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SKYRGÁMUR

ÍSLENSK HÖNNUN
OG RITSNILLD
Í ÞÁGU
FATLAÐRA BARNA
OG UNGMENNA
Jólasýning Listhlaupadeildar Skautafélags Reykjavíkur fór fram í gær í Skautahöllinni í Laugardal. Sýningin var hin glæsilegasta en nemendur sýndu sína útgáfu af Jólasögu eftir Charles Dickens. Þessar skautadrottningar renndu sér tignarlega eftir svellinu íklæddar búningum sem minna á þriðja áratug síðustu aldar. Fréttablaðið/Anton

Loftslagsmálin
komin í höfn
Umhverfi Almenn ánægja ríkir með
nýtt loftslagssamkomulag sem samþykkt var í París á laugardag.
Umhverfisráðherra segir að erfitt sé
að meta til hvaða aðgerða íslensk fyrirtæki og almenningur þurfi að grípa svo
að markmið um losun gróðurhúsalofttegunda náist. Fyrst og fremst þurfi að
eiga sér stað hugarfarsbreyting.
Markmið samkomulagsins er að
hlýnun jarðar verði ekki meiri en tvær
gráður á Celsius. – snæ / sjá síðu 8

Vilja koma Kevi heim
Ekkert er því til fyrirstöðu að albanska fjölskyldan sem vísað var úr landi á
fimmtudag sæki aftur um hæli hér á landi, að mati lögmanns. Unnið er að fjármögnun og skipulagningu þess að koma fjölskyldunni aftur til Íslands
Samfélag Hópur fólks vinnur nú að
því að koma albanskri fjölskyldu,
sem flutt var úr landi aðfaranótt
fimmtudags í síðustu viku, aftur
heim til Íslands. Fréttablaðið hefur
heimildir fyrir að fundað verði í dag
um fjármögnun og utanumhald
verkefnisins með lögmönnum.
Brottflutningur fjölskyldunnar
hefur vakið reiði í samfélaginu
vegna þess að sonur hjónanna
Kastrijot og Xhuliu, hinn þriggja ára
gamli Kevi, er með slímseigjusjúkdóm. Sjúkdómurinn er lífshættulegur og veldur sýkingum í líffærum.
Barnalæknirinn Kristján Dereksson
tjáði sig um sjúkdóminn á föstudag
og sagði ólíklegt að Kevi myndi lifa
til tíu ára aldurs.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er fjölskyldan komin til

Það stendur í
lögunum að það
skuli tryggja hælisleitendum
nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Að sjálfsögðu er
það nauðsynleg heilbrigðisþjónusta fyrir þetta barn að
fá aðstoð. Það er fráleitt að
halda því fram að hann hefði
ekki átt að fá
hana endurgjaldslaust á
meðan hann
var hérna.“
Katrín Oddsdóttir
lögmaður

Albaníu og líður vel miðað við
aðstæður. Þau hafa verið í sambandi
við íslenska hópinn og fengið fréttir
um þeirra mál þýddar yfir á móðurmálið.
Katrín Oddsdóttir lögmaður segist ekki sjá neitt því til fyrirstöðu
að fjölskyldan sæki um hæli hér að
nýju. „Þau eru ekki búin að klára
allar kæruleiðir miðað við það sem
komið hefur fram í fjölmiðlum.“
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er einnig sá möguleiki fyrir
hendi að sækja um ríkisborgararétt
fyrir fjölskylduna í stað þess að
sækja um hæli.
Fram kom í fréttum Stöðvar 2
í gær að allsherjarnefnd Alþingis
ætli að skoða mál fjölskyldunnar
og hvort rétt hafi verið staðið að
umsókn þeirra. – snæ
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Sjálfsmynd með sveini

Í dag gengur í sunnan 5 til 10 metra á
sekúndu með snjókomu eða slyddu, en eftir
hádegið verður rigning á láglendi og það
hlánar. Sjá síðu 44

Undanfarin tvö ár hefur verið meira af
rottum í Reykjavík.

Rottugangur í
Vesturbænum

Samfélag „Þetta er úti um allt,“ segir
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri
Vesturbyggðar, um rottugang í Vesturbænum í Reykjavík en hún vakti
athygli á rottugangi í Vesturbænum á
samfélagsmiðlunum.
Ásthildur hefur lengi verið með
annan fótinn í Vesturbænum og á
íbúð á Hagamel og þekkir því vel til
hverfisins. Hún segir að lengst af hafi
hún aldrei orð vör við rottugang en
það hafi breyst á undanförnum árum.
„Í gamla daga, þegar ég var lítil, þótti
rottugangur vera það hræðilegasta
sem hægt var að vita um. Ég hef orðið
vör við þetta síðastliðin þrjú ár en áður
sá maður þetta varla,“ segir Ásthildur.
Skemmst er að minnast þess að rottur virtust leika lausum af hala af miklum móð í sumar og síðastliðið sumar
og skelltu sér í sund í Vesturbæjarlaug
eins og sannir Vesturbæingar.
Steinar Smári Guðbergsson, meindýraeyðir, segist sinna rottuútköllum
nokkrum sinnum í hverri viku. „Það
er meira af rottum í Reykjavík og það
virðist vera meira um þetta síðastliðin
tvo ár. Það hefur verið mikið af framkvæmdum víðsvegar í borginni, opin
skólprör og annað sem fylgir því. Það
ýtir undir það að fólk verði vart við
þetta.“ -tpt

Það hefur verið
mikið af framkvæmdum víðsvegar í
borginni, opin skólprör og
annað sem fylgir því. Það
ýtir undir það að fólk verði
vart við þetta
Steinar Smári Guðbergsson
meindýraeyðir

Jólastemning Þessi herramaður vildi ólmur ná mynd af sér með Hurðaskelli á Laugaveginum í gær. Þriðji í aðventu var jafnan fyrsti sunnudagurinn
með lengri opnunartíma en gengur og gerist, en opið var til sex í sumum verslunum og jafnvel til tíu í öðrum. Fréttablaðið/Anton Brink

Einn alvarlega
slasaður
Slys Þrír voru fluttir á slysadeild,
þar af einn alvarlega slasaður, eftir
tveggja bíla árekstur á Suðurlandsvegi á fimmta tímanum í gær. Slysið
varð skammt frá afleggjaranum að
Gunnarshólma.
Tveir dælubílar og fjórir sjúkrabílar fóru á vettvang en beita þurfti
klippum til að koma hinum slösuðu
út úr bílflökunum. Allir voru fluttir
á sjúkrahús en einungis einn þeirra
alvarlega slasaður, hinir tveir voru
með minniháttar áverka.
Mikil örtröð myndaðist á Suðurlandsvegi báðum megin við slysið.
Vegurinn var lokaður í um það bil
eina og hálfa klukkustund og fjölmörgum vegfarendum vísað frá. – snæ

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.

Sveinarnir hafa komið
og hitt börnin í 27 ár
Gömlu íslensku jólasveinarnir heimsækja Þjóðminjasafniðsíðustu þrettán
dagana fyrir jól. Stúfur kemur í dag. Árið 1988 bauð safnið þeim í fyrsta skipti í
formlega heimsókn fyrir jólin. Um þrjú hundruð manns mæta á hverjum degi.
Samfélag „Alvöru jólasveinarnir
koma á hverjum degi til okkar fram
að jólum. Þeir koma alltaf klukkan
ellefu þegar þeir eru búnir að gefa
í skóinn,“ segir Helga Vollertsen,
safnfræðslufulltrúi á Þjóðminjasafni Íslands en gömlu íslensku
jólasveinarnir heimsækja safnið á
hverjum degi síðustu þrettán daga
fyrir jól, einn í einu.
Árið 1988 bauð Þjóðminjasafn
Íslands jólasveinunum í fyrsta
skipti formlega í heimsókn fyrir
jólin. Síðan þá hafa þeir verið fastagestir í desember og heimsækja nú
safnið 27. árið í röð.
„Í dag kemur Stúfur til okkur
en í gær kom Giljagaur. Þeir
eru rosalega skemmtilegir allir
og segja börnum og foreldrum
þeirra skemmtilegar sögur af sér.
Þá útskýra þeir líka hvaðan nöfn
þeirra eru komin,“ segir Helga og
bætir því við að jólasveinarnir eigi
frekar erfitt með að átta sig á tæknivæddri nútímaveröld og finnist
gott að koma í Þjóðminjasafnið.
„Stekkjastaur útskýrði fyrir börnunum hvað hann væri hissa að sjá
mjólk í kassa á Íslandi í dag. Áður
fyrr reyndi hann oft að sjúga ærnar
í fjárhúsunum hjá bændum til að fá
mjólk.“
Að sögn Helgu koma um þrjú
hundruð manns á hverjum degi í
Þjóðminjasafnið í þeim tilgangi að
hitta jólasveinana. Hún býst ekki
við öðru en að aðsóknin haldist

Giljagaur heimsótti Þjóðminjasafnið í gær. Hann var klæddur í þjóðlegu fötunum
sínum en ekki í rauðu sparifötunum. MYND/ÞJÓÐMINJASAFNIÐ

Nú þegar þetta hefur
staðið yfir í 27 ár þá
er gaman að fylgjast með
foreldrum sem komu í
Þjóðminjasafnið að hitta
jólasveinana sem börn,
koma með börnin sín að
hitta þá. Fólki finnst þetta
greinilega mjög skemmtilegt
Helga Vollertsen, safnfræðslufulltrúi á
Þjóðminjasafni Íslands

fram að jólum. „Nú þegar þetta
hefur staðið yfir í 27 ár þá er gaman
að fylgjast með foreldrum sem
komu í Þjóðminjasafnið að hitta
jólasveinana sem börn, koma með
börnin sín að hitta þá. Fólki finnst
þetta greinilega mjög skemmtilegt,“ segir Helga.
Jólasveinarnir eru klæddir í
þjóðlegu fötunum sínum en ekki
í rauðu sparifötunum. Að sögn
starfsfólks reyna þeir að krækja
sér í það sem þá langar helst í enda
eiga þeir það enn til að vera svolítið
þjófóttir þó þeir séu hin vænstu
skinn. nadine@frettabladid.is
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Geysir Skólavörðustíg 7 & 16, Haukadal og Akureyri. Sími 519 6000 — geysir.com

4

f r é t t i r ∙ F RÉTTABLA ð i ð

Ekki krafa um
veitingar
Neskaupstaður Ekki verður gerð

krafa um að sá sem tekur við rekstri
gamla félagsheimilisins Egilsbúðar í
Neskaupstað haldi þar úti veitingasölu. Núverandi rekstraraðili hefur
hætt matsölu í hádeginu vegna
dræmrar aðsóknar að því er kemur
fram í minnisblaði sem bæjarstjórinn
lagði fyrir bæjarráð Fjarðabyggðar.
Bæjarstjórinn segir að með öflugri
starfsemi megi hefja Egilsbúð aftur
til vegs og virðingar. „Því er lagt til að
vægi hugmynda um samkomuhald í
samningskaupalýsingu vegi þyngra
en verðþáttur í endanlegu mati á
þeim rekstraraðila sem verður fyrir
valinu.“ – gar

14. desember 2015

MÁNUDAGUR

Sigraði nýsköpunarkeppni á Englandi
Nýsköpun „Okkar hugmynd er sprey
sem úðað er í hárið á börnum og
það breytir um lit ef barnið er með
lús. Þetta er ekki til á markaði í dag.
Spreyið á bæði að greina lúsina og
vera meðferð á sama tíma,“ segir
Guðrún Andrea Friðgeirsdóttir, doktorsnemi í lyfjaþróun í háskólanum
í Nottingham á Englandi. Guðrún,
ásamt fjórum öðrum konum, sigruðu
breska nýsköpunarkeppi í líftækni á
dögunum. Þetta er í fyrsta skipti sem
háskólinn vinnur keppnina.
Guðrún Andrea kláraði grunnnám í
lyfjafræði í Háskóla Íslands. Þá fór hún
til Uppsala í Svíþjóð í meistaranám. Í
dag er hún á þriðja ári í doktorsnámi í
háskólanum í Nottingham.

Síðan fáum við að
fara á Brice nýsköpunarkeppnina sem haldin er
í Texas í Bandaríkjunum en
sú keppni er sú flottasta í
heimi.

Guðrún Andrea Friðgeirsdóttir, doktorsnemi í lyfjaþróun

„Verkefnið fólst í því að koma
með hugmynd að einhverju sem við
gátum þróað og selt. Við bjuggum til
viðskiptaáætlun og þurftum að gera
áætlun um það hvernig okkur yrði
veitt einkaleyfi,“ segir Guðrún Andr-

ea en keppnin er mikilvægur liður í að
þjálfa unga vísindamenn í nýsköpun
og keppast nemendur um að koma
með bestu hugmyndina og útfæra
hvernig hægt sé að koma vörunni á
markað.
Guðrún Andrea ítrekar að spreyið sé
ekki til í alvöru og að það sé ekki búið
að þróa það alla leið. „Hugmyndin er
þannig ekki orðin að veruleika en það
er alveg hugsanlegt að það gæti gerst.“
Í verðlaun fékk lið Guðrúnar
Andreu 2.500 pund og bikar. „Síðan
fáum við að fara á Brice-nýsköpunarkeppnina sem haldin er í Texas
í Bandaríkjunum en sú keppni er
sú flottasta í heimi,“ segir Guðrún
Andrea. - ngy

Spreyið á að greina lúsina og vera meðferð á sama tíma. fréttablaðið/stefán

Unnið eftir ósamþykktri áætlun
Fjárlaganefnd leggur til að auka fé í hafnabótasjóð. Páll Jóhann Pálsson segir unnið samkvæmt samgöngu
áætlun sem enn á eftir að koma fyrir þingið. Heimahöfn Páls í Grindavík fær hæstu fjárveitinguna.

Ungmennaráð vill verjast áfengisdrykkju. Fréttablaðið/AFP

Vantar viðburði
fyrir 14 til 18 ára

Árborg Ungmennaráð Árborgar
vill að sveitarfélagið leggi áherslu á
að viðburðir fyrir ungmenni verði
til staðar á bæjarhátíðum. Undanfarin ár hafi ekki verið mikið um
viðburði fyrir aldurshópana 14 til
16 ára og 16 til 18 ára á bæjarhátíðum.
„Það er góð forvörn að hafa viðburði fyrir þennan aldurshóp á
bæjarhátíðum. Það dregur úr heimilissamkvæmum og þar með eykur
öryggi, kemur í veg fyrir óvæntar
uppákomur og dregur úr áfengisnotkun. Til að mynda má setja þá
kröfu á aðstandendur bæjarhátíða
að ungmenni á þessum aldri skuli
koma að undirbúningi og framkvæmd hátíða,“ segir ungmennaráðið. – gar

Faxi til Eyja
sjávarútvegur Uppsjávarveiðiskipið
Faxi RE var afhent nýjum eigendum,
Vinnslustöðinni hf. í Vestmannaeyjum, á fimmtudag. Skipið, sem nú
heitir Kap VE, fór til síldveiða fyrir
vestan land um helgina eftir að hafa
tekið veiðarfæri um borð.
Salan á Faxa RE er liður í endurnýjun uppsjávarveiðiskipa HB
Granda en nýsmíðarnar Venus NS
og Víkingur AK, sem nú er á leið til
landsins frá Tyrklandi, koma í stað
þriggja eldri skipa. – shá

Fjárlög Í breytingatillögu meirihluta fjárlaganefndar er gerð tillaga
um að 400 milljónum verði varið
aukalega í svokallaðan hafnabótasjóð til endurnýjunar og dýpkunar í
löndunarhöfnum. Páll Jóhann Pálsson, þingmaður Framsóknarflokksins, hafði umsjón með þessum
verkþætti meirihlutans að sögn formanns fjárlagnefndar. Alls fara 103
milljónir í lagfæringar á höfninni í
Grindavík, heimabæ Páls Jóhanns,
þar sem fyrirtæki í eigu eiginkonu
hans, áður í eigu hans sjálfs, gerir út
skip til veiða.
Í þessum tillögum meirihluta
fjárlaganefndar er lagt til hvert fjárveitingarnar fara. „Þarna erum við
að vinna eftir þeirri samgönguáætlun sem var lögð fram af innanríkisráðherra á síðasta þingi,“ segir Páll
Jóhann. „Einnig er unnið í samráði
við minnisblað siglingasviðs Vegagerðarinnar sem telur brýnt að fara
í framkvæmdir á höfnum landsins.“
Umrædd samgönguáætlun var
ekki samþykkt á síðasta þingi og
féll á tíma. Samgönguáætlun hefur
ekki verið lögð fyrir þetta þing þótt
hún hafi verið tilbúin síðastliðið
sumar.
Grindavíkurhöfn fær hæstu
fjárveitinguna í þessari aukafjárveitingu, eða 103 milljónir. Siglufjarðarhöfn fær 80 milljónir króna.
Hafnir í Sandgerði og í Þorlákshöfn fá rúmar 40 milljónir hvor til
endurbóta. Samkvæmt lögum um
hafnabótasjóð greiðir ríkið meirihluta kostnaðar við endurbætur
á höfnunum en sveitarfélagið það
sem upp á vantar.
Brynhildur Pétursdóttir, fulltrúi
minnihlutans í fjárlaganefnd,
undrast vinnulag meirihluta fjár-

Samgönguáætlun fór til þings í lok maí á síðasta þingi en ekki náðist að samþykkja hana. Því er í raun engin samgönguáætlun í
gildi. Meirihluti fjárlaganefndar vinnur samt sem áður eftir þeirri áætlun. Fréttablaðið/Vilhelm

Breytingatillögur
meirihlutans vekja
upp margar spurningar og ég
hef verulegar efasemdir um
vinnubrögðin
svo ekki sé
meira sagt.
Brynhildur Pétursdóttir, þingmaður
Bjartrar framtíðar.

laganefndar. „Breytingatillögur
meirihlutans vekja upp margar
spurningar og ég hef verulegar efasemdir um vinnubrögðin svo ekki
sé meira sagt. Við höfum alls konar
verkferla við að útdeila almannafé
til að gæta jafnræðis. Þetta eru

Tillaga um 400 milljóna aukafjárveitingu
Dæmi um úthlutun

Grindavíkurhöfn

103 milljónir
Siglufjarðarhöfn

80 milljónir
safnliðir ráðuneyta, samkeppnissjóðir, sóknaráætlun landshluta
og samgönguáætlun svo eitthvað
sé nefnt og við eigum að setja fé í
þessa fjárlagaliði og laga þá hnökra
ef einhverjir eru í stað þess að einstaka þingmenn taki að sér að deila

Sandgerðishöfn

40 milljónir
Þorlákshafnarhöfn

40 milljónir

út fé. Við vitum ekkert hvað liggur
að baki mjög mörgum breytingatillögum og alveg óháð því hvort ég
er sátt við verkefnin eða ekki þá er
ekki hægt að sætta sig við þannig
verklag.“ sveinn@frettabladid.is

Gætu sparað neytendum 162 milljónir
í Bóksölu stúdenta
Kláraðu jólagjafakaupin á einum stað.
Í Bóksölu stúdenta
finnur þú meira
en þig grunar.

Háskólatorgi - www.boksala.is

Iðnaður Tollur á snakk er með síðustu dæmum um verndartoll fyrir
iðnaðarframleiðslu úr innfluttu
hráefni hér á landi. Á þetta bendir
Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda
(FA). Félagið birti nýverið skýrslu
um matartolla.
Félagið fagnaði skömmu eftir
mánaðamótin nefndaráliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar þar sem lagt var til að tollar
verði felldir niður af snakki. Nú hafi
Willum Þór Þórsson, þingmaður
Framsóknarflokks sem sæti á í
nefndinni, sagt að í kjölfar mikilla
viðbragða frá innlendum snakkframleiðendum þurfi nefndin að
skoða „víðtækari hagsmuni“.
Í umfjöllun á vef FA segir að ofurtollar á innflutta matvöru séu yfirleitt réttlættir með því að verið sé
að vernda innlenda búvöruframleiðslu. „Það getur ekki átt við um
snakktollana. Innlendir snakkframleiðendur, Iðnmark og Þykkvabæjar, anna aðeins litlu broti

Innflutt snakk úr niðurneiddum kartöflum ber 59 prósenta toll. Fréttablaðið/Stefán

innanlandsmarkaðar fyrir snakk.“
Í kartöflusnakkið þeirra sé notað
lítið sem ekkert af innlendum kartöflum. „Heldur er það eftir því sem
næst verður komist að stærstum
hluta búið til úr innfluttu kartöflu-

mjöli sem ber lága eða enga tolla.“
Hagsmunir neytenda séu hins
vegar umtalsverðir. Niðurfelling
59 prósenta tolls á snakk úr kartöflum myndi spara neytendum 162
milljónir króna. - óká

N 30
2016

Listahátíð
í Reykjavík

Hátindar á ferli Helga
San Francisco ballettinn
í fyrsta sinn í Eldborg

Tryggðu þér sæti tímanlega
Miðasala er hafin á harpa.is & tix.is
San Francisco ballettinn, undir stjórn
Helga Tómassonar, sýnir valda kafla úr
nokkrum af dáðustu verkum flokksins
ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands
á Listahátíð vorið 2016.

Lárusson Hönnunarstofa

Sýningar verða 28.— 30. maí
í Eldborgarsal Hörpu.

Stofnaðilar

Styrktaraðilar
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Hlaupandi jólasveinar

Svona var ástandið við þjóðveginn í Blönduhlíð þar sem möstur í Rangárvallalínu 1
brotnuðu í óveðrinu í byrjun vikunnar. Mynd/Landsnet

120 milljónir fuku út í
buskann hjá Landsneti

Eingöngu eldri
flutningslínur með
trémöstrum skemmdust.

Veður Viðgerð er að mestu lokið
á háspennulínum Landsnets eftir
óveðrið sem gekk yfir landið í byrjun
vikunnar. Beint tjón fyrirtækisins vegna veðursins er í tilkynningu
sagt vera 120 milljónir króna.
Haft er eftir Guðmundi Inga
Ásmundssyni, forstjóra Landsnets, að brýnt sé að hefjast handa
við styrkingu meginflutningskerfis
fyrirtækisins. Notendur hefðu orðið
fyrir minna straumleysi í fárviðrinu
ef kerfisstyrkingar sem félagið vill
ráðast í hefðu verið komnar til framkvæmda.
„Það voru eingöngu eldri flutningslínur með trémöstrum sem skemmdust. Stærri línurnar okkar, sem eru

Guðmundur Ingi Ásmundsson, forstjóri
Landsnets.

bæði nýrri og með stálgrindarmöstrum, stóðust veðurálagið, eins og til
dæmis á Hallormsstaðarhálsi þar
sem vindstyrkurinn fór yfir 72 metra
á sekúndu í hviðum,“ segir hann.
Mest var tjónið á Vestfjörðum þar
sem 20 möstur í flutningskerfinu
gáfu sig vegna vindálags og ísingar í
Breiðadalslínu 1 í Dýrafirði. - óká

– fyrst og fremst ódýr!

Fylgstu með
Jóladagatali Krónunnar.
Ný tilboð til jóla.

Maraþon í Madríd Um tíu þúsund manns tóku þátt jólamaraþoni í Madrid á Spáni í gær í jólasveinabúningi.
Mótið var haldið í fjórða sinn og hafa aldrei fleiri tekið þátt. NORDICPHOTO/GETTY

Skattafrádráttur til
hlutabréfakaupenda

Bjarni Benediktsson boðar skattaívilnanir til einstaklinga vegna kaupa á hlutabréfum í sprotafyrirtækjum. Forstjóri Kauphallarinnar telur tillögurnar skref í
rétta átt en ættu einnig að ná til fjárfestinga í félögum sem eru skráð á markaði.

%
5
2

afsláttur

299
Verð áður 399 kr. kg

kr.
kg

Rauð jólaepli frá Bandaríkjunum.
*Gildir 14. - 16. desember
Fylgstu með Jóladagatalinu á facebook síðu Krónunnar – Jólaleikur í hverri viku

Viðskipti Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra hyggst leggja fram
frumvarp um skattaívilnanir til
einstaklinga vegna kaupa á hlutabréfum í litlum fyrirtækjum í vexti
á þessum vetri. Kauphöllin vill innleiða skattafrádrátt fyrir einstaklinga til hlutabréfakaupa í skráðum
félögum og er fjármálaráðuneytið
með það mál í vinnslu.
Í ræðu sinni á tækni- og hugverkaþingi þann 4. desember síðastliðinn sagðist Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hafa skoðað
mögulegar útfærslur á beitingu
skattaívilnana vegna hlutabréfakaupa í sprotafyrirtækjum.
„Ég hef skoðað mögulegar
útfærslur á beitingu slíkra ívilnana, sérstaklega hvernig hægt sé
að koma í framkvæmd skattaívilnunum til einstaklinga vegna kaupa
á hlutabréfum í litlum fyrirtækjum
í vexti en í okkar vinnu komu fram
hugmyndir að tilteknum skilyrðum, sem slík fjárfesting þarf að
uppfylla, sem snúa að fjárfestingunni sjálfri, formi félagsins sem
fjárfest er í og svo skilyrðum sem
einstaklingurinn sjálfur þarf að
uppfylla til að fá afsláttinn," sagði
hann á þinginu. Unnið verður að

Í okkar vinnu komu
fram hugmyndir að
tilteknum skilyrðum, sem
slík fjárfesting þarf að
uppfylla, sem snúa að
fjárfestingunni sjálfri, formi
félagsins sem fjárfest er í og
svo skilyrðum sem einstaklingurinn sjálfur þarf að
uppfylla til að fá
afsláttinn.
Bjarni Benediktsson
fjármálaráðherra

gerð frumvarps á grunni vinnu
starfshóps um þessi mál og er það
áætlun Bjarna að leggja það fyrir
þingið á þessum vetri.
Fram kom á síðasta ári í skýrslu
Kauphallarinnar, Aukin virkni
og gagnsemi íslensks verðbréfamarkaðar, um tillögu á úrbótum
að áhugi væri á því að endurvekja
skattafrádrátt fyrir einstaklinga
vegna hlutabréfakaupa sem ríkti

fyrir hrun. Þar segir að skattafrádráttur væri til þess fallinn að
hvetja til sparnaðar og fjárfestingar
í íslensku atvinnulífi og að einstaklingar héldu hlutabréfum til lengri
tíma.
Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, telur tillögur starfshópsins vera skref í rétt átt og að
skattafrádráttur fyrir einstaklinga
vegna hlutabréfakaupa væri til
hagsbóta fyrir bæði almenning og
atvinnulíf.
„Að okkar mati er eðlilegt að
ákvæðin um ívilnanir endurspegli
leiðbeiningar eftirlitsstofnunar
EFTA þar sem bent er á að þær ættu
að ná til fjárfestinga í félögum sem
skráð eru á markaðstorgum, eins og
Nasdaq First North. Þannig yrðu
allar nauðsynlegar upplýsingar
uppi á borðum fyrir fjárfesta. Þessi
aðgerð myndi greiða fyrir aðgangi
fyrirtækja að fjármagni og stuðla að
vexti. Hún yki að sama skapi sparnaðarmöguleika fjárfesta og hvetti til
langtímafjárfestingar. Auk þess er
gert ráð fyrir að um tiltölulega lágar
fjárhæðir yrði að ræða fyrir hvern
einstakling þannig að áhættu yrði
stillt í hóf,“ segir Páll
saeunn@frettabladid.is

HAGKAUPS

SÆLKERABORÐIÐ Í KRINGLUNNI
OPIÐ MÁNUDAGA TIL LAUGARDAGA FRÁ 10-18

LANDSINS MESTA ÚRVAL
AF ERLENDUM OSTUM

Prima Donna

Osturinn sem allir þekkja.

Franskir ostar
Í miklu úrvali.

Snowdonian Cheddar

Old Amsterdam

Margverðlaunaðir Cheddar ostar
frá Wales, smakkaðu þá alla!

Margar tegundir.

Í hinum ýmsu bragðtegundum

Hagkaups Chili sulta

Les Folies Fromages

Buffalo Mozzarella

Smellpassar með ostunum.

Franskar osta sultur.

Breskur Cheddar

Ekta ítalskur.
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Skólinn hefur beðið foreldra um að bera virðingu fyrir mismunandi sjónarmiðum
varðandi bólusetningu. Fréttablaðið/Vilhelm

Fjórðungur nemenda
skólans fékk hlaupabólu

Ástralía Áttatíu börn eða einn af
hverjum fjórum nemendum í Brunswick grunnskólanum í Melbourne
í Ástralíu hafa fengið hlaupabólu á
síðastliðnum tveimur vikum.
Skólinn er sá eini í Viktoríufylki
sem hefur beðið foreldra um að
virða mismunandi skoðanir þegar
kemur að bólusetningum barna.

Bólusett börn í skólanum eru 73
prósent samanborið við 90 prósent
á fylkisvísu.
Engum skóla í Viktoríufylki er
heimilt að neita barni um skólavist ef það er ekki bólusett. Hins
vegar eru foreldrar skyldugir að láta
skólayfirvöld vita um bólusetningar
barna sinna. -srs

GOTT ÚRVAL AF
VÖNDUÐUM GJAFAPOKUM!

149.25%

VILDARVERÐ FRÁ:

Verð: 199.-

vildarafsláttur

Aðalritari Sameinuðu þjóðanna, Ban Ki-moon og forseti Frakklands François Hollande féllust í faðma í lok ráðstefnunnar í
París á laugardag. Alls eiga 195 ríki Sameinuðu þjóðanna þátt í samkomulaginu. Fréttablaðið/EPA

Heimavinnan nú að ná
markmiðum COP21
Loftslagsráðstefnan í París fór fram úr væntingum ráðamanna og embættismanna. Samkomulagið er það fyrsta sem segir að öll ríki verði að draga markvisst úr losun gróðurhúsalofttegunda. Stefnt er að undirritun í apríl á næsta ári.

Gefðu góðar
minningar í jólagjöf!
Kauptu 5.000 kr. gjafabréf

Kauptu 10.000 kr. gjafabréf

Kauptu 20.000 kr. gjafabréf

og þú færð andvirði
7.000 kr.

og þú færð andvirði
15.000 kr.

og þú færð andvirði
30.000 kr.

raM led aniV

✿ Losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi 2013

15%

*Mælt í kílótonnum af CO2 ígildum.
Samkvæmt tölum Umhverfisstofnunar.

18%

Tilboðsverð gilda frá 11. desember, til og með 13. desember. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

málum í heiminum, auðvitað var það
barátta, en það þurfti hugarfarsbreytingu. Nákvæmlega sömu hugarfarsbreytingu þarf núna um loftslagsmálið,“ segir Sigrún.
Svandís Svavarsdóttir, þingkona Vinstri grænna og fyrrverandi
umhverfisráðherra, segir að næsta
verkefni sé að sýna að gjörðir fylgi
orðum. „Við höfum tekið mjög skýrt
undir þrjú megináherslumál Náttúruverndarsamtaka Íslands sem er í fyrsta
lagi að Ísland verði sjálft að draga úr
losun um fjörutíu prósent. Í öðru lagi
að Ísland verði kolefnishlutlaust 2050
og í þriðja lagi liggur mælikvarðinn um
hvort við meinum eitthvað sem við
segjum á Drekasvæðinu,“ segir Svandís
og að það sé fullkominn tvískinnungur
að halda áfram undirbúningi vinnslu
og rannsókna fyrir olíuborun.
Einn helsti vísindamaður og aktivisti heims á sviði loftslagsmála, James
Hansen, gefur lítið fyrir samkomulagið í samtali við the Guardian. „Það
er kjaftæði af þeim að segjast geta náð
hlýnun niður fyrir 2°C og reyna svo að
gera betur á fimm ára fresti. Á meðan
jarðefnaeldsneyti heldur áfram að vera
ódýrasta eldsneytið þá munum við
halda áfram að nota það.“

47%

Sími: 540 2050 | pontun@penninn.is

Umhverfi „Ég held að ég geti ekki sagt
að það séu nokkur einustu vonbrigði.
Ég er búinn að fylgjast með þessu í yfir
tíu ár og ég hef aldrei verið á fundi þar
sem hefur verið jafn ríkur samkomulagsvilji og jákvætt andrúmsloft,“ segir
Hugi Ólafsson, formaður samninganefndar Íslands í loftslagsmálum.
Parísarsamkomulagið svokallaða
var samþykkt með lófataki að lokinni
loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna Cop21 sem hófst þann fyrsta
desember síðastliðinn. Samkomulagið
tekur gildi árið 2020 þegar tímabil
Kýótó-bókunarinnar rennur sitt skeið.
Ísland var með undanþágu frá
Kýótó-bókuninni sem heimilaði
umframlosun á 1600 þúsund tonnum
af koltvísýringi svo hægt væri að byggja
upp stóriðju. Hugi segir að nú spili
Ísland í sama leik og aðrar þjóðir.
„Við erum með sambærileg markmið og önnur Evrópuríki og ekki með
neinar sérstakar undanþágur.“
Alls koma 195 ríki að Parísarsamkomulaginu sem dekkar ríflega níutíu prósent af losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum í dag. Hvert ríki
setur sér eigin aðgerðaáætlun til að
ná markmiðum um minnkun losunar
gróðurhúsalofttegunda svo halda megi
hlýnun lofthjúpsins innan við 2°C.
„Samningurinn er fyrst og fremst
grunnur og ótímasettur. Flest ríki hafa
verið að setja sér markmið til 2030 sem
svo er gert ráð fyrir að verði reglulega
endurskoðuð,“ segir Hugi. Hann segir
markmið Íslands vera að finna í sóknaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum en þau verði svo útfærð betur.
Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra segir erfitt að segja til um
hvaða breytingar íslensk fyrirtæki og
almenningur þurfi að gera til að Ísland
nái eigin markmiðum. „Okkar skylda
er jafn rík og annarra þjóða. Það sem
ég segi og hef sagt er að fyrst og fremst
þarf að eiga sér stað hugarfarsbreyting.
Við höfum náð efsta sæti í jafnréttis-

11%

5%

4%

Iðnaður og efnanotkun 2.112
Samgöngur 811
Landbúnaður 656
Sjávarútvegur 478
Úrgangur 226
Rafmagn og hiti 178

snaeros@frettabladid.is

Hvað felst í samkomulaginu?
l Markmið er um að halda hlýnun

lofthjúpsins innan við tvær gráður
á Celsius.

l Losun gróðurhúsalofttegunda skal

l Markmið þróunarríkja um minnkun

losunar verða fjármögnuð um allt
að hundrað milljarða dollara fram til
ársins 2020 og haldi áfram eftir það.

ná hámarki eins fljótt og auðið er
og síðan minnka þannig að losun
af mannavöldum nái jafnvægi við
upptöku kolefnis úr andrúmsloftinu.

l Öll ríki þurfa að reiða fram bókhald

l Farið verður yfir stöðuna á fimm ára

fátæk ríki verða fyrir vegna neikvæðra áhrifa loftslagsbreytinga.

fresti og markmið ríkja endurnýjuð.

um nettólosun gróðurhúsalofttegunda, þó krafan sé vægari fyrir
þróunarríki.

l Brugðist verður við þeim skaða sem
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kortatí

889

kr.
pk.
I Love Box, 5 tegundir, 500 ml

5199
1999

kr.
pk.
RT gjafakassi, förðunarburstar, 5 stk.

1949

kr.
pk.

Technic snyrtisett, bók

kr.
pk.

Nivea gjafataska,
Men Classic, 3 stk.

2299 2649

2799

kr.
pk.

kr.
pk.
Adidas gjafataska, Extreme Power

Nivea gjafataska, Sensitive
skin, 2 stk.

r
i
f
a
j
g
a
l
ó
j
r
Góða

2989 3799 3499 2799
kr.
pk.

TIGI gjafakassi, Pick Me Up,
sjampó, 2 stk.

kr.
pk.

Lóréal gjafataska,
Hydra Energetic

kr.
pk.

Maybelline gjafakassi,
Smokin Hot

kr.
pk.
GA gjafakassi, BB X-Mas Box

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
*Vöruúrval getur verið breytilegt á milli verslana

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

kr.
pk.
Bomb gjafakassi, Candy Land
eða Tinsel Town. Inniheldur
gæða ilmkjarnaolíur.
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Erfiðast er að velja jólagjöf handa makanum
Viðskipti Fjórða hverjum Norðmanni finnst erfiðast að finna réttu
jólagjöfina handa makanum, að því
er fram kemur í könnun sem norska
raftækjaverslunin Elkjøp lét gera fyrir
sig.
„Viðskiptavinir leita helst ráða hjá
okkur vegna þessara gjafa,“ er í tilkynningu Elkjøp haft eftir Atle Bakke
framkvæmdastjóra. „Sem er kannski
skiljanlegt, því maður vill jú að gjöfin
til mannsins, eða konunnar, í lífi
manns hitti í mark.“
Í könnuninni, sem fyrirtækið YouGov gerði fyrir Elkjøp, kemur líka
fram að 17 prósentum finnist erfiðast
að gefa foreldrum sínum gjöf, meðan
12 prósentum finnst erfiðast að finna
gjöf handa börnum sínum.
„Vel heppnuð gjöf undirstrikar
gott samband við þann sem tekur

við henni, en misheppnuð gjöf getur
vakið efasemdir um sambandið.
Tengingin er sterkari eftir því sem
sambandið er nánara,“ er haft eftir
Anitu Borch hjá SIFO, norsku neytendarannsóknastofunni. „Það er því
meira undir þegar maður kaupir
gjafir handa maka.“
Hún segir engu að síður hægt að
komast yfir slys vegna misheppnaðra
gjafa. „Sumir taka þetta nærri sér og
aðrir ekki. Ef hugsunin er góð að baki
gjöfinni, eða sá sem gefur virðist hafa
lagt bæði tíma og orku í hana, þá
vegur það upp á móti hættunni á að
gjöfinni verði illa tekið,“ segir Borch.
Könnun Elkjøp sýnir hins vegar
að níu af tíu aðspurðum var áfram
um að gjafir frá þeim falli að smekk
þess sem við þeim tekur. Borch segir
hins vegar allan gang á því hvað falli

Hvaða jólagjafir er
erfiðast að kaupa?
Viðtakandi

Hlutfall

Maki 		
Foreldri
Eigin börn
Systkini
Aðrir í fjölskyldunni
Vinir/kunningjar
Afi eða amma
Aðrir 		
Veit ekki/kaupi ekki gjafir
Heimild: YouGov/Elkjøp

24%
17%
12%
8%
8%
8%
4%
2%
16%

í kramið hjá fólki, þetta sé persónubundið og fari eftir sambandi fólks.
„Karlar ættu samt að velta fyrir sér
hvort konan verði í alvörunni ánægð
með baðvog undir jólatrénu.“ – óká

Á eftir maka eru foreldrarnir erfiðastir.

PIPAR\TBWA • SÍA • 102985

GEFÐU
GEIT

Jólagjöfin fæst
í Ellingsen
GEFÐU GJÖF SEM GEFUR
Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt
bágstadda fjölskyldu um til dæmis geit, hænu, brunn,
matjurtagarð, menntun eða aðrar nauðsynjar. Gefðu
skemmtilegar gjafir til verkefna heima og erlendis.

Rússar skutu
á tyrkneskan
veiðiskip

DEVOLD DUO ACTIVE JUNIOR
Blátt og rautt, stærðir 10–16

7.890 KR.

www.gjofsemgefur.is

Rússneskt herskip skaut viðvörunarskoti í átt að
tyrknesku fiskveiðiskipi í Eyjahafi í gær. Samskipti
ríkjanna hafa verið stirð undanfarið. Í yfirlýsingu frá
varnarmálaráðuneytinu í Mosku segir að skotið hafi
verið til að koma í veg fyrir að skipin skyllu saman.

DEVOLD DUO ACTIVE KID
Blátt og rautt, stærðir 2–8

PIPAR\TBWA • SÍA

6.890 KR.

DEVOLD ACTIVE SAMFELLA
Stærðir 74–98

5.890 KR.

Munið
fin!
gjafabré

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK

AKUREYRI

Fiskislóð 1

Tryggvabraut 1–3
Sími 460 3630

Sími 580 8500

Í yfirlýsingu frá varnarmálaráðuneyti Rússlands segir að herskipið hafi skotið viðvörunarskotinu til að koma í veg fyrir að skipin skyllu saman. NordicPhotos/AFP

Gjafakort

Borgarleikhússins
Sérstök
jólatilboð

Leikhúskvöld fyrir sælkera
Gjafakort fyrir tvo
og ljúffeng leikhúsmáltíð

12.500 kr.

Mamma Mia
Miði fyrir tvo á
ABBA söngleikinn sem
enginn má missa af

Njála
Miði fyrir tvo á Njálu
og eitt eintak af
Brennu-Njáls sögu.

12.900 kr.

12.200 kr.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Rússland Rússneskt herskip skaut
viðvörunarskoti í átt að tyrknesku
fiskveiðiskipi í Eyjahafi í gær. Fjölmiðlar ytra greina frá þessu og eru
á einu máli um að þetta muni koma
til með að gera samskipti Rússa og
Tyrkja enn stirðari en ríkin hafa
deilt hart undanfarið allt frá því að
tyrkneski flugherinn skaut niður
rússneska orrustuþotu yfir Sýrlandi
í nóvember.
Í yfirlýsingu frá varnarmálaráðuneyti Rússlands segir að herskipið hafi skotið viðvörunarskotinu til að koma í veg fyrir að
skipin skyllu saman. Þá segir að
eftirlitsskipið Smetlviy hafi ítrekað
sent sjónrænar viðvaranir til tyrkneska skipsins áður en skotið var.
Þá hafi Rússar reynt að ná talstöðvarsambandi við skipið þegar
það var í um kílómetra fjarlægð en
án árangurs. Þegar engin skilaboð
höfðu borist frá skipinu og það var
komið í um sex hundruð metra fjarlægð hafi rússneska skipið skotið í
átt að því svo að það breytti um
stefnu. Sendinefnd tyrkneska hers-

Andað hefur köldu á
milli Rússa og Tyrkja frá því
að rússnesku SU-24 orrustuþotunni var grandað 24.
nóvember síðastliðinn.
ins í Moskvu var kölluð saman í gær
vegna málsins.
Það hefur andað köldu á milli
Rússa og Tyrkja allt frá því að hinni
rússnesku SU-24 orrustuþotu var
grandað þann 24. nóvember síðastliðinn. Tyrknesk stjórnvöld hafa
haldið því statt og stöðugt fram
að vélin hafi flogið inn í lofthelgi
landsins þegar flugherinn ákvað
að granda henni. Þessu hafa ráðamenn í Moskvu vísað á bug og segja
vélina hafa verið yfir Sýrlandi þegar
hún var skotin niður. Atvikið er litið
alvarlegum augum í Rússlandi og
hefur Vladimír Pútín, forseti landsins, sagt það vera sem hnífstungu í
bak þjóðar sinnar.
nadine@frettabladid.is

Ford Fiesta er
mest seldi smábíll Evrópu

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr.

5 dyra • MyKey • Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the
Year) þrjú ár í röð • Hiti í framsætum • 3,5 tommu upplýsingaskjár • AUX
og USB tengi • Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur • Samlitaðir stuðarar
Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar • Tvískipt niðurfellanleg aftursæti
60/40 • Samlituð vindskeið • 6 hátalarar • Einstaklega rúmt farangursrými
(290 lítra) • Frábær í endursölu • Start Stop spartækni • Brekkuaðstoð
Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög fljótur að hitna
Samlitaðir hliðarspeglar • EasyFuel • ESP stöðugleikastýrikerfi með spólvörn
Ofnæmisprófuð efni í innréttingu • Fáanlegur sjálfskiptur á frábæru verði
5 stjörnu öryggi • Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn
fyrir hné ökumanns.
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Ford hjá Brimbo

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Jólakaupauki

Nokian vetrardekk að verðmæti 108.000 kr.
fylgja öllum nýjum Ford Fiesta í desember.
Þú færð bílinn á vetrardekkjum og sumardekkin
í skottið. Nýttu tækifærið.
Glæsilegur staðalbúnaður
Komdu og prófaðu mest selda smábíl Evrópu

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
Ford_Fiesta_bestivinur_joladekk_5x38_20151127_END.indd 1

30.11.2015 14:39:02
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Ástand heimsins
1

3

2

4

RÉTTARSTAÐA FYRIRTÆKJA
VIÐ RANNSÓKN MÁLA

Morgunverðarfundur á Grand Hótel Reykjavík
Fimmtudaginn 17. desember kl. 8.30-10

Frummælendur:
Helga Melkorka Óttarsdóttir, hrl.
Reimar Pétursson, hrl.
Una Særún Jóhannsdóttir, sérfræðingur hjá sænska samkeppniseftirlitinu

Viðbrögð:
Brynjar Níelsson, alþingismaður og varaformaður efnahags- og viðskiptanefndar
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra
Fundarstjóri: Marta Guðrún Blöndal, lögfræðingur Viðskiptaráðs Íslands.
Léttur morgunverður frá kl. 8.00

Vinsamlegast skráið þátttöku á www.vi.is

5

MÁNUDAGUR
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Framhlið húss gjörónýt eftir sprengingu
Belgía Að minnsta kosti fjórtán manns
eru særðir eftir að mikil sprenging í
íbúðarhúsi skók belgísku borgina Ver
viers síðdegis í gær.
Sprengingin var svo öflug að fram
hlið hússins er gjörónýt. Ekki er vitað
hvað olli sprengingunni en fyrstu
fréttir herma að um gassprengingu hafi
verið að ræða.
Gangandi vegfarendur hjálpuðu
íbúum að komast út úr húsinu og
íbúum nærliggjandi húsa var gert að
yfirgefa heimili sín til að tryggja öryggi
á svæðinu. Slökkviliðsmenn voru svo
á vettvangi fram eftir degi að rannsaka
slysstaðinn.

14

Eru særðir eftir sprenginguna
Bærinn Verviers er 55 þúsund
manna bær sem komst í heimsfrétt
irnar í tengslum við Parísarárásirnar
í nóvember. Abdelhamid Abaaoud,
einn af höfuðpaurunum í árásunum,
var leiðtogi hryðjuverkasamtaka í
bænum. Í janúar á þessu ári dóu tveir
úr samtökunum í áhlaupi lögreglu í
bænum. - sój

Jólin nálgast.

Dásamlegir dýrgripir í jólapakkann.
BOSCH
Expressókaffivél

Muurla

Jólaverð:

63.900

Bollarnir frá Muurla eru léttir, sterkir og endingargóðir.
Gerðir úr glerungshúðuðu matvælastáli.

kr.

Fullt verð: 79.900 kr.

TCA 5309

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

1. Að minnsta kosti sautján
manns létust og fimmtíu
særðust í sprengjuárás í
Pakistan í gær. Árásin átti
sér stað nærri landamærum
Afganistans.
2. Í gær var einn mánuður liðinn
síðan hryðjuverkaárásirnar í
París voru gerðar sem kostuðu
hundrað og þrjátíu manns lífið.
Fólk víðsvegar að úr Frakk
landi safnaðist saman fyrir utan
staðina þar sem voðaverkin
voru framin og minntist fórnar
lambanna.
3. Salma bint Hizab al-Oteibi
varð á laugardag fyrsta konan
til að hljóta kjör í Sádí-Arabíu.
Ásamt henni voru tvær aðrar
konur og sjö karlar í framboði
í hverfinu. Þetta er í fyrsta sinn
sem konur fá að bjóða sig fram
og kjósa í landinu.
4. Filippseysk stelpa safnaði
saman gagnlegum ílátum við
síki suður af borginni Maníla á
Filippseyjum í gær.

Litlir bollar

Alsjálfvirk kaffivél sem
býr til kaffi og expressó
með einum hnappi.
Þrýstingur: 15 bör.

2,5 dl.

Jólaverð:

2.288

kr.

Fullt verð: 2.860 kr.

Stórir bollar

Terracotta-línan frá Magisso

3,7 dl.

Náttúrulegur leir sem heldur köldu í marga
klukkutíma. Sniðugar gjafir.

Skál
Tekur einn lítra.

Jólaverð:

2.688

kr.

Fullt verð: 3.260 kr.

Jólaverð:

6.320

kr.

Fullt verð: 7.900 kr.

Flöskukælir

Jólaverð:

10.192

kr.

Fullt verð: 12.740 kr.

5. Indónesíska grímuhátíðin var
haldin hátíðleg í gær í Surabaya í
Indónesíu.
Þúsundir tóku þátt í hátíðinni
að vanda.

Karafla
Tekur einn lítra.

Hágæða kvarnir með 30 ára
ábyrgð á kvörninni.

Jólaverð:

7.824

Peugeot
salt- og piparkvarnir

kr.

Fullt verð: 9.780 kr.

Secrid veski
20%

afsláttur af
öllum Secrid
veskjum.

20%

afsláttur af
Peugeot
kvörnum.

Jólaverð frá:

9.960

kr.

Fullt verð frá: 12.450 kr.

Blossum
kertastjakar
Koma í flatri pakkningu.

Öll tilboð gilda út desember 2015 eða á meðan birgðir endast.

Jólaverð:

8.720

kr.

Fullt verð: 10.900 kr.

Hlíðasmára 3 . Sími 520 3090
www.bosch.is

Heimsþekkt hönnun –

Eames Lounge Chair
Ray og Charles Eames, 1956

Eames DAW
Tilboðsverð 64.900 kr.
verð áður 79.900 kr.

Eames House Bird
Verð 19.900 kr.

Ray og Charles Eames, 1950

Opið laugardag 11-16 og sunnudag 13-17

Sunburst
Tilboðsverð 39.900 kr.
verð áður 49.900 kr.
George Nelson, 1949

frábært verð

Rotary Tray
Verð 6.900 kr.
Jasper Morrison, 2014

Húsgögn

Eames DSR
Tilboðsverð 37.900 kr.
verð áður 44.400 kr.

Uten.Silo minna
Tilboðsverð 34.900 kr.
verð áður 42.900 kr.

Ray og Charles Eames, 1950

Dorothee Becker, 1969/1970

Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91-93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.is

SKOÐUN
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Gott fólk

14. desember 2015

MÁNUDAGUR

Halldór

A

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Við sem þjóð
viljum
nefnilega geta
horft framan í
heiminn og
sagt kinnroðalaust að
það búi gott
fólk á Íslandi.

f öllu því sem við reynum að kenna börnunum okkar er ekkert eins mikilvægt og
það að vera góð manneskja. Að breyta rétt
gagnvart öðrum og láta sig varða um líf og
líðan náungans. Að gæta bróður síns eins og
einhver kynni að orða það. Með sama hætti viljum að
okkar sé minnst með því að sagt verði um okkur „hann
var góður maður“ eða „hún var góð kona“. Það eru eftirsóknarverð eftirmæli.
Eftirsóknarverð en svo sannarlega ekki gefins því
við getum þurft að hafa fyrir þeim á hverjum degi.
Leggja okkur fram um að breyta rétt með líf og hagsæld
annarra að leiðarljósi. Því gott fólk getur líka átt það
til að gera ekkert og öll vitum við eins vel og Edmund
Burke hvað það getur haft í för með sér þegar góðir
menn gera ekkert. Og eftir því sem okkur er falið meira
vald þá vex ábyrgðin. En sá sem sækist eftir valdinu
hlýtur að vilja axla ábyrgð. Axla þá ábyrgð að gæta
bróður síns.
Í liðinni viku var tuttugu og sjö einstaklingum vísað
úr landi. Þar á meðal voru tvær albanskar fjölskyldur
með tvö langveik börn. Gríðarlegrar óánægju gætir
í samfélaginu með þessa ákvörðun Útlendingastofnunnar enda erfitt að sjá að þarna sé mannúð
höfð að leiðarljósi. Viðbrögð Hróðmars Helgasonar
barnalæknis, efasemdir um gæði heilbrigðiskerfisins í
Albaníu og möguleikar barnanna til einhvers eða betra
lífs eru þungur áfellisdómur yfir þessari ákvörðun.
Ákvörðun þar sem þröngt túlkað regluverk og hamlandi lagarammar eru ofar lífi og velferð ungra barna. Í
því er fólgin mikil smán fyrir íslenskt samfélag.
Þessi smán er okkar allra því þessi ákvörðun er tekin
í nafni okkar allra. Í nafni þjóðarinnar. Þjóðar þar
sem þó þrátt fyrir allt þúsundir andæfa, gagnrýna og
mótmæla þessari ákvörðun og eru fyrir vikið uppnefnd „góða fólkið“ eins og þar sé á ferðinni einhver
hópur fólks sem telur sig betra en aðra. En þetta er bara
venjulegt fólk sem vill breyta rétt. Hvernig getur það
verið slæmt að vilja vera góður? Samfélag þar sem góðmennska er höfð á orði fólki til hnjóðs hlýtur að vera á
skelfilegum villigötum.
Ólöf Nordal innanríkisráðherra er æðsti yfirmaður
Útlendingastofnunnar en hún telur engu að síður að
hún hafi ekki getað haft nokkur áhrif á framvindu
málsins. Að ábyrgðin fylgi ekki valdinu og að hún sé
aðeins, eins og hún orðar það sjálf, „birtingarmynd
málsins“ en ábyrgðin sé alls ekki hennar. Það er skiljanlegt að hún vilji ekki bera ábyrgð á því að senda þessi
börn út í óvissuna. Slík ábyrgð hlýtur að vera þungur
kross að bera. En hvort sem Ólöfu líkar það betur eða
verr þá er hún fulltrúi okkar þjóðarinnar og því ber
henni að axla þessa ábyrgð. Taka málið upp og sjá til
þess að þessi börn sem við sendum úti í óvissuna verði
færð hingað heim í skjól og öryggi og fái hér bestu
læknisaðstoð sem völ er á endurgjaldslaust.
Og við sem þjóð þurfum að gera meira af því að
breyta rétt og láta okkur varða um bræður okkar og
systur í umheiminum. Við sem þjóð viljum nefnilega
geta horft framan í heiminn og sagt kinnroðalaust að
það búi gott fólk á Íslandi.

Stefán Máni

eins og hann gerist bestur!

„Óhugnanlega vel skrif
uð, vel fléttuð og spenn
andi saga.“

BB í Fréttablaðinu

„Ferlega góður spennu
lestur.“ Auður Haralds á RÚV

Frá degi til dags
Með boltann á lofti
Loftslagsráðstefnan í París fór
ekki fram hjá neinum nema
forsætisráðherra á laugardag.
Fjörutíu mínútum eftir að
sögulegur loftslagssamningur
var samþykktur með lófataki
í París setti Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson eftirfarandi
færslu á Facebook: „Ánægður
með riðlana á EM. Þetta þýðir
að við getum mætt Frakklandi
í 8-liða úrslitum, Þýskalandi í
undanúrslitum og Englandi í
úrslitaleiknum … og það með
því að ná bara 2. sæti í riðlinum.“
Efndir fylgi orðum
Samkvæmt tölum Umhverfisstofnunar átti iðnaður 47
prósent af losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi árið 2013.
Skagfirðingurinn Gunnar Bragi
Sveinsson fagnaði samkomulaginu á Twitter í gær og sagði
að nú skipti verulegu máli að
efndir fylgdu orðum. Það liggur
fyrir tillaga í fjárlagafrumvarpi
næsta árs um að leggja til þrjátíu milljónir í undirbúning
fyrir álver í Skagafirði. Það er
spurning hvort efndirnar felist
ekki í því að fella þá tillögu
út. Ísland hefur tæplega efni á
frekari stóriðju ef ríkisstjórnin
ætlar ekki að spila út súkku
laðikúluspjaldinu á alþjóðavettvangi. snaeros@frettabladid.is

Eigum við ekki að fara að
segja þetta gott, Ólafur?

Arnar Þór
Stefánsson
hæstaréttarlögmaður

Ég skora á þig
að taka af öll
tvímæli um
að nú sé
komið gott í
næsta nýársávarpi.

Opið bréf til forseta Íslands.
Sæll herra Ólafur Ragnar. Takk fyrir góð störf sem forseti
á undanförnum tæpum 20 árum. Framlag þitt til beins
lýðræðis á Íslandi með tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum
fyrir þína tilstuðlan verður lengi í minnum haft. Þá varstu
öflugur talsmaður okkar þjóðar þegar mest varði. Þú
hefur gert margt gott sem forseti, en sumt síður, eins og
gengur.
Tuttugu ár eru langur tími – sérstaklega fyrir einn mann
á forsetastóli. Um leið og ég þakka þér góð og gagnmerk
störf vildi ég líka nefna við þig að mér þykir sem nú sé
kominn tími til að þú látir af embætti. Vildi segja þér
það umbúðalaust. Þú sagðir sjálfur í kosningabaráttunni 1996 að átta ár sem forseti væri hæfilegur tími. Nú
hefurðu setið í embætti tólf árum betur. Þú ert sá núverandi þjóðkjörni þjóðarleiðtogi í Vestur-Evrópu sem ert
þaulsetnastur. Í Evrópu allri hefur Alexaner Lúkasjenkó
í Hvíta Rússlandi einn setið lengur. Ekki viljum við bera
okkur saman við hann.
Það er hægt að skilja rök þín fyrir því að sérstakar
aðstæður árið 2012 hafi kallað á veru þína eitt kjörtímabil
í viðbót. Slíkar aðstæður eru ekki fyrir hendi nú. Ekkert í
stöðu stjórnmála eða þjóðmála hérlendis á þessum tímapunkti kallar á að þú verður forseti fjögur ár í viðbót. Að
fara fram einu sinni enn er of langt gengið. Í gestaþætti
Hávamála er mælst gegn því að menn séu of þaulsetnir.
Mikilvægt er að þekkja sinn vitjunartíma. Þetta á við þig
sem aðra. Enginn er ómissandi.
Ég vil einnig gjarnan að þú látir okkur vita sem fyrst
að nóg sé komið. Þá er ég m.a. að hugsa til alls þess góða
fólks sem hefði áhuga á að bjóða sig fram næsta sumar.
Það þarf tíma til að taka svo stóra ákvörðun sem framboð
til forseta er. Það þarf líka tíma til að undirbúa framboð.
Ég veit að það er fjöldi öflugra einstaklinga sem gæti tekið
þetta verkefni að sér. Ég skora á þig að taka af öll tvímæli
um að nú sé komið gott í næsta nýársávarpi.
Ágæti herra Ólafur. Nú þegar mér þykir að leiðarlokum
komið hjá þér vildi ég ítreka þakkir mínar fyrir það góða
sem þú gerðir fyrir land og þjóð. Hafðu það sem best.

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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Vandi og vegsemd
Í dag

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

E

in af forsendum þess að okkur líði
bærilega í þessu samfélagi er sú að
við getum borið traust til stjórnsýslunnar – þó ekki væri nema svolítið. Dæmin sanna að við eigum það
til að kjósa til þings fólk sem er misvel
þeim vanda vaxið. Þegar allt í einu eru
komnar í valdastöður manneskjur sem
augljóslega eiga ekkert erindi þangað
ríður á miklu að í stjórnsýslunni – í
kerfinu – séu vandaðir embættismenn
sem hafa almannahag að leiðarljósi og
starfa í anda þeirra laga sem störf þeirra
lúta, en túlka ekki bókstafinn of einstrengingslega.

Fráleitur málarekstur
Tveir atburðir í síðustu viku voru
átakanlegur vitnisburður um að misbrestur er á þessu og full ástæða fyrir
almenning að hafa vara á sér gagnvart
stjórnsýslunni hér á landi. Við sáum
tvö dæmi um ákvarðanir sem urðu
til einhvers staðar inni í nafnlausum
myrkviðum kerfisins, en voru teknar
af manneskjum af holdi og blóði,
og ofbuðu báðar réttlætiskennd og
sómatilfinningu almennings. Báðar
ákvarðanirnar sýna okkur „kerfið“ sem
fjandsamlegt, dyntótt, óskiljanlegt og
óútreiknanlegt.
Fyrra tilvikið varð til löngu fyrr – og
fyrir alltof löngu – þegar menn á vegum
lögreglu og síðar saksóknara ákveða
að halda til streitu fráleitum málatilbúnaði á hendur Ástu Kristínu Andrésdóttur hjúkrunarfræðingi löngu eftir að
augljóst var að sakargiftir stóðust ekki.
Rannsókn leiddi fljótlega í ljós að hún
bar ekki sök á dauða sjúklings – og þótt
svo hefði verið myndi þar hafa verið
við mannfæð og glæpsamlegt álag að

sakast. Og nær að draga fjárlaganefnd
fyrir dóm. En þótt sakleysi Ástu lægi
fljótlega fyrir var málið engu að síður
látið malla áfram í óskiljanlegu ferli
hjá yfirvöldum og í heil þrjú ár vofði
þessi fráleita ákæra yfir Ástu. Málinu
var réttilega vísað frá í héraðsdómi og
Ásta Kristín sýknuð af öllum ákærum,
en samt hefur ekki enn frést af því að
saksóknari ætli að falla frá áfrýjun til
Hæstaréttar, rétt eins og þar á bæ þyki
mönnum ekki nóg að gert, drátturinn
ekki hafa verið alveg nægur, og enn
skuli Ásta dregin á því að fagna endanlegum lyktum þessa ömurlega máls –
enn sé einhver þar innandyra sem ekki
getur horfst í augu við að hafa tekið
ranga ákvörðun um ákæru. Enn hef ég
ekki séð neinn í fjölmiðlum þurfa að
svara fyrir þennan málatilbúnað.

„En það bar til um þessar mundir …“
Hitt málið er svo óskaplegt að vart
er hægt að tala um það. Langveikur
drengur frá Albaníu er rekinn út á guð
og gaddinn. Ekki er ráðgast við lækna.
Að mati „kerfisins“ hafði hann það
ekki alveg nógu slæmt til að íslensk
miskunn næði til hans. Fjölskyldan var
dregin á svari og smám saman vakna
vonir um að hún fái hér skjól, enda
mælir allt með því og ekkert gegn því–
en nei: það stendur í fyrsta boðorðinu
hjá Útlendingastofnun að aldrei megi
veita Albönum skjól. Þeir hafa það víst
svo gott í Albaníu – þar er nefnilega svo
mikil einkavæðing.
Fjölskyldan hafði komið sér vel fyrir
í grónu hverfi, heimilisfaðirinn vel látinn múrari í góðri stöðu, börnin í skóla;
og drengurinn þarf á læknisþjónustu
að halda. Því er þessi albanska fjöl-

Myndin af litla drengnum með
tuskubangsann sinn á leið út
í myrkrið og kuldann verður
greypt í minni okkar allra um
ókomin ár og mun í hvert sinn
sem hún kemur í hugann vekja
með okkur sára skömm yfir
því að vera Íslendingar; að hafa
látið Útlendingastofnun fara
sínu fram af slíkri rangsleitni, í
okkar nafni.

skylda komin hingað: þau deila ekki
skoðun Ásdísar Höllu sem hefur látið
hafa eftir sér að albanskt heilbrigðiskerfi sé „ljósárum á undan okkar“, af
því að þar er svo mikil einkavæðing.
Engu var líkara en að lögð væri
áhersla á sem óhugnanlegasta sviðsetningu á því myrkraverki að vísa
þessu nauðleitarfólki burt frá Íslandi.
Þetta var eins og uppsetning Útlendingastofnunar á sinni útgáfu af helgileiknum sem við vorum látin leika á
aðventunni í Vogaskóla þegar ég var
barn. „En það bar til um þessar mundir…“
Myndin af litla drengnum með
tuskubangsann sinn á leið út í myrkrið
og kuldann verður greypt í minni
okkar allra um ókomin ár og mun í
hvert sinn sem hún kemur í hugann

vekja með okkur sára skömm yfir
því að vera Íslendingar; að hafa látið
Útlendingastofnun fara sínu fram af
slíkri rangsleitni, í okkar nafni. Augljóst
er að þar innan veggja er starfað eftir
einstrengingslegum túlkunum á fremur
einstrengingslegum lagabókstaf, sem
þó gefur svigrúm til að veita fólki hæli
hér á landi af mannúðarástæðum, auk
þess sem barnasáttmáli SÞ ætti þarna
að koma til álita.Slíkar ástæður eru
ekki taldar ná til langveikra barna að
mati þessarar stofnunar.
Við þurfum að fara að endurskoða
þá römmu einangrunarhyggju sem
liggur til grundvallar stefnu Íslendinga
í innflytjendamálum því að hún endurspeglar ekki þankagang samfélagsins.
Við þurfum að endurskoða þá reglu að
enginn megi flytjast til Íslands, nema
vera annaðhvort á vegum starfsmannaleigu eða vera kvótaflóttamaður undan
stríði, vandlega valinn.
Sigurður Nordal talaði um „vanda
þess og vegsemd að vera Íslendingur“.
Haldist Útlendingastofnun uppi að
starfa áfram óáreitt í þeim ómannúðlega forneskjuanda sem aftur og aftur
gengur fram af þjóðinni, fer að verða
tímabært að tala um vanda þess og
vansæmd að vera Íslendingur.
Íslensk menning þolir alls konar
fólk. Hér er nóg pláss. Sú menning sem
einungis þrífst í einangrun og fásinni
er dauðanum merkt og á ekki framtíð
fyrir sér. Sú menningarþjóð sem ekki
þolir sambýli við annars konar venjur,
siði, átrúnað og listir stendur ekki
undir nafni sem slík. Það er hvorki
vandi né vegsemd að vera Íslendingur.
Það þarf ekki annað til en að búa hérna.

Gleymum ekki
gleðinni

Kjartan Yngvi Björnsson og
Snæbjörn Brynjarsson rithöfundar

L

estur er algjör tímaþjófur.
Við sem erum svo heppin eða
óheppin að hafa alist upp í tiltölulega skjálausu umhverfi, með enga
farsíma eða iPad-a, gátum fátt annað
leitað en í bókina þegar foreldrarnir
slökktu á sjónvarpinu og ráku okkur
upp í rúm.
Reyndar er alveg öruggt að margir
krakkar í dag vaka fram eftir við lestur
á skemmtilegum ævintýrabókum,
sumir eyða jafnvel verðmætum tíma
sem ætti að fara í að leika úti með
félögum, eða klára dæmin í skólabókunum, í að lesa einhverja vitleysu
á borð við Andra Snæ eða Astrid Lindgren. Lestur, eins praktískur og hann
er, hefur nefnilega alltaf verið afþreying, og það er auðveldast að læra að
lesa þegar það er gaman.
Það vekur hjá okkur ugg ef auka á
vægi prófa á kostnað sköpunar í skólastarfi. Það er auðvitað alltaf hægt að
troða krökkum í ákveðið mót og
þjálfa nógu marga í að taka próf sem
síðan hækka þá ákveðin meðaltöl, en
lestur er meira en bara lesskilningur.
Besta leiðin til að tryggja að krakkar
haldi áfram að lesa, og auki þar með
læsi sitt, hlýtur að vera að gefa þeim
rými til að skemmta sér og skapa. Ef
lestrargleðin grípur krakka er ansi
snúið að koma í veg fyrir að þau lesi
sér til yndisauka. Síðan má líta til
efnahagslegra raka, ef það þarf endilega að byggja þetta á slíku.
Veltið fyrir ykkur hvernig krakkar
það eru sem verða að frumkvöðlum
framtíðarinnar. Í Kína var áratuga-

gömlu banni á vísindaskáldskap
aflétt í von um að ungir lesendur
yrðu að eldri frumkvöðlum. Ef þið
viljið menningarleg rök veltið þá fyrir
ykkur hvaðan rithöfundar framtíðarinnar eiga að koma og hvort mánaðarleg próftaka verði til að auka áhuga
krakka á bókmenntum eða ekki. Ef
þið viljið mannleg rök, veltið þá fyrir
ykkur hvort rétt sé að ræna einhvern
ánægjuna af lestri.
Aukin próftaka mun ekki skila
betri nemendum út í lífið þótt niðurstöður í Pisa-prófum kunni að lagast
örlítið. Aukið listrænt starf í skólum,
auk öflugri skólabókasafna og aukins
sjálfstæðis kennara mun til lengri
tíma litið skila meiri árangri. Gagnrýn og skapandi hugsun vegur þyngra
en 0,02 hærra meðaltal á stöðluðum
samanburðarlista. Lestur á undir högg
að sækja.

Aukin próftaka mun ekki
skila betri nemendum út
í lífið þótt niðurstöður í
Pisa-prófum kunni að lagast
örlítið.
Við búum ekki í skjálausum heimi,
og meira að segja þegar við vorum
ungir menn var Gameboy og Nintendo þegar farið að éta upp dýrmætan lestrartíma.
Við vorum heppnir að hafa góðar
bækur nálægt okkur sem biðu þolinmóðar. Þótt framboð á afþreyingu
sé meira enn nokkurn tíma áður þá
eru þessar bækur og fleiri þarna enn
þá. Það er mikilvægt að skrifa nýjar
og fjölbreyttar íslenskar bækur fyrir
ungt fólk,og að hvetja ungt fólk til að
skrifta. Ekki til að svara prófspurningum heldur til ánægju. Þeim sem
finnst skemmtilegt að lesa og skrifa ná
á endanum öllu hinu. Líka prófunum.

Stelpur stjórna – Málþing í Ráðhúsi Reykjavíkur
Mánudaginn 14. desember stendur Reykjavíkurborg fyrir málþingi í Tjarnarsal
Ráðhúss Reykjavíkur á fæðingardegi Ingibjargar H. Bjarnason undir yfirskriftinni
Stelpur stjórna. Málþingið er hluti af 100 viðburðum sem Reykjavíkurborg stendur
að í tilefni þess að 100 ár eru liðin frá því íslenskar konur hlutu kosningarétt.
15.00 Setning málþings:
Marta Guðjónsdóttir, varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks setur þingið.
15.05 Erindi:
Auður Styrkársdóttir forstöðumaður Kvennasögusafns fjallar um
stjórnmálaþátttöku kvenna síðustu 100 ár.
15.25 Pallborðsumræður- sætustu sigrar og stærstu áskoranir í borgarstjórn.
Í pallborði eru:
Hanna Birna Kristjánsdóttir frá Sjálfstæðisflokki, Sigrún Magnúsdóttir frá
Framsóknarflokki, Svandís Svavarsdóttir frá Vinstrihreyfingunni – grænu
framboði, Guðrún Ögmundsdóttir frá Samfylkingu og Guðrún Jónsdóttir
frá Kvennaframboðinu sem munu ræða sína sætustu sigra og
stærstu áskoranir.
Hver fær 7 mínútur á framsögu.
16.15 Umræður og fyrirspurnir
Fundarstýra:
Sirrý Arnardóttir sjónvarpskona á Hringbraut
16.30 Stelpur filma og Stelpur rokka skemmta

Allir velkomnir

sport
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14. desember 2015

Nýjast

Leið

Íslands á
EM 2016
Austurríki er í 10. sæti á
FIFA-listanum, hefur hækkað
um 13 sæti frá því í janúar.
Annað Evrópumótið (2008)
Stærstu stjörnurnar: David Alaba (Bayern
München), Marko Arnautović (Stoke) og
Marc Janko (Basel).

Enska úrvalsdeildin
Norwich
1 – 1 Everton
Crystal Palace 1 – 0 Southampton
Man. City
2 – 1 Swansea
Sunderland
0 – 1 Watford
West Ham
0 – 0 Stoke
Bournemouth 2 – 1 Man. United
Aston Villa
0 – 2 Arsenal
Liverpool
2 – 2 West Brom
Tottenham
1 – 2 Newcastle

Ísland
Austurríki

Saint-Denis
(París)

Efst
Arsenal
Man. City
Leicester
Man. Utd.
Tottenham
C. Palace
Watford

22. júní Stade de France
81.338sæti / ISL 16.250

Ísland
Portúgal

Annecy

14. júní Geoffroy-Guichard
42 .000 sæti / ISL 8.000

Sjöunda Evrópumótið
(1984, 1996-2012)

Stærstu stjörnurnar: Cristiano
Ronaldo (Real Madrid), Nani (Fenerbahce) og Pepe (Real Madrid).

Ísland
Ungverjaland

Ungverjaland er í 20. sæti á
FIFA-listanum, hefur hækkað
um 25 sæti frá því í janúar.

Marseille

18. júní Stade Vélodrome
67.394 sæti / ISL 13.400

Þriðja Evrópumótið (1964, 1972)

Stærstu stjörnurnar: Zoltán Gera (Ferencváros), Gábor Király (Haladás) og Balázs
Dzsudzsák (Bursaspor).

Riðlarnir og erfiðleikastuðlarnir
A-riðill:
Frakkland, Albanía,
Rúmenía, Sviss

D-riðill:
Spánn, Tyrkland,
Tékkland, Króatía

B-riðill:
England, Wales, Slóvakía,
Rússland

E-riðill:
Belgía, Írland, Svíþjóð,
Ítalía.

C-riðill:
Þýskaland, Norður-Írland,
Pólland, Úkraína.

F-riðill:
Portúgal, Ísland,
Ungverjaland, Austurríki

Guardian: 6. sæti (Léttastur)

Guardian: 4. sæti

Guardian: 2. sæti (Næsterfiðastur)

Guardian: 1. sæti (Erfiðastur)

Guardian: 3. sæti

Guardian: 5. sæti (Næstléttastur)

Guardian = Samkvæmt styrkleikamati Guardian.

Það á að gefa börnum brauð…

Gylfi Þór Sigurðsson
skoraði sex mörk fyrir
íslenska landsliðið
í undankeppninni
en aðeins hann og
Austurríkismaðurin
Marko Janko (7 mörk)
náðu því af leikmönnum sem munu
spila í F-riðlinum á EM
2016.

Íslenska karlalandsliðið mætir einum besta fótboltamanni heims og tveimur fornfrægum fótboltaþjóðum í mikilli sókn í úrslitakeppni EM næsta sumar.
áhugafólk upplifði stóran draum
í september þegar íslenska karlalandsliðið tryggði 300 þúsund
manna þjóð sæti á sínu fyrsta stórmóti í karlafótboltanum og knattspyrnuguðirnir fylgdu því eftir með
að setja íslenska liðið í algjöran
draumariðil þegar dregið var í riðlana í París um helgina.
Landsliðsþjálfararnir verða
eflaust uppteknir við væntingastjórn næstu mánuðina því skiljanlega var íslenska þjóðin komin á
flug eftir að íslenska liðið lenti í
riðli þar sem liðið er í dauðafæri
til að komast áfram í sextán liða
úrslitin. Portúgal, Ungverjaland
og Austurríki eru vissulega erfiðir
mótherjar en það var enginn auðveldur andstæðingur í pottinum.
Minnug þess þegar við vorum að
fara að vinna Eurovison í Bergen
1986, taka gullið á Ólympíuleikunum í Seúl 1988 og vinna HM á
heimavelli 1995 þá er það ekkert
nýtt að væntingar íslensku þjóðarinnar missi allt jarðsamband. Það
er ekki hægt að fara að bóka sæti
í sextán liða úrslitunum strax en
það breytir þó ekki því að þetta var
algjör draumadráttur.
Það er ekki nóg með að andstæðingarnir eru allt lið sem Ísland
getur barist við á jafningjagrund-

Neðst
Bournem.
Newcastle
Chelsea
Swansea
Norwich
Sunderland
Aston Villa

16
16
15
14
14
12
6

Gylfi Þór Sigurðsson var í byrjunarliði Swansea sem tapaði á móti
City. Gylfi lék allan leikinn og þótti
besti maður Swansea á
mörgum miðlum þar
á meðal Wales
Online og
Daily Mail.

Dauðafæri eftir
draumadrátt
Fótbolti Íslenskt knattspyrnu-

33
32
32
29
26
26
25

Hvað gerði Gylfi?

Hér verða
höfuðstöðvar
íslenska
landsliðsins
á meðan á
keppnini
stendur.

SaintÉtienne

Portúgal er í 7. sæti á
FIFA-listanum og er í
sama sæti og í janúar.

MÁNUDAGUR

velli, þá er staðsetning leikjanna
hentug og það ættu að vera til
miðar fyrir íslenska stuðningsfólkið. Tveir fyrstu leikirnir fara fram
stutt frá höfuðstöðvum íslenska
liðsins og sá þriðji á hinum stórglæsilega Stade de France. Það er
ekki slæmt að mæta „eins manns
liði“ Cristianos Ronaldo í fyrsta
leik og svo bíða tvö lið sem hafa
ekki mikla reynslu af stórmótum
síðustu áratugi.
Það má því búast við að fjölmargir Íslendingar sækist eftir
miðum þegar umsóknargluggi
fyrir miða á leiki Íslands verður
opnaður í dag en hann er opinn til
18. janúar. Öll miðasalan fer fram
í gegnum UEFA og ef eftirspurn er
meiri en framboðið verður happdrætti.
Íslendingar fá 20 prósent af
miðum í boði á hverjum leikstað og
við erum heppin af því að strákarnir okkar spila á tveimur af stærstu
völlunum. Íslenskir ríkisborgarar,
búsettir á Íslandi eða erlendis, og
erlendir ríkisborgarar búsettir
á Íslandi geta sótt um „íslensku“
miðana. Það kemur síðan í ljós í
febrúar hvort menn hafa fengið
miða en þangað til er um að gera
sér að skoða og skipuleggja ferðlög
og gistingu í Frakklandi.
ooj@frettabladid.is

Stærstu úrslitin Nýliðar
Bournemouth fylgdu eftir
sigri á Chelsea á Brúnni um
síðustu helgi með því að vinna 2-1
sigur á Manchester United sem
þýðir að þeir eru nú ofar í töflunni
en Chelsea.
Hetjan Odion Ighalo tryggði öðrum
nýliðum, Watford, 1-0 útisigur á
Sunderland sem kemur liðinu upp
í 7. sæti. Ighalo hefur skorað 10 af
18 deildarmörkum Watford.
Kom á óvart Newcastle vann sinn
annan leik í röð og varð enn
fremur fyrsta liðið til að vinna
Tottenham síðan 6. ágúst og það á
White Hart Lane.

Jæja við erum að fara
vinna riðilinn. Getum unnið
alla þessa leiki. Með hjálp @
Silfurskeidin og tolfunnar.
Máni Pétursson

@Manipeturs

Undanriðillinn var jafnvel
sterkari! Áfram Ísland.
Teitur Örlygsson

@@teitur11

Setti nýtt Íslandsmet
meðal stóru stjarnanna
Hrafnhildur Lúthersdóttir bætti
Íslandsmetið sitt í 100 metra
bringusundi meðal stjarnanna í
keppni Bandaríkjanna og Evrópu á
mótinu Duel in the pool í Indianapolis. Hrafnhildur synti á 1:05,92
mínútum og bætti gamla metið sitt
um tuttugu hundraðshluta en það
setti hún 13. nóvember. Hrafnhildur endaði í sjötta sæti í sundinu
alveg eins og í 200 metra bringusundinu þar sem hún var hálfri
sekúndu frá metinu.
Eygló Ósk Gústafsdóttir var talsvert
frá sínu besta í
200 metra baksundi. Bandaríska
liðið vann Duel
in the pool 2015,
fékk 155 stig á
móti 107 en
evrópsku
stelpurnar unnu
þó sínar
greinar
68-63.

Í dag
19.45 Lazio - Sampdoria
Sport
20.00 Leicester - ChelseaSport 2
22.00 Messan
Sport 2

Húsráð

Í snjó og slabbi blotna margir í fæturna. Þá er gott
að troða dagblöðum í skóna á milli þess sem þeir
eru í notkun en þau sjúga vel í sig alla bleytu.

Tilvalið í jólapakka grillarans

www.weber.is
SKÖTUHLAÐBORÐ FRAM AÐ JÓLUM
AFSLÁTTAR
MIÐI

Veisla um jólin Edda S. Jónasdóttir hefur um 30 ára skeið gefið vinum og ættingjum heimatilbúinn mat í jólagjöf sem mælist vel
fyrir. myndir/vilhelm

Gott í pakkann

MATARGJAFIR um jólin H
 eimatilbúinn matvara er frumleg og skemmtileg tilbreyting í jólapakkann. Slíkar jólagjafir henta öllum aldurshópum.
900 kr. afsláttur af
skötuhlaðborðinu
9.-20. desember,
aðeins 2.000 kr.
á mann.

Skötuhlaðborðið vinsæla er á Sjávarbarnum við Grandagarð
alla daga fram að jólum, jafnt í hádeginu sem á kvöldin og
allan daginn á Þorláksmessu og dagana á undan.

SKÖTUHLAÐBORÐ SJÁVARBARSINS
Missterk skata – Saltfiskur – Siginn fiskur – Skötustappa
– Plokkfiskur – Fiskibollur – Síldarréttir – Sviðasulta
– Fjölbreytt meðlæti 2.900 KR. Á MANN

Allt um skötuhlaðborðið á sjavarbarinn.is og á Facebook

Klipptu miðann
út og hafðu hann
með þér.
Gildir ekki 21-22. des.
og á Þorláksmessu.

Sjávarbarinn • Grandagarði 9
sjavarbarinn.is • 517 3131

S

ífellt færist í vöxt að fólk
gefi heimatilbúin matvæli
í jólagjöf enda eru slíkar
gjafir oft frumlegar, óvenjulegar
og yfirleitt afar gómsætar. Edda
S. Jónasdóttir er þó enginn nýgræðingur á þessu sviði enda
gefið slíkar gjafir í þrjá áratugi
við mikla gleði ættingja og vina.
„Fyrstu árin var þetta nær eingöngu eitthvað sætt sem ég gaf,
t.d. jólasælgæti eða smákökur.

Við systurnar og móðir mín útbjuggum þá heimalagað jólasælgæti og ég gaf vinum mínum í
jólagjöf ásamt því jólasælgæti og
smákökum sem ég hóf að búa til
eftir að ég hóf sambúð.“
Innihald jólapakkans breytist
milli ára. Sumar vörur sjást á
hverju ári á meðan aðrar komast
bara í pakkann í eitt skipti. „Það
fer eftir því hvort mér líkaði við
nýju vöruna eða ekki. Það er al-

gjörlega mitt eigið bragðskyn sem
ræður þeirri ákvörðun. Með tímanum hef ég bætt við heimabökuðum brauðum, t.d. döðlubrauði,
bananabrauði, kúmenbrauði,
hrökkkexi og rúgsigtimjölsbrauði.
Einstaka sinnum hef ég útbúið
lauksultu, karamellusósu, paprikukryddaðar hnetur og ofnbakaða tómata. Það fer allt eftir því
hve mikinn tíma ég hef í eldhúsinu hvað framleitt er.“
C

Skemmtipakkinn

FRÁBÆR
DAGSKRÁ
FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA

M

Y

CM

Hleður og vaktar rafgeyminn þinn í vetur.
15%
Tilvalin jólagjöf

Jólaafsláttur af
þessum frábæru
hleðslutækjum

Þeir sem eru áskrifendur að Skemmtipakkanum eiga gott í
vændum um hátíðarnar og öll fjölskyldan finnur sér þætti og
kvikmyndir við hæfi. Njóttu Skemmtipakkans í desember.
*Gildir til 31. des. 2015 fyrir áskrifendur að völdum tilboðspökkum 365.

12v 0,8A

365.is Sími 1817

12v 5,5A

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Ábendingahnappinn má

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

Bíldshöfða 12 - 110 Rvík. - 5771515 - www.skorri.is
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Fólk| Jól

Mest seldu
ofnar á
Norðurlöndum

gott í maga og í pakka Sýnishorn af því úrvali sem Edda hefur útbúið undanfarin ár. 		

10 ára ábyrgð

LÁGHITA
MIÐSTÖÐVAROFNAR

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Allir glaðir
Hún segir alla vera glaða og káta
yfir jólapökkunum. „Fyrir 10-15
árum hætti ég að senda
jólakort nema til
þeirra sem búa erlendis. Í staðinn
heimsæki ég
vini og ættingja, færi
hnetuæði
þeim brauð
eddu
eða jólasælgæti og óska Frábært í
jólapakkann
þeim gleðifyrir unga
legra jóla.
sem aldna.
Ég kemst nú
ekki yfir allan
vinkonuhópinn
en reyni allavega
að fara til þeirra sem
hafa lent í erfiðleikum á
árinu eða hjálpað mér á einhvern
hátt. Ég flutti t.d. í ár og fékk
mikla hjálp frá nokkrum vinkonum, mökum þeirra og ættingjum
mínum.“
Aðspurð um uppáhalds matvöruna sem fer í jólapakkann
nefnir Edda jólasælgæti sem hún
hefur gert síðan hún var 18 ára.
„Þetta er svona mitt á milli þess
að vera sælgæti og smákaka. Ég
fékk einu sinni verðlaun fyrir
þessa tegund í smákökukeppni
DV. Ég lærði að gera það hjá fjölskyldunni minn sem ég eignaðist
er ég var skiptinemi í Bandaríkjunum 17 ára gömul. Þar lærði ég
að baka margar tegundir enda
eru Bandaríkjamenn góðir í smákökugerð.“
Líður vel í eldhúsinu
Yfirleitt hefur Edda matargerðina
eftir 5. desember. Hún og sambýlismaður hennar reka saman
gistiheimili og eru skil á virðisaukaskatti þann daginn. „Eftir
það byrjar gleðin hjá mér í eldhúsinu og ég nýti allan aukatíma
sem ég hef í að
útbúa einhver
sætindi
fram
að

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

jólum.“
Hún segir góða og fallega
matvöru vera góða jólagjöf.
„Við vinkonurnar ræðum
stundum okkar á
milli hvers konar
jólagjafir okkur
þykir vænst
um. Flestar
nefna gjafir
sem eyðast
á borð við
snyrtivörur,
kerti og
servíettur
og svo eitthvað matarkyns, þar með
talið sælgæti. Hins
vegar finnst ekki
öllum gaman að baka og
margar vinkonur mínar eru mjög
uppteknar. Mér líður hins vegar
mjög vel í eldhúsinu og finnst
það bara róandi enda alltaf haft
áhuga á matargerð.“

Myljið 1 bolla af heilhveitikexi
fínt og stráið kexinu yfir bráðið
smjörið og þrýstið því aðeins ofan
í smjörið. Stráið 1 bolla af kókosmjöli yfir kexið. Næst er 260-270
grömmum af söxuðu suðusúkkulaði stráð yfir, sama magn af butt
erscotch-dropum og næst einn
bolli af söxuðum valhnetum eða
pekanhnetum. Að lokum er einni
dós af „condensed mjólk“ smurt
yfir. Dósamjólkin er eins og þykk
leðja og best að láta leka jafnt
yfir hneturnar. Bakað í u.þ.b. 2025 mín. við 175°. Gætið vel að
ofbaka ekki því þá verður kakan
of þurr. Kælið í ísskáp áður en
kakan er skorin. Skerið í litla bita
þannig að úr verði litlir munnbitar. Geymist best í frysti, annars í
1-2 vikur vel pakkaðar í plastfilmu
í kæliskáp.

HNETUÆÐI EDDU
150 g suðusúkkulaði
150 g mjólkursúkkulaði
¾ b. kasjúhnetur, jarðhnetur eða
makademia-hnetur, saltaðar
¾ b. kasjúhnetur, ósaltaðar
½ b. smjör
½ b. sykur
2 msk. síróp
Þekið stórt jólakökuform eða
form sem er um 20 til 23 cm að
stærð með álpappír og smyrjið
vel. Súkkulaðið sett í formið.
Blandið saman hnetum, smjöri,
sykri og sírópi í stóra þykkbotna
pönnu. Hitið á háum hita, hrærið
af og til þar til smjör og sykur hafa
bráðnað. Hrærið stöðugt í þar til
blandan verður fallega gyllt á lit
og svolítið klesst saman. Lækkið
hitann þegar þetta fer að þykkna.
Setjið yfir súkkulaðið og sléttið
vel.
Kælið þar til góðgætið
er orðið harður klumpur.
Brjótið í mola og geymið
í kæli fram að notkun.
Skemmtileg gjöf í fallegri
krús með slaufu fyrir þá
sem eiga allt.

Sjö laga smákökur
Sjö laga
smákökur

mynd/vilhelm

Bræðið ½ bolla af smjöri í
kökuformi sem er 24 cm x 33
cm. Verður að vera þessi stærð.

Sírópsbakaðar Hnetur

SÍRÓPSBAKAÐAR HNETUR
1/8 bolli + 1 ½ msk. hlynsíróp
1/8 bolli síróp í flöskum frá Lyles
2 msk. púðursykur
½ tsk. salt
¼ tsk. sterk piparsósa, t.d. Tabasco
2 bollar valhnetur eða pekanhnetur eða blanda af báðum
tegundum.
Blandið öllu saman í stóra skál
nema hnetum. Hrærið með sleif
þar til allt hefur blandast vel saman. Bætið hnetum út í og þekið
þær vel með blöndunni. Dreifið
hnetunum á bökunarplötu klædda
bökunarpappír. Bakið við 175°C
í 15-17 mín. Hrærið í með sleif á
plötunni a.m.k. einu sinni til að
þær brenni ekki. Það gerist mjög
hratt ef ekki er fylgst vel með.
Geymist í ísskáp.

Bókajól
14. desember 2015

Kynningarblað

Arnbjörn Kristinsson (t.v.) hjá Setbergi gaf út Matreiðslubókina mína og Mikka árið 1979. Nú er hún endurútgefin af Eddu útgáfu undir stjórn Jóns Axels Ólafssonar.

Jólagjafir sem gleðja börnin
Fátt gleður meira en góð bókargjöf um jólin. Edda útgáfa býður landsmönnum upp
á gott úrval bóka fyrir jólin. Matreiðslubókin mín og Mikka er nú aftur fáanleg
vegna fjölda fyrirspurna og Frozen-bækurnar eru sívinsælar og góðar í jólapakkann.

Jólin eru tími bókanna enda fáar
gjafir sem lifa jafn lengi og vel eins
og góð bókargjöf. Edda útgáfa sérhæfir sig í útgáfu bóka og áskriftarklúbba með efni frá Disney og
fleiri aðilum. Úrvalið í jólapakkann er því mikið að sögn Maríu B.
Johnson, markaðsstjóra Eddu útgáfu. „Við leggjum mikinn metnað
í að færa fjölskyldum töfra Disney
með fjölbreyttu og vönduðu lesefni.
Fjöldi slíkra bóka er á boðstólum
fyrir þessi jólin eins og endranær.
Af mörgum góðum má meðal annars nefna Matreiðslubókina mína og
Mikka og Frozen-bækurnar.“

arnir sem elduðu upp úr bókinni
áður fyrr örugglega góðar minningar tengdar þeirri eldamennsku enda
hófu margir matreiðsluferil sinn
með þessa góðu bók sér við hlið. „Nú
eru margir þessara sömu krakka
orðnir foreldrar sjálfir og því auð
vitað tilvalið að lauma bókinni í jólapakkann í ár og endurvekja gömul
kynni. Það er ekki ónýtt að hefja
matreiðsluferilinn á Pönnukökum
frá Undralandi, Eggjasnapsi bjarnarins Balla, Ostborgurum Jóakims,
Muffins dverganna sjö eða öðrum
spennandi og ljúffengum réttum.“

Bókin sem sló í gegn

Frozen-vörurnar úr samnefndri
kvikmynd njóta enn gífurlegra vinsælda og virðist ekkert lát á
þeim að sögn Maríu. Edda
býður upp
á tvær
stór-

Matreiðslubókin mín og Mikka
kom fyrst út árið 1979 og sló rækilega í gegn hjá ungum sem öldnum.
„Margir Íslendingar eiga vafalaust góðar minningar tengdar bókinni enda var hún til á
nánast hverju heimili hér áður
fyrr og kenndi nánast heilli
kynslóð að elda. Nú er bók
in loksins fáanleg aftur
í takmörkuðu upplagi enda
hefur reglulega verið haft samband við okkur undanfarin ár
og spurt út í bókina.“
Að sögn Maríu eiga krakk-

Ekkert lát á vinsældum

skemmtilegar
bækur
fyrir jólin
sem byggja
á kvikmyndinni.
„Fyrst má nefna
Frozen Veislubókina

sem inniheldur 22 frábærar Frozenveisluhugmyndir um hvernig hægt
er að halda veislu sem væri boðleg
hinum konunglegu systrum, Önnu
og Elsu. Bókin er glæsilega myndskreytt og hugmyndirnar auðveldar
og skemmtilegar. Það er svo sannarlega hægt að skipuleggja veislu aldarinnar með svona bók enda í henni
t.d. hugmyndir að boðskortum,
skreytingum, veitingum og leikjum.“

Nytsamleg bók
Frozen Hár & föndur er hugmyndaog föndurbók sem inniheldur leiðbeiningar um hvernig á að gera
glæsilegt hárskraut í anda prinsessanna í Arendell. „Þessi bók hefur
verið mjög vinsæl hjá okkur. Með
henni er t.d. hægt að læra að láta
hárið líta út fyrir að vera þykkara,
hvernig á að nota bursta, greiður
og krullujárn og hvernig er best að
skreyta hárið með slaufum, borðum
og blómum. Sannarlega nytsamleg
bók í jólapakkann fyrir ungar stúlkur og um leið foreldra.“
Bækurnar fást bókabúðum og
öðrum verslunum sem selja bækur
og einnig á www.edda.is. Allar nánari upplýsingar má finna á www.
edda.is og á Facebook undir Edda
útgáfa.

Frozen-bækurnar eru sívinsælar í jólapakkann.
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Þessar eru tilnefndar
Tilnefningar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna 2015 voru tilkynntar í byrjun
mánaðarins. 15 bækur voru tilnefndar í þremur flokkum, barna- og
ungmennabóka, fagurbókmennta og fræðibóka og rita almenns efnis. Þetta er í
27. sinn sem tilnefningarnar eru kynntar.
Flokkur fagurbókmennta

„Sérlega vel skrifuð og áhugaverð frásögn, sem býr yfir
sálfræðilegri dýpt.“ – Gyrðir Elíasson
„... mesta hrós sem ég get gefið nokkru riti.“
– Benedikt Jóhannesson, Heimur
„Lýsingarnar á vináttu þeirra og samskiptum eru
skrifaðar af hlýju og nærfærni og stíllinn er fádæma
flottur.“ – Friðrika Benónýsdóttir, Fréttatíminn

Hermann Stefánsson
Leiðin út í heim
Útgefandi Bókaútgáfan
Sæmundur

Hallgrímur Helgason
Sjóveikur í München
Útgefandi JPV útgáfa

Einar Már
Guðmundsson
Hundadagar
Útgefandi Mál og
menning

Jón Kalman Stefánsson
Eitthvað á stærð við
alheiminn
Útgefandi Bjartur

Auður Jónsdóttir
Stóri skjálfti
Útgefandi Mál og
menning

Arnar Már
Arngrímsson
Sölvasaga unglings
Útgefandi Sögur útgáfa

Gunnar Helgason
Mamma klikk!
Útgefandi Mál og
menning

Páll Baldvin
Baldvinsson
Stríðsárin 1938-1945
Útgefandi JPV útgáfa

Dagný Kristjánsdóttir
Bókabörn
Útgefandi Háskólaútgáfan

Flokkur barna- og ungmennabóka

Þórdís Gísladóttir
Randalín, Mundi og
afturgöngurnar
Útgefandi Bjartur

Gunnar Theodór
Eggertsson
Drauga-Dísa
Útgefandi Vaka
Helgafell

Hildur Knútsdóttir
Vetrarfrí
Útgefandi JPV útgáfa

Flokkur fræðibóka og rita almenns efnis

Æviferill Megasar, verk umdeildasta listamanns
þjóðarinnar, breiskleiki, hrösun og upprisa.
„Óttar Guðmundsson hefur unnið mikið afrek
með bók sinni um Megas.“
Hrafn Jökulsson, Facebook
Smári Geirsson
Stórhvalaveiðar við Ísland
til 1915
Útgefandi Sögufélag

Gunnar Þór Bjarnason
Þegar siðmenningin fór
fjandans til – Íslendingar
og stríðið mikla 19141918
Útgefandi Mál og
menning

Héðinn Unnsteinsson
Vertu úlfur – Wargus
esto
Útgefandi JPV útgáfa

STÖÐ 3
+ENDALAUST TAL
+1 GB Í GSM

FÁÐU STÖÐ 3
Á BETRA VERÐI
Í VETUR

1.990 kr.
til
31. desember*

Fáðu þér áskrift í
síma 1817 eða á 365.is

Landnám Íslands, forsendur þess og aðdragandi.
Landnámsbýlið Hólmur í Nesjum.

SKRUDDA
www.skrudda.is

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 31. desember halda þessum kjörum í eitt ár.

Útgefandi | 365 miðlar ehf.

Skaftahlíð 24 | s. 512 5000

Veffang

Umsjónarmenn auglýsinga

Ábyrgðarmaður

visir.is

Jón Ívar Vilhelmsson| jonivar@365.is | s. 512-5429

Svanur Valgeirsson

FASTEIGNIR.IS
50. tbl.

Sími 512 4900 • landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall

Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

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.

Glæsihús í Mosfellsbæ
Eignamiðlun hefur til sölu

glæsilegt og vandað 328,2
HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
fm einbýlishús á tveimur

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali

hæðum
innst
í botnlanga með
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00
OG
15:00

Þórðarsveigur 11

23,9m

Seld
Seld

stórum þaksvölum og miklu
útsýni til sjávar og fjalla við
Þrastarhöfða 57 í Mosfellsbæ.
Falleg aðkoma er að húsinu
og stórt hellulagt bílaplan
með snjóbræðslu.

Komið er inn í forstofu með
svörtum granítflísum á gólfi og
stórum forstofuskáp. Úr forstofu
er stór rennihurð inn í íbúðina.
Þar er mjög stórt fjölskyldurými/
Eignin öll er afar vönduð að innan sem utan.
 Eignin er laus við kaupsamning
 Suðvestur svalir - stórkostlegt útsýni
sjónvarpsstofa. Á vinstri hönd í
 2ja herbergja íbúð skráð skv. Þ.Í. 51,3  Rúmgott svefnherbergi
Úr sjónvarpsstofu er stigi upp á
sjónvarpsstofu er gestasalerni.
fm + bílskýli
 Lyfta að bílskýli
efri
hæðina. Þar er eldhús, borðHólmvað
Lyftuhús2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur
Þar
við
hlið
er
flísalagt
þvotta Falleghæðum
eign með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
stofa og stofa í stóru og björtu
afhendist
5.hæð (efsta)
og fullbúnar
útgengt út
verönd.
Inn af
fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilasthús
íbúðir
án ágólfefna
nema
baðherrými með miklu útsýni. Í eldhúsi
sjónvarpsstofu
er svefnherbergisbergi
og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar
og tæki.Um
er að ræða
4ra herbergja íbúðir
frá 155-168 fm með
elin@fasteignasalan.is
Sími:
695
8905
er hvít háglans U-laga eldhúsinntvö
gangur.
Þar
á
hægri
hönd
eru
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
rétting með svartri granítborðgóðíbúðir
svefnherbergi
með parketi
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar
lausar. Traustur
byggingaaðili.
plötu ásamt eyju. Í innréttingu eru
á gólfi. Á vinstri hönd á gangi er
vönduð tæki. Úr stofu er gengið
Háholt
hjónaherbergissvíta
með
Pétur sími 897
004714,ogMosfellsbær
Grétar sími 861 stór
1639
löggiltir fasteignasalar
Sími: 588 5530 •
út á 160 fm þaksvalir. Á verönd er
mikiðáhugasömum
skápaláss. Inn af hjónaherverða
á staðnum
og taka á• móti
berg@berg.is
www.berg.is
yfirbyggt geymslurými fyrir útibergi er fallegt baðherbergi. Úr
GSM 897 0047
húsgögn og grill.
hjónaherbergi er gengið út á verÁ vinstri hönd úr forstofu er
önd
og
garð
í
suðvesturátt.
Þar
er
Berg
fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Pétur Pétursson
innangengt í rúmgóðan flísalagðheitur pottur og bekkur, útisturta
Sími
588fasteignasali
5530 • Netfang: berg@berg.is
lögg.
an bílskúr. Inn af bílskúr er rúmog 25 fm útigeymsla/gróðurhús.
Petur@berg.is
góð geymsla.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Á svefnherbergisgangi er flísalagt
Falleg og vönduð eign á besta
baðherbergi.
Háholt 14, Mosfellsbær
stað í Höfðahverfinu í Mosfellsbæ.

Seld

Frum

Vantar
eignir á skrá
Frítt
verðmat

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

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

Einbýlishús á Breiðdalsvík.

Í vönduðu nýju fjölbýlishúsi eigum við eftir tvær
óseldar íbúðir. 91 fm 3ja herbergja. Öllum íbúðum
fylgja stæði í bílageymsluhúsi. Íbúðirnar eru
afhentar fullbúnar án gólfefna. Afhending í mars
2016. Verð 33,9 milljónir.

OP

IÐ

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

Bogi
Pétursson

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
Hraungata - Nýtt
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
Til sýnis og sölu vandað og vel hannað átta íbúða
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598
eign.
V. 9,8
m. 8623
lyftuhús
á góðum
útsýnisstað
í Urriðaholti. 3ja
Freyjubrunnur - 2 íbúðir eftir.

Orrahólar.

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

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg. fasteignasali

Erla Dröfn
Magnúsdóttir
Lögfræðingur

Klapparhlíð.

Utan opnunartíma gefur Kjartan Hallgeirsson
lögg. fasteignasali uppl. í s:8249093 eða
kjartan@eignamidlun.is

Bæjargil.

Lindarbyggð. Mo

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

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

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

Hvammabraut.

Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635Þriggja til fjögurra herbergja í 104.

Álftahólar - 3ja herb

Góð og alveglega endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á
1. hæð í fjölbýlishúsi. Nýlegar innréttingar, parket
og flísar á gólfum. Suðursvalir út frá stofu sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla í sameign. V.
26,5 m. Laus til afhendingar.

Til sölu er 3ja til 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð
í Gnoðarvogi. Tvö góð svefnherbergi og tvöföld
stofa, flísalagt baðherbergi, geymsla innan íbúðar.
Svalir til suðurs sem eru yfirbyggðar að hluta. Öll
þjónusta er við hendina. V. 33,5 m.
Uppl. veitir Brynjólfur 896-2953.

Móaabarð. Hafna

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

Breiðavík - Falleg 3ja herb.

Góð 95 fm íbúð á góðum útsýnisstað í Grafarvogi. Tvö rúmgóð herbergi og björt suðurstofa
með stórum svölum. Parket á gólfum. Frábær
staðsetning þar sem öll þjónusta og skólar eru í
göngufæri. Verð 31 millj.

HÚ
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Maríubaugur 133 - 3ja herb

Skemmtileg íbúð á fyrstu hæð á góðum stað í
Grafarholtinu. Smekklegar innréttingar í eldhúsi og
baði. Íbúðin er með mjög góðum ca. 25fm sóllpalli
sem vísar í suður. Þvottahús innan íbúðar Aðeins
ein íbúð á hverri hæð. verð 30,9M.
Opið hús 15. des kl. 17:30-18:00.
Uppl. veitir Jón 7771215

Furugerði - Einbýli
Þórðarsveigur - 4ra herb.

Góð 113 fm íbúð með sérinngangi, stæði í lokuð
bískýli og yfirbyggðar svalir Parket og flísar á
gólfum og eikarinnréttingar. Gott útsýni og örstutt
í leik- og barnaskóla ásamt íþróttasvæði Fram.
Uppl. veitir Bogi s 6993444

Vandlega hannað og vel byggt einbýlishús. Húsið
er teiknað af Helga Hjálmarssyni Húsið er skráð
241,5 fm. Íbúðarrými 216,9 fm og bílskúr 24,6 fm.
Húsið reynist þó nokkuð stærra og einnig er kjallari
undir bílskúrnum. 5 svefnherbergi og góðar stofur
með arni. Einstakt hús miðsvæðis í Reykjavík.
Uppl veitir Bogi 6993444

Espigerði - 4ra með miklu útsýni.

Falleg um 116 fm íbúð á 5. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin er með 3 herbergjum og bjartri
stofu. Tvennar svalir með miklu útsýni. Vandað
parket á gólfum. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Frábær staðsetning. Verð 39,9 millj.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.
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Boðaþing 1-3 - fyrir 55+

Höfum hafið sölu á íbúðum í Boðaþingi fyrir 55
ára og eldri. Glæsilegt nýtt hús sem er í byggingu,
stærðir íbúða frá 91-172 fm. Afhentar fullbúnar
næsta vor, án gólfefna. Verð frá 29,5 millj. Frekari
upplýsingar og bækling má fá á skrifstofu Heimili.

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

LANGALÍNA 28- 32, SJÁLANDI GARÐABÆ.
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 103 fermetrum
upp í 189 fermetrar og eru afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnási og vönduðum
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Langagerði.

Langholtsvegur - hæð og ris ásamt bílskúr. Miklir möguleikar til útleigu.
Falleg 110,5 hæð og ris ásamt 44,0 fm. bílskúr
eða samtals 154,5 fm.

Vel staðsett 114,6 fm. einbýlishús, hæð og ris á
þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu.

Búið er að útbúa tveggja herbergja íbúð í risi og
einnig er búið að útbúa tveggja herbergja íbúð í bílskúr. Miklir möguleikar til útleigu. Flísalagðar svalir
til suðurs út af aðalhæð. Góðar súðargeymslur eru
í risi.Frábær staðsetning í austurbæ Reykjavíkur.
Gróin falleg lóð með miklum trjám

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.

Verð 54,9 millj.

Hegranes- Garðabæ.

Verð 44,9 millj.

Goðatún – Garðabæ.
Mjög gott 233,9 fm. einlyft einbýlishús á 1.288,0
fm. eignarlóð á Arnarnesinu að meðtöldum 55,7
fm. bílskúr. 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. Afgirt timburverönd með heitum potti og skjólveggjum sem
umlykur húsið á tvo vegu í suður og suðaustur.
Innkeyrsla er hellulögð og með hitalögnum.

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

Verð 69,9 millj.

Urðarhvarf 14 - Kópavogi. Heil húseign.

Verð 59,9 millj.

Víkurhvarf 7 – Kópavogi. Heil húseign.
Glæsilegt skrifstofu- og atvinnuhúsnæði, samtals
4.788,3 fm. að stærð, miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða heila eign með
glæsilegum 300 fm. þaksvölum og um 590 fm.
bílageymslu með 24 bílastæðum.

Glæsileg húseign, samtals 2.863,5 fm. að stærð,
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða
skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á þremur hæðum
með bílakjallara undir. Húsnæðið er rúmlega fokhelt að innan. Samtals verða 83 bílastæði á lóð
hússins. Glæsilegt útsýni af þaksvölum að Esjunni
og yfir höfuðborgarsvæðið.

Eignin er til sölu fokheld.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

NAUSTAVÖR 8 -12 – KÓPAVOGI.
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör í Bryggjuhverfinu í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra
herbergja frá 90,3 fermetrum upp í 153,9 fermetra og eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá
Brúnási og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr flestum íbúðum.
Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

VINDAKÓR 10 – 12, KÓPAVOGI.
NÝJAR 4RA OG 5 HERBERGJA ÍBÚÐIR.
• Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi.
• Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm.
• Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum
og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum.
• Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.
• Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
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Helluvað 7. Glæsileg útsýnisíbúð.

Laugateigur 14. Efri hæð ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17-45

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

Björt og vel skipulögð 120,8 fm. 4ra herbergja íbúð á efri hæð í virðulegu fjórbýlishúsi við Laugateig auk þriggja sér geymslna í
kjallara og 28,8 fm. bílskúrs. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð hið innra á sl árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi, raflagnir og tafla og settar nýjar stórar svalir til suðurs útaf stofum. Samliggjandi rúmgóðar stofur og tvö herbergi. Sameign
er öll mjög snyrtileg og stigahús er nýteppalagt og málað.

Glæsileg útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og Rauðavatns. Sér bílastæði í lokaðri
bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. Útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt. Til suðurs að Bláfjöllum, yfir Heiðmörk
og Elliðavatn frá stórum suður svölum og stofu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta. Góð aðkoma.
Sameign snyrtileg.Verið velkomin.

Verð 53,9 millj.

4RA HERBERGJA

Verð 43,9 millj.

3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA
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RAUÐALÆKUR 32 - 4RA HERB. ÁSAMT BÍLSKÚR.

LINDARGATA. LAUS STRAX.

VESTURGATA 21C. SÉRINNGANGUR.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17-45
97,5 fm. hæð ásamt 29,8 fm. bílskúr á þessum vinsæla stað við Rauðalækinn.
Hæðin er með sameiginlegum inngangi með tveimur öðrum íbúðum. Stofa með
útgengi á yfirbyggðar svalir til suðvesturs. Tvö svefnherbergi. Sameign er snyrtileg
með sameiginlegu þvottahúsi í kjallara. Frábær staðsetning.
34,9 millj.

Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum að meðtaldri
sér geymslu og sér bílastæði í bílageymslu við Lindargötu 39. Íbúðin er ný og aldrei
hefur verið búið í henni. Allar innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð tæki
eru í baðherbergi og í eldhúsi. Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og fallegur
útbyggður stór gólfsíður gluggi í stofu. Laus til afhendingar.
54,9 millj.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17-45
Glæsileg 83,3 fm. íbúð með suðursvölum á efri hæð í nýlegu steinsteyptu húsi við
Vesturgötu. Íbúðin er 73,9 fm. að stærð auk 9,4 fm. sérgeymslu. Mögulegt væri að
koma fyrir öðru svefnherbergi í íbúðinni í hluta af stofu. Aukin lofthæð er í íbúðinni
og innfelld lýsing í loftum í stofu og eldhúsi. Verið velkomin.
34,9 millj.

4RA HERBERGJA

3JA - 4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

GARÐATORG - GARÐABÆ.

STRANDVEGUR - SJÁLANDI GBÆ. SJÁVARÚTSÝNI

Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu. 54,9 millj.

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

SKIPHOLT. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

NAUSTABRYGGJA. ÚTSÝNISÍBÚÐ.

HELLUVAÐ. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ.

BARMAHLÍÐ.

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 falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík. Nýlegt
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd.
Stutt í skóla og leikskóla
31,9 millj.

Góð 86,2 fm. íbúð í kjallara að meðtaldri 2,3 fm. sér geymslu í kjallara í góðu fjórbýlishúsi við Barmahlíð. Samliggjandi skiptanlegar stofur og rúmgott svefnherbergi.
Húsið er nýlega steinað að utan, þak er nýlegt sem og þakrennur og niðurföll.

49,9 millj.

Vel skipulögð 88,3 fm. íbúð á 1. hæð með vestursvölum auk 21,4 fm. bílskúrs.
Rúmgóðar vestursvalir með nýlegri svalalokun. Endurnýjað baðherbergi. Falleg
upprunaleg innrétting í eldhúsi. Geymsla innan íbúðar auk sér geymslu í kjallara.
Húsið nýlega viðgert að utan.

34,5 millj.

31,9 millj.

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

Magnea S.
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Melabraut 9, Seltjarnarnesi.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

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

Sléttuvegur 13 103 Rvk. íbúð merkt 02-01.

OPIÐ
HÚS
Vorum að fá í sölu mjög fallega og mikið endurnýjaða 5 herb. efri sérhæð í 3-býlishúsi. Sér inngangur. Um
er að ræða efstu hæð í húsinu. Húsið hefur nýlega verið standsett að utan m.a. viðgert og steinað. Hæðin
skipstist m.a. í stofu, borðstofu, þrjú herbergi, eldhús og baðherbergi. Bílskúrsréttur. Glæsilegt sjávarútsýni.
Húsið stendur við rólega einstefnugötu V. 47,9 m. 9234

Glæsileg og vönduð 116,8 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi ásamt 23,8 fm bílskúr.
Samtals 140,6 fm. Íbúðin er ætluð fyrir eldri borgara. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Mikil sameign, s.s. fundarsalir, líkamsræktaraðstaða, sturta, sauna og heitur pottur. Húsvörður er í húsinu. Sameiginlegt þvottahús
er á hæðinni og er það með sameiginlegum vél
Eignin verður sýnd mánudaginn 14.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 48 m. 8806

EFSTIHJALLI 11 200 KÓP.

DUNHAGI 11 107 RVK.

BALDURSGATA 22A

ÍBÚÐ MERKT 01-01.

ÍBÚÐ MERKT 03-02.

101 RVK.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Falleg mjög vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 1.hæð í góðu 2ja hæða fjölbýli
á mjög góðum stað í austurbæ Kópavogs. Örstutt í góða grunn og leikskóla,
verslanir og þjónustu. Tvö rúmgóð herb. Endurnýjað eldhús, parket og flísar.
Suðursvalir úr stofu. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.desember milli kl.
17:15 og kl. 17:45. V. 27,9 m. 9240

OPIÐ
HÚS

Sérlega falleg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í góðu húsi við Dunhaga. Íbúðin
skiptist í forstofuhol, tvö stór herbergi, eldhús með borðkrók, tvær stórar,
baðherbergi og geymslur. Íbúðin er mikið endurnýjuð. Eignin verður sýnd
mánudaginn 14.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 1370

Nýkomið í sölu einnar hæðar einbýlishús á rólegum stað (baklóð). Húsið
skiptist í þriggja herbergja íbúð og studio íbúð með sérinngangi en einnig er
fallegt garðhús á lóðinni. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.desember milli
kl. 12:00 og kl. 13:00. V. 43,5 m. 9220

GRETTISGATA 69 101 RVK.

HÁALEITISBRAUT 17 108 RVK.

SUNDLAUGAVEGUR 16 105 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 03-01.

ÍBÚÐ MERKT 04-01

ÍBÚÐ MERKT 02-01

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í góðu húsi við Grettisgötu. Íbúðin skiptist
baðherbergi, eldhús, þrjú svefnherbergi, og stofu. Búið er að endurnýja stóran
hluta af gleri í íbúð, rafmagn og þakjárn austanmegin. Eignin verður sýnd
mánudaginn 14.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 30,9 m. 9188

Vorum að fá í sölu mjög fallega samtals 149,3 fm endaíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut. Íbúðin er 125,4 fm auk 23,9 fm bílskúrs. Íbúðin
skiptist m.a. í stofu, borðstofu og þrjú rúmgóð herbergi (fjögur skv. teikningu).
Opið er úr borðstofu inní eldhús. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Eignin verður
sýnd þriðjudaginn 15.desember milli kl. 12:15 og kl. 12:45. V. m. 9243

Góð 4ra herb. hæð við Sundlaugarveg ásamt bílskúr. Um er að ræð snyrtilega
eign. Húsið hefur fengið gott viðhald. Eignin verður sýnd mánudaginn
14.desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 42,9 m. 9244

EIKJUVOGUR 28 104 RVK.

BAUGANES 31A

HAGAMELUR 45 107 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 01-01.

107 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 03-01.

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. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
15. desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45 V. 39 m. 9155

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. V. 89,5 m. 9077

OPIÐ
HÚS
Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í vel staðsettu fjölbýli
í Vesturbæ Reykjavíkur rétt við Melabúðina og Vesturbæjarlaugina. Nýtt
baðherbergi og nýlegt parket. Mjög gott skipulag. V. 33,5 m. 9241

RAÐHÚS

Þingvað 75 110 Rvk.

Hlynsalir 5-7 203 Kópavogi

3ja herbergja 92,4 fm íbúð á 3.hæð í vel staðsettu lyftuhúsi í salahverfi í Kópavogi. Íbúðinni fylgir stæði í lokuðu
bílskýli. Parket og flísar, góðar eikarinnréttingar. Yfirbyggðar svalir. Laus strax, sölumenn sýna. V. 34,9 m. 9197

Vættaborgir 74 112 Rvk.

Gott 6 herbergja 190 fm endaraðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr og fallegu útsýni. Timburverönd
til suðurs er framan við húsið og garður bakatil. Húsið er
laust við kaupsamning. Sölumenn sýna. V. 54,5 m. 9213

Álftahólar 6, 0101 111 Rvk.

Ögurás 12 210 Garðabæ
Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum við Þingvað 75 í Reykjavík með 32 fm hellulögðum svölum og
innbyggðum bílskúr. Einnig sérafnotareitur frá neðri hæð. Húsið skilast fullbúið án megingólfefnis. Þrjár tillögur í
efnisvali hannað og valið af Rut Káradóttur. Fallegt útsýni. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og tvær stofur.
Lofthæð á neðri hæð er 2.6m og á efri hæð 3m. V. 64,4 m. 4591

Kvistaland 9 108 Rvk.

272,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum með stórum
sérstæðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Fallegt útsýni er
frá húsinu og eru á því tvennar svalir. V. 56,9 m. 9187

2JA HERBERGJA

HÆÐIR

EINBÝLI

Álfkonuhvarf 2 203 Kópavogi

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum á einstaklega góðum
stað í Ásahverfi. Allt að fjögur svefnherbergi, stofa
og sjónvarpshol. Nýlegt vandað eldhús. Sérverönd.
Frábærlega vel skipulagt hús. V. 49,9 m.8931

3ja herbergja íbúð á 1.hæð í lyftuhúsi á fínum stað í
Breiðholti rétt við leik,grunn og framhalsskóla sem og
aðra góða þjónustu. Íbúðin hefur verið talsvert endurnýjuð. Góðar svalir. Laus strax, sölumenn sýna. V. 26,5 m.
9202

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

Strandvegur 26 210 Garðabæ

Sporðagrunn 7 104 Rvk.

Miðhæð í þríbýlishúsi á mjög góðum stað í Austurborginni. Hæðin er skráðir 124,1 fm og er að sjá talsvert yfirfarin og endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni ,
fataskápar og fl. Tvær stofur , þrjú herbergi . Sérbílastæði
á lóðinni. Íbúðin er til afhendingar strax, sölumenn sýna.
V. 44,9 m. 9236

2ja-3ja herb. 84,0 fm íbúð ásamt 8,4 fm sérgeymslu í
kjallara og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í gang,
svefnherbergi, baðherbergi, stofu, eldhús og þvottahús.
Fallegt útsýni er til norðurs. V. 32,9 m. 9201

ATVINNUHÚSNÆÐI

3JA HERBERGJA

Hnjúkasel 7 109 Rvk.

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

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.
V. 129 m. 8515

Berjarimi 9 112 Rvk.

3ja herbergja 92,3 fm ENDA íbúð á 3.hæð í góðu vel
staðsettu fallegu fjölbýlishúsi ásamt stæði í lokaðri
bílageymslu. Sérinngangur af svalagangi. Mikið útsýni.
Góðar svalir. Tvö herbergi. Íbúðin er laus , sölumenn
sýna. V. 30 m. 9203

Hamraborg 11 200 Kópavogi

Um er að ræða tvo sjálfstæða eignarhluta, ehl. 03-02 sem
er 156,7 fm og ehl. 03-03 sem er 186,7 fm. Opnað hefur
verið með hurðargati milli eignarhluta og eru þeir samtals
343,4 fm. Skrifstofuhæðin skiptist í móttöku, ellefu skrifstofur, snyrtingar og fl. V. 75 m. 9219

– Sýnum daglega –

SÖLUSÝNING ÞRIÐJUDAGINN 15. DESEMBER
MILLI 17:15 OG 17:45. AÐKOMA FRÁ SÓLTÚNI

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

19 af s
90
íbú
ðum
eftir

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

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

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

Hraungata 3

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

Glæsilegar útsýnisíbúðir
í Urriðaholti Garðabæ

Skeiðarvogur
Fallegt og vel skipulagt endaraðhús við
Skeiðarvog, mikið endurnýjað á síðustu árum
6 herbergja 165 fm
Góður garður með palli
Góð staðsetning
Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

56,5 millj.

Andrésbrunnur 2
Verð frá:

Bókaðu skoðun:
Bókaðu skoðun:

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

Einstak

Freyjubrunnur 29

er
t umhv

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

Hraunhólar 8
Sjarmerandi einbýli á einstakri eignalóð
Gott skipulag, stór alrými og 4 svefnherbergi
Lóðin er einstök stór með mikla möguleika
Bílskúrinn er um 48 fm
Falleg náttúra, hraun, heitur pottur og leiktæki

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

51,9 millj.

Súlunes 33
2 íbúðir - samtals 322 fm
Frábært útsýni - Sjávarlóð
Arinn. Bílskúr með mikilli lofthæð

Bókaðu skoðun:

98,5 millj.

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

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

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

39,0 millj.

fi

Álklætt 5 íbúða einingahús
Gluggar eru ál tré
Íbúðirnar eru tvær 3ja herbergja,
tvær 4ra herbergja íbúð

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

40,9 millj.

Góð 4ra-5 herbergja íbúð á efstu hæð
Lyftuhús. Stæði í bílskúr
Tvær íbúðir á hæð
Íbúðin í útleigu
Afhending samkomulag

57,0 millj.
s. 899 5856

Rjúpnasalir 14

Njálsgata

Brattakinn 28

falleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð
Glæsilegt útsýni til Esjunnar í norður
og í suður til Hallgrímskirkju
Laus við kaupsamning

Vel skipulagt einbýlishús
við Bröttukinn í Hafnarfirði
156 fm
Bílskúr Suðurgarður
Stutt í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

39,0 millj.

Verð :
í síma 897 0634
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Framnesvegur

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

42,9 millj.

Naustabryggja 55

Góð 5 herbergja 128,9 fm íbúð á jarðhæð
með stórum sólpalli til suðurs og vesturs
Fjölskylduvæn íbúð með fjórum svefnherb.
Virkilega fjölskylduvæn eign í vinsælu hverfi
Stutt í Salaskóla, Gerplu og Salasundlaug

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

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

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

38,9 millj.

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

29,9 millj.

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

s. 899 5856

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

58,8 millj.

Laust s
trax

Grænlandsleið

Austurkór 123

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

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
hjónaherbergi. Skilast tilbúið til innréttinga eða
skv samkomulagi. Tilbúið til afhendingar

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

55,0 millj.
s. 899 5856

www.miklaborg.is

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

46,0 millj.
s. 899 5856

Jökulgrunn
Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð
Stórar stofur
60 ára og eldri
Laust í byrjun febrúar
Frábær staðsetning í Rvk
Nánari upplýsingar:

42,9 millj.

Verð :
í síma 897 0634
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Seljavegur
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 íbúðinnit
Bókaðu skoðun:

29,9 millj.

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

MIKLABORG

569 7000

Þorrasalir

Asparhvarf
Mjög falleg og vel skipulögð 134,3 fm
4 herbergja efri sérhæð með sérinngangi
og stæði í lokaðri bílageymslu
Fallegt útsýni
Eignin er laus strax
Bókaðu skoðun:
Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

44,9 millj.
s. 899 5856

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

49,9 millj.

Safamýri 34
Vel skipulögð og mikið endurnýjuð íbúð í
Safamýri
140 fm 4 herbergja
Bílskúr Endurnýjað baðherbergi
Góð staðsetning

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

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

74,9 millj.

Verð :
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Fellsmúli

36,9 millj.

Nánari upplýsingar:

28,9 millj.

Verð :

Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

31,9 millj.

OPIÐ HÚS

Funalind 13

3 herbergja
92,1 fm
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

25,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Flyðrugrandi 2
Íbúð 101

Nánari upplýsingar veitir:

71,9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS

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

OPIÐ HÚS

www.miklaborg.is

Nesbali 10

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 3.hæð
Frábært útsýni yfir golfvöll GKG og
til sjávar í vestur
Rúmgóð herbergi
Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

32,9 millj.

27,9 millj.

miðvikuudaginn 16.des. kl.17:30-18:00

Þorrasalir 1-3

Vönduð eldhúsinnrétting
Þvottahús innan íbúðar

Falleg og vel skipulögð 65 fm
2ja herbergja
Nýlegt baðherbergi
Sér verönd í suður
Laus fljótlega

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

þriðjudaginn 15.des. kl.17:00-17:30

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

38,9 millj.

þriðjudaginn 15.des. kl.18:00-18:45

Ólafsgeisli 85

Bókaðu skoðun:

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

Verð :

þriðjudaginn 15.des. kl.16:30-17:00

Verð :

54,9 millj.

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

þriðjudaginn 15.des. kl.17:00-17:45

Vel skipulögð og snyrtileg íbúð við Æsufell

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

Lindargata
Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja
íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli.
Sérlega björt íbúð með vönduðum
innréttingum og gólfefnum
Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Æsufell 6

Glæsilegt viðhaldslétt einbýli á tveimur hæðum
samtals 202,8 fm Alveg við grænt svæði
Mikil lofthæð á efri hæð og fallegt útsýni
Gólfhiti og nýleg gólfefni 4-5 svefnherbergi
Góður 24,8 fm bílskúr
Stutt göngufæri á golfvöllinn og
náttúran er við bæjardyrnar

69,9 millj.

Falleg íbúð á þriðju hæð (efstu 302) að
stærð 77,8 fm. Sameign snyrtileg og rúmgóð.
Verktaki, Húsvirki.
Þvottahús innan íbúðar. Suður svalir.
Lyftuhús. Stæði í bílageymslu.

OPIÐ HÚS Í DAG

Verð :

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Akuruhvarf 3

Laust s
Góð 91,4 fm
trax
3ja herb á 3hæð
Rúmgóð stofa og svalir í suður
Hús sem hefur fengið gott viðhald
í síma 822 2307

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

mánudaginn 14.des. kl.17:00-17:30

Bókaðu skoðun:

Víðigrund 39

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð
og frábæru útsýni.
Frábært skipulag samtals 266 fm að stærð
Mikil lofthæð og barnvænn botnlangi
Glæsilegt eldhús, 3 baðherbergi

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

MIKLABORG

- með þér alla leið -

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

- með þér alla leið -

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi
Húsið er 247,1 fm að stærð Ný rennihurð út í garð,
gluggar niður í gólf.Garðurinn sunnanverðu
stór afgirtur pallur
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður
Endurnýjað eldhús sem er opið inn í stofu
Fallegt hús þar sem miklar endurbætur hafa átt sér stað
Frábær staðsetning á nesinu, í botnlanga
Verð :

72,9 millj.

MIKLABORG

MAGNÚS JÓNSSON
STEINUNN ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR

SUNNUDAGA Á STÖÐ 2

GleðilegJól

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

F as t e i g n a s a lan T ORG

Garð at o rg i 5

2 10 Garðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

Laufengi 12

27.900.000

112 Reykjavík

520 9595
kraftur • traust • árangur

w w w.fs torg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Bjarni
Sölufulltrúi

Berglind
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

895 9120

694 4000

893 2499

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

hæðarbyggð 27

210 Garðabær

69.900.000

suðurvangur 25A

220 Hafnarfirði

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

Opið hús þriðjudaginn 15. des. kl. 17.30 – 18.00

Opið hús þriðjudagur 15. des. kl. 18:00-18:30

herbergi: 3

Einbýlishús

herbergi: 5

stærð: 95,9 m2

stærð: 294 m2

Aukaíbúð

Halla
Fasteignasali

39.900.000

stærð: 141,7 m2

Rúmgóð og töluvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýli í enda
botnlangagötu. Nýtt baðherbergi og nýtt helluborð í eldhúsi. Svalir í suður með
fallegu útsýni.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Stórt einbýlishús á tveimur hæðum, garðhúsi, tvöföldum bílskúr og aukaíbúð á
jarðhæð. Útsýni úr stofum. 3-4 svefnherbergi. Stórar svalir og pallur. Útidyrahurð
og bílskúrshurðir eru úr gegnheilum harðviði. Lóðin er 1.300 fm hornlóð í fallegri
götu. Bílastæðin óvenju stór og geta rúmað 6-8 bíla. Þetta er mikil eign með
margskonar möguleika.Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Falleg og rúmgóð 141,7 m2 íbúð á jarðhæð við Suðurvang í Hafnarfirði. Íbúðin er
byggð 1989 og er 5 herbergja, fjögur svefnherbergi og stofa og gott hol sem nýta
má sem sjónvarpshol. Nýtt eikarparket er á stofum og eldhús. Góð eldhúsinnrétting, tveir sólpallar, og bjartar stofur. Góð 7,3 m2 geymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

hringbraut 4

Gyðufell 12

Bakkastaðir 3a

herbergi: 4

32.900.000

220 Hafnarfirði

stærð: 105. m2

Sérlega glæsileg 4ra herb. íbúð m/sér-inngangi af jarðhæð og stæði í bílageymslu.
Íbúðin er á tveimur hæðum. Á jarðhæð er forstofa, hol, 3 svefnherb., þvottaherb.,
og baðherb. Á annari hæð er aðalrými, eldhús, borðstofa og stofa. Vandaðar innréttingar, náttursteinn á gólfi og parket. Sameiginleg verönd er baka til, hellulögð
og með grasi. Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Laufengi 23

22.700.000

113 Reykjavík

111 Reykjavík

19.900.000

Opið hús mánudaginn 14. des. kl. 18:00-18:30

Opið hús mánudaginn 14. des. kl. 17.30-18.00

herbergi: 3

herbergi: 4

stærð: 67,3 m2

Fasteignasalan TORG kynnir: 67,3 fm 3ja herbergja í búð á 2. hæð við Gyðufell í
Reykjavík. Búið er að klæða húsið að utan of byggja yfir svalir. Stutt er í skóla,
verslun og aðra þjónustu.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

skógarvegur 12-14

a
-4r
2ja B.
r
hE

hrinGdU OG BÓKAðU sKOðUn s. 820 2222
stærð: 48,0 m2

Falleg, björt og mjög vel skipulögð íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli þar sem örstutt
er í skóla, leikskóla, framhaldsskóla og alla þjónustu í Spönginni og Egilshöll.
Árið 2014 var skipt um gólfefni á nánast allri íbúðinni. Sérafnotaréttur á lóð fylgir
íbúðinni og möguleiki væri á að setja upp verönd. Geymsla/þvottahús er innan
íbúðar. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Efstilundur 4

210 Garðabæ

64.900.000

hrinGið OG BÓKið sKOðUn s. 820 2222
herbergi: 6

stærð: 195,5 m2

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

reykjavíkurvegur 66

220 Hafnarfirðir

37.800.000

nÝJAr ÍBúðir Í FOssVOGi
Fjölbýlishús

hrinGið OG BÓKið sKOðUn s. 820 2222
herbergi: 4

stærð: 118,5 m

2

MJÖG GÓÐUR LANGTÍMALEIGUSAMNINGUR MEÐ TRAUSTUM LEIGUTAKA
FYLGIR, GOTT FjÁRFESTINGARTÆKIFÆRI. Um er að ræða mjög gott verslunarhúsnæði á frábærum stað í Hafnarfirði. Eignin er á jarðhæð með góðu aðgengi
beint af bílastæði. Mikið er af bílstæðum beint fyrir framan eignina.
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

stærð: 66 - 161 m2

Glæsilegar, vandaðar og mjög vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi við Skógarveg.
Vandaðar innréttingar með spónlagðri eik. Hiti í gólfum. Baðherbergi og þvottahús
verða með flísum á gólfi. Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir utan gólfefni. Öllum
íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Afhending hefst í september 2016
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

34.500.000

stærð: 105,7 m2

Falleg og rúmgóð 4ja herb íbúð með sérinngangi á efri hæð í litlu og góðu fjölbýli
á þessum eftirsóttastað í Grafarvoginum. Frábært útsýni er frá íbúðinni. Um er
að ræða eign sem er skráð 105,7 fm. Svefnherbergin eru þrjú og innan íbúðar er
þvottaherbergi. Staðsetning er góð, örstutt er í skóla, leikskóla, golfvöll og fallega
náttúru. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

108 Reykjavík

VErð: 36,2- 93 millj.

herbergi: 2

112 Reykjavík

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.
• Klætt fjölbýli.
• 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

nordurbakki.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

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Sævangur - Hafnarfjörður - Einbýli

Þrastahraun 1 - Hafnarfjörður - Einbýli

Spóaás - Einbýli - Hf.- Frábær staðsetning v/ Ásland tjörnina

Brekkuás - Hafnarfjörður - 4ra herb.

Miðvangur - Hafnarfjörður - 3ja

Asparás - Garðarbær - 3ja herb.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt vel staðsett einbýlishús á hraunlóð í lítilli botnlangagötu við Sævang í Hafnarfirði. Húsið er skráð 260,6 fm en þar af er bílskúr 38 fm og rými
í kjallara 76,6 fm. Góður bílskúr með mikilli lofthæð. Falleg hraunlóð með góðri verönd og
hellulögðum bílastæðum, mikil veðursæld. Möguleiki á aukaíbúð í kjallara. Stutt í skóla og
leikskóla. Verð 62,5 millj.

Mjög falleg og nýleg fjögurra herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi. Á Þessum eftirsótta
stað í Áslandshverfinu Í Hafnarfirði. Íbúðin er 118,9 fm með geymslu auk stæðis í lokaðri
bílageymslu. Lyfta er í húsinu. Fallegur garður. Glæsilegt vandað fjölbýli, lyftuhús.Góð
staðsetning í Áslandinu. Frábært útsýni. Verð 39,9 millj.

Vandað og gott einbýlishús á einstaklega góðum stað. Um er að ræða hús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr en þar utan er kjallari undir bílskúr með sér inngangi en þar er
lítil studio íbúð með sér inngangi, einnig innangengt milli hæða. Samtals skráð 242,3 fm.
Garðurinn er skjólsæll og fallega ræktaður, heitur pottir. Einstök staðsetning. Verð 69 millj.

Sérlega rúmgóð og björt 103,3 fm þriggja til fjögurra herbergja íbúð á 1. hæð í mjög góðu
vel staðsettu fjölbýli við Miðvang 16 í Hafnarfirði. Parket og flísar á gólfum, dúkur á minna
herberginu. Hús klætt að utan með álklæðningu, góðar yfirbyggðar svalir. Verð 29,5 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 198,2 fermetra einbýli á einni hæð ásamt 43,7
fm. bílskúr samtals um 241,9 ffm.. Eignin er staðsett við grænt svæði á frábærum útsýnisstað við Ástjörnina í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, forstofuherbergi, hol,
stofu, borðstofu, geymslu og bílskúr.Skipti á minni eign koma til greina. Verð 69,5 millj

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilega mikið endurnýjaða 96,3
fermetra íbúð á fyrstu hæð í góðu klæddu fjölbýli, vel staðsett innst í botnlanga í Ásahverfi í
Garðbæ. Húsið er við fallegt friðað svæði og gott útsýni til suðurs og vesturs. Eignin skiptist
í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu.
Verð 40,9 millj
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Magnús
Einarsson

Sími 512 4900
landmark.is

IÐ

OP

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

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.

Landmark leiðir þig heim!
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RAUÐAVAÐ 7 – 110 RVK.

VEGHÚS 25 – 112 REYKJAVÍK

• Falleg og vel skipulögð 119,1 fm. 4ra herb. íbúð á 3. H. (efsta), stæði í bílageymslu.
• Vandaðar innréttingar og gólfefni. 3 rúmgóð svefnh., þvottah. og geymsla innan íbúðar.
• Stutt í skóla og alla þjónustu.
Hafðu samband
• Sér-inngangur af svölum. Frábært útsýni.
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309
• V. 38,9 millj.

• 142.1 fm rúmgóð íbúð
• Þjú svefnherbergi,
• Þvottaherbergi innan íbúðar
• 27.fm bílskúr, stórar svalir
• V. 33,9 milj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. DES. KL. 18:00 -18:30.

BÓKIÐ SKOÐUN

X

Hafðu samband

NADÍA KATRÍN BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002
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ÁLFKONUHVARF 43 – 203 KÓP

VESTURGATA 20 – 101 RVK

• Falleg 93,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
• Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni.
• Tvö rúmgóð svefnherbergi.
• Stórar suðursvalir.
• V. 31,9 millj.

• Góð 4ra herb., 106 fm íbúð á besta stað í 101. 2 svefnherb., 2 stofur, rúmgott eldhús og bað
• Aukin lofthæð í íbúð sem gefur henni sjarma
• Gluggar eru á 3 vegu, fallegt útsýni
• Eign hefur verið endurnýjuð töluvert að utan
Hafðu samband
SVEINN EYLAND
• GETUR VERIÐ LAUS MIÐJAN JAN
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820
• V. 43,5 millj.

LAUS STRAX

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN
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VALLAKÓR – 203 KÓP

LINDARGATA 39 - 101 RVK

• Ný fullbúin 125 fm 4.ra herb., í lyftuhúsi. Stæði í opinni bílgeymslu með íbúð
• Þrjú svefnherb., fataherb.innaf hjónaherb.
• Nýtt eikarparket á gólfum
• Vandaðar innréttingar í eldhúsi og á baði
Hafðu samband
• 25 fm suður-svalir með íbúð
SVEINN EYLAND
• LAUS TIL AFHENDINGAR
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820
• V. 39,9 millj.

• Glæsileg 105 fm íbúð á 3ju hæð
• 2 svefnherb., rúmgóð stofa/borðstofa
• Glæsilegt eldhús, vandaðar innréttingar
• Norð-austur svalir, útsýni að Esjunni
• Stæði í bílgeymslu og lyfta
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 59,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN
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NÖKKVAVOGUR 16 - 104 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. DES. KL. 17:00 -17:30.

• Frábærlega staðsett 94,8 fm. 5 herb. íbúð á aðalhæð ásamt 32 fm. bílskúr,
samtals 126,8 fm. 4 svefnherbergi.
• Skólp endurnýjað 2015. Gluggar í allar áttir. Húsið var klætt að utan 1990.
• Stór garður og stutt í skóla.
Hafðu samband
• Bílaplan og heimreið hellulögð.
ÞÓRARINN THORARENSEN
• V. 39,9 millj.
sölustjóri. Sími 770 0309

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820
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Hafðu samband
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STAÐARHVAMMUR 1 – 220 HFJ

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. DES FRÁ KL. 17.00 – 17.30
• Opin og björt 84 fm 2ja herb íbúð á 2. hæð.
• Eign sem hefur verið vel viðhaldið.
• Frábært útsýni og stutt í alla þjónustu.
• V. 26,9 millj.

Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON

sölufulltrúi. Sími 690 1472

Löggiltur fasteignasali
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GRÆNATÚN 14 - EINBÝLI

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 19:00.
Vorum að fá í einkasölu gott 222 fm einbýlishús með sérbyggðum
bílskúr og stórum sólskála. Húsið sem er á tveimur hæðum er
steinsteypt. Tvær bjartar stofur. Fimm svefnherbergi. Bílskúrinn er
40 fm fullbúinn og sólskálinn er 36 fm með vatni, hita og rafmagni.
Skipti möguleg á minni eign. Verð 49,8 millj.

FANNAFOLD - GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Vorum að fá í einkasölu fallegt 252 fm einbýlishús á góðum
útsýnisstað við Fannafold 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.
Eignin er laus fljótlega. Verð 67 millj.

HLYNSALIR - 3JA HERBERGJA

Falleg 92fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð auk stæðis í bílageymslu
í fallegu lyftuhúsi í Salahverfinu í Kópavogi. Tvö rúmgóð
svefnherbergi með skápum.Eldhús með fallegu viðarinnréttingum,
góðum tækjum og tengi fyrir uppþvottavél. Björt stofa með stórum
yfirbyggðum suðursvölum. Fallegt flísalagt baðherbergi. LAUS
STRAX. Verð 34.9 millj.

S

HÚ

SPORÐAGRUNN 7 - 4RA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Glæsileg 4ra herbergja 124 fm hæð með sérinngangi. Einstaklega
glæsileg og endurnýjuð íbúð á fallegum stað í Laugardalnum.
Þrjú svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Stór og björt stofa með
suðursvölum. Eldhús með góðum innréttingum. Falleg og vel
skipulögð eign. LAUS STRAX. Verð 44.9 millj.

GÍGJULUNDUR EINBÝLI

Vel skipulagt 202,2 fm einbýlishús á einni hæð á hornlóð á rólegum
stað í Garðabæ. Rúmgóð björt stofa með gluggum á tvo vegu,
verönd út af stofu. Eldhús með eldri innréttingu. Fallegt baðherbergi
og gestasnyrting. 3-4 rúmgóð Stór bílskúr og gott bílaplan. Gróin
1.096 fm lóð. Verð 59,7 millj

HRAUNHVAMMUR - JARÐHÆÐ

Góð 89 fm 3ja herb. jarðhæð með sérinngangi í tvíbýli, á fallegum
stað í Hafnarfirði. Tvö góð svefnherbergi. Björt og góð stofa. Fallegt
eldhús með ljósum viðarinnréttingum. Flísalagt baðherbergi.
Sérgeymsla innan íbúðar. Laus fljótlega. Verð 23,9 millj.
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HRAUNBÆR 32 - FALLEG ÍBÚÐ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 19:00.
Vorum að fá í sölu fallega 63 fm 2ja herb. íbúð á 3. hæð í mikið
endurnýjuðu fjölbýli. Stór og björt stofa með vestursvölum (út í
garð). Stórt svefnherbergi með skáp. Flísalgt baðherbergi. Parket og
flísar á gólfum. Falleg sameign. Gott útsýni. Verð 21,9 millj.

HVASSALEITI RAÐHÚS

ÁLFKONUHVARF - EINBÝLISHÚS

273 fm einbýlishús á tveimur hæðum með stórum bílskúr.
Fallegt útsýni er frá eigninni. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvö
flísalögð baðherbergi. Stór og björt stofa með arni. Fallegt eldhús.
Sjónvarpsherbergi. Lóðin er grófjöfnuð. Eignin þarfnast viðhalds.
LAUS STRAX. 56.9 millj.

BARMAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús með góða staðsetningu innarlega í
botngötu við Hvassaleiti. Stórar og bjartar stofur. 5 svefnherbergi.
Tvær snyrtingar.Rúmgott eldhús.Bílskúr innréttaður sem íbúðarrými.
Verönd og gróinn bakgarður.Verð 61,0 millj

Vorum að fá í sölu góða 105 fm neðri hæð (1. hæð) í fjórbýli
með sérinngagni. 4 svefnherbergi og björt stofa með útgengt á
suðursvalir og þaðan í garð. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á
gólfum. Sérbílastæði (bílskúrsréttur). Laus strax. Verð 39,5 millj.

LAUGATEIGUR - 2JA HERBERGJA

KRINGLAN GLÆSILEGT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

75 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í fallegu þríbýli á Teigunum.
Svefnherbergi með skáp. Eldhús með góðum viðarinnréttingum.
Björt stofa. Falleg staðsetning og stutt í alla þjónustu.
Endurnýjaðar frárenslislagnir. Eignin þarfnast lokafrágangs. LAUS
STRAX. Verð: 24,7 millj.

Glæsilegt 174 fm skrifstofuhúsnæði á 6.hæð í stóra turni
Kringlunnar, sem er eitt gæsilegasta skrifstofuhúsnæði landsins.
Móttaka /skrifstofueining, tvær rúmgóðar sérskrifstofur og eitt
stórt rými sem margar einingar rúmast í.Vönduð gólfefni og
innréttingar.Bílastæðakjallari er undir húsinu. Einstakt útsýni og
staðsetning sem gerist ekki betri. 45,0 m

ÁLFTANES

OPIN HÚS
Verð 69.800.000

Verð 56.600.000

Sjávargata 12 I 225 Garðabær

Sjávargata 13 I 225 Garðabær

Sjávargata 12 er fallegt 226 fermetra einbýlishús á einni hæð á sjávarlóð með
stórkostlegu útsýni til Reykjavíkur og fjallasýn yfir Faxaflóann, allt frá Snæfellsjökli
til Bláfjalla. Húsið er mikið endurnýjað, 5 svefnherbergi ásamt bílskúr. Húsið
stendur á rúmlega 1.400 fm. eignarlóð þar sem sunnan megin er skjólsæll sólpallur
ásamt heitum potti og norðan megin er verönd sem er sérsniðin fyrir morgunkaffið.

Sjávargata 13 er notalegt einbýlishús á einni hæð í Garðabæ ásamt bílskúr
og fallegum, skjólsælum verðlaunagarði. Húsið sem er 194 fermetrar að
stærð er með 4 svefnherbergjum og stendur við botnlangagötu. Hefur alla
tíð fengið gott viðhald. Húsið sem byggt er árið 1990 er á 1.170 fermetra
fallegri eignarlóð.

Opið hús verður mánudaginn 14. des.
kl 12:00-12:30 og 17:30-18:00

Opið hús verður mánudaginn 14. des.
kl 12:30-13:00 og 18:00-18:30

Hafðu samband ef þú vilt fá sent söluyfirlit eða nánari upplýsingar
– síminn okkar er 515 4500 og netfangið nyhofn@nyhofnfasteignir.is
Söluskoðun óháðra fagmanna Frumherja liggur fyrir á öllum eignum sem Nýhöfn hefur til sölumeðferðar.
Nýhöfn fasteignasala ı Borgartúni 25 ı 105 Reykjavík ı Sími 515 4500 ı www.nýhöfn.is
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Allt sem þú vilt vita um Gylfa Sig
Gylfi Þór Sigurðsson er einn besti knattspyrnumaður þjóðarinnar. Hann er lykilmaður í íslenska landsliðinu og mikil fyrirmynd fyrir aðra
íþróttamenn á öllum aldri. Út er komin bókin Atvinnumaðurinn þar sem lesendur geta kynnst Gylfa betur, bæði innan vallar og utan.
Bókina Atvinnumaðurinn sem
fjallar um knattspyrnumanninn
Gylfa Sigurðsson rituðu þeir Ólafur Þór Jóelsson og Viðar Brink.
„Við byrjuðum að vinna bókina
fyrir um ári og lögðum upp með
að sýna hversu góð fyrirmynd
Gylfi er. Hann er íþróttamaður sem hefur þurft að hafa fyrir
öllum sínum skrefum frá því hann
var lítill gutti. Gylfi hefur haft
metnað og vinnusemi að leiðarljósi
í gegnum allan ferilinn og það er
það sem gerir hann að góðri fyrirmynd fyrir unga knattspyrnuiðkendur, bæði stráka og stelpur,“ útskýrir Ólafur.
Bókin lifnar
við
Í bókinni má
finna QR kóða
sem hægt er að
taka mynd af
með snjallsíma
eða spjaldtölvu
og þá koma upp
YouTube-myndbönd en ýmiss
k o n a r my nd efni var tekið
sérstaklega upp
fy r i r bók i n a .
„Meðal annars
erum við með
my ndbönd a f
þessum æfingum sem Gylfi stundar. Við fengum
frænda Gylfa til að fara í gegnum helstu æfingarnar og sýna
hvernig þær eru gerðar. Krakkar
geta þannig séð einhvern á sínum
aldri taka þessar æfingar eins og
Gylfi gerir þær. Einnig eru viðtöl
við aðila sem eru tengdir Gylfa,
til dæmis Guðjón Þórðarson og
fleiri. Þau hafa ekki birst áður og

voru sérstaklega tekin fyrir bókina. Auk þess er hægt að sjá mörk
Gylfa með landsliðinu og einnig
myndir sem teknar voru af fjölskyldu hans á æfingum með FH og
Breiðabliki þegar hann var lítill.
Það er gaman að þessu og bókin
lifnar við með myndböndunum,“
segir Ólafur.
Á persónulegum nótum
Í Atvinnumanninum má lesa
allt um feril Gylfa, allt frá fyrstu
skrefunum með FH yfir í glæstan feril með íslenska landsliðinu og Swansea. „Það er sérstakur kafli um veru Gylfa hjá hverju
liði fyrir sig, tölur og staðreyndir
um það hvernig hann
stóð sig. Í kjölfarið
kemur svo kafli þar
sem Gylfi kemur
með sitt innlegg um
tímann hjá liðinu, til
dæmis hverjir voru
bestu vinir hans,
hvernig þjálfarinn
var, hvað var gott
við veruna þar og
svo framvegis.“
Í bókinni má líka
finna Hinar gullnu
reglur Gylfa en þar
gefur hann upp hvað
þarf að gera til að
auka líkurnar á því
að verða atvinnumaður. Einnig
er þar kafli sem heitir Hin hliðin þar sem lesendur fá að kynnast honum á persónulegri hátt, til
dæmis hvað honum finnst best að
borða, hver sé uppáhalds tölvuleikurinn hans og besta tónlistin.
Gylfi gefur einnig upp draumaliðið sitt, hverjir séu hans erfiðustu andstæðingar og hverjir bestu meðspilararnir en hann

Ólafur Þór Jóelsson ritaði bókina Atvinnumaðurinn, sem fjallar um Gylfa Sigurðsson knattspyrnumann, ásamt Viðari Brink.
MYND/GVA

hefur spilað með mörgum þekktustu knattspyrnumönnum heims.
Ólafur segir að hægt sé að
mæla með bókinni fyrir alla þá
sem vilja kynnast Gylfa Sigurðs-

syni. „Í bókinni kynnumst við
Gylfa sjálfum sem manneskju
og ferli hans. Í henni er mikið af
punktum sem hafa ekki komið
fram áður, allar staðreyndir um

hann og hans álit á öllum þeim
liðum sem hann hefur spilað með.
Bókin er fyrir alla þá sem hafa
áhuga á enska boltanum. Og fótbolta yfirhöfuð.“

Myndskreytt barnaplata – eða
söngskreytt ljóðabók fyrir börn?
Karnivalía er ellefu laga barnaplata. En hún er um leið glæsilega myndskreytt bók. Hún er eiginlega laumufarþegi í jólabókaflóðinu — þó
hún sé flokkuð sem hljómplata. Platan, sem er flutt af Memfismafíunni, er eftir Braga Valdimar Skúlason.
Nýstárleg og falleg barnabókarplata eftir Braga Valdimar Skúlason, flutt af Memfismafíunni,
er nú komin í verslanir. Karnivalía er sprellfjörug
og léttkolsýrð myndskreytt barnaplata.
„Mér finnst mjög
mikilvægt að krakkar
fái að kynnast því að
plata geti verið gripur sem maður getur
skoðað og velt fyrir
sér um leið og hlustað
er á tónlistina. Lesið
textana og fengið eitthvað aukalega þegar
hún er keypt,“ segir
höfundurinn, Bragi
Valdimar, og heldur
áfram. „Þess vegna
ákváðum við að fara
þessa óvenjulegu leið með Karnivalíu. Hverju lagi fylgir lítil saga,
nokkurs konar hugvekja – auk
þess sem textarnir fá að njóta sín
vel. Bókin er líka með glás af litríkum og skemmtilegum teikningum eftir þá félaga Þorvald Gunnarsson á Brandenburg og Ágúst
Kristinsson, sem myndskreyttu
hvert lag.“
Karnivalía er í raun sjálfstætt
framhald Gilligill og Diskóeyjunnar, sem Bragi Valdimar gerði með
Memfismafíunni 2008 og 2010.

„Það er meira og minna sama
gengið sem flytur lögin og á fyrri
plötunum. Magga Stína og Egill
Ólafs eru þarna, Sigtryggur Baldurs, Páll Óskar,
Siggi Guðmunds,
Sigga Thorlacius
og Ágústa Eva —
og svo auðvitað
Óttarr Proppé í
hlutverki prófessorsins, en hann
gerði með okkur
Diskóeyjuna á
sí num tíma.
Jón Gnarr
fer

Við höfum haft að
leiðarljósi að gera
metnaðarfulla og
skemmtilega tónlist fyrir börn.

svo á algerum kostum í lagi um
mannanafnanefnd, enda eru
mannanafnalögin honum mikið
hjartans mál,“ segir hann.
Yrkisefnin á plötunni eru
allavega. Allt frá því að fylgjast með ferðalagi kúka frá klósettskálinni upp í
ádeilu á ógnvænlega snjallsímavæðingu mæðra.
Þarna er lag um
súkkulaðisjúkan afa,
lag um mannanöfn
og meira að segja
lag um gormdýrin í bókunum um
Sval og Val. „Við
Guðmundur Kristinn,
Kiddi hjálmur, sem sá
um upptökustjórn, höfum
alltaf haft það að leiðarljósi að gera metnaðarfulla og skemmtilega tónlist fyrir börn, sem fullorðnir
geta haft allavega jafn gaman
af og þau, ef ekki meira. Það á
alls ekki að gefa neinn afslátt af
gæðum þó að um „barnatónlist“ sé að ræða. Nema síður sé.
Það er flakkað milli stíla í tónlistinni og spilagleðin er allsráðandi. Þarna er diskó, fönk,
skandinavískar ballöður og
rokk og ról. Eitthvað fyrir
alla!“

Karnivalía er sjálfstætt framhald af Gilligill og Diskóeyjunni.

Hv

Bókajól Kynningarblað
14. desember 2015

Hljóðbækur við öll tækifæri
geta einnig auðveldlega drepið tímann
fyrir yngri kynslóðina sem leiðist iðulega
að sitja lengi í bíl.
Einnig er gott að grípa í hljóðbækur í flugvélinni, heima í stofu, uppi í sumarbústað
eða á ströndinni ef förinni er heitið á heitari slóðir þessa dagana.
Úrval hljóðbóka má fá á bókasöfnum
landsins, á bensínstöðvum og í flestum
stórmörkuðum.

Gjafa
á eBæ kor t
kur.i
s
B
esta g
jö
velja fin er að
sér bó
k

Gyrðir Elíasson les upp í Petersen
svítunni í Gamla bíói.

Höfundakvöld í
Gamla bíói
Gyrðir Elíasson rithöfundur les upp
úr verkum sínum í Petersen svítunni á þriðju hæð í Gamla bíói
annað kvöld. Á þriðjudagskvöldum í desember fer fram húslestur í
svítunni þar sem rithöfundar, ljóðskáld og tónlistarmenn koma fram
og flytja verk sín.
Auk Gyrðis kemur
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson rithöfundur fram og þá
munu tónlistarmennirnir Ása
Aðalsteinsdóttir og Svavar Knútur koma fram og
Egill
leika og syngja vel
Ólafsson
valin lög.
22. desember verður síðasti húslestur fyrir jól en þá
munu Sigmundur Ernir, Guðni Líndal Benediktsson, Kristín Svava
Tómasdóttir og Egill Ólafsson
koma fram.
Upplesturinn hefst klukkan 20.30
og er frítt inn meðan húsrúm leyfir.

Lestu eða hlustaðu
á jólabækurnar
Landsins mesta úrval raf- og hljóðbóka á einum stað
Jólabækurnar eru komnar á rafrænt form. Smelltu þér á eBækur.is og skoðaðu mesta
úrval landsins af rafbókum og hljóðbókum, allt frá nýjustu metsölubókunum til sígildra
bókmennta eftir íslenska og erlenda höfunda.

Njóttu þess að lesa eða láta lesa fyrir þig.

Svavar Knútur tekur lagið á húslestrinum næsta þriðjudagskvöld.

www.ebækur.is

ENNEMM / SÍA / NM71584

Sífellt fleiri kjósa að hlusta á hljóðbækur á
ferðalögum um landið eða í lengri bíltúrum sem tilbreytingu við gamla góða útvarpið eða tónlist.
Fjöldi íslenskra hljóðbóka eykst með
hverju árinu og í dag er hægt að fá gott
úrval bæði nýrra og eldri skáldsagna.
Hljóðbækur á ferðalögum hafa marga
augljósa kosti. Ekki er alltaf tími til að lesa
í fríinu og þá er gott að nýta tímann í bílnum til að hlusta á góða skáldsögu. Þær

Seljavegur 33 -101 Reykjavík

Engihjalli 9 - 200 Kóp.

Laus strax

Vel skipulögð 35,4 m2 íbúð á jarðhæð við
Seljaveg 33 í 101 Reykjavík. Íbúðin skiptist í
herbergi, stofu, forstofugang, baðherbergi og
eldhús. Sérgeymsla í sameign. V. 19,7 m.

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

Hringdu og bókaðu skoðun

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

97 m2, 4ra herbergja íbúð á 7 hæð í lyftuhúsi
við Engihjalla í Kópavogi. V. 25,9 m.

Klapparhlíð 9, íbúð 305 - 270 Mosfellsbær

OP

IÐ

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

HÚ

Mjög falleg 99,3 m2, 4ra herbergja
íbúð með sérinngangi á efstu hæð í
3ja hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist
í þrjú svefnherbergi, eldhús, stofu,
forstofu, baðherbergi og þvottahús.
Sérgeymsla á hæðinni. Gott skipulag.
Fallegar innréttingar. Fallegt útsýni.
Stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsræktarstöð. V, 35,9 m.

Hamratún 6 - 270 Mosfellsbær

IÐ

Opið hús þriðjudaginn 15. des frá kl.
17:30 til 18:00

HÚ

S

Miðtún 78 – 105 Reykjavík

OP

IÐ

Opið hús þriðjudaginn 15. des frá kl.
17:30 til 18:00

HÚ

S

Mjög björt og skemmtileg lítið
niðurgrafin 62,5 fm, 2ja herbergja
íbúð með sérinngangi við Miðtún
78 í Reykjavík. Eignin er mikið
endurnýjuð. Allir gluggar, gler, ofnar
og ofnalagnir, rafmagnslagnir og
rafmagnstafla, einnig eldhús baðherbergi og gólfefni. V. 25,9 m.

Glæsilegt 278,9 m2 einbýlishús með tvöföldum
bílskúr við Litlakrika í Mosfellsbæ. Húsið er
steinsteypt einbýlishús á þremur pöllum. Gott
skipulag og fallegar innréttingar. Eignin skiptist
í anddyri, gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu,
eldhús með borðkrók, baðherbergi, 5 svefnherbergi, koníaksstofu, þvottahús og tvöfaldan
bílskúr. V. 75,9 m.

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
92,3, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi í
kjallara í þríbýlishúsi. V. 26,0 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Litlikriki 70 - 270 Mosfellsbær

Lynghólar 22 - 210 Gbæ.

Fallegt og vel skipulagt 169,4 m2.
einbýlishús með bílskúr við Hamratún
6 í Mosfellsbæ, ásamt sólstofu sem
er ca. 15 m2 en óskráð. Eignin skiptist
í fjögur herbergi, baðherbergi,
gestasnyrtingu, þvottahús, geymslu,
forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, og
sólstofu. Virkileg góð staðsetning með stórum garði, timburverönd og gróðurhúsi í grónu hverfi
í Mosfellsbæ. V. 54,8 m.

Laus við kaupsamning

Litlikriki 15 - 270 Mosfellsbær

Digranesvegur 52 - 200 Kóp.

S

OP

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
77,6 m2, 3ja herbergja íbúð í kjallara í
þríbýlishúsi, ásamt 27,2 m2 bílskúr. V. 24,6 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Laxatunga – 270 Mosfellsbær

Hringbraut 35 - 220 Haf.

Aðeins tvö hús eftir

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun

172,9 m2, 5 herbergja hæð og ris, í
tvíbýlishúsi. V. 38,9 m.

Nýtt og glæsilegt 212,5 m2 raðhús á tveimur
hæðum á góðum stað efst í hlíðum Krikahverfis í Mosfellsbæ. Húsið verður tilbúið til
afhendingar 15.03.2016 fullbúið án gólfefna,
þó eru baðherbergi á báðum hæðum og þvottahús flísalögð. Þrjú mjög rúmgóð svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Mikil lofthæð er á efri
hæð og fallegt útsýni. Hellulagt bílaplan með
hitalögn og timburverönd og náttúrulegum
gróðri í suður. V. 54,5 m.

50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.

160,0 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á einni
hæð, við Laxatungu 72 og 74 í Mosfellsbæ.
Mjög fallegt og vel skipulögð raðhús á einni
hæð ásamt bílskúr. 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 4,5 m í hæsta punkti.
V. 38,9 - 40,5 m.

Hrísholt, Garðabæ
Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali
s: 898 1233

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Anton Karlsson
S: 771 8601

Hópsheiði 2 - Grindavík

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali
S: 898 1233

Gunnlaugur A.
Björnsson
S: 617 5161

Markús G.
Sveinbjarnarson
S: 897 1200

Erla Lúðvíksdóttir
S: 699 2119

Kári Þráinsson
S: 697 3547

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur eignir til sölu.
Lóð til atvinnurekstrar - einstakt tækifæri.
50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og afstúkuð skrifstofuherbergi. Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi,
mötuneyti
og eldhús með
öllum grunntækjum.
Gluggar á þrjár hliðar.
EINSTAKT
TÆKIFÆRI
TIL ATVINNUREKSTRAR
SÉR Í LAGI REKSTRI TENGDUM

Síðumúla 29

Tegund:
Stærð:
Svefnherbergi:

einbýli
320,4 fm
7

Verð:

94.500.000

Glæsilegt, rúmgott og vandað einbýli á frábærum útsýnisstað. Tvöfaldur bílskúr, innbyggður.
Efri hæðin er mjög björt með mikilli lofthæð og stórum opnum stofum og borðstofum. Hjónaherbergi með tengingu
í baðherbergi og skrifstofu sem auðvelt er að breyta í fataherbergi. Þrjú baðherbergi, gestasnyrting og sauna.
Á neðri hæð er núna auka íbúð en mjög einfalt er að breyta skipulaginu aftur í upprunalegt horf.

OGEÐA HESTAMENNSKU.
Til söluFERÐAMENNSKU
eða leigu glæsilegt
skrifstofuhúsnæði
á 1. hæð við

Grensásveg 7. Um er að ræða 226,6 fm. vandað skrifstofuhúsnæði.
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum. Húsnæðið
hentar vel undir margskonar rekstur.

BÓKIÐ SKOÐUN!
S: 893-7969

Efstahraun 18 - Grindavík

OPIÐ HÚS milli 18 og 19, þriðjudaginn. 15. desember

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

OP

IÐ

Rósa Margrét, sölufulltrúi
gsm 893 7969

HÚ

S

Nánari upplýsingar veitir Rósa Margrét í gsm 8937969
eða á netfang: rosamargret@husaskjol.is
WWW.HUSASKJOL.IS

HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS

OPIÐ HÚS - SÚLUHÓLAR 2

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi,
sími 519-2600
Ásdís Ósk, löggiltur fasteignasali
gsm: 863-0402 • asdis@husaskjol.is

WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

OPIÐ HÚS - HRAUNBÆR 132

Sérlega fallegt raðhús, 121,4 m², ásamt 28,6 m² bílskúr eða alls 150 m². Eignin öll
endurnýjuð að innan árið 2000. Í húsinu eru 2 stór svefnherbergi, voru áður 4 og
má auðveldlega bæta 3ja herberginu við aftur, stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. GETUR VERIÐ LAUST FLJÓTLEGA.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14 DES. KL. 17:30-18.00.
Mjög falleg 50.9 fm. 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í litlu
fjölbýlishúsi. Íbúðin er mikið endurnýjuð. Suður svalir.
Fallegt útsýni. Snyrtileg sameign. Íbúðin er laus fljótlega. Verð 18.5 millj
Ásbyrgi
Sími
Sími
Sími
Sími
Suðurlandsbraut
54
568
2444
568
2444

568
568
2444
Sími:2444
568 2444

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.
– www.asbyrgi.is

– www.asbyrgi.is
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen
- 108 Reykjavík
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

LÆKJARHJALLI 20
LÆKJARHJALLI
2015-16
OPIÐ HÚS
Í DAG Á MILLI
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

S
HÚ
IÐ
OP

OP

IÐ

HÚ

S

Bæjarhrauni 12 Hafnarfirði sími 560-5500 • Víkurbraut 46, Grindavík sími 426-8890

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14 DES. KL. 17:30-18.00.
Falleg og töluvert endurnýjuð 4-5 herbergja íbúð 129,2
fm. á 2.hæð í góðu fjölbýlishúsi. Eldhús og bað endurnýjað. 3 góð svefnherbergi. Sér þvottahús innan íbúðar.
Suður svalir. Íbúðin er laus til afhendingar. Mjög góð
lóð og stutt í verslanir, heilsugæslu, skóla, sundlaug,
útivist og íþróttaaðstöðu. Verð 33.5 millj.

smáauglýsingar

512 5000

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Sendibílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Lyftarar

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Pípulagnir

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

KRÓKUR

Uppl. í s. 663 5315.

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Hreingerningar

Vinnuvélar

Múrarameistari og málarameistari
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í
s: 8966614

Hjólbarðar

Spádómar
Kia Carens EX. Árgerð 2014, ekinn
70 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
3.890.000. Rnr.280084. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

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

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI
4matic. Árgerð 2015, ekinn 5 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.790.000.
Rnr.991349.

BMW 118 D, 5/2014, ek 33 þús km,
sjsk, mikill búnaður, ný vetrardekk,
glæsilegur bíll, verð 4390 þús, er á
staðnum, raðnr 220311.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Frábær dekkjatilboð

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

Vinnuvéla og
vörubíladekk

Varahlutir

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

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

Rafvirkjun

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
milljón STGR!!

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

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

KEYPT
& SELT

Bíll óskast á 25-250þús.
TOYOTA Land cruiser 150 vx. Árgerð
2014, ekinn 52 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 10.690.000. Rnr.991568.

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

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Spásími 908 6116

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

Bílar óskast

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2010,
ekinn 102 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.750.000. Rnr.280133.

Spásíminn 908 5666

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

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

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

Til sölu

atvinna

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR!
Óskum eftir klárum grafískum hönnuði í hlutastarf. Þarf að geta unnið sjálfstætt.
Sveigjanlegur vinnutími. Í boði er framtíðarstarf hjá lifandi og skemmtilegu fyrirtæki.
Hæfniskröfur:
· Reynsla af augl.markaðnum.
· Þekking/kunnátta á InDesign og Photoshop.
· Skipulögð og markviss vinnubrögð.
· Áræðni og hugmyndaflug.
· Lipurð í mannlegum samskiptum.

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

Umsóknir sendist á rfl@rfl.is
Athugið upplýsingar eru ekki gefnar í síma.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 18.12.15
www.rumfatalagerinn.is

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Vasapési partýljónsins

Ódýr viðbót í pakkann. Sendum heim.
flokiforlag@internet.is

| SMÁAUGLÝSINGAR |
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Óskast keypt

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Atvinna óskast

TILKYNNINGAR
Einkamál
Save the Children á Íslandi

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

Ökukennsla

s. 552-4910.

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

Starfsfólk óskast á
Hlöllabáta Smáralind
Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

HÚSNÆÐI

Til bygginga

Íslenskukunnátta Skilyrði.
Umsóknir sendist á hlollabatar@
hlollabatar.is eða á staðnum
milli 13-17

Ert þú djörf kona?

Viltu skemmta þér í góðra vina
hóp hjá Íslendingum.eu? Sláðu inn
“djarfarkonur.eu”

til sölu

Lebowski Bar

Húsnæði í boði

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

Dagvaktir frá 10:30 -17

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

Trönuhraun 10, Hfj.

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

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

Nuddstofa vantar starfsmann sem
kann að nudda, umsaminn laun,
nuddstofann er einnig til leigu,
símanúmer 7797935

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

Geymsluhúsnæði
Harðviður til
húsabygginga. Sjá
nánar á: vidur.is

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

Verslun

www.buslodageymsla.is

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

Geymslur.com

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

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

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

ATVINNA

Atvinna í boði

Gefð’enni gott í skóin

HEILSA

TANTRA NUDD

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

KAUPTÚN
TILLAGA AÐ BREYTINGU AÐALSKIPULAGS GARÐARBÆJAR 2004-2016
TILLAGA AÐ BREYTINGU DEILISKIPULAGS KAUPTÚNS
(Verslunar-og þjónustusvæðis)
FORKYNNING

Í samræmi við 2. mgr. 30. gr. og 3. mgr. 40.
greinar skipulagslaga nr. 123 2010 auglýsir
Garðabær hér með forkynningu á tillögu að
breytingu aðalskipulags Garðabæjar 2004-2016 og
á tillögu að breytingu deiliskipulags Kauptúns,
verslunar- og þjónustusvæðis í Urriðaholti, Garðabæ.
Einnig eru kynnt umhverfisskýrsla í samræmi við 6.
gr. laga um umhverfismat áætlana og tilkynning
um mat á umhverfisáhrifum í samræmi við 2. mgr.
6. gr.laga um mat á umhverfisáhrifum.
Tillaga að breytingu aðalskipulags nær til landnotkunarreitsins í Kauptúni sem er skilgreindur sem
miðbæjarsvæði/verslunarkjarni. Tillagan gerir ráð
fyrir því að heildar byggingarmagn svæðisins verði
aukið úr 61.200 m2 í 73.000 m² og að kröfur um
bílastæði verði felldar út og þær ákvarðaðar í
deiliskipulagi. Aðalskipulagsbreytingin er sett fram í
greinargerð og á breytingaruppdrætti.

Þú færð We-Vibe fyrir pör - vinsælasta
unaðstæki í heiminum og allar
flottustu vörurnar á www.hush.is
Netgíró, greiðslukort og millifærsla

Nudd

tilkynningar

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

Tillagan að breytingu deilskipulags nær til allra lóða
í Kauptúni og gerir ráð fyrir breytingum á
heildarbyggingarmagni hverfisins og ákvæðum um
fjölda bílastæða á byggða fermetra. Gert er ráð
fyrir breytingum á byggingareitum lóðanna nr. 1, 2
og 3 og heildarbyggingarmagni, stærð og
hámarkshæð lóðar nr.1. Notkun, byggingarmagn
og stærð lóðar nr. 2 breytist úr lóð fyrir
veitingastað í lóð fyrir fjölorkustöð/bensínstöð.
Gert verður ráð fyrir nýrri lóð fyrir dælustöð OR við
aðkomu í hverfið.

Deiliskipulagstillagan er sett fram á uppdrætti og í
greinargerð. Henni fylgir áhættumat vegna
bensínstöðvar á lóð nr. 2.
Forkynning stendur yfir til 6. janúar 2016.
Á meðan á forkynningu stendur er hægt að koma
ábendingum til skipulagsstjóra sem einnig mun
svara fyrirspurnum um útfærslu tillögunnar.
Öllum ábendingum verður komið á framfæri við
skipulagsnefnd og bæjarstjórn, en vakin er athygli á
því að þær teljast ekki formlegar athugasemdir.
Að lokinni forkynningu verður tillagan lögð fram í
skipulagsnefnd og vísað þaðan til afgreiðslu
bæjarstjórnar. Þegar bæjarstjórn hefur samþykkt
að auglýsa tillögurnar verður það, að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar, gert með
áberandi hætti og gefst þá tækifæri til að gera
formlegar athugasemdir við tillögurnar innan
athugasemdafrests. Tillagan er aðgengileg á
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is og í
þjónustuveri Garðabæjar til 6. janúar 2016.
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar.

www.gardabaer.is
Tækni- og umhverfissvið
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Martröðin

Maia var
númeri
of stór

45-2

Demien Maia reyndi
193 högg á móti 7 frá
Gunnari en lokastaðan
var 45-2 í góðum höggum í bardaganum.

Brasilíumaðurinn Demian Maia var í miklum ham í bardaganum á móti Gunnari Nelson um helgina og lék sér oft að íslenska víkingnum eins og köttur að mús eins og sést á þessari mynd. Fréttablaðið/Getty

www.ils.is

569 6900

Gunnar Nelson sá aldrei til sólar í bardaga sínum
gegn Brasilíumanninum reynda Demian Maia.
Gunnar viðurkenndi að hafa verið lélegur en ætlar
sér að koma sterkari til baka eftir þetta tap.

8–16

Henry Birgir
Gunnarsson
frá Las Vegas

Til sölu:
504 eignir
um allt land
Íbúðalánasjóður býður til sölu 504 eignir í 15 eignasöfnum í öllum
landshlutum í opnu söluferli. Markmið með sölunni er að losa um
eignarhald á stórum hluta eignasafns sjóðsins.
Mögulegir fjárfestar:

• Leigufélög eða aðilar sem hyggjast

byggja upp leigufélög, þar sem stór
hluti eignanna er nú þegar í útleigu.

• Aðilar sem nýtt geta íbúðarhúsnæði

í tengslum við atvinnustarfsemi sína.

• Byggingaverktakar, en hluti

eignanna þarfnast lagfæringa.

Markmið Íbúðalánasjóðs

• Fækka fasteignum í eigu sjóðsins.
• Efla leigumarkað um land allt.
• Auka framboð um allt land.

Nánari upplýsingar um söluferlið
og eignasöfnin verða aðgengilegar á
www.ils.is frá og með 14. desember.
Upplýsingafundur fyrir fjárfesta:
Mánudaginn 14. des. kl. 14.00

• Sveitarfélög sem vilja auka framboð
félagslegra íbúða í sveitarfélaginu.

á Grand Hótel í Reykjavík.
Upptaka af fundinum verður
aðgengileg á www.ils.is/sala.
Skráning á www.ils.is/sala

fyrir kl. 13.00, samdægurs.

Ufc Síðasta för Gunnars Nelson til
Las Vegas var mikil frægðarför fyrir
hann og vin hans og æfingafélaga,
Conor McGregor. Hlutskipti þeirra
var þó ólíkt að þessu sinni.
Á meðan McGregor tryggði
sér heimsmeistaratitilinn á ótrúlegan hátt þá tapaði Gunnar gegn
Demian Maia á dómaraúrskurði.
McGregor gerði sér lítið fyrir og
rotaði heimsmeistarann Jose Aldo
á þrettán sekúndum. Það er fljótasti sigur í titilbardaga í sögu UFC.
McGregor sló meira að segja sjálfri
Rondu Rousey við
Það sem gerir þennan sigur hans
enn ótrúlegri er sú staðreynd að
Aldo hafði ekki tapað í tíu ár og
hafði verið eini fjaðurvigtameistarinn í UFC. Ótrúlegur Írinn.

Maia stórkostlegur á gólfinu
Bæði Gunnar og Maia eru frábærir gólfglímumenn. Þeir bestu
að margra mati og áhugamenn um
glímu og jiu jitsu fengu fyrir allan
peninginn í þessum bardaga. Þeir
voru í gólfinu nánast allan tímann.
Þó svo Gunnar sé frábær í gólfinu þá
kom í ljós að Maia er stórkostlegur.
Maia óð strax í Gunnar og náði
honum niður. Gunnar var oft sleipur þar en Maia alltaf með yfirhöndina. Þetta var eins og köttur að stríða
mús. Er Gunnar hélt hann væri að
sleppa kom Maia með nýtt tak.
Gunnar kom varla höggi á Maia
allan bardagann á meðan Maia lét
höggin dynja inn á milli þess sem
hann vafði sig í kringum hann eins
og slanga. Ótrúlegur íþróttamaður
Maia og honum var eðlilega dæmdur yfirburðasigur.
Gunnar náði ekkert að nýta
boxið sitt í bardaganum og þó svo
hann hafi látið Maia hafa virkilega fyrir hlutunum var aldrei
spurning hvernig færi. Miðað við
frammistöðu Maia gerði Gunn-

ar hreinlega vel að lifa af þrjár
lotur í búrinu með honum.
„Ég upplifði sjálfan mig lélegan í
þessum bardaga og þetta er ömurlegt,“ sagði Gunnar eðlilega hundsvekktur eftir bardagann. Hann var
illa leikinn í framan eftir þá útreið
sem hann fékk. Aldrei áður hefur
sést eins mikið á honum eftir bardaga.
„Þetta var ekki minn dagur. Mér
leið ekki vel og fannst ég ekki vera
almennilegur allan bardagann. Ég
fékk nokkur skot við og við þar sem
mér leið eins og ég gæti hreyft mig
almennilega en síðan ekki söguna
meir,“ segir Gunnar en var hann
orðinn bensínlaus í lokalotunni.

Mér fannst ég bara
vera lélegur frá
byrjun og var orðinn þreyttur og slappur
Gunnar Nelson

„Ég veit ekki hvað skal segja.
Mér fannst ég bara vera lélegur frá
byrjun og var orðinn þreyttur og
slappur. Líka standandi. Takturinn
var ekki í lagi og bara allt. Þetta var
bara einfaldlega ekki minn dagur
að þessu sinni. Ég held að Maia hafi
verið eins og ég bjóst við. Hann var
drullugóður og einfaldlega betri
maðurinn að þessu sinni.“

Missti af risatækifæri
Gunnar missti af risatækifæri í þessum bardaga að stökkva í hóp þeirra
bestu en Maia gerði það í staðinn.
Hann bað um titilbardaga eftir
rimmuna við Gunnar og gæti hæglega fengið þá ósk sína uppfyllta.
„Ég get tekið helling út úr þessum
bardaga. Það má alltaf læra af svona
og ég þarf að setjast yfir þetta með
mínum þjálfurum og greina þetta.
Það er ekkert annað að gera en að
halda áfram og koma aftur til baka.
Þetta er greinilega minn vegur og ég
verð að taka hann alla leið.“

SNJÖLLU
SJÓNVÖRPIN

700Hz PMI / 1200Hz PMI

SJÓNVARPSTILBOÐ
LG UF695V
• Smart IPS LED sjónvarp
• Ultra HD 4K 3840 x 2160p upplausn
• Tru ULTRA HD Engine - 4K uppskölun
• Triple XD Engine / Ultra Clarity Index
• Micro Pixel Control / Real Cinema 24p
• Quad-Core örgjörvi
• NetCast nettenging með opnum vafra
• Þráðlaus Wi-Fi móttakari

• LG Cloud, Miracast, Wi-Fi Direct
• Stafrænn DVB-T/C/T2/S/S2 móttakari
• Gervihnattamóttakari
• 2 x USB 2.0 / USB 3.0 tengi / USB upptökumöguleiki
• 3 x HDMI, Scart, Component tengi
• Ethernet, Optical út & CI rauf
• Magic Remote og App fyrir Apple og
Android síma / spjaldtölvur

700Hz PMI

700Hz PMI

1200Hz PMI

1200Hz PMI

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

119.990

179.990

209.990

309.990

FULLT VERÐ 149.990

FULLT VERÐ 229.990

FULLT VERÐ 299.990

FULLT VERÐ 359.990

IS
.
M
S
RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
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Merkisatburðir

1542 María Stúart verður drottning Skotlands.
1287 Grandi milli Norðursjávar og grunns stöðuvatns í Hollandi
gefur sig og veldur fimmta stærsta flóði sögunnar. 50 þúsund
manns láta lífið.
1890 Eyrarbakkakirkja er vígð. Altaristafla hennar er eftir Lovísu
Danadrottningu, máluð árið 1891.
1910 Vísir til dagblaðs í Reykjavík hefur göngu sína. Vísir og Dagblaðið sameinuðust 26. nóvember 1981.
1911 Roald Amundsen kemur á suðurpólinn.
1934 Golfklúbbur Reykjavíkur er stofnaður undir nafninu Golfklúbbur Íslands.
1935 Um mestallt Ísland geysar fárviðri og verður mikið manntjón. Tuttugu og fimm manns farast, símalínur slitna niður og
skemmdir verða á húsum.
1939 Sovétríkin eru rekin úr Þjóðabandalaginu vegna innrásarinnar í Finnland en það stríð var síðar nefnt Vetrarstríðið.
1977 Ofviðri samfara stórflóði veldur tjóni víða á suðurströnd Íslands, til dæmis á Stokkseyri. Þetta voru talin mestu flóð á tuttugustu öldinni
1989 Í Síle eru haldnar fyrstu lýðræðislegu kosningarnar í sextán
ár.
2003 Saddam Hussein finnst falinn í byrgi nálægt Tikrit í Íran og
var tekinn höndum af Bandaríkjaher.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og vinur,

Gunnhildur Kristjánsdóttir
lést á Hrafnistu mánudaginn 7.
desember. Útförin fer fram frá
Árbæjarkirkju miðvikudaginn 16.
desember kl. 15.00.
Sigrún Baldursdóttir
Gunnbjörn Marinósson
Árni Þormar Baldursson
Valgerður F. Baldursdóttir
Magnús Baldursson
Áslaug Arna Stefánsdóttir
Hörður Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamamma, amma og langamma,

Herdís Ingibjörg Einarsdóttir
Gullsmára 11, Kópavogi,

lést á líknardeild LHS í Kópavogi
8. desember síðastliðinn. Útför hennar
fer fram frá Digraneskirkju fimmtudaginn
17. desember kl. 13.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
líknardeild LHS í Kópavogi.
Birgir Ísleifsson
Einar Birgisson
Lára Hafsteinsdóttir
Linda Birgisdóttir
Óskar Júlíusson
Birgir Birgisson
Berglind Jack
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,

Andrés Þórarinsson
sem lést 17. nóvember í Svíþjóð,
verður jarðsunginn frá Nygårdkyrkan
í Åmål fimmtudaginn 17. desember
kl. 14.00.
Ingi, Arnar og Guðlaugur synir hins látna og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
bróðir og afi,

Kristján Þorgeir Magnússon
flugstjóri,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni
þriðjudaginn 15. desember kl. 15.
Jóhann Svavar Bl. Þorgeirsson Guðrún J. Halldórsdóttir
Davíð Blöndal Þorgeirsson
Guðrún Ólafsdóttir
Kristín Diljá Þorgeirsdóttir
Jóhann Magnús Magnússon
Marinó Már Magnússon
og barnabörn.

Hér má sjá tvo drengi spila tölvuleiki á tíunda áratug síðustu aldar. Fréttablaðið/Getty

Frá leikjatölvu til
miðstöðvar afþreyingar
Tveir áratugir eru liðnir frá því að fyrstu PlayStation-leikjatölvurnar komu hingað til
lands. Ólafur Þór Jóelsson tölvuleikjasérfræðingur rifjar upp skemmtilega tíma.

É

g man vel eftir því þegar þær
komu hingað fyrst,“ segir
Ólafur Þór Jóelsson, tölvuleikjasérfræðingur og stjórnandi þáttarins GameTíví.
Fyrstu tölvurnar komu hingað til lands
í lok septembermánaðar en eiginlegur
útgáfudagur tölvunnar hér á landi var
18. nóvember. Fyrir nákvæmlega tveim
áratugum voru því margir í Skífunni,
að kaupa PlayStation-leikjatölvur sem
jólagjafir.
Þegar dagblöð frá þessum tíma eru
skoðuð kemur í ljós hverslags bylting
þetta var í áhuga á leikjatölvum. „Já,
þegar PlayStation kom út, jókst áhuginn
á leikjatölvum til muna. Áhuginn hafði
dvínað árin áður en hún kom út, eftir að
hafa verið mjög mikill þegar NES-tölvan
frá Nintendo og Sega Mega Drive voru
gríðarlega vinsælar. Þegar PlayStation
kom út var Sega Dreamcast vinsælasta
leikjatölvan, en PlayStation tók strax
fram úr henni,“ útskýrir Ólafur.

vel hér á landi. En upphaflega voru pantaðar 50 tölvur sem seldust upp nokkuð
fljótlega. Nokkur fyrirhöfn var að fá
vélar til sölu hér á landi, því hún seldist svo vel um allan heim. Nokkuð var
um að tölvur væru pantaðar um borð í
togara, á þessum tíma. Markaðssetning
Sony gekk út á að kynna að leikjatölvur
væru líka fyrir fullorðna, sem þykir sjálfsagður hlutur í dag.
Í íslenskum fjölmiðlum á þessum tíma
var mikið gert úr hlut Ólafs Jóhanns
Ólafssonar, sem var á forstjóri Sony
Interactive Entertainment þegar tölvan
kom út. Hann stýrði markaðssetningunni á vélinni og barðist hatramlega
fyrir því að verðinu á henni yrði haldið
undir 300 Bandaríkjadölum, sem þýddi
lítinn hagnað fyrir Sony. Í stað þess sá
Ólafur fyrir sér að fyrirtækið myndi
hagnast á sölu leikja og hugbúnaðar. Var
þessu líkt við sölu á rakvélum og rakvélarblöðum. Óhætt er að segja
að herbragð Ólafs hafi virkað.

Óvænt útspil
Ólafur segir að það hafi komið mörgum
á óvart þegar Sony tilkynnti að fyrir
tækið ætlaði að hasla sér völl á leikjatölvumarkaðinum. „Þetta var nokkuð
óvænt útspil. En þetta var gæfuspor
fyrir Sony, það er engin spurning um
það. PlayStation-tölvurnar hafa verið
afar sterkar í Evrópu og Asíu, í þessa tvo
áratugi. Microsoft er svo mjög sterkt í
Bandaríkjunum, en fyrirtækið hefur
keppt við Sony með Xbox-leikjatölvunum sínum. Nintendo hefur svo átt
misjafna daga, en Wii-tölvan sló vel
í gegn. Þó verður að viðurkennast að
helsta baráttan er á milli PlayStation og
Microsoft.“

Þessi þróun,
frá því að
fyrsta PlayStationtölvan kemur út
og fram til
dagsins í dag,
hefur verið
ótrúleg. Áður
voru þetta
eingöngu
leikjatölvur, en
nú eru þessar
vélar orðnar
miðstöð
afþreyingarinnar á heimilum.

Vel tekið
Oft er því fleygt fram að Íslendingar taki
vel í nýjungar. Það átti líka við um Play
Station-leikjatölvuna. Hún þótti seljast

Ólafur Þór Jóelsson

Mikil þróun
„Þessi þróun, frá því að fyrsta Play
Station-tölvan kemur út og fram til
dagsins í dag, hefur verið ótrúleg. Áður
voru þetta eingöngu leikjatölvur, en nú
eru þessar vélar orðnar miðstöð afþreyingarinnar á heimilum. Fólk getur farið á
netið í þessum vélum, horft á Blu Ray og
alls kyns sjónvarps-forrit. Hægt er fara á
Youtube, Spotify og tengja tölvurnar við
snjallsímana. Við í GameTíví sendum til dæmis
stundum út í beinni
þegar við spilum
leiki, þá er það bara
gert í gegnum Play
Station-vélina. Hún
þjónar allskyns
þörfum, þó svo að
meginfúnksjónin sé
spilun leikja.“
kjartanatli@
frettabladid.is

FRAMÚRSKARANDI UM JÓLIN
Ár eftir ár hafa neytendur sett traust sitt á Norðlenska þegar kemur að
jólamatnum. Fyrir það erum við þakklát og ætlum að halda áfram að uppfylla
kröfur um indæla jólasteik.
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Í dag gengur í sunnan 5 til 10 metra á sekúndu með snjókomu eða slyddu,
en eftir hádegið verður rigning á láglendi og það hlánar.
Það blotna sem sagt svellbunkarnir með tilheyrandi hálku. Norðaustan- og
austanlands verður hins vegar þurrt og bjart veður með minnkandi frosti.

Krossgáta

LÁRÉTT
2. fyrirhöfn
6. kusk
8. drulla
9. amboð
11. þurrka út
12. skopleikrit
14. starfsaðferð
16. ætíð
17. skörp brún
18. bókstafur
20. þófi
21. sjávardýr

Sudoku
LÓÐRÉTT
1. skref
3. skóli
4. vesalingur
5. bar
7. eilífð
10. frjó
13. atvikast
15. blóðsuga
16. gras
19. fyrirtæki

LÁRÉTT 2. ómak, 6. ló, 8. aur, 9. orf, 11. má, 12.
farsi, 14. tækni, 16. sí, 17. egg, 18. emm, 20. il, 21.
fisk.
LÓÐRÉTT: 1. klof, 3. ma, 4. aumingi, 5. krá, 7. óratími,
10. fræ, 13. ske, 15. igla, 16. sef, 19. ms.

6

7

9

3

4

10

11

13

14

15

16

18

21

Gunnar Björnsson

Magnus Carlsen (2834) átti leik gegn
Hikaru Nakamura (2793) á London Chess
Classic mótinu.
Hvítur á leik
67.Kxf6!! Rxf4 68.Ke5! Rfe2 69.f6 (Svörtu
riddarnir vinna mjög illa saman) 69... a5
70.a4 Kf7 71.Bd5+ Kf8 72.Ke4! Rc2 73.c6
Rc3+ 74.Ke5 Rxa4 75.Bb3! Rb6 76.Bxc2 a4
77.c7 Kf7 78.Bxa4. Nakamura gafst upp.
www.skak.is Þröstur sigurvegari Friðriksmóts Landsbankans.
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Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita línu, bæði lárétt
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar
1-9 og aldrei má tvítaka neina
tölu í röðinni. Lausnin verður birt
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Lausn síðustu sudoku↓
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Pondus Eftir Frode Øverli
BLA
BLA HaHa
haha

segðu mér eitt…
hvers vegna
flauta hipsterar
svona mikið
þegar þeir tala?

Það getur varla verið
svona mikill þrýstingur á hausnum á
þeim út af þessum
höttum? Kannski er
það skeggið?

Nei. Mín kenning er að
þetta sé í tönnunum á
þeim, þær eru eyddar í
endana.

Almáttugur
hvað ég er
glaður með
að vera bolur
inn að beini.

Gelgjan
Hæ, mamma.
Sæll vinur, hvernig
gengur hjá ykkur feðgum
án mín?
Vel.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Segðu pabba að ég komi
aftur eldsnemma í fyrramálið.

Við eigum nítján klukkutíma eftir af eldhúsborðslausum máltíðum.

Móttekið.

Key.
Bless.

Barnalán
*á innsoginu*
Varaðu þig,
móðir!! Þetta er
hættulegasta
skúffan!

Og með allar
mínar fölsku
tennur svona
skínandi fansí.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Hjúkket!
Munaði litlu!

Ég skil ekki alveg hvers vegna þú býst
alltaf við hinu versta ef ég handleik
hníf?!
Kannski, bara kannski, væri
ég ekki svona ef ég væri ekki
í dramatísku sjónvarpsefnissvelti? Þá fengi ég
útrás fyrir svona bara þar.

BEOLIT 15

H2

A2

kr. 33.000

H6

kr. 66.000
BEOLIT 15: kr. 85.000
A2: kr. 62.000

A9

A6

kr. 169.000

kr. 365.000

JÓLAGJÖFIN Í ÁR

Tær og einstakur hljómur með BANG & OLUFSEN.

Lágmúla 8 - 108 Reykjavík - Sími 530 2800

menning
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Fyrsta óperan samin fyrir sjónvarp
Annað kvöld verður frumsýnd í Salnum í Kópavogi barna- og jólaóperan Amahl og
næturgestirnir eftir Gian Carlo Menotti sem hann samdi sérstaklega fyrir sjónvarp.

Þ

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

að er ekki oft sem íslenskum
óperu- og leikhúsunnendum
gefst þess kostur að sjá barna- og
jólaóperur. Annað kvöld verður frumsýnd í Salnum í Kópavogi ein slík á
vegum Tónlistarskóla Kópavogs og er
það Anna Júlíana Sveinsdóttir söngkennari sem hefur veg og vanda af
leikstjórn sýningarinnar. Hún segir að
hér sé á ferðinni barna- og jólaóperan
Amahl og næturgestirnir eftir Gian
Carlo Menotti.
„Gian Carlo Menotti var fæddur
á Ítalíu árið 1911 en flutti síðar til
Bandaríkjanna. Hann samdi bæði
textann og tónlistina að óperunni
fyrir NBC sjónvarpsstöðina og var
hún frumflutt 24. desember 1951.
Þetta er fyrsta óperan sem samin var
sérstaklega fyrir sjónvarp í Ameríku
og sáu hana fimm miljónir manna og
síðan hefur hún verið flutt um heim
allan og nokkrum sinnum á Íslandi.
Menotti, sem ólst upp á Ítalíu,
samdi líka textann en hann og bróðir
hans höfðu vanist því að kóngarnir
þrír, Melkior, Kaspar og Baltasar,
færðu þeim gjafir að næturlagi fyrir

jól en ekki jólasveinninn eins og
tíðkaðist í Ameríku þar sem Menotti
bjó á þeim tíma.
Sagan fjallar um fatlaða drenginn
Amahl og fátæka móður hans. Hann
er úti að spila á flautu og sér leiðarstjörnuna á björtum himni og segir
mömmu sinni frá því en hún trúir
honum ekki. Vitringarnir þrír, með
fullt af gulli og gjöfum, knýja dyra og
biðja um húsaskjól á leið þeirra til
Betlehem að sjá nýfædda Jesúbarnið.
Þegar allir eru sofnaðir undrast móðirin allt þetta gull á meðan hún og
Amahl svelta og verða að fara út og
betla. Hún freistast til að taka smá gull
og þá vaknar þjónn vitringanna, ræðst
á hana og kallar hana þjóf um leið og
Amahl reynir að verja mömmu sína.
Vitringarnar vakna og segja henni frá
Jesúbarninu og móðirin vill skila gullinu aftur og Amahl ætlar að gefa Jesú
hækjuna sína. Þegar hann réttir þeim
hækjuna læknast hann og fær mátt
í fótinn, getur hoppað, hlaupið og
dansað. Allir gleðjast yfir þessu kraftaverki og vitringarnir taka Amahl með
til Betlehem til að hitta Jesúbarnið.“

Hluti söngvarann sem flytja barna- og jólaóperuna í Salnum í Kópavogi.

Anna Júlíana segir að það sé ákaflega mikilvægt fyrir þá sem eru í
söngnámi og stefna jafnvel að því að
gerast atvinnusöngvarar síðar meir
að öðlast reynslu. „Aðalhlutverkið
hjá okkur er til að mynda í höndum
Andra Páls Guðmundssonar sem er
aðeins fjórtán ára gamall. Þetta er
erfitt hlutverk en hann stendur sig
með stakri prýði eins og allir sem

að sýningunni koma þannig að við
erum farin að hlakka til þess að fá
áhorfendur.
Það verður frumsýning annað
kvöld kl. 18 og svo er áætluð önnur
sýning kl. 20 næsta fimmtudag.
Sýningin tekur aðeins um klukkustund, aðgangur er ókeypis og allir
velkomnir á meðan húsrúm leyfir.“
magnus@frettabladid.is

7 ára ábyrgð á öllum
nýjum Kia bílum

Kia Soul SUV

Í Soul fyrir jól
— Kia Soul á frábæru verði
Reynsluaktu hátíðlegum Kia Soul
Kia Soul er glæsilegur á að líta. Hann er þægilegur í akstri, rúmgóður og þú situr hátt í honum.
Soul hefur ótal spennandi eiginleika eins og hita í stýri og sætum, loftkælingu, bakkmyndavél,
bakkskynjara, 4,3" litaskjá og 16" álfelgur. Þú getur fengið Soul sem rafbíl eða disilbíl, sjálfskiptan
eða beinskiptan — og á alveg frábæru verði. 7 ára ábyrgð fylgir öllum nýjum Kia bílum.

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

Verð frá 3.490.777 kr.
Kia Soul — 1,6 dísil, 6 gíra, beinskiptur,128 hö.
Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Þessi birta,
þessi skerpa og þessir litir
Vinsælustu 55” Samsung tækin:

a
Best ið
verð

55” Samsung JU6075

199.900.-

55” Samsung JU6675

249.900.55” Samsung JU6415

239.900.-

55” Samsung JU7505

299.900.-

55” Samsung JS8005

379.900.-

4K

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900
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Forsala á sambio.is
Frá þeim sömu og
g færðu okkur
Miðasala og nánari upplýsingar

SAGAN UM MOBY DICK BYGGIR Á RAUNVERULEGUM
ATBURÐUM – ÞETTA ER SÚ SAGA.


THE WRAP


THE PLAYLIST



FRÁ ÓSKARSVERÐLAUNALEIKSTJÓRANUM
RON HOWARD



THE NEW YORK TIMES

LOS ANGELES TIMES

Frumsýnd 17. desember

Tom Hanks magnaður
í kaldastríðstrylli
Steven Spilebergs

CHRIS HEMSWORTH FER FYRIR ÚRVALSLIÐI
LEIKARA Í ÞESSARI MÖGNUÐU MYND

ÁLFABAKKA

LOVE THE COOPERS
IN THE HEART OF THE SEA 2D
IN THE HEART OF THE SEA 2D VIP
SURVIVOR
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D
THE GOOD DINOSAUR ENSKT TAL 2D
SOLACE
EVEREST 2D

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

KEFLAVÍK

LOVE THE COOPERS
THE 33
IN THE HEART OF THE SEA 2D
KRAMPUS

KL. 8
KL. 10:20
KL. 8
KL. 10:40

EGILSHÖLL

LOVE THE COOPERS
IN THE HEART OF THE SEA 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D
SOLACE
THE LAST WITCH HUNTER

KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 5:30
KL. 8 - 10:15


THE TIMES


DAILY MIRROR

KL. 5:40 - 8 - 10:20

KRINGLUNNI

LOVE THE COOPERS
IN THE HEART OF THE SEA 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D
SPECTRE

FORSALA
Í FULLUM
GANGI

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 5:30 - 8

KL. 5:20 - 8 - 10:40
KL. 5:50

LAUGARÁSBÍÓ

KL. 8 - 10:20

AKUREYRI

LOVE THE COOPERS
IN THE HEART OF THE SEA 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D

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

ANTHONY HOPKINS

COLIN FARRELL

KL. 5:50

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

Góða skemmtun í bíó

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
14. desember 2015
Tónleikar
Hvað? Jólatónleikar KK og Ellenar
Hvenær? 21.00
Hvar? Fríkirkjan, Laufásvegi
Jólatónleikar þeirra systkina er fastur
liður í jólahaldi fjölmargra á Íslandi.
Í ár verða þau á faraldsfæti líkt og
áður, syngja jólalög í bland við sín
eigin og segja sögur af sér sínum sem
laða fram gleði og eitt og eitt tár. Með
þeim verður fimm manna úrvalssveit
tónlistarmanna undir stjórn hljómborðsleikarans góða Jóns Ólafssonar.

SÖLUAÐILAR

SÖLUAÐILAR:
Reykjavík: Gilbert úrsmiður Laugavegi 62 s: 551-4100 | Gullúrið Mjódd s: 587-4100 | GÞ skartgripir og úr Bankastræti 12 s: 551-4007
Reykjavík:
Gilbert
úrsmiður
62 s: 551-4100
| Gullúrið
Mjódd
s: 587-4100
| GÞ skartgripir
ogKringlunni
úr Bankastræti
12 |
Meba
Kringlunni
s: Laugavegi
553-1199 | Meba
- Rhodium
Smáralind
s: 555-7711
| Michelsen
Úrsmiðir
s:511-1900
Kringlunni
s: 553-1150
Jón Sigmundsson
skartgripaverslun
5 s:
551-3383Kringlunni
| Úra- og skartgripaverslun
Heide
s:Rhodium
551-4007
| Meba Kringlunni
s: |553-1199
| Meba - Rhodium
SmáralindLaugavegi
s: 555-7711
| Rhodium
s: 553-1150 |
Glæsibæ
s: 581-3665
| Hafnarfjörður:Laugavegi
Úr & Gull Firði-Miðbæ
s: 565-4666 | Keflavík:
Georg V.s:Hannah,
Jón Sigmundsson
skartgripaverslun
5 s: 551-3383Hafnarfjarðar
| Úra- og skartgripaverslun
Heide Glæsibæ
581-3665úrsmiður
|
HafnargötuÚr49&s:Gull
421-5757
| Akureyri:
Halldór Ólafsson
úrsmiður
Glerártorgi
| Akranes:Hafnargötu
Guðmundur
Hafnarfjörður:
Firði-Miðbæ
Hafnarfjarðar
s: 565-4666
| Keflavík:
Georg s:
V. 462-2509
Hannah, úrsmiður
49B.
s: Hannah,
421-5757 |
úrsmiður
65 s: 431-1458
| Egilsstaðir:
Klassík
Selási 1Guðmundur
s:471-1886 |B.Selfoss:
Karl
R. Guðmundsson,
úrsmiður
Akureyri:
HalldórSuðurgötu
Ólafsson úrsmiður
Glerártorgi
s: 462-2509
| Akranes:
Hannah,
úrsmiður
Suðurgötu 65
s: 431-1458 |
s: 482-1433
Geisli Hilmisgötu
4 s:11481-3333
Egilsstaðir: Klassík Selási 1Austurvegi
s:471-188611
| Selfoss:
Karl |R.Vestmannaeyjar:
Guðmundsson, úrsmiður
Austurvegi
s: 482-1433

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

45 years
Dheepan
The Program
Macbeth

18:00, 22:15 Sparrows / Þrestir ENG SUB
17:45 Glænýja Testamentið
20:00 Virgin Mountain ENG SUB
20:00

20:00
22:15
22:00

Arnar Freyr og Helgi Sæmundur verða á
Hamborgarafabrikunni.

THE 33
KRAMPUS
THE NIGHT BEFORE
HUNGER GAMES 4
GÓÐA RISAEÐLAN

Sýningartímar
8, 10:35
5:45, 8
10:45
5:15, 8, 10:10
5:15

Hvað? Næmi og Kristín Waage
ásamt hljómsveit
Hvenær? 21.00
Hvar? Café Rosenberg
Næmi stígur á svið og verður sveitinni fylgt eftir af Kristínu Waage
ásamt hljómsveit. Þetta er ótrúlegt
tækifæri til að mæta á frábæra
tónleika og fagna því að hafa lifað
prófatíðina af. Ekki missa af þessu.
Hvað? Live Jazz
Hvenær? 21.00
Hvar? Tíu dropar
Ásgrímur Angantýsson píanóleikari og Eyjólfur Þorleifsson saxafónleikari spila djass í kvöld.
Hvað? Úlfur Úlfur - hádegistónleikar
Hvenær? 12.00
Hvar? Hamborgarafabrikkan
Skagfirska rappsveitin Úlfur Úlfur
hefur slegið í gegn á árinu og gaf
út plötuna Tvær plánetur, sem er
af mörgum talin ein af plötum ársins. Þeir Arnar Freyr Frostason og
Helgi Sæmundur Guðmundsson
verða á Hamborgarafabrikkunni í
hádeginu í dag. Kjörið tækifæri að
sjá þá á sviði.

MÁNUDAGUR
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þær í formi og viðfangi. Með
sendingum á borð við hreyfingar,
takt, liti og form. Hún hefur verið í
gangi frá 28. nóvember og stendur
fram til 20. desember.

Jólasveinarnir mæta á ýmis söfn. Í
dag verður Stúfur meðal annars á
Þjóðminjasafninu.

Hvað? Kanill
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarstræti 16
Kanill er jólasýning félagsmanna
Sambands íslenskra myndlistarmanna, árið 2015. Lagt var upp með
að setja upp fjölbreytta samsýningu
þar sem stærð, verð og miðill verkanna væri frjáls. Einnig voru listamenn eindregið hvattir til að sýna
annað en hefðbundin „listaverk“,
s.s. bækur/bókverk, fjölfeldi, innrammaðar skissur og svo framvegis.
Hvað? Jólafönn
Hvenær? 20.30
Hvar? Sauðárkrókskirkja
Swing Kompaníið heldur í jólatónleikaför um landið í desember
og kemur fram í kirkjum með
kórum á hverjum stað.
Tónleikaförin ber yfirskriftina
Jólafönn og er óhætt að fullyrða
að þar sé eitthvað á boðstólnum
fyrir alla. Skemmtilegar og hressandi útsetningar á jólalögum í
bland við hátíðleika skapa einstakan atburð sem enginn má láta
fram hjá sér fara.
Hvað? DJ Anna Brá
Hvenær? 21.00
Hvar? Lebowski Bar
Plötusnúðurinn Anna Brá snýr
skífum á Lebowski Bar í kvöld.
Hvað? Sætabrauðsdrengirnir á Selfossi
Hvenær? 20.00
Hvar? Selfosskirkju
Sætabrauðsdrengirnir Bergþór
Pálsson, Gissur Páll Gissurarson,
Hlöðver Sigurðsson og Viðar
Gunnarsson ásamt Halldóri Smárasyni, útsetjara og píanóleikara,
verða í jólastuði í kvöld á Selfossi.

Vinnustofur og sýningar
Hvað? Vinnustofa í kertagerð
Hvenær? 16.00
Hvar? Loft Hostel
Námskeiðið hefst kl. 16. Þetta er í
annað sinn sem svona námskeið er
haldið á staðnum.
Hvað? Gáttir – Gleym mér ey
Hvenær? 13.00
Hvar? Listasafni ASÍ
Sýningin mótast í innblæstri og
samræðu þriggja listamanna.
Aðskildar í tíma og rúmi mætast

Omeprazol Actavis

– Við brjóstsviða og súru bakflæði
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A / A c t a v i s 5 1 1 1 4 0

20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki
Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur virka efnið ómeprazól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast „prótónpumpuhemlar“ og verka með því að draga
úr sýruframleiðslu magans. Omeprazol Actavis er ætlað til notkunar hjá fullorðnum til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og
nábít). Frábendingar: Ofnæmi fyrir ómeprazóli eða öðru innihaldsefni lyfsins. Ofnæmi fyrir lyfjum sem innihalda aðra prótónpumpuhemla. Ef þú tekur lyf
sem inniheldur nelfinavír (við HIV sýkingu). Varúð: Ekki taka Omeprazol Actavis lengur en í 14 daga án samráðs við lækni. Ef einkennin minnka ekki, eða
ef einkennin versna, skaltu ræða við lækninn. Omeprazol Actavis getur dulið einkenni annarra sjúkdóma. Því skaltu ræða strax við lækninn ef eitthvað af
eftirfarandi kemur fyrir þig áður en þú tekur eða meðan þú tekur Omeprazol Actavis: Ef þú léttist að ástæðulausu og átt í erfðleikum með að kyngja, færð
magaverk eða meltingartruflanir, kastar upp mat eða blóði, hefur svartar hægðir (blóðlitaðar hægðir), ert með alvarlegan eða langvarandi niðurgang
(ómeprazól hefur verið tengt við lítillega aukningu á smitandi niðurgangi), hefur verið með magasár eða gengist undir skurðaðgerð á meltingarfærum, ert
á samfelldri meðferð við einkennum meltingartruflana eða brjóstsviða í 4 vikur eða lengur, þjáist stöðugt af meltingartruflunum eða brjóstsviða í 4 vikur
eða lengur, ert með gulu eða alvarlegan lifrarsjúkdóm, ert eldri en 55 ára með ný eða nýlega breytt einkenni. Sjúklingar skulu ekki nota ómeprazól í
fyrirbyggjandi tilgangi. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga og brjóstagjöf: Segðu lækninum frá því ef þú ert barnshafandi eða ert að reyna
að verða barnshafandi áður en þú tekur Omeprazol Actavis. Læknirinn mun ákveða hvort óhætt sé fyrir þig að nota Omeprazol Actavis ef þú ert
barnshafandi eða með barn á brjósti. Skömmtun: Sýruþolnu hylkin má taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Mælt er með
að hylkin séu tekin inn að morgni dags. Venjulegur skammtur er eitt 20 mg hylki eða tvö 10 mg hylki einu sinni á sólarhring í 14 daga. Hafðu samband við
lækninn ef einkennin hafa ekki horfið á þessum tíma. Nauðsynlegt getur verið að taka hylkin í 2–3 daga samfellt áður en einkennin réna. Hylkin á að gleypa
með glasi af vökva. Ekki má tyggja eða mylja hylkin. Aukaverkanir: Hafðu samband við lækni strax ef eftirfarandi einkenni koma fram: Öndun verður skyndilega hvæsandi, þroti í vörum, tungu og hálsi eða líkama, útbrot, yfirlið eða kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð). Roði í húð með blöðrum og
húðflögnun. Einnig getur verið um að ræða verulega blöðrumyndun og blæðingar í vörum, augum, munni, nefi og kynfærum. Þetta getur verið „StevensJohnsons heilkenni“ eða „eitrunardrep í húðþekju“. Gul húð, dökkt þvag og þreyta sem geta verið einkenni lifrarsjúkdóms. Algengar aukaverkanir: Höfuðverkur. Áhrif á maga eða þarma (niðurgangur, magaverkur, hægðatregða, vindgangur). Ógleði eða uppköst. Markaðsleyfishafi: Actavis Group PTC ehf.
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Nóvember 2015.

Uppákomur
Hvað? Grín á Gauknum
Hvenær? 21.00
Hvar? Gaukurinn, Tryggvagata
Opinn míkrafónn á Gauknum, grín
og glens á ensku. Allir grínistar
eru velkomnir. Þessi kvöld hafa
heppnast vel og er um að gera fyrir
þá sem vilja reyna fyrir sér í uppistandi að stíga á svið.
Hvað? Stúfur í Þjóðminjasafninu
Hvenær? 11.00
Hvar? Myndasalur Þjóðminjasafnsins
Jólasveinarnir skemmta börnum í
Þjóðminjasafninu daglega frá því
þeir fara að koma til byggða. Í dag
ætlar Stúfur að ræða við þau.
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| 21:40
THE ART OF MORE

Stórgóðir og vandaðir spennuþættir sem fjalla um það gerist
á bak við tjöldin í listaheiminum í New York en þar er ekki allt
sem sýnist. Með aðalhlutverk fara Kate Bosworth, Dennis
Quaid, Christian Cooke og Gary Elves.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu
07.10 Waybuloo
07.30 Barnatími Stöðvar 2
08.10 The Middle
08.30 Hot in Cleveland
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Baby Daddy
10.45 Á uppleið
11.10 Besti vinur mannsins
11.35 Dulda Ísland
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.20 American Idol
15.00 Dallas
15.40 Pretty Little Liars
16.25 How To Live With Your Parents for the Rest of your Life
16.50 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu
17.06 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.25 The Goldbergs
19.50 Jamie's Cracking Christmas
20.40 The Art of More
21.30 The Knick
22.30 Daily Show. Global Edition
23.00 Empire
23.45 Legends
Önnur þáttaröðin af þessum
spennandi þáttum sem byggðir eru
á sögu eftir spennusagnameistarann Robert Littell. Sean Bean leikur
Martin Odum, sem starfar fyrir
bandarísku alríkislögregluna FBI.
Hann er sá besti í bransanum þegar
það kemur að því að lifa undir
fölsku flaggi og komast í innsta
hring glæpasamtaka.
00.30 Office Xmas Party
01.15 Bones
02.00 Elephant White
03.35 The Marine 3. Homefront
05.00 Jamie's Cracking Christmas
05.50 Fréttir og Ísland í dag

17.15 Project Runway
18.00 One Born Every Minute
18.40 Pretty Little Liars
19.30 Who Do You Think You Are?
20.15 Hell's Kitchen
21.05 My Dream Home
22.00 The Mysteries of Laura
22.45 Vampire Diaries
23.30 Witches of East End
00.10 Who Do You Think You Are?
00.50 Hell's Kitchen
01.35 My Dream Home
02.20 The Mysteries of Laura
03.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

12.25 Algjör Sveppi og dularfulla
hótelherbergið
13.50 That Thing You Do!
15.35 Five Star Day
17.10 Algjör Sveppi og dularfulla
hótelherbergið
18.35 That Thing You Do!
20.25 Five Star Day
22.00 Thanks for Sharing
23.55 The Burning Plain
01.45 Beautiful Boy
03.25 Thanks for Sharing

sport

| 19:50
JAMIE’S CRACKING CHRISTMAS

Sérstakur jólaþáttur með meistara Jamie Oliver sem færir hér
jólaeldamennskuna upp á næsta stig með ótrúlega girnilegum
uppskriftum .

| 21:30
THE KNICK

07.00 Sveppi og Villi bjarga jólasveinunum
07.05 Ævintýri Tinna
07.28 Ofurhundurinn Krypto
07.47 Hvellur keppnisbíll
08.00 Brunabílarnir
08.25 Ljóti andarunginn og ég
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 Sveinsson
10.49 UKI
10.54 Rasmus Klumpur og
félagar
11.00 Ævintýri Tinna
11.23 Ofurhundurinn Krypto
11.47 Hvellur keppnisbíll
12.00 Brunabílarnir
12.24 Ljóti andarunginn og ég
12.46 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 Sveinsson
14.49 UKI
14.54 Rasmus Klumpur og
félagar
15.00 Ævintýri Tinna
15.23 Ofurhundurinn Krypto
15.47 Hvellur keppnisbíll
16.00 Brunabílarnir
16.24 Ljóti andarunginn og ég
16.46 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 Sveinsson
18.49 UKI
18.54 Rasmus Klumpur og félagar
19.00 Sveppi og Villi bjarga jólasveinunum

sport 2

Læknavísindin voru ekki langt
á veg komin á Knickerbocker
sjúkrahúsinu í upphafi 20.
aldar og ekki bætti úr skák að
bráðsnjall yfirskurðlæknirinn
var háður eiturlyfjum.

07.30 Liverpool - WBA
11.00 West Ham - Stoke
12.40 Norwich - Everton
14.20 Aston Villa - Arsenal
16.00 Tottenham - Newcastle
17.40 Liverpool - WBA
19.20 Football League Show
2015/16
19.50 Leicester - Chelsea
22.00 Messan
23.20 Football League Show
2015/16
23.50 Leicester - Chelsea

| 22:00
THANKS FOR SHARING

Rómantískt drama með
gamansömu ívafi um lítinn
hóp fólks sem glímir við
ákveðið vandamál; óseðjandi
kynlífsfíkn!

golfStöðin
08.30 RSM Classic
12.10 Franklin Templeton Shootout
15.40 Feherty
16.05 Franklin Templeton
Shootout
19.35 Samsung Unglingaeinvígið
2015
20.00 Franklin Templeton

| 21:30
KLOVN

Óborganlegir gamanþættir
með Casper Christensen og
Frank Havn. Þættirnir eru
sýndir frá mánudegi til
fimmtudags klukkan 21.30.

Svampur
Sveinsson
18.24

gullStöðin
17.25 The Big Bang Theory
17.50 Friends
18.10 The New Girl
18.40 Modern Family
19.05 Super Fun Night
19.30 Sjálfstætt fólk
20.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.50 Sisters
21.40 Klovn
22.10 The 100
22.50 Dallas
23.30 Nikita
00.15 Sjálfstætt fólk
00.50 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.25 Sisters
02.10 The 100
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

16.45 Ísþjóðin með Ragnhildi
Steinunni
17.15 Tímaflakkið
17.40 Táknmálsfréttir
17.50 KrakkaRÚV
17.51 Sara og önd
18.00 Jól í Snædal
18.25 Tímaflakkið
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Órangútan heldur heim
21.05 Cilla
Sannsögulegir þættir um feril og líf
söngkonunnar og sjónvarpsstjörnunnar Cillu Black, en stjarna hennar
reis hæst á tímum Bítlaæðisins.
Aðalhlutverk: Sheridan Smith,
Aneurin Barnard, John Henshaw.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir (
22.20 Sinatra. Allt eða ekkert
00.30 Kastljós
01.00 Fréttir
01.15 Dagskrárlok

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.22 Dr. Phil
09.06 Kitchen Nightmares
09.50 Secret Street Crew
10.40 Pepsi MAX tónlist
13.10 Cheers
13.35 Dr. Phil
14.17 The Office
14.41 Top Gear
15.37 America's Funniest Home
Videos
16.03 Bundesliga Highlights Show
16.57 The Good Wife
17.43 Dr. Phil
18.27 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
19.09 The Late Late Show with
James Corden
19.50 Younger
20.15 Design Star
Áttunda og jafnframt síðasta
þáttaröðin af þessari bráðskemmtilegu raunveruleikaseríu
þar sem tólf efnilegir hönnuðir fá
tækifæri til að sýna hvað í þeim
býr. Kynnir þáttanna er sigurvegarinn í fyrstu þáttaröðinni, David
Bromstad, og honum til halds og
trausts eru dómararnir Vern Yip,
Genevieve Gorder og Sabrina Soto.
21.00 Rookie Blue
Dramatísk þáttaröð um unga lögreglumenn sem standa í ströngu.
21.45 Flashpoint
22.30 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with
James Corden
23.50 Bundesliga Highlights Show
00.45 Madam Secretary
01.30 Elementary
02.15 Rookie Blue
03.00 Flashpoint
03.45 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
04.25 The Late Late Show with
James Corden
05.05 Pepsi MAX tónlist

Útvarp

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

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

07.00 Villarreal - Real Madrid
10.30 Haukar - Njarðvík
12.05 Napoli - AS Roma
13.45 Juventus - Fiorentina
15.25 Barcelona - Deportivo
17.05 Villarreal - Real Madrid
18.45 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
19.10 Spænsku mörkin 2015/2016
19.40 Lazio - Sampdoria
21.45 Green Bay Packers - Dallas
Cowboys
00.05 UFC Now 2015

krakkaStöðin

RúV

365.is

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

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

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

FM 102,9 Lindin

FRÁBÆRAR JÓLAGJAFIR
TILBOÐIN GILDA 14.-16. DESEMBER

25%
afsláttur á kassa
af Slow Cook

14.999
verð áður 19.999

3.599

3,8 l.

verð áður 4.799

1,9 l.
0,4 l.

Slow Cook pottar

Frábærir pottajárns pottar.

25%

0,2 l.

10.724
verð áður 14.299

3.524

verð áður 4.699

3.426

afsláttur á kassa
af Steikarpottum

verð áður 4.569

1.469kr/stk
Kjöthitamælir

Fyrir fullkomna steik.

2.661

Granite-Ware steikarpottar

Allt vöruúrvalið fæst í Smáralind, Skeifunni og Kringlunni. Minna úrval í öðrum verslunum.

verð áður 3.549

Þessir klassísku.

4.989kr/stk
Fiskars hnífur

Fullkominn fyrir steikina. Hlíf fylgir með.

3.499kr/pk
Hnífasett

3 hnífar og brýni.

2.499kr/pk
Hnífaparasett

4 sett af hnífum, göfflum, matskeiðum og teskeiðum.

399kr/stk
Eldhúsáhöld
Í miklu úrvali.

Lífið
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Victoria
Beckham
Victoria Beckham hefur undanfarin ár stimplað sig inn sem
ein af best klæddu konum
heims. Klassísk föt með smá
tvisti eru áberandi, auk þess
sem hún klæðist mikið eigin
hönnun.

Rooney
Mara
Fatahönnuðir slógust
um að fá að klæða
leikkonuna Rooney
Mara á árinu, en hún
vakti sérstaka athygli
fyrir óvenjulega en
fallega kjóla á rauða
dreglinum.

Mikael
Fréttablaðið
Stundin
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Ellie Sienna
Goulding Miller
Söngkonan
Ellie Goulding
kom sterk inn í
ár, en stíll hennar
einkennist af
bóhem blandað
við „tomboy“.
Balmain og Stella
McCartney voru í
miklu uppáhaldi
hjá Ellie á árinu.

Sienna
Miller hefur
lengi verið í hópi
helstu tískudrottninga heims,
og á því varð engin
undantekning í ár.
Rauða dragtin frá
Thakoon á Met Gala
og tvískipti Célinekjóllinn stóðu upp úr.

Best klæddu

konurnar
2015

með magnaða bók

Diane
Kruger
Leikkonan Diane Kruger
stígur sjaldan feilspor
þegar kemur að fatavali
og á því var engin undantekning í ár. Þessi rauði
flauelskjóll frá Jason
Wu, sem hún klæddist í
Cannes, stóð upp úr.

2

Ævisögur
01.11.-22.11.2015

Vikan 28.10–3.11.

MÁNUDAGUR

Kendall
Jenner
Já, Kendall Jenner var
ólíkt systrum sínum
sérstaklega smekkleg
á árinu. Balmain var í
miklu uppáhaldi, en
hún var dugleg að taka
áhættu sem gekk upp.
Stórar kápur og víðar
buxur voru í miklu uppáhaldi.

Afslappaður og klassískur
stíll eða áhætta á rauða
dreglinum, það var allt
eða ekkert í fatavali best
klæddu kvenna heims. Vínrautt, hvítt, tölur, pífur, silki
og flauel. Fréttablaðið tók
saman best klæddu stjörnustelpurnar á árinu.

Caroline de
Maigret
Hin fjölhæfa franska
fyrirsæta Caroline de
Maigret ratar á alla lista
yfir best klæddu konur
heims, enda ein sú allra
glæsilegasta. Afslappaður og töff stíll hennar
heillar alltaf.

Rita Ora

X-Factor dómarinn og söngkonan
Rita Ora var áberandi í fatavali á
árinu. Chanel, Versace og March
esa voru í miklu uppáhaldi hjá
henni. Hún sló einnig í gegn með
annarri línu sinni fyrir Adidas.

MÁNUDAGUR
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Eftirminnilegasti kjóllinn
Rihanna vakti sérstaka athygli fyrir
gulan kjól sem hún klæddist á Met
Gala hátíðinni í byrjun árs. Kjóllinn var flennistór og var hannaður
af kínverska fatahönnuðinum Guo
Pei. Það tók tvö ár að sauma kjólinn, en hann var handsaumaður
af kínverskri konu. Kjóllinn þótti
minna á marga hluti eins og pitsu

eða eggjaköku og varð uppspretta
fjölda meme-mynda þar sem búið
var að breyta honum.
Rihanna komst í fréttir í síðasta mánuði, þegar tíu milljónasta eintakið af
breiðskífu hennar seldist í Bandaríkjunum.

TAKK FYRIR
AÐ FLOKKA

Græn tunna fyrir plast
Nú bjóðum við
borgarbúum upp á græna
tunnu undir plast til að
auðvelda flokkun.
Með flokkun eykst
endurvinnsla plasts og
magn urðaðs úrgangs
minnkar – okkur
öllum til hagsbóta.

Gjald fyrir græna tunnu verður 8.400 krónur á ári og verður
hún losuð á 21 dags fresti líkt og bláu tunnurnar. Borgarbúar
sem ekki kjósa græna tunnu hafa val um að koma plasti sjálfir
á næstu grenndar- eða endurvinnslustöð og spara sér gjaldið.
NÝ SPARTUNNA. Með aukinni flokkun minnkar blandaði
úrgangurinn. Þess vegna kynnum við til sögunnar nýja
spartunnu. Hún er mjórri en sú hefðbundna gráa
og tekur 120 lítra í stað 240 og verður losuð samhliða
hefðbundnu gráu tunnunum á 14 daga fresti frá áramótum.
Nokkur dæmi um hvernig breytt tunnusamsetning hefur áhrif á gjöldin:

EINBÝLI
1 GRÁ + 1 BLÁ = 37.780 kr. á ári.
1 SPARTUNNA + 1 BLÁ + 1 GRÆN = 36.680 kr. á ári.
1 SPARTUNNA + plasti og pappír skilað á grenndar- eða
endurvinnslustöðvar = 18.780 kr. á ári.

LÍTIÐ FJÖLBÝLI (6 íbúðir)
6 GRÁAR = 29.280 kr. á ári pr. íbúð
4 GRÁAR + 2 BLÁAR = 25.013 kr. á ári pr. íbúð
3 GRÁAR + 2 BLÁAR + 2 GRÆNAR = 24.263 kr. á ári pr. íbúð

FJÖLBÝLI (20 íbúðir)
17 GRÁAR = 26.085 kr. á ári pr. íbúð
15 GRÁAR + 5 BLÁAR = 26.080 kr. á ári pr. íbúð
10 GRÁAR + 5 BLÁAR + 5 GRÆNAR = 22.855 kr. á ári pr. íbúð
Allar upphæðir eru samkvæmt fyrirliggjandi drögum að gjaldskrá um
meðhöndlun úrgangs fyrir árið 2016

Hvernig samsetning
hentar þér?

Þú getur pantað græna tunnu eða spartunnu og gert aðrar
breytingar á þinni tunnusamsetningu með einu símtali við
þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 411 1111 eða með
tölvupósti á sorphirda@reykjavik.is.
Nánari upplýsingar um allt sem lýtur að sorphirðu og flokkun
er að finna á www.ekkirusl.is
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Hafðu það
notalegt um jólin
Komdu í Dorma

MEIRA Á

dorma.is

Ilmur mánaðarins

25%
AFSLÁTTUR

Hver er þinn jólailmur?
ILMUR DESEMBER
MÁNAÐAR
„Christmas Garland“
greniilmurinn fæst í nokkrum
stærðum og útfærslum.
Verðdæmi: Millistórt
kerti í glerkrukku
Fullt verð: 4.290 kr.

Aðeins 3.218 kr.
Sængurföt frá MistralHome
100% bómullarsatín
þrír litir. 300 tc.

Frábært

verð
og gæði

Dormaverð aðeins 8.990 kr.

O&D dúnsæng
· 90% dúnn
· 10% smáfiður

Fullt verð: 25.900 kr.

Jólatilboð 20.900 kr.
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

Nanna Kristín og Ólafur Darri, sem leikur aðalhlutverkið í stuttmyndinni fara hér yfir málin. Fréttablaðið/stefán

Blandar öllu saman

Leikkonan og handritshöfundurinn Nanna Kristín Magnúsdóttir
leikstýrir sinni annarri stuttmynd sem ber nafnið Ungar.
Ólafur Darri Ólafsson leikur aðalhlutverkið í myndinni.

N

anna Kristín Magnúsdóttir,
leikkona og handritshöfundur,
fékk á dögunum framleiðslustyrk frá Kvikmyndasjóði Íslands
fyrir nýrri stuttmynd sinni sem ber
nafnið Ungar og mun stórleikarinn
Ólafur Darri leika aðalhlutverkið.
Þetta er önnur stuttmyndin sem
Nanna Kristín leikstýrir, því hún
sendi frá sér stuttmyndina Tvíliðaleikur árið 2013 en myndin hefur
vakið mikla athygli. „Ég skrifaði Tvíliðaleikinn í námi mínu í Vancouver
þar sem ég var að læra handritaskrif
fyrir kvikmyndir og sjónvarp. Þá var
ég ekkert að sækja um styrk hjá Kvikmyndasjóði því ég vildi prófa mig
áfram án allra fjárhagslegra skuldbindinga, smá hrædd um að ég hefði
ekkert í leikstjórahlutverkið að gera
og þess háttar ótti í manni,“ segir
Nanna Kristín. Sá ótti var hins vegar
ástæðulaus því myndin var frumsýnd
á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í
Toronto og hefur farið víða og hlotið
prýðis dóma. „Myndin er núna búin
að fara góðan rúnt um allar helstu
kvikmyndahátíðirnar. Hún er fáanleg á iTunes og RÚV búið að kaupa
sýningarréttinn sem er stór plús, þá
veit maður að fólkið í landinu mun
sjá afraksturinn,“ bætir Nanna Kristín
við.
Eins og fyrr segir fékk hún styrk
fyrir nýju myndinni en Zik Zak kvikmyndir, Askja Films og Skot Productions framleiða myndina ásamt
Nönnu Kristínu sjálfri. Kvikmyndatöku annast Árni Filippusson, Drífa
Freyju-Ármannsdóttir hannar leikmynd og Margrét Einarsdóttir búninga.
Ungar fjallar um neikvæðar staðalmyndir um ákveðna hópa samfélagsins. Ólafur Darri leikur einstæðan
föður sem vill verða við þeirri einföldu
ósk dóttur sinnar að halda fjörugt
náttfatapartí með vinkonum sínum.
Það reynist honum hins vegar þrautin
þyngri.
Spurð út í hvort það sé skemmtilegra að leikstýra heldur en leika
segir Nanna Kristín hvort tveggja vera
skemmtilegt. „Mér finnst skemmtilegast að blanda þessu öllu saman,
ég hef unnið hörðum höndum að því
undanfarin ár að geta leyft mér að
vinna sjálfstætt sem listamaður. Mér
finnst spennandi að geta brugðið mér

Nanna Kristín segist hafa unnið hörðum höndum að því undanfarin ár að geta leyft
sér að vinna sjálfstætt sem listamaður. Fréttablaðið/Stefán

í ábyrgðarhlutverk framleiðandans,
vinna með frásagnarform handritshöfundarins, haft skapandi sýn leikstjórans og síðan er hlutverk leikarans
mér afar kært,“ segir Nanna Kristín.
Tökur á Ungum fara fram í febrúar
2016 og er undirbúningur kominn
á fullt. Eins og áður sagði fer Ólafur
Darri Ólafsson með hlutverk föðurins en leit stendur yfir að 10-11 ára
stúlkum í þrjú helstu kvenhlutverkin,
auk leikkvenna í önnur hlutverk.
Nanna Kristín er ekkert að stressa
sig á því að koma myndinni út sem
fyrst. „Ég er ekki að horfa á að reyna
koma henni út fyrir einhverja sérstaka hátíð, myndin verður bara
tilbúin þegar hún er tilbúin. Það er
líka frumsamin tónlist í myndinni
þannig að þetta tekur allt tíma.“ Tónlistarkonan Þórunn Antonía semur
þemalag myndarinnar.
Meðfram stuttmyndinni er hún
einnig að vinna að heimildarmynd
um stöðu kvenna í íslenskum kvik-

myndageira. „Við Hallur Örn Árnason erum að vinna heimildarmynd
sem byggist á óformlegri rannsókn á
stöðu kvenna í íslenskri kvikmyndagerð og um hvort það séu færri tækifæri fyrir konur í þessum bransa. Hugmyndin að þessari mynd kom þegar
ég vann Tvíliðaleikinn, þá var maður
eitthvað svo smeykur við að koma
sér fyrir í þessum harða heimi. Við
Hallur fórum í kjölfarið að spjalla og
ákváðum að kýla á þetta. Við tökum
viðtöl við konur og karlmenn innan
kvikmyndageirans og veltum upp
öllum þeim spurningum sem vakna
varðandi þetta efni. Efnið virðist vera
ansi eldfimt og það er áhugavert að
sjá að skoðanir viðmælenda hafa lítið
með kyn að gera.“
Hallur Örn fylgdi Nönnu Kristínu
eftir við gerð Tvíliðaleiksins og ætlar
einnig að fylgja henni eftir við gerð
Unga og er heimildarmyndin því
væntanleg á eftir Ungum.
gunnarleo@frettabladid.is
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Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

Bakþankar

Hauks Viðars
Alfreðssonar

ÞAÐ LÍÐUR AÐ JÓLUM

Allir út að ýta

U

m daginn snjóaði mikið.
Það var eins og Vatnajökull hefði farið á djammið,
ákveðið að labba heim
en drepist svo áfengisdauða á miðri
leið, ofan á öllu höfuðborgarsvæðinu. Og viti menn, á einu augabragði
varð algjör sundrung að fullkominni samstöðu.
Við sem reynum yfirleitt að
forðast augnsamband við nágranna
okkar heilsuðum þeim hátt og
snjallt. „Þetta er bara eins og fyrir
norðan,“ göluðu grobbnir menn
og ýttu bílum annarra úr djúpum
fellingum hins áfengisdauða. „Þetta
er bara eins og á Hoth,“ muldruðu
aðeins lúðalegri menn og flissuðu
með sjálfum sér.
Það er eins og svona yfirgengilegt
magn af snjó dragi fram það besta
í okkur. Öll jafn pikkföst, bankastjórar jafnt sem bakarar, ýtandi,
mokandi, spjallandi, blaut í fæturna, allt of sein í vinnuna og alveg
sama. Enginn nær að aka á meira
en 30 kílómetra hraða og sumir
skilja bílinn jafnvel eftir heima. Ég
sá meira að segja Björn Bjarnason
í strætó ¬ mann sem mig grunaði
ekki að ferðaðist öðruvísi um en í
hestvagni úr fílabeini og mannshúð.
Og hann virtist bara kátur.
Á internetinu var hlé gert á
gamla, þreytta þrasinu til að dást að
snjóþunganum og skiptast á hetjusögum morgunsins. Harðsvíruðustu
barnahatarar lækuðu myndir af
horugum og hamingjusömum andlitum að leika sér í snjónum.
Í dágóða stund velti ég því fyrir
mér hvort við yrðum smám saman
betra fólk ef snjórinn yrði alltaf
svona, allan veturinn. Hvort við
yrðum opnari, hjálpsamari og
hamingjusamari manneskjur. Hvort
við myndum hætta að eyða tíma og
púðri í þras og stress og fara að líta
svo á að við værum öll í sama liðinu.
En þá mundi ég eftir því að það býr
ekkert betra fólk á Akureyri.

Verð frá
4.760 kr.

Gæða sængurfatnaður
við allra hæfi

Mikið
úrval af heilsukoddum á 20% afslætti

Opið allan sólarhringinn

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

ARGH!!! 071215

í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

ROYAL CORINNA

ROYAL ALEXA

Þægileg millistíf dýna með fimm-svæðaskiptu
poka-gorma kerfi og góðann mjúkan topp ásamt
hörðum PU-leðurklæddum botni á stál löppum.

Millistíf dýna með tvöföldu fimm-svæðaskiptu pokagorma kerfi ásamt hörðum PU-leður-klæddum botni
með löppum. Efsta lagið er einangrað með
dúnmjúkum 7cm þykkum þrýstijöfnunar-svampi.

Stærð: 153x200cm

Stærð: 153x200cm

Verð: 124.620 kr.-

Tilboð: 99.696 kr.

Verð: 212.980 kr.

Tilboð: 170.384 kr.
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