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 inningarathöfn um þá sem fórust í hryðjuverkaárásunum í París á föstudag var haldin í Notre Dame-kirkjunni í París í gær. Þúsundir manna komu saman fyrir framan kirkjuna á meðan
M
athöfnin fór fram. Hryðjuverkaárásin á París er sú mannskæðasta síðan árás var gerð á Madríd árið 2004. Fréttablaðið/EPA

Frakkar ráðast á vígi Íslamska ríkisins

Innanríkisráðherra Frakka segir hryðjuverkin í París hafa verið undirbúin utan Frakklands. Árásarmennirnir voru með bækistöðvar
sínar í Belgíu. Francois Hollande, forseti Frakklands, heitir miskunnarlausum hefndum. Frakkar gerðu í gær loftárásir á Sýrland.

Yfir 50 prósent
vilja aðskilnað
Trúmál „Það kemur mér ekki á

óvart að meirihlutinn skuli vera
hlynntur. Það kemur mér meira á
óvart að það skuli ekki vera stærri
meirihluti,“ segir Davíð Þór Jónsson héraðsprestur um niðurstöður nýrrar könnunar Fréttablaðsins. Þær sýna að rúmur helmingur
þeirra sem afstöðu taka styður
aðskilnað ríkis og kirkju, en 45
prósent eru andvíg.
„Af umræðunni í samfélaginu
að dæma hefði ég haldið að það
væri stærri meirihluti,“ segir
Davíð Þór.
Um það bil 2 af hverjum
þremur svarendum á aldrinum
18-49 ára styður aðskilnað. Aftur
á móti styðja einungis um 43
prósent þeirra sem eru 50 ára og
eldri aðskilnað en 57 prósent eru
á móti. – jhh / sjá síðu 4

ar utan Frakklands. 132 hið minnsta
féllu í árásunum og 350 særðust.
„Rannsókn á málinu mun leiða í
ljós að árásirnar voru undirbúnar
utan landsins af hóp hryðjuverkamanna staðsettum í Belgíu sem vann
náið með vitorðsmönnum í Frakklandi,“ sagði Cazeneuve í ávarpi
sínu eftir fund með Jan Jambon,
belgískum starfsbróður sínum. „Það
er mikil þörf á samstarfi Frakka og
Belga. Þeir sem unnu að árásunum

Fréttablaðið í dag
Skoðun Guðmundur Andri

Thorsson skrifar um illvirkjana
sem réðust handahófskennt á líf
ókunnugs og óviðkomandi fólks
í París til þess að vekja hatur á
sjálfum sér. 12-13
sport Stjarnan varð Norður-

landameistari félagsliða í hópfimleikum eftir harða keppni við
tvö sænsk félög. 14
Tímamót Dagur íslenskrar tungu
er haldinn hátíðlegur á afmælisdegi skáldsins Jónasar Hallgrímssonar. 16
lífið Unnur Birna og Greta
Salome taka höndum saman í
tónlistinni. 24-26

frá Belgíu voru frönskum yfirvöldum
ekki kunnir,“ sagði Cazeneuve.
François Hollande Frakklandsforseti mun fara fram á framlengingu
neyðarástands í landinu, en hann
lýsti yfir neyðarástandi á föstudag.
Fréttastofa AFP greinir frá því að
forsetinn muni fara fram á þriggja
mánaða neyðarástand hið minnsta
en samþykki þingsins þarf fyrir
lengra tímabili en tólf dögum.
Hollande fullyrti á laugardaginn

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Pinex®
Smelt

Dekk
Dekk
Níðsterk dekk sem henta
vel í öllum aðstæðum

Lögregla leitaði logandi ljósi að
þeim áttunda í gær. Lýst var eftir
manni sem heitir Salah Abdeslam,
hann handtekinn en síðan sleppt að
loknum yfirheyrslum.
Þjóðarsorg var lýst yfir í Frakklandi og markaðist helgin af mikilli
sorg. Verslanir, opinberar byggingar, ferðamannastaðir og skólar
voru lokuð um helgina og vígbúnir
lögreglumenn voru víðs vegar um
borgina. – þea / sjá síðu 8

D-VÍTAMÍN
frá NOW fyrir börn og fullorðna

Munndreifitöflur
250 mg

Dekkin eru öll míkróskorin
Sendum hvert á land sem er
Raðgreiðslur í allt að 12 mán

Burðardekk á
góðu verði

plús 2 sérblöð

l Fólk l fasteignir

að Íslamska ríkið stæði að baki árásunum og lýstu samtökin yfir ábyrgð
sinni á þeim í kjölfarið.
Forsetinn sagði árásirnar stríðs
yfirlýsingu og lofaði miskunnarlausum hefndum.
Talið er að átta skæruliðar hafi
verið að verki á föstudagskvöld en
lögregluyfirvöld í París hafa staðfest
að sjö þeirra séu dánir. Sex sprengdu
sig í loft upp en lögregla skaut þann
sjöunda til bana.

Njarðarbraut 11 Reykjanesbæ s. 421 1251 / 861 2319
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Frakkland Franski herinn gerði í
gær loftárásir á borgina Rakka í Sýrlandi, þar sem vígamenn Íslamska
ríkisins hafa haft höfuðstöðvar
sínar. Franska varnarmálaráðuneytið skýrði frá þessu. Þá hertu Bandaríkjamenn einnig loftárásir sínar á
svæði Íslamska ríkisins í Sýrlandi.
Innanríkisráðherra Frakklands,
Bernard Cazeneuve, sagði hryðjuverkaárásirnar í París síðastliðið
föstudagskvöld hafa verið skipulagð-

Gæði • Hreinleiki • Virkni
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Samverustund í Vídalínskirkju

Gert er ráð fyrir norðaustan hvassviðri eða
stormi, einna hvassast á Vestfjörðum og
við suðausturströndina, en mun hægari
suðvestan til fram undir kvöld. Þessu
fylgir rigning eða slydda og snjókoma til
fjalla, en líklega alveg þurrt sunnan- og
suðvestanlands. Hiti 0 til 5 stig víðast hvar.
Sjá síðu 18

Með hlaðna
byssu í flugi
Lögreglumál „Sjálfur hef ég marg
ítrekað ferðast inn og út af Schen
gen-svæðinu – í eitt skipti meira að
segja með Glock-skammbyssu með
45 skotum í þremur fullhlöðnum
magasínum í handfarangri,“ skrif
aði Snorri Magnússon, formaður
Landssambands lögreglumanna,
á Facebook-síðu sinni. Ummælin
skrifar hann við stöðuuppfærslu hjá
sér sjálfum þar sem hann deilir frétt
af hörmungunum í París á föstudag.

Snorri Magnússon,
formaður Landssambands lögreglumanna

Í 21. grein vopnalaga er sérstak
lega tiltekið að sá sem fer með eða
notar skotvopn skuli ætíð gæta
fyllstu varúðar. Við burð og flutning
á skotvopnum milli staða skuli þau
vera óhlaðin og í umbúðum. Brot
gegn lögum þessum og reglum varða
sektum eða fangelsi allt að 4 árum.
Samgöngustofa hefur umsjón
með reglugerð um flugvernd. Í við
auka við reglugerðina er sérstaklega
tekið fram að skotvopn til persónu
legra nota sem og meðfylgjandi
kúlur, högl, örvar o.s.frv. sem sam
ræmast ofangreindum liðum megi
einungis flytja sem fragt eða í inn
rituðum farangri. Vopnin mega ekki
vera hlaðin. Ekki náðist í Snorra
Magnússon við vinnslu þessarar
fréttar þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir
til þess að spyrja hann hvort hann
hafi haft einhvers konar leyfi til
að flytja hlaðna skammbyssu með
þessum hætti.
Ólöf Nordal innanríkisráðherra
sagðist í kvöldfréttum Stöðvar 2
ekki skilja ummæli Snorra. „Ég held
að menn eigi að passa sig á því sem
þeir segja og að það sé eftir því tekið
þegar ákveðnir aðilar taka til máls.“
– kbg

Ástvina minnst Haldin var samverustund í Vídalínskirkju í gær fyrir vini, skólafélaga og aðstandendur Hauks Freys Agnarssonar og Hjalta Más Baldurssonar sem fórust í flugslysi á Reykjanesi á fimmtudag. Fjölmargir komu til að minnast félaga sinna og sýna aðstandendum hlýhug. Fréttablaðið/Anton brink

Meistarinn
gafst upp
skák Magnus Carlsen, heimsmeistari
í skák, tefldi sína fyrstu skák á Evr
ópumóti landsliða í Laugardalshöll í
gær gegn Aseranum Levon Aronian.
Carlsen gafst upp eftir 44 leiki.
Hannes Hlífar Stefánsson stór
meistari segir að gaman yrði ef
íslenska sveitin fengi tækifæri til að
tefla við þá norsku.
Hann telur að til séu skákmenn sem
geti ógnað veldi Magnusar. „Kannski
ekki í Evrópu en aðallega í Kína. Það
er kannski meiri ógn þar og í Asíu en
hér í Evrópu,“ segir Hannes Hlífar.
Aðalsveit Íslands tefldi við lið Þjóð
verja í gær og gamla kempan Friðrik
Ólafsson tefldi með gullaldarliði
Íslands gegn Tyrklandi. Friðrik var
hinn rólegasti eftir fyrsta leik sinn og
gekk spekingslega um salinn á meðan
mótherji hans frá Tyrklandi svitnaði
yfir næsta leik fyrrverandi forseta
FIDE. Skákinni lauk með jafntefli.
- hmp / þea

Þjófur óð í vasa gesta í
Áskirkju í miðri útför
Kirkjuvörður í Áskirkju kom að þjófi sem stal úr yfirhöfnum kirkjugesta í útför.
Séra Sigurður Jónsson sóknarprestur biðlar til þjófsins að skila þýfinu.
Samfélag „Hann yrði auðvitað
maður að meiri ef hann skilaði
fengnum. Það er bréfalúga á
kirkjunni ef hann vildi smeygja
einhverju þar inn,“ segir séra Sig
urður Jónsson, prestur í Áskirkju,
og biðlar til þjófs að skila veski
sem hann stal úr yfirhöfn kirkju
gests í útför í síðustu viku.
Þjófurinn athafnaði sig í miðri
útför í Áskirkju á miðvikudaginn.
Kirkjuvörður kom að ungum
manni sem þreifaði utan á yfir
höfnum gesta. Þegar hann spurði
manninn hvað hann væri að gera,
réðst hann að honum, sló hann í
andlitið og tók til fótanna út úr
kirkjunni.
„Þetta var á miðvikudaginn var,
þá var útför og nokkuð fjölmenn.
Þannig var að kirkjuvörðurinn
kemur að manni sem er að þreifa
á yfirhöfnum, ávarpar hann og
spyr hann hvort hann vanti eitt
hvað. Þá slær hann kirkjuvörðinn
högg í andlitið og hleypur út. Það
var farið á eftir honum, bæði
kirkjuvörðurinn og útfararþjónar.
En hann komst undan. Svo kom
í ljós að maður saknaði veskis úr
yfirhöfn sinni,“ segir séra Sigurður
um atburðarásina.
Hann segir lögreglu hafa
komið strax á staðinn og tekið
skýrslu af þeim sem urðu vitni að
þessu. Séra Sigurður segist halda
að þjófar fylgist jafnvel með
útfarartilkynningum. Aðferðin sé
þekkt. „Þetta er býsna langt geng
ið en maður hefur heyrt áður að
þetta sé þekkt aðferð. Það er eins
og menn fylgist þá með útfarartil
kynningum.“
Honum segist brugðið. Pilt
inum er lýst sem glæsilegum
ungum manni á þrítugsaldri.
„Þetta var glæsilegur piltur á þrí

Séra Sigurður Jónsson, prestur í Áskirkju, segir þjófinn hafa verið glæsilegan pilt, vel til fara
og biðlar til hans að skila þýfinu. Fréttablaðið/Hari

tugsaldri, vel til fara. Í fínni úti
vistarúlpu. Þetta er allt frekar
ömurlegt.“
Séra Sigurður segir kirkjugesti
þurfa að hafa varann á og geyma
ekki mikil verðmæti í yfirhöfnum
sínum. „Við verðum bara að læra
af þessu og vera með okkar fólk í
viðbragðsstöðu auk þess að biðja
fólk að geyma ekki mikil verð
mæti í yfirhöfnum sínum.“
Hann rifjar upp þjófnað fyrir
um áratug í Bústaðakirkju. „Þá
var brotin rúða í bíl, þar lá í fram
sæti hlutur sem líktist fartölvu.
Þjófurinn greip hlutinn og lét sig
hverfa. Þetta reyndist hins vegar
vera biblía með renndri kápu,
hún hefur vonandi orðið honum
til góðs.“
kristjanabjorg@frettabladid.is

  Þetta er býsna langt
  gengið en maður
hefur heyrt áður að þetta sé
þekkt aðferð. Það er eins og
menn fylgist þá með útfarartilkynningum.
Séra Sigurður Jónsson, prestur í Áskirkju

Þú stóðst á tindi Heklu hám
og horfðir yfir landið fríða,
þar sem um grænar grundir líða
skínandi ár að ægi blám;
en Loki bundinn beið í gjótum
bjargstuddum undir jökulrótum –
þótti þér ekki Ísland þá
yfirbragðsmikið til að sjá?
Jónas Hallgrímsson, úr kvæðinu Til herra Páls Gaimard

Hekla er nafntogaðasta eldfjall á Íslandi og þótt víðar væri leitað. Við síendurtekin gos hefur fjallið tekið verulegum
breytingum frá því að það hlaut fyrst nafn. Í elstu heimildum er það kallað Heklufell.
Hekla getur merkt kápa eða yfirhöfn. Talið er að fjallið dragi nafn af því að það klæðist hvítri snækápu fyrr en önnur
fjöll í nágrenninu og kastar henni síðar af sér að vori.
Kynntu þér söguna á bak við fjölda áhugaverðra örnefna á ms.is í tilefni dags íslenskrar tungu!

MS er stolt af því að hafa stuðlað að eflingu móðurmálsins
ásamt Íslenskri málnefnd í rúm 20 ár.

Til hamingju með dag íslenskrar tungu!

www.ms.is
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Rætt um tækjabúnað lögreglu á fundi með ríkislögreglustjóra
Samfélag Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra og Ólöf
Nordal innanríkisráðherra sátu í gær
á fundi með Haraldi Johannessen
ríkislögreglustjóra, þar sem farið var
yfir hvort bregðast þurfi við hryðjuverkunum í París hér á landi.
„Þetta var fyrst og fremst upplýsingafundur og farið yfir hættumat
lögreglu. Eitt af því sem þarf að meta
er auðvitað hvort þetta kalli á einhvern hátt á breyttar vinnuaðferðir á
Íslandi, það er tilefni til að skoða það
að minnsta kosti. Við munum gera
það í samráði við lögreglu,“ sagði Sig-

mundur Davíð spurður hvort tækjabúnaður og úrræði lögreglu hefðu
komið til tals á fundinum.
Í kvöldfréttum Stöðvar 2 sagði
Sigmundur Davíð vert að fylgjast
með því hvort gera þurfi breytingar
á öryggismálum. „Það þarf að kanna
það hvort lögreglan á Íslandi hafi
þau tæki og úrræði sem hún þarf
við þessar aðstæður.“ Þá sagði hann
breytta heimsmynd blasa við.
„Það er ljóst að í nágrannalöndum
okkar líta menn svo á að það sé
mjög raunveruleg ógn yfirvofandi.
Að þetta geti verið upphafið að ein-

hverju sem geti varað árum eða jafnvel áratugum saman. Að við horfum í
rauninni fram á breytta heimsmynd.
Þá þurfum við að laga okkur að því
þó að aðstæður á Íslandi séu reyndar
um margt ólíkar því sem gerist í
nágrannalöndunum, við getum ekki
leyft okkur að vera værukær.“
Íslensk lögregluyfirvöld settu sig
í samband við lögreglu í nágrannalöndunum á föstudagskvöld til að
meta hvort hætta væri á hryðjuverkum hér á landi. Greiningardeild
ríkislögreglustjóra er í samstarfi við
erlendar öryggisstofnanir og lög-

reglulið. Má þar helst nefna Europol,
Norrænar öryggisstofnanir, bandarísku alríkislögregluna (FBI) og
leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA).
Greiningardeild er sú deild innan
lögreglu sem leggur mat á hættu á
hryðjuverkum og innan greiningardeildar er einnig sinnt verkefnum
sem áður féllu undir varnarmálastofnun. – kbg
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra segir fund með ríkislögreglustjóra fyrst og fremst hafa verið til
upplýsingar. Fréttablaðið/GVA

Þjóðin klofin í afstöðu til aðskilnaðar
Rúmlega helmingur svarenda er hlynntur aðskilnaði ríkis og kirkju. Unga fólkið er hlynntara hugmyndinni en þeir eldri. Héraðsprestur bjóst við að stuðningurinn væri meiri. Telur að ríkið standi vörð um trúfrelsi með því að innheimta sóknargjöld fyrir trúfélögin.

jonhakon@frettabladid.is

Skelltu þér á skíði

Skíði
2. janúar í 7 nætur.

Frá kr.

104.900
m/hálfu fæði

Skihotel Speiereck
Netverð á mann frá kr. 104.900 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í herbergi.
Netverð á mann frá kr. 124.900 m.v. 2
fullorðna í herbergi.

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
www.heimsferdir.is

  Það kemur mér ekki
  á óvart að meirihutinn skuli vera hlynntur. Það
kemur mér meira á óvart að
það skuli ekki vera stærri
meirihluti. Af umræðunni
í samfélaginu
að dæma
hefði ég
haldið að
það væri
stærri
meirihluti.

✿  Vilt þú aðskilnað ríkis og kirkju?
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  Hún myndi halda
  áfram að vera þjóðkirkja þó að tengsl hennar
við ríkið væru alveg klippt.
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50 ára+

35% 65%
Um það bil 2 af hverjum
þremur svarendum á aldrinum 18-49 styðja aðskilnað
ríkis og kirkju.
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Vikmörk
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Davíð Þór Jónsson, héraðsprestur

Vikmörk
4,43%

allrar þjóðarinnar og eigi að höfða
til allrar þjóðarinnar. „Hún myndi
halda áfram að vera þjóðkirkja þó
að tengsl hennar við ríkið væru
alveg klippt.“
Davíð segir að það hafi komið
sér verulega á óvart að í þjóðaratkvæðagreiðslu um nýja stjórnarskrá hafi afgerandi meirihluti
þeirra sem atkvæði greiddu viljað
hafa ákvæði um þjóðkirkju í
stjórnarskránni. „Sjálfur greiddi
ég atkvæði gegn því og hefði viljað
frekar sjá ákvæði um að ríkinu bæri
að standa vörð um trúfrelsi frekar
en eitthvert eitt trúfélag.“ Davíð
Þór segir alveg ljóst af þessum
niðurstöðum að þjóðkirkjan eigi
enn, þrátt fyrir tal um annað, mjög
ríkan sess í hjörtum þjóðarinnar og
þjóðarvitund, þótt þessi vitund fari
dvínandi. „Það er bara eitthvað sem
við verðum að umfaðma og vera
viðbúin,“ segir Davíð.
Þetta þýði ekki endilega að ríkið
þurfi að hætta þeirri þjónustu að
annast innheimtu sóknargjalda.
„Ríki gera það víðar,“ segir Davíð
Þór og bendir á að ríkið geri það
fyrir fleiri trúfélög en hina evangelísku lúthersku kirkju. „Það finnst
mér vera til fyrirmyndar og það er
framlag ríkisins til að standa vörð
um trúfrelsi. Vegna þess að það er
ekkert víst að öll trúfélög hafi burði
eða umsvif til að annast þetta sjálf,“
segir hann.
Könnunin var gerð þannig að
hringt var í 1.214 manns þar til
náðist í 799 manns samkvæmt
lagskiptu úrtaki dagana 10. og 11.
nóvember. Svarhlutfallið var 65,8
prósent. Spurt var: Styður þú
aðskilnað ríkis og kirkju og svarmöguleikarnir voru tveir, já og nei.
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Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Trúmál „Það kemur mér ekki á
óvart að meirihlutinn skuli vera
hlynntur. Það kemur mér meira
á óvart að það skuli ekki vera
stærri meirihluti,“ segir Davíð Þór
Jónsson, héraðsprestur í Austurlandsprófastsdæmi, um niðurstöður nýrrar skoðanakönnunar
Fréttablaðsins varðandi aðskilnað
ríkis og kirkju.
Niðurstöðurnar könnunarinnar,
sem gerð var dagana 10. og 11.
nóvember, sýna að tæplega helmingur Íslendinga, eða 48 prósent,
styður aðskilnað ríkis og kirkju,
39 prósent eru andvígir, 12 prósent óákveðnir og 2 prósent svara
ekki. Þegar einungis er horft til
svara þeirra sem afstöðu tóku eru
55 prósent hlynntir aðskilnaði en
45 prósent andvíg.
Um það bil 2 af hverjum þremur
svarendum á aldrinum 18-49 styður aðskilnað. Aftur á móti styðja
einungis um 43 prósent þeirra sem
eru 50 ára og eldri aðskilnað en 57
prósent eru á móti. Karlar eru heldur hlynntari aðskilnaði en konur.
Davíð Þór segir að niðurstaðan
segi sér að fólkið sem sé hlynnt
aðskilnaði láti meira í sér heyra en
hitt. „Af umræðunni í samfélaginu
að dæma hefði ég haldið að það
væri stærri meirihluti,“ segir Davíð
Þór.
Davíð segist ekki vera alveg
viss um það hvor allir séu með
það á hreinu hvað þeir meina
með aðskilnaði ríkis og kirkju. Á
Íslandi hafi verið sett lög árið 1997
sem byggðu á sænskum lögum um
aðskilnað ríkis og kirkju. Þó sé
hægt að ganga lengra í aðskilnaðinum. Það séu ekki tengslin við
ríkið sem geri kirkjuna að þjóðkirkju heldur það að kirkjan sé

Fréttablaðið/Ingó

Hryðjuverk í brennidepli kappræðna
Bandaríkin Hryðjuverkaárásirnar
í París síðastliðið föstudagskvöld
voru í brennidepli í kappræðum
þeirra sem sækjast eftir útnefningu
Demókrataflokks Bandaríkjanna til
forsetaframboðs aðfaranótt sunnudags. Kappræðurnar hófust á mínútu þögn.
Frambjóðendurnir Bernie Sanders, Martin O'Malley og Hillary
Clinton voru spurð út í hvernig þau
myndu takast á við ástandið í MiðAusturlöndum og Íslamska ríkið
(ISIS).
„Það er ekki hægt að halda
Íslamska ríkinu í skefjum heldur
verður að sigra það,“ sagði Clinton.
Þá kölluðu allir frambjóðendur eftir
þátttöku ríkja Mið-Austurlanda í
stríðinu gegn Íslamska ríkinu.
„Hin misheppnaða innrás í Írak,
sem ég talaði gegn, hefur leyst úr
læðingi öfl á borð við al-Kaída og
Íslamska ríkið,“ sagði Sanders.
Aðspurður hvort hann væri að
tengja atkvæði Clinton, sem kaus

»

Stjórnmálaskýrendur
vestanhafs eru ósammála
um sigurvegara. Óvísindalegar kannanir á netinu
benda til sigurs Sanders.

Vel fór á með Sanders og Clinton eftir
kappræðurnar. Nordicphotos/AFP

með því að ráðast inn í Írak, við
uppgang Íslamska ríkisins svaraði
Sanders: „Innrásin var ein stærstu
mistök í sögu utanríkisstefnu
Bandaríkjanna.“
Clinton sagði í kjölfarið að
atkvæði hennar hefði verið mistök.
Umtöluðustu ummælin féllu
hins vegar um önnur hryðjuverk.
Er Sanders og O'Malley skutu á
Clinton fyrir að þiggja háa styrki
í kosningasjóð sinn frá stórfyrirtækjum á Wall Street sagði hún

stuðning þeirra ekki tilkominn svo
fyrirtækin gætu keypt sér greiða ef
hún yrði forseti heldur vegna þess
að hún hefði hjálpað fyrirtækjunum
með uppbyggingu í kjölfar árásanna
á Tvíburaturnana ellefta september
2001.
Andstæðingar Clinton gerðu
sér mat úr ummælunum og sagði
Reince Priebus, formaður Repúblikanaflokksins, þau lágkúruleg.
Stjórnmálaskýrendur vestanhafs eru ósammála um sigurvegara.
Niðurstöður óvísindalegra skoðanakannanna á netinu bentu hins vegar
til sigurs Sanders. Clinton mælist
með 52 prósenta fylgi í nýjustu
skoðanakönnun, Sanders 33 prósent og O'Malley fimm prósent. – þea

ALLT Í VETRARLAGI
með ókeypis 10 punkta mati hjá þjónustuaðilum
Toyota á Íslandi í nóvember

Bílaleiga Húsavíkur

Bílatangi Ísafirði

KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri

Bílaverkstæði Austurlands

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 77127 11/15

Bílageirinn

Arctic Trucks

Toyota Selfossi

Toyota Kauptúni

Nethamar

Toyota Reykjanesbæ

12 viðurkenndir þjónustuaðilar um allt land

Fáðu ókeypis tíu punkta yfirferð hjá þjónustuaðilum Toyota og láttu okkur fara yfir ljósin, prófa rafgeyminn,
athuga þurrkur, rúðuvökva, viftureim og stýrisreim, mæla olíu og frostþol kælivökva, smyrja lamir og læsingar,
setja sílíkon á þéttikanta og skoða smurbókina í leiðinni.

20% afsláttur

15% afsláttur

Engin vandamál - bara lausnir

Bókaðu tíma

Toyota Kauptúni
Toyota Akureyri
Toyota Selfossi
Toyota Reykjanesbæ
Arctic Trucks
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur
Nethamar
Bílatangi
Bifreiðaverkstæði KS
Bílaleiga Húsavíkur
Bílaverkstæði Austurlands
Bílageirinn

Kauptúni 6
Baldursnesi 1
Fossnesi 14
Njarðarbraut 19
Kletthálsi 3
Bæjarflöt 13
Skemmuvegi 16
Garðavegi 15
Suðurgötu 9
Hesteyri 2
Garðarsbraut 66
Miðási 2
Grófinni 14a

af Optifit rafgeymum.

Garðabæ
Akureyri
Selfossi
Reykjanesbæ
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogi
Vestmannaeyjum
Ísafirði
Sauðárkróki
Húsavík
Egilsstöðum
Reykjanesbæ

570 5070
460 4300
480 8000
420 6610
540 4900
440 8000
440 8000
481 1216
456 4580
455 4570
464 1888
470 5070
421 6901
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af rúðuþurrkublöðum, þurrkugúmmíi og bílaperum.
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Byrjar þegnskylduvinnu
Suður-Afríka Spretthlauparinn
Oscar Pistorius er byrjaður að sinna
samfélagsþjónustu. Hann mætti
á lögreglustöð á laugardaginn til
þess að fá fyrirmæli um hvernig
vinnunni skyldi háttað. Það var í
fyrsta sinn sem Pistorius sást opinberlega eftir að hann var látinn laus
úr fangelsi fyrir mánuði.
Pistorius var fundinn sekur um
að hafa orðið unnustu sinni, Reevu
Steenkamp, að bana árið 2013. Samhliða samfélagsþjónustunni verður
Pistorius í stofufangelsi á heimili
frænda síns í bænum Pretoria. Hann

16. nóvember 2015
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G20-leiðtogar hittust í Antalya

Oscar Pistorius

má ekki yfirgefa heimilið nema í
sérstökum tilfellum, til dæmis til
þess að sækja kirkju eða sinna samfélagsþjónustunni.
Pistorius var ekki dæmdur fyrir
morð að yfirlögðu ráði og hlaut því
einungis fimm ára dóm. Saksóknarar hafa áfrýjað dómnum og vilja
þyngri refsingu. – jhh

Fundað í Tyrklandi Leiðtogafundur tuttugu helstu iðnvelda heims hófst í gær í Antalya í Tyrklandi. Barack
Obama Bandaríkjaforseti heilsar kanslara Þýskalands, Angelu Merkel og Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseta,
við upphaf fundarins. Til umræðu var flóttamannavandinn, hlýnun jarðar og hryðjuverkaógn í kjölfar voðaverkanna í París. Mikil öryggisgæsla er á fundarstaðnum í Antalaya en á laugardag sprengdi vígamaður, sem talinn er
hafa tengsl við Íslamska ríkið, sig upp í Suðaustur-Tyrklandi, nærri landamærum Sýrlands. Fréttablaðið/EPA

Telja að Ístex sitji að
milljónatuga ríkisstyrk
Verðtryggð skuldabréf
Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. LSS151155
Lánasjóður sveitarfélaga ohf. kt. 580407-1100, hefur birt útgefandalýsingu og grunnlýsingu dagsett 13. nóvember 2015 vegna
töku skuldabréfa til viðskipta á NASDAQ OMX Iceland hf.
Útgefandalýsinguna og grunnlýsinguna ásamt gögnum sem
vitnað er til í þeim er hægt að nálgast hjá Lánasjóði sveitarfélaga
ohf., Borgartúni 30, 105 Reykjavík og á vefsíðu Lánasjóðs
sveitarfélaga ohf. www.lanasjodur.is fram til lokagjalddaga
skuldabréfanna.
Skuldabréfin eru verðtryggð með jöfnum afborgunum.
Bréfin bera fasta 2,50% ársvexti sem greiddir eru hálfsárslega,
15. maí og 15. nóvember ár hvert, í fyrsta sinn 15. maí 2016 og í
síðasta sinn 15. nóvember 2055.
Fyrsta afborgun höfuðstóls er 15. nóvember 2020.
Bréfin eru uppgreiðanleg 15. nóvember 2035 og 15. nóvember
2045 skv. skilmálum sem getið er í grunnlýsingu.
Auðkenni flokksins á NASDAQ OMX Iceland hf. er LSS151155
og ISIN númer IS0000026383.
Reykjavík, 16. nóvember 2015.
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.

Ríkisstyrkir vegna ullarkaupa eru gagnrýndir í nýrri skýrslu um sauðfjárrækt.
Skilyrði fyrir styrkjunum eru sögð þröng og í raun sérsniðin fyrir eitt fyrirtæki,
Ístex. Fyrirtækið hefur fengið tæplega 200 milljónir frá ríkinu síðustu þrjú árin.
landbúnaður Ríkisstuðningur sem
fyrirtækið Ístex hefur fengið fyrir
að safna ull frá sauðfjárbændum
er gagnrýndur í nýrri skýrslu um
sauðfjárræktarsamninginn. Styrkir
til Ístex frá ríkinu hafa numið tæplega 200 milljónum króna á árunum
2013 til 2015. Upphæðin nemur 15%
af þeim styrkjum sem ríkið úthlutar
vegna ullarnýtingar, um 440 milljónum króna á fjárlögum þessa árs.
Styrkirnir eru auglýstir til
umsóknar einu sinni á ári en skilyrðin fyrir veitingu þeirra eru sögð
svo þröng að það gefi ástæðu til að
álykta að þau séu beinlínis ætluð
til að halda öðrum frá en Ístex. Til
að eiga möguleika á styrknum þarf
fyrirtækið að bjóðast til að kaupa
alla ull af íslenskum sauðfjárbændum, þvo að lágmarki 30 prósent hennar hér á landi og búa til
úr þeim hluta band eða lopa. „Nýtt
fyrirtæki þyrfti t.d. að hafa aðgang
að ullarþvottastöð hérlendis en ein
er starfandi og er í eigu Ístex,“ segir í
skýrslunni sem Rannsóknamiðstöð
Háskólans á Akureyri vann fyrir
atvinnuvegaráðuneytið.
Guðjón Kristinsson, framkvæmdastjóri Ístex, segir bændur
ekki skylduga til að selja fyrirtækinu ull. Þá geti hver sem er komið
sér upp sömu tólum og tækjum og
Ístex. „Ef þú kemur þér upp aðstöðu
til þess að vinna úr ullinni þá getur

Ístex vinnur nær alla ull sem fæst af sauðfé hér á landi. fréttablaðið/gva

hver sem er gert það,“ segir Guðjón.
Hann segir tilgang fyrirkomulagsins
hafa vera að tryggja að ullariðnaðurinn fái nýtilegt hráefni.
Ístex er eina fyrirtækið sem sótt
hefur um styrkinn frá því að núverandi fyrirkomulagi var komið á árið
2013. Í skýrslunni er bent á að ekki
sé hægt að útiloka að önnur fyrirtæki hafi áhuga á að taka við ull frá
bændum á hluta landsins og vinna
hana hér á landi eða flytja úr landi
til vinnslu.
Í skýrslunni er lagt til að ríkið
styrki bændur beint og þeir selji
afurðir sínar svo á markaði. Því fé
sem nú renni til Ístex mætti bæta
við stuðninginn til bænda. Þetta

  Ef þú kemur þér upp
  aðstöðu til þess að
vinna úr ullinni þá
getur hver sem er
gert það.
Guðjón Kristinsson,
framkvæmdastjóri
Ístex

hugnast Guðjóni illa. „Stuðningurinn þarf að fara eftir þeim gæðum
sem bóndinn skilar. Ef þeir eiga að fá
ríkisstuðning vegna ullarviðskipta
óháð gæðum þá segir það sig sjálft
að það myndi enginn hugsa um
gæðin lengur,“ segir hann.
ingvar@frettabladid.is

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT*

AF SNYRTIVÖRUM, LEIKFÖNGUM,
BÚSÁHÖLDUM, JÓLASKRAUTI,
GJAFAVÖRU OG GARNI
DAGANA 12.-16. NÓVEMBER

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.

8

40
Audi A5
2.0T Quattro
2013

M Á N U DA G U R

Skoda Octavia RS
2.0 TSI

7.990.000

2015

VW Polo
Trendline 1.2 TDI

5.590.000

119
VW Golf
Trendline 1.4 TSI AT

1.890.000

2011

1.880.000

1

38
Skoda Rapid
Spaceback 1.2 TSI
2014
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Skoda Yeti
TDi

2.550.000

2015

4.890.000

Raf / Bensín
Ekinn þús. km.

30

Myndir á vef
Dísil

Glaðklakkalegt
start

Fjórhjóladrif

Fólk kom saman fyrir framan kaffihúsið Bonne Biere í gær til þess að minnast þeirra sem féllu í árásunum í París á föstudagskvöld. Fréttablaðið/EPA

Metan & bensín

FBI aðstoðar í París

Sjálfskiptur

Eigendaskipti

Beinskiptur
Rafmagnsbíll

Bandaríska alríkislögreglan mun aðstoða við rannsókn á hryðjuverkunum í
París. Minnst 132 féllu og 350 særðust þegar vígamenn Íslamska ríkisins réðust
á borgina á föstudagskvöld. Mannskæðasta árás í Evrópu síðan í Madríd 2004.
57
Renault Clio IV
1500 Dynamic
2014

92
Hyundai I30
Comfort Wagon

2.550.000

2009

1.890.000

65
Suzuki
Grand Vitara
2010

3.090.000

138
Mercedes Benz
E 200 Kompressor
2005

1.690.000
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Frakkland Alríkislögregla Bandaríkjanna (FBI) mun senda rannsakendur til Parísarborgar í þeim tilgangi
að aðstoða við rannsókn á hryðjuverkaárásum sem dundu á borginni
á föstudagskvöld. Frá þessu greinir
fréttastofa New York Times.
Rannsakendurnir sem sendir verða
sérhæfa sig í að endurheimta upplýsingar úr farsímum og tölvum. Þar
að auki munu útsendararnir miðla
öllum upplýsingum um árásirnar
heim til Bandaríkjanna, sér í lagi til að
kanna hvort árásarmenn hafi tengsl
við Bandaríkin.
Að minnsta kosti 129 féllu í árásunum og 350 særðust. Í gærkvöld
voru enn 42 á gjörgæslu. Stærstur
hluti hinna föllnu var myrtur í
árás sem gerð var á tónleikahöllina Bataclan þar sem hljómsveitin
Eagles of Death Metal hélt tónleika
fyrir um 1.500 gesti. Á miðjum tónleikum réðust vígamenn inn og hófu
skotárás. Tónleikagestir voru teknir
í gíslingu og teknir af lífi, einn í einu.
Lögregla réðst inn nokkru seinna og
sprengdu þrír árásarmannanna sig í
loft upp inni í húsinu.
Einnig réðust árásarmenn að kaffihúsum og veitingastöðum í nágrenninu og féllu 38 í þeim árásum hið
minnsta.
Þá féllu þrír í tveimur sjálfsmorðsárásum nærri Stade de France þar
sem karlalandslið Frakka og Þjóðverja spiluðu vináttulandsleik í knattspyrnu. Francois Hollande Frakklandsforseti var viðstaddur leikinn
en var fluttur á brott í flýti um leið og
tíðindi af árásunum bárust. Síðar um
kvöldið lýsti hann yfir neyðarástandi

í Frakklandi og lokaði landamærum
landsins í fyrsta sinn frá lokum seinni
heimsstyrjaldar.
Íslamska ríkið (ISIS) hefur lýst
yfir ábyrgð á árásunum sem eru þær
mannskæðustu í Evrópu frá því 191
lést í hryðjuverkaárásunum á Madrid
árið 2004.
Þrír rifflar af gerðinni Kalashnikov,
sömu tegund og notuð var í árásunum, fundust í svartri Seat-bifreið
í París í gær. Bifreiðin var flóttabíll
árásarmannanna sem skutu á gesti
veitingastaða í borginni.
Þá handtók belgíska lögreglan sjö
einstaklinga. Einn þeirra var bendlaður við leigu á Volkswagen Polo
sem árásarmennirnir í Bataclan höfðu
notað. Lögreglan sagði enn fremur að
tveir þeirra árásarmanna sem sviptu
sig lífi hafi búið í höfuðborg Belgíu,

Brussel. Auk þess var fjölskylda eins
árásarmanna færð í gæsluvarðhald.
Lögregla í París nafngreindi einn
árásarmanna í gær, Ismaël Omar Mostefaï, 29 ára franskan ríkisborgara sem
bjó suðvestur af París.
Talið er að árásarmenn hafi verið
átta talsins. Sjö féllu á föstudagskvöld
en einn þeirra komst lífs af. Lýst var
eftir manni að nafni Abdeslam Salah,
hann handtekinn en síðan sleppt að
loknum yfirheyrslum.
Grikkir og Serbar staðfestu einnig að sýrlenskt vegabréf sem fannst
nærri líki eins árásarmannanna hafi
farið í gegn um löndin á leið sinni til
Frakklands, leið sem margir flóttamenn fara. Þó er ekki víst að vegabréfið sé ófalsað þar sem stór markaður er fyrir fölsuð sýrlensk vegabréf.
thorgnyr@frettabladid.is

Evrópusambandið boðar mínútuþögn

Leiðtogar Evrópusambandsins hvetja
til einnar mínútu þagnar í dag klukkan
12.00 í tilkynningu sem send var út í
gær. Tilkynningin er svohljóðandi:
„Evrópusambandinu er alvarlega
brugðið og syrgir nú vegna hryðjuverkaárásanna í París. Árásunum var
beint gegn okkur öllum. Þessari ógn
munum við mæta í sameiningu, með
öllum tiltækum ráðum og af vægðarlausri staðfestu.
Frakkar eru mikil og sterk þjóð.
Gildi landsins, frelsi, jöfnuður og
bræðralag, voru og eru Evrópusambandinu innblástur. Í dag stöndum
við í sameiningu með Frökkum og
ríkisstjórn Frakklands. Afleiðingar

þessa skammarlega hryðjuverks
verða þveröfugar við ásetninginn að
baki því, sem var að sundra, skelfa og
sá hatri.
Hið góða er illskunni yfirsterkara.
Allt það sem unnt er að gera á evrópskum vettvangi til að tryggja öryggi
Frakklands verður gert. Við munum
taka til hvaða ráða sem þarf til að
sigrast á öfgastefnu, hryðjuverkaógn
og hatri.
Við, íbúar Evrópu, munum öll
minnast 13. nóvember 2015 sem
sorgardags. Öllum Evrópubúum er
boðið að taka þátt í einnar mínútu
þögn til minningar um fórnarlömbin á
hádegi, mánudaginn 16. nóvember.“
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Sýrlendingar eiga erfitt
með að finna störf

Norska lögreglan hefur
rannsakað 24 morðmál

Ráðist á skrifstofur
stjórnarflokkanna

1

2

3

DANMÖRK Sýrlenskir flóttamenn sem flytjast til Danmerkur eiga erfitt með að fóta sig á atvinnumarkaðnum þar í landi. Þetta
kemur fram í frétt á vef JyllandsPosten þar sem vísað er í tölur
dönsku Vinnumálastofnunarinnar.
Álitið er að af þeim Sýrlendingum
sem komu til Danmerkur á árinu
2013 og fyrri hluta árs 2014 séu
færri en 2 prósent komin í starf

2

1 6 . n óve m b er 2 0 1 5

NOREGUR Það sem af er ári
hefur lögreglan í Noregi fengið á
sitt borð til rannsóknar 24 morðmál
og mál þar sem líkamsárásir sem
leiddu til dauða. Átta tilfellanna
urðu í Ósló en tvö í Bergen, sem er
næststærsti bær Noregs. Árið 2014
fékk lögreglan 27 mál á sitt borð en
árið 2013 voru þau 42 og 29 árið
þar á undan.

SVÍÞJÓÐ Ráðist var á skrifstofubyggingar sósíaldemókrata og
Græningja í Örebro í Svíþjóð aðfaranótt laugardagsins. Rúður voru
brotnar og krotað á veggi. Ulrika
Sandberg, talskona Sósíaldemókrata, sagði í samtali við sænska
blaðið Expressen að ekki hefði verið
ráðist á skrifstofubyggingar annarra
flokka. Henrik Karlsson, talsmaður
Græningja, sagði að málið hefði
verið kært til lögreglu.

1

HVERNIG VERÐUM VIÐ TILBÚIN FYRIR FRAMTÍÐINA?
NÝSKÖPUN OG TÆKNI Í VELFERÐARÞJÓNUSTU
Dagskrá vinnustofu á Hótel Hilton í Reykjavík 18. nóvember 2015.
Skráning á: www.vel.is/veltek2015
MIÐVIKUDAGUR 18. NÓVEMBER 2015.

Skráning.
Nýsköpun og tækni – hvað þarf til?
Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra kynnir stóru línurnar.
Mikilvægi samstarfs ríkis og sveitarfélaga í nýrri stefnu um nýsköpun og tækni
á sviði velferðarþjónustu.
Ilmur Kristjánsdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkur.
Nauðsyn nýsköpunar í opinberum rekstri til þess að mæta kröfum framtíðarinnar.
Juha Leppänen, alþjóðlegur ráðgjafi, Finnland.
Kaffi
Ný stefna í nýsköpun og tækni á sviði velferðarþjónustu – kynning á áherslusviðum.
Þór Garðar Þórarinsson, sérfræðingur í velferðarráðuneytinu og
Halldór S. Guðmundsson, framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrarbæjar.
Hvatning - Listin að skapa.
Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor við Listaháskóla Íslands.
Vinnustofur um stefnu félags- og húsnæðismálaráðherra á sviði nýsköpunar og tækni.
Þátttakendur skipa sér í hópa og rýna stefnuna.
Léttur hádegisverður. Tónlistaratriði.
Hvatning – Listin að skapa.
Nemendur í Listdansskóla Ísland.
Vinnustofur – nýjar tillögur – mótun samstarfs um þróun tillagna á sviði velferðarþjónustu.
Örkynningar á niðurstöðum.
Örkynningar á hugmyndum um íslensk nýsköpunarverkefni á sviði velferðarþjónustu.
Umsækjendur í áskorun norrænu höfuðborganna fimm í samstarfi við Nordic Innovation um bestu lausnir til að
öðlast sjálfstætt líf (The Nordic Independent Living Challenge).
Árinni kennir illur ræðari! Hvernig getum við bætt ræðarann, til að bæta árina?
Norrænir straumar í nýsköpun og tækni.
Bárður Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri samskiptasviðs, Nordic Innovation.
Kaffi
Stuðningur við nýsköpun á Íslandi.
Elvar Knútur Valsson, viðskiptafræðingur í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu og
Berglind Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.
„Sky is the limit“ Samantekt.
Magnús Oddsson, vöruþróunarstjóri, Össur.

09.00 - 09.30
09.30 -09.50
09.50 - 10.05
10.05 -10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.20
11.20 - 11.30
11.30 -12.30
12.30 -13.10
13.10 -13.20
13.20 - 13.50
13.50 -14.30

14.30 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 - 15.30
15.30 - 15.40

Formaður Stúdentaráðs HÍ segir helming námsmanna búa í foreldrahúsum eða á Stúdentagörðum. Stór hluti sér ekki fram á að geta keypt fasteign. Fréttablaðið/Vilhelm

Ungt fólk fái
skattlaust ár
Efnahagsmál „Við höfum áhyggjur
af því að fólk festist í viðjum leigumarkaðar og það nái aldrei að verða
til eignarmyndun,“ segir Aron Ólafsson, formaður Stúdentaráðs HÍ.
Hann heldur erindi á ráðstefnu
Reykjavíkurborgar um íbúðamarkaðinn um helgina.
Aron bendir á að helmingur
námsmanna búi í foreldrahúsum
eða á stúdentagörðum. Samkvæmt
könnun Stúdentaráðs sjái 74 prósent nemenda fram á að kaupa íbúð,
en af þeim sjái 31 prósent ekki fram
á að kaupa íbúð fyrr en að fimm ár
eða meira eru liðin frá lokum náms.
Einhverjir þeirra geri sér jafnvel
ekki í hugarlund hvenær þeir nái
að safna fyrir útborgun í íbúð.
Aron nefnir nokkrar lausnir,
sem hið opinbera gæti gripið til, í
því skyni að hjálpa ungu fólki að
eignast íbúð. Í fyrsta lagi að fella
niður stimpilgjöld af fyrstu íbúð-

Fundarstjórar: Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri velferðarsviði Reykjavíkurborgar
og Soffía Lárusdóttir, framkvæmdastjóri búsetudeildar Akureyrarbæjar.
Á milli atriða í dagskránni verða örstuttar kynningar á smáforritum (öpp) sem eru að koma
eða eru komin á markað og geta gagnast velferðarþjónustunni á Íslandi.
Aðgangur er ókeypis og skráning á vefsíðu velferðarráðuneytisins.
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OPIÐ HÚS

17. NÓV. KL. 17.30 - 18.00

DOFRABORGIR 21
Einbýli
4 herb

201 fm

58.900.000 KR.
OPIÐ HÚS
Sylvía Guðrún
Walthersdóttir

Davíð
Ólafsson

Guðmundur
Steinþórsson

Þórdís
Davíðsdóttir

Baldur
Magnússon

Salvör
Davíðsdóttir

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir

Brynjólfur
Þorkelsson

Hörður
Björnsson

Oddur
Grétarsson

Halldór K.
Sigurðsson

Haukur
Hauksson

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

thordis@fr.is

862 1914

16. NÓV. KL. 17.30 - 18.00

KÓNGSBAKKI 10
Fjölbýli
4 herb

112 REYKJAVÍK

Eignin er mjög rúmgóð, 3 stór herbergi.
SJÁVARSÝN - AUKA ÍBÚÐ - SJÓN ER SÖGU RÍKARI

109 REYKJAVÍK

Eignin er rúmgóð á 2.hæð í góðu fjölbýli.
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ - NÝLEGT ELDHÚS - NÝLEGT BAÐ

96.2 fm

29.300.000 KR.
477 7777 fr@fr.is

thordis@fr.is

862 1914

unum. „Það er strax eitthvað,“ segir
Aron. Einnig þurfi að endurskoða
byggingarregluverkið þannig að
hægt sé að smíða íbúðir sem eru
fyrir þennan markhóp. „Í dag er
skortur á búsetuúrræði fyrir ungt
fólk. Þannig að um leið og hægt
er að byggja minni íbúðir og hagkvæmari íbúðir er búið að opna á
ódýrara byggingarform sem getur
þjónustað yngra fólk,“ segir hann.
Aron nefnir líka þá hugmynd að
bjóða upp á skattlaust ár fyrir ungt
fólk. Hann telur að það gæti haft
tvenns konar áhrif. Annars vegar
myndi ungt fólk ná að byggja upp
eigið fé. Viðskiptabankar gætu
stigið inn og boðið upp á bundna
reikninga sem tekjuskatturinn
yrði greiddur inn á í stað þess að
hann færi til ríkisins. „Einnig gæti
það leitt til þess að ungt fólk breyti
um sýn á það hvernig skattar
virka.“ – jhh

OPIÐ HÚS

18. NÓV. KL. 17.30 - 18.00

221 HAFNARFJÖRÐUR

KIRKJUVELLIR 3
Fjölbýli
3 herb

Skemmtileg íbúð í lyftuhúsi á 2 hæð.

104 fm

28.900.000 KR.
OPIÐ HÚS

17. NÓV. KL. 17.30 - 18.00

105 REYKJAVÍK

SÓLTÚN 12
Fjölbýli
3 herb

120 fm

david@fr.is

897 1533

Falleg íbúð á efstu hæð með tvennar svalir.
Stæði í bílageymslu.

46.500.000 KR.

david@fr.is

897 1533

www.fr.is

Hafa skal það
sem betur hljómar
DEH-1800UB Bíltæki
FM/LW
Geislaspilari/USB/Aux

X-HM21 hljómflutningstæki með dokku fyrir síma
eða spjaldtölvu. Til í hvítu og svörtu.

MJ532 heyrnartól. Samanbrjótanleg.
Fáanleg í 4 litum.

Verð frá: 18.300,-

Verð: 8.690,-

Verð frá: 45.900,-

XW-LF1-K/W
2x40mm full range hátalarar m. Dynamic
Range Control.

Heimabíómagnarar.
Kraftmiklir og ómótstæðilegir.

X-HM11 hlljómflutningstæki fyrir þá sem vilja einfalt og
kraftmikið. Til í silfur og svörtu.

Verð frá: 55.900,-

Verð frá: 29.900,-

Verð: 29.900,-

Sportmyndavélar

TILBOÐ

Verð: 46.900,-

dv 2240

NPNG útgáfa - 1080@60fps og
720p@120fps - Innbyggð WiFi tenging
- Snjallforrit fyrir Android og Apple iOS 16MP ljósmyndir - LCD Skjár og losanleg
1500mAh rafhlaða - Vatnshelt hylki á
100m fylgir - Festingar og 8GB kort
fylgja - Kemur í með flottri tösku.

DVD spilari

Verð: 10.900,-

Hágæða sjónaukar með lífstíðarábyrgð.
Allar gerðir í gluggakistuna, bílinn, bokpakann,
ferðalagið, gönguferðina, fjallgönguna og veiðina.
Vatnsheldir og niturfylltir frá 14.900,- kr.
Verð frá: 3.990,-

Þessi leikjatölva hefur slegið rækilega
í gegn og var kosin leikjatölva ársins
2015 af Forbes.

WR-15 Borðútvarp. Hágæða hljómburður m. bassatækni. Sterkt loftnet
með góðri móttöku. Innbyggð Bluetooth tenging við snjalltæki m. NFC.
Falleg „Retro“ hönnun. Aux-in og heyrnartólatengi. Fáanlegt í 5 litum.
Verð 35.900,-

WiiU : 69.900,- Leikir frá kr. 4.990,Splatoon

Super Smashbros

Mario Party 10

Þessar vinsælu leikjatölvur eru komnar í
nýrri útgáfu, með betri stjórnun, stærri skjá
og öflugri. Til í nokkrum litum.
Gott úrval leikja.

XL

Zelda -the windwaker

Super Mario Maker

Verð: 39.900,-

Lego Jurassic World

Verð: 46.900,-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

Opið virka daga kl. 10-18
og á laugardögum
kl. 11-15.

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

Greiðslukjör
Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655

SKOÐUN
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Vitfirring

16. nóvember 2015

MÁNUDAGUR

Halldór

M

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Í París voru
afvegaleidd
ungmenni að
verki, heilaþvegin
handbendi
ofstækismanna sem
vinna óhæfuverk sín í
nafni trúarbragða,
auðvitað
umboðslausir
með öllu.

arkmið morðingjanna í París um
helgina var að höggva að rótum
siðaðs samfélags. Ef siðuð lýðræðisríki telja sig í kjölfarið nauðbeygð
til að grípa til aðgerða sem verulega
hefta frelsi almennings til daglegra
athafna fagnar ógnvaldurinn.
Við viljum ekki stjórnvöld sem hafa líf borgaranna
undir smásjá – ekki lögreglu og landamæraverði með
alvæpni. Þannig fórnum við lífsgæðunum, sem skipa
samfélögum okkar í fremstu röð. En ógnin frá blóðþyrstum stigamönnum er raunveruleg. Gegn henni duga
engin lausatök.
Staðhæfing um að stríð geisi milli múslima og Evrópu
stenst ekki. Til þess er of erfitt að festa hendur á óvininum. Öfgahóparnir eru fámennir og ekki fulltrúar neinna
lögmætra yfirvalda, hvað þá heilla trúarbragða eða
þjóða. Þeir njóta lítillar hylli í sínu nánasta umhverfi.
Þetta er glæpastarfsemi frekar en hernaður.
Í París voru afvegaleidd ungmenni að verki, heilaþvegin handbendi ofstækismanna sem vinna óhæfuverk
sín í nafni trúarbragða, auðvitað umboðslausir með öllu.
„Við erum miður okkar yfir því sem gerst hefur, en
munum aldrei snúa baki við lífsgildum okkar,“ sagði
Jens Stoltenberg, þáverandi forsætisráðherra Noregs,
eftir voðaverkin í Útey sumarið 2011, þegar vitfirringurinn Anders Breivik varð 77 manns að bana með
heimagerðum sprengjum og skotvopnum. „Svarið er
virkara lýðræði, opnara samfélag og meiri manngæska,“
sagði Stoltenberg og bætti við að norska þjóðin væri
ekki í hefndarhug: „Við ætlum okkur að mæta hatrinu
með ástúð,“ sagði hann.
Viðbrögð Stoltenbergs vöktu aðdáun. Þó að Noregur
verði aldrei samur eftir harmleikinn í Útey tókst Breivik
ekki að eitra þannig út frá sér að fólk verði þess vart alla
daga. Honum tókst ekki ætlunarverkið, að láta hatrið
ala af sér meira hatur.
Eirin Kristin Kjær varð fyrir fjórum skotum í Útey.
Hún komst lífs af við illan leik. Hún var nokkrum árum
áður skiptinemi á Höfn í Hornafirði og kom í heimsókn
til Íslands skömmu eftir harmleikinn. Fréttablaðið tók
við hana viðtal og hún sagði meðal annars: „Breivik er
bara lítill maður – ekki skrímsli.“
Við skulum vona að Frökkum auðnist að vinna
úr grimmd helgarinnar líkt og Norðmenn hafa gert.
Aðstæður eru vissulega ólíkar. Breivik var einyrki. Hann
var tekinn úr umferð. Í París voru ódæðismennirnir
hluti af glæpagengi, sem enn er til. En tilgangurinn er
hinn sami, að eyðileggja samfélagið. Það má ekki takast.
Skoðun Donalds Trump, sem enn leiðir baráttuna um
að verða forsetaefni Repúblikana í Bandaríkjunum, á
atburðunum í París er hrollvekjandi. Hann sagði á fundi
í Texas á laugardag að vopnaburður almennings í París
hefði getað dregið úr hörmungunum: „Það var enginn með byssu nema vondu karlarnir, “ sagði hann og
hneykslaðist á Frökkum fyrir stranga byssulöggjöf.
Trump nefndi ekki, að byssur í almannaeigu í Bandaríkjunum hafa kostað fleiri mannslíf en hryðjuverk
þar í landi undanfarin ár. Vitfirring er ekki svarið við
vitfirringu.

Ókeypis
heyrnarmæ
síðan 2004 ling

Enn snjallara heyrnartæki
Nýja Beltone Legend heyrnartækið tengist þráðlaust beint í iPhone,
iPad og iPod touch. Pantaðu ókeypis heyrnarmælingu í síma
568 7777 og fáðu heyrnartæki lánað til reynslu.
heyra.is

HEYRNARSTÖ‹IN

Beltone Legend gengur með iPhone 6s og eldri gerðum, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð)
með iOS eða nýrra stýrikerfi. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Frá degi til dags

Öruggt veðmál
Hinn mælski þingmaður Össur
Skarphéðinsson ræðir pólitíkina
í nýjasta föstudagsviðtali Fréttablaðsins. Hann ræðir vanda
Samfylkingarinnar, en líka pólitískt landslag eins og það er í dag.
„Miðað við pólitíska stöðu dagsins
er ég til í að bjóða hverjum sem er
upp á veðmál um að ríkisstjórnin
muni falla í næstu kosningum,“
segir Össur, handviss. Það yrði
svo sem ekki djarft teflt í þessu
veðmáli hans Össurar. Síðasta
árið hefur engin skoðanakönnun
á fylgi flokkanna bent til þess að
núverandi meirihluti á Alþingi
myndi halda. Það þyrfti því að vera
ansi bjartsýnn maður sem ætlaði
sér að taka þessu veðmáli.
Sama fylgið
Einn af þeim sem fögnuðu fylgi
Sjálfstæðisflokksins var Elliði
Vignisson bæjarstjóri. „Það er hægt
að lesa margt í þetta. Ekki leikur
vafi á að breyttar áherslur seinasta
landsfundar skipta hér miklu fyrir
Sjálfstæðisflokkinn,“ sagði Elliði
Vignisson og hvatti til þess að dregið yrði úr afskiptum hins opinbera
af einstaklingnum. Það er jákvætt
að Elliði hvetji til aukins einstaklingsfrelsis. Það er þó vafasamt að
líta svo á að áherslur landsfundar
hafi nokkuð breytt fylgi flokksins.
Fylgið í nóvemberkönnuninni er
nefnilega hið sama og í síðustu
könnun Fréttablaðsins, frá því í
júní, eða rétt undir 30 prósentum.
jonhakon@frettabladid.is

Nýtt peningakerfi

N

Albrecht
Ehmann
viðskipta
fræðingur og
áhugamaður um
betra peninga
kerfi

Rafrænir og
órafrænir
peningar
yrðu að fullu
tryggðir af
seðlabankanum ef
viðskiptabankar fara í
þrot.

æstum allt peningamagn í umferð er búið til af viðskiptabönkunum í formi rafrænna peninga (innlána). Rafrænir peningar myndast þegar bankinn
býr til í reikning lántakanda við lántöku. Þetta verklag er
svokallað brotaforðakerfi sem er við lýði um allan heim.
Fyrir daga rafrænna peninga hafði ríkið, í gegnum seðlabankann, einkarétt til að gefa út peninga, þ.e. seðla og
mynt.
Árið 1891 tók svissneska þjóðin, með þjóðaratkvæðagreiðslum, valdið til að prenta seðla af bönkunum og flutti
til svissneska seðlabankans. Með réttu ætti hið sama að
gerast í tilfelli innlána, algengustu peningategundarinnar.
Í svissnesku stjórnarskránni er heimild þjóðarinnar til
að vísa til þjóðaratkvæðagreiðslu tillögu um lagabreytingar. Niðurstöðurnar eru lagalega bindandi fyrir svissneska
þingið. Grasrótarsamtökin „Vollgeld-Initiative“, sem hafa
það markmið að færa peningasköpunarvaldið aftur yfir til
seðlabankans, hafa nú safnað yfir 100.000 undirskriftum
kosningarbærra manna og þannig knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslu um að taka peningasköpunarvaldið af
viðskiptabönkum. Mun atkvæðagreiðslan fara fram á
næstu árum.
Sviss gæti því orðið fyrsta landið í heiminum til þess að
endurbæta peningakerfið. Einungis seðlabankinn myndi
þá koma nýjum peningum í umferð – bæði reiðufé og rafrænum peningum, og hefði þannig meiri stjórn á peningamagni í umferð. Rafrænir og órafrænir peningar yrðu að
fullu tryggðir af seðlabankanum ef viðskiptabankar fara í
þrot. Hætta á bankaáhlaupum væri úr sögunni. Bankarnir
myndu sjá um bankareikninga í fjárvörslu fyrir viðskiptavini – eins og í dag í tilfelli verðbréfa. Þá myndi ríkið fá
aftur til sín þann hagnað sem peningasköpun hefur í för
með sér og gæti því minnkað skuldsetningu sína verulega. Þetta eru hinir svonefndu þjóðpeningar (e. sovereign
money) í stað bankapeninga (e. commerical bank money).
En áður en þetta getur orðið að veruleika og Sviss orðið
fyrsta landið sem leggur af brotaforðakerfið sem hefur
verið allsráðandi undanfarin 200 ár, þurfa rúmlega tvær
milljónir Svisslendinga að greiða nýju peningakerfi
atkvæði sitt.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871
FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Ljósmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Illvirkin í París
Í dag
Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

S

umar borgir eru ekki bara
aðsetur milljóna manna
og vettvangur fyrir daglegt líf þess heldur verða
táknmyndir tiltekinna
hugmynda og hugsjóna vegna
sögu sinnar og hefða sem þar
hafa myndast. París er þannig
borg.
Við hugsum um París og
óðara spretta upp ótal nafnorð
með ákveðnum greini sem við
tengjum við þessa borg: Ástin,
fegurðin, tískan, matargerðarlistin, skynsemin, rökræðan, já
og listin. Allir ismarnir sem þar
hafa dafnað. París er höfuðborg.

Verðmæti sekúlarismans
Ekki síst er borgin vagga Upplýsingarinnar og sekúlarismans,
sem er meðal helstu menningarverðmæta Evrópu. Það táknar
að við megum leita sannleikans
sjálf en þurfum ekki að taka við

honum auðsveip með oblátunni
úr lófa klerka eða fallast umyrðalaust á sýnir manna sem segir frá
í gömlum bókum. Það táknar að
við eigum að nota sjálf á okkur
hausinn, okkur ber að efast,
prófa, rökræða, rugla og raða.
Þessu nátengd eru gildin sem
franska byltingin færði okkur
þrátt fyrir allt: frelsi, jafnrétti og
bræðralag. Það táknar að enginn
er okkur æðri og enginn er okkur
lægri: um göturnar ganga bræður
mínir og systur sem njóta sömu
réttinda og ég, og geta á hverjum
degi um frjálst höfuð strokið.
París hefur gegnum aldirnar
verið griðastaður fyrir ótal ólíka
hugsuði og frumkvöðla, listamenn og landflótta baráttumenn: þar héldu spænsku málararnir sig á tímum fasismans,
þar fengu skáld og hugsuðir
á flótta undan alræðisríkjum
sovétkommúnismans hæli; og
þar fékk sjálfur Khomeini skjól
undan írönskum yfirvöldum um
árabil uns hann sneri aftur til að
færa þjóð sinni bókstafstrú og
kúgun. París er tákn fjölmenningar og fjölbreytni, og illvirkin
um helgina eru árás á allt það
sem við tengjum við hið opna
þjóðfélag og hugsjónir þess.
En samt. Gleymum því ekki að
morð snúast ekki um hugsjónir –
ekki í rauninni; morð beinast að
einstaklingum; það eru manneskjur með sína sögu og sína
kosti sem eru myrtar og saga
þeirra stöðvuð í miðjum klíðum.

Illvirkjarnir í París réðust inn í
líf ókunnugs og óviðkomandi
fólks og tóku sér þar vald. Það er
höfuðsynd. Og sjálfsmorðsárás
er hin ýtrasta synd gegn lífinu,
og erfitt að hugsa sér nokkra iðju
sem vitnar um aðra eins ónáttúru og öfughneigð, því að það er
í eðli þess sem lifir að vilja lifa –
og lifa eins vel og því er unnt.
Illvirkjarnir í París réðust inn
í líf fjölda manns, drápu fólk og
særðu af handahófi, til þess að
vekja hatur á sér og öllum þeim
sem gætu verið þeir.

Árás á evrópska múslima
Því þetta er auðvitað árás á múslima – í nafni íslam. Það hvarflar
að manni að markmið illvirkjanna sé að gera múslimum lífið
óbærilegt í Evrópu, magna upp
ofsóknir á hendur þeim og láta
þá finna enn sterkar en áður fyrir
höfnun og andúð samfélagsins,
svo að hljómgrunnur aukist í
þeirra röðum fyrir hugmyndafræði samtakanna. Markmiðið
er þetta: Að í hvert sinn sem
ungur arabískur karlmaður komi
inn á kaffihús eða matsölustað
verði allir hræddir um líf sitt. Að
sérhver múslimi sé hugsanlegur
terroristi. Nú sé stríð.
Víða um miðausturlönd er
fólk á flótta undan þeim hroðalega mannsöfnuði sem kennir
sig nokkuð digurbarkalega við
íslamskt ríki. Mannvonsku
þeirra manna sem þarna vaða
áfram eru engin takmörk sett,

Víða um miðausturlönd er
fólk á flótta undan þeim
hroðalega mannsöfnuði sem
kennir sig nokkuð digurbarkalega við íslamskt ríki.
Mannvonsku þeirra manna
sem þarna vaða áfram eru
engin takmörk sett, engu
líkara en að hér séu ungir
karlmenn í nokkurs konar
mannjöfnuði, þar sem keppt
er í fólsku og grimmd.

engu líkara en að hér séu ungir
karlmenn í nokkurs konar
mannjöfnuði, þar sem keppt er í
fólsku og grimmd.
Við höfum ótal dæmi um
slíka hópa í sögu mannkynsins,
í öllum álfum, á öllum tímum,
innan allra trúarbragða og
hugmyndakerfa – í nafni allra
hugsjóna. Svona lýður voru þeir
„víkingar“ sem sumir Íslendingar
hafa furðu mikla löngun til að
tengja sig við. Evrópa geymir
mörg dæmi um svipaða hópa,
þau nýjustu eru frá fyrrum
Júgóslavíu fyrir síðustu aldamót
þar sem viðurstyggileg óhæfuverk á borð við fjöldamorð

og skipulegar nauðganir voru
unnin af kristnum mönnum á
múslimskum samborgunum
sínum, og til allrar hamingju
báru Íslendingar gæfu til að taka
á móti hópi flóttafólks undan
því fáránlega stríði. Oft eru þetta
flokkar karla sem flosnað hafa
upp úr félagslegu umhverfi sínu
eða standa höllum fæti, finnst
litið niður á sig, þeir niðurlægðir, tilgangslausir, iðjulausir,
sögulausir og umkomulausir,
en sækja svo sjálfsvirðingu í
einhverja misjafnlega afbakaða
hugmynd um menningararf sem
gefur þeim eitthvað til að berjast
fyrir – tilfinningu fyrir eigin virði
og trú og því að vera hluti af
alheimsafli, baráttu fyrir því sem
þeim er sagt úr öllum áttum að
þeir standi fyrir.
Hér á Norðurlöndum höfum
við einkum orðið fyrir barðinu á
þessum mönnum í mynd hvítra
rasista sem framið hafa sín tilviljanakenndu hryðjuverk á
mjög líkan hátt og illvirkjarnir
gerðu í París. Þetta er allt sama
liðið. Sé á annað borð eitthvert
stríð í gangi þá eru þeir allir í
sama hernum í þessu stríði. Þeir
herja á okkur hin; fólk sem vill
lifa sínu fremur ósögulega lífi í
sátt við aðra og erum kristin, trúlaus, búddistar, múslimar, heiðin
eða trúarleg viðrini. Við tökum
á móti með okkar vopnum:
upplýsingu, samræðu, skynsemi, kærleika, frelsi, jafnrétti og
bræðralagi.

Volkswagen Crafter
Extreme Edition
Volkswagen Crafter er hannaður til að takast á við krefjandi verkefni
þar sem styrkur og notagildi eru í forgangi. Crafter er einstaklega
hagkvæmur og er með mjög öflugum en jafnframt sparneytnum
díeselvélum. Volkswagen Crafter er með 3 ára ábyrgð og allt að
250.000 km akstur.
Líttu við og í sýningarsal VW Atvinnubíla og kynntu þér einstaklega vel
útbúinn Volkswagen Crafter Extreme Edition.

Staðalbúnaður
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rennihurðir á báðum hliðum
16“ stálfelgur
Lokað skilrúm með glugga
ABS / EBV
ESP stöðugleikastýring og spólvörn
Bekkur fyrir 2 farþega með
geymslukassa
Loftpúðar fyrir ökumann og farþega
Útvarp með SD kortarauf
Klukka
Fullkomin aksturstölva
Glasahaldari
Fjarðstýrðar samlæsingar
Rafstýrðir upphitaðir hliðarspeglar
Hæðarstillanlegt öryggisbelti
270° opnun á afturhurðum

Mögulegur valbúnaður
• Dráttarbeisli 180.000. kr m/vsk

Aukalega í Volkswagen Crafter
Extreme Edition
• Hraðastillir (Cruise control)
• Bluetooth símkerfi
• Hiti í bílstjórasæti
• Fjaðrandi hæðastillanlegt ökumannssæti
með armpúða
• Vélarhitari með fjarstýringu og tímastilli
• Rafmagns-miðstöðvarhitari
• Aðgerðastýri
• Fjarlægðaskynjarar með bakkmyndavél
• Díóðulýsing í flutningsrými
• Klæðning og rennur í flutningsrými

Crafter Extreme Edition kostar aðeins frá

4.596.774 kr. án vsk

Fyrir erfiðustu verkin
Atvinnubílar

sport
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Tíu gull og sjö Íslandsmet hjá Hrafnhildi

MÁNUDAGUR

Um helgina
Undankeppni EM 2016, umspil

Svíþjóð

2–1

 Danmörk

Úkraína

2–0

Slóvenía

1-0 Mikael Forsberg (45.), 2-0 Zlatan Ibrahimovic, víti (50.), 2-1 Nicolai Jörgensen (80.).

1-0 Andriy Yarmolenko (22), 2-0 Yevhen
Seleznyov (54.).

Síðari leikurinn í báðum rimmum
fer fram annað kvöld.

Ungverjaland 2–1 	Noregur
1-0 Tamas Priskin (14.), 2-0 sjálfsmark (83.),
2-1 Markus Henriksen (87.).

Ungverjaland vann samanlagt, 3-1.
Olísdeild kvenna

Stjarnan - Selfoss

30-29

Markahæstar: Helena Rut Örvarsdóttir 11,
Þórhildur Gunnarsdóttir 7 – Hrafnhildur
Hanna Þrastardóttir 10.

KA/Þór - Afturelding 34-27
Markahæstar: Hulda Bryndís Tryggvadóttir
6 – Hekla Ingunn Daðadóttir 11.

Domino’s-deild kvenna

Hamar - Keflavík

70-69

Stjarnan - Snæfell

64-83

Valur - Grindavík

63-66

Stigahæstar: Suriya McGuire 23, Salbjörg
Sævarsdóttir 15 – Melissa Zorning 29.

Drottningin í HafnarfirðiHrafnhildur Lúthersdóttir átti ótrúlega helgi á Íslandsmeistaramótinu í 25 m laug á heimavelli sínum, Ásvallalaug í
Hafnarfirði. Hún vann tíu gull, bætti sex Íslandsmet og jafnaði það sjöunda. Þá bætti Eygló Ósk Gústafsdóttir eigið met í 100 m baksundi en báðar
voru nálægt bestu tímum tímabilsins í Evrópu um helgina, Hrafnhildur í 50 og 200 m bringusundi og Eygló í 100 m baksundi. Fréttablaðið/anton brink

Stjörnustúlkur skinu skærast
Stjarnan vann gull á Norðurlandamótinu í hópfimleikum, sterkasta félagsliðamóti heims í greininni. Frábærar æfingar á gólfi skiluðu Stjörnunni titlinum. Stjarnan vann tvær greinar af þremur í kvennaflokki.
Fimleikar Það brutust út gríðarleg fagnaðarlæti í Vodafone-höllinni á laugardag þegar ljóst varð
að Stjarnan hafði tryggt sér gullið á
Norðurlandamótinu í hópfimleikum. Keppnin var gríðarlega hörð en
tvö sænsk lið urðu í næstu tveimur
sætum og Gerpla því fjórða.
„Ég er í raun ekki búin að átta mig
á þessu,“ sagði Andrea Sif Pétursdóttir, fyrirliði Stjörnunnar, í samtali
við Fréttablaðið í gær. „Líkaminn er
þreyttur en það var gott að vakna í
morgun.“
Hún segir að það hafi ekki endilega verið markmið Stjörnunnar að

vinna mótið. Stefnan hafi ávallt verið
að komast á verðlaunapall. „Það
eina sem við vildum var verðlaunapeningur. Okkur var sama af hvaða
tegund,“ segir hún.
Stjarnan tók samt ákveðna áhættu
með því að mæta með nýjan dans í
gólfæfingarnar. En sú áhætta borgaði
sig. „Það er mjög sjaldgæft að dans
gangi svona rosalega vel í fyrsta
sinn, hvað þá að vinna greinina,“
segir Andrea Sif en æfingarnar á gólfi
skiluðu Stjörnunni 22,533 stigum.
Hún segir að það sé erfitt að
átta sig á því á meðan á æfingunni
stendur hversu góð framkvæmdin

Landssöfnun Samhjálpar

er. „Ég fann að það gekk vel hjá mér
en annars er maður að horfa fram
en ekki á hinar. Svo var reyndar ein
næstum því dottin og frétti ég ekki
af því fyrr en í morgun,“ segir hún í
léttum dúr.
Stjarnan fékk rúm sautján stig fyrir
æfingar á trampólíni og rúm átján
fyrir æfingar á dýnu. Ástæðan fyrir
því að gólfæfingarnar skiluðu fleiri
stigum var að erfiðleikastuðullinn á
þeim var mun hærri.
„Þjálfarinn okkar sagði að ef þú ert
ekki góður í dansi þá getur þú gleymt
þessu. Það er hann sem skilar manni
sigrinum enda skorum við langhæst

AÐU
HJÁLP

okakuÐrRUM

að hjálp

Ö

„Sem betur fer get ég
borgað til baka, þú getur
líka lagt þitt af mörkum.“
GUÐRÚN MARÍA JÓNSDÓTTIR

í honum,“ segir Andrea Sif.
Þessi hópur hefur verið saman hjá
Stjörnunni síðan á Evrópumeistaramótinu fyrir rúmu ári en Svíar
fögnuðu þá sigri. Andrea Sif segir að
nánast allir í liði Stjörnunnar hafi
reynslu af stórmótum með íslenska
landsliðinu.
„Það hjálpaði mikið. Við vissum
hvernig það væri að keppa fyrir
framan svo marga áhorfendur og
náðum að stjórna spennustiginu
betur. Svo er hópurinn okkar vel
samansettur og gátum við dreift
æfingunum vel á milli okkar. Það var
mjög þægilegt.“ eirikur@frettabladid.is

Stigahæstar: Chelsie Schweers 31 – Haiden
Palmer 29, Gunnhildur Gunnarsdóttir 13.

Stigahæstar: Karisma Chapman 34 (20 frák.)
– Whitney Frazier 24 (18 frák.).
Efst
Haukar
Snæfell
Grindavík
Keflavík

14
14
8
6

6
4
2

Rosberg vann í brasilíu Nico
Rosberg hafði betur í baráttunni við
heimsmeistarann og liðsfélagann
Lewis Hamilton hjá Mercedes í
Formúlu 1 kappakstrinum í Brasilíu í
gær. Þetta var annar sigur Rosbergs í
röð en Sebastian Vettel, Ferrari, varð
þriðji. Ein keppni er eftir á tímabilinu en hún fer fram í Abu Dhabi.

Í dag

19.35 Írland - BosníaSport
18.00 ÍBV - GróttaLaugard.v.
19.00 Haukar - AkureyriKA-h.
19.30 Valur - FramVodafone-h.
19.30 Víkingur - ÍRVíkin
19.30 FH - AftureldingKaplakriki

BYGGJUM UPP MEÐFERÐARHEIMILI
Í HLAÐGERÐARKOTI

TAKTU ÞÁTT!
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 905-2002 TIL AÐ GEFA 2.000 KR.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 905-2004 TIL AÐ GEFA 4.000 KR.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 905-2006 TIL AÐ GEFA 6.000 KR.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 905-2010 TIL AÐ GEFA 10.000 KR.
ÞÚ GETUR MILLIFÆRT BEINT INN Á SÖFNUNARREIKNING

VIÐ ERUM STOLTIR BAKHJARLAR HLAÐGERÐARKOTS

Neðst
Valur
Stjarnan
Hamar

KENNITALA 551173-0389 BANKAREIKNINGUR 0322-26-58000

samhjalp@samhjalp.is
Sími 561 1000 • www.samhjalp.is

HRINGD
U Í SÍM
800 5000 A
EF ÞÚ V
IL
GEFA BE T
INT.

Skapa í skúrnum

Feðgarnir Björgvin og Ásgeir takast
á við tveggja ára verkefni sem gengur
út á að gera upp þrjátíu ára gamalt
mótorhjól fyrir drenginn.
Síða 2

Hafnir Erna Guðmundsdóttir og Halldór
Magnússon vildu ekki
sópa upp fleiri barrnálar. Þau hönnuðu því
og smíðuðu sér jólatré
sem vakti athygli. Nú
framleiða þau trén auk
kertastjaka undir heitinu
Hafnir.
mynd/ernir

JÓLAHLAÐBORÐ

1.990 kr.

Jólahlaðborð Minna manna hafa verið
vinsæl síðustu ár, enda ódýr en einstaklega girnileg. Þau eru sérsniðin til að bjóða
upp á í jólagleðinni á vinnustaðnum, heima
eða í veislusal án nokkurrar fyrirhafnar.
HEITT OG KALT
JÓLAHLAÐBORÐ

Verðið hefur verið það sama árum saman
– aðeins 1.990 kr. á mann!

• Síldarréttir
• Djúpsteiktar rækjur
• Kjúklingur
• Purusteik
• Hangikjöt
• Heit sósa
• Brúnaðar kartöflur
• Kartöflujafningur
• Fjölbreytt grænmeti
• Brauðkossar
• Súrsæt sósa

Pantanir hjá:
Magnúsi Inga Magnússyni í síma 696-5900
og á magnusingi@gmail.com.

1.990 kr. á mann
Nánari upplýsingar á minirmenn.is og á Facebook

Fengu nóg af
barrnálum

heimilislegt E
 rna Guðmundsdóttir og Halldór Magnússon hanna og smíða
stjaka og jólatré úr viði undir heitinu Hafnir. Hugmyndina að jólatrénu fengu
þau eftir að hafa sópað upp barrnálum langt fram á vor.
„Jólatréð og stjakarnir eru úr hvíttaðri furu. Hugmyndin á bak við stjakana er að hægt sé að nota
þá allan ársins hring. Þeim er einfaldlega raðað
saman eins og aðventuljósi yfir hátíðarnar en hægt
að nota þá staka þess utan. Tréð er hægt að fella
saman og byggir á gamalli hefð að hafa heimasmíðað jólatré,“ útskýrir Erna Guðmundsdóttir en hún
og Halldór Magnússon hófu smíði á vörum úr viði
fyrir heimilið fyrir tveimur árum. Hugmyndin að
jólatrénu kviknaði þegar þau fengu sig fullsödd af
barrnálum um allt hús.
„Ég fékk alveg nóg eitt árið þegar ég gleymdi að
vökva jólatréð og var að finna barrnálar langt fram
á vor. Mér finnst plastjólatré ekki heillandi heldur
og eins vildum við ekki eyða miklu geymsluplássi
undir jólatréð. Við þurftum því að leggjast aðeins

yfir þessi mál og þá datt okkur í hug að reyna að
búa eitthvað til sjálf. Eitthvað sem færi lítið fyrir,“
útskýrir Erna. „Það má auðveldlega renna trénu
undir rúm eða á bak við hurð. Þegar það er sett
upp þarf einungis að snúa „greinunum“ í allar áttir.
Jólatréð vakti strax athygli og Halldór tók til við
smíðarnar. Erna segir bæði verslanir og hótel hafa
keypt af þeim tré en einnig sé það vinsælt inn á
heimili.
„Fólk kaupir það oft sem aukatré eða í bústaðinn. Við notum þetta sem aðaljólatré heima hjá
okkur og vonum að okkar börn muni samþykkja
þá hefð. Oft eru það nefnilega krakkarnir sem vilja
fá lifandi tré en fullorðna fólki er síður spennt fyrir
því, vill losna við barrnálarnar,“ segir Erna sposk.
Nánar má forvitnast um Hafnir á Facebook.
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Fyrirtæki - Húsfélög
—————————
Við bjóðum upp á
sjálfvirkan hurðaopnunarbúnað ásamt
uppsetningu og
viðhaldi
Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir
aðgengi fatlaðra.
Áratuga reynsla af búnaði
tryggir gæðin.
Járn & Gler ehf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík
S: 58 58 900-

www.jarngler.is
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Mest seldu
ofnar á
Norðurlöndum

Fólk| bílar

FJÖR FRAMUNDAN Ásgeir Fannar ætlar að gera upp mótorhjól á tveimur árum með föður sínum, Björgvini Trausta. MYND/ANTON brink

Skapað í skúrnum

Í BÍLSKÚRNUM Feðgarnir Björgvin og Ásgeir takast á við tveggja ára verkefni
sem gengur út á að gera upp 30 ára mótorhjól fyrir strákinn.

F

10 ára ábyrgð

LÁGHITA
MIÐSTÖÐVAROFNAR

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Gæði fara aldrei úr tísku

Dragháls 14 - 16
110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00
Fax 4 12 12 01

Við kynnum nýja heimasíðu, www.isleifur.is

eðgarnir Björgvin Trausti Guðmundsson og Ásgeir Fannar Björgvinsson hafa alla tíð verið með
mikla græjudellu. Gegnum árin hefur
Björgvin átt nokkur mótorhjól, vélsleða
og jeppa en sonur hans, sem er þrettán ára, eignaðist fyrsta fjórhjólið sitt
aðeins tveggja ára gamall og hefur átt
nokkur mótorhjól síðan.
Nýjasta verkefni þeirra feðga er af
metnaðarfyllri gerðinni. Fyrir nokkrum
vikum hófu þeir tveggja ára verkefni
sem gengur út á að gera upp Honda
MTX 50cc mótorhjól, árgerð 1987, sem
þeim áskotnaðist frá góðum vin fjölskyldunnar. „Um er að ræða tvö sams
konar hjól, annað gangfært en hitt
til uppgerðar. Hugmyndin er að gera
annað hjólið upp í óaðfinnanlegt ástand
og hafa það eins líkt og það var beint úr
kassanum á sínum tíma,“ segir Björgvin.
Það sem gerir þetta verkefni sérstaklega skemmtilegt er að þegar sonurinn
Ásgeir fær skellinöðruprófið eftir tvö ár
verður hann 15 ára en hjólið helmingi
eldra, eða 30 ára. „Hugmyndin var lengi
að fæðast hjá okkur. Ætli pabbi hafi
ekki átt hugmyndina en við feðgarnir
ræddum hugmyndina fram og til baka
og tókum sameiginlega ákvörðun um
að hrinda henni í framkvæmd þegar
okkur buðust þessi tvö hjól,“ bætir Ásgeir við.

Pabbinn hjálpar til
Planið næstu tvö árin er að vinna verkefnið hægt og rólega. „Nú erum við t.d.
búnir að rífa mótorinn í sundur. Við
þurfum að panta alla varahluti, glerblása hann og mála. Síðan verður hann
settur saman aftur og geymdur uppi í
hillu. Næst verður eitthvað annað tekið
fyrir og farið eins að þar til allt er klárt
og hægt að setja hjólið saman,“ segir
Björgvin.
Flestir varahlutirnir verða pantaðir
á netinu enda ekki mikið til af þeim
hér á landi. Feðgarnir segjast vera svo
heppnir að eiga góðan vin sem er einn
mesti Honda-sérfræðingur landsins og
verði hann óspart notaður til aðstoðar
við varahlutaöflun. „Síðan er hugmyndin að ég vinni þetta sem mest sjálfur og
pabbi stígi inn í ef upp koma vandamál
sem eiga eflaust eftir að koma upp á,“
bætir Ásgeir við og segist mjög spenntur fyrir þessari áskorun.

AÐALMAÐURINN „Síðan er hugmyndin að ég vinni þetta sem mest sjálfur og
pabbi stígi inn í ef upp koma vandamál,“ segir Ásgeir Fannar.

Ljúfar minningar
Björgvin er ekki ókunnugur svona verkefnum í bílskúrnum. Faðir hans, sem nú
er látinn, var smiður og alltaf að brasa
eitthvað í skúrnum að sögn Björgvins.
„Ég á mjög margar ljúfar minningar með
honum enda var ég alltaf velkominn
þangað. Þótt hann hafi verið smiður þá
var hann með bíladellu sem endurspeglaðist í því sem hann smíðaði með mér
sem barni. Ég átti alltaf flottasta kassabílinn, timburleikfangabílinn eða bátana
til að leika með. Þótt það hafi kannski
ekki alltaf verið hjálp í mér gaf hann mér
alltaf tíma til að brasa með sér. Þetta
kenndi mér að bjarga mér á efri árum
við flest það sem lífið hendir á mann og
verð ég honum ávallt þakklátur fyrir.“

Verkefni
„Þegar þessu verkefni lýkur þá eru
ekki nema tvö
ár í bílprófið hjá
stráknum. Ætli það
verði ekki komið
eitthvert tryllitæki
til uppgerðar í bílskúrnum á þeim
tíma, kannski bara
jeppi?“

Næg verkefni
Pabbinn á ekki mótorhjól í dag þótt
sonurinn sé að gera upp eitt slíkt í bílskúrnum. Það gæti þó breyst á næstunni að sögn Björgvins og segir hann
þá feðga örugglega eiga eftir að hjóla
saman á komandi árum í einhverri
mynd. Spurðir um næstu verkefni segja
þeir af nægu að taka. „Nú er ég kominn
með mikinn áhuga á krossurum og er
alltaf með endalausa dellu fyrir fjórhjólum,“ segir Ásgeir. Aðalástæða þess að
mótorhjól varð fyrir valinu núna segir
Björgvin vera fyrst og fremst plássleysi. „Fjórhjól tekur svo mikið pláss í
bílskúrnum. Þegar þessu verkefni lýkur
þá eru ekki nema tvö ár í bílprófið hjá
stráknum. Ætli það verði ekki komið
eitthvert tryllitæki til uppgerðar í bílskúrnum á þeim tíma, kannski bara
jeppi?“ segir Björgvin að lokum.

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.

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

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall

Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Eggert
Maríuson

Sölustjóri
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 770 0309

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 692 5002

Kristján
Ólafsson

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Hrl og Lögg. Fast.

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali

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

Ertu í fasteignahugleiðingum?
Nú er rétti tíminn til að hugsa sér til hreyfings.
Seld
ld
Ég hef
dýrmæta og góða reynslu í fasteignaSeáralanga,
viðskiptum og stend við bakið á þér alla leið.

Frum

Seld

Mikil
sala

Frítt
verðmat

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
1 er hentugt atvinnuhúsnæði.
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilastVíkurhvarf
íbúðir fullbúnar
án gólfefna nema baðherelin@fasteignasalan.is
Sími:
695
8905
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Áhugavert atvinnuhúsnæði

Háholt
hefur
Pétur sími 897
004714,ogMosfellsbær
Grétar sími 861 Borg
1639fasteignasala
löggiltir fasteignasalar
Sími: 588 5530 •
áhugavert
skrifstofuverða
á staðnum
og taka á• móti áhugasömum og
berg@berg.is
www.berg.is

atvinnuhúsnæði til sölu
Berg
fasteignasala, Háaleitisbrauteða
58 leigu í Víkurhvarfi í
Pétur Pétursson
Kópavogi.
Sími
588fasteignasali
5530 • Netfang: berg@berg.is
lögg.
Petur@berg.is
Pétur
Pétursson lögg. fasteignasali
Víkurhvarfið hefur verið afar
GSM 897 0047

hafa sótt í að starfa í götunni.  Víkurhvarf 1 er afar
áhugavert skrifstofu- og atvinnuhúsnæði. Heildarstærð eignarinnar er 6.377 fm og býður upp
á mikla möguleika sem alhliða
skrifstofuhúsnæði og lager-/
verslunarhúsnæði.
Eignin skiptist í þrjár hæðir og

vinsælt meðal fyrirtækja sem
Háholt 14, Mosfellsbær
Orrahólar.
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V. 23,9 m. 1997
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305
Petur@berg.is

Freyjubrunnur 20

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg. fasteignasali

Erla Dröfn
Magnúsdóttir
Lögfræðingur

2
íbúðir
Gunnarsbraut. Norðurmýri.
eftir
Glæsileg 127
fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á

2
íbúðir
Einbýlishús á Breiðdalsvík.
eftirá glæsilegum
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli

flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598

útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
eign. V. 9,8 m. 8623

Stærðir eru frá 71,1 fm til 102,3 fm. Öllum íbúðum fylgja stæði í
bílageymsluhúsi. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar, en án
gólfefna nema á baðherbergi og í anddyri. Í sumum íbúðanna er
mikil lofthæð og öðrum fylgja allt uppí 28 fm verönd. Allar íbúðir
með suðursvölum, fallegt útsýni. Verð frá 27,5 milljónir.
Traustur byggingaraðili, Flotgólf byggingarverktakar.
Afhending í febrúar 2016.
Allar frekari upplýsingar má finna á www.heimili.is.

Bæjargil.

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

Hraungata 1 – Grb.

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Lindarbyggð. Mo

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

Boðaþing 1-3

Klapparhlíð.

Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635

Til sýnis og sölu vandað og vel hannað 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. Afhending við kaupsamning.
Verð frá 49,8 milljónir.

um það bil 150 bílastæði fylgja
eigninni. Húsnæðið er hluti af
stærra eignasafni í hverfinu, þar
má nefna Víkurhvarf 7, Urðarhvarf 14 og Urðarhvarf 2.
Borg fasteignasala telur þetta
húsnæði góðan kost fyrir fyrirtæki þar sem gott aðgengi er að
stofnbrautum.

11
íbúðir
Hvammabraut.
eftir
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648

Móaabarð. Hafna

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

Glæsilegt 34 íbúða fjölbýli fyrir 55 ára og eldri i, staðsett í rólegu
og friðsælu umhverfi rétt við Elliðavatn. Margar íbúðirnar eru
með fallegu útsýni yfir vatnið. Á sama reit er þjónustumiðstöðinn
Boðinn sem vetir margs konar þjónustu. Íbúðirnar er afhentar
fullbúnar, en án gólfefna nema á baðherbergjum. Í boði eru
íbúðir frá 91 fm og upp í 172 fm, allar 2ja og 3ja herbergja.
Flestum íbúðum fylgir auk þess stæði í bílageymslu.
Afhending í mars 2016. Verð frá 30,9 millj.
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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
heimir@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Óskum eftir öllum stærðum
og gerðum eigna á söluskrá.

.

byggingarlóðir undir parhús og
einbýlishús í byggðu hverfi í kópavogi.

skoðum og metum samdægurs.

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

sanngjörn söluþóknun.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Skriðustekkur.

Búðavað. Parhús á frábærum stað.
Mjög vel skipulagt 320,1 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum á þessum eftirsótta friðsæla og gróðurríka
stað rétt við Elliðaárnar að meðtöldum innbyggðum bílskúr.

Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á
tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.
Að innan er eignin virkilega vönduð með sérsmíðuðum innréttingum, gólfhita, mikilli lofthæð og innbyggðri lýsingu í stóra hluta lofta. Að utan er húsið
í góðu ástandi, staðsteypt og byggt úr vönduðum
byggingarefnum. Lóðin er fullfrágengin með
helllulagðri stétt og innkeyrslu fyrir framan húsið og
stórri harðviðarverönd til suðurs neðan við hús.

Rúmgóð arinstofa. Eldhús hannað af Valdísi Vífilsdóttur innanhúsarkitekt. Fimm herbergi. Gegnheilt
plankaparket á gólfum. Gengt á stóra afgirta og
sólríka verönd á pöllum með heitum potti.
Mörg bílastæði eru á lóð.

Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mjög
mikils og fallegs útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið,
til fjalla og víðar.

verð 67,0 millj.

Hegranes- Garðabæ.

verð 84,9 millj.

Furuás - Hafnarfirði. Raðhús á einstökum útsýnisstað
Mjög gott 233,9 fm. einlyft einbýlishús á 1.288,0
fm. eignarlóð á Arnarnesinu að meðtöldum 55,7
fm. bílskúr.

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.

Tvær rúmgóðar stofur eru í húsinu og fjögur góð
svefnherbergi. Stofan er með góðri lofthæð og
arinn er í garðstofu. Opið eldhús með fallegri innréttingu úr kirsuberjaviði.

• Furuás 23- endahús – stærð 233,4 fermetrar.
Verð 55,0 millj.
• Furuás 25- miðjuhús – stærð 249,2 fermetrar.
Verð 55,0 millj.

Afgirt timburverönd með heitum potti og
skjólveggjum sem umlykur húsið á tvo vegu í suður
og suðaustur. Innkeyrsla er hellulögð og með
hitalögnum.

Staðsetning eignarinnar er afar góð í enda
götu við opið svæði og stutt er í fallegar
útivistarperlur.

verð 69,9 millj.

Freyjugata 28. Efri hæð og ris.

Efstaleiti – „Breiðablik“. Útsýnisíbúð á efstu hæð.
Frábærlega staðsett 9 herbergja efri hæð og ris,
samtals 143,6 fm. að stærð, í virðulegu steinhúsi
við Freyjugötu.

4ra herbergja 154,3 fm. á 3. hæð (efstu) í
glæsilegu fjöleignarhúsi miðsvæðis í Reykjavík.
Samliggjandi stórar stofur með útgengi á svalir til
suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott
hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt
bílastæði í bílageymslu og hlutdeild í mikilli sameign. Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar
náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Húsvörður er
búsettur í húsinu.

Verulega aukin lofthæð er á aðalhæð íbúðarinnar
og fallegar hurðir og dyraumbúnaður.
Lóð hússins: er mjög stór, tyrfð og frágengin með
steyptum veggjum allt í kring.
Staðsetning eignarinnar er afar góð og með
fallegu útsýni yfir Listasafn Einars Jónssonar
og listaverkin í garðinum í kringum það.

Lóðin er glæsileg með sundlaug, heitum pottum
o.fl.

verð 59,9 millj.

Naustavör 8 – 12, Kópavogi. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.
NÝ

BY
GG

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör.

IN

G

Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 90,3
fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með
góðum svölum eða stórum timburveröndum.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

verð 55,0 millj.

Vindakór 10 – 12, Kópavogi. Nýjar 4ra og 5 herbergja íbúðir.
NÝ

BY
GG

IN

Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í
Kópavogi.

G

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.

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

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

Lundur 17 - 23, KópaVoGi.
ný oG GLæSiLEG FJöLBýLiSHúS.
mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum 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. 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. innréttingar eru sérsmíðaðar, en
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.
byggingaraðili: byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.
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LaNGaGerði 14

Langagerði 14.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Vel staðsett 114,6 fm. einbýlishús, hæð og ris á þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Samliggjandi stofur. Fjögur herbergi. Lóðin er ræktuð og með hellulagðri verönd. Við inngang hússins er stór flísalagður pallur. Hiti er í
palli og í flísalögðum útitröppum.Eignin er afar vel staðsett efst í botnlanga. Verið velkomin.

verð 47,5 millj.

rjÚpNaHæð

Rjúpnahæð – Garðabæ.

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.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA
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GrettisGata 69.

berGstaðastræti 50. suðursvaLir.

birkiHOLt 4 – Garðabæ.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð 85,6 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega máluðu steinsteyptu fjórbýlishúsi. Eldhús með nýjum hvítum innréttingum og nýjum tækjum. Búið
er að endurnýja m.a. eldhúsinnréttingu og tæki. Svefnherbergi eru mjög rúmgóð.
Raflagnir eru endurnýjaðar og nýtt gler og gluggar í húsinu.
34,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 18.00
Virkilega falleg og vel skipulögð 78,1 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum á
þessum eftirsótta stað í Þingholtunum. Rúmgóð stofa. Eldhús með góðum borðkrók. Nýleg gólfefni. Geymsla innan íbúðar. Múrviðgerðir á húsinu voru kláraðar árið
2012 og húsið málað í framhaldinu. Verið velkomin.
36,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg 76,2 fm. íbúð með sérinngangi af svölum á 2. hæð að meðt. sér geymslu.
Stofa með útgengi á rúmgóðar svalir til vesturs. Fallegar eikarinnréttingar. Skóli og
sundlaug eru í göngufæri. Næg bílastæði. Eignin getur verið laus til afhendingar
fljótlega. Verið velkomin.
25,9 millj.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA
X

RA

T
SS

U

LA

NaustabryGGja. ÚtsýNisíbÚð.

OfaNLeiti.

NOrðurbrÚ- sjáLaNdi Garðabæ.

Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð með
stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. Tvö barnaherbergi með
sér baðherbergi með sturtu.
44,5 millj.

Mjög fín 87,9 fm. íbúð á 2. hæð á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í Reykjavík.
Rúmgóð stofa með stórum gluggum til vesturs og útgengi á góðar vestursvalir.
Nýlegt eikarparket á gólfum. Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. Snyrtileg
sameign. Frábær staðsetning þaðan sem stutt er í alla þjónustu.

Falleg og björt útsýnisíbúð á 2. hæð við Norðurbrú auk sér stæðis í bílageymslu í
kjallara. Stórar stofur með gólfsíðum gluggum. Opið eldhús við stofu. Tvö rúmgóð
herbergi. Svalir til austurs. Íbúðin er laus til afhendingar strax.

3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

LaNGaLíNa - sjáLaNdi Garðabæ.

HriNGbraut. efri Hæð með bíLskÚr.

maríubakki.

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.

Góð 71,0 fm. íbúð á efri hæð með tvennum svölum auk 23,1 fm. bílskúrs. Hellulögð
innkeyrsla fyrir framan bílskúr er með hitalögnum undir. Íbúðin var öll endurnýjuð að
innan fyrir um 15 árum síðan, m.a. gólfefni, eldhúsinnrétting, baðherbergi, raflagnir
og gler og gluggar.

Falleg 68,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 4,8 fm. geymslu í snyrtilegu fjölbýli við
Maríubakka í Breiðholti. Suðursvalir út af stofu. Nýleg innrétting í eldhúsi. Búið er að
klæða húsið að utan með Steni klæðningu. Frábær staðsetning þar sem Mjóddin
er í göngufæri.

38,7 millj.

40,9 millj.

35,6 millj.

30,9 millj.

23,9 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.

Hringbraut 103 107 rvk.

rekagrandi 4 107 rvk.

Skúlagata 20 101 rvk.

íbúð merkt 01-02.

íbúð merkt 05-03.

íbúð merkt 01-05.
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Snyrtileg 2ja herbergja 50,9 fm íbúð á 1. hæð á góðum stað í Rvk. Íbúðin er
með bjartri og rúmgóðri stofu með útgangi út á stórar svalir til suðvesturs.
Eignin var endursteinuð að utan fyrir nokkrum árum. Eignin verður sýnd
mánudaginn 16.nóvember milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 24,5 m. 9169
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Góð og vel skipulögð 114 fm 5 herb. íbúð á efstu hæð með miklu útsýni. Íbúðin
er á tveimur hæðum, ásamt stæði í bílageymslu á þessum eftirsótta stað í
Vesturbænum. Innangegnt er úr stigagangi í bílageymslu. Staðsetning er góð
og öll þjónusta í næsta nágrenni, skóli og leikskóli í götunni. Eignin verður
sýnd mánudaginn 16.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 42,9 m. 9173

Falleg og vel um gengnin 2-3ja herbergja 92,1 fm íbúð á 1. hæð með glæsilegri
sjávar- og fjallasýn. Innangengt er í Þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara, m.a.
matsal og fleira. Eignin verður sýnd mánudaginn 16.nóvember milli kl. 18:00
og kl. 18:30.V. 45 m. 9174

StigaHlíð 46 105 rvk.

Þingvað 75

urðarStígur 11a

íbúð merkt 02-01.

110 rvk.

101 rvk.
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Glæsileg ca 200 fm efri sérhæð í þríbýlishúsi m. bílskúr á frábærum stað í
hlíðunum. Mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, baðherb, gólfefni og fl. Verið að
skipta um glugga og gler og húsið verður múrviðgert. Eignin verður sýnd
mánudaginn 16.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 63,9 m. 6889
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Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum. 32 fm hellulagðar svalir og
innb. 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. Eignin verður sýnd mánudaginn 16.
nóvember milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 64,4 m. 4591

Frábærlega staðsett og sjarmerandi 3ja herbergja 96,3 fm sérbýli við Urðarstíg
í Þingholtum Reykjavíkur. Íbúðin er á tveimur hæðum með sér inngang og er í
raun hálfgert parhús. Sér þvottahús fylgir eigninni ásamt sér timburverönd
með skjólveggjum. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 17. nóvember milli kl.
17:15 og kl. 17:45. V. 43,9 m. 3434

logafold 80

ljóSHeimar 2 104 rvk.

veSturberg 61 111 rvk.

112 rvk.

íbúð merkt 04-02.

íbúð merkt 01-01.
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Neðri hæð í tvíbýlishúsi á mjög góðum stað við opið svæði. Íbúðin er 148,7 fm
fjögurra herbergja íbúð með sérinngangi. Þrjú herbergi, stofa, parket,
glæsilegt eldhús, stór suðurverönd o.fl. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 17.
nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 41,7 m. 9158
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Glæsileg mikið endurnýjuð 3ja herb. 96,8 fm endaíbúð á 5.hæð í góðu
álklæddu lyftuhúsi. Endurnýjað eldhús, baðherb. og fl. Ný gólfefni, nýlegar
innihurðir, yfirfarnar raflagnir. Nýlegir skápar í hjónaherbergi. Rúmgóð
herbergi. Göngufæri í útivistarperlu í laugardalnum. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 17.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 31,9 m. 8926

Vel staðsett og vel um gengið 286 fm einbýlishús, með aukaíbúð og bílskúr, við
Vesturberg í Reykjavík. Húsið er klætt að utan og stendur á frábærum
útsýnisstað. Aukaíbúð með sér inngangi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 17.
nóvember milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 54 m. 9170

Hjaltabakki 28 109 rvk.

Hringbraut 39 101 rvk.

furugerði 9 108 rvk.

íbúð merkt 03-14.

íbúð merkt 03-01.

íbúð merkt 02-02.
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92 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð við Hjaltabakka í Reykjavík. Íbúðin er laus
fljótlega. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 17.nóvember milli kl. 17:15 og kl.
17:45. V. 22,9 m. 9099
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Rúmgóða 2ja herbergja íbúð á 3. hæð við Hringbraut í Reykjavík. Íbúðin
skiptist í hol, baðherbergi, eldhús, svefnherbergi og stofu. Með íbúðinni fylgir
geymsla í kjallara og herbergi í risi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 17.
nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,8 m. 9116
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Mjög falleg og björt 93,6 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli í
Reykajvík. Endurnýjaðar eldhús- og baðinnréttingar, rúmgóð stofa og stórar
svalir til suðurs. Þvottahús innan íbúðar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
17.nóvember milli kl. 17:00 og kl. 17:30.V. 38 m. 9177

einbýli

Bauganes 31a 107 Rvk.
Fallegt og vel skipulagt nýtt einbýlishús í
Skerjafirðinum með fimm svefnherbergjum
og fataherbergi á mjög rólegum og
barnvænum stað, örstutt er í leikskóla og
skólabíll er fyrir börn sem fara í Melaskóla.
Handan við hornið er síðan Skerjafjörðurinn, Nauthólsvík og Öskjuhlíð.

Hraunprýði 11 210 Garðabæ

157 fm parhús + 22.5 fm bílskýli. Samtals 179.5m2
Frágengið utanhúss. Vistvænt og viðhaldslétt hús.
Útveggir eru steyptir, einangraðir og klæddir að utan. V.
57,9 m. 2877

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

Hæðir

V. 91,9 m.

9077

Fákahvarf við Elliðavatn - Glæsileg eign
Um er að ræða glæsilegt 326,9 fm
einbýlishús sem skiptist í 222,5 fm íbúð og
innbyggðum 45,9 fm bílskúr. Í húsinu er góð
lofthæð, gólfhiti vandaðar innréttingar og
innfelldar lýsingar.
Húsið er vel staðsett með útsýni og er
einungis göngustígur milli hússins og
Elliðavatns.

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

Eikjuvogur 28 104 Rvk.

Falleg ca 110 fm 4ra herbergja sérhæð í fallegu steinhúsi
miðsvæðis í Reykjavík. Eldhús og baðherbergi nýlega
endurnýjuð, stór og falleg stofa með útbyggðum glugga
og útgangi út á svalir til suðvesturs. Rúmgóð svefnherbergi. Sér inngangur og bílskúrsréttur. V. 40,9 m. 9155

V. 129 m.

3ja Herbergja

8515

atvinnuHúSnæði

4ra-6 Herbergja

Hvaleyrarbraut 41 220 Hafnarfirði

Kársnesbraut Kópavogi

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

Kleppsvegur 26 104 Rvk.

Írabakki 24 109 Rvk.

4ra herbergja íbúð á 3.hæð i ágætu húsi ásamt
aukaherbergi í kjallara. Íbúðin er mjög vel skipulögð og er
ágætlega innréttuð en þarfnast þó málunar. Aukaherbergi í sameign. Íbúðin er laus strax og sölumenn sýna. V.
24,9 m. 9141

2-3ja herbergja íbúð á 2.hæð í enda í að sjá mjög góðu
fjölbýli á fínum stað. Íbúðin þarfnast talsverðra endurbóta
að innan. Svalir út frá stofu. Húsið er klætt að hluta. Laus
strax, sölumenn sýna. V. 22 m. 9105

Gott 270 fm bil með stórri innkeyrsluhurð merkt 01 02.
Gluggar á tvo vegu. Einnig til sölu jafn stórt bil við hliðina,
merkt 01.01 hægt að opna á milli. Stórt athafnasvæði
fyrir framan. V. 32 m. hvort bil 9138

50 ára og eldri.

2ja Herbergja

Bakkasel 25 109 Rvk.

Samtals 263,8 fm endaraðhús með “aukaíbúð í kjallara”
og 19,5 fm bílskúr. Húsið er mikið til upprunalegt og
þarfnast einhverra lagfæringa. 3ja herbergja aukaíbúð í
kjallara með sérinngangi. bílskúr staðsettur gengt
húsinu. V. 49,5 m. 9168

Stakkholt 4a 105 Rvk.

4ra herbergja 133,3 fm útsýnisíbúð á 5. hæðí nýju
glæsilegu lyftuhúsi við Stakkholt 4a í Reykjavík. Aukin
lofthæð er í íbúðinni. Eitt stæði í bílageymslu fylgir
íbúðinni. Húsið er staðsett í hjarta borgarinnar í miðbæ
Reykjavíkur. V. 58,9 m. 4182

Mánatún 5 105 Rvk.

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

Árskógar 8 109 Rvk.

Mjög falleg 3ja herb. íbúð á 11. hæð í lyftuhúsi. Um er að
ræða íbúð fyrir eldri borgara. Íbúðin skiptist m.a. í hol,
stofu, eldhús, tvö herb. og baðh.. Sér geymsla fylgir í
kjallara. Falleg gróin lóð með púttvelli. V. 39 m. 9157

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

Garðatorg 4
Hér mun rísa glæsileg ný byggð

Aðein

22 af s
90
íbú
ðum
eftir

• 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.

• 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

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

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Hilmar Jónasson
Svan G. Guðlaugsson Helgi Jónsson
Páll Þórólfsson
Jason Ólafsson
Jón Rafn Valdimarsson Þórunn Pálsdóttir Gunnar S. Jónsson Ásgrímur Ásmundsson
Þröstur Þórhallsson Ólafur Finnbogason Jórunn Skúladóttir Atli S. Sigvarðsson Davíð Jónsson
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm.fasteignasala lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 697 3080
Sími: 695 9500
Sími: 697 9300
Sími: 780 2700
Sími: 893 9929
Sími: 865 4120
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307
Sími: 775 1515
Sími: 897 0634
Sími: 845 8958
Sími: 695 5520
Sími: 773 6000
Sími: 899 5856

Laust s
trax

Fallegt endaraðhús
Þriggja hæða, samtals að stærð 236,2 fm
Gróðurskáli og garðstofa
Einstök staðsetning
Sjávarústýni

Falleg fjögurra herbergja
Stærð 119,7 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Stutt í alla þjónustu
Bókaðu skoðun:

37,9 millj.

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Fífulind

Seljavegur

Víðihlíð

Vindakór

Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

59,9 millj.

Falleg 2-3ja herbergja mikið endurnýjuð risíbúð
Íbúðin er skráð 71,1 fm er sennilega stærri
að grunnfleti Tvær samliggjandi stofur sem
má stúka af í herbergi Svefnherbergi, rúmgott
eldhús og bað Gott útsýni frá íbúðinni

Mjög vel skipulögð 145,3 fm
5-6 herbergja íbúð á tveimur hæðum
í þessu sívinsæla hverfi
Suður svalir
Sér bílastæði

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

29,9 millj.

Verð :
Svan 697 9300 aðstoðm. fast.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

39,9 millj.
s. 899 5856

2 íbúðir

Aðalhæð, auk hluta kjallara
Sjarmerandi hús byggt árið 1898
Einstök staðsetning í hjarta Reykjavíkur
Eignin er skráð 120,9 fm, eignalóð 362 fm

Laust s
trax

Bókaðu skoðun:

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Góð 3ja herb, laus til afhendingar
Efsta hæð Glæsilegt útsýni yfir sundin
Mikil lofthæð í stofu
Sér þvottahús innan íbúðar
Stærð 93,2 fm auk stæðis í bílageymslu
Nánari upplýsingar:

29,9 millj.

Verð :
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

33,9 millj.

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Eitt hús óselt

Mjög vel skipulögð 64,9fm
4ra herbergja risíbúð í góðu þríbýli
á þessum vinsæla stað
Eignin er laus til afhendingar
við kaupsamning

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

38,9 millj.

Verð :
Svan 697 9300 aðstoðm. fast.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Fagrabrekka

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm
Fjögur svefnherbergi
Glæsileg alrými með útsýni
Bílskúr 24,0 fm Stæði fyrir fjóra bíla á plani
Einstök staðsetning

Rúmgóð 3ja herbergja
Stærð íbúðar 87 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

63,9 millj.

Framnesvegur

Tvær tveggja herbergja íbúðir á einu fastanúmeri
í gullfallegu bakhúsi í miðbænum. Hús og innviðir
hafa að mestu verið endurnýjaðir á síðustu árum,
stærð samtals 81,9 fm.
Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja eignast
útleiguíbúðir eða búa í einni og leigja hina út.

Dalhús

Skeljagrandi

Bókaðu skoðun:

Hverfisgata 66A

Flétturimi

Bókhlöðustígur

Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

29,9 millj.
s. 899 5856

Hverfisgata

Skemmtilegt 227,1 fm fjölskylduhús með bílskúr
Góður garður, upphituð innkeyrsla og snyrtileg
aðkoma Húsið er á tveimur hæðum með 5
svefnherbergjum Eignin hefur verið töluvert
endurnýjuð í gegnum árin Vel staðsett eign í nálægð
við Álfhólsskóla, íþróttahús og leikskóla .

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað í
hjarta miðborgarinnar
Húsið er 142,2 fm á tveimur hæðum
3 svefnherbergi möguleiki á 4
Stór stofa og borðstofa Suður svalir

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

57,9 millj.

Verð :
Svan 697 9300 aðstoðm. fast.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

69,9 millj.
s. 899 5856

Auðveld kaup lán frá ils

Til afhendingar við kaupsamning

Austurkór 123

Fagramýri Selfossi

Flott og vel skipulagt raðhús á einni hæð
Alls 150 fm með innbyggðum bílskúr
Opið stofu og eldhús rými, útgengt á lóð
Tvö svefnherbergi, fataherbergi innaf
hjónaherb Skilast tilbúið til innréttinga
Tilbúið til afhendingar fljótlega

Vel skipulagt raðhús á einni hæð
Opið stofu og eldhúsrými 3 - 4ra herbergja
Góðir pallar og lóð
Áhvílandi lán frá ILS ca 21,4 millj

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

Verð :
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

46,0 millj.
s. 899 5856

www.miklaborg.is

Verð :
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

23,9 millj.
s. 899 5856

Þorrasalir 1-3
Mjög falleg þriggja herbergja íbúð
á 3. hæð. Frábært útsýni yfir golfvöll GKG
og til sjávar í vestur. Rúmgóð herbergi.
Vönduð eldhúsinnrétting.
Þvottahús innan íbúðar.
Bókaðu skoðun:

33,5 millj.

Verð :
Davíð 697 3080
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

- með þér alla leið -

Hraunbær
Mjög góð 67,6fm 2 herbergja íbúð á 4 hæð
í þessu vinsæla húsi fyrir 60 ára og eldri
Mjög góð þjónusta í húsinu
Eignin er laus við kaupsamning
Nánari upplýsingar:
Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

29,9 millj.
s. 899 5856

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 17.nóv. kl.17:00-17:30

Stakkholt 4a
íbúð 502

Glæsileg 4ra herbergja íbúð,
fullbúinn með gólfefnum

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala Lyftuhús og bílastæði í bílageymslu
svan@miklaborg.is sími: 697 9300
- góð eign

Miðhraun 2

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

58,9 millj.

OPIÐ HÚS

Heil húseign - sala og leiga

þriðjudaginn 17.nóv. kl.17:00-17:30

Mýrargata 26
Gengið um aðalinngang frá Mýrargötu

Til sölu glæsilegt 5690 atvinnhúsnæði á áberandi stað

Bókaðu skoðun:

Húsnæðið býður upp á fjölbreyttan nýtingarmöguleika

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

á sviði verslunar og þjónustu
Eignin skiptist í nokkur rými frá 500-2000 fm sem hæglega má sameina

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

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

Frábær framtíðarstaðsetning við stofnbrautir
Hluti hússins er laus til útleigu strax en um er að ræða

69,9 millj.

OPIÐ HÚS

2000 fm verslunar og þjónusturými

þriðjudaginn 17.nóv. kl.17:30-18:00

1000 fm verslunar og þjónusturými

Skeiðarvogur 61

500 fm lagerrými

Óskað er eftir tilboðum
Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir:

Bókaðu skoðun:

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

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

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús
við Skeiðarvog
Mikið endurnýjað á síðustu árum
6 herbergja - 165 fm
Góður garður með palli
Góð staðsetning
Verð :

56,5 millj.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 17.nóv. kl.17:30-18:00

Austurkór 113
Hverfisgata
3 svefnherbergi - rúmlega 100 fm íbúð
Allt nýendurgert á sl 12 mán
Stór herbergi og björt rými

Lyngás

Glæsilegt raðhús að stærð 188,9 fm

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

E

eftir
eitt hús
is
g
n
u
in

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

40,8 millj.
s. 899 5856

Bókaðu skoðun:

38,9 millj.

Verð frá:
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

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

Nánari upplýsingar veitir:
Bókaðu skoðun:

Glæsileg hönnun Kristins Ragnarssonar

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

61,5 millj.

rax
Laus st

Fróðaþing

Skaftahlíð

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm
Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga
Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og
vinnu, utan sem innan.

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm
Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og
forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi

Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

96,0 millj.

Víðigrund 39

Álfkonuhvarf

Rúmgóðar fallegar stofur
Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Séreign að stærð 296,1 fm
þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum
Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð
Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag
Bað og eldhús hefur verið endurnýjað

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

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

49,9 millj.

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

69,9 millj.

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

37,9 millj.

569 7000

569 7000
OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 17.nóv. kl.17:00-17:30

Maríubaugur 105

Nánari upplýsingar veitir:

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

Hraungata 3
Erum að hefja sölu á nýjum og glæsilegum
útsýnisíbúðum við Urriðaholt Garðabæ

Afar glæsilegt endaraðhús með fallegu útsýni
Allt á einni hæð 202,5 fm þar af er innbyggður
skúr 27,6 fm stórglæsileg verönd með heitum
potti og gróðurreitum
Hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi
Tvö barnaherbergi og möguleiki á því þriðja
Frábært skipulag, mikil lofthæð og sérsmíðaðar
innréttingar og falleg gólfefni

59,8 millj.

Verð :

íbúð

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 17.nóv. kl.17:00-17:30

Furuás 23 og 25
Hafnarfirði

Bókaðu skoðun:

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

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús
Fallegt útsýni, rólegt umhverfi
Frábært skipulag, stór alrými
Hjónaherbergi með fataherb, 3 barnaherb
Tilbúið til innréttinga

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

55,0 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

Stærð

svefnh.

Svalir

Verð

101

143,2

4ra-5

verönd

52.900.000 kr.

201

142,4

4ra-5

18,6 fm

53.900.000 kr.

202

142,2

4ra-5

25,3 fm

53.900.000 kr.

203

80,6

2ja

verönd

204

112,5

3ja

verönd

40.900.000 kr.

205

127,6

3ja

verönd

42.900.000 kr.

301

143,4

4ra-5

18,6 fm

56.900.000 kr.

302

147,5

4ra-5

25 fm

55.900.000 kr.

303

80,6

2ja

16,5 fm

SELD

304

112,4

3ja

21 fm

SELD

305

121,3

3ja

21,9 fm

401

80,6

2ja

16,5 fm

SELD

402

113,9

3ja

21,1 fm

SELD

403

120,9

3ja

22,4 fm

SELD

SELD

44.900.000 kr.

þriðjudaginn 17.nóv. kl.18:00-18:30
Um er að ræða 2ja - 5 herbergja íbúðir á bilinu 80-147 fm með
stórum suður svölum / verönd Húsin eru einkar viðhaldslétt
einangruð og klædd að utan , gluggar eru ál tré
Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri og
upphitaðri bílageymslu
Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og fullbúnar án gólfefna
skv skilalýsingu. Afh : jan - mars

Hjallahlíð 33

Bókaðu skoðun:

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

Falleg fjögurra herbergja
Stærð íbúðar 94,4 fm
Bílskúr 29,2 fm 2 hæð í fjórbýli
Frábær staðsetning

Bókaðu skoðun:

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

35,9 millj.

Verð :

Seljaland

Kjarrhólmi

150 fm íbúð með aukaíbúð og bílskúr
Nýlegt eldhús með eyju og bað með sturtu
Stúdíóíbúð með baðherbergi

Bókaðu skoðun:
Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

47,5 millj.
s. 899 5856

4ra herbergja íbúð
Nýtt baðherbergi
Neðst í Fossvogsdalnum

Bókaðu skoðun:
Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

29,9 millj.
s. 899 5856

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

Eign með 4 svefnherbergjum

Nönnugötu. Mikið endurnýjuð

Allt nýlegt að innan

2 herbergja 53 fm

Bílskúr með opnara

Góð staðsetning í hjarta miðbæjarins

Stór sólpallur

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

29,1 millj.

Glæsileg lúxus íbúð m. bílskúr. Eignin er 172, fm, þar af
bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð.
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu
Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður. Innréttingar
sérsmíðaðar, granít á borðum, mikil lofthæð og vönduð
gólfefni. Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir

Glæsileg einbýlishús á tveimur hæðum að stærð
274,2 fm auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm
Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi
Vandað til hönnunar, til efnisvals og vinnu
Húsið yfirfarið af Rut Káradóttur árið 2008

Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð
Alls 113 fm með stórri geymslu
og þremur svefnherbergjum
Stór stofa m nýlegu parketi, útgengt á S-svalir
Nýleg eldhúsinnrétting. Hús nýmálað að utan

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

www.miklaborg.is

89,9 millj.

Nánari upplýsingar:

29,7 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

45,9 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Næfurás

Stíflusel

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Holtagerði

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu húsi við

Víðigrund 45

58,8 millj.

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

Nönnugata

Naustabryggja 55

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:

Gott 252 fm endaraðhús m bílskúr
Fjögur svefnherbergi og mætti fjölga
Þrjár hæðir, hentugt fjölskylduhús

Nánari upplýsingar:

54,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

MIKLABORG

leitar að ...
+55 ára
2-3ja herbergja íbúð fyrir
eldri borgara í Hvassaleiti,
Árskógum eða Hæðargarði

3ja herbergja íbúð
miðsvæðis í Reykjavík
fyrir fagurkera
Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við
Háaleitisbraut
löggiltur fasteignasali í síma 845-8958

3ja herbergja íbúð við
Sléttuveg, þar sem búseta
er fyrir +60 ára

2ja-3ja herbergja íbúð
á svæðum, 101,105,107
og 170.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar S. Jónsson
GSM – 899 5856

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

3ja herbergja íbúð
í VR blokkinni þar sem
búsetuskilyrði eru +60 ára

í síma 697-3080

Góðum útleigu íbúðum,
verðhugmynd 23-30
milljónir.
í síma 697-3080

Í Lindunum 3-4 herbergja
íbúð aðila sem eru tilbúnir
með greiðslumat
Afhending samkomulag.

3ja herbergja íbúð í
Grafarholti
jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra
4ra herbergja íbúð með
bílskúr við Grænumýri á
Seltjarnarnesi.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar S. Jónsson

Jón Rafn lögg. fasteignasali S: 695-5520

GSM – 899 5856

3j-4ra herbergja íbúð við
Sléttuveg fyrir íbúa +55 ára

Gunnar S. Jónsson GSM – 899 5856

Nánari upplýsingar veitir Þórunn í síma 773-6000

GSM – 899 5856

GSM – 899 5856

Hús, par- eða raðhúsi í
Lauganeshverfi,
má þarfnast endurbóta
Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

Kópavogur stórt einbýli
með möguleika á 6
svefnherbergjum,
Staðsetning frá Grundum til
Hjalla – mætti vera aukaíbúð
í húsinu.
Nánari uppl.veitir Jón Rafn lögg. fasteignasali S:
695-5520780-2700.

jorunn@miklaborg.is

Raðhúsi við Bollagarða á
Seltjarnarnesi.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar S. Jónsson

Einbýlishús eða stórt rað /
parhús í Garðabæ með góðri
auka íbúð. Bein kaup eða
skipti á glæsilegri íbúð í
Sjálandinu uppí.

Par eða raðhúsi, má vera
einbýlishús í Árbæ, helst
kvíslunum
Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ
(Flatir), Árbæ (Ásum). Hús
sem er með aukarými. Má
þarfnast endurbóta

Þröstur lögg. fasteignasali S: 8970634

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

Óska eftir atvinnuhúsnæði
með góðum leigusamning
Verð: 300-800 millj.

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Gott einbýli á einni hæð með
fallegum garði í Garðabæ
eða Kópavogi fyrir um 90 M.

jorunn@miklaborg.is

eða atli@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Þórunn í síma 773-6000

4ra herbergja jarðhæð í
litlu fjölbýli, litlu raðhúsi í
Garðabæ, Hafnarfirði eða
Kópavogi. Verðhugmynd 4050 milljónir.

Rað eða parhús á einni hæð
í Grafarvogi, Kópavogi eða
Garðabæ. Verð allt að 60
milljónir

3ja-4ra herbergja íbúð við
Álftamýri 108 Reykjavík

jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Þórunn í síma 773-6000

Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Einbýli – Rað/parhús í
Ártúnsholti. 5-6 herbergja.
Verð í kring um 65millj.
Nánari upplýsingar veitir

eða atli@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson GSM – 899 5856

í síma 697-3080

Litlar íbúðir eða heilar
húseignir með nokkrum
íbúðum sem henta til útleigu
í 101,105 eða 107.
Nánari upplýsingar veitir Þórunn í síma 773-6000

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

Skrifstofuhúsnæði 101 Rvk.
200-400 fermetra húsnæði.

Atvinnuhúsnæði með
leigusamningum
– verð frá 100-1000 millj.
Þröstur lögg. fasteignasali S: 8970634

Einbýli
Hæð í vesturbænum eða
101 Reykjavík, æskileg
stærð ca. 130 fm
löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

Sérbýli í Smárahverfi
Kópavogi fyrir Sigurð sem
er búin að selja.

jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

Tveggja íbúða hús í
Kópavogi með aðgangi
fyrir hjólastól.
Verðhugmynd : 60+millj.

3ja herbergja íbúð í
Hlíðunum

4ra – 5 herbergja íbúð
í Kórahverfi Kópavogi.
Greiðslumat tilbúið.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

Nánari uppl.veitir Jón Rafn lögg. fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Glæsilegt einbýli á sjávarlóð
fyir allt að 250 M.

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958

S: 695-5520

eða atli@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Þórunn í síma 773-6000

GSM – 899 5856

Sumarhúsi í nágrenni við
golfvelli í Öndverðarnesi
eða Kiðjabergi.

jorunn@miklaborg.is

Vantar lítið sérbýli í eldri
hluta borgarinnar sem
þarnfast viðhalds.

Nánari upplýsingar veitir Þórunn
í síma 773-6000

Jón Rafn lögg. fasteignasali S: 695-5520

Kópavogsgerði 5-7
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•

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

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

Bókaðu skoðun:

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

- með þér alla leið -

Sumarhús

Nánari upplýsingar veitir Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

Háaleiti og nágrenni
3ja herbergja íbúð fyrir aðila
með gott eigið fé
Útsýni væri kostur.

MIKLABORG

Atvinnuhúsnæði

Verslunarhúsnæði Skeifa
– Múlar – Vantar 700-1000
fermetra verslunarhúsnæði.

Rað eða parhúsi við
Mánalind, Laxalind,
Krossalind, Jörfalind,
Geislalind, Heimalind,
Hljóðalind, Hveralind
eða Háulind

Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsso

2ja - 3ja

jorunn@miklaborg.is

Sérbýli, hæð eða
4ra herb eign í grennd
v. Landakotstún.

Þröstur lögg. fasteignasali S: 8970634

Íbúð í Hafnarfirði sem má
þarfnast standsetningar fyrir
um 28 milljónir.
Nánari upplýsingar veitir Þórunn í síma 773-6000

2ja til 3ja herbergja íbúð
sem er miðsvæðis í
Reykjavík fyrir Bryndísi, má
kosta allt að 30 milljónir.

Nánari upplýsingar veitir Þórunn í síma 773-6000

Jón Rafn lögg. fasteignasali S: 695-5520

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

Einbýlishúsi í með
sjávarútsýni 350 – 500
fermetra. 120-130 millj.

eða atli@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð v.
Kambasel, ákveðinn
kaupandi.

3 herb. Íbúð í Árbæ með
garði og stæði í bílageymslu.
Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir Gunnar S. Jónsson

Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
jorunn@miklaborg.is

Nýlegu einbýlishúsi í
Garðabæ, 450 – 500
fermetra. 130 -160 millj.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar S. Jónsson

GSM – 899 5856

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

Einbýli í 109-110 fyrir
ákveðin aðila.
Verð í kring um 60+millj.

Jón Rafn lögg. fasteignasali S: 695-5520

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

3ja herbergja íbúð við
Sóleyjarima, fyrir borgara
+55 ára, stæði í bílakjallara
þarf að fylgja.

Rað/parhús óskast í 101
vesturbæ fyrir ákveðin aðila.
Verð allt að : 85millj.

Raðhús í Víkurhverfi
Grafarvogs.

S: 695-5520

Jón Rafn lögg. fasteignasali S: 695-5520

jorunn@miklaborg.is

rað-/parhús

Nánari uppl.veitir Jón Rafn lögg. fasteignasali

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

3ja herbergja íbúð á jarðhæð
á Völlunum Hafnarfirði,
hámarksverð ca. 27 millj.

569 7000

Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958

Hafið samband

Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson

Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

Nánari uppl.veitir Jón Rafn lögg. fasteignasali
S: 695-5520

3ja herbergja í Grafarholti
fyrir ákveðna kaupendur.

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

Nánari upplýsingar veitir Þórunn í síma 773-6000

Boðaþing fyrir eldri borgara
en þar vantar 2ja herbergja
Eignin þarf ekki að losna fyrr
en næsta vor

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

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

569 7000

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

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

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

norÐurBAkki 7 - 9 - HAfnArfjörÐur - nýjAr íBÚÐir
• Nýkomnar í einkasölu
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stærðir frá 72-165 fm.
• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús
• Afhendast fullbúnar að utan sem innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE
• Frábær staðsetning
Afhending desember 2015 - maí 2016
Allar nánari upplýsingar á hraunhamar.is

Holtsvegur 29 - gArÐABÆr
glÆsilegt fjölBýli á ÚtsýnisstAÐ
• 3ja herbergja íbúðir 104 fm.
• 4ra til 5 herbergja íbúðir 154 fm.
• Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu
• Níu íbúða lyftuhús
• Frábær útsýnisstaður
• Afhendast fullbúnar með gólfefna
Afhending Nóv - Des 2015

Hraungata 3 - Garðabær - Glæsilegt fjölbýli

Skipalón 1 - Hafnarfjörður - Stórglæsilegar íbúðir

• Rúmgott sérstæði í bílageymslu
fylgir hverri íbúð
• Húsið er fjórar hæðir með lyftu
• Íbúðir afh. fullbúnar að innan og
utan, án gólfefna
• Vandaðar innréttingar
• Frábært útsýni – sjón er sögu ríkari

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afhending janúar/mars 2016
Verð frá kr. 32,9 millj. – 56,9 millj.

Nýjar 4ra og 5 herbergja íbúðir
Glæsileg hönnun frá ASK Arkitektum
Stærðir frá 69,5 fm til 153,8 fm.
16 íbúðir með sérstæði í bílgeymslu
Lyfta í sameign
Mynd-dyrasími
Innréttingar og hurðir frá Parka ehf.
Eldhústæki frá Gorenje
Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum
Húsið er klætt með álklæðningu að utan

Afhending sept. - okt. 2015
Verð frá 25,3 - 50,8 millj.

Drekavellir 32 - Hafnarfjörður - 4ra með sérinngang
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Miðvikudaginn 18.nóv.
milli kl. 17.30 -18
Sérlega falleg 111,4 fm. 4ra herbergja
endaíbúð með sérinngang á efri hæð í
góðu 6 íbúða húsi. Mjög góð staðsetning
í enda á botnlanga götu, í göngufæri við
skóla. Gott skipulag, stór og góð
herbergi. Vandaðar innréttingar frá Axis.
Allt fyrsta flokks. Verð 34,9 millj.

Sunnuvegur 5 - Hafnarfjörður - Einbýli
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Opið hús þriðjudaginn 17. nóv
milli kl 17,30 og 18,00.
Nýkomið í sölu sérlega fallegt, mikið
endurnýjað einbýlishús á þessum einstaka
stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Eignin er skráð
148,8 fm auk bílskúrs 43,8 fm, samtals 192,6
fm. 3-4 svefnherbergi. 2 baðherbergi. Mjög
falleg ræktuð hraunlóð. Frábær staðsetning í
göngufæri við lækinn, skóla og miðbæinn

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Kjóahraun - Hafnarfjörður
- Einbýli - Laust strax

Funafold - Reykjavík - Einbýli

Holtsbúð - Garðabær - Einbýli

Ásbúð 50 - Garðabær - Einbýli með aukaíbúð

Háihvammur - Hafnarfjörður - Einbýli

Spóaás - Einbýli - Hf.- við Ásland tjörnina

Álfhólsvegur 89 - Kópavogur - Sérhæð

Herjólfsgata 36 - Hafnarfjörður
- 60 ára og eldri

Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað steinsteypt einbýlishús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskú.Hú er staðsett innst í
botnlanga á einstökum stað við Einarsreit. Hraunlóð, útsýni. Eignin
er 182,7 fm að stærð. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn og stór
ca. 80 fm. verönd með skjólgirðingum og heitum potti. Jaðarlóð.
Verðtilboð.

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.

Glæsilegt opið og bjart einbýli á einni hæð ásamt bílskúr samtals
um 191,5 fm vel staðsett við Funafold 79 í Grafarvogi.
Eignin er mikið endurnýjuð á mjög smekklegan hátt með vönduðum
innréttingum og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, snyrtingu, hol,
stofu, borðstofu, eldhús, gang, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús
og bílskúr.Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 68 millj.

Mjög gott 198,2 fm. einbýli á einni hæð ásamt 43,7 fm. bílskúr
samtals um 241,9 fm.. Eignin er staðsett við grænt svæði á
frábærum útsýnisstað við Ástjörnina. Eignin skiptist í forstofu,
baðherbergi, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
sólstofu, gang, tvö herbergi, baðhþ, hjónahþ, þvottahús, geymslu
og bílskúr.Skipti á minni eign koma til greina. Verð 69,5 millj.

Nýkomið í sölu glæsilegt mikið endurnýjað 6-7 herbergja tvílyft
einbýli með innbyggðum stórum bílskúr samtals ca. 355 fm. Gott
útsýni og glæsilegur garður í suður með pöllum. heitum potti ofl.
Róleg og góð staðsetning í Garðabæ. Fjölskylduhús eins og þau
gerast best. Verð 79,8 millj.

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 kaupsamn..
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gang, fjögur
svefnh., baðh., þvottahús, geymslu og bílskúr. Verð 39,9 millj.

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

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. Helgi Jón sölustjóri verður á staðnum.

Nýkomin glæsileg 96 fm. tveggja herbergja íbúð á 1.hæð í þessu
vandaða fjölbýli ætlað 60 ára og eldri. Vandaðar eikar innréttingar,
eikar parket á gólfi. Afgirt verönd út af stofu. Íbúðin er sérlega
rúmgóð og björt. Góð sameign.Verð 29,7 millj.

GRUNNUR
AÐ GÓÐU LÍFI

535 1000
stakfell@stakfell.is

Þorlákur Ómar Einrarsson
löggiltur fasteignasali

BORGARTÚNI 30, 105 REYKJAVÍK - WWW.STAKFELL.IS
DREKAVELLIR 18 - 222 HAF

37,7M
OP
IÐ

32,9M
OP
IÐ

HÚ
S

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

39,5M
OP
IÐ

44,9M
OP
IÐ

HÚ
S

VIÐARÁS 55 - 110 RVK

. 34,2 M.

Opið hús þriðjud. 17. nóv. kl. 17.30-18 Sölusýning á öllum íbúðum.
Fjögurra herbergja, 106,4 fm íbúð ásamt
7,1 fm geymslu, (íbúð merkt 201) í nýju
fjölbýlishúsi við Álfhólsveg 111.

49,5M
OP
IÐ

17. JÚNÍTORG 7 - 210 GAR

29 M

SKÓGARVEGUR 12-14

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.

MJÓSUND 15 - 220 HAF

45,9M

Rómantískt og fallegt 126,3 fm. einbýlishús
ásamt 21,1 fm. bílskúr, samtals 147,4 fm. á
góðum stað í Hafnarfirði. Aukaíbúð í kjallara.
Bílastæði inni á lóð.Gróinn og notalegur
garður. Örstutt í miðbæinn.

MIÐHRAUN -210 GAR

TIL LEIGU

HÚ
S

Opið hús þriðjud. 17. nóv. kl. 17.30-18
4ra herbergja 97.7 fm íbúð Íbúðin skiptist í
hol, stofur, 3 herbergi, baðherbergi, eldhús
og þvottahús ásamt sérgeymslu á 1.hæð og
tilheyrandi hlutdeild í sameign.

ÓÐINSGATA 4 - 101 RVK

36,2M
OP
IÐ

HÚ
S

HÚ
S

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

Opið hús þriðjud. 17. nóv. kl. 17.30-18
Fallegt 161,1 fm raðhús við Viðarás í
Seláshverfi Árbæ. Eignin skiptist í 137 fm
íbúðarhluta með 4. svefnherbergjum og 24,1
fm bílskúr.

VERÐ FRÁ: 33,7M

NÝ
BY
GG
IN
G

26,9M
OP
IÐ

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

Opið hús þriðjud. 17. nóv. kl. 16.30-17
Rúmgóð fimm herbergja íbúð á 3. og 4.
hæð (efstu hæð) í fjölbýli í Bryggjuhverfinu.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.

UNUFELL 28, ÍB.202-111 RVK

HÚ
S

Opið hús þriðjud. 17. nóv. kl. 17.30-18
Glæsileg þriggja herbergja, 88,8 fm íbúð í nýju
fjölbýlishúsi við Álfhólsveg 111. Íbúðin er á 3.
hæð (götuhæð), með sér inngangi, tvennum
svölum og frábæru útsýni.

HÚ
S

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

VOGATUNGA 84-88 - 207 RVK

44,9M
OP
IÐ

SKARPHÉÐINN EIRÍKSSON gsm 699 0101

Opið hús mánud. 16. nóv. kl. 17-17.30
Björt 87 fm 3ja herbergja íbúð á 5. hæð í
lyftuhúsi auk 7,7 fm geymslu í kjallara. Allar
innréttingar frá HTH. LAUS STRAX.

ÁLFHÓLSVEGUR 111 - 200 KÓP

ÁLFHÓLSVEGUR 111 - 200 KÓP

HÚ
S

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

Opið hús mánud. 17. nóv. kl. 17.30-18
126,7 fm. falleg 4ra herb. íbúð á 1.hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi. Þrjú svefnh, þvottah/geymsla,
eldh,baðh og stofa/borðst. Sér geymsla í
sameign og stæði í bílageymslu.

NAUSTABRYGGJA 27 - 112 RVK

RJÚPNASALIR 12, ÍB.501-201 KÓP

Opið hús mánud. 16. nóv. kl. 17.30-18
82 fm. falleg og björt íbúð á 3ju hæð í hjarta
miðborgarinnar. Íbúðin er laus og sölumenn
Stakfell sýna eignina strax.

ESKIVELLIR - 221 HAF

33,7M

NÝ
BY
GG
IN
G

2ja herb.,77,9 fm, íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi
við 17. Júnítorg í Garðabæ með sérgeymslu í
kjallara og hjólageymslu.

FLÉTTURIMI - 109 RVK

29,9M

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

EIKARSKÓGAR -300 AKR

35,9M

Vandaðar íbúðir í nýju, fallegu, fjögurra hæða
fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi.

SKÓGARÁS - 110 RVK

27,5M

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð Skógarás ásamt
góðum sólpalli. Eitt svefnherbergi í dag,
möguleiki á öðru svefnherbergi.

HVERFISGATA 117 - 101 RVK

27,2M

112 fm. snyrtileg og björt 4ra herbergja íbúð
á 3.hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er
laus.

ESKIVELLIR 3 - 221 HFJ

33,7M

112 fm. snyrtileg og björt 4ra herbergja íbúð
á 3.hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er
laus.

LINDARGATA 28 -101 RVK

31,5 M
NÝ
BY
GG
IN
G

Til leigu í þessu glæsilega húsi, 2050 fm
verslunarpláss á götuhæð að norðanverðu og
890 fm og verslunar- og lagerpláss á jarðhæð
að sunnanverðu.

Einbýlishús á einni hæð 189,8 fm ásamt
sambyggðum tvöföldum bílskúr sem er 58,5fm,
alls 248,3fm, á Akranesi Byggt úr forsteyptum
einingum. Byggingarstig 5. (ca. tilbúið til
innréttinga)

Miðbæjaríbúð. 73,3 fm 3ja herbergja íbúð á
þriðju og efstu hæð á horni Hverfisgötu og
Rauðarárstígs. Mikil uppbygging á svæðinu.

47 fm til 91 fm. að stærð. Þessar íbúðir henta
vel fyrir þá sem kjósa að búa nálægt allri þeirri
þjónustu og verslun sem miðborg Reykjavíkur
hefur upp á að bjóða.

Gísli Elí
Guðnason
Löggiltur
leigumiðlari
698 5222

Brandur
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
897 1401

TIL LEIGU EÐA SÖLU

Urðarhvarf 2

Víkurhvarf 1

3.119 fm Atvinnuhúsnæði skiptist í 1500 fm
gistiheimili með 30 herbergjum og 1.500fm fullbúinn
líkamsræktunarstöð með leigusaming til 20ára.

6.377 fm Skrifstofu og atvinnuhúsnæði
Eign sem bíður uppá mikla möguleika
Skipting húsnæðis jarðhæð 4.430 fm lager- iðnaðarrrými
2.hæð 1.500 fm skifstofurými
3.hæð 1.000 fm skristofurými

Víkurhvarf 7

Urðarhvarf 14

2.864 fm skrifstofu-og atvinnuhúsnæði
Skipting húsnæðis 1.600 fm kjallari þ,a 900 fm bílageymslu
1.hæð 900 fm verslunar- og þjónusturými
2.hæð 900fm skrifstofu-og þjónusturými. 3.hæð 400 fm skrifstofu-og/
samkomurými með svolum allan hringinn.

4.788 fm skrifstofu- og atvinnuhúsnæði í byggingu og er áætlað fokhelt í Jan
2016. Skipting húsnæðis 950 fm kjallara þ.a 750 fm bílageymslu
1.hæð 1.500 fm þ.a 590 fm bílageymsla og verslun-og þjónusurými 860 fm
2-5 hæð skrifstofurými og er hver um 900 fm og 6.hæð 350 fm með
þaksvölum.

Norðlingabraut 4

Urðarhvarf 10 (lóð)

2.296 fm Atvinnu- skrifstofu og skólabygging.
1.hæð 1.155 fm iðnaðar –og atvinnurými bíður uppá marga möguleika
2. 1.155 fm skólabygging Sérinnréttað fyrir Norðlingaskóla 15 ára leigusamingur.

Samkvæmt skipulagi má byggja 6.505 fm brúttó Skrifstofu-og atvinnuhúsnæði
Í hönnu er gert ráð fyrir að húsin í Urðarhvarfi 10-16 séu eins.

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

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

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Álfhólsvegur 64, Kópavogi,
Nýtt ParHús.
Nýtt 220,5 fm parhús á pöllum með innbyggðum bílskúr í rótgrónu hverfi í
Kópavogi. Húsið afhendist tilbúið undir tréverk að innan en fullbúið að
utan skv byggingarstigi 5, lóð grófjöfnuð. Gott innra skipulag með stórum
herbergjum. Tilbúið til afhendingar við kaupsamning.

R
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N
IKU

NV

EIG

Fannafold,
glæsilegt sérbýli
237 fm. glæsileg eign við Fannafold. Eignin er mikið endurnýjuð á
vandaðan hátt. 5 svefnherbergi, góðar stofur, svalir og verönd og tvöfaldur
bílskúr, fallegur sérgarður er við húsið. Laust til afhendingar. Um er að
ræða tvíbýli þar sem þessi eignarhluti er stærsti hluti eignarinnar.

R
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Verð 57 milljónir.

Verð 59,9 millj.

tjarnarból 10, seltjarnarnesi,
íbúð 102, oPið Hús mÁNudagiNN 16. NóV FrÁ 17:15-17:45
IÐ

OP

Mjög góð og vel skipulögð 110,3 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt
16,8 fm innbyggðum bílskúr, samtals 127,1 fm. Parket og flísar á gólfum.
Þrjú svefnherbergi. Þvottahús innan íbúðar.

S
HÚ

Verð 41,9 millj.

Þórðarsveigur 24, 3ja + bílageymsla,
oPið Hús 17. NóV. 17:00-17:30, Verið VelKomiN, íbúð 205
IÐ

OP

Mjög góð 91,9 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með sérinngangi af
svalagangi ásamt stæði í bílageymslu. Lyfta. Parket og flísar á gólfum.
Þvottahús innan íbúðar. Laus strax við kaupsamning.

S
HÚ

Verð 30,9 millj.

Opið hús mánudaginn 16. nóv. frá 17:15-17:45, verið velkomin.

Opið hús þriðjudaginn 17. nóv. frá 17:00-17:30, verið velkomin.

Holtsbúð 45, einbýli í garðabæ,
oPið Hús miðViKudagiNN 18. NóV. FrÁ 17:00-17:30
IÐ

OP

Víðimelur 35,
atViNNuHúsNæði/íbúð

Mjög gott og vel viðhaldið 308 fm einbýlishús á pöllum með tvöföldum
innbyggðum bílskúr á besta stað í rótgrónu hverfi. Góð aðkoma. Hiti í
stéttum. 6 svefnherbergi og 4 stofur. Garður í góðri rækt.

S
HÚ

Samtals ca. 140 fm húsnæði austarlega við Víðimel. Eignin skiptist í
rúmlega 100 fm. húsnæði sem hefur verið innréttað sem íbúð/vinnustofa,
þar er stofa, opið eldhús með nýjum innréttingum, glæsilegt bað og 2
herbergi. Þetta húsnæði er í hluta sem er sambyggður við bílskúr sem er
um 25 fm. Einnig fylgir herbergi með aðgang að snyrtingu í íbúðarhúsinu.
Hentar vel jafnt sem íbúðar og atvinnuhúsnæði.

Opið hús miðvikudaginn 18. nóv. frá 17:00-17:30, verið velkomin.

Tilboð.

Vallargerði, Kópavogi
ParHús

Næfurás, Árbæ
eNdaraðHús

Mikið endurnýjað 158,8 fm parhús á tveimur hæðum í rótgrónu hverfi.
Sérinngangur og sér lóð. Suðursvalir. Fjögur svefnherbergi. Parket og flísar
á gólfum.

Næfurás 1, 110 Reykjavík, rúmlega 250 fm fallegt og vel viðhaldið endaraðhús á útsýnisstað í Árbænum. Fjögur svefnherbergi og stórar stofur, gott
fjölskylduhús. Parket, flísar, teppi og dúkur á gólfum. Laust strax.

Verð 49 millj.

Verð 54,5 millj.

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

sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall

Þórarinn
Thorarensen

Löggiltur
fasteignasali

IÐ

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

HÚ

IÐ

OP

MiKLABRAuT 48 – 105 RvK

• Opin og snyrtileg 76,0 fm 3ja herb íbúð á jarðhæð.
• Góður garður með geymsluskúr.
• Neðri hæð í tvíbýli, sérinngangur.
Hafðu samband
• V. 28,9 millj.
EggERT MARÍusOn

• Opin og snyrtileg 126.1 fm íbúð miðsvæðis.
• 4 herbergi gott eldhús og stofa.
• Hús hefur nýverið steinað að utan.
• V. 32,9 millj.

OPið Hús þRiðJudAginn 17. nÓv fRá KL. 18.00 – 18.30

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 692 5002

Kristján
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

OPið Hús MánudAginn 16. nÓv fRá KL.17.30 – 18.00

sölufulltrúi. Sími 690 1472

IÐ

Nadia Katrín

HÚ

HJALLABREKKA 21 – 200 KÓP

OP

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

S

S

OP

Eggert
Maríuson

Sölustjóri
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 770 0309

Hafðu samband

EggERT MARÍusOn

sölufulltrúi. Sími 690 1472

N

S
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U
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BÓ

sTÓRiKRiKi 2A – 270 MOs

ÍsALind 8 – 201 KÓP

• Einstaklega fallega 247,5 fm. 7 herb.( penthouse íbúð ) á tveimur hæðum
• Stæði bílageymslu. Tvennar svalir og frábært útsýni.
• Vandaðar innréttingar og gólfefni. 4 rúmgóð svefnherbergi.
• Eitt baðherbergi í dag en möguleiki að bæta öðru við.
Hafðu samband
• V. 57,9 millj.

• Fallegt 191 fm einbýlishús á einni hæð, þar af rúmgóður bílskúr
• Frábær staðsetning, innst inn í botnlangagötu í vinsælu hverfi.
• Þrjú til fjögur svefnherbergi. Glæsileg lóð með heitum potti og útisturtu.
• V. 64,9 millj.

OPið Hús MánudAginn 16. nÓv. KL. 17:00 – 17:30

þÓRARinn THORAREnsEn
sölustjóri. Sími 770 0309

BÓKið sKOðun

Hafðu samband

siguRðuR R. sAMúELssOn

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Nýhöfn er ný fasteignasala sem leggur áherslu
á hátt þjónustustig fyrir bæði kaupendur og
seljendur og kynnir um leið athyglisverðar
nýjungar á fasteignamarkaðnum.

Ef þú ert í fasteignahugleiðingum skaltu endilega hafa
samband – síminn okkar er 515 4500.
Skoðaðu okkur á vefsíðunni www.nýhöfn.is
(auðvitað allt með íslenskum stöfum)

Nýhöfn fasteignasala ı Borgartúni 25 ı 105 Reykjavík ı Sími 515 4500 ı fyrirspurnir@nyhofnfasteignir.is

Þorláksgeisli 52 - 113 Reykjavík

Ástún 8 - 200 Kópavogur

O
LausPIstrax
Ð
HÚ
S

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

209,7 m2 parhús á tveimur hæðum með fallegu
útsýni. Á neðri hæð er forstofa, tvö svefnherbergi, sjónvarpshol, baðherbergi m/sturtu,
þvottahús og bílskúr. Á efri hæð er stofa, eldhús,
tvö svefnherbergi og baðherbergi m/sturtu og
baðkari. V. 59,7 m.

Laus strax

79,3 m2, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð við
Ástún 8 í Kópavogi. íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, hol, baðherbergi, eldhús og
stofu. V. 26,9 m.

Þrastarhöfði 57 – 270 Mosfellsbær

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

Tungusel 1 - 109 Reykjavík

OP

Ásbraut 3 - 200 Kópavogur

IÐ

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

HÚ

S

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum innst í botnlanga með stórum
þaksvölum og með miklu útsýni til sjávar og fjalla við Þrastarhöfða 57 í Mosfellsbæ. V. 120,0 m.

Markarflöt 19 - 210 Garðabær

Góð 91 fm, 4ra herbergja vel umgengin
endaíbúð á 1.hæð í fallegu fjölbýli. íbúðin
skiptist í gang, tvær samliggjandi stofur, tvö
svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.
auðvelt að loka á milli stofa og útbúa þriðja
svefnherbergið. V. 27,6 m.

OP

IÐ

Opið hús þri. 17. nóvember frá kl. 17:00 til 17:30
Mjög fallegt 237,4 m2 einbýlishús á einni hæð,
með tvöföldum bílskúr og glæsilegum garði við
Markarflöt 19 í Garðabæ. eignin er í mjög góðu
ástand, stóra stofa, borðstofa, setustofa, nýlegt
eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi m/
baðkari, þvottahús m/sturtuaðstöðu og
sólskáli.V. 64,9 m.

HÚ

S

Urðarholt 7 - 270 Mosfellsbær

Laxatunga - 270 Mosfellsbær

Kvíslartunga 21 - 270 Mosfellsbær

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.

falleg 91 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð
í 3ja hæða fjölbýlishúsi, ásamt 22,3 m2
bílskúr. íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi og hol/gang. í
kjallara er sérgeymsla svo og sameiginlegt
þvotthús o.fl. V. 32,9 m.
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Skaftahlíð 4 – 105 RVK
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Spóahólar 12 – 111 RVK

Ú
ÐH

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI OKLUKKAN
14:00 OG 15:00
PI

Frum

ld mánudaginn 16.11.2015 milli kl. 17:15 -17:45.
Sehús
Opið
Allir velkomnir Falleg 4ra. herb. íbúð á góðum stað í
litlu fjölbýli í Breiðholti. Skiptist í hol, eldhús með hvítri
innréttingu, stofu, þrjú góð herbergi og baherbergi.
Vestursvalir. Góðir skápar í forstofu/holi. Vestursvalir.
Sameiginleg hjólageymsla í kjallara og sér geymsla
íbúðar. Eigninni fylgir bílskúr.
V- 30,6 millj.
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Mosarimi 12 – 112 RVK

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
S

Opið hús mánudaginn 16.11.2015 milli kl. 17:30 -18:00.
Allir velkomnirld
Se Falleg og björt 3ja herb. íbúð á 1. hæð í
góðu húsi miðsvæðis í Reykjavík. Skiptist í hol, gott
eldhús með upprunalegri innréttingu. Rúmgóð stofa
Se
með útgengi
útld
suðursvalir. Tvö herbergi og baðherbergi með baðkari. Snyrtileg sameign í kjallara og sérgeymsla. Sameiginlegt þvottahús og hjóla- vagnageymsla og sauna. Íbúðin er öll nýmáluð.
Sérmerkt bílastæði fyrir húsið nr. 4-10. V-32,9 millj.

Mjög glæsilegt 247,7 fm parhús með innbyggðum
48,2 fm bílskúr á góðum útsýnisstað í Mosfellsbæ. Á jarðhæðinni er forstofa, sjónvarpshol,
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús
auk bílskúrs. Á efri hæðinni eru stórar stofa, stórt
eldhús og baðherbergi. efri hæðin er með mikilli
lofthæð og innbyggðri lýsingu. Gluggar eru til
allra átta og útsýnið er stórglæsilegt. Út af
stofunni eru stórar svalir með glæsilegu útsýni.
V. 59,5 m.
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Opið hús mánudaginn 16.11.2015 milli kl. 18:00 -18:30.
Allir velkomnir Mjög góð, 3ja herb. íbúð að Mosarima
12,á annarri hæð með sérinngangi. Flísalögð forstofa
með fataskáp.Þrjú barnaherbergi, þvottarhús er í íbúðinni og geymsla. Bað er með flísum, baðkari og innréttingu. Stofa er með dúk á gólfi og gengið út á svalir úr
stofu. Eldhús er með viðarinnréttingu. Sérgeymsla er í
húsi nr.16.
V- 31,9 millj.
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Strandgata 32 – 220 Hfj.
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Opið hús þriðjudaginn 17.11.2015 milli kl. 17:30 -18:00.
Allir velkomnir. Mjög skemmtilega tveggja íbúða eign í
virðulegu húsi í miðbæ Hafnafjarðar. Íbúðirnar eru á 2.
hæð og er gengið inn í þær til hægri og vinstri frá stigapalli. Stærri íbúðin er mjög glæsileg. Stór stofa opin að
eldhúsi, 3 góð herbergi rúmgott baðherbergi og inn af
því er þvottaherbergi. Minni íbúðin er um 30 fm stúdióíbúð, baðherbergið með sturtu.
V- 43,9 millj.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðherbergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

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

Háholt 14, Mosfellsbær
Stórikriki. Mosfellsbæ.
Vel staðsett 250 fm. einbýli. auk 52 fm. bílskúrs , samt.
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4
2. hæðGott
á góðum
stað
við Vesturgötuna.
302 fm.
fm. íbuð
Gottáútsýni.
skipulag.
Rúmgott
eldhús og 5
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð
stofa.Eftir
Stórar
Góðog
eignýmilegt
á vinsælum
stað.
svefnherbergi.
að svalir.
klára lóð
smálegt.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V.Verð:
23,9
m.
1997
68 millj.
Petur@berg.is

Boðaþing.
Orrahólar.
Glæsileg 136 fm. 4.ra herb. íbúð auk stæðis í bílastæðahúsi.

Reykjabyggð.
Bæjargil.
Vel skipulagt 205 fm. einbýli við Reykjabyggð. 4 góð

Grýtubakki
Lindarbyggð.
101 fm. íbúð á 2. hæð.Mosfellsbæ.
laus stax. 3 svefnherbergi. Bjart

Nýbýlavegur.
Stór 134 fm. sérhðð við Nýbýlaveg
í Kópavogi. 3 stór
Gunnarsbraut.
Norðurmýri.

Klapparhlíð.
Mjög vönduð 113,5 fm. íbúð á 2. hæð með sér inngangi
Klapparhlíð.

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

Austurbyggð við Laugarás.
Glæsilegt 171 fm. einbýli
á glæsilegum útsýnisstað við Hvítá
Móaabarð.
Hafnarfirði.

svefnherbergi.
Björtneðri
stofa.
Fallegur
Laus strax
Glæsileg
127 fm.
sérhæð
aukbakgarður.
16 fm. bílskúrs
á
við samning.
flottum
stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598

Stórikriki. Mosfellsbæ.
Glæsilegt einbýli 260á
fm.Breiðdalsvík.
á góðum stað Krikahverfi. Allar
Einbýlishús

innréttingar
fyrsta
og hurðir,
Fallegt
og afar
vel flokks.
staðsettEikarinnréttingar,
173 fm. einbýliskápar
á glæsilegum
allt sér smíðað.
lofthæð.
Hiti í gólfum.
Stór garður og
útsýnisstað.
StórMikil
lóð 1400
fm.Arin
og 4 svefnherbergi.
lóð. Tvíbreiður
Stór
sólpallur. Heitur
pottur.
Húsið
teiknað afbílskúr.
Kjartani
Sveinssyni.
Flott verð
fyrirHellulagt
góða
bílaplan.Gæði
gegn.8623
Verð: 86,9 m.
eign.
V. 9,8í m.

Falleg
93 fm.
3ja. herb.stað.
íbúðVandaðar
á 4. hæð innréttingar
í lyftuhúsi. Stæði
Topp eign
á vinsælum
og gott
bílahúsi.
og flott
sameign.
svefnherbergi.
skipulag.Húsvörður
Getur losnað
fljótlega.
Verð:Tvö
41,5
m.
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305

auk 26,3
bílskúrs
, samt. 139,8
viðhæð
Klapparhlíð.
Mjög
fallegfm.
113
fm. endaíbúð
á 3. ogfm.
efstu
í fallegu
Vandaðar
merbau
parket
og maghony
skápar.
fjölbýli
meðinnréttingar,
sér inngangi.
Fallegar
innréttingar.
Stór og
björt
Stórar
svalirí
vestur.
Allt
fyrsta
flokks.
Verð:
40,8
m.
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635

Fallegt
162 fm.Rúmgóð
einbýli auk
40með
fm. bílskúrs,
202
svefnherbergi.
stofa
arni. Tvösamtals
baðherbergi.
fm.
við bílskúr,
Bæjargilsólpallur,
í Garðabæ.
4 góð
svefnherbergi.
Rúmgott
Góður
fallegur
garður
og mjög gott
hellulagt
eldhús.
í suður.
56,956,9
m.m.8504
bílaplan.Sólpallur
Stæði fyrir
4 bíla.V.Verð:

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

Vandað
189
fm. Snyrtilegur
parhús á vinsælum
stað kr.
í Mosfellsbæ.
eldhús og
stofa.
garður. Verð
24,5 m.
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á
flottum stað í Mosó. V. 42,5 m. 8597

í Laugarási.
Húsið
méð 60í Hafnarfirði.
fm. bílskýli sem
195
fm. einbýli
viðerMóabarð
Góðauðvelt
gólfefnierogað
lokaeldhús
og geraogúrbaðherbergi.
bílageymslu.Laust
Samt.strax.
231 V.
fm.37
Húsið
flott
m.teiknað
8650
af arkitekt. Glæsilegar innréttingar. Parket og flísar.
3 svefnherbergi. 2 stofur. 2 snyrtingar.
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

SJÁLFSKIPTUR - 4X4

VOLVO Xc60. Árgerð 2014, ekinn
20 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
7.490.000. Rnr.991527.

SUZUKI SX4 sjálfskiptur. Árgerð
12/2009, ekinn 117þ.km. Flott eintak!
Verð 2.270.000. Rnr.250258. Til sýnis
og sölu á Bílalíf, Kletthálsi 2, s:5621717.

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

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2014,
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.190.000. Rnr.141736. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

7 MANNA DÍSEL.

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

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

VERÐ AÐEINS 490Þ !!!!

MERCEDES-BENZ SPRINTER 412D 17
MANNA. Árgerð 1998, DÍSEL, 5 gírar.
VERÐ AÐEINS 490Þ.KR. 100% LÁN
MÖGULEGT Rnr.127037. TIL SÝNIS
OG SÖLU HJÁ BÍLALÍF BÍLASÖLU SÍMI 562-1717

Hyundai IX35 Comfort, 5/2014, ek
57 þús km, sjsk , dísel, ný vetrardekk,
ásett verð 4990 þús, er á staðnum,
raðnr 151913.

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

Bílar til sölu

Save the Children á Íslandi

MERCEDES-BENZ S 500 4matic
. Árgerð 2007, ekinn 49 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 9.490.000.
Rnr.991468.

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

SJÁLFSKIPTUR STW

TOYOTA Avensis wagon SOL. Árgerð
3/2012, ekinn 59 Þ.KM, sjálfskiptur,
bakkmyndavél o.fl.. Flott eintak! Verð
3.790.000. Rnr.250270. Til sýnis og
sölu á Bílalíf.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

NISSAN Note visia. Árgerð 2012, ekinn
94 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.990.000. Rnr.240360.

Opnunartími:
Mán-föst kl. 10-18
Lau kl. 12-16
Lokað
sunnudaga.
Kangoo
1,4, 2005.
Ek. 138 þús. Ný
tímareim, headpackning og allur
yfirfarin. Skipti koma til greina á
biluðum bíl. Upplýsingar í síma:
8979252

Sími utan opnunartíma
S. 861 2165

EIGUM GOTT ÚRVAL AF NÝJUM OG NÝLEGUM BÍLUM Á STAÐNUM.
R
NÝ

BÍ

LL

SUBARU XV 4X4 ,

Hátt og lágt drif, bensín,
5 gírar.

Okkar verð 3.990.000.
Rnr.127267.

R
NÝ

BÍ

LL

SUBARU XV 4x4,

Hátt og lágt drif, Bensín,
5 gírar,

Okkar verð 3.990.000.
Rnr.127300.

R
NÝ

BÍ

LL

HYUNDAI I10.
Bensín, 5 gírar.

Okkar verð 1.790.000.
Rnr.127239.

R
NÝ

BÍ

LL

B
ÝR

N

AUDI A5 S-LINE.,

Rnr.127230.

5 gírar, álfelgur ofl.

Okkar verð 2.590.000.
Rnr.127102.

BÍ

Rnr.127231.

ÍLL

N

SKODA RAPID SPACEBACK, bensín,

R
NÝ

B
ÝR

NISSAN NV400 L2H2
3,3T, 6 gíra, bakkmyndavél,

klæddur að innan.

Okkar verð 3.490.000 + VSK
Rnr.127106.

LL

Okkar verð 2.780.000.

Rnr.127357.

LL

BÍ

SUZUKI SWIFT PLUS
LED, bensín, sjálfskiptur.

sjálfskiptur.
Okkar verð 4.390.000.

Okkar verð 7.990.000.

BÍ

R
NÝ

SUZUKI SX4 S-CROSS
GL+ AWD, bensín,

Dísel, Sjálfskiptur, Topplúga
ofl ofl.

R
NÝ

ÍLL

B
ÝR

ÍLL

N

JEEP GRAND CHEROKEE
OVERLAND dísel, sjálfs-

skiptur. Mjög vel útbúinn bíll.

Okkar verð 8.900.000.

Rnr.127031.

LL

FIAT 500
SARDÍNUTOPPUR,

bensín, sjálfskiptur mjög vel
útbúinn bíll.

Okkar verð 2.980.000.
Rnr.127238.

BMW 320 D. Árgerð 2014,
ekinn aðeins 8 Þ.KM, Dísel,
sjálfskiptur.

Okkar verð 5.990.000.
Rnr.127295.

Klettháls 2 • 110 Reykjavík
S. 562 1717 • www.bilalif.is
Opnunartími
Virka daga kl. 10:00 - 18:00
Laugardaga kl. 10:00 - 14:00
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Sendibílar

Vinnuvélar

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

Subaru Impreza WRX Wagon. Árg
2006, ek. 143.000. 230 hestöfl,
2,5 l. vél. Beinskiptur með
shortshifter. Ótjónaður og skoðaður
án athugasemda. Næstum allt
endurnýjað sem hægt er. Verð
1.850þús Engin skipti en hlustað á
tilboð. Sími 699 6129.

ÞJÓNUSTA

Vinnuvéla og
vörubíladekk

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Bílar óskast
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Bílalyftur- Dekkjavélar

Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum
einnig dekkjavélar (affelgunar og
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH
eigum enfremur vörubíla dekkjavél.
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

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

Hjólbarðar

Pípulagnir
Áratuga reynsla

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

Hreingerningar

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

Frábær dekkjatilboð

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

Varahlutir

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

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

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og
trésmíði. S. 616 1569
Tveir smiðir geta bætt við sig verkum í
nýsmiði og viðhaldi. S: 8617749
Múrarameistari og málarameistari
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í
s: 8966614

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is
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Nudd
Nudd

KEYPT
& SELT

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Spádómar

Til sölu

Sjónvarp

Húsnæði í boði

ATVINNA

15

TILKYNNINGAR

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

Til bygginga

www.leiguherbergi.is
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Atvinna í boði

Einkamál

Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

Harðviður til
húsabygginga.
Sjá nánar á: vidur.is

Spásími 908 6116

Ástir, fjármál og heilsa. Einkatímar í s.
823 6393 Sirrý.

SÁ Símaspá í
s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Geymið auglýsinguna. Er
á facebook: SÁ

Spásíminn 908 5666

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

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. JS
Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897
4996 & 699 2502. Opið virka daga
8-18 og laugardaga 10-16

Til leigu á aðeins 1000
kr fm!

129 - 5000 fm bil með allt að 9
m lofthæð, stórar innkeyrsludyr,
góð malbikuð lóð, og greið
aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Nudd

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

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Viðgerðir
Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta.
Sækjum og skilum. Casa-Raf ehf S.
845 5976

Save the Children á Íslandi

KK/KK + KK

Atvinna óskast

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

HEILSA

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

Vantar þig smiði,
múrara, málara eða
járnabindingamenn?

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

Tveir karlmenn, par, vilja kynnast KK
eða KK+KK pari. Rauða Torgið, s. 9052000 eða 535-9920, augl.nr. 8865
KK leitar kynna við heitan KK. Rauða
Torgið, s. 905-2000 eða 535-9920,
augl.nr. 8473
Íslensk nuddkona býður upp á gott
nudd. Rauða Torgið, s. 905-2000 eða
535-9920, augl.nr. 8613
Skyndikynni á símatorgi. 100% leynd.
RaudaTorgid.is

Nudd?

Ert þú nuddkona? Auglýstu þjónustu
þína hjá Íslendingum.eu. Sláðu inn
“Nudd.eu” fyrir nánari upplýsingar.

heilsa

TANTRA NUDD

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is s.
868 7204.

Óskast keypt
Staðgreiðum og lánum
út á: gull, demanta,
vönduð úr og málverk!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

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

Trönuhraun 10, Hfj.

Herb. með húsgögnum sér baðherb.,
neti, tv, aðgengi að sameiginlegu
eldhúsi og þvottahúsi til leigu frá 01.
okt - 01. maí. Uppl. í s. 899 7004 og
bh@vigri.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

Ökukennsla

tilkynningar

Geymsluhúsnæði

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

Geymslur.com

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

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

HÚSNÆÐI

ÍBÚASAMRÁÐ Á KÁRSNESI
HVERFISÁÆTLUN KÁRSNESS

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

www.buslodageymsla.is

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

Leigumiðlanir

GEYMSLULAUSNIR.IS

Gullfallegt atvinnuhúsnæði til leigu.
Laugavegi 163, 70,7 fm. Uppl í síma
5534400

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

til sölu

Boðað er til samráðs með íbúum og
öðrum hagsmunaaðilum á Kársnesi
vegna vinnu við Hverfisáætlun Kársness
miðvikudaginn 18. nóvember
kl. 17:00 - 18:30 í Kársnesskóla við
Vallargerði, gengið inn austanmegin.

Dagskrá fundarins:
•
•
•
•
•

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Ávarp Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri.
Aðalskipulag Kópavogs
Birgir H. Sigurðsson skipulagsstjóri.
Hverfisáætlun Kársness
Sólveig H. Jóhannsdóttir.
Samráð með íbúum, vinnufundur.
Lokaorð, bæjarfulltrúarnir Hjördís Ýr
Johnson og Sverrir Óskarsson.

Í hverfisáætlun er fjallað um byggð,
þjónustu, umhverfi, umferð og íbúa, auk
nánari skilgreininga og ákvæða fyrir hvert
hverfi. Þar gefst íbúum frekari kostur á að
taka þátt í að móta sitt nánasta umhverfi.
Húsið opnar kl. 16:30, nánari upplýsingar
má nálgast á heimasíðu verkefnisins
www.kopavogur.is/hverfisskipulag

Í HVERNIG HVERFI VILT ÞÚ BÚA?
TAKTU ÞÁTT - LÁTTU Í ÞÉR HEYRA.
Höfðabakki 9,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

Skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs

kopavogur.is

tímamót
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Merkisatburðir

1532 Francisco Pizarro og menn hans taka Atahualpa Inkakonung
til fanga.
1621 Páfi gefur út tilskipun um að fyrsti janúar skuli verða fyrsti
dagur ársins.
1632 Gústaf annar Adolf Svíakonungur fellur í
orrustunni við Lützen.
1907 Stytta Einars Jónssonar af Jónasi
Hallgrímssyni er afhjúpuð við Amtmannsstíg.
1917 Reykjavíkurhöfn er formlega
tekin í notkun.
1930 Austurbæjarskóli tekur til starfa.
1930 Lúðrasveitin Svanur er stofnuð.
1946 Jarðneskar leifar Jónasar Hallgrímssonar eru jarðsettar í þjóðargrafreitnum.
1972 Heimsminjaskrá UNESCO er sett á stofn.
1996 Dagur íslenskrar tungu er haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn.

Hjördís Erna Sigurðardóttir er mikill áhugamaður um orð og finnst gaman að safna orðum um alls konar hluti. Fréttablaðið/Vilhelm

Um 150 manns komu saman hjá Póstdreifingu á laugardaginn, þáðu
veitingar og hlustuðu á tónlist. Fréttablaðið/Daníel Þór Ágústsson

Blaðberar komu
saman til að fagna
Blaðberum gafst á laugardaginn
tækifæri til þess að fagna saman
og skoða aðstæður hjá Póstdreifingu, sem sér meðal annars um
dreifingu á Fréttablaðinu. „Við
höfum haldið þetta einu sinni á
ári til þess að hvetja fólkið okkar
og leyfa því að kynnast starfseminni hjá okkur. Þetta eru aðilar
sem vinna hver í sínu hverfi og
hittast aldrei. Þarna fá þeir tækifæri til að hittast,“ segir Hannes

Hannesson, framkvæmdastjóri
hjá Póstdreifingu. Hannes segir
að þegar vetrar verði starf blaðberanna erfiðara en ella. Því
hvetur hann fólk til þess að hafa
ljós kveikt í anddyrum og gæta
þess að snjór og hálka torveldi
ekki blaðberum starfið. Ljósmyndari Fréttablaðsins smellti
nokkrum myndum af blaðberum og má finna myndasafn
á Vísi. – jhh

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigríður Stefánsdóttir
(Hidda)
Suðurlandsbraut 58,

lést 2. nóvember á Landspítalanum
í Fossvogi. Útför hennar hefur farið fram.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk á deild B7 fyrir góða
umönnun í veikindum hennar.
Guðrún Karlsdóttir
Jens Hilmarsson
Ásta Sigrún Karlsdóttir
Stefán Örn Karlsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jónína Magnúsdóttir
Rauðalæk 32,

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík
27. október sl., verður jarðsungin frá
Laugarneskirkju 18. nóvember nk. og
hefst athöfnin kl. 13.
Svandís Árnadóttir
Sævar H. Jóhannsson
Gylfi Vilberg Árnason
Soffía Guðlaugsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Fagna degi íslenskrar
tungu í nítjánda sinn
Viðurkenningar og verðlaun verða veitt í bókasafni Mosfellsbæjar í dag í tilefni þess að
dagur íslenskrar tungu er haldinn hátíðlegur í nítjánda sinn. Hjördís Erna Sigurðardóttir
sagnfræðingur er annar skipuleggjenda dagsins og segist hún vera full tilhlökkunnar.
Mikil hátíðardagskrá er víða um land í
dag í tilefni dags íslenskrar tungu sem nú
er haldinn í nítjánda sinn, á fæðingardegi Jónasar Hallgrímssonar.
„Þetta er í þriðja sinn sem ég er með
þetta verkefni ásamt Jóhannesi Bjarna
Sigtryggssyni og höfum við unnið
með menntamálaráðuneytinu. Í ár
þá ákváðum við að prufa dálítið nýtt
og hefur dagurinn ákveðið þema í ár,
veðurorð. Ég er sjálf mikill áhugamaður
um orð og finnst gaman að safna orðum
um alls konar hluti,“ segir Hjördís Erna
Sigurðardóttir, sagnfræðingur og skipuleggjandi hátíðardagskrárinnar.
Í ár verður dagurinn haldinn hátíðlegur með hátíðardagskrá á vegum
mennta- og menningarmálaráðherra
í bókasafni Mosfellsbæjar. Þar að auki
verður dagskrá í Árnagarði Háskóla
Íslands á vegum Mímis, félags stúdenta í
íslenskum fræðum, málþing í Hallgrímskirkju um Viðeyjarbiblíu, fyrsti áfangi

Stóru upplestrarkeppninnar og dagskrá
í Háskólanum á Akureyri svo fátt eitt
sé nefnt. Þar að auki verður dagskrá í
skólum og á bókasöfnum víða um land.
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra mun flytja ávarp í Mosfellsbæ
auk þess sem verðlaunahafarnir tveir,
þeir sem hljóta Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar og Sérstaka viðurkenningu
fyrir stuðning við íslenska tungu, verða
kynntir og munu flytja ávarp.
Orðaforði Íslendinga er áberandi í
hátíðardagskránni. Auk þess sem veðurorðin eru þema dagsins munu Samtökin
’78 einnig fjalla um mikilvægi hinsegin
orðaforða í Árnagarði.
Hátíðarhaldarar óskuðu eftir því að
Íslendingar sendu þeim sín uppáhaldsveðurorð og verða nokkrum þeirra
gerð skil. „Þó nokkuð margir komu
með skemmtileg veðurorð, sum mjög
fáheyrð. Þau eru oft landshlutaskyld
og merking þeirra líka. Þetta var bara

Þ etta g e r ð i st: 16. n óv e m b e r 1807

Skáldið Jónas Hallgrímsson fæðist
Jónas Hallgrímsson, ljóðskáld og náttúrufræðingur, fæddist þennan dag árið 1807
að Hrauni í Öxnadal.
Hann orti ljóð, skrifaði sögur, þýddi
verk, smíðaði nýyrði og kannaði íslenska
náttúru. Verk hans mörkuðu djúp spor í
Íslandssöguna.
Að loknu stúdentsprófi frá Bessastaðaskóla fluttist Jónas til Kaupmannahafnar
í frekara nám. Þar lagði hann stund á
lögfræði, náttúrufræði og bókmenntafræði og er hann þekktastur fyrir störf sín
á síðastnefndum sviðum.
Skáldið skildi eftir sig fjöldann allan af
verkum sem mörg hver birtust í Fjölni,
tímariti sem hann ritstýrði.
Jónas lést í Kaupmannahöfn árið 1845.

»

Ástarstjörnu
yfir Hraundranga
skýla næturský.
Hló hún á himni,
hryggur þráir
sveinn í djúpum dali.
(Úr Ferðalokum, 1845)

Við megum ekki týna
uppáhaldsorðum okkar
eins og til dæmis orðinu hundslappadrífa. Það væri þyngra en
tárum taki.
Hjördís Erna Sigurðardóttir
sagnfræðingur

mjög skemmtilegt að fá að kasta þessu
út í samfélagið og fá svona viðbrögð því
íslenskan væri fátækleg ef við hefðum
bara þessa stóru hatta, gott veður og
vont veður. Þá myndi vanta falleg blæog tilbrigðaorð um allt þar á milli,“ segir
Hjördís.
„Við megum ekki týna uppáhaldsorðum okkar eins og til dæmis orðinu
hundslappadrífa, það væri þyngra en
tárum taki.“ thorgnyr@frettabladid.is

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

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

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

Viðar

Ísak

Stefán

Sigurður

Guðrún Hulda Ellert

Jón Gústaf

Örn

Garðar

vidar@tingholt.is

isak@tingholt.is

stefan@tingholt.is

sos@tingholt.is

gudrun@tingholt.is

jonni@tingholt.is

orn@tingholt.is

gardar@tingholt.is

Lögg. fasteignasali Sölustjóri
gsm 898 4477
gsm 822 5588

METUM SAMDÆGURS

Sölumaður
gsm 660 7761

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

sölumaður
gsm 772 1757

• FRÍTT VERÐMAT • ENGIN SKULDBINDING

sölumaður
gsm 696 7070

FASTEIGNASALA Í

sölumaður
gsm 853 9779

38
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Guðmundur Jónsson hdl. og lögg. Fasteignasali

FANNAFOLD 73

Suðurengi 28 - Raðhús á Selfossi
S

Vorum að fá í einkasölu fallegt 252 fm einbýlishús
á góðum útsýnisstað við Fannafold 73 í Reykjavík.
Húsið er á tveimur hæðum og er 70 fm bílskúr með
geymslu á neðri hæð, en íbúðarrými er allt á efri
hæð. Fjögur svefnherbergi. Tvær stórar bjartar
stofur og sólskáli. Parket og flísar á gólfum.
Glæsilegt útsýni yfir sundin.

Ú
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30.

- EINBÝLI MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI

Eignin er laus
fljótlega.
OPIÐ HÚS, þriðjudaginn 17. Nóv. Kl 17:30 – 18:30
Fallegt 4ra herb. 130,6m² raðhús á einni hæð með 28m² bílskúr. Húsið er vel
staðsett í rótgrónu og skjólsælu hverfi innst í botnlanga. Mjög stutt er í alla
þjónustu s.s. skóla, leikskóla og verslanir. Verð 26,9 millj.

Verð 67 millj.

Vesturströnd 23 – Raðhús á Seltjarnarnesi
PIÐ

O

GARÐATORGI 7,
210 GARÐABÆ

S

HÚ

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is
Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali • Sigurður J. Tyrfingsson lögg.fasteignasali

Baugakór 19, Kópavogur

Ásbúð 52 Garðabæ

ÚS

ÚS

H
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OPIÐ HÚS, þriðjudaginn 17. Nóv. kl 17:30-18:30
Fallegt 213,3m² raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Frábært útsýni yfir Esjuna,
Skagann, Snæfellsnes ofl. Auðvelt er að útbúa útleigueiningu á jarðhæð. Skjólsæll
suðurgarður í góðri rækt. Stutt er í alla þjónustu, s.s. skóla, verslanir ofl.
Verð 71,9 millj.
Vegna mikillar sölu getum við tekið við öllum gerðum eigna á skrá:
Hafðu samband við okkur í síma 519-2555 eða
eignamarkadurinn@eignamarkadurinn.is www.eignamarkaðurinn.is, Ármúli 6, 108 Reykjavík

Opið hús mánudadag 16. nóv. frá kl. 17:30-18:00
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 115,4 fm íbúð á 2.
hæð með sérinngangi af svölum, enda íbúð! Stæði í
upphitaðri bílageymslu. Mjög vel staðsett íbúð í barnvænu
hverfi. Verð 39,8 millj. Nánari upplýsingar; Sigurður löggiltur fasteignasali, s: 898-3708, sigurdur@gardatorg.is

Stærsti fasteignavefur landsins

Opið hús mánudag 16. nóv 17:15 – 17:45
Snyrtilegt 243,6 fm einbýlishús með rúmgóðum tvöföldum
bílskúr á góðum stað í Garðabæ. Stórar timburverandir
með skjólveggjum, heitur pottur. Laust við kaupsamning.
Verð 63 millj. Nánari upplýsingar veitir Steinar
s. 898-5254, steinar@gardatorg.is

HOFTEIG 20, jarðhæð
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

H
PIÐ

ÚS

O

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu.
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins, innan af því er rúmgott hol og inn
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla, baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð. Í eldhúsi er viðarinnrétting,
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

VESTURGATA
7 íbúð 409 – ELDRI BORGARAR
Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast.
Sigríður og
Gunnlaugsdóttir
Borgir sími 588-2030 kynna:
Mjög rúmgóða
vel skipulagða ca 73 fm tveggja
herbergja íbúð á þrijðu hæð í lyftuhúsi fyrir 67 ára og eldri í miðbænum. Íbúðin er
laus til afhendingar. Sameign er góð. Geymsla í íbúð og einnig er sérgeymslu í
rislofti. Ýmis þjónusta er í húsinu m.a. er matsalur, bókasafn, heilsugæsla,
hárgreiðslustofa, samkomusalur og fl. Ásett verð 28,8milj.
Nánari upplýsingar einnig utan skrifstofutíma s. 896-8030

fasteignir.is

á

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir
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veður

Veðurspá Mánudagur
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myndasögur

M Á NU D A GU R

Gert er ráð fyrir norðaustan hvassviðri eða stormi, einna hvassast á Vest
fjörðum og við suðausturströndina, en mun hægari suðvestan til fram undir
kvöld. Þessu fylgir rigning eða slydda og snjókoma til fjalla, en líklega alveg
þurrt sunnan- og suðvestanlands. Hiti 0 til 5 stig víðast hvar.

Krossgáta

LÁRÉTT
2. samtök
6. umhverfis
8. kæla
9. upphaf
11. fyrir hönd
12. þátttakandi
14. mergð
16. hvað
17. fugl
18. hylli
20. persónu
fornafn
21. högg

Sudoku
LÓÐRÉTT
1. barrtré
3. golf áhald
4. tré
5. fley
7. fyrtast
10. málmur
13. kvk. nafn
15. ættgöfgi
16. rámur
19. í röð

LÁRÉTT: 2. stef, 6. um, 8. ísa, 9. rót, 11. pr, 12. aðili,
14. gnótt, 16. ha, 17. ari, 18. ást, 20. ég, 21. stuð.
LÓÐRÉTT: 1. fura, 3. tí, 4. espitré, 5. far, 7. móðgast,
10. tin, 13. lóa, 15. tign, 16. hás, 19. tu.
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Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita línu, bæði lárétt
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar
1-9 og aldrei má tvítaka neina
tölu í röðinni. Lausnin verður birt
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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Gunnar Björnsson

Jóhann Hjartarson (2.529) átti leik
gegn Afrim Fejzullah (.2332) frá
Kósóvó á EM landsliða sem fram
fer í Höllinni.

þung
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Lausn síðustu sudoku↓
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Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli

Svartur á leik
34. … Bxg2! 35. Dc1 (35. Hxg2 Hb1+
og mátar) 35. … Bxh3+ og hvítur
gafst upp. Mikil stemming er í
Höllinni þar sem mótið er í fullum
gangi. Heimsmeistarinn Magnus
Carlsen mætti til leiks í gær.
www.skak.is: Fjórða umferð í dag.

Já, ókeeeei … 27? Nei vá.
sagðistu ekki Þú hefur
vera 27 ára á lesið vitTinder-pró
laust.
fílnum þínum? Ég er 37!

Það á að gefa börnum brauð…

Eiginlega er ég
47 ára. Sem er
náttúrulega
nýja 37.

Já,
einmitt …
Nú jæja …

57. ÉG ER
57 ÁRA!

Ég má ekki vera að því Ég er ekki
að eyða tíma í svona. deginum
Eina skilyrðið sem ég eldri en
57!
set fyrir sambandi er
heiðarleiki!
57 er fínn
aldur!

Gelgjan
Jæja elskan. Nú
skalt þú ganga
frá þessu.

Vandað sjónvarpsefni og fjarskipti á frábæru verði

FÁRÁNLEGA
FLOTTUR PAKKI

365.is
Sími 1817

… og þrettán
mánaða

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

… Gakktu upp stigann með
fötin í báðum höndum. Þegar
þú kemur í næst efstu
tröppuna skaltu fara að huga
að beygju, sem þú tekur þó ekki
fyrr en síðasta trappan hefur
verið tekin. Þá tekurðu 90 gráða
snúning og gengur út ganginn.
Staðnæmist við þröskuldinn á
herberginu þínu, stígur yfir hann
og opnar þetta stóra brúna með
fjórum löngum hurðum og einum
spegli. Þar raðarðu fötunum í
hillu, að eigin vali.

Eftir að hafa
tekið til í
Þú ert ekkert
stiganum og
að gefa
dröslast með
honum mikinn heilu tonnin af
séns?
hreinum fötum,
oftar en ég kæri
mig um, hef ég
ákveðið að sénsar
eru ekki í boði

Barnalán
Hannes
minn …

Andskotans
smámunasemi.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Snýst þetta um
atvikið í skólanum
í dag?

Nei, ég ætlaði bara
að segja þér hvað
ég var að baka
fyrir okkur

Ó! Ókei.
Mergjað!

Svo það var eitthvað sem gerðist
i skólanum í dag?

Nei, guð. Ekkert
sem þú hefur hugmynd um.

61,1%
íbúa á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 12–80 ára lesa
Fréttablaðið daglega.*

61,1% lesa
Fréttablaðið

26,9% lesa
Morgunblaðið

Sá fjöldi myndi fara langt með að fylla
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

Skv. prentmiðlakönnun Gallup, júlí–sept. 2015.

Allt sem þú þarft ...
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MÁNUDAGUR


TOTAL FILM

Miðasala og nánari upplýsingar


EMPIRE

POWERSÝNING
POWERSÝNING
KL. 10
10
KL.





DAILY MIRROR

THE TIMES







Ó

DAILY TELEGRAPH

SÝND Í 4K!
SÝND Í 4K!

N
F

U

D I
R

E S E L
D A R R

I
- GUARDIAN



- THE TIMES

CINEMABLEND

 
ROGER EBERT

THE TELEGRAPH

GUARDIAN

V I
L A

DEN OF GEEK

Frá leikstjóra Viltu Vinna Milljarð? og
handritshöfundi The Social Network

EGILSHÖLL

Á
ÁLFABAKKA

TILBOÐ KL 1:50
LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar
SPECTRE
4, 7, 10(P)
HANASLAGUR
1:50, 3:50
Sýningartímar
LAUGARÁSBÍÓ
JEM AND THE HOLOGRAMS 5
SPECTRE
5, 7, 10(P)
CRIMSON
PEAK
10:30
HANASLAGUR
4:50
EVEREST
JEM AND THE HOLOGRAMS 8
5
SICARIO
8,
10:30
CRIMSON PEAK
10:30
HOTEL
TRANSYLVANIA
2
1:50,
EVEREST
8 6
PAN
2
SICARIO
8, 10:30

STEVE JOBS
STEVE JOBS VIP
SCOUTS GUIDE
THE LAST WITCH HUNTER
PAN ÍSLTAL 2D
PAN ÍSLTAL 3D
PAN ENSKT TAL 2D
LEGEND
EVEREST 2D

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

KL. 5 - 8 - 10

SPECTRE
THE LAST WITCH HUNTER
PAN ÍSLTAL 2D
BLACK MASS
THE INTERN

KL. 5:20 - 8:30

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


TIME OUT LONDON


THE NEW YORKER

KL. 5:30

KL. 5:30 - 8
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI

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

AKUREYRI

STEVE JOBS
SCOUTS GUIDE
THE LAST WITCH HUNTER
PAN ÍSLTAL 3D

SPECTRE
SCOUTS GUIDE
THE LAST WITCH HUNTER
PAN ÍSLTAL 2D
EVEREST 2D

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

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

STEVE JOBS
SPECTRE

KL. 5:30

KVIKMYND EFTIR

JACQUES AUDIARD

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



LEIKSTJÓRA RUST AND BONE OG A PROPHET

DHEEPAN
GULLPÁLMINN

SIGURVEGARI CANNES 2015

TIME OUT LONDON

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

KL. 8 - 10:30
KL. 7 - 10:10

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
16. nóvember 2015

HITABLÁSARAR

Fyrirlestar

Þessir einu sönnu gæða hitablásarar.
Bjóðum úrval alvöru hitablásara bæði fyrir
gas og diesel/steinolíu.
Eigum líka hitastilla fyrir MASTER hitablásara.
Viðurkennd viðgerða- og varahlutaþjónusta.

ÞÓR HF
ÞÓR HF

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Vefsíða:
Lónsbakka
601 Akureyri www.thor.is
Sími 568-1555

Hvað? Kína og seinni heimsstyrjöldin
Hvenær? 12.00
Hvar? Lögberg, stofa 201
Konfúsíusarstofnunin Norðurljós og KÍM standa fyrir fyrirlestri
sænska fræðimannsins Peters
Harmsen um Kína og seinni heimstyrjöldina.

Upplestur
Hvað? Upplestur og spjall
Hvenær? 17.15
Hvar? Bókasafn Kópavogs, Hamraborg 6a
Eydís Blöndal og Adolf Smári Unnarsson kynna og lesa upp úr nýjum
ljóðabókum sínum, Tíst og bast og
Wifi ljóðin.

Sýningar

eiki
l
i
s
æ
l
g
g
æði o

G

Finndu okkur
á facebook

f hágæða

t úrval a
endalaus

flísum

lísabúðin

F

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Hvað? Kæra Guðrún
Hvenær? 10.00
Hvar? Borgarbóka
safnið í Kringlunni
Guðrún Helgadóttir, einn
ástsælasti rithöfundur á Íslandi,
varð 80 ára nú í
haust. Af því tilefni fer fram sýning
í Borgarbókasafninu í
Kringlunni, þar sem myndskreytingar úr bókum hennar,
ásamt tilvitnunum í bækurnar sem
og brot úr viðtölum við Guðrúnu
eru til sýnis.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-20

Stúlkurnar á Kleppj.
18:00
Macbeth IS SUB
18:00, 22:00
Brand New Testament IS SUB 20:00
Þrestir ENG SUB
20:00
Love 3d
22:15

Perlur úr kvikmyndasögu póllands:
Czasem śnię, że latam ENG SUB 18:00
Róża ENG SUB
20:00
Miś ENG SUB
22:00

Hvað? Hver var Jónas?
Hvenær? 15.00
Hvar? Menningarhús, Grófinni
Í tilefni af því að í dag er Dagur
íslenskrar tungu, verður
sýnd heimildarmynd um
afmælisbarn dagsins,
Jónas Hallgrímsson,
sem kvikmyndafyrirtækið Lífsmynd
gerði í tilefni af 200
ára fæðingarafmæli
þjóðskáldsins árið
2007. Meðal leikenda
eru Steinn Ármann
Magnússon, Valdimar
Flygering og Þröstur Leó
Gunnarsson.

Keppni
Hvað? Evrópukeppni í Skák 2015
Hvenær? 15.00
Hvar? Laugardalshöll
Evrópukeppni landsliða
í skák er stærsti skákviðburður hérlendis síðan
einvígi aldarinnar var
haldið í Laugardalshöll
1972. Hingað til landsins
eru komnar nánast allar
helstu stórstjörnur Evrópu.
Ber þar hæst sjálfan heimsmeistarann í skák, Magnus Carlsen.
Miðaverð er 1.400 krónur.

Tónlist
Hvað? Mánudjass
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra
Mánudagskvöld eru djasskvöld
á Húrra. Þar er hljómsveit sem
leikur ljúfa djasstóna og stemning
að jafnaði góð. Allir eru velkomnir
upp á svið að láta ljós sitt skína.
Hvað? DJ De La Rosa þeytir skífum
Hvenær? 22.00
Hvar? Kaffibarinn
DJ De La Rosa ætlar að skemmta
sér og öðrum með skífuþeytingum
á Kaffibarnum í kvöld.
Hvað? Roland Hartwell leikur ljúfa
tóna
Hvenær? 22.00
Hvar? American Bar
Roland Hartwell verður með gítarinn að
vopni á American
Bar í kvöld.
Hvað? Trúbadora
stemning
Hvenær? 22.00
Hvar? English Pub
Ingi Valur og
Tryggvi ætla að sjá
um að skemmta gestum
á English Pub í kvöld með sannkallaðri trúbadorastemningu.

70

ára

AfMælis- og styrktArtónleikAr
HollvinAsAMtAkA reykjAlundAr
í GrafarvoGskirkju 24. nóvember kl. 20
fram koma

Miðar fást á eftirtöldum stöðum:
N1 Mosfellsbæ, N1 Grafarvogi, N1 Ártúnsbrekku
(báðar stöðvar). Einnig er hægt að tryggja sér
miða á Midi.is og með því að hringja í
síma 585 2000 hjá Reykjalundi.

raggi bjarna og Þorgeir Ástvalds
Hilmar Örn agnarsson og kórar
Miðaverð kr. 4000.
vala Guðna og Þór breiðfjörð
karlakór reykjavíkur
Þórunn lárusardóttir
undirleikarar
Páll óskar og monika
jónas Þórir
Gunnar Þórðarson
kjartan valdimarsson
bubbi morthens
anna Guðný Guðmundsdóttir
egill ólafsson
Kynnir verður grínistinn
Diddú
Þorsteinn Guðmundsson

22

Dagskrá

M e n n i n g ∙ F R É T TA B L A ð i ð

16. nóvember 2015

MÁNUDAGUR

Mánudagur

| 20:15
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 galdra, álög,
fjölkynngi, forneskju, fordæðuskap, kukl, særingar, töfra,
seiðskratta og fleira.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 19:25
GRAND DESIGNS

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

| 20:40
PROOF

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

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.30 Hot in Cleveland
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Matargleði Evu
10.50 Baby Daddy
11.20 Á uppleið
11.50 Harry’s Law
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.30 Dallas
15.15 Pretty Little Liars
16.00 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.30 Tommi og Jenni
16.55 How to Live with Your Parents for the Rest of Your Life
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.25 Grand Designs
20.15 Hindurvitni
20.45 Proof
21.30 The Knick
22.30 The Leftovers
23.30 Daily Show: Global Edition
23.55 The Big Bang Theory
00.15 Empire
00.55 Public Morals
01.40 Legends
02.25 Last Week Tonight with John
Oliver
02.55 Bones
03.35 Forever
 pennu04.20 Special Forces S
mynd frá 2011 með Diane
Kruger og Djimon Hounsou í
aðalhlutverkum. Elsa Casanova
er fréttaritari í Afganistan. Henni
er rænt af talíbönum og hennar
bíður ekkert nema dauðinn,
nema að sérsveit nái að bjarga
henni úr höndum hryðjuverkamannanna.

16.50 Cristela
17.10 Project Runway
17.55 One Born Every Minute
18.45 Pretty Little Liars
19.30 Who Do You Think You Are?
20.15 Hell’s Kitchen
21.00 My Dream Home
21.55 The Mysteries of Laura
22.40 Vampire Diaries
23.20 Witches of East End
00.00 Who Do You Think You Are?
00.45 Hell’s Kitchen
01.30 My Dream Home
02.15 The Mysteries of Laura
02.55 Vampire Diaries
03.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.20 Another Happy Day
13.20 The Clique
14.50 Dirty Rotten Scoundrels
16.40 Another Happy Day
18.40 The Clique
20.10 Dirty Rotten Scoundrels
Frábær grínmynd þar sem
þeir félagar Steve Martin og
Michael Caine fara á kostum
sem svikahrapparnir Lawrence
og Freddie. Þeir gera tilraun til
að vinna saman en með lélegum
árangri þar til þeir átta sig á því
að bærinn sem þeir búa í við
Miðjarðarhafið er ekki nógu stór
fyrir þá báða.
22.00 Anchorman 2: The Legend
Continues
00.00 The Da Vinci Code K
 vikmyndagerð vinsælustu spennusögu síðari ára, Da Vinci-lykilsins. Óskarsverðlaunaleikarinn
Tom Hanks leikur dulmálsfræðinginn Robert Langdon
sem tekur að sér að rannsaka
dularfullt morð á safnverði á
Louvre-safninu, morðgáta sem
reynist svo tengjast fornri leynireglu, leitinni að hinum heilaga
gral og leyndardómnum á bak
við Maríu Magdalenu.
02.55 Abduction
04.40 Anchorman 2: The Legend
Continues

sport
10.40 Svíþjóð - Danmörk
12.20 Formúla 1 - Brasilía
14.40 NY Giants - New England
Patriots
17.00 Ungverjaland - Noregur
18.40 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
19.05 Markaþáttur Meistaradeildar
Evrópu í handbolta
19.35 Írland - Bosnía B EINT
21.50 Toronto - New Orleans
23.40 Celje - Vezsprém

| 21:25
THE KNICK

Læknavísindin voru ekki langt
á veg komin á Knickerbocker
sjúkrahúsinu í upphafi 20.
aldar og yfirskurðlæknirinn
var háður eiturlyfjum.

Stöð 2

TTARÖÐ
FYRRI ÞÁ
N
MARAÞO
Á STÖÐ 2

| 22:15

sport 2

THE LEFTOVERS

12.30 Man. Utd. - Liverpool
14.10 Bournemouth - Newcastle
15.50 Premier League Review
16.45 Football League Show
17.15 Messan
18.35 Alan Shearer
19.05 Liverpool - Man. Utd.
20.50 Premier League World
21.20 Man. City - Aston Villa
23.00 PL Classic Matches: Arsenal Liverpool, 2003
23.30 Aston Villa - Man. City

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

| 22:00
ANCHORMAN:
THE LEGEND CONTINUES

Geysivinsæl gamanmynd
með einum eftirsóttasta
gamanleikaranum í dag,
Will Ferrell.

golfStöðin
09.00 PGA Tour
12.00 Golfing World
12.50 PGA Tour
15.50 Inside the PGA Tour
16.15 Golfing World
17.05 The Open Official Film
18.00 PGA Tour - Highlights
18.55 PGA Tour
21.55 The Open Official Film
22.50 PGA Tour - Highlights

| 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.

07.00 Ævintýri Tinna
07.23 Ofurhundurinn Krypto
07.47 Latibær
08.00 Ljóti andarunginn og ég
08.25 Lukku-Láki
08.47 Ævintýraferðin
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Doddi litli og Eyrnastór
09.55 Tommi og Jenni
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveins
10.49 UKI
10.54 Rasmus Klumpur og
félagar
11.00 Ævintýri Tinna
11.23 Ofurhundurinn Krypto
11.47 Latibær
12.00 Ljóti andarunginn og ég
12.22 Lukku-Láki
12.44 Ævintýraferðin
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Doddi litli og Eyrnastór
13.55 Tommi og Jenni
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveins
14.49 UKI
14.54 Rasmus Klumpur og
félagar
15.00 Ævintýri Tinna
15.23 Ofurhundurinn Krypto
15.47 Latibær
16.00 Ljóti andarunginn og ég
16.22 Lukku-Láki
16.44 Ævintýraferðin
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.45 Doddi litli og Eyrnastór
17.55 Tommi og Jenni
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveins
18.49 UKI
18.54 Rasmus Klumpur og
félagar
19.00 Strumparnir 2

gullStöðin
17.30 The Big Bang Theory
17.50 Friends
18.15 New Girl
18.40 Modern Family
19.05 Super Fun Night
19.30 Sjálfstætt fólk
20.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.35 Sisters
21.35 Klovn
22.00 The 100
22.40 Dallas
23.25 Fringe
00.10 Super Fun Night
00.30 Sjálfstætt fólk
01.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.35 Sisters
02.25 Klovn
02.50 The 100
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
17.15 Ísþjóðin með Ragnhildi
Steinunni
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Hvolpasveitin
18.24 Loppulúði, hvar ertu?
18.37 Skúli skelfir
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Myndun heimsálfanna
21.00 Brúin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Evrópumót landsliða í skák
22.35 Meistari dansins
23.35 Scott og Bailey
00.20 Kastljós
00.50 Fréttir
01.05 Dagskrárlok

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 Design Star
09.50 Million Dollar Listing
10.35 Pepsi MAX tónlist
13.20 Cheers
13.45 Dr. Phil
14.25 The Office
14.50 Scorpion
15.35 America’s Funniest Home
Videos
16.00 Bundesliga Highlights Show
16.55 Jane the Virgin
17.40 Dr. Phil
18.20 The Tonight Show
19.00 Skrekkur 2015
21.00 Hawaii Five-0
21.45 CSI: Cyber
22.30 The Tonight Show
23.10 The Late Late Show
23.50 Blood & Oil
00.35 Wicked City
01.20 Hawaii Five-0
02.05 CSI: Cyber
02.50 The Tonight Show
03.30 The Late Late Show
04.10 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.

krakkaStöðin

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
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Ný nudaga og fimmtudaga til jóla
alla má

GILDIR
Á MEÐAN
BIRGÐIR
ENDAST

35

til 18. nóvember 2015

%ur

t
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298

kr.
pk.

Verð áður 458 kr. pk.
GM Cocoa Puffs lítill,
335 g

Sérð þú hvaða tilboð
leynist í næsta pakka?
Fylgstu með á
fimmtudaginn.

Fylgstu með Jóladagatalinu á facebook síðu Krónunnar – Jólaleikur í hverri viku

Lífið
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Bandarísk kona með
Lord Pusswhip flúr
Aðdáandi rapplistamannsins Lord Pusswhip tengdi svo mikið við
tónlistina hans að hún fékk sér húðflúr á fótlegginn með nafni hans.

Stórhöfða 23 | sími 415 1500
www.simafelagid.is | simafelagid@simafelagid.is

„Það er rosa spes, sýnir manni
hvað máttur internetsins getur
verið mikill,“ segir tónlistarmað
urinn Þórður Ingi Jónsson, betur
þekktur sem Lord Pusswhip, um
þá staðreynd að bandarísk kona
fékk sér húðflúr með listamanns
nafninu hans. Hin bandaríska
Kitty Bailey lét flúra orðin: „Lord
Pusswhip is Wack“ á fótlegg sinn,
sem er titill nýútkominnar plötu
Þórðar.
„Hún hafði samband við mig
í gegnum netið í sumar því hún
sagðist tengja svo mikið við tón
listina. Síðan sendi hún mér skila
boð um daginn og sagðist ætla að
fá sér Lord Pusswhip tattú. Það
kom mér vægast sagt á óvart,“
útskýrir Þórður. Hann segir þó
fleiri tilviljanir tengjast þessari
sögu. „Já, ég hafði ákveðið að fá
mér mitt fyrsta tattú og það var
nánast alveg eins.“
Þórður er ánægður með við
brögðin við plötunni sem kom út
í lok síðasta mánaðar. „Þau hafa
verið mjög góð, bæði á Íslandi og
í útlöndum. En þetta var allt svo
mikið brölt og stúss að mig langar
bara að fara að einbeita mér að
næsta verkefni.“
Þórður er nú búsettur í Berlín
og segir hann tónlistina hafa haft
áhrif á það. „Já, ég flutti hingað
út af tónlistarsenunni án efa.
Ég mun spila í London 28. og
29. nóvember á opnunarkvöldi
plötuútgáfunnar Cosmic Seagull
Records, sem gaf plötuna mína út."
kjartanatli@365.is

Þórður Ingi Jónsson, eða Lord Pusswhip. Mynd/AnnaMaggý

  Hún hafði samband
  við mig í gegnum
netið í sumar því hún
sagðist tengja svo mikið
við tónlistina. Síðan
sendi hún mér skilaboð um
daginn og sagðist ætla að
fá sér Lord Pusswhip tattú.
Hér má sjá flúrið.

Á leið til S-Afríku og uppselt í Bretlandi

Áreiðanleg, traust og afkastamikil
fjarskiptanet og upplýsingakerfi
fyrir fyrirtæki

Hljómsveitin Of Monsters and
Men hefur staðið í ströngu undan
farna mánuði en sveitin er á tón
leikaferð um heiminn, til að fylgja
plötunni Beneath the Skin eftir.
Sveitin er um þessar mundir á
ferðalagi um Evrópu og kemur
fram á tónleikum í Köln í Þýska
landi í kvöld. Hún heldur svo af
stað til Bretlands þar sem hún
kemur fram á tíu tónleikum á Bret
landseyjum en uppselt er á þá alla.
U n d a n f a r n a r vi ku r h e f u r
hljómsveitin Mammút verið með
sveitinni á tónleikaferðalaginu
en Mammút er á leið á heim eftir
tónleikana í kvöld.
Of Monsters and Men er enn að
bóka tónleika í tónleikaferðina
sína sem nær í það minnsta fram
í júní. Á næsta ári er sveitin meðal
annars á leið til Suður-Afríku
og það í fyrsta sinn. Hún kemur
fram í Höfðaborg þann 30. mars
og Jóhannesarborg 2. apríl. Áður
en sveitin heldur til Suður-Afríku
kemur hún meðal annars fram
víðsvegar í Suður-Ameríku.
Fyrir skömmu lauk sveitin við
tónleikaferð sína um Bandaríkin
en lokahnykkurinn var spila
mennska í spjallþætti Ellenar
DeGeneres.
Þá kemur tónlist sveitarinnar
enn og aftur við sögu í sjónvarpi
því hún á lag í nýrri stiklu fyrir
bandaríska sjónvarpsþáttinn

Hljómsveitin Of Monsters and Men er á tónleikaferð um Evrópu um þessar mundir.
NordicPhotos/Getty

Nóg að gera

19

tónleikar á dagskrá hjá
Of Monsters and Men
fram að jólum.

Marvel’s Jessica Jones fyrir Net
flix. Lagið Thousand Eyes hljómar
í stiklunni, fyrir hefur sveitin átt

12

tónleikar eru nú þegar
bókaðir eftir áramót
fram að Secret Solstice.

lög í kvikmyndum á borð við The
Secret Life of Walter Mitty og The
Hunger Games: Catching Fire. – glp

MÁNUDAGUR

1 6 . n ó v e mb e r 2 0 1 5

25

L í f i ð ∙ F R É T TA B L A ð i ð

Pasta í rjómasósu með beikoni og sveppum
Hvað er betra á mánudögum en
að skella í fljótlegan, einfaldan og
gómsætan kvöldverð? Þessi pasta
réttur tikkar í öll réttu boxin.

Endið á að setja örlítið af cayennepipar fyrir smá hita.
Sjóðið pasta eftir leiðbeiningum á
pakkningu.
Blandið pastanu saman við pastasósuna og hrærið smá af pastavatninu saman við. Það skemmir
ekki fyrir að rífa parmesan yfir áður
en rétturinn er borinn fram en það
má þó vel sleppa því.
Uppskrift fengin af Ljufmeti.com

ÍSLENSKA/SIA.IS/MSA 77242 11/15

(fyrir 3-4)
250 g sveppir (1 box)
130 g beikon
1 laukur
2 dl sýrður rjómi
2 dl rjómi
1/2 grænmetisteningur
Salt og pipar
Smá af cayenne-pipar (má sleppa)

Aðferð

Skerið sveppina í fernt, hakkið
laukinn og skerið beikonið í bita.
Hitið smjör á pönnu og steikið
sveppina þar til þeir eru komnir
með góða steikingarhúð, bætið
þá lauk og beikoni á pönnuna og
steikið áfram þar til beikonið er fullsteikt og laukurinn orðinn mjúkur.
Hellið rjóma og sýrðum rjóma
yfir og látið sjóða við vægan hita í
nokkrar mínútur. Smakkið til með
grænmetiskrafti, salti og pipar.

ÍSLENSKUR

Adele sendir frá sér nýja plötu þann 20.
nóvember næstkomandi.

Adele alsæl

GÓÐOSTUR
– GÓÐUR Á BRAUÐ –

Söngkonan Adele sagði í viðtali
á dögunum að samband hennar
við Simon Konecki hefði hjálpað
henni við að komast yfir fyrr
verandi kærastann sinn.
Mörg af ástarlögum Adele eru
sögð hafa verið samin um fyrr
verandi kærastann hennar og
sambandsslit þeirra. Adele sagði í
viðtali að þrátt fyrir að það hljóm
aði kannski augljóst þá stæði hún í
þeirri trú að það væri hægt að læra
að elska á ný þegar maður yrði
ástfanginn á nýjan leik. Söngkonan
sagði að samband hennar við
Konecki og ástin sem þau deildu
gerði henni kleift að horfast í augu
við sinn fyrrverandi og segjast vera
komin yfir hann.
Adele og Konecki eiga saman
þriggja ára son en þau hafa verið
saman frá árinu 2012. Söngkonan
gaf í október út sitt fyrsta lag í þrjú
ár og er nú þriðju breiðskífu henn
ar, 25, beðið með eftirvæntingu en
áætlaður útgáfudagur hennar er
20. nóvember næstkomandi.

Selena setur
húsið á sölu

Poppsöngkonan unga, Selena
Gomez, hefur sett hús sitt í Kali
forníu á sölu.
Húsið keypti hún snemma
árs 2014 en það stendur nálægt
húsi fyrrverandi kærasta hennar,
Íslandsvinarins Justins Bieber.
Suttu eftir að Gomez keypti húsið
þurfti hún að kallar þrisvar á
lögregluna vegna eltihrellis sem
kominn var inn á lóðina og var
hann síðar handtekinn.
Söngkonan hefur átt
góðu gengi að fagna
undanfarið en nú
síðast kom hún fram
á tískusýningu Vict
oria’s Secret.
Í húsinu eru sex
svefnherbergi,
sjö baðherbergi,
líkamsræktar
stöð, gestahús,
sundlaug og
heilsulind
og er það til
sölu fyrir
2,8 millj
ónir breskra
punda.

NÚ Á SÉRSTÖKU
TILBOÐSVERÐI
FÁÐU ÞÉR BITA!
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Hafðu það
notalegt um jólin
Komdu í Dorma

MEIRA Á

dorma.is

NATURE’S DIAMOND
heilsurúm
Aukahlutur á
mynd: rúmgafl.

Nature’s Diamond heilsudýna
með Classic botni og löppum
nú á jólatilboði í Dorma.
Verðdæmi:
Stærð: 180x200 cm.

25%

Fullt verð: 204.900 kr.

AFSLÁTTUR

Þær Lilja, Unnur og Greta sjá um raddirnar fyrir Swing kompaní. Þær munu fara um allt land og koma við á yfir fimmtán
stöðum fyrir jól. Fréttablaðið/Anton Brink

Val um svart eða hvítt PU
leður eða grátt áklæði á botni.

Jólatilboð 180 x 200 cm

Aðeins 153.675 kr.

REST heilsurúm

15%

AFSLÁTTUR

Nature’s
af 120 x 200 cm á meðan
birgðir endast.
Rest heilsudýna með
Classic botni.
Stærð: 120x200 cm.

Konur eru konum bestar
„Bransinn of lítill fyrir samkeppni,“ segir Unnur Birna Björnsdóttir fiðluleikari um
samstarf tveggja vinsælustu fiðluspilandi poppsöngkvenna landsins sem munu
swinga saman fram að jólum en Greta Salome er með Unni í hljómsveitinni.

Fullt verð: 79.900 kr.

Aðeins 67.915 kr.

Val um svart eða hvítt PU
leður eða grátt áklæði á botni.

• Svæðaskipt pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• 320 gormar pr fm2

• Sterkur botn

• Góðar kantstyrkingar

SHAPE DELUXE
heilsurúm
m/classic botni
Shape deluxe heilsurúm:
• Lagar sig fullkomlega að líkama þínum
• 26 cm þykk heilsudýna

SHAPE

• 2 cm latexlag bólstrað í áklæði

B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

• 4 cm gel memoryfoam
• 4 cm shape memoryfoam
• Non-slip efni á botni dýnunnar
• Engir rykmaurar

Stærð cm.

Fullt verð

Jólatilboð

100x200

129.900

103.920

120x200

164.900

131.920

• 5 ára ábyrgð!

140x200

184.900

147.920

• Ofnæmisprófuð

160x200

209.900

167.920

• Burstaðir stálfætur

180x200

234.900

187.920

Jólatilboð 20% afsláttur
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.

JÓLA-

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

20%
AFSLÁTTUR

„Fólk gerir voða oft ráð fyrir að
við hljótum að vera í samkeppni,
báðar að syngja og spilum popp
á fiðlu, en svo er nú einmitt alls
ekki,“ segir Unnur Birna Björns
dóttir, tónlistarkona með meiru,
sem tók höndum saman við fiðlu
leikarann Gretu Salome sem flest
um ætti að vera orðin kunn eftir
þátttöku sína í Eurovision árið
2012. Þá tók hún lagið Never For
get með Jónsa og lék eftirminni
lega á fiðluna á sviðinu í Azer
baísjan.
Nú hyggjast þær ferðast um
landið með bandinu Swing komp
aníinu.

Eins gott að vinna saman
„Þetta er nefnilega bráðfyndið,
hvorug okkar hefur litið þetta
sömu augum og margir virðast
gera. Ég man til dæmis eftir því að
hafa verið með félögum mínum
í Fjallabræðrum að troða upp
á sömu tónleikum og Greta, og
að loknu atriði Gretu segir einn
félaga minna við mig: „Á ég að
slíta strengina?“ í algjöru gríni
auðvitað,“ segir Unnur og skelli
hlær og heldur áfram: „Einhverju
sinni var einmitt skotið svona létt
á mig líka, þegar einn félagi minn
sagði vissara fyrir mig að halda vel
á spilunum ef ég ætlaði að halda í
við Gretu.“
Unnur bendir á að þetta sé sér
lega skondið í ljósi þess að í raun
þrífist ekki svoleiðis hugsunar
háttur innan íslensku tónlistar
senunnar. „Það er einhvern veginn
engin samkeppni hérna. Brans
inn er of lítill fyrir svona sam
keppni. Það er alltaf einhver betri
en maður sjálfur, svo það er bara
allt eins gott að vinna bara saman
í svona litlu samfélagi. Bransinn
er lítill og þar þekkjumst við öll

meira og minna, en ef ekki, þá eru
allir skyldir öllum.“

Gaman að detta í girl power
Segir Unnur Birna sérlega gaman
að fá að leiða hesta sína saman
við þá sem Greta dregur til leiks.
„Það eru ekkert margir fiðluleik
arar hérna heima sem spila popp
og bara svona alls konar tónlist.
Flestir eru í Sinfóstemningunni.
Það er heldur ekkert leiðinlegt
að detta í svona girl power stund
um,“ útskýrir hún létt í lundu.
„Svo vorum við svo heppnar að
fá með okkur Lilju Björk til að
vera rödd með okkur og hún er á
blússandi siglingu með að læra á
úkúlele,“ bendir Unnur á. Hljóð
færið úkúlele á rætur sínar að
rekja til Hawaii og er lítill fjögurra
strengja gítar.
Auk þeirra þriggja koma svo
Óskar Þormar, Leifur Gunnars
son og Gunnar Hilmarsson að
bandinu góða.
Athyglisspanið ekki langt
Unnur segir Swing kompaníið
hafa verið duglegt við að æfa sig
fyrir komandi jólatörn sem stytt
ist óðum í að skelli á og oft hafi
verið hamagangur á hóli.
„Athyglisspanið okkar flestra
nær ekkert rosalega langt svo við
erum stundum bara komin út og
suður, eða í hláturskast ef ekki er
haldið vel á spöðunum. Ef Greta
hefur ekki hemil á okkur, þá geta
æfingarnar orðið ansi tímafrekar,“
bendir Unnur á, og skýtur að, að
samstarfið sé í einu og öllu frábær
skemmtun.
Búnar að sitja sveitar
Nafn sveitarinnar má rekja til
þess að swing-tónlistar verður
vart í tónleikaprógrammi hljóm

  Þetta er nefnilega
  bráðfyndið, hvorug
okkar hefur litið þetta
sömu augum og margir
virðast gera. Ég man til
dæmis eftir því að hafa
verið með félögum mínum
í Fjallabræðrum að troða
upp á sömu tónleikum og
Greta, og að loknu atriði
Gretu segir einn félaga
minna við mig: „Á ég að slíta
strengina?“ í algjöru gríni
auðvitað.
Unnur Birna Björnsdóttir, tónlistarkona
með meiru

sveitarinnar. Swing-tónlist eða
sveiflutónlist er mikil danstónlist
og þróaðist út frá New Orleansdjassinum. Líkt og nafnið gefur
til kynna er auðvelt að sveifla sér
við tónlistina og má telja líklegt að
það sé eitt af markmiðum sveitar
innar á komandi tónleikum.
„Við ætlum svo að swinga um
allt land í desember og stefnum á
að taka að minnsta kosti fimmtán
tónleika fyrir jól. Við Greta erum
búnar að sitja sveittar við að semja
jólatexta við swing-lög, auk þess
sem við höfum notið góðs lið
sinnis í þeim efnum. En við ætlum
svo sem að bjóða upp á klassísku
jólalögin líka. Þá munum við fá
kór úr hverju bæjarfélagi fyrir sig
þar sem við höldum tónleika til að
vera með okkur, svo eflaust eiga
allir eftir að finna eitthvað við sitt
hæfi,“ segir Unnur í lokin, yfir sig
spennt fyrir komandi hlátursköst
um með þessu spánnýja bandi.
gudrun@frettabladid.is
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Bakþankar

Hauks Viðars
Alfreðssonar

Heilinn og
hörmungar

Þ

að er með ólíkindum að geta
ekki skellt sér á rokktónleika
án þess að eiga það á hættu
að verða myrtur af samviskulausum vitfirringum með vélbyssur.
Bataclan-leikhúsið í París var stútfullt af ungu fólki á föstudagskvöld.
Fólki sem var komið til að dilla
sér við taktfasta tónlist, drekka,
hlæja, klappa og kela. Meinlausum
einstaklingum sem höfðu ekki hugmynd um að þeim yrði fórnað fyrir
málstað ókunnugs fólks áður en
kvöldið væri á enda.
Ég tók þessi voðaverk inn á mig
eins og líklegra flestir sem þetta
lesa. En svo var einn og einn sem
notaði tækifærið og benti á önnur
sambærileg voðaverk sem fengu
ekki jafn mikla umfjöllun í fjölmiðlum. Sumir gerðu það kurteislega á meðan aðrir settu sig á háan
hest. Gott og vel.
Það er hins vegar vel þekkt að
sumir atburðir snerta meira við
okkur en aðrir. Landfræðileg og
menningarleg nálægð skiptir til
dæmis máli. Í fyrra fór ég á nokkra
rokktónleika í Frakklandi og gekk
um stræti Parísar í fyrsta sinn,
áhyggjulaus og kátur. Kannski
tengdi ég þess vegna meira við
hörmungaratburði helgarinnar
en annars, ég veit það ekki. Við
tengjum meira við það sem gerist í
Noregi en Pakistan. Ekki út af því
að við séum vondar manneskjur
heldur einmitt, út af því að við erum
manneskjur. Ófullkomnar og fullar
af mótsögnum og tvískinnungi.
Ég hef unnið á vefmiðli og get
alveg deilt því með ykkur að frétt
um sprengjuárás í Jemen fær minni
lestur en frétt um ráðningu einhvers
nóboddís yfir mjólkurbúi á Suðurlandi. Sumum kann að þykja það
sorglegt en kannski er þetta aðferð
heilans til þess að forða okkur frá því
að bókstaflega deyja úr sorg yfir öllu
því hörmulega sem gerist alls staðar.

í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

53 kr.

á aðeins 83.0

ARGH!!! 171115

Opið allan sólarhringinn

Queen stærð
King Koil Clearance“„Warehouse
tn og fótum
dýna með bo

King Koil - King stærð
„Warehouse Clearance“dýna með botn og fótum

á aðeins 120.707 kr.

Við erum stolt af því að vera
fyrsta umhverfisvottaða prentsmiðjan á Íslandi frá árinu 2000.
Vistvæn framleiðsla alla leið.
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