— M e s t l e s n a dag b l a ð á Í s l a n d i * —

245. tölublað 16. árgangur

M ÁNUDAGUR

17. október 2016

J aroslav Tomana, ofursti í tékkneska flughernum, er maðurinn sem ber ábyrgð á loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins við Ísland. Hann er stýrir 66 tékkneskum hermönnum og hefur fimm
JAS-39C Gripen þotur til að sinna gæslunni. Tomana segir starfið á Íslandi nýtast vel til æfinga en þegar Fréttablaðið bar að garði var herinn að undirbúa lágflug yfir sjó. Sjá síðu 12 Fréttablaðið/Anton

Útspil Pírata óþörf klækjastjórnmál

Píratar hafa boðað formenn fjögurra flokka til fundar við sig um mögulegt stjórnarsamstarf og drög að stjórnarsáttmála sem kynna á
tveimur dögum fyrir kosningar. Útspilið fer misjafnlega ofan í stjórnmálamenn sem finnst þeim stillt upp við vegg.
„Við erum auðvitað opin fyrir því
að mæta á fund með öllum þessum
flokkum og fara yfir stöðuna. Mér
skilst að Píratar séu að óska eftir
fundi með hverjum og einum en ég
legg áherslu á að ef það á að funda
um þetta mál þá verði allir að sitja
við borðið,“ segir Katrín Jakobsdóttir, formaður VG.
Í yfirlýsingu Pírata kemur fram að

Píratar muni ekki taka þátt í ríkisstjórnarsamstarfi með flokkum
sem ekki geta skuldbundið sig til
ákveðinna verka fyrir kosningar. Í
samtölum blaðsins við stjórnmálamenn er ljóst að þessi fullyrðing
hefur farið öfugt ofan í ýmsa innan
stjórnmálaflokkanna sem finnst sér
vera stillt upp við vegg.
„Það sem mér hefði þótt eðli-

Rannsókn kynferðisbrota
hæg vegna manneklu
LÖGREGLUMÁL Allt kapp er lagt á að

ráða inn starfsfólk í kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en starfsfólk þar er undir
miklu álagi. Hátt í 200 ný mál hafa
komið á borð deildarinnar á þessu
ári, sem skiptast á fjóra rannsóknarlögreglumenn.
„Við erum að reyna að fá fleira
fólk en það er hörgull á lögreglumönnum vegna þess að það útskrifuðust bara sextán úr Lögregluskólanum núna. Það vantar á alla staði.
Við viljum gjarnan gera betur og
viljum að kynferðisbrotadeildin
njóti forgangs,“ segir Sigríður Björk
Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á
höfuðborgarsvæðinu.
Enginn mannskapur var ráðinn í
deildina í afleysingar í júlí en á sama
tíma voru 36 kynferðisbrot tilkynnt.

Við viljum gjarnan
gera betur og viljum
að kynferðisbrotadeildin
njóti forgangs.
Sigríður Björk
Guðjónsdóttir,
lögreglustjóri

Deildin er skipuð sex mönnum
þegar hún er fullmönnuð og má því
illa við skakkaföllum.
„Við höfum reynt að styrkja þessa
deild og vonum að það gangi eftir.
Þetta er langvarandi niðurskurður
sem á við lögregluna í heild og vonandi verður tekið á,“ segir Árni Þór
Sigurðsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildarinnar. - snæ /sjá síðu 8

Það eru ákveðin
klækjastjórnmál að
stilla fólki upp
við vegg
fyrirfram.
Björt Ólafsdóttir,
þingmaður Bjartrar
framtíðar

legt í þessu sambandi er að fólk
hefði talað saman áður en blásið
er til blaðamannafundar. Það eru
ákveðin klækjastjórnmál að stilla
fólki upp við vegg fyrirfram. Þarna
er verið að reyna að taka Viðreisn
út fyrir sviga og stilla þeim upp sem
hækju stjórnvalda. Mér finnst það
óþarfi,“ segir Björt Ólafsdóttir þingmaður. - snæ / sjá síðu 4

Fréttablaðið í dag

Pinex®
Smelt

Skoðun Tryggvi Kr. Magnússon

skrifar hugleiðingu á alþjóðadegi fátæktar. 16
Ólafur Ólafsson fjárfestir.

Segir skilyrðin
vera uppfyllt
DÓMSMÁL Ólafur Ólafsson, kenndur
við Samskip og einn hinna sakfelldu
í Al-Thani málinu, hefur stefnt
íslenska ríkinu.
Ólafur fer fram á að úrskurður
endurupptökunefndar frá í janúar,
þar sem því var hafnað að taka AlThani málið upp að nýju, verði
felldur úr gildi og viðurkennt að
skilyrði fyrir endurupptöku séu
uppfyllt. - jkj / sjá síðu 17

Munndreifitöflur

sport Sterkar stelpur að koma
upp í hópfimleikum. 20

250 mg

lífið Trúðslæti vekja

óhug, lögregluyfirvöld um allan heim
fá þessa dagana
tilkynningar
um skuggalega trúða sem
hræða fólk. 32

plús 3 sérblöð l Fólk
l fasteignir l baðherbergi
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Stjórnmál Viðbrögð stjórnmálamanna eru heldur dræm við tillögu Pírata um kosningabandalag
og drög að stjórnarsáttmála fimm
flokka fyrir kosningar. Píratar hafa
sent formönnum Viðreisnar, Vinstri
grænna, Samfylkingar og Bjartrar
framtíðar bréf þar sem þeir eru boðaðir á fund nefndar sem Píratar hafa
myndað um ríkisstjórnarmyndun.

2

f r é t t i r ∙ F RÉTTA B LA ð i ð

Veður

17. október 2016

MÁNUDAGUR

Í fullu svingi

Austlæg átt, 3-8 en hvassari með suðurströndinni. Dálítil væta, en skýjað og
þurrt að kalla á vesturhelmingi landsins.
Hiti víða 5 til 10 stig. sjá síðu 24

Börn á Akranesi hafa slasast vegna
hrekkja. Fréttablaðið/Getty

Stórhættuleg
skemmdarverk
á hjólum barna

 ansarar, ungir sem aldnir, léku listir sínar á UMSK dansmótinu sem fram fór í Smáranum í Kópavogi í gær. Dansfélag Kópavogs, Dansfélagið
D
Hvönn og Dansdeild HK stóðu að mótinu. Mótið er eitt glæsilegasta dansmót ársins og fer stækkandi ár frá ári. Auk dansara frá Íslandi mættu
dansarar frá Noregi, Danmörku og Írlandi. Dansinn dunaði frá klukkan tíu í gærmorgun og langt fram á kvöld. Fréttablaðið/Stefán

Margir íbúar Alaska eru af inúítaættum.

Bandaríkin Íbúar nyrstu borgar

Bandaríkjanna, Barrow í Alaska,
hafa samþykkt að breyta nafni borgarinnar í Utqiagvik. Flestir íbúar
borgarinnar eru af inúítaættum og
Utqiagvik, sem þýðir „staðurinn
þar sem hvítar uglur eru veiddar“,
er nafnið sem inúítar gáfu svæðinu
þegar þeir settust þar að fyrir um
1.500 árum. Kosningin um nafnbreytinguna stóð tæpt, þar sem 381
kaus með breytingunni og 375 voru
á móti. - kg

28. október í 4 nætur

Frá kr.

79.995

FYRIR

21
á flugsæti
m/gistingu

FLUGSÆTI

m/morgunmat
ÁÐUR KR.

89.900
NÚ KR.

44.950

RÓM
Hotel Eurostars
Palace

Netverð á mann frá kr. 79.995 m.v. 2 í herbergi.

Tveggja ára gæsaskytta
fékk fjórar í fyrstu ferð
Ylfa Mjöll Marvinsdóttir fór á gæsaveiðar með foreldrum sínum um helgina.
Lék sér róleg með bolta þegar foreldrarnir skutu fjórar gæsir enda með góðar
heyrnarhlífar. Veiðar eru fjölskyldusport, segir faðirinn stoltur.

Nyrsta borgin
fær nýtt nafn

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Samfélag Í haust hafa komið upp
þrjú til fjögur tilvik þar sem átt
hefur verið við öryggisbúnað á
hjólum nemenda í Grundaskóla
á Akranesi. Slík atvik hafa einnig
komið upp í öðrum skólum og við
íþrótta- og frístundamiðstöðvar í
öðrum sveitarfélögum. Eitt barn
við skólann féll fram fyrir sig og
skrámaðist í andliti.
Sigurður Arnar Sigurðsson, skólastjóri Grundaskóla, segir þessa
hegðun stórhættulega en skólinn
sendi tilkynningu til foreldra barna á
mið- og unglingastigi skólans. „Vissulega er þetta áhyggjuefni því það eru
til dæmi þar sem barn hefur meitt
sig. Þetta er stórhættulegur leikur og
aðalatriðið er að fyrirbyggja þetta.
Eflaust átti þetta að vera grín en þeir
sem framkvæma þetta eru kannski
ekki að gera sér grein fyrir alvarleikanum. Því miður virðist þetta ekki
bara vera að ganga hér hjá okkur, ég
hef heyrt af þessu vandamáli víðar,“
segir Sigurður.
Upphafið má rekja til myndbanda á Youtube þar sem átt er við
öryggisbúnað reiðhjóla þar sem
eigandinn svo dettur kylliflatur.
Enn hafa engin bein brotnað vegna
hrekkjanna í Grundaskóla en Sigurður segist hafa heyrt af alvarlegri
slysum annars staðar. „Við ákváðum
að bregðast við með því að senda út
tilkynningu og við þurfum að sameinast um að uppræta þetta. Ég get
ekki ímyndað mér að sá sem er að
stunda þetta geri sér grein fyrir
hvaða skaða hann gæti valdið.“ Sigurður segist vona að hrekkjunum sé
nú lokið en skólinn mun þó áfram
fylgjast með svæðinu þar sem hjólin
er geymd. - bbh

Samfélag Þau Karen Andrea Heimisdóttir og Marvin Ómarsson tóku
dóttur sína, hina tveggja ára Ylfu
Mjöll, með sér á klukkutíma langt
gæsaskytterí um helgina. Stúlkan
sat róleg og lék með boltann sinn
þegar gæsahópur flaug yfir og náðu
foreldrarnir fjórum fuglum. „Veiðar
eru frábært fjölskyldusport og henni
fannst ótrúlega gaman,“ segir Karen.
Amman og afinn voru upptekin þennan dag og það viðraði
vel til gæsaveiða. Stutt frá heimili
þeirra, við Svarthamra sem eru
skammt frá Neskaupstað, er lítið
vatn þar sem gæsir koma reglulega.
„Við ákváðum að rölta niður eftir
með hana í bakpokanum og athuga
hvort það kæmi flug. Við
vorum í rúman klukkutíma. Við vildum líka
aðeins sjá hvernig
hún yrði því við
vorum í veiðigallanum með byssurnar en hún
kvartaði ekkert
og fannst þetta
mjög skemmtilegt.“
Marvin setti inn
færslu á lokaðan hóp
skotveiðifólks þar sem
hann lýsti veiðiferðinni.
„Stundum er veiðin bara góð
fjölskyldustund. Fyrsta veiðiferð
dóttur okkar og fannst henni mjög
gaman. Vorum í klukkutíma og
fórum heim með 4 gæsir, hefði ekki
getað verið betra,“ skrifaði Marvin.
Viðbrögðin hafa verið mjög jákvæð.
„Það er oft mikið af myndum þarna
inni frá fólki sem er að skjóta mikið
af magni þannig að það var ágætt
að setja þarna inn að þetta er líka

Mæðgurnar Karen og Ylfa bíða rólegar út í náttúrunni. Til vinstri
er svo fjölskyldumynd með aflann sem kom þetta kvöld.

Hún hafði
mjög
gaman af þessu og vissi að
við ætluðum að reyna að
veiða fuglana sem kæmu.
Karen Andrea Heimisdóttir

krúttlegt fjölskyldusport. Kíkja í
stutta stund með fjölskyldunni og
veiða nokkrar gæsir. Ylfu finnst
gaman að umgangast fugla og við

vildum sýna henni að þetta er eðlilegt, og fyrir okkur er eðlilegt að
veiða í matinn. Hún hafði mjög
gaman af þessu og vissi að við ætluðum að reyna að veiða fuglana
sem kæmu. Hún sat hjá okkur með
boltann sinn og kippti sér lítið upp
við það þegar við skutum enda með
góðar heyrnarhlífar – og við öll. Hún
er alveg þokkalega vön byssum því
við þurfum stundum að skjóta á
varg sem er hér í kringum okkur.“
benediktboas@frettabladid.is

Ljósleiðari
hjá Nova
Mesti hraði: 1.000 Mb/s
Ljósleiðari, öflug háhraðanettenging inn á
nútímaheimilið. Einfaldaðu þér lífið, slepptu
heimasíma og sjónvarpsboxi og horfðu á
sjónvarpið yfir netið.

100

Gerðu verðsamanburð, fáðu ljósleiðara
hjá Nova og lækkaðu netreikninginn.

1.000

GB

Netið hjá Nova

Við bjóðum 1.000 Mb/s hraða á sama verði
og 500 Mb/s hraða út árið!

3.990 kr.

GB

Netið hjá Nova

5.990 kr.

Aðgangsgjald 500 Mb/s
Leiga á beini

2.680 kr.
690 kr.

Aðgangsgjald 500 Mb/s
Leiga á beini

2.680 kr.
690 kr.

Samtals:

7.360 kr.

Samtals:

9.360 kr.

Hver 100 GB umfram

990 kr.

Hver 100 GB umfram

1.000 Mb/s hraði: 3.180 kr. en á sama verði og 500 Mb/s til 1. jan. 2017.

Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

990 kr.
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Brjóstakrabbamein karla enn þá sagt mikið feimnismál
Samfélagsmál Á hverju ári greinast
tveir karlmenn að meðaltali á ári
með brjóstakrabbamein og eru þeir
um eitt prósent þeirra sem greinast.
Forstjóri Krabbameinsfélagsins segir
umræðu um þann hóp skammt á veg
komna og þetta sé mikið feimnismál
karla.
„Það er alveg rétt að um eitt prósent þeirra sem greinast með brjóstakrabbamein eru karlar. Þó konur séu
auðvitað í miklum meirihluta þeirra
sem greinast með brjóstakrabbamein eru karlmenn líka með brjóst-

vef og geta fengið þennan sjúkdóm,“
segir Kristján Oddsson, forstjóri og
yfirlæknir Krabbameinsfélagsins.
„Brjóstakrabbamein hefur í umræðunni langmest verið beint að konum
en við lítum alls ekki á brjóstakrabbamein karla sem léttvægara mál.
Umræðan er bara ekki lengra komin
en þetta.“
Á landinu í dag eru um 25 karlmenn á lífi sem greinst hafa með
brjóstakrabbamein. Nú stendur yfir
bleikur október þar sem seldar eru
bleikar slaufur til að minna á brjósta-

Formaður Félags fasteignasala segir algjöran skort á íbúðum á 40 milljónir króna
eða minna. Vegna framboðsskorts er salan farin að minnka. Fréttablaðið/Anton

Lítið framboð fasteigna
hefur hægt á markaðinum
Viðskipti Þrátt fyrir uppsveiflu í
efnahagslífinu og verðhækkanir á
fasteignamarkaði er samdráttur í
sölu fasteigna. „Það er minna framboð af eignum úti á markaðnum. Þar
af leiðandi eru færri tækifæri fyrir
kaupendur sem hefur leitt til þess að
salan hefur dregist aðeins saman,“
segir Kjartan Hallgeirsson, formaður
Félags fasteignasala.
Samkvæmt tölum Þjóðskrár var
636 kaupsamningum þinglýst í september síðastliðnum og nam heildarveltan 28,9 milljörðum króna,
en í september 2015 var 875 kaupsamningum þinglýst og veltan 36,2
milljarðar. Samdrátturinn í fjölda
samninga er 27,3 prósent. Sama
mynstur var uppi í ágúst þegar 624
samningum var þinglýst miðað við
780 árið á undan
Kjartan segir að stærsti kaupendahópurinn sækist eftir íbúðum sem
kosta 40 milljónir eða minna. „Það er
svo til engar nýbyggingar að fá fyrir
þann hóp,“ segir hann og bætir við
að þær nýbyggingar sem hafi verið
í sölu hafi einkum verið verðlagðar
á 50 til 60 milljónir eða meira. Ekki
sé útlit fyrir að framboð af ódýrari
eignum aukist á næstunni.
Þá bendir Kjartan á að húsnæðisverð hafi hækkað mikið, einkum á

þannig að þegar brjóstaskoðunum
kvenna er lokið og allir farnir úr húsinu, þá mæta karlarnir í skoðun. Þetta
er eitthvað sem við ættum auðvitað
að huga einnig að,“ segir Kristján.

konur láta lífið að meðaltali á hverju ári úr brjósta
krabbameini

sveinn@frettabladid.is

Segir Pírata opinbera
sig sem vinstriflokk
Tillaga Pírata um stjórnarsamstarf á vinstrivængnum leggst misjafnlega í stjórnmálaleiðtoga flokkanna. Viðreisn er ekki spennt fyrir þátttöku og segist vilja
leggja sín baráttumál á borð kjósenda ómenguð. Utanríkisráðherra segir tillöguna hafa floppað með dræmum viðbrögðum stjórnmálaleiðtoganna.

Stjórnmál „Ég myndi segja að þetta
útspil þeirra hafi floppað. Viðreisn
tekur ekki vel í þetta og Björt framtíð er líka skeptísk á þetta,“ segir
Lilja Alfreðsdóttir utanríkisráðherra
um tilboð Pírata til stjórnarandstöðuflokkanna þriggja og Viðreisnar að mynda kosningabandalag og
kynna niðurstöðu viðræðnanna
tveimur dögum fyrir kjördag.
Tillaga Pírata var kynnt á blaðamannafundi í gær þar sem Birgitta
Jónsdóttir þingmaður las upp tilkynningu þess efnis að sú hefð hefði
skapast í íslenskum stjórnmálum að
loforð væru svikin eftir kosningar.
Markmið áætlana Pírata sé að kjósendur viti fyrirfram hvað flokkarnir
ætli sér að standa við og geti tekið
upplýstari ákvörðun um val sitt á
kjördag. Þá sagði í yfirlýsingunni að
Píratar muni ekki taka þátt í ríkisstjórnarsamstarfi með þeim flokkum sem ekki geti skuldbundið sig
til ákveðinna verka fyrir kosningar.
„Þeir hafa algjörlega kastað grímunni. Ég held að margir hafi litið svo
á að hér væri um einhvern óhefðbundinn flokk að ræða en hér er
bara um gamaldags vinstriflokk að
ræða,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson, varaþingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Hann segir þó ekki
koma á óvart ef Viðreisn vill fara í
vinstristjórn því þeir hafi ekki farið
í felur með að vilja starfa til vinstri.
Björt Ólafsdóttir, þingmaður
Bjartrar framtíðar segir að með
þessu séu Píratar að stilla Viðreisn
upp sem hækju stjórnvalda vegna
þess hve erfitt Viðreisn eigi með að

Píratar vilja byggja stjórnarmyndunarviðræðurnar við fimm grunnáherslumál sín. Þau
eru ný stjórnarskrá, auðlindir í almannaþágu, gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta, aukin
þátttaka almennings í ákvarðanatöku og átak gegn spillingu. Fréttablaðið/Friðrik Þór

Þetta horfir öðruvísi
fyrir okkur en þeim
sem eru búnir að
vera á þingi.
Benedikt Jóhannesson formaður
Viðreisnar

svara kalli um stjórnarmyndunarviðræður.
Benedikt Jóhannesson, formaður
Viðreisnar, er ekki alveg sammála
því. „Okkur finnst eðlilegt að við
sem nýr flokkur stillum upp okkar
baráttumálum sem við teljum að
eigi erindi við kjósendur. Þetta
horfir öðruvísi fyrir okkur en þeim

sem eru búnir að vera á þingi. Ég
hugsa að við séum kannski harðari
á því en einhverjir flokkar að vilja
ná okkar stefnumálum fram.“
Þeir stjórnmálamenn sem Fréttablaðið ræddi við voru sammála um
hæpið væri að ná að mynda drög að
stjórnarsáttmála á næstu þrettán
dögum samhliða því að vera í
kosningabaráttu, sérstaklega þegar
fylgið er á jafn mikilli hreyfingu og
raun ber vitni. Innanbúðarmaður í
Sjálfstæðisflokknum sagði útspilið
hreinan og kláran dónaskap við
þá flokka sem boðaðir væru til
stjórnarmyndunarinnar. Flokksmenn Samfylkingar virðast þó hvað
ánægðastir með framtakið og vilja
margir ráðast á fullt í viðræðurnar.
snaeros@frettabladid.is

17. - 21. október
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krabbamein undir slagorðinu „Fyrir
mömmu“. Kristján segir karlmenn
ekki vita mikið um það að þeir geti
eins greinst með brjóstakrabbamein
eins og konur. „Hjá okkur er það

karlar voru á lífi í árslok
2014 sem greinst höfðu með
brjóstakrabbamein

Fiskréttur vikunnar

FIÐ

1á0
ra

þessu ári. Það hafi leitt til þess að
sumar eignir seljist hreinlega ekki.
„Markaðurinn er miklu meðvitaðri
í dag en hann var til dæmis árið
2007, þegar þú varst hvort sem er
að fá allt lánað. Þú þarft að hafa þitt
eigið fé núna og það hefur áhrif,“
segir hann.
Kjartan segir einna mest framboð
á nýjum íbúðum vera í Garðabæ
og Kópavogi, en einnig Hafnarfirði.
„Það má ekki gleyma því að eitt það
hverfi sem hefur hækkað hvað mest
eru Vellirnir. Það er hverfi sem hefur
hækkað hvað mest,“ segir Kjartan.
Það hverfi hafi allt sem þarf. „Allir innviðir eru þarna. Þú ert með Haukana
þarna og flotta íþróttaaðstöðu, allar
verslanir þarna komnar upp og sérbýli og blokkir í bland. Það var mikið
gert grín að þessu hverfi lengi vel. En
ég held eftir á að hyggja að þessi hugmynd hafi gengið upp,“ segir Kjartan.
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Kjartan
Hallgeirsson,
formaður Félags
fasteignasala

25

Lára G. Sigurðardóttir, fræðslustjóri hjá Leitarstöð Krabbameinsfélagsins, segir karlmenn eiga erfiðara
með að ræða eigin sjúkdóm en konur.
Umræðan geti hins vegar hjálpað.
„Það hefur sýnt sig að geti einstaklingar rætt um mein sitt opinskátt þá
vegni þeim betur í baráttu sinni. Því
er mikilvægt að opna á alla umræðu
og við sjáum að eftir umfjallanir um
krabbamein þá bæði fjölgar komum
til okkar og sjúklingar eru opnari fyrir
því að ræða baráttu sína.“

KVERS

Keila á
gríska vegu

1.890 kr. kg.
Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is |

MJÓLKIN
GEFUR STYRK

Góðgerðarfernurnar eru mættar á vakt!
D-vítamínbætt léttmjólk bregður sér tímabundið í nýjan búning. Markmiðið er að safna
15 milljónum króna fyrir Landspítalann til kaupa á búnaði sem auðveldar greiningu
á brjóstakrabbameini og renna 30 kr. af hverri seldri fernu til þessa góða málefnis.
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Isis nær Dabiq
Sýrland Uppreisnarmenn í Sýrlandi, með stuðningi Tyrklands,
hafa náð einu helsta vígi ISIS, borginni Dabiq, á sitt vald eftir harða
bardaga undanfarna daga.
Dabiq er lítill bær í norðurhluta
Sýrlands en hefur verið ISIS afar
mikilvægur frá því að samtökin
létu á sér kræla þar í landi. Dabiq er,
samkvæmt spádómi um heimsendi,
staðurinn þar sem múslimar munu
mæta óvinum sínum. Tímarit ISIS
heitir til að mynda eftir bænum.
Árásin á Dabiq er hluti af stærri
áætlun sýrlenskra uppreisnarmanna, sem njóta stuðnings tyrkneskra yfirvalda, og hrundið var af
stað í ágúst. - tbt

Á slysstað í Angers í gær. Fréttablaðið/AFP

Létu lífið þegar
svalir hrundu

Þær Valgerður Rannveig Valgarðsdóttir, Anna Jóhannesdóttir, Arna Björk Gunnarsdóttir og Inga Kristín Skúladóttir eru ósáttar
við að í hvert sinn sem laun hækka þurfi kennarar að gefa frá sér áður áunnin réttindi. Fréttablaðið/Eyþór

Pandan Jia Jia var svæfð í gær, 38 ára
að aldri. Fréttablaðið/AFP

Elsta panda
í heimi dauð
Hong KOng Elsta panda í heimi,
Jia Jia, var svæfð svefninum langa
í gær af dýralæknum. Stjórnendur
skemmtigarðsins Ocean Park í
Hong Kong, þar sem Jia Jia var
frá árinu 1999, greindu frá dauða
hennar.
Jia Jia var 38 ára þegar hún var
svæfð en rúmlega aldargömul í
mannárum. Hún fæddist í Kína árið
1978 og var gefin til Hong Kong af
Bretum árið 1999, tveimur árum
eftir að þeir afsöluðu sér stjórn yfir
borginni.
Samkvæmt dýralæknum hafði
heilsu pöndunnar hrakað mikið á
undanförnum vikum og hún hafði
meðal annars misst matarlystina.
Í yfirlýsingu þakkaði talsmaður
borgaryfirvalda í Hong Kong starfsmönnum Ocean Park fyrir að sjá vel
um pönduna í öll þessi ár og sagðist
sorgmæddur vegna dauða hennar. - kg

Óttast atgervisflótta
ef kjörin batna ekki

Frakkland Fjórir gestir í innflutningsveislu í borginni Angers í
Vestur-Frakklandi létu lífið á laugardagskvöld þegar svalir á þriðju
hæð sem þeir stóðu á hrundu. Ellefu aðrir slösuðust alvarlega þegar
svalirnar brustu, en þær voru í yfir
níu metra hæð.
Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu í Angers voru þeir sem létust
þrír karlmenn á þrítugsaldri og
ein átján ára kona, en þau voru öll
nemar. Húsið sem svalirnar voru á
mun hafa verið byggt fyrir fimmtán
árum.
Christophe Béchu, borgarstjóri
Angers, heimsótti staðinn í gær og
sagðist undrandi á því að svo skelfilegur atburður gæti átt sér stað. Lögregla rannsakar nú málið. - kg

Grunnskólakennarar hafa tvisvar fellt kjarasamninga og staðan virðist graf
alvarleg. Kennarar sem Fréttablaðið ræddi við telja þó ekki líkur á verkfalli.
Miklu frekar verði atgervisflótti úr stéttinni ef launakjörin batna ekki veulega.

Menntamál Grunnskólakennarar
hafa tvisvar fellt kjarasamning sem
félag þeirra gerði við sveitarfélögin.
Ríflega helmingur, eða um 57%, hafnaði samningnum í byrjun september.
Mun fleiri höfðu hafnað sama samningi í júní. Félag grunnskólakennara
er þessa dagana á ferð um allt land til
þess að heyra raddir félagsmanna áður
en lengra verður haldið. Fréttablaðið
hitti fjóra kennara sem allir höfnuðu
samningnum til að spyrja þá hvað
mætti betur fara.
„Þetta var ekki nógu mikil launahækkun,“ segir Anna Jóhannesdóttir
um afstöðu sína. Og hinar taka undir
þetta. „Líka það að þurfa alltaf að selja
eitthvað í hvert skipti sem við fáum
launahækkanir,“ segir Arna Björk
Gunnarsdóttir . Inga Kristín SkúladóttStjórnmál
ir segir að í hvert sinn sem kennarar
Vilja nýjan spítala á nýjum stað
semji um launahækkanir þurfi þeir að
Framsóknarflokkurinn kynnti í
gefa einhver áður áunnin réttindi eftir.
gær þau stefnumál sem flokkurinn
Þar nefnir hún sem dæmi kennsluafhyggst leggja áherslu á fyrir
slátt sem eldri kennarar höfðu. „Þetta
komandi kosningar. Meðal þess
er bara þannig álagsstarf að þegar þú
sem flokkurinn vill er að reistur
ert kominn á á vissan aldur þá er bara
verði nýr Landspítali á nýjum stað.
þolið svolítið búið,“ útskýrir Arna.
Staðsetning nýs spítala hefur verið
Þegar rýnt er í launaseðla kennarflokknum hugleikin en Sigmundur
anna má sjá að kennari með sex ára
Davíð Gunnlaugsson talaði fyrir
starfsreynslu hefur rúmar 440 þúsund
20/09/16á mánuði.
09:35 Þær eru
því að nýr Strepsils-Allir-5x10-Lyfja
spítali yrði reistur annars copy.pdf
krónur í1grunnlaun
staðar en við Hringbraut. - bbh
sammála um að yfirvinnan sem þeim

gefist sé svo takmörkuð að grunnlaunin endurspegli ágætlega heildarlaun.
„Mér sýndist svolítið að mestu
hækkanirnar í þessum kjarasamningum væru hjá eldri kennurum,
þeim sem væru eldri í lífaldri, minna
hjá yngri. Sem er bagalegt þegar verið
er að reyna að fá nýja kennara inn í
stéttina,“ segir Anna.
Kennararnir telja að sú kjaradeila
sem núna er uppi muni ekki enda
með verkfalli. „Miðað við það sem
ég hef heyrt frá kennurum í kringum
mig úr mörgum skólum, án þess að
ég ætli að fara að tala fyrir alla kennarastéttina, að þá virðast flestir vera
á þeirri skoðun að verkfall muni ekki
leysa vandann,“ segir Inga. Verkfallið
myndi bitna á kennurunum sjálfum
og börnunum. „Það eru margir sem
hafa sagt að þeir myndu frekar segja
upp og fara bara í önnur störf,“ bætir
Inga við.
„Já, ég er sammála því. Því að núna
er staðan í íslensku atvinnulífi þannig að núna er mikið að gera í ferðamannabransanum til dæmis og það er
ýmislegt í boði þar. Og atvinnumöguleikar kennara utan skóla eru að vaxa,“
bætir Anna við. Þær eru allar fjórar
sammála um að hætta sé á atgervisflótta úr stéttinni verði ekki eitthvað
að gert til að bæta kjörin. Þær eru líka

sammála um að þeim fjármunum sem
varið er í stuðning við börnin, svo sem
með stuðningsfulltrúum, sé alltaf að
minnka. „Það eru erfiðir einstaklingar
sem þurfa aðstoð og fá ekki það sem
þeir eiga skilið, segir Anna.
Valgerður bætir því við að það sé of
litlum tíma kennara varið í að miðla
upplýsingum til nemendanna. „Þetta
snýst svo mikið um félagslega þáttinn
og hegðun barna,“ segir Valgerður.
Undir þetta tekur Anna. „Númer
eitt tvö og þrjú, fyrir utan það að
kenna þeim, er að öllum verður að
líða vel. Og það sem þarf til þess að
öllum líði vel er að við séum vel með á
nótunum, segir Anna. Hún gerir ekki
athugasemd við það að verkefnum sé
bætt á kennara. Til dæmis að þeir hafi
eftirlit með börnum í hádegismat. „Við
getum alveg farið inn í matsal, það er
ekki vandamálið. En við viljum bara fá
borgað fyrir það,“ segir Anna. Og engin
þeirra segist þekkja þá tilfinningu að
skreppa út í hádegismat.
„Þú ert alltaf á vakt,“ segir Valgerður.
„Ef einhver hérna lendir í einhverjum
útistöðum eða það þarf að leysa eitthvað þá er enginn kennari sem segir,
nei ég er í mat,“ bætir hún við. Þegar
kennari er mættur á skólalóðina er
vinnan hjá honum hafin.
jonhakon@frettabladid.is

Tyson Gay er einn sprettharðasti
hlaupari sögunnar. Fréttablaðið/AFP

Dóttir Tysons
Gay skotin til
bana í Kentucky
BAndaríkin Trinity Gay, fimmtán
ára dóttir bandaríska spretthlauparans Tysons Gay, var skotin til bana
fyrir utan veitingastað í borginni
Lexington í Kentucky í Bandaríkjunum í gær.
Samkvæmt lögreglu í Lexington
var Trinity skotin í hálsinn í skothríð sem fór fram milli farþega
tveggja bíla fyrir utan veitingastaðinn. Hún var flutt á sjúkrahús þar
sem hún lést skömmu síðar. Tveir
menn sem eru taldir tengjast málinu
voru handteknir.
Trinity var hlaupari eins og faðir
hennar og keppti fyrir Lafayetteskólann þar sem hún var við nám.
Tyson Gay er heimsmeistari í 100 og
200 metra hlaupi. - kg

Fyrir þig í Lyfju
Strepsils
Dregur úr eymslum
og ertingu í hálsi
- á aðeins 5 mínútum
Strepsils Cool/Strepsils med Honning & Citron/Strepsils Jordbær Sukkerfri/Strepsils Warm munnsogstöflur. Samantekt á eiginleikum lyfs - styttur texti SPC. Innihaldsefni: 2,4-tvíklóróbensýlalkóhól 1,2 mg, amýlmetakresól 0,6 mg. Ábendingar: Eymsli og erting í hálsi. Skammtar og lyfjagjöf: Strepsils Cool: Fullorðnir
og börn 12 ára og eldri: 1 munnsogstafla er látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst. fresti. Strepsils med Honning & Citron/Strepsils Jordbær Sukkerfri/Strepsils Warm: Fullorðnir og börn 6 ára og eldri: 1 munnsogstafla er látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst. fresti. Börn á aldrinum 6-11 ára: Lyfið skal gefa undir eftirliti
fullorðins aðila. Börn yngri en 6 ára: Vegna lyfjaformsins skal notkun takmarkast við börn eldri en 6 ára. Frábendingar: Ofnæmi fyrir virku efnunum eða einhverju hjálparefnanna. Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun: Ekki nota stærri skammt en ráðlagður er. Sjúklingurinn skal leita læknis ef hann er í vafa
eða ef einkenni lagast ekki eða versna innan nokkurra daga. Strepsils Cool/Strepsils med Honning & Citron/Strepsils Warm inniheldur glúkósa og súkrósa. Sjúklingar með frúktósaóþol, glúkósa-galaktósavanfrásog eða súkrasa-ísómaltasaþurrð, sem eru sjaldgæfir arfgengir kvillar, skulu ekki taka lyfið. Strepsils Jordbær Sukkerfri
inniheldur ísómalt og maltitól sem geta haft væg hægðalosandi áhrif. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol, sem er mjög sjaldgæft, skulu ekki taka lyfið. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Markaðsleyfishafi: Reckitt Benckiser Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Nýju húfurnar fyrir börn F plús viðskiptavina eru komnar.
Húfurnar eru hlýjar og litríkar með glitþráðum sem auka
sýnileikann á dimmum vetrarmorgnum. Tryggðu barninu
þínu ljómandi fallega húfu á þjónustuskrifstofu VÍS án
endurgjalds - meðan birgðir endast.

ENNEMM / SÍA / NM77596

SJÁUMST
BETUR
Í VETUR
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Vill syrgja föður sinn í ár
Taíland Krónprins Taílands, Maha
sefa sorg landa sinna í sjónvarpsVajiralongkorn, vill fresta því um
ávarpi í gær og sagði að Taílendár að verða krýndur konungingar þyrftu engar áhyggjur að
hafa af konungsembættinu.
ur Taílands. Hann segist
þurfa meiri tíma til þess
Maha er 64 ára og hafa
að syrgja föður sinn sem
verið uppi efasemdir um
lést á fimmtudag.
að hann ráði við konBhumibol Adulyadej,
ungsembættið. Hann
faðir Maha og sá konhefur þrívegis skilið við
ungur sem lengst hafði
eiginkonur sínar og forsetið á valdastóli áður en
eldrar síðustu eiginkonu
hann lést, var gífurlega
hans voru fangelsaðir
vinsæll í Taílandi. Ríkir Maha Vajiralongkorn, fyrir að misnota titla konnú þjóðarsorg en þús- krónprins Taílands. ungsembættisins. Sagt er
undir Taílendinga þyrptað hann eigi minnst fimm
börn með hjákonu sinni.
ust út á götur Bangkok til þess að
Ljóst þykir þó að Maha muni taka
verða vitni að útför hans.
Á meðan beðið er eftir Maha
við konungsembættinu. Hann nýtur
gegnir Prayuth Chan-ocha, fyrrstuðnings herstjórnar Taílands auk
um forsætisráðherra, embætti
þess sem afar ströng lög eru í gildi í
Taílandi um hver eigi að taka við af
ríkisstjóra og sinnir hann skyldum konungs. Núverandi forsætiskonunginum þegar hann fellur frá,
ráðherra gerði tilraun til þess að
Maha öðrum fremur í vil. - tpt

Fátækt

er ekki náttúrulögmál!
Morgunverðarfundur um mataraðstoð
föstudaginn 21.10. kl. 8:30 á Grand Hótel.
Uppl. og skráning á Facebooksíðu EAPN á Íslandi.
EUROPEAN ANTI
POVERTY NETVORK
EAPN ÍSLAND

PEOPLE EXPERIENCING
POVERTY
PEPP ÍSLAND

European Anti Poverty Network, Ísland

PÍRATAR KYNNA

MÁLÞING Í NORRÆNA HÚSINU
HEIMURINN EFTIR
PANAMA SKJÖLIN
Í DAG KL 16:00-18:00

Eva Joly

Þingmaður Evrópuþingsins

Jóhannes Kr. Kristjánsson
Reykjavík Media

Eftir framsögurnar verða pallborðsumræður og
spurningar úr sal. Í pallborði verða, auk framsögumanna:
Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans
Birgitta Jónsdóttir, þingmaður Pírata
Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, dósent í opinberri stjórnsýslu
við HÍ og stjórnarmaður í Gagnsæi
Lawrence Lessig, prófessor í lögfræði við Harvard University
Fundarstjóri: Katrín Oddsdóttir
stjórnarmaður í Stjórnarskrárfélaginu

Aðgangur er ókeypis
og allir velkomnir

XP

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir að tuttugu nýir lögreglumenn hafi verið ráðnir inn í almennu deildina nýverið.
Það skapi rými til að fjölga í öðrum deildum. Fréttablaðið/Stefán

Afar fáir að störfum
í kynferðisbrotadeild

Allt kapp er lagt á að ráða inn starfsfólk í kynferðisbrotadeild lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu en starfsfólk þar er undir miklu álagi. Hátt í 200 ný mál hafa
komið á borð deildarinnar á þessu ári sem skiptast á fjóra rannsóknarlögreglumenn. Lögreglustjóri segir starfið innan deildarinnar ekki henta hverjum sem er.
Lögreglumál Aðeins fjórir lögreglumenn sinna rannsóknum í
kynferðisbrotadeild lögreglunnar
á höfuðborgarsvæðinu þessa dagana vegna langvarandi manneklu
og veikinda. Fyrir skömmu bættust sumarleyfi starfsmanna ofan á
veikindin og þá voru tveir rannsakendur að störfum. Tæplega 200 ný
mál hafa komið á borð deildarinnar
frá áramótum.
Fréttablaðið óskaði eftir upplýsingum um hversu mörgum málum
væri ólokið á borði kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en án árangurs. Þó
fengust tölur um ný mál á þessu ári
sem sýna svart á hvítu miklar annir
hjá deildinni. „Það voru 36 brot tilkynnt í júlí sem er sumarleyfistími
og þá fáum við engan mannskap,“
segir Árni Þór Sigmundsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildarinnar.
Árni Þór segir að deildin, sem sé

193

ný mál hafa komið inn á
borð kynferðisbrotadeildar
lögreglunnar á þessu ári.

Það vantar á alla
staði. Við viljum
gjarnan gera betur og viljum
að kynferðisbrotadeildin
njóti forgangs.
Sigríður Björk
Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu

aðeins skipuð sex rannsakendum
þegar fullmannað er í allar stöður,
verði of fáliðuð þegar forföll verða.
„Við höfum reynt að styrkja þessa
deild og vonum að það gangi eftir.
Þetta er langvarandi niðurskurður
sem á við lögregluna í heild og vonandi verður tekið á.“
Ef rýnt er í tölur um nýtilkynnt
mál til lögreglu sést að langflest brotin eru tilkynnt strax í kjölfar þess að
þau eru framin. Í júlí höfðu þrjátíu
mál af 36 komið upp þann mánuðinn en sex tilkynntra mála voru eldri.
Júní var líka mjög erilsamur mánuður hjá kynferðisbrotadeildinni en
þá var tilkynnt um 27 mál í heildina,
þar af 24 sem voru nýskeð.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu,

✿F
 jöldi tilkynntra brota
Janúar–september 2016
Janúar		
Febrúar		
Mars		
Apríl		
Maí		
Júní		
Júlí		
Ágúst		
September		
Samtals		

19
24
24
25
12
27
36
10
16
193

segir að allt kapp sé lagt á að fjölga
starfsfólki lögreglunnar. Nýlega hafi
tuttugu manns verið ráðnir inn í
almennu deildina og verið sé að
reyna að færa fólk á milli deilda til
að fjölga í kynferðisbrotadeildinni.
„Við erum að reyna að fá fleira
fólk en það er hörgull á lögreglumönnum vegna þess að það útskrifuðust bara sextán úr Lögregluskólanum núna. Það vantar á alla staði.
Við viljum gjarnan gera betur og
viljum að kynferðisbrotadeildin
njóti forgangs. En það eru ekki allir
sem passa inn í kynferðisbrotadeildina. Við viljum fá reynt og gott
fólk þarna inn og erum að vinna í
því.“ snaeros@frettabladid.is

Fjósamenn skrifuðu upp handrit í pásum
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SAGA Árnasafni hefur áskotnast
handritsbrot af Njálu frá bókasafnara af íslenskum ættum sem
búsettur er í Seattle. Í hirslum safnarans var einnig að finna skinnblöð
án leturs.
„Við höfum vitað af þessum bókasafnara í dágóðan tíma og reynt að
komast í samband við hann. Það
tókst loksins núna fyrir tilstilli
Arnar Arnar, ræðismanns í Minneapolis,“ segir Gísli Sigurðsson, rannsóknarprófessor á Árnastofnun.
Handritið er frá 19. öld en grunur
leikur á því að það hafi verið skrifað
af Guðlaugi og Guðmundi Magnússonum. Þeir bræður voru vinnu-

Handritin fylgdu vesturförum yfir hafið
á nýjar slóðir. Mynd/Gísli Sigurðsson

menn á Hafursstöðum og Breiðabólsstað á Fellsströnd.
„Þeir bræður hafa nýtt frítíma

sinn í að rita þetta og verið nokkuð
iðnir við kolann,“ segir Gísli. „Handritin eru ekki aðeins merkileg því
þau geyma gamlan texta heldur eru
þau heimild um menningarstarfsemi á þessum tíma. Þetta var svo til
það eina sem fólk gerði sér til andlegrar upplyftingar.“
Kápan er úr skinni en sá möguleiki er fyrir hendi að þar sé á ferðinni svokallaður uppskafningur,
það er skinn sem áður hefur verið
skrifað á, eldri texti skafinn af og
það notað sem kápa. Vonast er til að
rannsóknir geti leitt hið sanna í ljós.
Handritin verða geymd í handritahirslu Árnastofnunar. - jóe

NÝR SUZUKI S-CROSS
FLOTTARI OG ÖFLUGRI
BEINSKIPTUR, SJÁLFSKIPTUR OG FJÓRHJÓLADRIFINN

VERÐ FRÁ KR.

4.230.000
Nýr fjórhjóladrifinn Suzuki S-Cross
- meiri veghæð, nýjar öflugar- og sparneytnar vélar
gera frábæran bíl enn skemmtilegri og til í hvað sem er.
Þú kemst alla leið!
Suzuki S-Cross er með ríkulegan staðalbúnað.

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

KOMDU
OG PRÓFAÐU
HANN!
Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100
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Ástand heimsins
1. NÝJA-DELÍ – INDLANDI 
Indverskir lögreglumenn sjást
handsama tíbeskan mótmælanda
fyrir utan kínverska sendiráðið
í Nýju-Delí. Hópur fólks var þar
samankominn til að mótmæla
komu Xi Jinping, forseta Kína,
á BRICS-fundinn sem fram fer í
Goa. Þar hittast þjóðarleiðtogar
Brasilíu, Rússlands, Indlands, Kína
og Suður-Afríku og ræða málefni
líðandi stundar. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
2. KATAR Heimsmeistaramótið í
götuhjólreiðum fór fram í Doha,
höfuðborg Katar, um helgina.
Mótið er einn stærsti hjólreiðaviðburðurinn ár hvert. Keppt var
í ýmsum flokkum. Eftirsóttustu
titlarnir féllu Slóvakanum Peter
Sagan og hinni norsku Kristine
Halvorsen í skaut. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
3. HAÍTÍ Friðargæsluliðar Sameinuðu þjóðanna standa vörð í
Les Cayes á Haíti en Ban Ki-Moon,
aðalritari Sameinuðu þjóðanna,
sótti eyjuna heim um helgina. Þar
leit hann meðal annars við í skóla
Phillippe Gabrielle sem nú hýsir
fólk sem er heimilislaust eftir
fellibylinn Matthías. Minnst 600
manns týndu lífi í veðurofsanum
en óttast er að jafnvel tvöfalt fleiri
hafi farist. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
4. SVARTFJALLALAND Svartfellingur stingur atkvæði sínu snyrtilega í kjörkassa í höfuðborginni
Podgorica. Þingkosningar fóru
fram í Svartfjallalandi í gær. Helstu
kosningamálin voru hvort hið
unga ríki, en Svartfjallaland fékk
sjálfstæði árið 2006, ætti að sækja
um aðild að alþjóðastofnunum á

borð við Evrópusambandið
og Atlantshafsbandalagið.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

5. LÍBANON Þúsundir
Líbana tóku þátt í mótmælum um helgina til
að minnast þess að 26 ár
eru liðin frá því að sýrlenskar herþotur gerðu
loftárás á forsetahöllina
í Baabda. Í kjölfarið flúði
þáverandi utanríkisráðherra
landsins og starfandi forseti,
Michel Aoun, til Frakklands. Hann
sneri síðar aftur til landsins, stofnaði
stjórnmálaflokk og hefur setið á þingi
frá 2005. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

1

6. EL SALVADOR Skólabörn úr skólanum Playa San Diego, í La Libertad-héraði, slepptu um 500 ungum
golfina-skjaldbökum út í Kyrrahafið
um helgina. Golfina-skjaldbökurnar
hafa að undanförnu verið flokkaðar í
hættu á að deyja út. Markmiðið með
viðburðinum var að vekja athygli á
umhverfisvernd og þeim fjölmörgu
hættum sem steðjar að umhverfinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

7. LÍBÍA – SIRTE Líbískir hermenn
hafa á undanförnum dögum unnið
að því að kveða niður síðustu fylgismenn Íslamska ríkisins í borginni
Sirte nyrst í landinu. Stjórnarfar í
borginni, sem er fæðingar- og dánarstaður Muammars Gaddafi, fyrrverandi forseta Líbíu, hefur verið í
talsverðri óvissu frá því að Gaddafi
flúði þangað á síðustu dögum sínum.
Borgin féll í hendur ISIS í febrúar 2015
og hafa bardagar staðið um hana með
reglulegu millibili síðan þá.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Audi Q7 e-tron var valinn jeppi ársins 2017
af bílablaðamönnum á Íslandi. Hann er
fjórhjóladrifinn tengiltvinnbíll sem sameinar
krafta rafmagnsmótors og dísilvélar.
Q7 e-tron quattro er sparneytinn, umhverfismildur og eldsneytisnotkunin er aðeins 1,9 lítrar á hverja 100 km. Mættu nýrri árstíð
með grænni samvisku og allt að 56 km drægni á rafmagni.
Komdu við og upplifðu Q7 e-tron quattro í hversdagslífinu.

17. október 2016

MÁNUDAGUR

MÁNUDAGUR

17. október 2016
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Jaroslav Tomana, sem stýrir verkefninu, á skrifstofu sinni á Keflavíkurflugvelli.
Tékkneski fáninn hangir á veggnum og mynd af forsetanum einnig.

17. október 2016

M Á N U D AG U R

Bandaríski herinn er einnig staðsettur hér á landi þessa dagana með P-8, kafbátaleitarvélina, sem er glæný Boeing 737 þota.
Ekki mátti mynda inni í flugvélinni og því stilltu hermennirnir sér upp ásamt íslensku landhelgisgæslumönnunum.

Í öruggum höndum Tékka

Loftrýmisgæslu NATO við Ísland er sinnt af tékkneska hernum. Fimm orrustuþotur eru tilbúnar allan sólahringinn að takast á við það
sem flugumferðarstjórn getur ekki borið kennsl á. Enn hefur þó ekkert slíkt atvik átt sér stað síðan Tékkarnir komu í september.
Benedikt Bóas
Hinriksson

benediktboas@frettabladid.is

Samfélag „Það er gott að vera hér
á Íslandi. Landslagið er frábært og
við getum æft okkur í lágflugi yfir
sjó sem er ný upplifun fyrir okkur.
Veðrið hefur þó verið að stríða
okkur en það var viðbúið. Það er
ekkert vandamál,“ segir Jaroslav
Tomana, ofursti í tékkneska flughernum og maðurinn sem ber
ábyrgð á loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins við Ísland.
Fimm JAS-39C Gripen-orrustuþotur frá tékkneska flughernum sinna
nú loftrýmisgæslunni og kom herinn
með 66 hermenn með sér. Auk þess
kemur nokkur fjöldi af Íslendingum
að málum; starfsfólk Landhelgisgæslu Íslands á öryggissvæðinu á
Keflavíkurflugvelli aðstoðar Tékkana
eftir fremsta megni.
Fréttablaðið fékk að kíkja á herstöðina og skoða eina þotu. Jaroslav
kom hingað til lands þann 25. september og hóf strax undirbúning.
Leigja bílaleigubíla, kaupa kaffi,
ráða matráð og setja upp tölvukerfið. Þoturnar flugu svo inn til
lendingar fjórum dögum síðar. Þetta
er í þriðja sinn sem tékkneski herinn kemur hingað til lands að sinna
loftrýmisgæslu en í fyrsta sinn sem
Tomana kemur. „Við æfum mikið
og köllum það tangóferðir en þegar
þarf að fara í alvöru ferðir eru þær
flokkaðar sem alfaferðir.
Alfaferðir eru þannig að þá er
einhver flugvél sem fer ekki eftir
reglunum. Þá þarf að skoða hana
og erum við komnir í loftið nokkrum mínútum eftir tilkynninguna.
Þá fara tvær þotur að flugfarinu sem
flugumferðarstjórn kannast ekki
við og við skoðum hvaða vél þetta
er, hvaðan hún kemur og hvort hún
sé búin vopnum, hvort þetta sé farþegavél eða hervél og svo framvegis.
Frá því að við komum til Íslands
höfum við ekki enn farið í alfaferð.
Þetta var algengara hér áður fyrr en
nú er komin meiri ró.“
Í fyrsta sinn er herinn með stærri
flaugar á þotunum en yfirleitt eru
þær léttvopnaðar þegar þær sinna
loftrýmisgæslu en nú eru þær það
sem kallast miðlungsvopnaðar.
„Þetta eru ekki nýjar flaugar heldur
hafa þær verið í okkar vopnageymslu síðan 2007. En við höfum
aldrei farið með þær erlendis í verkefni. Drægnin á flugskeytunum er
meiri með þessum vopnum og við
ákváðum að taka þær með í þessa
för. Þegar við erum að æfa með
svona vopnum þá eru alls konar
ferlar sem þurfa að vera í lagi og ef
við skyldum vera kallaðir í alvöru
verkefni þá er gott að vera búinn að
undirbúa sig.“
Herinn nýtir húsnæðið sem
bandaríski herinn kom hér upp.
Tomana segir að það sé þægilegt

Hlutirnir eru einfaldir í flugskýlinu.

Tékkarnir eru hluti af svokölluðu
Tiger-bandalagi. Þetta merki gerði einn
flugmaðurinn, tengdi eldgos við og eru
Tékkarnir afar stoltir af merkinu.

Þetta eru ekki nýjar
flaugar heldur hafa
þær verið í okkar vopnageymslu síðan 2007
Jaroslav Tomana

Loftrýmisgæslan verður með sama fyrirkomulagi og fyrri ár og í samræmi við loftrýmisgæsluáætlun NATO fyrir Ísland. Þetta er
í þriðja sinn sem tékkneski herinn kemur hingað til að sinna gæslunni og er herinn með fimm þotur. Myndir: Anton Brink
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JAS-39C Gripen-orrustuþotur eru hér á landi.

Innan í stjórnklefa JAS-39C Gripen orrustuþotunnar. Flugmaðurinn getur stýrt öllu
með fingrunum á stýripinnunum tveimur þegar hann flýgur á miklum hraða.

að geta verið inni vegna veðursins en yfirleitt þegar herinn sinnir
loftrýmisgæslu þá hafast þeir við í
tjöldum eða gámum. „Hér er allt til
alls og ekki yfir neinu að kvarta. Við
vinnum náið með Íslendingunum og
fyrstu tvær vikurnar hittum við þá á
hverjum degi. Núna hittumst við
þrisvar í viku og skipuleggjum okkur.
Landhelgisgæslan hér á Íslandi er frábær í sínu starfi og það er mjög gott
að vinna með þeim,“ segir ofurstinn.

Þegar Fréttablaðið bar að garði
hafði ekki verið hægt að fljúga
í nokkra daga vegna veðurs og
var flugmennina farið að klæja í
fingurna að fá að fara á loft. Enda
hafði vind lægt og æfing dagsins
var áætluð lágflugsæfing yfir sjó.
„Við erum ekki með aðgang að sjó
í Tékklandi þannig að við nýtum
okkur aðstæður hér til hins ýtrasta.
Tvær þotur munu fljúga lágflug yfir
sjó og ein fer til Akureyrar sem er
okkar varaflugvöllur.
Þetta verður þrepaskipt æfing
sem þýðir að þoturnar byrja í rúmlega þúsund fetum og lækka sig
þangað til þær eru komnar í 100
fet, sem er um 30 metrum fyrir ofan
sjávarborðið. Þar munu þær fljúga
á um 450 hnúta hraða sem er um
800 kílómetrar á klukkustund. Við
erum undir regluverki Íslands sem
leyfir okkur ekki að fara hraðar sem
er allt í lagi. Það er lítill munur að
vera á yfir þúsund kílómetra hraða
og þurfa að takmarka sig við 800.
Þetta er eins og að keyra bíl á 240 og
280. Tilfinningin er nánast sú sama.“
Flugmaðurinn stýrir þotunni
nánast eins og sólógítarleikari
í þungarokkshljómsveit. Vegna
hröðunar og krafta sem eru öflugri
en þyngdaraflið er mjög erfitt fyrir
þá að hreyfa hendurnar og þá er
allt gert nánast með fingrunum.
Ofurstinn fór yfir stjórntækin og
sýndi lipra takta enda búinn að
vera flugmaður í tékkneska hernum
síðan 1998.
Gert er ráð fyrir að loftrýmisgæslunni ljúki í nóvember.
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Fullt verð 1.783
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1/2” toppar 8 - 32mm
Skrall. framlengingar, liður
Framlenging m/ LED ljósi

ÍÐARÁBYR
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7.534

vinnuborð á hjólum

Fullt verð 10. 763

Liðugt og sterkt borð með skúffu.
690 (L) x 470 (B) x 815 (H) mm
Verkfærabakkar frá Toptul
passa í skúffuna.

topp,- og bitasett 46 stk
Toppar 4 - 13mm
Djúpir toppar 5 - 13mm
Bitatoppar
Sterk plasttaska
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m/vsk

Fullt verð 32.724
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Fullt verð 50.602
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3 hraðar
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e-toppar á sleða
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Toppar 4 - 32mm
Djúpir toppar, fastir lyklar,
bitasett, bitatoppar
Sterk plasttaska
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IBTGCAI106B

m/vsk

verkFÆrasett 150 stk
Toppar 4 - 32mm
Fastir lyklar 6 - 19mm, tangir,
skrúfjárn og margt fl.
Sterk plasttaska
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IBTGCAI150R
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Fullt verð 1.609
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Viðarhöfða 6 - Reykjavík I Skútuvogi 1 - Reykjavík I Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður
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Fullt verð 42.642
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Öll undir einu merki

Sameinuð starfsemi
Í október 2016 sameinast öll starfsemi Samskipa á Íslandi undir heitinu Samskip. Þar á meðal er öll
starfsemi sem áður var undir nafni Landflutninga.
Samskip bjóða viðskiptavinum heildstæðar flutningslausnir á landi og sjó. Við erum eitt fyrirtæki og með
breytingunni skerpum við áherslur, einföldum viðmót og tryggjum að við komum alls staðar fram á sama
hátt. Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar bestu mögulegu þjónustu.

Saman náum við árangri

www.samskip.is

SKOÐUN
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Kjósandinn

17. október 2016

MÁNUDAGUR

Halldór

Þ

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Sá eini sem á
að hafa
réttmæta
kröfu til þess
að ganga
óbundinn til
kosninga er
kjósandinn
sjálfur.

að er ekki alltaf tekið út með sældinni
að vera kjósandi á Íslandi. Ósjaldan hafa
kjósendur kynnt sér menn og málefni,
kosið eftir sinni sannfæringu en fengið
svo eitthvað allt annað. Jafnvel þó svo
flokkurinn sem fékk atkvæðið fékk hafi
komist til valda. En hvað veldur?
Í íslenskum stjórnmálum er sterk hefð fyrir því
að allir flokkar lýsi því yfir að þeir gangi óbundnir
til kosninga eins og það er kallað að útiloka ekki
samstarf við aðra flokka. Það er óneitanlega dálítið
sérstakt því hvað málefni og áherslur varðar ber
oft mikið á milli flokka í því sem kjósendur líta á
sem grundvallaratriði í verkefnum stjórnmálanna.
Afleiðingin hefur líka verið sú að kjósendur hafa oft
mátt búa við umtalsverða óvissu í kjölfar kosninga.
Óvissu sem markast af því sem stjórnmálin vilja kalla
málefnasamninga en hinn almenni kjósandi þekkir
kannski betur sem hrossakaup. Slík hrossakaup á
milli stjórnarflokka hafa reyndar átt það til að lifa
góðu lífi innan stjórnarsamstarfs allt fram á síðasta
dag viðkomandi ríkisstjórna.
Í þessu ljósi hljóta kjósendur að fagna því útspili
Pírata að bjóða fjórum flokkum til viðræðna um mögulegt samstarf. Í því er fólgin afgerandi höfnun á samstarfi við þá sem er ekki boðið til viðræðna. Höfnun á
samstarfi við núverandi ríkisstjórnarflokka og þar með
væntanlega málefnaáherslum þeirra, vinnubrögðum
og framgöngu á kjörtímabilinu. Og loks hljóta slíkar
viðræður og mögulegar niðurstöður þeirra, að auðvelda
kjósendum að gera upp hug sinn og skerpa línurnar í
íslenskum stjórnmálum. Ekki veitir af.
Sá eini sem á að hafa réttmæta kröfu til þess að
ganga óbundinn til kosninga er kjósandinn sjálfur.
Hann á að geta treyst því að sá flokkur sem hann
gefur atkvæði sitt standi við áherslur og loforð sem
voru gefin fyrir kosningar. Verði málefnasamningur,
á borð við þann sem Píratar virðast stefna að, til þess
að auka á samkvæmni á milli væntinga kjósenda og
þess sem tekur við, er erfitt að sjá annað en að það sé
kjósandanum og þar með lýðræðinu til góðs.
Upplýsingar eru mikilvægasta forsenda þess að
kjósendur geti tekið upplýsta ákvörðun. Þeim mun
meira sem kjósendur vita um það sem mögulega
tekur við eftir kosningar, þeim mun betra. Þetta gildir
ekki aðeins um málefni innan flokka heldur einnig
mögulegar tilslakanir, forgangsröðun verkefna og
þannig mætti áfram telja. Takist stjórnmálaflokkunum að upplýsa kjósendur um slíkt fyrir kosningar
þá er það auðvitað af hinu góða. Íslendingar eru langþreyttir á hrossakaupum og þúfnahyggju íslenskra
stjórnmála og eiga betra skilið.
Nú reynir því á flokkana sem aldrei fyrr að draga
upp skýra og afdráttarlausa mynd af því sem kann að
taka við að loknum kosningum. Þetta gildir auðvitað
jafnt um þá flokka sem standa innan þessa mögulega
bandalags og utan. Því markmiðið hlýtur að vera
eitt og hið sama: Að kjósendur viti og geti treyst því í
hvaða átt atkvæði þeirra getur tekið íslenskt samfélag
á komandi kjörtímabili.
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Frá degi til dags
Óvænt útspil
Píratar hafa kveikt upp í stjórnmálaumræðunni fram að kosningum með útspili sínu um að
fimm flokkar til vinstri og á miðju
myndi með sér kosningabandalag
og kynni drög að stjórnarsáttmála
tveimur dögum fyrir kosningar.
Samfylkingarfólk fagnar ákaft
þessu tækifæri til að koma sér á
kortið enda að spila algjöra nauðvörn í kosningabaráttunni. Með
þessu taka Píratar af skarið og
leiða í raun stjórnarmyndunarviðræður þrátt fyrir að síðustu
mælingar á fylgi flokka sýni
Pírata jafnstóra VG. Spurningin
er hvort Píratar séu með þessu að
tryggja sér stjórnarmyndunarumboðið eftir kosningar og vilji leiða
ríkisstjórn með forsætisráðherra
Pírata eða hvort öll ráðuneyti séu
á samningaborðinu.
Áhættusamt
Líklega eru Píratar samt að gera
flestum stjórnmálaflokkum, þar
með talið sjálfum sér, óleik. Fari
flokkarnir á miðju og til vinstri að
slá af málefnum sínum fyrir kosningar upplifa kjósendur sig svikna
og taka ákvörðun um að koma
atkvæði sínu fyrir annars staðar. Þá
standa eftir flokkarnir hægra megin
með silfurslegin loforð sem ekki
hafa verið tónuð niður af neinum
samningaviðræðum, tilbúnir að
taka við atkvæðum ráðvilltra
kjósenda. Fari svo geta flokkarnir
lent í heilmiklum brotsjó og sokkið
til botns með Píratana í stafni.
snaeros@frettabladid.is

Hugleiðing á
alþjóðadegi fátæktar

H

Tryggvi Kr.
Magnússon
stjórnarmaður í
EAPN á Íslandi,
samtökum gegn
fátækt

Ég er alveg
handviss um
að það að útrýma fátækt
er hagkvæmt
í alla staði og
eykur velmegum allra.

vað er fátækt er stundum spurt. Svörin við
því eru gjarna misjöfn eftir því hver verður
fyrir svörum og sýnir að viðmiðin eru
mörg og misjöfn. Sumar þjóðir hafa sett viðmið og
reiknað hvenær fátæktarmörkum er náð, það er
gott og gilt. Því velti ég fyrir mér af hverju er ekki
unnið með þetta og gerðar þær ráðstafanir sem þarf
til að útrýma fátækt t.d. hér á Íslandi þar sem vitað
er að nóg er til skiptanna.
Mér finnst mikil skekkja í nútíma- og upplýstu
samfélagi að ráðamenn sjái ekki hve miklum
mannauði er kastað á glæ með því að halda fólki í
greipum fátæktar. Þetta segi ég vegna þess að vitað
er að ef efnalegt öryggi er ekki tryggt vill andinn oft
daprast og hinir ýmsu eiginleikar manneskjunnar
fá ekki að njóta sín.
Það er mjög mikilvægt að við öll sem búum
erum manneskjur og eigum því, þótt aðstæður séu
misjafnar, rétt til sómasamlegrar framfærslu sama
hvaðan hún kemur. Ég er viss um að enginn velur
sér fátækt eða þær aðstæður sem henni valda,
hvort sem er um slys, veikindi eða hvað annað að
ræða.
Fátækt hefur oft lamandi áhrif á mannlega reisn
og við viljum vonandi ekki bera á því ábyrgð sem
samfélag. Manneskja sem lifir með reisn er líklegri
til að geta lagt til samfélagsins ýmislegt er að gagni
kann að koma heldur en sá sem er upptekinn
af áhyggjum af eigin velferð. Setjum okkur þau
markmið að við öll getum haft þær aðstæður að
geta notað hæfileika okkar hvar sem þeir kunna
að liggja. Þá verða líka allir betur aflögufærir bæði
veraldlega og andlega.
Ég er alveg handviss um að það að útrýma fátækt
er hagkvæmt í alla staði og eykur velmegun allra.
Við þurfum að byrja hér hjá okkur, gera átak, síðan
getum við miðlað reynslu okkar til annarra þjóða.
Hættum að sóa hæfileikum, virkjum alla til góðra
verka.
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Spámaðurinn frá Dulúð
Í dag

sem til verður ný tegund af listrænni rokkmúsík.
Dylan dregur sig svo í hlé árið
1966 og söðlar um í kjölfar mótorhjólaslyss þrotinn að kröftum eftir
þrotlausar yrkingar og gítarglamur, langar vökur, mikið partístand
með ómældu ódýru rauðvíni, grasreykingum og amfetamíni – rétt
eins og Rimbaud hætti eftir að hafa
bylt evrópskri ljóðagerð um tvítugt. Hefði Dylan hætt þarna hefði
sess hans verið tryggður og framlag
hans til vestrænnar menningar

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

S

ænska akademían sæmir Bob
Dylan bókmenntaverðlaunum
Nóbels á saman tíma og 40
prósent Bandaríkjamanna virðast
samkvæmt könnunum vilja í
alvöru bjóða heimsbyggðinni upp
á forseta sem tekst í einni persónu
að sameina allt það versta sem
múgmenning nútímans dregur
fram í mannfólkinu. Gott val hjá
Svíum: Dylan er verðugur fulltrúi
fyrir margt það besta í bandarískri
menningu.

Ómetanlegt framlag
Hvað er þá svona merkilegt við
þennan Dylan? Það er nú það. Við
höfum þegar heyrt ýmsa ráma
raulara nefnda þegar sem verðugri
sómans – Tom Waits, Leonard
Cohen, og Joni Mitchell – allt frábærir lagasmiðir og skáld – en það
breytir ekki hinu tröllaukna framlagi Dylans til að veita ljóðlistina
inn í tónlistina – og öfugt – blanda
saman ólíkum áhrifum til að þróa
listform sem við þekkjum núna
sem rokkmúsík, en var naumast
til í núverandi mynd þegar hann
var að hefja feril sinn. Hans hlutur
í þróun söngvaskáldskapar á
síðustu öld verður seint ofmetinn.
Þetta gerði hann með því að
blanda saman hlutum sem á
þessum stífu kaldastríðstímum
þóttu ósamrýmanlegir: hábrag og
lágbrag, svörtum blús og hvítum
kántrítrega, hinu sveitalega og
borgarbragnum, heimsósómakvæðum og fíflalátum, upphöfnu
tungutaki í anda skálda eins og
Blake, Robert Frost og Robert Burns
og svo aftur „málvillum“ og flatrími.
Dylan hefði hvergi getað komið
fram nema í þeim undursamlega
þjóðapotti sem Bandaríkin eru;
sjálfur gyðingur af rússneskum
ættum, frá bænum Duluth í
Minnesota, þar sem mikið var um
Skandínava, þar á meðal Íslendinga eins og okkur heyrðist hann
muldra eitthvað um á tónleikum
sem hann hélt hér á síðustu öld.
Alinn upp í fásinni, sem getur verið
vænlegt fyrir verðandi séní.
Drengurinn frá Dulúð, Bob
Dylan, er sem sagt búinn til úr

VÖNDUÐ
SKRIFSTOFURÝMI
TIL LEIGU
... það breytir ekki hinu
tröllaukna framlagi Dylans
til að veita ljóðlistina inn í
tónlistina – og öfugt – blanda
saman ólíkum áhrifum til að
þróa listform sem við þekkjum núna sem rokkmúsík.
mörgum þáttum sem aðeins hann
gat sett saman í kynlega blöndu.
Hann byrjar á að stæla af kostgæfni Woody Guthrie, eftirlæti
bandarískra sósíalista, verkalýðssöngvara og flakkara sem manni
finnst alltaf eins og stiginn beint
út úr bókinni Þrúgur reiðinnar og
lamdi gítarinn eins og Dylan og
blés í munnhörpu kæruleysislega
og impressjóníska hljóma frekar
en sjálfa melódíuna. Saman við
þetta koma svo áhrif frá hvítum
kábojhatta-gaulurum eins og
Hank Williams og Jimmie Rogers
sem báðir sungu tregasöngva sem
áttu eftir að leggja grunninn að
bandarískri kántrítónlist, og þóttu
ekki par fínir – og svörtum blúsmönnum eins og Mississippi John
Hurt og Lonnie Johnson.

Vanmetinn söngvari
Á mikilvægu mótunarskeiði átti
hann því láni að fagna að eiga í

sambandi við Suze Rotolo, listakonu í New York, sem útvegaði
honum nýtt lesefni og hjálpaði
honum að rækta þá róttæku mannúðarhyggju sem skilaði fyrsta
klassíska skeiði Dylans: meistaraverkum eins og A Hard Rain's AGonna Fall og Masters of War. Nýr
áhrifavaldur hafði þarna bæst við
þá amerísku – og breytti einhvern
veginn öllu: Bertold Brecht, sem
sjálfur var fjölþreifinn trúbador og
rummungur þegar kom að góðum
línum og sögum. Sjálf hugmyndin
um þjóðlagasöngvarann gengur
út á frjálslegan höfundarrétt, enda
um að ræða lög sem hafa farið í
munnlegri geymd yfir höf og lönd,
enginn sem á þau, og hverjum
frjálst að nota þau að vild. Dylan
gerði mörg slík lög að sínum með
orðasmíð sinni og raddbeitingu
– hann er, vel að merkja, einn
vanmetnasti söngvari okkar tíma;
frábær í fraseringum sínum, raddmikill og mjög tjáningarríkur.
Bítlarnir innblésu Dylan annað
klassíska skeiðið, þegar hann sá
að hægt væri að sameina popplög að hætti þeirra, nálgun og
ímynd trúbadorsins sem fór um á
miðöldum og söng sína söngva í
Evrópu – og átti síðbúinn fulltrúa
í þeim sænska Bellman – og svo
bættist við þetta annar evrópskur
áhrifavaldur: sá franski skrattakollur Arthur Rimbaud. Útkoman
var engu lík á þremur plötum sem
út komu á árunum 1965 og 66, þar

Þess vegna stefni ég ríkinu
Ólafur
Ólafsson
athafnamaður

É

g hef stefnt embætti ríkissaksóknara og íslenska ríkinu
fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur
og krafist þess að synjun endurupptökunefndar verði felld úr gildi
og það verði viðurkennt að skilyrði
fyrir ósk minni um endurupptöku
Al-Thani málsins séu uppfyllt og
málið verði tekið fyrir að nýju.
Um ákvarðanir endurupptökunefndar, sem sett var á fót með
lögum árið 2013, segir að þær séu
endanlegar og verði ekki skotið til
dómstóla. Það mætti því ætla að
sjálfgefið væri að þessum kröfum
mínum verði hafnað, en svo er ekki.
Endurupptökunefnd er óháð
stjórnsýslunefnd og heyrir því ekki
undir dómsvaldið heldur framkvæmdarvaldið. Hæstiréttur hefur
staðfest með dómi (mál 628/2015)

þætti nægilegt til að vera verðugt
hvaða verðlauna sem er. En hann
hélt áfram, reyndi um hríð að sameina fjölskyldulíf og listsköpun;
skapaði nýjan Bob Dylan – og
svo aftur og aftur, misánægjulega eftir því hvort hann hefur nú
enn einn ganginn dottið í Gamla
testamentið eða náð sér upp úr
því drungalega heimsendagrufli
sem slíkum lestri fylgir – en hann
er alltaf forvitnilegur og einkennilegur og á einhvern furðulegan
máta samkvæmur sjálfum sér.

Dómstólar eiga að standa
vörð um persónuréttindi
sakborninga og virða réttlátar málsmeðferðarreglur.
að dómstólar hafi úrskurðarvald um
ákvarðarnir endurupptökunefndar
samkvæmt stjórnarskránni, enda
ver stjórnarskráin þann sjálfsagða
rétt borgaranna að geta borið lokaákvarðanir stjórnsýslunnar undir
dómstóla og leitað réttar síns ef á
þeim er brotið.

Skýlaus réttur minn
Af ofangreindu leiðir að það er skýlaus réttur minn að bera ákvörðun
endurupptökunefndar undir dómstóla og með stefnunni er ég að
nýta mér þann borgaralega rétt
minn.
Einhverjum þykir ef til vill að
nóg hafi verið fjallað um Al-Thani
málið og nú sé mál að linni. Ég tel
svo ekki vera enda hef ég frá upphafi
haldið fram sakleysi mínu og bent á

Mörkin 4

108 Reykjavík

Opið og gott 580 m2 skrifstofurými á 2. hæð. Mikill
sýnileiki með góða merkingarmöguleika. Frábær
staðsetning með mikla þjónustu í nágrenninu.

Hlíðasmári 11

201 Kópavogur

Gott og vandað 285 m2 skrifstofurými á 4. hæð. Öll
helsta þjónusta í næsta nágrenni og mikil uppbygging
á svæðinu.

að Hæstiréttur hafi lagt rangt mat á
sönnunargögn í málinu og tveir af
dómurum réttarins hafi verið vanhæfir vegna vensla. Hvort tveggja
eru veigamikil atriði sem skipta
sköpum hvað varðar réttláta málsmeðferð.
Síðan stefnan var birt hefur
Mannréttindadómstóll Evrópu
sent stjórnvöldum ítarlegar spurningar er varða meðferð málsins fyrir
íslenskum dómstólum. Það sýnir að
efnislegar athugasemdir sem ég hef
sett fram um málsmeðferðina eiga
rétt á sér.
Í stefnunni eru færð ítarleg og gild
rök fyrir því að niðurstaða endurupptökunefndarinnar var ekki í
samræmi við gögn sem lögð voru
fyrir nefndarmenn, niðurstaðan var
afar illa rökstudd og efasemdir eru
um hæfi eins nefndarmanns.
Dómstólar eiga að standa vörð
um persónuréttindi sakborninga og
virða réttlátar málsmeðferðarreglur.
Þegar brotalamir finnast í réttarkerfinu, eins og í Al-Thani málinu, er
nauðsynlegt að stjórnvöld hafi kjark
til að bregðast við, leiðrétta mistök
og koma í veg fyrir misbresti í dómskerfinu í framtíðinni.

Borgartún 29
Vandað og gott 158

m2

105 Reykjavík
skrifstofurými á 2. hæð á einum

vinsælasta stað í bænum, Borgarúni. Góð eldhúsaðstaða er í rýminu.
Nánari upplýsingar í síma 666 4000 eða leiga@reginn.is

reginn.is
reginn@reginn.is
sími 512 8900
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Himnasending
Margrét Júlía
Rafnsdóttir
verkefnisstjóri
Vinátttu hjá
Barnaheillum –
Save the Children
á Íslandi

V

erkefnið er eins og himnasending til okkar,“ sagði leikskólastjóri einn að loknu námskeiði um Vináttu – forvarnarverkefni
Barnaheilla gegn einelti í leikskólum.
„Það passar einstaklega vel inn í alla
starfsemi og styður vel við önnur
verkefni og áætlanir leikskólans.“
Setning sem þessi er ekkert einsdæmi,
því starfsmenn Vináttuleikskólanna
okkar hafa undantekningarlaust
tekið verkefninu fagnandi og strax
er farinn að sjást mikill árangur af
notkun þess.
En hvað er Vinátta? Það var á vormánuðum 2014, sem við starfsmenn
Barnaheilla – Save the Children á
Íslandi gengum manna á milli með
græna tösku. Við höfðum trú á því
að í töskunni leyndist lykillinn að
lausn eineltismála. Við heimsóttum
starfsmenn sveitarfélaga og leikskóla,
ráðuneyta og háskóla og kynntum
innihald töskunnar. Við vildum álit
þeirra á því hvort við ættum að framleiða efnið í töskunni til að bjóða
leikskólum á Íslandi til notkunar. Alls
staðar var sama viðkvæðið; Þetta er
einmitt það sem vantar!
Hér hófst ævintýrið sem ekki sér
fyrir endann á; Hafist var handa við
að þýða og staðfæra efnið, sem er
danskt að uppruna og Vinátta varð
til. Á haustmánuðum 2014 var efnið
tilbúið og að loknu námskeiði á okkar
vegum tóku sex leikskólar í jafnmörgum sveitarfélögum að sér tilraunakennslu í rúmt ár. Í kjölfarið var efnið

Vinátta byggir á nýjustu rannsóknum á einelti og þeirri
nálgun að einelti sé samfélagslegt mein en ekki einstaklingsbundið vandamál.
yfirfarið og gefið út að nýju og öllum
leikskólum boðið það til notkunar.
Nú eru Vináttuleikskólarnir orðnir 50
talsins og fer stöðugt fjölgandi. Starfsmenn sem sótt hafa námskeið eru á
fjórða hundrað. Nokkur sveitarfélög
hafa ákveðið að Vinátta fari í alla leikskóla sveitafélagsins, þar sem börnin
munu síðar koma saman í grunnskólum og tómstundum og mikilvægt
sé að þau séu öll vel nestuð með forvörnum gegn einelti.
Vinátta byggir á nýjustu rannsóknum á einelti og þeirri nálgun
að einelti sé samfélagslegt mein en
ekki einstaklingsbundið vandamál.
Vinna þarf með skólabrag, samskipti
og styrkleika barnanna strax í leikskóla og koma í veg fyrir að einelti
nái að festa rætur og þrífast. Efnið í
töskunni er einstaklega handhægt,
auðvelt í notkun og árangursríkt. Allt
skólasamfélagið tekur þátt í Vináttu,
ekki bara börnin, heldur einnig starfsmenn og foreldrar.
Við hjá Barnaheillum eigum þá von
að innan fárra ára muni einelti meðal
barna vera hverfandi. Með Vináttu
leggjum við lóð á þær vogaskálar.
Næsta námskeið vegna Vináttu
verður þann 25. október. Leikskólar
sem hafa áhuga á að verða Vináttuleikskólar geta skráð starfsmenn á
námskeið með því að hafa samband
við barnaheill@barnaheill.is. Nánari
upplýsingar um verkefnið má finna
á: http://www.barnaheill.is/vinatta/

Einmana bækur
Sigurlaug
Björnsdóttir
menntskælingur,
lestrarhestur
og fyrrverandi
bókasafnsstarfsmaður

Í

fyrra kom út hjá Forlaginu önnur
bókin í vinsælum þríleik eftir
bresku skáldkonuna Sally Green,
Villta hliðin. Það væri ekki í frásögur
færandi nema vegna þess að Forlagið
mun ekki gefa út síðustu bókina á
íslensku. Það þýðir að ef lesendur þríleiksins vilja komast að því hvernig fer
fyrir Nathan verða þeir einfaldlega að
kaupa síðustu bókina á ensku. Það er í
sjálfu sér ekkert mál fyrir þá sem skilja
ensku vel en engu að síður leiðinlegt.
Þetta er því miður alls ekkert einsdæmi. Árið 2011 kom bókin Græni
Atlasinn út og framhald hennar, Annáll eldsins, kom út 2013. Bækurnar
tvær eru hluti af vinsælum þríleik sem
nefnist Bækur upphafsins. Nú eru liðin
næstum þrjú ár og ekkert spyrst til
þeirrar síðustu. Það kemur einnig fyrir
að einungis fyrsta bók þríleiks er þýdd.
Það er eiginlega verra því þá er lesandinn skilinn eftir algjörlega í lausu lofti.
Þannig er staða bókarinnar Blekhjarta
eftir Corneliu Funke sem kom út árið
2008. Það er mikil synd að næstu tvær
bækur hafi ekki komið út því sagan er
vel skrifuð og einnig mjög vel þýdd.
Bókaflokkurinn Dagbók prinsessu
eftir Meg Cabot er gríðarlega vinsæll
hjá stelpum. Bækurnar eru samtals tíu
en einungis sex komu út á íslensku.
Síðustu ár hefur verið reynt að auka
læsi drengja. Ef til vill vantar hreinlega
bækur fyrir þennan markaðshóp,
stráka tíu ára og eldri. Bækur Anthony
Horowitz um njósnarann Alex Rider
eru tilvaldar fyrir drengi, sem vantar
drifkraftinn í að lesa, sem og alla
krakka. Það komu tvær Alex Rider

Þegar bækur seljast ekki
nóg er forlögunum nauðugur einn kostur að hætta
í miðjum bókaflokki. Þau
hafa hreinlega ekki efni á að
halda áfram.
bækur út á íslensku, Þrumufleygur
og Heljarþröm, en síðan var hætt að
þýða þær.
Þegar bækur seljast ekki nóg er forlögunum nauðugur einn kostur að
hætta í miðjum bókaflokki. Þau hafa
hreinlega ekki efni á að halda áfram.
Þegar ég sendi Forlaginu tölvupóst
fékk ég það svar að ég gæti pantað
framhaldsbækurnar á ensku eða
nálgast flestar þeirra á bókasöfnum
landsins, á ensku. Fyrst það er svona
auðvelt að fá bækur á ensku, hver er
þá tilgangurinn með því að gefa út
bækur á íslensku? Væri ekki langbest
að hætta alfarið að þýða bækur yfir á
íslensku? Það talar hvort eð er enginn
tungumálið nema þessar 300.000
hræður sem búa á grjóthrúgu í hafinu.
Við Íslendingar eigum mjög sterkt
og gott tungumál. Hluti af því hvers
vegna íslenskan hefur haldið sér
svona vel, er vegna þess að við erum
mjög dugleg við að þýða allt. Íslenskan
er alls staðar í kringum okkur en nú
er það aðeins farið að breytast. Með
bættu netaðgengi eru börn orðin jafnvíg á ensku og íslensku, stundum betri
í enskunni. Kannski á tæknivæðingin
sök á því hvers vegna bækur seljast
ekki nóg eða kannski eru nýútkomnar
bækur ekki kynntar nógu vel. Kannski
þurfum við að hvetja börn og ungt fólk
til að lesa meira og tryggja aðgengi
þeirra að bókum sem þau njóta að
lesa. Ég hef enga töfralausn á stöðunni
en ég veit þó að á bak við hverja einmana bók er vonsvikinn lesandi.
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Aðgengi almennings
að sálfræðiþjónustu
ekki sinnt þeim.
Eins er þetta
kjörinn vettvangur fyrir þá
sem hafa lokið
meðferð á fullbúnu sjúkrahúsi en þurfa
ekki lengur eins
umfangsmikla
Álfheiður
Hörður
Oddi
þjónustu og
Steinþórsdóttir Þorgilsson
Erlingsson
þar er veitt. Að
þessari annars
sálfræðingar og sérfræðingar í klínískri sálfræði
stigs þjónustu
að er nánast daglegt brauð að klínískra sérfræðinga hefur hið
opinbera ekki viljað veita almenneinhver veki athygli á því að
sálfræðiþjónusta þeirra sem
ingi sama aðgang og að annarri
heilbrigðisþjónustu. Í mörg ár hefur
starfa á eigin stofum er ekki niðuralmenningur, fagfélög og félög sjúklgreidd með sama hætti og önnur
heilbrigðisþjónusta. Þetta er ekki
inga gert kröfur um kostnaðarþáttsíst áberandi núna þegar kosningar töku ríkisins vegna þjónustu sjálfstætt starfandi sálfræðinga. Allt
eru fram undan. Í umræðunni hefur
hefur komið fyrir ekki. Fyrir þessjafnframt verið rætt um skipulag
þjónustunnar og hvernig hún sé ari afstöðu hins opinbera hafa ekki
komið nein efnisleg rök.
sem hagkvæmust.
Stærsti vinnustaður sálfræðinga
Alþjóða heilbrigðismálastofní opinbera kerfinu er Landspítalunin (WHO) greinir þjónustustig
inn. Þar er veitt þriðja stigs þjónheilbrigðiskerfisins í þrjú stig. Á
usta. Aðgangur sjúklinga að sálfyrsta stigi fer fram grunnþjónusta
fræðingum á Landspítalanum við
sem oftast er veitt á heilsugæslustöðvum. Sérhæfð eða annars stigs innlögn eða á göngudeildum er á
svipuðum grunni og að annarri heilþjónusta án innlagnar fer að stórum
hluta fram á einkastofum. Þriðja brigðisþjónustu þar. Sama gildir um
útlagðan kostnað sjúklingsins, þar
stigs þjónusta er þjónusta sem fram
greiðir hið opinbera drýgstan hluta.
fer á fullbúnum sjúkrahúsum. Eðlilegt er að líta á þjónustu sálfræðinga
Alvarleg brotalöm
í heilbrigðiskerfinu út frá þessum
þremur stigum, en þeir starfa á þeim Það er alvarleg brotalöm á íslenska
heilbrigðiskerfinu að heimsóknir til
öllum.
sjálfstætt starfandi sálfræðinga séu
Tiltölulega fáir sálfræðingar vinna
á heilsugæslustöðvum. Þar er þó ekki niðurgreiddar af opinberum
aðilum. Þessi staðreynd leiðir til
að verða nokkur breyting sem ber
að fagna. Reynsla annarra þjóða
þess að stór hópur fólks sem glímir
sýnir að sálfræðiþjónusta á þessu við sálrænan og geðrænan vanda
fyrsta stigi mun skila umtalsverðhefur af fjárhagsástæðum ekki
aðgang að bestu meðferð geðheilum árangri. Gera má ráð fyrir að
aðgangur almennings og útlagður
brigðisþjónustunnar og þeirri sem
kostnaður sjúklings verði með sama landlæknir mælir með. Þannig
hefur efnalítið fólk eins og nemhætti og fyrir aðra þjónustu í heilsuendur framhaldsskóla eða háskóla,
gæslunni.
Allmikill fjöldi sálfræðinga rekur
öryrkjar eða fólk sem hefur misst
atvinnu tímabundið oft vegna sálsínar eigin sálfræðistofur. Þar er
góður og viðeigandi vettvangur til ræns eða geðræns vanda ekki efni á
að leita til sálfræðings á stofu. Þetta
þess að sinna þeim verkefnum sem
annað hvort eru það mörg, sértæk er óviðunandi ástand því sýnt hefur
verið fram á að hver króna sem hið
eða tímafrek að heilsugæslan getur

Þ

Það er alvarleg brotalöm á
íslenska heilbrigðiskerfinu
að heimsóknir til sjálfstætt
starfandi sálfræðinga séu
ekki niðurgreiddar af opinberum aðilum.

opinbera notar til að bæta aðgengi
að gagnreyndri sálrænni meðferð
skilar sér margfalt til baka.
Í mörg ár hafa sálfræðingar bent á
þessa brotalöm heilbrigðisþjónustunnar og hafa m.a. skotið málinu til
Samkeppniseftirlitsins og dómstóla
til að fá úr því skorið hvort ekki væri
um að ræða brot á samkeppnislögum þar sem klínískir sálfræðingar sætu ekki við sama borð og
geðlæknar vegna greiðsluþátttöku
hins opinbera í kostnaði sjúklinga
vegna meðferðar hjá þeim. Sjónarmið samkeppnisyfirvalda var að
það væri brot á samkeppnilögum
að niðurgreiða ekki viðtöl vegna
heimsókna til klínískra sálfræðinga.
Hins vegar var það endanleg niðurstaða Hæstaréttar að réttur og vilji
stjórnvalda til forgangsröðunar í
fjárlögum væri samkeppnislögum
yfirsterkari. Af þessu má því draga
þá einu ályktun að málið snúist um
pólitíska ákvörðun. Hingað til hefur
enginn viljað taka þá ákvörðun sem
við teljum sjálfgefna og löngu tímabæra.
Við fögnum þeirri umræðu sem
nú fer fram um skipulag heilbrigðiskerfisins. Þar má margt betur fara
og við undanskiljum okkur ekki
að taka þátt í þeim breytingum
sem kunna að vera skynsamlegar og nauðsynlegar. Við getum
hins vegar ekki sætt okkur við að
aðgengi og kostnaður við nauðsynlega og skynsama sálfræðiþjónustu
sjálfstætt starfandi sálfræðinga sé
með öðrum hætti en í annarri heilbrigðisþjónustu.

Þankabrot um aðskilnað
stjórnmála og atvinnulífs

E

Friðrik Rafnsson
skipar 4. sæti
Bjartrar framtíðar
í Reykjavík suður

nda þótt dægurþrasið á Alþingi
geti stundum verið þreytandi
fyrir okkur sem fylgjumst með
því í gegnum fjölmiðla hef ég nokkrar efasemdir um það sem kallað er
beint lýðræði og finnst sú umræða
oft lykta af óttalegu lýðskrumi. Eflum
heldur og styrkjum þingræðið sem
mest, komum okkur inn í tuttugustu og fyrstu öldina með því að
jafna atkvæðisréttinn, gerum þingmönnum kleift að rækta betur sambandið við kjósendur og stuðlum að
því fulltrúar okkar á þinginu verði
mun sjálfstæðari gagnvart ýmsum
sérhagsmuna- og peningaöflum og
nái betur að vinna að almannahag.
Þetta á raunar líka við um sveitarstjórnarstigið. Það hlýtur oft að
vera erfitt fyrir kjörna fulltrúa í
sveitarstjórnum að standast þrýsting umsvifamikilla atvinnurekenda,
hvað þá að standa uppi í hárinu á
þeim. Eflaust fara hagsmunir viðkomandi oft saman, en það er
væntanlega ekki einhlítt og stund-

um stangast þeir á. Þá er spurning
hvort almannahagsmunir eða hagsmunir viðkomandi fyrirtækis vegi
þyngra. Alkunna er að þurftafrekir
byggingaverktakar réðu því sem
þeir vildu ráða í Reykjavík þegar
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur héldu um stjórnartaumana
þar. Og hvor aðilinn ætli sé valdameiri í Vestmannaeyjum, útgerðarmenn þar eða bæjarfulltrúar? Eða á
Hornafirði, í Fjarðabyggð eða á Akranesi? Og hvort ætli kaupfélagsstjóri
Kaupfélags Skagfirðinga eða sveitarstjórinn þar hafi meira um málin
þar að segja? Þetta er sú prófraun
sem fulltrúalýðræðið þarf stöðugt
að þreyta. Og á því prófi hafa ansi
margir stjórnmálamenn kolfallið,
því miður, og það án þess að þeim
finnist það neitt tiltökumál.

Framlenging hagsmunaaðila
Verst er þó að horfa æ oftar upp á það
þegar þingmenn og jafnvel ráðherrar
eru nánast eins og framlenging tiltekinna fjársterkra hagsmunaaðila
sem hafa sýnt þeim eða flokknum
þeirra sérlega mikið örlæti rétt fyrir
prófkjör og kosningar og ganga síðan
erinda viðkomandi hagsmunaaðila á
þinginu leynt og ljóst.
Til að girða alfarið fyrir þennan
möguleika og verja frelsi kjörinna
fulltrúa gagnvart hagsmunaaðilum
hefur Björt framtíð ákveðið að taka

Sú gamaldags og görótta
blanda stjórnmála og atvinnulífs sem þjóðinni hefur
verið boðið upp á um árabil
grefur sífellt meira undan
fulltrúalýðræðinu og er
gróðrarstía spillingar eins og
dæmin sanna.
ekki við neinum fjárframlögum frá
lögaðilum fyrir þessar kosningar.
Ekki eru tekin lán fyrir kosningabaráttunni, en flokkurinn á lögbundin
framlög inni á bankareikningi og
þau þurfa að duga.
Sú gamaldags og görótta blanda
stjórnmála og atvinnulífs sem þjóðinni hefur verið boðið upp á um
árabil grefur sífellt meira undan
fulltrúalýðræðinu og er gróðrarstía
spillingar eins og dæmin sanna. Það
væri því mikið framfaraskref að snúa
þessari öfugþróun við, auka gagnsæi
á þessu sviði sem öðrum, eins og
Björt framtíð berst fyrir, og að mínu
mati væri heillavænlegast fyrir lýðræðið að stefna að fjárhagslegum
aðskilnaði stjórnmála og atvinnulífs.

fólk
Kynningarblað
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Stór garður er í kringum húsið og skemmtileg verönd þar sem hægt er að tylla sér með kaffið.

Gera upp gamlan
skóla á Lollandi
Ríkey Kristjánsdóttir og Reynir Skúlason seldu húsið sitt í Garðabæ
fyrir ári og fluttu til Danmerkur. Þar gerðu þau upp gamalt skólahús og
ætla sér að opna gistiheimili þar núna fyrir jól.
Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

Fjelde skole á Lollandi mátti muna
fífil sinn fegurri þegar Ríkey
Kristjánsdóttir og Reynir Skúlason keyptu skólann fyrir ári.
Húsið er 550 fermetrar að stærð,
á tveimur hæðum og byggt árið
1906. Undanfarna mánuði hafa
þau unnið hörðum höndum að því
að koma húsinu í eins upprunalegt
horf og kostur er, Reynir er smiður og sjálf segist Ríkey handlagin,
textílkennari að mennt.
„Við höfum gert þetta að mestu
sjálf og reyndar drifið hvern einasta gest sem kemur til okkar
í vinnugallann. Þetta er okkur
mikið hjartans verkefni og við
höfum misst okkur aðeins í smá-

Við höfum gert
þetta að mestu
sjálf og reyndar drifið
hvern einasta gest sem
kemur til okkar í vinnugallann.
Ríkey Kristjánsdóttira

atriðunum, ætluðum að vera búin
að opna fyrir löngu,“ segir Ríkey
en þau ætla að opna gistiheimili í
húsinu 15. nóvember.
En hvernig stendur á þessu
ævin
t ýri? „Okkur hafði lengi
langað að breyta til. Við áttum
stórt og mikið hús í Garðabæ en
lánakerfið er ekki hliðhollt heima
eins og Íslendingar þekkja. Ég

lærði textílhönnun í Danmörku á
sínum tíma og ætlaði mér alltaf
aftur út. Þegar kom að því að strákurinn okkar færi í skóla ákváðum við að nú væri rétti tíminn.
Við skoðuðum fasteignir víða en
á Lollandi reyndist fasteignaverðið ótrúlega hagstætt, við keyptum
húsið á 8 milljónir íslenskra króna!
Eins féllum við fyrir staðnum. Úti
í sveit en samt er smá húsaþyrping hér í kring. Nágrannarnir hafa
reynst hjálplegir og eru þakklátir
fyrir að líf sé komið í húsið. Sjálf
búum við í hluta hússins sem var
byggður sem kennaraíbúð.“
Ríkey segir þau hafa kolfallið fyrir húsinu þó ástandið á því
hafi verið lélegt. Húsið er hlaðið úr múrsteini, veggirnir þykkir
og hátt í fjögurra metra lofthæð.
Stór garður er í kring og þá
er stutt í allar áttir, einn og

Kennaraíbúðin er rúmgóð og björt. Á nokkrum stöðum brutu Ríkey og Reynir sig
inn að múrsteinshleðslunni.

Salurinn að fá á sig mynd.
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jeppadekkin hafa sannað sig á Íslandi
M/T merkið er þekkt um allan heim sem hágæða jeppadekk og felgur.

Stærðir 32” - 54”
Icetrack ehf. Sími 773 4334
netfang: mtdekk@mtdekk.is / www.mtdekk.is
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fyrir húsfélög og fyrirtæki, ásamt uppsetningu og
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Stigann upp á efri hæðina smíðaði
Reynir úr gömlum gólfborðum úr
húsinu.

Gömul hurð fær að halda sér og fatahengi er útbúið á skemmtilegan máta.
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Það gamla fær að njóta sín í Fjeld skole.

Ríkey segir þau hafa reynt að koma húsinu í upprunalegt horf. Stór salur er á neðri hæðinni þar sem verður setustofa og eldhús.

hálfur klukkutími
til Kaupmannahafnar, tveir til
Hamborgar og
fjórir til Berlínar. Þau hafi því
ekki hugsað sig
tvisvar um þó
hvorugt þeirra
hafi komið áður
til Lollands.
„Við hugsuð um einmitt að við
værum alveg galin
að flytja hingað, þekktum ekki sálu. En það hefur ekki
Fólk er kynningarblað
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana. Í blaðinu er
einnig hefðbundið ritstjórnarefni.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Ríkey Kristjánsdóttir og
Reynir Skúlason seldu
húsið sitt í Garðabæ
og flutt til Lollands
í Danmörku. Þar
gera þau upp
gamlan skóla og
opna gistihús fyrir
jól. myndir/Ríkey
Kristjánsdóttir

komið að sök. Það er
stanslaus gestagangur
til okkar að heiman, miklu
meiri en í Garðabæinn. Mamma

Frábært til að bæta hormónajafnvægi
fyrir konur á öllum aldri

Mulin hörfræ - rík af Lignans
Trönuberjafræ
Kalk úr hafþörungum
Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýna að konur sem hafa
mikið lignans i blóðinu eru að
meðaltali með 8,5 kg minni fitumassa
en þær konur sem skortir eða hafa
lítið af Lignans.**

SLEGIÐ Í
GEGN
Í VINSÆL
DUM
- FRÁBÆ
RÁRANGU
R

* Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University.

• Regluleg inntaka stuðlar að kjörþyngd
• Omega 3- ALA
NÝJAR
• Fjölbreyttar trefjar
UMBÚÐIR

Sunnudjass alla sunnudaga kl 20.00

Heimsklassa Djass með frábærum tónlistarmönnum í bruggsalnum okkar.
Allir velkomnir - enginn aðgangseyrir

Nánar má forvitnast um Fjelda
skole á www. fjelde.dk
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CC FLAX

Hraðréttur dagsins í hádeginu alla
virka daga 1.690.- kr

Reynis keypti sér meira að segja
hús hérna líka,“ segir Ríkey og
hlær. „Fyrstu vikurnar voru auðvitað erfiðar, sérstaklega fyrir
strákinn okkar, ókunnugt land og
nýtt tungumál. En nú er hann orðinn flugfær á dönsku og farinn að
æfa fótbolta á fullu. Ég hugsa að
það sé jafnvel einfaldara að komast fljótt inn í sveitasamfélag heldur en í stórborg. Við sjáum ekki
eftir neinu og erum bjartsýn á
framhaldið.“

PRENTUN.IS

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum.

Baðherbergi
17. október 2016

Kynningarblað Tengi | IKEA | Lagnaþjónustan

„Við erum að fá inn nýja línu frá Ifö með samfelldum vaski í borðplötu úr postulíni. Hægt er að velja um einn eða tvo vaska
eftir stærðum.“

Úrval fallegra handklæðaofna sem eru mikil prýði á vegg.

Baðherbergið tekið í gegn
Verslunin Tengi á Smiðjuvegi 76 í Kópavogi selur bæði innréttingar og tæki á baðherbergi. Magnús Andri Hjaltason, sölustjóri hjá Tengi,
segir vel hægt að taka baðherbergið í gegn fyrir gott verð og að nú sé tíminn til að ná því fyrir jól.
„Fólk vill gera vel þegar baðherbergi eru tekin í gegn. Það þarf
ekki kosta mikla peninga. Það er
hægt að fá mjög góðar vörur fyrir
sanngjarnt verð,“ segir M
 agnús
Andri Hjaltason, sölustjóri hjá
Tengi ehf.

Hönnun Arne Jacobsen
Í dag velur fólk innbyggð tæki
fyrir sturtu og bað og njóta blöndunartækin eftir Arne Jacobsen frá
Vola mikilla vinsælda í Tengi en sú
lína hefur verið í framleiðslu frá
árinu 1967. Þýska línan frá Dornbracht er einnig afar vönduð en
hana er hægt að sérpanta í mörgum tegundum. Þá segir Magnús
auðveldlega hægt að komast hjá
upphækkuðum sturtubotnum með
niðurföllum frá Unidrain.
„Sturtuniðurföllin frá danska
framleiðandanum Unidrain eru
afar vinsæl. Þau eru úr stáli og
einfalt að leggja að þeim vatnshalla þar sem þau eru staðsett við
endann í sturtunni. Enginn sturtubotn eða upphækkun heldur er
sturtan beint á gólfið. Það er þægilegt, sérstaklega þegar fólk fer að
eldast, að þurfa ekki að stíga upp í
sturtuna,“ segir Magnús.

Nýjung í hönnun salernisskála
Innbyggður klósettkassi er nánast algild regla á baðherbergjum
í dag og upphengd klósett. Tengi
selur salerni frá sænska framleiðandanum Ifö sem nýlega sendi frá
sér nýja línu, Spiral.
„Spiral línan er „rim free“ en
það þýðir að engin brún er innan í
skálinni eins og verið hefur heldur

Magnús Andri Hjaltason, sölustjóri hjá
Tengi, býður úrval tækja þegar taka á
baðherbergið í gegn. mynd/Eyþór

kastast vatnið í hring innan í skálinni. Þetta gerir klósettin miklu
einfaldari í þrifum og viðskiptavinir okkar eru afar hrifnir af þessari
nýjung. Nú eru öll klósett frá Ifö
einnig tvíbrennd við framleiðslu og
með svokallaðri Ifö cleen-húð sem
gerir öll þrif léttari og þægilegri.“

Blöndunartækin eftir Arne Jacobsen
frá Vola njóta mikilla vinsælda en
sú lína hefur verið í framleiðslu frá
árinu 1967.

Granít í borðplötum
Granítborðplötur eru vinsælar á
baðherbergi í dag og þá er handlaugin límd undir borðplötuna.
Þetta auðveldar þrif til muna. Hjá
Tengi fást baðinnréttingar frá Ifö
þar sem borðplatan og handlaugin
eru ein heild.
„Við erum að fá inn nýja línu
frá Ifö með samfelldum vaski í
borðplötu úr postulíni. Hægt er að
velja um einn eða tvo vaska eftir

„Sturtuniðurföllin frá danska framleiðandanum Unidrain eru afar vinsæl. Þau
eru úr stáli og einfalt að leggja að þeim vatnshalla þar sem þau eru staðsett við
endann í sturtunni.“

s tærðum. Innréttingarnar koma
samsettar í nokkrum litum sem
hægt er að púsla saman. Allt fylgir
með og einfalt að setja þær upp,“
segir Magnús. „Þá bjóðum við
einnig handklæðaofna í mörgum
gerðum, meðal annars frá Vola,
sem eru mikil prýði á vegg. Í versluninni eru sýnishorn af flestöllum
vörum og þá er mikið til á lager.
Annað er hægt að sérpanta en afgreiðsla sérpantana tekur þrjár til
fimm vikur. Nú er því tíminn til að
taka baðið í gegn fyrir jólin.“

Nánar á www.tengi.is
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Slakað á í
hönnunarkeri

Eins og blómi í eggi
Fyrirtækið Nella Vetrina sérhæfir sig í
fallegri ítalskri hönnun. Þetta egglaga baðker úr svörtu efni er kallað
K-Plan. Ekki væri amalegt að dýfa
líkamanum í þetta fallega ker.

Fátt veitir meiri slökun en heitt og gott bað. Þó hvaða
baðker sem er dugi til verksins minnkar það ekki
upplifunina að baða sig í fallega hönnuðu keri.

Ofið ker

Snúin skál
Þetta sérstaka baðker er einnig frá
ítalska fyrirtækinu Nella Vetrina.
Skemmtileg lögum kersins er óhefðbundin en samt einhver klassískur stíll
yfir því.

Þetta sérstaka baðker sem heitir
Otaku bath er eftir ísraelska hönnuðinn Tal Engel. Kerið er ofið úr þunnum
trjáflögum en notuð var gömul asísk
bátagerðartækni við verkið.
Egnel notaði ræmur úr aski og hlyn
og óf þær saman í plötu. Efninu var
síðan þrýst ofan í mót en gufa var
notuð til að mýkja viðinn svo hægt
væri að beygja hann. Þegar viðurinn
hafði þornað var baðkerið húðað með
trjákvoðu bæði til að styrkja það og til
að gera það vatnsþétt. Utan um kerið
sem aðeins vegur um 15 kíló er stálrammi sem heldur þessu bátabaðkeri
á réttum kili.

Cuna eftir Urquiola
Spænski hönnuðurinn Patricia Urquiola hannaði þetta
baðker fyrir ítalska merkið Agape. Koparlitur stálrammi
heldur baðkerinu uppi og gefur því sérstakan stíl.

NJÓTTU ÞESS AÐ GERA
BAÐHERBERGIÐ AÐ VERULEIKA

Baðferð í hengirúmi
FINGERS 70x120 cm
• Ryðfrítt stál

COMB 50x120 cm
• Ryðfrítt stál

JAVA 50x120 cm
• Ryðfrítt stál

miðstöðvarofnar

Vessel-baðkerið frá Splinter Works er hannað í anda hengirúms. Baðið veitir ekki
aðeins hvíld fyrir líkama heldur einnig upplyftingu fyrir sálina enda er það hálfgerður
skúlptúr á baðherberginu. Vessel-kerið, sem er úr koltrefjum, er hannað til notkunar
í sérstakri gerð baðherbergja sem þola vel bleytu enda er vatnið losað úr kerinu með
því að láta renna úr því niður á gólf og ofan í niðurfall.

hafðu það notalegt

Dönsk hönnun

Vagnhöfða 11 - 110 Reykjavík -

577 5177 - www.ofnasmidja.is

Danska hönnunarstúdíóið Norm Architects kynnti á hönnunarsýningunni í Mílanó í
fyrra línu af baðherbergishúsgögnum og fylgihlutum, meðal annars baðker og handlaug í sams konar stíl en þau standa á mjóum stálfótum. Hönnuðirnir eru stofnendur
stúdíósins, þeir Kasper Ronn og Jonas Bjerre-Poulsen, en þeir hönnuðu baðherbergislínuna fyrir ítalska baðherbergisframleiðandann Ex.t. Innblásturinn fengu þeir frá
módernískum stíl þriðja og fjórða áratugarins, sér í lagi frá viktoríönskum blómapottum sem notaðir voru í vetrargörðum.

Útgefandi

Veffang

Umsjónarmaður auglýsinga

Ábyrgðarmaður

365 miðlar ehf. | Skaftahlíð 24 | s. 512 5000 | fax 512 5301

visir.is

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

Svanur Valgeirsson

Kynningarblað Baðherbergi
17. október 2016

Skúffu- og skápaplássið nýtist sérstaklega vel í IKEA baðinnréttingum
og snjallir aukahlutir fullkomna skipulagið.

Lítið pláss er engin afsökun. Baðherbergið getur verið snyrtilegt og glæsilegt þótt
fermetrarnir séu fáir
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Handklæði í sama stíl og fallegir aukahlutir setja baðherbergið í sparibúning – á
hverjum degi

Vel hannað baðherbergi með snjöllu skipulagi rúmar allt sem fylgir fjölskyldunni, og er líka notalegur staður fyrir dýrmætar
dekurstundir.

Dagurinn byrjar og endar á baðinu
Hvert einasta heimili þarf baðherbergi. Það er í aðalhlutverki í upphafi dagsins og þegar honum lýkur og þar er notalegt að eiga
dekurstund í einrúmi þegar tími gefst til. Allir heimilismenn nýta sér aðstöðuna og því þurfa misjafnar þarfir og misjafn smekkur að fá sitt
pláss. Það er því um að gera að vanda valið og hugsa innréttingar og aðstöðu út frá ólíkum þörfum og hverju heimili fyrir sig.
„Við endurnýjuðum baðdeildina
okkar í fyrra og ég leyfi mér að
fullyrða að við eigum baðinnréttingu fyrir allar tegundir baðherbergja, stór og smá,“ segir Hulda
Bryndís Óskarsdóttir sölustjóri.
„Meðalstærð baðherbergja hér
á landi er meiri en víða annars
staðar en þó eru þau flest þannig að það þarf að nýta plássið
sem allra best.“ Hulda Bryndís
segir að fyrir utan mikið úrval
sé sérstaða IKEA innréttinganna
hönnun sem gefi meira skúffu- og
skápapláss. „Sem þýðir að vatnslásinn og tengingar fara bak við
skúffuna og þá þarf ekki að taka
út fyrir þeim og sóa plássinu um
leið. Við eigum svo innréttingar
í nokkrum stílflokkum, bæði sígildar og nútímalegri.“

Snjöll nýting á takmörkuðu plássi
IKEA er þekkt fyrir að sinna
litlum rýmum vel þannig að
plássið nýtist til fulls, og baðherbergin eru þar engin undantekning. „Staðreyndin er sú að baðherbergi eru oft lítil og með takmarkaðar hirslur. Með nettum
innréttingum og snjöllum aukahlutum er þó hægt að koma ótrúlega miklu fyrir í litlu rými. Það
þarf bara smá útsjónarsemi og
IKEA sér um það.“ Hún nefnir
vörulínur eins og LILLANGEN og
TYNGEN í því samhengi. Þær séu
nettar og með minni handlaug, og

Meðalstærð baðherbergja hér á landi er
meiri en víða annars
staðar en þó eru þau
flest þannig að það þarf
að nýta plássið sem allra
best.


Hulda Bryndís Óskarsdóttir

henti því sérstaklega vel þar sem
plássið er af skornum skammti.
„GODMORGON er svo vinsælasta línan okkar, enda sígild, og
henni tilheyrir breitt úrval af
vegg- og vaskaskápum í nokkrum litum, speglum og lýsingu.“
Henni fylgi 10 ára ábyrgð, eins
og öllum blöndunartækjum. Þau
séu öll með sérstökum vatnssparandi búnaði sem noti minna vatn
án þess að draga úr þrýstingi, og
séu því umhverfisvæn. Lögð sé
mikil áhersla á umhverfisvernd
við hönnun IKEA vara og með
því að skipta alfarið yfir í LED
lýsingu í fyrra hafi verið stigið
stórt skref í þeim málum. „LED
lýsingin er líka mun meðfærilegri
og býður upp á aukna möguleika

við hönnun, og þess má sjá merki
í baðlýsingunni okkar.“

Einföld uppsetning
Hulda Bryndís segir uppsetningu
á innréttingunum einfalda og því
á flestra færi að sjá um hana, en
viðskiptavinir geti þó valið úr mismunandi þjónustuleiðum ef þeir
vilji það heldur. „Home Planner
teikniforritið er aðgengilegt á
vefnum okkar og þar er gott að
byrja að hanna og prófa sig áfram
með liti og útlit. Næsta skref er
svo að koma í verslunina og forritið heldur utan um öll vörunúmer svo ekkert gleymist. Eins og
með önnur herbergi heimilisins þá
er það einkenni baðdeildar IKEA
að þar má finna nánast allt inn á
baðherbergið, frá innréttingu til
þvottastykkja og ilmkerta.“ Vefnaðarvaran sé mikilvæg til að skapa
hlýleikann. „Það gerir strax mikið
að hafa mjúk handklæði í stíl eða
aukahluti fyrir sápu og tannbursta
í sama lit til að endurnýja baðherbergið örlítið, þótt ekki sé ætlunin
að taka allt í gegn.“

Bæklingur á leiðinni
Hulda nefnir að lokum að nýr baðbæklingur sé væntanlegur frá
IKEA síðar í mánuðinum og þar
geti allir áhugasamir fengið góðar
hugmyndir og innblástur fyrir baðherbergið, hvort sem ætlunin sé að
taka lítil skref eða endurnýja allt.

Líflegir litir og vefnaðarvara gera baðherbergið persónulegra.
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Osb plötur og
ódýrar flísar
Sigríður Arngrímsdóttir, arkitekt hjá Arkþingi, hannaði
skemmtilegt baðherbergi í íbúð á Akureyri með litlum
tilkostnaði. Hún ráðleggur þeim sem hyggja á
framkvæmdir að undirbúa sig vel og gera verkáætlun.
Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

„Ég ákvað að nota ekki alveg hefðbundin efni þar sem baðherbergið er í þessu tilfelli í Airbnb-íbúð,
en gera þetta samt öðruvísi og
flott og á sem einfaldastan hátt.
Það þurfti líka að halda kostnaði
í lágmarki,“ segir Sigríður Arngrímsdóttir arkitekt en hún hannaði skemmtilegt baðherbergi í lítilli íbúð á Akureyri.
Osb-spónaplötur voru notaðar á
einn vegg og látið skína í plöturnar fyrir ofan flísalögn.
„Osb er skemmtilegt efni en
gróft og má til dæmis ekki nota
inni í sturturýminu sjálfu. Við
pússuðum yfir plöturnar og svo
var lakkað vel yfir. Við héldum
klósettinu sem var fyrir og einnig vaskinum. Gólfið var flotað og
lakkað og steyptur vatnshalli í
sturtuna. Svo settum við upp gler á
milli. Á veggina völdum við klassískar hvítar 20 x 20 flísar sem fást
mjög víða og eru yfirleitt á góðu
verði. Það má leika sér með munstur í flísalögninni,“ segir Sigríður.
Beðin um góð ráð þegar gera á

upp baðherbergi segir hún ódýrustu leiðina vera að mála herbergið. Þá sé skemmtilegt að lífga upp
á ljós rými með litum, svo sem
snögum en það gerði hún á baðherberginu á Akureyri. Þá sé sniðugt að láta pólýhúða handklæðaofn
í frísklegum lit til að setja svip á
baðherbergið.
Huga verði að geymsluplássi
undir handklæði, snyrtivörur, hárblásara og önnur tæki sem notuð
eru inni á baði.
Aðalatriðið sé hins vegar að
undirbúa sig vel áður en hafist sé
handa við framkvæmdir á baðherbergi.
„Breytingar á baðherbergi geta
orðið kostnaðarsamar ef eitthvað
kemur upp sem ekki var vitað
áður, til dæmis skemmdir eða einhverjir gallar. Besta ráðið er að
vera vel undirbúinn og gera sér
grein fyrir hvað verið er að fara
út í áður en byrjað er. Ákveða hvað
á að gera og hvernig, hvaða tæki
á að kaupa og gefa sér tíma til að
skoða hvað hlutirnir kosta til að
vera með sæmilega hugmynd um
heildarkostnað. Fara á milli staða
og gera verðsamanburð og svo er
nauðsynlegt að vera í sambandi
við góða og trausta iðnaðarmenn.“

Besta ráðið er að vera vel undirbúinn og gera
sér grein fyrir hvað verið er að fara út í áður
en byrjað er. Ákveða hvað á að gera og hvernig,
hvaða tæki á að kaupa og gefa sér tíma til að skoða
hvað hlutirnir kosta. Sigríður Arngrímsdóttir

Upprunalegt salerni og vaskur fengu að halda sér, gólfið var
flotað og steyptur vatnshalli í sturtuna.
Mynd/ Helgi Steinar Halldórsson

Lífga má upp á ljós baðherbergi með litlum hlutum í lit.

HÁGÆða DaNSKar

BAÐHERBERGIS-

iNNrÉttiNGar

styrkur - ending - gæði

Fjölbreytt úrval aF hurðum, Framhliðum,
klæðningum og einingum

Þitt er valið

Þú velur að kaupa innréttinguna í
ósamsettum einingum, eða lætur okkur um
samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst við
líka uppsetningu og endanlegan frágang.
Fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

Skemmtilega útfært baðherbergi eftir Sigríði Arngrímsdóttur arkitekt. Osb-plötur voru notaðar í einn vegg. Hvítar
flísar koma skemmtilega út á grófum fletinum.

Opið:
Mán. til föstudaga kl. 09 til 18
Laugardaga kl. 11 til 15

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Kisuskálar
úr kókflöskum
Tómar plastflöskur undan gosi
geta nýst í skemmtilegt föndur og auðveldlega má umbreyta
þeim í sætar skálar undir smáhluti eins og eyrnapinna, bómullarhnoðra, snyrtivörur eða lítil
blóm. Á síðunni brudiy.com er að
finna margar sniðugar hugmyndir að endurvinnslu og meðal annars af krúttlegum kisuskálum úr
plastflöskum.
Til verksins þarf beittan hníf
eða skæri, sprey í skemmtilegum lit, tússliti og fínan sandpappír.
Teiknið línu neðarlega á flöskuna. Ef búa á til sæta dýraskál
skal teikna eyru, til dæmis kattareyru, músar- eða bangsaeyru
og jafnvel skott.
Skerið eftir línunni eða klippið og pússið yfir kantana með
sandpappírnum og aðeins yfir
allt yfirborð skálarinnar svo
spreyið grípi vel.
Spreyið skálina í viðeigandi
lit. Þegar liturinn er orðinn þurr
er hægt að teikna andlit á skálina, líma á hana límmiða eða
skreyta að vild.
Þá gæti verið sniðugt að stinga
fjögur göt í kantinn á skálinni,
hvert á móti öðru og binda snæri
í götin til að búa til hangandi
blómapott.

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK

FASTEIGNIR.IS
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

42. tbl.

Mánudagur 17. október 2016

Seld
Seld

Frum

Seld
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

Kristján
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
Hlíðasmári
201
afhendist
fullbúið að2,
utan,
lóðKópavogur.
fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðherbergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Benedikt
Ólafsson

skjalagerð

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín Helga Snorradóttir
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur /
löggiltur
fasteignasali
Sími 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Sölufulltrúi
Sími 897 6717

Fjölskylduhús með aukaíbúð

Háholt
Pétur sími 897
004714,ogMosfellsbær
Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
Sími: 588 5530 •
verða
á
staðnum
og taka á• móti áhugasömum
berg@berg.is www.berg.is
GSM 897 0047

Heimili fasteignasala hefur
Berg
fasteignasala,
Háaleitisbraut
til58
sölu sérbýli á góðum
Pétur Pétursson
Sími
588fasteignasali
5530 • Netfang: berg@berg.is
lögg.
stað í Seljahverfi. Eignin
Petur@berg.is
Pétur
Pétursson lögg. fasteignasali
er tengihús á þremur

hæðum, teiknað af Kjartani
Háholt 14, Mosfellsbær
Orrahólar.
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
Sveinssyni.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V. 23,9 m. 1997
Eldhús með
borðkrók.
Björtfm.
stofa með útgengi á stórar
Húsið er skráð
alls
316,7
yfirbyggðar
svalir í fm
suðurog
.Eikarparket.
Íbúðarrými
er 288,4
bíl V. 23,8 m. 8305
Petur@berg.is

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598











Bæjargil.

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

Jörðin Tjaldanes í Mosfellsdal
5 íbúðarhús á 3 hektara landi við Þingvallaveginn ásamt 5 hektara landspildu, sem tengist
landinu. eignirnar bjóða upp á ýmis tækifæri, t.d.
tengt ferðaþjónustu eða landbúnaði. Meðfram
landinum renna árnar Kaldakvísl og suðurá. Á
landinu eru 5 húseignir sem allar eru nýttar sem
íbúðarhús í dag, samtals 1.038 m2.
Óskað er eftir tilboði í eignirnar.

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

Fannafold 53 - 112 Reykjavík

Hringdu og bókaðu skoðun

falleg og vel skipulögð 197,6 m2 efri sérhæð
með bílskúr í tvíbýlishúsi. eignin er skráð
197,6 m2, þar af íbúðarrými 158,8 m2 og
bílskúr 38,8 m. auk þess er sólskáli sem er
ekki í fermetratölu eignarinnar. eignin skiptist
í fjögur herbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, eldhús, samliggjandi stofur og
sólskála. bílskúrinn er rúmgóður með tveimur
innkeyrsluhurðum. Gott skipulag og fallegt
útsýni. tvennar svalir. stórt hellulagt bílaplan
með hitalögn. V. 65,8 m.

Gerplustræti 24 – 270 Mosfellsbær
fallegar og vel skipulagðar íbúðir í nýju
fjölbýlishúsi við Gerplustræti 24 í Mosfellsbæ. bílastæði í opnum bílakjallara.
íbúðirnar afhendast fullbúnar með hth
innréttingum, harðparketi á gólfum, en gólf
baðherbergis og forstofu eru flísalögð.

Laus strax

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

skúr 28,3 fm. Húsið er með um
80 fm, 3ja herbergja aukaíbúð
arrými á 1. hæð.
Góðar suðursvalir eru ofan
á bílskúr, sólpallur og vestur
svalir af efstu hæðinni. Garð
urinn er fallegur, afgirtur og
snýr í suður. Bílaplan er upp
hitað og hellulagt.
Gengið er inn á 1. hæð í
forstofu. Gengið er
Einbýlishús á Breiðdalsvík. flísalagða Klapparhlíð.
Hvammabraut.
Móaabarð. Hafna
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
Mjög falleg 113
fm. endaíbúð
í fallegu
Góð
fm.hæðinni
á fyrstu hæð
í vinsælu fjölbýli við
195 fm. einbýli við Móabarð
Búiðhæð
er að
breyta hluta
af113
fyrstu
í aukaíbúð.
upp teppalagðan
stiga
á 2. á 3. og efstu
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
fjölbýlieru
meðstórar
sér inngangi.
Fallegar innréttingar. Stór og björt
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð
flott eldhús og baðherbergi. L
hæðina. Þar
stofur
Upprunalegar
heilleg
er með
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. inni.
Flott baðherbergi
herbergien
og rúmgóð
stofa. Lausglugga.
strax. V. 22Aukaíbúðin
m. 8648
og rúmgott
eldhús ásamt
ar
og
vandaðar
innréttingar.
tveimur
svefnherbergjum,
eign. V. 9,8 m. 8623
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635
þvottahúsi og kaldri geymslu.
Innangengt er í góðan bíl
fataherbergi, stofu, opnu eld
Úr stofu er gengið út á svalir í
húsi og baðherbergi með
skúr á fyrstu hæð.
suður og út í bakgarðinn. Í risi
sturtuklefa.
Fyrstu hæðinni hefur verið
eru fjögur stór svefnherbergi
breytt frá upprunalegri teikn
og baðherbergi.
Allar upplýsingar veitir
ingu. Gerð var aukaíbúð með
Úr risi er gengið út á vestur
Bogi Molby Pétursson
því að minnka holið og opna
svalir með góðu útsýni.
óuppfyllta rýmið og setja upp
löggiltur fasteignasali.
Geymsluloft er undir súð

Stórikriki 1 - 270 Mosfellsbær

Laus við kaupsamning

Lindarbyggð. Mo

Hringdu og bókaðu skoðun
falleg og rúmgóð 102,7 m2, 2-3ja herbergja
íbúð með fallegu útsýni á 1. hæð í lyftuhúsi.
íbúðin skiptist í tvö herbergi, forstofuhol,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu.
stór sérgeymsla í kjallara. V. 35,7 m.

Gerplustræti 16, íbúð 201 - 270 Mosfellsbær
falleg 106,6 m2, 4ra herbergja íbúð með
sérinngangi á 2. hæð í fjölbýlishúsi, ásamt
bílastæði í opnum bílakjallara.

Gerplustræti 27 - 270 Mos.

fallegar hth innréttingar, harðparket á gólfum,
en gólf baðherbergis og forstofu eru flísalögð.
V. 39,7 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
falleg og rúmgóð 116,9 m2, 3ja herbergja
íbúð með glæsilegu útsýni á efstu hæð,
ásamt bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi.
fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegt
útsýni. Gólfhiti. v. 41,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Efstaland 18 - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 165,2 m2 endaraðhús á tveimur
hæðum með glæsilegu útsýni.

Laus strax

Bjartahlíð 11 - 270 Mosfellbær

eignin er fullbúin með gólfefnum innnan íbúðar
(ekki gólfefni á geymslu og bílskúr)
húsin standa á góðum stað hátt í hverfinu.
V.Bugðufljót
57,9 m.

- Lóðir undir atvinn-

3ja herbergja 99,3 m2. V. 37,9 m.
3-4ra herbergja 108 m. V. 39,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Ljárdalur - 116 Kjalarnes
138,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt ca. 30 m2 bílskúr á 3.974 m2
eignarlóð við ljárdal á Kjalarnesi. húsið
skiptist í: nerðri hæð: forstofugang, svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús
og stofu. efri hæð: Þrjú svefnherbergi,
hol og baðherbergi sem er óinnréttað. v.
39,5 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun
Með bílskúr

Hringdu og bókaðu skoðun

rúmgóð og björt 108,6 m2, 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð, ásamt 28 m2 bílskúr. V. 39,9 m.

Vogatunga 80 - 270 Mos.

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
fokhelt 160,4 m2 raðhús á einni hæð með
bílskúr. skipulag er mjög gott og fer hvergi
fermetri til spillis. V. 36,9 m.

Bugðufljót - Lóðir undir atvinnuhúsnæði

Laus strax

lóðir undir atvinnuhúsnæði á
leirvogstungumelum í Mosfellsbæ.
flott staðsetning rétt við vesturlandsveginn og
leirvogsá.

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

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs
Grundarland.

Smárarimi.
Glæsilegt 237,5 fm. einbýlishús á einni hæð í
Grafarvogi. Húsið stendur á 784,0 fm. afgirtri lóð
með stórum nýjum viðarveröndum til suðurs með
heitum potti og tveimur rafdrifnum markísum og
nýrri hellulögn fyrir framan hús með hitalögnum
undir. Mjög mikil lofthæð er í stórum hluta hússins
og innfelld lýsing í loftum víða. Massívt Iberero
parket er á flestum gólfum og eldhús er nýlega
flísalagt og með gólfhitalögnum undir.

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 255,4 fm.
einbýlishús á einni hæð á virkilega fallegri, gróinni
og vel hirtri lóð á einstökum stað neðarlega í
Fossvogi.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum
árum, m.a. gólfefni, baðherbergi, eldhús, raflagnir
o.fl. Nýtt þak var sett á húsið árið 1989.
Mögulegt er að hafa allt að 5 svefnherbergi í
húsinu.

Eignin er virkilega vönduð í alla staði og er í
góðu ástandi að innan og utan.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Verð 82,9 millj.

Fellsás- Mosfellsbæ. Parhús. Tvær íbúðir.

Grenibyggð – Mosfellsbæ

267,7 fm. parhús á tveimur hæðum á glæsilegum
útsýnisstað í Mosfellsbæ með innbyggðum 33,3
fm. bílskúr. Búið er að loka á milli efri og neðri
hæðar og er nýtt í dag sem sitthvor hæðin. Auðvelt
er að opna aftur á milli hæða. Auk þess er búið að
útbúa 32,2 fermetra stúdíó íbúð undir bílskúr með
baðherbergi og eldunaraðstöðu. Aukin lofthæð er á
efri hæð eignarinnar og svalir til vesturs.

Glæsilegt og vel byggt 221,0 fm. einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr (45,3 fm) á
einstökum stað við skógarjaðar í Mosfellsbæ.
Einstaklega glæsileg lóð með fallegum gróðri og
stór suður viðarverönd með heitum potti. Gegnheilt
olíuborið eikarparket og flísar á gólfum.
Aukin lofthæð er í holi og stofum með innfelldri
lýsingu.

Eignin er í enda botnlanga með óhindruðu útsýni yfir sundin, Snæfellsjökul og Esjuna.

Húsið er teiknað af Ingimundi Sveinssyni arkitekt.

Verð 64,9 millj.

Óðinsgata 9. Heil húseign auk bakhúss.

Verð 89,5 millj.

Súlunes – Garðabæ.
Mikið endurnýjuð um 320,0 fm. húseign á
þremur hæðum að meðtöldu 77,0 fm. bakhúsi
við Óðinsgötu 9. Rekin hefur verið heimagisting
í heildareigninni um áratugaskeið undir nafninu
Óðinn gistiheimili. Eignin hefur verið mjög mikið
endurnýjuð að innan og utan á sl árum og er í
góðu ástandi. Svalir útaf 2. og 3. hæð hússins
til suðurs eru nýlegar sem og brunastigi á baklóð
hússins. Á lóðinni er stór og nýleg viðarverönd á
milli fram og bakhúss.

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

Heimasíða gistiheimilisins fylgir með
í kaupunum, www.odinnreykjavik.com

Verð 89,9 millj.

Vatnsstígur 22. 4ra herbergja útsýnisíbúð. Aðeins tvær íbúðir á hæð.
Afar glæsileg og mjög vönduð 183,2 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi fremst við sjóinn
á Vatnsstíg auk sér bílastæðis í kjallara. Gólfsíðir
gluggar eru í stofum og eldhúsi og nýtur útsýnis frá
íbúðinni út á sundin. Úr stofum er útgengi á 61,2
fm. þaksvalir með harðviðargólfi og skjólveggjum
úr gleri og úr eldhúsi og hjónaherbergi er útgengi
á mjög rúmgóðar og skjólsælar suðursvalir. Íbúðin
er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt.

Verð 145,0 millj.

Fiskislóð. Glæsilegt loft / vinnustofa - endabil
Glæsilegt 86,2 fm. vinnustofu / Loft á 2. hæð
auk um 30,0 fm. millilofts, sem ekki er getið hjá
Fasteignaskrá Íslands, samtals er eignarhlutinn
því um 120,0 fm. að stærð. Eignin er innréttuð á
afar vandaðan og smekklegan hátt. Öll gólf eru
flotuð og lökkuð og gólfhitalagnir eru á aðalhæð.
Mjög mikil lofthæð er í eignarhlutanum eða um 5,0
metrar og eru öll loft hvítmáluð. Gluggar eru í tvær
áttir þar sem um endabil er að ræða.
Staðsetning: er virkilega góð á einum eftirsóttasta stað borgarinnar þar sem mikil uppbygging hefur átt sér stað undanfarin ár.

Verð 46,9 millj.

LUNDUR 25 – KÓPAVOGI
NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS
Glæsilegt 5 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 25 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 111,0
fermetrum upp í 179,2 fermetra og verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás
og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Afhending íbúðanna er í mars/apríl 2017.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

LANGALÍNA 20 - 26, SJÁLANDI GARÐABÆ
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.
Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar
verða ýmist með svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
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VÆTTABORGIR 6

Lynghagi 16. 3ja herbergja með sérinngangi. Laus strax.

Vættaborgir 6. 4ra herbergja endaíbúð.

Vel skipulögð 86,8 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi í vesturbænum. Mögulegt væri að opna út úr stofu og gera verönd á lóð
til suðurs. Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á sl árum, m.a. baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki, nýtt parket á allri íbúðinni, raflagnir og rafmagnstafla. Stétt í kringum húsið er nýleg. <B>Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Virkilega falleg 103,9 fm. endaíbúð með sérinngangi, gluggum í þrjár áttir og suðursvölum á 2. hæð, efstu hæð. Íbúðin skiptist
í forstofu, tvö svefnherbergi (auðvelt að bæta við þriðja sem var opnað við stofu), eldhús, baðherbergi, þvottahús, stofa og
góðar suðursvalir. Húsið lítur vel út og að sögn eiganda hefur það fengið gott viðhald í gegnum árin. Afar fallegt útsýni út á
sundin og að Akranesi og Esjunni. Góð staðsetning í stuttri fjarlægð frá skólum, verslun og þjónustu. Útivistarsvæði eru
í næsta nágrenni, golfvöllur og ýmis afþreying í Egilshöll, allt í göngufjarlægð.

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

Verð 38,9 millj.

4RA HERBERGJA
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

Verð 37,9 millj.

3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA
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MELHAGI 8. RISÍBÚÐ. SVALIR TIL SUÐAUSTURS.

TJARNARMÝRI 15- SELTJ.NESI. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

GRANASKJÓL 12. NEÐRI HÆÐ.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og vel skipulögð 87,5 fm. risíbúð með svölum til suðausturs í fjórbýlishúsi.
Rúmgóðar og bjartar skiptanlegar stofur. Tvö herbergi. Eldhús með hvítum viðarinnréttingum. Í ár var skipt um stærstan hluta glers og gluggar málaðir. Raflagnir og
tafla fyrir íbúð eru nýleg. Frábær staðsetning, stutt í skóla, íþróttasvæði KR og aðra
þjónustu.
43,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og björt 72,7 fm. íbúð á 3. hæð með rúmgóðum suðvestursvölum auk sér
geymslu í kjallara og sér bílastæðis í bílageymslu. Úr stofu og eldhúsi nýtur útsýnis
að Bessastöðum, Reykjanesi og til sjávar. Tvö herbergi. Húsið að utan er í góðu
ástandi og lóð hússins er falleg, ræktuð og fullfrágengin.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45
Vel skipulögð 93,8 fm. íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi við Granaskjól. Rúmgóð stofa,
eldhús með fallegum hvítum innréttingum, rúmgott hjónaherbergi og eitt barnaherbergi. Ofnalagnir eru nýjar og ofnar að hluta. Raflagnir eru yfirfarnar og endurbættar.
Frábær staðsetning, stutt í skóla og íþróttasvæði KR.

39,9 millj.

34,9 millj.

4RA - 5 HERBERGJA

2JA HERBERGJA

Óskum eftir öllum
stærðum og gerðum
eigna á söluskrá
GRETTISGATA. SUÐURSVALIR.
Falleg og björt 131,5 fm. íbúð með góðum suðursvölum á 2. hæð í 4 íbúða fjölbýlishúsi við Grettisgötu. Möguleiki er að bæta við þriðja svefnherberginu á kostnað
geymslubúrs og hluta af holi líkt og upphaflega teikningar gera ráð fyrir. Rúmgóðar
samliggjandi stofur með stórum gluggum til suðurs. Sérgeymsla fylgir eigninni auk
útleiguherbergis í risi sem er í sameign þriggja íbúða í húsinu.
44,9 millj.

Skoðum og verðmetum
samdægurs

LJÓSAKUR – GBÆ. JARÐHÆÐ M. SÉRINNGANGI.
Afar glæsileg 74,9 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi og stórum suðursvölum í
nýlegu og vönduðu 6 íbúða húsi. Aðgengi að íbúðinni er mjög gott þar sem gengið
er beint inn af jarðhæð og engir þröskuldar eru í íbúðinni. Íbúðin er öll innréttuð á
vandaðan og smekklegan hátt með vönduðu parketi á gólfum og sérsmíðuðum
innréttingum frá Axis í eldhúsi og baðherbergi.
37,5 millj.

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

LINDARGATA. HÆÐ OG KJALLARI MEÐ SÉRINNGANGI.

NAUSTABRYGGJA.

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.

57,6 fm. íbúð með sérinngangi auk 155,0 fm. rýmis í kjallara, samtals 212,6 fm.
Hægt er að ganga í rými í kjallara beint úr íbúð og einnig frá sameign hússins. Kjallari er mjög stór sem mætti nýta sem framlengingu á íbúð eða sem vinnuaðstöðu
og er hluti hljóðeinangrað sem stúdíó. Einungis 5 íbúðir í húsinu. Gengið úr stofu á
steypta lokaða verönd sem nýtist tveimur íbúðum jarðhæðar.
38,9 millj.

Afar glæsileg 113,3 fm. íbúð á 2. hæð við Naustabryggju 23 auk sér bílastæðis
í bílageymslu. Íbúðinni fylgir einnig 7,0 fm. sér geymsla. Íbúðin er öll innréttuð á
afar vandaðan og smekklegan hátt með sérsmíðuðum innréttingum og vönduðu
hnotuparketi á gólfum. Loft í íbúðinni eru tekin niður að hluta og með innbyggðri
lýsingu. Allar innihurðir eru hvít sprautulakkaðar.
44,9 millj.

Glæsileg 112,5 fm. íbúð með vestursvölum á 1. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi.
Sér bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan
máta. Stórir gólfsíðir gluggar til vesturs í stofu og svefnherbergi. Svalir eru með tréfjölum og svalalokun.

54,9 millj.

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

Sverrir Kristinsson, Guðmundur
lögg. fasteignasali Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þórarinn M.
Magnea S.
Geir Sigurðsson,
Friðgeirsson,
Sverrisdóttir, MBA, viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali, lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
sölustjóri

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

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

BARMAHLÍÐ 48- 105 REYKJAVÍK

Brynja Björg
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur
fasteignasali

G. Andri
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
hdl., löggiltur
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Ásdís H.
Júlíusdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

BIRKIMELUR 10B- 107 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Eignin er 80,4 fm, 3ja herbergja stórglæsileg íbúð á 2. hæð í fallegu, vel viðhöldnu og frábærlega staðsettu fjölbýlishúsi á Melunum. Stutt í grunnskóla og leikskóla svo og háskóla. Fjölbýlishúsið er fallegt og vel
viðhaldið. Íbúðin var endurnýjuð 2011 á vandaðan hátt með sérsmíðuðum innréttingum, skápum, hurðum,
tækjum og raflögn. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Opið hús mánudaginn 17. okt. n.k. milli 17:15 og
17:45. V. 39,9 m.

ÚTHLÍÐ 6

HÓLAVALLAGATA 13

105 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

Fimm herbergja samtals 179 fm neðri hæð með sér
inngangi og bílskúr. Íbúðarrými er skráð 144 fm og bílskúr
35 fm. Hæðin skiptist m.a. í tvær samliggjandi stofur með
rennihurð á milli og þrjú herbergi þar af eitt forstofuherbergi. Suðursvalir. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Opið hús þriðjudaginn 18. okt. n.k. milli 17:15 og 17:45.
V. 57,5 m.

Glæsilega samtals 200,3 fm efri hæð með bílskúr í fallegu
3-býlishúsi. Hæðin skiptist m.a. í tvær samliggjandi glæsilegar stofur, þrjú herbergi og þrjú baðherbergi. Í kjallara
fylgir herbergi með aðgangi að snyrtingu. Tvennar svalir.
Einstök staðsetning við Landakotstún. Verð 86,5 millj.

KLUKKUVELLIR 19

RÉTTARHOLTSVEGUR 89

221 HAFNARFJÖRÐUR

108 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja efri hæð í 4-býlishúsi í Hlíðunum. Bílskúr tilheyrir.
Eignin er skráð samtals 131,5 fm, þar af íbúðarrými 105,5 fm og bílskúr 26 fm. Íbúðin skiptist m.a. í
stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og þrjú herbergi. Góðar svalir útaf borðstofu. Húsið er teiknað
af Sigvalda Thordarson arkitekt. Opið hús mánudaginn 17. okt. n.k. milli 17:15 og 17:45.
V. 49 m.

UNUFELL 12 - 111 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Raðhús á einni hæð samtals 159,3 fm. Íbúðarrými er skráð 137,7 fm og bílskúr 21,6 fm. Fjögur svefnherbergi,
stofa og sjónvarpshol. Baðherbergi og þvottahús. Suðurverönd og góður garður. Undir húsinu er kjallari sem
er óinnréttaður. Húsið var klætt að utan og þak yfirfarið fyrir ca 3. árum . Mjög góð staðsetning og miklir möguleikar. Opið hús þriðjudaginn 18. okt. n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 43,8 m.

Fallegt 187 fm raðhús með innbyggðum bílskúr. Húsið
sem er á einni hæð skiptist í forstofu, gestasnyrtingu,
stofu með opnu eldhúsi, sjónvarpsstofu, þrjú góð herbergi, baðherbergi, innbyggðan bílskúr og þvottaherbergi
(geymsla). V. 53,9 m.

Vel staðsett ca 112 fm raðhús á þremur hæðum á þessum
eftirsótta stað. Nýlegir gluggar, þrjú svefnherbergi og
björt stofa með útgangi út í sérgarð. Opið hús þriðjudaginn 18. okt. n.k. milli 17:00 og 17:30. V. 43,5 m.

KLAPPARSTÍGUR 3

MÁNATÚN 17

VÖLVUFELL 46

SIGLUVOGUR 17

101 REYKJAVÍK

105 REYKJAVÍK

111 REYKJAVÍK

104 REYKJAVÍK

Falleg og mikið uppgerð 109,4 fm 4ra herbergja íbúð á 4.
hæð í álklæddu fjölbýlishúsi. Eignin er björt með fallegu
eldhúsi og baðherbergi. Parket og flísar á gólfum og
þvottahúsi innan íbúðar. Opið hús mánudaginn 17. okt.
n.k. milli 17:15 og 17:45. Verð 29,5 millj.

Björt og falleg 3ja herbergja 86,1 fm risíbúð í tvíbýlishúsi
á góðum og rólegum stað í botnlangagötu. Íbúðin skiptist
í hol með geymslu inn af, tvö svefnherbergi, eldhús,
bað og stofu. Svalir eru til vesturs. Íbúðin er laus við
kaupsamning. V. 34,9 m.

OPIÐ
HÚS

3ja herbergja 118,9 fm glæsileg íbúð með útsýni til sjávar
og fjalla. Yfirbyggðar góðar svalir til vesturs. Stæði í
lokaðri bílageymslu. Lyfta og húsvörður í húsinu. Íbúðin
er laus við kaupsamning.V. 55,9 m.
Gunnar J. Gunnarsson lögg. fast.sali veitir nánari
upplýsinga s: 695 2525, gunnar@eignamidlun.is

Fullbúin, glæsileg 2ja herb. 91,4 fm. í nýju lyftuhúsi, auk
stæðis í bílageymslu. Mjög góð staðsetning í suðurenda.
Opið hús Mánatún 17 íb. 312 mánudaginn 17. október
milli kl 17:00 og 17:30 V. 43,9 m.

OPIÐ
HÚS

EFSTI-DALUR LÓÐ 1C 801 SELFOSS

HAUKANES 12 - 210 GARÐABÆ

Fallegur og vel staðsettur 82,9 fm sumarbústaður í Efstadalsskógi í Bláskógabyggð. Fallegt umhverfi, mikill
trjágróður, skjól og útsýni. Hitaveita. Lokað svæði - hlið. Bústaðurinn er í rúmlega klukkutíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, 13 km eru á Laugarvatn, 12 km í Reykholt og 18 km að Geysi í Haukadal og í Skálholt.
Efstidalur II er í göngufæri en þar er eitt besta sveitaveitingahús landsins og vinsæl ísbúð. Golfvellir eru á
Laugarvatni og í Úthlíð (8 km) og 18 holu vellir á Flúðum (23 km) og á Kiðjabergi (40 km). Bústaðurinn skiptist
í anddyri, þvottahús/skáp, hol, tvö stór herbergi, stofu, eldhús og borðstofu og risloft. Útigeymsla.
V. 24,4 m.

GRANDAVEGUR 47

MELHAGI 20

107 REYKJAVÍK

107 REYKJAVÍK
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Falleg 85,2 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með útsýni til
vesturs. Íbúðin er fyrir félagsmenn í Félagi eldri
borgara (60 ára og eldri) . Sér þvottaherbergi er í íbúð.
Góðar svalir. Mikil og góð sameign. Opið hús þriðjudaginn 18. október milli kl 12:15 og 12:45 íb. 0202. V. 35 m.,

Mjög góð og vel skipulögð 94,1 fm 4ra herbergja íbúð á
2. hæð með sér inngangi af svalagangi. Íbúðinni fylgja
tvö stæði í bílageymslu. Góð eign á frábærum stað í
Vesturbænum. Örstutt í leikskóla, skóla, Háskóla Íslands,
sundlaug og verslun. V. 46,4 m. Opið hús miðvikudaginn
19. okt. milli kl 17:15 og 17:45

DALHÚS 45

IÐUNNARBRUNNUR 1

112 REYKJAVÍK

113 REYKJAVÍK

Vel staðsett 228,7 fm endaraðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Innréttaðar hafa verið tvær íbúðir í húsinu
og eru báðar með sérinngangi. Á neðri hæð er þriggja
herbergja íbúð og á efri hæð er fjögurra herbergja íbúð.
Einangraður garðskáli er milli hússins og bílskúrs. Eignin
er staðsett skammt frá sundlaug og íþróttarhús. Einnig
er skíðabrekka með skíðalyftu skammt frá húsinu. Verð
55,9 millj. Opið hús þriðjudaginn 18. okt. n.k. milli 18:00
og 18:30.

Samtals 248,9 fm parhús með innbyggðum bílskúr sem er
31,9 fm. Húsið er skráð á byggingarstig 4 sem er fokheld
bygging en húsið er íbúðarhæft. Talsvert vantar uppá
lokafrágang bæði hvað varðar að ljúka lagnavinnu, múra
húsið að utan, klára að setja handrið á svalir auk þess
sem vart er við leka í húsinu á nokkrum stöðum sem gæti
tengst fullnaðarfrágangi að utan. Eins er eftir að klára lóð
og bílastæði. Nánari uppl. veitir Þórarinn M. Friðgeirsson
fast.sali s: 899 1882 thorarinn@eignamidlun.is eða Hilmar
Þór Hafsteinsson fast.Sali s: 824 9098.

Glæsilegt og vandað 470 fm einbýlishús á sjávarlóð við Haukanes á Aranarnesi.
Útsýnið er fallegt. Húsið er frábærlega vel staðsett og hefur mikið verið endurnýjað síðustu ár. Það
stendur á sjávarlóð og við Kópavoginn og má horfa ofan í fjöruborðið af efri hæðinni. Gatan er botnlangi
og því umferð með minnsta móti. Verð 128 millj. Nánari upplýsingar veita Hilmar Þór Hafsteinsson lögg.
fasteignasali í síma 824-9098, hilmar@eignamidlun.is og Kjartan Hallgeirsson lögg. fasteignasali í síma
824-9093, kjartan@eignamidlun.is.

SKÓGARVEGUR 12-14- NÝJAR ÍBÚÐIR Í FOSSVOGI

OPIÐ
HÚS

• Glæsilegt lyftuhús með 33 íbúðum. Stæði í bílageymslu fylgir með íbúðum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar. Stærð íbúða er frá 115 fm.
Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur I. Guðlaugsson fasteignasali í síma 864 5464,
gudlaugur@eignamidlun.is

Raðhús/parhús á Seltjarnarnesi óskast

Sérbýli í Fossvogi óskast

Höfum verið beðin um af viðskiptavini okkar, 170-300 fm sérbýli á Seltjarnarnesi.

Höfum verið beðin um af viðskiptavini okkar, 200-400 fm sérbýli í Fossvogi.

Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir lögg. fasteignasali
í síma 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson lögg. fasteignasali
í síma 824-9093, kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ
HÚS

Mánatún 7-17

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir
Opið hús mánudaginn 17. okt. milli 17:15 og 17:45.
• 3ja–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 baðherbergi og í þvottahúsi.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
s. 8991882
thorarinn@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og nemi
til lögg. fasteignasala
s. 8961168
brynjar@eignamidlun.is

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali
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Fasteignasali
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Fasteignasali
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Bleiku slaufuna
2016

29.900.000

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Bjarni
Sölufulltrúi

Berglind
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

895 9120

694 4000

893 2499

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

Hjallabrekka 2c

200 Kópavogi

34.900.000

Torfufell 31

111 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 17 okt kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. okt. k.l 18.30-19.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18 okt kl 17.30-18.00

Herbergi: 2

Herbergi: 3-4

Herbergi: 3

Stærð: 80 m2

Stærð: 110,4 m2

Halla
Fasteignasali

27.900.000

Stærð: 77,8 m2

Mjög björt og rúmgóð neðri sérhæð í fallegu tvíbýlishúsi á þessum gróna og
eftirsótta stað í Grafarvoginum. Um er að ræða 2ja.herberja íbúð með sérinngangi
og verönd, eignin var áður 3ja herb og því hægt að bæta við öðru svefnherbergi á
kostnað borðstofu. Gólfefni eru parket og flísar. Eignin getur verið laus fljótlega.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Björt rúmgóð og vel skipulögð 3-4herb íbúð með sérinngangi og verönd
miðsvæðis í Kópavogi. Fallegt útsýni er frá eigninni og tvö svefnherbergi (búið er
að stúka af þriðja herbergið af stofu). Nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni að hluta.
Húsið var málað að utan árið 2015, búið er að skipta um járn á þaki og endurnýja
glugga á norðurhlið. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Mjög falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli sem búið er að
klæða að utan. Íbúðin hefur verið mjög mikið endurnýjuð og m.a er búið að skipta
um eldhúsinnréttingu, alla fataskápa, allar innihurðar og einangra í kring um þær,
öll gólfefni nema á baðherbergi og einnig er búið að endurnýja rafmagn í íbúð.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Barónsstígur 65

Glósalir 7

Hraunhólar 11

101 Reykjavík

39.900.000

201 Kópavogi

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. okt. kl. 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. okt. kl 17.30-18.00

Herbergi: 5

Herbergi: 4

Stærð: 111,1 m2

Stærð: 121,4 m2

43.500.000

Einstaklega björt og rúmgóð 4ra herb íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi. Stæði í
lokaðri bílageymslu fylgir. Í íbúðinni eru 3 svefnherb.. Baðherbergið er bæði með
sturtu og baðkari. Sér þvottaherb. er innan íbúðar. Íbúðin er skráð á 2.hæð er er á
jarðhæð miðað við anddyri hússins.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Nýhöfn 3

Þórðarsveigur 13

58.900.000

74.900.000

Bílageymsla

Lækkað verð, eignin fæst á 39.900.000. Rúmgóð og vel skipulögð íbúð á fyrstu
hæð og skiptist í tvær stofur, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, búr og geymslu.
Í sameign er herbergi sem fylgir eigninni með aðgengi að sameiginlegu salerni.Góð
lofthæð er í íbúðinni og staðsetning frábær þar sem stutt er í skóla, leikskóla og
sundhöll Reykjavíkur. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222
210 Garðabæ

210 Garðabæ

113 Reykjavík

37.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. okt. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5-6

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. okt. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. okt. kl. 18:30-19:00

Stærð: 152,4 m2

Stærð: 111,8 m2

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

Vönduð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er vel búin
eikarinnréttingum, herbergi eru mjög rúmgóð, flísalagt baðherbergi, stofa með
útgengi á suður svalir, geymsla með glugga er innan íbúðar og má auðveldlega
nýta sem svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Rauðarárstígur 33

105 Reykjavík

46.900.000

Melhagi 16

107 Reykjavík

85.900.000

Stærð: 274,7 m2 þ.a. bílskúr 47,2 m2

Einstaklega falleg og stór íbúðarhæð, 162 fm, með tvöföldum
bílskúr, 47,2 fm og séríbúð í kjallara, 66 fm, sem allt er ein
fasteign, samtals 274,7 fm. Stór lóð. Íbúðin á hæðinni er
afar rúmgóð, björt og vönduð í innréttingum og skemmtileg í
skipulagi. Húsið er stutt frá sundlaug, skólum og íþróttasvæði
Garðabæjar og þjónustusvæði miðbæjar, í barnvænu hverfi og í
göngufæri frá verslun, þjónustu, íþróttastarfsemi og skólum. Gott
einbýlishús á eftirsóttum stað. Gott tækifæri til að sameinast um
stóra eign fyrir stórfjölskylduna.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Kleifarsel 57

109 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. okt. kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. okt. kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. okt. kl. 17:30-18:00

Herbergi: 3-4

Herbergi: 6

Herbergi: 6

Stærð: 87,1 m2

Bílageyma

Stærð: 196,7 m2

Bílskúr

Stærð: 209,4 m2

64.300.000

Bílskúr

Björt og vel hönnuð 3ja-4ra herb. íbúð á efstu hæð með 14,6 fm svölum út
frá stofu. Eignin er að hluta til á tveimur hæðum. Sérstmíðaðar innréttingar og
innfelld lýsing hönnuð af Lúmex. Hjónaherb., eldhús opið við stofu, baðherb,
þvottahús og geymsla eru á hæðinni. Á efri hæð er herb. og sjónvarpshol. Stæði í
bílageymslu. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Falleg eign á 2 hæðum í tvíbýli með sérinngangi og 34,1 fm bílskúr. Meiri gólfflötur
í risi en uppgefin hjá FMR. Eldhús opið við borðstofu og við tvær stofur. 4 svefnherb., 2 salerni og auka baðherb. ásamt fataherbergi. Bílskúr með heitu og köldu
vatni, sjálfvirkur hurðaopnari. Hitalögn í bílaplani.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Vel skipulagt parhús á 2 hæðum með bílskúr. 5 herbergi samtals. Neðri hæð: 3
herb. ásamt eldhúsi, þvottah., geymslu og gestasalerni. Efri hæð: 2 herb., stofa
og borðstofa, baðherb. og fataherb. Frábær staðsetning, 5 mín. ganga í Seljaskóla. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Lækjasmári 60

Hlíðarhjalli 76

Baldursgata 7a

201 Kópavogi

29.500.000

200 Kópavogi

41.900.000

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS ???

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. okt. kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. okt. kl. 17.30-18.00

Herbergi: 2

Íbúð

Herbergi: 2

Stærð: 67,9 m2

SÉRINNGANGUR
Fasteignasalan TORG kynnir: 67,9 fm 2ja herbergja í búð með sérinngangi á 1.
hæð við Lækjasmára í Kópavogi. Íbúðin er með gott skiplag og fallega verönd út
frá stofu. Hverfið er afar vinsælt, stutt í skóla og alla helstu þjónustu.
Upplýsingar veitir Garðar fasteignasali í gsm: 899 8811

Stærð: 118 m2

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á annari hæð í snyrtilegu fjölbýli. Eldhús með
borðkrók og glugga. Baðherbergi með glugga og vönduðum innréttingum. Tvö
rúmgóð svefnherbergi. Björt stofa. Gluggar á þrjá vegu, mikið útsýni. Bílskúr.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

31.900.000

Stærð: 66,2 m2

Falleg íbúð með sérinngangi við Baldursgötu í Reykjavík. Íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð m.a eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni og rafmagn. Húsið hefur einnig
verið mikið endurnýjað að utan, skipt var um bárujárn á þaki, pappa og sperrur og
þakgluggar endurnýjaðir. Frábær eign í hjarta borgarinnar tilvalin m.a til útleigu.
Upplýsingar veitir Jón Gunnar sölufulltrúi í gsm: 848 7099

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson Ólafur Finnbogason Gunnar Helgi Einarsson Þórunn Pálsdóttir Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634
Sími: 822 2307
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856
Sími: 773 6000
Sími: 865 4120
Sími: 845 8958
Sími: 615 6181

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Lágmúla 4 108 Reykjavík www.miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson Páll Þórólfsson
Jason Ólafsson
Bryndís Alfreðsdóttir Axel Axelsson
Svan G. Guðlaugsson Hilmar Jónasson
Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm.fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
Sími: 569 7024
Sími: 778 7272
Sími: 893 9929
Sími: 775 1515
Sími: 697 9300
Sími: 695 9500
Sími: 780 2700

Hörgslundur 9

Sólvallagata 21

Lindarbraut 10

Glæsileg 3ja herb hæð í virðulegu húsi
Eignin er skráð 79,1 fm

OPIÐ HÚS Í DAG

Laus við kaupsamning

mánudaginn 17. okt. kl.17:00-17:30
Bókaðu skoðun:
Verð :
Svan 697 9300 aðstoðm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

49,5 millj.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
Útsýni yfir GKG golfvöllinn

Reisulegt og fallegt 344,3 fm einbýli með
aukaíbúð við fallega götu í Garðabæ

Stór lóð og gróinn fallegur garður með
palli og heitum potti

Tvöfaldur bílskúr og fjögur svefnherbergi
auk íbúðar í kjallara

Eldhús og bað, endurnýjað 2014
Falleg sólstofa

Stæði í bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir:

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

46,9 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

Nýleg og falleg 2ja herbergja íbúð á
5. hæð Stæði í lokaðri bílageymslu
Rúmgott svefnherbergi ásamt vinnuaðstöðu
Iðandi miðbæjarmenning Reykjavíkur er
í næsta nágrenni - Svalir til suðurs
Eignin er skráð 88,1 fm
Nánari upplýsingar:

84,9 millj.

s. 615 6181

Stakkholt 2a

Verð :
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Verð :

42,9 millj.

Sundlaugavegur 26

Víðigrund 45
Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum að stærð
274,2 fm Að auki tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm.
Nýtt þak, járn og pappi. Húsið yfirfarið að utan ca
árið 2000. Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi
ný yfirfarin og stækkuð. Hjónasvíta. Þrjú stór
svefnherbergi með gluggum. Húsið yfirfarið af
Rut Káradóttur árið 2008. Falin gullmoli.

Vandaðar innréttingar

Bókaðu skoðun:

47,9 millj.

Verð :
Ásgrímur 865 4120
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

s. 899 5856

Þorrasalir 5-7

Falleg og björt 117 fm efri sérhæð
Fallegt útsýni til suðurs og vesturs
Þrjú góð svefnherbergi
Þvottaherbergi á hæðinni

Marargrund 4

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

89,9 millj.

Bárugrandi 5

Mikið endurnýjuð 84 fm, 4ra herb
Nýtt skólp, nýjar neysluvatnslagnir,
nýtt bað og gólfefni
Sérinngangur
Frábær staðsetning

Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm.
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur
í björtum fallegum rýmum. Tvöfaldur bílskúr að
stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð. Svalir út úr öllum
svefnherbergjum. Upphitað plan út í götu / Útsýni
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

Mikið endurnýjuð og falleg 2ja herbergja íbúð
á jarðhæð á frábærum stað í Vesturbænum
Eignin er skráð 66 fm. Frá svefnherbergi er
útgengt á hellulagða verönd sem snýr í suður
Húsið hefur verið mikið endurnýjað að utan

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

32,5 millj.

Verð :
Ásgrímur 865 4120
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

98,0 millj.

33,9 millj.

Verð :
í síma 865 4120
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Lúxus penth
ouse

Vatnsstígur 14

Þingholtsstræti

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

142,5 fm - 2 íbúðir íbúð á 1. hæð hússins
sem er 58,8 fermetrar íbúð á jarðhæð
sem er 83,7 fermetrar
Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

149,5 millj.

Verð :
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

www.miklaborg.is

56,9 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Þorragata 7

Tröllakór 18-20

Falleg 3ja herbergja íbúð í Vesturbænum
fyrir 55 ára og eldri Íbúðin er á 4. hæð með
fallegu útsýni
Eignin er skráð 140 fm, þar af er geymla 6,5 fm
Tvö yfirbyggð stæði
Rúmgóðar svalir, yfirbyggðar að hluta

Íbúð á annarri hæð að stærð 107,7 fm
Lyftuhús, gengið inn af svölum í íbúð
Björt íbúð sem nýtist vel
Stórar suður svalir L laga
Þvottahús innan íbúðar
Stæði í bílageymslu

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

62,0 millj.

Verð :
Ásgrímur 865 4120
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

- með þér alla leið -

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

38,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Sjafnarbrunnur 5-19
Byggingarverkefni - raðhúsalóðir
Um er að ræða 8 raðhúsalóðir tilbúnar til að hefja framkvæmdir á
Sjafnarbrunnur 5-9
þrjú raðhús á tveimur hæðum hvert að stærð um 220 fm
Sjafnarbrunnur 11-19
fimm raðhús á tveimur hæðum hvert að stærð um 230 fm
Allar teikningar fylgja með nema raflagnateikningar
Báðar raðhúsalengjurnar er á sama byggarreit og því hagræðing
fyrir þann sem vill kaupa báðar raðhúsalengjurnar
Möguleiki á að yfirtaka hagstætt lóðarlán frá Reykjavíkurborg
Selst saman eða í sitt hvoru lagi

Verð :

Naustabryggja 31-33
Ný fullbúin glæsileg 4ra herb. íbúð á 3. hæð
Lyftuhús, með vöndum innréttingum
og gólfefnum. Ískápur og uppþvottavél í
eldhúsi að gerðinni. Electrolux fylgja íbúðunum
Eigninni fylgir stæði í lokaðri aðgangsstýrðri
bílageymslu. Vandaðir verktakar / nóv 2016.
Sýnum samdægurs.
Nánari upplýsingar:

44,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

84,0 millj.

Hrólfsskálamelur 3
4ra herbergja 134 fm íbúð
Nýbygging - afhent um áramót
Lyftuhús og stæði í bílageymslu
Skipti á stærri eign á seltjarnarnesi
Bókaðu skoðun:
Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

69,5 millj.
s. 899 5856

Upplýsingar veita:

Dalbraut 3
Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Mánatún 7

Falleg, björt og vel staðsett fimm herbergja
íbúð á annarri hæð við Dalbraut í Reykjavík
Íbúðin er 184,7 fm
Bjartur og rúmgóður 62,6 fm sólskáli
Auðvelt að fjölga herbergjum
Nánari upplýsingar:

57,9 millj.

Verð :
Ásgrímur 865 4120
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Ný 120,5 fm íbúð til sölu á 1.hæð
Tvennar svalir
Stæði í bílageymslu
Sýnum samdægurs
Bókaðu skoðun:

52,5 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s. 773 6000

Þykkvaflöt
Eyrarbakka

Æsufell 6

Perlukór 1C

Snyrtileg 3-4 herbergja íbúð við Æsufell
í Breiðholti. Eignin er skráð 96,1 fm, þar af
er geymsla 5,9 fm. Sérgeymsla fylgir ásamt
hlutdeild í sameiginlegu þvottaherbergi,
frystigeymslu og vagna- og hjólageymslu.
Nánari upplýsingar:

27,9 millj.

Verð :
í síma 865 4120
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Ásakór

Gæti hentað í ferðaþjónustu
Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli
Góð tvöföld stofa og fallegt eldhús
Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting
Bílskúrinn er nýlegur um
40 fm með gólfhita Verð : 36,9 millj.

Garðaflöt 27

Lúxusíbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm.
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals.
Glæsilegt stórt opið eldhús. Fallegar stofur með miklu
útsýni allan hringinn. Svefnherbergin útaf fyrir sig með
baðherbergjum. Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn
Sérhönnuð lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu.
Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

89,0 millj.

Hraungata 3

Unnarbraut 22A

Falleg 5 herbergja íbúð á 3. hæð
Alls 157,8 fm að stærð með geymslu
Sérstæði í lokaðri bílgeymslu
Fjögur svefnherbergi, stór stofa, opið eldhús
Tvennar svalir, gott útsýni
Frábær fjölskylduíbúð

Fallegt einbýlishús á einni hæð stærð 171,5 fm
Stór lóð 805,0 fm
Stofur bjartar með stórum gluggum
Þrjú svefnherbergi (á teikningu fjögur)
Fjölskylduvænt og hús. Frábær staðsetning,
(börn þurfa ekki að fara yfir stofnbraut í skóla)

Ný og vel skipulögð íbúð á jarðhæð alls 143 fm
Sér inngangur og sér afnotaréttur á lóð
Fallegt umhverfi og útsýni útá vatnið
Eignin er fullbúin og tilbúin til afhendingar
Stæði í upphitaðri bílageymslu fylgir

Glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum auk
rishæðar og bílskúrs
Eignin er skráð 143 fm, þar af er bílskúr 27,8 fm
Fallegur garður með rúmgóðri timburverönd í suður
Frábær staðsetning á Seltjarnarnesi
Rúmgóður bílskúr

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

49,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

69,5 millj.

Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 822 2307
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

33,9 millj.

s. 615 6181

Hrísholt

Kvisthagi 29
Ótrúlega vel skipulögð 3ja til 4ra herb
Risíbúð sem er skráð 50 fm
Gólfflötur stærri en skráðir fermetrar
Frábær staðseting

55,9 millj.

Verð :
Atli 899 1178 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:

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

Vandað einbýlishús með aukaíbúð 370 fm
Einstakt útsýni yfir Garðabæ og víðar
Tvöfaldur bílskúr

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

- með þér alla leið -

Verð :

90,0 millj.

72,9 millj.

Verð :
Ólafur 822 2307
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Borgarleynir
Glæsilegt sumarhús í Grímsnesi
Eignin er 109,5 fm
Gestaálma með sérinngangi, svefnherbergi
og baðherbergi, hiti í gólfum
Eignarlóð
Nánari upplýsingar:

29,5 millj.

Verð :
í síma 865 4120
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIN HÚS

þriðjudaginn 18.okt. kl.17:00-17:45

mánudaginn 17. okt. kl.17:00-17:30

Lindarbraut 22b

Bárugata 37
101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 97,1 fm

Glæsilegt og nýlegt 180 fm parhús

4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í mjög
Bókaðu skoðun:

Þrjú góð svefnherbergi og tvö baðherbergi

vel við höldnu húsi á þessu sívinsæla stað

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

Stórar stofur og fallegt útsýni

Suður svalir

Stórar svalir í vestur

Nánari upplýsingar veitir:

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

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

43,9 millj.

Verð :

.

Verð :

82,0 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 18.okt. kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 18.okt. kl.17:45-18:15

Skipasund 35

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fálkagata 5

Mikið endurnýjað fallegt 170,7 fm einbýli auk rislofts
3-4 góð svefnherbergi og 2 baðherbergi,
einfaldur bílskúr
Frábær staður miðsvæðis í borginni
Barnvænt hverfi og stutt í Laugardalinn og Holtagarða
Tekið í gegn árið 2007-2008 á vandaðan og
smekklegan hátt

Snyrtileg 105,4 fm 5 herb. íbúð í litlu fjölbýli
Skiptist í 4ra herbergja íbúð á efstu hæð
Bókaðu skoðun:
Aukaherbergi í risi með aðgangi að snyrtingu
Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
Eignin er mikið til upprunaleg ágætu standi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300
Stórar suðursvalir og gott útsýni
Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

69,9 millj.

Verð :

.

Verð :

42,5 millj.

.

OPIN HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 18.okt. kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 18.okt. kl.18:00-18:30

Stakkholt 2b

Öldugrandi 3

Nýleg og fallega innréttuð 125,6 fm
4ra herbergja íbúð á 5 hæð
Sérlega glæsilegt og viðhaldslétt fjölbýli
Útsýni og staðsetning íbúðarinnar
er í algerum sérflokki
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni

Bókaðu skoðun:

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

Flott 2ja herbergja
Stærð íbúðar 68,4 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Töluvert endurnýjuð

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

59,9 millj.

Verð :

.

Verð :

32,7 millj.

.

OPIN HÚS

OPIN HÚS

þriðjudaginn 18.okt. kl.17:00-17:30

miðvikudaginn 19.okt. kl.17:30-18:00

Hofakur 1

Nánari upplýsingar veitir:

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

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm
Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu
Lyftuhús
Stæði í bílageymslu
Stórt eldhús opið inní stofu
Falleg heildarmynd innréttinga
Þvottahús innan íbúðar

207 fm iðnaðarbil milli Rvk og Mosó
157 fm auk 50 fm millilofts
Innkeyrsluhurð með 4,5 m hæð
Afgirt lóð
Nánari upplýsingar:

40,0 millj.

Verð :
í síma 822 02307
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallegt einbýli á tveimur fastanúmerum
Samtals stærð 331,8 fm
Mikið útsýni
Efri hæðin og bílskúr er skráð 261,2 fm
Neðri hæðin er skráð 70,6 fm og er með sérinngangi
Stór og góður suður pallur, afgirtur
Göngustígur úr götunni í Elliðaárdalinn
Stutt á stofnbraut og stutt í alla þjónustu Húsið
stendur ofan götu og er þaðan mikið
útsýni yfir Faxaflóann

49,9 millj.

Verð :

Desjamýri

Erluhólar 2

Básbryggja 15

Verð :

78,9 millj.

Kársnesbraut 9

Lundur 1

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm
Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott
Fallegir boga gluggar sem setja mikinn svip
á eignina. Gott eldhús opið inn í stofu
Mjög rúmgott baðherbergi

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt kjallara
og bílskúr. Eignin er skráð 278,4 fm en þar af er
bílskúr 42,4 fm. Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi
og gestasnyrting. Vandaðar innréttingar
Sólskáli í suður Glæsileg lóð með fallegum gróðri
og hellulagðri verönd í suður

Stórglæsileg þakíbúð á 10 hæð á þessum einstaka
stað 159,3 fm auk 2ja stæða í bílageymslu
Stórar þaksvalir og sólstofa með heitum potti
Aukin lofthæð og innfelld lýsing
Frábært útsýni yfir Fossvogsdal, til fjalla og víðar

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

48,9 millj.

79,9 millj.

Verð :
Ólafur 822 2307
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali s. 865 4120

- með þér alla leið -

Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

99,0 millj.

MIKLABORG

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR
Opið hús

Tröllateigur 27
Raðhús

4 herbergi

165,5 fm

Gott skipulag

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930

54.900.000
Opið hús

270 Mosfellsbær

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Reykás 33

110 Reykjavík

???
Íbúð

2 herbergi

Opið hús

Rúmgóð íbúð

75,5 fm

Góð íbúð á jarðhæð

29.900.000

Gunnlaugur fasteignasali

3 herbergi

109 Reykjavík

81,5 fm

Laus við kaupsamning.

Björt og vel skipulögð íbúð í lyftuhúsi

31.900.000

Þóra fasteignasali

777 2882

Sunnuflöt 18

210 Garðabær

8 herbergi

462,4 fm

Stórglæsilegt einbýlishús

Stórglæsilegt einbýlishús neðst í hrauninu í Garðabænum. Húsið hefur verið mikið endurnýjað sl. 10 ár
m.a. með glæsilegri hjónasvítu, baðherbergi, gólfefni,
gluggar að mestu og garðurinn sérhannaður á
vandaðan máta. 40 fm. sólstofa er ekki inni í fermetratölu hússins og því er húsið í raun rúmir 500 fm.
Aukaíbúð á jarðhæð með sérinngangi.
Þetta er einstök eign sem fer vel með stóra fjölskyldu
og býður upp á veisluhöld með glæsibrag.

Tilboð óskast

???
Íbúð

Þóra fasteignasali

777 2882

Úlfar fasteignasali

897 9030

101 Reykjavík
3 herbergi

39.500.000

77 fm

Frábær staðsetning

Endurnýjuð 3ja herbergja
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

mán 17. okt kl. 18.00-18.30

Sólvallagata 48b
???
Íbúð

32.900.000

3 herbergi

101 Reykjavík
75,1 fm

Endurnýjuð

Góð íbúð á jarðhæð
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

mið 19. okt kl. 17.00-18.00

Hellagata 15
???
Íbúðir

210 Garðabær
4 herbergi 119-140 fm

48.500.000
Opið hús

Þangbakki 10 (íbúð 801)

Einbýlishús

844 6447

þri 18. okt. kl. 17.00-17.30

Íbúð

Njálsgata 79

Opið hús

þri 18. okt kl. 17.30-18.00

Opið hús

mán 17. okt kl. 17.00-17.30

Glæsilegar íbúðir

Nýjar 4ra herbergja
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Bugðulækur 17
Íbúð
???

34.900.000

3 herbergi

104 Reykjavík
80.9 fm

Sérinngangur

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Héðinn fasteignasali

848-4806

þri 18. okt. kl. 18.00-18.30

Engihjalli 9 (íbúð 0706)
Íbúð

27.700.000

3 herbergi

200 Kópavogur
89,2 fm

Laus fljótlega

Íbúð með frábæru útsýni í lyftuhúsi.
Þóra fasteignasali

777 2882

Fálkagata 22
1. hæð

39.900.000

107 Reykjavík
4 herbergi

100,8 fm

Björt og rúmgóð

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030
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BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660-4777

GUÐMUNDUR H. VALT ÝSSON / 865-3022
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GUÐMUNDUR H. VALT ÝSSON / 865-3022

EDWIN ÁRNASON / 893-2121
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G RU N N U R AÐ GÓ ÐU LÍ FI

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

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

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Hlyngerði

Klapparstígur

Reykjabyggð - Mosó

TVEGGJA HÆÐA EINBÝLI ÁSAMT AUKAÍBÚÐ

101 REYKJAVÍK

EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

Vandað tveggja hæða einbýli ásamt
aukaíbúð og innbyggðum bílskúr,
samtals 321,4 fm. Góð staðsetning.
Frágengin lóð m/sólpalli og heitum
potti. Parket og flísar á gólfum. Falleg
eldhúsinnrétting frá Alno. Gott innra
skipulag. Pantið tíma fyrir skoðun.
Verð 94,9 millj.

Klapparstígur 17: 156,2 fm íbúð á
efstu hæð í húsi sem byggt var 2011
á frábærum stað í 101 Reykjavík.
Sérinngangur er i íbúðina sem er
innréttuð í “New York loft” stíl. Þrjú
svefnherbergi, tvö baðherbergi, stór
stofa og opið eldhús. Tvennar svalir.
Yfir hálfri íbúðinni er ómælt ris ca.
50 fm. sem getur nýst sem vinnuherbergi/sjónvarpsherbergi o.fl.
Verð 77,9 millj.
Panta þarf tíma fyrir skoðun.

Fallegt ca. 128 fm einbýlishús á einni
hæð á rólegum stað í Mosfellsbæ.
Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, geymslur,
eldhús og stofu með útgengi á lóð og
suðurpall. Parket og flísar á gólfum.
Verð 46,9 millj.
Pantið tíma fyrir skoðun.

Sogavegur - efri sérhæð m/bílskúr.

Seilugrandi

Búðardalur

SKIPTI Á SÉRBÝLI Á SELFOSSI SKOÐUÐ

2JA HERBERGJA M/SÓLPALLI

EINBÝLI Á BESTA STAÐ VIÐ SJÓINN

Góð 150 fm efri sérhæð í 4-býli
með sérinngangi ásamt 28,8 fm
sérstæðum bílskúr, samtals 178,5
fm. Húsið er klætt að utan með
álklæðningu. Fjögur svefnherbergi
á teikningu en eru þrjú í dag. Stórar
stofur. Endurnýjað eldhús, flísalagt
baðherbergi ásamt uppgerðu
gestasalerni. Þvottahús og búr innan
íbúðar. Gott innra skipulag. Kjartan
Sveinsson teiknaði. Verð 54,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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

Góð 2ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð með sér verönd og garði
á eftirsóttum stað í Vesturbænum.
Íbúðin er talsvert endurnýjuð og
húsið lítur vel út. Gott innra skipulag
og stutt í margvíslega þjónustu.
Sér geymsla á sömu hæð ásamt
sameiginlegu þvottahúsi.

Gott 157,2 fm steinhús ásamt 30,2 fm.
bílskúr á frábærum stað með óheftu
sjávarútsýni í Búðardal, samtals
187,4 fm. Fimm svefnherbergi, ágæt
suðurverönd og garður.
Eldhúsinnrétting og baðherbergi er
endurnýjað og þak nýlegt að sögn
seljanda. Skipti möguleg á eign í
Borgarnesi.

Verð 30,5 millj.

Verð 24,9 millj.

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

1

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Stofnað

Tinna Rún Einarsdóttir lögg. fasteignasali

1983

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

MÓBERG - PARHÚS - HAFNARFIRÐI

ERLUÁS - EINBÝLI - HAFNARFIRÐI
Erluás 19 glæsilegt einbýli með
aukaíbúð.
Húsið er 280 fm með innbyggðum
bílskúr. Fullbúin vönduð eign fyrir
vandláta. Frábær staðsetning og
útsýni.
Verð. 85 millj.
Uppl. gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233
eða helgi@hraunhamar.is

Hildur Loftsdóttir skrifstofa.

Sími 520 7500
OP

GNITAHEIÐI - EINBÝLI - KÓPAVOGI

Opið hús í dag mánudag milli
kl. 17:30 og 18:00. Verið velkomin.
Sérlega fallegt vel innréttað parhús á
S
einstökum stað í lítilli botnlangagötu
innst í Setbergshverfinu. Húsið sem er
pallabyggt er skráð 286 fm með innbyggðum bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi, möguleiki á fleirum ef vill.Stórar
glæsilegar stofur með mikilli lofthæð. Parket og flísar á gólfum, vandaðar
innréttingar. Fallega ræktuð skjólgóð lóð með stórri afgirtri verönd.

IÐ

HÚ

Hraunhamar kynnir: Glæsilegt
tvílyft einbýli á þessum vinsæla og
mikla útsýnisstað í suðurhlíðum
Kópavogs, einbýli með innb. bílskúr
samtals 397,1 fm. þar af er flísalagður
bílskúrinn 106,5 fm Frábær staðsetning innst í botnlanga. Mikil lofthæð
á köflum á efri hæð, innfelld lýsing.
Möguleiki á auka íbúð á neðri hæðinni. Glæsilegur garður. Verðtilboð.
Nánari uppl og skoðun á eigninni : Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233
eða helgi@hraunhamar.is

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

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir

Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali

Sóltún 20, 105 Reykjavík

s.896 8767

einar@egfasteignamidlun.is

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár
Háteigsvegur 24 - Tvær íbúðir í sama húsi
Sérhæð 47,5 millj.

HOFTEIG 20, jarðhæð

Jarðhæð 34,9 millj.

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

VESTURGATA 7

– ELDRI BORGARAR – SJÁ VERÐIÐ
ÚS

H
OPIÐ HÚS Í DAG
PIÐ
O
MILLI 17.30 OG 18.00

OPIÐ HÚS

Þriðjudag milli kl. 17 og 18

ANNARS VEGAR ER UM AÐ RÆÐA 4JA HERB. SÉRHÆÐ OG HINS VEGAR ALVEG
NÝSTANDSETT 2-3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ. Íbúðirnar eru í fallegu og reisulegu
þríbýlishúsi á góðum stað í Reykjavík, rétt við Kjarvalstaði og í göngufæri við miðbæinn.
Sérlega stór og fallegur sameiginlegur garður með skjólsælli hellulagðri verönd, grasflöt og
fallegum blóma og trjágróðri. Íbúðirnar seljast saman eða sitt í hvoru lagi.

www.egfasteignamidlun.is

ÚS

H
PIÐ

Borgir sími 588 2030
O
kynna: Mjög rúmgóða og
Um er aðca
ræða73
sérhæð
vel skipulagða
fm á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu.
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins, innan af því er rúmgott hol og inn
tveggja herbergja
á
af holi eru tvö íbúð
stór svefnherbergi,
geymsla, baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem
útgengt
er á hellulagða
þrijðu hæð
í lyftuhúsi
fyrirverönd og þaðan út í fallegan gróinn garð. Í eldhúsi er viðarinnrétting,
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
67 ára ogSólveig
eldri tekur
í mið
á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.
bænum. Íbúðin
er laus v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Furugerði
til afhendingar. Sameign
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir
er góð. Geymsla í íbúð og
einnig er sér geymsla í
Ásett verð 27,9 milj.
rislofti. Ýmis þjónusta er í
Allir velkomnir í dag mánudag milli 17.30 og 18.00
húsinu m.a. heilsugæsla
og öldrunarþjónusta.
Sölumaður Borga á staðnum s. 896-8030

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

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

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

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

Parhúsalóðir
LUNDUR
2 - 415-23
-við
6
LANGALÍNA
Leirvogstungu í Mosfellsbæ
Frum

Hilmar Óskarsson
Óskar Þór Hilmarsson
Guðjón
Hilmar Framkvæmdarstjóri
Óskar Þór Löggiltur fasteingasali
Sigurjónsson
Óskarsson
Hilmarsson

NÝ

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NNÝÝB
BYY
ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKILGGSALA
GGI IN
NGG
Stórglæsilegar íbúðir við
NÝ
BY
Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
GG
IN
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ
G

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

O

Stórglæsilegar íbúðir viðvið
Löngulínu
í Sjálandi Garðabæ 31 og 33
Parhúsalóðir
Kvíslartungu
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn.
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Glæsilegt
3ja hæða
lyftu og bílageymslu.
Hægt
erálklætt
að fjölbýlishús
hefjameðframkvæmdir
strax.
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 2ja til 5.

AUKAÍBÚÐ
IÐ
OP

hæð. Stórglæsilegt íbúð.

S

• Inngbyggður bílskúr.
• Parhús.
Frábært útsýni. Vandaðar
• 266,6 fm. • Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
• Mikið endurnýjað.
• Innbyggður
Verð 85 millj.bílskúr.
• Góð aukaíbúð í kjallara.
• Bílskúr.
• Aukaíbúð
• Verð 77 millj.

HÚ

SÖRLASKJÓL
107 Rvk.
KEILUFELL

Rvk.
• 109
Einbýli.
RAUÐAGERÐI
41 Mjög gott og

Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
Glæsilegt 3ja hæða
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
15-23 ásamtNÝ
bílaBjartar
og rúmgóðar
stórum gluggum.
BY
geymslu.
Vandaðar
innréttingar
fráí Brúnás
og með
Glæsileg
hönnun íslenskar
að innan sem
utan. Stæði
bílageymslu
fylgirAEG
öllumeldhústækjum.
íbúðum.
G

LUNDUR 25

Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. ÍbúðirnarGIN
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og Gunnars.
TeikningarStæði
og nánari
verða
ýmist með góðum
svölum eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bíla- G
Stórglæsilegar
íbúðir við
Lund í Kópavogi
upplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
geymslu
fylgja
íbúðum.
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
Gylfa og
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is

Au

Mjög vandað, fallegt
• 105 Rvk.
bílageymslu. 110-128 fm.
útsýni, innbyggður bílskúr.
• Raðhús. 281 íbúðir.
fm.
Verð 54,9
millj.
Vandaðar
innréttingar.
• 4 góð svefnherbergi.
• Bílskúr. Nýtt Sjávarútsýni.
járn á þaki.
• Nýmálað að utan.
• Verð 72,9 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til
17: 30
GRANASKJÓL
107 Rvk.

KRISTNIBRAUT 5

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

ð

LUNDUR
di

S

ðS
íbHúÚ
a
k
Ð
uI

200 Kóp.
ílan

áhv
ið160
fm.
Mik•• Stórglæsileg
penthouseíbúð.

OAP

mikið standsett einbýlis• 108 Rvk.
• 2 samþykktar íbúðir.
hús. Stór og góður garður.
• Einbýli.
• Sérbyggður
Sjávarútsýni. bílskúr.
• 262,6 fm.
• Frábær staðsetning.
• Nýlegt glæsilegt eldhús.
• Verð. 85 millj.
• Sólstofa.
• Innb. bílskúr

Ú
ÐH

I

OP

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

IÐUNNARBRUNNUR 1 – PARHÚS

Auður
Hildur Edda
LANGHOLTSVEGUR
Kristinsdóttir
Gunnarsdóttir
ASPARHVARF
104 Rvk. 2ja
herb. 60,4 fm. Miðhæð.
Lögfr./Aðstm.
18,9Gsm:
millj.
661-0804
213 fm. Raðhús.
Góðar innréttingar.
OP Stutt í skóla ogSKIPHOLT
leikskóla. 32
IÐ skipti á 3ja.• 105
Möguleg
herbRVK.
í hverfinu.

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
Kóp.
EndurnýjaðGsm:
að203
utan.
Gsm: 864-1362
824-7772Verð

SELD

HÚ

• 5 herb. 134,7 fm.
• Efri hæð. Bílskúr.
• Góð staðsetning.
• 4 svefnherbergi
• Verð 43,9 millj.
LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb.
Mjög
4ra
Opið
húsgóð
þriðjudag
frá
herb. á 1. Hæð. Stór
kl. timburverönd.
17:00 til 17:30
Verð 29.5 millj.

S

DÚFNAHÓLAR
LANGALÍNA 28
111 Rvk.
• 210 Gbæ.
5 herb. Bílskúr. Samtals
147 fm.
Sjáland.
Frábært •útsýni.
• 116
fm. íbúð.
Verð 26,9
millj.
• Stæði í bílageymslu.
• Vandaðar innréttingar.
REKAGRANDI
• Álkætt hús.
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin
2ja herb íbúð, vel skipulögð.

LUNDUR 23

• 200 Kóp.
BÓLSTAÐARHLÍÐ
• 3ja herb.
105 Rvk.
• 113 fm.
115 fm. 4ra herb.
• Ný íbúð.
Góð staðsetning.
• Bílgeymsla.
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7
millj.
105 Rvk. 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð.
• Timburverönd.
Nýlegt eldhús, suðursvalir,
skóla
• Verð stutt
49,5 ímillj.
og þjónustu . Verð 23,9 millj.

OP

IÐ

NAUSTAVÖR
Opið4 hús í dag mánudag

HÚ

FLESJAKÓR - PARHÚS

S

HÚ

Fallegt parhús á tveimur hæðum með bílskúr samtals 197,4 fm.
Mjög góð staðsetning og fallegt útsýni. Þrjú rúmgóð svefnherb..
Eldhús með eldunareyju og er opið inn í stóra og bjarta stofu
með suðursvölum. Flísalagt baðherbergi með fallegri innréttingu.
Gestasnyrting. Sjónvarpshol. Mjög vel skipulögð eign með stórum
og góðum garði. Hiti í gólfum. Eignin er laus strax. Verð 61.9 millj.

60

o
ára

i

ldr

ge

107 Rvk.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. OKT. FRÁ KL 17:00 – 17:30.
248,9 fm parhús á
tveimur hæðum með
bílskúr, auk lagnakjallO
ara (ca 100fm) sem
er ekki inn í heildar
fermetrum eignarinnar.
Gott hús sem bíður upp
á mikla möguleika. Fimm
svefnherbergi. Þrjú
baðherbergi. Stórt og
gott eldhús með fallegri innréttingu. Björt stofa með fallegu útsýni
yfir Reykjavík. Lokafrágangur er eftir að utan. Falleg eign sem
bíður upp á mikla möguleika. Verð 57 millj.

Smári
Jónsson

FJÖRUGRANDI

• 200 KÓP. á milli 16.30 og 17.00.
3ja til 4ra herb. 126,1 fm
S •• Stór
Raðhús á tveimur hæðum
sólverönd.
með innbyggðum bílskúr.
• Fallegar innréttingar.
• Bílgeymsla. FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
HRAUNTUNGA
KR völlinn.
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar • Verð 52,5
109millj.
Rvk.
4ra. herb. Góðar innréttþaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri Opið húsingar,
parket frá
á gólfum, bað flísalagt.
þriðjudag
götu. Verð 46,7 millj.
Verð 21,5 millj
kl. 17:00 til 17:30

• Efsta hæð.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Vandaðar innréttingar.
Nýjar stórglæsilegar
íbúðir að Lundi 25 í Fossvogsdal í 11 íbúð
fjölbýlishúsi.
• Innfelld
lýsing.
GILSÁRSTEKKUR
ÁLFTAMÝRI
• Aukin
lofthæð.
Húsið
er Rvk.
5 hæða.
Fjölmargar
stærðir í boðií allt frá 111 til 179108
fm.
Vandaðar
íslenskar
innréttingar.
109
Einbýli.
Góð staðsetning
Rvk.
3ja
herb.
82 fm.
Mikið
• Frábært
útsýni.
Hiti í gólfum. Bjartar
og rúmgóðar
íbúðir með stórum gluggum.
Álklættinnréttingar
hús.
Glæsileg
að
lokaðri
götu.
endurnýjuð,
oghönnun
gólfefni.
innan sem utan.Verð
Íbúðirnar
verða ýmist með góðum svölum eða stórum
Stæði í
58 millj.
Verðtimburveröndum.
22,5 millj.

PIÐ

Tryggvi Kornelíusson
Pálmi
Sölumaður

• EFRI
Einbýli. HÆÐ
BREKKUTÚN
8
113
Rvk. 189 fm efri sér•
4 svefnherbergi.
• 200 Kóp.

herbergja frá 93-186 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Sérlega góð staðsetning niður við
sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða
stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Húsin
5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.
Borgartúni
31 eru
og www.fjarfesting.is

bú
kaí

Guðjón Sigurjónsson
Kristín J.
Sölumaður

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

LANGALÍNA
Rögnvaldsdóttir
Almarsson
B
210í námi
Garðabær.
Aðstm. í námiY
tilGlögg. fsl. Aðstm.
til lögg. fsl. Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511 GI
Gsm: 893-4248
Gsm: 896-3344
NG FELLAHVARF
Glæsilegt 3ja hæða álklætt
fjölbýlishús
lyftu við
203 Kóp. með
Raðhús.
VÍÐIHLÍÐ 29
Löngulínu 33-35 ásamt

ERÐ
OP
ÐV
A
IÐ
KK
LÆ
HÚ
ÚS
H
S
PIÐ

LANGALÍNA 20-26

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

BÓLSTAÐARHLÍÐ 7

• 105 Rvk.
• 136 fm.
• Sérhæð.
• Bílskúr.
ÁLFKONUHVARF
203 Kóp.
• Falleg íbúð.
HVASSALEITI
fm 4ra
4ra.herb
herb•111
íbúð.
í
3 tilfm4íStæði
svefnherbergi.
103110
Rvk.
VR blokkbílageymslu.
timbursólverönd.
inni. Góð ogStór
snyrtileg
í þessu
• Góðíbúð
staðsetning.
Sér inngangur.
Verð
32,9 millj
vinsæla
• húsi.
Verð 59,9 millj.

HELLUVAÐ – 4RA HERBERGJA
Vönduð og falleg 120 fm.
endaíbúð á þriðju hæð í
góðu fjölbýlishúsi við
Helluvað í Norðlingaholtinu, ásamt stæði í lokaðri
bílageymslu. Sérinngangur
af svölum. Þrjú svefnherbergi og stór stofa með
stórum skjólgóðum svölum.
Fallegt baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar.
Parket og flísar á gólfum
Vandaðar innréttingar. Glæsilegt útsýni. Eign fyrir vandláta.
Verð 44,5 millj.

HVERFISGATA 47 – 3JA HERBERGJA

BLÖNDUHLÍÐ 27 – HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

REKAGRANDI – 2JA HERBERGJA

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18. OKT. FRÁ KL 17:00 – 17:30.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. OKT. FRÁ KL 17:00 – 17:30.

Glæsileg 92,7 fm íbúð
með sérinngangi og
I
sérgeymslu í garði. Tvö
OP
rúmgóð svefnherbergi.
Tvær bjartar og góðar
stofur. Flísalagt baðherb.
með hvítri innréttingu
og frístandandi baðkari.
Eldhús með eldri
innréttingu, tengi fyrir
uppþvottavél og borðkrókur. Sérþvottahús og er útgengt út á hellulagða verönd. Sér 13 fm geymsla er í garðinum. Húsið var klætt að
utan 2008, skipt um skólplagnir og þak. Verð 30.9 millj.

Vorum að fá í sölu fallega
og mikið endurnýjaða
I
120 fm 5 herbergja efri
OP
hæð með 63fm (skráður
53fm) sérstæðum bílskúr á
þessum eftirsótta stað. Þrjú
svefnherbergi og stórar og
bjartar stofur með útgengt
á suðursvalir. Bílskúrinn er
með tveimur gönguhurðum
og stórri innkeyrsluhurð. Eignin hefur mikið verið endurnýjuð, ma.
baðherbergi, skápar, gólfefni og tölvustýrður gólfhiti settur. Húsið
var endursteinað um 2003 og var þá gler yfirfarið. Verð: 61.9 millj.

Vorum að fá í sölu fallega
52 fm 2ja herbergja íbúð
á 3. hæð auk 27 fm stæðis
í bílageymslu (samtals
79fm) . Stórt svefnherbergi
og stór og björt stofa með
suðursvölum. Eldhús opið
í stofu. Íbúðin hefur fengið
gott viðhald, er nýl. máluð
og baðherbergi nýl lagfært.
Tengi fyrir þvottavél í íbúð.
Parket og flísar á gólfum.
Sameign er góð og er nýl. búið að mála húsið að utan og yfirfara
þak og skipta um þakglugga. Laus strax.
Verð 30.9 millj.
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VANTAR
ALLAR
EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT
EF VIÐ
SELJUMGERÐIR
EKKI.

533-1616

IÐ

OP

S
HÚ

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR
533-1616
www.lundur.is • lundur@lundur.is

ðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30

labraut-Langahlíð

skipti. Verslunar og
sturými á horni Miklubrautar
nguhlíðar. Góð staðsetning og
möguleikar. Samtals 109,6 fm
skiptist 57,3 fm verslunarpláss
æð og 52,3 fm pláss í kjallara.
nýjum skiptasamningi telst
n u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega
hannað 179 fm parhús á tveimur
hæðum, þar af 31 fm innbyggður
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir.
Stutt í skóla .
V. 53,5 m. 5555

S
HÚ

yft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm
. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma.
ggja íbúða möguleiki. Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836

VANTAR

ÞÚKYNNTU
BORGARÞÉR
EKKERT
HRINGDU NÚNA OG
MÁLIÐ.EF VIÐ SELJUM EKKI.
NÚNA
OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.
Sími 533 1616HRINGDU
• Þjónustusími
891 9916

Álfheimar - 5 herbergja

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli.
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð
er sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús. Gamlar innréttingar.
V. 17,2 m. 6280

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Dúfnahólar, laus fljótlega

ÞÚ BOR

HRINGDU

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

Unnur Karen
Karlsdóttir
s. 698 9056

533-1616

Gott ca. 40 fm sumarhús á
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm
eignarland. Húsið skiptist í stofu og
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og
baðhb. með sturtu. Rafmagn. Húsið
var flutt á staðinn 2011. Steyptar
undirstöður. Ný rotþró.
V. 12,9 m. 4742

ÚS
Ð
H
I
IÐdegi
OP Nýjar og glæsilegar eignir á hverjum
OP
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu
hæðum í syðst í Álfheimum.34
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í
kjallara og í útleigu. Samtals er
eignin 144,2 fm. Skipti á eign á
Akranesi möguleg.
V. 30,9 m.5679

2ja herb. íbúð ca. 63 fm á 3. hæð í
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun.
V. 17,5 m 6310

107 Fálkagata
Garðabær- Langamýri
Álfheimar - 5 herbergja
Einstaklingsíbúð
Mjög vel staðsett og skemmtilega
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu
Suðursvalir, got
hannað 179 fm parhús á tveimur
hæðum í syðst í Álfheimum.34
Íslands við húsg
hæðum, þar af 31 fm innbyggður
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í
Hlíðarás
1A Mosfellsbær
-OPIÐ HÚS KL.17-18.30
er sérgeymsla o
bílskúr.
Góðar innréttingar. Falleg
kjallara og í útleigu. Samtals er
KRINGLAN - Ofanleiti
Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
2ja herb. Austurberg
Kristnibraut -lyftuhús
Grímsnes-HæðarendiÞingvellir/Miðfell
Hlíðarás
-OPIÐ
HÚS
KL.17-18.30
útsýnisstað.
Húsið
er tilsamtals
umíbúð312,4 fmVelþar
af 50,2fm
þvottahús. Gam
og 30 fm 1A
svalir.
skipulagt
einbýli á 2 hæðum, og rúmgóð
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð Tvílyft
Fallegeinbýli
og sérlegaárúmgóð
ca.107
Falleg 2ja
3ja um 80 fm
Sumarhús áverönd
1 hektara
eignarlandi
CaMosfellsbær
40 fm sumarhús
í
Miðfellslandi
eignin 144,2 fm. Skipti á eign á
samtals
þar af innbyggður
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð innb.
fm 3ja
herb íbúð
á 3. hæð
f.miðju
í
ástendur
1. hæð, jarðhæð,
í snyrtilegu
í landi HæðarendaTvílyft
í Grímsnesi.
Caútsýnisstað.
1/2 ha.eignarlandHúsið
er er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm
bílskúr
á efri
hæð.
Húsið
fremst
í lokaðri götu.
Góð243,2fm
aðkoma.
einbýli
á
Húsið
V. 17,2 m. 6280
Stutt
í
skóla
.
Akranesi
möguleg.
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi.
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö
Snorrahús sem Húsasmiðjan framíbúða
möguleiki.
Laustmeðvið
kaupsamning.
5836 á aukaíbúð.
bílskúr
á leiddi
efri áhæð.
Húsið
V. 53,5
m.Ekki
5555
Möguleiki
á baði.Stórar suðursvalir með mikluTveggja
íbúðar. Skipti
á minna
í Neðra
skjólveggjum
út frá stofu.. 55,0 m
herbergi.
búiðinnb.
að tengja
vatn
9. ártugV.
Alrými-stofa-eld30,9stendur
m.5679 fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma.
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
Breiðholt eða Kópavogi möguleg,
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á
salerni með wc og svefnherb.
Tveggja íbúða hús,
möguleiki.
Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
V. 23,5 m. 6199
austurleið. Ýmis skipti
Verönd Stutt að Þingvallavatni.
V. 26,5 m. 5783

V. 8,9 m. 6306

fasteignir.is

á

Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668
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Miklabraut-Langahlíð

2ja herb. Austurberg

Kristnibraut -lyftuhús

KRINGLAN - Ofanleiti

Eskifjörður -

Vel skipulagt ein
Ýmis skipti. Verslunar og
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð
Miklabraut-Langahlíð
2ja herb. Austurberg
samtals 243,2fm
þjónusturými á horni Miklubrautar
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð f.miðju í
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu
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skipti. Verslunar
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535-1000
BORGARTÚNI 30 / 105 REYK JAVÍK
stakfell@stakfell.is / w w w.stakfell.is

G RU N N U R AÐ GÓ ÐU LÍ FI

Sími 53
Þorlákur Ómar Einarsson
LÖ G G I LTU R FA STEI G N A SA LI

Hvers virði er eignin þín?
- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding
899 9787

570 4800
Löggiltur fasteignasali

Léttleikandi
timburhús
í hjarta
Akureyrar

Ð
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N
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ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

FULL
FR
GEN ÁGIN
LÓÐ

Nýtt á skrá. Snyrtilegt og vel staðsett, fjögurra
hæða timburhús í Brekkunni á Akureyri með
glæsilegu útsýni yfir Eyjafjörð. Flott eign með
mikla möguleika. Tilvalið fyrir laghenta.
Ísskápur og þvottavél fylgja.

Viðar Marinórson lögg. fasteignasali

Viðar

Ellert

Örn

Garðar

Artjon Árni

Jón Óli

Stefán

isak@tingholt.is

vidar@tingholt.is

ellert@tingholt.is

orn@tingholt.is

gardar@tingholt.is

aa@tingholt.is

jonoli@tingholt.is

stefan@thingholt.is

Sölustjóri
gsm 822 5588

Sími 512 3600

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

Ísak

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

Lögg. fasteignasali 27 ára reynsla
gsm 898 4477
gsm 893 4477

METUM SAMDÆGURS

leigumiðlari
gsm 696 7070

markaðsstjóri
gsm 853 9779

Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali Í námi til lögg.
gsm 662 1441
gsm 777 6661 gsm 660 7761

• FRÍTT VERÐMAT • ENGIN SKULDBINDING

FASTEIGNASALA Í

Guðfinna Inga
Ritari
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Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
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Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar
Víkurbraut 25, Grindavík
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15811 – Víkurbraut 25, Grindavík
Um er að ræða helming efri hæðar í norður hluta húsnæðisins, sem áður var útibú
sýslumanns. Eignin er vel staðsett og með góða aðkomu. Samkvæmt upplýsingum
frá Þjóðskrá Íslands - fasteignaskrá er skrifstofuhúsnæðið 107,8 m², byggt 1962
ásamt 30 m² svölum. Brunabótamat eignarinnar er kr. 21.500.000,- og fasteignamat
er kr. 10.400.000,-.
Húsnæðið er í ágætu ástandi en þarfnast einhvers viðhalds. Mikilvægt er að
bjóðendur kynni sér ástand eignarinnar vel.

OPIÐ HÚS 17. OKT 2016 FRÁ KL. 17:15 - TIL 17:45. ALLIR VELKOMNIR

Afar falleg íbúð á tveimur hæðum í fallegu húsi við Tómasarhaga, Reykjavík. Íbúðin
er 160,3fm ásamt 28fm bílskúr. Húsið er vel staðsett með útsýni út á Ægissíðuna. Í
húsinu eru 6 íbúðir og fylgir íbúðinni sérinngangur og bílskúr næst húsinu.
Garðinum hefur verið skipt upp í sérafnotareiti fyrir hverja íbúð. V- 83,9millj.

Traust og góð þjónusta í 13 ár

Húseignin verður til sýnis í samráði við Sigurð Ágústsson í síma 892 4116.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og
útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann
2. nóvember 2016 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit

Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð

Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald

Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi hæfra umsækjenda

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn
fyrir starfið.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Axor sturtulampi
nendo
Listaverk - hönnun og þægindi

Draghálsi 14 - 16 · Sími 4 12 12 00 · isleifur.is
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baðherbergi Kynningarblað
17. október 2016

Baðherbergið á efri hæðinni fyrir
breytingar.

Baðherbergið eftir breytingar.

Eldhúsið fyrir breytingar.

Eldhúsið eftir breytingar.

Tóku gamla læknisbústaðinn í gegn
Lára Dagbjört Halldórsdóttir og Pétur Sigurðsson búa á Þingeyri. Þau keyptu hús þar fyrir jólin í fyrra. Húsið var áður í eigu ríkisins og var
bústaður læknis og hjúkrunarfræðings á staðnum. Þau tóku allt húsið í gegn, þannig að það var nánast fokhelt og fluttu inn í febrúar á þessu ári.
Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

Húsið sem var byggt árið 1978
var áður tvíbýli. Lára og Pétur
ákváðu að kaupa allt húsið og
breyta því í einbýli. „Við fluttum inn í húsið í febrúar á þessu
ári en þá höfðum við verið sex
vikur að taka það í gegn. Við
rifum allt út úr húsinu þannig
að það var nánast fokhelt. Við
þurftum að vera fljót að taka
það í gegn og maðurinn minn
sem er múrari vann í því á fullu
með hjálp föður míns og bróð-

ur,“ segir Lára. Húsið var orðið
barns síns tíma. Innréttingar og
tæki í anda áttunda áratugarins.
„Það er auðvitað mikill sparnaður að hafa iðnaðarmann á heimilinu,“ bætir Lára við.
„Fyrst voru allar innréttingar teknar niður, bæði á efri og
neðri hæð. Það voru tvö eldhús
í húsinu og tvö baðherbergi,“
segir Lára sem er fædd og uppalin á Þingeyri en Pétur kemur
frá Ísafirði. „Það hentar okkur
vel að vera hér á Þingeyri og hér
er gott að búa. Við rekum múrfyrirtæki og það hefur verið nóg
að gera,“ segir hún.
Þau hjónin skruppu til höfuðborgarinnar til að velja sér inn-

Lára og Pétur tóku allt gamla læknishúsið á Þingeyri í gegn.

réttingar, flísar og tæki. Allar
innréttingar voru keyptar hjá
Brúnási. Þau teiknuðu allt upp
sjálf og gerðu breytingarnar
eftir eigin höfði. „Við vorum
mjög samstiga í þessu öllu og
vorum fljót að finna hvað við
vildum. Við vissum hvaða liti
við vildum á flísar og parket. Á
gólfið á baðinu völdum við parketflísar en hvítar flísar á veggina. Við vildum hafa þetta einfalt. Við erum með baðkar á efri
hæðinni. Á neðri hæðinni erum
við með lítið baðherbergi með
sturtu. Íbúðin á neðri hæðinni
var mjög lítil og þar höfum við
núna okkar herbergi með baði.
Allt sem við þurftum að kaupa í

PORCELANOSA

flísar fyrir vandláta

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

þessar breytingar kostaði fjórar milljónir.“
Lára segir að ekki sé algengt
að fólk sé að taka allt í gegn á
Þingeyri. Þar hafi ekki verið
mikil uppgangur á undanförnum árum. „Við bíðum alltaf eftir
honum hér,“ segir hún. „Fólkið í
bænum var mjög ánægt með að
við skyldum kaupa þetta hús og
endurnýja það. Við tókum garðinn líka í gegn, stimpluðum plan
og pall fyrir utan húsið. Næsta
sumar ætlum við síðan að mála
að utan. Húsið er 180 fermetrar og það vakti athygli okkar
hversu vel það er byggt. Það er
til fyrirmyndar hvað vandað var
til alls.“

Kynningarblað baðherbergi
17. október 2016

Svanbjörg Vilbergsdóttir er löggiltur pípulagningameistari og stofnaði Lagnafóðrun hf. árið 2014.

7

Reynt er að raska eins litlu og hægt er.

Í upphafi skal
endinn skoða
Þegar baðherbergi eru endurnýjuð ætti fyrsta skrefið
ávallt að vera að skoða frárennslislagnir áður en tekin
er ákvörðun um framhaldið. Þannig er hægt að spara
sér mikil óþægindi, tíma og peninga, segir Svanbjörg
Vilbergsdóttir hjá Lagnafóðrun ehf.
Svanbjörg segir sérstaklega mikil
vægt að kanna ástand lagna í eldri
húsum. „Hús sem eru eldri en 40
ára eru til dæmis flest öll með
steinlagnir undir botnplötu. Gaml
ar steinlagnir leka skólpi út í jarð
veginn með tilheyrandi óþrifnaði,
mengun og jafnvel skemmdum á
eigninni,“ segir hún en fólk getur
séð ýmsar vísbendingar þegar
ekki er allt með felldu. „Þetta geta
verið skólpmaurar, rakaskemmd
ir, tregða í frárennsli og síðast en
ekki síst rottugangur innan húss
eða utan.“
Fyrsta skrefið er að láta mynda
skólplagnir til að meta ástandið. „Í
framhaldinu tökum við ákvörðun,
í samvinnu við húseigandann, um
hvað eigi að gera næst.“

Lagnafóðrun er hagkvæm leið
Þegar lagnakerfi eru orðin gömul
og slitin segir Svanbjörg niður
stöðuna yfirleitt þá að heilfóðra
og/eða endurnýja skólplagnir,
allt eftir ástandi hverju sinni. „Ef
gripið er í taumana nógu snemma
og lagnir eru í fóðranlegu ástandi
er hægt að komast hjá miklu raski

fyrir íbúa hússins með fóðrun,“
upplýsir Svanbjörg. „Í þeim til
vikum þar sem búið er að endur
nýja hluta lagnanna er hægt að
fóðra eða partfóðra slitnar lagnir
jafnvel án uppbrots. Þetta er mjög
hagkvæm leið til þess að gera við
minniháttar skemmdir.“
Svanbjörg útskýrir nánar hvað
felst í lagnafóðrun. „Þegar talað er
um fóðrun er átt við að skemmd
eða slitin lögn er endurnýjuð með
því að búa til nýja lögn innan
þeirrar gömlu. Nokkrar aðferðir
eru mögulegar við fóðrun lagna en
þær helstu hér á landi eru sprautu
aðferðin og sokkaaðferðin. Í lárétt
um lögnum, eins og hefðbundnum
skólplögnum undir húsum, hefur
reynslan sýnt að sokkaaðferð
in hentar betur við íslenskar að
stæður. Ein helsta ástæðan fyrir
því er sú að skólplögnina þarf að
þrífa og þurrka að mestu áður en
fóðrun fer fram. Þar sem skólp
lagnir á Íslandi sem eru orðn
ar 40 ára og eldri eru úr steypu
(steypurör) og eru oft illa farnar,
með stórum götum og liggja oftar
en ekki undir grunnvatnsstöðu, þá

Svanbjörg ræður ráðum sínum með starfsmönnum sínum hjá Lagnafóðrun. Mynd/Gva

er þurrkun rörsins alla jafna óger
leg. Þetta gerir það að verkum að
sprautuaðferð við fóðringar er oft
illframkvæmanleg. Við hjá Lagna
fóðrun notum því eingöngu sokka
aðferðina við lagfæringar og end
urnýjun skólplagna.“

Svona virkar þetta
Margir kvíða því að láta eiga við
lagnirnar hjá sér og hræðast þá
helst sóðaskap. Svanbjörg segir
starfsmenn Lagnafóðrunar reyna
að ganga eins vel um og mögulegt
er. „Þegar komið er á verkstað er
það okkar fyrsta verk að leggja

hlífðarteppi á gólf áður en byrj
að er að koma inn með verkfæri.
Þá hyljum við alla viðkvæma hluti
með hlífðarplasti áður en verkið
hefst.“
Næsta skref er að hreinsa lagn
irnar. „Það fer þannig fram að við
myndum allar lagnir og metum
hvaða hreinsunaraðferð þarf að
beita á hverjum stað fyrir sig. Til
dæmis háþrýstiþvotti eða öðrum
aðferðum. Þessi vinna fer fram frá
hreinsibrunnum, klósettum eða
niðurföllum eftir því sem við á.“
Þegar þessu er lokið eru gömlu
lagnirnar fóðraðar með 3-4,5mm

epoxy-sokk allt eftir aðstæðum
hverju sinni. „Við blásum sokk
inn í lagnirnar, fóðringarefn
ið þrýstist út í gömlu lögnina og
myndar þannig nýja lögn innan í
gamla rörinu. Eftir að fóðringin er
komin á réttan stað tekur um það
bil eina til fjórar klukkustundir að
harðna. Hliðargreinar eru svo opn
aðar með fræsara og greinasokk
ur blásinn út í greinina sem verð
ur þá 100% þétt,“ lýsir Svanbjörg
og tekur fram að Lagnafóðrun sé
í samstarfi við sænska fyrirtækið
Repiper AB varðandi greinasokka.

Reynsla skiptir miklu
Svanbjörg segir mikilvægt að velja
fagfólk með reynslu til verksins,
en sjálf er hún löggiltur pípulagn
ingameistari og stofnaði Lagna
fóðrun árið 2014. „Við höfum frá
upphafi lagt áherslu á góða þjón
ustu og fagleg vinnubrögð. Við
leggjum metnað í þjálfun starfs
fólks og er Lagnafóðrun í góðu
samstarfi við birgja varðandi
kennslu og innleiðingu nýjunga á
markaðnum.“
Lagnafóðrun sérhæfir sig í
fóðrun og ástandsskoðunum á frá
rennslislögnum fyrir einstaklinga,
húsfélög, stofnanir og fyrirtæki,
ásamt því að leggja drenlagnir og
veita aðra almenna pípulagninga
þjónustu.

Fyrsta skrefið er að mynda lagnirnar til að kanna ástand þeirra.

Lagnirnar eru fóðraðar með epoxy-sokki sem er blásið inn í lagnirnar.

Nánari upplýsingar má finna á
www.lagnafodrun.is.
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Baðherbergi Kynningarblað
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Handklæðakörfur og sjóaraspeglar
Handklæðakörfur þykja smart. Þeim er oft
stillt upp við baðkerið eða sturtuna enda
handhægt að geta teygt sig í hreint handklæði þegar stigið er upp úr. Þetta eru yfirleitt
bastkörfur eða járnkörfur í ýmsum litum og
eru litirnir oft látnir tóna við annað á baðinu.
Þá eru gjarnan valin handklæði í stíl og þeim
rúllað smekklega upp í körfuna. Sé vel að valinu staðið geta körfurnar gert heilmikið fyrir
heildarásýnd baðherbergisins. Fyrirkomulagið sparar líka pláss í skápum og er hægt að
nota dýrmætt hillupláss undir annað.

Heimatilbúið
baðsalt
Til að auka enn frekar á baðupplifunina má bæta baðsalti í baðvatnið. Slíkt baðsalt má auðveldlega
búa til heima. Slíkt er bæði gott til
heimanota en einnig er gaman að
gefa slíkt í tækifærisgjafir. Hér er
uppskrift að einu slíku:
2 bollar Epsom-salt
2 tsk. ávaxta- eða
grænmetisolía að eigin vali.
Til dæmis jojoba-, möndlu-,
ólívu- eða apríkósuolía.
5-10 dropar af þeirri ilmolíu
sem er í uppáhaldi. Þar er
margt í boði, lofnarblóm,
júkaliptus eða hvað sem er.
Einn eða tveir dropar af
matarlit (má sleppa).
1/4 bolli sjávarsalt (má
sleppa)
Glerglas eða krukka með loki

Blandið innihaldsefnunum saman
með gaffli og gangið úr skugga um
að engir kekkir séu í blöndunni.

Meira pláss
á baðinu
Þegar baðherbergi eru tekin í gegn
og endurnýjuð er mikilvægt að
huga að skipulagningu þeirra. Oft
er það dálítil kúnst að skipuleggja
baðherbergi svo vel sé, sérstaklega
ef plássið er af skornum skammti
en krafan um aukið pláss, bæði til
athafna og fyrir geymslu hluta, á
baðherbergjum er hins vegar alltaf að aukast.
Ef fjölskyldan er til dæmis ekki
mikið fyrir það að liggja í baði ætti
ekki að vera þörf á baðkari í herberginu. Þannig fæst aukið rými
sem hægt væri að nýta fyrir stóran
skáp eða hirslu.
Mörg vel heppnuð baðherbergi
hafa stóran eða jafnvel tvöfaldan skáp undir vaskinum á meðan
vegghengdir skápar geta líka virkað vel til að spara pláss. Ef plássið er mjög lítið gæti hjálpað að nýta
annars ónýtt skot og byggja þar inn
skápa fyrir snyrtidótið.
Skipulagning er lykillinn að því
að spara pláss svo að í hverjum
skáp og skúffu ætti að vera bakkar
og körfur til þess að halda smærri
hlutum á sínum réttum stöðum.

Hringlaga sjóaraspeglar sem eru hengdir upp
með leðuról hafa líka átt vinsældum að fagna
og sjást oftar en ekki á baðherbergjum en
fara líka vel í forstofunni eða svefnherberginu. Þeir minna á hringlaga káetuglugga og
setja sterkan svip á umhverfið.
Þá eru sífellt fleiri farnir að lífga upp á baðherbergið með grænum plöntum. Lifandi
plöntur geta þó verið viðkvæmar fyrir gufu
og hitabreytingum á baðinu, sem eru óhjákvæmilegar, og því ráð að velja harðgerða
tegund eða gerviblóm.

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

Bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

Hjólbarðar

Varahlutir

Hreingerningar

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

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Vinnuvélar

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

Bókhald
Techking
Vinnuvéladekk

Bílar til sölu

Vorum að fá nýja sendingu af hinum
frábæru vinnuvéladekkjum frá
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk
Ofl. Ýmsar algengar stærðir.
O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. sendist á
okspares@simnet.is

ALVÖRU TILBOÐ !

M-Benz GL Blueteck 4Matic Diesel
árg 07/2014 ek 63 þ.km, 7 manna
með öllu ! Nyvirði ca 18.8 mil OKKAR
VERÐ 10.9 mil !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

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

ÞJÓNUSTA

Frábær snattari !!!

Kia Rio LX 2015,1,4 dísel, hvítur,
beinskiptur, ekinn 53 þús. km. Sumarog nagladekk fylgja. Verð 1.950.000,Uppl. í s. 7736898

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. Fyrirsp. sendist
okspares@simnet.is

Save the Children á Íslandi

ROVER 75, lúxusbíll árg.2001 disel,
dökkblár, Ljós leðurklæðning, fallegt
eintak og vel með farinn. Sparneytinn.
Framhóladrifinn. sk.2017. stgr.800
þús Bein sala eða skipti. Uppl. í síma
776-4446

Málarar

Pípulagnir
Frábær dekkjatilboð

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

Pípulagnir

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Uppl. í s. 699 6069

VIÐ GEFUM BLEIKU SLAUFUNA
MEÐ HVERJUM SELDUM BÍL Í OKTÓBER

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

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

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

ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI

SUZUKI Grand vitara lux.
Árgerð 2015, ekinn 54 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.790.000.
Rnr.301961. Á staðnum.

TOYOTA Hilux gx.
Árgerð 2016, ekinn 10 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 7.180.000.
Rnr.120265. Á staðnum.

NISSAN Micra visia.
Árgerð 2016, ekinn 28 Þ.KM, bensín,
5 gírar. Verð 1.650.000.
Rnr.120271. Á staðnum.

HYUNDAI Tucson 4x4.
Árgerð 2006, ekinn 121 Þ.KM,
bensín, 5 gírar. Verð 990.000.
Rnr.302218. Á staðnum.

HYUNDAI Tucson premium high
output nýr bíll. Árgerð 2016, ekinn
0 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
6.390.000. Rnr.120250. Á staðnum.

HYUNDAI I30 comfort.
Árgerð 2012, ekinn 59 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 2.190.000.
Rnr.107774. Á staðnum.

HONDA Civic 5dr.
Árgerð 2015, ekinn 15 Þ.KM, bensín,
6 gírar. Verð 2.590.000.
Rnr.107744. Á staðnum.

FORD Fiesta.
Árgerð 2016, ekinn 22 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 2.450.000.
Rnr.120262. Á staðnum.

FORD Fiesta.
Árgerð 2016, ekinn 38 Þ.KM, bensín,
5 gírar. Verð 1.990.000.
Rnr.107677. Á staðnum.

AUDI A1 sportback.
Árgerð 2016, ekinn 0 Þ.KM, bensín,.
Verð 2.990.000. Rnr.120216.
Á staðnum.

BMW X5.
Árgerð 2009, ekinn 129 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.490.000.
Rnr.107685. Á staðnum.

CHEVROLET Spark.
Árgerð 2013, ekinn 94 Þ.KM, bensín,
5 gírar. Verð 1.180.000.
Rnr.107341. Á staðnum.

DACIA Duster 4x4.
Árgerð 2013, ekinn 148 Þ.KM, dísel,
6 gírar. Verð 1.985.000.
Rnr.106126. Á staðnum.

Opnunartímar: Mán – fös 10-18 • Lau. 12-15 • Sun. Lokað
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI
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Smiðskraftur ehf.
Nýsmíði og viðhald.

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og
trésmíði. S. 616 1569

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Spádómar

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

smidskraftur@gmail.com

Hljóðfæri

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

KEYPT
& SELT
SÁ Símaspá í
s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla.
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á
facebook: SÁ

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

HEILSA

HYUNDAI píanó til sölu ( h:120cm
b:150cm ), ásamt bólstruðum leður
stól. Verð 220þús eða tilboð. Uppl. í s.
663 3313 / 863 4291

Vélar og verkfæri

Nudd

Til sölu

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

Tímavinna eða tilboð.

Rafvirkjun

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

til sölu

HYUNDAI píanó +
leður stóll

Spásíminn 908 5666

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

S. 893 6994

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.

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Flísalagnir - Múrverk
- Flotun Sandsparsl Málun - Tréverk

Til bygginga

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

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

Thailenskt Heilsunudd hjá Joomjan
Suðurlandsbraut 16. Pantanir í síma
8923899.
SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI
Heimsending. www.humarsalan.is
Pöntunarsími: 8676677

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

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

HÚSNÆÐI

Húsnæði í boði
Til leigu á Nýbýlavegi
150 fm verslunar og lager
húsnæði
430 fm atvinnuhúsnæði
285 fm Kistumelur 14
Hafsteinn 690 3031

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

www.buslodageymsla.is

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

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

ATVINNA

Atvinna í boði
Óska eftir húsnæði fyrir erlenda
starfsmenn. Uppl. Í s: 899-9177
Píratar bjóða frjálsar handfæraveiðar
öfugt við XD. XB og viðreisn.

ER UNGLINGURINN
DÝR Í REKSTRI
PIPAR \ TBWA

•

SÍA

•

164672

– KOMINN TÍMI Á ÚTBURÐ?
Við erum að leita að duglegu og ábyrgu
fólki til að bera út blöð í þínu nágrenni milli
klukkan 6 og 7 á morgnana, mánudaga til
laugardaga. Hressandi göngutúr í fersku
lofti sem gæti jafnvel skilað sér í betri
afköstum í skólanum.

Sæktu um á www.postdreifing.is
Nánari upplýsingar í síma 585 8330.

ÖLLUM BLAÐBERUM OKKAR STENDUR
TIL BOÐA GLÆSILEGUR SÍMA-FRÍÐINDAPAKKI OFAN Á LAUNIN.
GETUR KOMIÐ SÉR VEL FYRIR
UNGLINGINN - OG FORELDRANA.

FRÍ

símtöl
innanlands

FRÍ

SMS/MMS

1GB

inneign

5GB

að auki fyrir
vel unnin störf

2.000kr.

inneign
í Gomobile

Sjáðu allt um fríðindapakkann
á Facebooksíðu okkar.

Vatnagörðum 22 | Sími 585 8300 | www.postdreifing.is

sport
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Nýjast

Enska úrvalsdeildin
Chelsea
3 – 0 Leicester
Stoke
2 – 0 Sunderland
Bournemouth 6 – 1 Hull
Arsenal
3 – 2 Swansea
Man. City
1 – 1 Everton
WBA
1 – 1 Totttenham
Crystal Palace 0 – 1 West Ham
Middlesbr.
0 – 1 Watford
Southampton 3 – 1 Burnley
Efst
Man. City
Arsenal
Tottenham
Liverpool
Chelsea

19
19
18
16
15

Neðst
Hull
Middlesbr.
Stoke City
Swansea
Sunderland

7
7
6
4
2

Hvað gerði Gylfi?

Gylfi Þór Sigurðsson var að vanda
í byrjunarliði Swansea og skoraði
glæsilegt mark
í 3-2 tap á móti
Arsenal. Gylfi
minnkaði muninn
í 2-1 á 38. mínútu.
Stærstu úrslitin Chelsea vann

Íslensku liðin hlutu fern verðlaun á EM sem lauk um helgina. Hér sjást fyrirliðar liðanna með verðlaunapeninga sína en þær eru frá vinstri: Hekla Mist Valgeirsdóttir
(stúlknalið), Andrea Sif Pétursdóttir (kvennalið), Margrét Lúðvígsdóttir (blandað lið fullorðinna) og Tanja Ólafsdóttir (blandað lið unglinga). Fréttablaðið/Steinunn Anna

Sterkar stelpur að koma upp

Ellefta Evrópumótinu í hópfimleikum lauk í slóvensku borginni Maribor á laugardaginn. Ísland sendi
fjögur lið til keppni og þau komust öll á verðlaunapall. Framtíðin er björt en það má ekki sofna á verðinum.
Ingvi Þór
Sæmundsson

Skrifar frá Maribor

„Fyrir mótið hefði ég ekki endilega
búist við að öll liðin sem við sendum til keppni kæmust á verðlaunapall. Ég held við getum verið mjög
ánægð með árangur íslensku liðanna í heild, þótt okkur hafi langað
mikið í gullið í kvennakeppninni,“
sagði Ása Inga Þorsteinsdóttir, aðalfararstjóri íslenska hópsins og fyrrverandi landsliðsþjálfari, í samtali
við Fréttablaðið í gær.
Blönduðu liðin unnu bæði til
bronsverðlauna; í fyrsta sinn í fullorðinsflokki og annað sinn í röð í
unglingaflokki. Stúlknaliðið vann
nokkuð öruggan sigur í sínum flokki
en kvennaliðið þurfti að sjá á eftir
gullinu í hendur Svía, líkt og á EM á
Íslandi fyrir tveimur árum.

Smáatriði skildu á milli
Kvennaliðið, sem vann til gullverðlauna á EM 2010 og 2012, ætlaði sér
að endurheimta gullið og virtist á
góðri leið með það. Stelpurnar urðu
efstar í undankeppninni og bættu
árangur sinn á dýnu og trampólíni í
úrslitunum. En gólfæfingarnar urðu
íslenska liðinu að falli.
Þær fengu 21,916 stig fyrir gólf
æfingarnar, sem þykir býsna gott,
en sænsku stelpurnar toppuðu þær
íslensku með því að fá 22,650 í einkunn. Á endanum munaði 0,284 í
einkunn á Íslandi og Svíþjóð.
Flest lið hefðu tekið silfrinu fegins
hendi en eftir árangur síðustu ára
skilur 2. sætið eftir beiskt bragð í
munni. Ása segir að stelpurnar séu
aðallega svekktar út í sjálfar sig.

„Það voru smávægileg mistök á
trampólíni, dansi og dýnu og ef þú
hefðir núllað eitthvað af þessu út
hefðu þær verið efst á pallinum. Þær
gera alltaf miklar kröfur til sín og
ég held að þær séu ekkert svekktar
með að Svíarnir hafi staðið sig frábærlega, heldur út í sjálfar sig,“ sagði
Ása.

Uppgangur Breta
Hún segir að breiddin sé að aukast
í áhaldafimleikum og til marks um
það nefnir hún uppgang Breta sem
sendu lið til keppni í öllum flokkum og unnu til bronsverðlauna í
drengjaflokki.
„Það var mjög gaman að sjá hvað
Bretar eru að koma sterkir inn.
Uppbyggingin þar er gríðarleg og
ég myndi halda að Bretar myndu
blanda sér í toppbaráttuna í öllum
flokkum á næsta EM,“ sagði Ása.
Framtíðin björt
Að hennar mati er framtíðin björt í
íslenskum hópfimleikum.
„Við megum ekki gleyma því, þótt
það séu þarna stelpur sem hafa farið
á fjögur Evrópumót, að liðið er ungt.
Ég held að við ættum að vera bjartsýn og halda áfram uppbyggingunni,“ sagði Ása en elstu stelpurnar
í kvennaliðinu eru fæddar 1993 og
því aðeins 23 ára gamlar. Og hún
á von á að fleiri öflugar stelpur séu
að koma upp, sem sjáist á árangri
stúlknalandsliðsins.
„Það er fullt af flottum og mjög
sterkum stelpum að koma upp þar
þannig að ég held að framtíðin sé
björt. En við megum ekkert slaka
á, sérstaklega í ljósi þess að það eru
fleiri þjóðir að koma sterkar inn.
Þetta er ekki lengur bara keppni á

Þrjár í úrvalsliði EM
Þrír íslenskir keppendur voru
valdir í úrvalslið Evrópumótsins
2016 í hópfimleikum. Þetta voru
þær Andrea Sif Pétursdóttir, Kolbrún Þöll Þorradóttir og Valgerður
Sigfinnsdóttir.
Stjörnustelpurnar Andrea Sif og
Kolbrún Þöll voru einnig í úrvalsliði EM 2014 sem var haldið á
Íslandi. Sú síðarnefnda var sú eina
úr unglingaflokki sem var valin í
úrvalsliðið 2014.
Ísland átti einnig þrjá fulltrúa í
því liði en auk Andreu Sifjar og
Kolbrúnar Þallar var Sólveig Bergsdóttir valin í úrvalsliðið 2014.
Sólveig var einnig hársbreidd frá
því að komast í úrvalsliðið á EM í
Slóveníu í ár.

Magakveisa í Maribor
Að morgni laugardags, lokadags
Evrópumótsins, fengu nokkrir
liðsmenn Íslands magakveisu. Ein
stúlka gat ekki keppt og annar
drengur keppti veikur.
Magakveisan herjaði einnig á
dönsku og finnsku liðin en grunur
leikur á að um matareitrun hafi
verið að ræða.
Þessar fréttir komu undirrituðum
ekki beint óvart eftir að hann
snæddi í mötuneytinu í Lukna
höllinni í Maribor. Það var aðeins
í eitt skipti og það var meira en
nóg. Maturinn var nefnilega heldur
ólystugur og ekki besta næringin
fyrir afreksíþróttafólk.

Við megum ekkert
slaka á, sérstaklega í
ljósi þess að það eru fleiri
þjóðir að koma sterkar inn.
Þetta er ekki lengur bara
keppni á milli Norðurlandaþjóðanna.

Ása Inga Þorsteinsdóttir

öruggan 3-0 sigur í uppgjöri
meistara síðustu tveggja ára.
Englandsmeistarar Leicester
eru stigalausir í fyrstu fjórum útileikjum tímabilsins og markatalan
er -10 (3-13.)
Hetjan Maarten Stekelenburg varði
tvær vítaspyrnur frá liðsmönnum
Manchester City og bjargaði stigi
fyrir Everton á móti toppliðinu.
Kom á óvart Bournemouth skoraði
sex mörk í stórsigri á Hull eða jafnmörg mörk og liðið hafði skorað í
fyrstu sjö umferðum tímabilsins.

Olís-deild karla í handbolta

Fram - Akureyri

29-28

Markahæstir: Þorsteinn Hjálmarsson 8,

Sigurður Þorsteinsson 6, Elías Bóasson 4, Andri
Þór Helgason 4, Arnar Birkir Hálfdánsson 4 Karolis Stropus 8, Andri Snær Stefánsson 5.

ÍBV - Valur

27-30

Markahæstir: Sigurbergur Sveinsson 8, Theodór Sigurbjörnsson 5/4, Agnar Smári Jónsson
5 - Anton Rúnarsson 8/2, Vignir Stefánsson 8,
Josip Juric 5, Sveinn Aron Sveinsson 4

Efri
Afturelding12
ÍBV9
Stjarnan8
8
Valur
Grótta7

Neðri
Fram7
FH7
Selfoss6
Haukar4
Akureyri2

Olís deild kvenna í handbolta

Ísland kemur í fyrsta
sinn heim með fern verðlaun
frá Evrópumótinu eða gull,
silfur og tvö brons.
milli Norðurlandaþjóðanna,“ sagði
Ása en þrátt fyrir að breiddin sé að
aukast í greininni er staðreyndin sú
að Danmörk, Svíþjóð, Noregur og
Ísland unnu 17 af 18 verðlaunum
sem í boði voru á EM í Maribor.

Íslenskt karlalið eftir tvö ár
Ísland sendi ekki lið til leiks í karlaflokkunum í ár, þótt stefnt hafi verið
að því. Ása vonast til að Ísland tefli
fram karlaliði á næsta Evrópumóti
sem fer fram að tveimur árum
liðnum.
„Ég held að við eigum að geta
gert það. Það var markmiðið núna.
Við ætluðum að fara með fimm lið
en því miður komu upp meiðsli og
nokkrir strákar þurftu að draga sig
út. Við eigum að geta verið með
fimm lið næst,“ sagði Ása sem ber
þá von í brjósti að árangur blönduðu liðanna á EM í Maribor verði
strákum í greininni heima á Íslandi
hvatning.

Fram - Grótta20-19
Markahæstar: Steinunn Björnsdóttir 7, Ragnheiður Júlíusdóttir 4, Hildur Þorgeirsdóttir
3 - Sunna María Einarsdóttir 6, Þórey Anna
Ásgeirsdóttir 6, Emma Havin 3.

Selfoss - Fylkir30-24
Markahæstar: Hrafnhildur Hanna Þrastar-

dóttir 8, Kristrún Steinþórsdóttir 8, Carmen
Palamariu 7, Adina Maria Ghidoarca 4 -Thea
Imani Sturludóttir 8, Þuríður Guðjónsdóttir 5.

Stjarnan - ÍBV40-30
Markahæstar: Stefanía Theodórsdóttir 10,

Rakel Dögg Bragadóttir 7, Þorgerður Anna Atladóttir 5, Hanna Guðrún Stefánsdóttir 4 - Ester
Óskarsdóttir 9, Sandra Erlingsdóttir 8, Sandra
Dís Sigurðardóttir 5 .

Haukar - Valur23-22
Markahæstar: Maria Ines Da Silve Pereira 6,

Elín Anna Baldursdóttir 5 Guðrún Erla Bjarnadóttir 5 - Kristín Guðmundsdóttir 9, Diana
Satkauskaite 5, Díana Dögg Magnúsdóttir 3.
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Fram
8
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Stjarnan7
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Í dag

Neðri
ÍBV
6
2
Grótta
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Fylkir
0

19.00 Liverpool - Man. UtdSport
21.00 MessanSport

Snjallari vernd fyrir heimilið þitt og sumarhús
Áhyggjulaus brottför, örugg heimkoma — allan sólarhringinn. Með Panasonic SmartHome
heimavarnarkerfinu skilur þú heimilið eftir í öruggum höndum, því þú tekur það með þér í
snjallsímanum. Engin mánaðargjöld og endalausir möguleikar á að bæta við kerfið.

Við kerfið er hægt að tengja snjall rafmagnstengi, þráðlaust lyklaborð, innisírenu, inni- og útimyndavélar, fjarstýringu, segul- vatns- og rúðubrotsskynjara.

Smart Home Grunnpakki

Smart Home Myndavélapakki

Heimastöð, hreyfiskynjari og segulskynjari
fyrir glugga og dyr.

Heimastöð, SmartPlug rafmagnstengi, innimyndavél
og tveir segulskynjarar fyrir glugga og dyr.
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Merkisatburðir
1091 - Sterkur hvirfilbylur skall á
London. Tveir létu lífið.
1755 - Kötlugos hófst og stóð
fram í febrúar með miklu öskufalli. Gosið er talið mesta öskugos í Kötlu á sögulegum tímum.
1814 - Átta manns drukknuðu
þegar bjórgeymsla í London
sprakk. Tæplega 1,5 milljón
lítrar af bjór flæddu um stræti
borgarinnar.
1860 - Fyrsta opna breska meistaramótið í golfi hófst.
1971 - OPEC-ríkin hætta að selja
Vesturlöndum olíu.
1979 - Móðir Teresa hlaut friðarverðlaun Nóbels.
1989 - Sterkur jarðskjálfti
reið yfir San Francisco og
olli 63 dauðsföllum.
2003 - Friðarboginn,
samtök hinsegin fólks
í Færeyjum, voru
stofnuð.

Okkar ástkæri faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Örn Geirsson

Gullsmára 9, Kópavogi,
lést 14. október á líknardeild
Landspítalans. Jarðarförin verður
auglýst síðar.
Kristjana Arnardóttir
Guðmundur Hagalín
Kristín Arnardóttir
Smári Björgvinsson
Örn Arnarson
Margrét Stefánsdóttir
Þröstur Arnarson
Hrefna Magnúsdóttir
Björk Arnardóttir
Hlíðar Kristjánsson
Sigfríð Eik Arnardóttir
Ómar Svavarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför elskulegrar ömmu minnar,
systur, mágkonu og frænku,

Sigríðar Björnsdóttur
(Siddu)

sem lést 6. október síðastliðinn fer
fram frá Seljakirkju föstudaginn
21. október nk. og hefst athöfnin kl. 15.00.
Blóm og kransar afþökkuð en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á styrktarsjóð Skógarbæjar.
Daníel Heiðar Tómasson
Dagný Björnsdóttir
Ragnar Guðmundsson
Pétur H. Björnsson
Sigurdís Sigurbergsd.
Helga Björnsdóttir
Björn Logi Isfoss
Katarina Isfoss
og systkinabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, systir, mágkona,
amma og langamma,

Kolbrún Ingjaldsdóttir
Hólmvaði 8a, Reykjavík,

lést 9. október á Landspítala Fossvogi
umvafin ástvinum sínum. Jarðarförin fer
fram mánudaginn 24. október klukkan 11.00
frá Bústaðakirkju. Blóm og kransar afþakkaðir, þeim sem
vilja minnast hennar er bent á MS- félagið.
Kári Snorrason
Snorri Kárason
Magdalene Kárason
Brynhildur Káradóttir
Helga Káradóttir
Ingjaldur Kárason
Kári Kárason
Eva Hrund Pétursdóttir
Pálrún Ingjaldsdóttir
Brynhildur Bára Ingjaldsdóttir
Birgir Styrmisson
barnabörn og barnabarnabörn.
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 512 5000.

Ásta Dís Guðjónsdóttir hefur starfað með EANP-samtökunum frá árinu 2011. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mikilvægt að aðskilja
fátækt og aumingjaskap
Alþjóðabaráttudagurinn gegn fátækt er haldinn hátíðlegur víða um veröld í dag. Margir
viðburðir verða í vikunni til að vekja athygli á málefninu. Meðal annars verða stefnur og
straumar í mataraðstoð skoðaðar.

A

lþjóðabaráttudagurinn gegn
fátækt er í dag, 17. október. Af
því tilefni standa samtökin European Anti Poverty Network, EAPN, fyrir
ýmsum viðburðum í vikunni til að vekja
athygli á málefnum fátækra.
„Samtökin voru stofnuð árið 1990
en komu hingað til lands árið 2011,“
segir Ásta Dís Guðjónsdóttir, formaður
Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu og
stjórnarmeðlimur í EAPN Ísland. „Tilgangur EAPN er að hafa áhrif á strauma
og stefnur líðandi stundar og minna á
þennan þjóðfélagshóp og málefni hans.“
Meðal þess sem EANP hefur staðið
fyrir er að koma á fót hópi sem kallast
People experiencing Poverty eða PeP
Ísland í daglegu tali. Markmið hópsins er
að virkja einstaklinga sem búa við fátækt
og veita þeim tæki til valdeflingar. Ásta
Dís segir að það gæti gengið betur en
hingað til eru fáir sem hafa séð sér fært

Það er bundið við
Íslendinga að við
tengjum orðið fátækt oft við
aumingjaskap. Margir eru
tilbúnir til að segjast eiga erfitt
með að ná endum saman en
fælast frá við orðið fátækt.
Ásta Dís Guðjónsdóttir, stjórnarmeðlimur í
EAPN Ísland

um að mæta á viðburði hópsins.
„Það eru um þrjátíu virkir einstaklingar sem mæta á fundi. Það er bundið
við Íslendinga að við tengjum orðið
fátækt oft við aumingjaskap. Margir eru
tilbúnir til að segjast eiga erfitt með að
ná endum saman en fælast frá við orðið
fátækt,“ segir Ásta Dís. Hún segir mikilvægt að aðskilja orðin aumingjaskap

og fátækt. „Margir sem glíma við fátækt
hafa lent í veikindum, slasast eða fest í
láglaunastörfum.“
Ásta segir að stóran mun sé að sjá á
mörgum sem mætt hafa á viðburði PeP.
Fólk hitti aðra í sömu aðstæðum og
finnur mikla samkennd. „Það er einnig
frábært þegar einstaklingar, sem glímdu
áður við fátækt, koma og segja frá sinni
reynslu. Þá sjá margir hlutina í nýju ljósi
og lausnir sem áður voru ósýnilegar.“
Vikunni verður ýtt úr vör með heimsókn EANP á Bessastaði á morgun. Á
föstudag verður síðan haldinn fundur
um mataraðstoð en þar koma saman
bæði þeir sem þiggja og veita slíka
aðstoð. Þá verða ólíkar stefnur og
straumar mataraðstoðar í Evrópu teknar
til umræðu. Málþingið fer fram á Grand
Hóteli á föstudag frá 08.30 til 11.30.
Aðgangseyrir er 1.000 krónur en ókeypis
fyrir fátæka. johannoli@frettabladid.

Þ etta ge r ð i st 17. o któ be r 2 006

Hvalveiðar leyfðar í atvinnuskyni á nýjan leik
Tíu ár eru síðan Einar K. Guðfinnsson,
þáverandi sjávarútvegsráðherra, heimilaði
hvalveiðar í atvinnuskyni á nýjan leik.
Heimilt var að veiða níu langreyðar og
þrjátíu hrefnur.
Einar kunngjörði þetta í utandagskrárumræðum á Alþingi þennan dag fyrir
tíu árum. Magnús Þór Hafsteinsson, þáverandi þingmaður Frjálslynda flokksins,
spurði út í stöðuna á hvalveiðum Íslands.
Það gerði hann eftir að hann hafði séð
Hval 9 standsett við bryggju.
Skipið sigldi út á hádegi sama dag eftir
að hafa staðið svo að kalla óhreyft frá
árinu 1989 en þá tók gildi hvalveiðibann.
Það dróst þó eitthvað að fyrsta dýrið yrði
fellt vegna rafmagnsbilunar í skipinu.
Málið vakti nokkuð hörð viðbrögð
bæði hér heima og erlendis. Þingmaður
Samfylkingarinnar, Anna Kristín Gunnars-

Fjölmenni kvaddi Hval 9 þegar hann sigldi
úr höfn. Þeirra á meðal voru þingmenn
Frjálslynda flokksins þeir Magnús Þór Hafsteinsson og Guðjón Arnar Kristjánsson.
Fréttablaðið/GVA

dóttir, velti upp þeim möguleika að málið
væri partur í útspili ríkisstjórnarinnar til
að dreifa athygli fólks frá erfiðum málum
sem hún stóð frammi fyrir. Nefndi hún þar
til sögunnar hleranamálið, misskiptingu á
skattbyrði landsmanna og heilbrigðiskerfi
í rústum. Einar K. sagði það af og frá enda
hefði málið brunnið á honum í 15 ár.
Hvalur hefur verið veiddur hér við
strendur öll sumur frá 2006 ef frá er skilið
sumarið í ár. Ástæðan fyrir því var hve
illa gekk að selja það kjöt sem veitt hafði
verið árin á undan.
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LÆKKAÐ VERÐ* MEÐ AFSLÆTTI AÐ AUKI

Íslenskt stjórnborð

Íslenskt stjórnborð

Íslenskt stjórnborð

Íslenskt stjórnborð

3 ára ábyrgð

3 ára ábyrgð

3 ára ábyrgð

3 ára ábyrgð

10 ára ábyrgð á mótor

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél

Þvottavél

Þvottavél

Tekur 7 kg af þvotti.
1200 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.

Tekur 7 kg af þvotti.
1400 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.

Tekur 8 kg af þvotti. 1400
snúningar. Öll hugsanleg
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.

Lavamat 63272FL

Lavamat 63472FL

Lavamat 76485FL

Þvottavél
Lavamat 76806FL

Tekur 8 kg af þvotti.
1600 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Kolalaus mótor.

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 89.900,-

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

Nú kr. 84.915,-

Nú kr. 110.415,-

Þurrkari - barkalaus

Þurrkari - barkalaus

uppÞvottavél

uppÞvottavél

Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af
tromlu sem minnkar slit og dregur
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar
áttir og er með rakaskynjara.

Barkarlaus þurrkari með
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti.
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og
snýst í báðar áttir.

Topplaus, undir borðplötu.
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

Topplaus, undir borðplötu.
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

Nú kr. 76.415,-

T61271AC

Nú kr. 84.915.-

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

*

T76280AC

Nú kr. 93.415.-

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 109.900,-

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

F66692MOP

hVÍT Nú kr. 110.415,LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

Nú kr. 127.415,-

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 149.900,-

FSILENCM2P

STáL Nú kr. 101.915,LÆKKAÐ VERÐ: kr. 119.900

Í síðasta mánuði lækkaði Ormsson öll verð á AEG þvottavélum, þurrkurum, uppþvottavélum vegna styrkingar á gengi krónunnar og hagstæðra innkaupa.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15.
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

Greiðslukjör

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

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

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655
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M Á NU D A GU R

Austlæg átt 3-8 en hvassari með suðurströndinni. Dálítil væta, en skýjað og þurrt
að kalla á vesturhelmingi landsins. Hiti víða 5 til 10 stig.

þrautir

Sudoku
2

1

LÁRÉTT
2. plat
6. í röð
8. árkvíslir
9. gljúfur
11. píla
12. einkennis
14. trimm
16. borðaði
17. frjó
18. grús
20. Ólæti
21. tigna

LÓÐRÉTT
1. rótartauga
3. Í röð
4. ofbjóða
5. mælieining
7. stoppistöð
10. rúm ábreiða
13. mærð
15. fögnuður
16. Tunna
19. tveir eins

6

7

9

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

17

LAUSN
18

LÁRÉTT. 2. gabb, 6. áb, 8. ála, 9. gil, 11. ör, 12. aðals,
14. skokk, 16. át, 17. fræ, 18. möl, 20. at, 21. aðla.
LÓÐRÉTT. 1. tága, 3. aá, 4. blöskra, 5. bar, 7. biðstöð, 10. lak, 13. lof, 15. kæti, 16. áma, 19. ll.

Skák

3

21

Gunnar Björnsson

Gauti Páll Jónsson (2082) átti leik gegn
Oliver Aroni Jóhannessyni (2255) á Haustmóti Taflfélags Reykjavíkur.
Hvítur á leik: 77. Rc7+! 1-0. Ingvar Þór Jóhannesson sigraði á mótinu, Dagur Ragnarsson
varð annar og Vignir Vatnar Stefánsson þriðji.
Vignir varðskákmeistari Taflfélags Reykjavíkur
og tryggði sér FIDE-meistaratitil með frammistöðu sinni. www.skak.is Allt um Haustmót TR.

19
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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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Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
Bræður!
Við höfum fengið
nýjan meðlim!
Lof mér að kynna.

Velkominn í O.Á.O.,
Günther!

Güntherman!

Takið
niður
hetturnar,
bræður!

- E n t e r ta i n m e n t w e e k ly

O.Á.O.

Ofurhetjur
án
ofurkrafta

Kærar
þakkir.

Flott!

Gelgjan

- va r i e t y

“vivid performances
from the cast”
“emily blunt is perfect”

Mamma

“the girl on the train is
sexy and brutal”

Þetta er
Átt þú
búningurinn
ekki líka minn! Maðurinn
að taka með þeytarann!
niður
hettuna?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Bjakk. Af hverju fáið
þið ykkur ekki
herbergi?

Hefurðu séð...

Þetta ER
herbergið okkar!

Ó

“superb job”
“solid thriller”
“emily blunt gives rachel
multiple dimensions”

Barnalán
Pabbi, er
erfitt að
vera
foreldri?

mynd sem þú mátt ekki missa af

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Stundum.

Er það
erfiðara
ef börnin
þín eru
pirrandi?

Ertu með einhvern
sérstakan í huga?

Já, örugglega.
En ef eitt af þeim
er api og plága?

H Ö N N U N: H G M

TCH A I KOVSK Y

a
g
a
s
r
a
t
s
á
k
s
e
n
s
s
Tí m alaus rú
MARGVERÐLAUNAÐUR ÓPERULEIKSTJÓRI
STJARNA FRÁ BOLSHOJ LEIKHÚSINU Í TITILHLUTVERKI
MIÐASALA Á WWW.OPERA.IS
HLJÓMSVEITARSTJÓRI BENJAMIN LEVY · LEIKSTJÓRI ANTHONY PILAVACHI
ANDREY ZHILIKHOVSKY · ÞÓRA EINARSDÓTTIR · ELMAR GILBERTSSON · NATHALÍA D. HALLDÓRSDÓTTIR
HANNA DÓRA STURLUDÓTTIR · ALINA DUBIK · RUNI BRATTABERG · HLÖÐVER SIGURÐSSON
KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR · LEIKMYND: EVA SIGNÝ BERGER
LÝSING: BJÖRN BERGSTEINN GUÐMUNDSSON · BÚNINGAR: MARÍA TH. ÓLAFSDÓTTIR
22. OKTÓBER · 29. OKTÓBER · 6. NÓVEMBER · 12. NÓVEMBER

#islenskaoperan

STÖÐ 2 MARAÞON NOW

ER NÝ STREYMISVEITA FYRIR
SNJALLSÍMA, SPJALDTÖLVUR,
APPLE TV OG VEFSPILARA.*
Með Stöð 2 Maraþon NOW opnast heill heimur af skemmtun. Fjöldi
vandaðra íslenskra þáttaraða, margverðlaunað sjónvarpsefni frá
HBO, talsett barnaefni, frábærar erlendar þáttaraðir, magnaðar
kvikmyndir fyrir alla fjölskylduna, áhugavert heimildarefni,
matreiðsluþættir, tónleikar og margt fleira.

Allt þetta færðu fyrir aðeins

2.990 KR. Á MÁNUÐI

Þjónustan fylgir frítt með Skemmti-, Stóra- og Risapakkanum

Prófaðu frítt í 3 daga á 2now.is

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

HORFÐU Á HVA
SEM ÞÚ VILT,
HVENÆR SEM E

HORFÐU Á HVAÐ
SEM ÞÚ VILT,
HVENÆR SEM ER

Sæktu appið í spjaldtölvu, snjallsíma og Apple TV á:

Eða horfðu á í vefspilara á 2now.is
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Byggð á samnefndri metsölubók
Miðasala og nánari upplýsingar




Sýnd með íslensku
og ensku tali

ENTERTAINMENT WEEKLY

VARIETY


HOLLYWOOD REPORTER


EMPIRE

Emily Blunt


THE WRAP


THE GUARDIAN

Justin Theroux


HOLLYWOOD REPORTER
ANASTASIA

FRUMSÝND

FORSALA
20. OKT.
HAFIN

Mynd sem þú mátt ekki missa af

2. nóvember
í Háskólabíói

KVIKMYND EFTIR
TIM BURTON

TILBOÐ KL 4

„FYNDIN OG HEILLANDI“
- GUARDIAN

- HS, MORGUNBLAÐIÐ

Sýningartímar á miði.is og smarabio.is

Ein magnaðasta stórmynd ársins
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

INFERNO

8, 10:30

MIDDLE SCHOOL

6

MAGNIFICENT 7

9, 10:30

BRIDGET JONES’S BABY

8

FRÖKEN PEREGRINE

6

STORKAR 2D ÍSL.TAL

6

THE GIRL ON THE TRAIN
THE GIRL ON THE TRAIN VIP
DEEPWATER HORIZON
STORKAR ÍSLTAL
STORKS ENSKT TAL
SULLY
MECHANIC: RESURRECTION
WAR DOGS
SUICIDE SQUAD 2D
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D

KL. 5:30 - 8 - 10 - 10:30
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 8 - 10:20
KL. 6
KL. 8
KL. 5:50 - 8 - 10
KL. 10:20
KL. 8
KL. 5:20
KL. 6

AKUREYRI

THE GIRL ON THE TRAIN
DEEPWATER HORIZON
STORKAR ÍSLTAL
STORKS ENSKT TAL

CAN’T WALK AWAY
THE GIRL ON THE TRAIN
DEEPWATER HORIZON
STORKAR ÍSLTAL
SULLY

KL. 6
KL. 6

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

Nýjasta stórmynd Clint Eastwood

KL. 8 - 10:10

KRINGLUNNI

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 5:30 - 8 - 10:30

THE GIRL ON THE TRAIN
DEEPWATER HORIZON
STORKAR ÍSLTAL
BRIDGET JONES’S BABY
SULLY

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


EMPIRE

ENTERTAINMENT WEEKLY

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

KEFLAVÍK

INFERNO
THE GIRL ON THE TRAIN

KL. 8 - 10:35
KL. 8 - 10:35

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettabladid.is
17. október 2016
Opinn fundur á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands í samstarfi við
bandaríska sendiráðið um forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, fundurinn hefst
kl. 16.30. í dag.

Viðburðir
Hvað? Tangó Milonga Tangóævintýrafélagsins
Hvenær? 20.00
Hvar? Sólon Bistro, Bankastræti
Langar þig að læra tangó? Frír
kennslutími í argentínskum tangó
kl. 20-21, síðan er dansað áfram
til kl. 23 við gullaldartangótónlist.
Engin danskunnátta nauðsynleg
og óþarfi að mæta með dansfélaga,
bara góða skapið.
Hvað? Kynbundið og kynferðislegt
ofbeldi - Úrræði og úrræðaleysi
Hvenær? 12.00
Hvar? Háskólatorg
Brynhildur G. Flóvenz, dósent við
lagadeild HÍ, fjallar um starfsemi
og reynslu fagráðs Háskóla Íslands
um viðbrögð við kynbundinni og
kynferðislegri áreitni og öðru kynferðislegu ofbeldi. Rannveig Ágústa
Guðjónsdóttir, MA í kynjafræði,
fjallar um berskjöldun og úrræðaleysi í tengslum við kynferðisofbeldi í nánum samböndum unglinga. Fundarstjóri er Gyða Margrét
Pétursdóttir, lektor í kynjafræði
við Háskóla Íslands. Málþingið er
haldið af jafnréttisnefnd háskólaráðs og verður boðið upp á léttar
veitingar. Það er á íslensku, gott
aðgengi. Öll velkomin.
Hvað? Húsnæðismál aldraðra
Hvenær? 14.00
Hvar? Ráðhús Reykjavíkur
Sameiginlegur fundur öldungaráðs

Cecilia Gonzalez og Donato Juarez tangódansarar bjóða upp á frían kennslutíma í
argentínskum tangó kl. 20-21, síðan er dansað áfram til kl. 23 við gullaldartangótónlist á Sólon Bistro.

Reykjavíkurborgar og borgarstjórnar haldinn í annað sinn.
Meðal þeirra sem taka til máls eru
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri,
Stefán Eiríksson, sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar,
Anna Björg Jónsdóttir öldrunarlæknir og Hrafn Magnússon, fulltrúi öldungaráðs Reykjavíkurborgar.
1. Frá Bjartri framtíð: Björt Ólafsdóttir
2. Frá Vinstri grænum: Svandís
Svavarsdóttir
3. Frá Pírötum: Jón Þór Ólafsson
4. Frá Samfylkingu: Sigríður Ingi-

björg Ingadóttir
5. Frá Sjálfstæðisflokki: kemur
síðar í ljós
6. Frá Framsókn: Karl Garðarsson
Fundurinn verður í borgarstjórnarsal Ráðhúss Reykjavíkur og
er öllum opinn.
Hvað? MS-fyrirlestrar í matvælafræði
Hvenær? 17.00
Hvar? Matís, Vínlandsleið 12
Fyrst mun Erla Rán Jónsdóttir
halda fyrirlestur um MS-verkefni sitt: Heilsuspillandi efni í
plastumbúðum. Mælingar á vatni
úr plastbrúsum sem seldir eru á

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Captain Fantastic
Innsæi / The Sea Within
Fúsi / Virgin Mountain ENG SUB
Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children
Fire At Sea ENG SUB
Ransacked ENG SUB
The Neon Demon

17:30, 22:30
18:00
18:00
20:00, 22:00
20:00
20:00
22:30

Sameiginlegur fundur öldungaráðs Reykjavíkurborgar og borgarstjórnar haldinn
í annað sinn. Meðal þeirra sem taka til máls eru Dagur B. Eggertsson borgarstjóri,
fundurinn fer fram í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag kl. 14.00.

Íslandi. Síðan mun Anna Birna
Björnsdóttir halda fyrirlestur um
MS-verkefnið: Breytileiki þorsk- og
ufsalifrar eftir árstíma, efna- og
eðliseiginleikar.
Hvað? Kosningar í Bandaríkjunum: Andstæðir pólar
Hvenær? 16.30
Hvar? Askja, Háskólanum
Opinn fundur á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands í
samstarfi við bandaríska sendiráðið. Á þessum opna fundi
munu stjórnmálaráðgjafarnir
Scott Klug og Lawrence LaRocco
fjalla um kosningabaráttuna í forsetakosningum Bandaríkjanna,
annars vegar frá sjónarhorni
Repúblíkana og hins vegar frá
sjónarhorni Demókrata. Scott Klug
er almannatengslastjóri lögfræðifyrirtækisins Foley & Lardner LLP

sem starfar í öllum ríkjum Bandaríkjanna. Áður var hann fulltrúi
Wisconsin fyrir hönd Repúblikana
í bandaríska fulltrúaþinginu. Larry
LaRocco er stofnandi og aðalstjórnandi LaRocco & Associates,
Inc., sem er almannatengsla- og
stjórnsýslu samskiptafyrirtæki.
Áður var LaRocco fulltrúi Idaho í
tvö kjörtímabil fyrir hönd Demókrata á bandaríska fulltrúaþinginu.
Fundarstjóri: Silja Bára Ómarsdóttir, aðjunkt við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Robert
Cushman Barber, sendiherra
Bandaríkjanna, mun flytja stutt
ávarp í upphafi viðburðarins.
Fundurinn fer fram á ensku og er
opinn öllum.
Hvað? DJ Pabbi
Hvenær? 21.00
Hvar? Kaffibarinn

t

Þú hefur ekkert séð
fyrr en þú hefur séð það með
SJÓNVÖRP

Ambilight

Allt að
25.000 kr.
endurgreiðsla
af keyptum

Philips Ambilight
sjónvörpum
Gildir frá 14. október til 10. desember árið 2016
af Philips 7000 series Ambilight sjónvörpum.
49" – 7.500 kr.
55" – 15.000 kr.
65" eða 75" – 25.000 kr.

VAXTALAUSAR RAÐGREIÐSLUR
TIL ALLT AÐ 12 MÁNAÐA

ht.is
7 VERSLANIR UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • AUSTURVEGI 34 SELFOSSI S: 414 1745 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRTORGI AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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Mánudagur
GULLI BYGGIR

Gulli Helga aðstoðar fólk við ýmsar endurbætur á híbýlum þess
og ekkert verkefni er of stórt þannig að það sé ekki leyst á
frumlegan og skapandi hátt. Stórskemmtilegir þættir.

FRÁBÆRT

MÁNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

GRAND DESIGNS:
ÁSTRALÍA
Frábærir og flottir hönnunarþættir þar sem fylgst er með
uppbyggingu og endurbótum á
smekklegum heimilum fólks í
Ástralíu. Hönnun og húsagerðarlist á heimsmælikvarða.

THE NIGHT SHIFT

Það er nóg að gera hjá
læknunum á bráðamóttökunni
í San Antonio að vanda.
Spennandi læknaþættir um
ástir og örlög.

WESTWORLD
Mannleg vélmenni sjá um að
sinna öllum þörfum gesta í
fullorðinsskemmtigarði en
fljótlega kemur í ljós galli í
vélmennunum sem hefur
ógnvænlegar afleiðingar.

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Tommi og Jenni
07.45 The Middle
08.10 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Who Do You Think You Are
11.00 Mike & Molly
11.20 Sullivan & Son
11.45 My Dream Home
12.35 Nágrannar
13.00 Britain's Got Talent
14.05 Britain's Got Talent
15.10 Falcon Crest
16.05 Tommi og Jenni
16.30 Simpson-fjölskyldan
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Grand Designs. Australia
Frábærir þættir þar sem fylgst er
með stórkostlegum endurbótum
á heimilum þar sem oftar en ekki
er einblínt á nútímahönnun,
orkunýtni, hvernig á að hámarka
nýtingu á plássi og útsýni.
20.15 Gulli byggir Ö nnur þáttaröð
þessara frábæru þátta í umsjón
Gulla Helga sem aðstoðar nú fólk
við ýmsar endurbætur á híbýlum
sínum. Ekkert verkefni er of stórt
og hér eru litið til lausna á frumlegan og skapandi hátt. Verkefnin
eru af ýmsum toga, hér verður
meðal annars ráðist í endurbætur
á baðherbergi, eldhúsi, barnaherbergi og jafnvel einbýlishúsum.
Allt eru þetta krefjandi áskoranir
og taka mun lengri tíma en fólk
áætlar en verðlaunin eru gefandi
í lokin.
20.40 The Night Shift
21.30 Westworld Hörkuspennandi
þáttaröð úr smiðju J.J. Abrams og
Jonathan Nolan sem byggð er á
bók Michael Crichton. Þættirnir
gerast í fullorðins þemagarði sem
gengur úr á að vélmenni sem líkjast mönnum sinna öllum þörfum
gesta garðsins. Fljótlega kemur
í ljós galli í vélmennunum sem
hefur ógnvænlegar afleiðingar.
Með aðalhlutverk fara Anthony
Hopkins, Ed Harris, James Marsden
og Thandie Newton.
22.30 Quarry
23.20 Major Crimes
00.05 The Path
02.15 The Mysteries of Laura
03.00 In the Blood
05.40 Show Me A Hero

17.10 Mike and Molly
17.30 Two and a Half Men
17.55 Modern Family
18.25 New Girl
18.45 Fóstbræður
19.25 Ástríður
19.55 Sælkeraferðin
20.15 Who Do You Think You Are?
21.25 The Vampire Diaries
22.10 Outlander
23.10 The Last Man on Earth
23.35 The Americans
00.20 The Mentalist
01.00 Ástríður
01.30 Sælkeraferðin
01.50 Who Do You Think You Are?
02.50 The Vampire Diaries
03.35 Tónlist

10.30 Out of Africa
14.45 Ingenious
16.15 Out of Africa
18.55 Cheaper By The Dozen 2
Sprenghlægileg gamanmynd fyrir
alla fjölskylduna með þeim Steve
Martin og Eugene Levy í aðalhlutverkum.
20.30 Ingenious G amanmynd frá
2009 sem fjallar um sanna sögu
tveggja vina, uppfinningamanns
og sölumanns, sem dreymdi um
að slá í gegn með nýju hjálpartæki og ákváðu að leggja allt sitt
í sölurnar. Það eru þau Dallas
Roberts, Jeremy Renner og ísraelska leikkonan Ayelet Zurer sem
fara með aðalhlutverkin í þessari
sannsögulegu mynd um þá Matt
og Sam sem eins og svo marga
dreymdi um að gera það gott með
því að finna upp og selja sína eigin
vöru.
22.05 Fast and the Furious.
23.50 Edge of Darkness Spennutryllir frá 2010. Mel Gibson mætir
til leiks sem rannsóknarlögreglumaðurinn Thomas Craven, í morðdeild Boston-lögreglunnar.
01.45 Blood Ties
03.50 Fast and the Furious. Tokyo
Drift

QUARRY

stöð 2 sport

Mac Collins á erfitt uppdráttar
eftir erfiðan tíma í Víetnamstríðinu og upplifir sig utangátta í þjóðfélaginu. Hann
lendir í slæmum félagsskap í
undirheimunum þegar heim er
komið og tilveran fer á hvolf.

08.45 Þór Þ. - Keflavík
10.25 Seattle Seahawks - Atlanta
Falcons
12.45 Chelsea - Leicester
16.05 Arsenal - Swansea
17.45 Football League Show
18.15 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
18.40 Liverpool - Man. Utd.
21.00 Messan
22.30 Spænsku mörkin
23.00 Barcelona - Deportivo
00.40 Messan

FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT

Hörkuspennandi mynd þar sem
leikurinn færist yfir á hraðbrautir Tókýóborgar þar sem
óforskammaðir bílaþjófar láta
greipar sópa.

krakkaStöðin
07.00 Strumparnir
07.37 Stóri og Litli
07.49 Hvellur keppnisbíll
08.00 Zigby
08.10 Ævintýraferðin
08.25 Latibær
09.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveins
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og
félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Gulla og grænjaxlarnir
11.37 Stóri og Litli
11.49 Hvellur keppnisbíll
12.00 Zigby
12.10 Ævintýraferðin
12.25 Latibær
12.47 Mæja býfluga
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveins
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og
félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Gulla og grænjaxlarnir
15.37 Stóri og Litli
15.49 Hvellur keppnisbíll
16.00 Zigby
16.10 Ævintýraferðin
16.25 Latibær
16.47 Mæja býfluga
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveins
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og
félagar
19.00 Lási löggubíll
Strumparnir
kl. 07.00,
11.00 og
15.00

stöð 2 sport 2
08.30 Körfuboltakvöld
10.10 Cardiff - Bristol
11.50 Man. City - Everton
13.30 Real Betis - Real Madrid
15.10 Þór Þ. - Keflavík
16.50 Borussia Dortmund - Hertha
Berlin
18.30 Seattle Seahawks - Atlanta
Falcons
20.50 Crystal Palace - West Ham
22.30 Liverpool - Man. Utd.

THE VAMPIRE DIARIES

Unglingsstúlka fellur fyrir strák
sem er í raun vampíra og hefur
lifað í meira en 160 ár en hann
reynir að lifa í sátt og samlyndi
við venjulegt fólk.

golfStöðin
08.10 Safeway Open
11.10 Golfing World
12.00 Safeway Open
15.00 Alfred Dunhill Links
Championship
18.00 Safeway Open
21.00 Safeway Open

RúV
17.20 Landinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hvolpasveitin
18.24 Unnar og vinur
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Heimur mannkynsins
21.10 Næturvörðurinn
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Alþingiskosningar 2016.
Forystusætið
22.50 Frumherjar sjónvarpsins –
Frumkvöðlar
23.45 Kastljós
00.10 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Black-ish
08.21 Dr. Phil
09.01 The Biggest Loser
09.44 The Biggest Loser
10.30 Pepsi MAX tónlist
12.55 Dr. Phil
13.35 The Voice USA
14.22 Scorpion
15.03 Grandfathered
15.24 The Odd Couple
15.50 Crazy Ex-Girlfriend
16.34 The Tonight Show
17.20 The Late Late Show
18.00 Dr. Phil
18.35 Everybody Loves Raymond
(16.16)
19.00 King of Queens
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Superstore
20.15 Hotel Hell
21.00 Hawaii Five-0
21.45 Shades of Blue
22.30 The Tonight Show
23.10 The Late Late Show
23.50 Scandal
00.35 Sex & the City
01.00 Rosewood
01.45 Mr. Robot
02.30 Hawaii Five-0
03.15 Shades of Blue
04.00 The Tonight Show
04.40 The Late Late Show
05.20 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
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

Jólin þín
byrja í IKEA

495,-

© Inter IKEA Systems B.V. 2016

VINTER 2015
stjarna H24cm

2.950,Nýtt FEJKA
gervipottablóm H12cm

Nýtt VINTER 2016
gjafapappírsrúllur
895,-/3 í setti

495,Nýtt VINTER 2016
ilmkerti í glösum
695,-/2 í setti

Verslun opin

Nýtt VINTER 2016
kanna 495,-

11-21 alla
alla daga
daga -- Veitingastaður
Veitingastaður opinn
opinn 9:30-20:30
9:30-20:30 -- www.IKEA.is
www.IKEA.is

Lífið
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Trúðslæti
vekja óhug
Lögregluyfirvöld um allan heim fá
þessa dagana tilkynningar um skuggalega trúða sem hræða fólk. Faraldurinn
er rakinn til Suður-Karólínu.
Í Bandaríkjunum, Bretlandi og víðar
er einhver lenska þessa dagana að
klæða sig upp í trúðabúning og
hræða fólk. Að minnsta kosti er
fólk um allan heim að tilkynna lögreglu og öðrum viðbragðsaðilum
um skuggalega trúða og er jafnvel
farið að tala um faraldur í þessu
samhengi. Fjölmiðlar vestanhafs
og annars staðar reyna að greina
þetta ástand og flestir rekja þennan
„faraldur“ til Suður-Karólínu en lögreglu þar fór að berast ógrynni tilkynninga um skuggalega trúða sem
reyndu að lokka börn inn í skóg.
Líklegast er að einhver klæddur

sem trúður hafi upphaflega reynt
að lokka barn eða börn inn í skóglendi og síðan hafi sagan undið
upp á sig með hjálp fjölmiðla og
ferðast hringinn í kringum jörðina
með hjálp internetsins. Það er alveg
óhætt að tala um meme hér í þessu
samhengi.
Skyndibitakeðjan McDonalds
hefur til að mynda brugðist við
þessu brjálæði með því að draga úr
birtingu á hinu elskaða lukkudýri
sínu Ronald McDonald en hann er
auðvitað trúður. Maður nokkur í
Wisconsin missti forræði yfir fjögurra ára dóttur sinni vegna þess

FLOKKAÐU
RUSLIÐ Á
EINFALDAN HÁTT
Auðveldaðu ruslflokkunina
með frábærum tunnum
sem hafa mislit lok.
Hver flokkur hefur sinn lit.

Gestur Comic Con ráðstefnunnar með ágætis túlkun á Twisty the Clown.

að hann skildi hana iðulega eftir
eina heima á meðan hann fór út að
hræða fólk klæddur í trúðabúning.
Það hefur verið skotið á fólk fyrir að
vera trúðslegt í útliti. Sjálfur konungur hryllingsins, Stephen King, er
skelkaður yfir öllum trúðafréttunum. Fólk er handtekið ýmist fyrir að
klæðast sem trúðar eða fyrir falskar
tilkynningar um trúða og fólk sem
vinnur sem trúðar og hefur gert
lengi fær ekki vinnu á meðan þetta
æði gengur yfir. Þvílíkt ástand.
Hvers vegna trúðar?
Trúðar hafa verið til í þúsundir
ára; fyrstu heimildir um trúða koma
frá Forn-Egyptum og á miðöldum
voru hirðfífl trúðar sem litu öðruvísi út og gerðu bjánalega hluti fyrir
yfirstéttina til að hlæja að í veislum
og við önnur tilefni þar sem hún
þurfti að fá á smá staðfestingu á yfirburðum sínum. Í kringum 1800 varð
trúðurinn Joseph Grimaldi frægur
í Bretlandi en hann fann upp á því
að mála sig hvítan í framan ásamt
því að sporta stóru, rauðu brosi.
Grimaldi var á sama tíma líklega
upphaf minnisins um sorgmædda

Joseph Grimaldi átti hræðilegt líf en
hann var einn fyrsti nútímatrúðurinn
sem málaði á sig rautt bros og and
litið hvítt.

trúðinn en einkalíf hans var fullt
af hræðilegum sorgum þó að hann
væri alltaf óþægilega glaður þegar
hann kom fram með trúðslætin sín.
Þó að trúðar séu þekktastir
fyrir að skemmta börnum með

því að hrasa, fá tertur í smettið
og vera rosalega margir saman
í litlum bílum þá eru ekki allir
hrifnir af þeim. Það er eitthvað
óhugnanlegt við málað andlitið
og uppgerðaránægjuna sem ristir
djúpt í okkar innsta mannlega
eðli, við viljum geta lesið í andlitin á öðrum manneskjum og
geta treyst tilfinningum þeirra.
Trúðar eru „uncanny“ svo Freud
fái smá pláss hérna, en þeir herma
eftir mennskum eiginleikum en ná
því ekki alveg og verða þar með
óhugnanlegir.
Það bætir síðan ekki úr skák að
síðan fjöldamorðinginn í trúðsbúningnum, John Wayne Gacy,
myrti fólk, hafa trúðar margoft
verið notaðir í sjónvarpsþáttum,
bíómyndum og öðrum miðlum sem
táknmynd hryllings. Það er teljandi
á fingrum annarrar handar hversu
oft trúður hefur verið „góði kallinn“
í kvikmynd en hins vegar eru illir
trúðar orðnir svo ótrúlega margir
að plássið hér í þessu blaði dugar
engan veginn til að telja þá alla upp.
stefanthor@frettabladid.is

Nokkrir frægir trúðar (sem kunna að hafa
skemmt sálir okkar sumra)
Twisty the Clown

Twisty the Clown er einn illræmd
asti karakterinn úr American
Horror Show en hann er mjög af
myndaður og skítugur trúður sem
myrðir fólk. Hann er frekar nýtil
kominn í flóru hryllilegra trúða og
má alveg gefa sér það að vinsældir
hans hafi átt sinn þátt í að byrja
þetta nýja trúðaæði.

FLOKKUNARTUNNUR
Margar gerðir.
Verð frá:

2.495

kr.

Jókerinn

58150401-21

Jókerinn úr Batman-heiminum
er kannski ekki eiginlegur
trúður en það er mjög
augljóst að hann er
byggður á trúðum
– þ.e.a.s. hann er
byggður á jókerspilinu
sem á er mynd af trúð
eða hirðfífli.

John Wayne Gacy

Cesar Romero lék Jókerinn
í sjónvarpsþáttunum um
Batman, en hann er líklega
ekki frægasti leikarinn sem
hefur túlkað þetta illmenni.

Fjöldamorðinginn John
Wayne Gacy er einn
alræmdasti morðingi
síðustu aldar. Hann var
kallaður Killer Clown en
hann misnotaði og myrti
að minnsta kosti 33 unga
menn frá 1972 til 1978.
Hann kom einnig fram
sem trúðurinn Pogo í
góðgerðarstarfi.

Pennywise

Trúðurinn úr It. Þakka þér fyrir
Stephen King, ég þorði ekki að
þvo mér um hendurnar né að
nálgast holræsi í mörg ár eftir að
hafa séð It.

Killer Klowns
from Outer Space

Mjög undarleg B-mynd um
geimverur sem ráðast á
jörðina en svo vill til að
þessar geimverur líta
allar út eins og trúðar.

Við eigum afmæli
og nú er veisla
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Úr myrkrinu

í barnadrama

Rithöfundurinn Stefán Máni sendir frá sér sína fyrstu barnabók.
Stefán Máni hefur í gegnum tíðina skrifað myrkrar spennubækur,
en tekur nú skemmtilegt stökk yfir í barnabókmenntir.

NATURE’S REST
heilsurúm

Nature’s Rest heilsudýna
með botni.
Stærð: 160x200 cm.
Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 79.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

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

20%
AFSLÁTTUR
af 180 x 200 cm á meðan
birgðir endast.

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

Aukahlutur á
mynd: Gafl

•
•
•
•
•

Fullt verð: 164.900 kr.

Stefán Máni með Bergrúnu Írisi sem myndskreytir bókina. Mynd/Diljá

virka þær ekki. Sagan varð til fyrir
tólf árum, en ég sá þessa sögu allaf
fyrir mér fallega myndskreyta bók.
Það var ekki fyrr en ég kynntist
Bergrúnu Írisi myndlistakonu að
það kviknaði líf í sögunni aftur.
Þetta er samstarfsverkefni og hefur
gengið virkilega vel.“

Stefán segir það alls ekki útilokað
að hann komi til með að skrifa aðra
barnabók á næstunni. Það velti allt
á viðtökunum við þessari bók.
„Það er nú ekki efst í huga mér
núna, en alltaf þegar eitthvað geng
ur vel þá er það hvati svo við sjáum
til“. gudrunjona@frettabladid.is

Yoko Ono, 13 daga danshátíð

NATURE’S SURPREME heilsurúm
Nature’s Surpreme heilsudýna með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

„Þetta er saga um litla dramadrottn
ingu eins og margir foreldrar kann
ast kannski við, sú týpa leynist víða.
Þetta er stór hluti af bernskunni, að
vera svona upptekinn af eigin til
finningum og líðan þar sem allt
snýst um að vera miðja alheimsins,“
segir rithöfundurinn Stefán Máni
um barnabókina sem hann sendi
nýlega frá sér. Bókin ber titilinn Hin
æruverðuga og ættgöfuga hefðar
prinsessa fröken Lovísa Perlufesti
Blómsdóttir – Daprasta litla stúlka
í öllum heiminum.
Stefán segir að hugmyndin að sög
unni hafi kviknað þegar dóttir hans,
Elena Mirra, var lítil skotta. „Sagan
er innblásin af nokkurs konar
krakkabulli, til dæmis Blómas
dóttir, og hluti af nafni bókarinnar
kemur einmitt frá Elenu. Þetta er svo
heillandi heimur sem börnin búa í,
það er að segja þegar þau stækka
veruleikann og búa til alls konar
persónur,“ segir hann og bætir við
að í grunninn sé þetta mjög einföld
hugmynd.
Stefán Máni hefur í gegnum tíðina
skrifað myrkrar spennubækur en
ákvað að breyta til og koma fólki á
óvart þar sem hann heldur upp á 20
ára starfsafmæli sitt í ár.
„Ég er alveg á því að ef bókin er
ekki spennandi, alveg sama hvort
maður er að skrifa ástarsögur,
spennubækur eða barnabækur, þá

Svæðaskipt pokagormakerfi
Burstaðir stálfætur
Sterkur botn
320 gormar pr. m2
Vandaðar kantstyrkingar

áttundi dagur síðdegis

Aðeins 129.900 kr.
Afmælis-

stóllinn

Polo

hægindastóll
Svart eða brúnt PU-leður
Stærð: 80x90 H: 105 cm.

50%

teldu

AFSLÁTTUR

Við eigum afmæli
og nú er veisla

Fullt verð: 39.900 kr.

teldu skýin
gefðu þeim nöfn

Aðeins 19.950 kr.
PURE COMFORT

Fibersæng & fiberkoddi
PURE COMFORT koddi

Fullt verð: 3.900 kr.

NATURE’S REST
heilsurúm

Þú finnur afmælisbæklinginn
okkar á www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800
Smáratorgi, 512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

Afgreiðslutími sjá

Nature’s Rest heilsudýna
með botni.
Stærð: 160x200 cm.
Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins kr. 1.900 kr.

Aðeins 79.920 kr.

PURE COMFORT sæng

Fullt verð: 9.900 kr.

Aðeins kr. 5.900 kr.
AFMÆLIS-

TILBOÐ

20%

Sæng + koddi

AFSLÁTTUR

Aðeins 7.800 kr.
Smáratorg | Holtagarðar
| Akureyri | Ísafjörður

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

www.dorma.is

Yoko Ono 13 daga danshátíð. Reykjavík 2016 © Yoko Ono Dance Company. Listasafn Reykjavíkur.
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EINSTAKUR

Bíll á mynd: Honda Jazz Elegance

Á ALLA VEGU

Það er ekki að ástæðulausu sem nýr Honda Jazz fékk
verðlaunin Besti bíllinn í sínum flokki af Euro NCAP! Í Jazz
færðu ekki aðeins mesta fáanlega öryggi sem bíll í þessum
stærðarflokki býður uppá! Þú færð einnig ríkulegan staðalbúnaði og eitt mesta rými fyrir farþega og farangur sem
þekkist í bílum í þessum flokki! Ekki skemmir fyrir að Jazz er
einstaklega hagkvæmur í rekstri en hann eyðir aðeins frá 4,6
L/100km í blönduðum akstri!* Jazz er frábær kostur fyrir þá
sem vilja viðhaldslítinn og endingargóðan bíl en Jazz er fyrir
löngu orðinn þekktur fyrir áræðanleika og hátt endursöluverð.
Kynntu þér Jazz verðlaunabílinn frá Honda,
einum áræðanlegasta bílaframleiðanda heims!

www.honda.is

Honda Jazz

kostar frá kr. 2.840.000

MEÐ SJÁLFSKIPTINGU

Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 • Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535

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

Helgu Völu
Helgadóttur

Varstu full/-ur?

U

t
s
u
a
H
ð
o
b
l
ti
ARGH!!! 101016

ndanfarin ár hef ég m.a.
starfað sem réttargæslumaður brotaþola kynferðisbrota. Hef ég því farið í fjölmargar skýrslutökur hjá lögreglu
sem eru eins misjafnar og þær eru
margar. Eitt einkennir þó allar,
þær eru erfiðar. Þær eru reynsla
sem enginn vill þurfa að þola en
geta líka verið upphafið að endurreisn brotaþola. Ég reyni eins
og ég get að undirbúa brotaþola
fyrir skýrslutökur en auðvitað er
aldrei nóg gert enda tilefnið alltaf
ömurlegt.
Eitt vil ég þó segja hér til upplýsinga fyrir alla brotaþola og
aðstandendur. Reglulega brýst út
mikil reiði vegna spurninga lögreglu varðandi klæðaburð brotaþola og mögulegt ölvunarástand.
Látið er að því liggja að um sé að
ræða dulbúnar árásir lögreglu á
brotaþola um að með því að vera
edrú eða alklæddur hefði getað
verið hægt að koma í veg fyrir
brotið. Þetta er alrangt.
Lögreglan er að reyna að fá
nákvæma mynd af öllum aðstæðum. Hvernig brotavettvangur var,
sakborningur og brotaþoli voru
klædd, hvort sakborningur klæddi
sig eða brotaþola úr og hvernig
það var gert. Eitt lítið smáatriði
getur skipt höfuðmáli þegar sanna
þarf brot.
Spurning um vímuástand
brotaþola snýst annars vegar um
minni brotaþola og hins vegar um
það hvort sakborningur var að
níðast á manneskju sem sökum
ölvunarástands gat ekki spornað
gegn verknaði. Það í sjálfu sér er
sérstakt brot og því þarf að kanna
þetta allt saman. Þetta er ekki
gert af mannvonsku heldur leit að
upplýsingum sem geta skipt öllu
þegar sanna á að brot hafi verið
framið. Þess vegna eru þessar
spurningar bornar fram.

HVERJU SUMMER GLOW RÚMI FYLGIR
ÞÝSKT GÆÐA BELLANA DELUXE-LAK
AÐ ANDVIRÐI Kr. 14.900! - 15 LITIR Í BO
ÐI

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

SUMMER GLOW
䐀最甀渀 瘀椀氀氀
欀漀洀愀猀琀
 ︀椀渀最
䐀最甀渀 瘀椀氀氀
琀愀欀愀 瘀攀氀
 洀琀椀 昀氀欀椀

AMERÍSKT HEILSURÚM

Millistíf / Mjúk (Queen Size 153x203 cm )
Millistíft fimm- svæða skipt 798 pokagormakerfi
þar sem hver gormur er innpakkaður og því
nánast engin hreyfing milli svefnsvæða.
Mjúkur toppur 4 cm af þrýstijöfnunar gelsvampi,
gæða kaldsvampi og polyfiber fyllingu.
Dýnan er með stífum og góðum köntum sem gerir
það að verkum að svefnflöturinn nýtist vel.
Svartur, hvítur eða brúnn PU-leðurklæddur
stífur botn með fótum.
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Fullt verð 278.710 kr.

TILBOÐSVERÐ 167.226 kr.
Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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