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Nánast öll skip lágu bundin við bryggju um helgina vegna verkfalls sjómanna. Áhöfn björgunarskipsins Ásgríms S. Björnssonar hafði þó í nógu að snúast í gær. Fréttablaðið/Vilhelm

Algjör þögn um
sölu á Klakka
Viðskipti Engin svör fást frá Lindar-

hvoli um gagnrýni á söluferli Lindarhvols á eignum ríkisins í Klakka
sem á lánafyrirtækið Lýsingu. Sölunni er lokið. Veruleg óánægja er
með framkvæmd sölunnar meðal
umbjóðenda Kviku sem sendu tilboð í félagið.
Félagið sem keypti eignirnar
hafði áður reynt að kaupa hlutinn
í Klakka á 428 milljónir króna í lok
september. Klakki var svo auglýstur
til sölu og 14. október sendi Kvika
tilboð fyrir hönd viðskiptavina sem
hljóðaði upp á 501 milljón króna.
BLM reyndist svo eiga tilboð upp á
505 milljónir króna í hlutinn. Aðra
bjóðendur grunar að trúnaðargögnum hafi verið lekið. – hh / sjá síðu 8

Aðra bjóðendur grunar
að trúnaðargögnum um
söluna hafi verið lekið

Efast um að myndun
stjórnarinnar takist

Stjórnarmaður í Bjartri framtíð og fyrrverandi þingmaður segir prinsippmál
koma í veg fyrir að flokkurinn geti myndað stjórn með Viðreisn og Sjálfstæðismönnum. Standi Óttarr Proppé á prinsippum sínum muni viðræður enda fljótt.
Stjórnmál „Ég tel að við eigum enga
samleið,“ segir Páll Valur Björnsson,
stjórnarmaður í Bjartri framtíð og
fyrrverandi alþingismaður. Leiðtogar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar hafa
um helgina rætt myndun stjórnar.
Hugmyndin leggst misvel í fólk sem
tilheyrir flokkunum þremur.
Páll Valur segir Bjarta framtíð
vera róttækan mannréttindaflokk,
umhverfisflokk og alþjóðlega sinnaðan. „Það var kosið út af Panamaskjölunum og þar var Bjarni,“ segir

hann og bætir við að samstarf við
Sjálfstæðisflokkinn hefði átt að vera
síðasti kosturinn í stjórnarmyndunarviðræðum.
„Ég hef ekkert á móti fólkinu í
honum, kynntist mörgu frábæru
fólki þarna sem þingmaður og
eignaðist góða vini,“ segir Páll Valur.
Hann telur formann Sjálfstæðisflokksins vera á móti kerfisbreytingum og það getur hann illa sætt sig
við. „Þeir sviku Evrópusambandsloforðið og ég er ekkert tilbúinn til
þess að fyrirgefa það strax.“

Páll Valur segist hafa komið
skoðun sinni á framfæri á stjórnarfundi flokksins í síðustu viku. Hann
segist bera mikla virðingu fyrir Óttari Proppé, formanni Bjartrar framtíðar, og treysta honum.
„Ef hann stendur fast á sínum
prinsippum, þá enda þessar
stjórnarmyndunarviðræður fljótlega. Því ég trúi ekki að hann gefi
neitt eftir í þeim málum sem við
höfum lagt áherslu á, eins og í landbúnaðarmálum,“ segir Páll Valur í
samtali við Fréttablaðið. – jhh

Fréttablaðið í dag
Skoðun Guðmundur Andri
skrifar um fallin skáld. 11
sport Landsliðið okkar missti af
gullnu tækifæri í Króatíu. Fjórar
síður af íþróttaefni í
dag. 13-16
Tímamót Tugir
hundaeigenda
gleðja fólk á
stofnunum
og dvalarheimilum

18

lífið Róbert
Agnarsson vakti
athygli í leik
Íslendinga og
Króatíumanna

26

plús 2 sérblöð l Fólk l Lífið
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Hundalíf í Víðidal

Í dag verður hægari vindur á landinu
en verið hefur undanfarna daga. Boðið
verður upp á suðvestan 8-13 m/s og
rigningarskúri, en þurrt norðaustanlands.
Hiti 2 til 7 stig. sjá síðu 20

Ólafur Loftsson, formaður Félags
grunnskólakennara.

Þolinmæðin
senn á þrotum

Kjaramál Samninganefndir Félags
grunnskólakennara og sveitarfélaganna hafa verið boðaðar til fundar
hjá Ríkissáttasemjara í dag. Ólafur
Loftsson, formaður Félags grunnskólakennara, telur að deiluaðilar í
kjaraviðræðunum hafi ekki langan
tíma til að ná nýjum kjarasamningi
áður en boðað verður til verkfalls.
„Það er ljóst að það þarf að bæta
við launaliðinn og bæta ákveðna
hluti sem snúa að vinnutímanum
okkar. Það er það sem við höfum
verið að ræða við sveitarfélögin,“
sagði Ólafur Loftsson í samtali við
Stöð 2 í gær. – jkj

Komast á netið
frá öryggisdeild
Fangelsismál Samkvæmt nýjum
reglum Fangelsismálastofnunar
ríkisins, sem tóku gildi fyrir helgi,
geta fangar á öryggisdeild á LitlaHrauni fengið að fara á internetið.
Föngum annarra deilda fangelsisins hefur hingað til verið gefinn
kostur á að fara á internetið undir
eftirliti.
Á öryggisdeild eru vistaðir fangar
sem gerst hafa sekir um alvarleg eða
ítrekuð agabrot, eru taldir stefna
öryggi fangelsisins í hættu eða geta
ekki vistast með öðrum föngum
vegna hegðunar sinnar.
Samkvæmt nýju reglunum getur
forstöðumaður heimilað föngum á
öryggisdeild aðgengi að nettengdri
tölvu í sameiginlegu rými deildarinnar.
Mikið eftirlit er haft með föngum
á öryggisdeild og eru til dæmis
flest símtöl þeirra hleruð og þeim
almennt ekki hleypt í útiveru með
öðrum föngum fangelsisins. - þh

Alþjóðleg hundaræktarsýning fór fram í Reiðhöllinni í Víðidal um helgina. Þar voru sýndir þýskir fjárhundar auk hunda af margvíslegum öðrum
tegundum. Þessir þrír hundar stilltu sér upp með eigendum sínum og virtust hinir kátustu. Fréttablaðið/Vilhelm

Ungmenni
dæmt fyrir
ofsaakstur
DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur karlmaður var í Héraðsdómi Norðurlands eystra sakfelldur fyrir
hraðakstur. Sjálfvirk myndavél í
Héðinsfjarðargöngunum mældi
manninn á 191 kílómetra hraða
en leyfilegur hámarkshraði í göngunum er 70 km/klst.
Ökumaðurinn játaði því að hafa
ekið bifreiðinni umrætt sinn en
taldi sig ekki hafa ekið henni hraðar
en rétt rúmlega 70 km/klst. Taldi
hann að myndavélin hefði verið
biluð. Með hliðsjón af framburði
vitna og niðurstöðu dómkvaddra
matsmanna féllst dómari málsins
ekki á það.
Maðurinn, sem er fæddur
1994, hefur áður gerst brotlegur við
lög. Honum var gert að greiða 185
þúsund krónur í sekt en sæta ella
fangelsi í þrettán daga. Þá var hann
sviptur ökuleyfi í fimm mánuði. - jóe

Sérsveitin fær að nota
höggboltabyssur
Heimilt að nota höggboltabyssur að uppfylltum sömu skilyrðum og heimila að
beita kylfum. Eru almennt ekki lífshættulegar en geta leitt til dauðsfalla.
Lögreglan Sérsveitin hefur tekið í
notkun skotvopn sem skjóta höggboltum. Höggboltabyssur eru hugsaðar sem vægara úrræði en notkun
hefðbundins skotvopns. Byssurnar
skjóta mjúkum bolta úr svampi
og eru almennt ekki lífshættulegar. Hafni kúlan í höfði, hálsi eða
bringu manns getur það þó leitt
hann til dauða.
Ríkislögreglustjóri heimilaði,
þann 12. ágúst síðastliðinn, sérsveitinni að taka í notkun vopnin
með vísan til reglna um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð
og notkun valdbeitingartækja og
vopna. Í athugasemdum með reglunum kemur fram að talsvert af
nýjum búnaði sé í þróun, svo sem
rafmagnsbyssur, netbyssur og höggskotfæri. En samkvæmt áttundu
grein reglnanna getur ríkislögreglustjóri heimilað notkun slíkra vopna
í sérstökum tilfellum.
„Sérsveitinni er heimilt að nota
höggboltabyssurnar að uppfylltum
sömu skilyrðum og henni er heimilt
að beita kylfum. Beita má byssunni
þegar brýna nauðsyn ber til og vægari aðferðir hafa ekki dugað,“ segir
Jón Bjartmars, yfirlögregluþjónn hjá
embætti Ríkislögreglustjóra.
Í svari frá Jóni segir í hvaða tilvikum heimilt er að nota höggboltabyssurnar, svo sem til að afstýra árás
á lögreglumann eða þriðja mann
eða til að handataka hættulega
menn. Byssurnar má einnig nota
þegar einhver reynir að koma í veg
fyrir handtöku eða reynir að hindra
lögreglu við störf sín og til að knýja
fram hlýðni við skipun sem ekki er
fylgt, enda sé nauðsynlegt að henni
sé framfylgt tafarlaust.
Vopnaburður lögreglunnar hefur
verið mikið til umræðu síðustu ár.

Táragasbyssur verða notaðar til þess að skjóta höggboltunum. Fréttablaðið/Getty

Ekki hefur enn
komið til þess að
sérsveitin noti höggboltabyssur í útkalli
Jón F. Bjartmarz, yfirlögregluþjónn hjá
Ríkislögreglustjóra

Fyrir tveimur árum bárust 250
hríðskotabyssur af gerðinni MP5 til
landsins frá Norðmönnum. Málið
vakti mikla athygli og óttuðust
margir að vopnasendingin væri
skref að auknum vopnaburði lögreglumanna. Landhelgisgæslan átti
að fá 100 þeirra og lögreglan 150 en
þegar kom í ljós að ekki var um gjöf
að ræða voru þær sendar aftur til
Noregs.
„Ekki hefur enn komið til þess að
sérsveitin noti höggboltabyssur í
útkalli,“ segir í svari Jóns Bjartmarz.
thorgeirh@frettabladid.is

5 ára ábyrgð

Kósíhelgi í bústaðnum?
Hoppaðu upp í Polo!

VW Polo frá aðeins

2.420.000 kr.

Það er sama hvert tilefnið er, það verður alltaf meira spennandi með Volkswagen Polo.
Hann hefur þennan eiginleika að keyra þig áfram með hvað sem þér dettur í hug. Gefðu hugarfluginu
lausan tauminn og hoppaðu upp í Polo. Ævintýrin bíða þín.

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ
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✿ Frá lögmæltum gerðardómi til sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar
Fyrir 1962 Kaup og kjör
æðstu embættismanna
ríkisins voru ákveðin með
lögum.

1992 26. júní Kjaradómur
ákvarðaði almenna hækkun.
Hækkunin sem ákveðin var
var nokkuð hærri en hækk
unin sem fólst í þjóðarsátt
inni frá mánuðinum áður.

1962 Lög sett um kjara
samninga opinberra starfs
manna. Samtímis var Kjara
dómur settur á fót. Hlutverk
hans var tvíþætt. Að ákveða
kjarasamning þegar
samningar náðust ekki og að
ákveða laun þeirra sem ekki
fengu samningsrétt.

1992 3. júlí Bráðabirgðalög
gefin út af forseta sem greip
inn í niðurstöðu Kjaradóms.
1992 Fjögurra manna nefnd
skilar frá sér frum
varpi um breytingu
á Kjaradómi og
kjaranefnd. Meðal
nefndarmanna
er Benedikt
Jóhannesson nú
formaður Við
reisnar. Frum
varpið varð
að lögum.

1973-90 Upphaf
lega heyrðu aðeins
ráðherrar og hæsta
réttardómarar undir
dóminn. Á þessum
árum fjölgaði mjög
í þeim hópi, svo að
sérstakri kjaranefnd var
komið á fót.

2003 Kjaradómur kveður
upp ítarlegan úrskurð og
ákveður launatöflur fyrir þá
sem undir dóminn heyra.
2005 19. desember
Kjaradómur ákveður
8 prósent almenna
hækkun launa
þeirra sem undir
dóminn heyra.
Skömmu áður
náðust samningar á
markaði sem hljóð
uðu upp á 5 prósent
hækkun að meðal
tali. Halldór Ásgrímsson,
forsætisráðherra, krafðist
útskýringa á ákvörðun Kjara
dóms.
Í svari Kjaradóms segir;
„Kjaradómur átti tvo kosti
og báða vonda. Annars vegar

MÁNUDAGUR

✿ Þrjú dómsmál
að fylgja lagafyrirmælum og
færa launin að viðmiðunar
mörkum sem Kjaradómur
hafði sett en eiga von á óá
nægjuröddum [...] eða hins
vegar að hækka
launin aðeins
um 2,5% og
viðhalda
launamun
sem aug
ljóslega
var orðinn
á launum
viðmið
unarhópanna og
launum samkvæmt
úrskurðum Kjaradóms.
Kjaradómur taldi sér skylt að
lögum að taka fyrri kostinn.“
Þess var síðar krafist að
ákvörðunin yrði endur
skoðuð. Því var hafnað.

2006 janúar Úrskurður
Kjaradóms felldur úr gildi
með lögum.

Þrisvar sinnum hafa ákvarðanir
kjararáðs, eða fyrirrennara þess,
endað fyrir dómstólum.

2006 júní Ný lög um kjara
ráð samþykkt. Kjaradómur
og kjaranefnd lögð niður.
Þeim sem heyrðu undir
dóminn var fækkað mjög. Á
þessum tíma heyrðu rúm
lega 800 undir dóminn og
nefndina.

1995 Hæstiréttur komst að þeirri
niðurstöðu að bráðabirgðalögin
árið 1992 stæðust stjórnarskrá. Tveir
dómarar skiluðu sératkvæði.

2008 desember Laga
breyting samþykkt sem
fól kjararáði að lækka laun
þeirra sem undir það heyrðu
vegna hrunsins.
2009 ágúst Fleiri aðilar
færðir undir ráðið. Í lagabreyt
ingunni fólst að ráðið skyldi
ekki ákveða neinum hærri
laun en forsætisráðherra.

2006 Guðjón St. Marteinsson
héraðsdómari taldi ólöglegt af
Alþingi að lækka laun dómara með
lögum í janúar það ár. Með því væri
brotið gegn sjálfstæði dómstóla og
þrígreiningu ríkisvalds. Héraðsdómur
féllst á röksemd hans.
2013 Hæstiréttur dæmdi í máli Más
Guðmundssonar seðlabankastjóra.
Laun hans höfðu áður verið ákveðin
af bankaráði Seðlabankans . Ekki
var fallist á að hann hefði átt rétt
á óbreyttum launum út skipunar
tímann.

Kjararáð ekki eina lausn þingmanna
Sé litið til sögunnar og nágrannalanda er allur háttur á því hvernig laun þingmanna, dómara og annarra embættismanna eru ákveðin.
Prófessor í lögfræði við HR segir mögulegt að skerpa betur á því til hvers kjararáð horfir þegar tekin er ákvörðun um launabreytingar.
KJARAMÁL Ýmsar leiðir eru mögu
legar við útfærslu á því hvernig
laun æðstu embættismanna ríkisins
skuli ákvörðuð. Þetta kemur fram í
máli lagaprófessors við Háskólann
í Reykjavík og dósents við Háskóla
Íslands í sömu grein.
Kjararáð hækkaði þingfarar
kaup, laun ráðherra og forseta
Íslands þann 29. október síðastlið
inn. Mörgum hefur þótt hækkunin
rífleg en þingfararkaupið hækkaði
til að mynda um rúmar 350 þúsund
krónur. Ýmsir þingmenn hafa viðr
að þá skoðun sína að þeir vilji grípa
inn í hækkunina en samfara því að
endurskoða kerfið.
„Það væri mögulegt að skerpa
betur á því til hvers kjararáð á að
horfa við ákvarðanir sínar,“ segir
Ragnhildur Helgadóttir, prófessor
og forseti lagadeildar Háskólans í
Reykjavík. „Ef fólk vill halda þessu
kerfi þá væru minnstu breyting
arnar sem svöruðu því sem verið
að gagnrýna núna, að kveða skýrar
á um til hvers skal litið og ef til vill
láta taka ákvarðanir oftar.“
Kjaradómi, fyrirrennara kjara
ráðs, var komið á fót árið 1962. Í
upphafi var hann lögmæltur gerðar
dómur sem komst að niðurstöðu í
kjaradeilum opinberra starfsmanna
við ríkið. Með lagabreytingu frá
árinu 1992 var hann færður í þá
mynd sem við þekkjum í dag, að
vera sjálfstæð stjórnsýslunefnd með
úrskurðarvald í þessum málum.
Það hefur hins vegar ekki alltaf
verið svo að kjararáð, eða Kjara

Ragnhildur
Helgadóttir,
forseti
lagadeildar HR

dómur, ákveði laun æðstu embætt
ismanna. Í upphafi heyrðu aðeins
hæstaréttardómarar og ráðherrar
undir dóminn. Smám saman fjölgaði
í þeim hópi. Þingfararkaupið var til
að mynda ekki fært undir dóminn
fyrr en árið 1980.
Sé litið til nágrannalanda okkar þá
er þingfararkaupið í Noregi og Dan

Frá fundi kjararáðs í desember 2008. Skömmu síðar samþykkti Alþingi lög sem fólu ráðinu að lækka laun þingmanna og ráðherra um fimm til fimmtán prósent. Aðrir, sem undir ráðið heyrðu, skyldu einnig lækkaðir í launum. Fréttablaðið/GVA

mörku lögbundið og í Danmörku
er bundið í stjórnarskrá að þing
manni sé skylt að taka við kaupinu. Í
Svíþjóð og Finnlandi ákvarða óháðar
nefndir laun þingmanna.
„Það er spurning hvort óháð nefnd
eigi að ákveða laun þingmanna eða
þeir sjálfir,“ segir Trausti Fannar Vals
son, dósent við lagadeild Háskóla

Íslands. Hann bendir á að sveitar
stjórnir þurfi sjálfar að ákveða laun
sín og bregði margar á það ráð að
binda þau við þingfararkaup. „Hví
ættu þingmenn ekki að geta tekið
ákvörðun um laun sín með almenn
um lögum líkt og um önnur mikil
væg málefni í samfélaginu?“
Allur háttur er á því hvernig laun

dómara eru ákveðin. Í Noregi eru
laun hæstaréttardómara ákveðin
árlega af þinginu og laun héraðsdóm
ara af ráðherra. Sé litið til héraðs
dóms í máli Guðjóns St. Marteins
sonar gegn ríkinu er óvíst hvort það
standist stjórnarskrá að þingmenn
hlutist til um laun dómara.
johannoli@frettabladid.is

14. - 18. nóvember
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Það væri mögulegt
að skerpa betur á
því til hvers Kjararáð á að
horfa við ákvarðanir sínar

Tilboð vikunnar
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Trausti Fannar
Valsson,
dósent við
lagadeild
Háskóla Íslands
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Hví ættu þingmenn
ekki að geta tekið
ákvörðun um laun sín með
almennum lögum líkt og um
önnur mikilvæg mál í
samfélaginu?

KVERS

Jólahumarinn
er á tilboði
þessa vikuna

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

GERÐU ÞAÐ SEM ÞIG LANGAR
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Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

NISSAN JUKE ACENTA PLUS 4WD

4.290.000 KR.

SJÁLFSKIPTING, FJÓRHJÓLADRIF
OG 190 HESTÖFL
STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN JUKE ACENTA ER MEÐAL ANNARS:

Íslenskur leiðsögubúnaður, bakkmyndavél, 6 öryggisloftpúðar, ABS með EBD, ESP
skriðvörn, ISOFIX barnabílstólafestingar, opnanlegt glerþak, Bluetooth handfrjáls
símabúnaður, útvarp með geislaspilara, AUX og USB tengi fyrir MP3 spilara,
18" álfelgur, 60/40 skipting á aftursætum, samlitir speglar og hurðarhúnar,
hæðarstilling á bílstjórasæti, hiti í sætum, aðgerðahnappar í stýri, sjálfvirk loftkæling,
hraðastillir (Cruise Control), aksturstölva, rafdrifnir útispeglar, rafdrifnar rúður,
þokuljós, varadekk, fjarstýrðar samlæsingar, hraðanæmt vökvastýri.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

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

1 4 . nóvember 2 0 1 6

MÁNUDAGUR

Tattú er líka menning

HEILBRIGÐISMÁL Ítölsk yfirvöld hafa
sektað lyfjafyrirtækið Aspen Pharmacare, sem er með bækistöðvar í
S-Afríku, um nær 5,5 milljónir dollara. Lyfjafyrirtækið afgreiddi ekki
lyf sem voru til á lager. Með því
móti gat fyrirtækið hækkað verð
lyfjanna um 1.500 prósent, eins og
á lyfinu Alkaren og fleiri krabbameinslyfjum.
Á vefnum dagensmedisin.no segir
að þar sem erfitt hafi verið að fá lyfið
Alkaren hafi norsk sjúkrahús þurft
að forgangsraða meðal sjúklinga
með þeim afleiðingum að sumir
hafi ekki fengið meðferð við krabbameininu sem þeir glíma við. – ibs

Skoðaði skýrslu
eftir skilnað
PERSÓNUVERND Læknir á Landspítalanum skoðaði í fjórgang sjúkraskýrslur fyrrverandi eiginkonu sinnar
eftir skilnað þeirra. Að sögn eiginkonunnar hafði hún ítrekað tekið fram að
hann mætti ekki skoða skýrslurnar.
Konan kvartaði til Persónuverndar sem tók málið til skoðunar.
Í svari spítalans kemur fram að talið
sé að ein uppflettingin hafi verið
óheimil en hinar hafi átt sér eðlilegar
skýringar. Í þrígang hafi umræddur
læknir opnað skýrslurnar að beiðni
konunnar en í eitt sinn af því að hann
hafði áhyggjur af henni.
Konan segir hins vegar skilnaðinn
hafa verið erfiðan og að maðurinn
ætli að nota upplýsingarnar í annarlegum tilgangi. Læknirinn hlaut
áminningu fyrir brot í starfi. - jóe

Sýning á tattúum fór fram í VOKE menningarhúsinu í Debrecen, um 226 kílómetrum austur af Búdapest í Ungverjalandi í gær. Hér má sjá einn þátttakandann í sýningunni. Engar sögur fara af því hvernig viðtökur við listaverkunum voru. Fréttablaðið/EPA

Ekki jafn snarpir og skjálftarnir 2011
Minnst tveir létust í gríðarsterkum jarðskjálfta á Nýja-Sjálandi í gær. Íslendingur búsettur á svæðinu þurfti að yfirgefa hús sitt vegna flóðbylgjuhættu. Hann segir skjálftana nú ekki jafn snarpa og mannskæðu skjálftana í febrúar 2011. Margir eftirskjálftar hafa fylgt í kjölfarið.
NÝJA-SJÁLAND Gríðarsterkur jarðskjálfti, 7,8 að styrk, reið yfir Nýja-Sjáland í gær. Minnst tveir týndu lífinu í
skjálftanum. Ekki er vitað um umfang
skemmda á mannvirkjum í landinu
að svo stöddu.
Skjálftinn reið yfir skömmu fyrir
miðnætti að staðartíma. Upptök
skjálftans voru á um fimmtán kílómetra dýpi skammt undan strönd
suðureyjar Nýja-Sjálands. Eftirskjálftarnir hlaupa á tugum en þeir stærstu
voru allt að 5,5 að styrk.
„Þetta var allt öðruvísi en skjálftarnir í febrúar 2011,“ segir Hjörtur Kristinsson, íbúi í Christchurch, en borgin
er um hundrað kílómetra suður af
upptökum skjálftans. Skjálftinn þá
var 6,3 að styrk en 185 létust í kjölfar hans og á annað þúsund slasaðist.

„Nú hristist allt og skalf lengi. Þetta var
eins og maður væri úti á rúmsjó. Hinir
skjálftarnir voru mun snarpari.“
Eftir skjálftann var flóðbylgjuviðvörun gefin út og hús við strandlengjuna voru rýmd. Fyrstu viðvaranir
almannavarna hljóðuðu upp á fimm
metra háar öldur en þær stærstu
reyndust vera á þriðja metra. Hjörtur
var meðal þeirra sem þurftu að yfirgefa hús sitt.
„Svæðið var rýmt og það fær enginn
að fara þangað inn. Lögreglumenn
standa vaktina við alla innganga á
svæðið og varna fólki að fara inn þar
til flóðbylgjuhættan er liðin hjá. Það
er háflóð núna svo það er beðið eftir
því að það flæði út á ný,“ segir Hjörtur.
Hann áætlar að um 20 þúsund manns
við ströndina í Christchurch hafi

Nú hristist allt og
skalf lengi. Þetta var
eins og maður væri úti á
rúmsjó
Hjörtur Kristinsson

þurft að yfirgefa heimili sín á meðan
hættan líður hjá.
Óttast er að bæirnir Waiau og
Kaikoura, sem er vinsæll ferðamannastaður, og nærliggjandi svæði
hafi orðið verst úti í skjálftanum. Erfitt er að komast að svæðinu þar sem
vegir eru víða í sundur. Þegar Fréttablaðið fór í prentun voru herþyrlur á
leið á svæðið með björgunarfólk og
neyðarhjálpargögn.
johannoli@frettabladid.is

Flóðbylgjuviðvörun var gefin út fyrir stóran hluta eystri strandlengju Nýja-Sjálands.
Bylgjurnar reyndust mun minni en óttast var í fyrstu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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SÍÐASTI SÉNS!

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT* AF

SNYRTIVÖRUM, BÓKUM, FATNAÐI,**
BÚSÁHÖLDUM, JÓLASKRAUTI,
LEIKFÖNGUM OG RAFTÆKJUM
DAGANA 10.-14. NÓVEMBER

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups. ** Gildir ekki í F&F.
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Tengibox og kaplar

Tengibox 1x32A2x16-4x230 v

29.900

Tengibox 1x32A1 x 16-4x230v

21.990

IP44 Tengibox með
útsláttarrofum. 2 x 16amp
3 fasa, 2 x 32 amp 3 fasa
4 x 230V 16 amp

29.900

Fjöltengibox IP44
H07RN F3G1,5
1,5 m snúra

Rafmagnskefli Pro 25m
H07RN-F 3G1,5mm

8.590

1.990

Kapalkefli 50mtr H05vv-F 3G1,5mm

8.990

25mtr H05vv-F 3G1,5mm 6.190
15mtr H05vv F3G1,5mm 4.190

Rafmagnssnúra
25m H05vv F3G1,5

5.490

Einnig 15m kr. 3.190
10 mtr kr. 2.590
25mtr IP44 H07RN
F3G1,5 kr. 7.790

Kapalkefli 10m
H05vv-F3G1,5mm

2.990

Kletthálsi 7, Reykjavík
Fuglavík 18, Reykjanesbæ

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

Save
a the Childre
Children
ld n á Ísla
Íslandi
slandi
ndii

14. nóvember 2016

MÁNUDAGUR

Ógagnsæi og þögn í
söluferli eigna ríkisins
Hörð gagnrýni er á sölu hlutar ríkisins í Klakka sem á lánafyrirtækið Lýsingu.
Tekið á móti tilboðum í tölvupósti og efasemdir eru um jafnræði bjóðenda.
Viðskipti Engin svör fást frá Lindarhvoli um gagnrýni á söluferli Lindarhvols á eignum ríkisins í Klakka sem
á lánafyrirtækið Lýsingu. Á heimasíðu Lindarhvols birtist á föstudag
tilkynning um að sölu væri lokið og
félagið selt BLM fjárfestingum. BLM
er í eigu vogunarsjóðsins Burlington
Loan Management.
Veruleg óánægja er með framkvæmd sölunnar meðal umbjóðenda
Kviku sem sendu tilboð í félagið. BLM
höfðu áður reynt að kaupa hlutinn í
Klakka á 428 milljónir króna í lok
september. Félagið var auglýst til sölu
og 14. október sendi Kvika tilboð fyrir
hönd viðskiptavina sem hljóðaði upp
á 501 milljón króna. BLM reyndist svo
eiga tilboð upp á 505 milljónir króna
í hlutinn. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins leikur grunur meðal
annarra bjóðenda á að trúnaðargögnum hafi verið lekið.
Í útboðsreglum ríkisins er gert ráð
fyrir að tilboð séu opnuð í viðurvist
bjóðenda, en í tilviki sölunnar nú
voru tilboð send í tölvupósti og því
virðist ferlið ekki hafa tryggt jafnræði bjóðenda.
Steinar Þór Guðgeirsson lögmaður og Íslög sjá um daglegan rekstur
Lindarhvols. Ekki er hægt að sjá á
heimasíðu Lindarhvols að sú þjónusta hafi verið boðin út. Steinar er
stjórnarmaður í Klakka, en forstjóri
félagsins er Magnús Scheving Thorsteinsson en gagnrýnendur söluferl-

Þórallur Arason, stjórnaformaður
Lindarhvols og skrifstofustjóri í fjármálaráðuneytinu.

Steinar Þór Guðgeirsson lögmaður er
rekstaraðili Lindarhvols og stjórnarmaður í Klakka.

isins telja að hann hafi gert tilboðið
fyrir hönd BLM sem er fyrir stærsti
eigandi Klakka, þar sem hann er
eini stjórnarmaður félagsins.
Lindarhvoll ehf. er með samning
við fjármálaráðuneytið um sölu
ríkise igna. Utanaðkomandi ráðgjafar hafa verið fengnir í önnur
verkefni, en svo virðist ekki vera um
sölu þessa hlutar. Á heimasíðu Lindarhvols er gefið upp símanúmer til
að hringja í á skrifstofutíma. Ekki
virðist svarað í þann síma. Þá hefur
Fréttablaðið komið skilaboðum á
stjórnarformann Lindarhvols, Þór-

hall Arason, skrifstofustjóra í fjármálaráðuneytinu, og Steinar Þór
Guðgeirsson, en hvorugur hefur
svarað skilaboðum.
Sigurður Valtýsson er framkvæmdastjóri félags í eigu Ágústs
og Lýðs Guðmundssona sem Kvika
gerði tilboð fyrir. Hann segir stjórnarhætti Lindarhvols fyrir neðan allar
hellur. „Við teljum að þessi vinnubrögð séu brot á samningi Lindarhvols við fjármálaráðuneytið og ef
ekkert verði að gert hljóti ábyrgðin
á endanum að vera fjármálaráðherrans.“ haflidi@frettabladid.is

HVAÐ Á C4 CACTUS
SAMEIGINLEGT
MEÐ KAKTUSUM?
CITROËN

VERÐ FRÁ

CACTUS

NOKIAN VETRARDEKK
OG FRÍAR
ÞJÓNUSTUSKOÐANIR
Í TVÖ ÁR

C4

2.590.000 KR.

FYLGJA ÖLLUM C4 CACTUS

Í NÓVEMBER*
NÝTTU TÆKIFÆRIÐ

Kaktusar eru harðgerðir, lifa á nánast engu og verja sig á snjallan hátt. Það sama á við um Citroën C4 Cactus. Veldu hagnýta
hönnun, sparneytni og lágan rekstrarkostnað. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag.
Citroën C4 Cactus er fáanlegur með BlueHdi dísilvél eða nýrri PureTech bensínvél sem nýverið hlaut eftirsótta titilinn vél ársins
(International Engine of the Year). Báðar vélarnar sameina frábæra frammistöðu, lága eyðslu og litla koltvísýringslosun.
Citroën C4 Cactus hefur slegið í gegn um allan heim. Glæsilegur kaupauki fylgir með í nóvember. Tryggðu þér eintak.
*1 og 2 ára þjónustuskoðun skv. staðli Citroën er innifalinn með kaupum í nóvember.

Komdu í reynsluakstur

citroen.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Citroen_Cactus_meðCactusum_R_5x38_20161031_ENDI.indd 1

02/11/2016 15:47

SKOÐUN
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Milli Vanilli

14. nóvember 2016

MÁNUDAGUR

Halldór

N

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Flokks sem
syngur hvorki
sjálfur sé
skiptir sér af
lagasmíðinni,
heldur einbeitir sér að
því að hafa
bara útlitið í
lagi og dansa
með.

ú er farið að glitta í ríkisstjórn, sem er
hætt við að verði eilítið veikburða ef
horft er til aðeins eins manns meirihluta á þingi, en ríkisstjórn engu að
síður. Það er hins vegar áhyggjuefni,
ef eitthvað má marka umræðuna á
samfélagsmiðlum og reyndar um samfélagið sjálft,
að það stefnir í að þriðji og minnsti flokkurinn í nýju
ríkisstjórnarsamstarfi mæti til leiks með laskað bakland. En umtalsverður hluti kjósenda Bjartrar framtíðar virðist líta svo á, að með væntanlegu samstarfi
við Sjálfstæðisflokkinn og allt að því samruna við
Viðreisn sé full ástæða til þess að óttast um framtíð
kerfisbreytinga til umbóta á íslensku samfélagi.
Þeir sem vonuðust eftir að Björt framtíð hallaðist
til vinstri í stjórnarmyndunarviðræðum virðast hins
vegar líta svo á sem flokkurinn hafi nú tekið sér stöðu
sem Milli Vanilli íslenskra stjórnmála. Flokks sem
syngur hvorki sjálfur sé skiptir sér af lagasmíðinni,
heldur einbeitir sér að því að hafa bara útlitið í lagi og
dansa með. Það er lítið pönk í því.
En kjósendur ættu þó ekki þurfa að undrast þessa
þróun í ljósi þess að eina þrætuepli Bjartrar framtíðar
og Viðreisnar fyrir kosningar virtist vera hvor flokkurinn ætti höfundarréttinn á stefnuskránni. Nánast strax
eftir kosningar virtist það reyndar engu máli skipta
þar sem forusta flokkanna hafði komið sér saman um
lagaval, raddir og útgáfur. En að því slepptu hvort einhverjir kjósendur Bjartrar framtíðar upplifa sig kokk
álaða í sambandi sínu við flokkinn þá er auðvitað
langtum mikilvægara að horfa til fyrirætlana komandi
ríkisstjórnar. Ekki veitir af því ærin eru verkefnin.
Íslenska heilbrigðiskerfið er svo gott sem í molum
eftir gegndarlausan niðurskurð og þrengingar allt frá
því löngu fyrir hrun. Það er greinilega ekkert grín að
verða alvarlega veikur á Íslandi og hvað þá að verða
gömul án aðstandenda til þess að sjá okkur fyrir fullnægjandi næringu og umönnun. Íslenskt menntakerfi
hefur með sama hætti mátt þola stöðugan niðurskurð
og þrengingar árum saman og allt frá leikskóla til
háskóla. Meginstoð menntakerfisins, kennararnir
sjálfir, búa við afleit kjör og ef heldur fram sem horfir
má búast við atgervisflótta úr þeirri ágætu stétt. Sömu
sögu má segja af lögreglunni sem hefur mátt búa við
endalausan niðurskurð og fjársvelti þrátt fyrir að þurfa
að sinna vandamálum sem hafa skapast af völdum
gríðarlegrar aukningar ferðamanna á síðustu árum.
Ferðamanna sem þurfa almennilega vegi til þess að
geta ferðast tiltölulega hættulaust um landið svo ekki
sé nú minnst á aðra almennilega þjónustu.
Auðvitað mætti tilgreina fjölmargt fleira sem er fyrir
löngu orðið meira en aðkallandi í íslensku samfélagi,
svo sem breytingar á kvótakerfinu, samningamál sjómanna, endurskoðun á landbúnaðarkerfinu, endurskoðun á fjármálakerfinu, uppræting á spillingu og
sérhagsmuna kunningjasamfélags og þúfnahyggju,
eða með öðrum orðum, ástæðu þess að kosningum var
flýtt. Stóra spurningin er því hvernig komandi stjórn
ætlar að taka á öllum þessum málum sem á okkur
brenna? Þjóðin bíður eftir framtíðinni.

Uppselt kl. 20

Auka
n
tó leikar

kl. 16

Miðasala
á miði.is

Jólatónleikar í Grafarvogskirkju
26. nóvember kl. 20.00

Frá degi til dags

Brynjar og heimilið
Bryndís Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari gerði vinnudeilur
og félagsdóm að umfjöllunarefni í ávarpi sem hún hélt um
nýtt kjarasamningslíkan á fundi
BHM og fleiri aðila á föstudaginn. Sagði hún að 20 mál hefðu
farið fyrir félagsdóm í fyrra og
velti því fyrir sér hvort ekki væri
hægt að leysa einhver málanna á
skilvirkari hátt. Undir þetta tók
þingmaðurinn Brynjar Níelsson. Skyldi engan undra enda á
eiginkona hans, héraðsdómarinn Arnfríður Einarsdóttir, sæti
í dómnum. Heimili þingmannsins hefur því hagsmuni af því að
álag á félagsdóm minnki.
Ráðleggingar Jóhönnu
Jóhanna Sigurðardóttir,
fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, sér ástæðu til
að ráðleggja formanni Bjartrar
framtíðar í tilefni af stjórnarmyndunarviðræðum CADstjórnarinnar. „Æ, æ Óttarr
Proppé,“ segir Jóhanna. Segir
hún að samstarf til vinstri sé
betri kostur fyrir Bjarta framtíð. Einhverjum gætu þótt ráðleggingar Jóhönnu kaldhæðnislegar, eftir að hafa sjálf þegið
ráðherrasæti í ríkisstjórnarsamstarfi Samfylkingarinnar
með Sjálfstæðisflokknum á
árunum 2007 til 2009 en að
hafa síðan skilið eftir Samfylkinguna í rjúkandi rúst eftir
fjögurra ára vinstri samstarf við
VG á árunum 2009-2013.
jonhakon@frettabladid.is

Ekki horfa

A
Sigríður Víðis
Jónsdóttir
kynningarstjóri
og upplýsingafulltrúi
UNICEF á Íslandi

leppo. Mosul. Jemen. Drukknuð börn í Miðjarðarhafinu. Það er föstudagur og þungt
yfir mér. Ógnvænlegt ástand hefur verið að
byggjast upp í norðurhluta Nígeríu og löndunum í
kring. Vannærð börn eru í lífshættu. Fullt af þeim.
Það óhugnanlega er að venjulega láta vannærð
börn lífið af orsökum tengdum vannæringu, s.s.
lungnabólgu, malaríu og niðurgangspestum. En nú
er staðan svo slæm að sums staðar í Borno-héraði
svelta þau til dauða.
Þótt hungursneyð hafi ekki enn verið formlega
lýst yfir er hlutfall barna með alvarlega bráða
vannæringu á pari við það sem sást í sumum héruðum í Sómalíu í hungursneyðinni árið 2011. Svo
há tala sést nánast aldrei í heiminum. Hálf milljón
barna í fjórum ríkjum er í lífshættu. Þetta er þögul
neyð sem nánast enginn veit um. Ég fyllist vanmætti. Hvað á ég að gera með þetta, hver hefur heyrt
um Borno?!
Allt í einu get ég ekki meira af óhugnanlegum
myndum af börnum sem þjást. Hristi mig svo til. Ef
við gætum veitt öllum þeim börnum í Borno sem
þjást af vannæringu meðferð væri hægt að bjarga
meira en 99 prósentum þeirra. Það er rosalegt.

Myndir á Facebook
Þess vegna viljum við hjá UNICEF á Íslandi núna
segja þetta: Ekki horfa … hjálpaðu. Við sýnum
því skilning að margir eru orðnir ónæmir fyrir
hörmungum í fréttum og á samfélagsmiðlum.
Það þarf ekki að horfa á myndir á Facebook af illa
höldnum vannærðum börnum til að veita hjálp.
Það er líka hægt að treysta hjálparsamtökum eins og
UNICEF til að gera allt sem þau geta til að bjarga lífi
Ég fyllist van- barnanna. UNICEF vinnur dag og nótt í Sýrlandi og
mætti. Hvað á í yfir 190 öðrum löndum við að hjálpa börnum.
Í dag hefjum við neyðarsöfnun vegna barna í
ég að gera með
Nígeríu og nágrannaríkjunum. Fyrir sms-ið BARN
þetta, hver
í númerið 1900 er til dæmis hægt að útvega barni
hefur heyrt
meðferð gegn vannæringu í heila viku. Þú þarft ekki
að horfa en þú getur hjálpað.
um Borno?
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Ljóðin sem lækna
Í dag

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

H

eimurinn þarf meira á
ljóðum að halda en nokkru
sinni og því er missirinn
þeim mun sárari þegar féllu frá á
dögunum tvö mikilvæg skáld: Ingibjörg Haraldsdóttir og Leonard
Cohen.
Ólíkt fólk og ólík lífshlaup – en
þau áttu bæði þessa rödd. Þegar
maður hugsar til þeirra heyrir
maður strax fyrir sér rödd. Þau
voru bæði lágmælt en geðrík, miðluðu sterkum tilfinningum af yfirlætislausri rómfegurð.
Ég heyrði fyrst í Leonard Cohen
þegar ég var þrettán ára. Bróðir
minn keypti plötuna Songs from
a Room og allt í einu bættist inn í
hljóðheim Karfavogsins einkennilega plokkaður gítarleikur og reikul
júðaharpa – og þessi drungalega
rödd, eintóna, svolítið ólundarleg,
viðkvæm en innileg. Lögin sár og
falleg, full af óumræðilegri þrá og
sorg yfir hlutskipti mannanna eins
og tregasöngurinn um hana Nancy
eða lífssöngur Cohens og allra
söngvaskálda: Bird on the Wire.

Slökkt á kerti
Bróðir minn hafði nokkrum árum
fyrr kynnt mig fyrir Dylan þegar
hann keypti plötuna Time they
are a-changin og hann heldur því
fram að Cohen hafi verið betra
skáld en Dylan – hann segir að
Cohen hafi verið Jónas en Dylan
Sigurður Breiðfjörð. Það er ekki
slæm kenning, enda var Sigurður
Breiðfjörð hroðvirkt stórskáld en
Jónas lærður og fágaður. Cohen
skrifaði hins vegar aldrei niðursallandi dóm um Tristrans rímur
og Indíönu eftir Dylan; öðru nær:
gagnkvæm virðing einkenndi samskipti þessara tveggja rámu gyðinga
með mikil nef.
Maður fylgdist með Cohen
gegnum tíðina, fór á ógleymanlega tónleika hans í Laugardalshöll
sem ætluðu engan enda að taka því
aukalög fylgdu aukalögum – og sá
þar hlýjan mann, hógværan, mildan og örlátan, sem deildi glaður
með okkur töfrunum sem hann
hafði öðlast vald á með markvissri
og alvörugefinni ástundun þeirrar
listar sem hann var útvalinn til
að sinna. Svo fór maður að heyra
alls konar fólk syngja með trúarklökkva og djúpri tilbeiðslu lagið
hans Hallelujah, eins og það sé
hvítasunnusafnaðar-sálmur en
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ekki myrkur söngur um valdaleiki
eins og þeir birtast okkur í kynlífi
og trúarlífi með vísunum í sögur
Biblíunnar af hórdómi Davíðs og
hárklippingum Delílu á Samsoni.
Cohen var kominn af trúræknum
gyðingum en fékk sjálfur trúarþörf
sinni fullnægt með því að valsa
um í ýmsum trúarkerfum, eins og
sjálfsagt er að gera, ekki síst lagði
hann sig eftir Zen-búddisma. Samt
var eins og hann losnaði aldrei við
Guð bernsku sinnar, sem birtist
í textum Cohens sem hinn dyntótti og eiginlega galni Jahve gamla
testamentisins – „you don't really
care for music, do you?“ syngur
hann í Hallelujah um þessa persónu, sem kemur oft fram í þessum
textum eins og sjálfur óvinurinn,
húmorlaus valdafígúra sem menn
reyna stundum að blíðka eða fá til
að taka sönsum, en hann heimtar
fórnir og vill brenna heiminn; „You
wan't it darker“ söng Cohen í síðasta söng sínum um þessa fígúru
og bætir við: „we killed the flame“.

Kveikt á kerti
Það er dimmt í heimi hér í ljóðum
Cohens. Hjá Ingibjörgu Haraldsdóttur finnst manni þetta líka oft:
hún yrkir stundum um reykvísku
súldina, rokið og grámann og
hversu erfitt getur verið að komast í
gegnum daginn. Hún yrkir um vonbrigðin, drauma sem rættust ekki,
einsemd og sorgir. Hún færir það í
orð hvernig okkur líður stundum,
gerir það af nákvæmni og hispursleysi og að því er virðist án tilfinningasemi. Í síðustu bók sinni frá
2002, Hvar sem ég verð, einhverri
mögnuðustu ljóðabók seinni ára
yrkir hún um nákalda þögn og nístandi nepju og hversu fráleitt það er
að eiga sér draum í febrúar, aleinan
hest í útjaðri þorps og rautt hjarta á
miðjum veginum – um húmið sem
er „þessi kyrra mjúka dýpt / andartaksins // áður en myrkrið skellur
á“ og um skáldkonu sem hvarf og
varð ef til vill hvíslandi lind eða
smáfugl á grein og ef til vill „að ljóði
úti í skógi“ …
En þarna eru líka ljóð um „söngfuglasumar“ og iðandi líf sem
sprettur úr „moldinni dimmu“.
Hún yrkir um þrána eftir því að
geta „gefið þér /ljóðin sem lækna“
og í upphafi – þegar kvödd er
önnur skáldkona sem hvarf alltof
snemma, Nína Björk, er þrátt fyrir
allt „engill til verndar“, þó að vísu
vanti á hann „annan vænginn/ og
höndin sem blessar / vegfarandann
/ er brotin“. Og þar setur hún, sem
á engan guð sjálf, traust sitt á að sá
guð sem Nína trúði á taki mark á
kertinu sem hún hefur kveikt á …
Við kveikjum á kerti í minningu
Ingibjargar Haraldsdóttur og lesum
ljóðin hennar. Við þurfum ljós og
ljóð, meira en nokkru sinni.

Við getum – ég get

Sigríður Zoëga
sérfræðingur í
hjúkrun sjúklinga
með verki á Landspítala og lektor
við hjúkrunarfræðideild HÍ

A

Nanna
Friðriksdóttir
sérfræðingur í
hjúkrun sjúklinga
með krabbamein,
klínískur lektor á
lyflækningasviði
LSH, aðjunkt við
hjúkrunarfræðideild HÍ

lþjóðlegur dagur gegn
krabbameini er haldinn
árlega 4. febrúar. Alþjóðasamtökin gegn krabbameini
(UICC) skora nú á þjóðir heims að
taka þátt í að vekja athygli á baráttunni gegn krabbameini undir slagorðunum VIÐ GETUM – ÉG GET.
Fagdeild krabbameinshjúkrunarfræðinga á Íslandi fagnar í ár 20 ára
afmæli sínu og ritar í tilefni þess, í
samvinnu við Krabbameinsfélag
Íslands, röð greina undir heitinu
VIÐ GETUM – ÉG GET.
Árlega greinast um 1.500 einstaklingar með krabbamein á
Íslandi og um 70 prósent þeirra
mega búast við að vera á lífi fimm
árum eftir greiningu. Nú eru tæp
fjögur prósent þjóðarinnar, eða
rúmlega 13 þúsund manns, á lífi
sem hafa fengið krabbamein. Gert
er ráð fyrir að í kringum árið 2030
muni um 2.000 manns greinast
árlega hér á landi, fyrst og fremst
vegna hækkandi aldurs og fjölgunar íbúa. Þá mun þeim einnig
fjölga sem lifa lengur eftir greiningu krabbameins vegna framfara
í forvörnum, greiningu og meðferð.
Þessi sístækkandi hópur kallar á
öflugt heilbrigðisskerfi með vel
menntuðu heilbrigðisstarfsfólki
sem er í stakk búið til þess mæta
þörfum samfélagsins. Fólk þarf að
hafa greiðan aðgang að öflugum
forvörnum, greiningu, meðferð og

endurhæfingu á öllum stigum sjúkdómsins, og langtíma eftirliti. Öflugt rannsóknarstarf leggur grunninn að frekari þróun og bættri
meðferð og þjónustu við sjúklinga
og fjölskyldur þeirra.
Þjónusta við krabbameinssjúklinga byggir á aðkomu og samvinnu
margra fagstétta, en á heimsvísu
eru hjúkrunarfræðingar stærsti
hópur heilbrigðisstarfsmanna.
Hlutverk krabbameinshjúkrunarfræðinga er að veita árangursríka
og örugga hjúkrun sem er byggð
á heildrænni sýn og faglegum
vinnubrögðum. Krabbameinshjúkrun miðar að því að mæta
þörfum og væntingum sjúklings
og aðstandenda á öllum þjónustustigum, sinna kennslu, þjálfun og
ráðgjöf, og vinna að rannsóknum
og notkun á vísindalegri þekkingu
í klínísku starfi.
Nútíma heilbrigðisþjónusta
grundvallast á bestu fyrirliggjandi
þekkingu hverju sinni. Stöðugt þarf
að spyrja hvort þjónustan sé veitt
á forsendum sjúklings og aðstandenda hans, sé árangursrík og skapi
virði fyrir sjúklinginn og samfélagið í heild. Markmið rannsókna í
krabbameinshjúkrun eru að:
l E fla

forvarnir gegn krabbameini
l B æta lífsgæði og líðan
krabbameinssjúklinga og
aðstandenda þeirra
lB
 æta þjónustu við sjúklinga
og aðstandendur
l Stuðla að aukinni þekkingu
og faglegri þróun krabbameinshjúkrunarfræðinga
l H agnýta vísindalega þekkingu til að efla starfshætti
k ra b b a m e i n s h j ú k r u n a r fræðinga

Auka þarf fjárframlög
Viðfangsefni rannsókna íslenskra
krabbameinshjúkrunarfræðinga
eru fjölbreytt. Á undanförnum
árum hafa rannsóknir þeirra meðal
annars fjallað um lífsgæði, líðan og
þarfir sjúklinga og aðstandenda
þeirra. Einnig hafa verið gerðar
rannsóknir á einkennum og auka-

Nútíma heilbrigðisþjónusta
grundvallast á bestu fyrirliggjandi þekkingu hverju
sinni. Stöðugt þarf að spyrja
hvort þjónustan sé veitt
á forsendum sjúklings og
aðstandenda hans, sé árangursrík og skapi virði fyrir
sjúklinginn og samfélagið í
heild.

verkunum sjúkdómsins og meðferð. Niðurstöður þessara rannsókna hafa verið nýttar til að þróa
og bæta þjónustu við sjúklinga og
aðstandendur á mismunandi þjónustustigum.
Til að stuðla að auknum rannsóknum er mikilvægt að þróa
enn frekar nám í krabbameinshjúkrun en jafnframt er þörf á
auknu fjárframlagi til rannsókna.
Efla þarf samstarf ólíkra fagstétta
um rannsóknir þar sem áhersla er
á að mæta þörfum samfélagsins,
sjúklinga og aðstandenda á sem
víðtækastan hátt. Til að tryggja að
verið sé að mæta þörfum sjúklinga
og aðstandenda er mikilvægt að
þeir hafi beina aðkomu að rannsóknarferlinu, allt frá rannsóknarhugmynd að nýtingu niðurstaðna.
ÉG GET sem einstaklingur stutt
við og tekið þátt í krabbameinsrannsóknum.
VIÐ GETUM sem samfélag lagt
áherslu á að krabbameinsrannsóknir séu stundaðar og niðurstöður þeirra nýttar til að efla forvarnir
og bæta meðferð og þjónustu.

Ný sending

af hinum þekktu TASKI gólfþvottavélum

hagstætt
verð

ATA R N A

SUNNUDAG KL. 20:10

• Úrval hágæða gólfþvottavéla
• Traust viðgerða- og varahlutaþjónusta

Sími 510 1200 / tandur.is
365.is Sími 1817
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Alþingi rænir
af mér 50.000
krónum á mánuði

Eggert Briem
stærðfræðingur
og ellilífeyrisþegi

þeirra.
Ástæða þess að ég fæ 50.000 kr. á mánuði
en ekki 40.000 kr. (sem er lágmarkið) er sú
að ég sótti ekki um ellilífeyri fyrr en ég hætti
störfum þegar ég varð sjötugur. Ég hef að sjálfsögðu, eins og líklega flestir í mínum sporum,
reiknað með þessum ellilífeyri í mínum áætlunum fyrir framtíðina.
Hvað myndi vera sagt ef Alþingi hefði samþykkt að allir krabbameinssjúklingar með
tekjur umfram 470.000 kr. á mánuði skuli
borga sína meðferð sjálfir til að þeir sem
minna hafa borgi ekki neitt? Eða að hjúkrunarfræðingar skuli lækka um 40.000 kr. á
mánuði til að hækka megi ræstingafólk á
lægstu töxtum?
Tölur um úrslit kosninga sýna að helmingur
þingmanna situr því miður áfram á þingi.
Vonandi geta nýir þingmenn komið vitinu
fyrir þennan helming. En kannski slást þeir
bara í hóp með hinum og nota ellilífeyri minn
og annarra til að borga 350.000 króna mánaðarhækkun þingfararkaups.

MÁNUDAGUR

Nýtt einkunnakerfi og einkunnabólga
Björn
Guðmundsson
framhaldsskólakennari

R

étt fyrir þinglok samþykkti Alþingi að fella
niður lágmarksellilífeyri allra ellilífeyrisþega
sem hafa tekjur úr lífeyrissjóðum, og annars staðar
frá, umfram 470.000 kr. á
mánuði. Þetta á að gerast frá
og með næstu áramótum.
Það sem sparast á að nota
til að hækka lífeyri þeirra
sem minnst hafa. Ég er auðvitað ekki á móti því að þeir
sem minnst hafa fái meira í
sinn hlut. Ég vil bara ekki
vera einn um að bæta kjör

14. nóvember 2016

N

ýlega barst mér bæklingurinn Nýir tímar
frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Þar
er m.a. fjallað um nýtt einkunnakerfi í bókstöfum fyrir
grunnskóla. Haft eftir Gylfa J.
Gylfasyni að bókstafakvarðinn auki gegnsæi og gæði við
einkunnagjöf og að hugtakið
„einkunnaverðbólga“ gæti
heyrt sögunni til. Tölur sýna
að í grunnskólum hafi átt sér
stað veruleg einkunnabólga
undanfarin ár. Á árunum
2005-2010 fengu 24-27%
nemenda 9 eða 10 í íslensku,
34-36% árið 2014 og 39% árið
2015. Þetta myndi ég kalla
óðaeinkunnabólgu.
Fyrir fáeinum árum ritaði
ég greinina „Einkunnabólga;
orsakir og afleiðingar“. Þar
kemur fram að einkunnabólga stafar fyrst og fremst
af auknum þrýstingi á kennara úr ýmsum áttum. Þetta er
vandamál víða, þ. á m. í kröfuhörðustu háskólum USA. Þar
hófst einkunnabólga um 1960
en jókst verulega eftir 1980 og

hefur verið tengd við kennslukannanir og markaðsvæðingu
menntunar af Stuart Rojstaczer, fyrrverandi prófessor við
Duke-háskólann, sem heldur
úti vefsíðunni gradeinflation.
com. Hann segir í lauslegri
þýðingu:
„Um 1980 urðu kennslukannanir algengar og skólagjöld hækkuðu umfram tekjur
fólks. Farið var að líta á nemendur (og foreldra þeirra) sem
viðskiptavini og þeir hafa alltaf rétt fyrir sér. Vilji þeir háar
einkunnir fá þeir þær. Þrýst er
á kennara af nemendum, foreldrum og skólastjórnum, þeir
slaka á námskröfum og gefa
hærri einkunnir til að hafa alla
ánægða.“
Valerie Strauss skrifaði grein
í Washington Post um einkunnabólgu og skaðann sem
af henni hlýst. Starfsmenn
háskóla segja fleiri og fleiri
háskólanema ofverndaða
og ofdekraða og aldrei hafa
fengið að hrufla sig á hnjánum
eins og það er orðað. Í uppeldinu og á neðri skólastigum
upplifa þau eintómt hrós og
kunna því ekki að taka gagnrýni. Þessi ungmenni búast
við verðlaunum eða a.m.k.
hrósi fyrir allt sem þau gera.
Þetta minnir óneitanlega á
orð Guðrúnar Geirsdóttur í HÍ
þegar hún segir að nemendur
vilji gera sem minnst sjálfir en
krefjist mikils af kennurum,
lesi ekki kennslubækurnar en

krefjist hárra einkunna. Halldóra S. Sigurðardóttir, kennari
í MH, tekur í svipaðan streng í
grein sem nefnist „Ég ætla að
fá stúdentspróf !“ (með sem
minnstri fyrirhöfn). Að mati
Strauss er einkunnabólga að
rýra gæði menntunar.

Talnakvarðinn
ekki vandamál
Nýr einkunnakvarði fyrir
íslenska grunnskóla mun
ekki útrýma einkunnabólgu
því að talnakvarðinn er ekki
vandamál sem slíkur. Skv.
matsviðmiðum aðalnámskrár
í íslensku fær nemandi C ef
hann sýnir sæmilega hæfni,
B fyrir góða hæfni og A fyrir
framúrskarandi hæfni. Þetta
er tíundað nánar og útskýrt
með orðunum sæmilegt, gott,
mjög gott og öðrum álíka. Slík
orð hafa mismunandi merkingu í hugum mismunandi
kennara og bókstafakvarðinn
því engu betri en talnakvarði.
Í mörgum bandarískum
háskólum eru einkunnir
gefnar í bókstöfum. A er excellent, B er good, C er acceptable
og þetta er útlistað nánar sem
hæfniviðmið. Ekki hefur þetta
kerfi komið í veg fyrir einkunnabólgu. Árið 1971 voru
einkunnirnar A- og A 7% einkunna í bandarískum háskólum en eru nú 41%. Tilhneiging
kennara til að gefa nemendum
sífellt hærri einkunnir ræðst
ekki af einkunnakvarða

Ósanngjarn þrýstingur
á kennara misbýður
réttlætiskennd þeirra
og gerir kennarastarfið
óaðlaðandi. Einkunnabólga er skaðleg, en hún
verður ekki læknuð með
því að gefa einkunnir í
bókstöfum.

heldur af síauknum þrýstingi
frá nemendum, foreldrum,
skólastjórnendum og yfirvöldum. Líklegast er að smám
saman muni hærra hlutfall
íslenskra grunnskólanema
fá A frekar en B og B frekar
en C. Einkunnabólga felur í
sér að nemendur eru sviknir
um sanngjarnt mat á eigin
frammistöðu og gæði námsins rýrna. Ósanngjarn þrýstingur á kennara misbýður
réttlætiskennd þeirra og gerir
kennarastarfið óaðlaðandi.
Einkunnabólga er skaðleg, en
hún verður ekki læknuð með
því að gefa einkunnir í bókstöfum.
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Modric enn þá kóngurinn á Maksimir

Breytti leiknumLuka Modric, leikmaður Real Madrid, byrjaði á varamannabekknum hjá Króatíu á laugardaginn en það skipti miklu máli fyrir króatíska liðið að fá sína stærstu stjörnu
inn á völlinn í seinni hálfeik. Íslenska liðið komst varla í boltann eftir að Modric fór að stýra miðju Króata. Hér þakkar hann Gylfa Þór Sigurðssyni fyrir leikinn. Fréttablaðið/Getty

Innkoma Modric í leikinn var
lykilskipting hjá Króötunum

Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari, var nokkuð ánægður með leik íslenska liðsins þrátt fyrir tap í
Króatíu. Færin voru til staðar í fyrri hálfleik. Hann segir að þetta hafi ekki verið besti leikur íslenska liðsins.

Henry Birgir
Gunnarsson

henry@frettabladid.is

Fótbolti Eyjamaðurinn og landsliðsþjálfarinn Heimir Hallgrímsson
reynir oftar en ekki að líta á björtu
hliðarnar og það var vissulega
margt jákvætt í leik íslenska liðsins
á Maksimir-vellinum þó svo liðið
hafi gengið þaðan út stigalaust.
„Mér fannst vera færi á að vinna
Króatana í kvöld. Þeir hafa oft spilað
betur en í dag. Það segir eitthvað um
völlinn líka. Þó svo þetta hafi ekki
verið þeirra dagur þá voru þeir engu
að síður mjög erfiðir,“ sagði Heimir
skömmu eftir leik en hans lið mætti
geysilega vel stemmt til leiksins og
þjarmaði að Króötum í upphafi.
„Við ætluðum alltaf að byrja
sterkt og sýna þeim enga miskunn.
Mér fannst fyrri hálfleikurinn vera
fínn en við fengum á okkur óþarfa
mark. Flest mörk eru reyndar þannig. Við vorum þokkalega sáttir með

okkur í hálfleik. Þeir voru óþægilegir í síðari hálfleik. Fóru að halda
boltanum mjög vel. Þetta voru
mikil hlaup hjá okkur en hróss til
strákanna fyrir að halda okkur inn í
leiknum alveg fram á 90. mínútu. Þá
vorum við farnir svolítið langt fram
og endum með að tapa 2-0 sem er
auðvitað ekki gott. Við urðum samt
að taka áhættu.“

Allt breyttist í síðari hálfleik
Íslenska liðið átti í fullu tré og
rúmlega við Króatana í fyrri hálfleik
og var aðeins minna með boltann.
Það breyttist þó allt í síðari hálfleik
er Luka Modric kom inn á miðju
Króata og tók við stjórn leiksins.
„Það er svolítil lykilskipting hjá
þeim og við vorum svo sem búnir
að undirbúa okkur fyrir hana. Það
er samt erfitt að elta svona mikið.
Þetta var ekki besti leikur okkar í
keppninni en andstæðingurinn var
mjög góður,“ segir Heimir en hann
gerði ekki breytingar á sínu liði fyrr
en 15 mínútur voru eftir af leiknum.
„Við vorum að hugsa allan leikinn
en fyrri hálfleikur var góður og svo
sjáum við í seinni hálfleik hvernig

Þeir voru óþægilegir
í síðari hálfleik.
Fóru að halda boltanum
mjög vel. Þetta voru mikil
hlaup hjá okkur en hrós til
strákanna fyrir
að halda
okkur inni í
leiknum alveg
fram á 90.
mínútu.
Heimir Hallgrímsson, þjálfari íslenska
landsliðsins.

Ísland hefur spilað í 270
mínútur á Maksimir-leikvanginum án þess að ná að
skora en markatalan í
þremur tapleikjum íslenska
liðsins á vellinum í Zagreb er
8-0 Króatíu í hag.

þetta spilast. Við vorum allan tímann inni í leiknum og þeir sköpuðu
ekki neitt á meðan við vorum að fá
föst leikatriði sem við getum alltaf
skorað úr. Það hefðu verið mjög góð
úrslit að fá stig hér í þessum leik.
Við vildum ekki fórna einhverju
of snemma með skiptingum.“
Eins og áður segir var margt jákvætt
í leik íslenska liðsins en hvað fannst
Heimi vanta upp á hjá liðinu í þessum leik?

Frekar ógeðslegur staður
„Fyrst og fremst mikið af feilum
hjá okkur er við unnum boltann.
Slakar sendingar fram á við og héldum boltanum ekki nægilega vel. Við
eigum eftir að skoða hvort það var
slakt hjá okkur eða svona gott hjá
Króötunum. Það var löng leið fram
á við er við unnum boltann og við
vorum ekki klárir í svæðunum sem
við ætluðum að vinna með,“ segir
Heimir en honum leið illa með að
koma aftur á þennan völl og hann
heldur áfram að safna leiðinlegum
minningum á Maksimir.
„Þetta er frekar ógeðslegur staður,“ sagði Heimir og hló við.

Conor McGregor fagnar með bæði léttvigtar- og fjaðurvigtarbeltið sitt. Getty

Sögulegur
sigur hjá
Conor

Bardagaíþróttir Conor McGregor
varð um helgina fyrsti UFC-bardagakappinn til að vera á sama tíma
heimsmeistari í tveimur þyngdarflokkum. McGregor rotaði þá Eddie
Alvarez í annarri lotu og er nú bæði
léttvigtar- og fjaðurvigtarmeistari
UFC. Sigurinn var aldrei í hættu
og átti Alvarez fá svör við höggum
McGregors. McGregor fagnaði sigri
með bæði heimsmeistarabeltin á
öxlinni en óvíst er hvað tekur við
hjá honum. Hann er að vera pabbi
snemma á næsta ári. „Næst á dagskrá er að taka á móti barninu mínu,
fara í smá pásu og sjá síðan til hvernig mér líður eftir það,“ sagði Conor
eftir bardagann. Eitt er ljóst. Hann
vill eignast hluta í UFC. „Ég þekki vel
mitt virði,“ sagði kokhraustur Conor
McGregor. - óój
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maximir-leikvanginum, zagreb í króatíu

Undankeppni HM 2018
A-riðill

Búlgaría - Hvíta-Rússl.
Lúxemborg - Holland

1-0
1-3

0-1 Arjen Robben (36.), 1-1 Maxine Chanot,
víti (44.), 1-2 Memphis Depay (58.), 1-3
Memphis (84.).

Staðan: Frakkland 10, Holland 7,
Svíþjóð 7, Búlgaría 6, Hvíta-Rússland 2, Lúxemborg 1.

B-riðill

Ungverjaland - Andorra 4-0
Sviss - Færeyjar
2-0
xxx 1-0 Eren Derdiyok (27.), 2-0 Stephan
Lichtsteiner (83.).

Portúgal - Lettland

4-1

1-0 Cristiano Ronaldo, víti (28.), 1-1 Arturs
Zjuzins (67.), 2-1 William Carvalho (70.), 3-1
CRonaldo (85.), 4-1 Bruno Alves (90.).

Staðan: Sviss 12, Portúgal 9, Ungverjaland 7, Færeyjar 4, Lettland
3, Andorra 0.

D-riðill

Austurríki - Írland

0-1

Georgía - Moldóva

1-1

Wales - Serbía

1-1

0-1 James McClean (48.)

Qazaishvili (16.) - Gatcan (78.)

1-0 Gareth Bale (30.), 1-1 Mitrović (86.).

Staðan: Írland 10, Serbía 8, Wales
6, Austurr. 4, Georgía 2, Moldóv. 1.

G-riðill

Albanía - Ísrael
Liechtenstein - Ítalía

0-3
0-4

Spánn - Makedónía

4-0

Andrea Belotti 2 (11., 44.), Ciro Immobile
(12.), Antonio Candreva (32.).

Sjálfsmark (34.), Vitolo (63.), Nacho Monreal (84.), Aritz Aduriz (85.).

Staðan: Spánn 10, Ítalía 10, Ísrael
9 Albanía 6, Mak. 0, Liechtenst. 0.

H-riðill

Kýpur - Gíbraltar
Belgía - Eistland

3-1
8-1

1-0 Thomas Meunier (8.), 2-0 Dries Mertens (16.), 3-0 Eden Hazard (25.), 3-1 Henri
Anier (29.), 4-1 Yannick Carrasco (62.), 5-1
Sjálfsmark (64.), 6-1 Dries Mertens (68.), 7-1
Romelu Lukaku (83.), 8-1 Lukaku (88.).

Grikkland - Bosnía

I-riðill

Króatía - Ísland
Tyrkland - Kósóvó

2-0
2-0

Úkraína - Finnland

1-0

1-0 Burak Yılmaz (51.), 2-0 Volkan Sen (55.)

Staðan: Króatía 10, Úkraína 8, Ísland 7, Tyrkl. 5, Finnl. 1, Kósóvó 1.
Komnar í úrslitakeppnina
Kvennalið HK í blaki varð í gær
fyrsta íslenska liðið sem kemst í
úrslitakeppnina á NEVZA-mótinu
eða Norður-Evrópukeppni félagsins. HK komst áfram ásamt
dönsku liðinum
Bröndby, Holte,
Amager en HK
var það lið sem
var með besta
árangurinn í öðru
sæti síns riðils.

Í dag

Strákarnir misstu af gullnu tæki

Króatía vann 2-0 sigur á Íslandi fyrir framan tóma stúku á Maksimir-vellinum um helgina. Íslenska liðið spilaði gr
leið og taka eitt stig eða fleiri. Svekkjandi því Króatarnir gáfu höggstað á sér. Tapið þýðir að Ísland er dottið niður í

1-1

Staðan: Belgía 12, Grikkl. 10, Bosnía
7, Eistl. 3, Kýpur 3, Gíbraltar 0.

1-0 Artem Kravets (25.)

Íslenska miðvarðaparið Ragnar Sigurðsson og Kári Árnason sjást hér í skallabaráttu við Króatann Domagoj Vida í leik Króatíu og Íslands á Maksimir-leikvanginum um helgina.

Olís-deild karla
18.30 ÍBV - Fram Vestmannae.
19.30 Stjarnan - FH TM-Höllin
19.30 Selfoss - Valur Selfoss

Henry Birgir
Gunnarsson

henry@frettabladid.is

Fótbolti Leikmenn íslenska liðs-

ins gengu svekktir af velli á Maksimir-vellinum í Zagreb um helgina.
Það líka skiljanlega því Króatarnir
gáfu færi á sér. Það var svo sannarlega tækifæri til þess að leggja þetta
frábæra lið á heimavelli eða að
minnsta kosti næla í stig.
Strákarnir mættu gríðarlega einbeittir til leiks. Gylfi Þór kominn
í fremstu víglínu og var fljótur að
koma sér í færi. Heimir þjálfari hefði
klárlega viljað nota Gylfa frekar á
miðjunni en miðað við meiðslastöðu framherja taldi hann þetta
vera besta kostinn og Gylfi hefur
skilað þessu hlutverki vel af sér
áður.

Okkar menn á fullu gasi
Völlurinn var tómur og þetta
stemningsleysi virtist ekki hafa
góð áhrif á Króatana. Þeir virkuðu
afar orku- og áhugalausir framan af
á meðan okkar menn voru á fullu
gasi. Það var því mjög svekkjandi
að Króatarnir skyldu komast
yfir á 15. mínútu með góðu skoti
Brozovic. Eins og Hannes sagði
sjálfur hefði hann hugsanlega
getað varið þetta skot á sínum

Fyrsti landsleikurinn á
árinuu 2016 þar sem íslenska karlalandsliðið nær
ekki að skora hjá mótherjum
sínum.

KRÓATÍA

besta degi en það er hæpið að
ætla að kenna honum um markið.
Einu sinni oftar sýndi þetta magnaða lið okkar flottan karakter og
hélt áfram að sækja þrátt fyrir áfallið. Baráttan var öll Íslandsmegin.
Strákarnir unnu flest einvígin
og voru skör framar í nánast öllu
nema að skora. Þegar blásið var til
leikhlés voru Króatar marki yfir.
Svekkjandi staða miðað við hvað
fyrri hálfleikur var vel leikinn af
íslenska liðinu.
Er leikmenn gengu til búningsherbergja sáum við fáu hræðurnar
í stúkunni hvað væri að fara að gerast í síðari hálfleik. Hinn magnaði
miðjumaður Króata, Luka Modric,
var að fara að koma inn á. Sá var
fljótur að láta til sín taka og með
hann innaborðs tóku heimamenn
yfir leikinn.

Hannes Þór Hallórsson

Helmingi betri með Modric
Þetta króatíska lið er frábært
en það er helmingi betra með
Modric innanborðs. Hann er
slíkur lúxusleikmaður. Það leka
hreinlega af honum gæðin.
Það var því á brattann að sækja
en þó svo lítið hafi verið að gerast

2 – 0

ÍSLAND

1-0 Marcelo Brozović (15.), 2-0 Marcelo Brozović (90.+1).
Skot (á mark): 14 (6) – 7 (0). Horn: 7 – 3. Rangstöður: 0 – 3.

Frammistaða Íslands (4-4-2)
Birkir Már Sævarsson
Kári Árnason
Ragnar Sigurðsson
Hörður Björgvin Magnússon
Jóhann Berg Guðmundsson
Aron Einar Gunnarsson
Birkir Bjarnason
Theodór Elmar Bjarnason
(75. Arnór Ingvi Traustason
*Gylfi Þór Sigurðsson
Jón Daði Böðvarsson
(75. Viðar Örn Kjartansson

5
4
7
7
4
7
6
5
4
-)
7
5
-)

í sóknarleiknum héldu strákarnir
áfram að berjast en þeir voru aðallega í því að elta Króatana.
Ísland var þó að fá aukaspyrnur, horn og innköst sem
oftar en ekki hefur tekist að
nýta en sú var ekki raunin nú.
Í lok leiksins fór íslenska liðið eðlilega að taka meiri áhættur og það
endaði með því að Brozovic refsaði
íslenska liðinu með öðru marki
Króata og jarðaði leikinn.
Svekkjandi niðurstaða þar sem
Króatarnir gáfu höggstað á sér að
þessu sinni. Liðið er aftur á móti

Maður leiksins: Gylfi Þór
Sigurðsson

Þurfti að bregða
sér í framlínuna
í þessum leik
en skilaði góðu
verki þar líkt og
hann gerir ávallt
lega
á miðjunni. Gríðarósérhlífinn og vinnusamur allan
tímann. Stimplaði sig strax inn og
kom sér í færi í upphafi leiks. Gæðin
skinu oft í gegn en hann nýtist betur
á miðjunni.

það gott að til þess að geta lagt
þetta frábæra lið að velli á miðlungsdegi þarf lið eins og Ísland
að vera með allt sitt í lagi. Það
var því miður ekki alveg þannig.
Það vantaði einfaldlega ákveðin
gæði fram á við. Menn sem geta
stigið upp og skorað.

Munar um gæðaleikmenn
Ef Kolbeinn eða Alfreð hefðu
spilað með liðinu í þessum leik
hef ég trú á því að íslenska liðið
hefði skorað. Tala ekki um ef þeir
hefðu haft Gylfa fyrir aftan sig. Ef

fólk
Kynningarblað
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Fallegar vörur fyrir heimilið er að finna í versluninni Amíru í Ármúla 23. Nýlega var stóraukið við úrval af lömpum og ljósum. Áhersla er lögð á gæða vörur og hagstætt verð.

Myndir vilhelm

Amíra dekrar við heimilið
Amíra kynnir: Verslunin Amíra í Ármúla 23 býður úrval vandaðra vara fyrir heimilið, húsgögn og smávörur. Stóraukið
úrval ljósa og lampa er að finna í versluninni. Guðrún Elín Guðmundsdóttir, eigandi leggur áherslu á hagstæð verð.
„Við höfum bætt mikið við úrval
ljósa og lampa hjá okkur í versl
uninni Amíru. Um er að ræða
standlampa, borðlampa og loft
ljós. Þá hefur einnig bæst við hús
gagnaflóruna og þá aðallega stólar
en einnig eigum við til mjög gott
úrval af borðum, hillum, komm
óðum og náttborðum og fjölda fal
legra fylgihluta fyrir heimilið,
meðal annars afar fallega púða,“
segir Guðrún Elín Guðmundsdótt
ir, eigandi verslunarinnar Amíru.
„Við leggjum mikla áherslu á
að geta boðið vandaða vöru á góðu
verði. Á leðurhúsgögnin er einung
is notað ekta skinn og leður. Við
tökum inn vörur frá Evrópu og

flestar frá Norðurlöndunum, Dan
mörku, Noregi og Svíþjóð. Þetta
eru úrvals merki eins og Hed
eman og Gartex frá Danmörku og
þá erum við með afar vandaðar
stálvörur og hnífapör frá norska
merkinu Hardanger.“

Við höfum bætt
mikið við úrval
ljósa og lampa hjá okkur í
versluninni Amíru. Um er
að ræða standlampa,
borðlampa og loftljós. Þá
hefur einnig bæst við
húsgagnaflóruna og
fjölda fallegra fylgihluta
fyrir heimilið.

Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu verslunarinnar www.
amira.is. Amíra er einnig á Facebook.

Guðrún Elín Guðmundsdóttir, eigandi verslunarinnar Amíru að Ármúla 23, leggur
áherslu á vandaða vöru og hagstætt verð. Mynd Ernir

JÓLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Stóra jólablaðið frá Fréttablaðinu kemur út
þriðjudaginn 22. nóvember.
Blaðið er stútfullt af allskonar skemmtilegu efni tengdu jólunum.

Áhugasamir auglýsendur hafið samband við
auglýsingadeild sérblaða í síma 512 5402

Guðrún Elín Guðmundsdóttir
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Skref í átt að
fallegu heimili
Þegar kemur að því að innrétta og skreyta heimilið er gott að hafa eitt
og annað í huga. Fallegustu heimilin verða ekki endilega til yfir nótt.
Hvort sem þú ert að innrétta og
fegra þína fyrstu íbúð eða fimmtu
– eða langar bara að breyta til í
þeirri sem þú býrð í þá er gott að
hafa í huga að það eru smáatriðin
sem gera gæfumuninn.
Hér má finna nokkur góð ráð
þegar kemur að því að gera heim
ilið fallegra.
Í stað þess að taka allt í gegn og
kaupa fullt af nýjum húsgögnum
má mæla með að árlega séu keyptir
tveir gæðahlutir sem virkileg löng
un er í. Þannig hlutir halda gildi
sínu og eftir tuttugu ár er komið fal
legt safn. Þannig verður til heimili
með sál.

Í íbúðum þar sem rými eru opin er sniðugt að skipta þeim upp með húsgögnum eða
teppum.

Ekki fara auðveldu
leiðina og kaupa
allt sem þú þarft af húsgögnum í sömu búðinni.
Blandaðu hlutum saman
þannig að þinn persónulegi stíll komi í ljós.

Hraðréttur dagsins í hádeginu alla
virka daga 1.690.- kr

Það getur verið gott að undir
búa sig áður en húsgögn eru keypt,
einkum þegar kemur að því að fjár
festa á í antikmunum. Kynnið ykkur
á hvaða verði sambærileg húsgögn
hafa verið seld eða eru verðlögð.
Ef buddan er létt þarf að for
gangsraða í húsgagnakaupunum og
kaupa þá hluti fyrst sem eru nauð
synlegastir, það er ekkert svefn
herbergi án rúms eða borðstofa án
borðs.
Í íbúðum þar sem rými eru opin
er sniðugt að skipta þeim upp með
húsgögnum eða teppum. Það er líka
gott ráð að vera með sæti eða stóla
sem auðvelt er að færa á milli svæða
í íbúðinni ef gesti ber að garði.
Ekki fara auðveldu leiðina og
kaupa allt sem þú þarft af húsgögn
um í sömu búðinni. Blandaðu hlut
um saman þannig að þinn persónu
legi stíll komi í ljós.
Það er einföld en góð regla að láta
stærð herbergisins ráða stærð hús
gagnanna. Í stórri stofu á til dæmis
að vera stór sófi, í miðlungsstórri
stofu á að vera meðalstór sófi og í
lítilli stofu fer best að hafa nettan
sófa. Stærð annarra húsgagna í stof
unni má svo miða út frá sófanum.

Í stað þess að taka allt í gegn og kaupa fullt af nýjum húsgögnum má mæla með að
árlega séu keyptir tvær gæðahlutir sem virkileg löngun er í.
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.

Sunnudjass alla sunnudaga kl 20.00

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

Fyrirtæki - Húsfélög
—————————
Við bjóðum upp á
sjálfvirkan hurðaopnunarbúnað ásamt
uppsetningu og
viðhaldi
Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir
aðgengi fatlaðra.
Áratuga reynsla af búnaði
tryggir gæðin.
Járn & Gler ehf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík
S: 58 58 900-

www.jarngler.is

Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Umsjónarmenn efnis:
Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349
Lilja Björk Hauksdóttir, liljabjork@365.is,
s. 512 5372 | Ragnheiður Tryggvadóttir,
heida@365.is, s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir,
solveig@365.is, s. 512 5351 | Starri Freyr
Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358
Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357
Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is,
s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 | Ólafur
H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

FASTEIGNIR.IS
46. tbl.

Mánudagur 14. nóvember 2016

Sími 512 4900 • landmark.is

Landmark leiðir þig heim!
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

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

Eggert
Maríuson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Nadia Katrín Helga Snorradóttir

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir

Lögfræðingur /
löggiltur
fasteignasali
Sími 895 7784

Sölufulltrúi
Sími 897 6717

Fallegt raðhús í Úlfarsárdal
Fasteignasalan Torg hefur til






HÓLMVAÐ
2-4 Í REYKJAVÍK
sölu fallegt og bjart raðhús

á tveimur hæðum með



OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00
OG 15:00
innbyggðum
bílskúr við
Friggjarbrunn í Úlfarsárdal.

Frum

Eignin er 224,4 fm, þar af er bílskúrinn 31,3 fm. Bílaplan er
hellulagt með snjóbræðslu og
garðurinn allur fullfrágengSeld
inn. Í húsinu eru þrjú rúmSeld
góð svefnherbergi, stórt sjónvarpshol og mjög rúmgóð stofa
með aukinni lofthæð og útsýni.
Seld
Innréttingar og gólfefni eru
vönduð og einkar tímalaus. Gólfhiti er í öllum rýmum. Örstutt er
í íþróttaaðstöðu Fram, skóla og
leikskóla sem og út í fallega náttúru.
Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi,
lyftu ogersérstæðum
bílskúrum.
Gengið
inn í húsið
á efriHúsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilasthæð.
íbúðir Komið
fullbúnarer
án inn
gólfefna
nema baðherí rúmgóða
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða
4ra herbergja
frá 155-168
fm með
forstofu
meðíbúðir
þreföldum
fataí snyrtilegan
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur skáp.
hæðumInnangengt
og með sér er
inngang.
Hólmvað 2-4
að Reynisvatnsás. Í framhaldi
bílskúr.
inn af af borðstofunni er setustofan.
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar
íbúðir Gestasalerni
lausar. Trausturer
byggingaaðili.
forstofu. Búr er við hlið gesta- Gengið er niður steyptan stiga á
Háholt
Pétur sími 897
004714,ogMosfellsbær
Grétar sími 861 salernis.
1639 löggiltir
Eldhús,fasteignasalar
stofa og borð- neðri hæð hússins, glerskilrúm
Sími: 588 5530 •
stofaáhugasömum
eru saman í opnu stóru lokar opinu á milli hæða. Þar er
verða
á
staðnum
og
taka
á
móti
berg@berg.is www.berg.is • rými með mikilli lofthæð, stórum
rúmgott sjónvarpsherbergi, aðalGSM 897 0047
gluggum og útsýni. Eldhúsið er baðherbergi hússins sem er stórt
Berg
fasteignasala, Háaleitisbrautmeð
58 fallegri innréttingu með með fallegum ljósum flísum, uppPétur Pétursson
stórri eyju. Borðstofan er við hengdu salerni, sturtu og baðSími
588fasteignasali
5530 • Netfang: berg@berg.is
lögg.
hlið eldhússins. Úr borðstofu er kari.
Petur@berg.is
Pétur
Pétursson lögg. fasteignasali
gengið út á suðvestursvalir með
Þvottaherbergið er mjög stórt
glæsilegu útsýni upp í áttina með flísum á gólfi. Innaf þvottaHáholt 14, Mosfellsbær

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

Orrahólar.

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

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

Guðbjörg G.
Blöndal
lögg. fasteignasali

OP
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Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Einbýlishús á Breiðdalsvík.

Allar nánari upplýsingar
veitir Berglind Hólm lögg.fasteignasali í síma 694-4000 eða

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

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Lindarbyggð. Mo

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

Finndu okkur
á Facebook

OP

IÐ
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Gunnarsbraut. Norðurmýri.

herberginu er stór geymsla.
Á neðri hæðinni eru þrjú svefnherbergi. Þau eru öll rúmgóð
með eikarparketi á gólfi og góðum fataskápum. Frá hjónaherberginu er útgengi í garð með
timburverönd, skjólveggjum og
grasi.

Klapparhlíð.

HÚ

S

Hvammabraut.

Móaabarð. Hafna

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
195 fm. einbýli við Móabarð í
Kleifarvegur
Stór sérðhæð.
- JarðhæðStór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
Boðaþing 6 - glæsieign
fyrir sér
55+.inngangi. Fallegar innréttingar.
Freyjubrunnur
- 4ra - 5 herb.
Hrísrimi
4ra herb
flottum
stað við-Gunnarbraut
í Norðurmýri. Samtals: 143 Ofanleiti
útsýnisstað.
fjölbýli með
Stór og björt
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar
svalir4í -vestur.
2 góð
flott eldhús og baðherbergi. L
sérhæð
fallegri götu
í Laugarherbergja
íbúð
jarðhæð
með sérinngangi
um stofa.
145 fm33ja
herb. íbúð í Glæsilegt
vönduð eldhús.Vönduð
nýleg endaíbúð í lyftuhúsi.
er stofa. Laus
Velstrax.
skipulögð
á jarðhæð. Sérinngangur
fm.Einkar
Góðarrúmgóð
innréttingar
og ískipulag.
Fallegur
garður. Hús í Góð 3jaHúsið
teiknað
af áKjartani
Sveinssyni.
Flott verð fyrirStórglæsileg
góða
svefnherbergi.
Flott baðherbergi
herbergi ogÍbúðin
rúmgóð
V. 22endaíbúð
m. 8648
dalnum. Hæðin er 187,4fm, þrjú svefnherbergi,
og stórr hellulagðri verönd. Hús í góðu ástandi.
lyftuhúsi fyrir 55 +. Íbúðinni fylgir stæði í bíla155 fm ásamt stæði í lokuðu bílksýli. Fjögur
og afgirtur sólpallur. Þrjú svefnherbergi og endurgóðu
viðhaldi. V. 39,4 m. 8598
eign. V. 9,8 m. 8623
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635
stórar rúmgóðar stofur og rúmgott eldhús. Tvennar
svalir með fallegu útsýni. Bílskúr 26,8fm að stærð
fylgir, flísalagður. Nánari upplýsingar gefur Jón M.
Bergsson hdl. / lgg fasteignasali. 777-1215.

OP

IÐ

Stutt í alla þjónustu. Laus í desember.
V. 36,9 m. Upplýsingar veitiri Bogi Molby Pétursson Lgg. fasteignasali

geymslu. Íbúðin er með stórri opinni stofu/eldhúsi
og suðursvölum. Hjónaherbergi með sér fataherbergi og sér baðherbergi. Íbúðin er laus strax.
Opið hús í dag frá kl. 17:00 - 17:30. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

svefnherbergi, stórar svalir, að hluta yfirbyggðar
og mikið útsýni. Vandaðar innréttinar og gólfefni.
Upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson Lgg.
fasteignasali.

bætt eldhús og baðherbergi. Getur losnað á
næstu vikum. V. 37,9 m.
Opið hús í dag kl 17:30-18:00. Upplýsingar veitir
Bogo Molby Pétursson 693444

Akrakór - Stórt einbýlishús
Nýtt stórt 340 fm einbýlishús með nokkra skipulags og nýtingar möguleika. Möguleiki á 2- 4
íbúðarrýmum. Húsið selst tilbúið til innréttingar
skv fyrirliggjandi skila- og sölulýsingu. Óskað er
eftir kauptilboði. Upplýsingar veitir Bogi Molby
Pétursson Lgg. fasteignasali

Boðaþing - glæsileg penthouse. Útsýni.
Stórglæsileg ný um 158 fm penthouse íbúð afhent
án gólfefna í okt 2016. Tvö rúmgóð herbergi, þar
af hjónasvíta með fataherbergi og baði. Björt
suðurstofa og stórar þaksvalir. Stórbrotið útsýni yfir
Elliðavatn. Stæði í bílageymslu fylgir. Eign fyrir 55+.
Verð 64,9 millj. Uppl. veitir Finnbogi, 895-1098.

Sóleyjarimi - 3ja herb
100 fm, 3-4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi. Íbúðin er
á 2. hæð með suðursvölum og henni fylgir stæði
í lokuðu bílskýli. Geymsla og þvottahús innan
íbúðar. Parket og flísar á gólfum og góðar innréttingar. Laus fljótlega. Óskað er eftir kauptilboði.
Uppl.veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali

Skúlagata - fyrir 60+
Falleg laus 3ja herbergja íbúð fyrir 60+i. Heildarstærð er um 102 fm og er inni í því sérstæði í
bílageymslu. Tvö rúmgóð herbergi og stofa með
parketi. Þvottahús er innan íbúðar. Rúmgóðar
svalir. Húsvörður í húsinu. Mikil sameign fylgir, m.a.
hlutdeild í veislusal, heilsurækt og húsvarðaíbúð.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.
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Lyngmóar 11 - 4ra - 5 herb.
Vönduð og mikið endurbætt 4ra - 5 herbergja íbúð
með bílskúr. Húsið álklætt og ný málað að utan
ásamt sameign. 4 svefnherbergi og góð stofa.
Nýlegt eldhús og baðherbergi. V. 47,5 m.
Opið hús á morgun kl 17:30 - 18:00. Upplýsingar
veitir Bogi Molby Pétursson 6993444

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

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
Skólavörðustígur

Melhagi – 4ra herbergja risíbúð. Svalir til suðausturs.
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.

100,4 fm. íbúðar- / skrifstofuhúsnæði á 2. hæð
hússins nr. 3 við Skólavörðustíg.
Húsið sem kennt er við Pfaff er teiknað af Einari
Sveinssyni arkitekt og er fimm hæðir auk kjallara.
Hæðin er nýtt sem skrifstofuhúsnæði í dag, en er
skráð sem íbúðarhúsnæði og getur vel nýst sem
slíkt. Lofthæð er um 2,8 metrar. Íbúðinni fylgir 30,2
fm. geymsla í kjallara.

Frábær staðsetning, stutt í skóla, íþróttasvæði KR
og aðra þjónustu.

Verð 43,9 millj.

Húsnæðið getur verið laust til afhendingar
fljótlega.

Verð 64,9 millj.

Súlunes – Garðabæ.

Grenibyggð – Mosfellsbæ
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.

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.
Húsið er teiknað af Ingimundi Sveinssyni arkitekt.

Verð 89,9 millj.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

TIL

IGU

LE

Fiskislóð. Jarðhæð, efri hæð og milliloft.
Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu lyftuhúsi miðsvæðis í Kópavogi.

68,6 fm. iðnaðarpláss auk um 32,0 fm. millilofts á
eftirsóttum stað við Fiskislóð 45G.

Húsið er afar vel staðsett við fjölfarna umferðaræð.

Stórar svalir til norðurs eru útaf 2. hæð og útsýni er
bæði af hæðinni og frá svölum.

Til leigu er eftirfarandi:
• 211 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 170 fm. lagerhúsnæði í kjallara.

Húsnæðið skiptist þannig að á jarðhæð eru
innkeyrsludyr og flísalagt um 34,5 fm. rými auk
forstofu.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða
skemmri tíma.

Á 2. hæð eru stofa, eldhús og baðherbergi.
Á millilofti, sem ekki er skráð inn í stærð eignarinnar hjá Fasteignaskrá er eitt stórt opið parketlagt
rými.

Verð 30,0 millj.

Fellsás- Mosfellsbæ. Parhús. Tvær íbúðir.

Hnoðravellir – Hafnarfirði. Raðhús.
Einstaklega vel skipulagt og vandað 202,0 fm.
staðsteypt raðhús á einni hæð með innbyggðum
33,9 fm. bílskúr. Verulega aukin lofthæð er í
stórum hluta hússins. Gólfsíðir gluggar í stórum
hluta húss og gert er ráð fyrir extra háum innihurðum. Gólfhitakerfi er í öllu húsinu og 3 baðherbergi.
Húsið skilast fullfrágengið að utan með fullfrágenginni lóð og að innan skilast húsið málað
og tilbúið undir innréttingar.

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

Verð 57,9 millj.

Verð 64,9 millj.

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.

LUNDUR 5 – KÓPAVOGI
NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS
Glæsilegt 11 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 5 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 120,5 fermetrum upp í 194,4 fermetra og verða afhendar með vönduðum innréttingum frá Brúnás og vönduðum
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum
íbúðum. Afhending íbúðanna er í maí / júní 2017.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

BREIÐAHVARF

S
HÚ
IÐ G
OP Í DA

VATNSSTÍGUR 16

Vatnsstígur 16 -18. 2ja herbergja glæsileg íbúð.

Breiðahvarf – Kópavogi.
Einbýlishús og gestahús m.m. – frábær staðsetning.

Fallegt 180,6 fm. einbýlishús á einni hæð auk 26,7 fm. gestahúss og 26,7 fm. sérstæðs bílskúrs. Auk þessa er á lóðinni 94,7 fm.
sérstætt steinsteypt hús byggt árið 1996, nýtt sem safn í dag. Samtals 328,7 fm. að stærð á frábærum stað á Vatnsenda í Kópavogi. Einbýlishúsið skiptist í forstofu, herbergi með snyrtingu inn af, eldhús, borðstofu, svefngang, baðherbergi, 4 svefnherbergi
og stóra stofu með arni. Lóðin er 2.254,0 fm. að stærð, vel gróin.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
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. Íbúð merkt 0104. Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

Verð 82,9 millj.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

SUMARHÚS

SKÓGARVEGUR 14. NÝ LÚXUSÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

LYNGHAGI. SÉRINNGANGUR – LAUS STRAX.

SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ, KIÐJABERG GRÍMSNESI

Afar glæsileg 160,0 fm. lúxusíbúð á 4. hæð (efstu) að meðtaldri sér geymslu í kjallara í nýbyggingu. Íbúðin er í vestasta hluta hússins með óhindruðu og afar fallegu
útsýni yfir Fossvoginn. Eignin skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi (þar af hjónasvítu
með fataherbergi og baðherbergi), 2 baðherbergi, þvottahús, eldhús með stórri
eyju, stofu, borðstofu og rúmgóðum suðursvölum. Bílastæði í bílageymslu fylgir
íbúðinni og lyfta er í húsinu. Gólfhiti í allri íbúðinni.
89,5 millj.

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.
Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Vel staðsett sumarhús á 6.100,0 fm. eignarlóð. Eignin er með frábæru útsýni yfir
golfvöllinn við Kiðjaberg og Hvítá. Góð aðkoma er að húsinu og rúmgott malarbílastæði á lóð. Verið er að leggja hitaveitu á svæðinu. Húsið er skráð 89,9 fm. Auk
þess fylgir geymsluskúr og lítill kofi á lóð. Húsið var byggt árið 1998 og viðbygging
árið 2012 - 2013. Stór viðarverönd er umhverfis húsið með grindverki.

36,9 millj.

38,9 millj.

2JA HERBERGJA

ORLOFSHÚS

FLYÐRUGRANDI. ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

ORLOFSHÚS Í HLÍÐARFJALLI – AKUREYRI

Óskum eftir öllum
stærðum og gerðum
eigna á söluskrá
Skoðum og verðmetum
samdægurs

Björt 50,4 fm. íbúð á 4. hæð (gengið upp tvær hæðir) með um 20,0 fm. suðursvölum. Íbúðin er nánast öll endurnýjuð hið innra. Baðherbergi með miklum innréttingum og vönduð innrétting í eldhúsi. Gólfefni öll endurnýjuð. Sér geymsla í kjallara.
Mjög gott útsýni úr stofu og af svölum.

Nýtt orlofshús á frábærum útsýnisstað í Hálöndum Akureyri. Húsið er á einni hæð
108,7 fm. að stærð, staðsteypt, einangrað að utan og klædd liggjandi báruklæðningu. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi og er gistimöguleiki fyrir alls átta manns.
Vandað parket er á öllum gólfum og vönduð tæki í baðherbergjum og eldhúsi.
Frábær staðsetning í nágrenni við skíðasvæðið í Hlíðarfjalli.

31,5 millj.

37,0 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.

Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson, Guðmundur
lögg. fasteignasali Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þórarinn M.
Magnea S.
Friðgeirsson,
Sverrisdóttir, MBA,
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.

HÁTEIGSVEGUR 46 - 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

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Ásdís H.
Júlíusdóttir,
ritari

HAGAMELUR 19 - 107 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Mjög falleg og vel staðsett 203 fm sérhæð með aukaíbúð í risi og bílskúr. Húsið er óvenju glæsilegt með frönskum gluggum og fallegum kvistum. Aðalhæðin er 4ra herbergja með tveimur
fallegum stofum. Í risi er ca 52 fm 2ja herbergja sér íbúð. Húsið var endursteinað árið 2007. Sama
ár var þak endurnýjað ásamt gluggum og glerjum. Frábær staðsetning. Örstutt í skóla, leikskóla,
sundlaug, verslanir og fl. Verð 79,5 millj. Opið hús á mánudaginn 14. nóv. milli 17:15 -17:45

KVISTHAGI 19, 107 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við Háteigsveg í Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum
auk kjallara. Bílskúr tilheyrir. Húsið er skráð samtals 328,1 fm hjá Þjóðskrá Íslands, þar af
íbúðarrými 265,3 fm og bílskúr 37 fm. Á aðalhæð hússins eru glæsilegar stofur, eldhús og
snyrting. Á efri hæð eru fjögur herbergi og baðherbergi. Stórar svalir eru frá efri hæð hússins
og fallegt útsýni. Í kjallara er 2ja herb. íbúð, geymslur og þvottahús. Stór falleg lóð. Húsið er
teiknað af Ágústi Pálssyni arkitekt. Einstök staðsetning gegnt Háteigskirkju. Verð 110 millj.
Nánari uppl. veita Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali , sverrir@eignamidlun.is og Magnea
S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali s: 861 8511.

EGILSGATA 32, 101 REYKJAVÍK

Vel staðsett 164,5 fm parhús á þremur hæðum við Egilsgötu í 101 Reykjavík. Stór lóð aftan við húsið. Á hæð eru m.a.
stofa, eldhús og herbergi. Á 2. hæðinni eru m.a. þrjú herbergi, sólstofa og baðherbergi. Í kjallaranum eru m.a. herbergi, eldhús, snyrting, og þvottahús. Verð 69 millj. Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali s.
662-2705 , andri@eignamidlun.is

Glæsileg mikið endurnýjuð samtals ca 160 fm efri hæð m. bílskúr í mikið endurnýjuðu frábærlega vel staðsettu
fjórbýlishúsi á mjög góðum stað við Kvisthagann í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er mikið yfirfarin og endurnýjuð á
síðastliðnum árum í tíð núverandi eigenda m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, rafmagnstafla, gluggar og gler að hluta,
svalahurðir, þak endurnýjað ásamt því að húsið sjálft var viðgert og málað síðasliðið sumar. Sameiginlegur inngangur
með íbúð í risi. Opið hús mánudaginn 14. nóv. milli 17:15 og 17:45. V. 76,5 m.

TRÖLLATEIGUR 23

BÁSBRYGGJA 51

270 MOSFELLSBÆ

110 REYKJAVÍK

Góð og vel skipulögð 115,6 fm. fjögurra herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi og sér afnotareit
í 4-býli. Þrjú svefnherbergi, þvottaherbergi og geymsla
innan íbúðar. Merkt bílastæði og sér hjóla- og vagnageymsla. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Verð 43,5 millj. Nánari uppl. veitir Gunnar J. Gunnarsson
löggiltur fasteignasali s: 695-2525 , gunnarj@eignamidlun.is

Glæsileg samt. 334,2 fm íbúð með tvöf. bílskúr. Íbúðarrými
er skráð 272,6 fm og bílskúrar 61,6 fm. Upphaflega tvær
íbúðir en sameinaðar í eina stóra á tveimur hæðum (á
efstu hæðum í húsinu). Þrennar svalir og mjög fallegt
útsýni. Þrjú baðherbergi eru í íbúðinni. Mikil lofthæð.
Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 84,9 millj. Nánari
uppl. veitir Brynjari Þ. Sumarliðasyni aðstoðarmaður
fasteignasala s: 896-1168 , brynjar@eignamidlun.is

KLEPPSVEGUR 26

AUSTURBRÚN 4

LAUGAVEGUR 98

HÁALEITISBRAUT 24

105 REYKJAVÍK

105 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

108 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Mjög góð mikið endurnýjuð 96,7 fm 4ra herbergja íbúð á
2.hæð í mjög góðu vel staðsettu fjölbýlishúsi. Endurnýjað baðherb. eldhús, gólfefni og fl. Þvottaaðstaða er
á baðherbergi. Rúmgóð stofa með suðursvölum. Þrjú
svefnherbergi. Snyrtileg sameign. V. 38,5 m.

Vel staðsett 2ja herbergja 47,7 fm íbúð á 6. hæð við
Austurbrún 4 í Reykjavík. Svalir til suðurs og glæsilegt
útsýni. Eignin þarfnast endurnýjunar og viðgerðar að
innan. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, herbergi, eldhús,
baðherbergi og geymslu. Opið hús þriðjudaginn 15. nóv.
milli 17:15 og 17:45.

OPIÐ
HÚS

Einstaklega vel staðsett 57,5 fm íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýlishúsi í hjarta borgarinnar. Íbúðin skiptist m.a. í
rúmgóða parketlagða stofu, eldhús, baðherbergi með
baðkari, parketlagt herbergi og hol. Stutt er í alla helstu
þjónustu. Í sameign fylgir geymsla. Opið hús þriðjudaginn 15. nóv. milli 17:15 og 17:45. V. 30,9 m.

OPIÐ
HÚS

Fimm herbergja endaíbúð á 4. hæð í mikið yfirförnu
frábærlega staðsettu fjölbýlishúsi. Bílskúr tilheyrir. Samtals 117,4 fm. Íbúðin er mjög góð og talsvert endurnýjuð.
Fjögur svefnherb., rúmgóð stofa með vestursvölum. Mjög
snyrtileg endurnýjuð sameign. Hús viðgert og málað,
yfirfarið þak, skolplagnir og fl. Opið hús þriðjudaginn 15.
nóv. milli 17:15 og 17:45. V. 44,8 m.

FÁKAHVARF 9, 203 KÓPAVOGI

Glæsilegt 270,1 fm einbýlishús á einstaklega góðum stað í Kópavogi. Húsið er á tveimur
hæðum. Fjögur svefnherb. Háglans hvítar innréttingar, parket og flísar, tvö baðherbergi. Stórar
svalir. Glæsilegt útsýni. Húsið er til afhendingar við kaupsamning. Verð 79,9 millj. Nánari uppl.
veitir Þórarinn M. Friðgeirsson löggiltur fasteignasali s: 899-1882 , thorarinn@eignamidlun.is.

HRAUNTUNGA 16, 200 KÓPAVOGI

HOLTSVEGUR 39

MÁNATÚN 3

210 GARÐABÆR

105 REYKJAVÍK

Glæsilegt fjölbýli í Urriðaholti. Aðeins 6 íbúðir eftir, verð
frá 47,9 m. Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna, á votrýmum eru fallegar 60x60 flísar. Innréttingar eru vandaðar
frá AXIS með Quartz steinn á eldhúsborðplötum. Bókið
skoðun: Brynjar Þór 896-1168 aðstm. fast. - Þórarinn M.
Friðgeirsson lögg. fasteignas. thorarinn@eignamidlun.is

4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngang frá svölum
ásamt tveimur stæðum í bílageymslu. Góðar svalir eru
við íbúðina. Um er að ræða vandað lyftuhús sem er klætt
að utan með keramik flísum og Zink klæðningu. Húsið er
viðhaldslítið. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, þrjú
svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi.

LAUTARVEGUR 32

MARKHOLT 7

BYGGINGARLÓÐ 103 REYKJAVÍK

270 MOSFELLSBÆ

OPIÐ
HÚS

Vel staðsett 306,1 fm einbýlishús við Hrauntungu í Kópavogi með innbyggðum 25,9 fm bílskúr.
Húsið sem er á pöllum skiptist m.a. í hol, stofu, borðstofu, sólstofu, eldhús, fimm herbergi og tvö
baðherbergi. Innbyggður bílskúr. Hægt væri að útbúa aukaíbúð á jarhæð/kjallara hússins en
þar er sér inngangur.
Opið hús mánudaginn 14. nóv. milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

HERJÓLFSGATA 32, 220 HAFNARFJÖRÐUR

Lautarvegur 32 er 357 fm byggingarlóð. Samkvæmt
Borgarskipulagi er gert ráð fyrir að byggt verði alls ca
350 fm raðhús á lóðinni á tveimur hæðum auk kjallara
sem er gert ráð fyrir að verði um 100 fm efri hæðirnar
báðar auk bílskúrs eru ca 250 fm að meðtöldum bílskúr.
Gatnagerðargjöld virðast greidd. Verð 25,5 millj. Nánari
uppl. veitir G. Andri Guðlaugsson s: 662-2705 , andri@
eignamidlun.is

Einbýlishús með bílskúr alls 280,1 fm. að stærð. Eignin
skiptist í forstofu, 6 svefnherbergi, tvær stofur, eldhús,
þvottaherbergi, tvö salerni, bílskúr og gróðurhús. Eignin
þarfnast viðhalds, bæði hús og lóð. Eignin er laus við
kaupsamning. Verð 62,5 millj. Nánari uppl. veitir Gunnar
J. Gunnarsson löggiltur fasteignasali s: 695-2525 ,
gunnarj@eignamidlun.is

NÝJAR ÍBÚÐIR Í FOSSVOGI:
SKÓGARVEGUR 12-14.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. NÓV. MILLI 17:15 OG 18:00.
FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ VERÐUR TIL SÝNIS.

Íbúð 02.02 er 92,3 fm þriggja herberga íbúð á annarri hæð. Stæði í bílageymslu fylgir. Glæsileg íbúð með fallegu útsýni í Vesturbæ Hafnarfjarðar aðeins spölkorn frá helstu þjónustu- og
verslunarkjörnum bæjarins. Verð 45,9 millj.
Bókið skoðun: Brynjar Þór 896-1168 aðstm. fast. - Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fasteignas.
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ
HÚS

MÁNATÚN 13, 105 REYKJAVÍK

3ja herbergja 111,2 fm útsýnisíbúð á 6. hæð í nýju glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Vandaðar innréttingar, rúmgóð herbergi, stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Mikið útsýni
til vesturs. Íbúðin er laus við kaupsaming. Verð 54,7 millj.
Bókið skoðun: Brynjar Þór 896-1168 aðstm. fast. - Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fasteignas.
thorarinn@eignamidlun.is

• Stærð íbúða er frá 111 til 162 fm
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Vandaðar innréttingar frá HTH
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi
• Góð tenging við helstu útivistarperlur borgarinnar
• Verð frá 61,8 m.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

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

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

Langalína 14

210 Garðabæ

57.900.000

kraftur • traust • árangur

w w w.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

Naustabryggja 31-33

110 Reykjavík

44.900.000

Friggjarbrunnur 36

113 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. nóv. kl. 17:30-18:00

NÝ ÍBÚÐ SEM SKILAST FULLBÚIN

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. nóv. kl.17.30-18.00

Herbergi: 4

Herbergi: 4

Herbergi: 5

Stærð: 137,9 m2

Bílskúr: já

Stærð: 108,3 m2

Stærð: 224,4 m2

Halla
Fasteignasali

69.500.000

Bílskúr

ÚTSÝNISÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ. Glæsileg 4ra herb. íbúð í lyftuhúsi með víðáttumiklu
útsýni yfir Arnarnesvoginn og fjallahringinn, m.a. Esjuna. Síðir stofugluggar gera
útsýnisupplifunina enn sterkari. Tveir sérafnotareitir. 3 svefnherb., opin stofa/hol,
eldhús, flísalagt baðherbergi m/baðkari og sturtu. Stæði í bílag.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Ný íbúð, merkt: 104, skilast fullbúin, með gólfefnum, uppþvottavél og ísskáp.
Um er að ræða 4ra herbergja íbúð á jarðhæð, auk stæði í bílageymslu. Alls er
íbúðin 108,3fm, þar af er geymsla í sameign 10,0fm. Skiptist í forstofu, þvottaherb., baðherb., eldhús, borðstofu/stofu, og 3 góð svefnherb.
Allar nánari upplýsingar, hjá sölumönnum TORG í síma 520 9595

Mjög vel skipulagt, fallegt og bjart raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr
á þessum barnvæna stað í Úlfarsárdal. Um er að ræða eign sem er skráð 224,4 fm
og þar af er bílskúrinn 31,3fm. Bílaplan er hellulagt með snjóbræðslu. Í húsinu eru þrjú
rúmgóð svefnherbergi, stórt sjónvarpshol og mjög rúmgóð stofa með aukinni lofthæð
og útsýni. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Langalína 20-26

Lundur 5

Lundur 25

SJÁLANDI Garðabæ

Fossvogsdalnum í Kópavogi

VAR
SJÁ ÝNI
S
T
Ú

NÝ

200 Kópavogi

TT

NÝ

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Herbergi: 2-5

Herbergi: 2 - 4

Herbergi: 2 - 4

Stærð: 92-185 m2

Stærð: 120,5 - 194,4 m2

TT

Sala er hafin 2ja- 5 herb. búðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu lyftuhúsi við sjávarkambinn. Sjávarútsýni er úr flestum íbúðunum.Vandaðar innréttingar frá Brúnás,
AEG eldhústæki og stein borðplata frá S.Helgasyni. Íbúðirnar verða afhentar án
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergum og þvottahúsum. Stæði í bílageymslu
fylgir öllum íbúðum. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Glæsilegt álklætt fjölbýlishús með sjávarútsýni. Íbúðirnar eru bjartar og rúmgóðar
með stórum gluggum sem ná niður í gólf og hita í gólfum. Stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir öllum íbúðum Vandaðar innréttingar og tæki. Ein besta staðsetning á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Vandað 5 hæða lyftuhús með 11 íbúðum, stærð íbúða er frá 111 fm og upp í glæsilega 179,2 fm penthouse íbúð. Við hönnun íbúðanna er haft að leiðarljósi að hafa þær
bjartar og rúmgóðar með stórum gluggum sem ná niður í gólf og hita í gólfum. Öllum
íbúðunum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Fjórar íbúðir eru með tveim stæðum í
bílaskýli. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Móhella 4D, 025

Skógarvegur 12-14

Melhagi 16

221 Hafnarfirði

4.900.000

108 Reykjavík

61,8-84,8 millj

107 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN Í S. 893 4416

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. nóv. kl. 17.30-18.00

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Herbergi: 1

Fjölbýlishús

Herbergi: 6

Stærð: 26,3 m2

Herbergi: 3-4

Stærð: 115-160 m2

Stærð: 196,7 m2

81.900.000

Bílskúr

Snyrtilegt húsnæði til alhliða nota, t.d. geymsla, föndur, lager og úrvals dótakassi.
Húsnæðið er fullbúið, með malbikaðri lóð. Sameiginleg snyrting. Lofthæð er 2,853,10m og innkeyrsluhurð er 240x260 cm. Rafmagn, heitt og kalt vatn, niðurföll.
Sameiginleg stór afgirt lóð og um hana er sterkt, kvaðabundið lóðarfélag, sem m.a.
gætir að góðri umgengni. Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Glæsilegar, vandaðar og mjög vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi. Sérsmíðaðar
innréttingar frá HTH. Tæki í eldhúsi eru með spanhelluborði og blástursofni með
sjálfhreinsibúnaði. Borðplata er 20 mm Qarts steinn í ljósum lit. Öllum íbúðum
fylgir stæði í bílageymslu.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

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

Lindargata 28

Arahólar 4

Einiberg 27

(íbúð 201) 101 Reykjavík

49.700.000

111 Reykjavík

24.900.000

220 Hafnarfirði

59.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. nóv. kl.18:30-18:00
Herbergi: 2

Stærð: 61,7 m2

Góð íbúð á 7 og efstu hæð í lyftuhúsi með yfirbyggðar svalir. Gott svefnherbergi,
dúkur á gólfi. Ágætis baðherbergi með bakari með sturtuaðstöðu. Stofa og eldhús
með parket á gólfi. Útgengi út á yfirbyggðar svalir úr stofu.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Norðurbraut 23b

221 Hafnarfirði

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. nóv. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. nóv. kl.17:30-18:00

Herbergi: 3

Herbergi: 6

Stærð: 85,1 m2

Frábært tækifæri til að eignast nýja íbúð í miðbæ Reykjavíkur.
Glæsilegar fullbúnar íbúðir með gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél
og hágæða innréttingum frá GKS. Suðursvalir og fallegt lyftuhús.
Aðeins tvær íbúðir eftir, íbúð 201 og 301. Hagnýtt skipulag og
nútímaleg hönnun. Stutt í alla þjónustu. Eignirnar eru lausar við
kaupsamning. Sjón er sögu ríkari!
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. nóv. kl. 18:30-19:00
Herbergi: 2

Stærð: 100 m2

Góð sérhæð með sérinngangi, í fallegu tvíbýlishúsi í rólegu hverfi í Hafnarfirði.
Góð aðkoma og fallegur garður. Íbúðin er með þrjú stór svefnherbergi, góðri
forstofu, baðherbergi, stofu, og eldhús. Í sameign í kjallara er sér-geymsla og
sameiginlegt þvottahúsi. Íbúðin í góðu ásigkomulagi, sem og húsið allt.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Stærð: 200,1 m2

Gott einbýlishús á einni hæð með bílskúr og fallegum garði í
Setberginu í Hafnarfirði. Húsið er 6 herbergja, þar sem bílskúr
er um 23fm, en samtals er eignin 200,1fm. Húsið skiptist í
forstofu, baðherb., og gestasalerni, eldhús, þvottaherbergi,
stofu, garðstofu, og 4 herbergi, eitt nýtt í dag sem skrifstofa
og 3 svefnherbergi. Að auki er góður bílskúr og geymsla inn
af bílskúr. Húsið er múrsteinshús, m/timburgrind, byggt 1984.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

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

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

Lágmúla 4 108 Reykjavík www.miklaborg.is

Hofakur 1

Hlaðbær

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

Mjög vel skiplagt 135,5 fm
5-6 herbergja einbýlishús á einni hæð
ásamt 30 fm bílskúr, samtals : 165,5 fm
Eignin er laus strax

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

49,9 millj.

60,5 millj.

Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Öldugata 2
Algjörlega endurnýjað fjórbýlishús á einum
allra besta stað bæjarins.

Ljósakur 7
Vandað 223 fm endaraðhús í Akrahverfinu
í Garðabæ
Stór svefnherbergi, tvö baðherbergi,
stórar stofur, 44 fm þaksvalir, og bílskúr
Vandaðar innréttingar og tæki
Bókaðu skoðun:

95,0 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali

193,3 fm íbúð á efstu hæð
Þrjú svefnherbergi
Stórar stofur, tvennar svalir
Stæði í lokaðri bílageymslu

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

Jarðhæð

96,5

59.000.000

1.hæð auk bílskúr

140,2

97.000.000

2.hæð auk risíbúðar

141,4

144.000.000

Samtals

378,9

297.000.000

Eign í algjörum sérflokki.

Nánari upplýsingar veitir:

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

75,6 millj.
s. 899 5856

Marargrund 4

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 þar sem börn þurfa
ekki að fara yfir stofnbraut í skóla

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

98,0 millj.

Glæsilegt 246,7 fm parhús á einni hæð
Frábært útsýni yfir Elliðavatn og nágrenni
Húsið stendur innst í botnlanga við opið svæði
Mikil nálægð við síbreytilega náttúru Elliðavatns

Vel hannað 206 fm einbýli á hornlóð
Húsið er að mestu leyti á einni hæð
Svefnherbergi með sér snyrtingu á efri hæð
Rúmgóður bílskúr og þvottahús baka til
Eldhús og glerskáli þaðan sem útg er á sólpall
Tvö barna- unglingaherbergi

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

73,5 millj.

www.miklaborg.is

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Melhæð 2

Heiðaþing

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

Garðaflöt 27

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
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

87,0 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Þorragata 7
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
Nánari upplýsingar:

62,0 millj.

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

s. 569 7000

Hörgshlíð

Nánari upplýsingar:

Möguleiki að kaupa eignina í heild eða hverja
hæð fyrir sig. Skipt var um allar lagnir, gler,
innréttingar, gólfefni og lóð endurnýjuð.

Verð

Áætlaðir ferm.

69,5 millj.

Falleg 58 fm 2ja-3ja herb íbúð á jarðhæð
Baðherbergi og eldhús endurnýjað
Sér afnotaréttur
Viðhaldslétt hús

24,9 millj.

Verð :
í síma 822 02307
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

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

44,8 millj.

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

s. 695 5520

Sólvallagata 82

Torfufell

Nánari upplýsingar:

Hverfisgata 66A

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð
við Sólvallagötu 82 113 fm 4ra herbergja
Stæði í bílageymslu
Góð staðsetning þar sem stutt er
í skóla og alla helstu þjónustu
Bókaðu skoðun:
Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

49,9 millj.
s. 899 5856

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið Lúxus penth
ouse

Hólar í Hjaltadal

Ólafsgeisli 111

38 íbúðir á þessum sögulega stað
Tilvalið tækifæri fyrir ferðatengda starfsemi
2-5 herbergja íbúðir
Tilvalið fyrir hótel eða starfsmannafélög

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm. Bílskúr er 26,8 fm.
Möguleiki á fimmta svefnherberginu.
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn.
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar setja mikinn
svip á eignina. Stórt og mikið upphitað plan fyrir
framan bílskúr. Afgirtur suður garður með stórum palli.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson

Verð :

334,0 millj.

löggiltur fasteignasali

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Vatnsstígur 14

75,9 millj.

.

Perlukór 1C

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

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:

Nánari upplýsingar:

149,5 millj.

Verð :
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

89,0 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 14.nóv. kl.17:00-17:30

mánudaginn 14.nóv. kl.17:30-18:00

Nesvegur 63

Bókaðu skoðun:

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

Jörfabakki 8

Mjög vel skipulögð 98,5fm 4ra herbergja íbúð
í kjallara á þessum vinsæla stað
Eignin er mjög mikið endurnýjuð
Innréttingar og skápar endurnýjaðir
Sérinngangur
Eignin getur losnað fljótlega

Góð 4-5 herbergja íbúð að stærð 112,0 fm
Bjartar stofur. Tvennar svalir
Þrjú svefnherbergi í íbúð
Þvotthús innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Verð :

Auka herbergi í kjallara,
með sameiginlegri snyrtingu

42,9 millj.

.

Verð :

35,0 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 14.nóv. kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 15.nóv. kl.16:00-16:30

Kirkjubraut 18

Nánari upplýsingar veitir:

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

Sléttavegur 15

Frábærlega staðsett parhús á Seltjarnarnesi
byggt árið 1994
Sjávarútsýni og alveg við grænt svæði á holtinu
135,6 fm auk geymslulofts í bílskúr
Bílskúr með mikilli lofthæð og gönguhurð
og glugga að garði
Tvö svefnherbergi, en þrjú skv teikningu
Opin björt stofa, Gott þvottahús, Falleg aðkoma
Verð :

Bókaðu skoðun:

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

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

74,9 millj.

.

2ja herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð
Alls 70 fm
Parket á gólfum
Svalir eru til suðurs, nýleg svalalokun

Verð :

36,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 14.nóv. kl.17:30-17:80

þriðjudaginn 15.nóv. kl.17:30-18:00

Bólstaðarhlíð 35

Naustabryggja 27

Falleg vel skipulögð og mikið endurnýjuð

Falleg íbúð á annarri hæð

risíbúð í góðu húsi við Bólstaðarhlíð 35

Stærð 85,8 fm

3ja herbergja

Suður svalir

62 fm en gólfflötur töluvert stærri
Stórar suðursvalir

Nánari upplýsingar veitir:

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

Illagil Þingvöllum

Stæði í lokaðri bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir:

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

37,5 millj.

Borgarleynir

Verð :

Krummahólar

Hringbraut

Nýlegt glæsilegt 178,6 fm hús á 2 hæðum
í landi Illagils við Hestvík,
skammt frá Nesjavöllum,
35 km frá Reykjavík (Nesjavallaleið)
Húsið er einstaklega vel staðsett með vægast
sagt frábæru útsýni út á Þingvallavatn

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

Mjög vel skipulögð 131,6 fm
5 herbergja íbúð á 6. og 7. hæð (efstu)
ásamt 25 fm bílskúr
Samtals : 156,6fm

2ja herbergja íbúð á 1. hæð
Endurnýjuð íbúð
Harðparket

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

69,5 millj.

Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

s. 615 6181

29,5 millj.

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

41,8 millj.

Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

34,9 millj.

s. 615 6181

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

28,9 millj.
s. 899 5856

569 7000

569 7000

Vesturgata 35b

Hringbraut 111

Aflagrandi 40
Falleg 3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara
í Vesturbæ Reykjavíkur Íbúðin er á
2. hæð í þjónustukjarna fyrir 60 ára og eldri
Eignin er skráð 80,1 fm
Góðar yfirbyggðar svalir.- Félagsstarf og
þjónusta í húsinu, td hádegisverður
Nánari upplýsingar:

MIKLABORG

- með þér alla leið -

42,9 millj.

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

2ja herbergja íbúð
Efsta hæðin í 3ja hæða húsi
Endurnýjuð að hluta
Húsið í góðu ásigkomulag
Nánari upplýsingar:
Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

29,5 millj.

.

Tveggja herbergja raðhús
í miðbæ Reykjavíkur
Alls 39,3 fm að stærð
Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Björt og mjög vel skipulögð

Mjög vel skipulögð 94,9 fm 4ra herbergja

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

31,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

s. 899 5856

risíbúð ásamt 19,2 fm bílskúr,
samtals : 114,1fm
Endurnýjað eldhús, baðherbergi og gólfefni

44,9 millj.

Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 15.nóv. kl.17:00-17:30

miðvikudaginn 16.nóv. kl.17:00-17:45

Hrísmóar 7

Nánari upplýsingar veitir:

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

Rekagrandi 6
133 fm 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum

Glæsileg sex herb. íbúð á góðum stað í Garðabæ
174,3 fm þar af er bílskúr 29,1 fm
Fimm góð svefnherbergi og glæsilegar stofur
með mikilli lofthæð
Tvennar svalir og mikið útsýni
Eldhús, bað og fleira endurnýjað fyrir um tveimur árum
Stutt í skóla og vaxandi þjónustu og stemmningu
á Garðatorgi
Verð :

Rut Káradóttir
innanhúsarkitekt kom að hönnun íbúðarinnar

Nánast algjörlega endurnýjuð
á síðustu 10 árum
Húsið viðgert að utan á síðustu 2 árum

Nánari upplýsingar veitir:

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

58,9 millj.

.

Verð :

49,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 16.nóv. kl.17:30-18:00

þriðjudaginn 15.nóv. kl.17:00-17:45

Seilugrandi 9

Lindarbraut 22b
Glæsilegt og nýlegt 180 fm parhús
Sýni samdægurs

Þrjú góð svefnherbergi og tvö baðherbergi
Stórar stofur og fallegt útsýni
Stórar svalir í vestur

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

.

Sogavegur

Sér

Falleg 2ja herbergja endaíbúð
Fyrsta hæð
Sérafnotaréttur út úr stofu
Vestur pallur
Geymsla í sameign
Sameiginleg lóð með leiktækjum með
Rekagranda 2-10 og Seilugranda 1-9
Vinsæl staðsetning

82,0 millj.

nd

Verð :

29,9 millj.

.

verö

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 16.nóv. kl.17:00-17:30

miðvikudaginn 16.nóv. kl.18:00-18:45

Hlynsalir 1

Bókaðu skoðun:

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

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð

Rúmgóð og mikið endurnýjuð 122 fm

Gott innra skipulag, alls 102,5 fm

5 herbergja

Stórt alrými, góð afgirt sér verönd

Frábær staðsetning

Tvö góð svefnherbergi, sér þvottahús
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

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

Hjarðarhagi 26

Eftirsóttur staður í Kópavogi
Verð :

39,7 millj.

3-4 svefnherbergi
Nánari upplýsingar veitir:

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

Þvottahús innan íbúðar

Verð :

51,9 millj.

færi !
Viðskiptatæki

Hvassaleiti

Skipasund 35

Mjög vel staðsett 258,1 fm 7 herbergja
raðhús á 3 hæðum með innbyggðum bílskúr
4 svefnherbergi 2 svalir 2 baðherbergi
Eignin er laus strax
Bókaðu skoðun:

59,9 millj.

Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

www.miklaborg.is

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 á
vandaðan og smekklegan hátt
Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

69,9 millj.

Dalbraut 3

Sjávargata 28

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

Vel staðsett og glæsilegt gistiheimili / heimagisting
í Reykjanesbæ. Eignin er skráð 213,7 fm en töluvert
er af óskráðum fermetrum, ma í risi og kjallara
Sex svefnherbergi eru í húsinu. Glæsileg lóð með
fallegum gróðri, heitum potti og afgirtri verönd.
Framúrskarandi einkunn á Bookingcom og
Tripadvisor og því fylgir eigninni mikil viðskiptavild.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

57,9 millj.

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

- með þér alla leið -

61,0 millj.

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

MIKLABORG

MIKLABORG

N

g
g
y
ýb

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

25 íbúða fjölbýlishús á 5 hæðum í
hjarta Lindarhverfisins.

ing

Íbúðirnar eru frá 3ja til 5 herbergja
ásamt þakíbúðum. Stærðir eru frá
82-193 fm. Íbúðir eru hannaðar með
frábæra nýtingu í huga á öllum rýmum.
Á efstu hæð eru þrjár lúxus íbúðir með
stórum þaksvölum og stórbrotnu útsýni.
Innréttingar eru vandaðar og fylgja
ísskápur, uppþvottavél, þvottavél
og þurrkari öllum íbúðum. Stæði
í bílgeymslu er með flestum íbúðum.

Álalind 2

Frábær staðsetning og stutt í stofnæðar höfuðborgasvæðisins. Öll tæki
og innréttingar koma frá Ormsson.

202
3ja herb.
82 fm
Með/án
stæðis
Verð frá:

38.4 millj.

Nánari upplýsingar v eita:

102

101
5 herb.
120 fm
Með stæði

4ra herb.
100 fm
án stæðis

Verð frá:

Verð frá:

54,9 millj.

44,9 millj.

www.ggverk.is

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

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

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 14.nóv. kl.16:00-16:30

Mánatún 13
íbúð 608

111,2 fm íbúð á 6. hæð
Tvö svefnherbergi
Bókaðu skoðun:

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

Kópavogsgerði 5-7

Yfirbyggðar svalir með útsýni
Stæði í bílageymslu

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

54,7 millj.
Glæsilegar rúmgóðar
3ja herbergja íbúðir
í nýbyggingu fyrir
+55 ára
Nánari upplýsingar veita:

Íbúðirnar allar með útsýni,

Stakkholt 2b

nokkrir metrar í sjávarmálið

Hraungata 3

Fullbúnar með gólfefnum.

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

Ný og vel skipulagögð íbúð á jarðhæð
í Garðabæ, 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

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

59,9 millj.

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

MIKLABORG

Tilbúnar til afhendingar strax.
Vandaðir verktakar, gott orðspor
Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

55,9 millj.

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

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Sérinngangur
Verð frá:

53,4 millj.

s. 615 6181

- með þér alla leið -

569 7000

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali
GSM 820-2399

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.Ed.
Löggiltur fasteignasali
GSM 893-2495

GUÐMUNDUR H.
VALTÝSSON
Löggiltur fasteignasali
Viðskiptafræðingur B.Sc.
GSM 865-3022

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri / Hdl.
Lögg. fast.sali/leigumiðlari
GSM 895-2049

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON / 895-2049

LAUFÁSVEGUR 22, 101 RVK

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur ML
Aðstm. fasteignasala
GSM 660-4777

EDWIN
ÁRNASON

AGNES ÝR
STEFÁNSDÓTTIR
Lögfræðingur ML
Skjalagerð

Löggiltur fasteignasali
GSM 893-2121

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri
Aðstm. fasteignasala
GSM 690-4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur MBA
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON / 895-2049

VALLAKÓR 2C, 203 KÓP - ÍBÚÐ 307

TILBOÐ

44,5M
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GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON / 865-3022

GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON / 865-3022

261,6 fm.10 herb. einbýlishús; tvær hæðir, ris, 23,4 fm. Bílskúr
auk sér íbúðar í kjallara. Útsýni yfir tjörnina. Timburhús í SuðurEvrópskum stíl, lokað að götunni en opið út í garðinn til suðurs.

SÓLHEIMAR 14, 104 RVK

39,9M

OPIÐ HÚS þri. 15. nóv. 18:00 -19:00 Glæsileg 123,8 fm. 3ja
herb. íbúð á 3. hæð með stórum svölum og útsýni, í nýlegu
húsi á frábærum stað í Kórahverfinu. Sérinngangur af svölum.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 41, 101 RVK

43M

O

O

O

O
PI
Ð
H
ÚS

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:
ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
663-2508 / OLAFUR@STAKFELL.IS

G RU N N U R AÐ GÓ ÐU LÍ FI

ÚS

ÚS

ÚS

TIL SÖLU: eru tvær samliggjandi
fasteignir við Laugaveg ásamt
arðbærum veitingarekstri. Einstakt
tækifæri til uppbyggingar og
endurnýjunar.

OPIÐ HÚS mán. 14. nóv. 18:15-18:45 89,4 fm. íbúð á 1. hæð í
3ja hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi,
2 svefnherbergi, stofu og eldhús, sólstofu, 2 geymslur og bílskúr.

H

H

H

LAUGAVEGUR

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660-4777

Ð

Ð

Ð
OPIÐ HÚS mán. 14. nóv. 17:30-18:00 4ra herb. 85,9 fm. íbúð
á 3. hæð. Stofa og eldhús í samliggjandi rými, þrjú sv.herb.,
baðherb., þvottahús, geymsla á hæð og geymsla í sameign.

PI

PI

PI
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660-4777

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663-2508

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

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR
Opið hús

Miðholt 9

270 Mosfellsbær

Íbúð m. aukaherb.

34.900.000
Opið hús

Bókið skoðun hjá sölumanni

þri. 15. nóv. kl. 17.30-18.00

4-5 herbergi

108,6 fm Laus við kaupsamning

Fallegu útsýni og svölum í suður – aukaherbergi
Þóra fasteignasali

777 2882

Glæsileg útsýnisíbúð til leigu

Skólavörðustígur 19
Íbúð

57.900.000

4-5 herbergi

104 fm

101 Reykjavík

Mýrargata 26

Falleg miðbæjareign

Leiguíbúð

Íbúðin er í mjög góðu ástandi
Þóra fasteignasali

777 2882

Íbúð

31.000.000

111 Reykjavík

4 herbergi

115,9 fm

Verð

39.900.000

Fallegt útsýni

Bílskúr
Brandur fasteignasali

Auðbrekka 16

897 1401

200 Kópavogur
3 herbergi

xxx fm

Endaíbúð

Sóltún 30
Íbúð

45.000.000

897 9030

Nýjar íbúð á Siglufirði
Sérstaklega glæsilegar íbúðir í Gagganum á Sigló.
Húsið er endurnýjað og glæsilegt í alla staði.
Þekkt bygging hönnuð að Guðjóni Samúelssyni, húsameistara.
Mikil lofthæð, stórir gluggar og góð aðkoma, næg bílastæði.
Húsið stendur hátt og er því útsýni yfir bæinn, inn og út
fjörðinn. Göngufæri við rómuð veitingahús og menningu.
Íbúðirnar eru 2ja og 3ja herbergja, 65 fm til 115 fm að stærð.
Skilast fullbúinar án gólfefna eða eftir óskum.
Gunnlaugur Þráinsson fasteignasali

844 6447

Brandur Gunnarsson fasteignasali

897 1401

Úlfar Þór Davíðsson fasteignasali

897 9030

5 herbergi

57.900.000

108,4 fm

105 Reykjavík

Eskivellir 1

Eldhús endunýjað

LAUS FLJÓTLEGA

Stutt í skóla og Laugardalurinn í göngufæri
Brandur fasteignasali

Efstaland 18
Endaraðhús

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930
Úlfar Þór fasteignasali

á mánuði

96 fm

Stórglæsileg íbúð

Bókið skoðun hjá Þóru, thora@fastborg.is
Þóra fasteignasali

777 2882

LAUS FLJÓTLEGA

mán. 14. nóv. kl. 17.00-17.30

Krummahólar 2

400.000

101 Reykjavík
2 herbergi

897 1401

220 Mosfellsbær
x herbergi

165,2 fm

Glæsilegt útsýni

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930
Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

41.800.000

221 Hafnarfjörður
4 herbergi

77.500.000

Svalir til suð. og norð.

Björt íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi, bílageymsla
Vilborg fasteignasali

Sléttahraun 16
Einbýlishús

108,5 fm

7 herbergi

853 7030

220 Hafnarfjörður
232,6 fm

Miðsvæðis í Hafnarfirð

Sérlega glæsilegt og fjölskyldurvænt einbýli
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

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.

Búðagerði

Langholtsvegur

Seilugrandi

SÉRHÆÐ

RISHÆÐ M/BÍLSKÚR

ENDAÍBÚÐ

Ca. 85 fm. mikið endurnýjuð falleg
4ra herbergja íbúð á 1. hæð með
sérinngangi. Endurnýjað eldhús og
baðherbergi. Þrjú svefnherbergi.
Suðursvalir. Rúmgóð stofa. Björt
og falleg eign með sérinngangi á
frábærum stað. Skipti möguleg á
einbýlishúsi.

Langholtsvegur 2, rishæð :

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.

Skemmtileg rishæð með bílskúr.
Íbúðin skiptist í tvær stofur, svefnherbergi, eldhús og uppgert baðherbergi.
Suðursvalir frá stofu. Geymsluris er
yfir íbúðinni.
Verð 29,9 millj.

Verð 39,9 millj.

Verð 29,9 millj.

Sogavegur, efri sérhæð m/bílskúr

Laugavegur 170

Sumarhús Borgarfirði

SKIPTI Á SÉRBÝLI Á SELFOSSI SKOÐUÐ

TIL LEIGU.

MJÖG GOTT VERÐ.

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.

Laugavegur 170-172 ( Hekluhúsið
eldra). ca. 440 fm. salur á jarðhæð
með fjölbreytta nýtingarmöguleika
og ca. 440 fm. skrifstofuhúsnæði
á 2.hæð. Lyfta er í húsinu og breitt
gott stigahús. Húsnæði á frábærum
stað við miðborgina. Hafið samband
við starfsmenn Foldar í síma: 5521400/694-1401/895-7205 varðandi
nánari upplýsingar og skoðun.

Ca. 54 fm. góður bústaður í
Kálfhólabyggð í landi Stóra-Fjalls.
Tvö svefnherbergi. Hagstæður
lóðarleigusamningur til 50 ára.
Ágætur bústaður á góðum stað í
Borgarfirði. Skipti möguleg.
Verð 8,9 millj.

Sumarhús

Sumarhúsalóð

Sumarhúsalóð

ÞINGVÖLLUM

FJALLALAND-LEIRUBAKKA.

ÚLFLJÓTSVATNI

Samtals 76 fm. sumarhús með
gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í
þjóðgarðinum á Þingvöllum.
Frábært útsýni yfir vatnið. Einstakt
tækifæri til að eignast sumarhús í
þessari náttúruparadís, möguleiki að
kaupa 1 ha lóð við hliðina með.
Verð 19,8 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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

Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað í
Fjallalandi-Leirubakka í grennd við
Rangá. Gott verð, 2,5 millj. Fjallasýn
er óviðjafnanleg til m.a. Eyjafjallajökuls, Heklu og Búrfells ásamt
fjallahring Árnessýslu í vestri.
Lóðirnar eru á skipulögðu landi og
eru í jaðri skipulags og því mikið
óskipulagt svæði umhverfis á þrjá
vegu. Stutt er niður á fast og auðveld
aðkoma að lóðunum. Verð 2,5 millj.

Tæplega 1 ha. lóð á frábærum
útsýnisstað við Úlfljótsvatn.
Staðsetning í gróinni hlíð og hefur
mikið verið plantað á lóðinni.
Aðgangur verður að heitu og köldu
vatni, rafmagni og háhraða internettengingu. Einstök staðsetning skammt
frá Reykjavík.
Verð 6,9 millj.

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

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
BÆTAST Í HÓPINN HJÁ BÚSETA

þriðjudaginn
15. nóvember
kl. 17-18

2ja - 4ra HERBERGJA ÍBÚÐIR Í ÞVERHOLTI OG EINHOLTI

• Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum
• Vandaðar innréttingar frá GKS
• Spanhelluborð og blástursofn
• Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
• Rafmagnstengi við öll sérbílastæði
• Aðstaða til hjólaviðgerða í kjallara
• Aðgengi að sal og „laundromat“ Smiðjuholts
• Glæsilegur innri garður með dvalarsvæðum
• Fyrirmyndar aðgengi og hljóðvist

•
•
•
•
•
•

Örugg búseta meðan þér hentar
Þú festir minni fjármuni í fasteign
Þú færð vaxtabætur líkt og eigandi
Lægri kaup- og sölukostnaður
Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði
Hátt þjónustustig

VERÐDÆMI: EINHOLT 10
2ja herb. íbúð - 74 m2
Val um 5-30% búseturétt.
Mánaðargjald frá kr. 175.078,-

Allar nánari
upplýsingar á
www.buseti.is
og á skrifstofu
Búseta í síma
520 5788

Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, skyldutryggingar, hita,
fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóð.

BÚSETI húsnæðissamvinnufélag • Síðumúli 10 • 108 Reykjavík
sími 520 5788 • www.buseti.is • buseti@buseti.is

B-12-1116

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ

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

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

570 4800
Löggiltur fasteignasali
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Möðrufell - efra Breiðholt.
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131 fm eign á efstu hæð í sex hæða lyftuhúsi, með
sérinngangi ásamt 25 fm bílskúr. Mjög fallegt útsýni er úr
íbúðinni. Eignin er staðsett nálægt verslununum, skóla og
íþrótta- og sundstað. V – 41,8 millj.

Skv. nýjum skiptasamningi telst

falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með
góðri timburverönd. Verð 47.900.000.OPIÐ HÚS, mánudaginn 14.nóv frá kl 17.30-18.00.

Miklabraut-Langahlíð

Ýmis skipti. Verslunar og
þjónusturými á horni Miklubrautar
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara.
Skv. nýjum skiptasamningi telst
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208S

Eign við
sjávarsíðuna
með góðum
anda

Vorum að fá í einkasölu einstaklega fallega,
nýuppgerða eign við Sæbraut. Glæsilegt útsýni
yfir Faxaflóa. Hluti eignarinnar er undir súð og
því er gólfflötur töluvert stærri en uppgefnir
fermetrar. Tengi fyrir þvottavél innan íbúðar.

Afar fallegt 195,5 fm einbýlishús við Fannafold, þar af er
fallega íbúð á tveimur hæðum í fallegu velviðhöldnu
u.þ.b.
fm Afar
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námunda við skóla og aðra þjónustu. V – 78,8 millj.
staðsett með útsýni út á Ægissíðuna. V – 83,9 millj.

2ja herb. Austurberg

Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
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herb. íbúðeignir
á efstu hæðum
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél
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útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
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Kristnibraut -lyftuhús

Falleg og sérlega rúmgóð ca.107

KRINGLAN - Ofanleiti

Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð

S í m i- 2
Eskifjörður

Vel skipulagt einb

Miklabraut-Langahlíð
2ja herb. Austurberg
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á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu

Ýmis skipti. Verslunar
oglitlu fjölbýli. Aflokuð
Snyrtileg
nokkuð endurnýjuð
52,2fm bílskúr. Eig
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LANGALÍNA 20-26

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

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750
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Löngulínu
33-35 ásamt
Mjög vandað,
fallegt
• 105 RVK.
bílageymslu. 110-128 fm.
útsýni, innbyggður bílskúr.
• 2ja herb. 51,9íbúðir.
fm.
Verð 54,9
millj.
• Gott skipulag.Vandaðar
innréttingar.
• Snyrtileg íbúð.Sjávarútsýni.
• Stórar svalir.
• Verð 27,9 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 16:30 tilGRANASKJÓL
17:00
107 Rvk.

KRISTNIBRAUT 5
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• Stórglæsileg penthouseíbúð.
• Efsta hæð.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Vandaðar innréttingar.
StórglæsilegarGILSÁRSTEKKUR
íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi.
• Innfelld
lýsing.
ÁLFTAMÝRI
Nýjar109
stórglæsilegar
íbúðirGóð
að Lundi
5 í Fossvogsdal
í 38 íbúða108
fjölbýlishúsi.
Húsið
hæðir.
• Aukin
lofthæð.
Rvk. Einbýli.
staðsetning
í
Rvk. 3ja
herb. er
8211fm.
Mikið
Fjölmargar stærðirlokaðri
í boði allt
frá 120 til 194 fm. Vandaðar íslenskar
innréttingar.
gólfum.
• Frábært
útsýni.Hiti í og
götu.
endurnýjuð,
innréttingar
gólfefni.
Bjartar og rúmgóðar
með stórum gluggum. Álklætt hús. Glæsileg
hönnun
innan sem utan.
Verðíbúðir
58 millj.
Verð
22,5 að
millj.
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar
hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Auður
Hildur Edda
LANGHOLTSVEGUR
Kristinsdóttir
Gunnarsdóttir
ASPARHVARF
104
Rvk.
2ja
herb.
60,4
fm.
Miðhæð.
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
Lögfr./Aðstm.
Kóp.
EndurnýjaðGsm:
að203
utan.
millj.
Gsm: 864-1362
824-7772Verð 18,9Gsm:
661-0804
213 fm. Raðhús.
Góðar innréttingar.
OP Stutt í skóla SKIPHOLT
og leikskóla. 32
I
Möguleg
herbRVK.
í hverfinu.
Ð skipti á 3ja.
• 105
HÚ
• 5 herb. 134,7 fm.
S
• Efri hæð.
• Góð staðsetning. Bílskúr.
• 4 svefnherbergi
• Verð 43,9 millj.
LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb.
4ra
OpiðMjög
hús góð
þriðjudag
frá
herb. á 1. Hæð. Stór
timburverönd.
kl. 16:30
til 17:00
Verð 29.5 millj.

SÖRLASKJÓL
107 Rvk.
KEILUFELL
RÁNARGATA
14Rvk. Mjög gott og
• 109
Einbýli.
S
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geymslu fylgja flestum 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

ð
íbú

Smári
Jónsson

• EFRI
Einbýli. HÆÐ
LAXATUNGA
113
Rvk. 189 fm efri sér•
4 svefnherbergi.
• 270 Mos.
Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.
• Einbýli.
Frábært útsýni. Vandaðar
• 226 fm.
• Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
• Ein hæð.
• Innbyggður
Verð 85 millj.
• Tilbúið að utan en fokhelt bílskúr.
að innan.
• Verð 49,9 millj.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

LUNDUR 5

Tryggvi Kornelíusson

Pálmi
Sölumaður
LANGALÍNA
Almarsson

210í námi
Garðabær.
Aðstm. í námiYtilGlögg. fsl. Aðstm.
til lögg. fsl. Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511 GI
893-4248
Gsm: 896-3344
NG Gsm: FELLAHVARF
Glæsilegt 3ja hæða álklætt
fjölbýlishús
lyftu við
203 Kóp.
Raðhús.
LAUGARNESVEGUR
39með

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,
Borgartúni
31 og
Húsin
eruwww.fjarfesting.is
5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.

Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
S
Glæsilegt 3ja hæða
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
15-23 ásamtJÁbílaBjartar
og rúmgóðar
stórum gluggum.
VA
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geymslu.
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og með
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hönnun íslenskar
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utan. Stæði
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fylgirAEG
öllumeldhústækjum.
íbúðum.
T
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. ÍbúðirnarSÝN
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og Gunnars.
TeikningarStæði
og nánari
verða
ýmist með góðum
svölum eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bíla- I
Stórglæsilegar
við Lund
5 í Kópavogi.
upplýsingar hjáíbúðir
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
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standsett einbýlis• 101 RVK. 3ja. • mikið
2 samþykktar íbúðir.
hús. Stór og góður garður.
• 82,2 fm.
• Sjávarútsýni.
• Ný viðgert hús.Sérbyggður bílskúr.
• Rúmgóð íbúð.• Frábær staðsetning.
• Verð. 85 millj.
• Góð staðsetning.
• Góð íbúð.

115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og afgirtri timburverönd við Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu. Þetta er björt
og rúmgóð 4ra herbergja íbúð, miðsvæðis í
Mosfellsbæ, stutt er í Íþróttasmiðstöðina að
Varmá sem og Varmárskóla auk þess sem
verslanir og heilsugæsla eru í göngufæri. V.
43,5 m.

Laus við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun

Markholt 7 - 270 Mosfellsbær

Laus við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun

RAUÐAGERÐI
Opið 41
hús í dag mánudag

á milli 16.30 og 17.00.
• 108 Rvk.
• Einbýli.
• 262,6 fm. Raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr.
• Nýlegt glæsilegt eldhús.
• Sólstofa.
FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
HRAUNTUNGA
KR völlinn.
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar • Innb. bílskúr
109 Rvk.
4ra. herb. Góðar innréttþaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.
götu. Verð 46,7 millj.
Verð 21,5 millj
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Hringdu og bókaðu skoðun

V. 36,9 m.
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NAUSTAVÖR 4

• 200 KÓP.
• 3ja til 4ra herb.
• 126,1 fm.
• Glæsileg íbúð,
ÁLFKONUHVARF
Stór sólverönd.
203 •Kóp.
HVASSALEITI
fm 4ra
4ra.herb
herb
íbúð.
í
• 111
Fallegar
innréttingar.
103110
Rvk.
fm íStæði
VR
blokkbílageymslu.
inni. Góð ogStór
snyrtileg
íbúð í þessu
•timbursólverönd.
Bílgeymsla.
Sér inngangur.
Verð
32,9 millj
vinsæla
húsi.
• Verð
52,5 millj.

Laus við kaupsamning
Hringdu og bókaðu skoðun
Þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu
fjölbýlishúsi við Stigahlíð 10 í Reykjavík. Góð
staðsetning miðsvæðis. V. 36,9 m

Hringdu og bókaðu skoðun
Básbryggja 51 – Bryggjuhverfinu
334,2 m2 íbúð á 3 og 4 hæð í lyftuhúsi ásamt
tveimur bílskúrum við Básbryggju 51 í Bryggjuhverfinu. Glæsilegt útsýni. Fallegar innréttingar
og gólfefni. Þrjú baðherbergi. Þrennar svalir.
Íbúðarhluti er skráður 272,6 m2 og bílskúrar 61,6
m2. V. 84,9 m.

Krummahólar 10 - 111 Rvk.

Laus við kaupsamning

Laus við kaupsamning
Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Fákahvarf 9 - 203 Kópavogur

131,6 m2 penthouse íbúð á tveimur hæðum
280,1 m2 einbýlishús með stórum bílskúr
á 6. og 7. hæð (efstu hæð) með glæsilegu
og gróðurhúsi. Eignin skiptist í fimm
útsýni í lyftuhúsi, ásamt 25 m2 bílskúr.
svefnherbergi, vinnuherbergi, forstofu,
Glæsilegt útsýni í bæði suður- og norðurátt
tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu,
er frá íbúðinni. Eignin er laus til afhendingar
borðstofu og bílskúr. Bílaplan og gönguleið
við kaupsamning. V. 41,8 m
að húsi eru hellulögð. Hellulögð verönd og
stór garður í suður. Eignin er skráð 280,1
Ásland 18 - 270 Mos.
m2, þar af íbúðarhluti 208 m2, bílskúr 60,9
Laus strax
m2 og gróðurhus 11,2 m2. V. 62,5 m

4ra herbergja, 94,2 m2 íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og timburverönd í fjórbýlishúsi. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi,
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús
og stofu. Geymsla er við hlið inngangs.
Góð staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla,
sundlaug og líkamsrækt.

60

g
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Efstaland 18 - 270 Mosfellsbær

270,1 m2 einbýlishús á tveimur hæðum við
Fákahvarf 9 í Kóvavogi. Stórir gluggar. Fallegt
útsýni. Fallegar innréttingar og gólfefni.
V. 79,9 m.

Laus við kaupsamning
Hringdu og bókaðu skoðun
Jakasel 11 - 109 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 15. nóv
á milli 17:30-18:00

HÚ

• 210 Gbæ. Sjáland.
BÓLSTAÐARHLÍÐ
• 116 fm. íbúð.
105 •Rvk.
Stæði í bílageymslu.
115 fm. 4ra
herb. innréttingar.
• Vandaðar
Góð staðsetning.
• Álkætt
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7
millj. hús.
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla
og þjónustu . Verð 23,9 millj.

Glæsilegt 165,2 m2 endaraðhús á tveimur
hæðum með glæsilegu útsýni. Eignin er fullbúin
með gólfefnum innnan íbúðar (ekki gólfefni á
geymslu og bílskúr) Húsin standa á góðum stað
hátt í hverfinu. V. 57,9 m.

Skeljatangi 41 - 270 Mosfellsbær

OP

LANGALÍNA 28

107 Rvk.

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

Tröllateigur 23 - 270 Mosfellsbær

DÚFNAHÓLAR
VÍÐIHLÍÐ 29
111 Rvk.
• 105 Rvk.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.
Raðhús.
Frábært• útsýni.
• 281
fm.
Verð 26,9
millj.
• 4 góð svefnherbergi.
• Bílskúr.
REKAGRANDI
• Nýtt járn á þaki.
107 Rvk. Snyrtilega
og vel viðað
haldin
• Nýmálað
utan.
2ja herb íbúð, vel skipulögð.
• Verð 72,9 millj.

FJÖRUGRANDI

Stigahlíð 10 - 105 Rvk.

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

SELD

Hringdu og bókaðu skoðun
327,8 m2 einbýlishús á pöllum með
tvöföldum bílskúr við Ásland 18 í Mosfellsbæ. Birt stærð eignarinnar eru 327,8 m2, þar
af einbýli 277,3 m2 og bílskúr 50,5 m2. Stór
lóð og glæsilegt útsýni. V. 64,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Mjög vel skipulagt og fjölskylduvænt einbýli á
tveimur hæðum auk bílskúrs á gróðursælum
og góðum stað í Seljahverfinu. Á aðalhæð er
forstofa, stofa/borðstofa/sjónvarpsrými, eldhús,
þvottahús og gestasnyrting. 4 rúmgóð svefnherbergi eru á efri hæð, ásamt rúmgóðu rými sem
gæti verið nýtt sem sjónvarpsherbergi. Einnig
er baðherbergi á hæðinni. Bílskúr er á jarðhæð
auk ca. 60 fm. óskráð rýmis innaf sem bíður upp
á marga möguleika. Hiti undir hellulögn fyrir
framan húsið og bílskúrinn. V. 63,4 m.

50% afsláttur af söluþókn

Friðað einbýli í Grjótaþorpi
EG Fasteignamiðlun kynnir:
Einstakt hús sem byggt var
árið 1893 og stendur efst
í Fischersundi á 177, 5 fm
eignarlóð, ein hæð og ris sem
er portbyggt að hluta. Undir
helmingi hússins er kjallari.
Kjallarinn og hæðin eru hlaðin úr
höggnu grágrýti en risið og stigahúsið sem er byggt seinna eru úr
timbri og klædd bárujárni. Húsið
er skráð 123,5 fm að stærð en gólfflötur þess er meiri þar sem ekki
mælist það sem er undir súð í risinu.
Það skiptist þannig að á hæðinni er lítið hol, stofa og eldhús og
í risinu eru tvö góð svefnherbergi
og baðherbergi. Undir húsinu er
svo kjallari sem ekki er með fullri
lofthæð en þar eru geymslur og
þvottaaðstaða.
Húsið hefur verið talsvert endurnýjað síðastliðin 30-40 ár og meðal þess sem gert hefur verið, er að
það var allt einangrað upp á nýtt,
allar lagnir endurnýjaðar og skipt
um alla glugga og gler. Í tengslum
við allar framkvæmdir og breytingar á þessum tíma hefur verið leitast við að viðhalda því í sem upprunalegastri mynd undir leiðsögn
Hjörleifs Stefánssonar arkitekts og

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali
s: 898 1233
Anton Karlsson
S: 771 8601

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali
S: 898 1233

Markús G.
Sveinbjarnar
S: 897 1200

TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTU!
mikillar sölu að unda
B&B GuesthouseVegna
50% afsláttur af söluþók

Fallegt, gamalt hús í Grjótaþorpi er nú til sölu hjá EG Fasteignamiðlun.

má geta þess að umhverfismálaráð
Reykjavíkur veitti eiganda viðurkenningu fyrir gamalt hús sem vel
hefur tekist að varðveita.
Stór og góð afgirt lóð með grasflöt og á henni stendur glæsilegt
um 18 metra hátt tré, alaskaösp,
sem tilnefnt var tré ársins árið
2016 af Skógræktarfélagi Íslands,
og setur það mikinn svip á umhverfi Grjótaþorps.
Húsið, Hákot, er byggt á þeim
tíma þegar farið var að byggja
hús úr höggnu grjóti hér á landi
og meðal annarra bygginga sem
byggðar voru með þeim hætti á
þessum tíma má t.d. nefna Landsbankahúsið í Austurstræti.

Eina húsið af sinni gerð í hverfinu og er í raun eitt fárra tómthúsa
(þurrabúða) sem eftir eru þar og er
eitt af fáum varðveittum dæmum
um séríslenska þróun í byggingarsögu hlaðinna steinhúsa til íbúðar
og setur sterkan svip á umhverfi
sitt.
Húsið geymir mikla sögu Grjótaþorpsins og samkvæmt sóknarmannatali var fyrsti íbúi þess Jón
Þórðarson, tómthúsmaður, bæjarfulltrúi og útgerðarmaður.
Allar nánari upplýsingar
veitir Einar Guðmundsson,
löggiltur fasteignasali,
s. 896-8767 eða
einar@egfasteignamidlun.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Það er skynsamlegt að setja fyrirvara í kaupsamning um
ástandskoðun fagaðila við fasteignakaup.

Þe�a er o�ast aleigan þín sem um er að ræða!

Stærð: 123,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014
Fasteignamat: 37.500.000

203 Kópavogur
4ra.herb. stórar svalir, bílastæði

FJÁRFESTAR – ATVINNUHÚSNÆÐI TIL SÖLU
Höfum fengið í einkasölu húsnæði í þekktri verslunarmiðstöð sem hýsir
rekstur veitingahúss. Leigutekjur á mánuði kr. 1.050.000 traustur
leigutaki 10 ára leigusamningur, tryggingar.
Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson viðskiptafr./lögg.
fasteignasali í síma 8984125

GARÐUR – SÉRHÆÐ TIL SÖLU
100 fm. sérhæð í góðu steinhúsi með sérinngangi og lóð. Stutt í flugvöllinn, golfvöllinn og
Helguvík. Íbúðin er öll nýstandsett með nýjum
gólfefnum. Stórt og fallegt eldhús, stofa og
2 góð herbergi.

Togt ehf tækniþjónusta fasteigna - Nethyl 2a, 2 hæð - 110 Reykjavík
Sími: 893 3022 - togt@togt.is - www.togt.is

Vallakór 2c

HAFNARFIRÐI - GRINDAVÍK - REYKJANESBÆR

Eignastofan fasteignamiðlun - Síðumúla 29 – 108 Reykjavík – Sími 5377500

ÁSTANDSKOÐUN FASTEIGNA
Ertu að kaupa eða leigja fasteign eða er grunur um galla?

ALLT FASTEIGNIR – Fasteignasala suðurnesja SÍMI 560-5515 Kynnir B&B gistiheimili Hringbraut 92 A Reykjanesbæ til sölu ásamt rúmlega 100 fm íbúð
samtengda gistiheimilinu. Byggingarár frá 1956 til 1970. Gistiheimilið hefur verið nýlega klætt að utan. Að auki er óinnréttuðu rými teiknað fyrir fimm herbergi með baði þá samtals 19 herbergi. Staðsett í miðbæ Keflavíkur í 3 km fjarlægð
frá Keflavíkurflugvelli. Gisitheimilið hefur orð á sér fyrir persónulega þjónustu.
www.alltfasteignir.is Upplýsingar gefa Þorbjörn Pálsson lgf og Páll Þorbjörnsson
sudurnes@alltfasteignir.is

Senter

Opið
Hús

Gott útsýni yfir sjávarsíðuna. Húsgögn og húsbúnaður geta fylgt með í kaupunum.
Verð aðeins 19.9 millj. Get tekið nýlegan bíl upp í
kaupverð. Ekkert áhvílandi.
LAUS STRAX ! Upplýsingar í síma: 868-3144.

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

opið hús á mánd. 14 nóv kl.18.00-18.30

Verð: 41.500.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Íbúð með 24fm svölum við Vallakór 2. Um er að ræða fallega og rúmgóða
4ra herbergja íbúð með stórum svölum (24fm). Eigninni fylgir stæði í bílgeymslu.
Eignin skiptist í stofu, eldhús, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, fataherbergi, baðherbergi,
barnaherbergi, anddyri, þvottahúsi og geymslu. Allar innréttingar og innihurðir eru sérsmíðaðar.
Íbúðirnar er með parketi á gólfum nema á baðherbergjum, þvottahúsi og forstofu, þar koma flísar á gólf.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
Stærð: 335,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2001
Fasteignamat: 63.550.000
Bílskúr: Já

Súluhöfði 21

Mosfellsbær
Glæsileg eign með miklu útsýni

Senter

Opið
Hús

Guðný Maríanna
Sölufulltrúi
899 5447
gudny@remax.is

OPIÐ HÚS MÁNUD 14. NÓV KL 18.00-18.30

Verð: 74.900.000

RE/MAX SENTER kynnir glæsilega 335,4 fm eign við Súluhöfða með miklu og fallegu útsýni til sjávar
og fjalla. Snyrtilegur og frágengin garður með timbuverönd og heitum potti. Á neðri hæð er stúdíóíbúð
sem tilvalin er til útleigu. Eignin skiptist í efri og neðri hæð og bílskúr. Á efri hæð eru 4-5 herb, þar af eitt
með fataherbergi og annað með sólskála. Einnig eru 2 stofur og sjónvarpsstofa, 2 baðherbergi og
eldhús. Bílskúr er 44 fm. Eignarhluti í húsinu er 75% en húsið er tvíbýli.

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.
Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á
hannes@fastlind.is

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali
414 4700
vigdis@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Hjólbarðar

ÞJÓNUSTA

Húsaviðhald

Tölvur
Tölvuviðgerðir og uppfærslur Mac &
Windows. Sæki / sendi.Tölvukarlinn
Sími 5671 919 & 666 1919

Nudd

Hreingerningar

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Frábær dekkjatilboð

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

Varahlutir

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

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

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

Málarar
Málarar

Faglærðir málarar geta bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 696 2748

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
KIA Rio EX 1.4 disel. Árg 2016, ek
36 Þ.KM, dísel, 6 gírar. V. 2.390 þús.
Rnr.101657. Bíllinn er á staðnum hjá
okkur Bílamiðstöðin s.517 4500

KIA Picanto. Árg 2016, ek 35
Þ.KM, bensín, 5 gírar. V. 1.560þús .
Rnr.101306. Bíllinn er á staðnum hjá
okkur Bílamiðstöðin s.517 4500

Bílamiðstöðin
Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 517 4500

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Renault Trafic húsbíll, 5/2006, ek 204
þús km, dísel, bsk, svefnpláss fyrir 3,
sæti fyrir 5, ásett verð 1.300 þús, er á
staðnum, raðnr 152697.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga &
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

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

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

Flísalagnir - Múrverk
- Flotun Sandsparsl Málun - Tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Smiðskraftur ehf.
Nýsmíði og viðhald.

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

SÁ Símaspá í
s. 844 6845 / 462 4564

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

Spásíminn 908 5666

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

Símaspá, spái í spil. Tímapantanir. S.
891 8727 Stella. Geymið auglýsinguna

til sölu
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Rafvirkjun
Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

14. nóvember 2016 MÁNUDAGUR

KEYPT
& SELT

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI
Heimsending. www.humarsalan.is
Pöntunarsími: 8676677

Til bygginga

HEILSA

www.buslodageymsla.is

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

Óskast keypt
Til sölu

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

Nudd

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

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.

tilkynningar
10. desember
í höllinni
Hver verður
JÓLASTJARNAN
2016?
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Fylgstu meðá

TANTRA NUDD

Auglýsing
Auglýsing vegna
úthlutunar byggðakvóta á
fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun
eftir umsóknum
umnr.
aflaheimildir
byggðakvóta
til fiskiskipa
665, 10. júlí 2013

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla

fyrir opinber sjóstangaveiðimót,

að halda á yfirstandandi fiskveiðiári, sbr. reglugerð

Atvinna í boði

HÚSNÆÐI

Auk reglugerðarinnar
sérstakra
úthlutunarreglna
skv. 2. mgr.er6.vísað
gr. til
laga
nr. 116/2006
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 1054/2013 í
um stjórn fiskveiða m.s.br.
Stjórnartíðindum.

Umsóknum
skal um
skilað
til Fiskistofu
ásamt samningi
við
nr. 916/2016,
skráningu
afla á opinberum
sjóstangaveiðimótum.
vinnsluaðila,
á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur
Skilyrði
þess að afli sem veiðist á sjóstangaveiðimóti skráist
einnig
aðgengilegar.

ATVINNA

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

STÖÐ 2

Endurauglýst
er eftir
umsóknum
fyrir neðanskráð
byggðarlög:
Auglýst er eftir
umsóknum
um vilyrði
vegna aflaskráningar
Akureyrarbæ
(Grímsey
og Hrísey) sem áætlað er
vegna opinberra
sjóstangaveiðimóta

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

BAKARI KÖKUGERÐARMAÐUR

Geymsluhúsnæði

Viðkomum með

jólin til þín!
AFM
R
ÆL
IKA
ISTÓNLE

Miðasala á Tix.is og í síma 551-3800. Nánar á www.sena.is/jolagestir.

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR!

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

Óskum eftir að ráða bakara /
kökugerðarmann. Þarf að geta
hafið störf sem fyrst.
Vinsamlega sendið upplýsingar
á joifel@joifel.is

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

ekki til aflaheimilda skips er að vilyrði Fiskistofu vegna

aflaskráningar hafi
verið
Umsóknarfrestur
er til
og aflað.
með 16. desember 2013.
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember nk. og skulu
Fiskistofa,
29.Dalshrauni
nóvember1,2013.
umsóknir sendar
Fiskistofu,
220 Hafnarfirði
á sérstöku eyðublaði sem finna má á heimasíðu stofnunarinnar, http://www.fiskistofa.is/.
Með umsókn skal fylgja kostnaðaráætlun fyrir mótshaldið,
samþykktir félagsins, upplýsingar um reglur um félagsaðild
og ársreikningar.

þjónusta

Save the Children á Íslandi
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Framkonur að stinga af?
Guðrún Ósk Maríasdóttir og félagar
hennar í Framliðinu eru komnar
með fjögurra stiga forskot á toppi
Olís-deildar kvenna í handbolta eftir
sannfærandi fimm marka sigur á útivelli í toppslagnum á móti Stjörnunni
um helgina, 27-22. Stjarnan hefði
komist á toppinn með sigri en Framliðið komst í 5-0 í upphafi leiks og
Stjörnukonur fundu lengst af fáar
leiðir fram hjá Guðrúnu Ósk Maríasdóttur sem var frábær í markinu.
„Þetta var mjög mikilvægt fyrir
okkur,“ sagði Guðrún Ósk Maríasdóttir eftir leikinn. Hún varði 21 skot
í leiknum þar af þrjú vítaköst. Það
vakti athygli að Guðrún fékk samt
reiðilestur frá þjálfaranum seint í
leiknum þrátt fyrir að vera búin að
verja eins og berserkur allan tímann.
„Við vorum búin að leggja upp með
nokkra hluti sem ég klikkaði á. Maður
á að taka ákveðna skyldubolta og
þegar maður gerir það ekki þá verður
hann reiður,” sagði Guðrún sem gat
brosað að því eftir leik. Það stefnir
samt í allt annað og betra tímabil hjá

Guðrún Ósk
Maríasdóttir,
markvörður Framliðsins.

Fram en í fyrra og þar er góð markvarsla Guðrúnar að hjálpa til. „Þetta
er mjög skemmtilegt,“ sagði Guðrún.
Stjörnukonur náðu ekki að stoppa
sigurgöngu Fram en er deildarmeistaratitilinn á leiðinni í Safamýrina?
„Mótið er ekki einu sinni hálfnað svo
ég ætla ekki að skrifa deildarmeistaratitilinn á þær,“ sagði Rakel Dögg
Bragadóttir en Stjörnukonum tókst
aldrei að vinna upp fimm marka forgjöf Framliðsins í byrjun.
„Þær eru á toppnum núna og verðskulda það eftir þessa byrjun í haust.
Þetta er langt mót og sterk lið í
deildinni þannig að þær geta ekkert
slakað á, við getum ekkert slakað á
og ætlum að halda áfram að anda
ofan í hálsmálið á þeim,“ sagði Rakel
Dögg Bragadóttir eftir leikinn. - óój

Nýjast

Dominos-deild kvenna

Valur - Haukar

74-72

Keflavík - Grindavík

84-66

Skallagr. - Stjarnan

75-63

Njarðvík - Snæfell

38-69

Stigahæstar: Mia Loyd 34/16 frák./3 varin,
Dagbjört Dögg Karlsdóttir 22/5 stolnir,
Guðbjörg Sverrisdóttir 9/7 fráköst - Michelle Mitchell 33/19 frák., Sólrún Inga Gísladóttir 14/5 stoðs., Dýrfinna Arnardóttir 13.

Stigahæstar: Dominique Hudson 30/8
frák./6 stoðs., Thelma Dís Ágústsdóttir 18,
Birna Valgerður Benónýsdóttir 14, Emelía
Ósk Gunnarsdóttir 8 - Ashley Grimes 20/10
frák./9 stoðs., María Ben Erlingsdóttir 14,
Petrúnella Skúladóttir 11.

Stigahæstar: Tavelyn Tillman 35/8 frák./5
stoðs., Ragnheiður Benónísdóttir 8/9 frák.,
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 8/8 frák./5
stoðs. - Danielle Rodriguez 17/10 frá./5
stoðs., Bríet Sif Hinriksdóttir 16, Bryndís
Hanna Hreinsdóttir 12.

Stigahæstar: Björk Gunnarsdótir 12, María
Jónsdóttir 10/10 frák. - Aaryn EllenbergWiley 20/12 frák./9 stoðs., Berglind Gunnarsdóttir 12, Pálína María Gunnlaugsdóttir
9/8 frák., Anna Soffía Lárusd. 6, Sara Diljá
Sigurðard.6, Bryndís Guðmundsd. 6.

Efri
Snæfell
14
Keflavík 
14
Skallagrímur12
Njarðvík
8

Neðri
Stjarnan 
Haukar 
Valur 
Grindavík

8
6
6
4

Olísdeild kvenna

Íslensku landsliðsbakverðirnir Martin Hermannsson og Ægir Þór Steinarsson
tryggðu báðir liðum sínum sigur á síðustu sekúndunni. Fréttablaðið/Ernir

ískaldir á úrslitastundu
Domagoj Vida hafði hér betur eins og í leiknum sjálfum.

Fréttablaðið/afp

ifæri í Króatíu

ríðarlega vel framan af en skorti gæðin til þess að fara alla
í þriðja sætið í sínum riðli í undankeppni HM 2018.
Hannes eftir leik

Gylfi eftir leik

„Við áttum ekki
að tapa þessum
leik. Auðvitað
eru þeir með
frábært lið
en við áttum
möguleika á að
fá eitthvað út úr þessu,“ sagði
markvörðurinn Hannes Þór Halldórsson.
„Í fyrra markinu á hann gott skot.
Boltinn blokkerast aðeins og ég er
aðeins of seinn að bregðast við.
Kannski á mínum besta degi hefði
ég hugsanlega getað gert eitthvað
í þessu en því miður þá gekk það
ekki núna. Ég gat ekkert gert við
seinna markinu.“

„Þetta var mjög
svekkjandi. Mér
fannst við byrja
leikinn ágætlega og þetta
var frekar jafn
leikur. Þetta hefði
getað fallið beggja megin en það
voru aðeins meiri gæði hjá Króatíu,“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson, en
hann var færður framar á völlinn í
þessum leik á móti Króatíu..
„Þeir refsuðu okkur með tveimur
skotum sem kemur ekki á óvart
enda með gæðamenn. Það
vantaði samt ekki mikið upp á hjá
okkur. Þetta er ekki búið og við
þurfum að halda áfram.“

og hefði vissulega en það munar
auðvitað um þessa gæðaleikmenn.
Samvinna Arons Einars og Birkis
Bjarnasonar á miðjunni olli nokkrum vonbrigðum en þeir náðu alls
ekki eins vel saman og maður hafði
haldið.
Aron Einar drjúgur að mörgu
leyti, líkt og hann er vanur,
en Birkir var fjarri sínu besta
að þessu sinni, því miður.
Það hjálpaði heldur ekki til að bakverðirnir Birkir Már og Hörður
Björgvin voru ákaflega ósannfærandi og færðu liðinu lítið að þessu

sinni. Hópurinn er vissulega að
breikka hjá landsliðinu en við sjáum
í svona leikjum að það er einfaldlega
oft á tíðum of mikill gæðamunur á
þeim sem eru að koma inn og þeim
sem eru fastagestir að sæti í liðinu.

Merki um skref fram á við
Strákarnir vissu sem er að þeir
misstu af gullnu tækifæri í þessum
leik til þess að ná sögulegum árangri
gegn Króatíu. En þrátt fyrir skakkaföllin voru þeir nálægt því og það er
enn eitt merkið um að þetta lið sé
sífellt að taka skref fram á við.

Tveir íslenskir körfuboltamenn
skoruðu sigurkörfu liða sinna á
síðustu sekúndum leikja þeirra um
helgina. Þetta eru landsliðsmennirnir Martin Hermannsson og Ægir
Þór Steinarsson sem voru báðir ískaldir á úrslitastundu og sáu til þess
að liðin þeirra lönduðu mikilvægum
sigrum á heimavelli.
Martin Hermannsson skoraði sigurkörfu Charleville-Mézières með
sínu netta „flotskoti“ sekúndu fyrir
leikslok þegar liðið vann Boulazac
85-83. Martin var með 18 stig og 8
stoðsendingar í leiknum og Charleville-Mézières hefur nú unnið fjóra
af fyrstu fimm leikjum tímabilsins.
Martin fékk boltann þegar um tólf
sekúndur voru eftir, hringsneri

varnarmanninum í kringum sig áður
en hann skaut boltanum af mikilli
yfirvegun í körfuna. Sigurinn skilar
Martin og félögum upp í annað sæti
frönsku b-deildarinnar.
Ægir Þór Steinarsson skildi pínulítið meira eftir á klukkunni þegar
Burgos vann 69-67 sigur á Marin en
sigurkarfa Ægis kom 1,9 sekúndum
fyrir leikslok. Ægir Þór var með 4
stig og 4 stoðsendingar í leiknum
en sigurkarfan var eina tveggja stiga
karfan hans þetta kvöld. Ægir réðst
á körfuna á hárréttum tíma og tókst
að skora við mikinn fögnuð liðsfélaga sína. Burgos-liðið er í 8. sæti
spænsku b-deildarinnar en þetta
var fjórði heimasigur liðsins í röð.
Glæsilegt hjá þeim báðum. -óój

Allt undir í lokakeppninni
Lewis Hamilton vann þriðja formúlukappaksturinn í röð í Sao Paulo í
Brasilíu í gær og sá til þess að lokakeppnin í Abú Dabí eftir tvær vikur
mun skera úr um hvort Hamilton
eða liðsfélagi hans hjá Mercedes,
Nico Rosberg, verði heimsmeistari í
formúlu eitt árið 2016.
Rosberg, sem hefði getað orðið
heimsmeistari í Brasilíu, varð annar
eins og í síðustu tveimur keppnum
en Max Verstappen varð þriðji eftir
ótrúlegan akstur á Red Bull bílnum.
„Það boðar vanalega gott fyrir
mig þegar það rignir. Engin mistök í
dag og engin dramatík . Ég vil þakka
liðinu mínu því við erum að skrifa
söguna saman í ár,“
Lewis
sagði Hamilton.
Hamilton
Það rigndi gríðarökumaður
lega í Brasilíu og
bleytan setti mikinn Mercedes.
svip á keppnina.
Ræsingunni seinkaði
og keppnin var líka
stöðvuð í tvígang af
öryggisástæðunum.
Í fyrra skiptið kom

ekkert nema lukkan í veg fyrir að
Kimi Raikkonen lenti í hryllilegum
árekstri þegar bílinn hans rann í veg
fyrir aðra bíla en slapp samt.
Nico Rosberg var með 33 stiga forskot þegar fjórar keppnir voru eftir
en nú munar aðeins 12 stigum á
honum og Lewis Hamilton.
Hamilton hefur unnið í Bandaríkjunum, Mexíkó og Brasilíu en í öllum
keppnunum hefur Rosberg tekið
annað sætið. Mercedes er fyrir löngu
búið að vinna keppni bílaframleiðenda enda hafa þeir Hamilton
og Rosberg unnið saman 18 af 20
keppnum ársins.
„Þetta féll ekki með mér
í dag og Lewis stóð sig
mjög vel. Þetta voru
mjög erfiðar aðstæður en ég sætti mig
alveg við annað
sætið,“ sagði Nico
Rosberg, Honum
nægir að ná öðru
sætinu í lokakeppninni til að tryggja sér
titilinn. – óój

ÍBV - Valur

28-23

Stjarnan - Fram

22-27

Haukar - Fylkir

25-20

Selfoss - Grótta

25-30

Markahæstar (Skot): Ester Óskarsdóttir
11 (17), Ásta Björt Júlíusdóttir 7/7 (7/7),
Sandra Erlingsdóttir 3 (4/1), Guðbjörg
Guðmannsdóttir 3 (5) - Diana Satkauskaite
7/3 (11/3), Díana Dögg Magnúsdóttir 4 (6),
Gerður Arinbjarnar 3 (4), Morgan Marie Þorkelsdóttir 3 (6). Varin skot: Guðný Jenný
Ásmundsdóttir 20/1 (43/4, 47%) - Ástrós
Anna Bender 9/1 (33/8, 27%).

Markahæstar (Skot): Helena Rut Örvarsdóttir 6 (14), Hanna Guðrún Stefánsdóttir
4/2 (7/4), Rakel Dögg Bragadóttir 4/1 (10/2),
Elena Elísabet Birgisdóttir 3 (3) - Sigurbjörg
Jóhannsdóttir 5/2 (6/2), Ragnheiður Júlíusdóttir 5 (18), Hekla Rún Ámundadóttir 4 (6),
Hildur Þorgeirsdóttir 4 (7), Steinunn Björnsdóttir 3 (4), Hulda Dagsdóttir 3 (5). Varin
skot: Heiða Ingólfsdóttir 8 (28/2, 29%),
Hafdís Lilja Torfadóttir 6 (13, 46%) - Guðrún
Ósk Maríasdóttir 21/3 (43/6, 49%).

Markahæstar: Ramune Pekarskyte 10, Elín
Anna Baldursdóttir 4, Maria Ines Da Silva
Pereira 4, Sigrún Jóhannsdóttir 3- Thea
Imani Sturludóttir 7, Hildur Björnsdóttir 4,
Christine Rishaug 3, Þórunn Friðriksdóttir 3,

Markahæstar: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 12, Perla Ruth Albertsdóttir 3, Dijana
Radojevic 3, Adina Maria Ghidoarca 3,
Carmen Palamariu 3 - Lovísa Thompson 10,
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 6, Sunna María Einarsdóttir 5, Anna Katrín Stefánsd. 3.

Efri
Fram
Stjarnan
Haukar 
Valur

17
13
12
10

Neðri
ÍBV 
Grótta
Selfoss 
Fylkir

8
6
4
2

Olísdeild karla

Haukar - Afturelding 17-35
Markahæstir: Árni Bragi Eyjólfsson 4/1
(11/2), Elvar Ásgeirsson 4 (15) - Guðmundur
Árni Ólafsson 6/1 (9/2), Janus Daði Smárason 6 (10), Jón Þorbjörn Jóhannsson 5 (6),
Heimir Óli Heimisson 5 (6), Adam Haukur
Baumruk 5 (9), Daníel Þór Ingason 5 (10).
Varin skot: Davíð Hlíðdal Svansson 8 (30/1,
27%), Kristófer Fannar Guðmundsson 7/1
(20/1, 35%) - Giedrius Morkunas 20/1 (33/2,
61%), Grétar Ari Guðjónsson 4 (8, 50%).

Grótta - Akureyri

18-21

Markahæstir: Finnur Ingi Stefánsson 5,
Leonharð Þorgeir Harðarson 3, Þráinn Orri
Jónsson 3 - Kristján Orri Jóhannsson 11,
Karolis Stropus 3.
Stig liða: Afturelding 16, Selfoss 12, Haukar
12, Valur 12, FH 10, Grótta 9, ÍBV 9, Fram 9,
Stjarnan 8, Akureyri 7.
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Ólafía í basli á „skrímslinu“ á Indlandi

Það er búið að vera mikið álag á Ólafíu síðustu sex vikur. Mynd/LET/Tristan Jones

Þau

áttu
helgina

Golf Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur
tókst ekki að bæta stöðu sína um
helgina í baráttu sinni fyrir áframhaldandi þátttökurétti á Evrópumótaröðinni í golfi. Ólafía náði ekki
niðurskurðinum á Hero Women’s
Indian Open mótinu en hún spilaði
á 11 höggum yfir pari.
„Þessi völlur er algjört skrímsli,"
segir Ólafía. Þrjár martraðarholur
voru íslenska kylfingnum dýrkeyptar. Ólafía tapaði alls átta höggum á
þessum þremur holum og það sem
gerir það enn grátlegra er að hún
var síðan aðeins einu höggi frá því

að komast í gegnum niðurskurðinn.
„Annan daginn var allt á góðri
leið þangað til ég fékk níu á eina
holuna, þar sem ég þurfti að taka
tvö víti. Ég missti það eiginlega smá
andlega þá. Þetta er búin að vera
svo rosalega löng törn undanfarið,
án hvíldar að ég var óvenju ergin í
þessi móti, sem maður má alls ekki
á þessum velli sérstaklega,“ segir
Ólafía Þórunn. Þetta var fyrsta mót
Ólafíu eftir ævinýrið í Abú Dabí
þar sem hún var í efsta sæti þegar
keppni var hálfnuð en endaði að
lokum í 26. til 29. sæti.

NÝTT

„Mér fannst ég vera búin að setja
of mikla pressu á sjálfa mig fyrir
þetta mót. Ég þurfti alltaf að vera að
tala um hvað þetta mót þýddi fyrir
mig til að halda keppnisréttinum,“
segir Ólafía Þórunn. „Núna er bara
nokkurra daga hvíld til að koma
kollinum í lag aftur. Svo harðar
æfingar fyrir LPGA lokaúrtöku
mótið. Ég bíð eftir mögulegu boði í
síðasta mótið á árinu í Dúbaí. Það
væri síðasti sénsinn minn en annars
þá þarf ég kannski bara að fara aftur
til Marokkó í úrtökumótið,“ segir
Ólafía. - óój

Í KVÖLD KL. 19:20

Thelma Dís Ágústsdóttir,

körfuboltakona
hjá Keflavík
Hin átján ára gamla Thelma Dís
kemur með blússandi sjálfstraust
inn í landsleikjahléið eftir frábæra
frammistöðu í sigri á móti Grindavík í síðustu umferð
Domino´s deildar
kvenna fyrir
tveggja vikna
landsleikjahlé.
Thelma Dís var
með 18 stig á 25
mínútum, nýtti 80
prósent skota sinna og bauð margoft upp á sýnikennslu í skemmtilegum hreyfingum undir körfunni.
Thelma Dís var valin í landsliðshópinn í fyrsta sinn fyrir leiki
í undankeppni EM en íslenska
landsliðið hóf æfingar undir stjórn
Ívars Ásgrímssonar í gær.

Snorri Einarsson,

landsliðsmaður í skíðagöngu
Snorri Einarsson lét ekki þrettán
stiga frost stoppa sig þegar hann
tryggði sér silfurverðlaun í 15
kílómetra göngu með frjálsri
aðferð á alþjóðlegu FIS-móti í Olos
í Finnlandi í gær.
Snorri hafði verið
í áttunda sæti
í 10 kílómetra
göngu með hefðbundinni aðferð
daginn áður og
með því tryggt sér
farseðil á á HM í Lahti sem fram fer
í febrúar 2017. Snorri bætti stöðu
sína eftir því sem leið á gönguna í
gær og mun eftir þessa flottu helgi
í Finnlandi hoppa upp um mörg
sæti á næsta heimslista. Snorri
var í 233. sæti á listanum og það
verður fróðlegt að sjá hverju þessi
helgi skilar honum á nýjum lista.

Jón Axel Guðmundsson

körfuboltamaður hjá háskólaliði
Davidson í Bandaríkjunum
Jón Axel byrjar vel með Davidsonháskólanum en hann var í byrjunarliðinu þegar Davidson
vann tólf stiga sigur á
Appalachian State í
fyrsta leik tímabilsins.
Jón Axel var með 11
stig og 5 stoðsendingar
í frumraun sinni
en enginn á vellinum gaf fleiri
stoðsendingar.
Jón Axel er
þarna að feta í
fótspor Steph
Curry, besta
leikmanns
NBAdeildarinnar,
sem spilaði með
Davidson-skólaliðinu frá 2006 til
2009.

LANDNEMARNIR SNÚA AFTUR
Í Landnemunum rýnir Kristján Már Unnarsson í sögu nokkurra stórhöfðingja íslensku landnámssögunnar, kappa eins
og Ingimundar gamla, Helga magra, Hrollaugs Rögnvaldssonar, Ólafs tvennumbrúna og Ketils hængs. Flestir
hröktust úr fyrri heimkynnum til Íslands. Þar numu þeir stór héruð og gerðust landnámshöfðingjar. En voru sumir
höfðingjanna bara örnefni og aldrei til, eins og Dýri í Dýrafirði?

365.is Sími 1817

Ein vinsælasta ballettsýning allra tíma

Hnotubrjóturinn

St. Petersburg Festival Ballet
ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands
Hátíðarballettinn frá Pétursborg snýr aftur og flytur eina fegurstu
perlu dansbókmenntanna í viðhafnarbúningi ásamt Sinfóníuhljómsveit
Íslands í Eldborg. Í ár mun dansflokkurinn einnig sýna í Hofi á Akureyri
ásamt Sinfóníuhljómsveit Norðurlands þann 22. nóvember.

Eldborg
24. nóvember kl. 19:30
25. nóvember kl. 19:30
26. nóvember kl. 13:00 & 17:00
Miðasala í síma 528 5050, á harpa.is og tix.is
www.harpa.is/hbr

Brandenburg | sía

Börn 12 ára og yngri fá 50% afslátt af miðaverði

tímamót
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12. október 1986, dregið í happdrætti blaðamanna í fréttamiðstöðinni í Hagaskóla. Hólmfríður Karlsdóttir, fegurðardrottning Íslands,
og Jón Páll Sigmarsson kraftajötunn draga út vinningshafa. Erlendir
fréttamenn hlutu vinninginn. Leiðtogafundurinn í Höfða.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur

Merkisatburðir
1659 - Danir og Hollendingar tóku sænskar hersveitir á Fjóni til
fanga eftir orrustuna um Nyborg.
1894 - Sjómannafélagið Báran var stofnað í Reykjavík.
1917 - Lög um sjálfræði og fjárræði manna voru staðfest. Menn
urðu sjálfráða 16 ára og fjárráða 21 árs. Síðar hafa verið gerðar
breytingar á þesum lögum.
1922 - Breska ríkisútvarpið BBC hóf útsendingar.
1930 - Hitaveita Reykjavíkur var tekin í notkun. Það var fyrsta hitaveita á Íslandi og tengdust henni á bilinu 70 til 80 hús.
1944 - Björn Bjarnason, síðar menntamálaráðherra og dóms- og
kirkjumálaráðherra fæddist.
1983 - Tómas Guðmundsson skáld og rithöfundur lést.
1985 - Hólmfríður Karlsdóttir var kjörin ungfrú heimur.
2007 - Jarðskjálfti upp á 7,7 á Richter skók Síle.
2008 - Haldinn var 1.500 manna þjóðfundur í Laugardalhöll í
Reykjavík um framtíðarstefnu Íslands.

Frá þjóðfundinum í Laugardalshöll árið 2008.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Nanna Hólmdís
Jóhannesdóttir

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Húsavík 3. nóvember sl. Útförin fór fram
frá Húsavíkurkirkju 9. nóvember,
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Fyrir hönd aðstandenda,
Börn, tengdabörn, ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar,
tengdamamma, amma og langamma,

Ragnheiður Kjartansdóttir
Busk
Ási, Hveragerði,

lést 7. nóvember sl. Jarðarförin fer fram
frá Hveragerðiskirkju miðvikudaginn
16. nóvember kl. 14.
María Busk
Guðmundur Ingi Gunnlaugsson
Kjartan Rúnar Busk
Gunhild Windstad
Ragnheiður Elsa Busk
Steinar Logi Hilmarsson
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.

Rósa Björg fór með hundinn sinn á Hrafnistu í Hafnarfirði á föstudaginn. Þar hittu þau Ruth Ragnarsdóttur. Fréttablaðið/Eyþór.

Tugir hunda heimsækja
fólk á heimili og stofnanir
Rauði krossinn heldur í dag námskeið fyrir hundaeigendur sem vilja leyfa hundunum að
heimsækja fólk á stofnanir eða dvalarheimili. Í dag tekur 51 hundaeigandi þátt í verkefninu og hópurinn er að stækka. Talið bæta líðan fólks að fá heimsókn frá hundunum.

R

auði krossinn í Kópavogi er
með námskeið fyrir Heimsóknarvini með hund í dag.
Heimsóknarvinir Rauða
krossins eru sjálfboðaliðar, sem heimsækja fólk
á heimili þess, á stofnanir, sambýli og
dvalar- og hjúkrunarheimili. Misjafnt
er hvað felst í heimsókn en það getur
til dæis verið spjall, gönguferð, ökuferð,
upplestur, aðstoð við handavinnu og svo
framvegis. Þegar heimsóknarvinur er
með hund er hundurinn í aðalhlutverki.
„Þetta hefur komið mjög vel út og er
mjög mikil ánægja með þetta verkefni.
Það er alltaf að bætast við hjá okkur
þannig að það eru heimsóknir í hverju
einustu viku,“ segir Aðalheiður Jónsdóttir hjá Rauða krossinum í Kópavogi.
Aðalheiður segir verkefnið heimsóknarvinur með hund vera um það
Þ etta g e r ð i st 14. n óv e m b e r 1948

Þetta hefur komið mjög
vel út og er mjög mikil
ánægja með þetta verkefni. Það
er alltaf að bætast við hjá okkur
þannig að það eru heimsóknir í
hverju einustu viku
Aðalheiður Jónsdóttir, starfsmaður Rauða
krossins

bil tíu ára gamalt. Á landsvísu er í dag
51 sjálfboðaliði með hund sem tekur
þátt í verkefninu. Aðalheiður segir
hópinn vera mjög fjölbreyttan. „Þetta
eru allar stærðir og gerðir af hundum
og alls konar fólk og eigendur að hundunum. Þeir heimsækja líka ofboðslega
fjölbreytta flóru. Þeir heimsækja bæði

Karl Bretaprins fæddist

Karl Bretaprins er fæddur 14. nóvember
1948 og er því 68 ára gamall í dag. Hann er
elsti sonur Elísabetar Bretadrottningar og
því ríkisarfi móður sinnar.
Karl Bretaprins er kannski þekktastur
af frásögnum um einkalíf hans. Hann
giftist fyrri konunni sinni, Díönu Spencer,
í St. Pauls dómkirkjunni í Lundúnum árið
1981. Viðstaddir voru 3.500 gestir en að
auki var athöfnin send út í sjónvarpi og er
áætlað að 750 milljónir manna hafi horft
á athöfnina. Synir þeirra eru Vilhjálmur,
sem fæddur er 1982, og Harry, sem
fæddur er 1984.
Hjónaband þeirra Karls og Díönu var
stormasamt. Þau eru bæði sögð hafa
haldið framhjá og skildu árið 1996, ári
áður en Díana lét lífið í bílslysi.
Karl prins giftist síðari eiginkonu sinni,
Camillu Parker Bowles, árið 2005. - jhh

Rjóðrið, sem er heimili fyrir langveik börn og heimsækja einstaklinga
á öllum aldri. Svo erum við með fólk
sem er að heimsækja fólk á dvalarheimilum og stofnunum. Þetta eru mjög fjölbreytt verkefni sem við erum að sinna.“
Aðalheiður bendir á rannsóknir sem
hafa sýnt að það hjálpi oft fólki að
umgangast dýr. Til dæmis hafi sést
merkjanleg áhrif hjá fólki sem byrjað
er að fá heilabilun. „Fólk virðist oft ná
betur til dýra en til annars fólks,“ segir
Aðalheiður og bendir á að tengslin milli
manna og dýra geti verið mjög ólík
tengslum fólks við annað fólk.
Rauði krossinn í Kópavogi heldur utan
um verkefnið Heimsóknarvinir með
hund á landsvísu. Þeir sem hafa áhuga
á að taka þátt geta skráð sig þar eða haft
samband á netfangið kopavogur@redcross.is. jonhakon@frettabladid.is

2

„Átján ára fór ég heim með
strák og mér var nauðgað.
Jú, ég fór heim með honum,
en að hlaupa síðan út
hágrátandi með mikla áverka,
öll marin og blá er eitthvað
sem maður samþykkir ekki.

Talan mín er 2.“

Þú getur gerst mánaðarlegur
styrktaraðili á stigamot.is
Fylgstu með á Stöð 2 18. nóvember

PIPAR\TBWA \ RAFAEL PINHO \ KUKL

Ég leitaði til Stígamóta 2
árum seinna. Lífsviljinn var
farinn. Það að ég sé lifandi í
dag er þeirri hjálp að þakka.“

Árlega leita 330 nýir einstaklingar
til Stígamóta
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myndasögur

M Á NU D A GU R

Í dag verður hægari vindur á landinu en verið hefur undanfarna daga. Boðið
verður upp á suðvestan 8-13 m/s og rigningarskúri, en þurrt norðaustanlands.
Hiti 2 til 7 stig.

þrautir
LÁRÉTT
2. ágætt
6. frá
8. sigti
9. hlemmur
11. tveir eins
12. hroki
14. drabb
16. gat
17. eru
18. bein
20. frú
21. svikull

LÓÐRÉTT
1. tak
3. klaki
4. ófrægðarpappír
5. saur
7. inngangskafli
í tónverki
10. óvild
13. blaður
15. mögl
16. amboð
19. hljóta
LAUSN

LÁRÉTT: 2. fínt, 6. af, 8. sía, 9. lok, 11. ðð, 12.
dramb, 14. slark, 16. op, 17. séu, 18. rif, 20. fr, 21.
flár.
LÓÐRÉTT: 1. hald, 3. ís, 4. níðbréf, 5. tað, 7. forspil,
10. kal, 13. mas, 15. kurr, 16. orf, 19. fá.

Skák

2
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Gunnar Björnsson

Magnus Carlsen (2853) ákvað að „heiðra“ nýkjörinn Bandaríkjaforseta í fyrstu skák heimsmeistaraeinvígisins gegn Sergey Karjakin (2789)
í New York með óvæntu byrjunarvali.
Hvítur á leik
2. Bg5! Beitir Trompovsky-byrjun sem þegar
var kölluð Trump-ovsky byrjunin. Skákinni
lauk með jafntefli. Annarri skákinni lauk
einnig með jafntefli. Staðan er því 1-1.
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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
Herra
Pondus

Við
Af hverju
förum í ertu að tala
leikkerfið með hendina
4-5-1 og fyrir munninum?
pressum.

Gerðu það
sama því
annars sér
andstæðingurinn hvað
við erum að
segja.

Við viljum
ekki að þeir
viti hvað
við erum að
fara gera.

Við
erum
að tapa

8-0.

Gerðu það
sem við
biðjum þig
um.

Okey. Því
annars
Spilum erum við
4-5-1. í vandamálum.

Gelgjan

Ég er bara að benda
á lélegt sjónarhorn.

Barnalán
SVEINN DÚA HJÖRLEIFSSON · TENÓR
HRÖNN ÞRÁINSDÓTTIR · PÍANÓ

Fluttar verða aríur og ljóð eftir
Donizetti, Mozart, Schubert og Lehár.

Þriðjudag 15. nóvember ∙ kl. 12.15 ∙ Norðurljósasal Hörpu
Aðgangur ókeypis ∙ allir velkomnir!

Finndu
út hvort
Tja... hann eigi
við okkur.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég er ekki
að æsa
mig..

HÁDEGISTÓNLEIKAR
SK R AUTFJAÐRIR

Hálfvitar!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hæ Siggi, ég
keypti handa
þér gjöf
Frábært.
Hvað
er´ða?

Það er flugvélamódel.

Ó

Við getum gert
það saman.

Þú varst spenntari fyrir nokkrum
sekúndum.
Þá hélt ég líka
að ég væri að
fá gjöf.

Rétti tíminn til að koma lagi á elhúsið fyrir jól

Búsáhaldadagar

&
Búsáhaöfltdæki
smár

Afsláttur af gæðavörum frá þekktum framleiðendum

Tefal hefur verið hjá Ormsson í 25
ár, og það köllum við meðmæli.

Jamie Oliver
Tefal-Professional
28 cm

Jamie Oliver
Tefal-panna með höldum
- 30 cm

25% afsláttur

Jamie Oliver-sett

Úrval eldhústækja

Vertical
roaster
Franskt merki sem kokkarnir þekkja

15% afsláttur

Grillpönnur

Þekktur framleiðandi sem hefur
starfað síðan 1830.

Cocottes

Mandolin

15% afsláttur

Koparpottar

Pönnur

AEG þekkja flestir Íslendinga enda hafa
þeir þjónað okkur í yfir 90 ár.

Töfrasproti

25% afsláttur

Kaffivél með tímastillingu

Expresso-kaffivél

Hraðsuðuketill

Hraðsuðuketill

Poppvél

Blandari

Nordica hefur verið hjá Ormsson um
árabil og vörurnar frá þeim halda áfram
að koma á óvart.

25% afsláttur

Smoothie Twister

Eggjasuðuvél

Kaffivél sem sýður vatnið

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

22

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

MICHAEL
FASSBENDER

Miðasala og nánari upplýsingar

ALICIA
VIKANDER

BENEDICT
RACHEL
WEISZ CUMBERBATCH

CHIWETEL
EJIOFOR

TILDA
SWINTON

CHICAGO SUN TIMES


THE WRAP
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“FLAT OUT COOL”

POWERSÝNING
KL. 22.40

14. nóvember 2016

LOS ANGELES TIMES


EMPIRE


OBSERVER





Blanda af Jason Bourne og
The Usual Suspects

GUARDIAN

ENTERTAINMENT WEEKLY

Byggð á samnefndri metsölubók
ÁLFABAKKA

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

HACKSAW RIDGE

8, 10.40 (P)

ARRIVAL

8, 10.25

TRÖLL 2D ÍSL.TAL

6

BRIDGET JONES’S BABY

5.30, 8, 10.30

DOCTOR STRANGE

5.30

THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT
THE ACCOUNTANT VIP
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL
DOCTOR STRANGE 2D
DOCTOR STRANGE 2D VIP
JACK REACHER 2
THE GIRL ON THE TRAIN
STORKAR ÍSLTAL
SULLY

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

KEFLAVÍK

THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT
DOCTOR STRANGE 3D

EGILSHÖLL
Ö

THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL
DOCTOR STRANGE 2D
JACK REACHER 2

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

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

KRINGLUNNI

THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT
DOCTOR STRANGE 3D

Sýnd með íslensku tali

KL. 8 - 10:30

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 6 - 9
KL. 6 - 9

KL. 5:30 - 8 - 10:30



Upplýsingar
Sýningartímar
um
kvikmyndir
miðasala á
ogogsmarabio.is
sýningartíma
eru á smarabio.is

EMPIRE

AKUREYRI

THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL
DOCTOR STRANGE 2D

KL. 8
KL. 8 - 10:40
KL. 6
KL. 5:30 - 10:40
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettabladid.is
14. nóvember 2016
Tónlist
Hvað? Kvöldstund með Lenku og Peter
Máté
Hvenær? 20.00
Hvar? Hannesarholt
Kvöldstund með Lenku og Peter
Máté. Lenka og Peter Máté eru
tónlistarhjón sem fluttu frá
Tékkóslóvakíu til Íslands fyrir 26
árum. Lenka starfar sem kantor
við Kópavogskirkju en Peter er
fagstjóri við tónlistardeild Listaháskóla Íslands og píanókennari
við Tónlistarskólann í Reykjavík.
Þau hafa bæði tekið drjúgan þátt
í tónlistarlífinu á Íslandi síðustu
áratugi. Þau segja frá lífinu á bak
við járntjaldið og breytingum eftir
byltinguna í Austur-Evrópu, frá
gömlum siðum á heimaslóðum og
nýju lífi á Íslandi.
Hvað? Málþing um málefni intersexfólks
Hvenær? 15.00
Hvar? Háskóli Íslands, stofa 101, Lögbergi
Málþing um málefni intersex-fólks
fer fram á vegum RIKK, í samstarfi
við Intersex Ísland og þverfræðilegt nám í kynfræði við Háskóla
Íslands, 14. nóvember 2016, í stofu
101 í Lögbergi. Málþingið hefst
kl. 15 og lýkur kl. 17. Dagskrá er
eftirfarandi: Kitty Andersen, formaður Intersex Ísland, stjórnarmaður í Samtökunum 78 og ritari
framkvæmdastjórnar Organisation Intersex International
Europe: „Upon recognition of

Málþing um málefni intersex-fólks fer á vegum RIKK, fer fram í Háskóla Íslands í dag. Fréttablaðið/Vilhelm

Intersex human rights violations.“
Tommi Paalanen, framkvæmdastjóri Sexpo Foundation, doktor í
félagsvísindum og heimspekingur:
„Foreskin Ethics – Ethical Enquiry
into Male Genital Mutilation.“ Sólveig Anna Bóasdóttir, prófessor í
guðfræðilegri siðfræði og kennari
í þverfræðilegu námi í kynfræði:
„Making sex! From Simone de
Beauvoir to John Money & Anke
Ehrhardt.“ Tiina Vilponen er
kynningarfulltrúi Sexpo Foundation. Hún er með meistarapróf
í guðfræði, ráðgjafi um málefni
tengd kynhneigð og -vitund, viðurkenndur sérfræðingur í kennslu
um kynhneigð og -vitund og kynheilsu: „Genital Autonomy as a
Sexual Right.“ Málþingið fer fram á
ensku, er öllum opið og aðgangur
er ókeypis.

Uppákomur
Hvað? Heilsufæðan súkkulaði
Hvenær? 18.00
Hvar? Gló, Fákafeni
Lærðu af hverju þú ættir að borða
dökkt súkkulaði fyrir heilsuna.
Á námskeiðinu hjá Ásdísi Rögnu
verður farið yfir meðal annars
ofurfæðuna súkkulaði og heilsueflandi áhrif þess á líkamann,
vísindin á bak við kakóbaunina,
næringarefni og virk efni, áhrif
súkkulaðis á geðið, þyngdarstjórnun, hjarta- og æðakerfi,
sætuefni og hráefni til að nota í
súkkulaðigerð og heilsubakstur,
uppáhaldssúkkulaðiuppskriftir
Ásdísar: konfekt, kökur og fleira
gómsætt. Ókeypis smakk á lífrænu
hágæða súkkulaði verður í boði
og allir þátttakendur fá súkkulaðiglaðning með sér heim, einnig fá

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Slack Bay
Aumingja Ísland
Innsæi / The Sea Within
Child Eater
Svarta gengið
The Girl With All The Gifts
Captain Fantastic
Ransacked

17:45, 20:00
18:00
18:00
20:00
20:00
22:15
22:00
22:00

þátttakendur uppskriftahefti með
súkkulaðiuppskriftum og gefst
kostur á að versla með afslætti í
búðinni að námskeiði loknu.

Hugleiðsla
Hvað? Hugleiðsla og gongslökun á fullu
tungli.

Hvenær? 20
Hvar? Jógasalur Ljósheima Borgartúni 3
Gott tækifæri til að hugleiða og
njóta heilandi tóna gongsins á
fullu tungli í kvöld frá klukkan
20-21.20. Hugleiðslan er fyrir einingu í hjarta. Byrjendur sem vanir
velkomnir. 2.000 kr. Skráning á
peaceresound@gmail.com. Arnbjörg Kristín leiðir tímann.
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Í gær var svo afjúpaður minningarskjöldur fyrir utan Bataclan.

Bataclan opnað
á nýjan leik
Sting enduropnaði tónleikastaðinn Bataclan
með mögnuðum tónleikum ári eftir að
hryðjuverkamenn myrtu þar 90 manns.

Þ

egar Sting kom á sviðið var
það fyrsta sem hann gerði að
segja: „Það er tvennt sem við
þurfum að gera hér í kvöld. Annars vegar að minnast og heiðra þá
sem létust hér og hins vegar fagna
lífinu og tónlistinni sem hér hefur
hljómað svo lengi,“ sagði Sting á
reiprennandi frönsku. Hann opnaði
tónleikana með rólegri útgáfu af lagi
sínu Fragile.
Þegar lagið Every Breath You Take
fór að hljóma tóku nokkrar mæður
fórnarlambanna sig til og héldu á
myndum af látnum fjölskyldumeðlimum, svona eins og til að leyfa
þeim líka að sjá og hlusta. Tilfinningarnar báru marga gesti ofurliði
þegar lagið hljómaði samkvæmt
tónlistargagnrýnanda Guardian.
Sting lokaði tónleikunum einn á
sviðinu með kassagítar.
Tveir af meðlimum hljómsveitarinnar Eagles of Death Metal
ætluðu að vera á tónleikunum en
hljómsveitin spilaði á tónleikunum
örlagaríku í fyrra. Þeim var meinuð
innganga af eiganda Bataclan. „Þeir
mættu, ég henti þeim út. Það er
sumt sem þú getur ekki fyrirgefið,“
sagði Jules Frutos, eigandi við AFP.

JÓLAGJÖF SÆLKERANS
Veldu milli sjö mismunandi karfa og bættu við
annarri matvöru, víni eða g jafavöru. Við sjáum
um pökkunina þér að kostnaðarlausu.
Frábær jólagjöf til viðskiptavina eða starfsmanna.
Kíktu á ms.is - einfalt og fljótlegt.

Tónleikar Sting mörkuðu enduropnun
Bataclan staðurinn hefur verið lokaður
frá því árásin var gerð.

Í viðtali gaf söngvari hljómsveitarinnar það í skyn að öryggisverðir
Bataclan hefðu átt aðild að árásinni
og skömmu síðar gagnrýndi hann
ströng lög í Frakklandi um skotvopn.
Tónleikar Sting mörkuðu enduropnun Bataclan, eb staðurinn hefur
verið lokaður frá því árásin var gerð.
benedikt@365.is

Fréttamenn víða að komu til að fylgjast með opnuninni.

Blómahafið til minningar um fórnarlömbin minnti á hræðilegan dag.
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MÁNUDAGUR

Mánudagur

RÖÐ!
NÝ ÞÁTTA
LANDNEMARNIR

Kristján Már Unnarsson rýnir í sögu nokkurra stórhöfðingja
íslensku landnámssögunnar, kappa eins og Ingimundar gamla,
Helga magra, Hrollaugs Rögnvaldssonar o.fl. Flestir hröktust úr
fyrri heimkynnum til Íslands og námu þar stór héruð og gerðust
landnámshöfðingjar.

FRÁBÆRT

MÁNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

LÓA PIND: BARA GEÐVEIK

Hvernig er eiginlega að vera geðveikur? Hugrakkir Íslendingar
opna sig um geðklofa, þunglyndi, geðhvörf og kvíða í vandaðri
þáttaröð Lóu Pind. Í þessum þætti kynnumst við Bjarneyju,
nokkrum vikum eftir að hún byrjar á sínum fyrstu geðlyfjum og
heimsækjum Ágústu sem er fjögurra barna móðir og hefur glímt
við erfiða geðsjúkdóma lengi.

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Tommi og Jenni
07.45 The Middle
08.10 2 Broke Girls
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Who Do You Think You Are
11.05 Sullivan & Son
11.30 My Dream Home
12.35 Nágrannar
13.00 X-factor UK
13.50 X-factor UK
14.45 X-factor UK
15.40 Falcon Crest
16.30 Tommi og Jenni
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 Landnemarnir
19.55 Lóa Pind: Bara geðveik
Vönduð og glæsileg þáttaröð í umsjón Lóu Pind. Við kynnumst þremur
geðveikum ungmennum á þrítugsaldri, þeim Silju Björk, Brynjari
Orra og Bjarneyju. Eins skyggnumst
við inn í líf Ágústu sem hefur
glímt við geðsjúkdóm í um aldarfjórðung. Opinská og einlæg segja
þau frá veikindum sínum; geðklofa,
geðhvörfum, þunglyndi, ranghugmyndum og skrítnum aðstæðum
sem fárveikar manneskjur. Þau eru
geðveik. En ekki bara geðveik. Þau
eru líka upprennandi rithöfundur,
snjóbrettagaur, mamma, þjónn,
kærasta, bróðir, skemmtileg, lífsglöð og með blik í augum þegar vel
gengur.
20.25 The Night Shift
21.10 Westworld Hörkuspennandi
þáttaröð úr smiðju J.J. Abrams og
Jonathans Nolan sem byggð er á
bók Michaels Crichton. Þættirnir
gerast í fullorðins þemagarði sem
gengur út á að vélmenni sem líkjast
mönnum sinna öllum þörfum gesta
garðsins. Fljótlega kemur í ljós galli í
vélmennunum sem hefur ógnvænlegar afleiðingar.
22.05 Eyewitness
22.50 The Path
23.40 Underground
00.25 Blindspot
01.10 Lucifer
01.55 Mistresses
02.40 Mistresses
03.25 The Third Eye
04.15 The Mysteries of Laura
05.00 Major Crimes
05.45 Bones

17.00 Mike & Molly
17.20 The League
17.45 New Girl
18.10 Modern Family
18.35 Fóstbræður
19.05 Stelpurnar
19.30 Sælkeraferðin
19.50 Who Do You Think You Are?
20.40 The Vampire Diaries
21.25 Banshee
22.25 Klovn
22.55 The Last Man on Earth
23.20 The Americans
00.05 The Mentalist
00.50 Stelpurnar
01.15 Sælkeraferðin
01.35 Who Do You Think You Are?
02.35 The Vampire Diaries
03.20 Tónlist

11.15 Semi-Pro
12.45 Pixels
14.30 Ocean’s Twelve
16.35 Semi-Pro
18.05 Pixels
Bráðskemmtileg hasarmynd frá
árinu 2015 með Adam Sandler, Kevin
James og Michelle Monaghan í aðalhlutverkum. Þegar geimverur mistúlka vídeó af sígildum spilakassatölvuleikjum og líta svo á að búið
sé að lýsa yfir stríði á hendur þeim,
þá ráðast þær á jörðina og nota
leikina sem módel fyrir mismunandi
árásir. Will Cooper Bandaríkjaforseti
verður að hringja í æskuvin sinn,
spilameistarann frá níunda áratug
síðustu aldar, Jules Brenner, sem nú
vinnur við að setja upp heimabíó
hjá fólki, til að kalla saman teymi
spilakassaspilara til að berjast gegn
geimverunum og bjarga jörðinni.
19.55 Ocean’s Twelve
22.00 Devil’s Knot
23.55 Frankie & Alice
Dramatísk mynd frá 2010 með Halle
Berry og Stellan Skarsgård og fjallar
um dansara sem glímir við margþættan persónuleika og leitar sér
aðstoðar hjá geðlækni. Í tímunum
hjálpast þau að við að takast á við
drauga úr fortíð hennar sem erfitt er
að kveða niður.
01.35 Lucy
03.05 Devil’s Knot

stöð 2 sport

TÖÐ 2

NÝTT Á S

EYEWITNESS

Tveir unglingsdrengir ákveða að hittast á laun á fáförnum stað
en eiga fótum sínum fjör að launa þegar þeir verða vitni að glæp.
Þeir ákveða að hylma yfir glæpinn svo launsamband þeirra verði
ekki opinbert en sú ákvörðun hefur ófyrirséðar afleiðingar.
Glænýir magnaðir spennuþættir, byggðir á norsku spennuþáttaröðinni Øyevitne.

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

07.00 NFL
09.20 Formúla 1
11.40 Undankeppni HM
13.20 Undankeppni HM
15.00 Undankeppni HM
16.40 HM Markasyrpa
17.05 Meistaradeild Evrópu –
fréttaþáttur
17.30 NFL
19.50 NBA
21.50 FED Cup
00.50 UFC Now

stöð 2 sport 2
11.20 Undankeppni HM
13.00 Undankeppni HM
14.40 Undankeppni HM
16.20 Undankeppni HM
18.00 Formúla 1
20.20 Domino’s-deild karla
22.00 Körfuboltakvöld
23.40 Meistaradeild Evrópu –
fréttaþáttur
00.05 NBA
00.30 UFC Unleashed

krakkaStöðin
07.00 Kalli á þakinu
07.25 Gulla og grænjaxlarnir
07.37 Stóri og litli
07.49 Hvellur keppnisbíll
08.00 Zigby
08.10 Ævintýraferðin
08.25 Latibær
08.47 Mæja býfluga
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur
11.00 Kalli á þakinu
11.25 Gulla og grænjaxlarnir
11.35 Stóri og litli
11.47 Hvellur keppnisbíll
12.00 Zigby
12.10 Ævintýraferðin
12.25 Latibær
12.47 Mæja býfluga
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur
15.00 Kalli á þakinu
15.25 Gulla og grænjaxlarnir
15.35 Stóri og litli
15.47 Hvellur keppnisbíll
16.00 Zigby
16.10 Ævintýraferðin
16.25 Latibær
16.47 Mæja býfluga
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur
19.00 Skoppa og Skrítla í bíó

Doddi litli og Eyrnastór
kl. 09.47, 13.47 og 17.47

golfStöðin
08.00 OHL Classic
11.00 Golfing World
11.50 Ryder Cup Official Film
13.05 Nedbank Golf Challenge
19.05 Golfing World 216
19.55 PGA Tour 2016 – Highlights
20.50 OHL Classic

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
20.00 Skrekkur
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Frumherjar sjónvarpsins –
Gamanmál
23.15 Erfingjarnir
00.10 Kastljós
00.35 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 The Millers
08.20 Dr. Phil
09.00 The Biggest Loser
09.45 The Biggest Loser
10.35 Pepsi MAX tónlist
13.20 Dr. Phil
14.00 America’s Funniest Home
Videos
14.20 Chasing Life
15.05 Grandfathered
15.25 Younger
15.50 Jane the Virgin
16.35 The Tonight Show
17.15 The Late Late Show
17.55 Dr. Phil
18.35 Everybody Loves Raymond
19.00 King of Queens
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Superstore
20.15 No Tomorrow
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 Code Black
01.45 Scorpion
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

Fréttablaðið eykur þjónustu sína við lesendur á landsbyggðinni.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

mest lesna dagblað landsins.

26
HEILSURÚM

MÁNUDAGUR

Andri Björn í hlutverki sínu sem
Antonio í verkinu Tosca sem sýnt er
í London. Hann mun halda tónleika
á Íslandi ásamt eiginkonu sinni í
desember. Mynd/ Richard Hubert Smith

sér vel

25%
A F S L ÁT T U R

J Ó L AT I L B O Ð !

FRÁBÆR JÓLATILBOÐ

STILLANLEG
HEILSURÚM

STILL ANLEGU HEILSURÚMIN FRÁ C&J:
· Inndraganlegur botn

· Þráðlaus fjarstýring með klukku,

· Lyftigeta yfir 2 x 450 kg per botn

vekjara og vasaljósi

· Mótor þarfnast ekki viðhalds

· LED lýsing undir rúmi

· Tvíhert stálgrind undir botni

· Hliðar og endastopparar svo dýnur

· Tveir nuddmótorar með tímarofa

færist ekki í sundur

DÝPRI OG BETRI SVEFN
Þ R Á Ð L A U S FJ A R S T Ý R I N G

Með því einu að snerta takka getur
þú stillt rúmið í hvaða stöðu sem er
og með öðrum færð þú nudd. Saman
hjálpa rúmið og dýnan þér að ná há

LEDvasaljós

marksslökun og dýpri og betri svefni.

Klukka

Svo vaknar þú endurnærð/ur og til

Vekjaraklukka

búin/n í átök dagsins.

Upp/niður höfðalag
Upp/niður fótasvæði
Rúm í flata stöðu

STILLANLEGT RÚM – VERÐDÆMI

2 minni

Með tveimur Serta Therapist heilsudýnum,

Nudd

2 x 90 x 200 cm. Fullt verð: 589.800

Bylgjunudd

Tilboð 442.350 kr.

OKKAR KLASSÍSKI
HEILSUINNISKÓR
Vinsælasta jólagöfin í Betra
Baki komin aftur. Inniskór sem
laga sig að fætinum og dreifa þyngd jafnt um
allt fótsvæðið. Ný og endurbætt útgáfa!

3.900 K R .

N ÝJ U N G Í B E T R A B A K I
SLÖKUN OG VELLÍÐAN
UNDRI heilsuinniskór með fimmsvæða
nuddinnleggi. Draga úr spennu og örva
blóðflæði. Skórnir eru fallegir, hlýir og
einstaklega þægilegir. Fáanlegir í dökkgráu
eða ljósu flókaefni. Komdu og prófaðu!

7 .9 0 0 K R .
DAL S B R AUT 1
Akureyri
588 1100

1 4 . n ó ve m be r 2 0 1 6

Þingeyska
loftið kom

STILLANLEG HEILSURÚM

FA XA F E N I 5
Reykjavík
588 8477

L í f i ð ∙ F R É T TA B L A ð i ð

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

B Y LT I N G A K E N N T
5 S VÆ Ð A N U D D I N N L E G G

Hvatningaróp
Róberts Agnarssonar ómaði um
stofur landsmanna
þegar Ísland spilaði
við Króatíu á tómum
Maksimir-vellinum.
Sonur Róberts er
einn efnilegasti
söngvari landsins
enda þingeyskt loft í
lungunum.

Þ

ingeyska loftið hefur oft
komið sér vel en aldrei eins og núna,“ segir
Róbert Agnarsson, sem
situr í landsliðsnefnd
KSÍ, en hann vakti
þjóðarathygli á laugardaginn þegar
hvatningaróp hans til íslenska landsliðsins ómuðu um stofur landsmanna
Þrátt fyrir hvatningaróp Róberts tapaði Ísland 2-0 fyrir Króatíu og voru menn
í landsleiknum gegn Króötum.
svekktir með þau úrslit enda spilaði liðið vel. Mynd/Getty
Engir áhorfendur voru á leiknum
vegna bulluláta króatískra stuðnúr sveitinni og Andri notast enn við
ingsmanna og því mátti heyra vel
tölvupóstfangið Mývatnsbassinn,“
þegar Róbert hóf upp rödd sína og
segir Róbert og hlær.
Björn Jóhann Björnsson
kallaði hátt og skýrt; Áfram Ísland.
Andri mun halda tónleika í HannMaður leiksins: Þessi sem
„Ég var nú bara að hvetja mína
esarholti þann 14. desember ásamt
kallar Ááááfraaamm
menn,“ segir Róbert sem sat með
eiginkonu sinni Ruth JenkinsÍííslaaand #áframÍsland
fyrirmennum frá knattspyrnusamRóbertsson sópran og flytja ljóð og
böndum þjóðanna. „Króötunum
aríur ásamt Kristni Erni Kristinssyni
Katrín Agla
fannst þetta svolítið fyndið. Ég spurði
píanóleikara. benediktboas@365.is
Sá sem er alltaf einn að
eftirlitsmann UEFA hvort þetta
hrópa áfram ísland er
mætti. Sá var frá Skotlandi og sagði
maður leiksins
að það væri ekkert sem bannaði
þetta. Þannig að ég lét bara vaða.“
Hörður Axel Vilhjálmsson
Róbert fékk góðan stuðning
Þessi sem er að kalla
frá Magnúsi Gylfasyni, sem einnáfram Ísland á leiknum er
ig situr í landsliðsnefndinni, en
minn maður! Ekki oft sem stuðningur gestaliðs er meiri en heimasá er einnig þekktur fyrir ofboðslegan raddstyrk. „Hann var í
liðs í Króatíu!
bakröddunum sem er reyndEinar Bárðarson
ar merkilegt því hann
er svo raddsterkur,“
Maður
segir Róbert og hlær.
leiksins til
Ró b e r t s t ý r ð i
þessa er íslenski
K í s i li ð j u n n i
í
ljósmyndarinn "áfram
Mývatnssveit í mörg
ÍslaAAaand" #aframislár og söng annan
and°
bassa í kirkjukórnum. Sonur
hans, Andri Björn,
er einn efnilegasti
söngvari landsins
Ég spurði
og er þessa stundeftirlitsmann
ina að syngja bassa
Flottir feðgar. Andri
UEFA hvort þetta
í sýningunni Tosca
Björn ásamt föður sínum
mætti. Sá var frá
í ensku óperunni.
Róberti Agnarssyni á stóra
Skotlandi og
Túlkar þar Angedegi þess fyrrnefnda. Feðgsagði að það væri
lotti.
arnir eiga það sameiginlegt að
ekkert sem bann„Tenging fjöl vera með sterka rödd, svo
s k yl du n n a r vi ð
sterka að þjóðin tók eftir.
aði þetta. Þannig að
Mývatnssveit er enn
Mynd/Úr einkasafni
ég lét bara vaða.
töluverð. Jón StefánsRóbert Agnarsson
son kenndi Andra
mikið en hann var

Frá samfélagsmiðlum

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

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

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Bakþankar

Helgu Völu
Helgadóttur

50%
AFSLÁTTUR!

Fyrirgefið mér

ARGH!!! 141116
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COMO HÆGINDASTÓLL
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(*Miðað við 12 mánaða vaxtalausan raðgreiðslusamning með 3,5% lántökugjaldi og 405 kr. greiðslugjaldi)

g er orðin miðaldra. Ég nenni
ekki lengur að missa slag úr
hjarta yfir pólitíkinni. Orðin
dofin, bullið flæðir, orðin feit í heilanum, nenni ekki að rífast, berjast
eða benda á ranglætið. Feit, þreytt
og löt. Fyrirgefið mér.
Já, ég nenni ekki lengur að
berjast gegn ógeðslega óréttlátum
lánum sem hvíla á húsinu mínu.
Nenni ekki heldur að brjálast yfir
ónýtri krónu sem ég neyðist til að
fá í veskið um hver mánaðamót
vegna starfa minna á Íslandi, en
gerir alla framtíðarútreikninga
marklausa. Nenni ekki lengur að
berjast gegn niðurbrotnu heilbrigðis- og menntakerfi. Örmagna
löggæslukerfi og fáránlegu fiskveiði- og landbúnaðarkerfi.
Já, ég nenni ekki lengur að berjast gegn sérhagsmunaflokknum
sem stanslaust ræður hér á landi
í þjóðmálum og sveitarstjórnum.
Nenni ekki að berjast gegn lyginni
sem flokkurinn leggur á borð fyrir
okkur. Flokknum sem lýgur til um
útgjöld, stöðu fjármála, eignar sér
góð verk en kennir öðrum um það
sem miður fer bæði í landsmálum
sem og á sveitastjórnarstigi. Þeir
virðast vera alls staðar „strákarnir
til að leiðrétta söguna“. „Let them
deny it“ er leikurinn. Ef þú segir
eitthvað nógu oft, hvort sem það er
sannleikanum samkvæmt eða ekki,
fer pöpullinn að trúa. Líka lyginni.
Nenni ekki að berjast gegn flokknum sem felur sig þegar endalaus
spillingarmálin í hans boði smjúga
um allt kerfið og menga hugsanir
okkar. Gera okkur dofin, líkt og
ég er núna. Feit í heilanum. Dofin.
Nenni ekki lengur að berjast. Ætla
frekar að hjúpa mig og mína og
vona að þetta verði allt í lagi. Núna
skil ég þá betur sem sváfu á meðan
ég barðist. Þeir komu á undan mér
og gáfust líklega upp. Fyrirgefið
mér.

Vinsælu COMO hægindastólarnir komnir aftur.
Tryggðu þér nettan og þægilegan stól
á frábæru verði. Fæst í þremur litum.

(Queen Size
153x203 cm)

AÐEINS 2.956 kr. Á MÁNUÐI*

KING KOIL SUMMER GLOW

Fullt verð 278.710 kr.

FYRSTA GREIÐSLA Í FEBRÚAR

2017

COMO hægindastóll

Verð 43.500 kr.

TILBOÐSVERÐ 139.355 kr.

0 kr.
TILBOÐ 29.58
daga
Aðeins í örfáa

BELLANA DELUXE LÖK

20%
AFSLÁTTUR!

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

VERÐ FRÁ 13.900 kr.

Fæst í 16 litum.

HÁGÆÐA SÆNGUR
Dúnsængur, trefjasængur
og tvíbreiðar sængur.

DAGSBIRTULAMPI
MEÐ VAKNINGU OG ÚTVARPI

VERÐ FRÁ 12.900 kr.
SUNNUDAGA KL. 20:35
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