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 riðriki Rúnari Garðarssyni var létt þegar þyrla Landhelgisgæslunnar lenti með hann í Fossvogi í gær. Ein fjölmennasta leitaraðgerð í sögu Landsbjargar var um helgina þegar leitað var að Friðriki sem
F
hafði týnst á rjúpnaskytteríi. Friðrik gróf sig í fönn yfir tvær nætur og sótti í hlýju frá hundi sem var með honum í för. Fengurinn, ein rjúpa, var notaður sem koddi. Sjá síðu 2 Fréttablaðið/jóhann k.

Slaka á kröfunni um utanþingsráðherra
Þingflokkur Pírata vill að stefnu flokksins verði breytt svo þingmenn annarra flokka geti orðið ráðherrar í stjórn með Pírötum. Þeirra
eigin ráðherrar verði þó ekki þingmenn samtímis. Formlegar stjórnarmyndunarviðræður fimm flokka hefjast nú eftir fundahöld í gær.

Íslensk sprengja
í útflutningnum
efnahagsmál Ísland er eina nor-

ræna landið þar sem útflutningur
eykst meira en í löndum Evrópusambandsins samkvæmt nýrri skýrslu frá
hagstofum Norðurlandanna fimm og
OECD sem ber saman útflutningstölur Norðurlandanna. Skýrslan, sem
kostuð er af Norrænu ráðherranefndinn, verður birt í dag.
„Vöxturinn í þjónustu á Íslandi
hefur verið gríðarlegur, hann hefur
vaxið um 63 prósent á árunum 2010
til 2015,“ segir Böðvar Þórisson hjá
Hagstofu Íslands. – sg / sjá síðu 4

Píratar, Samfylking, Björt framtíð,
Viðreisn og VG hafa skipað fulltrúa
sína í hópa sem skipta með sér verkum í vikunni. Segja má að með því
séu stjórnarmyndunarviðræðurnar
orðnar formlegar.
„Hóparnir munu vinna næstu
daga og í þeirri vinnu mun koma
í ljós hvort af þessu samstarfi geti
orðið,“ segir Katrín Jakobsdóttir.

Katrín
Jakobsdóttir

„Auðvitað er það þannig að aðstæður í pólitíkinni eru þannig að nokkur

óvissa ríkir og því þurfum við að
halda vel á spöðunum framundan.
Þetta er ekki eins og þegar tveir
flokkar settust niður eftir kosningar
og mynduðu ríkisstjórn.“
Formenn allra flokkanna fimm
eru sammála um að gott andrúmsloft hafi verið á fundum helgarinnar
þar sem menn hafi almennt verið
lausnamiðaðir og vel hafi gengið að

Fréttablaðið í dag
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Stjórnmál Þingflokkur Pírata mun
setja fram tillögu í grasrót flokksins
í lok vikunnar um að slaka á kröfum
um að ráðherrar sitji ekki sem þingmenn á sama tíma. Þingflokkurinn
stendur allur á bak við þá tillögu.
Katrín Jakobsdóttir, formaður VG,
segir flokka ekki geta sagt öðrum
flokkum hvernig þeir skipa ráðherra
í ríkisstjórn.

ræða hin ýmsu mál. Þó sé það enn
í stefnu Pírata að flokkurinn setjist
ekki í ríkisstjórn þar sem ráðherrar
séu einnig þingmenn. Þessi stefna
þeirra kann að breytast á næstu
dögum sem fyrr segir.
„Það er mín skoðun að flokkar
geti ekki sett hverjir öðrum svona
skilyrði, það er bara þannig,“ segir
Katrín. – sa

Vertu laus við
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Skref í átt til stjórnarmyndunar

Hæg norðlæg átt og dálítil él austanlands, suðlægari og él norðvestanlands,
en annars léttskýjað. Frost yfirleitt 0 til 5
stig. sjá síðu 20

Ráðherrafé í
nýjar tölvur

stjórnsýsla Lilja Alfreðsdóttir
utanríkisráðherra hyggst nota rúmar
1,8 milljónir króna af sérstöku ráð
stöfunarfé sínu sem ráðherra í kaup
á tölvum fyrir ráðuneytið sjálft.
Í yfirliti yfir starfsemi ráðuneytisins
í október vísar Lilja til könnunar sem
Fréttablaðið sagði frá í vor og sýndi
mikla óánægju starfsmanna. Við því
mætti bregðast. Hún hafi ákveðið
að láta kaupa fartölvur fyrir þær
1.848.030 krónur sem eftir væru af
ráðstöfunarfénu.
„Þegar græjurnar koma í hús fá
stjórnendur ráðuneytisins það verk
efni að koma þeim í notkun með
réttum og sanngjörnum hætti,“ segir
í bréfi ráðherra. – gar

Lilja
Alfreðsdóttir
utanríkisráðherra.

 atrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna, gekk ákveðnum skrefum inn í hús Alþingis í gær til að ræða við fulltrúa fjögurra annarra flokka um
K
myndun nýrrar ríkisstjórnar. Síðar um daginn samþykktu þingflokkarnir fimm að hefja formlegar stjórnarmyndunarviðræður. Fréttablaðið/Eyþór

Hafði einu rjúpuna sem
hann veiddi sem kodda
Um 450 björgunarsveitarmenn víða af landinu leituðu um helgina að rjúpnaskyttu sem skilaði sér ekki til byggða. Maðurinn fannst heill á húfi í gærmorgun
eftir tvær nætur í snjóbyrgjum. Faðir hans kveðst þá hafa veinað af feginleik.
Þetta er í fyrsta skipti sem fjölskylduviðurkenning SOS er afhent. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Veitti SOS-viðurkenningu
SAMFÉLAG Frú Eliza Reid, vel
gjörðarsendiherra SOS, veitti í
gær Fjölskylduviðurkenningu
SOS Barnaþorpanna. Viður
kenningin féll Miðstöð foreldra
og barna í skaut fyrir ötult starf
í þágu fjölskyldna hér á landi.
Miðstöðin sérhæfir sig í tengsla

eflandi meðferð fyrir verðandi
foreldra og ungbörn.
Samtímis var eiginmaður Elizu,
Guðni Th. Jóhannesson forseti,
staddur á Landspítalanum í Foss
vogi. Þar fór fram minningarathöfn
um þá sem látist hafa í umferðar
slysum. – jóe

ÖLL BRAUÐ Á

25%

AFSLÆTTI

ALLA MÁNUDAGA
• Austurströnd 14
• Dalbraut 1
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 - 16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00

www.bjornsbakari.is

BJÖRGUN Ein fjölmennasta leitar
aðgerð Landsbjargar frá upphafi fór
fram um helgina er um 450 björg
unarsveitarmenn, frá nær öllum
landshornum, leituðu Friðriks Rúnars
Garðarssonar sem skilaði sér ekki til
byggða eftir rjúpnaveiði á Héraði á
föstudagskvöld.
Friðrik fannst heill á húfi fyrir
hádegi í gær. Álíka mannmargar leitir
hafa allar spannað lengra leitartíma
bil.
„Það bættist um metri af snjó við
á meðan við vorum að leita. Landið
var erfitt yfirferðar sökum þess auk
þess að mikið var um bratta, kjarr og
kletta,“ segir Sveinn Halldór Odds
son Zoëga, formaður svæðisstjórnar
á Austurlandi.
Rauði krossinn opnaði hjálparstöð
á Egilstöðum fyrir leitarmenn. Þar
gistu yfir hundrað manns.
„Það var strax tekin ákvörðun
um að hefja fjölmenna leit og sífellt
bætt í til að tryggja að á svæðinu
væri óþreytt fólk að leita,“ segir Þor
steinn Gunnarsson, upplýsingafulltrúi
Landsbjargar. „Menn voru ekki von
litlir um að hann fyndist á lífi.“
Friðrik var vel útbúinn að öðru leyti
en því að hann skorti fjarskiptatæki.
Hann gróf sig í fönn í tvær nætur. Með
honum í för var labradorhundur en
þeir héldu hita hvor á öðrum í mesta
kuldanum.
„Þetta var allur tilfinningaskalinn,“
segir Garðar Sigurvaldason, faðir Frið
riks Rúnars. Garðar var í Reykjavík
þegar hann fékk fréttir af leitinni á
föstudag og flaug austur morguninn
eftir. „Maður var agalega kvíðinn,
lystarlaus og ómögulegur. Hugur
manns flakkaði frá fullkominni björg
un yfir í það að maður myndi ekki sjá
hann aftur.“

Fjölskylda Friðriks Rúnars tók á móti honum við Landspítalann í Fossvogi eftir að
þyrla Landhelgisgæslunnar lenti með hann. FRÉTTABLAÐIÐ/FRIÐRIK ÞÓR

Maður hafði ímyndað sér hræðilega
hluti og gríðarlega ógnvekjandi verkefni framundan.
Garðar Sigurvaldason, faðir rjúpnaskyttunnar sem týndist og fannst.

Garðar var í stjórnstöðinni á Egils
stöðum þegar fréttin um fund sonar
hans barst þangað.
„Maður hafði ímyndað sér hræði
lega hluti og gríðarlega ógnvekjandi
verkefni fram undan. Sem betur fer
snerist það í eintóma hamingju. Ég
nánast „flikkflakkaði“ aftur á bak,
öskraði og veinaði,“ segir Garðar.
Það sem snart Garðar mest var að
vinir sonar hans flykktust á Egilsstaði.
Menn komu frá Dalvík, Akureyri, Sel

fossi, Vestmannaeyjum og Reykjavík
að ógleymdum þyrluskíðamönnum
úr Skíðadal. Markmið fararinnar var
að veiða rjúpu og það tókst. „Hann
veiddi eina rjúpu sem hann notaði
sem kodda í báðum snjóbyrgjunum,“
segir Garðar. johannoli@frettabladid.is

ÓKEYPIS ÁSTANZSKOÐUN Á

BREMSUM
hjá viðurkenndum þjónustuaðilum til 30. nóvember.

Bílatangi Ísafirði

KS Sauðárkróki

Bílaleiga Húsavíkur

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 81780 10/16

Bílaverkstæði Austurlands
Arctic Trucks
Toyota Akureyri

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Toyota Selfossi
Nethamar

Toyota Kauptúni
Bílageirinn
Toyota Reykjanesbæ

Okkur er annt um öryggi Toyota-eigenda í umferðinni
og viljum því bjóða þeim ókeypis ástandsskoðun á bremsum til 30. nóvember.

Auk þess verður 20% afsláttur* af bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum
sem og 10% afsláttur af vinnu.
Láttu okkur fara yfir bremsurnar og aktu af öryggi í vetur.

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

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

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

*Miðast við að ísetning fari fram hjá viðkomandi viðurkennda þjónustuaðila Toyota.

570-5070
460-4300
480-8000
420-6610
540-4900
440-8000
440-8000
481-1216
456-4580
455-4570
464-1888
470-5070
421-6901
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Engin vandamál - bara lausnir.
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Læknar tvisvar skoðað sjúkraskýrslur í óleyfi
HEILBRIGÐISMÁL Tvisvar á síðustu
tíu árum hefur það gerst að læknir
hefur skoðað sjúkraskýrslu einstaklings án þess að hafa til þess ástæðu.
Þetta kemur fram í svari Landspítalans við fyrirspurn Fréttablaðsins.
Fyrir skemmstu birti Persónuvernd ákvörðun í máli sem laut
að kvörtun fyrrverandi eiginkonu
læknis á spítalanum. Taldi konan
að hann hefði skoðað sjúkraskrá
hennar þrátt fyrir að hún hefði
bannað honum það. Skilnaður
þeirra hefði verið harkalegur og
læknirinn hefði í hyggju að nota
gögnin í annarlegum tilgangi. Læknirinn hafði skoðað skýrslu hennar í

Ólafur Baldursson,
framkvæmdastjóri
lækninga

fjórgang og hafði gildar skýringar í
þrjú þeirra skipta. Honum var veitt
áminning fyrir brot sitt af spítalanum. Ákvörðun Persónuverndar
fólst í því að fela spítalanum að setja
reglur um aðgang starfsmanna að
skýrslum fjölskyldumeðlima eða
fyrrverandi fjölskyldumeðlima.
„Á Landspítala gilda skýrar reglur

um aðgangsheimildir starfsmanna
að heilsufarsupplýsingum. Reglurnar eiga við um alla starfsmenn,
hvort sem þeir eru aðstandendur
sjúklinga eða ekki,“ segir Ólafur
Baldursson, framkvæmdastjóri
lækninga á spítalanum.
Gildir sú meginregla að starfsmaður skal aðeins leita eftir upplýsingum sem hann þarf í tengslum
við starf sitt, í þágu sjúklings eða
í öðrum lögmæltum tilgangi. Í
reglum spítalans er kveðið á um
aðgangsstýringu og eftirlit með
aðgengi starfsmanna að upplýsingum sem leita spítalans.
„Aðgangur heilbrigðisstarfs-

manns að heilsufarsupplýsingum í
sjúkraskrá er skráður hverju sinni
þannig að hægt er að rekja hverjir
hafa farið inn á hverja sjúkraskrá.
Sérstök eftirlitsnefnd með notkun
sjúkraskrár starfar við Landspítala
og annast hún í samstarfi við upplýsingatæknideild eftirlit með því
hvernig upplýsingar eru sóttar í
tölvukerfi spítalans og hvort það
sé í samræmi við gildandi aðgangsheimildir,“ segir Ólafur.
Brot á reglunum varða áminningu
eða brottrekstri úr starfi auk kæru
ef um lögbrot er að ræða. Persónuvernd hafa verið kynntar þessar
reglur spítalans. – jóe

Strangar reglur og aðgangsstýringar
eru á Landspítalanum um aðgang að
sjúkraskýrslum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fremst Norðurlanda í útflutningi
Útflutningur hefur aukist um meira en 80 prósent frá 2008 á Íslandi. Ísland er eina norræna landið þar sem
útflutningur eykst meira en í löndum ESB. Ísland flutti út fyrir 8,1 milljarð evra árið 2015.

Hörmungar í Aleppo. NORDICPHOTOS/AFP

Ekki sjálfsstjórn
fyrir Aleppo
sýrland Tillaga frá Sameinuðu

þjóðunum um að binda enda á
átökin í Aleppo með því að borgin
fái sjálfsstjórn hefur verið hafnað af
sýrlensku stjórninni að því er segir
á vef BBC.
Samkvæmt áætlun SÞ áttu uppreisnarmenn að halda austurhluta
Aleppo gegn því að draga stríðsmenn sína til baka. Utanríkisráðherra Sýrlands, Walid al-Muallem,
sem hitti sendinefnd SÞ í gær,
sagði hugmyndina brjóta í bága
við fullveldi Sýrlands. – gar

Merkel vill vera
fjögur ár enn
Þýskaland Angela Merkel tilkynnti í gær að hún myndi bjóða
sig fram fyrir Kristilega demókrata
til embættis kanslara í fjórða sinn
í Þýskalandi á næsta ári.
Engin mörk eru á því hve mörg
kjörtímabil þýskir kanslarar geta
setið. Bæti Merkel fjórða tímabilinu við mun hún jafna met
Helmuts Kohl sem var kanslari í
sextán ár. – us

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

Angela Merkel,
kanslari Þýskalands

Viðskipti Ísland er eina norræna
landið þar sem útflutningur eykst
meira en í löndum Evrópusambandsins samkvæmt nýrri skýrslu
frá hagstofum Norðurlandanna fimm
og OECD sem ber saman útflutningstölur Norðurlandanna.
Skýrslan er kostuð af Norrænu
ráðherranefndinni. Hún verður birt í
dag og helstu niðurstöður kynntar á
ráðstefnu í Kaupmannahöfn.
Útflutningur Norðurlanda er
sem fyrr ívið minni en útflutningur
aðildarríkja Evrópusambandsins.
Árið 2015 nam heildarútflutningur á
vörum og þjónustu á Norðurlöndum
557 milljörðum evra, sem er 38 milljörðum minna en árið 2012. Útflutningstölur eru hins vegar á hraðri
uppleið á Íslandi. Frá 2008 hefur
útflutningur á vörum og þjónustu til
alþjóðamarkaða aukist um meira en
80 prósent. Árið 2015 flutti Svíþjóð út
fyrir hæsta fjárhæð eða yfir 200 milljarða evra, Ísland flutti út fyrir minnst
eða 8,1 milljarð evra.
Böðvar Þórisson, skrifstofustjóri
fyrirtækjasviðs Hagstofu Íslands,
segir grunninn að þessari vinnu hafa
verið að eftir hrun fóru menn að sjá
að útflutningshneigð ríkja virtist hafa
áhrif á þróun vinnumarkaðar og hagkerfis eftir hrun.
„Ríkin sem voru með meiri útflutning voru líklegri til að ná bata hratt,"
segir Böðvar.
Böðvar bendir á að útflutningur hafi sérstaklega aukist á
Íslandi ef þjónusta er skoðuð. Á tímabilinu 2010 til 2014 jókst útflutningur
á þjónustu um 42 prósent – sem er
langtum meiri aukning en á hinum
Norðurlöndunum. Til samanburðar
jókst útflutningur á þjónustu í löndum Evrópusambandsins um 29 prósent. Útflutningur þjónustu var 48

Ferðaþjónustan
hefur komið inn
sem öflug atvinnuskapandi
grein eftir hrun.
Böðvar Þórisson,
skrifstofustjóri
fyrirtækjasviðs
Hagstofu Íslands

prósent af heildarútflutningi, samanborið við 37 prósent árið 2008.
„Við fórum í vinnu um að skoða
hvort Norðurlöndin væru ólík, og
niðurstaðan var að þetta eru misjöfn
lönd. Vöxturinn í þjónustu á Íslandi
hefur verið gríðarlegur, hann hefur
vaxið um 63 prósent á árunum 2010
til 2015,“ segir Böðvar.
Skýrslan sýnir að Ísland er það
Norðurlandanna sem er mest háð
útflutningi. Samtals flutti Ísland út
þjónustu fyrir 3,2 milljarða evra árið
2014, sem samsvarar 25 prósentum af
landsframleiðslu.
Bandaríkin eru mikilvægasti
útflutningsmarkaður íslenskra
fyrirtækja. Um 17 prósent af öllum
útfluttum vörum og þjónustu voru
seld til Bandaríkjanna árið 2014.
Um 23 prósent voru seld til Norðurlandanna árið 2013. Samgöngur og
ferðaþjónusta eru mikilvægustu
útflutningsgreinarnar í þjónustugeiranum og voru 70 prósent af öllum
þjónustuútflutningi Íslands árið 2014
í þessum tveimur greinum.
„Norðurlöndin eru mjög ólík. Á
Íslandi hefur bati á vinnumarkaði að
miklu leyti komið til af þjónustu við
ferðamenn. Sem dæmi var meðalfjöldi launþega í farþegaflutningum í
flugi árið 2015 2.600, samanborið við
1.900 launþega að meðaltali í fram-

Beltone Legend

™

Enn snjallara

heyrnartæki

Nýja Beltone Legend™ heyrnartækið tengist þráðlaust
beint í iPhone, iPad og iPod touch. Komdu í ókeypis
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki
lánað til reynslu.

HEYRNARSTÖ‹IN
Kringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

Þróun á útflutningi frá 2008-2015
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Samgöngur og ferðaþjónusta voru 70 prósent af öllum þjónustuútflutningi Íslands
árið 2014. Fréttablaðið/Ernir

leiðslu málma, sem er sami fjöldi og
bara atvinnugreinin þjónusta við
flug. Ferðaþjónustan hefur komið inn
sem öflug atvinnuskapandi grein eftir
hrun,“ segir Böðvar.
Þetta er í fyrsta sinn sem unnin er
ítarleg samanburðargreining á milli-

ríkjaviðskiptum með vörur og þjónustu frá Norðurlöndunum. Skýrslan
inniheldur einnig greiningu á stærð
og eignarhaldi norrænna fyrirtækja
sem byggja afkomu sína á útflutningi
á vörum og þjónustu.
saeunn@frettabladid.is

VW Golf

Trendline 1.4 TGI / MetanBensín / Beinskiptur

KJARAKAUP 2.890.000 kr.
Fullt verð: 3.190.000 kr.
Afsláttur

300.000 kr.

5 ára ábyrgð

Nú er tækifærið
að fá sér nýjan bíl!
VW Amarok

HEKLA býður einstök kjör á takmörkuðu magni nýrra sýningarbíla, reynsluakstursbíla og valdra
bíla frá Volkswagen, Skoda og Mitsubishi – allir með fimm ára ábyrgð! Kjarakaupin standa yfir
til jóla, eða á meðan birgðir endast, og eru bílarnir til sýnis hjá HEKLU Laugavegi 170-174.
Nýttu tækifærið og fáðu þér nýjan gæðabíl fyrir jólin. Hlökkum til að sjá þig!

Double Cab 2.0 TDI / Dísil / Beinskiptur*

KJARAKAUP 4.990.000 kr.

Afsláttur

850.000 kr.

Fullt verð: 5.840.000 kr.

MMC Outlander

Skoda Octavia G-Tec Ambition 1.4 TGI / MetanBensín / Beinsk. Afsláttur
KJARAKAUP 3.190.000 kr.

320.000 kr.

Fullt verð: 3.510.000 kr.

Intense / 4x4 / Dísil / Beinskiptur

KJARAKAUP 4.950.000 kr.

Afsláttur

640.000 kr.

Fullt verð: 5.590.000 kr.

VW Passat Highline 1.4 TSI / Bensín / Sjálfskiptur
KJARAKAUP 4.430.000 kr.
Fullt verð: 5.330.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

Skoda Rapid

Spaceback Ambition 1.2 TSI / Bensín / Beinsk.

KJARAKAUP 2.450.000 kr.

Afsláttur

440.000 kr.

Fullt verð: 2.890.000 kr.

Afsláttur

900.000 kr.

VW Cross Polo

1.2 TSI / Bensín / Sjálfskiptur

KJARAKAUP 3.190.000 kr.

Afsláttur

390.000 kr.

Fullt verð: 3.580.000 kr.

Hér er aðeins sýndur hluti af bílum í boði. Fullt verð er verð hvers bíls með aukabúnaði.
Aukabúnaður á myndum gæti verið annar en í auglýstum verðdæmum. *Fimm ára ábyrgð gildir ekki með atvinnubílum.
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Gjaldi ekki fyrir kjarabót
kjaramál „Ef skólastarf á ekki að
hrynja á næstu – ja, vikum í sumum
tilfellum, þarf einfaldan samning
sem felur í sér ríflegar launahækk
anir án þess að kennarar láti neitt í
staðinn fyrir þær,“ segir í opnu bréfi
níu grunnskólakennara úr fimm
skólum í Reykjavík til Dags B. Egg
ertssonar borgarstjóra.
Í bréfinu sem birt er í heild á Vísi
lýsa kennararnir áhyggjum af þeim
orðum borgarstjóra að nýr kjara
samningur við kennara verði liður
í heildstæðri umbótaáætlun.
„Ein af ástæðunum fyrir því að
staðan er komin í þann hnút sem
raun ber vitni er að allt of oft hafa
svokallaðar umbætur og/eða skipu
lagsbreytingar í skólunum verið
fléttaðar saman við kjör kennara,“
segir bréfinu til Dags.
Þá er samninganefnd sveitar
félaganna gagnrýnd. „Hefur það virst
aðaláhersla nefndarinnar þegar störf

21. nóvember 2016
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Kardínálum fjölgar um sautján

Grunnskólakennarar ræða við borgarstjóra í síðustu viku. Fréttablaðið/Eyþór

kennara og kjör eru annars vegar að
troða skólastarfinu í Excel-skjalið
sitt og láta kennara svo í raun greiða
fyrir umbæturnar með meiri vinnu
og smánarlegum launahækkunum
sem oftast eru keyptar dýru verði af
okkur kennurum sjálfum.“ – gar

Festingavörur
á frábæru verði!

A4 og A2
ryðfríar
skrúfur. Mikið úrval.

Chemfix
teinalím 345 ml

2.295

DOMAX
byggingarvinklar.
Mikið úrval af
festingavörum.

Bostik 7002
festifrauð
All season
750 ml

1.190

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

 rans páfi útnefndi um helgina sautján nýja kardínála en þar af eru þrettán sem mega taka þátt í páfakjöri
F
þegar þar að kemur. Aðeins kardínálar yngri en 80 ára hafa þar atkvæðisrétt. Þetta er í þriðja sinn á jafn
mörgum árum sem páfinn útnefnir kardínála. Ávallt hefur hann leitað mikið út fyrir Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Halda þarf bókum að
börnum til að efla læsi
Nýjar bókahillur hafa verið settar upp í Oddeyrarskóla á Akureyri í miðjum
skólanum sem liður í eflingu læsis. Aðstoðarskólastjóri segir mikilvægast að
kaupa nýjar bækur fyrir börnin í stað þess að verja peningum í umgjörðina.

Gjafakort

Borgarleikhússins
Gefðu töfrandi kvöldstund í jólagjöf!

Sérstök
jólatilboð

Ljúffengt leikhúskvöld
Gjafakort fyrir tvo ásamt
gómsætri leikhúsmáltíð fyrir
sýningu eða í hléi 12.950 kr.

Úti að aka
Gjafakort fyrir tvo á
gamanleik eins og þeir
gerast bestir

Blái hnötturinn
Miði fyrir tvo á þessa vinsælu
fjölskyldusýningu og
geisladiskur með tónlistinni

9.950 kr.

10.600 kr.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Menntamál Oddeyrarskóla var
gefin höfðingleg gjöf í síðustu viku frá
nemendum, fyrrum starfsmönnum
og foreldrum barna í skólanum; sér
smíðaðar bókahillur til að efla læsi.
Aðstoðarskólastjóri skólans segir
gjöfina ómetanlega og mikilvægt sé að
veita fjármunum beint til að efla læsi í
grunnskólum landsins.
Bókahillurnar eru fimm og eru mið
svæðis í skólanum. Mynda þær orðið
„lestu“ og er ætlað að halda bókum nær
börnum en áður.
„Við hefðum ekki getað með nokkru
móti gert þetta fyrir það fjármagn sem
okkur er útdeilt. Því söfnuðu nem
endur og foreldrar ásamt fyrrverandi
starfsfólki við skólann peningum til að
láta sérsmíða bókahillurnar og kaupa
nýjar bækur fyrir börnin," segir Rann
veig Sigurðardóttir aðstoðarskóla
stjóri.
Bókahillurnar voru formlega vígðar
á degi íslenskrar tungu síðastliðinn
miðvikudag. Börnin fengu sjálf að velja
hvaða bækur voru keyptar í hillurnar
svo líklegast sé að þær höfði til þeirra.
„Þetta er það sem skiptir mestu máli,
að börnin fái nýjar bækur sem þau vilja
lesa. Þannig aukum við læsið í skólum
landsins, en til þess þarf fjármagn frá
hinu opinbera,“ bætir Rannveig við.
Fréttablaðið sagði frá því 17. nóvem

Bókahillurnar voru settar upp á degi íslenskrar tungu. Fréttablaðið/Auðunn

Þetta er það sem
skiptir mestu máli,
að börnin fái nýjar bækur
sem þau vilja
lesa.
Rannveig Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri Oddeyrarskóla

ber að þriðjungur barna næði ekki
viðmiðum um lesfimi og því brýnt að
efla læsi grunnskólabarna. Verkefni
menntamálaráðherra um að auka læsi
barna var liður í því.
Veittir voru tugir milljóna í kynn
ingarstarf herferðar menntamálaráð
herra. Auglýsingastofan Árnasynir
fékk til að mynda rúmar sjö milljónir
og umboðsskrifstofan Prime fékk
fimm milljónir króna en ástæða þess
er söngur Ingólfs Þórarinssonar, oft
kenndur við Veðurguði, á læsislaginu
svokallaða. sveinn@frettabladid.is

Hagspá Landsbankans
Vandi fylgir vegsemd hverri

Fundur í tilefni af útgáfu Þjóðhags, ársrits Hagfræðideildar Landsbankans, verður haldinn
í Silfurbergi í Hörpu, miðvikudaginn 23. nóvember kl. 8.30-10.00.

Stoðirnar þrjár
Aukning útflutningsverðmætis milli 2009 og 2015

Ferðaþjónusta 214 ma. kr.
Stóriðja 67 ma. kr.
Sjávarafurðir 56 ma. kr.

Dagskrá fundar

Pallborðsumræður

Daníel Svavarsson,
Steinþór Pálsson,
bankastjóri Landsbankans, forstöðumaður Hagfræðideildar Landsbankans,
ávarpar fundinn.
kynnir þjóðhags- og
verðbólguspá bankans.

Halldór Kristinsson,
deildarstjóri Eignastýringar Landsbankans,
fjallar um stöðu og horfur
á skuldabréfamarkaði.

Fundarstjóri er Sveinn Þórarinsson, sérfræðingur hjá Hagfræðideild Landsbankans.
Skráning á landsbankinn.is.

Landsbankinn

#hagspa

landsbankinn.is

410 4000

Ólafur Jóhannsson,
forstöðumaður hlutabréfasjóða hjá Landsbréfum, fjallar um horfur
á innlendum hlutabréfamarkaði árið 2017.

Jón Björnsson,
forstjóri Festi.
Ólafur Sigurðsson,
framkvæmdastjóri
lífeyrissjóðsins Stafa.
Svanhildur Nanna
Vigfúsdóttir, fjárfestir.
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Fimmta mannskæðasta lestarslys í sögu Indlands er 115 létust
INDLAND Minnst 115 eru látnir og
um 150 slasaðir eftir að lest fór
út af sporinu í norðurhluta Uttar
Pradesh-héraðs á Indlandi í gær.
Fjöldi látinna jókst jafnt og þétt í
allan gærdag. Líklegt er talið að sú
þróun gæti haldið áfram í dag.
Björgunarmenn unnu allan
daginn í gær að því að draga lík
og slasaða úr vögnunum fjórtán
sem fóru af sporinu. Slysið varð
skammt frá þorpinu Pukhrayan.
Uttar Pradesh er í norðurhluta
Indlands við landamærin að
Nepal.
Orsök slyssins er ókunn en indverskir miðlar, þar á meðal Times
of India, hafa gert því skóna að

Lestarkerfi Indlands er
hið þriðja lengsta í heimi og
brúkað af um 22 milljónum
farþega daglega.

sködduðum teinum hafi verið um
að kenna. Slysið átti sér stað klukkan þrjú að nóttu að staðartíma.
Farþegar sem komust lífs af lýsa
því hvernig þeir hrukku upp með
andfælum við mikið högg. Sjónin
sem blasti við þeim í birtingu hafi
verið skelfileg. Flestir hinna látnu

voru í fremstu tveimur vögnunum
en þeir ultu þegar lestin fór út af
sporinu.
Hluti vagnanna er afar illa farinn
sem gerir björgunarmönnum erfitt
um vik með að komast að hinum
særðu. Klippum hefur verið beitt
en illa hefur gengið að láta þær ná
í gegnum vagnana.
Slysið er fimmta mannskæðasta
lestarslys í sögu Indlands. Lestarkerfi landsins er hið þriðja lengsta
í heimi og brúkað af um 22 milljónum farþega daglega. Mörg þúsund manns deyja í slysum tengdum lestum ár hvert og til dæmis
fórust rúmlega 27.500 í slíkum
slysum árið 2014. – jóe

Lestarslys eru tíð á Indlandi og dauðsföll tengd lestum algeng.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Viðhaldsféð dugir hvergi nærri

Á síðustu þremur árum hefur náðst að sinna fjórðungi þeirrar viðhaldsþarfar bygginga LSH sem verkfræðistofa
taldi aðkallandi 2013. Fjárskortur er skýringin sem fyrr þó gefið hafi verið í miðað við áratugina á undan.
Blæðing í slitlagi. Fréttablaðið/Pjetur

Varað við
vegum á
Austurlandi

samgöngur Vegagerðin hefur varað
við efni sem brotnar upp úr slitlagi á
vegum á Austurlandi.
„Vegfarendur á milli Egilsstaða og
Norðfjarðar eru varaðir við mögulegum slitlagsblæðingum og að
slitlagskögglar sem brotna af bílum
geta verið varasamir, sérstaklega er
varað við kaflanum milli Eskifjarðar
og Norðfjarðar,“ segir í tilkynningu
á vef Vegagerðarinnar. Mikilvægt
sé að draga úr hraða þegar bílar mætast. „Skoðið dekkin áður en haldið er
í langferð og hreinsið með dekkjahreinsi ef vart verður við tjöru.“ – gar

Send heim og
svalt til bana
NOREGUR Norska lögreglan hefur
sektað borgaryfirvöld í Ósló um 2
milljónir norskra króna, eða um 26
milljónir íslenskra króna, fyrir að hafa
ekki kortlagt þörf konu fyrir heimahjúkrun eftir að hún var send heim af
sjúkrastofnun. Konan svalt til bana og
fannst ekki fyrr en 16 dögum eftir að
hún lést.
Konan var flutt heim af sjúkrastofnuninni í janúar 2015. Hún fannst
látin á heimili sínu haustið 2015 og
var dánarorsökin vannæring.
Borgaryfirvöld eiga nú í viðræðum
við lögregluna um upphæð sektarinnar. – ibs

Ingólfur Þórisson,
framkvæmdastjóri
rekstrarsviðs LSH

ingarnar voru sveltar áratugum
saman. Það hefur því safnast upp
mikill hali sem við erum að vinna
niður,“ segir Ingólfur og bætir við
að alls ekki sé um sparnað að ræða
því viðhaldsþörfin hverfur ekki.
Ódýrast sé til lengdar að sinna viðhaldi bygginga jafnt og þétt árlega.
„Ef viðhald er dregið lengi er
hætta á lekum og þar með til-

heyrandi skemmdum innanhúss
og möguleika á mygluvexti innan
bygginganna. Það er ekki þar með
sagt að allur mygluvöxtur sé vegna
þess að viðhald hefur ekki verið
viðunandi, við höfum líka dæmi
um að ný hús hafa verið það illa
byggð að raki hefur safnast upp í
þeim og mygla gert vart við sig,“
segir Ingólfur. svavar@frettabladid.is

Sælkeraverslun
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Það hefur því
safnast upp mikill
hali sem við
erum að vinna
niður.

Jólahumar

FIÐ

1á0
ra

Viðgerðir á Landakoti standa yfir og eru langt komnar í þessum áfanga. Fréttablaðið/Vilhelm

N
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heilbrigðismál Vegna fjárskorts
hefur aðeins reynst mögulegt að
sinna fjórðungi þess utanhússviðhalds sem verkfræðistofan
Efla taldi aðkallandi á byggingum
Landspítalans árið 2013 – alls 70
talsins.
Árið 2013 vann verkfræðistofan
Efla fyrir Landspítala úttekt á öllu
húsnæði spítalans, viðgerðarþörf og áætlaði kostnað. Sett var
upp þriggja ára viðhaldsáætlun.
Skýrslan náði aðeins til utanhússviðhalds bygginga en Landspítali hefur notað þessa úttekt
sem grunn í sinni áætlanagerð
síðustu árin, en vegna fjárskorts
ekki komist nándar nærri eins
hratt í verkefnin og áætlun Eflu
gerði ráð fyrir.
Með úttektinni taldi Efla að
komin væri þokkaleg heildarmynd á ástand mannvirkja í eigu
Landspítala, og kostnaðurinn
metinn á þrjá milljarða króna að
núvirði.
I n g ó l f u r Þ ó r i s s o n , f ra m kvæmdastjóri rekstrarsviðs LSH,
segir að 300 milljónir hafi verið
settar í utanhússviðhald árin
2014, 2015 og 2016. Það sé um
þriðjungur þess sem tiltekið var í
úttekt Eflu en myndin hafi breyst
nokkuð síðan. Einstakar viðhaldsaðgerðir hafa reynst umfangsmeiri en reiknað var með. „Ætli
svona fljótt á litið megi ekki áætla
að við höfum náð um fjórðungi af
því sem lagt var upp með,“ segir
Ingólfur sem áréttar að skýrslan
nái í engu til viðhaldsþarfar
innanhúss.
„Fjárframlag til viðhalds á Landspítala hefur verið aukið töluvert síðustu þrjú árin, en það er
eftir langt tímabil þar sem bygg-

KVERS

Aðeins
9.900 kr. kg.
Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is |
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Segir nefndarskipun ráðherra dæmi um glataða stjórnsýslu
Ólafur Stephensen,
framkvæmdastjóri
Félags atvinnurekenda

það fyrsta klúðrar ráðherra formlegu hliðinni með að vera mánuði of
seinn að skipa hópinn. Þegar hann
hefur svo skipað í nefndina kemur í
ljós að hann hefur hunsað mikilvæga
hagsmunaaðila, til að mynda Félag
atvinnurekenda sem hefur haft sig
hvað mest í frammi í þessari umræðu
um landbúnaðarmál.“

16 - 3 3 8 3 - H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Landbúnaður Ólafur Stephensen,
formaður Félags atvinnurekenda,
gagnrýnir harðlega skipun Gunnars
Braga Sveinssonar landbúnaðarráðherra í samráðshóp um endurskoðun
búvörusamninga. Bændasamtök
Íslands eiga þrjá fulltrúa og atvinnuvegaráðuneytið fimm af tólf fulltrúum í nefndinni.
„Þetta er glötuð stjórnsýsla. Við
atkvæðagreiðslu í þinginu kom fram
vilji þingsins að efna til þjóðarsamtals um stefnu í landbúnaðarmálum
með því að kalla til breiðan hóp hagsmunaaðila til að móta stefnuna upp á
nýtt í breiðri sátt,“ segir Ólafur „Fyrir

Facebook og WhatsApp eru vinsæl
snjallforrit. Nordicphotos/AFP

Sífellt færri
prófa ný
snjallforrit
Tækni Færri prófa ný snjallforrit
fyrir síma (e. app) og neytendur
halda sig við að nota þau forrit sem
þeir eru nú þegar með. Þetta eru
niðurstöður sem greiningardeild
hugbúnaðarfyrirtækisins Adobe
hefur birt.
Á meðal helstu niðurstaðna sem
greiningardeildin komst að er að
tuttugu prósent fleiri snjallforrit
voru gefin út á öðrum ársfjórðungi
þessa árs en á sama tímabili árið
2015. Hins vegar fjölgaði sóttum
forritum einungis um sex prósent.
Þá segir í niðurstöðunum að
fimm af hverjum tíu snjallforritum
séu opnuð að meðaltali sjaldnar en
tíu sinnum eftir að neytandi hefur
halað þau niður í síma sinn. Þar af
eru tvö af hverjum fimm einungis
opnuð einu sinni.
Niðurstöðurnar byggja á 290
milljörðum heimsókna á yfir sextán
þúsund vefsíður og á niðurhalstölum 85 milljarða snjallforrita. – þea

Í tilkynningu frá atvinnuvegaráðuneytinu þann 21. október síðastliðinn
segir að kveðið sé á um í lögunum að
tryggja skuli aðkomu afurðastöðva,
atvinnulífs, bænda, launþega og neytenda að endurskoðuninni. Afurðastöðvar eiga hins vegar engan fulltrúa
í nefndinni.
„Þegar ráðherra samþykkir að veita
launþegahreyfingunni tvo fulltrúa
fjölgar hann í nefndinni úr sjö í tólf.
Samt sem áður er ekki pláss í nefndinni fyrir talsmenn innflytjenda landbúnaðarafurða. Atvinnulífið situr
eftir með aðeins einn fulltrúa,“ segir
Ólafur. – sa

Fulltrúar bænda eiga þrjá fulltrúa í nefndinni. Fréttablaðið/GVA

FAR ÞEGASPÁ
K E F L AV Í K U R F L U G VA L L A R 2 0 1 7

M O R G U N F U N D U R I S AV I A
— F E R Ð A ÞJ Ó N U S TA N Á R I Ð U M K R I N G
Isavia boðar til morgunfundar þann 23. nóvember næstkomandi í Þingsölum á Hótel Reykjavík Natura kl. 8:30.
Á fundinum verður kynnt farþegaspá Isavia fyrir Keflavíkurflugvöll fyrir árið 2017, farið yfir framkvæmdir á flug
vellinum og þróun ferðaþjónustunnar í nánustu framtíð. Í spánni kemur m.a. að aukning ferðamanna yfir vetrartímann
verður mun meiri en áður hefur verið sem staðfestir að ferðaþjónustan á Íslandi er orðin að heilsársatvinnugrein.
Dagskrá
— Björn Óli Hauksson,
forstjóri Isavia ávarpar fundinn
FA R Þ EG A S PÁ 2 0 1 7
— Hlynur Sigurðsson,
framkvæmdastjóri Viðskiptasviðs Keflavíkurflugvallar

Stephen Hawking. NORDICPHOTOS/AFP

Jörðin ónýt
eftir þúsund ár
Eðlisfræðingurinn Stephen Hawk-

ing lítur ekki björtum augum á möguleika okkar jarðarbúa til lengri tíma.
Að því er segir á vef danska dagblaðsins Politiken sagði Hawking í fyrirlestri í Oxfordháskóla, þar sem hann
er prófessor, að jörðin verði óbyggileg
eftir eitt þúsund ár.
Mun Hawking hafa spáð því að
loftslagsbreytingar, stríð, mengun,
vírusar og önnur óáran af mannavöldum nauðbeygi mannkynið til
að leggja undir sig aðra hnetti – ef
Homo sapiens eigi að lifa af sem
tegund. Reyndar hafa vísindamenn
þegar augastað á plánetunni Proxima
b sem er á braut um stjörnuna Alpha
Centauri.
Hawking segir að jörðin gæti enst
okkur meira en áðurnefnd eitt þúsund ár, jafnvel tíu þúsund ár en að
útkoman sé nánast óumflýjanleg. – gar

FJÁ R F E S T I N G A R O G F R A M K VÆ M D I R
Á K E F L AV Í K U R F LU G V E L L I 2 0 1 7
— Guðmundur Daði Rúnarsson,
framkvæmdastjóri Tækni og eignasviðs Keflavíkurflugvallar
FYRIRSPURNIR ÚR SAL
Í M I K LU M M E Ð BY R G E T U R V E R I Ð Ó K Y R R Ð
— Helga Árnadóttir,
framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar
LOKAORÐ
— Björn Óli Hauksson
Boðið verður upp á kaffi og létta morgunhressingu.

SKR ÁNING Á FUNDINN FER FR AM Á:
I S AV I A . I S/ M O R G U N F U N D U R

VELKOMIN HEIM

Vertu með þínum nánustu um jólin
Að sakna er að elska. Þegar söknuðurinn verður óbærilegur er gott að geta
gefið ástinni byr undir báða vængi og boðið fólkið sitt velkomið heim.
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Afþreyingarkerfi í hverju sæti

Hægt að nota og safna Vildarpunktum um borð
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Án drauma

21. nóvember 2016

MÁNUDAGUR

Halldór

D

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Það þarf að
leita leiða til
þess að vinna
með einstaklinga fremur
en vandamál
og byggja fólk
upp til lengri
tíma fremur
en að fleyta
því yfir versta
hjallann
hverju sinni.

áið er allt án drauma / og dapur heimurinn“, segir í Barni náttúrunnar eftir
Halldór Laxness. Það er bók uppfull af
sannindum og speki eins og títt er með
góðar bækur sem bera með sér aflið
til þess að gera okkur að betri manneskjum. Vonandi vilja allir verða betri manneskjur.
Það er gott og göfugt markmið í lífinu.
Í síðasta helgarblaði Fréttablaðsins var viðtal Kristjönu Guðbrandsdóttur blaðakonu við konu sem er án
efa góð manneskja. Hún heitir Vilborg Oddsdóttir,
félagsráðgjafi og þroskaþjálfi, starfar hjá Hjálparstofnun kirkjunnar en er af mörgum kölluð „naglinn“
vegna þess að hún er stöðugt að brjóta sér nýjar leiðir
til þess að aðstoða fólk við að losa sig úr fátæktargildrunni. Í kjallara við Grensásveginn tekur hún á móti
fólki sem er við það að missa vonina um betra líf og
byggir það upp til að sigrast á erfiðleikum sínum og
rjúfa vítahring fátæktargildrunnar.
„Dáið er allt án drauma / og dapur heimurinn.“ Þessi
orð komu upp í hugann við það að lesa um nálgun Vilborgar fyrir skjólstæðinga sína. Hennar nálgun gengur
nefnilega út á að vera með einstaklingsmiðaða þjónustu og hlusta eftir draumum þeirra sem leita til samtakanna eftir aðstoð. Blása lífi í drauma fólks og vonir,
byggja það upp til þess að gera því kleift að skapa sér
betra líf og rjúfa vítahring fátæktarinnar.
Þegar vel tekst til er ávinningurinn gríðarlegur og
ekki einvörðungu bundinn við þá manneskju sem
eignast betra líf, þó að slíkt sé auðvitað markmiðið, og
fullnægjandi áfangi í sjálfu sér. Árangurinn skilar sér
líka til samfélagsins í formi skattgreiðslna og að viðkomandi einstaklingur og mögulega fjölskyldur þeirra
eru ekki lengur háð hinu opinbera um framfærslu og
skammtímalausnir með umtalsverðum kostnaði.
„Hér er ég ekki bundin af kerfinu,“ segir Vilborg um
það að starfa fremur innan Hjálparstofnunar kirkjunnar en á vegum hins opinbera eða borgarinnar og
hún bætir við: „Ég get hjálpað fólki með víðtækari
úrræðum. Ég get gert meira.“ Þetta er umhugsunarefni fyrir okkur öll því þetta felur það í sér að innan
kerfisins getur hún ekki gert nóg. Það segir okkur að
við sem stöndum að baki því kerfi sem er svo stjórnað
af stjórnmála- og embættismönnum þurfum að gera
betur. Það þarf að leita leiða til þess að vinna með einstaklinga fremur en vandamál og byggja fólk upp til
lengri tíma fremur en að fleyta því yfir versta hjallann
hverju sinni.
Innan kerfisins starfar fjöldinn allur af góðum
manneskjum en því miður virðist staðan vera þannig
að þetta góða fólk er bundið af takmörkunum kerfisins. Takmörkuðu fjármagni, takmörkuðum tíma og
takmörkunum reglugerða og skammtímahugsunar.
Því væri óskandi að samfélagið og stjórnmálin legðu
hlustir við því sem Vilborg hefur að segja, því það er
mikilvægt. Því þeim mun fleiri einstaklinga sem við
byggjum upp til betra lífs fyrir tilstilli drauma þeirra,
þeim mun betra samfélag munum við öll eiga og þá
verður vonandi ekki dapur heimurinn hjá nokkurri
manneskju í litlu en efnuðu landi.
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Frá degi til dags
Fyrsta prófið?
Þingflokkur Pírata ætlar að óska
eftir því að grasrót flokksins
breyti um stefnu til að hægt sé að
koma þessari ríkisstjórn á koppinn. Það sem þeir hafa áður kallað
„ófrávíkjanlega kröfu“ mun nú
kallast skoðun sem hægt er að
eiga við. Píratar hafa viljað að ráðherrar segðu af sér þingmennsku
sinni til að efla þingræðið í
landinu. En nú á að breyta þessu.
Þeir kjósendur sem kusu Pírata
til að efla þingræðið í landinu
verða því að bíta í það súra epli
að flokkurinn ætli sér líklega að
skipta um stefnu, tæpum mánuði
eftir kosningar.
Völd og valdaleysi
Ríkisstjórnarflokkarnir
gömlu, Framsóknarflokkur og
Sjálfstæðisflokkur, munu ef
þessi ríkisstjórnarmyndun ber
árangur, verða einir í minnihluta
á næsta kjörtímabili. Fylgismenn
þeirra auk núverandi og fyrrverandi þingmanna flokkanna
hafa keppst við að finna þessum
fimm flokkum allt til foráttu
síðustu daga. Er það nema von að
flokkum, sem hafa verið bróðurpartinn af síðasta aldarfjórðungi
saman í ríkisstjórn, sé í nöp við
þetta fyrirkomulag. Það gæti
orðið áhugavert að sjá flokkana tvo reyna að vinna saman í
stjórnarandstöðu, þegar engin
völd eða stólar halda þeim samstilltum. Ætli sami samhljómur
verði með þeim í minnihluta og í
meirihluta? sveinn@frettabladid.is

Helgihaldið í RÚV

K

Þorvaldur
Víðisson
biskupsritari

Helgihald
sunnudagsins skartar
gjarnan
fjölbreyttri
tónlist,
framúrskarandi kórum,
organistum
og hljóðfæraleikurum.

irkjunnar fólk á Íslandi hefur væntingar til RÚV. Það
æskir þess að útvarp allra landsmanna sé vettvangur miðlunar frá helgum og stórhátíðum kristninnar.
Ekki er langt síðan útvarpsstjóri og dagskrárstjóri Rásar
eitt brugðust vel við þessu ákalli og ákváðu að halda á dagskrá rótgrónum dagskrárliðum Rásar eitt, morgunbæn og
helgihaldi sunnudagsins. Til viðbótar við morgunbænina
er nú tvinnuð útlegging á orði dagsins, sem áður var að
kvöldi. Biskupsstofa hefur að beiðni stjórnenda RÚV tekið
að sér að skipuleggja þessa dagskrárliði í samstarfi við dagskrárstjóra. Í því samstarfi höfum við unnið að því að bæta
útvarpsefnið og gera það aðgengilegra. Biskupsstofa er í
góðum tengslum við söfnuði kirkjunnar, innan þjóðkirkju
og utan, við að sinna þessu mikilvæga verkefni. Helgihald
sunnudagsins skartar gjarnan fjölbreyttri tónlist, framúrskarandi kórum, organistum og hljóðfæraleikurum og
útleggingu á kærleiksboðskap kristninnar sem á erindi við
hverja manneskju.
Þjóðkirkjan ber þær skyldur umfram aðra kristna
söfnuði á Íslandi að tryggja þjónustu um land allt.
Kirkjunni ber að þjóna fólki jafnt í miðborg Reykjavíkur
sem í hinum dreifðu byggðum landsins og þær skyldur
axlar hún. Það er fólkið í hverri sókn sem ber uppi starf
kirkjunnar. Því má segja að kristin kirkja sé ein stærsta
sjálfboðaliðahreyfingin á Íslandi. Kirkjunnar fólk er stöðugt að eflast að fagmennsku og fjölbreytileika. Sem dæmi
um það má líta til framtaks Hjálparstarfs kirkjunnar sem
hefur að leiðarljósi í öllu sínu starfi, innanlands og utan,
að styðja fólk til sjálfshjálpar. Fram undan er jólasöfnun
Hjálparstarfs kirkjunnar sem hefst með guðsþjónustu í
Hallgrímskirkju í upphafi kirkjuársins, á fyrsta sunnudegi í aðventu, 27. nóvember nk. kl. 11. Frá því helgihaldi
verður útvarpað í RÚV allra landsmanna, á Rás eitt.
Fólkið í kirkjunni sækist m.a. eftir þeirri andlegu næringu sem kirkjan hefur upp á að bjóða. Sú næring veitir
frið í órótt hjarta, von þar sem vonleysi blasir við, trú
þegar tilgangur lífsins virðist vandséður og kærleika þegar
napurt er. Starfið eflir félagsauðinn og gerir samfélagið
betra í sveit og borg. Samstarf kirkju og RÚV er dýrmætt í
þessu ljósi og þakkarvert að RÚV skuli vera farvegur hins
góða boðskapar. Það er eins með helgihaldið og aðra góða
dagskrárliði RÚV að unnt er að nálgast þá í hlaðvarpinu.
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Sigurvegari Valgerður er hér brosmild enda verið að tilkynna henni um sigur í fyrsta bardaga hennar á ferlinum mynd/árni torfason

Ég gat ekki hætt að brosa
Valgerður Guðsteinsdóttir varð um helgina fyrsta íslenska konan til þess að keppa sem atvinnumaður í
hnefaleikum. Atvinnumannsferill hennar fer vel af stað því hún var með mikla yfirburði í bardaganum.
Hún ætlar sér stóra hluti eða sjálfan heimsmeistaratitilinn. Valgerður hefur æft hnefaleika í rúm sex ár.
hnefaleikar „Mér líður rosalega
vel. Mjög sátt eftir góða uppskeru,“
segir Valgerður Guðsteinsdóttir
himinlifandi er íþróttadeild heyrði
í henni frá Svíþjóð í gær. Hún var þá
enn í sjöunda himni eftir frábæra
byrjun á atvinnumannsferli sínum.
Hún mætti þá hinni sænsku
Angelique Hernandez sem var að
keppa sinn þriðja atvinnumanns
bardaga. Hún hafði unnið einn bar
daga og tapað einum. Annað tapið
kom í Stokkhólmi á laugardag því
hún átti aldrei möguleika gegn val
kyrjunni frá Íslandi.

Mikill andlegur undirbúningur
Það var ekki að sjá neitt stress á
okkar konu sem tók strax völdin í
bardaganum og kýldi Hernandez
niður í fyrstu lotu. Yfirburðir Val
gerðar héldu áfram út bardagann og
hún vann yfirburðasigur á stigum.
„Það er búinn að vera langur and
legur undirbúningur og stífar æfing
ar síðustu vikur. Þetta er ákveðinn
léttir og mér líður vel að hafa upp
skorið nákvæmlega eins og ég vildi,“
segir Valgerður en það var ekkert
stress í henni í Stokkhólmi.
„Mér leið mjög vel er ég labbaði
inn í hringinn. Ég var ótrúlega glöð
og gat ekki hætt að brosa. Ég var svo

Valgerður æfir 2-3 á dag. mynd/snorri björnsson

ánægð yfir því að þetta væri loksins
að gerast. Það var smá jákvætt stress
sem vann með mér,“ segir Valgerður
og skellir upp úr er hún rifjar upp
þessa eftirminnilega stund.
„Allar loturnar gengu mjög vel og
ég er yfir mig ánægð að hafa sýnt
svona góða frammistöðu. Ég kýldi
hana tvisvar niður. Það skipti mig
engu máli hvort ég kláraði hana á
stigum eða rothöggi. Það sem mér
fannst skipta máli var að sýna góða
frammistöðu.“
Eins og gefur að skilja var mikið
spennufall eftir bardagann en
hvernig hélt hún upp á sigurinn?

„Við fórum út að borða. Ég fékk
mér góða nautasteik og sósu. Það
hefur verið lítið um sósur síðustu
vikur. Svo var bara slakað á áður en
ég sofnaði vel. Það var mjög gott.“

Elskar áskoranir
Valgerður er 31 árs gömul og er
búin að æfa hnefaleika síðan í lok
ársins 2009. „Ég sá að þetta var
íþrótt sem myndi henta mér vel.
Þetta er spennandi og krefjandi
íþrótt. Allt sem fær mig til að vaxa
finnst mér heillandi. Ég reyni að
taka áskorunum,“ segir Valgerður
en hún spilaði fótbolta sem barn

en svo ekkert þar til hún fór í hnefa
leikana.
Hún þreytti ellefu áhugamannabar
daga á sex árum og það gekk vel hjá
henni. Valgerður sá þá að hún hefði
erindi í að fara lengra í íþróttinni.
„Ég er búinn að hugsa alvarlega
um þetta í tvö ár. Það krefst mikils
undirbúnings ef maður vill gera
þetta vel og þá er betra að bíða
aðeins og vanda til verka. Ég er að
æfa mjög mikið. Tvisvar og stundum
þrisvar á dag. Ég reyni samt að æfa
skipulega og skynsamlega. Ég er líka
í tveimur störfum þannig að þetta
tekur allan minn aukatíma,“ segir
Valgerður sem er gift en barnlaus.
Þau hjónin eru með hund sem Val
gerður segist ætla að sinna vel er
hún kemur heim. Eiginmaðurinn
var með henni úti er hún keppti.
„Hann er spenntur þegar ég keppi
en hann veit alveg hvað ég get. Hann
hefur því ekki miklar áhyggjur af
mér í hringnum.“
Valgerður á sér stóra drauma og
fer ekkert leynt með það. „Ég er
búin að sýna mig og sanna og held
að ég eigi að fá góðan bardaga næst.
Ég ætla mér alla leið í þessu og það
er heimsmeistaratitill. Ég á alveg
góðan möguleika á því. Ég hef mikla
trú á mér.“ henry@frettabladid.is

Kolbeinn gengur inn í hringinn.

Enn og aftur
rothögg

hnefaleikar Þungavigtarkappinn
Kolbeinn Kristinsson er enn ósigr
aður í átta bardögum.
Kolbeinn mætti að þessu sinni
Archil Gigolashvili og Georgíu
maðurinn hafði ekkert að gera í
hringinn gegn Garðbæingnum.
Kolbeinn mun stærri og með lengri
faðm. Kolbeinn nýtti sér stunguna
vel til að halda Georgíumanninum
frá sér og í annarri lotu kom Kol
beinn þungu skrokkhöggi á Gigol
ashvili sem felldi hann. Hann komst
ekki á fætur fyrr en dómarinn hafði
blásið bardagann af. Kolbeinn vann
því á tæknilegu rothöggi.
„Ég og þjálfararnir mínir vorum
búnir að leggja upp það plan að
vinna með vinstri stunguna og nýta
hana til að stilla upp fyrir skrokk
högg. Sú áætlun gekk óaðfinnanlega
upp því strax í fyrsta skrokkhögginu
fór hann á hné og lét telja sig úr bar
daganum. Hann vildi greinilega ekki
meira,“ sagði Kolbeinn. – hbg
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Enska úrvalsdeildin

Úrslit 12. umferðar 2016-17

Man. Utd. - Arsenal

1-1

Stoke - Bournemouth

0-1

1-0 Juan Mata (68.), 1-1 Olivier Giroud (89.).

0-1 Nathan Ake (26.)

Southampt. - Liverpool 0-0
C. Palace - Man. City

1-2

Watford - Leicester

2-1

Sunderland - Hull

3-0

Everton - Swansea

1-1

0-1 Yaya Toure (39.), 1-1 Connor Wickham
(66.), 1-2 Yaya Toure (83.).

1-0 Etienne Capoue (1.), 2-0 Roberto Per
eyra (12.), 2-1 Riyad Mahrez, víti (15.).

1-0 Jermain Defoe (34.), 2-0 Victor Ani
chebe (62.), 3-0 Victor Anichebe (84.).

0-1 Gylfi Þór Sigurðsson, víti (41.), 1-1 Seam
us Coleman (89.)

Tottenham - West Ham 3-2
0-1 Michail Antonio (24.), 1-1 Harry Winks
(51.), 1-2 Manuel Lanzini, víti (68.), 2-2 Harry
Kane (89.), 3-2 Harry Kane, víti (91.).

Middlesbrough - Chelsea0-1
0-1 Diego Costa (41.).

West Brom - Burnley

Lokaleikur umferðarinnar fer fram klukkan
20.00 í kvöld og verður í beinni útsendingu
á Stöð 2 Sport.

Staðan
FÉLAG

L

Chelsea
12
Liverpool 12
Man. City 12
Arsenal
12
Tottenham 12
Man. Utd. 12
Everton
12
Watford
12
B’mouth
12
S’ton
12
11
Burnley
WBA
11
Stoke
12
Leicester 12
M’brough 12
Crystal P. 12
West Ham 12
Hull
12
Sunderland 12
Swansea
12

U
9
8
8
7
6
5
5
5
4
3
4
3
3
3
2
3
3
3
2
1

J

1
3
3
4
6
4
4
3
3
5
2
4
4
3
5
2
2
1
2
3

T

2
1
1
1
0
3
3
4
5
4
5
4
5
6
5
7
7
8
8
8

MÖRK
27-9
30-14
27-11
25-12
18-8
17-14
16-14
17-20
14-16
12-12
11-15
12-15
13-19
14-20
10-13
17-21
13-23
10-27
12-21
11-22

S

28
27
27
25
24
19
19
18
15
14
14
13
13
12
11
11
11
10
8
6

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Swansea City

Gylfi Þór Sigurðsson

Skoraði úr vítaspyrnu í
1-1 jafntefli við Everton. Á
sama tíma vann Sunderland og því
er Swansea komið í botnsætið. Gylfi
fiskaði vítið sjálfur. Þetta var þriðja
mark hans á tímabilinu.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson

Lék allan tímann í 3-2
heimasigri á Huddersfield.
Cardiff er í 21. sæti, tveimur stigum
frá fallsæti.
Wolverhampton Wanderers

Jón Daði Böðvarsson

Lék sem fremsti maður í
markalausu jafntefli við
Preston. Wolves hefur ekki unnið
leik í tæpa tvo mánuði.
Fulham

Ragnar Sigurðsson

Stóð vaktina í vörn Fulham
sem gerði 1-1 jafntefli við
Sheff. Wed á heimavelli. Jöfnunarmark Fulham kom í uppbótartíma.
Bristol City

Hörður B. Magnússon

Spilaði allan tímann í
hjarta varnarinnar þegar
Bristol tapaði 1-0 fyrir Birmingham.
Þriðja tap Bristol í fimm leikjum.

Yaya Touré átti magnaðan leik fyrir Man. City og svaraði á réttan hátt eftir allt fjaðrafokið. Hér fagnar hann um helgina og mátti svo sannarlega við því að fagna miðað við frammist

Það er greinilega aldrei of seint að

Eftir sápuóperu síðustu mánaða var Yaya Touré mættur aftur í byrjunarlið Manchester City gegn Crystal Palace í fy
sig og tryggði Man City sigurinn með tveimur mörkum. Virkilega sæt endurkoma hjá miðjumanninum eftir allt fj
fótbolti Margir ráku upp stór augu
þegar byrjunarlið Manchester City
birtist um klukkutíma fyrir leikinn
gegn Crystal Palace á laugardaginn.
Tíu af ellefu nöfnum á blaði komu
lítið á óvart. En athygli vakti að
Yaya Touré var óvænt mættur aftur
í byrjunarlið Man City í fyrsta sinn
í deildarleik síðan 23. apríl á þessu
ári og í fyrsta sinn undir stjórn Peps
Guardiola. Og Touré þakkaði traustið og skoraði bæði mörkin í 1-2 sigri
Man City.

Mikið rifrildi
Fátt benti til þess Touré ætti afturkvæmt í lið Man. City eftir atburði
síðustu mánaða. Mikið hefur gengið
á að tjaldabaki á Etihad en ásakanir
hafa gengið á víxl á milli Guardiola
og Touré, eða öllu heldur umboðsmanns Fílabeinsstrendingsins,
Dimitri Seluk. Það er sami maður og
kvartaði sáran í fjölmiðlum eftir að
Touré fékk ekki köku frá Man City á
31 árs afmælinu sínu.
Rússneski umboðsmaðurinn fór
mikinn eftir að Guardiola valdi
Touré ekki í Meistaradeildarhóp
Man. City og kvartaði sáran yfir
illri meðferð Spánverjans á skjólstæðingi sínum.
Reiður umboðsmaður
„Ef hann [Guardiola] vinnur
Meistaradeildina þetta tímabilið
mun ég fara til Englands og segja
í sjónvarpi að Pep Guardiola sé
besti knattspyrnustjóri í heimi,“
sagði Seluk. „En ef City mistekst að
vinna Meistaradeildina vona ég að
Guardiola hafi kjark til að segja að

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Eftir fjögur jafntefli í
röð vann Tottenham
loks sigur, og það á
dramatískan hátt í
Lundúnaslag gegn West
Ham. Hamrarnir voru 1-2 yfir þegar
mínúta var til leiksloka en tvö
mörk á þremur mínútum frá Harry
Kane tryggðu Spurs stigin þrjú.
Kane er búinn að skora þrjú mörk
í tveimur leikjum síðan hann sneri
aftur á völlinn eftir meiðsli.
Hvað kom á óvart?
Markahæsta liði
deildarinnar, Liverpool, tókst ekki að
skora gegn Southampton. Í síðustu tveimur leikjum á
undan skoraði Liverpool samtals
tíu mörk. Liverpool var sterkari
aðilinn á St. Mary’s og átti miklu
fleiri marktilraunir en inn vildi
boltinn ekki. Liverpool hélt samt
hreinu í þriðja sinn í
deildinni í vetur.
Mestu vonbrigðin
Jöfnunarmark
Seamus Coleman
mínútu fyrir leikslok bjargaði Everton frá tapi gegn fallkandídötum
Swansea. Eftir frábæra byrjun á
tímabilinu hefur Everton fatast
flugið og liðið hefur aðeins unnið
einn af síðustu sjö leikjum sínum.

Leikmaður helgarinnar
Victor Anichebe skoraði tvívegis þegar Sunderland vann 3-0
sigur á Hull City á Leikvangi ljóssins. Þetta var annar sigur
Sunderland í röð en lærisveinar Davids Moyes eru komnir
upp úr botnsætinu og eru aðeins þremur
stigum frá öruggu sæti. Staðan er því örlítið
bjartari en fyrir tveimur vikum þegar Sunderland virtist dæmt til að falla.
Hinn 28 ára gamli Anichebe spilaði undir stjórn
Moyes hjá Everton og Skotinn náði í sinn gamla
lærisvein í byrjun september. Anichebe er ekki
beint þekktur markaskorari en í 186 deildarleikjum
fyrir Everton og West Brom skoraði hann aðeins 24
mörk. Þessi stóri og sterki framherji virðist hins vegar
finna sig vel hjá Sunderland og hefur skorað þrjú mörk í
síðustu tveimur leikjum liðsins sem hafa báðir unnist.
Þessi mörk frá Anichebe eru vel þegin en þau létta álaginu
af hinum 34 ára gamla Jermain Defoe sem hefur nánast
einn síns liðs haldið Sunderland uppi undanfarin tvö
tímabil. Gamli maðurinn tekur þessari aðstoð við
markaskorun eflaust fegins hendi.

það hafi verið rangt af honum að
niðurlægja frábæran leikmann eins
og Yaya.“
Guardiola hafði lítinn húmor fyrir
þessari gagnrýni Seluks og sagði að
Touré myndi ekki spila aftur fyrir
Man City fyrr en hann og umboðsmaðurinn bæðust afsökunar.
Um tveggja mánaða störukeppni
lauk loks fyrr í mánuðinum þegar
Touré baðst afsökunar á framferði
sínu og umboðsmannsins.
Guardiola tók afsökunarbeiðnina
greinilega góða og gilda og valdi
Touré í byrjunarliðið fyrir leikinn
gegn Palace. Og miðjumaðurinn

minnti hressilega á sig. Þegar sex
mínútur voru til hálfleiks sendi
Touré boltann á Nolito, fékk hann
aftur og skoraði með skoti sem hafði
viðkomu í varnarmanni Palace.
City-menn voru ekki upp á sitt
besta á Selhurst Park og Conor
Wickham jafnaði metin fyrir
Palace á 66. mínútu. En lærisveinar
Guardiola héldu áfram og sjö mínútum fyrir leikslok skoraði Touré
sigurmarkið af stuttu færi eftir hornspyrnu Kevins De Bruyne. City fékk
stigin þrjú, þökk sé manninum sem
virtist ekki eiga sér neina framtíð
hjá félaginu fyrir nokkrum vikum.

fólk
Kynningarblað
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Náttúran minnir á sig
Eftir að Hafsteinn Helgi og Guðrún Agla höfðu smíðað eldhúsborð og sófaborð fyrir heimili sitt vildu vinir þeirra eignast
eins borð. Því stofnuðu þau saman fyrirtækið Happie Furniture og verkefnin eru næg framundan.
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

Hönnunarfyrirtækið unga, Happie
Furniture, er hugmynd hjónanna
Hafsteins Helga Halldórssonar og
Guðrúnar Öglu Egilsdóttur. Í sameiningu hanna þau borð af ýmsum
stærðum og gerðum, yfirleitt samkvæmt óskum hvers viðskiptavinar, auk þess að smíða ýmis önnur
húsgögn og innanstokksmuni. Guðrún Agla lýsir tilurð fyrirtækisins
sem hálfgerðri tilviljun. „Ég var
í Listaháskólanum að læra arkitektúr og Hafsteinn hefur verið að
smíða síðan hann var lítill strákur.
Við smíðuðum saman eldhúsborð
og sófaborð fyrir heimili okkar
og gestir okkar byrjuðu strax að
spyrja hvort við gætum gert eins
borð fyrir þau. Þannig fór boltinn að
rúlla. Við vinnum vel saman, ég ber
gott skynbragð á fegurð í hönnun og
Hafsteinn þarf alltaf krefjandi og
spennandi verkefni sem leysa þarf
með aðstoð sköpunargáfunnar.“
Árið er búið að vera mjög annasamt að sögn Hafsteins en á sama
tíma mjög skemmtilegt. „Við vorum
að klára risastórt stækkanlegt borð
sem gert er úr einum hnotudrumbi
en börkurinn er enn á jöðrum þess.
Meðal annarra nýlegra verkefna má
nefna 28 ný borð fyrir veitingastaðinn Sólon. Það var ótrúlega gaman
að smíða þau en borðin eru mjög
hlýleg og skemmtileg þar inni. Einnig höfum við verið að vinna fyrir
yndislegu hjónin sem eiga Karlmenn herrafataverslun sem er að
flytja ofar á Laugarveginum. Þau
opna bráðum og hlökkum við til
að sjá verslunina fullkláraða. Um
helgina vorum við á Akureyri að
leggja lokahönd á nýtt Axelsbakarí.
Það er einnig búið að vera ótrúlega
skemmtilegt verkefni sem sækir
bæði innblástur til eldri tíma og nútímans, allt frá stólum að afgreiðsluborðinu. Við erum gífurlega spennt
að sjá endanlega útkomu.“

Allt handgert
Borð er kannski ekki lífsnauðsynlegur hlutur að þeirra sögn en þó

fara helstu samverustundir fjölskyldunnar yfirleitt fram við borð.
„Því er hægt að gera þann tíma enn
ánægjulegri með fallegu borði enda
í eðli okkar að hafa hreiðrið fallegt.
Við sjáum á viðskiptavinum okkar
hvað þeir eru ánægðir með að geta
ráðið útliti borðsins og stærðinni
upp á millimetra en slík þjónusta
býðst svo sannarlega ekki hvar sem
er. Einnig er þetta líka allt handgert
á Íslandi svo margir í samfélaginu fá
að njóta góðs af.“
Það eru næg verkefni fram undan
í vetur sem þau hlakka mikið til að
takast á við. „Um þessar mundir
erum við að klára verkefnið með
Axelsbakaríi og svo eru fleiri verkefni í vændum á Akureyri sem við
ætlum að huga að í lok vetrar. Á
verkstæðinu erum við að vinna
að stöndum fyrir dýrindis súkkulaði sem Nói Siríus er að fara með
á stærstu súkkulaðisýningu í heimi.
Einnig erum við að gera færanlegan bar fyrir íslenskt fyrirtæki sem
ætlar að byrja á að flytja hann með
sér til Barcelona.“
Aðspurð um helstu áhrifavalda
segja þau helstu hugsunina vera
að sameina manninn og náttúruna.
„Okkur þykir mikilvægt að náttúran fái að minna á sig og teljum við
okkur geta gert það með borðunum
okkur. Að vera með borð frá okkur á
heimili er því svolítið eins og að vera
með náttúruna inni á heimilinu.“

„Við sjáum á viðskiptavinum okkar hvað þeir eru ánægðir með að geta ráðið útliti borðsins og stærðinni upp á millimetra,“
segja Hafsteinn Helgi og Guðrún Agla hjá Happie Furniture. MYNDIR/ERNIR

Skoða má hönnun Happie Furni
ture á facebook og Instagram
(happiefurniture)
Undirbúningur fyrir súkkulaðisýningu í Köln í fullum gangi.

Happie-hillan nýtur mikilla vinsælda.
Hægt er að fá hana í hvaða stærð sem er.

X-laga fætur bjóða upp á mikið fótapláss og eru fallegir
fyrir augað. Borðplatan er unnin úr einum og sama hnotu
drumbnum.

Lesa bæði
FBL OG MBL

21%
Lesa bara MBL

89%

af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

11%

Lesa bara FBL

68%
*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup júl.-sep. 2016

Stækkun á hnotu. Borðið í límingu.

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

2

Fólk

∙

K y n n i n ga r b l a ð ∙ X xxxxxxx

Marý Ólafsdóttir rekur eigið hönnunarstúdíó í Stokkhólmi undir heitinu Marý.
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mynd/mary

Skýið eftir Marý í
auglýsingu Zara
Íslensk hönnun rataði inn í auglýsingaherferð tískurisans Zara, Ský eftir
Marý Ólafsdóttur. Hún segir athyglina sem fylgi í kjölfarið hafa mikið
að segja og hafa strax skilað sér. Birtingin sé skemmtilegt tækifæri.
Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

Hraðréttur dagsins í hádeginu alla
virka daga 1.690.- kr

Sunnudjass alla sunnudaga kl 20.00

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

„Þetta hefur bæði bein og óbein
áhrif þar sem þeir sem kannski
þekkja vöruna fá hvatningu til að
nálgast hana og svo auðvitað kynnir þetta vöruna fyrir gríðarlega
stórum markhópi í gegnum Zarasíðuna. Svona birting hefur mikið
að segja og það hefur strax sýnt sig,
bæði ýtt undir sölu hjá mér og svo
fæ ég fréttir frá vinum og vandamönnum hér og þar í heiminum
sem hafa tekið eftir þessu, sem er
skemmtilegt,“ segir Marý Ólafsdóttir, vöruhönnuður en vara eftir hana,
Ský, prýðir auglýsingar á barna
fatalínu tískurisans Zara.
Hollenska stílfyrirtækið April
And May sá um hönnun kynningar
efnisins á barnafatalínu Zara og
hafði samband við Marý.
„April And May er eitt af mínum
uppáhalds Instagram-fyrirtækjum. Þau voru svo hrifin af vörunum
mínum og vildu endilega nota skýið
í þessa herferð. Þetta er ótrúlega
skemmtilegt tækifæri.“
Marý er búsett í Stokkhólmi og
hefur rekið eigið hönnunarfyrirtæki
undir nafninu Marý frá árinu 2007.
Hún segir nóg að gera og finnst best
að hafa mörg járn í eldinum í einu.
„Það er oftast mikið í gangi hjá
mér í einu og þannig vil ég hafa það.
Ég er að vinna í veitingastað sem
verður opnaður hvað úr hverju hér
í Stokkhólmi og stefni einnig á að
taka þátt í HönnunarMars á Íslandi
í vor með nýja hliðarverkefnið mitt.
Ég deili vinnustofu með fjölbreyttum hópi af skapandi fólki, teiknurum, textílhönnuðum, listamönnum og vöruhönnuðum. Nú erum við
að undirbúa jóla-popupmarkað og
jólapartí, sem verða um miðjan desember. Ég hlakka mjög mikið til,“
segir Marý.

Ertu þá komin í jólaskap? „Hér
í Stokkhólmi hefur reyndar allt
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.

„Ég er að vinna að mjög spennandi verkefni sem byggir á einfaldleika og „slow
design“, allar vörur eru unnar úr náttúrulegum efnum og algerlega eiturefnalausar.“

verið á kafi í jólasnjó. Snjórinn er
farinn núna en það var mjög notalegt. Annars hef ég lítinn tíma haft
til að hugsa um jólin ennþá og vil
oftast leyfa desember að ganga í
garð áður en ég fer í jólagírinn.
Við fjölskyldan komum til Íslands
um miðjan desember og ég hlakka
mikið til að eiga notalegar stundir
með fjölskyldu og vinum á heimili
okkar í miðbæ Reykjavíkur.“

Hvaða verkefni eru annars teikniborðinu hjá þér? „Ég er að vinna

að mjög spennandi verkefni sem
byggir á einfaldleika og „slow design“, allar vörur eru unnar úr
náttúrulegum efnum og algerlega eiturefnalausar. Ég hef alltaf hugsað um að virða náttúruna
okkar og eftir að hafa búið í Svíþjóð í mörg ár, með viðkomu í Los
Angeles, er ég enn meira meðvituð um umhverfi mitt. Mig langar
til að stuðla að hreinni náttúru og
hanna vörur sem fólk getur notið
í áratugi og ganga jafnvel í erfðir
milli kynslóða.“
Nánar má forvitnast um hönnun
Marý á www.mary.is
Undir kids winter collection á
síðunni www.zara.com má svo sjá
Skýið í auglýsingaherferð Zara.

„April And May er eitt af mínum
uppáhalds Instagram-fyrirtækjum.
Þau voru svo hrifin af vörunum mínum
og vildu endilega nota skýið í þessa
herferð. Þetta er ótrúlega skemmtilegt
tækifæri.“
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| Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Finndu okkur
á Facebook

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

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

Erlendur Davíðsson

896 5222

694 6166

897 0199

Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri
fasteignasali og leigumiðlari Löggiltur fasteignasali B.Sc

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

693 3356

Löggiltur fasteignasali
Forstöðum. útibús Ólafsvík

Löggiltur
fasteignasali
óskast til
sölustarfa
6

Margrét Sigurgeirsdóttir

Pétur SteinarJóhannsson

588 4477

893 4718

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Sturla Pétursson

Aðstoðarm. fasteignasala
Snæfellsnesi

Löggiltur fasteignasali

899 9083

tgáfu
ar betur
efni.

Síðan 1995
Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27 | Sími 588 7744 | www.valholl.is

Hús á góðum stað
Fasteignamarkaðurinn ehf.
sími 570-4500 kynnir til sölu
mjög fallegt og vel viðhaldið
197,8 fermetra 6 herbergja
einbýlishús á einni hæð á
frábærum stað í Fannafold í
Grafarvogi. Eignin er staðsett
við opið svæði í rólegri
botnlangagötu og í göngufæri
við skóla og ýmsa þjónustu.
Eignin skiptist í forstofu, hol,
eldhús, þvottahús, stofu, borðstofu, 3 barnaherbergi (þar af
eitt notað sem sjónvarpsherbergi í dag), hjónaherbergi og
baðherbergi. Forstofan með
skápum, flísar á gólfi. Hol með
beykiparketi. Eldhús með fallegri beykiinnréttingu og góðum borðkrók. Þvottahús inn af
eldhúsi, flísalagt í gólf og veggi
með útgangi út á lóð. Stofan er
rúmgóð með beykiparketi, fallegur arinn og útgengi út á stóra
afgirta NV-verönd með heitum
potti.
Svefnherbergisgangur með
beykiparketi. Baðherbergi flísalagt í gólf og veggi, hvít innrétt-

Torfufell 33 - 111 Rvk.

Laus við kaupsamning
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Stigahlíð 10 - 105 Reykjavík

OP

IÐ

S

Laus við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00
Þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjölbýlishúsi við Stigahlíð 10 í Reykjavík. Mjög góð
staðsetning miðsvæðis. V. 35,9 m

Skógarás 7 - 110 Reykjavík

OP

IÐ

HÚ

S

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

168,1 m2 íbúð á tveimur hæðum við
Skógarás 7 í Reykjavík. Eignin skiptist í:
Neðri hæðin skiptist í tvö svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús,
stofu og borðstofu. Efri hæðin skiptist í
fjögur svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. Mikið geymslurými er undir súð. V. 48,9 m.

Framnesvegur 26A - 101 Reykjavík

OP

IÐ

HÚ

Opið hús þriðjudaginn 22. nóvember
frá kl. 17:00 til 18:00

64 m2 íbúð í kjallara í þríbýlishúsi. Eignin
skiptist í tvö herbergi, stofu, gang, eldhús,
baðherbergi og geymslu. V. 29,9 m.

Laufengi 82 - 112 Rvk.

Laus við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun
85,7 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi
og sérgarði á jarðhæð. V. 29,9 m.

Ljárdalur - 116 Kjalarnes

Hringdu og bókaðu skoðun

S

Fallegt 106,6 m2 raðhús á þremur hæðum
við Framnesveg 26A í Reykjavík. Hellulögð
verönd fyrir framan húsið og bakgarður
með geymsluskúr og gróðurhúsi. Falleg
eign byggð árið 1922 á góðum stað þar
sem stutt er í alla helstu þjónustu. 1.
hæð: Forstofa, stofa og eldhús. 2. hæð: Svefnherbergi, hol, geymsla og baðherbergi. Kjallari:
Rúmgott herbergi, hol, geymsla og baðherbergi. V. 48,9 m.

ing, upphengt salerni, baðkar
og sturtuklefi. Gólfhiti og nýleg
blöndunartæki í sturtu. Hjónaherbergi með hvítum skápum,
beykiparket á gólfi og útg. út á
verönd. Innangengt úr hjónaherbergi á baðherbergi. Tvö barnaherbergi með skápum.
Bílskúr er með heitu og köldu
vatni, bílskúrshurðaopnara,

lakkað gólf. Innangengt í bílskúr
úr forstofu. Stór afgirt norðvesturverönd með heitum potti. Hús
að utan í góðu ástandi. Hellulögð
innkeyrsla með hitalögn undir.
Allar nánari upplýsingar
og teikningar á skrifstofu
Fasteignamarkaðarins ehf.
í síma 570-4500.

Gerðarbrunnur 34 - 113 Reykjavík
239,3 m2 parhús á tveimur hæðum við Gerðarbrunn 34 í Reykjavík. Búið er að skipta eigninni
upp í tvær eignir. Eignin er skráð 239,3 m2, þar af
íbúð á efri hæð 123 m2, bílskúr 25 m2 og íbúð á
neðri hæð 91,3 m2. V. 59,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
56,7 m2, 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús og stofu. Yfirbyggðar
svalir og sérgeymsla á jarðhæð. V. 21,8 m.

Bárugata 34 - 101 Rvk.

HÚ

Opið hús verður í Fannafold 167 á morgun, 22. nóvember, frá kl. 18.15-18.45.

138,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt ca. 30 m2 bílskúr á 3.974 m2 eignarlóð
á Kjalarnesi. V. 39,5 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Andrésbrunnur 14 - 113 Reykjavík
110,8 m2, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með
stórri timburverönd og bílastæði í bílageymslu
í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús, stofu
og borðstofu. V. 41,8 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Laus við kaupsamning
Markholt 7 - 270 Mosfellsbær
280,1 m2 einbýlishús með stórum bílskúr og
gróðurhúsi. Eignin skiptist í fimm svefnh.,
vinnuherbergi, forstofu, tvö baðh., þvottahús,
eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr. Bílaplan
og gönguleið að húsi eru hellulögð. Hellulögð
verönd og stór garður í suður. V. 62,5 m

Hringdu og bókaðu skoðun
Laus við kaupsamning
Tröllateigur 23 - 270 Mosfellsbær
115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og afgirtri timburverönd. 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 alla helstu
þjónustu. V. 43,5 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Laus við kaupsamning

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
Kvíslartunga 4 - Mosfellsbæ. Einbýlishús á útsýnisstað.

Fannafold 167. Einbýlishús á einni hæð.

Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
299,8 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 66,7 fm. bílskúr á fallegum útsýnisstað í
Mosfellsbæ. Stofa með stórum gólfsíðum gluggum
til suðvesturs. Stórt hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Sér baðherbergi inn af hjónaherbergi.
Rúmgott sjónvarpshol. Húsið er klætt flísum og
harðviði. Ýmis frágangur er eftir að utan, sem og
að innan. Rut Káradóttir kom að innanhúshönnun,
s.s. litavali, gólfefnum o.fl. Staðsetningin er afar
góð niður við Köldukvísl þar sem stutt er í fallegar gönguleiðir og aðra útivist.
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Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 18.15 – 18.45
Mjög fallegt og vel viðhaldið 197,8 fm. einbýlishús
á einni hæð á frábærum stað í Grafarvogi að meðtöldum 26,5 fm. bílskúr. Eignin skiptist m.a. rúmgott hol, eldhús, þvottahús, stofu, borðstofu, fjögur
herbergi og baðherbergi. Stór afgirt norðvestur
verönd með heitum potti. Hús að utan í góðu
ástandi. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn undir.
Gróin falleg lóð með miklum trjágróðri.
Eignin er staðsett við opið svæði í rólegri botnlangagötu og í göngufæri við skóla og ýmsa
þjónustu.

Verð 65,5 millj.

Verð 73,9 millj.

Skólavörðustígur.

Glæsileg húseign
í hjarta miðborgarinnar

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.

Höfum fengið til sölumeðferðar mjög glæsilega heila húseign á þremur
hæðum á afar eftirsóttum stað við Reykjavíkurtjörn. Eignin, sem er um 400,0
fermetrar að stærð, er upphaflega teiknuð sem einbýlishús en var öll endurnýjuð að innan og utan árið 2006 og á þeim tíma innréttuð á afar vandaðan
og smekklegan máta, sem skrifstofuhúsnæði. Tiltölulega auðvelt væri
að breyta eigninni aftur í íbúðarhúsnæði. Lóðin er virkilega glæsileg með
veggjum úr hoggnu grjóti, tyrfðum flötum, harðviðarverönd, fallegri lýsingu
og tveimur sér bílastæðum.

Glæsilegt einbýlishús á Flúðum.

Húsnæðið getur verið laust til afhendingar
fljótlega.

Verð 64,9 millj.

Breiðahvarf – Kópavogi. Einbýlishús og gestahús m.m. – frábær staðs.
Einstaklega fallegt og vandað 313,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 40,9
fm. bílskúr á Flúðum, Hrunamannahreppi. Húsið
er afar vel skipulagt. Arkitekt hússins er Guðmundur Kr. Guðmundsson. Lýsing er hönnuð af
Helga Eiríkssyni hjá Lúmex. Hönnuður lóðar er
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir landslagsarkitekt hjá
Hornsteinum.

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.

Eignin er mjög vel staðsett, með víðáttumiklu
útsýni og við enda lokaðrar götu og þaðan
er stutt í villta náttúru. Lóðin er 2.000 fm. að
stærð, skjólgóð leigulóð, ræktuð háum trjám
og runnum. Bílaplan og stétt heim að húsi er
hellulögð og upphituð.

Lóðin er 2.254,0 fm. að stærð, vel gróin.

Verð 82,9 millj.

Síðumúli 27 - Skrifstofuhæð til leigu.

Bæjarflöt 1-3. Heil húseign.
Glæsilegt 1.932,1 fermetra verslunar-, skrifstofu
og lagerhúsnæði á tveimur hæðum. Eignin er í
góðu ásigkomulagi að innan og utan. Lagerrýmið
er með fjórum innkeyrsludyrum og með allt að
11,0 metra lofthæð. Húsið er stálgrindarhús, klætt
með yleiningum og báruáli. Lóðin er fullfrágengin
og malbikuð með góðri aðkomu athafnasvæði og
bílastæðum.

Til leigu glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð og mikið
endurnýjuð skrifstofuhæð auk rishæðar, sem nýtt
er sem geymsla.

Eignin er nánast öll í útleigu til eins trausts
leigutaka. Lausir eru tæplega 400 fermetrar á
tveimur hæðum í austurenda eignarinnar.

Hluti húsgagna og annars búnaðar getur fylgt
með eigninni.

Á hæðinni eru tvö stór opin rými, fundarherbergi
og 10 afstúkaðar skrifstofur.
Sameign er öll til fyrirmyndar.

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

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

GRUNDARLAND

Grundarland. Glæsilegt einbýlishús í Fossvogi.

Fjólugata 21. Sérhæð – þrennar svalir.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg 120,7 fm. 6 herbergja sérhæð auk 22,0 fm. bílskúrs m.m. samtals 173,0 fm. á þessum frábæra stað í Þingholtunum.
Eignin hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina. Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi og þak. Þrennar svalir, þar af einar
um 35 fm. sem eru ofan á bílskúr og útgengt er á úr hjónaherbergi. Aukin lofthæð er í íbúðinni.

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

Verð 128,0 millj.

Verð 69,9 millj.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA
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MELHAGI 8. 4RA HERBERGJA RISÍBÚÐ.

KLEPPSVEGUR 6. LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.

LINDARGATA 57. ELDRI BORGARAR.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og vel skipulögð 87,5 fm. risíbúð með svölum til suðausturs í fjórbýlishúsi.
Rúmgóðar og bjartar skiptanlegar stofur. Tvö herbergi. Eldhús með hvítum viðarinnréttingum. Í ár var skipt um stærstan hluta glers og gluggar málaðir. Raflagnir og
tafla fyrir íbúð eru nýleg. Frábær staðsetning, stutt í skóla, íþróttasvæði KR og aðra
þjónustu.
42,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Vel skipulögð 91,2 fm. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi sem hannað var af Einari Sveinssyni arkitekt. Góðar svalir til suðurs með miklu útsýni yfir Reykjavík og úr eldhúsi og
svefnherbergi er útsýni til norðurs yfir sundin, að Esjunni og víðar. Tvö herbergi með
stórum gluggum. Rúmgóð og björt stofa. Sér geymsla í kjallara.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.15 – 18.45
Virkilega falleg 52,9 fm. íbúð á 5. hæð. Útsýni til norðurs út á sundin og að Esjunni.
Svalir til austurs. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara hússins. Sameign er snyrtileg
með rúmgóðum svölum til suðurs á hæðinni. Í húsinu er starfrækt félags- og tómstundastarf og hægt er að kaupa hádegismat alla daga og kaffiveitingar virka daga.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

SUMARHÚS

MIÐLEITI 5. ENDAÍBÚÐ - LAUS STRAX.

LYNGHAGI. SÉRINNGANGUR – LAUS STRAX.

SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ, KIÐJABERG GRÍMSNESI

Vel skipulögð 121,8 fm. endaíbúð með gluggum í 3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi
fyrir eldri borgara. Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til vesturs eru yfirbyggðar að stórum hluta. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og aðgengi er að
sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. Húsvörður.

52,9 millj.

33,5 millj.

35,9 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.

38,9 millj.

36,9 millj

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.

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.

GUNNARSBRAUT 30, 105 REYKJAVÍK

Brynja Björg
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur
fasteignasali

G. Andri
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
hdl., löggiltur
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Ásdís H.
Júlíusdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

FLYÐRUGRANDI 18, 107 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Mjög falleg 126,2 fm 5 herbergja íbúð á 4. hæð í eftirsóttu fjölbýlishúsi í Vesturbænum. Fjögur svefnherbergi. Tvennar svalir, þar af aðrar þeirra mjög stórar. Mjög stórir gluggar í stofu og borðstofu. Fallegt útsýni.
Sameiginelgt þvottahús á hæðinni. Frábær staðsetning rétt við KR völlinn. Skóli, leikskóli, sundlaug, verslanir
og þjónusta í næsta nágrenni.
Opið hús þriðjudaginn 23. nóv. milli 17:15 og 17:45. V. 52,8 m.

Vorum að fá í sölu heila húseign við Gunnarsbraut 30 í Norðurmýrinni. Í dag er húsið nýtt sem einbýlishús
með aukaíbúð í kjallara og nýtist vel sem slíkt, en er teiknað sem þrjár íbúðir. Húseignin er samtals 228,4
fm. Íbúðin á miðhæð er skráð 90,7 fm og skiptist m.a. í tvær samliggjandi stofur, herbergi, eldhús og
baðherbergi. Efri hæðin er skráð 79,9 fm og skiptist m.a. í tvær stofur, herbergi, baðherbergi og eldhús
(nýtt sem þvottahús í dag). Stórt geymsluris er yfir íbúðinni. Í kjallara er nýlega standsett 57,8 fm 2ja herb.
íbúð, þvottahús og geymslur. Bílskúrsréttur, sjá eignaskiptasamning. Upphituð innkeyrsla. Tvennar svalir.
Húsið hefur töluvert verið standsett. Stór og gróinn garður á sólríkum, skjólsælum stað í hjarta borgarinnar. Mjög falleg eign á eftirsóttum stað. Verð 105 millj.
Nánari uppl. veita: Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is og
Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali s: 861 8511magnea@eignamidlun.is

HÁTEIGSVEGUR 46, 105 REYKJAVÍK

HAGAMELUR 19

KVISTHAGI 19

107 REYKJAVÍK

107 REYKJAVÍK

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. V. 79,5 m.

Glæsileg mikið endurnýjuð samtals ca 160 fm efri hæð m.
bílskúr í mikið endurnýjuðu frábærlega vel staðsettu fjórbýlishúsi á mjög góðum stað. 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. V. 76,5 m.

GRANDAVEGUR 11

HAMRABERG 14

107 REYKJAVÍK

109 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við Háteigsveg í Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara. Bílskúr
tilheyrir. Húsið er skráð samtals 302,3 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. Nánari uppl. veita Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali , sverrir@eignamidlun.is og Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali s: 861 8511. V. 110 m.

LJÓSHEIMAR 8, 104 REYKJAVÍK

Björt og falleg 88,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við
Grandaveg í Vesturbæ Reykjavíkur auk 22,8 fm bílskúrs,
samtals 111,4 fm. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús,
baðherbergi, tvö herbergi, þvottahús og geymslu.
Þvottahús er innan ibúðar. Suðvestursvalir. Frábært
staðsetning í vesturbænum. Verð 44,9 millj. Opið hús
mánudaginn 21. nóv. milli 17:15 og 17:45.

Falleg 128,2 fm parhús á tveimur hæðum við Hamraberg
14, 109 Reykjavík. Á 1. hæð eru m.a. stofa, borðstofa,
eldhús, þvottahús og snyrting. Á efri hæð eru tvö herbergi, hol og baðherbergi. Endurnýjað baðherbergi. Húsið
er laust við kaupsamning. Nánari uppl. veitir G. Andri
Guðlaugsson lg. fast.sali s: 662 2705, andri@eignamidlun.is V. 43,4 m.

SÓLVALLAGATA 48B

TRÖLLATEIGUR 23

101 REYKJAVÍK

270 MOSFELLSBÆ

OPIÐ
HÚS

Falleg 4ra herbergja 101 fm endaíbúð á 4. hæð í snyrtilegu og vinsælu lyftuhúsi.
Vestursvalir. Góð og snyrtilega sameign. Húsvörður í húsinu.
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Fallegt útsýni.
Opið hús mánudaginn 21. nóv. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 04-06). V. 38,5 m.

Þriggja herbergja 66,7 fm íbúð við Sólvallagötu. Íbúðin
skiptist í tvö svefnherbergi, samliggjandi eldhús/stofu,
baðherbergi og búr/geymslu. Íbúðin er í bakhúsi við
Sólvallagötu sem skapar ákveðið næði. V. 31,9 m.

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. Nánari uppl.
veitir Gunnar J. Gunnarsson löggiltur fasteignasali s:
695-2525 , gunnarj@eignamidlun.is

LUNDUR 86, 200 KÓPAVOGUR

MIÐSTRÆTI 5 - ÞINGHOLTIN - 101 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Mjög glæsileg og vönduð 4ra herbergja ca 160 fm íbúð á 6. hæð (efstu) við Lund nr. 86 í Kópavogi. Aðeins
tvær íbúðir á hæðinni, stæði í bílageymslu og 27 fm svalir með opnanlegum svalalokunum að hluta.
Vandaðar innréttingar frá Brúnás, þrjú svefnherbergi og glæsileg stofa með fallegri borgar og sjávarsýn.
Íbúðin snýr til suðurs, vesturs og norðurs og er laus til afhendingar. Nánari uppl. veitir Reynir Björnsson lg.
fasteignasali og hagfræðingur í síma 895-8321 , reynir@eignamidlun.is. V. 85,9 m.

HÆÐARGARÐUR 35

SKÚLAGATA 20

108 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

Falleg og björt 4ra herb. 104,3 fm útsýnis íbúð á fimmtu
hæð í 6 hæða lyftuhúsi við Hæðargarð í Reykjavík. Auk
þess fylgir stæði í bílageymslu. Samtals 128,7 fm. Íbúðin
skiptist m.a. í stofu, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi og
geymslu innan íbúðar. Rúmgóðar svalir til suðurs með
svalalokun. Íbúðin er ætluð fólki 63 eða eldri. Í húsinu er
rekin þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara. V. 54,9 m.

Mjög vel um gengin og falleg 64,4 fm 2ja herbergja íbúð
á 6. hæð í góðu lyftuhúsi við Vitatorg. Góður suður svalir,
tengi fyrir þvottavél á baði og fallegt útsýni. Íbúðin er
laus. Um er að ræða íbúð fyrir 60 ára og eldri. Húsvörður
er í húsinu. Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.
Reykjavíkurborg rekur þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara
við hliðina á húsinu. Þar er hægt að kaupa mat og ýmis
félagsstörf í boði. Verð 35,0 millj.

Einstaklega falleg og sjarmerandi 4 herbergja íbúð í einu af eldri húsum borgarinnar. Íbúðin er þriðja hæð,
risloft og stór geysla í kjallara. Glæsilegt útsýni yfir mið- og vesturbæinn. Einstakur staður. Á hæðinni eru
þrjú svefnherbergi, fataherbergi, tvær stofur, eldhús og nýuppgert rúmgott baðherbergi. Risloft er yfir öllu
sem gefur mikla möguleika. Mjög góðar svalir. Verð: 73,9 millj.
Opið hús mánudaginn 21. nóv. milli 17:00 - 18:00.

BÁSBRYGGJA 51, 110 REYKJAVÍK

SKÓGARVEGUR 12-14 - NÝTT Í FOSSVOGI

Glæsileg samtals 334,2 fm íbúð með tvöföldum bílskúr. Íbúðarrými er skráð 272,6 fm og bílskúrar 61,6 fm.
Upphaflega voru þetta tvær íbúðir en hafa verið sameinaðar í eina stóra íbúð 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.

Nokkrar íbúðir eru eftir við Skógarveg 12-14. Stærð íbúða er frá 111 til 162 fm. Um er að ræða 3ja til 4ra
herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Vandaðar innréttingar frá HTH. Mynddyrasími er í
öllum íbúðunum. Tvö baðherbergi. Góð tenging við helstu útivistarperlur borgarinnar.

Nánari uppl. veitir: Brynjar Þór 896-1168 aðstm. fast. - Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fasteignas.
thorarinn@eignamidlun.is

Nánari uppl. veitir Guðlaugur I. Guðlaugsson lg. fasteignasali s: 864-5464, gudlaugur@eignamidlun.is

LINDARGATA 28

MÁNATÚN 13 - ÚTSÝNISÍBÚÐ

101 REYKJAVÍK

105 REYKJAVÍK

Ný fullbúin 3ja herb. 85,1 fm. íbúð á 2. hæð.
Stofa og tvö svefnherbergi. Glæsilegar innréttingar,
harðparket og flísar á gólfum. Innbyggður ísskápur og
uppþvottavél er í eldhúsi.
Einstök staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er
tilbúin til afhendingar.
V. 49,7 m.

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: Reynir Björnsson lg. fasteignasali
s: 895 8321, reynir@eignamidlun.is

Verð frá 61,8 m.

VATNSSTÍGUR 22 - SKUGGAHVERFIÐ - 101 REYKJAVÍK

Nýjar glæsilegar íbúðir í miðborginni. Skuggahverfið er vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yfir miðborgina og út á Faxaflóann. Stutt er í alla þjónustu, verslanir, veitingastaði,
heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu tagi. Vel búnar íbúðir í miðborginni. Hiti í gólfum og hágæðagluggar fyrir
breytilegt veðurfar. Vönduð heimilstæki. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar án gólfefna.
Nánari uppl. veitir Guðlaugur I. Guðlaugsson lg. fasteignasali s: 864-5464, gudlaugur@eignamidlun.is

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

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

Garð at o rg i 5

2 1 0 G arðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

Fálkagata 17

107 Reykjavík

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Lundur 5

36.900.000

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

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

Birkiholt 5

Fossvogsdalnum í Kópavogi

NÝ

34.500.000

225 Garðabæ
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OPIÐ HÚS mánudaginn 21.nóv. kl. 17.30-18.00

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

OPIÐ HÚS mánudaginn 21.nóv. kl. 17.30-18.00

Herbergi: 3

Herbergi: 2 - 4

Herbergi: 3

Stærð: 94,9 m2

Stærð: 120,5 - 194,4 m2

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með suður svölum á þessum vinsæla
stað í Vesturbænum. Íbúðin skiptist í eldhús, stóra stofu, baðherbergi og tvö góð
svefnherberbergi. Þvottahús og geymsla er á sömu hæðinni..Stutt er í Melaskóla,
Hagaskóla sem og í Háskóla Íslands. Íbúðin afhendist við kaupsamning.
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

Lyngás 1A

Langalína 10

210 Garðabær

49.300.000

210 Garðabæ

52.000.000

PANTIÐ SKOÐUN Í S. 893 4416
Herbergi: 3

Stærð: 129,5 m2

Halla
Fasteignasali

Stærð: 95 m2

Falleg og rúmgóð þriggja herbergja íbúð á 2.hæð með suður svölum og útsýni yfir í
Garðabæinn og til Reykjavíkur. Íbúðin er með sérinngangi. Staðsetningin er einstaklega
góð hvað varðar skóla, leikskóla og sund- og íþróttamiðstöð. Innréttingar og gólfefni
eru úr eik. Þvottaherbergi er innan íbúðar.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Langagerði 4

62.900.000

108 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. nóv. kl. 17.30-18.00
Einbýlishús

Bílakjallari

Stærð: 162 m2

Falleg og björt 3ja herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Löngulínu 10 í Garðabæ.
Stæði í bílakjallara og sérgeymsla í kjallara. Húsið stendur við fjöruborðið með
óhindrað, vítt útsýni til norðurs, austurs og að nokkru til suðurs. Sjálandshverfið er
vinsælt og vel staðsett. Fjölbreytt þjónusta er í næsta nágrenni.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Fallegt einbýlishús með garðskála, heitum potti, fallegum garði, bílskúr og
útigeymslu í grónu hverfi á vinsælum stað í Reykjavík. Ljóst eikarparket á gólfum
og ljós viður í innihurðum. Lóðin er gróin og falleg með hellulagðri verönd, heitum
potti og útigeymslu. Bílskúrinn er stór og er nýttur sem skrifstofa og verkstæði.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Naustabryggja 31-33

Melhagi 16

110 Reykjavík

44.900.000

107 Reykjavík

81.900.000

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN
Herbergi: 3

Stærð: 131,4 m2

Glæsileg og einstaklega rúmgóð 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á jarðhæð og stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin skilast
fullbúin án gólfefna nema flísalögð votrými. Svalir eru stórar út
frá stofu. Íbúðin er á horni og því gluggar í þrjár áttir. Afhending
er áætluð í jan/feb 2017. Húsið er lyftuhús og gengur lyftan alveg
niður í bílageymsluna.

NÝ ÍBÚÐ SEM SKILAST FULLBÚIN

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Herbergi: 4

Herbergi: 6

Stærð: 108,3 m2

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

Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Stærð: 196,7 m2

Bílskúr

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

GARÐATORG 2a og 2b
210 Garðabæ
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PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 520.9595

Garðatorg 2a
Íbúð:
Stærð:
Herbergi:
Bílastæði:
Svalir:
Bað:

0604
99,8 m2
3ja
Já
7,6 m2
1

Verð: 68.900.000 kr.

2a

2b

2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR Í GARÐATORGI 2A
10 ÍBÚÐIR ÓSELDAR Í GARÐATORGI 2B
ALLAR ÍBÚÐIR SELDAR Í GARÐATORGI 4
Sýningaríbúð á sjöttu og efstu hæð, Garðatorgi 2A íbúð 604.
Aukin lofthæð, hærri og stærri gluggar, mikið útsýni. Einnig
fylgir sýningaríbúðinni parket, ísskápur og uppþvottavél og ljós
í íbúðinni. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílakjallara, góð geymsla í
sameign, og myndadyrasími.
ÞG Verk og Fasteignasalan TORG kynna: glæsilegt fjölbýlishús
í miðbæ Garðabæjar. Um er að ræða tvo turna. Annar er 6
hæða, hinn 8 hæða. Efnisval allt hið vandaðasta, innréttingar frá
Trésmiðju GKS. Aukin lofthæð, mikið útsýni út yfir Arnarnesvog
og Álftanes. Stæði í bílakjallara.
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA SÖLUMENN
Í SÍMA 520-9595

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
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Kríunes
Hrísholt

Hlynsalir 1

Vandað einbýlishús með aukaíbúð 370 fm

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð.
Gott innra skipulag, alls 102,5 fm. Stórt alrými,
góð afgirt sér verönd. Tvö góð svefnherb, sér
þvottahús. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu.
Eftirsóttur staður í Kópavogi.

Tvöfaldur bílskúr
Einstakt útsýni yfir Garðabæ og víðar

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

89,0 millj.

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

Glæsilegt 365 fm einbýlishús á
vinsælum stað á Arnarnesinu í
Garðabæ

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:

Bókaðu skoðun:

Axel Axelsson, aðstm. fasteignasala
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Flott útsýni

Nesvegur

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

75,6 millj.
s. 899 5856

Leifsgata

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

42,9 millj.

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

s. 615 6181

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

44,9 millj.
s. 615 6181

www.miklaborg.is

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum
Aðskilinn studioíbúð á baklóð
Tvöfaldur flísalagður bílskúr
Samtals er fasteignin 163 fm að stærð
Mikið endurnýjuð
Nánari upplýsingar:

72,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Erluhólar 2
Fallegt einbýli á tveimur fastanúmerum
Samtals stærð 331,8 fm. Efri hæðin og bílskúr er
skráð 261,2 fm. Neðri hæðin er skráð 70,6 fm og er
með sérinngangi. Stór og góður suður pallur, afgirtur.
Göngustígur úr götunni í Elliðaárdalinn. Stutt á stofnbraut og stutt í alla þjónustu. Húsið stendur ofan
götu og er þaðan mikið útsýni yfir Faxaflóann.
Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

78,9 millj.

Hjarðarhagi 26

Mjög rúmgóð 166,7 fm 10 herbergja íbúð
á 2 hæðum ásamt risi og 32 fm bílskúr,
samtals : 198,7 fm
Íbúðin er í herbergja leigu
en bílskúrinn er í skammtímaleigu

71,9 millj.

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

Hörpugata

Mjög vel skipulögð 94,9 fm 4ra herbergja

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

124,9 millj.

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

Sogavegur

Bókaðu skoðun:

Verð:

s. 569 7000

Hörgshlíð

Nánari upplýsingar:

Húsið hefur verið mikið tekið
í gegn á þessu ári

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

95,0 millj.

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

39,7 millj.

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

s. 569 7000

s. 615 6181

Melhæð 2

Rúmgóð og mikið endurnýjuð 122 fm 5 herb
Frábær staðsetning
3-4 svefnherbergi
Þvottahús innan íbúða
Nánari upplýsingar:

38,4 millj.

Verð :
í síma 822 02307
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Krummahólar

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

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

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

87,0 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

41,8 millj.

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

s. 615 6181

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Melhagi 16

197 fm hæð, ris og bílskúr
4 svefnherbergi

Frábær staður í Vesturbænum

2 baðherbergi
Mikið endurnýjuð eign
Stutt í skóla og þjónustu

Skerjabraut 9
Falleg 50 fm, 2-3ja herbergja íbúð í risi
Frábært útsýni
Svefnherbergi með öðru herbergi inn af
Endurnýjað baðherbergi
Rúmgott eldhús með fallegri innréttingu
Nánari upplýsingar:

31,0 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Lindarbraut 22b
Glæsilegt og nýlegt 180 fm parhús
Þrjú góð svefnherbergi og tvö baðherbergi

Bókaðu skoðun:

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

Stórar stofur og fallegt útsýni
Stórar svalir í vestur

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

.

Verð:

81,9 millj.

Nánari upplýsingar:

82,0 millj.

Verð :
í síma 822 02307
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 21.nóv. kl.17:15-18:00

mánudaginn 21.nóv. kl.16:30-17:00

Álakvísl 118

Háholt 16

Bókaðu skoðun:

Mjög vel skipulögð 103,4 fm
5 herbergja íbúð á 2 hæðum,
með sérinngangi frá svalagangi

Bókaðu skoðun:

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

Suður svalir

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

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

Eigninni fylgir 30,5 fm stæði
í lokaðri bílageymslu
Verð :

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

42,9 millj.

.

3-4ja herbergja 113,7 fm íbúð, á 4. hæð
Lyftuhús
Rúmgott stæði í bílahúsi
Yfirbyggðar flísalagðir svalir

Verð :

37,9 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 21.nóv. kl.17:30-18:00

. kl.18:00-18:45

Naustabryggja 27

Vesturgata 35b

Falleg íbúð á annarri hæð

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

Stærð 85,8 fm
Suður svalir
Stæði í lokaðri bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir:
Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

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

34,9 millj.

.

Verð :

31,9 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 21.nóv. kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 22.nóv. kl.17:00-17:30

Álfaskeið 40

Skipasund 35

121,2 fm hæð í Hafnarfirði ásamt 51,5 fm
bílskúr sem búið er að breyta að hluta í íbúð

Bókaðu skoðun:

Axel Axelsson, aðstm. fasteignasala
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

góðar leigutekjur á mánuði
Sérinngangur

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

47,9 millj.

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

69,9 millj.

Gæti hentað í ferðaþjónustu

Þingvellir

Valsheiði

Erluhólar 2

Þykkvaflöt

Glæsilegt heilsárshús í landi Nesja,
164,3 fm að stærð
Efri hæð með tveimur svefnherbergjum,
stórri stofu og eldhús
Neðri hæð með aukaíbúð
Heitur pottur

Steinsteypt hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, alls 196 fm
Fjögur svefnherbergi á efri hæð
Gólfhiti á báðum hæðum

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli
Góð tvöföld stofa og fallegt eldhús
Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting
Bílskúrinn er nýlegur um 40 fm með gólfhita

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

Tilboð

820 Eyrarbakki

39,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

36,9 millj.

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

- með þér alla leið -

s. 615 6181

Fallegt einbýli á tveimur fastanúmerum
Samtals stærð 331,8 fm. Efri hæðin og bílskúr er
skráð 261,2 fm. Neðri hæðin er skráð 70,6 fm og er
með sérinngangi. Stór og góður suður pallur, afgirtur.
Göngustígur úr götunni í Elliðaárdalinn. Stutt á stofnbraut og stutt í alla þjónustu. Húsið stendur ofan
götu og er þaðan mikið útsýni yfir Faxaflóann.
Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

78,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Ólafsgeisli 111

Perlukór 1C

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.

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.

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

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

75,9 millj.

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Marargrund 4

89,0 millj.

.

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

98,0 millj.

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

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 22.nóv. kl.17:00-17:45

miðvikudaginn 23.nóv. kl.17:00-17:30

Sæbólsbraut 7

Nánari upplýsingar veitir:

Gullsmári 10
Rut Káradóttir

Skemmtilega skipulagt 266 fm endaraðhús
Fallegar innréttinga og nýlega
standsett baðherbergi
Fjögur góð svefnherbergi
Auðvelt að útbúa aukaíbúð

innanhúsarkitekt
Bókaðu skoðun:

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

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

Innanhúshönnun var í höndum Rut Káradóttur
Mikið útsýni og stutt í alla þjónustu

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

67,9 millj.

.

Falleg 6 herbergja penthouse íbúð í lyftuhúsi
rétt við Smáralind Íbúðin er á tveimur hæðum
og skráð 143,9 fm en er stærri að gólffleti

Verð :

54,6 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 23.nóv. kl.17:00-18:00

þriðjudaginn 22.nóv. kl.17:00-17:45

Austurströnd 8

Stakkholt 2b

Nánari upplýsingar:

Nýlega endurnýjuð þakíbúð á frábærum stað
8.hæð með stórkostlegu útsýni

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

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

Stórar suðursvalir
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nýlegt eldhús frá JKE design og nýlegt bað
ásamt gólfefnum

58,9 millj.

.

Verð :

59,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 22.nóv. kl.17:00-17:30

miðvikudaginn 23.nóv. kl.18:00-18:45

Valshólar 2
Sér garður
Bókaðu skoðun:

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

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
Góð stofa með útgengi út á lóð/sér afnotarétt,
Fínt eldhús með borðkrók
Tvö góð svefnherbergi, hol, og sér þvottahús
Eignin er laus strax

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

28,9 millj.

Seilugrandi 9
Virkilega vel skipulögð 82 fm
3ja herbergja
Stæði í bílgeymslu
Frábær staðsetning
Nánari upplýsingar veitir:

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

38,4 millj.

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 22.nóv. kl.18:00-18:45

Kleifarsel 6
Góð 2ja herbergja að stærð 73,7 fm

Frábærlega staðsett parhús á Seltjarnarnesi.
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

Sér garður og pallur í suður
Nánast algjörlega endurnýjuð
Nánari upplýsingar veitir:

Stutt í skóla

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

www.miklaborg.is

Kirkjubraut

31,9 millj.

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

- með þér alla leið -

74,9 millj.

Mánatún 7-14
Síðustu 7 íbúðirnar eftir
Tilbúnar til afhendingar
Stæði í bílakjallara

Nánari upplýsingar:

52,5 millj.

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

MIKLABORG

MIKLABORG
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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.

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

44,9 millj.

Mánatún 1
Kópavogsgerði 5-7
Glæsilegar rúmgóðar
3ja herbergja íbúðir
í nýbyggingu fyrir
+55 ára
Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar veita:

Íbúðirnar allar með útsýni,
nokkrir metrar í sjávarmálið

Glæsilegar nýjar íbúðir við
Mánatún 1 105 Reykjavík,
skilast fullbúnar með flísum á
votrýmum annars án gólfefna.
Húsið er í byggingu en það mun
hýsa 34 íbúðir auk bílakjallara.
Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar samkvæmt
teikningu og með ljúflokun.
Vönduð eldhústæki.
Eignirnar eru að stærð frá
76,6 fm – 185,4 fm
með geymslum í kjallara.
Eignunum fylgja stæði í lokaðri
aðgangsstýrðri bílageymslu.
Vandaðir verktakar.
Húsið við Mánatún 1 er staðsett
í hjarta höfuðborgarinnar.
Byggingin er eitt stigahús,
alls 34 íbúðir.
Aðkoman er í senn þægileg
og aðlaðandi.
Gangstétt er frá rúmgóðu
bílastæði við torg í
skjóli húsanna.
Stutt er í alla þjónustu,
afþreyingu, iðandi atvinnulífið
og hindrunarlausar gönguleiðir
eru í útivistina í Laugardalnum.

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

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

Sérinngangur
Verð frá:

MIKLABORG

53,4 millj.

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

- með þér alla leið -

Jason Ólafsson
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

Afhendist haustið 2017
15-20% staðfestingagjald,
30-35% við fokheldi og
50% við afhendingu.

Verð frá:

39,9 millj.

569 7000

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali
GSM 820-2399

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

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

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

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

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

GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON / 865-3022
OPIÐ HÚS þri. 22. nóv. 17:30 -18:00 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.
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GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON / 865-3022

GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON / 865-3022
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Opið hús

Opið hús

þrið 22. nóv kl. 17.30-18:00

Sveighús 12
Einbýli

84.900.000

8 herbergi

223,7 fm

112 Reykjavík

Lundur 86 - bjalla 602

Glæsilegt einbýlishús

Íbúð

Sérstaklega fjölskylduvænt hverfi
Gunnlaugur fasteignasali

200 Kópavogur

4 herbergi

89.000.000

844 6447

Opið hús

mán 21. nóv kl. 17.00 -17.30

159 fm

Fjölbýlishús

Vandaðar innréttingar. Laus strax .
Brandur fasteignasali

897 1401

Bústaður á 1.6ha eignarlóð.

Blésugróf 31
EInbýlishús

67.000.000

9 herbergi

275,5 fm

Stúdíóíbúð í bílskúr

Sumarbústaður

Einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð
Úlfar fasteignasali

OP

IÐ

17.900.000

897 9030

OP

IÐ

HÚ
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Klapparholt 10 - 4ra herb
Falleg 153 fm íbúð í nýl. fjölbýli í Hafnarfirði.
Eignin telur þrjú góð svefnherbergi, rúmgóða stofu,
fallegt baðherbergi, sér þvottahús, gott eldhús,
tvennar svalir, stóra geymslu og sér bílskúr. V: 43,9
m. Opið hús á morgun, þriðjudag, kl. 17:15 17:45. Uppl. Brynjólfur, S: 896-2953.

851 Hella
3 herbergi

86,4 fm

1.6ha eignarlóð.

Hentar til útleigu, húsgögn fylgja.
Davíð fasteignasali

897 1533

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

OP

IÐ

HÚ
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Gaukshólar 2 - 5 herb
Mikið endurbætt 153,6 fm íbúð á þriðju hæð ásamt
sér bílskúr. Stór og góð stofa, fjögur svefnherbergi,
sér fataherbergi, tvö baðherbergi, þrennar svalir,
fallegt eldhús og búr þar inn af. Vel skipulögð og
falleg íbúð. V. 41,9 m. Opið hús í dag kl. 17:15 17:45. Uppl. Brynjólfur, s: 896-2953.

Vatnsstíg 16-18
Íbúð

Kópavogur 200

2 herbergi

144,4 fm

Laust strax

Fallegt útsýni út á sjó

79.900.000

Brandur fasteignasali

897 1401

NÝJAR ÍBÚÐIR Á SIGLUFIRÐI

Hekluhraun 5

108 Reykjavík

mán 21. nóv kl. 18.00-18.30

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Hlíðarvegur 20
2-3 herbergi

580 Siglufjörður

65-114 fm

Fullbúnar íbúðir án gólfefna

Brandur Gunnarsson, Lögg. fasteignasali
Gunnlaugur Þráinsson, Lögg. fasteignasali
Úlfar Þór Davíðsson, Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

897 9030
844 6447
897 1401

Finndu okkur
á Facebook

HÚ

S

Laugarnesvegur 102 - 4ra - 5 herb
Fallega 101,3 fm íbúð á þriðju hæð. Tvö góð svefnherbergi, skáli sem má útbúa sem herbergi, tvær
stofur, rúmgott eldhús, baðherbergi og stórar svalir
til suð-vesturs sem eru útgengar frá stofu og hjónaherbergi. V.39,9 m. Falleg eign á frábærum
stað. Opið hús í dag kl. 18:15 - 18:45 Uppl.
Brynjólfur s: 896-2953.

Lyngmóar - 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.

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.

Hvers virði er
eignin þín?

Kleifarvegur - Stór sérðhæð.
Einkar rúmgóð sérhæð í fallegri götu í Laugardalnum. Hæðin er 187,4fm, þrjú svefnherbergi,
stórar rúmgóðar stofur og rúmgott eldhús.
Tvennar svalir með fallegu útsýni. Bílskúr 26,8fm
að stærð fylgir, flísalagður. Verð 77,9 m. Nánari
upplýsingar gefur Jón M. Bergsson hdl. / lgg
fasteignasali. 777-1215.

Akrakór - Stórt einbýlishús
Til sölu 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

Hrísrimi - 4ra herb.
Vel skipulögð endaíbúð á jarðhæð. Sérinngangur
og afgirtur sólpallur. Þrjú svefnherbergi og endurbætt eldhús og baðherbergi. Getur losnað á
næstu vikum. V. 37,9 m.

Ofanleiti - 3ja herb.
Góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi
og stórri hellulagðri verönd. Hús í góðu ástandi.
Stutt í alla þjónustu.
Laus í desember.
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Við leitum eftir öllum
tegundum fasteigna
og höfuðborgarsvæðinu á söluskrá okkar.
Mikil eftirspurn og
fjöldi kaupenda skráðir
hjá okkur. Við veitum
nú sem áður góða og
faglega þjónustu á
traustum grunni.

Hafðu samband - Við aðstoðum þig.

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

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

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

NNÝÝ
BBYYG
GGG
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G

Hilmar Óskarsson
Óskar Þór Hilmarsson
Guðjón
Hilmar Framkvæmdarstjóri
Óskar Þór Löggiltur fasteingasali
NÝ
Sigurjónsson
Óskarsson
Hilmarsson
B
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Parhúsalóðir
LUNDUR
220-26
- 415-23
-við
6
LANGALÍNA
LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við
Leirvogstungu
í Mosfellsbæ
Stórglæsilegar
íbúðir
Stórglæsilegar
íbúðir
við við
Löngulínu
20-26 í Sjálandi Garðabæ.
Lund
í Kópavogi
Frum

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

ERÐ
BYAÐ V
KK GG
IN
LÆ
G

NÝ

Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

YG
G

LUNDUR 25

Stórglæsilegar
íbúðir við Lund
GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. Góð staðsetning í
lokaðri götu.
Verð 58 millj.

• Efsta hæð.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Vandaðar innréttingar.
25 •íInnfelld
Kópavogi.
lýsing.
ÁLFTAMÝRI
• Aukin
lofthæð.
108
Rvk. 3ja
herb. 82 fm. Mikið
• Frábærtinnréttingar
útsýni. og gólfefni.
endurnýjuð,
Verð 22,5 millj.

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344

FELLAHVARF
G Glæsilegt
3ja hæða álklætt

Stórglæsilegar

Frábært útsýni. Vandaðar

SÖRLASKJÓL
107 Rvk.
KEILUFELL

Auður
Hildur Edda
LANGHOLTSVEGUR
Kristinsdóttir
Gunnarsdóttir
ASPARHVARF
104 Rvk. 2ja
herb. 60,4 fm. Miðhæð.
Lögfr./Aðstm.
18,9Gsm:
millj.
661-0804
213 fm. Raðhús.
NÝ
Góðar innréttingar.
BY
Stutt í skóla og leikskóla.
GG
Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu.

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

SELD

DÚFNAHÓLAR
111 Rvk.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.
Frábært útsýni.
Verð 26,9 millj.
REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin
2ja herb íbúð, vel skipulögð.

mikið standsett einbýlis-

IN

G

• 2 samþykktar íbúðir.
hús. Stór og góður garður.
Stórglæsilegar íbúðir með
sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi.
• Sérbyggður
Sjávarútsýni.
bílskúr.

BÓLSTAÐARHLÍÐ
105 Rvk.
• Frábær staðsetning.
115 fm. 4ra herb.
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 5 í Fossvogsdal í 38 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið
er
11 hæðir. Fjölmargar stærðir í
Góð staðsetning.
Verð. 85 íslenskar
millj. innréttingar. Hiti í gólfum. Bjartar
LAUGARNESVEGUR
boði allt frá 120 til 194 fm. •Vandaðar
og28,7
rúmgóðar
Verð.
millj. íbúðir með stórum
105verða
Rvk. 3ja
herbergja
íbúð ásvölum
2. hæð. eða timburgluggum. Álklætt hús. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
ýmist
með góðum
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla
veröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
og þjónustu . Verð 23,9 millj.

Byggingaraðili er Byggingarfélag
Gylfa og Gunnars.
FJÖRUGRANDI
ri
Teikningar og nánari upplýsingar
107 Rvk.hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31
eldog www.fjarfesting.is
Opið hús í dag mánudag
á milli 16.30 og 17.00.

S

Ú
ÐH

I
OP

HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 46,7 millj.

Raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr.
FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
KR völlinn.
109 Rvk.
4ra. herb. Góðar innréttingar, parket á gólfum, bað flísalagt.
Verð 21,5 millj

60

ára

og

KIRKJUSTÉTT 15

• 113 RVK.
• 3ja herb.
ÁLFKONUHVARF
• 92 fm.
203 Kóp.
• Álklætt hús. HVASSALEITI
110
fm 4ra
4ra.herb
herb111
íbúð.
í
103
Rvk.
fm íStæði
VR blokk• Stæði
í bílageymslu.timbursólverönd.
bílageymslu.
inni. Góð ogStór
snyrtileg íbúð í þessu
• Fallegt
Sérútsýni.
inngangur.
Verð
32,9 millj
vinsæla
húsi.
• Verð 35.9 millj.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30

• 105 RVK.
• 5 herb.
• 134,7 fm.
• Efri hæð.
• Góð staðsetning.
• Bílskúr.
• 4 svefnherbergi
• Verð 43,9 millj.

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 25 í Kópavogi.

SKILDINGANES 54

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 25 í Fossvogsdal í 11 íbúð fjölbýlishúsi. Húsið er 5 hæða. Fjölmargar stærðir í
boði allt frá 111 til 179 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum
gluggum. Álklætt hús. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum
timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum
Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

• 101 Rvk.
• Vel staðsett 456,5 fm einbýlsihús.
• Frábært óhindrað útsýni.
• Miklir möguleikar.
• Stórar stofur.
• Möguleiki á aukaíbúð.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
S
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KLEPPSVEGUR 2

LANGALÍNA 28

LUNDUR 23

FAXATÚN 21

• 105 RVK. 5. herb.
• 116,2 fm.
• Gott skipulag.
• Snyrtileg íbúð.
• Stórar svalir
• Mikið útsýni.
• Nýtt bað.
• Verð 38,7 millj.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 16:00 til 16:30

• 200 KÓP.
• 5. herb.
• 186,9 fm.
• Glæsileg íbúð á tveimur hæðum
• Fallegar innréttingar.
• Bílgeymsla.
• Verð 77 millj.
Opið hús þriðjudag frá kl. 17:00 til 17:30

G

LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð 4ra
herb. á 1. Hæð. Stór timburverönd.
Verð 29.5 millj.

SKIPHOLT 32
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Rvk. Mjög gott og
• 109
Einbýli.
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Smári
Jónsson

fjölbýlishús
lyftu við
203 Kóp. með
Raðhús.
Löngulínu
33-35 ásamt
Mjög vandað,
fallegt
bílageymslu. 110-128 fm.
útsýni, innbyggður bílskúr.
íbúðir.
Verð 54,9
millj.
Vandaðar
innréttingar.
íbúðir
við
Lund 5 í Kópavogi.
Sjávarútsýni.

• Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
• Innbyggður
Verð 85 millj.bílskúr.

LUNDUR
i
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
31 og www.fjarfesting.is
dBorgartúni
200 Kóp.
úð
ílan
ið160 fm.
Mik•• Stórglæsileg
penthouseíbúð.

210í námi
Garðabær.
Aðstm.
til lögg. fsl.
Gsm: 893-4248

Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.
Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.

Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og Gunnars.
TeikningarStæði
og nánari
verða
ýmist með góðum
svölum eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bílaVandaðar
íslenskar
innréttingar
fráFjárfestingar,
Brúnás
og með
AEGereldhústækjum.
Íbúðirnar
upplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
geymslu
fylgja
íbúðum.
Byggingaraðili
Byggingarfélag
Gylfa eru
og frá 2ja til 5. Herbergja íbúðir frá
93-186
fm. Glæsileg
hönnunogaðnánari
innan sem
utan. Sérlega
góð staðsetningFjárfestingar,
niður við sjávarkambinn með stórglæsiGunnars.
Teikningar
upplýsingar
hjá sölumönnum
leguBorgartúni
sjávarútsýni.
verða ýmist
með góðum
svölum
eða stórum
timburveröndum.
Stæði í bílageymslu fylgja
ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM
GERÐUM
EIGNA
TIL SÖLU.
MIKIL
SALA
31Íbúðirnar
og www.fjarfesting.is
öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

k

Tryggvi Kornelíusson

Pálmi
Sölumaður
LANGALÍNA
Almarsson

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
Glæsilegt 3ja hæða
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
15-23 ásamt bílaBjartar
og rúmgóðar
stórum gluggum.
Glæsilegt
3ja
hæða álklætt
með
lyftuogvið
Löngulínu
20-26 ásamt bílageymslu.
geymslu.
Vandaðar
íslenskar
innréttingar
frá
með
AEG
Glæsileg
hönnun
að innan fjölbýlishús
sem
utan. Stæði
í Brúnás
bílageymslu
fylgir
öllumeldhústækjum.
íbúðum.

Au

IN

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

LUNDUR 5

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

áhv

Guðjón Sigurjónsson
Kristín J.
Sölumaður
Rögnvaldsdóttir

Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn.
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

aíb

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

• 210 Gbæ.
• Sjáland.
• 116 fm. íbúð.
• Stæði í bílageymslu.
• Vandaðar innréttingar.
• Álkætt hús.

• 210 Gbæ.
• Einbýlishús.
• 136,3 fm.
• Laust við kaupsamning.
• Verð 52,9 millj.

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

570 4800
Löggiltur fasteignasali

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI
Ögurhvarfi 6
203 Kópavogur
www.fasteignasalan.is

Aðalstræti — Akureyri

FRUM - www.frum.is

Einstakt hús (hæð og
ris) í hjarta Innbæjarins
á Akureyri sem stendur
á gatnamótum tveggja
elstu gatna bæjarins
Hafnarstrætis og Aðal
strætis. Húsið er van
dað timburhús, byggt
árið 1900 af Sigtryggi
Jónssyni sem byggði
Mentaskólann. Húsið
er samtals 173,4 fm
og stendur á stórri
eignarlóð. Eignin var
endurnýjuð frá grunni
fyrir rúmum áratug síðan og var mjög haganlega að allri vinnu staðið til
að viðhalda upprunalegu útliti hússins. Hlýleg og falleg eign sem umvefur
mann góðum straumum og geislar af sjarma gamalla tíma.
Verð 39,9 millj.

HNOÐRAVELLIR - RAÐHÚS – HAFNARFIRÐI
Hraunhamar kynnir þrjú glæsileg raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 180 fm.
Húsin afhendist fullbúið að utan með frágenginni lóð. Að innan er húsið rúmlega tilbúið til innréttinga.
Skipting eignnanna: Forstofa, hol, 4 svefnherbergi (þrjú svefnherbergi í míðjuhúsinu), baðherbergi, stofa,
sjónvarpshol, borðstofa, eldhús, gestasalerni, bílskúr og geymsla.

Nánari upplýsingar Hafsteinn Þorvaldsson viðskiptafræðingur/löggiltur
fasteigna, og skipasali s. 8918891, hafsteinn@fasteignasalan.is og
Snorri Sigurðarson löggiltur fasteigna, og skipasali s.8977027,
ssig@fasteignasalan.is

Húsin eru einangruð og klædd að utan með flísum. Að innan eru húsin rúmlega tilbúin til innréttinga, veggir
grunnaðir og tilbúnir til málingar, gólf flotuð og tilbúin til gólflagnar. Rafmagn ídregið, rafmagnstafla fullfrágengin fyrir utan raflögn vegna smáspennu, vantar að setja rofa og tengla. steypt þak (flatt þak) með dúk
(bræddur), farg (möl) ofan á. Útihurðir lakkaðar. Bílskúrhurð úr áli. Gluggar utan ál en timbur að innan.
Gólfhiti.
Þetta eru glæsileg hús, skemmtileg hönnun, hátt til lofts í alrýminu, hús sem vert er að skoða.
Lóð er frágengin með hellulögðu bílaplani, og lóð tyrfð.

HOFTEIG 20, jarðhæð

HÓLMGARÐUR
50 – EFRI HÆÐ
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

Traustur verktaki: Virki ehf. Arkitekt Eyjólfur Bragason. Húsið er til afnhendingar strax.

Verð frá 52,5 millj.
Nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars.
Hlynur Halldórsson, s. 698-2603, netfang: hlynur@hraunhamar.is
Helgi Jón Harðarson s, 893-2233,nerfang: Helgi@hraunhamar.is
Hilmar Þór Bryde s. 892-9694, netfang: hilmar@hraunhamar.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/LAE 82234 11/16

OPIÐ HÚS Í DAG,ÚS
H
Ð KL.
MÁNUD. 21.PINÓV.
O
17:30 -18:00

Landey býður lóðarréttindi
til sölu

Um er að ræða neðangreindar eignir:
HEITI

SVEITARFÉLAG

LANDNR.

NOTKUN

FASTANR.

BYGG.ÁR

STÆRÐ

Lónakot

Hafnarfjörður

123167

50% hlutur

2081144

Land

440 ha

Engjavegur 14

Mosfellsbær

217083

Íbúðarhúsalóð

2330927

Lóð

Heiðarland Vogajarða

Vogar

206748

Annað land

2333106

Land

I

OP

S

Ú
ÐH

Borgir sími 588 2030
kynna: Fín fjögurra herbergja búð
hæð
(íbúð
Umáerefri
að ræða
sérhæð
á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu.
Íbúðin erhæða
106,7 fm.fjölbýli
Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins, innan af því er rúmgott hol og inn
203) í tveggja
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla, baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem
við Hólmgarð.
snýr
útgengt erÍbúðin
á hellulagða
verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð. Í eldhúsi er viðarinnrétting,
og uppþvottavél.
í suður engaseldavél
er einnig
með Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.
glugga í austur og vestur.
Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Suður svalir. Húsið semLögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir
teiknað var af Kjartani
Sveinssyni var einstakt á
Ásett verð 43,9 milj.
sínum tíma og þótti veglegt Áhugasamir velkomnir milli kl. 17.30 og 18.00
sem fjölbýli. Í sameign er
í dag mánudag.
m.a. sauna og leikherbergi.
Nánari uppl. veitir Ægir í s: 896-8030.

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

Hellugljúfur 11

Ölfus

201607

Íbúðarhúsalóð

2343651

Lóð

Holtagljúfur 2

Ölfus

201615

Viðskipti og þjónusta

2343659

Lóð

Holtagljúfur 13

Ölfus

201626

Íbúðarhúsalóð

2343670

Lóð

Holtagljúfur 14

Ölfus

201627

Íbúðarhúsalóð

2343671

Lóð

Holtagljúfur 15

Ölfus

201628

Íbúðarhúsalóð

2343672

Lóð

Holtagljúfur 16

Ölfus

201629

Íbúðarhúsalóð

2343673

Lóð

Holtagljúfur 17

Ölfus

201630

Íbúðarhúsalóð

2343674

Lóð

2314243

Lóð

Atvinnuhúsnæði óskast til kaups

2299392

Lóð

Erum með traustan kaupanda að atvinnuhúsnæði

Iðunnarbrunnur 12

Reykjavík

206081

Einbýli

Vatnsendablettur 712

Kópavogur

194557

Einbýli

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

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

með traustum leigusamningum.
Hafðu samband í síma 594 4200
eða sendu fyrirspurn á sala@landey.is

Eignir skoðaðar allt að kr. 200 milljónir.

Nánari upplýsingar veitir
Ögurhvarfi 4a | 203 Kópavogi | Sími 594 4200 | Fax 594 4201 | landey.is

Heimir F. Hallgrímsson hdl. og lögg. fasteignasali,
netfang: heimir@fastmark.is

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
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Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Sogavegur 101,

Búðagerði,

Langholtsvegur,

EFRI SÉRHÆÐ M/BÍLSKÚR.

SÉRHÆÐ

RISHÆÐ M/BÍLSKÚR

Opið hús þri 22/11 kl. 18-18:30
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. Gott innra
skipulag. Kjartan Sveinsson teiknaði.
Verð 54,9 millj. Opið hús þri 22/11
kl. 18-18:30, verið velkomin.

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. Verð 39,9 millj.

Langholtsvegur 2, rishæð : 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.

Búðardalur

Sumarhús,

Sumarhús

EINBÝLI Á BESTA STAÐ VIÐ SJÓINN

ÞINGVÖLLUM

ÞINGVÖLLUM

Gott 157,2 fm steinhús ásamt 30,2 fm
bílskúr á frábærum stað með óheftu
sjávarútsýni í Búðardal, samtals 187,4
fm. Fimm svefnherbergi, ágæt suðurverönd og garður. Eldhúsinnrétting
og baðherbergi er endurnýjað og
þak nýlegt að sögn seljanda. Skipti
möguleg á eign í Borgarnesi.
Verð 24,9 millj.

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

Tæplega 60 fm. sumarhús í einstakri
náttúruparadís í Gjábakkalandi á
Þingvöllum. Umhverfið er kjarri vaxið
og frábært útsýni yfir Þingvallavatn
og fjöllin. Landið er innan þjóðgarðs
og háð reglum sem um hann gilda. Í
húsinu eru 2-3 svefnherbergi, stofa,
eldhús og snyrting. Góður pallur er
við húsið og ágæt útiaðstaða. Verð
16,9 millj.

Seljaland,

Laugavegur,

Laugavegur 170,

TIL LEIGU

TIL LEIGU

TIL LEIGU.

50 fm góð 2ja herbergja íbúð í
kjallara á góðum stað í Fossvogi.
Svefnherbergi, stofa, eldhús og
baðherbergi. Lítil geymsla innan
íbúðar. Aðgangur að þvottahúsi
og þurrkherbergi í sameign. Laus
til leigu við samning. Leiguverð kr.
155.000 á mánuði. Nánari upplýsingar á skrifstofu í síma 552-1400.

Hvað kostar eignin mín?

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

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
la
ur 3
ur
• Fax• 511
• www.101.is
• www.101.is
• 101@101.is
S t•
101 Reykjavík
Fax 3909
511 3909
Tjarnargata
Tjarnargata
4 • 101
4 • Reykjavík
• Sími
• Sími
511 3101
511 3101
ild
ný
0 8101@101.is
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
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Mjög gott ca. 74 fm húsnæði á
3ju hæð til leigu. Komið inn í opið
rými með dúk á gólfi. Í húsnæðinu
er eldhús með ágætri innréttingu,
baðherbergi m/ sturtuaðstöðu og
herbergi með dúk. Húsnæðið er
skilgreint sem skrifstofuhúsnæði.
Leigist frá 1.des. Leiguverð kr.
190.000 á mánuði.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar
í síma 552-1400.

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:
552-1400/694-1401/895-7205
varðandi nánari upplýsingar
og skoðun.

Við styrkjum
Hluti af öllum sölu launum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til styrktar ABC hjálparstarfi.
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Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

RAÐHÚS HÓLAVAÐ 29-43, 110 REYKJAVÍK – (3 RAÐHÚS ÓSELD)

• Mjög glæsileg og vel skipulögð raðhús 172,7-175,5 fm. 5 herbergja raðhús, þar af 26,8-27,6 fm bílskúrar
• Raðhúsin afhendast fullkáruð að utan og fullkláruð að innan fyrir utan gólfefni.
• Vandaðar og fallegar innréttingar.
• Björt stofa/borstofa, glæsilegt eldhús.
• Frábær staðsetning.
• Afhending frá janúar 2017 til júni 2017. Skilalýsing á fasteignir.is og mbl.is Teikningar hjá fasteignasölunni.
• Verð frá 62.900.000
• Byggingaraðili: Eignarhaldsfélagið Á.D. ehf

Eignastofan fasteignamiðlun | Síðumúla 29 | 108 Reykjavík | Sími 5377500
Kristinn B. Ragnarsson viðskfr./lögg.fasteignasali • s. 8984125 • kristinn@eignastofan.is
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VANTAR
ALLAR
EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT
EF VIÐ
SELJUMGERÐIR
EKKI.

VANTAR

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

533-1616

Karl Gunnarsson

ÞÚ BOR

Kristján P. Arnarsson

HRINGDU

Unnur Karen

lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Karlsdóttir
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR
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Miklabraut-Langahlíð

Sala fasteigna frá

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 6208
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Sérbýli í Fossvogi óskast

Höfum kaupanda að 250-350 fm einbýlishúsi eða raðhúsi í Fossvogi.
Nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali,
sverrir@eignamidlun.is

Sérbýli í Vesturbænum óskast

Höfum kaupanda að 250-350 fm einbýlishúsi í Vesturbænum.
Nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali,
sverrir@eignamidlun.is

Sérbýli á Seltjarnarnesi óskast

Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi eða raðhúsi á Seltjarnarnesi.
Nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali,
sverrir@eignamidlun.is

4ra herbergja íbúð óskast

Höfum kaupanda að 4ra herb. íbúð, hæð eða íbúð í fjölbýli. Staðsetning:
Austurbær Reykjavíkur, Kópavogur (svæði 200,201) eða Garðabær.
Íbúðin þarf að vera í góðu ástandi og má kosta allt að 55 millj.
Nánari uppl. veitir Reynir Björnsson lg. fasteignasali s: 895 8321,
reynir@eignamidlun.is

2ja-3ja herbergja íbúð óskast

Höfum kaupanda að 2ja-3ja herb. íbúð miðsvæðis í Reykjavík.
Má kosta allt að 35 millj.
Nánari uppl. veitir Reynir Björnsson lg. fasteignasali s: 895 8321,
Sala fasteigna frá reynir@eignamidlun.is
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Gott 358 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð auk 31 fm. geymslurýmis á jarðhæð. Húsnæðið er að mestu
opið vinnurými, auk 4ra lokaðra vinnurýma. Ljóst steinteppi á gólfum og lagnastokkar með veggjum,S í m i 5 3
KRINGLAN
- Ofanleiti
Eskifjörður 2ja herb.
Austurberg
kerfisloft.
Loftræsti búnaðurKristnibraut
er í loftum að-lyftuhús
hluta. Hagstætt leiguverð.
Við leiguverð
bætist virðisaukaVel skipulagt ein
Snyrtileg skattur.
og nokkuðLaust
endurnýjuð
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð
strax
Miklabraut-Langahlíð
2ja herb. Austurberg

samtals 243,2fm
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð f.miðju í
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu
Ýmis skipti. Verslunar
oglitlu fjölbýli. Aflokuð
Snyrtileg
nokkuð endurnýjuð
52,2fm bílskúr. E
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús
innan
40 fm og
verönd
63,5fm
herb. íbúð áMöguleiki
efstu hæðá auka
íbúðar. Skipti áþjónusturými
minna í Neðraá horni Miklubrautar
með skjólveggjum
út frá 2ja
stofu.
og
Lönguhlíðar.
Góð
staðsetning
og
vð
Austurberg.
Lagt
fyrir
Velþvottavél
staðsett eign
Breiðholt eða Kópavogi möguleg,
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.
ýmsir möguleikar. Samtals
109,6
fm
á
baði.Stórar
suðursvalir
með miklu
V. 23,5 m. 6199
V. 26,5 m. 5783
SÍMI 570 4500,
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss
útsýni.
Lítil útborgun, hagstæð
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang:
fastmark@fastmark.is
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara.
áhvílandi
lán. V. 16,3 m 3902
www.fastmark.is
Skv. nýjum skiptasamningi telst
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.
Jónsson, lögg. fast.sali.
5 3 3 1 6 1 6 • eignin
Þ j óu.þ.b.
n u s125
t ufm
s íV.m17,9
i 86208
9 1 - 9 Guðmundur
9 1 6 •Th. w
w w . l u n d u r. i s •

63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél
á baði.Stórar suðursvalir með miklu
útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902

Sími

ÓÐINSGÖTU 4

Jörð - Borgarbyggð

Sími 53

Til sölu 4.000 hektara jörð í aðeins um 60 kílómetra fjarlægð frá Höfuðborgarsvæðinu.
Jörðin er skráð sem lögbýli og liggur að mestu leyti að landi Þingvallakirkju og Þjóðgarðinum.
Landið er í Þingvallahreppi og liggur frá Þjóðgarðinum og alveg að botni Lundarreykjadals
og er að stórum hluta í 150 - 300 metra hæð yfir sjávarmáli.
Á landareigninni eru mörg vötn, þau stærstu Reyðarvatn og Uxavatn.
Í Reyðarvatn austanvert kemur Reyðarlækur úr Stóra-Brunnvatni og
frá norðaustri falla í það tvær ár, Leirá og Fossá.
Í tungunni milli ánna eru rústir eyðibýlis. Grímsá fellur úr vatninu til norðvesturs.
Heitt vatn úr borholum er leitt að landinu og notað til upphitunar á bæjunum Þverfell I og II.
Á rennur við bæi Þverfells. Nægt heitt og kalt vatn er á landareigninni.

Hér er um að ræða mjög landstóra jörð nærri höfuðborginni, sem nýta má með
margvíslegum hætti, t.d. í sambandi við ferðaþjónustu.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má
Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is

finna á www.barnaheill.is

smáauglýsingar

512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Hjólbarðar

BÍLAR &
FARARTÆKI

ÞJÓNUSTA

Opið: 10 -18 alla virka daga.

Hreingerningar

HYUNDAI Tucson. Árgerð 2015, ekinn
67 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð
4.790.000. Rnr.107689.á staðnum

ÓDYR-7.M-DIESEL-4X4 !

Audu Q7 Diesel 7 manna 11/2010
(mód 2011) LED-ljós, leður ofl einn
eigandi , Nú aðeins 5990 !!!

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

Frábær dekkjatilboð

FORD Transit 350 L4 H3 jumbo.
Árgerð 8/2013, ekinn 96 Þ.KM,
dísel, 6 gírar. Verð 2.680.000. + vsk
Rnr.101313.

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

Magnúson.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabæ
Sími: 517 9500
www.magnusson.is

Varahlutir
FÍNIR JEPPAR
Eigum gott úrval af JEEP GRAND
CHEROKEE árg. 2000-2004, Verð frá
490-790.000 kr. 100% LÁN Í BOÐI KÍKTU VIÐ!

SUBARU Legacy. Árgerð 2008, ekinn
120 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4
gírar. Verð 1.390.000. Rnr.107707.á
staðnum

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.

Búslóðaflutningar

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

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

Húsaviðhald

Bílar óskast

Smiðskraftur ehf.
RENAULT Clio. Árgerð 2016, ekinn 21
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð
2.790.000. Rnr.107720.á staðnum

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 552 6000
Opið 10 - 18 virka daga og 12 15 laugard.
www.bilaplan.is

Hyundai I 20 Comfort, 3/2016, ek 44
þús km, dísel, bsk, ásett verð 2.390
þús, er á staðnum, raðnr 230174.

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

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

Nýsmíði og viðhald.

Bíll óskast á 25-250þús.

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

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

smidskraftur@gmail.com

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

3ja og 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

Einholti 12
mánudaginn
21. nóvember
kl. 16-17

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ
•
•
•
•
•
•

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

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

Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, fasteignagjöld, bruna- og
húseigendatryggingar, hita íbúðar, hússjóð, þjónustugjald og framlag
í viðhaldssjóði.

Síðumúli 10 • 108 Reykjavík

• sími 520 5788 •

buseti@buseti.is • www.buseti.is

B-17-1116

VERÐDÆMI: EINHOLT 12
Rúmgóð 3ja herb. endaíbúð - 108,3 m2
Sveigjanlegur búseturéttur með eða án aukinnar eignarmyndunar.
Mánaðargjald frá kr. 224.785,-

4

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Húsaviðhald

21. nóvember 2016 MÁNUDAGUR

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
Húsasmíðameistari getur bætt við
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og
viðhald. Uppl. í s. 858 3300
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

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

Nudd
Nudd

Spásíminn 908 5666

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

Ökukennsla

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

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

KEYPT
& SELT

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Til sölu

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

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

HEILSA

Óskast keypt

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

tilboð

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

SÁ Símaspá í
s. 844 6845 / 462 4564

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Spádómar

Til bygginga

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

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

HÚSNÆÐI

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

Nudd
TANTRA NUDD

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

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR!

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

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

ATVINNA

Atvinna óskast
Tveir smiðir óska eftir vinnu, bara inni.
S: 8969658

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Save the Children á Íslandi

MÁNUDAGUR

2 1 . n ó v e mb e r 2 0 1 6

15

s p o r t ∙ F R É TT A B L A ð i ð

völtuðu yfir norsarana

handbolti Valsmenn eru í mjög
góðum málum í 32-liða úrslitum í
Áskorendakeppni Evrópu eftir stórsigur, 31-24, á norska liðinu Haslum
um helgina. Þetta var fyrri leikur liðanna. Yfirburðir Valsmanna í leiknum
voru miklir og þeir hefðu alveg getað
unnið enn stærri sigur gegn norska
liðinu sem var slakt. Valur var fimm
mörkum yfir í hálfleik, 17-12, og um
tíma leiddu þeir með tíu marka mun
í síðari hálfleik.
„Ég er virkilega ánægður með
sigurinn en eins og leikurinn
spilaðist hefði ég viljað vinna hann
stærra,“ sagði Guðlaugur Arnarsson,
annar þjálfara Vals, við íþróttadeild eftir leikinn. „Markvörðurinn
[Trond Tjemsland] var mjög góður
og svo skutum við líka fram hjá og í
stangirnar úr dauðafærum þar sem
við tættum vörnina þeirra í sundur.
Það er mjög jákvætt að vinna sjö

Anton Rúnarsson
var sterkur í liði
Vals gegn Haslum.

marka sigur en við hefðum getað
unnið þetta stærra. Þetta er bara fyrri
hálfleikur,“ sagði Guðlaugur en seinni
leikurinn fer fram í Noregi eftir viku.
Guðlaugur segir að norska liðið hafi
ekki komið sér á óvart í leiknum
í dag, nema þegar þeir skiptu yfir
í framliggjandi vörn á lokamínútunum.
„Við vorum búnir að horfa á þá og
greina vel. Það var lítið sem kom
okkur á óvart. Hann var sterkari
en við reiknuðum með, þessi stóri
vinstra megin [Eirik Köpp],“ sagði
Guðlaugur. – iþs

Nýjast
Olís-deild kvenna

Valur - Selfoss

29-26

Grótta - Stjarnan

20-21

Fylkir - ÍBV

26-21

Valur: Diana Satkauskaite 9, Díana Dögg
Magnúsdóttir 4, Morgan Marie McDonald 4,
Gerður Arinbjarnar 3, Kristine Vike 3, Kristín
Guðmundsdóttir 2, Sigurlaug Rúnarsdóttir
2, Eva Björk Hlöðversdóttir 1, Vigdís Birna
Þorsteinsdóttir 1.
Selfoss: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 7,
Perla Ryth Albertsdóttir 7, Kristrún Steinþórsdóttir 4, Adian Maria Ghidoarca 4,
Carmen Palamariu 2, Hulda Dís Þrastardóttir 1, Dijana Radojevic 1.

Grótta: Laufey Ásta Guðmundsdóttir 4,
Þórey Anna Ásgeirsdóttir 4, Anna Úrsúla
Guðmundsdóttir 3, Lovísa Thompson 3,
Emma Sardarsdóttir 2, Sunna María Einarsdóttir 2, Selma Jóhannsdóttir 1, Anna
Stefánsdóttir 1.
Stjarnan: Helena Rut Örvarsdóttir 9, Solveig Lára Kjærnested 4, Hanna Guðrún
Stefánsdóttir 3, Stefanía Theodórsdóttir 2,
Þorgerður Anna Atladóttir 1, Elena Birgisdóttir 1, Rakel Dögg Bragadóttir 1.

Fylkir: Thea Imani Sturludóttir 9, Christine
Rishaug 5, Hildur Karen Jóhannsdóttir 3,
Hildur Björnsdóttir 3, Þuríður Guðjónsdóttir 2, Þórunn Friðriksdóttir 2, Melkorka
Gunnarsdóttir 1, Vera Pálsdóttir 1.
ÍBV: Ester Óskarsdóttir 7, Karólína Bæhrenz
Lárudóttir 5, Ásta Björt Júlíusdóttir 3,
Telma Amado 2, Sandra Sigurðardóttir 2,
Þóra Arnarsdóttir 1, Greta Kavaliuskaite 1.

Efri
Fram19
Stjarnan 
15
Haukar12
Valur
12

Neðri
8
ÍBV 
Grótta 
6
Selfoss 
4
Fylkir4

Áskorendakeppni Evrópu
Valur - Haslum

töðuna sem hann bauð upp á. fréttablaðið/getty

ð segja sorrí

yrradag. Fílabeinsstrendingurinn minnti heldur betur á
jaðrafokið undanfarnar vikur.
Enginn miðjumaður
hefur skorað fleiri mörk (59)
í ensku úrvalsdeildinni en
Yaya Touré síðan hann kom
til Manchester City sumarið
2010.

Ég er svo ánægður
fyrir hans hönd.
Hann er indælis náungi.
Hann er núna í kjörþyngd
og það efast
enginn um
hæfileika
hans.
Pep Guardiola, stjóri
Man. City

„Þetta var frábært því strákarnir
hafa alltaf veitt mér stuðning. Ég
hélt áfram að brosa og vera einbeittur,“ sagði Touré himinlifandi
að leik loknum. „Þetta var erfið
staða en ég er mjög glaður og þakklátur stjóranum fyrir að leyfa mér
að spila í dag.“

Hvað gerist næst?
Óvíst er hvað verður um hinn 33 ára
gamla Touré, hvort hann fer í janúar
eða næsta sumar, en af leiknum í
fyrradag að dæma hefur hann enn
ýmislegt fram að færa. Hann hefur
ekki sömu hlaupagetu og áður en
hann er ennþá góður í fótbolta og
kann að koma sér í færi og klára
þau. Og ef hann er einbeittur og
tilbúinn að leggja sig fram getur
hann nýst Man City í toppbaráttunni.
Guardiola leggur líf og sál í stjórastarfið og hann hefur engan tíma
fyrir leikmenn sem eru ekki á fullri

ferð. Það er ólíklegt að Touré komist
upp með að labba um völlinn eins
og hann gerði stundum á síðasta
tímabili. Útileikurinn gegn Arsenal
í desember í fyrra var lýsandi fyrir
síðasta tímabil hjá Touré; hann rölti
um völlinn megnið af leiktímanum
en skoraði samt glæsilegt mark.
Snilldin var enn til staðar en framlagið ekki.

Frábær ferill
Touré hefur reynst Man City
ómetanlegur síðan hann kom til
félagsins frá Barcelona sumarið
2010. Á sex árum hans á Etihad
hefur Man City unnið tvo Englandsmeistaratitla, enska bikarinn einu
sinni og deildabikarinn tvisvar.
Touré er einn af bestu leikmönnum í sögu Man City og það
stefnir í að vera hans hjá félaginu fái
ánægjulegri endi, hvenær sem hann
verður, en virtist fyrir nokkrum
vikum. ingvithor@365.is

Eygló Ósk klár í lauginni í gær. fréttablaðið/eyþór

margir á leið á HM

sund Íslandsmeistaramótið í

sundi í 25 metra laug fór fram í
Ásvallalaug um helgina. Góður
árangur náðist á mótinu og sérstaklega var ánægjulegt að sjá
hversu margir sundmenn náðu
lágmörkum fyrir HM. Heimsmeistaramótið í 25 metra laug fer fram í
Windsor í Kanada í næsta mánuði.
Íþróttamaður ársins, Eygló Ósk
Gústafsdóttir, var mætt til leiks
og vann sínar greinar eins og
búast mátti við. Hún synti undir
HM-lágmarki í 50 metra baksundi
sem hún vann á tímanum 28,13
sekúndum.
Fleiri syntu undir HM-lágmörkum
um helgina.
Kolbeinn Hrafnkelsson náði lágmarki í 50 metra baksundi er hann

synti á 25,27 sekúndum. Lágmarkið var 25,85 sekúndur.
Jóhann Gerða Gústafsdóttir náði
lágmarkinu í 100 metra fjórsundi
sem hún synti á 1:03,48 mínútum
en hún var um einni og hálfri sekúndu undir lágmarkinu. Áður hafði
Jóhanna Gerða náð lágmarkinu í
200 metra fjórsundi.
Kristinn Þórarinsson náði lágmörkum í 200 metra fjórsundi og
baksundi um helgina. Áður hafði
hann náð lágmörkum fyrir HM í 50
og 100 metra baksundi.
Kristófer Þórarinsson var svo
síðastur til að ná HM-lágmarki en
það gerði hann í 100 metra skriðsundi. Hann synti metrana 100 á
sléttum 50 sekúndum en lágmarkið
er einmitt sléttar 50 sekúndur.

stærsta tapið í 26 ár

körfubolti Íslenska kvennalandsliðið fékk skell er liðið sótti Slóvakíu

heim um helgina í undankeppni EM.
Slóvakía vann stórsigur, 86-40, en þetta er versta tap liðsins í heil 26 ár.
Síðast tapaði liðið svona illa í október árið 1990 en þá valtaði Danmörk yfir
íslenska liðið með 62 stiga mun.
Þetta var fyrsti leikur íslenska liðsins án Helenu
Sverrisdóttur í tólf ár og hennar var heldur betur
sárt saknað. Alls tapaði íslenska liðið 33 boltum í
leiknum og skoraði aðeins 40 stig eins og áður segir.
Það var ljóst í hvað stefndi strax í fyrsta leikhluta er íslenska liðið var komið 20 stigum
undir, 26-6. Besti leikhluti íslenska liðsins var
annar leikhlutinn sem tapaðist með þremur
stigum, 15-12. Munurinn var því 23 stig í
hálfleik, 41-18, og róðurinn heldur betur
þungur eftir fyrstu tuttugu mínútur
leiksins.
Slóvakíska liðið gaf aftur í þeim seinni
og vann þriðja leikhlutann 25-12 og
fjórða leikhlutann 20-10. Sigrún Sjöfn
Sigrún Sjöfn
Ámundadóttir var stigahæst í íslenska
Ámundaliðinu með sjö stig en hún gaf einnig
dóttir.
þrjár stoðsendingar. – hbg

31-24

Valur - Mörk (skot): Anton Rúnarsson 7
(10/1), Josip Juric 7/1 (11/1), Sveinn Aron
Sveinsson 7/2 (13/3), Vignir Stefánsson
4 (6), Ýmir Örn Gíslason 3 (3), Ólafur Ægir
Ólafsson 3 (4).
Varin skot: Hlynur Morthens 16 (40/1, 40%),
Hraðaupphlaup: 6 (Anton, Sveinn, Vignir
3, Ýmir)
Fiskuð víti: 5 (Ýmir, Alexander, Orri Freyr 3)
Utan vallar: 12 mínútur.
Haslum HK - Mörk (skot): Eirik Köpp 7 (10),
Sebastian Barthold 6/1 (9/1), Aksel Horgen
4 (4), Vegard Soerlie Tennfjord 2 (4), Anders
Roe 2 (5), Magnus Soendenaa 2 (7), Sander
Oeverjordet Andreassen 1 (3).
Varin skot: Trond Tjemsland 18/2 (49/5,
37%),
Hraðaupphlaup: 4 (Köpp, Barthold, Horgen
2)
Fiskuð víti: 1 (Roe 1)
Utan vallar: 12 mínútur.

Undankeppni EM
Slóvakía - Ísland

86-40

Ísland: Sigrún Ámundadóttir 7, Pálína
Gunnlaugsdóttir 6, Hallveig Jónsdóttir 4,
Guðbjörg Gunnarsdóttir 4, Ingunn Embla
Kristínardóttir 3, Sandra Þrastardóttir 3,
Ingibjörg Jakobsdóttir 3, Ragna Brynjarsdóttir 3, Salbjörg Sævarsdóttir 2, Thelma
Ágústsdóttir 2, Berglind Gunnarsdóttir 2,
Emelía Gunnarsdóttir 1.

Valsmenn gerðu það gott í
Evrópukeppninni í dag.
Síðari leikurinn er veruleg
áskorun. Gaman að sjá
íslensk lið í þessari keppni.
Eina.
Guðjón Guðmundsson

@gaupinn

Í dag

Olís-deild karla
19.50 WBA - Burnley 
Sport
22.00 Messan Sport
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Júlían heimsmeistari í réttstöðulyftu
kraftlyftingar Hinn ógnarsterki
Júlían J. K. Jóhannsson keppti um
helgina á sínu fyrsta heimsmeistaramóti í fullorðinsflokki og stóð sig
heldur betur vel. Hann varð heimsmeistari í réttstöðulyftu og í fimmta
sæti í samanlögðu í +120 kg flokki.
Réttstöðulyftan er besta grein
Júlíans og þar lyfti hann 380 kílóum
sem dugði til heimsmeistaratitils.
Þessi lyfta var jafnframt Evrópumet
unglinga. Hann átti góða tilraun við
390 kíló en það gekk ekki að þessu
sinni.
Júlían reyndi að bæta sinn besta

persónulega árangur í hnébeygju og
bekkpressu en það gekk ekki upp
hjá honum að þessu sinni.
Hann lyfti aðeins byrjunarþyngd í
hnébeygju sem var 385 kíló. Hann á
best 400 kíló þar. Í bekkpressu lyfti
hann 305 kílóum og átti líka ágætis
tilraun við 315 kíló. Samanlagt
lyfti Júlían 1.070 kílóum en heimsmeistarinn í samanlögðu, Blaine
Sumner frá Bandaríkjunum, lyfti
1.200 kílóum.
Þessi árangur Júlíans er auðvitað
frábær og ljóst að hann mun láta að
sér kveða á næstu árum.

Viktor Hólmgeirsson tók einnig þátt á mótinu en hann tók þátt í
-120 kg flokki. Þar lyfti Viktor sléttu
tonni sem skilaði honum í sjötta
sætið. Hann var að keppa á sínu
fyrsta heimsmeistaramóti rétt eins
og Júlían.
Viktor lyfti 375 kílóum í hnébeygju og bætti Íslandsmet Auðuns
Jónssonar um 10 kíló.
Hann lyfti 307,5 kílóum í bekkpressu og í réttstöðulyftunni lyfti
hann 317,5 kílóum og jafnaði þar
með sinn besta árangur í samanlögðu. – hbg

Þau

áttu

helgina
Rosenborg

Íslendingarnir tvöfaldir
meistarar
Norska liðið Rosenborg varð í gær norskur
bikarmeistari eftir 4-0
sigur á Kongsvinger
í úrslitaleik.
Rosenborg er
því tvöfaldur
meistari annað
árið í röð en það
hefur ekkert lið
nokkru sinn afrekað.
Hólmar Örn Eyjólfsson,
Guðmundur Þórarinsson og Matthías Vilhjálmsson leika allir
með liðinu. Hólmar var
í liðinu í gær, Matthías
kom af bekknum en
Guðmundur spilaði
ekki.

FJÖLNOTA
KOSTAR MINNA
– LÍKA FYRIR UMHVERFIÐ!

Máni og Katrín

Íslandsmeistarar í
kumite
Nýir Íslandsmeistarar
voru krýndir í opnum
flokki í kumite um
helgina. Máni Karl
Guðmundsson
vann opna
flokkinn í fyrsta
skipti og 67 kg
flokkinn. Katrín
Inga Björnsdóttir
vann opna flokkinn hjá
konunum eftir sigur á
Telmu Rut Frímannsdóttur sem hafði unnið
opna flokkinn sex ár í
röð. Fylkir vann keppni
liða og Þórshamar varð
í öðru sæti.

Lexi og Gaui

120

SVARTUR
sterkur og
KR. notadrjúgur

180

RAUÐUR
léttur og
KR. passar í veski

150

GRÁR
með hólfum
KR. fyrir flöskur
ENNEMM / SÍA

Handboltamenn hjá
Rhein-Neckar Löwen
Alexander Petersson og
Guðjón Valur Sigurðsson fóru báðir á kostum í liði Löwen sem
lagði Füchse Berlin,
30-25, í þýska boltanum í gær. Alexander
var markahæstur allra
á vellinum með tíu
mörk og Guðjón
Valur Sigurðsson
skoraði átta. Þetta
var sjöundi sigur
Löwen í röð en
liðið er nú í þriðja
sæti þýsku úrvalsdeildarinnar.

Berðu saman plastpoka og fjölnota poka.
Eftir það berðu bara fjölnota poka.
Umhverfisvernd er hluti af samfélagslegri ábyrgð.

M Á NUDAGU R
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List hins sögulega
Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

Ó

neitanlega er ögn farið
að fenna yfir minningar
manns af bókum Enidar
Blyton – og þó. Voru þetta ekki
Finnur og Dísa og Jonni og Anna,
Georg og Gunnar lögregluþjónn,
Eyrnastór, Doddi og Kidda keila …
Og Kíkí og einhver hundur?

Fimm fræknu
Maður man ekkert hver var hvar
enda hétu þau meira og minna
sömu nöfnum. Man þó að minnsta
kosti að í Fimm-bókunum voru
fjórir krakkar og einn hundur; í
Dularfullu bókunum var Finnur
alltaf að fara í dulargervi og plata
Gunnar lögregluþjón; en yfir
Ævintýrabókunum grúfði einhver
illskilgreinanleg ógn. Í öllum
þessum bókum var mikið borðað
– samlokur með glóaldinmauki, ef
ég man rétt – maður varð gjarnan
mjög svangur af að lesa þetta og fór
fram í eldhús í leit að hinum lokkandi glóaldinmauki, en gallinn var
bara sá að maður vissi ekki alveg
hvað það var, enda marmelaði ekki
nándar nærri jafn girnilegt orð.
Sum sé – Fimm fræknu. Veit ekki
hvað við eigum að ganga langt með
líkinguna þegar við hugleiðum
núverandi stjórnarmyndunarviðræður … hver væri Jonni og hver
Anna og umfram allt: hver tæki að
sér að vera hundurinn? Við skulum
ekki dvelja um of við það heldur
hafa hugann við hitt: þau leysa
málin – þau vinna saman – þau eru
ósigrandi. Hvert þeirra með sín
einkenni og sitt næmi á aðstæður,
öll njóta þau sín, enda gæta þau
þess að fá sér reglulega samloku
með glóaldinmauki að ógleymdu
hinu dularfulla fleski.
Litla samfélagið þeirra er
umsetið af bófum og ræningjum,
smyglurum og loddurum sem
villa á sér heimildir og færa verðmæti sem samfélaginu ber burt til
framandi eyja eins og Tortóla og
grafa þar í jörðu, en hin ráðsnjöllu
og fræknu fimm finna leiðir til að
fletta ofan af þessum skúrkum og
koma þeim undir manna hendur.
Ekkert þeirra myndi nokkru sinni
fara í ríkisstjórn með þeim.
Samhljómur
Eigum við kannski að hætta að
tala um rykfallnar barnabækur?
Tölum heldur um tónlist. Hún
endurspeglar lögmál tilverunnar.
Tvíund er ekki hreint tónbil og
hljómar ekki vel – tónarnir liggja
of mikið saman; þannig var með
Sjálfstæðisflokk og Framsókn:
þeir draga fram það versta hvor í
öðrum, og kannski má líka segja
hið sama um stjórn Samfylkingar
og Vg, sem varð smám saman eins
og símalínusuð.
Þríundin er sæt og fagurhljóm-

Tvíund er ekki hreint tónbil
og hljómar ekki vel – tónarnir liggja of mikið saman;
þannig var með Sjálfstæðisflokk og Framsókn: þeir
draga fram það versta hvor í
öðrum, og kannski má líka
segja hið sama um stjórn
Samfylkingar og Vg, sem
varð smám saman eins og
símalínusuð.

andi en átakalítil til lengdar, en
fimmund er hins vegar tilkomumesta tónbilið, þar ríkir rétta
spennan – þegar vel tekst til þá
titrar allt þegar hún ómar um
glugga og þil en sé söngfólkið ekki
með allt sitt á hreinu – algjörlega
einbeitt – getur orðið til minnkuð
fimmund, sem er afar ómstríð,
getur vissulega verið skemmtileg,
en var af kirkjunni gefið nafnið
„diabolus in musica“ eða tónskratti.
Forlátið þessar langdregnu og
óljósu líkingar: þetta er sem sé allt
spurning um harmoníu, jafnvægi,
samhljóm; og við sem höfum
sungið í kór höfum lært að syngja
inn í hljóminn, afsala okkur eigin
prívatrödd til að verða hluti af
einhverju sem er miklu stærra en
maður sjálfur. Fimmundarstjórnin hefur alla burði til að svo megi
verða: Katrín óumdeildur leiðtogi
sem nýtur virðingar hvarvetna í
þjóðlífinu – og á að verða forsætisráðherra, hvað sem líður meintum
ófrávíkjanlegum píratakröfum um
utanþingsráðherra, sem við lesum
um í miðlum Sjálfsóknarflokksins.
Kjósendur úr öllum flokkum vilja
Katrínu.
Eru þetta annars fimm
flokkar? Eru þetta kannski Vg og
splundruð Samfylking? Þetta er að
minnstra kosti allt hluti af einum
og sama þjóðlífsstraumnum. Það
verður fróðlegt að sjá hvað kemur
út úr samvinnu vinstri manna
við frjálslynda flóttamenn úr
Sjálfstæðisflokknum; frjálslyndi
er ein mikilsverð arfleifð vinstri
manna allt frá 19. öld. Samstarf
vinstri flokkanna við Framsókn
var oft ansi dýru verði keypt – heil
Orkuveita handa Alfreð að leika
sér með í R-lista og frjálst framsal
kvóta kom út úr síðustu fimmflokkastjórn vinstri manna og
Framsóknar (að ógleymdum Þórshafnararmi Framsóknar sem fékk
heilan togara).
Hver étur nú upp eftir öðrum að
stjórnmál séu „list hins mögulega“.
Mikil ósköp. En það er einhver
lítilþægni í þessu máltæki, rétt eins
og í hinni ömurlegu speki um að
auðvelt sé að vera vitur eftirá.

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

Ríkisstjórnir verða að hugsa
um það sem þær fá áorkað þegar
þær leggja af stað í förina, hver
verður minnisvarðinn, fyrir hvað
þeirra verður minnst – hvernig
þær bættu líf landsmanna. Og
stundum verða stjórnmál einmitt list hins ómögulega þegar
þarf að sigrast á margvíslegum
hindrunum og komast gegnum
hagsmunaþykknið á nýjar lendur
betra mannlífs. Þá getur eitthvað
stórkostlegt gerst. Stjórnmál eru
list hins sögulega.

Fulltrúar fimmflokksins funduðu áfram um stjórnarmyndun í Alþingishúsinu í gær.
Fréttablaðið/Eyþór

16-0250-HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Í dag

Nærandi millimál
… er létt mál

möndlur

bláber

trönuber

kotasæla

Gríptu með þér kotasælu eða gríska jógúrt

Léttmál frá MS eru bragðgóðar nýjungar með
hreinum grunni og hollum og stökkum toppi.
Kotasæla með berjum og möndlum eða grísk
jógúrt með döðlum, möndlum og fræjum.

tímamót
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Merkisatburðir

235 Anþeros verður páfi.
1272 Játvarður verður konungur Englands.
1393 Bardagi verður á Núpi í Dýrafirði á milli Björns Einarssonar og
Þórðar Sigmundssonar. Tveir falla og margir særast. Menn Þórðar
hafa betur.
1620 Skipið Mayflower kemst inn fyrir Þorskhöfða í Nýja heiminum.
1919 Helgi Hóseasson fæðist.
1931 Fyrsta útvarpsleikritið er flutt í Ríkisútvarpinu. Þar eru leiknir
kaflar úr Bóndanum á Hrauni eftir Jóhann Sigurjónsson.
1974 21 lætur lífið í sprengjuárásum Írska lýðveldishersins í Birmingham á Englandi.
1974 George W. Bush er rekinn úr bandaríska flughernum.
1993 Stöð 2 hefur útsendingar erlendra
sjónvarpsstöðva undir heitinu Fjölvarp.
2005 Ariel Sharon segir sig úr Likud-bandalaginu í Ísrael og stofnar nýjan flokk, Kadima.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðbjörn Ásgeirsson
matreiðslumeistari,

lést af slysförum aðfaranótt
miðvikudags 16. nóvember síðastliðinn.
Útförin fer fram þriðjudaginn
22. nóvember kl. 14.00 frá Víðistaðakirkju.
Guðrún Gerður Guðbjörnsdóttir
Guðmunda Rut Guðbjörnsdóttir

Ragnar Víðir
Kristinsson
Arnar Helgi Guðbjörnsson
Anna Lára
Sveinbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur okkar, faðir, bróðir,
kærasti og stjúpfaðir,

Adam Steinn Guðmundsson
er látinn.
Útför fer fram frá Seljakirkju
23. nóvember kl. 13.00
Minning hans lifir.
Þorbjörg Steins Gestsdóttir Guðmundur H. Gústafsson
Daníel Steinn Adamsson
Eva A. Peters
Sigfús Svanbergsson
Donna Kristjana Peters
Ragnar Már Magnússon
og synir,
Thelma H. Hilmarsdóttir og synir.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Davíð Rúrík Höjgaard

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði
12. nóvember. Útför hans fer fram
frá Fríkirkjunni í Reykjavík
22. nóvember kl. 15.00.
Margrét Davíðsd. Höjgaard
Ólafur Eiríksson
Ólöf Höjgaard
Martin Guðmundsson
afa-, langafa- og langalangafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Margrét Þorvaldsdóttir
Sjávargrund 12a,
Garðabæ,

andaðist sunnudaginn 13. nóvember.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju
þriðjudaginn 22. nóvember kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hinnar látnu er bent á barnauppeldissjóð
Thorvaldsensfélagsins.
Elín L. Egilson
Holger Torp
Sveinbjörn Á. Egilson
Þorvaldur S. Egilson
Aðalheiður Rúnarsdóttir
Guðríður Egilson
Þorsteinn Egilson
Eygló Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Miðbær Ísafjarðarbæjar, stærsta þéttbýliskjarna Vestfjarða, er væntanlega umhverfisvænn eins og aðrir staðir á Vestfjörðum. Fréttablaðið/Pjetur

Vestfirðingar fá
umhverfisvottun
Sveitarfélögin á Vestfjörðum fá umhverfisvottun EarthCheck. Standast þurfti 25 mælikvarða til að fá vottunina. Verkefnisstjóri segir Vestfirðinga í skýjunum.
Sveitarfélögin á Vestfjörðum hafa
fengið silfurvottun frá umhverfisvottunarsamtökunum EarthCheck. Sveitarfélögin höfðu undanfarin þrjú ár þurft
að standastviðmið sem umsóknarsvæði
en sótt var um vottunina í fyrsta sinn í
sumar.
„Við erum í skýjunum með að fá þessa
vottun. Þetta er mikið gleðiefni. Við
erum búin að vera að vinna að þessu í
nokkur ár og það voru þvílík gleðitíðindi
að við skyldum standast þessa mælikvarða,“ segir Lína Björg Tryggvadóttir,
verkefnisstjóri hjá Fjórðungssambandi
Vestfjarða.
Lína Björg segir sveitarfélögin hafa
þurft að standast 25 mælikvarða. Nokkur
sveigjanleiki hafi verið á mælingunum og
máttu sveitarfélögin mælast örlítið undir
striki eða yfir. Alls segir hún að þau hafi
mælst yfir striki í sautján atriðum.
„Vottunin segir það að sveitarfélögin á

Vottunin segir það að
sveitarfélögin á Vestfjörðum starfi í anda samfélagslegrar ábyrgðar og vinni að því
að svæðið verði
sjálfbært.
Lína Björg Tryggvadóttir,
verkefnastjóri

Vestfjörðum starfi í anda samfélagslegrar
ábyrgðar og vinni að því að svæðið verði
sjálfbært. Þau kaupa vottaðar vörur, huga
að því að minnka orkunotkun ásamt því
að flokka sorp og minnka sorpmagn og
þess háttar,“ segir Lína.
Hún segir starfið kallast á við það sem
sé að gerast í heiminum í dag og nefnir í
því samhengi Parísarsamkomulagið. „Það

Okkar yndislega

Karí Karólína Eiríksdóttir
áður Lund Hansen

er verið að reyna að minnka losun óæskilegra efna. Sveitarfélögin sýna samfélagslega ábyrgð með því að taka þátt í þessu
verkefni.“
EarthCheck, sem veita vottunina, eru
alþjóðleg samtök sem hafa höfuðstöðvar
í Ástralíu. Þau eru einu samtökin sem
gefa út umhverfisvottun fyrir starfsemi
sveitarfélaga og eru þar þættir á borð við
innkaup, orkunýtingu, vatnsnotkun og
sorpförgun skoðaðir.
Ásamt því að vinna að því að fá fyrrnefnda vottun hafa sveitarfélögin á Vestfjörðum staðið að verkefninu Plastpokalausir Vestfirðir. Það verkefni er í raun
sprottið út frá umhverfisvottunarverkefninu og hefur Lína stýrt verkefnunum
hvoru samhliða öðru.
Ásamt sveitarfélögunum á Vestfjörðum
eru sveitarfélögin á Snæfellsnesi með
vottun frá EarthCheck. Sú er gullvottun.
thorgnyr@frettabladid.is

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir, systir og mágkona,

Hrefna Guðbjörg
Oddgeirsdóttir

sjúkraliði,
Kleppsvegi 142,

sem lést þann 16. nóvember sl., verður
jarðsungin frá Dómkirkjunni
í Reykjavík föstudaginn 25. nóvember kl. 14.00.
Með kærleikskveðju,
Edda D. Sigurðardóttir
Sigurður K. Kolbeinsson
Birna K. Sigurðardóttir
Erlingur Hjaltested
Ellisif A. Sigurðardóttir
Hafliði Ragnarsson
Sunna M. Sigurðardóttir
Davíð Ö. Vignisson
ömmu- og langömmubörn.

frá Vestmannaeyjum,
Mávahlíð 1, Reykjavík,
lést miðvikudaginn 16. nóvember.
Útförin fer fram frá Háteigskirkju miðvikudaginn
23. nóvember kl. 15.00.
Sara Hafsteinsdóttir
Svava Hafsteinsdóttir
Oddgeir Eysteinsson
Hildur K. Oddgeirsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Þórólfur Guðnason
Ólafur H. Sigurjónsson
Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir
Hafsteinn G. Guðfinnsson

ENNEMM / SÍA / NM73880

Það er gott að
vera í viðskiptum
við Samskip
Ólöf Agnarsdóttir
skrifstofustjóri viðskiptaþjónustudeildar
Elkem Íslandi

> Við hjá Samskipum leggjum okkur fram um að kynnast
viðskiptavinum okkar og þekkja þarfir þeirra
Samskip bjóða upp á heildarlausnir á sviði flutninga og við leggjum stolt okkar í að uppfylla
væntingar kröfuharðra viðskiptavina. Persónuleg og traust þjónusta um allan heim.

Saman náum við árangri

www.samskip.is
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M Á NU D A GU R

Hæg norðlæg átt og dálítil él austanlands, suðlægari og él norðvestanlands, en
annars léttskýjað. Frost yfirleitt 0 til 5 stig.

Krossgáta

LÁRÉTT
2. skraf
6. skst.
8. hamfletta
9. pfn.
11. belti
12. blær
14. korr
16. í röð
17. stilla
18. besti árangur
20. í röð
21. einsöngur

Sudoku
2

1

LÓÐRÉTT
1. útmá
3. frá
4. burnirót
5. eldur
7. rauðber
10. litningar
13. pípa
15. ker
16. tunna
19. golfáhald

6

7

9

12

13

14

15

16

21

Magnus Carlsen (2.853) átti leik gegn Sergey
Karjakin (2.772) í sjöttu skák heimsmeistaraeinvígis þeirra í New York.
Svartur á leik
18. … h6! 19. Re6 Dd5 20. f3 Hfe8 21. He5 Dd6
22. c3 Hxe6 23. Hxe6 Dxe6 24. cxb4 cxb4.
Mislitir biskupar og var jafntefli samið átta
leikjum síðar. Staðan í hálfleik var því 3-3.
Sjöunda skák einvígisins var tefld í gærkvöldi.
www.skak.is: Allt um heimsmeistaraeinvígið.
……… .......…

5

11

17

LAUSN

LÁRÉTT: 2. rabb, 6. fr, 8. flá, 9. mig, 11. ól, 12. áferð,
14. snörl, 16. áb, 17. róa, 18. met, 20. tu, 21. aría.
LÓÐRÉTT: 1. afmá, 3. af, 4. blóðrót, 5. bál, 7. rifsber,
10. gen, 13. rör, 15. laug, 16. áma, 19. tí.

Gunnar Björnsson
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Skák

3
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20
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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
Já, ég ætla að
Hæ,
skila þessari
get ég
Status Quo-plötu
aðstoðað? sem ég keypti hér
í gær.

Hún hljómar
Ókei,
hvað er nákvæmlega eins og
vanda- allar aðrar Status
Quo plötur sem ég
málið?
hef heyrt.

Nei,
Þetta er
Hér stendur
Ég varð að borga
ekta Ming Made in China.
honum peningana almáttugur
frú mín
til baka, við erum minn.
góð.
ekki svindlarar.
Já, hvar annars staðar
ætti Ming
vasi að vera
framleiddur?

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það er ótrúlegt að sonur okkar
er aldrei til staðar þegar það eru
heimilisverk sem þarf að klára.

Barnalán
Get ég gert
eitthvað
fleira fyrir
ykkur?

„Aldrei“ er
sterklega til
orða tekið.

Það er rétt
hjá þér.

Hvað orð er til sem þýðir
„sjaldnar en aldrei”?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Bara fá
reikninginn.

Og kannski skóflu.

MÁNUDAGUR

2 1 . n ó v e mb e r 2 0 1 6
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MICHAEL
FASSBENDER

ALICIA
VIKANDER

RACHEL
WEISZ

Frá J.K. Rowling, höfundi Harry Potter.





Miðasala og nánari upplýsingar

THE GUARDIAN

HOLLYWOOD REPORTER

88%
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Byggð á samnefndri metsölubók





LOS ANGELES TIMES

CHICAGO SUN TIMES

Stórkostleg og töfrandi fjölskylduskemmtun.
ÁLFABAKKA

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

FANTASTIC BEASTS 3D

6, 9

FLÖSKUSKEYTI FRÁ P

8, 10.25

HACKSAW RIDGE

8, 10.45

TRÖLL 2D ÍSL.TAL

6

BRIDGET JONES’S BABY

5.30

FANTASTIC BEASTS 3D
FANTASTIC BEASTS 2D
FANTASTIC BEASTS 2D VIP
THE ACCOUNTANT
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL
DOCTOR STRANGE 2D
JACK REACHER 2
THE GIRL ON THE TRAIN
STORKAR ÍSLTAL

KL. 5 - 8 - 10:45
KL. 5 - 7 - 10
KL. 5 - 8 - 10:45
KL. 8 - 10:40
KL. 6
KL. 5:30 - 8 - 10:45
KL. 10:45
KL. 8

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettabladid.is
21. nóvember 2016
Viðburðir
Hvað? Fyrirlestur: Söngvar kirkjunnar
fyrr og nú í aðdraganda aðventu og jóla
Hvenær? 11.40
Hvar? Aðalbygging Háskóla Íslands,
stofu 229
Margrét Bóasdóttir heldur fyrirlestur í boði Guðfræðistofnunar.
Enginn tími kirkjuársins er eins
ríkulega tengdur tónlist og jól og
aðventa. Tónlistinni sem er aðeins
flutt á einum mánuði árlega.
Hvaða tónlist er það sem túlkar
jólaboðskapinn í hinum mismunandi löndum? Hvað syngja
þjóðirnar á jólum og hvaða stóru
tónverk færa okkur fagnaðarboðskapinn? Fjallað verður um
sálma og tónverk jólatímans með
tóndæmum og jafnvel verður
æft fyrir jólamessuna með viðstöddum! Margrét Bóasdóttir er
söngmálastjóri þjóðkirkjunnar og
stundakennari við guðfræði- og
trúarbragðadeild Háskóla Íslands
á haustönn. Hún er menntuð söngkona, kórstjóri og tónlistarkennari
og kirkjutónlistin hefur verið
hennar vettvangur í söng og tónlistarfræðslu. Sálmar eru hennar
sérstaka áhugamál og sálmasöngur
með því skemmtilegasta sem hún
veit.
Hvað? NATO – nýjar áskoranir í NorðurEvrópu
Hvenær? 12.00
Hvar? Norræna húsið, Sturlugötu
Petr Pavel, hershöfðingi, formaður
hermálanefndar NATO, flytur
fyrirlestur á hádegisfundi Varðbergs. Undanfarin misseri hefur sú
breyting orðið á stöðu öryggismála
í Evrópu að meiri athygli en áður
beinist að jaðarsvæðunum í suðri
og norðri. Spenna hefur vaxið á
Eystrasalti og fjögur herfylki undir
merkjum NATO verða á næsta ári
flutt til Eistlands, Lettlands, Litháens og Póllands. Á Varðbergsfundinum gefst einstakt tækifæri
til að kynnast viðhorfi formanns
hermálanefndar NATO til nýrra
áskorana bandalagsins í Norður-

FANTASTIC BEASTS 3D
THE LIGHT BETWEEN OCEANS

KL. 8 - 10:45
KL. 8
KL. 10:45

BENEDICT
CUMBERBATCH

KL. 8 - 10

CHIWETEL
EJIOFOR

TILDA
SWINTON

“FLAT OUT COOL”

KL. 5:10 - 7 - 10:40



KL. 5:10

THE WRAP

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

KRINGLUNNI

KL. 5

KEFLAVÍK

FANTASTIC BEASTS 3D
THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT

EGILSHÖLL

FANTASTIC BEASTS 3D
FANTASTIC BEASTS 2D
THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT
DOCTOR STRANGE 2D

NÚMERUÐ SÆTI
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EMPIRE

KL. 5 - 6 - 8 - 9 - 10:45

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

KL. 5:20 - 8 - 10:40

AKUREYRI

FANTASTIC BEASTS 3D
THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT
DOCTOR STRANGE 2D

KL. 5:15 - 8 - 10:45
KL. 8
KL. 10:45
KL. 5:30

Evrópu. Tékkneski hershöfðinginn
Petr Pavel hefur verið formaður
hermálanefndar NATO síðan
26. júní 2015. Hann var yfirmaður
herafla Tékklands frá júlí 2012 til
maí 2015.
Hvað? Mítlar og mítilbornar sýkingar í
Norður-Evrópu
Hvenær? 12.20
Hvar? Keldur við Vesturlandsveg
Sigurður Skarphéðinsson, yfirlæknir á smitsjúkdómadeild
Odense Universitetshospital
(OUH) í Danmörku og forstjóri
Clinical Center for Emerging and
Vector-borne Infections, OUH
heldur fyrirlesturinn þar sem hann
fjallar mítla og mítilbornar sýkingar. Á seinni árum hefur mikilvægi mítilborinna smitsjúkdóma
í Evrópu aukist. Orsaka þessa má
leita í breyttu loftslagi, breyttum
landbúnaðarháttum og mannlegu atferli. Rannsóknir á mítlum
hafa samtímis leitt í ljós að þeir
bera mun fleiri sjúkdómsvalda
en áður var talið. Fram að þessu
hafa mítilbornar sýkingar ekki
verið vandamál á Íslandi en með
aukinni skógrækt og breyttu loftslagi opnast möguleikar á auknu
landnámi mítla. Farið verður yfir
nokkra þætti um mítla og mítilbornar sýkingar i norður Evrópu.
Hvað? Björk Digital
Hvenær? 13.00
Hvar? Harpa
Stafrænn heimur Bjarkar eða Björk
Digital er nýstárlegt sýndarveruleikaverkefni sem sameinar tónlist
Bjarkar og nýjustu tölvutækni.
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa
gengst fyrir komu verkefnisins til
Íslands í samvinnu við tónlistarhátíðina Iceland Airwaves. Sýningin
var opnuð í byrjun nóvember,
samhliða opnun Iceland Airwaves,
en Björk var með tvenna tónleika
í Hörpu á sama tíma. Gestir sýningarinnar fá að kynnast tónheimi
Bjarkar á alveg nýjan hátt með
því að njóta verka sem hún hefur
gert í samvinnu við nokkra fram-

Sýningin Björk Digital er í fullum gangi í Hörpunni í dag.

sæknustu leikstjóra og forritara á
sviði sýndarveruleika. Nýverið hélt
Björk tónleika í Royal Albert Hall
við meðleik strengjasveitar sem
hlutu mikið lof gagnrýnenda sem
og áheyrenda. Sem listamaður leitar Björk stöðugt nýrra tjáningarforma og hefur beitt nýjustu tækni
við myndgervingu verka sinna.
Hún telur að með nýrri sýndarveruleikatækni sé hægt að ná
tengslum við áheyrendur á annan
og nánari hátt en fæst með því að
hlusta á geisladisk eða hlýða á tónleika. Hér er á ferðinni ný tegund
af persónulegum listflutningi þar
sem áheyrendur upplifa tónlistina
í næði og beinu sambandi við
listamanninn. „Skilnaðarplötu“
Bjarkar, Vulnicura, má rekja til
þess afar persónulega viðburðar
sem sambandsslit eru. Platan varð
grunnurinn að sýndarveruleikasýningunni Björk Digital, þar sem
möguleikar sýndarveruleika og
tónlistar eru kannaðir. Á sýningunni geta gestir einnig upplifað

gagnvirka margmiðlunarverkið
Biophilia. Í verkinu renna náttúra,
tónlist og tækni saman í eitt. Lögin
í Biophiliu eru jafnframt forrit
sem notuð eru við kennslu víða á
Norðurlöndunum. Auk þess hafa
29 lög frá ferli Bjarkar verið endurhljóðblönduð fyrir 5.1 hljóðkerfi,
sérstaklega fyrir þessa sýningu.
Hægt er að hlusta á þau í réttri
tímaröð í kvikmyndaherbergi
sýningarinnar. Að sögn Bjarkar er
hlutverk listamannsins m.a. „að
gæða tæknina sál“. Það gerist svo
sannarlega með þessari sýningu,
sem þegar hefur ferðast til Ástralíu
og Japans og er í októbermánuði í
Somerset House í London.
Hvað? Suss!
Hvenær? 20.30
Hvar? Tjarnarbíó, Tjarnargötu
SUSS! var frumsýnt 21. okt. og
hefur hlotið gríðarlega góð viðbrögð hjá áhorfendum. Nýtt leikverk eftir leikhópinn RaTaTam, í
leikstjórn Charlotte Bøving, byggt

á reynslusögum, þolenda, geranda
og aðstandenda, um heimilis
ofbeldi.
Hvað? Námskeiði um örlagaríkustu
orrustur sögunnar
Hvenær? 20.00
Hvar? Breiðholtskirkja
Leiðbeinandi er sr. Þórhallur
Heimisson sem hefur sótt heim
alla þá staði sem fjallað er um
á námskeiðinu og skrifað bæði
bækur og tímaritsgreinar um
hernaðarsögu. Á námskeiðinu er
fjallað um eftirfarandi orustur: 1.
Heitu hverirnir – Sparta og Persar
480 f. kr. 2. Hattin – Krossfarar og
múslímar og endalok krossfararíkisins í Ísrael 1187. 3. Umsátrið
um Möltu – Jóhannesarriddarar og
Tyrkir 1565. 4. Waterloo – Napóleon og Wellington 1815. 5. Innrásin í Normandí 1944. Allir sem
taka þátt fá afhenta handbók um
orrusturnar að námskeiði loknu.
Skráning og nánari upplýsingar má
fá á thorhallur33@gmail.com.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Sr. Þórhallur Heimisson heldur námskeið um orrustur í kvöld.
Fréttablaðið/Vilhelm

Slack Bay
Baskavígin
Captain Fantastic
Gimme Danger
The Girl With All The Gifts
Innsæi / The Sea Within
Child Eater
Eiðurinn ENG SUB

17:30, 22:15
18:00
17:45
20:00
20:00
20:00
22:30
22:00

22

Dagskrá

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

21. nóvember 2016

MÁNUDAGUR

Mánudagur

LANDNEMARNIR

Hvernig leit Ísland út við landnám? Var það viði vaxið milli fjalls
og fjöru? Við kynnumst leyndardómum víkingaskipanna og
spyrjum hvernig landnemarnir gátu dreifst svo hratt um landið
að það varð fullbyggt á fáum áratugum. Kristján Már fræðir
okkur um þetta og margt fleira í þessum fræðandi og skemmtilega þætti um landnám Íslands.

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 spyrjum við hvernig er að vera
eineggja tvíburabróðir Brynjars og hvernig er að eiga systur sem
heldur að hún búi í maganum á djöflinum?

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 Mike and Molly
11.50 My Dream Home
12.35 Nágrannar
13.00 X-factor UK
14.00 X-factor UK
14.50 X-factor UK
15.40 Falcon Crest
16.30 Simpson-fjölskyldan
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni
dagskrá.
18.55 Íþróttir Íþróttafréttamenn
fara yfir það helsta úr heimi
íþróttanna.
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Landnemarnir (2.9) L andnámsferlið. Hvernig leit Ísland út
við landnám? Var það viði vaxið
milli fjalls og fjöru? Við kynnumst
leyndardómum víkingaskipanna
og spyrjum hvernig landnemarnir
gátu dreifst svo hratt um landið
að það varð fullbyggt á fáum áratugum.
20.00 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.
20.35 The Night Shift
21.20 Westworld
22.20 Eyewitness
23.05 The Path
23.55 Underground
00.40 Blindspot
01.25 Lucifer
02.10 Mistresses
02.55 Mistresses
03.40 The Third Eye
04.30 The Mysteries of Laura
05.15 Major Crimes
06.00 Bones

17.00 Mike & Molly
17.20 League
17.45 New Girl
18.10 Modern Family
 borganlegt
18.35 Fóstbræður Ó
grín að hætti hússins.
19.05 Stelpurnar
19.30 Sælkeraferðin
19.50 Who Do You Think You Are?
20.55 The Vampire Diaries
21.40 Banshee M agnaðir spennuþættir um Lucas Hood sem er
fyrrum fangi og afar útsmoginn
þjófur.
22.35 Klovn Þriðja þáttaröðin um
þá félaga Frank og Casper og þeirra
ótrúlegu ævintýri sem oft á tíðum
eru meira en lítið neyðarleg.
23.05 The Last Man on Earth
23.25 The Americans
00.10 The Mentalist
00.55 Stelpurnar
01.15 Sælkeraferðin
01.35 Who Do You Think You Are?
02.35 The Vampire Diaries
03.15 Tónlist

11.45 As Cool as I Am
13.15 Trust Me D ramatísk gamanmynd frá árinu 2013 með Clark
Gregg og Felicity Huffman í aðalhlutverkum. Myndin fjallar um
umboðsmanninn og fyrrverandi
barnastjörnuna Howard Holloway
sem sér fram á betri tíma þegar
ung og ákaflega hæfileikarík leikkona skrifar undir samning við
hann.
14.45 Ocean’s Thirteen
16.50 As Cool as I Am
18.25 Trust Me
19.55 Ocean’s Thirteen
22.00 Gravity Spennutryllir í leikstjórn Alfonso Cuarón frá 2013
með Sandra Bullock og George
Clooney í aðalhlutverkum. Tveir
geimfarar lenda í bráðri lífshættu
þegar geimfar þeirra lendir í geimruslsdrífu og laskast svo mikið að
viðgerð er óhugsandi.
23.30 In the Electric Mist
01.15 Elephant White Curtie
Church er bandarískur málaliði
sem hefur sinnt ýmsum skuggalegum verkefnum í gegnum tíðina.
Að þessu sinni er hann sendur til
Bangkok til að hefna fyrir morð á
dóttur ríks viðskiptajöfurs. Fljótlega eftir komuna til Bangkok áttar
hann sig á því að þar á hryllileg
mansalsstarfsemi sér stað og
líklega á hann við ofurefli að etja.
Með aðalhlutverk fara Kevin Bacon
og Djimon Hounsou.
02.50 Gravity Spennutryllir í leikstjórn Alfonso Cuarón frá 2013
með Sandra Bullock og George
Clooney í aðalhlutverkum. Tveir
geimfarar lenda í bráðri lífshættu
þegar geimfar þeirra lendir í geimruslsdrífu og laskast svo mikið að
viðgerð er óhugsandi.

stöð 2 sport
07.45 Seattle Seahawks - Phila
delphia Eagles
10.05 Middlesbrough - Chelsea
11.45 Barcelona - Malaga
13.25 Atletico Madrid - Real Madrid
15.05 Leeds - Newcastle
16.45 Middlesbrough - Chelsea
18.25 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
18.50 Spænsku mörkin
19.20 Football League Show
19.50 WBA - Burnley
22.00 Messan
23.30 WBA - Burnley
01.10 Messan

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

EYEWITNESS

Tveir unglingsdrengir ákveða
að hittast á laun á fáförnum
stað en eiga fótum sínum fjör
að launa þegar þeir verða vitni
að glæp. Nýir magnaðir
spennuþættir, byggðir á
norsku spennuþáttaröðinni
Øyevitne.

stöð 2 sport 2
07.15 Malta - Ísland
09.00 Sunderland - Hull
10.40 Stoke - Bournmouth
12.20 ÍR - KR
14.00 Keflavík - Grindavík
15.40 Stjarnan - Tindastóll
17.20 Man. Utd. - Arsenal
19.00 Seattle Seahawks - Phila
delphia Eagles
21.30 Southampton - Liverpool
23.10 Crystal Palace - Man. City

GRAVITY

Tveir geimfarar lenda í bráðri
lífshættu þegar geimfar þeirra
lendir í geimruslsdrífu og
laskast svo mikið að viðgerð er
óhugsandi.

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 Brunabílarnir
08.47 Mæja býfluga
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur
og félagar
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 Brunabílarnir
12.47 Mæja býfluga
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur
og félagar
15.00 Kalli á þakinu
15.25 Gulla og grænjaxlarnir
15.35 Stóri og Litli
16.00 Zigby
16.10 Ævintýraferðin
16.25 Brunabílarnir
16.47 Mæja býfluga
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur
og félagar
19.00 Astro boy

golfStöðin
08.00 RSM Classic
11.00 CME Group Tour Champion
ship
14.00 DP World Tour Champion
ship
19.00 RSM Classic
22.00 PGA Tour
22.55 CME Group Tour Champion
ship

RúV
17.20 Landinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hvolpasveit Paw Patrol, II
18.24 Unnar og vinur
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Martin Clunes: Menn og dýr
20.55 Bannorðið
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið
22.50 Erfingjarnir
22.45 Kastljós
00.10 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
12.55 Dr. Phil
13.35 The Voice USA
14.20 Chasing Life
15.05 Grandfathered
15.25 Younger
15.50 Jane the Virgin
16.35 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
17.15 The Late Late Show with
James Corden
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 Starring
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with
James Corden
23.50 Scandal

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

— Mánudagstilboð —

STÆRÐIN
SKIPTIR
EKKI MÁLI
ALLIR DD DRYKKIR Á 399 KR.

Á mánudögum eru allir Dunkin' Donuts–drykkir
á aðeins 399 kr. — óháð stærð. Kíktu í kaffi.
Laugavegur 3

Kringlan

Hagasmári 9

Fitjar

Leifsstöð

Lífið
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Benedikt Guðmundsson hefur verið með keimlíkan stíl í mörg ár. Íþróttafötin fara honum reyndar vel og stýrir hann nú
norðanmönnum í Þór í hettupeysu eða íþróttagalla. Hér í því fyrrnefnda. Fréttablaðið/Eyþór
Manuel Rodriguez, þjálfari kvennaliðs Skallagríms, hefur komið með stíl inn í
Domino’s-deild kvenna og klæðir sig með virðingu fyrir leiknum. Alltaf vel til
hafður og flottur í tauinu. Fréttablaðið/Ernir

Tískan

áhliðarlínunni

Þjálfarar á Íslandi
skarta gjarnan
íþróttafatnaði á
hliðarlínunni öfugt
við kollega þeirra
í stóru deildum
heimsins sem
klæða sig yfirleitt í
jakkaföt. Þægindin
eru tekin fram yfir
tískuna hér á landi.

S3XL

FÖRUM VARLEGA
INN Í VETURINN
5 eða
25kg.

3l.

Stefán Árnason, þjálfari Selfoss, hefur unnið mikið með
íþróttaföt frá því hann var lítill gutti á Akureyri. Í Síðuskóla
á Akureyri var hann sjaldan í öðru en íþróttafötum enda af
miklu íþróttafólki kominn. Fréttablaðið/Anton

Einar Árni Jóhannsson er með einfaldan stíl. Under Armourbolurinn virkar vel fyrir kauða og Þórsara í Þorlákshöfn. Hann
hefur lítið verið að spóka sig í jakkafötum á hliðarlínunni þótt
þau fari honum vel. Fréttablaðið/Ernir

Willum Þór Þórsson og Arnar Gunnlaugsson eru báðir þekktir
fyrir fallegan stíl utan íþróttanna. En þegar þeir tóku við
stjórnartaumunum hjá KR fóru þeir úr sjarmanum og í Nikeíþróttagallann. Það svínvirkaði enda fór KR upp á við eftir að
þeir tóku við. Fréttablaðið/Ernir

Gunnar Magnússon, þjálfari Íslandsmeistara Hauka, fæddist
trúlega í íþróttafötum. Það er varla til mynd af honum öðruvísi en í íþróttafötum. En hann ber þau vel enda passa liðin að
styrktaraðilar þeirra fái sínar sekúndur þegar þjálfararnir eru
gripnir í viðtal. Fréttablaðið/Anton

10kg.

byko.is

Sumt þolir
bara enga bið
Það er auðvitað alltaf skynsamlegt að spara og eiga
fyrir hlutunum. En líﬁð passar ekki alltaf vel í Excelskjal og stundum þarf einfaldlega að bregðast hratt
við, bjarga málum eða grípa tækifæri. Þá koma
Raðgreiðslur Borgunar til sögunnar og brúa bilið.
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HEILSURÚM

25%
STILLANLEG HEILSURÚM

A F S L ÁT T U R

J Ó L AT I L B O Ð !

FRÁBÆR JÓLATILBOÐ

STILLANLEG
HEILSURÚM
Andrea Maack í ilmpartíinu. Ilmvötnin hennar eru skilgreind sem klæðanleg list og eiga hvert um sig sögu sem tengist verki
eða sýningu sem Andrea hefur staðið að. Fréttablaðið/Anton

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 .
FA XA F E N I 5
Reykjavík
588 8477

DAL S B R AUT 1
Akureyri
588 1100

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

Notendur farnir
að túlka ilminn

Ilmir Andreu Maack eru komnir í heilan hring. Hún býr til ilmina
með því að túlka teikningar. Þeir sem nota ilminn eru nú farnir að
senda henni myndir af því hvernig þeir túlka ilminn.

Á

samfélagsmiðlunum
eru notendur farnir að
túlka ilmina sjálfir og
senda mér sínar myndir og skissur þannig
nú er þetta komið allan hringinn.
Ilmirnir mínir byrjuðu sem teikning, urðu að ilmi, og nú eru notendurnir að túlka ilminn í skissum og
myndum,“ segir Andrea Maack,
listamaður og ilmhönnuður.
Hún boðaði til ilmpartís á föstudaginn þar sem endurkomu Craftilmsins var fagnað en ilmurinn
hefur verið ófáanlegur í töluverðan
tíma. Craft er úr fyrstu línu Andreu
en hefur fengið andlitslyftingu og
er kominn í nýjar umbúðir fyrir
jólin. „Fólk var orðið meira að segja
reitt að fá ekki ilminn,“ segir hún
og glottir.
Nálgun Andreu að gerð ilmvatnanna er óvenjuleg en ræturnar
liggja í myndlistarverkum hennar
og hugmyndum. Þannig hefur
Andrea leitt saman sín helstu
áhugamál. Annars vegar ástríðu
sína fyrir tísku og fagurfræði og
hins vegar myndlist en Andrea er
myndlistarkona og útskrifaðist úr
Listaháskóla Íslands árið 2005.
„Craft var upphaflega gerður sem
herbergisilmur, ekki endilega sem
ilmvatn til að ganga með. En hann
varð fljótt ofboðslega vinsæll og
langvinsælasti ilmurinn í fyrstu línunni minni. Hann er ískaldur ilmur
og er með ísnótum í sér. Hann er

Craft-ilmurinn er upphaflega hannaður í tengslum við þennan kjól.

Craft var upphaflega gerður sem
herbergisilmur, ekki
endilega sem ilmvatn til að
ganga með. En hann varð
fljótt ofboðslega vinsæll
og langvinsælasti ilmurinn
í fyrstu línunni minni.
Andrea Maack

sérstakur en fólk vill ganga með
hann, sem er jákvætt.“
Sem dæmi um vinsældir Craft þá
var fyrsta sendingin uppseld áður

en hún kom í búðir hér á landi.
„Þegar ég er að búa til ilm er ég
ekki að hugsa mikið um hvað sé í
tísku eða neitt þannig. Ég hugsa um
efniviðinn og að hann sé í lagi. Það
finnst mér mikilvægast og kannski
tengir fólk við það.
Í upphafi átti þetta ekkert að vera
neitt vörumerki. Þetta er tilraunakenndur ferill sem ég þróaði með
ilmvatnsgerðinni. Að gera ilm út
frá myndum, skissum, málverkum
eða skúlptúr. Ég rétti þeim bara
mynd og sagði. „Hér er mynd og
þið þurfið að finna út úr þessu,“
sem þeir gerðu svo sannarlega.“
benediktboas@365.is

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

1.490 kr.

ALLAR STÓRAR PIZZUR AF MATSEÐLI

PÖNNUPIZZA: 1.590 KR.
EF ÞÚ SÆKIR, VIKUNA 21.–27. NÓV. 2016

MÁNUDAGURINN
21. Nóvember

ÞriÐJUDAGURINN
22. Nóvember

MIÐVIKUDAGURINN
23. Nóvember

Með fyrstu 1.000 Megavikupöntunum dagsins fylgir
bíómiði eða varningur
tengdur Bad Santa 2

Flaska af ísköldu 2 L
gosi fylgir með fyrstu
1000 Megavikupöntunum dagsins.

Ostagott ásamt sósu
fylgir með fyrstu
1000 Megavikupöntunum dagsins.

www.dominos.is

sími 58 12345

domino’s app

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

Bakþankar

Berglindar
Pétursdóttur

50%
AFSLÁTTUR!

Íbúð með
möguleika

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

ARGH!!! 211116
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FYRSTA GREIÐSLA

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

að skemmtilegasta sem ég geri
er að hanga í símanum en það
næstskemmtilegasta sem ég
geri er klárlega að skoða fasteigna
vefinn. Heilu vinnudagarnir fara
ítrekað í vaskinn eftir að ég smelli á
fréttir af misfrægum einstaklingum
sem hafa sett íbúðirnar sínar á sölu
– MYNDIR og ég fer í kjölfarið að
skoða allar íbúðir sem eru á skrá á
vefnum. Í eitt skiptið hló ég í marga
daga að íbúð sem var svo ógeðs
lega illa farin að mig svimaði við að
skoða myndirnar en svo rankaði
ég við mér þar sem ég var búin að
skrifa undir kaupsamning og fékk
afhenta lykla nokkrum dögum
síðar. Íbúðin var reyndar á mjög
fínu verði en það er önnur saga.
Skemmtunin sem mér finnst
fólgin í fasteignaglápinu er tvíþætt. Í
fyrsta lagi er það textasmíðin í sölu
textunum. Íbúð þarf ekki að hafa
annað en sprungu á veggnum sem
ljósgeisli getur troðið sér inn um til
þess að vera talin björt og við vitum
öll hvað frasinn ,,íbúð með mikla
möguleika“ þýðir (ef þú hatar líf þitt
og þú elskar að bíða eftir iðnaðar
mönnum skaltu kaupa þér svona
möguleikaíbúð). Það kann enginn
að skrifa undir rós eins og fasteigna
salar og ég virði það, ég starfa sjálf
við að skrifa auglýsingatexta og hef
tileinkað mér marga af fegrunar
frösum þeirra, aðallega í starf en líka
í leik.
Myndirnar eru svo hinn þáttur
inn. Það er róandi að raða hús
gögnunum sínum inn á myndirnar
í huganum og ímynda sér hvernig
stemningin yrði í innflutningspartí
inu. Stundum verð ég samt mjög
döpur að sjá allar ljótu flísarnar sem
hafa verið framleiddar, fluttar til
landsins og límdar fastar á gólf
flöt sem kostar fullt af milljónum.
Verðgildi eignar hreinlega hrynur
um leið og flísarnar eru ógeð, það er
bara staðreynd.

KING KOIL
SUMMER GLOW

Fullt verð 278.710 kr.

(Queen Size 153x203 cm)

TILBOÐSVERÐ 139.355 kr.
Jólagjöfin í ár!

COMO HÆGINDASTÓLL
COMO hægindastóllinn er nettur og
þægilegur stól á frábæru verði.
Fæst í þremur litum.

COMO hægindastóll

VELDU
GÆÐI!
................................................
3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

Verð 43.500 kr.

VERÐ FRÁ 13.900 kr.

AÐEINS 3.407 kr. Á MÁNUÐI*
FYRSTA GREIÐSLA Í MARS 20
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TILBOÐ 34.800 kr.

DAGSBIRTULAMPI

BELLANA DELUXE LÖK

MEÐ VEKJARA OG ÚTVARPI

Fást í 16 litum.

2AFSL0ÁT%
TUR!

VERÐ FRÁ 12.900 kr.

Vaknaðu við stigmagnandi birtu
á mjúkan og náttúrulegan hátt.

PRENTUN.IS

HÁGÆÐA SÆNGUR

Dúnsængur, trefjasængur og tvíbreiðar sængur.

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is
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