
Guðríður segir gott að setja þá niður
um leið og þeir birtast í búðum. „Það
skiptir ekki máli með sumar tegundir
þó að dragist að setja þær niður, til
dæmis túlípana. Það er um að gera
að búa sér til litríkt vor með því að
setja niður sem mest af laukum. Þá er
hægt að setja í beð innan um runna
og trjáplöntur og fallegt að sjá laukana blómstra innan um tré og runna
áður en þeir laufgast. Suma lauka er
hægt að setja niður í grasflatir, eins

og páskaliljur og krókusa. Þá er best
að nota plöntustaf til þess eða rista
torfið ofan af og gróðursetja laukana
ofan í. Einnig er sniðugt að setja lauka
í ker og potta og geyma á skjólgóðum
stað yfir veturinn, þá blómstra þeir á
vorin. Þegar sú leið er farin er aðalreglan þegar verið er að raða laukunum í kerið að setja stærstu laukana
neðst og minni laukana ofar. Þá þarf
að passa að grafa ekki of þétt þannig
að litlu laukarnir ýtist út úr kerinu
þegar þeir stóru fara að vaxa. Gott
frárennsli þarf að vera í kerinu, það er
allt í lagi þó að það sé þurrt á laukunum yfir veturinn en það þarf að
vökva þá þegar fer að vora,“ útskýrir
Guðríður.
Guðríður segir einnig að ekki megi
gleyma að minnast á augljósasta
haustverkið, uppskeruna. „Nú er tími
til að taka upp kál, grænmeti og kartöflur sem er auðvitað stærsta verkefni
haustsins. Það eru enn þá ber á fullt
af runnum, reyniber eru til dæmis
farin að þroskast núna og það getur
verið skemmtilegt að sulta úr þeim.“


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.

ekki klippa nÚna
Haustið er tími þar sem
trjágróður er að ganga
frá sér fyrir veturinn
þannig að þá er ekki
góður tími til að klippa
tré. Allar plöntur geyma
núna þann forða sem
þær náðu sér í í sumar í
rótarkerfinu, sprotum og
stönglum þannig að ef
þær eru klipptar núna þá
minnkar vetrarforðinn
þeirra.

n liljabjork@365.is

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

l
ei
nh i
eg ð
G gæ

Mikið úrval legsteina og fylgihluta

Á GÓÐU VERÐI

*
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*
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| heimili

gróðurhús í fæðingu „Flestum þótti skynsamlegast að rífa þessa litlu skemmu en ég var ekki sammála því,“ segir Helga Björg,
sem hér er fyrir miðri mynd ásamt hluta vinnuhópsins sem telur m.a. eiginmann, föður, dóttur og tengdason. Myndir/Jón Einar Jóhannsson

frjótt sAmstArf
smiðs og hönnuðAr
SOFÐU RÓTT
Í ALLA NÓTT
Inniheldur aðeins
náttúrulegar jurtir td.
Sítrónu Melissu og
Chamomillu ásamt
blöndu B vítamína og
magnesíum.

endurbætur Norðan heiða er verið að breyta gamalli skemmu í gróðurhús. Stefnt er á heilsársræktun til eigin nota.

e

ftir fimmtán ára búsetu á Reykjavíkursvæðinu
og í Svíþjóð ákváðu hjónin Helga Björg Jónasardóttir og Jóhannes Már Jóhannesson að
láta gamlan draum rætast; að búa í sveit. Þau festu
kaup á Hesjuvöllum, sem er lögbýli í Hlíðarfjalli
fyrir ofan Akureyri, og eru frístundabændur þar
með landnámshænur, endur, hesta, hunda og ketti.
Næsta verkefni þeirra hjóna er að breyta gamalli
skemmu í gróðurhús en vinnan hófst í fyrrahaust.
„Flestum þótti skynsamlegast að rífa þessa litlu
skemmu en ég var ekki sammála því. Með því
að taka bárujárnið af þakinu og setja báruplast í
staðinn sá ég möguleika á því að nýta hana sem
gróðurhús. Ég hef mikinn áhuga á matjurtarækt og
sjálfbærum lífsstíl. Planið er að nota gróðurhúsið
í forræktun á matjurtum og til að rækta tómata,
jarðarber og fleira gott.“
Síðan hjónin fluttu á býlið fyrir tveimur árum
hafa þau hægt og rólega verið að byggja upp og
finna leiðir til að nýta þær byggingar sem eru á
býlinu. „Fyrsta verkið var að breyta nautgripahúsi í
hesthús og svo notum við gamlan skúr fyrir hænur
og endur. Gróðurhúsið er næst á dagskrá og planið
er svo að taka fjósið í gegn næsta sumar og breyta
því í vinnustofu,“ segir Helga Björg en hún er vöruhönnuður, myndlistarmaður og kennari við Listnámsbraut Verkmenntaskólans á Akureyri.

Allir njótA ávAxtAnnA
„Nýlega löguðum við þakið með góðri hjálp fjölskyldumeðlima. Við létum leggja hitaveiturör í

sumar frá íbúðarhúsinu í skemmuna og stefnum
að því að nýta affallið af ofnunum til að halda hita
í gróðurhúsinu í mestu kuldunum. Næsta skref var
að endurbyggja stafnana, við erum langt komin
með neðri stafninn og líklega látum við framkvæmdir við efri stafninn bíða næsta vors. Það
hindrar samt ekki að gróðurhúsið nýtist til að forrækta plöntur í vor fyrir matjurtagarðinn næsta
sumar.“
Endurhönnun smiðjunnar er samstarfsverkefni
Helgu Bjargar og föður hennar, Jónasar Sigurjónssonar húsgagnasmíðameistara. „Við höfum reynt
að nýta efni sem við eigum, meðal annars glugga
sem voru smíðaðir í röngum stærðum í viðbyggingu við gamla húsið okkar fyrir sunnan. Hönnunin
fer eiginlega fram jafnóðum í góðu samstarfi okkar
feðgina. Það hentar vel þegar smiður og hönnuður
vinna saman.“
Þótt gróðurhúsið verði formlega tilbúið næsta
sumar er ræktunin á bænum hafin. „Ég ræktaði
jarðarber, kryddjurtir, salat og gulrætur inni í
gróðurhúsinu í sumar þótt það héldi hvorki vatni
né vindum. Ræktunin hjá okkur er í smáum stíl,
til eigin nota og fyrir fjölskylduna. Þar sem uppbyggingin er samvinnuverkefni fjölskyldunnar er
sanngjarnt að allir njóti ávaxtanna af ræktuninni
saman. Næsta vor verður gróðurhúsið notað til að
forrækta matjurtir í garðinn og vonandi náum við
heilsársræktun í gróðurhúsinu í framtíðinni.“


n starri@365.is

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ
BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960 1985

vinnA frAm undAn
Í upphafi minnti skemman á flest annað en gróðurhús.

Allt Að komA
Gróðurhúsið fær smátt og smátt á sig endanlega mynd.
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Glæsileg íbúð í Skipholti
Landmark fasteignasala hefur
til sölu glæsilega og algjörlega
endurnýjaða 3ja herbergja
íbúð í Skipholti 50A.
Reykt eik og steyptar borðplöt
ur eru ráðandi í íbúðinni sem er
á annarri hæð í fjögurra íbúða
stigahúsi.
Íbúð er 132,6 fm auk 29,6 fm
bílskúrs, heildarfermetrar eru
því 162,2 fm.
Berglind Berndsen innan
húsarkitekt og Leifur Welding
konsepthönnuður sáu um
innanhúshönnun íbúðarinnar.
Íbúð skiptist í forstofu/hol,
tvö svefnherbergi, baðher
bergi, stofu/borðstofu, eldhús,
geymslu, þvottahús og bílskúr.
Sameiginleg hjólageymsla er á
jarðhæð.
Skemmtilegur arkitektúr er
á húsinu og er miklu búið að
kosta til. Meðal annars er ný
hellulögn með hita, gluggar/tré
verk hafa verið máluð ásamt
þaki. Húsið hefur verið sílan
borið og hjólageymslan er ný.

Bergrúnargata 5 - 270 Mos.

Íbúðin er öll hin glæsilegasta.

Upplýsingar og bókun á skoðunartíma á íbúð veita:
Sveinn Eyland lögg.fasteignasali
gsm: 690-0820 eða
sveinn@landmark.is
Magnús Einarsson lögg.
fasteignasali gsm: 897-8266 eða
magnus@landmark.is

Þrastarhöfði 61 - 270 Mosfellsbær

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

Litlikriki 70 - 270 Mosfellsbær

PIÐ

O

ÚS

H

Hringdu og bókaðu skoðun
tvær íbúðir í þríbýlishúsi við bergrúnargötu
5 í Mosfellsbæ. 266,9 m2 íbúð sem er búið
að breyta í tvær íbúðir . aðkoma í íbúð á efri
hæð hússins að austanverðu en að vestanverðu er gengið inn á jarðhæðina. eignin er
ekki fullbúin en að mestu íbúðarhæf.
V. 44,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Skeljatangi 9 - 270 Mosfellsbær
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Opið hús í dag mán. frá kl. 17:30 til 18:00.
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Laus strax

falleg 94,2 m2, 4ra herbergja íbúð með
sérinngangi á 2. hæð í fjórbýlishúsi.
íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
forstofu, baðherbergi, þvottahús/geymslu,
eldhús og stofu. við hlið inngangs er köld
útigeymsla. íbúðin er öll nýmáluð að innan.
vinsæll staður rétt við skóla, leikskóla,
sundlaug og líkamsrækt. V. 29,9 m.

Tröllateigur 33 - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun

Mjög fallegt 165,5 m2 endaraðhús á
tveimur hæðum. stór lóð og fallegur
garður með timburverönd í suðvestur,
hellulagt bílaplan. björt og falleg eign
sem skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi,
sjónvarpsherbergi, fataherbergi, tvö
baðherbergi, þvottahús og bjart, opið rými
sem samanstendur af eldhúsi, borðstofu
og stofu. flísalagður bílskúr. V. 47,9 m.

nýtt og glæsilegt 262,2 m2 einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr í botnlanga
rétt við golfvöllinn. neðri hæð: Þrjú herbergi,
forstofa, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofa
og bílskúr. efri hæð: hjónaherbergi, baðherbergi
og setustofa. lagnakjallari með góðri metra
lofthæð er undir bílskúr sem ekki er í skráðum
fermetrum hússins. Mjög stórar svalir eru á efri
hæðinni. stórt hellulagt bílaplan. V. 83,9 m.

Óðinsgata 4 - 101 Reykjavík

Laus strax

Fróðengi 6 - 112 Reykjavík
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00.
Einnig verður hægt að skoða fullbúna samskonar eign við Litlakrika 72.
nýtt og glæsilegt 212,5 m2 raðhús á tveimur hæðum á góðum stað efst í hlíðum Krikahverfis í
Mosfellsbæ. húsið verður tilbúið til afhendingar 15.01.2016 fullbúið án gólfefna, þó eru baðherbergi á báðum hæðum og þvottahús flísalögð. frábær staðsetning. Gott skipulag. Þrjú mjög
rúmgóð svefnherbergi. tvö baðherbergi. Mikil lofthæð er á efri hæð og fallegt útsýni.
hellulagt bílaplan með hitalögn og timburverönd og náttúrulegum gróðri í suður. V. 54,5 m.

Reykt eik og steyptar borðplötur eru
ráðandi.

Laus við kaupsamning

Mjög falleg 82,4 m2, 3ja herbergja íbúð á
2. hæð við Óðinsgötu 4 í reykjavík. Góð 3ja
herbergja íbúð á þessum frábæra stað. Mikið
endurnýjuð.1íbúðin skiptist í tvö herbergi,
forstofugang, baðherbergi, eldhús og stofu.
sérgeymsla er í bakgarði. V. 36,2 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun

Steinhella 5 - 221 Hafnarfjörður
142,3 m2 fullbúið atvinnuhúsnæði við seinhellu
5 í hafnarfirði. eignin er skráð 142,3 m2, þar af
iðnaðarrými á jarðhæð 108,6 m2 og skrifstofurými á 2. hæð 33,7 m2. V. 19,9 m.

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.

Barðastaðir 7- 112 Reykjavík

Laus við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun
Hólmatún 6 - 225 Garðabær

Laus strax

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

Hringdu og bókaðu skoðun

163 m2 endaraðhús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr við hólmatún 6 í Garðabæ(Álftanes).
skipulag: neðri hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, bílskúr og
geymslu. efri hæðin skiptist í stofu, sjónvarpshol
og eldhús. svalir með fallegu útsýni og timburverönd og garður í suðvestur. V. 42,0 m

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Heimir Fannar
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
Árskógar. 3ja herbergja íbúð á 8. hæð.

Efstaleiti – „Breiðablik“. Útsýnisíbúð á efstu hæð.
4ra herbergja 154,3 fm. á 3. hæð (efstu) í
glæsilegu fjöleignarhúsi miðsvæðis í Reykjavík.

94,8 fm. útsýnisíbúð á 8. hæð í þessu eftirsótta
lyftuhúsi.

Samliggjandi stórar stofur með útgengi á svalir til
suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott
hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt
bílastæði í bílageymslu og hlutdeild í mikilli sameign. Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar
náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Húsvörður er
búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg með sundlaug,
heitum pottum o.fl.

Góðar vestur svalir með glerlokun og grasteppi.
Rúmgóð stofa með frábæru útsýni. Tvö svefnherbergi. Sér geymsla er í kjallara.Húsvörður. Innangengt er úr húsinu í þjónustumiðstöð á vegum
Reykjavíkurborgar.
íbúðin er ætluð fyrir 60 ára og eldri sem eru
félagsmenn í Félagi eldri borgara.

verð 37,9 millj.

verð 55,0 millj.

Skógarsel. Glæsileg 3ja – 4ra herb. íbúð með sérinngangi af svölum.

Langalína – Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 4ra herbergja íbúð.

Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í
lyftuhúsi.

Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum stað í
Sjálandshverfi auk sér stæðis í bílageymslu.

Sér inngangur er í íbúðina frá svalagangi. Fallegar
samstæðar eikarinnréttingar frá Brúnási eru í allri
íbúðinni. Samliggjandi borð- og setustofa með
stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. Góðar
flísalagðar suðursvalir.

Stórar svalir til norðvesturs með útsýni yfir
Arnarnesvoginn og að Seltjarnarnesi. Verulega
aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. Allar innréttingar í íbúðinni frá
Brúnási. Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur.
Setustofa er með miklum gluggum.

Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur.
Örstutt er í ylströnd sunnan megin hússins.

verð 54,9 millj.

Stóragerði.

verð 47,9 millj.

Öldugata - Hafnarfirði. 4ra herbergja íbúð.
Mjög fallegt og vel skipulagt 205,9 fm. sérbýli við
Stóragerði auk 25,7 fm. bílskúrs.
Eignin er á tveimur hæðum. Samliggjandi bjartar
stofur með gluggum í tvær áttir. Rúmgott sjónvarpshol. Fimm herbergi. Flísalagðar svalir til
vesturs og austurs. Lóðinni er skipt á milli tveggja
eigenda í húsinu og fylgir þessum eignarhluta stór
lóð til suðurs með viðarverönd og skjólveggjum
auk austurlóðar og helmings lóðar til norðurs. Innkeyrsla er nýlega hellulögð.
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Vel skipulögð og björt 87,8 fm. íbúð að meðtalinni
sér geymslu í góðu fjölbýli í Hafnarfirði.
Rúmgott eldhús. Stofa með útgangi á skjólsælar
svalir til suðurs. Húsið er nýlega klætt að utan og
sameign er til fyrirmyndar.
Staðsetning er mjög góð og stutt er í skóla,
leikskóla og út á aðalbraut.
íbúðin er laus til afhendingar nú þegar.

Virkilega góð staðsetning miðsvæðis í borginni
og stutt í skóla og aðra þjónustu.

verð 24,9 millj.

verð 56,9 millj.

sumarbústaðalóðir

Eignarlóðir við Þingvallavatn

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

fljótshlíð

Heilsárshús í landi Hellishóla, Fljótshlíð.

Eignarland með víðáttumiklu útsýni. Glæsilegt og vandað 109,9 fm. heilsárshús vel staðsett á fallegum stað við Réttarmóa 9 í
landi Hellishóla nærri golfvellinum í Fljótshlíð, Rangárþingi eystra. Húsið stendur fremst við árbakka Grjótár sem rennur meðfram
landinu sem er 4.094 fermetra eignarland. Húsið er mjög bjart með fallegri gluggasetningu og með miklum vönduðum innréttingum. Timburverönd umlykur húsið á alla vegu. Gólfsíðir gluggar eru í stofu og herbergjum. Gólfhiti er í öllu húsinu.
Víðsýnt er til allra átta m.a. til Eyjafjallajökuls og Vestmannaeyja Verð 40,0 millj.

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.
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Álfhólsvegur 10 - Kópavogi.

Markarflöt – Garðabæ

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

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

verð 46,9 millj.

SÉRBÝLI

Glæsilegt 315 fermetra einbýlishús að meðtöldum 42,0 fermetra bílskúr á virkilega fallegum og rólegum útsýnisstað innarlega
á Markarflöt í Garðabæ. Að innan er eignin nýlega endurnýjuð á afar vandaðan og smekklegan máta og er í góðu ástandi.
Allar lagnir innan hússins hafa verið endurnýjaðar nýlega. Að utan er eignin í góðu ástandi.
Eignin skiptist m.a. í rúmgóðar og bjartar stofur með útgengi á verandir til suðurs og vesturs, glæsilegt eldhús, þrjú til fjögur
barnaherbergi og þrjú baðherbergi auk rúmgóðrar hjónasvítu með sér baðherbergi og fataherbergi auk útgengis á verönd.

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA
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Dyngjuvegur.

rauðhamrar. íbúð á tveimur hæðum.

langalína 2 - sjálanDi 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. Frábær staðsetning, Laus til afhendingar strax. 69,9 millj.

Rúmgóð 173,0 fm. íbúð á tveimur hæðum að meðtaldri 7,7 fm. geymslu. Mikil
lofthæð í stofu á aðalhæð íbúðarinnar. Glæsilegt útsýni að Bláfjöllum og yfir höfuðborgarsvæðið er úr stofu og af stórum suðursvölum. Fjögur svefnherbergi í íbúð, en
auðvelt er að stækka stofu á kostnað herbergis. Um er að ræða mjög bjarta og
snyrtilega íbúð á þessum frábæra stað í Grafarvogi.
44,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 18.00 – 18.30
Mjög falleg 106,7 fm. íbúð á 1. hæð að meðtaldri 7,9 fm. geymslu í nýlegu lyftuhúsi, ásamt sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Um er ræða óvenju rúmgóða íbúð
með fallegum samstæðum eikarinnréttingum og parketi og flísum á gólfum. Mjög
stórir og bjartir gólfsíðir gluggar í stofu og eldhúsi. Verið velkomin. 39,9 millj.

SÉRBÝLI

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

goðatún – garðabæ.

Kristnibraut – grafarholti. útsýnisíbúð.

eiðismýri – seltjarnarnesi. 60 ára og elDri

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlishús vel staðsett innst í götu
auk baðhúss á baklóð og stórrar útigeymslu. Miklar og skjólgóðar verandir eru á
framlóð hússins og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með
heitum potti. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a.
eldhúsinnrétting, baðherbergi o.fl.
59,9 millj.

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

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

SÉRBÝLI

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

Klapparás. frábær staðsetning.

laufásvegur. útsýni yfir reyKjavíKurtjörn.

stranDvegur - sjálanDi garðabæ.

Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr í lokuðum
botnlanga á frábærum stað neðst við Elliðaárdalinn í Árbænum. Auðvelt er að útbúa
sér íbúð á neðri hæð. Arinn í stofu. Stutt er í alla útivist, sundlaug og alla þjónustu.
Skjólgóður trjá garður, tvær verandir til suðausturs og suðvesturs og svalir til
vesturs. Gangstéttar á lóð allar endurnýjaðar.
69,0 millj.

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

Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn.
Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með
skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og víðar. Skjólsæl
verönd með steyptum skjólvegg. frábær staðsetning niður við sjóinn.

31,9 millj.

49,9 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.

KárSnESbraut 21D

Snorrabraut 33a

lErKiáS 9

200 Kópavogi

101 rvK. íbúð mErKt 03-02.

210 garðabæ
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Mjög fallegt endaraðhús á tveimur hæðum við Kársnesbraut í Kópavogi.
Innbyggður bílskúr. Falleg gróin lóð til suðurs með hellulagðri verönd og
skjólvegg. Glæsilegt útsýni frá efri hæð hússins. Eignin verður sýnd mánudaginn 28.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. m. 8813
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Falleg frábærlega vel staðsett og rúmgóða 68,3 fm talsvert endurnýjaða íbúð
á 3.hæð í fjölbýlishúsi í hjarta borgarinnar. Endurnýjað baðherbergi, gólfefni
og fl. Mjög gott skipulag og er m.a rúmgóð stofa, rúmgott svefnherbergi með
útg. á svalir. Eignin verður sýnd mánudaginn 28.september milli kl. 17:15 og
kl. 17:45. V. 24,9 m. 9044

Fallegt og vandað 179,7 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Tvö baðherbergi, fjögur herbergi, stór stofa með opnu eldhúsi fallegar
innréttingar með granit á borðum, suðurverönd með skjólveggjum og áhaldahúsi. Útsýni. Húsið er nýlega málað og yfirfarið að utan. Eignin verður sýnd
mánudaginn 28.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 62,9 m. 9040

læKjaSmári 2

álftamýri 12 108 rvK.

vallaKór 2D

201 Kópavogi

íbúð mErKt 03-06.

203 Kópavogi íbúð mErKt 01-08.
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Laus strax: 4ra herberja 111,7 fm íbúð á 2. hæð í fallegu viðhaldslitlu lyftuhúsi.
Yfirbyggðar svalir að hluta. Íbúðin skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
29.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 35 m. 9041
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Falleg og frábærlega staðsett ca 91 fm 3-4ra herbergja íbúð á 3. hæð við Rúmgóð og björt 3ja herb. 83 fm íbúð á 3. hæð. Góð innrétting í eldhús og standsett
baðherb. Blokkin hefur nýlega verið máluð. Íbúðin er laus 1. okt. n.k.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 29.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
V. 29,8 m. 9007

Ný fullbúnin og vönduð íbúð á jarðhæð með verönd og svölum ásamt
bílastæði í bílakjallara. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar og granít borðplötur Tilbúin til afhendingar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 29.september milli
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,5 m. 9039

Snorrabraut 35a - 101 rvK.

víKurStrönD 3

KviStalanD 9

íbúð mErKt 03-01.

170 SEltjarnarnESi

108 rvK.

Falleg og frábærlega staðsett ca 91 fm 3-4ra herbergja íbúð á 3. hæð við Snorrabraut í Reykjavík. Húsið er nýlega endursteinað að utan og með rúmgóðum
svölum til suðurs. Þá er stúdíó herbergi í kjallara með baðherbergi. Eignin
verður sýnd miðvikudaginn 30.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 33,9 m. 9004

LÆKKAÐ VERÐ! 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.
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 SÍIMA 861 8511. V. 79,5 m.8970
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Hrólfsskálamelur 10-18, Seltj.nesi

Dæmi um lausar íbúðir:
Íbúð á 2. hæð 153 fm (3ja herb.). Auk þess er stæði í bílageymslu. Verð 62 millj.
Íbúð á 1. hæð 130 fm (4ra herb). Auk þess er stæði í bílageymslu. Verð 57 millj.
Íbúð á 1. hæð 110 fm (2ja). Auk þess er stæði í bílageymslu. Verð 44 millj.

Eigum örfár íbúðir eftir við Hrólfsskálamel 10-18. Nýjar og glæsilegar íbúðir.
Þjónusta í göngufæri og má þar nefna sundlaug, líkamsrækt, heilsugæslu, verslunarmiðstöð, skóla ásamt fallegu útivistarsvæði.
BÓKIÐ SKOÐUN MAGNEA S. SVERRISDÓTTIR FASTEIGNASALI SÝNIR ÍBÚÐIRNAR 861 8511 magnea@eignamidlun.is

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

hnjúKaSEl 7
107 rvK.

Vandað vel staðsett þrílyft 247,8 fm einbýlishús með innbyggðum 52,2 fm
bílskúr. Miðhæð: forstofa, hol, stór stofa, stórt eldhús, tvö herbergi og baðherbergi. Ris er stórt fjölskyldurými með arni, baðherbergi og stórt herbergi.
Kjallari er hol, bakforstofa, baðherbergi m. saunaklefa, stórt þvottahús, geyml,
herbergi og bílskúrinn en hann er tvískiptur þar sem annar helmingur hans er
nýttur sem íbúðarrými (herbergi) en hinn sem bílskúr. V. 74 m.9046

Einbýli

Hólastekkur 5 111 Rvk.

Fallegt 336,3 fm einbýli með aukaíbúð í kjallara. Mikið
útsýni er til norðurs, stutt í helstu þjónustu og útivistaparadísina Elliðaárdalinn. Hverfið er rólegt og ákaflega
skjólsælt. V. Tilboð 8958

SumarhúS

Meistaravellir – 4ra herb. endaíbúð

Vorum að fá í sölu mjög góða 109,5 fm 4ra herb. endaíbúð
á 2. hæð. Íbúðin skipstis m.a. í rúmgott hol, stofu og þrjú
herbergi. Góðar svalir. Blokkin stendur rétt við KR völlinn.
Verð 40,7 millj.

Bræðrasel 311 Borgarnesi
Eskivellir 9A 221 Hafnarf.

Mikið áhvílandi. Mjög falleg og björt 94,4 fm íbúð á 6.hæð
í lyftuhúsi með sérinngangi af svölum. Mikið útsýni.
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö
herbergi og geymslu (hægt að hafa þrjú herbergi í íbúð)
V. 29,8 m. 1881

2ja hErbErgja

Langholtsvegur 31 104 Rvk.

Bræðrasel er staðsett á 8 hektara eignarlandi við Langá
á Mýrum. Aðalhúsið er 95 fermetrar að stærð, með
þremur tveggja manna svefnherbergjum og tveimur
baðherbergjum. Minna húsið er 17 fermetrar og skiptist
í herbergi og geymslu. Það stendur um 12 kílómetra upp
með ánni frá Snæfellsnesvegi. V. 35 m. 9030

atvinnuhúSnæði

62,2 fm einbýlishús ásamt 40,1 fm bílskúr. Húsið er að
mestu á einni hæð, tvö svefnherbergi. Gengið úr stofu
út í bakgarð, 540 fm lóð. Húsið er til afhendingar við
kaupsamning, sölumenn sýna. V. 31,9 m. 8807

Mýrargata 26 101 Rvk.
Kleifarvegur 1 104 Rvk.

Afar skemmtilegt einbýlishús teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Um er að ræða einbýlishús á tveim hæðum auk
kjallara og bílskúrs. Húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara
eins og fyrr segir og er gengið inn á 1. hæð, á hæðinni
er anddyri, gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa. 2.
hæð skiptist í fjögur til fimm svefnherbergi, baðherbergi
og geymslu. Í kjallara er þvottahús og geymsla. V. 69,8
m. 3651

Glæsileg fimm herbergja 154 fm íbúð. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og geymsla innan
íbúðar. Vandaðar innréttingar og granít á öllum borðum.
Bókið tíma hjá sölumönnum Eignamiðlunar til að skoða
þessa glæsilegu íbúð. V. 69,9 m. 1489

3ja hErbErgja

Bæjarlind 14-16 201
Herjólfsgata 36 220 Hafnarfirði

Vönduð og einstaklega vel skipulögð 2ja herbergja 96 fm
íbúð á jarðh.í nýlegu lyftuhúsi sem er fyrir 60 ára og eldri.
Vand. eikarinnrétt. og parket. Rúmgóð stofa , sérverönd
út frá stofu. Opið úr svefnherb. yfir i vandað baðherbergi.
Mjög góð staðsetning. Mikil og góð sameign. Íbúðin er
laus fljótlega. V. 32,5 m. 8861

4ra-6 hErbErgja

Austurkór 100 203 Kóp.

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

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

lóðir

Þorrasalir 17 201 Kóp

Ný og glæsileg 99 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð (íbúð
0202), sérinngangur og svalir út frá stofu til suðurs með
fallegu útsýni. Sér merkt bílastæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar. V. 38,9 m. 3711

Stórhöfði 17 110 Reykjavík

Vel staðsett 742,3 fm lóð undir einbýlishús við Leirvogstungu 31 í Mosfellbæ. Falleg sjávar- og borgarsýn er frá
lóðinni. Gatnagerðagjöld hafa verið greidd. V. 6,5 m. 4537

OP

IÐ

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

HÚ

S

Nóa

tún

Mánatún
7-17
Mánatún 7-17

Leirvogstunga 31 - 270 Mosfellsbær

Sölusýning
í sýningaríbúð8.mánudaginn
september
milli- kl.
17:15Borgartúnsmegin
og 17:45
Sölusýning
miðvikudaginn
apríl milli kl.28.
17.00
og 18.00
Aðkoma

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

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

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

www.manatunid.is

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

MIÐHRAUN 2 - 210 GARÐABÆR

EINAR S.
VALDIMARSSON

Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

VERÐTILBOÐ

EDWIN
ÁRNASON

Sölumaður
gsm 893 2121

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
gsm 865 3022

stakfell.is

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR

Skrifstofustjóri

Móttaka –
skjalavarsla

Verð frá: 47,3 M.

VATNSSTÍGUR - 101 REYKJAVÍK

NÝ
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Til leigu í Miðhrauni 2 í Garðabæ: Vorum að fá í leigu í þessu glæsilega húsi, 2050 fm
verslunarpláss á götuhæð að norðanverðu og 890 fm og verslunar- og lagerpláss á jarðhæð
að sunnanverðu. Um er að ræða u.m.þ.b. 2051 fm á götuhæð að norðanverðu með mjög
góðri lofthæð, gluggafrontum og innkeyrsluhurð. Þetta pláss hentar sérlega vel undir
sérverslun , heildverslun, bílasölu og ýmsa aðra starfsemi. Á jarðhæð að sunnaverðu er til
leigu u.m.þ.b. 890 fm húsnæði sem getur hentar sérlega vel undir ýmiskonar atvinnurekstur,
verslun, heildverslun, lager, verkstæði og svo framvegis. Mikil lofthæð, innkeyrsluhurð og
gluggafrontur. Bent skal á að staðsetning hússins og auglýsingargildi þess er mjög gott.
Húsið stendur hátt og hægt er að merkja það á áberandi og sýnilegan hátt.
Afhending er strax. Leiguverð er tilboð.

KLAPPAKÓR 1C - 203 KÓP

45,9 M.
OP
IÐ

34,0 M.
OP
IÐ

BIRKIHOLT - 225 ÁLFTANES

ÁLFHÓLSVEGUR 111 - 200 KÓP.

25,7 M.

39,9 M.
OP
IÐ

79,9 M.

36,2 M.
OP
IÐ

AUSTURKÓR - 203 KÓP

46,0 M.
OP
IÐ

29,5 M.
OP
IÐ

HÚ
S

OPIÐ HÚS, þriðjud. 29. sept. kl. 17.30-18.00.
Falleg 60,9 fm. 2ja herb. íbúð á 2. hæð (efstu)
í litlu fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. Snyrtileg
og vel skipulögð. Lokaður gróinn garður.
Vinsæll staður.

MIÐVANGUR - 220 HFJ

26,7 M.

HÚ
S

OPIÐ HÚS, mánudaginn 28. sept. milli kl
17:30 og 18:00. Síðasta húsið í lengjunni.
Vel skipulagt 149.5 fm. miðju-raðhús á einni
hæð í Austurkór, nýjasta hverfi Kópavogs.
Samkvæmt teikningu er get ráð fyrir ca.
23 fm. verönd út frá stofu. Húsið er í dag
á byggingastigi 4. Húsi mun verða skilað
fullbúnu að utan með grófjafnaðri lóð og
fullbúnu að innan án aðalgólfefna.

VOGATUNGA 84-88 - 207 RVK

HOFSVALLAGATA 23 - 101 RVK

HÚ
S

OPIÐ HÚS, þriðjudaginn 29. sept. kl. 17:30 til
18:00. Falleg og björt 82 fm íbúð á 3ju hæð í
virðulegu steinhúsi, í hjarta miðborgarinnar.
parket á gólfum. Háglansinnrétting í eldhúsi.
Íbúðin er laus.

HÚ
S

OPIÐ HÚS, þriðjudaginn 29. sept. milli
kl 18:00 og 18:30. 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.

ASPARHVARF 6 - 203 KÓP.

ÓÐINSGATA - 101 RVK

HÚ
S

OPIÐ HÚS, mánudaginn 28. sept. milli kl 16:30
og 17:00. Falleg og björt 130 fm endaíbúð á
2.hæð. Þrjú svefnherbergi. Sérþvottahús og
geymsla. Parket og góðar innréttingar. Stórar
suðursvalir með frábæru útsýni. Stæði í
bílageymslu. Íbúðin er laus strax.

HÚ
S

OPIÐ HÚS, mánudaginn 28. sept. kl. 17:30 til
18:00. Björt 87 fm 3ja herbergja íbúð á 5. hæð
í lyfturhúsi auk 7,7 fm geymslu í kjallara. Allar
innréttingar frá HTH.

37,7 M.
OP
IÐ

HÚ
S

OPIÐ HÚS, þriðjudaginn 29. sept. milli kl 17:00
og 17:30. 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.

RJÚPNASALIR 12 - 201 KÓP

ÁLFKONUHVARF 43 - 203 KÓP

síðustu forvör að tryggja sér nýjar íbúðir í Skuggahverfinu. Um er að ræða eignir í algjörum
sérflokki sem eru fallegar og vandaðar 3ja og 4r herbergja íbúðir við Lindargötu og Vatnsstíg.
Stæði í bílageymslu, glæsilegt útsýni yfir sundin og Esjuna. Nálægðin við iðandi mannlíf
miðborgarinnar setur Skuggahverfið í flokk eftirsóttustu hverfa borgarinnar.

. 34,2 M.

Endaíbúð á efstu hæð, gott útsýni. Rúmgóð
endaíbúð á 3ju hæð sem skiptist í hol,
stofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús og
þrjú herbergi. Í kjallara er sérgeymsla og
sameiginleg hjólageymsla. Stórar suðursvalir
og útsýni. Íbúðin þarfnast standsetningar. Laus
strax.

ESKIVELLIR - 221 HFJ

26,7 M.

NÝ
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Rúmgóð og björt ca. 76 fm íbúð á efstu hæð
í litlu fjölbýli. Húsið stendur á rólegum stað á
Álftanesi og um er að ræða nýlegt lítið fjölbýli.
Stórar suðursvalir og útsýni. Sérþvottahús.
Sérinngangur.Íbúðin er laus strax.

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.

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.

Lyftuhús með tvennum svölum. Falleg og björt
4ra herbergja íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi með
tvennum svölum og stæði í bílageymslu. Flott
útsýni. Parket og góðar innréttingar. Útsýni.
Sérþvottahús er í íbúð.

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

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

Garð at o rg i 5

2 1 0 G arðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

Faxatún 27

210 Garðabæ

54.900.000

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Bjarni
Sölufulltrúi

Berglind
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

895 9120

694 4000

893 2499

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

Langalína 2

38.900.000

210 Garðabæ

Laufengi 23

112 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 28. sept. kl. 17.30-18.00

Opið hús mánudaginn 28. sept. kl. 18.30-19.00

Opið hús þriðjudaginn 29. sept. kl.17.30-18.00

herbergi: 4

herbergi: 3

herbergi: 2

stærð: 200,8 m2

Bílskúr

stærð: 107 m2

stæði í bílageymslu

Halla
Fasteignasali

22.700.000

stærð: 48,0 m2

Mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð með rúmgóðum bílskúr. Fyrir aftan
húsið er glæsileg timburverönd með heitum potti, úti sturtu og úti geymslu, hægt
er að ganga út á veröndina frá bæði stofunni og úr bílskúrnum. Búið er að
endurnýja allar neysluvatns- hitaveitu- og raflagnir ásamt flestum innréttingum og
gólfefnum. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Björt og falleg 3ja herb íbúð á 3.hæð með stæði í bílageymslu í góðu lyftuhúsi.
Íbúðin er mjög rúmgóð með stórum og góðum svefnherbergjum. Um er að ræða
endaíbúð með tvennum svölum sem snúa í suður og suð-vestur, aðrar svalirnar
eru út frá stofu og eru þær mjög stórar. Á gólfum er fallegt harðparket og flísar.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Falleg, björt og mjög vel skipulögð íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli þar sem örstutt
er í skóla, leikskóla, framhaldsskóla og alla þjónustu í Spönginni og Egilshöll.
Árið 2014 var skipt um gólfefni á nánast allri íbúðinni. Sérafnotaréttur á lóð fylgir
íbúðinni og möguleiki væri á að setja upp verönd. Geymsla/þvottahús er innan
íbúðar. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Birkiás 41

Langalína 2

hlíðarvegur 41

210 Garðabæ

58.900.000

64.900.000

210 Garðabæ

200 Kópavogur

Opið hús mánudaginn 28. sept. kl.18.30-19.00

Opið hús mánudaginn 28. sept. kl. 17:30-18:00

herbergi: 4

herbergi: 8

stærð: 182,6 m2

73.000.000

stærð: 308,2 m2

EIGNIN ER LAUS STRAX. Fallegt og vandað raðhús á tveimur hæðum með
bílskúr, suðurverönd og frábæru útsýni. Svefnherbergin eru þrjú, baðherbergi eru
tvö og fataherbergi er innaf hjónaherbergi. Húsið er vel staðsett, innst í botnlanga
og með stórkostlegu útsýni af svölum. Aðkoma er falleg með hellulögðu bílaplani.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Vel hannað fjölskylduhús með 5 rúmgóðum herb., gott vinnurými á neðri hæð
með sérinngangi ásamt 75,2 fm tvöföldum bílskúr. Mikil lofthæð á holi, stofu og
borðstofu. Útgengi út í garð úr stofu og frá þvottahúsi. Fallegur garður og rúmgóð
hellulögð heimtröð með hitalögn í. Auðvelt að útbúa stúdeóíbúð á neðri hæð með
sér inngangi. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

naustavör 2-12

Lækjargata 28

200 Kópavogi
VAr
sJÁ Ýni
úTs

220 Hafnarfjörður

29.900.000

Opið hús mánudaginn 28. sept. kl. 17:30-18:00
herbergi: 4

Vönduð og falleg, rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra
herbergja íbúð á 5. hæð (næst efstu) með mögnuðu útsýni.
Sameiginlegt opið rými eldhús/stofa/borðstofa, 3 rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu. Tvennar
yfirbyggðar flísalagðar svalir, tvö stæði í bílageymslu. Mynddyrasími.

hringið í gsM. 699-4610 Og BÓkið skOðUn
herbergi: 2-4

stærð: 152,9 m2

stærð: 83-169 m2

Opið hús mánudaginn 28. sept. kl. 18:30-19:00
herbergi: 3

stærð: 79,7 m2

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

Upplýsingar:
Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með sérinngangi. Eikarinnrétt. og
eikarinnihurðir. Náttúruflísar í forstofu, baðherb. og þvottahúsi. Eikarharðparket á
gólfum. Eldhús er opið við stofu, útgengi út á svalir. Tvö svefnherb. með skápum.
Þvottahús innan íbúðar. Sérgeymsla í sameign + hjóla-og vagnageymsla.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Langalína 2a

Álfhólsvegur 22a

Þinghólsbraut 54

220 Garðabæ

46.900.000

200 Kópavogur

46,9-48,9 millj.

200 Kópavogi

Opið hús mánudaginn 28.sept. kl.17:30-18:00

Opið hús miðvikudaginn 30. sept. kl. 17.30 - 18.00

herbergi: 4

herbergi: 5-6

stærð: 121,7 m2

45.900.000

stærð: 138,4 m2

Falleg og vönduð 4ra herbergja endaíbúð á 2hæð í lyftuhúsi ásamt 2 sérmerktum
stæðum í bílageymslu. Vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás og eikarparket á
gólfum, flísalagt baðherbergið og þvottahús. Björt og góð stofa opin inn í mjög
rúmgott eldhús, tvennar stórar svalir út frá hjónaherbergi og stofu.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

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

Maltakur 1 A

17. Júnítorg

210 Garðabæ

31.900.000

210 Garðabæ

33.900.000

BÓkAðU skOðUn
stærð: 122,8 – 136,1 m2

Opið hús mánudaginn 28. sept. kl. 17.30 -18.00
herbergi: 2

stærð: 82,4 m2

Mjög falleg og stílhrein 2ja herbergja íbúð með fallegum eikarinnréttingum og
góðu skipulagi í vinsælu hverfi miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Sérinngangur af
svölum norðanverðum og útsýni frá svölum til vesturs. Rólegt og fallegt umhverfi.
Draumaíbúð þeirra sem leita sér að tveggja herbergja íbúð.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Einstaklega vandaðar endaíbúðir í nýju 2ja hæða lyftuhúsi
við Álfhólsveg, góð aðkoma og næg bílastæði en auk þess
fylgja íbúðunum 1- 2 sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar er velbúnar vönduðum innréttingum og tækjum,
aukin lofthæð og stórar svalir eða sérafnotareitir.
Frá byggingunni er einstakt útsýni yfir Fossvogsdalinn.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Opið hús mánudaginn 28. sept. kl. 17.30 - 18.00
herbergi: 2

stærð: 86,2 m2

Einkar björt, rúmgóð og skemmtileg 2ja herbergja íbúð ætluð 50 ára og eldri, í
lyftuhúsi á 4. hæð. Suðvestur svalir. Stæði í bílakjallara. Afar hugguleg og vel
umgengin íbúð og sameign. Gatan 17. Júnítorg tengist Strikinu og Strandveginum í
Sjálandinu í Garðabæ. Örstutt í þjónustuver fyrir eldri íbúa við Strikið. Einkar kyrrlátt
og huggulegt umhverfi.Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

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

Strikið 10 - Garðabær - 2ja herbergja.
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Opið hús 17:00 til 17:30
Sérlega falleg 92,8 fm. 2ja herb. íbúð á 3. hæð í þessu
vinsæla fjölbýli ætlað 60. ára eldri. Vandaðar innréttingar, stórar stofur. Yfirbyggðar svalir. Mikil og góð
sameign. Frábær staðsetning. Verð 37 millj.
Íbúð merkt 307.
Allar nánari upplýsingar veitir Hlynur s. 698 2603.

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

Brekkuás - Hafnarfjörður - 3ja herbergja - Laus
Hraunhamar kynnir sérlega fallega bjarta 3ja herb. 90
fm. 3ja herb.
íbúð á 1 hæð með sérinngang, sérpalli og svölum.
Parket á gólfum. Hagstæð lán ca 25 millj. Útsýni.
Góð eign. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Verð 31,9 millj.

Lindarberg 52A - Hafnarfjörður - Einbýli

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

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.

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

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.

Háihvammur - Hafnarfjörður - Einbýli - Aukaíbúð

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.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 439,9
fermetra tveggja íbúða hús ásamt tvöföldum bílskúr
við Háahvamm 4 í Hafnarfirði.

Fullbúin eign í sérflokki, frábær staðsetning og útsýni.

Frábært útsýni yfir Hafnarfjörð og víða. Innréttingar og
gólfefni eru öll hin vönduðustu.
Eignin getur verið laus við kaupsamning.

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

Hringbraut 25- 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.

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.

Vesturvangur - Hafnarfjörður - Einbýli

Snyrtileg og vel umgengin eign með fallegum eldri
innréttingum. Þvottaherb. innan íbúðar.
Laus strax.

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

Verð 27,2 millj.

Verð 63,9 millj.

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.

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
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
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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

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: Hilmar

695 9500

Tilboð óskast

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson Helgi Jónsson

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 697 9300

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 780 2700

Páll Þórólfsson

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 893 9929

Naustabryggja

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

Glæsileg lúxus íbúð. Eignin er 172, fm, þar
af bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð
á efstu hæð. Innréttingar sérsmíðaðar, granít
á borðum, mikil lofthæð og vönduð gólfefni
Bátabryggjan næst húsinu /Tvennar svalir

Bókaðu skoðun:

Hraunhólar

Bókaðu skoðun: Atli

899 1178

Verð :

59,9 millj.

Hjallavegur
Falleg og vel skipulögð 80,8 fm 4ra herbergja
útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu
steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík
Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni
Samtals er eignin því 102,4 fm
Bókaðu skoðun: Páll

893 9929

Verð :

34,8 millj.

Fitjasmári
Björt og rúmgóð efri sérhæð í tvíbýlishúsi
145 fm hæð auk 28 fm bílskúr
Stórar stofur og rúmgott eldhús
Þrjú góð svefnherbergi
Glæsilegt útsýni
Bókaðu skoðun:

Ólafur 822 2307

Verð :

48,9 millj.

www.miklaborg.is

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

Dyngjuvegur

Gunnar 899 5856

129,9 millj.

Verð :

Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Einstök

Sjarmerandi einbýli og bílskúr
á einstakri eignalóð
Gott skipulag, stór alrými og 4 svefnherbergi
Lóðin er einstök stór með mikla möguleika
Falleg náttúra, hraun, heitur pottur og leiktæki

Jason Ólafsson

Húsið er 163 fm.s Þrjú svefnherbergi
Fallegur garður með palli og heitum potti
Góður bílskúr
Laust til afhendingar
Bókaðu skoðun: Þórunn

773 6000

Verð :

42,0 millj.

Bókaðu skoðun:

Helgi 780 2700

Verð :

37,9 millj.

Bókaðu skoðun:

Nánar: Jason 775 1515

Verð:

Jórunn 845 8958

Verð :

67,9 millj.

Aðalland

Bókaðu skoðun: Jason

775 1515

125,0 millj.

Verð :

Meistaravellir

92,9 millj.

Glæsileg 100 fm 4ra herbergja íbúð Nánast
algjörlega endurnýjuð 2008 Vandaðar
innréttingar og gólfefni Hús nýlega múrað og
málað Yfirbyggðar svalir
Bókaðu skoðun:

Ólafur 822 2307

- með þér alla leið -

Sími:

899 5856

Sími:

854 2112

Selbraut
248 fm raðhús á tveimur hæðum
Glæsilegt eldhús, 3-4 svefnherbergi
Stórar þaksvalir
Tvöfaldur bílskúr
Bókaðu skoðun: Jason

775 1515

Verð :

69,9 millj.

Verð :

Mávanes
Stórt einbýlishús með mikla möguleika
Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað
sunnan megin á Arnarnesinu
Eignin er skráð 313 fm, laust fljótlega
Bókaðu skoðun: Atli

899 1178

Verð :

75,9 millj.

Langholtsvegur 134

295 fm einbýlishús innst í botnlanga
Mikið endurnýjað og vandað hús
Arinn í stofu Fimm svefnherbergi og
þrjú baðherbergi. Heitur pottur, gufubað,
skógur í garðinum

Hraunás
Einbýlishús, 308 fm alls
Fimm svefnherbergi
Rúmgott eldhús með vönduðum tækjum
Stór sólpallur með heitum potti

773 6000

eign

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

Vesturgata Hafnarfirði
Vesturgata 20 - Íbúð 201 : 119,7 fm
3ja herbergja íbúð á 2. hæð með 6,0 fm
suð/vestur svölum ásamt stæði í lokaðri
bílageymslu og einnig stæði í opinni
bílageymslu - Eignin er laus

58,8 millj.

Sími:

Vættaborgir

Hólmatún
Vel skipulagt endaraðhús með sjávarútsýni

Verð :

hdl. og löggiltir fasteignasalar

41,9 millj.

Góð 2ja herbergja íbúða við Langholtsveg
61,4 fm
Risloft sem getur nýst sem 3ja herbergið
Nýtt þak og nýjir gluggar
Góð staðsetning
Bókaðu skoðun:

Gunnar 899 5856

Verð :

25,7 millj.

Brekkutún
Einbýlishús alls 288 fm
5 svefnherbergi, 3 stofur, 3 baðherbergi
og 2 eldhús og því aukaíbúð - Bílskúr,
Heitur pottur og frábært útsýni
Nánar: Jason 775 1515

Verð:

77,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

MÁNUDAGUR

ÞRIÐJUDAGUR
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

þriðjudaginn 29.sept. Kl.12:30-13:00

mánudaginn 28.sept. kl.16:30-17:00

Barónsstígur 27

Norðurbakki 17B
3ja herbergja íbúð á 3ju hæð - 117 fm

Íbúð á 3ju hæð, 3 svefnherbergi

Glæsilegt eldhús

Nýtt bað og eldhús

Gólfhiti

Samtals 120 fm

Útsýni - Tvennar svalir

Bókaðu skoðun:

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

Miklar endurbætur á íbúð

Bókaðu skoðun:

Púttvöllur í garðinum
Stæði í bílageymslu
Verð :

39,9 millj.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

þriðjudaginn 29.sept. kl.17:00-17:45

mánudaginn 28.sept. kl.17:30-18:00

Gerðhamrar 32

Álfkonuhvarf 67

Fallegt og bjart 173 fm einbýli á einni hæð

Falleg endaíbúð á annarri hæð
að stærð 120,7 fm
Stæði í bílakjallara
Þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol
Bókaðu skoðun:

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

Opið eldhús og stofa, útgengi úr stofu

Verð :

42,9 millj.

37,9 millj.

Frábær

sta

g!
ðsetnin

Gott útsýni og opið svæði sunnanmegin
við húsið
Garður í góðri rækt og gróðurhús
Þrjú góð svefnherbergi og gott skipulag

Bókaðu skoðun:

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

49,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

þriðjudaginn29.sept. kl.17:30-18:00

mánudaginn 28.sept. kl.17:30-18:00

Langholtsvegur 35

Burknavellir 17c
íbúð 301

Hlýleg 3-4 herb. neðri sérhæð á Langholtsvegi

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

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

Íbúðin er 73,3 fm. Sérinngangur
Sameiginlegt þvottahús og geymsla í
um 20 fm kjallara.
Nánari upplýsingar veitir:

Góður garður. Hentugt fyrir gæludýraeigendur

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

Parket á gólfum.

34,9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 28.sept. kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 29.sept. Kl.17:30-18:00

Bárugrandi 7

Jöklasel 11

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð

Rúmgóð íbúð að stærð 87,9 fm

á jarðhæð við Bárugranda 66 fm

Góður bílskúr að stærð 25,6 fm

Útgengi á hellulagðan pall

Sérinngangur

Góð staðsetning

Sérafnotaréttur / Stór pallur ca 50 fm

Miklar endurbætur búnar á húsinu að utan

Bókaðu skoðun:

26,9 millj.

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

27,0 millj.

Bókaðu skoðun:

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

31,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 28.sept. kl.17:00-18:00

Árskógar 6
Lindargata

Mjög vel staðsett 110,8fm 4ra herbergja íbúð

60 ára
Bókaðu skoðun:

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

á 3 hæð sem snýr í suður og austur Möguleiki
á 3 herbergjum Mikil og góð þjónsusta er í í
húsinu Eign fyrir 60 ára og eldri Eignin er laus
til afhendingar við kaupsamning

hluta, allt endurnýjað 2004. Neðri hæð : stofa, eldhús,
herbergi. Efri hæð : fallegt alrými, herbergi og bað

3ja herbergja íbúð
Fallegt útsýni yfir GKG golfvöll
Stæði í opinni bílageymslu

Eigninni fylgja fínar svalir og skjólgóð lóð
Einstök eign á þessum eftirsótta stað

Verð :

MIKLABORG

Sjarmerandi íbúð og ris við Lindargötu. Aðflutt hús að

Þorrasalir

43,5 millj.

Bókaðu skoðun: Atli

- með þér alla leið -

899 1178

Verð :

45,9 millj.

Bókaðu skoðun: Jason

775 1515

Verð :

38,9 millj.

569 7000

569 7000

ÞRIÐJUDAGUR

MIKLABORG

- með þér alla leið -

MIÐVIKUDAGUR
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn29.sept. kl.17:00-17:30

miðvikudaginn 30.sept. Kl.12:00-12:30

Grænlandsleið 16

Austurbrún 22

Falleg 195,4fm íbúð á tveimur hæðum í mjög

Einbýlishús, 241,5 fm

fallegu tvíbýlishúsi á góðum stað innarlega í

Stórar stofur

götu við Grænlandsleið auk 38,8 fm bílskúrs,

Glæsilegur garður til suðvesturs

samtals er eignin 234,2fm
Helgi Jónsson
aðstoðarmaður fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Bílskúr

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

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

55,0 millj.

Verð :

Mjög góð og friðsæl staðsetning

67,9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

Álfholsvegur 22

þriðjudaginn29.sept. kl.17:00-17:30

Grandavegur 47
Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47
Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri
2ja herbergja 73,6 fm
Góðar yfirbyggðar svalir
Bókaðu skoðun:

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

ir
úðir eft
Fjórar íb

27,0 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 30.sept. Kl.17:00-18:00

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 29.sept. Kl.18:00-18:30
Bókaðu skoðun:

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

Melalind 4

Glæsilegar nýjar íbúðir á frábærum stað
Rúmgóðar 123-146 fm
Lausar við kaupsamning

Bókaðu skoðun:

Falleg 3ja herbergja

rax
Laus st

Stærð 101 fm

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

4ra til 5 herbergja

Bókaðu skoðun:

Traustir verktakar

Efsta hæð með fallegu útsýni
Frábær staðsetning

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

Bókaðu skoðun:

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

34,9 millj.

Verð :

Stæði í bílgeymslu

LAUGARDAGUR
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

laugardaginn 3.okt. Kl.13:00-14:00

þriðjudaginn 29.sept. Kl.19:00-19:30

Dalhús 107

Friggjarbrunnur 12
Parhús - frábært skipulag
4 rúmgóð svefnherbergi
Stærð 199 fm
Innbyggður bílskúr
Tilbúið til innréttinga

Bókaðu skoðun:

tingatæ

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

43,8 millj.

Verð :

Verð :

63,9 millj.

kifæri

Eyravegur 11-13
1746 fm byggingarlóð vel staðsett á Selfossi Leyft
byggingarmagn er 2400 fm B
ílakjallari og 4 hæðir ofan á

Lyngás 1D
Fjórar 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 1
á 1, 2 og 4ju hæð
frá 94,5 fm - 118 fm

Blanda af verslunar, skrifstofu og íbúðarhúsnæði
Frábært útsýni frá efri hæð, yfir Ölfusá
Bókaðu skoðun::

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:

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

Fjárfes

45,9 millj.

Verð frá:

Jón Rafn 695 5520

www.miklaborg.is

Bókaðu skoðun: Jason

775 1515

Verð frá:

38,9 millj.

Austurkór 113
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
Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

- með þér alla leið -

Verð :

62,5 millj.

Austurkór 109
Glæsilegt fullbúið endaraðhús að stærð 190,5 fm
Bílskúr sem tekur jeppa
Afhendist fullbúið
Vönduð hönnun, efnisval og vinna
Borðplötur steyptar í eldhúsi og á baði
Afhending í nóvember
Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

62,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

Nesvegur

Seljugerði

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

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Verð :

Bókaðu skoðun: Jason

775 1515

Aukaíbúð á jarðhæð, öll endurnýjuð þ.e. innréttingar

Einbýlishús - alls 308 fm þrjú svefnherbergi
í tíbúð, og tvö baðherbergi
Tvær aukaíbúðir, 2ja og 3ja herbergja

lagnir ofl. Möguleiki á nýta sem heilt einbýli eða

Mikið endurnýjuð eign

Glæsilegt einbýli ofan götu, efst í botnlanga

Glæsilegt einbýlishús
Alls fimm svefnherbergi
Eldhús og bað nýlegt
Allt húsið mikið endurnýjað
Stutt frá Versló og Kringlu

79,8 millj.

Austurgerði

Laugarásvegur
Eignin er á þremur hæðum, alls 297 fm með bílskúr

skipta upp í fl einingar. Stór og fjölskrúðugur garður

Verð :

77,9 millj.

Bókaðu skoðun::

Jón Rafn 695 5520 Verð :

99,5 millj.

Bókaðu skoðun: Jason

Frábær

775 1515

ær
t tækif

Verð :

93,5 millj.

i

rax
Laus st

Lómasalir

Lækjarsmári

Falleg 83,1 fm 2ja herbergja íbúð
á þriðju hæð ásamt stæði í bílageymslu
í góðu lyftuhúsi við Lómasali í Kópavogi

Bókaðu skoðun: Páll

893 9929

Verð :

Vel skipulögð 116,4fm 4ra herbendaíbúð á
2 hæðum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu
Sérinngangur Suður svalir
3 herbergi
Eignin er laus strax

29,5 millj.

Bókaðu skoðun:

Melabraut

822 2307

Verð :

Verð :

Falleg íbúð á 7. og efstu hæð í Gullsmára
2ja hæða íbúð
Stórar stofur
Tvennar svalir og mikið útsýni

35,9 millj.

Bókaðu skoðun: Jason

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

50,9 millj.

Bókaðu skoðun: Ólafur

822 2307

Verð :

43,9 millj.

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

rax
Laus st

Verð :

775 1515

Aðalstræti Patreksfirði

Torfufell

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

Helgi 780 2700

Sólvallagata

Gullsmári

18,9 millj.

Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

16,8 millj.

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

Hilmar 695 9500

Verð :

44,5 millj.

Lyngmói 12-14
Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á einni hæð
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi
Tvö baðherb. Lóð skilast fullfrágengin með verönd
Hagkvæm viðbótarfjármögnun í boði
Bókaðu skoðun: Atli

899 1178

Verð :

29,8 millj.

Kópavogsgerði 5-7
Laugavegur 61
Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð
á tveimur hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm
Stæði í bílageymslu
Góðar suðursvalir með góðu útsýni
Mikið endurnýjuð
Bókaðu skoðun:

Gunnar 899 5856

Verð :

69,9 millj.

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

Helgi 780 2700

MIKLABORG

Verð :

seldar
r íbúða
u
g
in
seldar
Helm
íbúðir ó
1
1
is
einung

57,9 millj.

Stærðir frá 120 fm
Verð frá kr. 48,1 milljón

•

Einstök staðsetning – sjávarútsýni –
ekkert byggt fyrir framan

•

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

•

Stæði í bílahúsi fylgir
flestum íbúðum

•

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

Nánari upplýsingar veitir:

•

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

•

Afhendast eigi síðar
en september 2016

•

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

- með þér alla leið -

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

569 7000

Magnús
Einarsson

Sími 512 4900
landmark.is

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Íris Hall

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

IÐ

Sölustjóri
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

IÐ

K
BÓ

• Falleg og björt 70,7 fm. 2ja herb. íbúð á 4. hæð ásamt 23,5 fm. stæði í bílageymslu, samtals 94,2 fm.
• Stórar suðvestursvalir með frábæru útsýni.
• Innréttingar hafa nýlega verið endurnýjaðar bæði í eldhúsi og baðherbergi.
• Svefnherbergi rúmgott. Þvottahús innan íbúðar. Sameign afar snyrtileg.
• V. 26,9 millj.
Hafðu samband

• Einstaklega falleg 109,1 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með glæsilegu útsýni.
• Tvennar svalir sem snúa til suðurs og austurs, lokaðar með opnalegu gleri
• 2 svefnherbergi, stór stofa og borðstofa, glæsilegt eldhús. Stutt í alla þjónustu og skóla.
• Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.
Hafðu samband
• V. 39,9 millj.
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

UN

UN

OÐ
SK

IÐ

K
BÓ

LÆKJARFIT 17 – 210 GBÆ

Glæsilegt og frábærlega staðsett 270,9 fm. 8 herbergja einbýlishús. Afar vandaðar
innréttingar og gólfefni. 5 svefnherbergi og 2 baðherbergi. Eignin er staðsteypt og klædd
að utan með áli. Lóð er full frágenginn. 53,2 fm. Bílskúr. Stutt í skóla og alla þjónustu.
Hafðu samband
Sólpallur með heitum pott.
ÞÓRARINN THORARENSEN
V. 99,8 millj.
sölustjóri. Sími 770 0309

OÐ
SK

LYNGMÓAR – 210 GBÆ
• Þriggja herb., 93.9 fm á 3.hæð
• Gott skipuleg og aukin lofthæð
• Fallegt útsýni úr íbúð til suðurs/vesturs
• Íbúð er 75.9 fm og bílskúr 18 fm
• Yfirbyggðar svalir á íbúð sem hluti íbúðar
• V. 30,9 millj.

S

IÐ

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

ÞRASTARHÖFÐI 61 - 270 MOS

DÍSABORGIR 3 – 112 RVK

• Glæsilegt 262,2 fm. tvílyft einbýlishús með 36,1 fm. innbyggðum bílskúr.
• Gert ráð fyrir 4 svefnherbergjum. Óskráð 36 fm. rými undir bílskúr.
• Frábært útsýni, ca. 100 fm. svalir.
• Eignin skilast fullbúinn án gólfefna.
Hafðu samband
• V. 83,9 millj.
ÞÓRARINN THORARENSEN

• Falleg og björt 4ra herbergja, 96 fm íbúð í fjórbýli.
• Íbúðin er með sérinngangi á efri hæð. Frábært skipulag!
• Glæsilegt útsýni. Frábær staðsetning, stutt í skóla og leikskóla.
• V. 32,9 millj

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 28. SEPT. KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS MÁNUD. 28. SEPT KL. 17:30 – 18:00

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

sölustjóri. Sími 770 0309

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

N

N

IÐ

K
BÓ

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 692 5002

FORSALIR 201 – KÓP

sölustjóri. Sími 770 0309

OP

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín

ÐU
O
SK

ÞÓRARINN THORARENSEN

IÐ

skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

N

U
OÐ
K
S

FROSTAFOLD – 112 RVK

K
BÓ

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

U
OÐ
K
S

IÐ

K
BÓ

ÁLFHEIMAR – 104 RVÍK
• Snyrtileg og vel skipulögð 38.8 fm íbúð
• 2ja herb., rúmgott baðherb.
• Snyrtileg sameign
• Getur losnað fljótlega
• GÓÐ FYRSTU KAUP EÐA LEIGUEINING
• V. 18,5 millj.

ÐU
O
SK

UGLUGATA – 270 MOS

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

• Um er að ræða 3ja herb. íbúð á jarðhæð
• 102.6 fm og er mögulegt að bæta við herb
• Sérinngangur er í íbúð / útg., í garð
• Íbúð verður afhent fullbúin án gólfefna
• Afhendingartími er áætlaður desember 2015
• V. 34.9 millj.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Rúnar
Óskarsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
/ MBA
Sími 895 0033

Landmark leiðir þig heim!

N

K
BÓ

Þórarinn
Thorarensen

Löggiltur
fasteignasali

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

NNÝÝ
Ð NÝBY
R
BBYYG
E
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GGG
ÐV
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G
K
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

Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður
Gsm: 893-4248

NÝ

BY
GG

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
TILfm.SÖLU.
• 209
einbýli á MIKIL
einni hæð.SALA
• Stór bílskúr.
• Vandaðar innréttingar og gólfefni.
• Góð staðsetning.
di
• Verð 72 vmillj.
ílan

S

HRAUNBÆR 68

S

GRANSKJÓL 40

HÚ

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.

NÝ

BY
GG

LANGHOLTSVEGUR 91

PIÐ

O

ÖRVASALIR
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G

Opið í dag mánudag á milli kl. 18:00 og 18:30.
• 200 KÓP.
• Parhús.
• 184,8 fm.
• Fjögur góð svefnherbergi.
• Fallegt hús.
• Innbyggður bílskúr.
• Verð 49,7 millj

MÖÐRUFELL 11

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

BY
GG

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

LUNDUR
IN

G

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

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

FAGRIHJALLI 32

S

HÚ

SELJALAND

NÝ

ára

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

Opið í dag mánudag á milli kl. 17:00 og 17:30.
• 107 RVK.
• 2ja herb.
• Falleg íbúð.
• Góð staðsetning.
• Verð 26,9 millj.

• 104 RVK.
• Einbýli. 208 fm.
• Stór bílskúr.
• Aukaíbúð.
• Verð 55 millj.

60

SÚLUHÓLAR 2, 2.HÆÐ

Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30.
• 110 RVK. 4ra. herb.
• Rúmgóð herbergi.
• Fallegar innréttingar og gólfefni.
• Íbúðin er laus.
• Góð íbúð.
• Góð staðsetning.
• Verð 28,9 millj.
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Opið hús í dag mán. á milli kl. 17:00 og 17:30
• 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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Garðatorg 4
Byggingaraðili
ÞG Verk hefur áralanga reynslu af
framkvæmdum fyrir opinbera aðila,
stórfyrirtæki og einstaklinga ásamt því
að byggja atvinnu- og íbúðarhúsnæði
á eigin vegum. Fyrirtækið leggur áherslu
á vandaðar íbúðir og góða þjónustu.

Íbúðir
Yfirfelld spanhelluborð og vandaðir
blástursofnar með kjöthitamæli frá Siemens.
Lofthengdir eyjuháfar úr spegilstáli.
Sérvalin grábæsuð eik í innréttingum.
Borðplötur úr vönduðu ítölsku kvarsi/stein.
Glæsileg sýningaríbúð á staðnum.

Húsið
Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús
í nýjum miðbæ Garðabæjar, Garðatorg 4.
Í húsinu eru 42 íbúðir frá 75 m2 til 190 m2
auk stæðis í bílageymslu.
Við hönnun íbúðanna var leitast við að
Íbúð 203 - 62.400.000

hámarka notagildi íbúða og nýta stórbrotið
útsýni sem staðsetning húsanna býður uppá.

Íbúð 204 - 44.300.000

Söluaðilar

Lágmúla 4 S: 569-7000
www.miklaborg.is

Grensásvegi 11 S: 588-9090
www.eignamidlun.is

Garðatorgi 5 S: 520-9595
www.fstorg.is

Kynntu þér málið á www.tgverk.is

FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR
Sylvía Guðrún Walthersdóttir
Löggiltur fasteignasali

Baldur Magnússon
Sölufulltrúi /Lögfræðingur

Halldór K. Sigurðsson
Sölufulltrúi
Opið hús

Akurvellir 1
Fjölbýli
92,2 fm

221 Hafnarfirði
Rúmgóð útsýnisíbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli í Hafnarfirði.
Björt stofa sem opin er í eldhús og með útgengi á stórar svalir.
Tvö rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi og sér þvottahús eru í íbúðinni.
Lyfta er í blokkinni.

3 herb

26.900.000.-kr

618 9999

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

Miðvangur 10
Fjölbýli
150,6 fm

220 Hafnarfirði

Rúmgóð og vel skipulögð 5 herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum á
eftirsóttum stað í Hafnarfirði. Fjögur svefnherbergi og björt stofa.
Stutt í alla helstu verslun og þjónustu.

33.900.000.-kr
halldor@fr.is

618 9999

halldor@fr.is

Opið hús

Berjavellir 3

221 Hafnarfirði

Rúmgóð og björt tveggja herbergja íbúð á jarðhæð.
Útgengt er úr stofu á stóra verönd.

Fjölbýli
73,7 fm
618 9999

HRINGDU NÚNA!
FASTEIGNALEIT FYRIR ÞIG

618 9999

2 herb

24.500.000.-kr

3 herb

31.900.000.-kr
halldor@fr.is

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

111 Reykjavík
Snyrtileg og björt 2-3 herbergja íbúð með sérinngangi á annari hæð.
Stofa með útgengi á svalir og nýlegt eldhús.
Rúmgott hjónaherbergi og barnaherbergi auk vinnuherbergis.
Snotur eign í góðu fjölbýli.

3 herb

22.900.000.-kr

Laugarnesvegur 54
Fjölbýli
80 fm

halldor@fr.is

618 9999

477 7777
heildsíða_print.indd 1

220 Hafnafirði

Björt og falleg mikið endurnýjuð þriggja herbergja eign
á góðum stað í Kópavogi.

618 9999

Suðurhólar 20
Fjölbýli
74,6 fm

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

Lundarbrekka 2
Fjölbýli
100 fm

halldor@fr.is

Opið hús

5 herb

fr@fr.is

105 Reykjavík

Snyrtileg 80 fm 3-4 herbergja íbúð á 2. hæð við Laugarnesveg í Reykjavík.
Þrjú svefnherbergi og rúmgóð stofa með útgengi á stórar svalir.
Eldhús með smekklegri hvítri innréttingu. Stutt í verslun,
þjónustu og fallegt útivistarsvæði í Laugardal.

4 herb

29.900.000.-kr
halldor@fr.is

618 9999

www.fr.is
25.9.2015 13:55:33

Það skiptir máli að velja rétt.

56.500.000

Stærð:
Herbergi:

113,1 fm
3

Verð:

gsm: 863-0402

Ásdís Ósk

Stærð:
Herbergi:

109,6 fm
3

Stærð:
Herbergi:

78,4 fm
2

Verð:
Ingibjörg Agnes

3ja herbergja íbúð á 2. hæð, með litlum bílskúr.
Íbúð 93,1 fm. og bílskúr 16,5 fm. = 109,6 fm. Aðeins einn eigandi
frá upphafi. *EIGNIN GETUR LOSNAÐ FLJÓTT*
Örstutt í verslun og helstu þjónustu.

s

37.900.000
gsm: 897-6717

Töluvert endurnýjuð og vel skipulögð 118,1 fm, 4ra herbergja
íbúð á 1.hæð ásamt 21.2 fm. bílskúr í góðu fjölbýli. Örstutt í alla
helstu þjónustu og Kringluna. Húsið stendur við íþróttasvæði
Fram og ekki þarf að fara yfir götu til að fara í skóla og leikskóla. Góð eign í barnvænu og grónu hverfi.

hú
fjölbýli

gsm: 897-6717

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. sept.
kl.17:00-17:30

op
Tegund:

25.900.000

139,3 fm
4

ið

hú
ið
op

NÚPALIND 6 - 201 KÓP.

fjölbýli

Verð:

fjölbýli

Stærð:
Herbergi:

Ingibjörg Agnes

Mjög björt og rúmgóð endaíbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi
með stæði í bílageymslu. . Það sem gerir þessa íbúð einstaka er
að hún er með sérinngang af svölum og stendur því fjær öðrum
íbúðum og því mun meira næði en oft í fjölbýlishúsum, auk þess
er þetta endaíbúð með gluggum á 3 vegu. Gott útsýni.

Tegund:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. sept.
kl.18:00-18:30

Tegund:

Verð:

gsm: 863-0402

HRAUNBÆR 102 D - 110 RVK.

Ingibjörg Agnes

ið
op

35.900.000

s

Vel skipulagt raðhús á einni hæð sem var mjög mikið endurnýjað 2006. Í dag eru 3 svefnherberbergi, 2 baðherbergi, góð
stofa og sólskáli. Eldhús er rúmgott með góðu vinnuplássi og
þvottahús innaf sem nýtist sem framlenging af eldhúsi. Stór
pallur út af sólskála sem snýr í suður með heitum potti, frá
sólpalli er gengið út á svæði sem tilheyrir Garðabæ.

SAFAMÝRI 34 - 108 RVK.
OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. sept.
kl.17:30-18:00

s

Verð:
Ásdís Ósk

fjölbýli

hú

195,1 fm
5

Tegund:

ið

Stærð:
Herbergi:

VINDAKÓR 1 - 203 KÓP.
OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. sept.
kl.18:30-19:00

s

raðhús

op

ÞRASTARLUNDUR 18 - 210 GBÆ.
Tegund:

hú

s
hú
ið
op

op

ið

hú

s

Stelpurnar hjá Húsaskjóli hafa það að markmiði
að fara fram úr væntingum viðskiptavina.
Hafðu samband til að heyra hvernig við förum að því.

27.900.000

HRÍSMÓAR 8 - 210 GBÆ.
OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. sept.
kl.19:00-19:30

gsm: 897-6717

Tegund:

fjölbýli

Stærð:
Herbergi:

114,4 fm
3

Verð:
Rósa Margrét

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 78,4 fm, 2ja herbergja íbúð á
3.hæð í viðhaldslitlu fjölbýli með lyftu. Frábær
staðsettning, örstutt í skóla og verslun. Smáralindin er í göngufæri og mjög fljótlegt að koma sér út á helstu umferðaræðar
borgarinnar.

34.900.000

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28. sept.
kl.17:30-18:00

gsm: 893-7969

93,6 fm íbúð, 3ja herbergja, með stórum svölum með frábæru
útsýni að Hrísmóum 8, litlu fjölbýli í Garðabæ, auk 20,8 fm
bílskúr. Heildarstærð eignar er 114,4 fm. Örstutt er á Garðatorg
með alla sína þjónustu og verslanir. Einnig er stutt í Heiðmörk,
Golfklúbb GKG og fleira.

ERTU Í SÖLU- EÐA
KAUPHUGLEIÐINGUM ERLENDIS?
Húsaskjól er eini samstarfsaðili Leading Real Estate Companies of the World á Íslandi.
Við vinnum með rúmlega 120.000 sölumönnum á 4.000 skrifstofum í 50 löndum.
Hafðu samband við Ásdísi Ósk fyrir frekari upplýsingar.

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 863-0402

www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is • www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk

Ásdís Rósa

Ingibjörg Agnes

Magnea Freyja

Rósa Margrét

Guðný Ösp

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

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

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

Skrifstofustjóri
519-2600
magnea@husaskjol.is

Sölufulltrúi
893-7969
rosamargret@husaskjol.is

Hdl. og lögg. fasteignasali
519-2606
gudny@husaskjol.is
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FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Ásland 5

Davíð
Ólafsson

Löggiltur
fasteignasali

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur
fasteignasali

270 Mosfellsbæ

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Opið hús

899 9600

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

22. sept. KL.17:30-18:00

Bólstaðarhlíð 40

Einbýlishús á einni hæð, 2 stofur, 4 svefn. bílskúr,
geymsluskúr og stórt bilastæði

Einbýli
279,7 fm

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

105 Reykjavík

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Opið hús

64.000.000.-kr

3 herb

Fjölbýli
69,1 fm

gudmundur@fr.is

26.500.000.-kr

Opið hús

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

112 Reykjavík

Falleg íbúð með sér sólpalli.
Laus til afhendingar.

Fjölbýli
66 fm

svana@fr.is

774 1008

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

28. sept. 17:30 - 18:00

Frostafold 24

Á 2.hæð, stutt í alla þjónustu.

6 herb

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

2 herb

22.900.000.-kr
david@fr.is

897 1533

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Opið hús

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

28. sept. KL.18:30-19:00

Bergstaðarstræti

101 Reykjavík

Falleg hús í hjarta Reykjavíkur. Mögulegt að gera tvær
íbúðir með sér inngangi.

6 herb

Fjölbýli
140 fm

53.900.000.-kr
david@fr.is

897 1533

Vilt þú vita hvers virði eignin þín er í dag?

28. sept. KL.17:00-17:30

Pantaðu frítt söluverðmat án skuldbindinga!

HRINGDU NÚNA
Grettisgata
Fjölbýli
79,7 fm

820 8080
203 Kópavogur

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

3 herb

31.900.000.-kr

660 8002

hordur@fr.is

fr@fr.is

477 7777

www.fr.is

half_1.indd 1

25.9.2015 14:07:42

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

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

Sumarhús Fellskot – Bláskógbyggð

Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Keilugrandi - 5 herbergja

Fallegur og vel byggður 52,5 fm. sumarbústaður í
landi Fellskots í Bláskógabyggð. Bústaðnum fylgir
c.a. 12 fm. gestahús/geymsla sem ekki er skráð í
fermetratölu. Stór verönd er kringum bústaðinn með
heitum potti. Hitaveita er á staðnum. Lóðin er 0,4 ha.
eignalóð. c.a. 1 klst. Akstur frá Reykjavík.
Verð 18,9 millj. Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Falleg 5 herb. 119,1 fm. íbúð á tveimur hæðum,
ásamt stæði í bílageymslu. Stutt í skóla og ýmsa
þjónustu. Verð kr. 44,9 millj.
Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson
Rekstrarhagfræðingur Msc.

Miðleiti 3, Penthouse. – 103 Reykjavík!

Langabrekka, Kóp. – Efri sérhæð + bílskúr!

Mjög góð íbúð á efstu hæð ásamt stæði í lokaðri
bílgeymslu. Tvö svefnherbergi og bjartar stofur.
Suður svalir. Eignin er skráð 125,4 fm.
ATH! Sjón er sögu ríkari! - ATH! Lækkað verð!
Verð 43,9 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann
Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

Góð 136,1 fm efri sérhæð ásamt bílskúr. Íbúðin er
4ra herb. skráð 105,5 fm og bílskúrinn 30,6 fm.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038
eða á johann@hofdi.is
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Sími
533
• Þjónustusími
891HRINGDU
9916
HRINGDUHRINGDU
NÚNA OGNÚNA
KYNNTU
ÞÉR
MÁLIÐ.
OG1616
KYNNTU
ÞÉR MÁLIÐ.
NÚNA

Kristján P. Arnarsson Björn Stefánssson
lögg. fasteignasali
sölufulltrúi
533-1616
s. 896 1188
s. 698 9056

www.lundur.is • lundur@lundur.is
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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
AR

NN

N
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U
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Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

bárugata

AR

NN

miðHæð með meirU í gÖNgUFæri Við miðbæiNN.

N

EIG

Bárugata: ca. 151,6 fm björt og falleg sérhæð. Á hæðinni eru svefnherbergi, rúmgóðar stofur, eldhús og baðherbergi. Gengt er frá borðstofu niður á
helulagða veönd og í garðinn, möguleika að breyta annari stofu í herbergi.
Í kjallara eru tvö góð svefnherbergi, hol, geymsla og snyrting.

U
VIK

Flókagata, Hafnarfirði.
eFri sérHæð í tVíbýli, laUs strax
Flókagata, Hafnarfirði, efri sérhæð: Ca. 160 fm. vönduð efri sérhæð
í tvíbýli á frábærum stað við sjávarsíðuna í Hafnarfirði. Íbúðin er öll
endurnýjuð. Vandað eikarparket á gólfum, flísar á baði og í þvottahúsi.
Allar innréttingar og tæki eru ný. Nýir gluggar og gler, húsið er nýmálað að
utan.Frá stofu er útgengt á suðursvalir með frábæru sjávarútsýni. Fjögur
svefnherbergi á hæðinni auk herbergis/geymslu í kjallara.

Verð 59,9 millj.
Hafið samband og bókið skoðun.

Verð 41,9 millj.
LYKLAR Á SKRIFSTOFU, BÓKIÐ SKOÐUN.

Njálsgata 112
Kjallari með sériNNgaNgi
IÐ

OP

Karlagata 13, 1.hæð
OPið HÚs mÁNUD. 28.9 FrÁ Kl. 17:45-18:15

Njálsgata 112,Ca. 53 fm. íbúð með sérinngangi á frábærum stað nálægt
miðbænum. Í ibúðinni eru í dag 2 svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi þar sem tengt er fytrir þvottavél. Verð 20,9 millj.

S
HÚ

IÐ

OP

OPIÐ HÚS MÁNUD. 28.9 FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

IÐ

OP

Verð 23 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 28.9 FRÁ KL. 17:45-18:15, VERIÐ VELKOMINN.

grandavegur 47, íbúð fyrir 60 +
OPið HÚs ÞriðjUDag 29.9 Kl.17-17:30
S
HÚ

Karlagata 13, 1. hæð: Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í þríbýli á
frábærum stað við miðborg Reykjavíkur. Parket á gólfum, gott skipulag.

S
HÚ

smiðshöfði/stórhöfði
góð eigN, laUs til aFHeNDiNgar

Grandavegur 47, 2.hæð: Björt og falleg íbúð á annari hæð í góðu húsi fyrir
60 ára og eldri. Í húsinu er mikil sameign og fylgir líkamsræktaraðstaða
með tækjum, sauna, heitum potti og. fl.Íbúðin er laus til afhendingar.

Ca. 240 fm. mjög snyrtilega innréttað atvinnuhúsnæði. Plássið er skráð við
Smiðshöfða en aðkoma er frá Stórhöfða. Lofthæð um 4 metrar og góðar
innkeyrsludyr.

Verð kr. 24,9 millj.

Verð 38,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 29.9 FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN

seljabraut , 2.h.
góð 4ra Herbergja íbÚð m. bílgeymslU

Hrólfsskálamelur
VÖNDUð sérHÖNNUð íbÚð Á seltjarNarNesi

Seljabraut 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.

Stórglæsileg íbúð á 1. hæð í fallegu fjölbýli á Seltjarnarnesi. Íbúðin er
með einstaklega vönduðum innréttingu og tækjum. Eldústæki frá Miele
og SMEG ísskápur fylgir. Marmari á borðplöum í eldhúsi og baði. Fallegt
útsýni. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.

Verð 27,9 millj.
Hafið samband og bókið skoðun.

Hvað kostar eignin mín?

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

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

Snorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Jósep Grímsson

Hafsteinn Þorvaldsson

Rúnar S. Gíslason hdl Anna F. Gunnarsdóttir Sighvatur Lárusson

Ágúst Valsson

Páll Guðjónsson

Óskar Traustasson

Kristín B. Garðarsdóttir

Guðbergur Guðbergsson Ómar Guðmundsson

Elín Viðarsdóttir

Svavar Þorsteinsson

Auður Kristinsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Snorri Sigurðarson

Sigrún B. Ólafsdóttir Halla Sigurgeirsdóttir Þórunn Alexandersdóttir

Fagleg og persónuleg þjónusta

FRUM - www.frum.is

Óska eftir eign í Grafarholtinu

Reynimelur 72 - 107 Reykjavík

Lómasalir 6 - 201 Kópavogur

Ásbúð 5 - 210 Garðabær

Snyrtileg 3ja herb. íbúð á 2. hæð í vesturbæ Reykjavíkur.
Hvít eldhúsinnrétting, rúmgóð stofa með útgengt út á
suður svalir. Stórt svefnherbergi, barnaherb. og stór
fataskápur á gangi, snyrtilegt baðherbergi með baðkari.
Öll sameign til fyrirmyndar í húsinu.
Afhending við kaupsamning.
Verð 31,5 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Til sölu falleg 3ja herb íbúð á 4. hæð. Inngangur með
fataskáp og fatahengi. Rúmgóð herbergi með stórum
fataskápum, flísalagt baðherbergi með baðkari. Þvotta
hús innan íbúðar. Rúmgóð stofa með útaf gengt út á
stórar suðvestur svalir. Eldhús með fallegum innrétting
um. Stæði í bílageymslu. Afhending við kaupsamning.
Verð 35,9 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

TIl sölu snyrtilegt 159.7 fm einbýlishús á vinsælum stað í
Garðabæ. Tvö rúmgóð herb. m/fataskáp. Baðherb. með
hornbaðkari og flýsalagðri sturtu, allt nýlega endurnýjað.
Eldhús, stofa og sjónvarpshorn í stóru sameiginlegu
rými með parketi á gólfi. Gler hefur verið endurnýjað
sem og járn á þaki. Bílskúrinn er 38.8 fm. Stór og
fallegur garður. Verð 52.9 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Upplýsingar veita Guðbergur
Guðbergsson, löggilltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is
og Ágúst Valsson sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Upplýsingar veitir:
Ágúst Valsson sölufulltrúi
sími 611 6660
eða gusti@fasteignasalan.is
Vantar allar gerðir fyrirtækja á skrá:

4 Atvinnuhúsnæði
4 Fjárfesting
4 Tækifæri
Til sölu 1932.1 fm atvinnuhúsnæði á
höfuðborgarsvæðinu með traustar leigutekjur upp á 4 millj. pr mán.

Viltu selja eða skipta á minni
fallegri eign í Grafarholtinu?
Er með kaupanda af raðpar- eða einbýlishúsi í
Grafarholtinu með fjórum
svefnherbergjum, á verðbilinu
45 til 55 millj.

– MIKIL EFTIRSPURN –
Fyrirtæki til sölu m.a.:

Álfhólsvegur 91 - 200 Kópavogi

Norðurgata 19 - 801 Selfoss

Góð 5 herbergja íbúð, 126,3 fm með sérinngangi á
efri hæð í snyrtilegu húsi á eftirsóttum stað. Laus
til afhendingar við kaupsamning. Snyrtileg lóð með
sólpalli. Forstofa, eldhús, tvöföld stofa, svalir, gangur,
3 herb., baðherb. Þvottahús í sameign. Verð 35,9 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fasteignasali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is og
Ágúst Valsson sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Veglegt og fallegt einbýlishús 200,4 fm á eignarlóð
11.071 fm í búgarðabyggð milli Selfoss og Eyrarbakka.
Sannkölluð svíta í sveit. Öll gólfefni og innréttingar að
vönduðustu gerð. Stórir útsýnisgluggar og frágengin
verönd og lóð. Sjón er sögu ríkari.
Ásett verð 49,5 mill
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg,fast.sali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Söluturn 50 milj. kr. velta. 5 spilakassar. V. 12,5 m. + lager
Söluturn 80 millj. kr. velta 2 spilakassar, geta verið 4. V. 20 m. + lager
Vefverslun ásamt lager. Hægt er að bæta við vörum að vild
Fatahreinsun
Heildverslun/skannsala. Góð hillupláss hjá þekktum söluaðilum
Heildverslun með fæðubótarefni og íþróttavörur
Smásöluverslun með fæðubótarefni og íþróttavörur
Smásöluverslun með síma- og gjafavörur í verslunarmiðstöð
Smásöluverslun með fylgihluti fyrir konur
Stafræn prentsmiðja - Umbrot - auglýsingavinnsla - prentun

Fleiri fyrirtæki, sem ekki eru auglýst, á söluskrá
Upplýsingar veitir Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi
og löggiltur fasteignasali.
síma 659 2555, 512 3428, eða oskar@fasteignasalan.is

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

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Bárugata 31
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Hjallabrekka 1, 200 Kópavogur
Skólahúsnæði á 2. hæð
Stærð samtals 864,4 fm.
Allar nánari upplýsingar veitir:

Opið hús mánudag 28. sept. milli kl. 17:00 og 17:30. Íbúð á efri hæð
Vel skipulögð 3ja herbergja efri hæð í tvíbýlishúsi á þessum vinsæla
stað ásamt óvenju rúmgóðum bílskúr. Skv. skráningu Þjóðskrár er
íbúðin 85,3 fm, geymsla í kjallara 5,8 fm, önnur geymsla í kjallara 5,7
fm og bílskúrinn 60,1 fm. Samtals er eignin því skráð 156,9 fm.Eignin
þarfnast endurnýjunar. Verð 49,9 m.
Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjónsson löggiltur
fasteignasali í síma 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Stofnað 1988

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Um er að ræða tvo eignarhluta (2 fastanúmer) Annars vegar 399,6 fm. og hinsvegar 464,8 fm. skólahúsnæði á 2. hæð. Húsnæðið skiptist í móttöku, opin vinnurými, nokkrar skólastofur, 4 lokaðar skrifstofur, eldhús, geymslu og snyrtingar. Gott aðgengi beint inn frá götu. Leigusamningur er á eigninn út
árið 2016.

534 1020

Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is
Aron Freyr
Eiríksson
lögg. fasteignasali.
s: 772-7376

Hagasel 13 – Reykjavík

TIL LEIGU / SÖLU
Hlíðasmári 19, 201 Kópavogur
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæðum
3. hæð um 896 fm.
4. hæð um 511 fm.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

Glæsilegt 183,8 fm 6 herbergja (4 svefnh.) endaraðhús á tveimur hæðum við
Hagasel 13 í Reykjavík, þar af er 20,0 fm bílskúr. Eign sem vert er að skoða.
Verð: 49,9 millj. kr.
Allar nárnari upplýsingar veitir
Aron Freyr Eiríksson löggiltur fasteignasali í s. 772-7376 / aron@as.is
Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Um 1.407 fm. skrifstofuhúsnæði með sameign í lyftuhúsi á 3. og 4. hæð. Möguleiki er að leigja til
viðbótar 193 fm þjónusturými á jarðhæð. 3. og 4. hæð skiptast í nokkrar lokaðar skrifstofur og opin rými.
Aðgengi að rúmgóðu eldhúsi, 2-3 skjalageymslur. Lotfræst húsnæði að hluta. Ljósleiðari er í húsinu.
Möguleiki er á að leigja hvora hæð fyrir sig. Laust strax!

534 1020
Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

Úlfarsbraut 66
IÐ

OP

Sigurður

Ellert

sos@tingholt.is

ellert@tingholt.is

Lögg. fasteignasali
gsm 616 8880

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

sölumaður
gsm 893 4477

ÚS

H

TIL SÖLU
Stórhöfði 21, 110 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði
Stærð samtals um 625,5 fm.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag frá kl. 17 -17:30.
Um er að ræða sérlega vel staðsett 210,5 fm parhús á þremur pöllum.
Innbyggður góður bílskúr. Húsið er á mjög góðum útsýnisstað, stórar suðursvalir.
Fjögur til fimm mjög góð svefnherbergi, hátt til lofts í stofu, sem gerir húsið en
Meira sjarmerandi. Tvö baðherbergi. Vantar gólfefni að hluta. Hiti í plani.
V. 58,5m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477 eða ellert@tingholt
eða Sigurður tingholt@tingholt

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Gott skrifstofuhúsnæði á tveimur hæðum samtals 625,5 fm. Húsnæðið skiptist í opin rými og lokaðar
skrifstofur. (á 2. h. 416,7 fm og á 3. h. 208,8 fm). Húsnæðið er allt í útleigu.

Alltaf frábær
árangur á TT!

Staðurinn - Ræktin

EFLIR almannatengsl

/

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Viltu léttast, styrkjast og losna úr vítahringnum?

Ný TT námskeið að hefjast
Innritun stendur yfir!
Nánari upplýsingar í síma 581 3730 og á jsb.is
Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

Fólk| matur

hlýjar að innan Blómkálssúpa er holl og góð.

Nordicphotos/getty

hollt að hausti
Active Liver

Eykur niðurbrot fitu
í lifrinni og styrkir
starfsemi hennar
„Finn mikinn mun á mér,
eftir að ég byrjaði að nota
Active Liver. Hef minni
löngun í óhallan mat,
sætindi, kaffi og áfengi.
Ég hef líka lést og er mjög
ánægð með árangurinn“.
-Kirsten

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

hollusta Þegar kólnar í veðri er gott að fá sér heita súpu. Blómkálssúpa er
alltaf góð og hana er einfalt að gera. Ekki er verra að bera hana fram með
nýbökuðu brauði.
Blómkálssúpa með Blaðlauk og
stökku Beikoni
Blómkálssúpa er afar góð, sérstaklega
á haustin þegar grænmetið er ferskt
og gott. Hægt er að gera súpuna á misjafnan hátt, til dæmis mauka hana. Þessi
súpa er ákaflega bragðgóð en það má
sleppa beikoninu, sértu grænmetisæta.
Í staðinn má þá nota ristuð fræ og grænmetissoð. Uppskriftin miðast við fjóra.
750 g blómkál
1 laukur
9 dl kjúklingasoð
2,5 dl mjólk
2 msk. sýrður rjómi
Hálfur blaðlaukur, fínt skorinn
Beikon, smátt skorið
Salt og nýmalaður pipar
Steinselja

Skolið blómkálið og rífið það í jafnstóra
bita. Skerið einnig stilkinn í litla bita.
Skiljið eftir nokkur „blóm“ til skreytinga.
Sjóðið saman soð og mjólk og bætið síðan blómkálsbitunum og lauk út í. Látið
sjóða í 15 mínútur eða þar til blómkálið
er orðið mjúkt. Þá er súpan maukuð
með töfrasprota. Bragðbætið súpuna
með sýrðum rjóma, salti og pipar.
Á meðan súpan er að sjóða er beikonið
steikt á pönnu þar til það verður stökkt.
Setjið á eldhúspappír og kælið. Setjið restina af blómkálinu á pönnuna ásamt smávegis smjöri og hitið í gegn. Í lok suðutímans er steikta blómkálið, blaðlaukur og
beikon sett út í. Það má líka setja þetta út
í eftir að súpan er komin í diska. Súpan er
sett í skálar og skreytt með steinselju og
smávegis af góðri ólífuolíu.

góð osta- og skinkuhorn með
súpunni
Þetta eru mjög góð ostahorn sem passa
vel með súpu. Þau er hægt að frysta og
nota sem nesti í vinnu eða skóla. Uppskriftin miðast við 18 horn.
18 sneiðar skinka
36 sneiðar brauðostur
2 egg til að pensla
2 dl sesamfræ (Má sleppa)
Gerdeig
1 kg hveiti

1 poki þurrger
2 msk. salt
65 g smjör
1 tsk. salt
2½ dl mjólk
3 dl vatn

Setjið öll þurrefni í hrærivélaskál.
Bræðið smjörið. Bætið vatni og smjöri
í þurrefnið og hnoðið vel saman. Látið
deigið hefast í eina klukkustund. Sláið
það niður og látið það hefast aftur í eina
klukkustund.
Skiptið deiginu í þrjá hluta og fletjið
hvern part eins og pitsu. Skerið
niður í sex þríhyrninga. Setjið skinku
og ost á hvern part
og rúllið upp í
horn. Leggið á
bökunarpappír og látið
hefast í 20
mínútur.
Penslið
með hrærðu
eggi og stráið
sesamfræjum
yfir. Hitið
ofninn í 200°C
og bakið hornið í
15-20 mínútur. Kælið
á rist.

gómsæt horn
Það er auðvelt að útbúa horn og þau eru
góð með súpunni.

smáauglýsingar
mánUDAGUR 28. september 2015

512 5000

| SmáAUGLÝSInGAR |

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Sendibílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

ÖRLAGALÍnAn 908-1800

málarar

Spáum í spil og ráðum drauma, andleg
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll
kvöld.

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

SPáSÍmInn 908 5666

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

máLnInGARþjÓnUStA
REYKjAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Sími 7760000

Rafvirkjun
RAFLAGnIR, DYRASÍmAR. S.
663 0746.

Búslóðaflutningar
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

KRÓKUR

Hjólbarðar

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Honda CR-V Elengance - 5/2014 - Ek
55 þús km - Bensín - Sjsk - Ásett verð
4890 þús - Er á staðnum - Raðnr
220293.

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

Bílar til sölu

Húsaviðhald

ÞJÓNUSTA

Upplýsingar í síma 861-7375 eða
ctc.is

Pípulagnir

Hreingerningar

til sölu
Subaru Impreza WRX Wagon. Árg
2006, ek. 143.000. 230 hestöfl,
2,5 l. vél. Beinskiptur með
shortshifter. Ótjónaður og skoðaður
án athugasemda. Næstum allt
endurnýjað sem hægt er. Verð
2.050.000 kr. Engin skipti en hlustað á
tilboð. Sími 699 6129.

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

Garðyrkja

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.

Mercedes-Benz C200 árg. 2007 óskast
til kaups. Uppl. í síma 8959863

KAUPI BÍLA FYRIR ALLt AÐ
mILLjÓn StGR!!

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

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

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

til sölu

Erum með rýmingarútsölu á
vörum eins og handklæðum,
lökum, sængum og fleira.
Gæðavörur á hlægilegu verði.

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

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

FORD Fiesta trend sjálfskiptur.
Árgerð 2011, ekinn 48 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.690.000.
Rnr.161573.

KEYPT
& SELT
HÓtEL oG GIStIHEImILI
AtHUGIÐ RÝmInGARútSALA.

Viðgerðir

áRAtUGA REYnSLA

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

Viðgerðir

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

jAPAnSKAR VéLAR EHF.
BÍLAPARtASALA

CADILLAC Escalade 4x4 luxury sports
sedan. Árgerð 2010, ekinn 57 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 7.900.000.
Rnr.991094.

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

FRáBæR DEKKjAtILBoÐ

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

Varahlutir

Kia cee’d EX 1.6. Árgerð 2014, ekinn
12 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
3.950.000. Rnr.991414. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

RAFLAGnIR oG
DYRASÍmAKERFI S. 896 6025

Spádómar

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

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI
4matic. Árgerð 2014, ekinn 36 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.590.000.
Rnr.991425.

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

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

StAðGReiðUM oG LáNUM
út á: GULL, deMANtA,
vöNdUð úR oG MáLveRK!

28. september 2015 MáNUdAGUR

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

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

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 )

www.LeiGUHeRbeRGi.iS

Upplýsingar í síma 661 7000

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

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

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

til bygginga

leiga@leiguherbergi.is

tiL LeiGU AðeiNS á
AðeiNS 950 KR fM!

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

HARðviðUR tiL
HúSAbyGGiNGA.
SJá NáNAR á: vidUR.iS

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

HEILSA

Atvinnuhúsnæði
HAfNARfJöRðUR
- SKRifStofUR
-viNNUStofUR

Nokkur 20 - 46 m2 rými laus eða að
losna í snyrtilegu húsnæði. Nánar á
www.leiga.webs.com s. 898 7820

GÓð fJáRfeStiNG

Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán, auðveld
kaup. Verð frá: 9,9 m. S: 661-6800

GeyMSLULAUSNiR.iS

Vinsamlega sendið kynningarbréf
til heimilishjalp@yahoo.com

GeyMSLUR.coM

Starfsmaður óskast á bónstöð. Þarf
að geta annast tímapantanir og öll
almenn þrif á bílnum. Upplýsingar fást
á fjardarbon@fjardarbon.is

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

fyRSti MáNUðUR fRíR
www.GeyMSLAeitt.iS

einkamál
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

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

www.bUSLodAGeyMSLA.iS

Save the Children á Íslandi

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

ATVINNA
Atvinna í boði
KAffiHúSið tíU dRoPAR
óskar eftir duglegum
starfsmanni í eldhús. Í boði er
hlutastarf sem hentar mjög vel
með skóla. Góð laun í boð fyrir
réttan aðila. Þarf að hafa náð 20
ára aldri.
Allar upplýsingar og ferilskrá
sendist á 10dropar@gmail.com

MEIRI HRAÐI Í BÚSTAÐINN

SAMHJáLP

GEFÐU
VATN

óskar eftir fólki í símasölu á
kvöldvaktir. Vinnutími 17.30-21.
Góð laun í boði. Tölvufærni og
góð íslenskukunnátta áskilin.
Upplýsingar í s. 699-0005 frá
kl.12-18 alla virka daga eða á
annamc@samhjalp.is

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Nudd

HeiMiLiSHJáLP ÓSKASt!

Barngóð, sveigjanleg og heiðarleg
manneskja óskast til að sjá um
heimilisþrif á umfangsmiklu
heimili. Starfstími sveigjanlegur
en gjarnan kl 12-18 með
möguleika á að geta verið
einstaka kvöld með stálpuðum
börnum heimilisins. Viðkomandi
þarf að vera með eigin bíl til
umráða. 70% starfshlutfall.

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

TILKYNNINGAR

Atvinna óskast

tANtRA NUdd

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

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

nám

9O7 2OO3

Nám í Danmörku
Hefur þú iðnmenntun eða stúdentspróf og
hyggur á frekara nám

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn,
kynntu þér málið á lofthradi.is
Lofthradi.is Sími 1817

til sölu

Erhvervsakademiet Lillebælt heldur kynningu á námi við
skólann miðvikudaginn 30. september kl. 20.00 í húsakynnum Garðyrkjufélags Íslands að Síðumúla 1 í Reykjavík
Eftirfarandi fagsvið námsgreina verða kynnt:
• Byggingatæknigreinar
• Framleiðslu- og tæknigreinar
• Ferðamála- og íþróttagreinar
• Viðskipta- og fjármálagreinar
• Sölu- og markaðsgreinar
• Tölvu- og fjölmiðlunargreinar
• Landbúnaðarframleiðsla og tengdar greinar

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans
www.eal.dk. Kennt er ýmist á ensku eða dönsku.
Erhvervsakademiet Lillebælt er gamalgróinn skóli sem
leggur mikinn metnað í að bjóða nemendum sínum allt
það besta á hverjum tíma.
Komið og kynnið ykkur þá möguleika sem eru í boði
varðandi nám við skólann. Frekari upplýsingar í síma
862 9131 eða á reynir@verksyn.is
Erhvervsakademiet Lillebælt
Munke Mose Allé 9
5000 Odense C
Danmark
tlf. 0045 - 70105800
heimasíða: www.eal.dk
E-mail: eal@eal.dk

Höfðabakki 9,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

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

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

Viðar

Ísak

Stefán

Sigurður

Guðrún Hulda Ellert

Jón Gústaf

Örn

Garðar

vidar@tingholt.is

isak@tingholt.is

stefan@tingholt.is

sos@tingholt.is

gudrun@tingholt.is

jonni@tingholt.is

orn@tingholt.is

gardar@tingholt.is

Lögg. fasteignasali Sölustjóri
gsm 898 4477
gsm 822 5588

• WWW.TINGHOLT.IS
• TINGHOLT@TINGHOLT.IS

METUM SAMDÆGURS

Sölumaður
gsm 660 7761

Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali sölumaður
gsm 616 8880
gsm 512 3600
gsm 893 4477
ellert@tingholt.is

sölumaður
gsm 772 1757

• FRÍTT VERÐMAT • ENGIN SKULDBINDING

sölumaður
gsm 696 7070

FASTEIGNASALA Í

Áhugasamir hafi samband:
Ársalir ehf. fasteignamiðlun
s: 533-4200 eða arsalir@arsalir.is

533 4200

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

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

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

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali • Sigurður J. Tyrfingsson lögg.fasteignasali

MÝRARKOT 4 GARÐABÆR

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

HLÍÐARHJALLI 41B KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS MÁNUD. 28. SEPT.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 28. SEPT.
S
HÚ
FRÁ KL: 17:30-18.00
FRÁ KL. 17:30-18:00
Ð
I
Mjög vel staðsett 168,7 fm
Falleg og vel skipulögð 4ra
OP
O
einbýlishús á einni hæð
herbergja 131,8 fm íbúð á 2.
með fimm svefnherbergjum.
hæð með sérinngangi, tvenFallegur garður með suður
num svölum og góðu útsýni
sólpalli. Húsinu fylgir bílí suðurhlíðum Kópavogs.
skúrsplata með samþykktum
Hæðinni fylgir stæði í upteikningum fyrir 33 fm bílskúr.
phitaðri bílageymslu.
Möguleiki á stuttum afhendingartíma. Verð 44,9 m.
Verð 42,9 m.
Nánari uppl. veitir Þóroddur S: 868-4508 thoroddur@gardatorg.is Nánari uppl. veitir Steinar S: 898-5254 steinar@gardatorg.is

ÚS

H
PIÐ

Ársalir

Björgvin Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali.

KLETTÁS 10 GARÐABÆR
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 29.
SEPT. FRÁ KL: 17:30-18:00
Mjög vel staðsett 148,7 fm
O
enda raðhús á 2 hæðum með
innbyggðum bílskúr. Húsið er
heldur stærra þar sem hluti
af eftirhæð er undir súð. Þrjú
góð svefnherbergi.
Verð 52,6 m.
Nánari uppl. veitir Þóroddur S: 868-4508 thoroddur@gardatorg.is

PIÐ

BREIÐVANGUR 10. HAFNARFJÖRÐUR

S

HÚ

PIÐ

O

Nánari uppl. veitir Sigurður s. 898-3708 sigurdur@gardatorg.is

FLÚÐIR GLÆSILEGT SUMARHÚS FYRIR FÉLAGASAMTÖK / STARFSMANNAFÉLÖG
Glæsilegt 118 fm heilsárshús
á frábærum útsýnisstað við
Langholtsfjall rétt við Flúðir,
Hrunamannahreppi. Skipulag
hússins : 4 svefnherb., stór og
björt stofa, rúmgott eldhús,
stórt baðherbergi, forstofa og
þvottahús.
Nánari uppl. veitir Steinar S: 898-5254 steinar@gardatorg.is

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 28.
SEPT. FRÁ KL. 17:30 – 18:00.
Mjög snyrtileg og björt 4
herbergja 120,3 fm íbúð á 2.
hæð ásamt 22,3 fm bílskúr. 3
svefnherbergi (Skv. teikningu
er íbúðin 5 herb.).
Verð 29.9 millj.

S

HÚ

HALLAKUR – GARÐABÆR
Mjög góð 102.4 fm 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð með
suður 8,9 fm svölum. Parket á
gólfum. Sér 13.8 fm. geymsla,
samtals birt séreign 116.2 fm.
Verð 42,5 m.
Nánari uppl. veitir
Steinar S: 898-5254 steinar@gardatorg.is

Fagmennska – Reynsla – metnaðuR

AKUREYRI - ný vönduð heilsárshús við Kjarnaskóg.

Hafnar eru framkvæmdir við Götu Sólarinnar 1 – 11 við Kjarnaskóg á Akureyri og búið er að reisa fyrstu 3 húsin af 11 í öðrum áfanga
frístundabyggðarinnar. Frábær staðsetning við vinsælar útivistarperlur Eyjafjarðar en aðeins um 4 km fjarlægð frá miðbæ Akureyrar
og stutt í skíðaparadísina í Hlíðarfjalli. Um er að ræða 11 vönduð 107,8 fm hús við Götu Sólarinnar og verður fyrsta húsið fullbúið í október.
Verð á fullbúnu húsi : 37,8 milljónir.

ÁR

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is

FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

38

GARÐATORGI 7,
210 GARÐABÆ

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
Opið hús mánud. og þriðjud. kl. 17:00 – 18:00
á gólfum. Flísalagt
baðherbergi með innréttigu baðkari. Sér geymsla fylgir í kjallara.
Bílskúr fylgir. Íbúðin getur verið til afhendingar fljótlega.
Verið velkomin að skoða íbúðina.

sölumaður
gsm 853 9779

Nánari upplýsingar : thorhallur@thingvangur.is

tímamót
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Alþingi dregur Geir fyrir
Landsdóm
Fimm ár eru síðan Alþingi tók þá örlagaríku ákvörðun að
kjósa um að kalla saman Landsdóm til að taka fyrir mál ráðherra sem taldir voru bera ábyrgð á efnahagshruninu.
Þingheimur greiddi atkvæði um hvort draga ætti Geir H.
Haarde, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, Árna M. Mathiesen
og Björgvin G. Sigurðsson fyrir Landsdóm. Eftir atkvæðagreiðslu Alþingis var ljóst að einungis Geir yrði ákærður.
Fjölmiðlar greindu frá því á þessum degi að klofningur
hefði komið upp í Samfylkingunni í atkvæðagreiðslunni.
„Samfylkingin passar greinilega upp á sitt fólk, eins og
kom fram í þinginu, og menn skáskjóta sér á milli manna við
atkvæðagreiðslur til þess að koma tilteknum aðilum í skjól,“
sagði Geir í samtali við Fréttablaðið eftir atkvæðagreiðsluna.
Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi forsætisráðherra, gaf
ekki mikið fyrir gagnrýni Geirs. „Ég hef alla tíð gagnrýnt
Landsdóm fyrir að hann gæti boðið upp á slíkt,“ sagði Jóhanna. „En í okkar þingflokki var það þannig að hver og einn
tók ákvörðun fyrir sig. Niðurstaðan var ekki í samræmi við
það sem ég lagði til.“ Jóhanna kaus gegn því að ákæra ætti
ráðherrana.
Dómurinn var svo felldur í apríl 2012 en Geir var sýknaður
af þremur ákæruliðum af fjórum. Hann var sakfelldur fyrir að
hafa ekki haldið ráðherrafundi um mikilvæg stjórnarmálefni.
Honum var ekki gerð nein refsing í málinu. -srs

Okkar ástkæra

Sonja Georgsdóttir
myndlistarkona,

lést á líknardeild Landspítalans
í Kópavogi 21. september sl.
Útförin verður gerð frá Háteigskirkju
miðvikudaginn 30. september kl. 13.00.
Hólmfríður Gunnarsdóttir
Georg Ahrens Hauksson
Ingi Haukur Georgsson
Ágústa R. A. Georgsdóttir

Guðmundur B. Sigurgeirsson
Ingibjörg Sveina Þórisdóttir
Sigrún Guðný Pétursdóttir
Þorsteinn Þórsson

Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir,
tengdamóðir og amma,

Jóna Kristín Engilbertsdóttir
Selvogsbraut 25, Þorlákshöfn,

lést á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi 22. september. Útförin fer
fram frá Þorlákskirkju miðvikudaginn
30. september kl. 14.00.
Guðfinnur Karlsson
Helga Frímannsdóttir
Reynir Guðfinnsson
Harpa Guðfinnsdóttir
Hrönn Guðfinnsdóttir
og barnabörn.

Rebekka Ómarsdóttir
Arnar Sch. Thorsteinsson
Garðar Geirfinnsson

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.

Steinunn Ólína Hafliðadóttir, nýr formaður SÍF, Sambands íslenskra framhaldsskólanema, er líka formaður femínistafélags MH og situr í
stjórn Landssambands femínistafélaga framhaldsskóla Íslands. FréttabLaðið/GVa

Kallar eftir femínískari
nemendafélögum
framhaldsskóla

Steinunn Ólína Hafliðadóttir er nýkjörinn formaður Sambands íslenskra framhaldsskólanema. Hún segist taka með sér femínískan vinkil inn í starfið. Steinunn vill færa SÍF
upp á hærra plan og koma rödd sambandsins á framfæri.
„Ég var himinlifandi að ná
kjöri og hlakka til að vinna
fyrir SÍF [Samband íslenskra
framhaldsskólanema],“ segir
Steinunn Ólína Hafliðadóttir
sem var kjörin formaður Sambands íslenskra framhaldsskólanema á aðalþingi sambandsins á dögunum.
Aðspurð um hvers vegna
hún hafi boðið sig fram segist
hún ekki alveg viss. „Ég vissi
að ég hefði drifkraftinn og
mig langar til þess að breyta
heiminum, eins klisjukennt
og það hljómar,“ segir Steinunn en hún sótti þingið
fyrir hönd Nemendafélags
Menntaskólans við Hamrahlíð ásamt öðrum fulltrúum
þaðan. Steinunn segir skólasystkini sín hafa stungið upp
á því við hana á þinginu að
hún byði sig fram.
„Ég tek með mér femíníska

vinkilinn inn í starfið. Ég er
enn formaður femínistafélags
MH og sit í stjórn Landssambands femínistafélaga framhaldsskóla Íslands,“ segir
Steinunn. „Ég legg áherslu á
hvernig kynin speglast í nemendafélagsstarfi skólanna.
Mér finnst til dæmis fáránlegt að nemendafélögin ráði
miklu fleiri karlmenn til að
koma fram og vera kynnar
á viðburðum vegna hræðslu
við það að færri kaupi sér
miða ef kona er ráðin.“
„Mig langar að breyta því.
Það vantar femínískari nemendafélög,“ segir Steinunn.
Hún segir nýkjörna stjórn
SÍF enn vera að mynda stefnu
komandi vetrar.
„Eitt af því sem við munum
berjast fyrir er ókeypis sálfræðiaðstoð fyrir framhaldsskólanema. Það er rosalega

stór hópur sem fellur brott
úr námi vegna andlegra veikinda og sá hópur fær ekki þá
aðstoð sem hann þarf,“ segir
Steinunn.
Eitt brýnasta verkefni SÍF,
að sögn Steinunnar, er að
stækka SÍF og færa það upp
á hærra plan. „Í útlöndum
eru sambærileg félög miklu
stærri, til að mynda sænska
félagið. Aðalþingi þess er
sjónvarpað og ef tekið er viðtal við menntamálaráðherra
landsins um mál sem tengist
framhaldsskólanemum er
formaður félagsins með til að
veita andsvar,“ segir Steinunn
og bætir við: „Ég vil koma SÍF
á þennan stall.“
Þá segir Steinunn SÍF alltaf
hafa verið fylgjandi lækkun
kosningaaldurs í sextán ár,
en formenn Samfylkingar og
Vinstri grænna lögðu fram

Ég vissi að ég
hefði drif
kraftinn og mig langar
til þess að breyta
heiminum, eins klisju
kennt og það hljómar.

frumvarp þess efnis í annað
sinn í vikunni. „Mér finnst
þó persónulega ekki hægt
að lækka kosningaaldurinn
samstundis. Fyrst þarf að
byrja að fræða í grunnskólum til að auka áhuga þessa
aldurshóps á stjórnmálum.
Þegar það er komið í gang
er fyrst hægt að lækka kosningaaldur,“ segir Steinunn
Ólína Hafliðadóttir.
thorgnyr@frettabladid.is

MÁNUDAGA

HEFST 6. OKTÓBER

ÞRIÐJUDAGA

MÁNUDAGA

SUNNUDAGA

MIÐVIKUDAGA

Opin dagskrá 28. september–4. október

HEILL HELLINGUR AF NÝJ
PIPAR\TBWA • SÍA

Það verður boðið upp á margt nýtt og spennandi á Stöð 3 í vetur. Vinsælir erlendir spennu- og
gamanþættir verða fyrirferðarmiklir og í hverri viku sýnum við nýtt íslenskt efni sem enginn
má missa af. Vertu með okkur, þú finnur örugglega þætti að þínu skapi á Stöð 3 í vetur.

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

FÖSTUDAGA

FÖSTUDAGA

ÞRIÐJUDAGA

MÁNUDAGA

LAUGARDAGA

MIÐVIKUDAGA

JUM ÞÁTTUM Á STÖÐ 3
14 TIR

FÁÐU STÖÐ 3 Á BETRA VERÐI Í HAUST

NÝIR ÞÆT
Í VETUR

STÖÐ 3
ENDALAUST TAL
1 GB Í GSM*

1.990 kr.
til
1. nóvember.

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 1. nóvember halda þessum kjörum í eitt ár.

FÖSTUDAGA
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mÁnuDAguR

veðurspá Mánudagur

Suðaustan- og austanátt og fer að rigna, fyrst suðaustanlands. Norðlægari átt
vestan til um kvöldið, en hvessir fyrir austan og bætir í úrkomu. Hiti 6 til 11 stig.

þrautir

sudoku

LÁRÉTT
2. listi, 6. tveir
eins, 8. kirna, 9.
frjó, 11. þys, 12.
eftirsjá, 14. ríkis,
16. samtök, 17.
umfram, 18.
fálm, 20. eldsneyti, 21. stefna.

2

1

LÓÐRÉTT
1. slen, 3. karlkyn, 4. prófuðum, 5. tímabils,
7. kjaftstopp, 10.
heiður, 13. líða
vel, 15. skán, 16.
ái, 19. tveir eins.

6

7

9

4

10

12

11

13

14

18

5

8

15

16

LÁRétt: 2. skrá, 6. oo, 8. ker, 9. fræ, 11. ys, 12. iðrun,
14. lands, 16. aa, 17. auk, 18. fum, 20. mó, 21. ismi.
LÓðRétt: 1. dofi, 3. kk, 4. reyndum, 5. árs, 7.
orðlaus, 10. æra, 13. una, 15. skóf, 16. afi, 19. mm.
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Gunnar Björnsson

Bururow hafði svart gegn Kartawzew í
Moskvu árið 1992.
Svartur á leik
1...Bb5! Hvítur gafst upp. 2. Dd2 er svartað
með 2...Bxf1 3. Rxf1 Hxf1+. Skákfélagið
Huginn hefur hálfs vinnings forskot eftir
fyrri hluta Íslandsmóts skákfélaga.
www.skak.is Allt um Íslandsmót skákfélaga.

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.

HÁSKÓLABÍÓ 3. OKTÓBER KL. 20
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myndasögur
PonduS

eftir Frode Øverli

Til haming ju með titilinn strákar!
Hvílíkur bolti! Chelsea hefur svo
sannarlega átt góða leiktíð!
Takk, takk!

INTERNATIONAL GUITARFEST

Lausn síðustu sudoku↓

Krossgáta

Og leikmennirnir! Svona margir
góðir saman í einu liði, jafnast
á við ævintýri! Diego Costa...
hvílíkur maður!
Ekki satt?

Svo við tölum nú ekki um
Mourinho! Frábært að sjá framkvæmdarstjóra sem dettur ekki
í tuddalegan og leiðinlegan bolta
til að vinna!

GelGjan
Hvað er
þetta, Jóna?

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

Mmm... kannski smá!
Hvað kom upp um mig?

Þetta með
Mourinho!

Hjá mér var
það „Til
haming ju“!

eftir jerry Scott & jim Borgman

Eru hjarta,
broskallar
og regnbogi í
kennitölunni
þinni?

Það sem þú
baðst um.

Barnalán

Stuna! Ég er búinn
að eiga svo erfiðan dag!

Bíddu...
kaldhæðni?

Er það mér að
kenna að sjöur
og áttur eru
svona ljótar!

eftir jerry Scott & rick Kirkman

Þú ert
ekki sá
eini.

Bíddu bara þar til ég
segi þér frá honum!

Lóa er búin að
vera með niðurgang í fjóra
klukkutíma.

En endilega,
segðu frá.

Ég segi þér kannski
bara frá þessum
smá skurði seinna.

OKKAR

LÁGA

VERÐ

R
U
T
T
SLÁ

AF

Þegar búið er að stimpla inn vörurnar færðu að kasta þremur
teningum á Casino borðinu okkar. Samtalan sem kemur upp
er afslátturinn þinn og getur verið frá 3-18% af öllu !

+

ALLT AÐ

18%

GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

= 18% afsláttur

Ef þú færð þrjá eins áttu möguleika á því að
fá allt sem þú keyptir endurgreitt. 2. október
drögum við út einn heppinn viðskiptavin sem
fær allt sem hann keypti greitt til baka !
Aðeins eitt kast á mann. Afsláttur reiknast frá fullu verði.

AFSLÁTTUR

AKUREYRI

+

Ef þú færð tvo eins færðu Trítla
tvennu frá Nóa Síríus til viðbótar.

AUKA

REYKJAVÍK

Aðeins
3 dagar
eftir !

Þín heppni stjórnar afslættinum !

+

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

M
U
L
L
AF Ö

!
M
U
VÖR

Er heppnin
með þér ?
HÚSAVÍK

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 333
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Ein besta gamanmynd þessa árs með
Óskarsverðlaunaleikurunum Robert DeNiro &
Anne Hathaway.

mÁNUDAGUr

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 10:35

ÁLFABAKKA
KL. 5:20 - 8 - 10:40
KL. 5:20 - 8 - 10:40
KL. 5:20 - 8 - 10:40

THE INTERN
EVEREST 3D
EVEREST 2D VIP
HÓTEL TRANSYLVANÍA 2 ÍSLTAL 2D
KNOCK KNOCK
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
VACATION
MISSION: IMPOSSIBLE
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D
TÖFRAHÚSIÐ ÍSLTAL
THE INTERN
EVEREST 3D
SICARIO

KL. 6
KL. 10:45
KL. 8 - 10:40

KL. 8
KL. 8 - 10:10

KL. 5:50
KL. 6

KEFLAVÍK
KL. 8
KL. 8 - 10:40
KL. 10:40

SA
SAM
S
A
AM
Mb
biio iis
s

EGILSHÖLL
KL. 5:20 - 8 - 10:35
KL. 5:20 - 8 - 10:35

THE INTERN
EVEREST 3D
HÓTEL TRANSYLVANÍA 2 ÍSLTAL 2D
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
VACATION

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

KL. 5:45 - 8 - 10:15
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
THE INTERN
KL. 5:20 - 8 - 10:40
PAWN SACRIFICE
KL. 5:30 - 8 - 10:30
LOVE & MERCY
KL. 5:30 - 8 - 10:30

THE INTERN
PAWN SACRIFICE
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
VACATION
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

Sýnd með íslensku tali

 
 

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

VARIETY

HITFIX

WASHINGTON POST

VILLAGE VOICE

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

KL. 5:50

.

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
28. september 2015
Fyrirlestrar
Hvað? Er íslensk kvikmynd góð fjárfesting?
Hvenær? 13.00
Hvar? Norræna húsinu
Í ljósi þeirra alþjóðlegu verðlauna sem kvikmyndirnar Hross

í oss, Fúsi og Hrútar hafa hlotið á
undanförnum mánuðum sjáum
við hjá RIFF merki um að íslensk
kvikmyndagerð sé á uppleið. Þar
að auki hafa ýmsar íslenskar kvikmyndir (t.d. Svartur á leik og Vonarstræti) fengið ágætis dreifingu
um allan heim. Það er þess vegna
sem RIFF stendur fyrir pallborðsumræðum undir yfirskriftinni „Er
íslensk kvikmyndagerð góð fjárfesting?“. Þátttakendur: Heiðar
Guðjónsson, Agnes Johansen,
Baltasar Kormákur, Gísli Gíslason
og Grímar Jónsson. Fundarstjóri:
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Sýningartímar
5:30, 8, 10:30
8, 10:30 (P)
6
8
10:40
6

Ómar Guðjónsson, gítarleikari

Hvað? Fræðslufundur um tæknigreiningu
Hvenær? 20.00
Hvar? Háskólanum í Reykjavík,
Menntavegi 1.
Hallsteinn Arnarson hjá IFS greiningu mun fræða áhugasama um
tæknigreiningu og notkun hennar
við fjárfestingar.

KANNTU
AÐ JÓÐLA?

Hallsteinn hefur notað tæknigreiningu við að greina innlenda
og erlenda markaði frá árinu 1998
og skrifað fleiri hundruð yfirlita
um erlenda hlutabréfa-, gjaldeyrisog hrávörumarkaði í starfi sínu hjá
IFS. Nánari upplýsingar má nálgast
á vefsíðu Háskólans í Reykjavík.

Uppákomur

Áheyrnarprufum er lokið en hægt verður að senda inn
myndbönd til 30. september.
Smelltu þér inn á www.stod2.is/talent

Hvað? Margarethe Von Trotta svarar
spurningum
Hvenær? 19.30
Hvar? Bíó Paradís
Heiðursverðlaunahafinn Margarethe Von Trotta svarar spurningum eftir sýningu á myndum
sínum The Misplaced World og
Rosenstrasse: The Misplaced
World í kvöld. Hægt er að nálgast
miða á riff.is.

Hvað? Haltu kjafti & skrifaðu handrit
Hvenær? 20.00
Hvar? Loft Hostel
Haltu kjafti & skrifaðu handrit er
kvöld sem býður fólki að skrifa
hugmynd eða handrit í þögn í
eina klukkustund. Handritshöfundurinn Margrét Örnólfsdóttir
verður með kynningu á handritaskrifum og ræðir við gesti að
skrifum loknum. Haltu kjafti &
skrifaðu var stofnað í New York og
hafa viðburðir að þeirri fyrirmynd
verið haldnir um allan heim. Viðburðurinn er samstarf milli RIFF,
Meðgönguljóða og Loft hostel.
Hvað? Grín á Gauknum
Hvenær? 21.00
Hvar? Gauknum, Tryggvagötu 22.
Orðið er laust á Gauknum á morgun, þar sem áhugasömum gefst
tækifæri til þess að láta ljós sitt
skína í gríni og glensi – á ensku.

Tónlist

7

EVEREST 3D
SICARIO
HÓTEL TRANSYLV. 2D ÍSL
MAZE RUNNER
NO ESCAPE
ABSOLUTELY ANYTHING

DAGAR EFTIR AF HÁTÍÐINNI!
ALÞJÓÐLEG KVIKMYNDAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK
24.09.2015–04.10.2015

MIÐASALA OG DAGSKRÁ Á RIFF.IS

Hvað? Ómar Guðjónsson & Tómas
R. Einarsson
Hvenær? 20.30
Hvar? Hljómahöll
Gítarleikarinn Ómar Guðjónsson og kontrabassaleikarinn
Tómas R. Einarsson hafa spilað
saman í áratug, ýmist tveir einir
eða í fjölmennari hljómsveitum.
Innanlands og utan: Flatey,
Djúpavík, Moskva, Andorra,
Berlín, Havana, Washington DC…

Nú hafa þeir gert langþráðan
draum að veruleika: Að taka upp
plötu þar sem þeir semja hvor
fyrir annan. Þeir halda tónleika
í Hljómahöll í kvöld og er verð
aðgöngumiða 2.500 kr.
Hvað? Sveinn & Ragga
Hvenær? 21.00
Hvar? Café Rosenberg, Klappastíg
25.
Sveinn og Ragga spila ljúfan jazz,
eins og þeim er einum lagið, á
Café Rosenberg í kvöld.
Hvað? Trúbadorar á English Pub
Hvenær? 21.00
Hvar? English Pub, Austurstræti 12
Trúbadorarnir Ingi Valur og
Tryggvi leika við hvern sinn
fingur á English Pub og gefa
gestum staðarins stemninguna
beint í æð.
Hvað? Jazzkvöld Húrra
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra, Naustinni
Gestir Húrra eru beðnir að undirbúa eyrun fyrir gott kvöld með
unaðslegum jazztónum.
Hvað? Básúnukvartettinn Fromage
Hvenær? 20.00
Hvar? Háteigskirkju
Norski básúnukvartettinn Fromage blæs til tónleika í Háteigskirkju í kvöld. Hópurinn mun
meðal annars frumflytja verkið
Fragments eftir Báru Sigurjónsdóttur.

SÚPUKJÖTSTILBOÐ!
JA
G
N
RE MUR
P
S
Ð
R
E
V TUR KEFÆR
S
FYR RSTUR
FY

699

kr.
kg.

Esja Gæðafæði
blandað súpukjöt*

N
N
O
4 T OÐI
ÍB

Borgaðu með símanum á einfaldan og öruggan máta með Netgíró.

Við sendum þér reikning í netbankann og þú færð allt að 14 daga vaxtalausan greiðslufrest.

Skráðu þig á www.netgiro.is

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Verð birt með fyrirvara um prentvillur og gildir á meðan birgðir endast. *2014 slátrun

Í haustlægðunum er fátt betra en að sitja inni og njóta dýrindis
kjötsúpu. Þú færð allt í súpuna á ótrúlegu verði í Iceland.
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mÁNUDAGUr

Mánudagur

| 21:00
VICE SPECIAL REPORT: FIXING THE SYSTEM

Vandaður heimildaþáttur frá HBO sem fjallar á ítarlegan hátt
um þann gríðarlega vanda sem bandaríska réttarvörslukerfið stendur frammi fyrir í dag og hefur áhrif á stóran hluta
þjóðarinnar.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 20:35
BESTI VINUR MANNSINS

Í þessum frábæra þætti
kynnumst við þeim
hundategundum sem til eru á
landinu, heyrum um uppruna
þeirra og einkenni.

| 22:00
SHOW ME A HERO

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

UR!

T
LOKAÞÁT

BLACK WORK

bíóStöðin

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
14.10 Britain's Got Talent
14.35 Dallas
15.20 Hart of Dixie
16.05 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.30 Litlu Tommi og Jenni
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
19.25 Mike & Molly Gamanþáttaröð um turtildúfurnar Mike Biggs
og Molly Flynn. Það skiptast á skin
og skúrir í sambandinu og ástin
tekur á sig ýmsar myndir.
19.45 Grand Designs
20.35 Besti vinur mannsins
Í þessum frábæra þætti kynnumst
við þeim hundategundum sem til
eru á landinu, heyrum um uppruna þeirra og eiginleika, fylgjumst
með hundum í þeim aðstæðum
sem þeir eru ræktaðir til og sjáum
einnig hunda sem eru okkur
manninum til gagns og gamans.
Þáttastjórnandi er Daníel Örn Hinriksson.
21.05 Vice Special Report: Fixing
the System
22.15 Show Me A Hero
23.25 Black Work
00.10 The Casual Vacancy
01.10 The Strain
01.55 Louie
02.20 Bones
03.05 Forever
03.50 Loss of a Teardrop Diamond
05.30 Super

16.55 World's Strictest Parents
17.55 Cristela
18.15 One Born Every Minute
19.05 Suburgatory
19.30 Who Do You Think You Are
20.15 Hell's Kitchen
21.00 My Dream Home
21.45 The Mysteries of Laura
22.30 Vampire Diaries
23.15 Witches of East End
00.00 Who Do You Think You Are
00.40 Hell's Kitchen
01.25 My Dream Home
02.10 The Mysteries of Laura
02.55 Vampire Diaries
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

10.10 Mr. Morgan's Last Love
12.05 Presumed Innocent
14.10 Words and Pictures
16.05 Mr. Morgan's Last Love
18.00 Presumed Innocent
20.05 Words and Pictures Clive
Owen og Juliette Binoche leika
enskukennara og listgreinakennara sem kynnast þegar þau kenna
bæði í fínum einkaskóla. Þau
laðast hvort að öðru en tilhugalífið
er enginn dans á rósum því þau
eru ólíkir einstaklingar með ólíka
fortíð. Þau takast á um hvort sé
kraftmeira, orð eða mynd. Hann
er maður orða en hún tjáir sig í
gegnum listaverk. Þau berjast á
ýmsum sviðum en þó má segja að
þeirra mesta barátta sé við eigin
djöfla.
22.00 Argo
00.00 My Week With Marilyn
Dramatísk mynd sem byggð er á
dagbókum Colins nokkurs Clarks
og gerist á einni viku sem hann
eyddi með stærstu stjörnu heims,
Marilyn Monroe, á meðan tökur
á myndinni The Prince and the
Showgirl fóru fram sumarið 1956.
Með aðalhlutverk fara Michelle
Williams, Kenneth Branagh, Emma
Watson og Judi Dench.
01.40 Escape Plan
03.35 Argo

10.40 Kiel - Besiktas
12.00 Real Madrid - Malaga
13.40 Pepsímörkin
14.55 Barcelona - Las Palmas
16.35 Veszprém - Flensburg
18.00 Meistaradeildin í handbolta
18.30 Spænsku mörkin
19.00 Meistaradeild Evrópu
19.25 Seattle Seahawks - Chicago
Bears
21.55 MotoGP: Movistar de Aragón
22.55 Hellas Verona - Lazio
00.35 Meistaradeildin í handbolta
01.05 Spænsku mörkin
01.35 Meistaradeild Evrópu

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

| 22:00
ARGO

Frábær kvikmynd sem hlaut
Óskarsverðlaunin fyrr á þessu
ári og með aðalhlutverk fara
Ben Affleck, Alan Arkin og
Bryan Cranston.

Sport 2

| 20:15
HELL’S KITCHEN

DAGSKRÁ
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Á ST

| 18:24

07.30 Watford - Crystal Palace
11.40 West Ham - Norwich
13.20 Leicester - Arsenal
15.00 Premier League World
15.30 Watford - Crystal Palace
17.10 Fulham - Q P R
18.50 WBA - Everton Beint
21.00 Messan
22.15 Football League Show
22.45 WBA - Everton
00.25 FH - Fjölnir
02.15 Pepsímörkin

golfStöðin

SVAMPUR SVEINSSON

Svampur Sveinsson á heima í
dúpinu í Ananas og vinnur á
hamborgarastaðnum
Klemmabita.

08.00 PGA Tour
15.00 This is the Presidents Cup
15.25 Golfing World
16.15 PGA Tour - Highlights
17.10 PGA Tour

krakkaStöðin
07.00 Brunabílarnir
07.22 Lukku-Láki
07.47 Elías
08.00 Kalli á þakinu
08.25 Stóri og Litli
08.38 Latibær
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Doddi litli og Eyrnastór
09.55 Sumardalsmyllan
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 Stóri og Litli
12.38 Latibær
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Doddi litli og Eyrnastór
13.55 Sumardalsmyllan
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.45 UKI
14.50 Tommi og Jenni
15.00 Brunabílarnir
15.22 Lukku-Láki
15.47 Elías
16.00 Kalli á þakinu
16.25 Stóri og Litli
16.38 Latibær
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.45 Doddi litli og Eyrnastór
17.55 Sumardalsmyllan
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.45 UKI
18.50 Tommi og Jenni
19.00 Astro boy

gullStöðin
17.45 Strákarnir
18.15 Selfie
18.40 Friends
19.05 The New Girl
19.25 Modern Family Í hverjum
þætti lenda fjölskyldurnar í ótrúlega fyndnum aðstæðum sem við
öll könnumst við.
19.50 Sjálfstætt fólk
20.35 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.00 Grey's Anatomy Ellefta syrpa
þessa vinsæla dramaþáttar sem
gerist á skurðstofu á Grey Sloanspítalanum í Seattle-borg.
21.45 Sisters
22.30 Hostages
23.10 Fringe
23.55 Sjálfstætt fólk
00.40 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.05 Sisters
01.50 Hostages
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

rÚv
16.15 Rokk- og poppsaga Íslands
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 – Dvergapar
20.55 Brúin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Dansað fyrir Rússland
23.05 Scott og Bailey
23.55 Kastljós
00.25 Fréttir

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 Maríu, drottning Skotlands, er ætlað að giftast frönskum
prins og tryggja þar með bandalag
Frakkklands og Skotlands.
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Late Late Show
19.50 Younger
20.15 Top Chef
21.00 CSI Tvöfaldur lokaþáttur.
22.30 State Of Affairs
23.15 The Tonight Show
23.55 The Late Late Show
00.35 Bundesliga Highlights Show
01.30 Ray Donovan
02.15 Ray Donovan
03.00 CSI Tvöfaldur lokaþáttur.
04.30 The Tonight Show
05.10 The Late Late Show
05.50 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.

Stöð 3

Sport

| 23:10

sjónvarpskokkurinn ógurlegi,
Gordon Ramsay, er snillingur í
að etja saman efnilegum
áhugamönnum um matreiðslu
í einstaklega harðri keppni.

Stöð 2

365.is

FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Way of Life!

Golfkerrurnar
oG Golfararnir!
allt kemst fyrir!
dynamo reykjavík

Verð kr.

4.780.000

Suzuki
er öflugur, fjórhjóladrifinn
snillingur með ríkulegan staðalbúnað.
Meðaleyðsla er aðeins 5,7 l/100 km sjálfskiptur.

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.
Komdu og prófaðu. Þú kemst alla leið!

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100
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mÁNUDAGUr

GOLD heilsurúm
Komdu og upplifðu
þægindin!

Frábært verð!

GAFL
SELDUR
SÉR

Stærð

Verð dýnu
aðeins

Verð dýnu
og Classicbotni aðeins

GoldMattress

100x200

69.900 kr.

104.900 kr.

GoldMattress

120x200

79.900 kr.

119.900 kr.

GoldMattress

140x200

89.900 kr.

139.900 kr.

GoldMattress

160x200

99.900 kr.

152.900 kr.

GoldMattress

180x200

109.900 kr.

164.900 kr.

Tegund

C&J Gold heilsudýna
5 svæða skipt yfirdýna. Laserskorið Conforma Foam heilsu- og
hægindalag tryggir réttan stuðning við neðra mjóbak og mýkir
axlasvæði.
Vandað pokagormakerfi. Minni hreyfing betri aðlögun.
Vandaðar kantstyrkingar.
Slitsterkt og mjúkt bómullaráklæði.
Þykkt 29 cm.

www.betrabak.is

Leggur grunn að góðum degi

Save the Children á Íslandi

Jóhannes gengur nú um göturnar alskeggjaður. Hann segir vissulega kost að skeggið haldi á honum hita í íslensku haustgolunni, en hann heldur utan til Írlands von bráðar og lýkur þar með tökum á Game of Thrones. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hárprúður og kafloðinn
Jóhannes Haukur
Bölvað vesen að halda þessu snyrtilegu, en finnst hann samt svolítið smart
svona loðinn. „Þetta fær líklega að fjúka þegar tökum á Game of Thrones lýkur í
október,“ segir Jóhannes og útskýrir leyndina sem hvílir yfir þáttunum.
„Já, þetta er nú bara eitthvað sem
búið er að ágerast, ég hef ekki
þurft að hafa mikið fyrir þessum
vexti þannig séð,“ segir leikarinn
Jóhannes Haukur Jóhannesson,
sem nú skartar kafloðnu andliti og
síðu faxi. Ástæðu þessa hárvaxtar
segir Jóhannes tökur hinna vinsælu
þátta Game of Thrones en hann fer
með hlutverk í sjöttu seríu þáttanna, sem nú er verið að taka upp
á Írlandi um þessar mundir. „Tökunum lýkur í október, svo ég verð
að minnsta kosti út október svona
skeggjaður, en svo fær þetta líklega
að fjúka, “ segir Jóhannes, og bætir
við að honum þyki þetta smart, en
að það geti verið bölvað bras að
halda skegginu í skefjum. „Ég þarf
að bera í þetta olíu og eyða hellings
tíma í alls konar umhirðu. Þá festist
dálítið í þessu matur, og getur verið
heldur ósnyrtilegt. En litla stráknum mínum finnst einmitt frábært
að grafa höndunum sínum inn í
skeggið, og það vill oft verða með
litla fingur að þeir eru klístraðir.
Það getur verið frekar sársaukafullt,“
útskýrir Jóhannes með tilþrifum.
Jóhannes segist þó alsæll með

þessi forréttindi sem leikarahlutverkið hefur í för með sér, þar sem
honum leyfist að prófa alls kyns
útfærslur af hárgreiðslum án þess
að fólk dæmi hann sem persónu of
harkalega. Hann hafi til að mynda
prófað að vera sköllóttur og með
aflitaðan hanakamb. „Samfélagið er
svo fljótt að dæma og gera athugasemdir við svona breytingar, og þá
er ágætt að geta gert það undir formerkjum vinnunnar. En auðvitað
ætti maður bara að geta aflitað á sér
hárið og græjað á sig hanakamb án
þess að einhver væri að skipta sér af
því sérstaklega.“
Aðspurður um aðkomu sína að
Game of Thrones verður Jóhannes
þögull sem gröfin. „Ég get ekkert sagt, það hvílir rosalega mikil
leynd yfir þessu öllu, og sem dæmi
má nefna að ég fæ ekki handrit af
þáttunum í hendurnar, ég veit ekkert hvað er að gerast. Ég fæ rétt svo
mínar línur og svo er dulnefni yfir
þann sem ég er að leika á móti. Þetta
kemur sumsé aldrei í ljós fyrr en ég
mæti á settið.“
Þessi mikla leynd sem Jóhannes
talar um er ekki að ástæðulausu, en

Ég get ekkert sagt,
það Hvílir rosalega
mikil leynd yfir þessu öllu,
og sem dæmi má nefna að Ég
fæ ekki Handrit af þáttunum í Hendurnar, Ég veit ekkert Hvað er að gerast. Ég fæ
rÉtt svo mínar línur og svo
er dulnefni yfir þann sem
Ég er að leika á móti. þetta
kemur sumsÉ aldrei í lJós
fyrr en Ég mæti á settið.
nú er svo komið að þættirnir eru á
sama stað og bækurnar, svo raunverulega enginn veit hvað gerist
næst. „Ég er mjög spenntur fyrir
þessu líka. Sjálfur hafði ég aldrei séð
þessa þætti fyrr en ég fór í prufur,
þá tók ég þetta á einu bretti. Konan
mín hafði legið yfir þessu, lesið bækurnar og séð þættina, svo hún fór
yfir þetta með mér. Hún var svona
uppflettirit fyrir mig. Fólk ætti
eiginlega að fá hana til að horfa með
sér á þessa þætti ef einhver á eftir að
sjá þetta,“ segir Jóhannes glettinn að
lokum og strýkur yfir skeggið.
gudrun@frettabladidl.is

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

Hugsið ykkur: Nú er hálf öld liðin

tix.is|harpa.is|528-5050

frá því að Ríó tríóið var stofnað. Tíminn
flýgur. Helgi P., Ágúst, Snorri Helgason
og Bjössi Thor ásamt hljómsveit undir
stjórn Gunnars Þórðarsonar í Hörpu, rifja
upp og renna í helstu smelli, í bland við
heimspekileg gamanmál af ýmsum toga.
Textaskáldið hrjúfa, Jónas Friðrik
kemur í sérstaka opinbera heimsókn
frá Raufarhöfn og hlýðir félögum sínum
yfir ódauðlegar textasmíðar sínar.

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

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Bakþankar

Berglindar
Pétursdóttur

RÚMIN SEM ALLIR
ERU AÐ TALA UM
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- Rúmin sem eru hönnuð af
svefnsérfræðingnum Dr.Breus

FYLGJA

x2

ARGH!!! 280915

agabolir eru loksins
komnir aftur í tísku.
Fólk sem ólst upp í
næntís fagnar af ákefð
og finnst gott að láta
haustgoluna leika um miðjuna. Sjálf
er ég búin að klippa neðan af öllum
bolum sem ég fann í skápnum og geng
um götur bæjarins með naflann á
undan mér. Í skóla nokkrum í Reykjavík hefur hins vegar verið blásið til
foreldrafundar og sendur miði heim
með krökkunum þess efnis að kviður
unglinganna trufli aðra nemendur og
kennslu. Nemendur sögðu í fjölmiðlum
að kennarar hefðu tekið upp á því að
skamma magabolsklædda nemendur
fyrir klæðaburð, jafnvel þótt aðeins
sæist í rifu af maganum.
Nú þekki ég ekki til þess hvernig
truflunin á að hafa farið fram. Mögulega hafa táningarnir í sífellu klesst
beru kviðholdi upp að samnemendum sínum þar sem þeir sátu við lestur.
Kannski hafa þau búið til kleinuhring
úr svæðinu í kringum naflann og látið
hann syngja hástöfum. Ekki hefur
kennari séð sig knúinn til að gera
athugasemdir við klæðnaðinn einan
og sér?
Ég hefði gjarnan viljað gera athugasemdir við kakíbuxur stærðfræðikennara míns í grunnskóla, þær voru
of hátt girtar og framkölluðu kameltær bæði að framan og aftan. Ég lét
það hins vegar ekki trufla mig, honum
leið vel svona og tókst að kenna mér
stærðfræði. Á sama tíma var í tísku
meðal nemenda að láta G-strengs
nærbuxur ná langt upp fyrir buxnastrenginn. Ég held að þessi kennari
með magabolsfælnina ætti að prísa sig
sælan með trend líðandi stundar.
Erum við ekki líka nýbúin að taka
þessa umræðu? Förum ekki að gera
magann að einhverju meira sexí
og tabú svæði en hann er. Þetta er
bara bumban á okkur. Og ef sýnileg
bumba tánings truflar þig svo að þú
átt erfitt með að sinna þinni vinnu er
ég nokkuð hrædd um að vandamálið
liggi þín megin.

CONTINUITY
(Queen Size 153x203 cm)

Millistíft / Stíft

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

Gott fyrir þá sem sofa á maganum
Framleitt í Bandaríkjunum
Hágæða 5 svæðaskipt 768 pokagormakerfi
þrístijöfnunarsvapmur með kæligeli
Mjög vönduð kanntstyrking

CONTINUITY er fimm-svæða-skipt heilsudýna með 768 pokagorma sem gerir það
að verkum að nánast engin hreyfing er á milli svefnsvæða. TempSense-efnið sér
til þess að dýnan fylgiR ekki hitasveiflum líkamans. Efsta lagið er svo með sérstakri
blöndu sem er ein tomma af þrýstijöfnunargeli og quart-tomma af Latexi.

„Dr. Breus rúm og koddar
veita mjög góðan stuðning
við bakið og hrygginn og
get ég því hiklaust
mælt með Dr.Breus fyrir
skjólstæðinga mína.“

Verð áður 293.839 kr.

VERÐ NÚ 235.071 kr.
DR. MICHAEL BREUS eða Dr. SVEFN
Dr. Michael J. Breus er sálfræðingur sem hefur sérhæft sig í svefni. og þá sérstaklega í svefnröskunum. Hann er einn af einungis
163 einstaklingum í heiminum með þessa menntun. Dr. Breus hefur skrifað mikinn fjölda greina og komið reglulega fyrir í sjónvarpsþáttum þar sem hann fjallar um mikilvægi þess að sofa á góðri dýnu. Dr. Breus er hönnuður og framleiðandi The Dr. Breus
Bed, en það eru fyrstu og einu rúmin sem hönnuð eru af svefnlækni. Hann hannar og framleiðir rúm í samstarfi við King Koil.

GUÐMUNDUR BIRKIR
PÁLMASON B.Sc. D.C

LEVANTO

Hægindastóll – margir litir.
Verð frá 79.900 kr. án skemils.

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