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Fréttablaðið í dag
skoðun Guðmundur Andri
skrifar um flóttafólk. 13
sport Guðlaugur Victor Pálsson
verður frá í níu mánuði. 14-16
Menning Mávurinn flýgur hátt í
Borgarleikhúsinu. 22
plús 2 sérblöð l Fólk

l Fasteignir

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Álfar og tröll í Öskjuhlíð Álfar, menn, orkar og tröll völsuðu um Öskjuhlíð í rauntímaspunaspili í gær. Á sunnudögum hittast að jafnaði um fimmtíu
furðuverur í hlíðinni en alls telur hópurinn, sem var stofnaður árið 2013, um 320 manns. Fréttablaðið/anton

Engir Albanar
fengið hæli í ár
FélagsMál Öllum hælisumsóknum
albanskra flóttamanna hér á landi
hefur verið synjað það sem af er ári.
Árið 2014 var engum albönskum
flóttamönnum veitt hæli.
Þetta staðfestir Skúli Á. Sigurðs
son, lögfræðingur hjá Útlendinga
stofnun, í samtali við Fréttablaðið.
Ástæða þess er sú að til þess að eiga
rétt á vernd og teljast flóttafólk þá
þarf einstaklingur bæði samkvæmt
íslenskum lögum og alþjóðasátt
málum að vera í einhvers konar
hættu og eiga ekki möguleika á
viðeigandi vernd eða úrræðum í
heimalandi sínu.
„Yfirleitt er ástandið í Albaníu
þannig að fólk er ekki í hættu
og á því ekki rétt á vernd," segir
Skúli. Annars staðar í Evrópu hefur
Albönum verið veitt hæli en synj
unarhlutfallið þar er þó mjög hátt.
„Árið 2014 var 92 til 94 pró
sentum umsókna Albana um hæli
synjað í Evrópu. Við erum með svo
lítið úrtak enn sem komið er að það
er ekkert skrýtið að við séum í 100
prósenta synjunarstöðu,“ segir Skúli
Á. Sigurðsson. – sg

Grunur um ISIS-menn
á Keflavíkurflugvelli
Talið er að flugfarþegar með tengsl við ISIS eða önnur hryðjuverkasamtök
kunni að hafa farið um Keflavíkurflugvöll á leið sinni til annarra landa. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir viðkomandi oftast ekki stöðvaða hérlendis.
lögregla Nokkrum sinnum
hefur vaknað upp grunur um
að einstaklingar með tengsl við
ISIS eða önnur hryðjuverkasam
tök hafi farið um Keflavíkurflug
völl. Þetta staðfestir Ólafur Helgi
Kjartansson, lögreglustjóri á
Suðurnesjum.
„Oftast er það þannig að við
getum ekki stoppað fólk en við
getum látið lögreglu í heimaríki
eða viðtökuríki vita,“ segir Ólafur.
Keflavíkurflugvöllur hefur
aðgang að alþjóðlegum gagna
grunni sem notaður er við vega
bréfaeftirlit. Í gagnagrunninum
eru meðal annars upplýsingar um
fólk sem grunur leikur á að gæti
ógnað öryggi þjóða. Viðvörun

kemur því upp ef viðkomandi
framvísar vegabréfi við skoðun.
„En menn eru ekki skráðir í
þetta kerfi nema það sé fyllsta
ástæða til,“ segir Ólafur og bætir
við: „Við erum þátttakendur í
Europol og Interpol þannig að
þjóðir og ríki vinna saman að því
að fylgjast með brotamönnum
þegar þeir fara á milli landa.“
Lögregla hefur ekki grun um
að menn með tengsl við hryðju
verkasamtök hyggist dvelja hér
langdvölum. „Það virðist ekki
vera sem Ísland sé lokamark fólks
í þessum hugleiðingum, það er að
segja hinn endanlegi áfangastað
ur,“ segir Ólafur Helgi Kjartans
son. – snæ/sjá síðu 4

Oftast er það þannig
að við getum ekki
stoppað fólk en við getum
látið lögreglu í heimaríki eða
viðtökuríki vita.
Ólafur Helgi
Kjartansson,
lögreglustjóri á
Suðurnesjum

Yfir
800
vörur
fyrir
hrekkjavöku
Finndu okkur á
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Listakonur spóka sig

Í dag stefnir í hæga suðvestlæga átt
og rigningu fyrir sunnan og vestan,
annars skýjað en úrkomulítið. Léttir
til norðaustan til þegar líður á daginn.
Kólnar í veðri, hiti 2 til 8 stig.
sjá sÍðu 20

Störf lögð
niður í dag

KjaramáL Á sjötta þúsund ríkisstarfsmanna leggja niður störf í dag og á
morgun í verkfalli SFR, stéttarfélags í
almannaþjónustu, og verkfalli Sjúkraliðafélags Íslands.
„Það má segja að helgin hafi skilað
alveg þokkalegu starfi og við erum
komin lengra með málið en þegar við
byrjuðum,“ sagði Árni Stefán Jónsson,
formaður SFR, í samtali við Vísi í gær
eftir sáttafund. Næsti fundur verður
klukkan 13.15 í dag.
Mikil röskun verður á starfsemi
opinberra stofnana. Þjónusta á
heilsugæslum verður skert, heimahjúkrun aldraðra og sjúkra leggst að
mestu niður, starfsemi Landspítala
raskast þar sem um sextán hundruð
sjúkraliðar á spítalanum leggja niður
störf og þá leggja á sjöunda hundrað
sjúkraliðar niður störf á öðrum heilbrigðisstofnunum.
Öll kennsla við Háskóla Íslands,
utan þeirrar sem fram fer í Háskólabíói, leggst einnig niður og röskun
verður á starfi embættis tollstjóra.
Einnig leggst starfsemi ríkisskattstjóra að mestu niður sem og Vinnumálastofnunar, Sjúkratrygginga og
Vegagerðarinnar. Vínbúðir verða lokaðar og leiksýningar Þjóðleikhússins
falla niður. – þea

Listakonur yfirgefa Hörpu klæddar þjóðbúningum eftir að hafa sýnt listaatriði úr dagskrá fyrstu alþjóðlegu Circum-Arctic Art sýningarinnar í
Reykjavík. Sýningin er vettvangur fyrir handverk og listir frumbyggja frá svæðunum við norðurheimskautsbaug. FréttaBlaðið/anton Brink

Yfir 15 þúsund
Sex milljarðar í
flúðu heimili sín klukkuviðgerð
FiLippseyjar Yfir fimmtán þúsund
Filippseyingar þurftu að yfirgefa heimili sín í gær er fellibylurinn Koppu skall
á eynni Luzon. Búist er við því að fleiri
þurfi að yfirgefa heimili sín á næstu
dögum.
Fellibylurinn varð einum að bana
hið minnsta og tuga er saknað. Ofsaveðrið felldi tré og rafmagnslínur. Þá
olli það einnig flóðum og aurskriðum.
„Ég vil gera öllum það ljóst að þetta
er bara byrjunin. Fólk verður að vera
öllu viðbúið á meðan björgunarlið
starfar á svæðunum sem nú þegar
hafa orðið fellibylnum að bráð,“ hefur
fréttastofa AFP eftir Alexander Pama,
forstjóra áfallastjórnar ríkisins. - þea

BretLand Klukkan í Big Ben í London
gæti hætt að ganga ef ekki verður ráðist í umfangsmiklar viðgerðir.
Fjármálanefnd breska þingsins
hefur gert áætlun um viðgerðirnar
og nemur kostnaðurinn minnst 6
milljörðum íslenskra króna. Þá þyrfti
að stöðva klukkuna um fjóra mánuði
og yrði það lengsta skeið sem klukkan
gengi ekki í 156 ára sögu hennar.
Þá er turninn sjálfur í slæmu
ásigkomulagi.
„Ef ekkert verður gert á næstu
tveimur eða þremur árum gæti
klukkan hætt að ganga og gæti það
skaðað ímynd þingsins út á við,“ segir
í skýrslunni. – þea

Aðeins örfáar sýningar:
Sun. 18. okt. kl. 13.00
Sun. 1. nóv. kl. 13.00
Sun. 15. nóv. kl. 13.00
Sun. 22. nóv. kl. 13.00
Gríman 2015
Barnasýning ársins
Sproti ársins

- DV

- S.J. Fréttablaðið

Öll tól og tæki nýtt við
leit að Herði Björnssyni
Á fjórða hundrað manns hafa leitað Harðar Björnssonar frá því á fimmtudag.
Lögreglu hafa borist tugir ábendinga um ferðir Harðar en fleiri vísbendingar
vantar. Notast var við bíla, dróna og þyrlur við leit umhverfis Hveragerði í gær.
LögregLumáL Leitin að Herði
Björnssyni hélt áfram í gær
en hann hefur verið týndur
frá aðfaranótt miðvikudags. Síðast sást til Harðar við Laugarásveg
í Reykjavík í nágrenni heimilis
hans. Þá var hann skólaus.
„Það eru verkefni komin í
vinnslu og verið er að leita með
ákveðinni áherslu á svæði í kringum Hveragerði og nærliggjandi
sveitir. Við erum með hópa á landi
sem og drónahópa, auk aðstoðar
frá Landhelgisgæslunni,“ segir
Guðbrandur Örn Arnarson, verkefnisstjóri aðgerðamála hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu.
Að sögn Guðbrands var notast
við öll verkfæri sem björgunarsveitir búa yfir við leitina í gær;
bíla, sporhunda, dróna, þyrlu og
leitarmenn á jörðu niðri.
„Í heildina séð eru þetta 336
björgunarsveitarmenn sem hafa
komið að leiðinni. Í dag [í gær] eru
um fjörutíu manns að störfum,“
segir Guðbrandur.
Þrjár sveitir leitarmanna leituðu
í Reykjadal og nálægum dölum að
Herði með drónum. Þá gengu tveir
hópar til viðbótar í sveitabæi á
svæðinu og spurðu íbúa hvort sést
hefði til Harðar. Auk leitarhópanna sveimaði þyrla Landhelgisgæslunnar einnig yfir svæðinu.
Guðbrandur segir það eina sem

336

hafa leitað Harðar Björnssonar. Fimm dagar eru síðan
til hans sást í Reykjavík.

Hörður Björnsson er 188 sentímetrar á
hæð, grannur með sítt ljóst hár og rautt
skegg. Hörður hefur verið týndur frá
aðfaranótt miðvikudags.

hægt hafi verið að staðfesta hingað til vera það að Hörður hafi sést
á Laugarásveginum. Allt annað
hafi gengið erfiðlega að staðfesta.
„Við getum ekki sagt með fullvissu að hann hafi verið í Hveragerði en sterkar vísbendingar
benda til þess. Við leggjum núna
upp úr því að reyna að staðfesta

eða hrekja ábendingar sem berast,“ segir Guðbrandur.
Tugir ábendinga hafa borist
lögreglu um málið og segir Guðbrandur björgunarsveitir vinna
með lögreglu að því að fylgja þeim
eftir.
„Hann er væntanlega að forðast
fólk og við göngum út frá því að
hann sé að reyna að koma sér fyrir
í einhverju skjóli. Við biðjum fólk
því að vera vakandi fyrir mannaferðum í húsaskjóli. Hann vill ekki
láta finna sig en þarf hjálp.“
Hörður er 25 ára. Talið er að
hann sé í svörtum buxum og grárri
peysu. Hann er 188 sentímetrar á
hæð, grannur, með ljóst sítt hár og
rautt skegg.
Guðbrandur bendir fólki á að
hafa samband við lögreglu í síma
843 1106 eða á Facebook-síðu lögreglunnar ef sést til Harðar.
thorgnyr@frettabladid.is

CHEVROLET SPARK
VERÐ FRÁ 1.790.000 KR.

VINSÆLASTUR Á ÍSLANDI
Spark hefur verið mest seldi bíll síðustu ára í sínum
stærðarflokki á Íslandi. Bílaöryggisstofnun Bandaríkjanna
IIHS, kynnti nýlega niðurstöður sínar úr árekstraprófun
smábíla fyrir árið 2015. Chevrolet Spark stóðst hámarks
öryggiskröfur stofnunarinnar „Top Safety Pick“ annað árið
í röð.
Chevrolet Spark er með flottan staðalbúnað og jafnframt á
ótrúlega hagstæðu verði. Þess vegna hvetjum við þig til að
gera samanburð á verði og búnaði bíla í sama flokki og fá
meira fyrir peninginn.

OG LÍKA SÁ ÖRUGGASTI!
• Aflstýri

• Barnalæsing í afturhurðum

• 4 hátalarar

• Öryggisvari á bílbeltum í aftursætum

• Útvarp, CD, iPod og USB tengi

• 3 punkta öryggisbelti fyrir 5

• ABS hemlar

• Bílbelti með sjálfvirkum strekkjara

• Diskabremsur að framan

• Hæðastilling á framljósum

• 6 loftpúðar (gardínur)

• Frjókornasía

Hluti af staðalbúnaði.

Nánari upplýsingar á benni.is og chevrolet.is. Verið velkomin í reynsluakstur.
Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Opið alla virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16 í Reykjavík
Laugardaga frá 10 til 14 í Reykjanesbæ

Bílabúð Benna áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði. Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl. Bíll á mynd Spark LT

10% ÚTBORGUN 179.000 KR.
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Fyrirtæki feðga fær heimild Orkustofnunar til gullleitar í Vopnafirði
námavinnsLa „Við erum ekki farin
að mala gull,“ segir Ólafur Áki
Ragnarsson, sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps, þar sem félagið Iceland Resources hefur fengið leyfi
Orkustofnunar til að leita að gulli
og kopar að því er kemur fram í
Austurfrétt.
Fram kom í Fréttablaðinu í júlí
síðastliðnum að Iceland Resources
hygðist leita að gulli og kopar
norðan við Hveragerði, norðarlega í Héraðsflóa við Vopnafjörð
og á sex öðrum stöðum á Íslandi.
Eigandi Iceland Resources er
félagið JVC Capital í London
sem er í eigu feðganna Vilhjálms
Kristins Eyjólfssonar stjórnarformanns og Vilhjálms Þórs
Vilhjálmssonar, framkvæmda-

Flóttamenn fá
kvóta í Slóveníu

stjóra Iceland Resources. Sagði sá
síðarnefndi í Fréttablaðinu í júlí
að átta ára undirbúning þyrfti
að lágmarki áður en að hugsanlegri námuvinnslu kæmi. Samkvæmt umsókn Iceland Resources
á að verja 940 milljónum króna í
rannsóknir á fimm árum. Að því
er segir í umsókn félagsins mun
almenningshlutafélagið Arak
Resources, sem skráð er í kauphöll í Kanada, leggja til fjármagn
og eignast 75 prósent í JVC að
frumrannsóknum loknum.
Ólafur Áki segir að hvað Vopnafjörð varðar sé um að ræða reiti
vítt og breitt í sveitarfélaginu, að
mestu á jörðum í landi einkaaðila.
„Það er gull hér; sjávargull og gull
í fólkinu. Við áttum okkur alveg á

því að það er ekki að fara að breyta
atvinnuástandinu hjá okkur þótt
hér komi nokkrir menn og leiti,“
segir sveitarstjórinn sem áður
kveðst hafa séð til gullleitarmanna
á þegar hann var í Djúpavogi. „Þeir
fóru um á þyrlu og rannsökuðu
jarðveginn.“
Stefán Grímur Rafnsson oddviti
segir þetta ekki verða í fyrsta skipti
sem menn rannsaki hvort vinna
megi gull í Vopnafirði. „Persónulega hef ég ekki séð gull hér en
maður hefur heyrt talað um það,“
svarar oddvitinn aðspurður. – gar

Átta svæði eru tilgreind í leyfisumsókn
iceland resources.

Hryðjuverkamenn í Leifsstöð
Lögregla hefur í nokkur skipti haft grun um menn með tengsl við hryðjuverkahópa á Keflavíkurflugvelli.
Í öllum tilvikum hafa mennirnir verið að millilenda. Ekki talið að Ísland sé lokaáfangastaður mannanna.

ungur flóttamaður á leið til Slóveníu.
NordicPhotoS/aFP

sLóvenía Slóvenska ríkisstjórnin
ákvað í gær að hleypa ekki fleiri
en 2.500 flóttamönnum inn fyrir
landamærin á dag.
Innanríkisráðherra Slóveníu,
Bostjan Sefic, sagði í gær að ekki
hefði verið hægt að taka á móti
5.000 á dag eins og króatísk yfirvöld báðu um þar sem Austurríki
taki ekki á móti fleiri en 1.500 á dag.
Meginþorri flóttamannanna
kemur í gegnum Slóveníu og Króatíu í von um að komast til vesturs.
Vegna kvótans þurftu um fjögur
þúsund flóttamenn að bíða Króatíumegin við landamærin að Slóveníu.
„Það er allt of kalt svo við klæðum
okkur í öll föt sem við eigum. Börnunum er líka kalt og við erum ekki
með neitt að borða,“ hefur fréttastofa AP eftir Muhammad Samin
frá Afganistan. - þea

Leiðrétting
Í umfjöllun um starfsemi heimavistarskólans að Núpi í Dýrafirði
birtist mynd sem er ekki frá starfi
heimavistarskólans heldur frá starfi
sumarbúða sem reknar voru á sama
stað. Er hér með beðist velvirðingar
á hverjum þeim misskilningi sem
myndbirtingin kann að hafa valdið.

10% af sölu

á Bleiku línu

aPÓTeksins

rennur Til
kraBBameinsfélags

íslands í okTÓBer

LögregLa Hingað til lands hafa komið
ferðamenn sem lögreglu grunar að hafi
tengsl við hryðjuverkasamtök. För
þeirra hefur ekki verið stöðvuð heldur
er yfirvöldum í því landi sem fólkið
ferðast til gert viðvart.
Þetta kemur fram í skýrslu Ríkislögreglustjóra um komu flóttafólks
og aukið álag við landamæraeftirlit.
Ráðherraráð Evrópusambandsins gaf
út 15. júní í sumar að innleiða ætti
almenna áhættuvísa við landamæravörslu.
Þessir áhættuvísar hafa verið teknir
upp á Keflavíkurflugvelli. Landamæraverðir eiga að vera á sérstöku varðbergi
gagnvart fólki sem uppfyllir flokkun
ESB. Nokkrum sinnum hefur vaknað
grunur um að einstaklingur hafi tengsl
við hryðjuverkastarfsemi. Sérstaklega
er horft til tengsla við hryðjuverkasamtökin ISIS.
Að meðaltali fara fjórtán þúsund farþegar um Keflavíkurflugvöll daglega.
Ólafur Helgi Kjartansson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir að skoðað
sé hvort fólk þyki líklegt til að vera
tengt hryðjuverkum. Svo sem hvaðan
það er að koma, hvert það sé að fara,
hvort það ferðist eitt eða hafi þekkt
tengsl.
„Við höfum ákveðnar skyldur gagnvart öðrum ríkjum. Menn hafa sérstaklega verið að reyna að fylgjast með því
hvort það sé verið að flytja fólk til ISISliða eða hvort fólk sé að koma frá þeim.
Þá höfum við látið vita,“ segir Ólafur.
Lögreglustjórinn segir meðalhófs
gætt. „Við þurfum að passa að ganga
ekki of nærri fólki sem hugsanlega er
ekkert nema sakleysið. Þó að menn
hafi einhvern tíma framið brot eða

Keflavíkurflugvöllur hefur aðgang að alþjóðlegum gagnagrunni sem gefur upplýsingar og varúðarmerki um farþega við vegabréfaeftirlit. FréttabLaðið/Pjetur

liggi undir grun þá er ekki hægt að
grípa þá á meðan það hefur ekkert
sannast á þá.“
Innanríkisráðuneytið breytti reglugerð um för yfir landamæri 28. september síðastliðinn. Í breytingunni segir
að innanríkisráðherra sé heimilt að
taka upp tímabundið eftirlit á innri
landamærum vegna alvarlegrar ógnar
við allsherjarreglu eða þjóðaröryggi.
Ákvörðunin sé tekin á grundvelli
áhættumats frá ríkislögreglustjóra og

Menn hafa sérstaklega
verið að reyna að fylgjast
með því hvort það sé verið að flytja
fólk til ISIS-liða eða hvort fólk sé
að koma frá þeim.
Ólafur Helgi Kjartansson
lögreglustjóri á Suðurnesjum

í samráði við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
Hingað til hafa grunaðir hryðjuverkamenn einungis millilent hér á
landi að sögn Ólafs Helga. „Það má
kannski segja að það virðist ekki vera
sem Ísland sé lokamark fólks í þessum
hugleiðingum. Við höfum ekki séð
nein merki þess að hryðjuverkamenn
líti á Ísland sem endanlegan áfangastað,“ segir Ólafur.
snaeros@frettabladid.is

Íslendingar eru þriðja langlífasta þjóð
heims á eftir Hong Kong og Japan
LýðheiLsa Íslendingar lifa einna
lengst samkvæmt nýjum lista World
Economic Forum.
Ísland er í þriðja sæti ásamt Ítalíu
yfir langlífustu þjóðir heims, en
meðallífaldur hér árið 2013 var 82,9
ár.
Karlar geta átt von á að lifa í 81,8
ár en konur í 84,5 ár. Meðallífaldur
beggja kynja hækkar eilítið milli
ára.
Talið er að rekja megi langlífi
Íslendinga til heilbrigðs mataræðis.
Íslendingar voru sagðir hafa besta
mataræðið að mati næringarfræðinga í heimildarmyndinni The
World’s Best Diet árið 2014.
Mataræðið er talið lækka líkur á
sykursýki og hjartasjúkdómum.
Íbúar Hong Kong eru langlífastir
samkvæmt listanum og geta átt von
á því að lifa í 83,5 ár.
Japan er í öðru sæti listans. Þar á
fólk von á að lifa í 83,1 ár. -sg

Langlífi Íslendinga er talið mega rekja til góðs mataræðis. FréttabLaðið/Pjetur

islenska/sia.is FLU 74894 10/15

LANDSHORNA Á MILLI
FLUGFÉLAG ÍSLANDS FLYTUR SINFÓNÍU
SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS flýgur með stórbrotna tónlist í
farteskinu; nýtt verk Daníels Bjarnasonar, ægifagran klarínettkonsert Mozarts
og stórbrotna sinfóníu Tsjajkovskíjs. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
EFNISSKRÁ:
Daníel Bjarnason Blow Bright
W. A. Mozart Klarínettkonsert
Pjotr Tsjajkovskíj Sinfónía nr. 4

ÍSAFIRÐI 26. okt. kl. 20:00
Íþróttahúsinu Torfnesi

Stjórnandi: Daníel Bjarnason
Einleikari: Arngunnur Árnadóttir

EGILSSTÖÐUM 29. okt. kl. 18:00
Íþróttamiðstöðinni Tjarnarbraut

AKUREYRI 27. okt. kl. 18:00
Menningarhúsinu Hofi

Nánari upplýsingar um tónleikana má finna á SINFONIA.IS

FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ hljómsveit allra landsmanna.
Við fljúgum með Sinfóníuhljómsveit Íslands í opinn faðm tónlistarunnenda
fyrir vestan, norðan og austan.
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Handverksskóli
verður friðlýstur

19. október 2015

mánUdaGUr

Gengið yfir glóandi kol

minjavernd Handverks og hús
stjórnarskólinn á Hallormsstað
verður friðlýstur gangi vilji Minja
stofnunar Íslands eftir. „Friðlýsingin
tekur til ytra borðs skólahússins
ásamt upprunalegum innréttingum
í vefstofu, skrifstofu skólastjóra,
anddyri og svokallaðri „Höll“, sem
er samkomustaður í miðju húss
ins,“ segir um málið í fundargerð
umhverfis og framkvæmdanefndar
Fljótsdalshéraðs.
Nefndin gerir ekki athugasemd
við friðlýsinguna en bendir á að
ásýnd skólans og næsta nágrennis
njóti þegar hverfisverndar í aðal
skipulagi. Undanþegnar friðlýsing
unni verða seinni tíma viðbyggingar
og múrklæðning á útveggjum. – gar

¹ Túrskatturinnª
ekki lækkaður
í Frakklandi
Frakkland Franska þingið hefur
hafnað tillögu sósíalista um að
lækka virðisaukaskatt á túrtappa
og dömubindi úr 20% í 5,5%.
Catherine Coutelle, formaður
nefndar franska þingsins um rétt
indi kvenna, flutti frumvarpið, en í
febrúar safnaði femínistahópurinn
Georgette Sand 17 þúsund undir
skriftum fyrir þessa tillögu. Virðis
aukaskattur á þessar vörur er einnig
hár á Íslandi, en áætlað er að íslensk
ar konur greiði um 230 þúsund krón
ur í virðisaukaskatt af dömubindum
og túrtöppum á ævinni. – sg

Taílenskur maður gengur yfir rauðglóandi kol á árlegri grænmetisætuhátíð á eynni Phuket. Kínverskættaðir Taílendingar fagna hátíðinni margir
hverjir með því að limlesta sig til heiðurs fornum goðum, til dæmis með því að skera á sér tunguna eða gata sig með nálum. Nordicphotos/Getty

Vilja kaupa íbúðir en eiga ekki peninga
Íbúðalánasjóður hefur sent 55 sveitarfélögum bréf og óskað eftir viðræðum um nýtingu á íbúðum í eigu sjóðsins. Sjóðurinn á yfir 1.500
íbúðir. Innan við helmingur þeirra er nú í útleigu. Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir bæinn áhugasaman en að fjármagn sé takmarkað.
að því að kanna hvort unnt sé
að koma því húsnæði sem Íbú
ðalánasjóður á í nýtingu. Annað
hvort þannig að sveitarfélögin
kaupi íbúðirnar til að leigja þeim
íbúum sveitarfélagsins sem þurfa
aðstoð við húsnæðisöflun eða
þannig að leigufélög og/eða verk
takar á staðnum kaupi. Einnig hafa
verið viðræður við sveitarfélög um
snyrtingu húsa og nauðsynlegar
úrbætur á eignum sjóðsins.
Borgarstjóra hafði ekki borist
bréf frá Íbúðalánasjóði þegar
Fréttablaðið spurðist fyrir í gær.
En borgin mun hafa áhuga á því
að kaupa íbúðir af Íbúðalánasjóði,
standi það til boða. Ármann Kr.

Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi,
segir að lýsing á eignasafninu hafi
ekki fylgt bréfinu frá Íbúðalána
sjóði. „En ég mun funda með þeim
og skoða málið,“ segir Ármann.
Gísli Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri á Ísafirði, segir að Ísa
fjörður sé með yfir 100 félagslegar
íbúðir sem séu yfirskuldsettar.
Bæjarfélagið hafi því ekki mikið
bolmagn til að kaupa íbúðir af
Íbúðalánasjóði. Þá sé sveitar
félagið að glíma við erfið verkefni,
sem mörg hver tengjast samskipt
um við ríkisvaldið. „En við höfum
alveg áhuga á að ræða málin. Orð
eru til alls fyrst og við viljum endi
lega leysa íbúðirnar úr þeirri krísu

Orð eru til alls fyrst
og við viljum
endilega leysa íbúðirnar úr
þeirri krísu sem þær hafa
verið í hjá Íbúðalánasjóði.
Gísli Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri á Ísafirði

sem þær hafa verið í hjá Íbúða
lánasjóði,“ segir Gísli Halldór.
Íbúðalánasjóður hafi ekki sett
pening í viðhald á íbúðunum til
þess að geta komið þeim í útleigu
og þær hafi því víða staðið auðar
og grotnað niður. „Jafnvel svo að

til skammar er,“ segir Gísli. Ekki
náðist tal af bæjarstjóra Akureyrar.
Guðlaugur Þór Þórðarson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
lagði áherslu á það í síðustu viku
að sölu á eignum Íbúðalánasjóðs
væri hraðað. Ekki yrði einungis
horft á sölu til sveitarfélaganna
heldur einnig einstaklinga. Guð
laugur Þór segist ekki hafa orðið
var við tregðu hjá Íbúðalánasjóði
til að selja, sérstaklega ekki hjá
nýjum stjórnendum sjóðsins. „Það
er ráðuneytið sem þarf að taka
ákvörðun um þetta,“ sagði Guð
laugur og vísar þar til velferðar
ráðuneytisins.
jonhakon@frettabladid.is

www.lyfja.is
- Lifi› heil

20%
afsláttur
af Panodil lausasölulyfjum

Panodil-dagar í október

Lægra
verð í
Lyfju

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 76538 10/15

SveitaStjórnarmál Íbúðalána
sjóður hefur sent 55 sveitarfé
lögum formlegt erindi þar sem
óskað er eftir viðræðum við við
komandi sveitarfélög um nýtingu
á íbúðum í eigu sjóðsins.
Þá hafa starfsmenn sjóðsins
verið í símasambandi við fjöl
marga framkvæmdastjóra sveitar
félaga síðustu daga. Fundir starfs
manna Íbúða lánasjóðs með
forsvarsmönnum sveitarfélaganna
hófust svo í síðustu viku.
Íbúðalánasjóður á í dag um
1.500 eignir, þar af eru einungis
um 700 í leigu. Samkvæmt upp
lýsingum frá sjóðnum stefna við
ræður við sveitarfélögin einkum

SÍÐASTI SÉNS!
AFNEMUM
VIRÐISAUKASKATT*

AF RAFTÆKJUM
DAGANA 15.-19. OKTÓBER

EINNIG FRÁBÆR SÉRTILBOÐ!
SÉRTILBOÐ

Dolce Gusto
MiniMe hvít/svört

74.995

verð áður 99.995

Módelnr. EDG305WB

Allt úrval fæst í Smáralind, Garðabæ og Kringlunni. Minna í öðrum verslunum. Gildir til 19.10 á meðan birgðir endast.

ekki er taxfree á sértilboðum

SÉRTILBOÐ

11.995

verð áður 16.995

ekki er taxfree á sértilboðum

LG 43" FHD LED TV
Módelnr. 43LF540
Upplausn: 1920 x1080p punktar

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ

7.995

94.995

verð áður 129.995

ekki er taxfree á sértilboðum

Philips 47"
Smart LED TV

verð áður 12.995

ekki er taxfree á sértilboðum

Módelnr 47PFT5609
Full HD 1920 x 1080p upplausn

SÉRTILBOÐ

19.995

Philips
Bluetooth heyrnatól

verð áður 29.995

ekki er taxfree á sértilboðum

Philips 2.1 Soundbar
heimabíókerfi
Módelnr. HTL2160

Módelnr. SHB6250

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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Verjandi í fíkniefnamáli
þarf ekki að víkja
Dómsmál „Ég held að þetta sé bara fordæmalaust, enda skildi ég aldrei hvað
bjó eiginlega að baki þessari kröfu,“
segir Hólmgeir Elías Flosason, verjandi
eins íslensku mannanna sem sitja í
gæsluvarðhaldi grunaðir um aðild að
umfangsmiklu fíkniefnasmygli.
Hæstiréttur hefur staðfest niðurstöðu héraðsdóms um að Hólmgeir
þurfi ekki að víkja sem verjandi í málinu. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu gerði þá kröfu þar sem hann
taldi að Hólmgeir hefði brotið fjölmiðlabann sem skjólstæðingur hans
sætti á gæsluvarðhaldstíma. Það hefði
hann gert með ummælum í Fréttablaðinu um að skjólstæðingur hans
lýsti yfir sakleysi sínu.
Hæstiréttur segir lögreglustjórann
ekki hafa leitt nægar líkur að því að

Hólmgeir Elías
Flosason heldur
áfram sem verjandi
í umfangsmiklu
fíkniefnamáli.
Mynd/vErsus

þær upplýsingar sem Hólmgeir veitti
gætu haft þau áhrif á rannsóknina að
næg efni væru til að takmarka rétt sakbornings til að ráða verjanda sínum.
„Niðurstaðan kemur mér ekkert
á óvart og er í samræmi við það sem
búast mátti við,“ segir Hólmgeir.
Fjórir menn, tveir Íslendingar og
tveir Hollendingar, voru úrskurðaðir í
gæsluvarðhaldi vegna smygls á tugum
kílóa af kókaíni og amfetamíni hingað
til lands með Norrænu 22. september
síðastliðinn. – ngy

Ljós og hiti
TY2007W
Vinnuljóskastari
á telescope fæti
400W ECO pera

5.390

TY2007X
Vinnuljóskastari ECO perur
2x400W tvöfaldur á fæti

TY2007K
Vinnuljóskastari
m handf 400W ECO
pera, 1,8m snúra

6.590

T38 Vinnuljós

3.290 5.590

Telescopic þrífótur
fyrir halogen lampa
SHA-2625
Vinnuljóskastari
Rone 28W m.
innst. blár. 1,8m
snúra

6.790

6.990

Rafmagnshitablásari
2Kw 1 fasa

6.890

Rafmagnshitablásari
5Kw 3 fasa

12.830

SHA-8083 3x36W Halogen

16.990

Kletthálsi 7, Reykjavík
Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is
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Íslendingar áfram með
æði fyrir iPhone-símum
iPhone 6S hefur selst mjög vel í forsölu og í fyrstu almennu söluviku sinni á
Íslandi. Tuttugu prósenta söluaukning varð í fyrstu vikunni milli ára hjá iStore.
ViðsKipti Nýjasta útgáfa iPhonesíma, iPhone 6S, kom til landsins
þann 9. október og hefur fyrsta
söluvika hans gengið gríðarlega vel
að sögn farsímaseljenda hér á landi
sem Fréttablaðið ræddi við.
Forsalan gekk einnig mjög vel
hjá fyrirtækjum sem stunduðu
hana. Nokkrir Íslendingar voru svo
spenntir að næla sér í nýjasta símann að fimmtán símar sem iSíminn
bauð til sölu tveimur vikum fyrir
almenna sölu, gegn 25 þúsund króna
aukagjaldi, seldust upp á tveimur
dögum.
Fyrstu upplögin seldust hratt upp
hjá mörgum, meðal annars hjá Maclandi og Nova.
„Salan hefur gengið alveg rosalega
vel hjá okkur vægast sagt. Ég skynja
að um 20 prósenta aukning sé á sölu
í fyrstu vikunni milli ára,“ segir Sigurður Þór Helgason, eigandi iStore.
Fyrsta upplagið hafi svo til selst upp.
Liv Bergþórsdóttir, forstjóri Nova,
tekur undir með Sigurði að salan á 6S
hafi gengið gríðarlega vel hjá þeim.
„Þegar nýjungar koma frá Apple er
eftirspurn alltaf mikil, það er raunverulega alltaf umframeftirspurn
fyrstu dagana,“ segir Liv. Hún segir
að salan hafi verið mjög góð hjá
Nova, hins vegar sé hún ekki alveg
jafn mikil og á iPhone 6.
„Þegar iPhone 5 og 6 komu á
markað var mikil breyting á tækjunum en aðeins minni breyting frá
5 í 5S og 6 í 6s,“ segir Liv.
Sigurður Stefán Flygenring, þjónustustjóri fyrirtækjasviðs Maclands,
segir að upphafssalan hafi verið
rosalega fín miðað við að um sé að
ræða S-tæki.
„Það hefur oft verið minni áhugi á
S-tækjum en hinum, en það er mikill
áhugi á 6S,“ segir Sigurður Stefán.
Svo virðist sem meiri eftirspurn sé

Íslenskt fjölskyldufyrirtæki
og framleiðsla síðan 1984

rose gold-liturinn er í miklu uppáhaldi hjá Íslendingum. nordicPHotos/GEtty

Salan hefur gengið
alveg rosalega vel
hjá okkur vægast sagt.
Sigurður Þór Helgason, eigandi iStore

eftir stærri símum. Símarnir í 64 GB
stærð hafa verið langvinsælastir hjá
Maclandi og iStore. Einnig hefur
verið meiri áhugi á 6S plus en á 6
plus í upphafssölu.
„Ég finn mikinn mun á plus-sölunni í byrjun. Þegar 6 plus kom fyrir
ári síðan fannst fólki það of stórt.
Fólk treysti sér ekki alveg í plúsinn og
fór þetta eina skref á milli í iPhone 6
en svo var mikið um það að fólk seldi
sexurnar sínar til að fara yfir í 6 plus
og seinni hlutann af þessu iPhone 6
ári þá voru jafnvel fleiri að kaupa 6
plus en 6,“ segir Sigurður.

Íslendingar virðast enn sækja
mikið í nýjungar. Nýjasti liturinn,
bleikur Rose gold, nýtur mikilla
vinsælda. Liv segir bleika símann
þann langvinsælasta hjá Nova.
Sigurður tekur undir með Liv. „Við
áttum ekki nóg af Rose gold-litnum,
annars hefði ég verið búinn að selja
helmingi meira. Við erum núna með
langan biðlista eftir honum,“ segir
Sigurður.
Space gray nýtur einnig áframhaldandi vinsælda. Gunnhildur
Ásta Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Vodafone, segir Space gray
64 GB áfram vera hvað vinsælastan
hjá Vodafone.
Sigurður Stefán segir Space gray
einnig áfram vinsælastan hjá Macland.
saeunn@frettabladid.is

Lægri hagvöxtur í Kína
gæti leitt til nýrrar kreppu

NÝ ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

ILMANDI KAFFIPÚÐAR
FRÁ TE & KAFFI

PIPAR \ TBWA • SÍA

Te og Kaffi hafa nú framleitt þrjár vinsælustu
kaffitegundir sínar sem kaffipúða. Sérvaldar
kaffibaunir sem halda bragðgæðum
og ilmi alla leið í bollann þinn,
Java Mokka, Espresso Roma og
French Roast.

Xi Jinping, forseti Kína, segir nýju fimm ára áætlunina munu vera gríðarlega mikilvæga fyrir efnahagslíf Kína. Fréttablaðið/aFP
Kína Kínverjar munu kynna þrettándu fimm ára áætlun sína í næstu
viku. Talið er að hún muni setja
tóninn fyrir efnahagslífið um allan
heim næstu ár. Sérfræðingar óttast
að nýja áætlunin lofi lægri hagvexti
en áður, sökum hruns hlutabréfamarkaðar í sumar og rólegra efnahagslífs í Kína.
Undanfarin ár hefur Kína lofað 7

prósenta hagvexti ár hvert. Sérfræðingar Credit Suisse telja Kínverja
mögulega hafa ýkt hagvöxt undanfarin misseri og því verði hagvaxtarspáin lægri. Þar sem hagvöxtur í
Kína nemur 32 prósentum af öllum
hagvexti heimsins, samkvæmt Credit Suisse, gæti þetta haft hrunáhrif
á hlutabréfamarkaði heimsins og
jafnvel komið af stað kreppu. – sg

NÝR MITSUBISHI OUTLANDER

TILFINNINGIN ER
ÓLÝSANLEG ÞAR
TIL ÞÚ PRÓFAR

Mitsubishi Outlander er kominn með nýtt útlit. Betur búinn fjórhjóladrifinn
fjölskyldubíll er vandfundinn og ekki skemmir verðið fyrir. Komdu í reynsluakstur og fáðu
tilfinninguna sem svo erfitt er að lýsa – jafnvel eftir að þú prófar.
Mitsubishi Outlander
Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn frá:

5.390.000 kr.
FYRIR HUGSANDI FÓLK
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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Loftslagsbreytingar bæði stærsta ógnin
og mesta tækifærið á norðurslóðum
Sérfræðingur í norðurslóðum hjá Evrópusambandinu telur að loftslagsbreytingar geti falið mikil tækifæri í sér í nýjum siglingaleiðum
og fiskiafla á svæðinu. Væntingar vegna olíu og gass séu miklar og tækifæri felist í hlýnun sjávar þegar kemur að fiskveiðum.
Umhverfismál Áhrif loftslagsbreytinga eru stærsta áhyggjuefni Evrópusambandsins í norðurslóðamálum.
Það gætu verið mikil efnahagsleg
tækifæri á norðurslóðum, meðal
annars með nýjum siglingaleiðum,
hins vegar verður að meta áhætturnar áður en lagt er í ný verkefni.
Þetta er mat Dearbhla Doyle, sérfræðings hjá Evrópusambandinu
(ESB) í norðurslóðamálum.
Doyle er stödd hér á landi til að
kynna norðurslóðastefnu Evrópusambandsins, en hún hefur unnið
að nýrri stefnu sambandsins sem
verið er að leggja lokahönd á drög
að. Doyle kynnti stefnuna á fimmtudaginn á Trans Arctic Agenda ráðstefnunni, sem Rannsóknasetur um
norðurslóðir við Háskóla Íslands
stendur fyrir í samstarfi við Rannsóknaþing norðursins og áttunda
opna þing þess. Hún kynnti hana svo
einnig í Hörpu í gær á Arctic Circle
ráðstefnunni.
Evrópusambandið hefur látið sig
málefni norðurslóða mikið varða og
hefur fjárfest 1,14 milljarða evra, jafnvirði 160 milljarða íslenskra króna, til
þróunar á norðurslóðasvæði Evrópusambandsins og nágrannasvæðum

þess. Í sjöundu rammaáætlun sinni
hefur ESB einnig fjárfest 200 milljónir
evra, jafnvirði 28 milljarða íslenskra
króna, til alþjóðlegs rannsóknastarfs
á svæðinu.
Doyle segir nýja stefnu ESB ekki
vera mjög frábrugðna þeirri frá
árinu 2012. Áfram verði sjónum
beint að þremur sviðum: þekkingu,
ábyrgð og þátttöku. Hins vegar verði
lagt meira upp úr því að samtvinna
stefnur ESB um málefnið. „Við erum
einnig að skoða það hvernig styrkir
til norðurslóða geti unnið meira
með fjárfestingum meðlimaríkja á
svæðinu,“ segir Doyle.
Aðspurð segir Doyle loftslagsbreytingar vera bæði stærstu ógnina og mesta tækifærið fyrir ESB á
norðurslóðum. Erfitt sé að meta
tækifærin, mikil óvissa ríki um hvað
sé að finna á svæðinu í kjölfar loftslagsbreytinga.
„Það eru miklar væntingar vegna
olíu og gass sem gæti verið á
svæðinu. Svo eru tækifæri vegna
hlýnunar vatnsins þegar kemur að
fiskiafla. Það eru líka mikil tækifæri fyrir ESB vegna opnunar nýrra
siglingaleiða þar sem ESB er stórt
viðskiptasvæði,“ segir Doyle. Hún

ítrekar að ESB fylgi varúðarreglum á
svæðinu og að mikilvægt sé að sýna
nærgætni. Því hafi ESB dregið verulega úr leit á svæðinu, þangað til það
fær frekari vísindaleg gögn. Stærsta
ógnin sem ESB stendur frammi fyrir
á norðurslóðum er sama ógn og
norðurslóðir standa frammi fyrir;
áhrif loftslagsbreytinga, ásamt því
hvernig hægt sé að samræma áhrifin
við efnahagsþróun á svæðinu.
Evrópusambandið vill verða
öðrum til fyrirmyndar á svæðinu.
„ESB er leiðandi á sviði loftslagsbreytinga, hins vegar mun það
ekki hafa áhrif nema önnur lönd
taki á skarið. Þess vegna tel ég að
ráð eins og Hringborð norðurslóða þar sem fjölbreytt lönd sem
eiga hagsmuna að gæta á svæðinu
koma saman skipti miklu máli.
Við teljum reglur sem við setjum
evrópskum fyrirtækjum sem starfa
á norðurslóðasvæðum af hinu góða
og fyrirmynd til handa fyrirtækjum
annarra þjóða. Auðvitað getum við
einungis haft áhrif á það sem gerist
innan Evrópusambandsins, en
varðandi það að setja viðmið er þátttaka okkar mikilvæg,“ segir Doyle.
sæunn@frettabladid.is

Doyle telur jákvætt
að Reykjavík sé vettvangur umræðna um
norðurslóðir

Dearbhla Doyle er sérfræðingur hjá
Evrópusambandinu í málefnum norðurslóða. Fréttablaðið/StEFán KarlSSon

„Ég tel að það sé gott að fólk hér
komi saman til að ræða þessi málefni. Mér finnst Arctic Circle mjög
tilkomumikið þegar kemur að ræðumönnum. Það er líka gott fyrir okkur
sem erum að móta stefnu og höfum
unnið hana með meðlimaríkjum,
og fengið innsýn Bandaríkjanna og
Kanada, að fá annað sjónarhorn.
Þegar maður kemur á viðburði eins
og þennan upplifir maður sjónarhorn allra annarra hagsmunaaðila,
meðal annars atvinnulífsins,
iðnaðarins, fræðimanna og annarra
samfélaga og ég held að það sé
mjög gagnlegt,“ segir Doyle.
Hún segir Evrópusambandið almennt hafa mikinn áhuga á að ræða
við Ísland um margvísleg málefni.
„Eitt aðalmálefnið er EES-samningurinn, en ég tel að við getum
unnið saman að mörgum öðrum
málefnum,“ segir Doyle.
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Reglur eru
ekki mikilvægari en
framtíð
þriggja barna
sem hafa
fundið öruggt
skjól á Íslandi
þar sem þau
eru farin að
eignast vini í
skólanum,
spila fótbolta í
frístundum og
láta sig
dreyma um
bjarta og
gæfuríka framtíð alveg eins
og hin börnin
í hverfinu.

imm manna fjölskyldu frá Albaníu var í liðinni
viku synjað um dvalarleyfi á Íslandi af Útlendingastofnun. Í synjun stofnunarinnar kemur fram að
fjölskyldan sé ekki metin sem flóttafólk þar sem
henni stafi ekki lífshætta af því að snúa til heimalandsins
né eigi hún þar á hættu ofsóknir. Á þessum forsendum er
þessari fimm manna fjölskyldu, hjónum og börnum þeirra
þremur, meinað um að dvelja áfram á Íslandi og lifa hér
sínu lífi, sjálfu sér og samfélaginu til góðs.
Það hefur reyndar komið fram að fjölskyldufaðirinn, sem
er sonur fyrrverandi foringja í kommúnistaflokknum, hafi
orðið fyrir skotárás, húsið hefur verið tekið eignarnámi,
börnunum hefur verið neitað um skólavist og fjölskyldan
hefur ávallt verið sett aftast í röðina á heilsugæslu og svo
mætti áfram telja. En þetta virðist þó ekki duga Útlendingastofnun. Þar þarf meira til. Kannski nokkur skotsár eða
vottorð upp á að viðkomandi hafi mátt sæta pyntingum eða
einhverju viðlíka. Það er reyndar erfitt að átta sig á því hvað
þarf til nema fyrir fólkið á Útlendingastofnun.
Á undanförnum árum hafa ákvarðanir Útlendingastofnunar ítrekað vakið hneykslan og reiði almennings á
Íslandi. Þjóðin stendur í sífelldum undirskriftasöfnunum,
beiðnum, áskorunum og guð má vita hverju en stofnunin
hefur staðið fast á stífu regluverki sama á hverju dynur.
Reglur geta vissulega verið góðar til síns brúks en þær eru
þó samt ekki mikilvægari en manneskjur. Reglur eru ekki
mikilvægari en fimm manna fjölskylda, líf hennar og velferð. Reglur eru ekki mikilvægari en framtíð þriggja barna
sem hafa fundið öruggt skjól á Íslandi þar sem þau eru farin
að eignast vini í skólanum, spila fótbolta í frístundum og
láta sig dreyma um bjarta og gæfuríka framtíð alveg eins og
hin börnin í hverfinu.
Útlendingastofnun heyrir undir innanríkisráðuneytið
og það þýðir að þaðan kemur vald stofnunarinnar. Valdið
til þess að taka ákvörðun um líf og framtíð fjölskyldunnar
í Laugarnesinu og fjölmargra fleiri sem hingað leita hjálpar
í sárri neyð.
Endalausar fréttir af óskiljanlegum úrskurðum
stofnunarinnar, að ógleymdri skammarlegri vanrækslu á
réttindum barna til skólavistar, geta ekki verið ráðherra
velþóknanlegar. Ólöf Nordal innanríkisráðherra hefur því
einstakt tækifæri til þess að hafa áhrif á líf þessa fólks og
reyndar fjölmargra fleiri til betri vegar. Hún hefur tækifæri til þess að gera það sem fyrirrennarar hennar hefðu
kannski átt að gera fyrir margt lifandis löngu en það er að
sjá til þess að það sé samræmi á milli þeirrar mennsku og
þess kærleiks sem þjóðin hefur að gefa og þeirra áherslna
sem Útlendingastofnun vinnur eftir. Sé svigrúmið ekki til
staðar innan ramma laganna þá er verkefnið einfaldlega
að breyta lögunum. Það má ekkert vera ómögulegt þegar
kemur að velferð fólks við þessar aðstæður.
Eins og staðan er í dag virðist manni helst að Útlendingastofnun sé á endalausum flótta undan mennskunni. Öllum
er vísað úr landi sem mögulegt er að vísa úr landi. Allt í
krafti regluverksins á kostnað mennskunnar. Þessu verður
að linna og það strax.

TRÍLÓGÍA
1 HRINGUR + KÓK
OG ANNAR
HRINGUR FRÍTT

599 KR.

R

Frá degi til dags

Nístandi niðurstaða

Það nístir mann að sjá fréttir af
barnafjölskyldum frá fjarlægum
ríkjum sem neitað er um dvalarleyfi
hér á landi. Nærtækustu dæmin eru
albönsk fjölskylda og önnur sýrlensk. Ekki virðast þessar barnafjölskyldur ógna okkur sem hér bjuggum
fyrir. Foreldrarnir virðast reiðubúnir
til að vinna og gera gagn í samfélaginu og börnin virðast vel liðin
meðal jafnaldra. Tilgangsleysi þess
að senda þau burt virðist algert. En
Útlendingastofnun telur að í Albaníu
sé ekki næg neyð til að forsvaranlegt
sé að taka á móti fólki þaðan. Og Sýrlendingar, sem eiga hæli í Grikklandi,
hafi ekkert hingað að sækja. Stefna
stofnunarinnar í málefnum hælisleitenda krefst frekari skýringa.
Þungur róður
Sjálfstæðisflokkurinn heldur landsfund um næstu helgi og er málefnastarf í undirbúningi. Fréttastofa
Stöðvar 2 greindi frá drögum að tillögu efnahags- og viðskiptanefndar í
peningamálum og leggur flokkurinn
aukna áherslu á stuðning við
krónuna sem framtíðargjaldmiðil.
Drög nefndarinnar eru nokkuð skýr
og skorinort. Það er reyndar alltaf
fagnaðarefni þegar stefna stjórnmálaflokka liggur skýrt fyrir, en
miðað við hve klofinn flokkurinn
er í málinu má vænta þess að það
verði harður róður fyrir nefndina að
fá ályktunina samþykkta óbreytta
á 1.000 manna landsfundi. Sérstaklega þegar horft er til þess hve klofin
afstaða flokksins er til málefnisins.

Ég er líka brjáluð!

É

Margrét María
Sigurðardóttir
umboðsmaður
barna

Ég tek undir
með ungmennaráði
UNICEF
á Íslandi:
Börn eiga
ekki heima
á biðlistum!

g vil byrja á því að þakka öllu því flotta unga
fólki sem hefur stigið fram á undanförnum
dögum til þess að vekja athygli á fordómum og
úrræðaleysi í geðheilbrigðismálum barna hér
á landi. Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn rétt á besta mögulega heilsufari
sem hægt er að tryggja. Auk þess er skylt að tryggja
börnum þroskavænleg skilyrði, þannig að þau nái
sem bestum andlegum, líkamlegum og félagslegum
þroska.
Ljóst er að þessi réttindi eru ekki tryggð hér á landi,
en í dag þurfa börn með hegðunar- og geðraskanir
oftar en ekki að bíða í marga mánuði eða jafnvel ár
eftir greiningu og þjónustu við hæfi. Þetta er langur
tími í lífi barns og ef barn fær ekki þjónustu við hæfi
án tafar getur það haft alvarleg og varanleg áhrif á
þroska þess og heilsu til framtíðar.

Íslenska ríkið brýtur á mannréttindum barna
Umboðsmaður barna hefur ítrekað bent á að íslenska
ríkið sé að brjóta alvarlega á mannréttindum barna
að þessu leyti, en því miður hefur það haft takmörkuð
áhrif. Ég er því óendanlega þakklát að sjá ungt fólk
nýta rétt sinn til þess að tjá sig og vekja athygli á því
að staða þessara mála hér á landi sé óásættanleg.
Ungmennaráð UNICEF á Íslandi stendur nú fyrir
átakinu Heilabrot, en með því er ætlunin að varpa
ljósi á alvarleika málsins og skora á yfirvöld að bregðast við. Þau hafa notað myllumerkið #viðerumbrjáluð
sem er að mínu mati vel við hæfi. Ég vil því nota tækifærið til þess að segja að ég er líka brjáluð! Brjáluð yfir
því að börnum sé ekki tryggð sú þjónusta sem þau
eiga rétt á. Ég skora á heilbrigðisráðherra, Alþingi og
aðra opinbera aðila að hlusta á börn og ungmenni og
bregðast við þessum vanda sem fyrst.
Ég tek undir með ungmennaráði UNICEF á Íslandi:
Börn eiga ekki heima á biðlistum!
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Í dag

Bara fólk

Opið bréf til félags- og
húsnæðismálaráðherra

Guðmundur
Andri Thorsson

Ellen Calmon
formaður ÖBÍ

rithöfundur

Hver er flóttamannavandinn?
Ísland er furðulega lokað land.
Miðað við stífa löggjöf og
smásmugulega fram
göngu íslenskra
yfirvalda mætti
ætla að hér
væri veru
legt flótta
manna
vandamál
í þröng
b ý l u
l a n d i
– hvergi
þver fót
að fyrir
flótta
mönnum
og að Íslend
ingar hefðu
verulegan ama
af straumi fólks
hingað sem hefði þá
hugsjón eina í lífinu að leggj
ast upp á hina harðduglegu Íslend
inga. Þetta er vel að merkja ekki
útlegging á afkimum umræðunnar,
þar sem vansælar manneskjur næra
hatur á bláókunnugu fólki sem þær
vita ekkert um: Það er sjálfur grund
völlur stefnunnar sem hér er rekin
gagnvart fólki sem hingað leitar; að
flóttamannastraumur til Íslands sé
vandamál.
Óvelkomnast – sekast – virðist
það fólk sem hefur ekki vottorð upp
á að í upprunalandi sínu sé styrjöld
eða það verði tekið af lífi í heima
landi sínu – en langar einfaldlega
til þess að gera eins og Íslendingar
gera um þessar mundir í Noregi: að
leita að betra lífi, betra kaupi, betri
vinnu, betra samfélagi, framtíð fyrir
börnin.
Í rauninni er naumast við annan
vanda að etja hér en þann sem
hlýst af einstrengingslegri stefnu
yfirvalda í innflytjendamálum.
Þeir sem hingað koma, og eru ekki
á vegum verktaka eða hjá starfs

Sú stefna hefur beinlínis
verið mörkuð að þeir útlendingar sem hér starfa skuli
eingöngu gera það á vegum
verktaka eða hjá sérstökum
starfsmannaleigum, búa í
ósamþykktu verksmiðjuhúsnæði fjarri mannabyggðum,
stundum margir saman á
litlu svæði, og sinna vinnu
sinni þar til þeir fara aftur
heim, og hafa helst engan
Íslending hitt.
mannaleigum, eru óðara lok
aðir inni í einhverju steinsteyptu
einskismannslandi þar sem þeir
mega húka aðgerðalausir mán
uðum saman eins og í nokkurs
konar störukeppni og bíða eftir því
að skorið verði úr um það hvort
þeir teljist nægilega ofsóttir til að
verðskulda landvist hér. Sú stefna
hefur beinlínis verið mörkuð að
þeir útlendingar sem hér starfa
skuli eingöngu gera það á vegum
verktaka eða hjá sérstökum starfs
mannaleigum, búa í ósamþykktu
verksmiðjuhúsnæði fjarri manna
byggðum, stundum margir saman
á litlu svæði, og sinna vinnu sinni
þar til þeir fara aftur heim, og hafa
helst engan Íslending hitt. Engu er
líkara en að Ástandsnefndin sé enn
að störfum og Jóhanna Knudsen á
þönum við að bægja burt óhreinum
útlendingum.

Réttindi handa öllum
Allt er þetta bara fólk. Við gleymum
því stundum. Og líka hinu sem Ari
skáld Jósefsson sagði okkur: að fólk
er „alveg lýgilega gott“.
Í umræðunni er allt kapp lagt á að
sveipa umsækjendur um landvist
sem annarlegustum einkennum,
hvort sem litið er á útlit, húð
lit, venjur, matarsiði,
tungutak og náttúr
lega trúarbrögð,
sem er nokk
urn veginn
tilgangs
lausasta
þrætu
epli
í
heimi og
vi n s æ l t
eftir því
vegna
þess að
það leiðir
aldrei til
n o k ku r ra r
niðurstöðu.
En allt er þetta
bara fólk. Það trúir
á þetta og hitt og ekki
neitt, það langar í þetta og
hitt, dreymir um sómasamlegt líf;
reglulega vinnu, huggulegt hús
næði, ánægjuleg samskipti við vini
og kunningja og góða menntun til
handa börnum sínum svo að þau
geti með tíð og tíma orðið að nýtum
þegnum.
Hér er gott að vera, miðað við
ýmsa aðra staði á jörðinni. Á Íslandi
er efnað samfélag og og ef við berum
gæfu til að jafna betur þeim gríðar
lega auði sem hér er skapaður gæti
framtíðin orðið björt hér, hjá ungri
og velmenntaðri þjóð. Einstakling
arnir hafa hér margvísleg réttindi,
sem náðst hafa með samtakamætti
og harðdrægni almannasamtaka.
Þetta eru eftirsóknarverð rétt
indi sem allar manneskjur ættu að
njóta: frelsi til orðs og æðis og afl til
að semja um kaup og kjör, skipta
um vinnu, flytja, kjósa. En réttindi
okkar mega aldrei vera forréttindi
eða sérréttindi og við eigum að
bjóða allar manneskjur velkomnar
sem vilja njóta þeirra.

V

ið hjá Öryrkjabandalagi Ís
lands höfum ítrekað lýst yfir
miklum áhyggjum af stöðu
einstaklinga sem búa við skertar
greiðslur almannatrygginga vegna
fyrri búsetu erlendis. Þessir einstak
lingar fá aðeins hlutfall af lífeyri
almannatrygginga og oftast engar
greiðslur erlendis frá. Því þurfa þeir
að reiða sig á heildartekjur sem eru
langt undir öllum tekjuviðmiðum, þar
með talið framfærsluviðmiðum skv.
lögum um félagslega aðstoð. Á árinu
2012 voru 33 örorkulífeyrisþegar með
heildartekjur undir 80.000 kr.
Við teljum að á þessu vandamáli
þurfi að taka með heildstæðum hætti,
en hér er lögð til lausn á brýnasta
vanda þessa hóps. Um er að ræða
aðgerð sem hægt er að framkvæma
strax þrátt fyrir að enn sé unnið að
endurskoðun almannatrygginga.
Við teljum þörf á tafarlausu inngripi
stjórnvalda.

Ætlað að tryggja skilgreinda
lágmarksframfærslu
Lög nr. 99/2007 um félagslega aðstoð
hafa meðal annars það hlutverk að
tryggja að heildartekjur lífeyrisþega
séu ekki undir ákveðnum skilgreindum
framfærsluviðmiðum, en fyrir árið 2015
eru þessi viðmið kr. 193.962 án heimil
isuppbótar og kr. 225.070 með heimilis
uppbót. Sérstök framfærsluuppbót er
greidd til lífeyrisþega með heildartekjur
undir ofangreindum framfærsluvið
miðum til þess að heildartekjur þeirra
nái þessum viðmiðum.
Í svari þáverandi félags og trygg
ingamálaráðherra við fyrirspurn um
lágmarksframfærslu segir að með
lögfestingu ákvæðis um sérstaka
uppbót til framfærslu væri öllum líf

eyrisþegum tryggð samkvæmt lögum
ákveðin lágmarksfjárhæð til fram
færslu á mánuði. Skv. frétt á heima
síðu TR, dags. 13.9.2012, var það gert
sökum þess að það var „mat manna
að bótaflokkar almannatrygginga
kerfisins nægðu ekki til framfærslu
lífeyrisþega …“. Framkvæmd ákvæðis
ins hefur þó verið með þeim hætti að
sérstök uppbót til framfærslu lífeyris
þega hefur verið skert á grundvelli
fyrri búsetu erlendis með sama hætti
og aðrir bótaflokkar, þvert gegn til
gangi þess. Búsetuskerðing sérstakrar
framfærsluuppbótar byggir einungis
á reglugerðarákvæði.

Peningarnir eru til
Við samanburð á fjárlögum ársins
2014, þar sem áætlaðar voru 2.687,6
milljónir króna fyrir liðinn „sér
stök uppbót lífeyrisþega“, og svo
útgjöldum Tryggingastofnunar ríkis
ins (TR) vegna liðarins, má sjá að TR
nýtti einungis 2.196 milljónir króna.
Því var fjárlagaliðurinn ekki að fullu
nýttur þrátt fyrir augljósa þörf þeirra
sem málið varðar. Eftir stóðu 491,6
milljónir sem hefði klárlega mátt nýta
í þeirra þágu.
Leið til lausnar
Það er á ábyrgð stjórnvalda að tryggja
öllum viðunandi lífskjör. Leiðin til
lausnar er í sjálfu sér mjög einföld.
Hún felur í sér að lögunum verði aftur

október

Það er á ábyrgð stjórnvalda
að tryggja öllum viðunandi
lífskjör. Leiðin til lausnar er
í sjálfu sér mjög einföld. Hún
felur í sér að lögunum verði
aftur beitt í samræmi við tilgang þeirra.
beitt í samræmi við tilgang þeirra og
að umrætt reglugerðarákvæði (3. mgr.
15. gr. reglugerðar nr. 1052/2009)
verði fellt úr gildi. Umrædd lausn
leysir vanda einstaklinga sem búa við
afar bág kjör vegna lágra tekna. Ráð
herra er hér með hvattur til þess að
taka af skarið í þessu máli og bæta úr
þessu fyrir aðra umræðu fjárlaga 2016.
Nú stendur ÖBÍ fyrir undirskrifta
söfnun þar sem allir 18 ára og eldri eru
hvattir til að skora á stjórnvöld að full
gilda samning Sameinuðu þjóðanna
um réttindi fatlaðs fólks á haustþingi
2015. Samningurinn er leiðarvísir að
því hvernig tryggja skal fötluðu fólki
mannréttindi og tækifæri til jafns við
aðra í lífinu og gera því þannig kleift
að vera virkir þátttakendur í samfé
laginu. Tryggjum öllum jafnan rétt og
skrifum undir á www.obi.is.

á hinum þekktu
gólfþvottavélum
frá TASKI

TILBOÐ

sjá tandur.is

ATA R N A

Íslenskri fjölskyldu var synjað um
dvalarleyfi í Tromsö í Noregi þar eð
sýnt þótti að fólkið væri einungis
þangað komið í leit að betri lífs
kjörum. Maður einn upprunalega
frá Djúpavogi var sendur burt frá
Kópavogi og aftur til Vestmanna
eyja þar sem hann hafði þegar
fengið starf og gat hann ekki sýnt
fram á að annað vekti fyrir honum
með vistaskiptunum en ævintýra
löngun. Konu einni var neitað um
kaup á kjallaraíbúð í Karfavogi og
hún send aftur í Grundargerði því
að hún gat ekki sýnt fram á að aðrar
ástæður væru fyrir flutningum en
að hún vildi að börnin hennar færu
í Vogaskóla.
Fáránleg dæmi? Svo sannarlega
– en svo sem ekkert fáránlegri en
úrskurðir Útlendingastofnunar
að undanförnu sem vakið hafa
almenna undrun og hneykslun: nú
síðast á að reka albanska fjölskyldu
úr landi, hjón með þrjú börn sem
eru að byrja í skóla. Af hverju? Ja,
þau hafa væntanlega ekki sýnt nóg
samlega fram á eitthvað; væntan
lega að þau séu í lífshættu verði
þau rekin burt, og sönnunarbyrðin
þyngri en í kynferðisglæpamálum
í Hæstarétti. Ekki einu sinni sýr
lenskum hjónum með tvö lítil börn
tekst að sýna þessari þungbúnu
stofnun fram á að stríðsástandi ríki
í landi sínu. Burt með þau. Forsenda
kerfisins er alltaf sú, að þau sem hér
vilja búa séu sek uns annað sannist.
Sek um hvað? Að vilja búa sér og
sínum góð lífskjör.
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• Úrval hágæða gólfþvottavéla
• Öflug viðgerða- og varahlutaþjónusta

Sími 510 1200 / tandur.is

sport
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Skosk hjörtu brustu eftir dramatískt tap á HM í rúgbý

MÁNUDAGUr

Domino’s-deild karla

Tindastóll - Stjarnan

79-68

FSu - ÍR

81-91

Grindavík - Höttur

86-74

Snæfell - Njarðvík

73-84

Stigahæstir: Darrel Lewis 23 – Justin
Shouse 22, Al’lonzo Coleman 22/13 frák.

Stigahæstir: Christopher Caird 24 – J.
Mitchell 23/13, Oddur Kristjánsson 20.

Stigahæstir: Jón Axel Guðmundsson 24/10
frák./11 stoðs. – Tobin Carberry 28/8 frák.

Stigahæstir: Sherrod Wright 24 – Logi
Gunnarsson 23, Marquise Simmons 21/14.

Evrópuleikir í handbolta

Fram - Grude A.

28-27

Zominak - Haukar

24-29

ÍBV - Hapoel

31-22

Markahæstar: Ragnheiður Júlíusdóttir 8,
Elísabet Gunnarsdóttir 4, Marthe Sördal 4.

Markahæstir: Janus Daði Smárason 9,
Brynjólfur Snær Brynjólfsson 7.

Markahæstir: Hákon Daði Styrmisson 7,
Theodór Sigurbjörnsson 5.

Olís-deild kvenna

Haukar - Stjarnan

25-19

Fjölnir - ÍR

25-18

Draumurinn um EM úr sögunni

HK - FH

18-23

Selfoss - Grótta

18-23

Guðlaugur Victor Pálsson verður frá næstu níu mánuðina eftir alvarleg meiðsli aftan í læri. Guðlaugur fékk í
fyrstu ranga greiningu en gengst undir aðgerð í dag. Hann var nýkominn til nýs félags þegar hann meiddist.

ÍBV - KA/Þór

32-20

Valur - Fylkir

25-18

Markahæstar: Maria Pereira 11 - Helena Rut
Örvarsdóttir 6.

Skotland er úr leik á HM í rúgbý sem nú fer fram í Englandi eftir sárgrætilegt tap gegn Ástralíu, 35-34. Ástralía tryggði sér sigurinn með umdeildu
víti seint í leiknum. Ástralía, Suður-Afríka, Nýja-Sjáland og Ástralía eru öll komin áfram í undanúrslit keppninnar. NoRdicpHoToS/GeTTy

FótbOlti Guðlaugur Victor Pálsson
gengst í dag undir aðgerð vegna
alvarlegra meiðsla í vöðva aftan
í læri en talið er að hann verði
frá keppni næstu níu mánuðina.
„Gríðarlegt áfall,“ segir Guðlaugur
sem leikur með Esbjerg í Danmörku.
„Tímabilið er bara búið,“ sagði
Guðlaugur í samtali við Fréttablaðið
í gær. Það er algengt að íþróttamenn,
ekki síst knattspyrnumenn, togni
í vöðva aftan í læri (e. hamstring),
en Guðlaugur varð fyrir því óláni
að vöðvinn rifnaði. „Ég hef rætt
við marga lækna og sjúkraþjálfara.
Þetta eru afar óalgeng meiðsli,“ segir

Guðlaugur sem meiddist eftir að
hafa lent í samstuði við markvörð
Lyngby í bikarleik.
Guðlaugur fékk sendingu inn í
teig og var að teygja sig í boltann
með löppinni þegar hann fékk
markvörðinn á sig, með þeim
afleiðingum að það ofteygðist á
vöðvanum og hann rifnaði.
„Þetta er eins óheppilegt og það
gerist. Markvörðurinn ætlaði að kýla
boltann í burtu en lendir á mér með
þessum afleiðingum,“ segir Guðlaugur
Victor sem hafði skorað og verið valinn maður leiksins í sínum fyrsta leik
með Esbjerg aðeins tíu dögum áður.

„Í fyrstu var talað um slæma
tognun og að ég yrði frá í 4-6 vikur,“
segir Guðlaugur sem meiddist fyrir
tæpum fjórum vikum . „En svo kom
í ljós að greining læknanna var röng.
Ég fór í aðra myndatöku og þá kom
rifan í ljós,“ segir Guðlaugur sem
hafði háleit markmið fyrir tímabilið.
„Ég var keyptur fyrir háa upphæð
og því góð pressa á mér. Svo má ekki
gleyma að ég fór frá Helsingborg
(í Svíþjóð) til að komast aftur í
mína stöðu og vinna mig nær
landsliðinu. En það er núna farið út
um gluggann,“ segir Guðlaugur sem
á fjóra A-landsleiki að baki.

Verð Kr.

Verð Kr.

29.900,-

Markahæstar: Þórhildur Braga Þórðardóttir
6 - Ingibjörg Pálmadóttir 9.

Markahæstir: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 11 - Eva Björk Davíðsdóttir 5.

Markahæstir: Greta Kavaliuskaite 7, Drífa
Þorvaldsdóttir 7 - Birta Fönn Sveinsdóttir 4,
Hulda Bryndís Tryggvadóttir 4.

Markahæstir: Morgan McDonald 5, Íris Ásta
Pétursdóttir 5 - Patricia Szölösi 6.

Um helgina
19.15 Keflavík - Haukar TM-höllin
19.15 KR - Þór Þ.
DHL-höllin
19.00 Swansea - Stoke
21.00 Messan
22.30 Körfuboltakvöld

Sport 2
Sport 2
Sport

Verð Kr.

Verð Kr.

399.900,-

134.900,-

135Nm.
ÁTAK

1626Nm.
LOSUN

MW 4933 4512 53
Verð Kr.

eirikur@frettabladid.is

117.900,-

Hleðsluhöggborvél
M18 FPD-502C
16mm með höggi
og skrúfvél
2x5,0Ah rafhlöður

84.900,-

Hann segir að stuðningur allra
hjá Esbjerg hafi verið góður og að
það komi ekkert annað til greina
fyrir hann en að koma enn sterkari
til baka en hann var áður. Glíma
Guðlaugs við andleg veikindi hefur
verið til umfjöllunar síðastliðin ár
og hann segir að sú reynsla hjálpi
sér nú. „Ég hef verið að vinna í
sjálfum mér í dágóðan tíma og
þó svo að þetta sé slæmt er þetta
ekki það versta sem hefur komið
fyrir mig. Ég hef unnið mig úr verri
aðstæðum og get unnið mig til
baka úr þessu.“

Markahæstar: Díana Kristín Sigmarsdóttir
7 - Sólveig Lára Kristjánsdóttir 10.

Herslulykill 3/4"
M18 CHIWF34-502C
Átak: 508/1016Nm.
2x5,0Ah rafhlöður

MW 4933 4481 05

Verð Kr.

140.900,Segulstandsborvél
M18 FMDP-502C
Geta: 38mm.
Pressfittings töng M18 BLHPT-202C Hleðsla: 40 göt 18mm. í 6mm. stál.
Geta: 110mm. 2x2,0Ah rafhlöður. 2x5,0Ah rafhlöður.

Hefill M18 BP-402C
Geta: 82mm x 0-2mm.
Fals: 10,7mm. 2x4,0Ah rafhlöður.

MW 4933 4511 14

Vifta
125mm Slípirokkur með bremsu MW 4933 4511 32
M18 AF-0
M18 CAG125XPDB-502C
Spenna: 18V og 230Volta
Síðumúla
Loftmagn: 1290m³ klst. Án rafhlöðu. 2x5,0Ah rafhlöður.

MW 4933 4510 22

MW 4933 4510 11

MW 4933 4510 12

11 - 108 Reykjavík Sími 568-6899
Póstfang: vfs@vfs.is Netsíða: www.vfs.is

FRÉTTASTOFA STÖÐVAR

FLEIRI HORFA Á FRÉTTIR
STÖÐVAR 2 EN RÚV
Síðustu vikurnar hafa fleiri horft á sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 en RÚV.* Við þökkum traustið og ætlum að halda áfram að
gera okkar besta við að flytja landsmönnum vandaðar fréttir af innlendum og erlendum vettvangi. Takk fyrir okkur.
365.is Sími 1817
*Samkvæmt rafrænum ljósvakamælingum Gallup vikurnar 37–41 2015. Síðustu 2 vikur hafa fleiri í aldurshópnum 12–80 ára horft á fréttir Stöðvar 2. Einnig hafa síðustu 5 vikur fleiri í aldurshópnum 12–54 ára horft á fréttir Stöðvar 2.
Miðað er við meðaláhorf á hverja mínútu dagskrárliðar.
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Sýndum að við erum bestar
Sara Björk Gunnarsdóttir
og Guðbjörg Gunnars
dóttir urðu meistarar
með liðum sínum í Sví
þjóð og Noregi. Rosen
gård hlaut sinn þriðja
titil í röð í Svíþjóð, sem
hafði ekki gerst í 64 ár.

Erfiðasta tímabilið mitt
„Þetta er gríðarlega sætt,“ sagði
Sara björk við Fréttablaðið í gær.
„ekki síst þar sem tímabilið hefur
verið erfitt. en að lokum sýndum
við hversu góðar við erum með því
að klára tímabilið með 5-0 sigri á
sterku liði Linköping. Við náðum
að sýna úr hverju við erum gerðar.“
Það gekk á ýmsu hjá rosengård í
sumar. Félagið missti þjálfara sinn
vegna veikinda og fékk nýjan í byrjun
ágústmánaðar. Þá urðu nokkrar
breytingar á leikmannahópi liðsins
og rosengård missti „heimsklassa“
leikmenn eins og Sara segir sjálf.
„Það tók tíma að aðlagast nýjum
leikmönnum og nýjum þjálfara og
að því leyti var þetta tímabil eitt
það erfiðasta síðan ég kom. en það
gerir titilinn enn sætari fyrir vikið.“
Samningslaus næsta sumar
Sara björk hefur á sínum fimm
árum í malmö fjórum sinnum orðið
meistari en samningur hennar við
rosengård rennur út næsta sumar.
hún hefur rætt framhaldið lítillega
við forráðamenn félagsins.
„Það hefur engin ákvörðun verið
tekin. mér líður afar vel í malmö og
það væri erfitt að fara. Það verður að
koma í ljós næsta sumar hvort ég tel
mig þurfa nýja áskorun,“ segir Sara
björk.

Nýjast

Enska úrvalsdeildin
Tottenham
0 – 0 Liverpool
West Brom
1 – 0 Sunderland
Southampton 2 – 2 Leicester
Chelsea
2 – 0 Aston Villa
Man. City
5 – 1 Bournemouth
C. Palace
1 – 3 West Ham
Everton
0 – 3 Man. United
Watford
0 – 3 Arsenal
Newcastle
6 – 2 Norwich
Efst
Man. City
Arsenal
Man. Utd.
West Ham
Leicester

FótboLti ísland eignaðist tvo landsmeistara í knattspyrnu um helgina
þegar landsliðskonurnar Sara
björk Gunnarsdóttir, leikmaður
rosengård í Svíþjóð, og Guðbjörg
Gunnarsdóttir, markvörður Lilleström í noregi, urðu meistarar með
sínum liðum.
Liðin fóru ólíkar leiðir að titlunum. Lilleström hafði mikla yfirburði í norsku deildinni allt tímabilið og tryggði sér titilinn með 4-1
sigri á arna-björnar í gær þó svo að
tveimur umferðum sé enn ólokið.
rosengård þurfti hins vegar á sigri
að halda í lokaumferðinni í Svíþjóð
í gær eftir harða baráttu við eskilstuna í toppbaráttunni. Sara björk
og félagar stóðust prófraunina með
glans en rosengård vann öruggan
sigur á Linköping, 5-0, og endaði
með einu stigi meira en eskilstuna.

MÁNUDAGUr

21
19
19
17
16

Neðst
Norwich
9
Bournemouth 8
Newcastle
6
Aston Villa
4
Sunderland 3

Hvað gerði Gylfi?

Gylfi var í fríi um helgina þar sem
Swansea mætir Stoke á heimavelli
í kvöld.

Guðjörg Gunnarsdóttir og félagar
í Lilleström höfðu mikla yfirburði
í Noregi.

CeCh í metabækurnar
Petr Cech, markvörður arsenal,
hélt marki sínu hreinu þegar Skytturnar endurheimtu 2. sætið í ensku
úrvalsdeildinni með 0-3 sigri á
Watford um helgina.
Þetta var í 171. sinn sem Cech
heldur
hreinu
í ensku
úrvalsdeildinni en
hann komst þar
með upp fyrir
David James á
listanum yfir þá
markmenn sem
hafa oftast haldið hreinu í
sögu úrvalsdeildarinnar.
Cech, sem lék með Chelsea í 11 ár (2004-2015),
hefur haldið hreinu í
171 af 341 leik sínum í
úrvalsdeildinni.

Sara Björk Gunnarsdóttir varð meistari í Svíþjóð í fjórða sinn á fimm árum um
helgina. NordicPhotoS/GEtty

Við vorum langbestar
Guðbjörg segir að það hafi verið ljóst
fyrir nokkru í hvað stefndi hvað titilbaráttuna varðar. „en við vildum sýna
að við værum langbestar og við gerðum það. Það er skrýtið að klára titilinn þegar það eru enn tvær umferðir
eftir en það þýðir þá að við getum einbeitt okkur að leikjunum í meistaradeildinni enn frekar,“ segir hún.
rosengård og Lilleström eru bæði
komin í 16-liða úrslit meistaradeildar
evrópu. Dregið verður í dag og gætu
íslendingaliðin tvö dregist saman.
Guðbjörg hefur þó lítið spáð í því en
hún er fyrst og fremst ánægð með
hversu vel henni og liðinu öllu hefur
gengið í sumar.
„Þetta er án efa mitt besta tímabil

Stærstu úrslitin newcastle vann langþráðan sigur á norwich
um helgina, 6-2.
ekki var þetta
aðeins fyrsti
sigur liðsins
á tímabilinu
heldur tvöfaldaði newcastle
markafjölda sinn
á tímabilinu. Georginio
Wijnaldum skoraði fjögur marka
newcastle og moussa Sissoko lagði
upp þrjú.
Hetjan Leicester var 2-0 undir gegn
Southampton á útivelli þar til að
Jamie Vardy greip í taumana. hann
minnkaði muninn á 66. mínútu og
skoraði svo jöfnunarmarkið í uppbótartíma. Leicester hefur aðeins
tapað einum leik á tímabilinu.
Kom á óvart raheem Sterling skoraði
sína fyrstu þrennu á sínum atvinnumannaferli þegar City fór illa með
nýliða bournemouth, 5-1. Sterling
fékk færi til að bæta við en framherjinn gekk þó ánægður af velli í
leikslok, með boltann í hendi.

Mér líður afar vel í
Malmö og það væri
erfitt að fara. Það verður að
koma í ljós næsta sumar hvort
ég tel mig þurfa nýja áskorun.
Sara Björk Gunnarsdóttir

eftir að ég flutti út,“ segir Guðbjörg
sem hefur spilað með Djurgården í
Svíþjóð, avaldsnes í noregi og turbine
Potsdam í Þýskalandi. „Við slógum met
í upphafi tímabils með því að halda
hreinu í fyrstu níu leikjunum okkar,
komumst í úrslitaleik bikarsins og í
16-liða úrslit meistaradeildarinnar.
Það er einn titill kominn en vonandi
fleiri á leiðinni.“ eirikur@frettabladid.is

LAGERSALA

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR
FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð, náttborð, hvíldarstólar,
hvíldarsófar, stakir sófar og stólar, dúnsængur,vatnskoddar, skammel,
kollar, heilsukoddar, rúmgaflar, sjónvarpsskenkar og margt fleira.
VIÐ ERUM Í HLÍÐASMÁRA 1

Komdu í heimsókn
og gerðu góð kaup

Opið:

Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

Súpa er ekki bara Súpa

rósa Guðbjartsdóttir matgæðingur hefur
sent frá sér sína þriðju matreiðslubók,
Hollar og heillandi súpur. Hún gefur eina
uppskrift úr bókinni.
Síða 3

Sjálfvirkur hurðaropnunarbúnaður fyrir húsfélög
og fyrirtæki. Hentar vel fyrir aðgengi hreyfihamlaðra.
Áratuga reynsla tryggir gæðin
Önnumst uppsetningu og
Járn og gler hf - Skútuvogur 1H
Viðhald búnaðar.
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík
S: 5858900 - www.jarngler.is

teiknari Guðrún Þóra Gunnarsdóttir er eitt Gunnarsbarna sem eiga það sameiginlegt að gera fallegar teikningar.

bleikur bambi í
bleikum október

teikninGar Hjónin Guðrún Þóra Gunnarsdóttir og Kári Gunnarson hanna
fallegar myndir undir merkinu Gunnarsbörn. Í hópnum eru einnig fleiri úr
fjölskyldunni. Guðrún teiknaði myndina Auði í minningu móður sinnar.

G

12v 0,8A

12v 5,5A

uðrún Þóra Gunnarsdóttir
teiknaði fallega mynd af litlum
bamba með bleik blóm í tilefni af
bleikum október. Myndin var hönnuð
í minningu móður hennar. „Undanfarin ár hef ég gert garngraff í tilefni af
bleikum október. Núna bý ég í Bretlandi
og var ekkert búin að hugsa út í að gera
eitthvað. Svo var allt í einu kominn
annar október og mig langaði svo að
gera mynd og gefa hluta af því sem ég
fengi fyrir hana til Krabbameinsfélagsins. Þannig varð hún Auður með bleiku
blómin til. Hún fær nafnið frá mömmu
minni sem hét Auður og barðist við
krabbamein í átta ár og var fyrst með

brjóstakrabbamein. Með þessu reyni ég
að halda minningu hennar á lofti. Ég tók
myndir af bleiku blómunum á trjánum
hér í Bretlandi í vor en þegar ég sé
bleik blóm í trjám þá get ég ekki annað
en tekið myndir af þeim. Þegar ég var
lítil og hugsaði um himnaríki þá voru
þar alltaf tré með bleikum blómum, ég
get ekki annað en vonað að mamma
hvíli nú á himnum umkringd bleikum
blómum,“ segir Guðrún.

GunnarSbörnin ekki SyStkin
Guðrún hannar myndina af Auði og
fleiri myndir undir merkinu Gunnarsbörn en þau eru alls fjögur Gunnarsbörnin. „Við maðurinn minn, Kári

auður
„Hún fær nafnið
frá mömmu minni
sem hét Auður og
barðist við krabbamein í átta ár og
var fyrst með
brjóstakrabbamein. Með þessu
reyni ég að halda
minningu hennar á
lofti.“

Fólk| heimili

Eitt mesta úrval landsins
af eldhúsblöndunartækjum

Talis S VARIARC
m. úðara

Talis S
m. úðara

Talis S VARIARC

Talis S VARIARC
m. úðara

Talis S

AUÐUR Auður er gerð í minningu móður Guðrúnar og fer hluti af andvirði hennar til krabbameinsfélagsins.

FOCUS 160

FOCUS 160

LOGIS 260

FOCUS 260
m. úðara

LOGIS 160

Gæði fara aldrei úr tísku

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

Gunnarsson, byrjuðum á Gunnarsbörnum í nóvember síðastliðnum. Þegar við giftum okkur voru
ansi margir sem stíluðu kortin á Gunnarsbörn sem
okkur fannst fyndið og nafnið er komið þaðan. Mig
langaði að hafa einhvern vettvang til að sýna hvað
við erum að gera og þegar ég var í fæðingarorlofi
byrjuðum við Kári á þessu. Ég talaði svo við svilkonu mína, Berglindi Ásgeirsdóttur, sem er búin
að vera að teikna svo mikið og bauð henni að vera
með. Hún er að vísu ekki Gunnarsbarn en er tengd
inn í fjölskylduna. Fljótlega slóst systir Kára, Ösp
Gunnarsdóttir, svo í hópinn en hún er líka að teikna
æðislegar myndir. Ég sagði að hún þyrfti að vera
með þar sem hún er líka Gunnarsbarn þannig að
þetta vatt svona upp á sig.“
Teiknararnir fjórir hafa ólíka stíla og nota misjafna tækni við gerð myndanna. „Ég er bæði í
pennateikningum og grafískri hönnun og geri margt
með blandaðri tækni. Ég er mest í að teikna dýr,
Ösp er í fólkinu og Berglind í fjöðrum og minni
hlutum. Kári er lítið búinn að teikna undanfarið en
hann er „art director“ hjá CCP og hefur verið síðan
hann var sautján ára,“ lýsir Guðrún og bætir við að
það sé vegna starfs hans sem þau búa nú í Newcastle. „Kári vinnur að Valkyrie-leiknum núna, við
ætlum að vera hér í ár og erum búin að vera í hálft
ár.“
Fram undan hjá Guðrúnu og hinum Gunnarsbörnunum er gerð litabókar fyrir fullorðna sem
kemur að öllum líkindum út í janúar. „Við vinnum
hana saman og reynum að stílfæra myndirnar okkar
þannig að þær verði svipaðar en stíll hvers og eins
skín samt sem áður í gegn. Ég ætla svo að halda
áfram að gera bambana sem ég hef verið að gera
að undanförnu. Auður er uppseld núna en ég ætla
að gera aðra útgáfu af henni í öðrum hlutföllum.
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.

bAmbi Guðrún teiknar mikið af dýrum og eru bambar í uppáhaldi.

Hluti af ágóða þeirrar myndar mun einnig renna til
Krabbameinsfélagins. Þar sem ég er í Bretlandi ætla
pabbi minn og bróðir að afhenda Krabbameinsfélaginu það sem hefur safnast fyrir Auði en rúmlega
hundrað þúsund krónur hafa safnast af þessu tilefni
nú þegar,“ segir Guðrún að lokum.

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

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall

Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 692 5002

Rúnar
Óskarsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
/ MBA
Sími 895 0033

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
MILLI21KLUKKAN
Bergstaðastræti
60 Í DAG
Flétturimi
íb. 0301 14:00 OG 15:00
Opið hús fim. 22. okt.
kl. 17:00-17:30

Opið hús þri. 20. okt.
kl. 17:00-17:30

65,9 m

33,9 m

Seld
Seld
Seld
Frum

Fallegar íbúðir við Freyjubrunn.

 Þríbýlishús, 224,8 fm
 5 Herbergja, 112,7 fm. 4 svefnherbergi
 Möguleiki á 2 íbúðum
 2 svalir (suður og norður)
 Miklir útleigumöguleikar
 Þvottah./geymsla innan íb., fallega endurn.
 7 svefnherbergi
 Baðherbergi fallega endurnýjað
 4 salerni - 2 baðherbergi
 Stigagangur nýuppgerður
Hólmvað
2-4
er
9
íbúða
fjölbýlishús
á
þremur
hæðum
með sérinngangi,
einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
 Lítið mál að búa á neðri hæð og leigja út 4-5  Samþykktar
framkvæmdir
utanhúss sem

Nýjar íbúðir við Freyjubrunn

herb.
ber kostnað
af.
fm til 102,3 fm. Íbúðirnar eru afafhendist
fullbúið að utan, lóð fullbúin svoseljandi
og malbikuð
bílastæði.
Að innan skilastHeimili
íbúðir fullbúnar
án gólfefna nema baðherfasteignasala
hentar fullbúnar, en án gólfefna
bergi
og
þvottahúsi
sem
verða
flísalögð.
Vandaðar
innréttingar
og
tæki.Um
er
að
ræða
4ra
herbergja
íbúðir
frá
155-168
fm
með
kynnir
í
einkasölu:
elin@fasteignasalan.is
Sími: 695 8905
nema á baðherbergi og í anddyri
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
Freyjubrunnur 20 – nýjar
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.sem verða flísalögð. Allar innog vel skipulagðar íbúðir í
réttingar koma frá Birninum og
Háholt
eru úr eik. Fataskápar eru í herPétur sími 897
004714,ogMosfellsbær
Grétar sími 861 vönduðu
1639 löggiltir
fasteignasalar
fjölbýlishúsi,
stæði
Sími: 588 5530 •
bergjum og anddyri. Innihurðir
verða
á
staðnum
og
taka
á
móti
áhugasömum
í
bílageymslu
fylgir.
berg@berg.is www.berg.is •
eru yfirfelldar. Blöndunartæki,
GSM 897 0047
eldhúsvaskur, baðtæki, handlaug og upphengt salerni er frá
Berg
fasteignasala,
Háaleitisbraut
58
Pétur Pétursson
Í boði eru tveggja til fjögurra
Byko. Vönduð tæki í eldhúsi.
Sími
588fasteignasali
5530 • Netfang: berg@berg.is
lögg.
herbergja íbúðir. Öllum íbúðÍ íbúðum á efri hæð er mjög
Petur@berg.is
Pétur
Pétursson lögg. fasteignasali
um fylgja stæði í lokaðri bílamikil lofthæð og íbúðum á neðri
geymslu. Stærðir eru frá 71,1
hæð fylgja allt upp í 28 fm sér

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

lögg.fasteignasali

Orrahólar.

Bæjargil.

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

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg. fasteignasali

Erla Dröfn
Magnúsdóttir
Lögfræðingur

verönd/svalir. Góð staðsetning,
stutt í þjónustu og fallegt útivistarsvæði. Íbúðirnar verða afhentar í janúar og febrúar 2016.
Allar íbúðir eru með suðursvölum, fallegt útsýni. Verð frá
27,5 milljónum.
Traustur byggingaraðili, Flotgólf byggingarverktakar.
Allar frekari upplýsingar
veita Brynjólfur 896-2953 og
Finnbogi 895-1098 eða á skrifstofu Heimili fasteignasölu
sími 530-6500.

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

Jón
Brynjólfur
Bergsson hdl. og Snorrason
lögg. fasteignasali

OP

IÐ

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Einbýlishús á Breiðdalsvík.

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm.Vantar
Góðareignir
innréttingar
og skipulag. Fallegur garður. Hús í
á söluskrá
góðu
V.öllum
39,4tegundum
m. 8598
Við viðhaldi.
leitum eftir
fasteigna og höfuðborgarsvæðinu á söluskrá okkar. Mikil eftirspurn og fjöldi kaupenda
skráðir hjá okkur. Við veitum nú sem áður góða og faglega
þjónustu á traustum grunni. Hafðu samband við okkur og við
seljum fyrir þig.

OP

IÐ

Klapparhlíð.

Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
Húsið teiknað
af Kjartani
Sveinssyni.
stofa. 3 svefnherbergi.
eldhús.- Opið
Flott baðherbergi
Hraungata
- 3 íbúðir
eftir! Flott verð fyrir góða
Fífuvellir 11Glæsilegt
- Endaraðhús
hús
eign. V.
9,8 m.
8623
af.íV.
8635
Til sýnis
og sölu
þrjár vandaðar og vel skipulagaðar íbúðir í með
litlu þvottahúsi
Opiðinn
hús
dag31
kl m.
17:30-18:00

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

Finndu okkur
á Facebook

OP

HÚ

S

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

Lindarbyggð. Mo

Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð
herbergi og rúmgóð
stofa. Laus
V. 22- Opið
m. 8648
Kristnibraut
95 strax.
- 3ja herb
hús

Endaraðhús með innbyggðum bílskúr. Húsið er á tveimur
hæðum og stendur á 604 fm frágegninni lóð á góðum stað.
Húsið er skráð alls 211 fm, Íbúðarrými 161,7 fm og innbyggður
bílskúr 49,5 fm. Byggingarár 2005. Laust til afhendingar.
V. 49,0 m. Upplýsingar veitir Bogi 6993444

Njálsgata - 4ra herbergja.
Vel skipulögð um 103 fm íbúð á 3. hæð í góðu steinhúsi í
miðborginni. Íbúðin er vel skipulögð með suðurstofu. Möguleiki a
að bæta við fjórða svefnherberginu. Fallegt útsýni til norðurs af
svölum. Húsið sjálft hefur verið töluvert endurnýjað.
Allar frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Langalína - glæsileg 4ra.
Glæsileg 126 fm íbúð á efstu hæð í vönduðu lyftuhúsi, stæði i
bílageymslu fylgir. Íbúðin er með þrem herbergjum og opinni
stofu og eldhúsi með sérlega mikilli lofthæð. Suðvestursvalir með
útsýni. Parket á gólfum, snyrtileg sameign. Verð 45,9 millj.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

HÚ

S

Hvammabraut.

átta íbúða lyftuhús á góðum útsýnisstað í Urriðaholti. 3ja og 4ra
herbergja íbúðir allar með stæði í opnu bílskýli, stærðir 118-176
fm. Bjartar íbúðir með stórum svölum, vönduðum innréttingum,
tækjum og gólfefnum að hluta. Nánari upplýsingar og teikningar
á skrifstofu.

IÐ

Móaabarð. Hafna

195 fm. einbýli við Móabarð í
flott eldhús og baðherbergi. L

Opið hús 20 okt kl 17:15-17:45. Íbúð 0305.
Vönduð og vel skipulögð 84 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi.
Sérinngangur af svölum, suður svalir út frá stofu, þvottahús innan
íbúðar, eikar innréttingar, parket og flísar á gólfi. Gæti losnað
fljótlega. V. 29,9 m. Upplýsingar veitir Bogi 6993444

HÚ

S

Klapparhlíð 9 - 2ja herb - Opið hús
Opið hús þriðjudaginn 20. okr kl 17:30-18:00.
Vönduð 65 fm íbúð a jarðhæð með sérinngangi og afgirtum
sólpalli í suðvestri. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Upplýsigar veitir Jón Bergson lögg. fasteignasali 7771215

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Espigerði - falleg 4ra með miklu útsýni.
Falleg um 116 fm íbúð á 5. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin
er með 3 herbergjum og bjartri stofu. Tvennar svalir með miklu
útsýni. Vandað parket á gólfum. Endurnýjað eldhús og
baðherbergi. Frábær staðsetning. Verð 39,9 millj.
Frekar upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

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
Rjúpnahæð – Garðabæ.

Víðigrund 53- Kópavogi
Afar vandað 242,9 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum með 4-5 svefnherbergjum og glæsilegum
stofum á fallegum útsýnisstað. Gólfsíðir gluggar
á stofum og eldhúsi efri hæðar og tvennar svalir.
Húsið er klætt að utan með áli og gluggar í húsinu
eru ál/tré. Lumex sá um að teikna lýsingu í húsið
og er mikið lagt uppúr henni. Allir innveggir hússins
eru hlaðnir. Innbyggður 38,3 fm. bílskúr með góðri
lofthæð og gluggum. Húsið skilast fullfrágengið
að utan, en að innan skilast húsið tilbúið undir
innréttingar, en þó verður ekki búið að sparsla
og mála húsið að innan.
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verð 85,0 millj.

Klapparás.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög fallegt, bjart og mikið endurnýjað
231,0 fm. einbýlishús á afar eftirsóttum stað
við Fossvogsdalinn. Fjölskylduhús með 5
svefnherbergjum, opnu eldhúsi, rúmgóðri
stofu og unglingasvítu á neðri hæð hússins
með sérinngangi en möguleiki er að breyta
neðri hæðinni í aukaíbúð. Innréttingar eru
allar sérlega vandaðar, flest allar sérsmíðaðar
úr eik og háglans hvítt. Gólfefni hússins er
að mestu parket en flísar á votrýmum. Stutt
er í skóla, leikskóla og íþróttasvæði. Verið
velkomin

verð 79,9 millj.

Þingás.
Mjög gott 338,6 fm. einbýlishús með innbyggðum
26,3 fm. bílskúr í lokuðum botnlanga á frábærum
stað neðst við Elliðaárdalinn í Árbænum nærri
fallegum gönguleiðum. 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. Lítil
umferð um götuna og mjög skjólgott.

Mjög gott 180,2 fm einbýlishús að meðtöldum
34,5 fm bílskúr.
Um er ræða timburhús á steyptri plötu og hlaðið
utan múrsteini. Byggt var við húsið árið 2002 og
þar með stofan stækkuð og auka svefnherbergi
útbúið. Náttúruflísar eru á gólfi viðbyggingar,
útgengt er í garðinn og loft eru upptekin með
innfelldum ljósum og hiti í gólfum. Bílskúr er sérstæður. Lóðin er mjög glæsileg og hönnuð með
það í huga að hún þurfi sem minnst viðhald og
engan slátt.

verð 69,0 millj.

verð 64,5 millj.

Vindakór 10-12- Kópavogi. Nýjar 4ra og 5 herbergja íbúðir.

Markarflöt – Garðabæ

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.

Glæsilegt 315 fm. einbýlishús að meðt. 42,0
fm. bílskúr á rólegum útsýnisstað innarlega á
Markarflöt. Að innan er eignin nýlega endurnýjuð
á afar vandaðan og smekklegan hátt og er í góðu
ástandi. Allar lagnir innan hússins hafa verið endurnýjaðar nýlega. 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.

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars.

Furuás- Hafnarfirði. Raðhús á einstökum útsýnisstað

Súlunes – Garðabæ.

Frábærlega staðsett raðhús á tveimur hæðum
með mikilli lofthæð á einstökum útsýnisstað innst
í Furuási í Hafnarfirði. Húsin er staðsteypt og með
hlöðnum milliveggjum. 12,1 fermetra svalir eru útaf
stofum og útgengi á verönd úr eldhúsi. Fjögur
svefnherbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi.
Húsin skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð,
en að innan skilast húsin tilbúin undir innréttingar.
• Furuás 23- endahús – stærð 233,4 fermetrar.
Verð 55,0 millj.
• Furuás 25- miðjuhús – stærð 249,2 fermetrar.
Verð 55,0 millj.
• Furuás 27- endahús – stærð 233,4 fermetrar.
Verð 55,0 millj.
Góð staðsetning í enda götu við opið svæði og
stutt í fallegar útivistarperlur.

Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum að meðtöldum 64,0 fm. tvöföldum
bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu
í Garðabæ. Húsið, sem hefur verið mjög vel
viðhaldið og nokkuð endurnýjað í gegnum árin
er í góðu ástandi að innan sem utan. Hjónasvíta
með sér baðherbergi. Alrými sem í eru parketlögð
setustofa og arinstofa með fallegum arni.
Mjög mikil lofthæð í stofum og fallegt útsýni til
sjávar. Úr stofum er útgengi á svalir til suðausturs.
Lóðin er fullfrágengin og ræktuð með stórum og
skjólsælum veröndum.

verð 89,9 millj.

Hlíðarás - Hafnarfirði. Einbýlishús á útssýnisstað.

Drápuhlíð. Efri sérhæð.
Virkilega vel skipulögð og björt 125,5 fm. efri
sérhæð með sérinngangi og svölum.
Húsið að utan var viðgert og steinað fyrir nokkrum
árum síðan. Rúmgóðar samliggjandi stofur með
útdregnum hurðum á milli. Tvö herbergi.
Möguleiki að nýta ytri stofu sem herbergi.
Sér geymsla í kjallara.

verð 42,5 millj.

Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. Húsið stendur á
útsýnisstað við opið óbyggt svæði. Mikils útsýnis
nýtur úr stofum til norðurs og útgengi er á stórar
svalir með glerhandriði til norðurs og vesturs.
Aukin lofthæð er á báðum hæðum og extra háar
innihurðir. Gólfhiti er í húsinu.
Húsið að utan er tilbúið undir málningu. Lóðin er
837,2 fermetrar að stærð, grófjöfnuð.

verð 86,9 millj.

Lundur 17- 23 - KópaVoGi.
ný oG GLæSiLEG FjöLBýLiSHúS
Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í þessum nýju fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og eru frá 98 fm.
upp í 183 fm. Allar innréttingar verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki frá AEG og hreinlætistæki frá Tengi.
Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða flísar.
Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016.
Sameign að utan og lóð verða afhent haustið 2016. Bílgeymsla verður afhent í jan. 2016.
Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.
Frábær staðsetning á höfuðborgarsvæðinu.
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Lindargata 39 – Glæsileg 3ja herbergja – laus strax.

Brekkubær 15. Raðhús.

Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum að meðtaldri sér geymslu og sér bílastæði í bílageymslu
við Lindargötu 39. Íbúðin er ný og aldrei hefur verið búið í henni. Allar innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð tæki eru í
baðherbergi og í eldhúsi. Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og fallegur útbyggður stór gólfsíður gluggi í stofu. Húsið að utan
er klætt með flísum og því viðhaldslítið og gluggar í húsinu eru ál/tré. Eignin er laus til afhendingar nú þegar. Íbúð merkt 201.
Verið velkomin.

Mjög fallegt og vel skipulagt 288,0 fm. raðhús, tvær hæðir og kjallari auk 22,9 fm. bílskúrs, samtals 310,9 fm. Sér íbúð er í
kjallara. Eignin er í góðu ástandi að innan sem utan. Rúmgóð og björt stofa með stórum gluggum til suðurs. Eldhús með góðri
innréttingu. Sex herbergi og sjónvarpshol/alrými. Húsið er keypt fokhelt haustið 1997 og fullklárað árið 1998. Glæsileg og vel
hirt lóð sem snýr til suðurs. Fallegur gróður og bæði viðar og hellulögð verönd. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

verð 63,7 millj.

verð 54,9 millj.

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA
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Helluvað 7 – GlæsileG útsýnisíbúð.

andrésbrunnur 17. 4ra HerberGja íbúð.

lauGaveGur 141. 3ja HerberGja.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 18.00
Glæsileg útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns,
Heiðmerkur og Rauðavatns. Sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Eingöngu tvær
íbúðir á hverri hæð. Útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt. Til suðurs að Bláfjöllum, yfir
Heiðmörk og Elliðavatn frá stórum suður svölum og stofu.
verðtilboð.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg 119,1 fm. íbúð á 2. hæð ásamt sér stæði í lokaðri bílageymslu sem er innangengt í (aðeins fyrir 3 bíla) í lyftuhúsi. Fallegar eikarinnréttingar eru í allri íbúðinni. Stór
stofa með útgengi á rúmgóðar svalir til suðurs. Þvottaherbergi og geymsla innan
íbúðar. Geymslan er notuð sem herbergi í dag. Íbúð merkt 0201. 36,5 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
66,5 fm. íbúð á 2. hæð í góðu steinhúsi ofarlega á Laugavegi. Góðar svalir sem
snúa til norðurs út af eldhúsi og gluggar til suðurs út af stofu/borðstofu. Bílastæði
aftan við hús. Frábær staðsetning við stærstu verslunargötu Reykjavíkur. Nýlegur
körfuboltavöllur og leiksvæði í stóru porti/garði milli bygginga.
25,9 millj.

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA

3JA - 4RA HERBERGJA

neðstaleiti. íbúð á efstu Hæð.

lanGalína - sjálandi Garðabæ

strandveGur - sjálandi. útsýni til sjávar.

Falleg 138,3 fm. Íbúð, hæð og ris við Neðstaleiti. Stórar suður svalir með fallegu
útsýni. Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Rúmgott eldhús, sjónvarpshol,
stofa og 3 herbergi. Möguleiki að útbúa herbergi í risi.Hús að utan er í góðu ástandi
og falleg gróin lóð. Sameign mjög snyrtileg.

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. Tvennar svalir aðrar mjög stórar.

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.

3JA HERBERGJA

3JA - 4RA HERBERGJA

47,9 millj.

4RA HERBERGJA

49,9 millj.

39,9 millj.

X

RA

T
SS

U

LA

ljósvallaGata.
frábær staðsetninG.

ÖlduGata - Hafnarfirði.
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.

24,9 millj.

Virkilega falleg 80,6 fm. íbúð á 3. hæð
(efstu) í vel staðsettu steinsteyptu fjórbýlishúsi. Svalir til vesturs útaf eldhúsi.
Stórir gluggar til suðurs út af stofu.
Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Hús að utan
yfirfarið og málað. Íbúðin er að hluta til
undir súð til suðurs.

37,9 millj.

fannborG – KópavoGur.
Mjög góð 87,0 fm. íbúð á 1. hæð (íbúð 0204) með sérinngangi. Útgengt úr stofu
á stórar suðursvalir sem eru yfirbyggðar að hluta. Íbúðin er skráð 3ja herbergja en
búið er að útbúa þriðja svefnherbergið á kostnað stofu. Miklar innréttingar í eldhúsi.
Stutt alla verslun og þjónustu. Tónlistarskóli, sundlaug og samgöngur í næsta
nágrenni.
25,9 millj.

Sala fasteigna frá
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Magnea S.
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

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

gRandahvaRf 5 203 Kóp.

hElluvað 1-5 110 RvK.

hólabRaut 3 220 haf.

íbúð mERKt 03-02.

íbúð mERKt 04-02.

íbúð mERKt 01-02.
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Grandahvarf 5 glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í nýlegu glæsilegu
fjölbýlishúsi á einstökum útsýnisstað ásamt bílskúr. Eignin verður sýnd
mánudaginn 19.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 51,9 m. 8884

S
HÚ g
Ð
a
I
OP ánud
m

Mjög góð 3ja herbergja 85 fm íbúð á 4. hæð (efstu) í lyftuhús með 22 fm suður
svölum og fallegu útsýni. Mjög björt stofa með stórum gluggum til suðurs.
Íbúðin skiptist í stofu, forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og
þvottaherbergi innan íbúðar. Sér inngangur er af svölum. Eignin verður sýnd
mánudaginn 19.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 31,9 m. 9082

Snyrtileg og björt 61,3 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi.
Rúmgóð stofa með útgangi út á suðvestur svalir. Rúmgóð geymsla í sameign.
Eignin verður sýnd mánudaginn 19.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 20,9
m. 9076 9076

KRistnibRaut 75 113 RvK.

Efstasund 29 104 RvK.

EsKihlíð 31 105 RvK.

íbúð mERKt 04-01.

EfRi séRhæð

íbúð mERKt 01-01.
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Björt og mjög vel skipulögð 126 fm 4ra herb. íbúð efstu hæð ásamt stæði í
bílageymslu. Björt og rúmgóð stofa með útg. Út á L-laga svalir til suðurs og
vesturs, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og fallegt útsýni. Eignin verður sýnd
mánudaginn 19.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37,9 m. 9015
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Mjög falleg 4ra herb. efri sérhæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og
þrjú herbergi. Nýstandsett eldhús og nýtt parket á stofu, eldhúsi og
herbergum. Rúmgóðar svalir. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.október
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 33,8 m. 9058

Neðri sérhæð ásamt bílskúr í fallegu frábærlega vel staðsettu fjórbýlishúsi
ásamt bílskúr. Hæðin er skráð 116,7 fm og bílskúrinn er skráður 31,9 fm.
Sérinngangur, 3 svefnherb. 2 stofur. Parket, endurnýjað eldhús. Íbúðin er laus
strax og sölumenn sýna. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.október milli kl.
17:15 og kl. 17:45. V. 46,5 m. 9065

haðaland 3

sKólavöRðustíguR 8 101 RvK.

lindaRbRaut 26

108 RvK.

íbúð mERKt 04-01.

170 sEltjaRnaRnEs
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Fallegt og mjög vel staðsett 187 fm einbýlishús á einni hæð neðst við
fossvoginn. Mjög gott skipulag og fallegur stór garður með skjólgóðum
veröndum. Mikið af fallegum trjám. Fjögur svefnherbergi. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 20.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 83,0 m. 4122

Frábærlega staðsett og falleg 168,2 fm 4-5 herbergja íbúð á 3. og 4. hæð á
útsýnisstað í hjarta Reykjavíkur. Bjartar og stórar stofur, rúmgóðar svalir til
suðvestur. Skáli á 4. hæð með svölum og frábæru útsýni. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 20.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 79,5 m. 9086

Fallegt og vel skipulagt 233,7 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Glæsilegu útsýni til suðus, vesturs og norðurs. Fallegar stofur með tveimur
örnum. Útgangur frá stofu og hjónaherbergi. Skemmtilega hannað hús af
Herði Hanssyni. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 21.október milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 75 m. 3101

KlappaRstíguR 1

Þingvað 75

EinaRsnEs 30

101 RvK.

110 RvK.

101 RvK.

Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum með 32 fm hellulögðum
svölum og innbyggðum bílskúr. Einnig sérafnotareitur frá neðri hæð. Húsið
skilast fullbúið án megingólfefnis. Þrjár tillögur í efnisvali hannað og valið af
Rut Káradóttur. Fallegt útsýni. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og tvær
stofur. Lofthæð á neðri hæð er 2.6m og á efri hæð 3m. Um er að ræða alls 11
raðhús, svalir frá 18 til 100 fm. V. 63,9 m. 4591

Fallegt einstaklega vel skipulagt 221,2 fm raðhús teiknað af Sigvalda
Thordersen. Húsið er á 2.hæðum og er frábærlega staðsett í Skerjafirði.
Mikið endurnýjað hús. Rúmgóð herbergi, stórar stofur. Stór timburverönd með
skjólvegg er í garði. V. 79,9 m. 9057

Stórglæsileg 187,6 fermetra útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum í vönduðu
fjölbýlishúsi við Klapparstíg í Reykjavík auk sér stæði í bílageymslu í kjallara
hússins. Þrennar svalir eru á eigninni, til vesturs austurs og suðurs.
Stórkostlegt útsýni, t.d. út á sundin, til vesturs og suðurs. V. 89,9 m. 9083

Einbýli

Perlukór 3A 203 íbúð merkt 02-02.
Kársnesbraut Kópavogi
Hnjúkasel 7 107 Rvk.

Mikið endurnýjað og glæsilegt ca 250 fm einbýlishús með
tvöföldum bílskúr á rólegum og barnvænum stað í
Seljahverfi. Mjög fallegar og vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar og stór stofa með arni og fallegu útsýni.
Garður fallegur í rækt með verandir. Skóli og leikskóli er
göngufjarlægð. V. 74 m. 9046

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. V. 52,9 m. 8813

hæðiR

Lækjasmári 2 201 Kópavogi

Glæsileg 108,1 fm 3ja - 4ra herbergja efri hæð í þríbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er teiknuð sem 4ra en
nýtt sem rúmgóð 3ja. Vandaðar ljósar viðar innréttingar,
flísar og parket. Glæsilegt útsýni m.a á Elliðavatn og
víðar. Sérinngangur. V. 36,9 m. 8976

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. V. 35 m. 9041

Norðurbakki 21a 220 íbúð merkt 03-03.

Grenimelur 13 107 Rvk.
Dimmuhvarf 29 203 Kópavogi

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

Frábærlega staðsett og björt 101 fm efri sérhæð við
Grenimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Eignin hefur verið
endursteinuð að utan. Sér bílastæði fylgir á lóð, tvær
stofur, tvo stór svefnherbergis og suður svalir. V. 45,5 m.
9022

Álfholt 16 220 Hafnarfirði

Þriggja herbergja 116,1 íbúð á þriðju hæð við Norðurbakka ásamt sér stæði í bílageymslu og geymslu í
kjallara. Um er að ræða nýlegt hús, byggt 2013. Fallegar
eikar innréttingar, gólfsíðir gluggar og aukin lofthæð í
íbúð (ca 270 cm). V. 39,9 m. 9002

3 herbergja 94,5 fm, íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við
Álfholt í Hafnarfirði. Íbúðin er laus strax, sölumenn sýna.
V. 24,5 m. 8848

Gnoðarvogur 32 104 Rvk. íbúð merkt 03-01.
Meistaravellir 35 107 Rvk.
Kvistaland 9 108 Rvk.

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

Raðhús

Prestbakki 15 109 Rvk.

Vel staðsett og bjart 211 fm miðraðhús á þremur pöllum
með innbyggðum bílskúr við Prestbakka í Reykjavík. Stór
og björt stofa með arni og rúmgóðum vestur svölum. V. 46
m. 8955

Gunnarsbraut - miðhæð - 4ra.

Gunnarsbraut 49 íbúð 0101 er sérhæð/ miðhæð í góðu
þríbýli á góðum stað steinsnar frá miðborginni. Íbúðin er
laus strax og sölumenn sýna. V. 34,9 m. 4575

4Ra-6 hERbERgja

Berjarimi 2 112 Rvk. íbúð merkt 03-02.

Glæsileg 4ra herbergja 109 fm mjög vel umgengin og
rúmgóð endaíbúð á 3.hæð/efstu í fallegu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu. Þvottahús innan íbúðar. Fallegar
innréttingar. Gott útsýni. Góður staður. V. 35,5 m. 9067

Falleg og vel skipulögð 109,5 fm 4ra herb. endaíbúð á 2.
hæð. Um er að ræða neðstu blokkina við Meistaravelli
rétt við KR völlinn. Íbúðin skiptist m.a. í hol, stofu, eldhús,
gang/svefnálmu, þrjú herbergi og baðherbergi. Sér
geymsla fylgir í kjallara. Sameiginlegt þvottahús og
þurkherbergi. V. 40,7 m.9054

3ja herbergja 74 fm íbúð á 3. Hæð með góðu útsýni.
Íbúðin skiptist í hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús og stofu. Góð staðsetning og stutt er í alla
þjónustu. V. 27,5 m. 9070

sumaRhús

3ja hERbERgja

Vallakór 2d 203 Kópavogi

Ný fullbúin og vönduð íbúð á jarðhæð með verönd og
svölum ásamt bílastæði í bílakjallara. Vandaðar
sérsmíðaðar innréttingar og granít borðplötur Tilbúin til
afhendingar. V. 39,5 m. 9039

Lækjarbotnaland 18 Rétt við höfuðborgina

59 fm timburhús/torfbær byggt árið 1997. Húsið er
staðsett við Lækjarbotnaland 18 Kópavogi. Húsið er í um
8 mínútna fjárlægð frá Árbæ Reykjavík rétt við
Heiðmerkur þjóðgarð. Um er að ræða fallegt hús á stórri
lóð (skráð 7.295 fm) með miklum trjágróðri. V. 21 m. 9081

Sýnum daglega – Hafið samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090
Mánatún 7-17
Glæsilegar og nútímalegar íbúðir

• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 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 baðherberg og í þvottahúsi.

Garðatorg 4
Hér mun rísa glæsileg ný byggð

• Stærð íbúða frá 108 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð

• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum
• www.gardatorgid.is
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Þinghólsbraut 54

200 Kópavogi

45.900.000

hVERaGERði

28.900.000

Lækjarbrún 13

Þorrasalir 13-15

201 Kópavogi

s
nU
ÞjÓ íBúð

Opið hús mánudaginn 19. okt. kl. 17.30 - 18.00

pantið skOðUn í s. 893 4416

pantið skOðUn. VERið VElkOmin

herbergi: 5 - 6

herbergi: 3

Fjölbýlishús

stærð: 138,4 m2

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.

36,9- 48,2 millj.

s
Ein
að ðiR
ú
6 íB tiR
EF

tU-

stærð: 99,4 m2

herbergi: 3-4

stærð: 107-126 m2

- aðeins 6 íbúðir eftir
- afhending þremur mánuðum eftir kaupsamning.
Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja - 4ra herbergja íbúðir á
þessum vinsæla stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum
stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði. Einstaklega fallegt
útsýni

Afhending við kaupsamning.

Afar björt, rúmgóð og skemmtileg 3ja herbergja íbúð í raðhúsi,
sem er innan þjónustusvæðis Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands, (HNLFÍ). Íbúðin er með tveimur herbergjum,
stórt svefnherbergi og sérvinnuherbergi, auk stórrar stofu og
eldhúss, sem vel rúmar borðstofu. Þvottahús, geymsla og stórt
baðherbergi. Verandir beggja vegna hússins. Einkar kyrrlátt og
huggulegt umhverfi. Eign, sem vert er að skoða.
Afhending við kaupsamning.

Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Upplýsingar veita: Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 og
Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

hraunás 6

markarflöt 19

Þverás 8

109.000.000

210 Garðabær

64.900.000

210 Garðabæ

35.900.000

110 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 19. okt. kl. 17.30-18.00

Opið hús þriðjudaginn 20. okt. kl. 17.30-18.00

Opið hús mánudaginn 19. okt. kl. 18.30-19.00

herbergi: 5

herbergi: 5

herbergi: 4

stærð: 302,9 m2

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með möguleika á aukaíbúð. Húsið er steypt,
staðsett neðan götu og óhindrað glæsilegt útsýni er ma. að Bessastöðum og að
Snæfellsjökli. Garðurinn er verðlaunagarður með fallegum veröndum úr harðvið
og heitum potti. Innréttingar og efnisval er allt samræmt og glæsilegur arinn er í
húsinu. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

stærð: 237,4 m2

Bílskúr

Mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð + bílskúr. Búið er að endurnýja flest
öll gólfefni, eldhús og aðalbaðherbergi. Í eigninni eru 3 svefnherb. Húsið er
einstaklega vel staðsett innst í botnlanga. Lóðin er stór með fallegum gróðri og
timburverönd. Búið er að samþykkja stækkun á húsinu.
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

stærð: 99,9 m2

Stórglæsileg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi. 2 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús, baðherbergi
og þvottahús/geymsla. Gólfefni er gegnheilt parket og flísar, lýsing er öll glæsileg og
samræmd. Innréttingar eru ljósar og fallegar. Árið 2008 var íbúðin öll tekin í gegn á
vandaðan hátt. Möguleiki er á að kaupa allt innbú sem er mjög vandað og ítölsk
hönnun að mestu. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR
FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Löggiltur
fasteignasali

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur
fasteignasali

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Opið hús

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

20. okt KL 17:30-18:00

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Opið hús

19. okt KL.17:30-18:00

Hátún 11

105 Reykjavík

Einbýli, auka íbúð +stúdíóíbúð í bílskúr

9 herb

Einbýli
220,9 fm

66.900.000.-kr

Svana@fr.is

774 1008

Opið hús

Dvergaborgir 8
Fjölbýli

132,1 fm
844 1421

112 Reykjavík

Falleg, björt og rúmgóð 5-6 herbergja íbúð á tveimur hæðum í Grafarvogi.
4-5 svefnherbergi, gott eldhús, stofa með góðri lofthæð
og baðherbergi á báðum hæðum.
Gott útsýni, stutt í alla helstu þjónustu og fallegar gönguleiðir.

39.900.000.-kr

477 7777
jubb.indd 1

5-6 herb

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Opið hús

20. okt KL.17:30-18:00

Baldursgata 30

101 Reykjavík

Endurnýjuð og sjarmerandi íbúð með auka
herbergi á jarðhæð.

Fjölbýli
127 fm

6 herb

49.500.000.-kr
david@fr.is

897 1533

19. okt KL 17:30-18:00

Hæðargarður 29
Fjölbýli
77,5 fm

salvor@fr.is

fr@fr.is

844 1421

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

108 Reykjavík

Björt og góð 3ja herb (77,5 fm) íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi, miðsvæðis í Reykjavík.
Gott útsýni, snyrtilegt umhverfi og þjónustumiðstöð í næsta hús .
Eign sem vert er að skoða.
Eignin er laus við kaupsamning

3 herb

36.400.000.-kr
salvor@fr.is

www.fr.is
16.10.2015 12:28:58
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Garð at o rg i 5

2 1 0 Garðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

Langalína 2a

46.900.000

210 Garðabæ

kraftur • traust • árangur

w w w.fas ttorg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Nýhöfn 3

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

210 Garðabæ

64.900.000

hraunbær 39

110 Reykjavík

Halla
Fasteignasali

52.900.000

Opið hús mánudaginn 19. okt. kl.17:00-17:30

Opið hús miðvikudaginn 21. okt. kl 17:30 – 18:00

Opið hús þriðjudaginn 20.okt kl 17:30-18:00

stærð: 121,7 m2

stærð: 152,4 m2

stærð: 196,4 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

Glæsileg 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr á 2. hæð með einstöku sjávarútsýni.
Húsið er 3ja hæða lyftuhúsi með innangengt úr bílskúr í sameign. Íbúðin er vel
búin vönduðum eikarinnréttingum og með stórar svalir út frá eldhúsi. Glæsieign á
vinsælum útsýnisstað í Sjálandinu.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fallegt og vel viðhaldið 196,4 fm endaraðhús í Hraunbæ rétt við Elliðaárdalinn þar af 21,1 fm bílskúr undir öllum skúrnum er geymslurými. Eignin er vel
skipulögð, stór stofa og gott eldhús, svefnherbergi eru 3 en mögulegt er að fjölga
herbergjum. Stór garðskáli með rennihurð út á afgirta suður verönd með tengi fyrir
heitan pott. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Kirkjulundur 8

skeiðarvogur 5

bollasmári 1

34.900.000

210 Garðabæ

104 Reykjavík

69.900.000

201 Kópavogur

69.900.000

Opið hús mánudaginn 19. okt. kl. 18:00 -18:30

Opið hús þriðjudaginn 20. okt kl 17.30-18.00

hRiNgið Og bÓKið sKOðUN

stærð: 96,5 m2

Tvær íbúðir

herbergi: 4

Snyrtileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu lyftuhúsi með sér
inngangi og stæði í lokaðri bílageymslu húsið er ætlað eldri borgurum. Íbúðin
skiptist í forstofu, eldhús með góðri innréttingu, rúmgóða stofu með útgengi á
suður verönd, flísalagt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og tvö góð svefnherbergi. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fallegt og vel við haldið raðhús með stórum og björtum stofum og nýlegu
vönduðu eldhúsi með eikarinnréttingu og granít borðplötu. Á efri hæð eru þrjú
svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara er vel skipulögð 2ja herb íbúð með sér
fastanúmeri, þvottahús og geymsla. Bílskúr. Til greina kemur að selja aðalhæð
hússins án kjallaraíbúðar. Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Afar vandað og fallegt einbýlishús sem stendur á hornlóð við Bollasmára í Kópavogi
með útsýni til vesturs og norðurs. Stór og vandaður sólpallur sem er sunnanmegin
hússins og snýr vel við sólu. Bílskúrinn er tvöfaldur og með steyptri loftplötu og
mikilli lofthæð. Undir húsinu öllu er 180 m2 óinnréttað rými sem gefur mikla möguleika. Sjón er sögu ríkari. Upplýsingar veitir bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Engjasel 62

Reykás 39

hólmgarður 45

42.900.000

111 Reykjavík

Raðhús

stærð: 219 m2

110 Rveykjavík

36.900.000

stærð: 295,3 m2

108 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 20.okt kl 17.30-18.00

Opið hús þriðjudaginn 20.okt kl 18.30-19.00

Opið hús mánudaginn 19. okt. kl. 17:30-18:00

herbergi: 6

herbergi: 3

herbergi: 3

stærð: 160 m2

Lokuð bílageymsla

stærð: 133,5 m2

bílskúr

28.900.000

stærð: 81,8 m2

Frábært fjölskylduhús með stæði í bílageymslu á rólegum stað innarlega í
botnlangagötu nálægt skólum og leikskólum. Í eigninni eru 4 svefnherbergi og
tvö salerni. Húsið er töluvert endurnýjað að innan og með glæsilegum timburveröndum bæði fyrir framan og aftan hús. Öll svefnherbergin eru á efri hæðinni.
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Mjög rúmgóð, björt og falleg 3ja herb útsýnisíbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli
ásamt. Bílskúrinn er 24,9fm. Frábært útsýni er frá íbúðinni m.a yfir Rauðavatnið
og Bláfjöllin. Skipt var um alla glugga og svalahurðar fyrir um 3 árum siðan og þá
var einnig húsið málað og múrviðgert að utan. Á eigninni eru tvennar góðar svalir.
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í fjórbýli á þessum vinsæla stað.
Endurnýjað eldhús. Stofa og borðstofa/herbergi (tvöföld opnun milli þessara
rýma), hjónaherbergi og um 5 fm. geymsla með glugga inn í íbúð sem hefur verið
nýtt sem herbergi. Endurnýjað gler í öllum gluggum.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

bæjarhraun 24

Naustavör 2-12

Lundur 17-23

220Haf narfirði

12,5-19,9-20,5 millj

200Kóp avogi

Fossvogsdalnum í Kópavogi

VaR
sJÁ ÝNi
s
T
ú

NÝ

DÓTaKassi – LagER – gEymsLURÝmi TiL söLU!

bÓKaðU sKOðUN í gsm: 699-4610

bÓKaðU sKOðUN í gsm: 699-4610

stærð: 51 - 102,7 - 104,7 m2

herbergi: 2 - 4

herbergi: 2 - 6

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

Naustavör 2-12 er í Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs við
smábátahöfnina. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Frábær staðsetning þar sem stutt er í góðar gönguleiðir,
hjólreiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði.

stærð: 83-169 m2

Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610
Upplýsingar veita:
sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106
Árni Ólafur fasteignasali í síma 893 4416

TT

stærð: 98,2 - 238,1 m2

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og
rúmgóðar. Hiti er í gólfum og vandaðar innréttingar frá Brúnás.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án
gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi.
Húsin eru álklætt og því viðhaldslítill. Flestar íbúðirnar hafa gott
útsýni á þessum veðursæla stað. Einstök staðsetning á Stórhöfuðborgarsvæðinu þar sem stutt er í margvíslega þjónustu,
afþreyingu og menningu s.s Smáralindina, Kringluna, Salinn og
Gerðasafn.
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

535 1000

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

stakfell.is

stakfell@stakfell.is

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON

Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

17. JÚNÍTORG - 210 GAR

Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali

29 M
OP
IÐ

39,9 M.
OP
IÐ

SKEMMUVEGUR - 200 KÓP

EDWIN
ÁRNASON

Sölumaður
gsm 893 2121

MOSARIMI - 112 RVK

Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
gsm 865 3022

31,9 M
OP
IÐ

HÚ
S

TILBOÐ

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

Skrifstofustjóri

AUSTURKÓR - 203 KÓP

34,9 M

29,5 M

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

46 M
OP
IÐ

HÚ
S

Opið hús fimmtudaginn 22. okt. milli kl 17:00
og 17:30. 4ra herbergja íbúð á efri hæð í
tveggja hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist
í anddyri, gang, stofu, eldhús, þvottahús,
baðherbergi, þrjú svefnherbergi og geymslu.

SÓLEYJARIMI - 112 RVK

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

HÚ
S

Opið hús mánudaginn 19. okt. milli kl 18:00 og
18:30. Vel skipulagt 149.5 fm. miðju-raðhús
á einni hæð í Austurkór, nýjasta hverfi
Kópavogs. Húsið er í dag á byggingastigi 4.
Húsi mun verða skilað fullbúnu að utan með
grófjafnaðri

LAXATUNGA 207, MOS.

41,5M
NÝ
BY
GG
IN
G

HÚ
S

Opið hús mánudaginn 19. okt. milli kl 17:00 og
17:30. Vel staðsett 85,8 fm 3ja herbergja íbúð á
2. Hæð í fjölbýlishúsi ásamt 18,5 fm bílskúr við
Stóragerði. Alls 104,3 fm.

HOFSVALLAGATA - 101 RVK

ÁLFHÓLSVEGUR 111 - 200 KÓP.

Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

Opið hús þriðjudaginn 20. okt. 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. Einstakt tækifæri til að
eignast nýja íbúð í grónu hverfi.

32 M
OP
IÐ

EINAR S.
VALDIMARSSON

Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

HÚ
S

Opið hús mánudaginn 19.okt. milli kl 18:00
og 18:30. 2ja herb.,77,9 fm, íbúð á 2 hæð
í lyftuhúsi við 17. Júnítorg í Garðabæ með
sérgeymslu í kjallara og hjólageymslu.

STÓRAGERÐI - 108 RVK

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

Til leigu gott 432 fm. atvinnuhúsnæði.
Í dag er húsnæðið innréttað sem gott
skrifstofuhúsnæði. Auðvelt að breyta
húsnæðinu í nokkur bil með góðum
innkeyrsluhurðum.

FLÉTTURIMI - 112 RVK

3ja herbergja enda íbúð í góðu húsi fyrir 50
ára og eldri. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu,
eldhús, gang, baðherbergi, tvö svefnherbergi,
þvottahús og geymslu. Bílastæði í opinni
bílageymslu.

29,9 M

VOGATUNGA 84-88 - 207 RVK

. 34,2 M.

Einstaklega vel hönnuð 183,4 fm parhús
með innbyggðum bílskúr. Húsin afhendast
fullfrágengin að utan með grófjafnaðri lóð.
Áætlaður afhendingatími húsanna er nóvember
2015.

GRUNDARSMÁRI - 200 KÓP

79,9 M

NÝ
BY
GG
IN
G

Falleg 60,9 fm. 2ja herb. íbúð á 2. hæð (efstu)
í litlu fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. Snyrtileg
og vel skipulögð. Herbergi með glugga í
kjallara. Lokaður gróinn garður. Vinsæll staður.
Góð til útleigu.

ÆGISGATA - 101 RVK

65,5 M

Fallega og vandaða 2ja herbergja íbúð á 2.
hæð í nýlegu fjölbýlishúsi með lyftu. Íbúðin
er nálægt iðandi mannlífi í miðborg Reykjavík.
Íbúðin skiptist í anddyri, hol, stofu, eldhús og
svefnherbergi. Sér stæði í bílageymslu.

VESTURTÚN - 225 ÁLF

35,9M

Falleg og björt ca. 93 fm 3ja herbergja ibúð á
3ju hæð (efstu). Parket og góðar innréttingar.
Stórar suðursvalir. Stæði í bílageymslu. Laus
strax.Sölumenn Stakfells sýna eignina strax.

ENGJASEL - 109 RVK

26,9 M

4ra herb., 121,2 fm íbúð á 4 hæð í fjölbýlishúsi,
auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Gólfefni eru
flísar, plastparket og dúkur.

RJÚPNASALIR - 201 KÓP

34 M

Sérlega vel skipulagt 96 fm. 4ra herb. parhús á Björt 87 fm 3ja herbergja íbúð á 5. hæð í
einni hæð með góðri verönd og grónum garði. lyftuhúsi auk 7,7 fm geymslu í kjallara. Allar
Ris yfir allri íbúðinni. Frábær staðsetning. Stutt innréttingar frá HTH. Laus strax.
í skóla, sundlaug og útivistarparadís. Laust við
kaupsamning.

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.

BIRKIHOLT - 225 ÁLF

25,7 M

Rúmgóð og björt 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.

FJARÐARSEL - 109 RVK

54,9 M

Stórt raðhús á þremur hæðum ásamt bílskúr.
Í kjallara hússins er innréttuð 3ja herbergja
íbúð (ósamþykkt).

Einbýlishús á 2 hæðum, sem skiptist í efri hæð
með innbyggðum bílskúr, anddyri, eldhúsi,
stofu, borðstofu, svefnherbergi, vinnuherbergi,
baðherbergi, stigagangur.

ÁLFKONUHVARF - 201 KÓP

37,7 M

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.

KRISTNIBRAUT - 113 RVK

34,5 M

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

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími:

845 8958

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 697 9300

Jason Ólafsson

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 775 1515

Sími:

695 5520

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími:

Sími:

Verð :

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali

899 5856

Sími:

854 2112

Bústaðavegur

Rúmgóð og björt 93 fm íbúð á 2.hæð
Yfirbyggðar svalir í n-vestur
Stofa og borðstofa
Frábær staðsetning
Ólafur 822 2307

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali

773 6000

Kirkjusandur

Bókaðu skoðun:

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Falleg og mikið endurnýjuð 110 fm efri hæð
Tvö rúmgóð svefnherbergi og góðar stofur
Baðherbergi og eldhús nýlega endurnýjað
Möguleiki að lyfta þaki og stækka eignina

37,5 millj.

Bókaðu skoðun:

Bollagata

Ólafur 822 2307

Verð :

38,4 millj.

Falleg og björt efri hæð og ris ásamt bílskúr,
í Norðurmýri, miðsvæðis í Reykjavík nálægt
Kjarvalsstöðum og Klambratúni.
Íbúðin er rúmgóð, með sérinngangi og

Skaftahlíð

6 svefnherbergjum. Fallegur suðurgarður.

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm
Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og
forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Rúmgóðar fallegar stofur
Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Sá hluti efri hæðar sem er undir súð nýtist

Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

Íbúðin er skráð 167,8 fm og bílskúr 22,2 fm.
mjög vel og því er gólfflötur mun stærri
en skráðir fermetrar.
Nánari upplýsingar veitir:

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

49,9 millj.

Langholtsvegur
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.

Safamýri
Falleg 60 fm 2ja herbergja
Baðherbergi og baðkar endurnýjað 2014
Sér inngangur
Frábær staðsetning
Bókaðu skoðun:

Ólafur 822 2307

Verð :

24,9 millj.

Vatnsstígur

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 penhouse íbúð að stærð 188,5 fm
Þakherbergi með útgengi á pall Sjávarútsýni
Stæði í bílakjallara
Vandað efnisval og glæsileg hönnun
Lyftuhús / húsvörður

129,9 millj.

Gunnar 899 5856 Verð:

www.miklaborg.is

Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

61,5 millj.

Funalind

Dyngjuvegur

Bókaðu skoðun:

Verð :

TILBOÐ

Ólafur 822 2307

Verð :

41,5 millj.

Sævangur 25
Glæsilegt einbýli á frábærum stað
348 fm einbýlishús í hraunjaðri
5 svefnherbergi - sauna
Glæsilegur garður
Stór bílskúr 47 fm
Bókaðu skoðun:

Þórunn 773 6000

- með þér alla leið -

Verð :

Björt og vel skipulögð 2ja herbergja
Svalir í suður
Möguleiki að stækka upp í ris og breyta í 4ra
Gott tækifæri fyrir laghenta
Bókaðu skoðun:

Ólafur 822 2307

Verð :

27,4 millj.

Lyngás - Garðabæ

Falleg og björt 102 fm 3ja herbergja
Lyftuhús og 29 fm bílskúr
Tvennar svalir til suðurs og vesturs
Fallegt útsýni
Bókaðu skoðun:

Kaplaskjólsvegur

76,0 millj.

5 herbergja 128 fm penthouse íbúð.
með víðáttumiklu útsýni.Tvennar svalir og
stæði í bílageymslu. Eina íbúðin á hæðinni
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna nema
í votrýmum. Afhending er um næstu áramót
Bókaðu skoðun:

Jón Rafn 695 5520
697 9300

Aðstoðm. fast. Svan

Verð :

55,0 millj.

Njálsgata
3ja herbergja falleg 87,5 ferm.
Íbúð á 3ju hæð.
Frábært útsýni bæði til Esjunnar
og til Hallgrímskirkju.
Laus strax - lyklar á skrifstofu
Bókaðu skoðun: Þröstur 897 0634 Verð :

39,0 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

þriðjudaginn 20.okt. kl.12:30-13:00

mánudaginn 19.okt. kl.12:15-12:45

Vesturgata 58

Flétturimi 11
Góð 3ja herb, laus til afhendingar

Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð

Efsta hæð

í litlu fjölbýli

Glæsilegt útsýni yfir sundin

Ein íbúð á hæð, bílastæði í bílakjallara

Bókaðu skoðun:

Mikil lofthæð í stofu

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

Bókaðu skoðun:

Sér þvottahús innan íbúðar

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

Stærð 93,2 fm auk stæðis í bílageymslu
Verð :

29,9 millj.

Sérgarður með skjólveggjum

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

OPIÐ HÚS Í DAG

Verð :

OPIÐ HÚS

mánudaginn 19.okt. Kl.17:00-17:45

þriðjudaginn 20.okt. kl.17:00-17:45

Austurströnd 8

Drápuhlíð 11

Vel skiplögð 85 fm 3ja herbergja með

115 fm hæð - Fallegar stofur 3-4 herbergja,

stæði í bílgeymslu

bað og eldhús tekin í gegn

Um 30 fm sér verönd

Mikið endurgerð íbúð að innan sem utan
Bókaðu skoðun:

Tvö góð svefnherbergi
Bókaðu skoðun:

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

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

Lyftublokk

Verð :

33,9 millj.

Svalir til suðurs

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

OPIÐ HÚS Í DAG

Verð :

þriðjudaginn 20.okt. kl.17:30-18:00

Birkiholt 1

Óðinsgata 4

íbúð 302

Björt 2ja herbergja laus til afhendingar

Heillandi 3ja herb. íbúð á frábærum stað

Fallegt útsýni til sjávar og yfir borgina

Tilbúin til afhendingar

Alveg við skóla og sundlaug

Stílhrein og smekkleg

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

Á besta stað í 101

Stærð 76,3 fm

Bókaðu skoðun:

Verð :

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

25,7 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 19.okt. kl.17:30-18:00

Perluskór 3A

Hamravík 38

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm

Falleg og vel skipulögð íbúð við Hamravík 38

stæði í bílakjallara

4 herbergja

Möguleiki á fimmta svefnherberginu

135 fm

Opið eldhús og stofa
Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Öll rými mjög stór

Eign sem hefur verið vandað til

Bókaðu skoðun:

Mikið útsýni

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

Verð :

49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

39,9 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 20.okt. kl.17:30-18:00

Hulduland 3

Hagamelur 26

Falleg og vel skipulgöð íbúð við Hulduland 3

Falleg og vel skipulögð lítið niðurgrafin

4 herbergja

íbúð í kjallara við Hagamel

96,8 fm

Tveggja herbergja

Nýbúið að klæða húsið og þakið nýlegt

Sérinngangur

Gler að hluta endurnýjað

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

MIKLABORG

Gott útsýni

Verð :

mánudaginn 19.okt. Kl.18:15-18:45

Nánari upplýsingar veitir:

36,2 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 19.okt. Kl.17:30-18:00

Bókaðu skoðun:

44,9 millj.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 19.okt. Kl.17:30-18:00

Bókaðu skoðun:

43,5 millj.

39,9 millj.

Bókaðu skoðun:

Hús í góðu ástandi

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

Góð staðsetning

- með þér alla leið -

Verð :

27,5 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 20.okt. kl.17:30-18:00

miðvikudaginn 21.okt. kl.18:00-18:30

Víðigrund 39

Þorrasalir 1-3

Séreign að stærð 296,1 fm þar af er bílskúr

Mjög falleg þriggja herbergja íbúð

38,0 fm á tveimur hæðum

á 3.hæð. Frábært útsýni yfir golfvöll GKG

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð

og til sjávar í vestur.

Stór verönd, afgirt. Sex svefnherbergi í dag
Bað og eldhús hefur verið endurnýjað

Bókaðu skoðun:

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

69,9 millj.

Rúmgóð herbergi
Vönduð eldhúsinnrétting

Bókaðu skoðun:

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

Verð :

OPIÐ HÚS

33,5 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 20.okt. kl.17:00-17:30

miðvikudaginn 21.okt. kl.12:15-12:45

Norðurstígur 3

Ásvallagata 69

Falleg tveggja herbergja íbúð

Smekkleg 2ja herbergja á frábærum stað

Nær öll endurnýjuð, alls 70 fm

Laus til afhendingar

Frábær staðsetning

62,5 fm
Nýlegt fallegt bað og eldhús

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

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

29,2 millj.

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

Hraungata 3

OPIÐ HÚS

laugardaginn 24.okt. Kl.13:00-14:00

Garðabæ

Fróðarþing 48

Bókaðu skoðun:

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

Stærð 246,3 fm Falleg staðsetning á endalóð
í botnlanga. Sunnanmegin í götu og er útsýni
til Elliðavatns hið fegursta.
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals
og vinnu, utan sem innan.
Húsið er innréttað að innan í “barokk” stíl
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony
Verð :

SÖLUSÝNING

fimmtudaginn 22. okt kl. 17:00 - 18:00

27,7 millj.

96,0 millj.

Mánatún 7-17
OPIÐ HÚS

fimmtudaginn 22. okt kl. 17:15 - 18:00
Sýningaríbúð nr. 101
Mánatúni 7

Vandaðar 2ja-4ra
herbergja íbúðir
Sólpallur og svalir
til suðurs

Einstaklega glæsilegt
fjölbýlishús í hjarta
borgarinnar

Erum að hefja sölu á nýjum og glæsilegum
útsýnisíbúðum við Urriðaholt Garðabæ
Um er að ræða 2ja - 5 herbergja íbúðir á bilinu
80-147 fm með stórum suður svölum / verönd
Húsin eru einkar viðhaldslétt einangruð og

Verð frá kr. 32,9 milljón

Tvennar svalir með
flestum íbúðum
Lyftuhús
Glæsilegar innréttingar
og mikil lofthæð.

Afhending frá desember/janúar nk

klædd að utan , gluggar eru ál tré

Stæði í lokuðum
bílakjallara

Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í
lokaðri og upphitaðri bílageymslu

Fermetrarverð frá 350 þús.

Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og

Nánari upplýsingar veitir:

fullbúnar án gólfefna skv. skilalýsing

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

www.miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

42,2 - 81,9 millj.

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

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið rax
Laus st

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

Jón Rafn 695 5520

Verð :

77,5 millj.

Ásbúð
Fallegt 227,4 fm einbýlishús á þremur
pöllum Stórar stofur, endurnýjað eldhús og
baðherbergi 5-6 svefnherbergi, tvöfaldur
innbyggður bílskúr Mjög stór og skjólsæl lóð.
Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

E

Jórunn 845 8958

Verð :

58,8 millj.

Jón Rafn 695 5520
697 9300

Aðstoðm. fast. Svan

Naustabryggja
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

Írabakki

Verð :

71,9 millj.

Bókaðu skoðun:

Gunnar 899 5856

Verð :

27,0 millj.

eftir
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e
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n
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Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

62,5 millj.

Bókaðu skoðun:

Jón Rafn 695 5520

Bókaðu skoðun:

Þórunn 773 6000

Verð :

37,7 millj.

Kópavogsgerði 5-7

21,9 millj.

Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

tingako

Verð :

Gunnar 899 5856

Bókaðu skoðun:

44,5 millj.

41,0 millj.

320 ferm. einbýlishús á tveimur hæðum
5 svefnherbergi
Endurhannað eldhús

Bókaðu skoðun: Þröstur 897 0634 Verð :

67,0 millj.

stur

Haukadalur

Seinakur

33 hektara land þar af 3 hektara sumarhúsalóð
Kjörið fyrir ýmsa þjónustu td tengt
ferðaþjónustu. Nýlegt samþykkt skipulag
býður upp á ýmsa kosti.
Eitt vinsælasta svæði fyrir erlenda ferðamenn
Bókaðu skoðun:

Verð :

Skriðustekkur

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

Drekavellir
Vel skipulögð 126,7 fm ásamt stæði í
bílageymslu
Þrjú góð herb og stór stofa
Þvottahús innan íbúðar

Verð :

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

Laxakvísl

Fjárfes

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

Falleg 66 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð
Tvennar svalir til austurs og suðurs
Snyrtileg sameign
Sér þvottahús innan íbúðar
Frábær fyrstu kaup

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

Aflagrandi

Jón Rafn 695 5520

Verð :

35,0 millj.

Einbýlishúsalóðir í Akralandshverfi
Garðabæjar.
Byggja má 250 fm einbýlishúsi
á einni hæð á hverri lóð
Stærð lóða 740 til 790 fm
Jón Rafn 695 5520 Verð frá:

Bókaðu skoðun:

25,0 millj.

Einbýli - Seltjarnarnes
200 fermetra einbýlishús
á einni hæð til sölu.

Eskivellir
Nánari upplýsingar veitir:

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

•

Einstök staðsetning – sjávarútsýni –
ekkert byggt fyrir framan

•

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

•

Stæði í bílahúsi fylgir
flestum íbúðum

•

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

•

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

•

Afhendast eigi síðar en
september 2016

•

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

MIKLABORG
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Vel skipulögð og skemmtileg íbúð á 5. hæð
Útsýni til sjávar og víðar Þrjú góð svefnherb.
Fallegar og stílhreinar innréttingar og gólfefni
Sér þvottahús innan íbúðar.- Tvennar svalir
Sér geymsla innan í búðar. Stæði í bílageymslu
Bókaðu skoðun:

Þórunn 773 6000

Verð :

32,7 millj.

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

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

Mávanes

Furuás

Stórt einbýlishús með mikla möguleika
Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað
sunnan megin á Arnarnesinu
Eignin er skráð 313 fm
skast
Bókaðu skoðun:

Ólafur 822 2307
S. 899 1178

Aðstoðm. fast. Atli

- með þér alla leið -

Tilboð

ó

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

Ólafur 822 2307
S. 899 1178

Aðstoðm. fast. Atli

Verð :

55,0 millj.

569 7000
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Ingólfur, Heiðar,
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ASpARFELL 12 - LAUS STRAX.

HRAUNGATA 1,

3

Íbúði
r
eftir

NÝBYGGING Í URRIÐAHOLTI

Opið hús mánudaginn 19
okt. milli kl. 17,30- 18,00.
Önnur hæð, út í enda vinstra
megin. Sýnum 132 fm 5-6.
herbergja íbúð á 2 hæðum í
mjög góðu álklæddu (að
mestu) lyftuhúsi. Sérinng.
af svölum. Rúmg. stofur.
Gestasnyrting, baðherbergi.
4 svefnherbergi.
Sérþvottahús. Íbúðin
þarfnast standsetn.
Skemmtil. skipulögð íbúð
sem gefur mikla möguleika.
Verð 29.9 millj. Uppl.veitir Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali.
Bárður s-896-5221 verður á staðnum.

IÐ
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H

ASpARHVARF 19F OpIÐ HÚS - BÍLAGEYMSLA

IÐ

OP

Opið hús, mánudaginn 19
okt. milli kl. 18.00-18.30.
Glæsil. og rúmgóð 135 fm,
efri sérhæð ásamt stæði í
lokarði bílageymslu. Glæsil.
útsýni yfir Elliðavatn og til
Bláfjalla. Þrjú rúmgóð
svefnherb. Stofa og
borðstofa. Stórar
suðursvalir. Vandað flísal.
baðherb. Parket á gólfum.
Sérþvottahús og geymsla.
Sérinng. Verð 44,9 milj.

S
HÚ

Við Hraungötu 1, byggja Pétur og Kristinn ehf, vandað 8-íbúða fjölbýlishús
• Það eru eftir þrjár íbúðir í þessu glæsilega nýbyggða húsi.

• Glæsilegur frágangur, opin bílageymsla

• Íbúðirnar eru 145 til 180 fm, verð frá 49,8 milj til 62 milj.

• Kaupendur velja við í innréttingar og afhending eftir 2-3 mánuði.

Ingólfur Gisurarson lögg. fss. Kristján s-611-4870 verður á staðnum. Allir velkomnir.

Sölumenn Valhallar veita frekari uppl um eignina í S:588-4477 • Erum einnig söluaðilar lóða í Urridaholti, leitið uppl. hjá Heiðari í s:693-3356 eða heidar@valholl.is

ÖLDUGATA 34 - 101 REYKJAVÍK. FALLEG SÉRHÆÐ
Opið hús fim.22 okt.
milli kl. 17.30-18.00.
Sýnum fallega 114 fm efri
hæð í þríbýli á eftirsóttum
stað í 101 Reykjavík. 3
svefnherb. Endurnýjað
eldhús. Skv.seljanda var
íbúðin mikið endurnýjuð
2006-2007, m.a. skipt um
gler, rafmagn, eldhús og fl.
Frábær staðsetning.
Verð 46.5 millj.

LAUGALÆKUR - FALLEGT ENDARAÐHÚS - BÍLSKÚR

GOÐAKÓR - VEL STAÐSETT EINBÝLI..

Uppl.veitir Heiðar Friðjónsson lögg.fasteignasali. Bárður verður á staðnum s-896-5221.

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

Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lögg.Fasteignasali eða Bárður H Tryggvason
í s-896-5221.

87,9 FM 3JA TIL 4RA HERB. VIÐ HÁTÚN

ASpARFELL - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

4RA HERB. ÍBÚÐ Í MOSARIMA, LAUS VIÐ KAUpSAMNING.

IÐ

OP

S
HÚ

Til sölu mikið endurnýjuð
71,1 fm íbúð á 4- hæð.
Íbúðin skiptist í eldhús með
nýrri innréttingu og parketi
á gólfi, baðherbergi með
baðkari, tvö herb., rúmgott
hjónaherb. með fataherb.
innaf, og litlu barnaherb.
með parketi á gólfi. Rúmgóð
stofa með fallegu parketi á
gólfi, útgengi út á stórar
svalir úr stofu. Þvottarhús á
hæðinni og sér geymsla í
kjallara. Verð 25,9 milj.

Höfum tekið í sölu 89,7 fm
3ja til 4ra herb. íbúð á
2- hæð í þessu eftirsótta
húsi við Hátún í Reykjavík.
Íbúðinni var breytt og
fækkað um eitt herb. en
auðvelt er að breyta til
baka. Íbúðin er mjög heil og
skiptist í tvö herbergi,
rúmgóða stofu með teppi á
gólfi, eldhús með eldri ljósri
innréttingu og dúk á gólfi.
Borstofa með teppi og
flísalagt baðherbergi með
baðkari. Verð 29,7 milj, allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

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

124,4 fm 2ja íbúða eign við Þinghólsbraut í Kópavogi.

4RA HERB. ENDAÍBÚÐ VIÐ ESKIVELLI- BÍLASTÆÐI

Hef tekið í einkasölu 2ja
íbúða eign við Þinghólsbraut
í Kópavogi. Aðalíbúðin er
þriggja herb 72,4 fm íbúð
með sérinngangi, og í
kjallara er 2ja herb. 52 fm
íbúð með sérinngangi.
Aðalíbúðin er rúmgóð með
bjartri stofu og fallegu
eldhúsi, tveimur herbergjum
og baðherbergi með sturtu,
glugga og tengi fyrir
þvottavél. Íbúðin í kjallara
er með sérinngangi bakatil,
stofu, eldhúsi og svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél.
Verð 33,6 milj, uppl. gefur Heiðar í s:693-3356

MÁNAGATA - Á BESTA STAÐ Í RVK. GÓÐ 2JA HERB.
Góð ca 52 fm íbúð á 1.hæð í
góðu þríbýli í Norðurmýrinni. Skiptist í hol, bjarta og
rúmgóða stofu,
svefnherbergi, eldhús með
eldri innréttingu og
baðherbergi flísalagt með
sturtu. Í kjallara er
sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús. Allar frekari
upplýsingar og sýningu
eignarinnar annast: Sturla
Pétursson S: 899-9083,
sturla@valholl.is

Nýleg glæsileg 4ra
herbergja 108,5 fm
endaíbúð á 5.hæð í lyftuhúsi
að Eskivöllum nr. 1 í
Hafnarfirði, ásamt góðu
stæði í bílageymslu í
kjallara (innangengt úr
sameign). Stutt í skólann,
íþróttasvæði Hauka,
sundlaugina, náttúruna og
fl. ÍBÚÐIN ER LAUS VIÐ
KAUPSAMNING!
- SKULDLAUS.
Allar frekari upplýsingar veita sölumenn Valhallar í s:588-4477

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

Snyrtileg 4ra herbergja 98,1
m2 íbúð á 2.hæð
Skipulag: Anddyri: með
góðum skáp og
hengi. Eldhús með borðkrók
við glugga, góð
viðarinnrétting flísar á milli
skápa.Gert er ráð fyrir
uppþvottavél í
innréttingu. Rúmgóð
stofa, útgent út úr stofu út
á stórar suðvestur svalir.
Fallegt útsýnni er yfir hluta
borgarinnar. Baðherbergi
flísalagt með lítilli innréttingu, baðkari með sturtuaðstöðu. V 31,9m
Uppl. Heimir í síma 630 9000 heimir@valholl.is

EINBÝLI MEÐ SÉRÍBÚÐ VIÐ ÞRÚÐVANG Í HAFNARFIRÐI
Höfum tekið í einkasölu
fallegt 218 fm einbýlishús í
enda á götu við Þrúðvang í
Hafnarfirði. Aðalhæðin er
126 fm, með þremur
svefnherbergjum, rúmgóðu
eldhúsi og stofum,
baðherberg, gestasnyrting
og þvottarhús. Bílskúrinn er
sérstæður 45 fm og séríbúð
í kjallara er 47 fm. Hún
skiptist í eldhús, stofu,
baðherbergi og svefnh.
Verð 54,9 milj,
Allar uppl. veitir Heiðar Lögg. fast. í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

SÍÐUMÚLI - TIL LEIGU VEL INNRÉTTUÐ SKRIFSTOFUHÆÐ.
Velskipulögð 190 fm skrifst.
hæð (2.hæð) á mjög góðum
stað miðsvæðis í Rvk., 6
skrifst., fundarherb.,
móttaka, eldhús, wc,
eldtraust geymsla,
vinnurými. Gegnheilt
parket. Getur losnað
fljótlega.
Uppl. veitir Ingólfur
Gissurarson lögg.
fasteignasali og
leigumiðlari 896-5222
ingolfur@valholl.is

Væntanlegar eignir söluskrá:
Glæsilegt raðhús í Fossvogi.
Uppl. Heiðar 693-3356
Glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir í Urriðaholti.
Uppl. Heimir 630-9000
4ra herb. í 105 - Reykjavík.
Uppl. Heiðar 693-3356

FJÁRFESTING

ÓSKUM EFTIR

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

ÖLLUM GERÐUM

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

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

Hilmar
Óskarsson

Óskar Þór
Hilmarsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

LUNDUR
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í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Kristín J.
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Sölustjóri

Sölumaður
Gsm: 893-4248
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Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í Kópavogi

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

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

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

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

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

Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

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

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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

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

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

Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.
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LUNDUR 17 - 23

GG

GRANSKJÓL 40
• 107 RVK.
• 2ja herb.
• Falleg íbúð.
• Góð staðsetning.
• Verð 26,9 millj.

IN

G

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi
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Opið hús í dag mánudag
á milli 16.30 og 17.00.

60

ára

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

• Álklætt hús.
• Glæsileg hönnun að innan sem utan.
• Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum
eða stórum timburveröndum.
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

VIÐARÁS 12

• 110 Rvk.
• 209 fm. einbýli á einni hæð.
• Stór bílskúr.
• Vandaðar innréttingar og gólfefni.
• Góð staðsetning.
• Verð 69,9 millj.
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Opið hús þriðjudag á milli kl. 18:00 og 18:30.
• 210 Gbæ.
• Einbýli.
• 315 fm.
• Stórglæsilegt hús.
• Sérsmíðaðar fallegar innréttingar og gólfefni.
• Gott útsýni.

GLÓSALIR 7

SELJALAND

HRAUNBÆR 68

VESTURBERG

Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30.
• 201 KÓP.
• 3ja. herb. falleg íbúð á efstu hæð.
• Stæði í bílageymslu.
• Álklætt hús.
• Glæsilegt útsýni.
• Góð staðsetning.
Verð 36,9 millj

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

• 110 RVK. 4ra. herb.
• Rúmgóð herbergi.
• Fallegar innréttingar og gólfefni.
• Íbúðin er laus.
• Góð íbúð.
• Góð staðsetning.
• Verð 28,9 millj.

O

PIÐ

S

HÚ

HÓLABERG 64

Opið hús í dag mán. á milli kl. 17:00 og 17:30.
• 111 RVK.
• Endaraðhús á tveimur hæðum.
• Sérbyggður bílskúr.
• Fjögur svefnherbergi.
• Góður sólpallur.
• Verð 39,8 millj.

• 111 RVK.
• Góð 3ja herb. íbúð.
• Fallegt baðherbergi.
• Góð staðsetning.
• Verð 23,5 millj.
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• 200 KÓP.
• Rað- og parhús.
• 222,8 fm. til 249,2 fm.
• Tveggja hæða.
• Bílskúr.
• Afhent tilbúið til innréttinga.
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e
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ÖRVASALIR
• Húsin eru 5 til 6 hæða.
• Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98 til 238 fm.
• Vandaðar íslenskar innréttingar.
• Hiti í gólfum.
• Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.

G

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

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

Skipalón 1 - Hafnarfjörður - Stórglæsilegt fjölbýli

Álfholt - Hafnarfjörður - Parhús

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

Svöluás - Hafnarfjörður - Parhús

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft klasahús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals ca. 160 fm. 4
Svefnherbergi. Stofa, borðstofa ofl.
Gott skipulag. Stórt hellulagt bílaplan. Suður garður/pallur.
Fullbúin góð eign.
Verð 46,5 millj.

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli - Laust strax

Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt tvílyft parhús með
innbyggðum bílskúr samtals 203,1 fm.

Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað steinsteypt einbýlishús
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.

Lítil aukaíbúð á jarðhæð með sérinngang.

Húsið 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.
Verðtilboð.

Frábær staðsetning og útsýni.
Verð 51,5 millj.

Vesturvangur - Hafnarfjörður - Einbýli
Gott einbýli á einni hæð samtals um 193 fermerar á
frábærum útsýnisstað í hraunjaðrinum við Vesturvang númer
9 í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Hús laust strax. Eignin skiptist í
forstofu, baðherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
sjónvarpshol, 3 herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi,
þvottahús, bílskúr og geymslu.
Verð 63,9 millj.

Holtsbúð - Garðabær - Einbýli
Fallegt og töluvert endurnýjað einbýli á einni hæð með
góðum bílskúr, samtals 160 fm, á þessum vinsæla stað.
Stór svefnherbergi. Góður bakgarður í suður.
Stutt í skóla og þjónustu. Frábær staðsetning.
Bein sala eða skipti á minni eign í Garðabæ.
Verð 49,9 millj.

Spóaás - Einbýli - Hf.- Frábær staðsetning v/ Ásland tjörnina
Mjög gott 198,2 fermetra einbýli á einni hæð ásamt 43,7 fm.
bílskúr samtals um 241,9 ffm..
Eignin er staðsett við grænt svæði á frábærum útsýnisstað
við Ástjörnina í Hafnarfirði.
Skipti á minni eign koma til greina.
Verð 69,5 millj

Hraunbær 6 - Reykjavík - 2ja herb.
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Opið hús í dag milli kl. 17.30 -18.
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Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Lækjarfit - Einbýli - Gbæ.
Glæsilegt nýtt 251,8 fermetra nýtt einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr vel staðsett. 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.

Háihvammur - Hafnarfjörður - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 439,9 fermetra
tveggja íbúða hús ásamt tvöföldum bílskúr við Háahvamm 4 í
Hafnarfirði.Frábært útsýni yfir Hafnarfjörð og víða.
Innréttingar og gólfefni eru öll hin vönduðustu.
Eignin getur verið laus við kaupsamning.
Verð 89 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.
Skipti möguleg.
Verð 95 millj.

Strandvegur - Garðabær - 4ra með stæði í bílageymslu

Skemmtileg 2ja herbergja íbúða á 3ju hæð í góðu klæddu
fjölbýli. Íbúin er skráð 51,2 fm. en þar fyrir utan er 5,4 fm
geymslur ekki inn í fm. tölu. Íbúðin þarfnast málningar og
smá viðhalds. Laus strax.

Nýkomin í sölu falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í
góðu lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu við
Strandveg 26 í Sjálandi Garðabæjar. Eignin skiptist í forstofu,
hol, eldhús, stofu, borðstofu/ sjónvarpshol, þrjú herbergi,
baðherbergi, þvottahús, geymslu. bílastæði í bílageymslu
ásamt.

Verð 18,8 millj.

Verð 42,9 millj.

Víðivangur - Hafnarfjörður - 5 herbergja
Hraunhamar kynnir fallega fimm herbergja íbúð við Víðivang
3 Hafnarfirði. íbúðin er 111,1 fm með geymslu. Íbúðin er á
efstu hæð og er björt og með glugga í þrjár áttir. Skipting
eignarinnar: Forstofa, hol, stofa, eldhús með borðkróki, 4
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, tvennar svalir og
geymsla.
Verð 29,9 millj.

Álfhólsvegur 89 - Kópavogur - Sérhæð
Mjög góða 4ra til 5 herbergja 102,9 fm. miðhæð ásamt 40
fm. bílskúr samtals um 142,9 fm. vel staðsett við Álfhólsveg
89 í Kópavogi. Eignin mjög vel skipulögð og með sér
inngang, fjórum svefnherbergjum og bílskúr. Eignin getur
verið laus við kaupsamning.Eignin skiptist í forstofu, hol,
eldhús, stofu, borðstofu, gang, fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr.
Verð 40,9 millj.

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

Leirutangi 53 - 270 Mosfellsbær

Tröllateigur 33 - 270 Mos.

fallegt 350,5 m2 einbýlishús með 2ja herbergja
aukaíbúð í kjallara og tvöföldum bílskúr á fallegri
1.200 m2 sjávarútsýnislóð við leirutanga 53 í
Mosfellsbæ. stórt hellulagt bílaplan og fallegur
gróinn garður með veröndum. Mjög fallegt útsýni
er frá húsinu. V. 79,5 m.

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

Tungusel 1 - 109 Reykjavík
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rúmgóð og velskipulögð 114,1 m2, 4ra
herbergja endaíbúð í fjölbýlishúsi við
tungusel 1 í reykjavík. íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, hol, baðherbergi, eldhús og
stofu. sérgeymsla í kjallara.
Góð staðsetning, rétt við skóla og
leikskóla. V. 27,9 m.

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 svefnh., sjónvarpsh., fataherbergi,
tvö baðh., þvottahús og bjart, opið rými sem
samanstendur af eldhúsi, borðstofu og stofu.
flísalagður bílskúr. V. 47,9 m.

fallegt 207 m2 endaraðhús á einni hæð í
byggingu við laxatungu 153 í Mosfellsbæ. Mjög
fallegt og vel skipulagt 207 m2 raðhús á einni
hæð ásamt bílskúr. birt stærð eignar eru 207 m2,
þar af er íbúðarhluti 173 m2 og sambyggður
bílskúr 34 m2. eignin er vel skipulögð og skiptist
samkvæmt teikningum í þrjú svefnherbergi, tvö
baðherbergi, forstofu, þvottahús, eldhús, stofu,
bílskúr og geymslu. V. 38,9 m.

Mosarimi 12 - 112 Reykjavík

Kvíslartunga - 270 Mosfellsbær

Skeljatangi 42 - 270 Mosfellsbær
94,2 m2, 4ra herbergja íbúð með
sérinngangi 2. hæð í fjórbýlishúsi. íbúðin
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, geymslu, eldhús og stofu. við
hlið inngangs er útigeymsla. vinsæll staður
rétt við skóla, leikskóla, sundlaug og
líkamsrækt. V. 29,9 m.

Laxatunga 153 - 270 Mosfellsbær

242,6 m2 parhús á tveimur hæðum í byggingu.
eignin afhendist tilbúin til innréttinga í mars
2016. skipulag: neðri hæð: forstofa, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, borðstofa, stofa,
bílskúr og geymsla. efri hæð: hjónaherbergi með
fataherbergi, tvö svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymsla. af efri hæðinni er gengið
út á svalir með fallegu útsýni. V. 44,9 m

Laus strax
98,1 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með
sérinngangi. íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús,
eldhús, stofu og borðstofu. sérgeymsla í
sameign. v. 31,9 m

Flétturimi 11 - 112 Reykjavík

Laxatunga - 270 Mosfellsbær

Litlikriki 70 - 270 Mos.
nýtt og glæsilegt 212,5 m2 raðhús á
tveimur hæðum á góðum stað. húsið
verður tilbúið til afhendingar 15.01.2016
fullbúið án gólfefna, þó eru baðherbergi á
báðum hæðum og þvottahús flísalögð.
frábær staðsetning. Gott skipulag.
hellulagt bílaplan með hitalögn og
timburverönd og náttúrulegum gróðri í
suður. V. 54,5 m.

Laus strax
93,2 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð,
ásamt bílastæði í bílakjallara í þriggja hæða
fjölbýlishúsi. eignin er skráð 108,9 m2, þar af
íbúð 85,5 m2, geymsla 7,7 m2 og bílskúr 15,7
m2(bílastæði í bílakjallara). íbúðin skiptist í
tvö svefnherbergi, forstofugang, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu.
sérgeymsla í kjallara. V. 29,9 m.

160,0 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á einni hæð, í byggingu, við laxatungu 72, 74 og 76 í
Mosfellsbæ. Mjög falleg og vel skipulögð raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. húsin standa á
góðum stað rétt við leikskólasvæði leirvogstungu. skipulag er mjög gott og fer hvergi fermetri
til spillis. skipulag samkvæmt teikningu: Þrjú svefnherbergi, forstofa, baðherbergi, þvottahús,
sjónvarpshol, eldhús, stofa, geymsla og bílskúr. eldhús og stofa liggja saman í opnu rúmlega
40 m2 rými þar sem lofthæð er um 4,5m í hæsta punkti.
Laxatunga 72 - V. 40,5 m. • Laxatunga 74 - V. 38,9 m. • Laxatunga 76 - V. 38,9 m.

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

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

Hvassaleiti 19, 258 fm Raðhús.
OP

IÐ

HÚ

S

OPIÐ HÚS í dag mánudag, milli kl.16:00 og 17:00 –
Reisulegt raðhús á besta stað, 103 Reykjavík. Húsið
er á þremur hæðum (pöllum) og með stórum stofum.
Möguleiki á sér útleigueiningu í kjallara með
sérinngangi. Komið er að viðhaldi. Ekki láta þessa
eign fram hjá ykkur fara. Ásett verð 54,5 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038
eða á johann@hofdi.is

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

Miðleiti 3 – Lyfta, efsta hæð. – 103 Rvk!
OP
IÐ
HÚ
S

OPIÐ HÚS í dag mánudag, milli kl.17:30 og 18:00 –
Falleg íbúð á 6.hæð ásamt stæði í mög góðri
bílgeymslu. Tvö svefnherbergi og bjartar stofur.
Útsýni og suður svalir. Eignin er 125,4 fm.
Verð 42,9 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann
Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is
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Grenimelur 30 - 107 Rvk.

PIÐ

O

Opið hús mánudaginn 19. okt. kl. 17:30 – 18:00
Falleg 4ra herb. sérhæð, skráð 116,7 fm. á besta stað í
vesturbæ R.víkur. Miklar framkvæmdir hafa verið á
eigninni, skipt um allt gler og glugga, húsið steinað,
endurnýjað skolp, dren, rafmagnstafla og þak. Stutt í
verslanir, þjónustu, leikvelli, skóla, sundlaug og falleg
útivistarsvæði. Verð: 47,9 m.

PIÐ

O

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson
Rekstrarhagfræðingur Msc.

Kríunes 12 – Arnarnes. 328 fm Einbýli.
OP
IÐ
HÚ
S

Suðurhella 10 Hafn. – iðnaðarhúsnæði.

OPIÐ HÚS á morgun þri, milli kl.16:00 og 17:00
Mjög gott einbýli á tveimur hæðum á þessum
vinsæla stað með tvöföldum 45,5 fm bílskúr. Lítil sér
íbúð er á neðri hæð sem möguleiki er á að stækka,
eða hafa húsið sem eina stóra heild. Skipti á minni
eign möguleg. Endileg lítið inn í opið hús á morgun!
Ásett verð 69,9 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann
Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

Iðnaðarhúsnæði 179,3 fm. Hægt að kaupa einn eða
fleiri eignarhluta. Steinhús byggt árið 2008, er á
einni hæð og skiptist í 8 x 180 fm. rými, með möguleika á millilofti. Stórar innkeyrstudyr báðumegin á
húsinu. Lóðin er 4.576,5 fm. með 48 bílastæðum.
Verð kr. 26,1 millj. Uppl. veita: Ásmundur lögg.fast.
á Höfða s. 895 3000 (asmundur@hofdi.is) og Runólfur
lögg.fast. á Höfða s. 892 7798 ( runolfur@hofdi.is)

ún
ur
i i
i
ur
ur ur
la
ði ín
ín
n
rla
rla rla
ín ín
r
nd
ur
að að
igúrn
nd nd
ur nd
ún ún
ur ur
rú að
D a 0r3i s t 0 1 r i s t 0r i1s t 0 1 r i s t 0 1 i f u r
S t u0 8 3 S t u0S8t3u0 8 3 S t 0 8 3 i l d u
i lydm u 4 2 2 y m u y m4 2u2 4 2 2E y m u 1 4 2 2 uSð r 267u ð r u ð r
u ð D8 1 0 3 D8 1 0D38 1 0 3
ild hild
1K 8 1 K 8K1 8 1 K 8 1
h
h
h
9
8
G
9
9
9
1
1
1
n
2
E
E
E
Le
G
G
G
n
n afn
f
f
f
9
0
0
0
9
9
9
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
a
a
9
r
2
2
9
8 Hr
6
8
8 82
H
89
89 89
69
69 69
82 82
82 82
82
85
Hr Hr

Grandahvarf 8 - 203 Kóp

S

HÚ

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Bröndukvísl 9 – 110 Rvk

S

HÚ

PIÐ

O

Opið hús þriðjudaginn 20. okt. kl. 17:30 – 18:00,
Stórglæsileg íbúð í Grandahvarfi 8 í Kópavogi með
aukinni lofthæð ( 2,65 ). Íbúðin er á jarðhæð með sér
inngangi og verönd. Bílskúr fylgir eigninni. Eignin er
skráð 151,1 fm, þar af er bílskúr 27,3 fm. V-Tilboð
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Borgargerði 3 - 108 Rvk

S

HÚ

Opið hús mánudaginn 19. okt. kl. 17:30 – 18:00
Fallegt sérbýli í Ártúnsholti, 167,4 fm. með aukaíbúð
og bílskúr. Komið í flísalagða forstofu með fataskáp
og gestasalerni. Stór stofa og borðstofa,gengið út í
garð úr stofu, arinn í stofu. Eldhús með búri og parketi
á gólfi. Fjögur herbergi. Baðherbergi með sturtu og
baðkari. Sér íbúð í kjallara. V-70 millj.

Þar sem hjartað slær.

Stórglæsileg 5 herbergja sérhæð í smáíbúðahverfinu.
Íbúðin er á tveimur pöllum í tvíbýli við Borgargerði.
Björt útsýnisíbúð með arni og 34.7 ferm. bílskúr.
Eign sem vert er að skoða. V-49 millj.

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

glæsilegt endaraðhús

AR

NN

N

EIG

U
VIK

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

grandavegur
2ja Herbergja íbÚð fyrir 60 + -

AR

NN

vesturströnd seltjarnarnesi með auKaíbÚð.

N

EIG

Ca. 237 fm. glæsilegt, talsvert endurnýjað endaraðhús á frábærum
útsýnisstað á ströndunum á Seltjarnarnesi. Húsið er með nýju, glæsilegu
eldhúsi, nýleg gólfefni á stofu. tvöfaldur bílskúr sem er í dag innréttaður
sem herbergi og þvottahús. Á jarðhæð er góð 2ja herbergja íbúð, sem
hentar vel til útleigu. Frábær eign á Nesinu.

U
VIK

Grandavegur , 2.hæð, ÍB. 204:
Björt og falleg ca. 52 fm. 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.

Verð 74,5 millj.

Bókið skoðun hjá Fold í s. 552-1400

Ásbraut 19, Kóp. 2.h. 4ra herb. m. bílsk.
OPið HÚs Þriðjud. 20.10 Kl.17-17:30
IÐ

OP

flókagata 2, Hafnarfj. .- endurnýjuð sérhæð
OPið HÚs Þriðjud. 20.10 Kl. 17-17:30

Ásbraut 19, Kópavogi. Falleg c.a. 86 fm íbúð á góðum stað efst við Ásbraut
í Kópavogi, ásamt rúmlega 25 fm. bílskúr. Eignin er samtals 111,10 fm. Sv.
teikningu eru 3 svefnherbergi, en opnað hefur verið frá einu þeirra í stofu.
Blokkin er klædd. Frábært útsýni og stutt í þjónustu og menningu.

S
HÚ

IÐ

OP

Flókagata 2, 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 41,9 millj. Íbúðin er laus.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 2010 KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

S
HÚ

Verð 29,9 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 20.10 FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Álfkonuhvarf, 43, 3ja + bílg., íb..203
OPið HÚs miðvd. 21.10 Kl17:00-17:30
IÐ

OP

seljabraut 72 , 2.h.- 4ra herb. íb. m. bílg.
OPið HÚs miðviKud. 21.10 Kl. 17-17:30.

ÁLFKONUHVARF 43, ÍB. 203: Mjög góð 3ja herbergja 95,5 fm íbúð á 2.hæð
ásamt 10,5 fm geymslu, samtals 106 fm og stæði í bílageymslu. Stórar
flísalagðar svalir í suður. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.
Íbúðin er laus í janúar 2016.

S
HÚ

IÐ

OP

Seljabraut 72, 2.hæð:

S
HÚ

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.

Verð 33,9 millj.

Verð 27,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 21.10, FRÁ KL. 17:15-17:45,
VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 21.10 KL. 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN

Álfholt
Hafnarfirði

frístundahús m. gestahúsi
í landi Úteyjar, laugavatni

Ca. 95 fm.falleg íbúð á góðum stað í Hafnarfirði.

Gólfefni eru parket og flísar. Íbúðin er laus.

Mjög vandað frístundahús á 4.700 fm. eignarlóð í landi Úteyjar v.
Laugavatn. Húsið er rúmgott og auk þess fylgir gestahús. Frábært útsyni er
til fjslla og lóðin er fallega gróin. Eignin er með leyfi til gistireksturs. Svæðið
er mjög gott, akstursfæri frá Reykjavík allt árið og stutt í alla þjónustu á
Laugavatni.Húsð er með risi rúmlega 70 fm, gestahús og geymla um 23
fm. þannig að heildareignin er milli 90 og 100 fm. Verð 33,9 millj.

Bókið skoðun á Fold

VÖNDUÐ EIGN-FRÁBÆR STAÐSETNING!

Eldhús með ljósri innréttingu og borðkrók. Stofa með útgengi á
suðursvalir. Tvö herbergi, annað þeirra með skáp. Baðherbergi, flísalagt,
sturtuklefi. Flísar á baðherbergi eru lausar. Þvottahús innan íbúðar.

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

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

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

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

Þórarinn Friðriksson

Sigurbjörn Skarphéðinsson

hdl, löggiltur fasteignasali,
sími 896-4013

Sölustjóri, sími 896-4090

löggiltur fasteignasali,
sími 844-6353

löggiltur fasteignasali, skjalagerð.

Rakel Eydal,
ritari

Ásta Benónýsdóttir
fjármálastjóri

Viðskiptatækifæri! - Til sölu lítið ferðaþjónustu fyrirtæki sem er staðsett í miðbæ Reykjavíkur.
Frum

• Fyrirtækið er með fimm íbúðir til skammtíma útleigu fyrir ferðamenn þar af eru 2 stúdíó íbúðir.
• Einkunargjöf og bókunarstaða er góð og töluvert komið af fyrirfram bókunum.
• Möguleiki á yfirtöku áhvílandi langtímalána.
Áhugasamir er vinsamlega beðnir að hafa samband við Dan Wium hjá Kjöreign s-896-4013 eða dan@kjoreign.is sem veitir frekari upplýsingar.
Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
3909
www.101.is
101@101.is
ata
4 101 Reykjavík
Sími 511 Sími
3101 511Fax
511 3909
www.101.is
101@101.is
Tjarnargata
4 101 Reykjavík
3101511 Fax
i Kg ruirset íyn SSi igguurrðeay r Sd iógtut ri rð a-r dl öó gtheitum
tgi ri l -t ulrö gf ag si ltteuirg nfpotti.
aasstaeliig n a s a l iHúsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að utSíðumúli - 108 Rvk
• 101
Reykjavík
• 511
Sími
511
3101
www.101.is
fast
Kristín Sigurey Sigurðardóttir
• Fax
• www.101.isLögg
• 101@101.is
Reykjavík
511 •3909
4 • 101
3101
la
an. Tjarnargata
Vel skipulagt
hús• Sími
í lokaðri
götu
í barnvænu
umhverfi.
ur
St 083
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
9
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg. 899
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Ólafur78-92
Guðmundsson
Haukdælabraut
Sölustjóri, sími: 896 4090
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Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913
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Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali • Sigurður J. Tyrfingsson lögg.fasteignasali

Norðurbakki 11B
ÚS

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Atvinnuhúsnæði
til leigu.
Síðasta raðhúslóðin
á besta stað í Reynisvatnsási.
Um er að ræða lóð með
byggingarrétt fyrirSmiðjuvegur,
8 raðhús, samtals2001.760Kóp
fermetra. Gatnagerðargjöld eru
fullgreidd. Engin hönnunarvinna hefur farið fram. V-72 millj.
Traust og góð þjónusta í 13 ár

O

H
PIÐ

Opið hús mánudag 19. okt. frá kl. 17:30-18:00
Einstaklega björt og falleg, vel skipulögð 101,5 fm. íbúð
á 1.hæð með stórri timburverönd ásamt stæði í
bílageymslu. Vandaðar innréttingar og tæki, gólfhiti.
Lyftuhús. Öll sameign er snyrtileg og vel umgengin.
Nánari upplýsingar veitir Sigurður, löggiltur fasteignasali, sími: 898 3708, sigurdur@gardatorg.is

Fagmennska – Reynsla – metnaðuR

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

HRINGDU HRINGDU
NÚNA OG KYNNTU
MÁLIÐ.ÞÉR
www.lundur.is
• lundur@lundur.is
NÚNA OGÞÉR
KYNNTU
MÁLIÐ.
HRINGDU NÚNA

Kristján P. Arnarsson Björn Stefánssson Unnur Karen
lögg. fasteignasali
sölufulltrúi
Karlsdóttir
533-1616
s. 896 1188
s. 698 9056
s. 848 6352

Við erum alltaf við. Ef við erum ekki inni við - þá erum við úti við. Þjónustusíminn er 891 9916
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Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur
Við sýnum allar eignir sjálf
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur
107 Fálkagata
Garðabær- Langamýri
Gott ca. 40 fm sumarhús
á leigumiðlari
Álfheimar - 5 herbergja
Dúfnahólar, laus fljótlega
ERUM Á FACEBOOK
fjölbýli.
Mjög vel staðsett og skemmtilega
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur
efstu - 5Einstaklingsíbúð
herb. íbúð ca.
63 fm á 3.Dúfnahólar,
hæð í
Fálkagata2ja
Fálkagata
Garðabær- Langamýri
GarðabærLangamýri
Gott 898
ca. 405599
fm 107
sumarhús
á
góðum
stað
við -Meðalfellsvatn
Álfheimar
herbergja á 2.hæð í107
laus
Álfheimar
fljótlega
5 herbergja
halldor@atvinnueign.is
Suðursvalir,
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útsýni, Háskóli
hannað 179 fm parhús Mjög
á tveimur
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Lóðin
liggur
aðá Sandsá,
1.000
fmefstu
Einstaklingsíbúð
á 2.hæð
í fjölbýli.
á 2.hæð í fjölbýli.
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Mjög
velMikið
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á tveimur
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ca.
5 herb.
63 fm
110
3.
fmhæð
íbúðíca
á tveimur
góðum
stað viðEinstaklingsíbúð
Meðalfellsvatn
Fasteignasala
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leigumiðlun
97 (Krónunni)
1.áhæð
við húsgaflinn. Á jarðhæð
hæðum, þar af 31 fmHafnarstræti
innbyggður
460 6060
fm áíbúðarherb.
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17,5
m 6310
eignarland.
Húsið
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fm Háskóli
rás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
er sérgeymsla
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Til Sölu Húsnæði Keilunnar Akureyri
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Skrifstofuhúsnæði

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
KRINGLAN - Ofanleiti
2ja herb. Austurberg
Kristnibraut -lyftuhús
Grímsnes-HæðarendiÞingvellir/Miðfell
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,
ipti. Verslunar og
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi
Eskifjörðurí -landi
Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
KRINGLAN -samtals
Ofanleiti
KRINGLAN
- Ofanleiti
herb.
Kristnibraut
-lyftuhús
2ja
herb.
Austurberg
Kristnibraut
2ja Hæðarenda
íbúða mögul
-lyftuhús
Grímsnes-Hæðarendi243,2fm
þar af innbyggður
urými á horniMiklabraut-Langahlíð
Miklubrautar
63,5fm 2ja herb. íbúð2ja
á efstu
hæðAusturberg
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð
f.miðju í Miklabraut-Langahlíð
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu
í Grímsnesi.
Ca 1/2
ha.eignarlandHúsið
er Þingvellir/Miðfell
Vel
skipulagt einbýli
2 hæðum,
Vel skipulagt
einbýli á 2 hæðum,
skipti. og
Verslunar
Snyrtileg
og nokkuð9 endurnýjuð
Falleginnan
og sérlega
Ýmis
rúmgóð
skipti.
ca.107
Verslunar
Falleg
2ja til 3ja52,2fm
Snyrtileg
um 80bílskúr.
fmogíbúð
nokkuð
endurnýjuð
Falleg
sérlega
rúmgóðSumarhús
ca.107
á Snorrahús
1 hektara
Falleg 2ja
eignarlandi
3ja um 80 fm
Caíbúð
40 fm sumarhús
í Miðfellslandi
Eign í góðu
viðhaldi.
uhlíðar. GóðÝmis
staðsetning
vð og
Austurberg. Lagt fyrir
þvottavél
íbúða lyftublokk.Þvottahús
litlu
fjölbýli.
Aflokuð 40ogfm
verönd
Húsið
erá og
stofa,
eldhúskrókur
og
tvö
semtilHúsasmiðjan
framUm
er að
sveitahótel
fallegum
útsýnisstað
tvö
samtals
innbyggður
samtals 243,2fm
þjónusturými
á ræða
horniáMiklubrautar
63,5fm
2ja
herb. gegnt
íbúð
á Akureyri.
efstu
hæð
3ja með
herb gistingu
íbúðþjónusturými
ámeð
3. hæð
f.miðju
á horni
íútMiklubrautar
1. hæð, jarðhæð,
63,5fm
í snyrtilegu
2jaáherb.
íbúð á efstu
hæð243,2fm
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íbúð að
á 3.tengja
hæðí vatn
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f.miðju
Hæðarenda
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á 1.áí 9.
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aukaíbúð.
öguleikar. Samtals
109,6
fm
baði.Stórar ásuðursvalir
með
miklu
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Ekki
búið
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Alrými-stofa-eldfyrir allt aðGóð
71 manns
í 33 útborgun,
herbergjum,
öll með sérLagt
baðherbergi,
síma.lyftublokk.Þvottahús
Í stærra
hús52,2fm bílskúr.eða
Eign
í góðu
viðhaldi.
52,2fm bílskúr.framEign í góðu viðhaldi.
Lönguhlíðar.
staðsetning
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vðhagstæð
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staðsetning
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staðsett
eign.Lagt
v.34,9
ptist 57,3 fmogverslunarpláss
útsýni.
Lítil
Breiðholt
eðasjónvarpi
Kópavogi9og
möguleg,
eldhúsi.
rafmagn.
Ekið framhjá Kerinu
áer stofa,
hús,eldhúskrókur
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með Aflokuð
wc
og svefnherb.
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að
100 manns.
ð og 52,3 fmýmsir
plássinu
í kjallara.
áhvílandi
V. 16,3 ámbaði.Stórar
3902og veislusalur
V.með
23,5
m. 6199 Samtals
austurleið.
Ýmisáskipti
Verönd
Stutt
að Þingvallavatni.
á aukaíbúð.
möguleikar.
Samtals
109,6
fm
suðursvalir
miklu
íbúðar.Innbú
Skiptifylgir
á minna
ýmsir
möguleikar.
ííNeðra
með
109,6
skjólveggjum
fm
á baði.Stórar
út frá stofu.suðursvalir Möguleiki
með miklu á aukaíbúð.
íbúðar. Skipti
minna í Neðra
herbergi. Ekki
búið
meðað
skjólveggjum
tengja
vatn út frá stofu.
leiddi á 9. ártugMöguleiki
Alrými-stofa-eldV. fyrir
26,5með
m. 5783
kaupunum.
Húseignirnar
eru
samtals
1.354
fm
að
stærð
og
standa
á
eignarlandi.
um skiptasamningi
telst 57,3 fm verslunarpláss
V.Breiðholt
8,9v.34,9
m. 6306
kaltávatn
Vel staðsett eign.
mlj.
eign. v.34,9 mlj.
sem skiptist
útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
Breiðholt eða Kópavogi
sem skiptist
möguleg,
57,3 fm verslunarpláss
Þvottahús/geymsla
útsýni.
innafLítil
eldhúsi.
útborgun, hagstæð
eða Kópavogi möguleg,
eða rafmagn.Rafmagn,hitakútur
Ekið
Þvottahús/geymsla
framhjá Kerinu
innaftekið
hús,
eldhúsi.
salerni meðVel
wcstaðsett
og svefnherb.
.þ.b. 125 fmáV.1.Til
17,9
6208
úr eigin
veitu
8,5 m.4668 Verönd Stutt að Þingvallavatni.
Hafnarstræti
hæðsölu
og 52,3er
fm húseignin
pláss í kjallara. aðáhvílandi
lán. V. 16,3 m26
3902Akureyri,
1. hæð og 52,3 fm plássV.í 23,5
kjallara.
m. 6199áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
austurleið. Ýmis
V.skipti
23,5
m.V.6199
V. 1056
26,5 m. fm
5783áásamt
V. 26,5 m. 5783
Skv.föstum
nýjum skiptasamningi
Skv. nýjum skiptasamningi telst
V. 8,9 m. 6306
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið
búnaði telst
s.s. keilubrautum,
innréttingum ofl.
S í m i 5 3 3 1 6 1 6 • Þ j ó n u s t u s í meignin
i 8 9u.þ.b.
1 - 9125
9 1fm6 V.•17,9
w6208
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eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668

braut-Langahlíð

Óskað er eftir tilboðum í eignina og skulu þau berast eigi síðar en
Sími 533 1616 • Þjónustusími 891-9916 • www.luS
n dí m
u ri . i5s3 3• 1l 6u 1n 6d u•r @
Þ jlóunnudsutru. issí m i 8 9 1 - 9 9 1 6 • w w w . l u n d u r . i s • l u n d u r @ l u
fyrir lok dags 30. Október 2015
Til sölu / leigu 180,4 fm eða 360,8 fm skrifstofuhúsnæði við Ögurhvarf í Kópavogi.
Frekari upplýsingar veitir: Arnar Birgisson lögg. fasteignasali
Um er að ræða skrifstofuhúsnæði á 2. hæð að Ögurhvarfi 4. Húsnæðið skiptist í tvö 180,4 fm opin
s: 460-6060.
skrifstofurými með eldhúsaðstöðu, grásvart steinateppi á gólfi. Möguleiki er að opna á milli rýma
Tilboð berist: Eignaver fasteignasala ehf. – Hafnarstræti 97,
samtals 360,8 fm. Stórir og góðir gluggar með glæsilegu útsýni, útgengi út á verönd. Hjólastólalyfta.
600 Akureyri eða í tölvupósti: arnar@eignaver.is
Gott aðgengi að húsnæðinu og góð bílastæði. Verðtilboð.
Atvinnueign ehf - Síðumúla 13, 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

40.000

Allar upplýsingar eru veittar hjá Eignaveri fasteignasölu á Akureyri í síma 460 6060 – eignaver@eignaver.is

Óskað er eftir tilboðum og skulu þau berast til Eignavers fasteignasölu, Hafnarstræti 97, Akureyri,
fyrir lok dags þann 12.11. 2014.

Seltjarnarnes - sjávarlóð
Eign í sérflokki á einstökum útsýnisstað

fréttaþyrstir
notendur
Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum:

Stórglæsilegt einbýlishús á sjávarlóð við Hrólfsskálavör.
Víðáttumikils útsýnis nýtur úr flestum rýmum hússins
og verulega aukin lofthæð er í stórum hluta þess. Stórir
gluggafletir vísa að sjó, með rennihurðum út á verandir
og svalir. Eignin er 572,0 fm að stærð með innbyggðum 58,7 fm bílskúr, hönnuð að innan og utan af arkitektunum Steve
Christer og Margréti Harðardóttur hjá Studio Granda, sem einnig hönnuðu lóð og þakgarð. Allar sérteikningar, t.d. af
innréttingum eru fyrirliggjandi.
Um er að ræða nýbyggingu sem skilast fullfrágengin að utan með fullfrágenginni lóð, en að innan skilast húsið tæplega
tilbúið undir innréttingar. Þó eru komin vönduð gólfefni á stóran hluta hússins, terrazzo.
Lóðin er afar glæsileg með veröndum, stéttum, innkeyrslu
og hlöðnum veggjum úr íslensku grágrýti. Hitalagnir eru
undir veröndum, stéttum og innkeyrslu. Stór steyptur heitur
pottur er á baklóð auk gufubaðshúss með sjávarútsýni og
útisturtu. Þakgarður hússins er fullfrágenginn með
harðviðargólfum, heitum potti og útisturtu.
Allar nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali,
netfang: gtj@fastmark.is

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, lögg. fastsali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fastsali.

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

smáauglýsingar
MánUdagUR 19. október 2015

512 5000

| SMáaUgLÝSIngaR |

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

19

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI
bÍLL óSkaSt á 25-250ÞúS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

kaUPI bÍLa FYRIR aLLt að
MILLjón StgR!!

Sá EInFaLdI

DACIA Duster 4x4 árg 2013 ekinn 94
þ kmVerð 2.190.000. Rnr.470046.sími
580-8900
VOLVO Xc90 2.5 turbo. Árgerð 2006,
ekinn 237 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.790.000. Rnr.270125.

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

Varahlutir
Renault-Mazda varahlutir. Útsala á
notuðum varahlutum í ýmsar gerðir
Renault bifreiða árg. ‘96-’08 Mazda
3,6,323 og 626 árg. ‘98-’05. Fossbílar,
s. 774-7774 og flipp61@gmail.com

jaPanSkaR VéLaR EHF.
bÍLaPaRtaSaLa

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

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

ÞJÓNUSTA

Sendibílar
SILFURMOLI!!! 6CYL

FORD Escape XLT 4wd. Árgerð
2008, 6 CYL, ekinn aðeins 91þ.km.,
sjálfskiptur. Þvílíkt gott eintak! Krókur
o.fl. Bíll að norðan! Verð 2.290.000.
Rnr.250254. Til sýnis og sölu á Bílalíf,
Kletthálsi 2, s:562-1717.

Pípulagnir
SOCCER MOM

CHRYSLER Town&country limited
ekinn aðeins 2014 ekinn 47 þ km
hlaðinn búnaði 2 dvd rafmag í öllu
Besta verð 6.980.000. Rnr.450415.5808900

PÍPULagnIR

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

TOYOTA Land cruiser 120 vx 8
manna. Árgerð 2008, ekinn 273 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.990.000.
Rnr.161442.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Hjólbarðar
EðaL EIntak - EInn
EIgandI

FORD Escape xls 4wd. Árgerð 2008,
ekinn 128þ.km., sjálfskiptur. Einn
eigandi, eðal eintak, góð þjónusta!
Verð 1.990.000. Rnr.127079. Til sýnis
og sölu á Bílalíf, Kletthálsi 2, s:5621717.

áRatUga REYnSLa

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

Hreingerningar
SkóLabaUkURInn

HYUNDAI I10 comfort Árg 2015
ekinn aðeins 27 þ km besta verðið
1.880.000. 90 % fjármögnun í boði
Rnr.104143 6952015.

Kia Rio EX 1.4. Árgerð 2014,
ekinn 11 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.750.000. Rnr.991462. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900

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

bókhald
FRábæR dEkkjatILbOð

MERCEDES-BENZ ML 250 bluetec
4 matic. Árgerð 2015, ekinn 5 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 11.990.000.
Rnr.991504.

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

dÍSEL E:33Þ.kM!!!

BMW X3 DÍSEL xdrive 2.0d m. Árgerð
07/2012, ekinn aðeins 33þ.km., dísel,
sjálfskiptur. M-útfærsla. Einn eigandi!
Lítur út sem nýr! Sjón er sögu ríkari.
Verð 6.990.000. Rnr.250264. Til sýnis
og sölu á Bílalíf, Kletthálsi 2, s:5621717.

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

kRókUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Renault Trafic Minibus, 6/2008, ek 190
þús km, beinsk ,dísel, 9 manna, ásett
verð 2290 þús, er á staðnum raðnr
220301.

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is
VW CADDY KASTEN. Árgerð
2011, ekinn 92 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
TILBOSVERÐ 1.550.000 kr + VSK
nr.432225.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is

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

bílar til sölu
ódÝRIR dÍSELbÍLaR

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

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

tilboð

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

Málarar
MáLnIngaRÞjónUSta
REYkjaVÍkUR

Alhliða málningarþjónusta. Afsláttur f.
eldri borgara. Sími 776-0000

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

Húsaviðhald
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SpÁSíMINN 908 5666

Nudd

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

NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Spádómar

KEYPT
& SELT

Rafvirkjun
til sölu

RAfLAGNIR, DyRASíMAR. S.
663 0746.

ðuneytanna í 4 litum
dagblaðaprentun

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

til bygginga

Atvinna í boði

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

HÁRGReIðSLUStofA
í póStNúMeRI 104
AUGLÝSIR eftIR VÖNU
fóLkI í StóLALeIGU.

RAfLAGNIR oG
DyRASíMAkeRfI S. 896 6025

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

HARðVIðUR tIL
HúSAbyGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS

Önnur þjónusta

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.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og
trésmíði. S. 616 1569
Húsasmíðameistari getur bætt við
sig verkefnum, utan sem innanhúss,
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 867
7753

ATVINNA

SÁ SíMASpÁ í
S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Geymið auglýsinguna.

Um er að ræða mjög fallega
stofu á mjög góðum stað í
bænum. Aðeins útskrifað fólk
kemur til greina.
Nánari upplýsingar fást með því
að senda ferilskrá á póstfangið:
harsnyrting@gmail.com

HEILSA
CASteLLo pIzzeRIA

SSave
Sav
avee the
the Chi
Ch
Children
ldrren á ÍÍslandi
s n
sla

Nudd
tANtRA NUDD

óskast keypt
kAUpUM GULL - JóN &
óSkAR

VALDíS ÁRNADóttIR
DÁLeIðSLUtækNIR
(CLINICAL
HypNotHeRApISt) VeItIR
DÁLeIðSLUMeðfeRð.

atvinna

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

Viltu léttast, takast á við kvíða,
streytu, sjálfstraust, hætta að
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott
verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

Embætti skólameistara við
Verkmenntaskólann á Akureyri laust
til umsóknar
Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara við
Verkmenntaskólannn á Akureyri.

s. 552-4910.

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

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

óskar eftir hraustum og duglegum
starfskrafti i full og hlutastarf, þarf að
vera með bílpróf. Sendið umsóknir
á castello@simnet.is eða i síma 692
3051 wishes healthy and energetic
Employer to full and part time work
, must have drivers license. Send
applications at castello@simnet.is or
call 692 3051

LebowSkI bAR

Óskar eftir að ráða fólk í
sal í kvöld og helgarvinnu í
vetur. Hentar mjög vel fyrir
skólafólk. Einnig vantar okkur
vana barþjóna á helgarvaktir.
Aldurstakmark er 20 ára.
Umsóknir ásamt mynd sendist á
info@lebowskibar.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is
Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2015

tilkynningar

HÚSNÆÐI

MIKLABRAUT

Reykjavíkurborg
FRÁ RAUÐARÁRSTÍG AÐ LÖNGUHLÍÐ – LÝSING
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra
Í samræmi við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kemur fram að sveitarstjórn skuli taka saman lýsingu á
skipulagsverkefni þar sem fram komi áherslur deiliskipulagsgerðar þegar vinna við gerð deiliskipulagstillögu hefst.
Sveitarstjórn er heimilt að falla frá gerð slíkrar lýsingar ef allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi.
Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er Miklabraut skilgreind sem stofnbraut og meginleið almenningssamgangna.
Hluti Miklubrautar, frá Stakkahlíð að Snorrabraut, er einnig skilgreindur sem borgargata í aðalskipulagi. Samkvæmt
aðalskipulagi verður á borgargötum sérstök áhersla lögð á að bæta umhverfi götunnar, skapa heildstæða götumynd,
tryggja skilyrði fyrir fjölbreytta ferðamáta og opin almenningsrými.

Skrifstofa borgarstjóra

Þrátt fyrir að meginforsendur fyrirhugaðra framkvæmda við Miklubraut liggi fyrir í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030,
hefur verið ákveðið að vinna lýsingu þessa fyrir gerð deiliskipulagsbreytingarinnar. Fyrirhugað er að gera breytingar á
útfærslu Miklubrautar á þeim kafla götunnar sem liggur sunnan við Klambratún, þ.e. frá gatnamótum við Rauðarárstíg
að gatnamótum við Lönguhlíð. Megintilgangur breytingarinnar er að koma fyrir forgangsleið fyrir Strætó í austurátt
meðfram Miklubraut sunnanverðri. Til þess þarf að endurhanna götuna og hliðra henni um eina akrein til norðurs. Gert
er ráð fyrir að sú akrein, sem nú er sú syðri á austurleið, verði forgangsakrein fyrir strætó og bætist því við ein akrein
utan þeirra sem nyrst eru á vesturleið. Gatan mun því ekki færast nær þeirri íbúðarbyggð sem er sunnan Miklubrautar.
Lýsingin er aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is, skipulag í kynningu, og eru þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér lýsinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri til
skipulagsfulltrúa, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík eða á netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 9. nóvember 2015.

Reykjavík, 19. október 2015
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi

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

k bAR

óskar eftir metnaðarfullum og drífandi
kokki til að keyra vaktir í eldhúsi.
Umsóknir sendist á kbar@kbar.is
Óskum eftir að ráða starfsmann á
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist
á einar@solning.is.

Atvinnuhúsnæði
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

Geymsluhúsnæði

Atvinna óskast
Reyndur smiður, tilbúinn til starfa
fljótlega. Sími 5348555 eða 7718554

TILKYNNINGAR

GeyMSLULAUSNIR.IS

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

www.bUSLoDAGeyMSLA.IS

einkamál
Skyndikynni á símatorgi. 100% leynd.
RaudaTorgid.is

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

GeyMSLUR.CoM

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

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

fyRStI MÁNUðUR fRíR
www.GeyMSLAeItt.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2.
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500
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heimili |Fólk
marmari oG viður á veGGjum
Hollenski hönnuðurinn Piet Hein Eek sýndi
nýja veggfóðurslínu sína á hönnunarvikunni í
Hollandi nýverið. Veggfóðrið hannaði hann í
samstarfi við framleiðandann NLXL en það er
gert til að líkjast byggingarefnum á borð við
marmara, múrsteinum og við.
Allt veggfóðrið gefur tilfinningu fyrir þrívídd. Eek, sem hefur áður unnið veggfóður
sem líktist veðruðu timbri, fékk innblástur
frá efnivið sem hann fann á vinnustofu sinni í
Eindhoven.
Myndirnar fyrir marmaraveggfóðrið voru teknar af gólfi í gamalli byggingu í Amsterdam.

einfalt,
ódýrt oG
smart

auðveld lausn til að
föndra hangandi hillur
og blómapotta.
Hangandi smáhillur og hangandi blómapottar njóta vinsælda um þessar mundir en
eins og oft vill verða með vinsæla hluti kosta þeir skildinginn út úr búð. Stundum er hægt
að sjá við því með því að föndra
hlutina sjálfur. Hér eru tvær
hugmyndir sem krefjast lágmarks útgjalda og fyrirhafnar.
1. Byrjaðu á því að binda gróft
snæri utan um gamlan blómapott og festu kirfilega. Gott
er að velja barmmikinn pott.
Festu svo tvö lengri snæri
hvort sínum megin í snærið
sem er utan um pottinn og
hengdu hann upp.
2. Finndu góða spýtu. Málaðu
hana í lit að eigin vali. Boraðu
tvö göt í hvorn enda. Dragðu
hæfilega svert snæri í gegnum
götin og bittu hnúta að neðan.
Festu króka í vegginn og
hengdu hilluna upp.

GLÆSILEGaR DaNSKaR

INNRéTTINGaR
é
Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

KruKKur í
alls Konar

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM,
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.

Glerkrukkur eru til margra
hluta nytsamlegar.
Margir geyma glerkrukkur sem
innihalda hin ýmsu matvæli
eftir að upp úr þeim hefur verið
etið. Sums staðar er svo ekkert
meira gert með krukkurnar og
safnast þær upp í skúffunum
þangað til þeim er fargað á einhvern máta. Glerkrukkur má
þó nota við hin ýmsu tilefni og
geta þær gegnt alls kyns hlutverkum. Hér eru nokkur dæmi.
l Með því að skrúfa lok af til
dæmis parmesan-stauk og
setja á glerkrukku er komið tilvalið ílát fyrir drykki. Þannig er
hægt að stinga röri í gegnum
eitt gatanna á lokinu.
l Takið tvö eins lok af stórri
glerkrukku. Borið nokkur göt
á annað. Notið krukkuna með
heila lokinu til að blanda partídrykki, skiptið svo um lok og
hellið úr krukkunni. Fínasti
kokteilhristari
tilbúinn.
l Notið
hamar og
nagla til að
gera nokkur
fín göt á
krukkulok.
Notið krukkuna svo
undir tannstöngla.

Baðherbergi

Góðar hirslur

Innbyggðar uppþvottavélar

Pottaskápar

Allar útfærslur

HREINT OG KLÁRT

Fataskápar

Sérsmíði

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG

Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu,
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum,
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

Þvottahús

Úrvalið er hjá okkur

þITT ER Va
V LIð

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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365.is
Sími 1817

FÁRÁNLEGA
FLOTTUR
PAKKI
Með því að greiða 1.990 kr. aukalega
færðu endalaust tal og 1 GB í GSM.

FÁÐU ÞÉR

ÁSKRIFT
á 365.is

SKEMMTIPAKKINN
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Aðeins 310 kr. á dag

ný Bók Rósa Guðbjartsdóttir, ritstjóri og matgæðingur, sameinar áhuga sinn á mat, skrifum og ljósmyndun í nýrri matreiðslubók. mynd/steFán

AFSLÁTTARDAGAR
Söfnunar- stell – glös – hnífapör

súpa er ekki
Bara súpa

ný Bók Rósa Guðbjartsdóttir, ritstjóri og matgæðingur, sendir nú frá sér sína
þriðju matreiðslubók. Hollar og heillandi súpur kemur í verslanir á fimmtudag.

É

g elda oft súpur hversdags. Súpur eru góð leið
til að venja krakka og unglinga við ólíkt bragð
og það er líka fljótlegt að elda súpu. Eina sem
þarf er góður hnífur til að saxa niður hráefnið,
blanda réttu bragðefnunum í pott og svo gerir súpan sig sjálf,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir, ritstjóri og
matgæðingur, en hún sendir nú frá sér matreiðslubókina Hollar og heillandi súpur.
Í bókinni er að finna á fimmta tug uppskrifta að
súpum og einnig hugmyndir að meðlæti og hvernig
gera má soð frá grunni. Rósa segir súpur orðnar
vinsælar til dæmis í veislum og þá séu súpur tilvalinn matur þegar fólk vill auka hollustu í mataræði
sínu.
„Uppskriftirnar eru allar einfaldar í matreiðslu
og í hollari kantinum; grænmetis-, kjúklinga- og
kjötsúpur, kaldar, matarmiklar, tærar eða þykkar.
Ég nota hvorki sykur né hvítt hveiti í uppskriftirnar
en mikið grænmeti í grunninn. Súpugerð er sniðug
leið fyrir þá sem vilja fikra sig í það að elda allt frá
grunni. Þá eru í bókinni leiðir til að búa til mismunandi súpur úr sömu uppskriftinni. Súpa er ekki
bara súpa,“ segir Rósa.
Bókin kemur í verslanir 22. október. Rósa gefur
okkur hér forskot á sæluna með uppskrift að linsubaunasúpu.

Mikið úrval af
fallegum
vörum á tilboði

GARCINIA KETONE BURN

Örvar brennslu, styður við vöðvauppbyggingu
og minnkar sykurlöngun.

Bragðsterk linsuBaunasúpa
Þurrkaðar baunir eru mjög næringarríkar, sérstaklega auðugar af próteini en einnig járni og Bvítamíni og ættu belgjurtir að skipa stóran sess í
mataræði þeirra sem huga að heilsunni. Baunir fást
bæði þurrar í pokum, þær þarf oftast að leggja í
bleyti og sjóða áður en þær eru notaðar, en einnig
er hægt að fá þær niðursoðnar í dósum. Baunir eru
tilvaldar í ýmiss konar súpur, pottrétti og fleira.

Hráefni
100 g rauðar linsubaunir
USN verslun Suðurlandsbraut 16 - usn.is - heimkaup.is - Hagkaup.
750 ml kjötsoð
1 dós niðursoðnir tómatar
1 lárviðarlauf (má sleppa)
½ tsk. chillíduft
16.10.2015 12:02:36
½ tsk. túrmerik
STÖÐ 3
½ tsk. cayennepipar
FÁÐU
STÖÐ
3
+ENDALAUST TAL
½ tsk. karrí
Á BETRA VERÐI
1 laukur, smátt skorinn
+1 GB Í GSM
2 gulrætur
Í HAUST
kr.
½ rauð paprika
til 1. nóvember*
½ græn paprika

1.990

Fáðu þér áskrift í
síma 1817 eða á 365.is
*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 1. nóvember halda þessum kjörum í eitt ár.

Meðlæti og skraut
Fersk steinselja
Naan-brauð

ljúffengt Bragðmikil linsubaunasúpa er meðal uppskrifta í nýrri
matreiðslubók, Hollar og heillandi súpur. mynd/Rósa GuðBjaRtsdóttiR

1. Skolið linsubaunir í sigti undir köldu vatni. Setjið síðan í pott
með kjötsoði, tómötum, kryddi og lárviðarlaufi og sjóðið við
vægan hita í um 20 mínútur.
2. Bætið lauk, gulrótum og papriku í pottinn og látið malla
áfram í um 10 mínútur. Takið síðan lárviðarlaufið úr pottinum.
3. Berið fram, gjarnan með naan-brauði og ferskri steinselju.

Rauðar linsubaunir eru næringarríkar og ljúffengar
og er einfalt að nota þær í matargerðina því þær
má setja beint í réttinn án þess að leggja í bleyti
eða sjóða áður en þær þarf að skola í köldu vatni
eins og aðrar baunir.
Gott soð er undirstaðan í flestar súpur og er hægt
að fara nokkrar leiðir í þeim efnum. Soð fæst orðið tilbúið í fernum í stórmörkuðum en góðan súpukraft í
formi teninga eða dufts er mjög þægilegt að nota. Fjölbreytt úrval er á boðstólum, t.d. kraftur án salts, glútens og aukefna og ættu allir að finna tegund við hæfi.

Í KVÖLD KL. 20:35

ÁHUGAVERÐUR NÝR ÞÁTTUR UM ÍSLENSKA ÞJÓÐTRÚ

TRÚIR ÞÚ Á ÁLFA OG TRÖLL?
Í þáttunum Hindurvitnum skoðar Þorvaldur Davíð ýmis fyrirbæri í íslenskri þjóðtrú. Álfar, tröll, draugar, hjátrú, galdrar og
hrikaleg skrímsli, er hægt að biðja um áhugaverðari félagsskap á mánudagskvöldi? Ekki missa af fyrsta þætti af Hindurvitnum.

365.is Sími 1817

tÍmamót
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MÁNUDAGUr

Merkisatburðir

202 f.Kr. Hersveitir Rómverja undir stjórn Scipio Africanus sigra
hersveitir Púnverjans Hannibals.
1453 Hundrað ára stríði Frakka og Englendinga lýkur.
1466 Friðarsamningarnir í Thorn binda enda á þrettán ára stríðið.
1912 Ítalir ná völdum í Trípólí í Líbíu.
1918 Þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram um sambandslagasamninginn milli Íslendinga og Dana og er hann samþykktur með rúmlega níutíu prósentum atkvæða.
1918 Spænska veikin berst til Íslands og geisar fram í desember.
Um fimm hundruð manns deyja af völdum hennar.
1933 Þjóðverjar segja sig úr Þjóðabandalaginu.
1969 Stytta af Ólafi Thors forsætisráðherra eftir Sigurjón Ólafsson er vígð framan við Ráðherrabústaðinn í Reykjavík.
1987 Dow Jones-vísitalan
fellur um 22 prósent á
svörtum mánudegi á
Wall Street.
2007 Ný
heildarþýðing
Biblíunnar
kemur út á Íslandi.

Réttarhöld yfir Saddam Hussein voru stormasöm. NordicPhotos/aFP
Þ ETTA G E R ð I ST: 19. O kTó B E R 2005

Réttað yfir Saddam Hussein
Saddam Hussein sagðist saklaus á fyrsta degi réttarhalda yfir
honum þennan dag fyrir tíu árum. Saddam, sem þá hafði verið
steypt af stóli forseta Íraks í innrás Bandaríkjamanna tveimur
árum fyrr, var erfiður við dómara og réttargæslumenn.
Aðaldómari í málinu var Kúrdi að nafni Rizgar Mohammed
Amin og gerði Saddam honum erfitt fyrir. Er Saddam var spurður
til nafns neitaði hann að staðfesta nafn sitt. „Hver ert þú? Ég vil
fá að vita hver þú ert,“ spurði Saddam dómarann og sagðist þar
að auki áskilja sér þann rétt sem forseti Íraks að viðurkenna ekki
lögmæti dómstólsins.
Þegar kallað var til hlés á réttarhaldi ætlaði Saddam að ganga
sjálfur úr vitnastúkunni en lenti í stympingum við réttargæslumenn þegar þeir ætluðu að leiða hann út. Eftir hlé tilkynnti
Amin að réttarhöldunum yrði frestað til 28. nóvember.
Saddam var ákærður fyrir að hafa fyrirskipað fjöldamorð á
143 sjíamúslimum í bænum Dujail árið 1982. Var hann dæmdur
til dauða fyrir þann glæp í nóvember ári síðar og loks hengdur
30. desember 2006. – þea

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir og afi,

Steindór Ingimundarson

bifvélavirki og bílamálari,
Smárarima 116,
lést á Landspítalanum við Hringbraut
þann 13. október sl. Útför hans fer fram frá
Grafarvogskirkju þann 23. október kl. 13.00.
Þóra B. Jónsdóttir
Helga Dóra Steindórsdóttir
Jóna Dís Steindórsdóttir Ingi Ingason
Óskar Örn Steindórsson Ingibjörg Guðmundsdóttir
og barnabörn.

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.

Guðrún Pétursdóttir, forstöðumaður Stofnunar Sæmundar fróða og framkvæmdastjóri NORDRESS, stýrir opnu málþingi um áfallastjórnun í
dag. FRéttablaðið/GVa

Kjarnorkusérfræðingur á
þingi um áfallastjórnun

Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, breska sendiráðið og NORDRESS standa fyrir málþingi um vísindi áfallastjórnunar. Robin Grimes prófessor mælir fyrir þinginu sem og
Magnús Tumi Guðmundsson. Fundarstjóri segir mikinn heiður að fá gest eins og Grimes.
Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands,
breska sendiráðið og NORDRESS
standa fyrir opnu málþingi um vísindi
áfallastjórnunar í Norræna húsinu
klukkan 12 í dag.
Aðalfyrirlesari málþingsins er breski
vísindamaðurinn Robin Grimes og
þá mun jarðeðlisfræðiprófessorinn
Magnús Tumi Guðmundsson veita
andsvar. Fundarstjóri verður Guðrún
Pétursdóttir, forstöðumaður Stofnunar
Sæmundar fróða við Háskóla Íslands og
framkvæmdastjóri NORDRESS.
„Það er mikill heiður fyrir okkur
Íslendinga og fyrir háskólann að fá
erlendan gest eins og Robin Grimes
prófessor. Hann er aðalráðgjafi breska
utanríkisráðuneytisins í vísinda- og
tæknimálum og sennilega einn þekktasti sérfræðingur Breta á sviði kjarnorkumála,“ segir Guðrún um aðalfyrirlesarann. Guðrún segir Grimes búa yfir
áratuga reynslu sem eðlisfræðiprófessor

við Imperial College í Lundúnum og
segir hann meðal annars hafa gegnt
stöðu ráðgjafa í kjölfar kjarnorkuslyssins
í Fukushima í Japan fyrir fjórum árum.
„Þeir Magnús Tumi Guðmundsson,
sem allir Íslendingar þekkja sem einn
okkar helsta sérfræðing á sviði eldgosa, munu fjalla um áhrif hamfara á
samfélög,“ segir Guðrún. Einnig verður
opið fyrir spurningar úr sal og samtöl
við fundarmenn.
Grimes mun fjalla um mikilvægi
vísindarannsókna fyrir viðbúnað og
viðbrögð við hamförum, hvort sem
er af völdum manna eða náttúrunnar,
í erindi sínu. Þá mun Magnús Tumi
bregðast við erindi Robin Grimes og
lýsa í sínu innleggi lærdómum sem
draga má af reynslu Íslendinga af viðbúnaði og viðbrögðum við eldgosum
hér á landi á undanförnum árum.
Eins og áður sagði er Guðrún framkvæmdastjóri NORDRESS, sem stend-

Það er mikill heiður
fyrir okkur Íslendinga
og fyrir háskólann að fá erlendan gest eins og Robin Grimes
prófessor.
Guðrún Pétursdóttir,
forstöðumaður Stofnunar Sæmundar fróða

ur fyrir málþinginu í samstarfi við
Háskóla Íslands og breska sendiráðið.
„NORDRESS er nýtt norrænt öndvegissetur um öryggi samfélaga og hvernig
hægt er að bæta hæfni þeirra til að
standa af sér hamfarir. Því er stýrt frá
Stofnun Sæmundar fróða,“ segir Guðrún um NORDRESS. Að NORDRESS
standa fimmtán norrænar stofnanir og
segir Guðrún mikinn heiður að fá að vera
við stjórnvölinn. thorgnyr@frettabladid.is

Nýjar vörur í Maggi fjölskyldunni
Maggi fjölskyldan er orðin stærri og fjölbreyttari en
nokkru sinni fyrr. Prófaðu ljúffengar nýjar kryddblöndur
fyrir klassískar kjötbollur eða kjötsósu upp á ítalska
mátann og nýjan Fond Cups kjúklinga-, nauta- og
grænmetiskraft sem gefur hvaða rétti sem er kröftugri
fyllingu og ekta bragð.

Einfalt, fljótlegt, ljúffengt!
Það þarf ekki að vera flókið að elda frábæra máltíð
hvern dag vikunnar. Maggi vörurnar eru fyrir fólk
sem vill geta eldað á fljótlegan og einfaldan hátt
án þess að gefa nokkurn afslátt af bragðgæðum.
Verði þér að góðu!
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mÁnuDAguR

Stefnir í hæga suðvestlæga átt og rigningu fyrir sunnan og vestan, annars
skýjað en úrkomulítið. Léttir til norðaustan til þegar líður á daginn. Kólnar
í veðri, hiti 2 til 8 stig.

Sudoku
Létt

Krossgáta

LÁRÉTT
2. afkvæmi
6. mannþyrping
8. fley
9. mjöl
11. jákvætt svar
12. húrra
14. virki
16. átt
17. veiðarfæri
18. tré
20. sjó
21. sjá eftir

LÓÐRÉTT
1. magi
3. frá
4. sósa
5. steinbogi
7. sérgrein
10. yfirbreiðsla
13. of lítið
15. tísku
16. neitun
19. gjaldmiðill

LÓðRétt: 1. vömb, 3. af, 4. majónes, 5. brú, 7. sérsvið, 10.
lak, 13. van, 15. stæl, 16. nei, 19. kr.
LÁRétt: 2. lamb, 6. ös, 8. far, 9. mél, 11. jú, 12. bravó, 14.
skans, 16. nv, 17. net, 18. eik, 20. sæ, 21. iðra.
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Gunnar Björnsson

Judowitch fann afar smekklegan vinningsleik gegn Kljazkin í Moskvu árið 1937.
Svartur á leik
1...Be7!! Hvítur ræður ekki við hótanir
svarts og gafst upp.
Mikið fjör var í Rimaskóla þar sem tíu
Íslandsmeistarar voru krýndir.
www.skak.is Allt um Íslandsmót
ungmenna.
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Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita línu, bæði lárétt
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar
1-9 og aldrei má tvítaka neina
tölu í röðinni. Lausnin verður birt
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Lausn síðustu sudoku↓
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PonduS

eftir Frode Øverli

Og við erum með kláran
sigurvegara í heimsmeistarakasti á lágvöxnum með
65.6! Til hamingju...

Abbabbabb!
Hvað er nú
þetta...

Elsa og
Günther!

Svipt titlinum?
Já! Það er skylda að
Fyrir að vera
vera með órakaða
með rakaða
handakrika í öllum
handakrika? keppnisíþróttum sem

ganga út á að kasta
einhverju!
Þetta vissi ég
nú meira að
segja.

GelGjan

eftir jerry Scott & jim Borgman

Indverjum duga ekki færri en fimm dagar
til að halda upp á hátíð ljóssins, Diwali,
sem nú á hug þeirra og hjörtu. Við hjá
Austur-Indíafjelaginu viljum færa örlitla
birtu inn í byrjun vetrar og bjóðum
því upp á sérstakan hátíðarmatseðil
frá og með 15. okt. - 15. nóv.

Andvarp!

Ertu nokkuð
búin að loka?

Fimm rétta Diwali-hátíðarmatseðill:
5.990 kr. sun.-fim. 6.990 kr. fös. og lau.
Borðapantanir í síma 552 1630.
Barnalán
Má ég horfa
á sjónvarpið
á meðan ég
borða?

Hverfisgata 56 S: 552-1630 www.austurindia.is

eftir jerry Scott & rick Kirkman

Nei. Við getum bara talað
saman.

Allt í lagi. Ég
skal tala við
pabba.

Frábært.

Hey, pabbi. Væri
ekki frábært ef
við gætum horft
á sjónvarpið
á meðan við
borðum?

Ð
O

Eco Bubble

LB

8 kg. 1400 sn.
WW80H7400EW

TI

TI

LB

O

Ð

Gerið gæðakaup
24/25
Bestu sjónvörpin
skv.
skv. Neytendablaðinu
Neytendablaðinu 24.09.15
24.09.15 og
og IRCT
IRCT

JU6415: 4K • UHD • SMART • 1000 PQI

UE40”JU6415
UE40”
40”JU6415 kr.159.900.UE48”JU6415
UE48”
48”JU6415 kr.189.900.UE55”JU6415
UE55”
55”JU6415 kr. 239.900.-

mótor
Kolalaus ábyrgð
ra
með 10 á

Gerð: Eco Bubble (sparkerfi sem þvær betur)
Taumagn: Tekur 8 kg
Vindingarhraði: 1400 sn/mín, afgangsraki 45%
Kollaus mótor: 10 ára ábyrgð á mótor
Fuzzy-logig magnskynjunarkerfi
Hraðkerfi: 15 mín. / Þvottahæfni: A
Þeytivinduafköst: A / Orkuflokkur: A+++
Tromlutegund: “Swirl Drum” dregur úr sliti á
taui og eykur þeytivinduafköst
Keramik element hitar betur og safnar ekki húð
Hurðarlöm og krókur úr málmi
Sérstakt vindingarkerfi fyrir viðkvæman þvott
Ullarkerfi: ullarvagga
Stilling allt að 19 klst. fram í tímann.
Ekki hægt að breyta stillingum á vélinni í vinnslu
Aqua-Control: Öryggiskerfi gegn vatnsleka
850 x 600 x 650mm

TI

LB
O

Ð

Verð kr: 119.900,- Tilboðsverð kr: 99.900,-

24/25
Bestu sjónvörpin
skv.
skv. Neytendablaðinu
Neytendablaðinu 24.09.15
24.09.15 og
og IRCT
IRCT

JU6675:
• 4K • UHD • SMART • 1300 PQI
RB29FSRNDWW

Kælir - frystir

RB31FERNCSS

Kælir - frystir

178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei
að afþýða. Hvítur eða stál.

185 cm skápur. 208+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei
að afþýða.

Kr. 109.900,-

Kr. 129.900,-

UE40”JU6675
UE40”
40”JU6675 kr.169.900.UE48”JU6675
UE48”
48”JU6675 kr. 199.900.UE55”JU6675
UE55”
55”JU6675 kr. 279.900.-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900
ORMSSON
TÆKNIBORG
OMNIS
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
AKRANESI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211 SÍMI 433 0300
SÍMI 471 2038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

menning
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Mávurinn í nýjum ham
Leikhús

Mávurinn

HHHHH
eftir Anton Tsjékhov
Borgarleikhúsið
Leikstjórn: Yana Ross
Leikarar: Björn Stefánsson, Hilmir Snær
Guðnason, Katla Margrét Þorgeirsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Þuríður Blær
Jóhannsdóttir, Þórunn Arna Kristjánsdóttir, Hilmar Guðjónsson, Björn Thors,
Halldóra Geirharðsdóttir, Waraporn
Chanse og Guðrún Snæfríður Gísladóttir
Leikmynd: Zane Pihlström
Búningar: Filippía Elísdóttir
Lýsing: Björn Bergsteinn Guðmundsson
Tónlist: Gísli Galdur Þorgeirsson
Dramatúrg: Aina Bergroth
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Mávurinn eftir Anton Tsjékhov er eitt
af þekktustu leikverkum sögunnar en
grátbrosleg örlög Konstantín, Írenu
og þeirra nánasta fólks eru fyrir löngu
orðin klassík. Að þessu sinni heldur
leikstjórinn Yana Ross utan um Mávinn
sem frumsýnt var síðasta föstudag á
stóra sviði Borgarleikhússins.
Þeir áhorfendur sem eru að leita að
Tsjékhov í hefðbundnu formi þurfa að
fara annað. Handritið hefur farið hressilega í gegnum blandarann, en rjómatertur eins og Mávurinn hafa stundum
gott af slíkri meðferð. Ingibjörg Haraldsdóttir þýðir en Kristín Eiríksdóttir
fór yfir þann texta og að lokum tók
Eiríkur Örn Norðdahl við til að leggja
lokahönd á verkið með hjálp leikhópsins. Öll nöfn eru íslenskuð, persónum er
skeytt saman og textinn mikið endurskrifaður. En þrátt fyrir að hróflað sé við
orðalagi er Mávurinn slíkt gæðaverk að
innri kjarni verksins skín í gegn.
Írena er eitt stærsta kvenhlutverk
vestræna leikhúsheimsins og Halldóru
Geirharðsdóttur bregst ekki bogalistin
frekar en fyrri daginn en hún er ein af
okkar allra færustu leikkonum. Ekki
er óalgengt að sviðsetja Írenu sem
yfirþyrmandi dívu sem stelur öllum

atriðum en Halldóra fer aðrar leiðir í
sinni túlkun. Hennar Írena er fullkomlega meðvituð um vald sitt, í stað þess
að berjast við móðursýkina bíður hún
átekta og gerir síðan árás.
Mávurinn markar tímamót hjá Birni
Stefánssyni og Þuríði Blævi Jóhannsdóttur en bæði stíga þau hér sín fyrstu
skref í Borgarleikhúsinu. Björn leikur
þjakaða sviðslistamanninn Konna sem
berst við að finna sér stað í veröld sem
er stjórnað af móður hans og stendur
Björn sig vel þrátt fyrir að týnast stund-

um í húmorsleysinu. Þuríður Blær er
spennandi leikkona sem á framtíðina
fyrir sér en hún finnur miskunnarleysi
í barnalegu frjálslyndi Nínu sem verður
henni að falli. Ákvörðun Yönu um að
tvöfalda Nínu í lokasenunni gengur
algjörlega upp með góðri hjálp frá Guðrúnu Snæfríði Gísladóttur.
Á hliðarlínunni situr Pétur, bróðir
Írenu, leikinn af Jóhanni Sigurðarsyni en hann ber uppgjöfina og
eftirsjá þessa manns utan á sér.
Þagnir og augnalit Péturs eru átakan-

Golfsettið ferðast frítt!

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

lega fallegar og harmrænar í höndum
Jóhanns. Rithöfundurinn Trígorín hefur
umbreyst í BT sem Björn Thors leikur
af mikilli natni og þokka, þó að ræða
hans renni örlítið út í sandinn í lok
annars þáttar. Hilmir Snær Guðnason
er reyndar aðeins of ungur til leika fæðingalæknirinn Dóra en bætir það upp
með fínum leik og firnagóðri kómískri
tímasetningu.
Hilmar Guðjónsson og Þórunn Arna
Kristjánsdóttir leika vansæla parið
Símon og Maríu en brúðkaup þeirra er

einmitt vettvangur þriðja þáttar verksins sem er hápunktur sýningarinnar.
Þau koma bæði sterk inn en Hilmar
gleymir sér stundum í gríninu á meðan
Þórunn Arna mætti draga aðeins úr tilfinningaseminni. Katla Margrét Þoreirsdóttir, sem leikur staðarhaldarann
Pálínu, eins konar blöndu af hjónunum
Sharmajev og Polínu, hverfur svolítið í
sýningunni og persóna hennar verður
óskýrari eftir því sem á líður.
Samleikur hópsins er gríðargóður
í krefjandi sviðsetningu en þau eru
líka einstaklega söngvin í sýningunni;
þau spila á hljóðfæri, bresta í söng og
brjóta upp óþægilegar þagnir með
gömlum slögurum. Tónlistin, í umsjá
Gísla Galdurs Þorgeirssonar, er vel
heppnuð en tónlistarinnskotin standa
þó upp úr, lagið Run From Me eftir
Timber Timbre er virkilega vel tímasett og útfært.
Mávurinn ferðast frá rússnesku
hefðarsetri yfir í ríkmannlegan íslenskan sumarbústað. Zane Pihlström leikmyndahönnuður gerir einstaklega vel
með því að flysja leikmyndina í burtu
lag fyrir lag, senu eftir senu, þangað til
ekkert stendur eftir nema svartnættið.
Sviðsmyndin er lifandi án þess að stela
athygli frá framvindunni, styður vel við
sýninguna og undirstrikar innra tómarúmið sem persónurnar berjast gegn.
Búningar Filippíu I. Einarsdóttur og
lýsing Björns Bergsteins Guðmundssonar eru að sama skapi vel heppnuð.
Sýningin er löng, eiginlega of löng,
en þagnirnar og endurtekningarnar
verða stundum yfirgnæfandi án þess að
bæta einhverju við sýninguna. Dramatúrgían er metnaðarfull og stórhuga
sviðsetning Yönu Ross er ferskur andvari inn í leikár sem hefur byrjað ansi
brösuglega en Mávurinn ber af, bæði
brúðkaupsatriðið og lokasenan munu
seint gleymast. Sigríður Jónsdóttir
Niðurstaða: Stórbrotin sýning.
Ljómandi samleikur undir stjórn spennandi leikstjóra.
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Dinnertónlist sem átti ekki við
TónlisT

Jón Sigurðsson lék verk eftir Skrjabín
í Norræna húsinu miðvikudaginn
14. október.

Jón Sigurðsson
píanóleikari

★★★★★
Það var hálfpartinn undarlegt að
fólk hafi ekki verið að gæða sér
á veitingum í tónleikasalnum í
Norræna húsinu á miðvikudagskvöldið. Þarna voru tónleikar og
á dagskránni var eingöngu músík
eftir rússneska tónskáldið Alexander Skrjabín (1872-1915). Megnið af
verkum hans er þrungið ástríðum,

í þeim eru átök, stundum ofsafengin. En Jón Sigurðsson, sem lék
á píanó, bar þau yfirleitt ekki fram
þannig. Hann spilaði Skrjabín eins
og dinnertónlist.
Vissulega voru á efnisskránni fín-

legar tónsmíðar, stuttar og draumkenndar. En í slíku tilfelli þarf líka
að móta laglínurnar og öll blæbrigðin. Túlkunin þarf að koma
skáldskapnum til skila, sama hversu
lágstemmdur hann er.
Fjórar prelúdíur op. 22 í byrjun
voru stefnulausar, og fyrir bragðið
var eins og þær kæmu manni ekki
við. Það var ekki heldur neinn léttleiki í dansinum, masúrkanum op.
25 nr. 5. Smáverk op. 31 og 32 voru
pínlega flatneskjuleg. Svipaða sögu
er að segja um aðrar stuttar tónsmíðar á efnisskránni. Jafnvel um

Vers la flamme, Til móts við logann,
sem endar á ærandi sprengingu.
Sprengingin hjá Jóni var meira í ætt
við litla knallettu. Tvær sónötur, nr.
2 og 5 voru sömuleiðis ekki ásættanlegar. Rólegir kaflar voru loðnir og
litlausir. Kraftmeiri, hraðari hlutar
voru morandi í hnökrum.
Jón er þó ekki slæmur píanóleikari. Hann hefur tækni og ber sig vel
við píanóið. Það sem helst virtist há
honum á tónleikunum var taugaóstyrkur. Feilnótur voru óteljandi.
Hann var sífellt að ruglast og fara út
af, byrja upp á nýtt, o.s.frv. Enda lék

hann allt utanað, sem ég held að hafi
verið mistök. Að halda heila einleikstónleika og leika dagskrána utanbókar er þrekvirki. Það er aðeins á
færi listamanns sem er rútíneraður í
að koma fram, heldur hundrað tónleika á ári eða svo. Nei, Jón hefði átt
að hafa nótnabók fyrir framan sig.
Skrjabín átti betra skilið.
Jónas Sen

niðursTaða Afar slæmir tónleikar
sem einkenndust af feilnótum,
minnisgloppum og ómótaðri
túlkun.

Tækifæriskvæði
Á morgun flytur Þórunn Sigurðardóttir hádegisfyrirlestur á vegum
Sagnfræðingafélags Íslands sem
nefnist Tækifæriskvæði sem heimildir um konur á árnýöld. Þórunn
er með doktorsgráðu í íslenskum
bókmenntum frá Háskóla Íslands
og er sjálfstætt starfandi fræðimaður. Að venju fer fyrirlesturinn
fram í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns
Íslands og hefst kl. 12.05.
Þórunn
Sigurðardóttir,
sagnfræðingur

NÝ

Þórunn segir tækifæriskvæði
hafi verið mjög vinsæla bókmenntagrein á 17. öld. „Það eru
varðveitt fjölmörg slík kvæði í
íslenskum handritum síðari alda.
Þau hafa þó lítið verið prentuð og
af þeim sökum hefur lítið verið
fjallað um þau í bókmenntasögunni. Í kvæðunum birtast jafnt
samfélagsleg viðhorf og afstaða
einstaklinga til lífsins og tilverunnar, sem gerir þau að spennandi
heimildum fyrir sagnfræðinga.
Kvæðin snerta persónulegt
líf og aðstæður samtímamanna
skáldanna, karla, kvenna og barna,
og þau fást við tilfinningar eins
og gleði og sorg, örvæntingu og
huggun, samkennd og samlíðan,
svo nokkuð sé nefnt.
Í fyrirlestrinum hyggst ég greina
og túlka kvæði sem var ort eftir
andlát ungrar konu árið 1619 í því
skyni að varpa ljósi á félagslegar
aðstæður, viðhorf, tilfinningar og
samskipti kynjanna á fyrri hluta
17. aldar. Það sem um ræðir er
harmljóð sem sr. Ólafur Einarsson í Kirkjubæ orti í orðastað Jóns
bróður síns eftir konumissi hans
árið 1619, honum til huggunar.
Konan hét Guðrún Árnadóttir
og dó úr bólusótt ásamt nýfæddu
barni þeirra. Í þessum tveimur
erindum sem við látum fylgja hér
með kemur fram harla óvenjuleg
menntun konu á þessum tíma.
Henni var kennt bæði að lesa,
skrifa og reikna, og svo virðist sem
hún hafi verið eins konar ritari
fóstra síns áður en hún giftist og
flutti með manni sínum austur
að Hofi í Álftafirði. Kvæðið hefur
aðeins varðveist í einu handriti
svo vitað sé en í því eru þessar
merkilegu upplýsingar sem hvergi
annars staðar eru fáanlegar.“
Á Grund hjá göfugum manni,
greina verð eg það,
ólst upp ungur svanni
í þeim fagra stað.
Sá heiðursmann var hýr,
hygginn, frómur og skýr.
Bókanna og bréfanna rit
brúðurin kunni dýr.
Jón Björnsson með æru
unga menntar kæru. (9. erindi)
Kvæðið er prentað í bók Þórunnar,
Heiður og huggun. Erfiljóð, harmljóð og huggunarkvæði frá 17. öld,
sem kom út í liðinni viku hjá Árnastofnun og Háskólaútgáfunni. – mg

Léttara líf í Heilsuborg
Vilt þú vinna með þyngdarstjórnun og ná árangri sem endist?
Komdu og taktu fyrsta skrefið í átt að betri heilsu.

Heilsulausnir - léttara líf
Kynningarfundur

Þú ert í góðum höndum hjá okkur því allir
þjálfarar og sérfræðingar Heilsuborgar eru
með háskólamenntun í sínu fagi.

TAKTU SK
R

Þriðjudaginn 20. október
kl. 17:30 í Faxafeni 14
Allir velkomnir

EFIÐ!

Heilsulausnir – léttara líf hefst 26. október
Unnið er með hreyfingu, næringu, skipulag daglegs lífs og hugarfar í nýrri útgáfu
af þessu vinsæla námskeiði.
Að námskeiðinu standa íþróttafræðingar, hjúkrunarfæðingar, læknir, ástríðukokkur,
næringarfræðingar, sjúkraþjálfarar og sálfræðingar.
Þjálfun í hóp með íþróttafræðingi þrisvar í viku kl. 7:20, 10:00 og 17:30.
Aðgangur að líkamsræktinni og opnum tímum sem auka fjölbreytni í þjálfun.
Fræðsludagskrá samkvæmt stundaskrá og stuðningur í lokuðum hópi á facebook.
Sýnikennsla í matreiðslu, smakk, fjölbreyttar uppskriftir og matseðlar.

Upplýsingar í síma 560 1010 eða á mottaka@heilsuborg. is

www.heilsuborg.is

- Þín brú til betri heilsu
Heilsuborg ehf. • Faxafeni 14 • 108 Reykjavík • Sími 560 1010
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HVERNIG BYRJAÐI ÆVINTÝRIÐ UM PÉTUR PAN?
FRÁBÆR FJÖSLYLDUMYND
Miðasala og nánari upplýsingar

 
TIME OUT LONDON

TOTAL FILM


TIME OUT LONDON

 
THE NEW YORKER



HITFIX


EMPIRE

THE PLAYLIST


ROLLING STONE

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
SÝND Í 2D OG 3D

- MBL

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

CRIMSON PEAK
PAN 3D ÍSL
ÞRESTIR
KLOVN FOREVER
EVEREST 3D
SICARIO

Sýningartímar
8, 10:30
5:30
5:50
8, 10:30
5:30, 8
10:10

PAN ÍSLTAL 2D
PAN ÍSLTAL 3D
PAN ENSKT TAL 2D
LEGEND
BLACK MASS
BLACK MASS VIP
EVEREST 3D
EVEREST 2D
EVEREST 2D VIP
VACATION
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

KL. 5:30
KL. 5:30

KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 8 - 10:40
KL. 9 - 10:10
KL. 5:20 - 10:40
KL. 8 - 10:40
KL. 6
KL. 8

KL. 8
KL. 5:50
KL. 8

PAN ÍSLTAL 3D
PAN ENSKT TAL 2D
CRIMSON PEAK
LEGEND
BLACK MASS
THE INTERN
EVEREST 3D

KL. 5:30

KL. 10:10
KL. 10:30

SA
SAM
S
AM
A
Mb
biio iis
s

THE WRAP

USA TODAY

PAN ÍSLTAL 3D
LEGEND
BLACK MASS
THE INTERN

KL. 5:30

KL. 5:30 - 8
KL. 8 - 10:40
KL. 8 - 10:30
KL. 10:30
KL. 5:20

KL. 5:20 - 8 - 10:35
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI


TIME OUT LONDON

KL. 5:30 - 8 - 10:40
KL. 8 - 10:40
KL. 8

AKUREYRI

KL. 8

VARIETY

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

KEFLAVÍK

PAN ENSKT TAL 2D
ÞRESTIR
THE WALK 3D
CRIMSON PEAK

Nýjasta meistaraverk Guillermo del Toro sem
fær hárin til að rísa



 

PAN ÍSLTAL 3D
PAN ENSKT TAL 2D
CRIMSON PEAK
LEGEND

KL. 5:30
KL. 8

Ein besta gamanmynd þessa árs með
Óskarsverðlaunaleikurunum Robert DeNiro &
Anne Hathaway.

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

.

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur

Vilborg
Dagbjartsdóttir

19. Október 2015
Uppákomur
Hvað? Heimspekispjall
Hvenær? 20.00
Hvar? Hannesarholti, Grundarstíg 10,
Reykjavík
Á fundinum verður sjónum beint
að samspili lýðræðis, stjórnmála
og stjórnsýslu að þessu leyti. Hvaða
ramma setja lögin? Er þörf á bættu
siðferði þeirra sem fara með valdið?
Hvaða leiðir á að fara? Hvaða meginatriði gilda í eftirliti með valdhöfum
og hvaða leiðum búum við yfir til
þess að draga stjórnvöld til ábyrgðar?
Framsögumenn verða: Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis,
Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, dósent í
opinberri stjórnsýslu og stefnumótun, og Vilhjálmur Árnason, prófessor
í heimspeki.
Fundarstjóri: Henry Alexander
Henrysson.
Tryggvi
Gunnarsson

Hvað? Grín á Gauknum –
á ensku
Hvenær? 21.00
Hvar? Gauknum,
Tryggvagötu 12,
Reykjavík
Í kvöld verður
míkrafónninn
opinn á Gauknum. Grín og glens
á ensku og tilboð á
barnum.

Hvað? Arty Hour
Hvenær? 20.00
Hvar? Tjarnarbíói,
Tjarnargötu 12, Reykja
vík
Á þessum viðburðum
fáum við að heyra frá
þeim listamönnum
sem vinna í Tjarnarbíói annaðhvort að
uppsetningu verka eða
við aðra listasmíði í vinnustofum í húsinu.

Fyrirlestur á ensku: Christopher Vasey

Endurholdgun og merking lífsins
samkvæmt Gralsboðskapnum

Þriðjudaginn 20. október – kl. 20:00
Aðgangseyrir: 500,- kr.
Menningarhúsinu Gerðubergi, Gerðubergi 3 – 5, 111 Reykjavík
Skipuleggjandi: GRAL-NORDEN
www.is.gral-norden.net

vasey-leuze@gral-norden.net
Sími: 842 2552

Hvað? Ljóðalestur og rabb
Hvenær? 20.00
Hvar? Hljóðbergi í Hannesarholti,
Grundarstíg 10, Reykjavík
Vilborg Dagbjartsdóttir skáldkona og Þorleifur Hauksson fræðimaður lesa ljóð og ræða saman.
Húsið opnar 18.30 og er hægt að
panta borð og léttar veitingar.
Aðgangseyrir 1.000 krónur.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-20

Stille hjerte
Jóhanna – Síðasta orrustan
Virgin mountain / Fúsi ENG SUB
Love 3d
Rams / Hrútar ENG SUB
Pawn Sacrifice
In the Basement ENG SUB

18:00, 20:00, 22:00
18:00
18:00
20:00
20:00
22:00
22:00

Tónlist
Hvað? Creature of the Night
Hvenær? 22.00
Hvar? Kaffibarnum, Bergstaðastræti
10, Reykjavík
Creature of the Night heldur uppi
fjörinu á Kaffibarnum í kvöld.
Hvað? Ragnhildur Magnúsdóttir og
hljómsveit
Hvenær? 21.00
Hvar? Café Rosenberg, Klapparstíg
25, Reykjavík
Mikið fjör verður að vanda á Café
Rosenberg þegar Ragnhildur Magnúsdóttir og hljómsveit koma fram og
leika af sinni alkunnu snilld.

Fyrirlestrar og námskeið
Hvað? Ráðstefna: Genetics, Brain
Pathologies, and Leadership
Hvenær? 9.00
Hvar? Háskóla Íslands, Sæmundar
götu 4, Reykjavík
Ráðstefnan verður á ensku, þar
sem meðal annars Kári Stefánsson
heldur erindi. Ráðstefnan stendur
til 17 í dag og koma fjölmargir
erlendir gestir fram.
Hvað? Ljósmyndanámskeið Canon
EOS
Hvenær? 18.00
Hvar? Efri hæð, Síðumúla 12,
Reykjavík

Um er að ræða ítarlegt námskeið fyrir eigendur Canon EOS
véla. Farið er yfir allar helstu
stillingarnar á stafrænu myndavélinni. Notkun linsa og filtera
er einnig tekin fyrir og bent er á
nokkrar leiðir til að selja myndir,
bæði beint til kaupenda og einnig í gegnum myndabanka. Leiðbeinandi er Pálmi Guðmundsson.
Kennt verður mánudag, miðvikudag og fimmtudag. Verð 18.900
krónur.
Hvað? Málþing um vísindi áfalla
stjórnunar
Hvenær? 12.00
Hvar? Norræna húsinu, Sturlugötu
5, Reykjavík
Aðalfyrirlesari verður Robin
Grimes, vísindaráðgjafi breska
utanríkisráðuneytisins, en hann
ber ábyrgð á að veita utanríkisráðherra Breta og embættismönnum
ráðgjöf um vísindi, tækni og
nýsköpun. Í erindi sínu mun Grimes fjalla um mikilvægi vísindarannsókna fyrir viðbúnað og viðbrögð við hamförum, hvort sem er
af völdum manna eða náttúrunnar. Grimes hefur sjálfur reynslu af
því að starfa sem vísindaráðgjafi
COBRA, stóráfallaviðbragðateymis breskra stjórnvalda. Sem
sérfræðingur í kjarnorkumálum
kom hann einnig að ráðgjöf um
viðbrögð við slysinu í Fukushimakjarnorkuverinu í Japan árið 2011.

ENNEMM / SÍA / NM71324
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MÁNUDAGUr

Mánudagur

| 20:35
HINDURVITNI

Magnaðir þættir í umsjá Þorvaldar Davíðs Kristjánssonar þar
sem við fáum að kynnast þekktum þjóðsögum víðsvegar um
landið. Í þessum þætti fræðumst við um skrímsli en þau hafa
líklega fylgt manninum frá aldaöðli.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

Stöð 2

Stöð 3

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 Baby Daddy
11.30 Back in the Game
11.50 Harry's Law
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.15 American Idol
15.00 Dallas
15.40 Atlas 4D
16.25 Pretty Little Liars
17.12 Bold and the Beautiful
17.37 Nágrannar
18.00 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.25 Mike & Molly
19.45 Grand Designs
20.40 Hindurvitni
21.10 Proof
21.55 The Knick
22.55 The Leftovers
23.50 The Big Bang Theory
00.10 Public Morals
00.50 The Strain
01.35 Last Week Tonight With John
Oliver
02.10 Louie
02.30 Bones
04.00 Meskada
05.25 Fréttir og Ísland í dag

17.35 Cristela
18.00 One Born Every Minute
18.50 Pretty Little Liars
19.30 Cougar Town
19.55 Hell's Kitchen
20.40 My Dream Home
21.25 The Mysteries of Laura
22.10 Vampire Diaries
22.55 Cougar Town
23.15 Witches of East End
00.00 Hell's Kitchen
00.45 The Mysteries of Laura
01.25 Vampire Diaries
02.10 Tónlistarmyndbönd frá
Bravó

11.35 42
13.40 Last Chance Harvey
15.15 Men in Black II
16.45 42
18.55 Last Chance Harvey
20.30 Men in Black II
22.00 Anchorman: The Legend of
Ron Burgundy
23.35 Stoker
01.15 Blackthorn
03.00 Anchorman: The Legend of
Ron Burgundy

Sport

RÖÐ!
NÝ ÞÁTTA

| 21:50
THE KNICK

Læknavísindin voru ekki langt á veg komin á Knickerbocker
sjúkrahúsinu í upphafi 20. aldar og ekki bætti úr skák að
bráðsnjall yfirskurðlæknirinn var háður eiturlyfjum. Önnur
þáttaröðin með Clive Owen í aðalhlutverki og fyrri þáttaröð
má nálgast á Stöð 2 Maraþon.

GRAND DESIGNS

RÖÐ!
NÝ ÞÁTTA

| 21:05
PROOF

Vandaðir dramaþættir um
lækni sem rannsakar hvað
gerist eftir að fólk kveður
þennan heim. Aðalhlutverk
leikur Jennifer Beals.

07.30 Newcastle - Norwich
13.20 Premier League World
2015/2016
13.50 Southampton - Leicester
15.30 Everton - Man. Utd.
17.10 Newcastle - Norwich
18.50 Premier League 2015/2016
Swansea - Stoke
21.00 Messan
22.15 Football League Show
2015/16
22.45 Swansea - Stoke
00.25 Messan

golfStöðin
08.00 Frys.Com Open
11.00 Golfing World 2015
11.50 Frys.Com Open
14.50 2015 Augusta Masters
17.10 Golfing World 2015
18.00 PGA Tour 2015 - Highlights
18.55 Frys.Com Open
21.55 PGA Tour 2015 - Highlights
22.50 Presidents Cup 2015 Highlights
23.45 Inside The PGA Tour 2015

| 22:40
THE LEFTOVERS

Skyndilega hverfur stór hópur
fólks sporlaust af jörðinni og
við fylgjumst með þeim sem
eftir verða. Frábærir þættir
úr smiðju HBO.

Svampur Sveins
Tími 14.24

gullStöðin
18.00 Two and a Half Men
18.25 Friends
18.50 New Girl
19.15 Modern Family
19.35 Super Fun Night
20.00 Sjálfstætt fólk
20.35 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.05 Sisters
21.55 The 100 Þættir sem gerast
í framtíðinni eða 97 árum eftir að
kjarnorkusprengja lagði heiminn
eins og við þekkjum hann í rúst.
22.40 Fringe
23.25 Super Fun Night
23.45 Sjálfstætt fólk
00.20 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.50 Sisters
01.35 The 100
02.20 Tónlistarmyndbönd frá
Bravó

16.10 Rokk- og poppsaga Íslands
Einstök heimildarþáttaröð þar
sem farið yfir sögu og þróun rokkog popptónlistar á Íslandi. Dagskrárgerð: Örn Marínó Arnarsson
og Þorkell Harðarson í samvinnu
við dr. Gunna.
17.15 Öldin hennar
17.20 KrakkaRÚV
17.21 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 Kynslóð jarðar
21.00 Brúin Hin sérlundaða,
sænska rannsóknarlögreglukona
Saga Norén reynir að fóta sig í
lífi og starfi þrátt fyrir óvissu um
afdrif eina vinar hennar. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Mandela, faðir minn og ég
23.20 Scott og Bailey Bresk þáttaröð um lögreglukonurnar Rachel
Bailey og Janet Scott í Manchester
sem rannsaka snúin morðmál.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
ungra barna.
00.05 Kastljós
00.35 Fréttir
00.50 Dagskrárlok

Skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.22 Dr. Phil
09.04 The Biggest Loser
09.44 The Biggest Loser
10.30 Pepsi MAX tónlist
13.25 Cheers
13.50 Dr. Phil
14.31 The Office
14.54 Scorpion
15.40 America's Funniest Home
Videos
16.05 Bundesliga Highlights Show
16.58 Reign
17.41 Dr. Phil
18.23 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
19.05 The Late Late Show with
James Corden
19.45 Younger
20.10 Kitchen Nightmares
21.00 Hawaii Five-0
21.45 CSI: Cyber Bandarískur sakamálaþáttur.
22.30 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with
James Corden
23.50 Bundesliga Highlights Show
00.45 Blood & Oil
01.30 Ray Donovan
03.00 CSI: Cyber
03.45 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
04.25 The Late Late Show with
James Corden
05.05 Pepsi MAX tónlist

Útvarp

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

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

07.00 Ævintýri Tinna
07.23 Brunabílarnir
07.47 Elías
08.00 Skógardýrið Húgó
08.25 Latibær
08.47 Ævintýraferðin
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 Sveins
10.49 UKI
11.00 Ævintýri Tinna
11.23 Brunabílarnir
11.47 Elías
12.00 Skógardýrið Húgó
12.25 Latibær
12.47 Ævintýraferðin
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.45 Doddi litli og Eyrnastór
13.55 Sumardalsmyllan
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveins
14.49 UKI
14.54 Rasmus Klumpur og félagar
15.00 Ævintýri Tinna
15.23 Brunabílarnir
15.47 Elías
16.00 Skógardýrið Húgó
16.25 Latibær
16.47 Ævintýraferðin
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 Sveins
18.49 UKI
18.54 Rasmus Klumpur og félagar
19.00 Algjör Sveppi og dularfulla
hótelherbergið

Sport 2

| 19:45
Kevin McCloud fylgir útvöldu
fólki eftir við að byggja draumahúsið og þar er drifkraftur og
framúrstefnulegur arkitektúr
allsráðandi.

08.05 Torino - AC Milan
09.45 Napoli - Fiorentina
11.25 Stjarnan - KR
13.00 Körfuboltakvöld
14.20 Barcelona - Rayo Vallecano
16.00 NFL 2015/2016 - Green Bay
Packers - San Diego Chargers
18.30 Markaþáttur Meistaradeildar
Evrópu í handbolta
19.00 Bein útsending frá leik Keflavíkur og Hauka í Dominos-deild
karla í körfubolta
21.00 Spænsku mörkin 2015/2016
21.30 Meistaradeild Evrópu –
fréttaþáttur
22.00 Dominos-körfuboltakvöld
23.15 Meistaradeild Evrópu í handbolta 2015/2016
00.35 Keflavík - Haukar í Dominosdeildinni

krakkaStöðin

rÚv

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

FERSKAR HUGMYNDIR
FYRIR FERSKARI MAT
Nýr ísskápur / frystir með VitaminLED
tækni og Breath Tech himnu.
Ef það er eitthvað sem er sett í forgang í japanskri matargerð þá er það ferskt hráefni.
Nýju Panasonic kæliskáparnir viðhalda ferskleika matvörunnar lengur. Þökk sé
VitaminLED tækninni, sem líkir eftir sólarljósinu til að varðveita virkni C og D vítamína.
Japanska BreathTech himnan stillir sjálfkrafa rakastigið svo ávextir og grænmeti geymist
við réttar aðstæður. Full-NoFrost þýðir að bæði kæli- og frystihlutinn afþýðir sig sjáfur.
Lítil rafmagnsneysla, orkuflokkur A +++, er samnefnari fyrir góða umgengni við umhverfið.
*Gildir fyrir: PAN-NRBN31EX1 • PAN-NRBN31EW1 • PAN-NRBN34EX1 • PAN-NRB53V2XE • PAN-NRB53VW2

Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15

4ra hnífa Global sett
að andvirði 69.900 kr.
fylgir með í kaupum
á kæliskáp frá
Panasonic*.

LÍFið
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Bubbi

4.-8. nóvember

iceLAND
AirwAves

hlakkar til

að spila á

Airwaves

Bubbi Morthens og Dimma ætla að rokka á Nasa á Iceland Airwaves. Fréttablaðið/Pjetur

Bubbi treður í fyrsta
sinn upp á Iceland
Airwaves og verður
með Dimmu sér til
halds og trausts. Hann
segir það að spila með
Dimmu vera eins og
að taka þátt í crossfit.

„Þetta leggst mjög vel í mig. Ég hef
alltaf fylgst með hátíðinni í gegnum
tíðina og spottað hverjir eru að
koma,“ segir tónlistarmaðurinn
Bubbi Morthens. Hann kemur í
fyrsta sinn fram á Airwaves-hátíðinni sem fram fer 4.-8. nóvember.
Bubbi kemur þar fram ásamt
hljómsveitinni Dimmu en þessir
miklu rokkarar hafa leitt saman
hesta sína undanfarna mánuði. „Ég
hef einhvern tímann sagt að kynlíf
sé eins og flúðasigling á bíldekki
en að spila með Dimmu er eins og
flúðasigling nakinn. Þetta band er
makalaust, það er geðveikt að spila
með þessum strákum,“ segir Bubbi.
Hann og Dimma hafa verið að
spila lög Das Kapital og Utangarðsmanna og hafa komið fram á nokkrum tónleikum undanfarna mánuði.

„Þetta er mjög rokkpönkað prógramm og svo er metalreggí á milli.“
Tónleikar Bubba og Dimmu fara
fram 5. nóvember á Nasa. „Það er
virkilegt gaman að spila á Nasa
aftur, þetta er frábært hús,“ bætir
Bubbi við.
Hann segir undirbúninginn fyrir
tónleika með Dimmu vera talsvert
öðruvísi en þegar hann stígur einn
á svið með kassagítarinn. „Þetta er
crossfit-keyrsla, það er upphitun
og teygjur í klukkutíma fyrir tónleika, það er enginn afsláttur. Þetta
er líkamsrækt og maður er örmagna
eftir tónleikana,“ segir Bubbi. Hann
boxar mikið fyrir tónleika til þess
að hita sig upp. „Maður er eins og
gamall dísiltrukkur, þegar maður
er kominn í gang þá stoppar mann
ekki neitt,“ segir Bubbi og hlær. - glp

þorskur í kArrísósu
Eftir sukkið sem oft vill fylgja
helgum er gott að hefja nýja viku
á bragðgóðum og hollum fiskrétti.
Þessi hér er kjörinn á mánudegi,
fljótlegur, einfaldur og ljúffengur.
800 g þorskur
Smjör
3 dl matreiðslurjómi
1 msk. karrí
Smá cayennepipar
10 kirsuberjatómatar
½ grænmetisteningur
Maizenamjöl

Aðferð

Skerið þorskinn í 2 x 2 cm bita (hafi
fiskurinn verið frosinn er gott að
skera hann áður en hann þiðnar
alveg) og steikið í smjöri í nokkrar
mínútur. Kryddið með karríi, hellið
rjóma yfir og myljið hálfan grænmetistening yfir. Látið suðuna
koma upp. Skerið kirsuberjatómata í tvennt og bætið út í. Látið
sjóða áfram þar til tómatarnir eru
orðnir mjúkur. Smakkið til með
cayennepipar (farið varlega og
byrjið bara á örlitlu). Þykkið með

»

Fiskur er góður prótein
gjafi og í honum eru einnig
ýmis önnur næringarefni,
svo sem selen og joð. Í
bæklngi frá Landlæknis
embættinu er mælt með
því að borða fisk tvisvar til
þrisvar sinnum í viku.
maizenamjöli. Gott er að bera réttinn fram með soðnum kartöflum
eða hrísgrjónum og fersku salati.
Uppskrift fengin af ljufmeti.com.

„MAður er eins og
gAMAll dísiltrukkur, þegAr MAður er koMinn í
gAng þá stoppAr
MAnn ekki neitt.

MÁNUDAGUr
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Trendið
Djúpir litir
einkenna
flauelið í
haust
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Sonia Rykiel

Sonia Rykiel

Nurofen A4-2015-Apotekarinn copy.pdf

1

13/10/15

Emilio Pucci

Givenchy

11:27

Flauelið kemur sterkt inn með
haustinu og þá einkum og sér í
lagi í djúpum litum. Dökkblátt
og vínrautt þykja áberandi móðins. Hefur flauelið löngum þótt
afar kynþokkafullt, enda með
eindæmum munúðarfullt viðkomu. Í kringum 1870 var flauel
gríðarlega vinsælt í síðkjóla og
höfðu helst efri stéttirnar ráð á
að splæsa í slíkan munað.
Hátískuhönnuðir hafa gjarnan
tileinkað sér notkun efnisins og
er það nú notað í allt mögulegt, til að mynda hælaskó, sem
þykja nú afar álitlegir í þessum
djúpu tónum, rétt eins og þeir
sem Fendi bauð gestum tískuvikunnar í New York upp á árið
2009. Eigi þá einhver enn þá má
greinilega fara að draga herlegheitin fram aftur.
Lanvin

Nurofen Apelsin

Altuzarra

Íbúprófen mixtúra fyrir börn
á aldrinum 6 mánaða til 12 ára
• Hitalækkandi
• Verkjastillandi
• Bólgueyðandi
Sýnt hefur verið fram á að Nurofen apelsin slær
á hitann eftir aðeins 15 mínútur og áhrifanna
gætir í allt að 8 klukkustundir
Giorgio Armani

Fæst án lyfseðils í apótekum
Nurofen Apelsin 40 mg/ml mixtúra, dreifa. Inniheldur Íbúprófen. Til skammtímameðferðar gegn vægum til miðlungi alvarlegum verkjum eða hita. Skammtar og lyfjagjöf: Til inntöku. Dagsskammtur af Nurofen er 20-30 mg/kg líkamsþyngdar tekin inn í 3-4
aðskildum skömmtum á u.þ.b. 6 til 8 klst. fresti. Mælt er með því að sjúklingar sem eru viðkvæmir í maga taki Nurofen með mat. Ekki ráðlagt fyrir börn yngri en 6 mánaða eða undir 8 kg. Aðeins til skammtímanotkunar. Leita skal til læknis ef einkenni versna.
Ef lyfið er notað án lyfseðils og einkenni barnsins eru viðvarandi í meira en 3 daga skal leita til læknis. Lágmarka má aukaverkanir með því að nota lægsta virka skammt í eins stuttan tíma og hægt er til að meðhöndla einkenni. Ekki má taka lyfið ef þú: Hefur
ofnæmi fyrir íbúprófeni, bólgueyðandi gigtarlyfjum, hveiti eða einhverju innihaldsefnanna, sögu um berkjukrampa, astma, nefslímubólgu eða ofsakláða í tengslum við inntöku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja, sögu um blæðingar eða rof
í meltingarvegi í tengslum við fyrri meðferð með bólgueyðandi gigtarlyfjum, virk sár, eða sögu um endurtekin sár/blæðingar í maga, virka blæðingu í heila eða annars staðar, alvarlega lifrarbilun, alvarlega nýrnabilun, alvarlega hjartabilun, storkuvandamál,
óútskýrðar truflanir á blóðmyndun svo sem blóðflagnafæð, ert á síðasta þriðjungi meðgöngu, tekur önnur bólgueyðandi gigtarlyf eða meira en 75 mg af acetýlsalicýlsýru daglega, ert með hlaupabólu, hefur nýlega gengist undir stóra skurðaðgerð, hefur ofþornað.
Gæta skal sérstakrar varúðar og ræða við lækni eða lyfjafræðing ef þú ert með, hefur einhvern tíman fengið eða átt hættu á að fá: Bandvefssjúkdóm, þarmasjúkdóm, hjarta og/eða æðasjúkdóm, skerta nýrnastarfsemi, lifrarsjúkdóm, óþol fyrir sykrum
eða ef þú tekur önnur lyf. Regluleg notkun verkjalyfja getur leitt til varanlegra truflana á nýrnastarfsemi. Andþyngsli geta komið fyrir ef barnið hefur astma, langvinnt nefrennsli, sepa í nefi eða ofnæmissjúkdóma. Örsjaldan hefur verið greint frá alvarlegum
viðbrögðum í húð í tengslum við notkun bólgueyðandi gigtarlyfja. Hætta skal notkun Nurofen Apelsin strax við fyrstu merki um útbrot á húð, sár á slímhúðum eða önnur einkenni ofnæmisviðbragða. Lyf svo sem Nurofen Apelsin geta tengst aukinni hættu á
hjartaáfalli eða heilaslagi. Ekki nota meira en ráðlagðan skammt og ekki lengur en ráðlagt er. Ef blæðing eða sár koma fram í meltingarvegi ætti að hætta meðferð strax. Hættan á blæðingum, sáramyndun eða rofi í meltingarvegi eykst við notkun stærri skammta
af bólgueyðandi gigtarlyfjum, hjá sjúklingum með sögu um sár í meltingarvegi, einkum ef þeim hafa fylgt blæðingar eða rof og hjá öldruðum. Lyfið getur dulið einkenni sýkinga og hita. Sjúklingar með sögu um aukaverkanir í meltingarfærum, sérstaklega
aldraðir, ættu að hafa samband við lækni án tafar og greina frá öllum óvenjulegum einkennum frá meltingarvegi. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi: Reckitt Benckiser
Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

www.apotekarinn.is

- lægra verð

Við eigum
afmæli og
nú er veisla
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MEIRA Á

dorma.is

STILLANLEGT HEILSURÚM

með Shape heilsudýnu

Stærð cm.

SHAPE
B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

Dormaverð
Shape og
C&J silver

2x80x200

349.900

2x90x200

369.900

2x90x210

389.900

2x100x200

389.900

120x200

199.900

140x200

224.900

• Inndraganlegur botn

• Tvíhert stál í burðargrind • Hljóðlátur mótor

• 2x450 kg lyftimótorar

• Hliðar- og endastopparar • Viðhaldslaus mótor

REST heilsurúm

25%
AFSLÁTTUR

Nature’s
af 100 x 200 cm á meðan
birgðir endast.
Rest heilsudýna með
Classic botni.
Stærð: 100x200 cm.
Fullt verð: 72.900 kr.

Aðeins 54.675 kr.
• Svæðaskipt pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• 320 gormar pr fm2

• Sterkur botn

• Góðar kantstyrkingar

COMFORT heilsurúm

25%
AFSLÁTTUR

Nature’s
af 180 x 200 cm á meðan
birgðir endast.
Comfort
heilsudýna með
Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.
Fullt verð: 164.900 kr.

Aðeins 123.675 kr.
• Svæðaskipt pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• 320 gormar pr fm2

• Sterkur botn

• Steyptar kantstyrkingar

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi
O&D dúnsæng – Stóri björn

· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.
+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals:
25.800 kr.

AFMÆLIS-

TILBOÐ

Aðeins 19.900 kr.
Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Afgreiðslutími
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Hér má sjá gesti hátíðarinnar njóta sín í Las Vegas. Myndir/Arnar Valdimarsson

Yfir 800 manns ræða
EVE Online í Las Vegas
Viðburður tileinkaður EVE Online verður haldinn í Las Vegas í vikunni.
Þetta er fjölmennasti viðburður sem tengist leiknum í Norður-Ameríku.
„Þessi viðburður heldur áfram að
stækka og verður sífellt öflugri. En
við höldum í ræturnar og skipuleggjum hann í samstarfi við spilara
leiksins,“ segir Eldar Ástþórsson,
upplýsingastjóri CCP, um viðburð
sem haldinn verður í Las Vegas í
vikunni.
Undanfarin ár hafa spilarar leiksins hist þar í borg og rætt hina ýmsu
þætti leiksins og var þessi árlegi viðburður orðinn svo stór að í fyrra var
ákveðið að CCP tæki hann yfir. „Við
höfum alltaf hjálpað til við skipulagninguna, eins og með marga aðra
viðburði sem spilarar halda víða um
heim. En þetta var orðið svo stórt
að óskað var eftir okkar aðkomu.
Við gerum þetta allt í samstarfi
við upphafsmennina að þessari
skemmtun.“
Alls verða rúmlega 800 manns
saman komin í þessari vinsælu borg
í Nevada í Bandaríkjunum og verða
hinir ýmsu þættir leiksins ræddir,
auk þess sem CCP býður spilurum
að prófa tvo væntanlega leiki frá
CCP, EVE: Valkyrie og Gunjack.
„Þarna verða margir fyrirlestrar
um allt sem tengist leiknum. Allt
frá efnahagsmálum yfir í nýjustu
viðbæturnar sem við höfum gert
á leiknum, auk fyrirlesturs um ráð
spilara sem er lýðræðislega kjörið
og kallast Council of Stellar Management,“ bætir Eldar við.
Starfsmenn CCP munu einnig
ræða við gesti hátíðarinnar. „Meðal
þeirra sem fara héðan frá Reykjavík
til Vegas er Andie Nordgren, framleiðslustjóri leiksins, og Sveinn
Jóhannesson Kjarval, sem er
þekktur í EVE samfélaginu sem CCP
Guard og stýrir sjónvarpsþættinum

Mikið fjör er á viðburðinum EVE Vegas, sem verður vel sóttur í ár.

o7 á EVE TV netsjónvarpsstöðinni,“
útskýrir Eldar. Hann segir svona
viðburði mikilvæga til þess að hitta
spilara leiksins í eigin persónu og
fá viðbrögð við nýjum viðbótum
og hvernig þeir vilja að leikurinn
þróist. „Við viljum líka gera okkar
til að hlúa að samfélaginu í kringum
leikinn, gefa spilurum hans færi á að
hittast og ræða saman um málefni
er tengjast EVE-heiminum. Þótt
einhverjir séu óvinir í leiknum þá
mæta allir á viðburð sem þennan
með það að markmiði að fræðast,
gleðjast og eiga í góðum samskiptum við aðra spilara,“ bætir hann við.

Þótt EinhVErjir séu
óVinir í LEiknum Þá
mæta aLLir á Viðburð sEm
ÞEnnan mEð Það að markmiði að fræðast, gLEðjast
Og Eiga í góðum samskiptum
Við aðra spiLara.

kjartanatli@365.is
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VIÐ LEITUM AÐ
VÍSINDAMÖNNUM FRAMTÍÐARINNAR

Við leitum að hæfileikaríku, metnaðarfullu og skemmtilegu fólki með raunvísindabakgrunn til að hjálpa okkur að byggja upp alþjóðlegt líftæknifyrirtæki. Alvotech
er systurfyrirtæki Alvogen og stefnir að því að vera í hópi fremstu fyrirtækja á
sínu sviði í heiminum þar sem háskólamenntaðir Íslendingar verða í lykilhlutverki.
Á næstu árum verða til um 200 ný störf hjá Alvotech og nú þegar hafa 60 vísinda
menn verið ráðnir til fyrirtækisins á Íslandi. Að þessu sinni eru 15 ný störf á framleiðslusviði laus til umsóknar fyrir metnaðarfulla einstaklinga.

NÝTT HÁTÆKNISETUR OPNAR ÁRIÐ 2016
Hátæknisetur systurfyrirtækjanna Alvogen og
Alvotech rís nú innan Vísindagarða Háskóla
Íslands og verður tekið í notkun í ársbyrjun
2016. Markmið okkar er að þróa hágæða lyf
sem munu auka lífsgæði og aðgengi fólks að
líftæknilyfjum um allan heim.

Menntun og hæfniskröfur eru:
• BSc gráða á sviði raunvísinda
• Gott vald á ensku, bæði í rituðu og töluðu máli
• Góð skipulagshæfni
Boðið verður upp á góða starfsþjálfun en löng starfsreynsla er ekki skilyrði.
Við óskum eftir fólki sem hefur brennandi áhuga og metnað til að takast á við ný
og krefjandi verkefni hjá fyrirtæki í örum vexti. Nýir liðsmenn munu starfa undir
leiðsögn reynslumikilla stjórnenda fyrirtækisins.
Skoðaðu vefinn: storf.alvotech.is og þar leynist hugsanlega draumastarfið þitt.

Nánari upplýsingar veitir Tómas Oddur Hrafnsson,
tomas.hrafnsson@capacent.is.
Sótt er um störfin á vef Capacent, www.capacent.is

Ef þig langar að slást í hópinn og taka þátt í
skemmtilegri vegferð og þú finnur starf við
þitt hæfi þá langar okkur að heyra frá þér.

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

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

Bakþankar

Hauks Viðars
Alfreðssonar

Þvottadagur

F

rá því ég flutti úr foreldrahúsum hef ég þurft að þvo sjálfur
af mér spjarirnar. Mér hefur
aldrei þótt það neitt tiltökumál,
enda er 21. öldin gengin í garð og
enginn þarf lengur að kjaga með
stútfullt vaskafat af óhreinum
naríum niður í Laugardal til þess
að viðhalda sæmilegum hreinlætisstuðli.
Ég lenti í ýmsu í þeim fjölmörgu
þvottahúsum sem ég neyddist til
að brúka fyrstu árin. Í einhverju
þríbýlinu sá ég úthverfar full
orðinsbrækur með þykku bremsu
fari efst í þvottakörfu mannsins
á miðhæðinni. Í öðru þvotta
húsi stóð nakið gamalmenni og
spúlaði á sér undirvagninn með
garðslöngu. En eftir að ég komst í
húsnæði með þokkalegri aðstöðu
fór mér að þykja þvottadagur
skemmtilegasti dagur vikunnar.
Já, það er gaman að þvo þó að
það fylgi þessu nokkur bið á milli
véla. En svo klárar vélin og þá fæ
ég að gera það skemmtilegasta; að
raða blautum þvotti á takmark
aðan fjölda snúra. Það krefst
nefnilega heilmikillar útsjónar
semi. Stórar flíkur setur maður
beint á ofn til að spara snúrupláss,
annað fer á stólbök og herðatré,
því hluti af þessu verður að ná að
þorna áður en næsta vél klárar.
Þá getur maður byrjað að brjóta
saman og þá er þetta frábæra eins
manns færiband komið á fulla
ferð. Þetta er svipuð tilfinning
og að púsla 5.000 bita púsl með
mynd af einhverjum kastala —
þar sem 2.000 bitar eru bara lauf.
Krefjandi, en hrikalega hollt fyrir
heilann.
Því miður klárast þvotturinn
á endanum. Einhverjar flíkur
hafa þá stundum fengið að fara
aukaferð. Kannski voru þær ekki
orðnar alveg nógu hreinar. En þá
hef ég líka sett extra lítið þvotta
duft. Út af náttúrunni og því öllu.

Opið allan sólarhringinn

FINGRAFÖRIN
OKKAR
ERU
ALLS STAÐAR !

20% af hverju seldu eintaki
af Hydrating 24h Serum
í október, rennur til
Krabbameinsfélags Íslands.
Varan fæst í verslunum Bláa Lónsins, Hagkaupa og í Hreyfingu.

www.gudjono.is · Sími 511 1234

www.bluelagoon.is

í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

