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Fjöldi fólks lagði leið sína á Austurvöll í gær þegar kveikt var á Oslóartrénu, jólatrénu sem Norðmenn hafa gefið Reykjavíkingum samkvæmt gamalli hefð. Að þessu sinni var tréð þó sótt til
Heiðmerkur á skógræktarsvæði Skógræktarfélags Reykjavíkur þar, og verður sá háttur hafður á framvegis og íslenskt tré notað. Fréttablaðið/Ernir

Ákærður fyrir morð í Flórída

Fréttablaðið í dag
Skoðun Guðmundur Andri
Thorsson skrifar Fidel Castro. 15

Íslendingur í Flórída hefur verið ákærður fyrir morð. Hann hefur einu sinni mætt fyrir dóminn og á að
mæta aftur tólfta desember. Áður verið dæmdur í fangelsi fyrir innbrot og ákærður fyrir umferðarlagabrot.

sport Victor Moses er kominn
til fyrirheitna landsins. 18

Dómsmál Magni Böðvar Þorvaldsson, sem á íslenskan föður og
bandaríska móður, mun mæta fyrir
dóm í Jacksonville-borg í Flórída
þann tólfta desember næstkomandi. Magni Böðvar er ákærður fyrir
morð . Frá þessu greinir starfsmaður
fangelsisins John E. Goode Pre-Trial
Detention Facility í samtali við
Fréttablaðið.
„Hann hefur verið ákærður
fyrir morð og verið í fangelsinu
síðan nítjánda nóvember. Þá mætti
hann fyrst fyrir dóm. Hann fer næst
fyrir dóm tólfta desember,“ segir
starfsmaðurinn.
Fréttasíðan News4Jax í Jacksonville greinir frá því að Magni,
sem heitir Johnny Wayne Johnson
í Bandaríkjunum sökum tvöfalds
ríkisfangs, hafi verið ákærður fyrir
morðið á hinni 43 ára gömlu Sherry
Prather. Líkamsleifar hennar fundust í skóglendi nærri Braddock Road
í Jacksonville árið 2012.
Voru þær svo illa farnar að nokkurn tíma tók að skera úr um hvort
þær væru mennskar. Síðar meir
kom í ljós að hún hafði látist eftir
að hafa fengið byssukúlu í bringuna.
Magni hefur í fjögur ár legið undir
grun. Á öryggismyndavél öldurhúss
frá kvöldinu sem Prather hvarf má
sjá þau tvö keyra í burtu á bifhjóli

lífið Stefán Jakobsson hefur
tekið við Sumartónleikunum við
Mývatn. 34

Hann hefur verið
ákærður fyrir morð
og verið í fangelsinu síðan
nítjánda nóvember. Þá mætti
hann fyrst fyrir dóm. Hann
fer næst fyrir dóm tólfta
desember.

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

Pinex®
Smelt

Starfsmaður fangelsisins sem Magni er í

Munndreifitöflur
250 mg

Magni Böðvar Þorvaldsson hefur verið
ákærður fyrir morð. Mynd/JSO

Sherry Prather var myrt árið 2012.

brot og þjófnað. Hann hefur einnig verið sakfelldur fyrir þrjú brot á
umferðarlögum. Fyrir að keyra án
réttinda og fyrir að keyra bíl í ólagi
árið 2009 og fyrir að keyra á ofsahraða árið 2013.
Sara Hatt, unnusta Magna, segir
í viðtali við Stundina að Magni sé

saklaus. Ákæran sé hefndaraðgerð af
hálfu fyrrum eiginkonu Magna, sem
Jacksonville.com greinir frá að hafi
sakað hann um heimilisofbeldi. Eiginkonan fyrrverandi og besti vinur
hennar segir Hatt að hafi þegið þrjú
þúsund bandaríkjadali fyrir að segja
til Magna. thorgnyr@frettabladid.is

Mynd/JSO
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hans. Stuttu seinna gaf vitni sig fram
við lögreglu og sagði Magna hafa
játað morðið við sig.
Útvarpsstöðin WOKV greindi
þá frá því að annað vitni hafi gefið
sig fram með sams konar sögu fyrr
í mánuðinum og því hafi lögregla
handtekið Magna. Í yfirheyrslu
lögreglu hafi Magni haldið sig við
upphaflega sögu sína, en hann var
einnig yfirheyrður árið 2012, en hafi
smám saman breytt smáatriðum
hennar.
Samkvæmt því sem má lesa úr
gögnum frá dómstól Duval-sýslu í
Flórída nýtur Magni þjónustu opinbers lögmanns þar sem hann hefur
ekki efni á því að ráða sér lögmann.
Í þeim gögnum má einnig sjá
að Magni var árið 1996 dæmdur í
ellefu mánaða fangelsi fyrir inn-
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Tvíburaball í Mjódd

SV 8-15 m/s él sunnan- og vestantil á
landinu, en þurrt og bjart að mestu NAog A. Hiti 0 til 5 stig, en frost inn til landsins. Svalara um kvöldið. sjá síðu 24

Þingflokkur Viðreisnar fundaði um
stöðu mála í gærdag. Fréttablaðið/Ernir

Reyna hvað þeir
geta til að ná sátt
um sjávarútveg

Í Fréttablaðinu á fimmtudag var
því haldið fram að Lárus Welding
afplánaði nú fimm ára dóm vegna
Stím-málsins svokallaða. Þetta
er rangt. Málinu var áfrýjað til
Hæstaréttar Íslands. Lárus er
beðinn velvirðingar á þessum
mistökum.

Mikið fjör var í Mjóddinni í gær þegar Tvíburafélagið efndi þar til síns árlega jólaballs. Um hundrað manns mættu, bæði börn og foreldrar, og ekki
lét jólasveinninn sig vanta. Hann var með sprell og gaf gjafir. Fréttablaðið/Ernir

Stjórnarherinn
sækir á Aleppo
Sýrland Her ríkisstjórnar Sýrlandsforsetans Bashars al-Assad hefur náð
völdum í Hanano-hverfi borgarinnar
Aleppo af uppreisnarmönnum. Áður
fóru stjórnarmenn með völdin í einu
hverfi, Jabal Badro. Mannúðarsamtök
sem starfa á svæðinu segja að Baadeen-hverfi hafi einnig fallið í hendur
uppreisnarmanna.
Fréttaskýrandi BBC segir að áfanginn sé mikill sigur fyrir menn Assads.
Herinn muni nú reyna að skera það
svæði sem uppreisnarmenn fara
með völdin á í tvennt en til þess þurfi
stjórnarherinn að ná Sakhour-hverfi.
Talsmaður stjórnarhersins sagði frá
því í gær að herinn hjálpaði nú fjölda
fólks að flýja undan uppreisnarmönnum.
Stórsókn stjórnarhersins í Aleppo
er nú á sínum fjórtánda degi. Samkvæmt Observatory for Human
Rights hafa alls 219 almennir borgarar fallið í átökunum, þar af 27 á
barnsaldri. – þea

30. nóvember í 20 nætur

Frá kr.

69.955

GRAN CANARIA
Stökktu

Netverð á mann frá kr. 69.995 m.v. 2 í gistingu.

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

Stjórnmál Formenn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar héldu áfram að ræða mögulegt
stjórnarsamtstarf flokkanna um
helgina. Þeir hittust meðal annars á
fundi í gær og fóru yfir stöðuna. Á
meðal þess sem formennirnir ræddu
var málamiðlunartillaga Bjarna Benediktssonar, formanns Sjálfstæðisflokkksins, í sjávarútvegsmálum.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins voru sjávarútvegsmálin eitt helsta
bitbein flokkanna í formlegum viðræðum þeirra skömmu eftir kosningar. Viðreisn og Björt framtíð vilja
breytingar á kerfinu en Sjálfstæðismenn ekki. Þingflokkur Viðreisnar
hittist í Alþingishúsinu síðdegis í gær
og fór yfir stöðuna. Að þeirra ósk var
þinghúsinu lokað fyrir fjölmiðlum á
meðan fundur stóð yfir og myndatökur ekki leyfðar.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að á milli flokkanna sé samstaða í stórum dráttum í flestum
málum. Hægt væri að skrifa stjórnarsáttmála þeirra á milli á tiltölulega
skömmum tíma. Sátt á milli flokkanna sjávarútvegs- og Evrópumálum
er hins vegar forsenda fyrir samstarfinu og hún liggur enn ekki fyrir.
Heimildarmenn blaðsins segja hins
vegar að fyrst stjórnarkreppa vofi yfir
sé mögulegt að málamiðlanir verði
gerðar sem ekki voru upp á borðum
þegar flokkarnir ræddu fyrst saman.

Þrettán ára brýtur blað
í skáksögu landsins
Vignir Vatnar Stefánsson, 13 ára skákmaður, náði mjög góðum árangri á alþjóðlegu móti í Runavík í Færeyjum. Hann er yngsti skákmaður landsins til að ná
2400 skákstigum. Miklar vonir eru bundir við Vigni í skákheiminum hérlendis.
Skák Vignir Vatnar Stefánsson náði
þeim merka áfanga að vera yngsti
íslenski skákmaðurinn til að ná yfir
2.400 skákstig. Því náði hann í gær
með góðu jafntefli í níundu umferð
alþjóðlegs skákmóts sem fram fer í
Runavík í Færeyjum. Forseti skáksambandsins segir hann vera farinn
að banka á dyrnar.
Vignir Vatnar Stefánsson er fæddur árið 2003 og er því 13 ára gamall.
Jafnteflið í gær, í lokaumferð mótsins, var einkar snoturt gegn sterkum
dönskum alþjóðlegum meistara,
Símoni Bekker-Jensen.
Enginn annar íslenskur skákmaður hefur náð svo hátt á alþjóðlega stigalistanum aðeins 13 ára
gamall. Þó er vert að hafa í huga
að skákstig eru örlítið hærri nú en
þau voru hér áður fyrr svo það gæti
spilað einhverja rullu. Þrátt fyrir
það telst þetta mikið afrek fyrir svo
ungan skákmann.
„Ég er eiginlega í pínulitlu sjokki
að hafa náð þessu á þessu móti,“
segir Vignir Vatnar, þegar fréttamaður náði tali af honum stuttu
eftir skákina. Þá hafði hann komið
sér upp á hótel og leyfði sér að slaka
á. „Ég sá á andstæðingi mínum að
hann var ekki par sáttur við stöðuna
svo ég leyfði mér að leika áfram. Svo
þurfti hann að þráskáka mig mjög
snemma til að fá ekki mun verri
byrjun,“ sagði Vignir.
„Þetta eru auðvitað góð tíðindi
fyrir skákina og flott fyrir hann,“
segir Gunnar Björnsson, forseti
Skáksambands íslands. „Nú er hann
að einhverju leyti kominn upp að
hlið þessara alþjóðlegu meistara
sem við eigum og farinn að banka á
dyrnar í landsliðsflokk á Skákþingi
Íslands til að mynda.“

Vignir Vatnar að tafli í Runavík í Færeyjum. Hann tefldi afar vel á mótinu. Mynd/
Gunnar Björnsson

Þetta eru auðvitað
góð tíðindi fyrir
skákina og flott fyrir hann.
Gunnar Björnsson,
forseti Skáksambands Íslands

Að sögn Gunnars er mikilvægt að
halda sér á jörðinni en með áframhaldandi þjálfun gæti hann orðið
sterkur skákmaður. „Nú þarf bara
að halda rétt á spöðunum og vera
einbeittur. Hann getur orðið góður
með réttum aga.“
sveinn@frettabladid.is

ÚTI. REYKJAVÍK - NÓTT

Stúlka horfir niður götuna.
Í baksýn er regnvotri göta.

E&Co. eogco.is

Geysir Skólavörðustíg 7 & 16 & Kringlan, Reykjavík. Hafnarstræti, Akureyri. Geysir, Haukadalur. Sími 519 6000 — geysir.com.
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Meirihlutinn í Fjallabyggð sprunginn vegna trúnaðarbrests
Stjórnmál Meirihluti Samfylkingarinnar og Fjallabyggðarlistans í
Fjallabyggð er sprunginn. Þetta segir
í tilkynningu sem Steinunn María
Sveinsdóttir, oddviti Samfylkingarinnar, sendi frá sér í gær.
Slitin eru sögð vegna trúnaðarbrests sem varð á milli oddvita Fjallabyggðarlistans og annarra bæjarfulltrúa meirihlutans.
„Jafnaðarmenn harma að til þessa
hafi mátt koma en þakka því góða
fólki sem stendur að Fjallabyggðar-

Garðabær skýri
fasteignagjöld
skattamál Félag atvinnurekenda
hefur óskað eftir skýringum bæjaryfirvalda í Garðabæ á álagningu
fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði
bænum.
Í bréfi FA til Garðabæjar segir að
skatthlutfall á atvinnuhúsnæði skuli
vera 1,32 prósent af fasteignamati.
Í lögum sé þó sérstök heimild til að
að hækka álagninguna um fjórðung.
Innheimt sé samkvæmt slíku álagi í
Garðabæ sem sé þá með hámarksprósentuna 1,65 prósent á fyrirtæki
í bænum.
„Félag atvinnurekenda óskar eftir
rökstuðningi Garðabæjar fyrir beitingu heimildar framangreindra laga
til að leggja álag á fasteignaskatt,“
segir í bréfi sem var tekið fyrir í bæjarráði og bæjarstjóra falið að svara. – gar

Sveitastjórinn á Hvammstanga sendi
fyrirspurn vegna málsins.
Fréttablaðið/Jón Sigurður

Svör lögreglu
ófullnægjandi
Lögreglumál Sveitarstjóri Húnaþings vestra segir svör lögreglunnar
á Norðurlandi vestra við fyrirspurn
um störf lögreglunnar í umdæminu
ekki fullnægjandi.
Staðsetning lögreglumanna í
Húnavatnssýslum og í Skagafirði
hefur verið gagnrýnd undanfarið eftir
að maður lést í höfninni á Hvammstanga í sumar. Tók það lögreglu hálfa
þriðju klukkustund að koma á vettvang. Lögreglumaðurinn á svæðinu
var þá við skotæfingar á Sauðárkróki.
Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings vestra, segir svörin
ekki nægilega góð. „Við fengum svör
við sumum spurningum okkar en
ekki öllum. Ég mun taka þetta upp á
næsta byggðaráðsfundi og óska frekari svara frá lögreglunni.“ – sa

listanum fyrir gott og árangursríkt
samstarf,“ segir í tilkynningunni.
Aðspurð um fyrrnefndan trúnaðarbrest segir Steinunn María að hún
muni ekki tjá sig um það. „Það verður
á milli okkar,“ segir Steinunn María.
Í sama streng tóku Sigríður Guðrún
Hauksdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, Guðný Kristinsdóttir, varamaður Fjallabyggðarlistans og Nanna
Árnadóttir varamaður Samfylkingar.
Í framhaldi þeirrar niðurstöðu að
slíta samstarfinu hafa verið teknar

upp viðræður á milli Samfylkingar og
Sjálfstæðisflokks um nýtt meirihlutasamstarf.„Ég er búin að boða til
fundar í félaginu á morgun [í dag] og
Sjálfstæðismenn eru búnir að ákveða
að halda fund í fulltrúaráðinu sínu á
morgun [í dag],“ segir Steinunn María.
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í
Fjallabyggð, sagði í samtali við fréttastofu í gær að hann vissi ekki hvaða
áhrif slitin hefðu á hans stöðu. Að
öðru leyti vildi hann ekki tjá sig um
málið. – þea

Frá Siglufirði í Fjallabyggð. Fréttablaðið/Pjetur

Kenna foreldrum um tafir
á byggingu nýs skólahúss
Foreldrar í Vesturbæjarskóla segja að borgin hafi ekki uppfyllt loforð um samráð foreldrafélagsins um
hönnun viðbyggingar við skólann. Borgarfulltrúi segir að breytingarnar á teikningunum hafi tekið óþarflega langan tíma. Foreldrar stofnuðu samráðshóp sem var aldrei boðaður á fund með borgaryfirvöldum.

Borgarstjórn Framkvæmdir við
viðbyggingu Vesturbæjarskóla hafa
tafist um rúmlega ár. Áætlað var að
hefja skólahald í viðbyggingunni
haustið 2017 en nú er ljóst að það
hefst aldrei fyrr en haustið 2018.
Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi
Samfylkingarinnar, segir að breyta
hafi þurft teikningum til að koma til
móts við óskir foreldra en það hafi
tekið óþarflega langan tíma.
„Ég var lengi formaður foreldrafélagsins og okkur var lofað samráði við hönnun viðbyggingarinnar. Haustið 2014 var stofnaður
samráðshópur foreldra til þess að
taka þátt í vinnunni. Við vorum
hins vegar aldrei kölluð á fund með
borgaryfirvöldum. Okkar upplifun
var að borgin vildi ekki afskipti
foreldra af framkvæmdinni,“ segir
Dalla Jóhannsdóttir, foreldri barns
í Vesturbæjarskóla.
Síðasta sumar tók Dagur B. Eggertsson borgarstjóri fyrstu skóflustungurnar að viðbyggingunni.
Byggingin mun hýsa hátíðarsal, eldhús og kennslustofur og á að mæta
brýnni þörf vegna aukins fjölda
nemenda í Vesturbæjarskóla.
Jarðvegsframkvæmdir vegna
viðbyggingarinnar hófust í fyrrahaust og við þær misstu nemendur
helminginn af útisvæði sínu. Dalla
segir að upphaflega hafi átt að nota
sumarfríið í fyrra til þess að vinna
jarðvegsvinnuna á skólalóðinni. Það
hafi ekki tekist og framkvæmdirnar
hafist á fyrsta skóladegi í fyrra sem
hafði í för með sér að mikil læti voru
á skólasvæðinu í nokkrar vikur.
„Teikningin á viðbyggingunni var
klár og við buðum út jarðvinnuna til
þess að spara tíma. Það sem gerðist
svo var að hönnunin var tekin til

Dagur B. Eggertsson tók fyrstu skóflustunguna að nýrri viðbyggingu Vesturbæjarskóla í fyrrasumar. Fréttablaðið/Vilhelm

Þetta er ömurlegt,
lóðin er mjög lítil og
það er lítið sigrúm fyrir
börnin á lóðinni.
Dalla Jóhannsdóttir,
foreldri barns í
Vesturbæjarskóla

endurskoðunar að beiðni foreldrafélagsins sem varð til þess að verkið
tafðist. Óskin um endurskoðun kom
ekki upp fyrr en eftir að við vorum
byrjuð á jarðvinnunni og það hefði
verið sérkennilegt að fara að moka
ofan í holuna aftur. Við ákváðum
því að halda áfram með verkið,“
segir Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri mannvirkjaskrifstofu
Reykjavíkurborgar.

„Þetta er ömurlegt, lóðin er mjög
lítil og það er lítið sigrúm fyrir börnin á lóðinni. Við erum mjög hissa á
því að ráðist hafi verið í jarðvegsvinnuna strax þegar teikningarnar
voru ekki einu sinni tilbúnar,“ segir
Dalla.
Áætlað er að bygging viðbyggingarinnar hefjist eftir áramót og
taki eitt og hálft ár í smíðum.
thorgeirh@frettabladid.is

„Þetta er krassandi frásögn og þeim fullorðna lesanda sem
breytist ekki í spennt barn við lesturinn er ekki viðbjargandi.
Þessi ævintýralega saga er einfaldlega dýrðleg skemmtun
fyrir jafnt unga sem aldna.“
KOL BRÚ N BE RGÞ ÓR SD Ó T T I R / DV
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Straumhvörf

Audi A3 e-tron sameinar tvo heima
50 kílómetra drægni á raforkunni einni saman dugar í flestar
ferðir en með skilvirkri samþættingu rafdrifs og sparneytinnar
bensínvélar er samalögð heildardrægni allt að 940 km.
Audi A3 e-tron tryggir að þú kemst alltaf á áfangastað og nú er
hann orðinn enn sportlegri og tæknivæddari en áður.
Verð frá 4.860.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 / Audi.is
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SpaceX skýtur
upp gervihnetti
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Syrgja húsið sitt

Tækni SpaceX, geimkönnunarfyrirtæki Elon Musk, hefur gert samkomulag við yfirvöld í Bandaríkjunum um
að skjóta svokölluðum SWOT-gervihnetti geimvísindastofnunarinnar
NASA á loft árið 2021. Gervihnöttinn
á að nýta til þess að gera hæðarkort af
höfum heimsins.
Þegar hnötturinn er kominn á
sporbaug tekur NASA við verkefninu
og annast þessa fyrstu kortlagningu
sinnar gerðar.
Kostnaður verkefnisins er sagður
nærri þrettán milljarðar króna. Skotið
verður enn annar liðurinn í vaxandi
starfsemi SpaceX en Musk ætlast til
þess að fyrirtækið verði drifkraftur í
því að mannkynið geti varanlega sest
að á Mars og orðið með því fjölplánetna dýrategund. – þea

Svíar stöðvuðu
vopnasmyglara
SVÍÞJÓÐ Bosníumaður, sem sænskir
landamæraverðir stöðvuðu við Eyrarsundsbrúna í lok október, hefur verið
ákærður fyrir smygl á vopnum og
brot gegn útlendingalögum. Bosn
íumaðurinn var með tvo sjálfvirka
riffla falda í leynilegu rými neðan á
bíl sínum sem hann ferðaðist í ásamt
eiginkonu og tveimur börnum.
Hinum ákærða hafði verið vísað
frá Svíþjóð fyrir lífstíð eftir að hann
hafði skotið mann til bana í Landskrona 2002.
Hinn ákærði og eiginkona hans
viðurkenndu að hafa áður komið til
Svíþjóðar þrátt fyrir bann við komu
þangað. – ibs

Tveir Ísraelar horfa niðurlútir á rústir húss síns á vesturbakka árinnar Jórdan. Alls brunnu 45 hús í byggð landtökumanna er nefnist Halamish,
nærri Nabi Saleh. Slíkar byggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru umdeildar og telur Evrópusambandið þær brjóta í bága við alþjóðalög þar sem þær
eru reistar á hernámssvæði. Nordicphotos/AFP

Vilja bjóða aðra fjölskyldu velkomna
Fimm manna sýrlensk fjölskylda sem verið hefur á nærri fjögurra ára flótta í Líbanon gæti flutt til Akureyrar í byrjun næsta árs. Fjölskyldan átti að fara til Hveragerðis eða í Kópavog en tengist annarri fjölskyldu sem þegar er á Akureyri. Málið er enn á frumstigi.

Akureyri Áætlað er að fimm manna
sýrlensk fjölskylda bætist í hóp flóttamanna á Akureyri á næstu mánuðum.
Velferðarráðuneytið hefur biðlað til
bæjaryfirvalda að taka aukalega við
fjölskyldunni sökum tengsla við
eina af sýrlensku fjölskyldunum sem
komu til Akureyrar í janúar.
„Við erum nú byrjuð að vinna þessa
forvinnu getum við sagt. Við fengum
erindi frá Velferðarráðuneytinu um
að taka aukalega við einni fjölskyldu
og bæjarráð hefur tekið vel í það,“
segir Kristín Sóley Sigursveinsdóttir,
verkefnastjóri móttöku flóttafólks hjá
Akureyrarbæ.
Kristín Sóley segir að fjölskyldan
hafi í fyrstu átt að fara til Kópavogs
eða Hveragerðis.
„En vegna fjölskyldutengsla við

eina af okkar fjölskyldum var það
sameiginlegur vilji ráðuneytisins og
fjölskyldunnar að koma til Akureyrar
og við fögnum því.“
Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, verkefnastjóri yfir móttöku flóttamanna á
Akureyri fyrir Rauða krossinn, segir
málið á byrjunarreit en unnið sé að
komu fólksins.
„Þetta er enn nokkuð óljóst og
málið á frumstigi en auðvitað tökum
við vel á móti þeim ef þau koma,“
segir Ingibjörg Elín.
Kristín Sóley segir það geta verið
mjög mikilvægt fyrir fjölskylduna
að koma til Akureyrar vegna tengsla
þeirra þangað.
„Það er bæði styrkur fyrir nýju fjölskylduna að hitta fólk sem talar sama
tungumál og þú og ef fjölskyldubönd

eru einnig til staðar er mikilvægt að
rækta þau. Þeir flóttamenn sem komu
í janúar geta því leiðbeint og hjálpað
nýju fjölskyldunni að aðlagast. Því
gæti þetta orðið mjög áhugavert.“
Flóttafólkið sem kom í janúar á
árinu hafði verið á flótta í Líbanon í
um þrjú ár. Sömu sögu er að segja af
þessari fjölskyldu. Hún býr við erfiðar
aðstæður og Líbanon getur erfiðlega
tekið við öllum þeim einstaklingum
sem koma yfir landamærin frá Sýrlandi. Nú er fjórði til fimmti hver íbúi
Líbanon Sýrlendingur að uppruna.
„Kerfið er að springa í Líbanon og
til marks um það getur skriffinnskan
við að fá fjölskylduna frá Líbanon til
Íslands tekið allt að þrjá mánuði,“
segir Kristín Sóley.
sveinn@frettabladid.is

Akureyri hefur tekið á móti á þriðja tug flóttamanna frá Sýrlandi á árinu. Hér býður
Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, hóp velkominn í janúar. Fréttablaðið/Auðunn
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Níu daga þjóðarsorg lýst yfir á Kúbu

M Á N U DA G U R

Mikil fagnaðarlæti hafa verið á götum úti í Miami alla helgina vegna andláts Fidels Castro. Sorg ríkir hins vegar á Kúbu og víða í ríkjum
Suður-Ameríku. Þar reiðast menn fagnaðarlátum Miamibúa.
Kúba Níu daga þjóðarsorg hefur
verið lýst yfir á Kúbu vegna láts
Fidels Castro. Aska hans verður
grafin í Santiago de Cuba sunnudaginn 4. desember.
Meðan þjóðarsorgin varir verða
öll störf lögð niður og engir opinberir viðburðir haldnir, hvorki tónleikar, leiksýningar né íþróttakappleikir.
Flaggað verður í hálfa stöng, sala
áfengis hefur verið stöðvuð og í
útvarpi og sjónvarpi verður boðið
upp á „upplýsandi, þjóðhollt og
sögulegt efni,“ að því er fram kemur
í tilkynningu frá stjórnvöldum.
Skipulagðar hafa verið miklar
skrúðgöngur til að heiðra byltingarleiðtogann, sem ríkti þar í tæpa
fjóra áratugi. Þá verður fjölmenn
samkoma haldin í höfuðborginni,
Havana, að kvöldi þriðjudags.
Handan hafsins, í Miami í Bandaríkjunum, hafa margir íbúar hins
vegar fagnað ákaft láti Castros. Þar
hefur áratugum saman búið fjöldi
fólks sem flúði frá Kúbu vegna harðstjórnar Castros.
„Það sem þú sérð hérna er fólk sem
hefur þjáðst,“ segir Tomas Regalado,
borgarstjóri í Miami, samkvæmt
frásögn á fréttavef dagblaðsins The
Miami Herald. „En það sem þú sérð
hér er líka mikill fjöldi ungs fólks sem
fagnar vegna feðra sinna og afa sem
Fidel Castro olli tjóni, réðst á og drap.“

Ríkti á Kúbu í tæpa
fjóra áratugi
Fidel Castro var þrítugur árið 1956
þegar hann hélt til Kúbu ásamt
80 manna hópi til að gera þar
byltingu. Í hópnum voru meðal
annarra Raúl bróðir hans, sem nú
er forseti Kúbu, og Ernesto „Che“
Guevara.
Þremur árum síðar, 1959, tókst
þeim að hrekja Fulgencio Batista
herforingja og stjórn hans frá
völdum.
Batista hafði sjálfur komist til
valda á Kúbu með herforingjabyltingu árið 1952, en hann hafði
áður ríkt þar í fjögur ár sem lýðræðislega kjörinn forseti frá 1940
til 1944.
Castro ríkti á
Kúbu til ársins
2008, í nærri
hálfa öld,
en þá varð
heilsubrestur
til þess að
hann fékk
bróður sinn,
Raúl, til að
taka við af
sér.

Aldraður maður hefur stillt upp ljósmyndum af Castro og fleiri byltingarhetjum í höfuðborginni Havana þar sem hann situr á
gangstéttinni í hjólastól sínum. Fréttablaðið/EPA

2018 hyggst Raúl Castro,
bróðir Fidels, segja af sér.
Castro nýtur hins vegar mikilla
vinsælda á Kúbu og víða í löndum
Suður- og Mið-Ameríku. Þar er
hann byltingarhetjan sem stóð uppi

í hárinu á Bandaríkjunum áratugum
saman.
Jafnvel þótt lífskjör á Kúbu hafi verið
frekar bágborin alla tíð síðan hann
gerði byltingu árið 1959, þá virðist
almenningur upp til hópa sannfærður
um velvilja hans í garð þjóðarinnar.

Castro var níræður þegar hann lést
á föstudaginn. Bróðir hans Raúl, sem
nú er 85 ára, tók við af honum árið
2006, fyrst til bráðabirgða en formlega árið 2008. Hann hefur tilkynnt
að hann ætli að segja af sér árið 2018.
gudsteinn@frettabladid.is

KERFISÁÆTLUN LANDSNETS 2016-2025

Innviðirnir okkar
Leiðin að rafvæddri framtíð

Jill Stein hefur fengið stuðning frá Clinton við kröfur sínar um endurtalningu.
Nordicphotos/AFP

Opinn kynningarfundur þriðjudaginn 29. nóvember á Hilton
Reykjavík Nordica kl. 09.00-10.30 undir yfirskriftinni Kerfisáætlun
2016-2025: Innviðirnir okkar – leiðin að rafvæddri framtíð.

Guðmundur Ingi
Ásmundsson

Sverrir Jan
Norðfjörð

Auður
Magnúsdóttir

Kristján
Kristjánsson

DAGSKRÁ
Guðmundur Ingi Ásmundsson, forstjóri Landsnets setur fundinn

Leiðin að rafvæddri framtíð
Sverrir Jan Norðfjörð, framkvæmdastjóri Þróunar- og tæknisviðs Landsnets

Umhverfisáhrif kerfisáætlunar
Auður Magnúsdóttir, umhverfisstjórnunarfræðingur hjá VSÓ Ráðgjöf
Fundarstjóri: Kristján Kristjánsson, fjölmiðlamaður
Boðið upp á léttan morgunverð frá kl. 08.30.

Skráning á www.landsnet.is
Fundurinn verður sendur út í beinni útsendingu á Facebooksíðu Landsnets.
Þar verður einnig hægt að senda inn fyrirspurnir og athugasemdir.

Clinton vill endurtalningu
Bandaríkin Samstarfsfólk Hillary
Clintons ætlar að taka þátt í kröfum
um að atkvæði verði endurtalin í
Wisconsin, sem forsetaframbjóðandi
Græningja, Jill Stein, hefur sett fram.
Græningjaflokkurinn hefur safnað milljónum dala til að ná fram
endurtalningu í þremur ríkjum,
Wisconsin, Michigan og Pennsylvaníu, og hefur formlega krafist endurtalningar í einu þeirra, Wisconsin.

Donald Trump segir þessa
afstöðu samstarfsfólks hennar úr
kosningabaráttunni vera hræsni
eina. Clinton hafi sjálf óskað honum
til hamingju með sigurinn. Endurtalning muni engu breyta.
Kröfur um endurtalningu komu
upp eftir að hópur sérfræðinga sagði
mögulegt að tölvuþrjótar hafi átt
við úrslit rafrænna kosninga, þar
sem sú aðferð var notuð. – gb

Ný ríkisstjórn í Danmörku
Danmörk Lars Løkke Rasmussen,
forsætisráðherra Danmerkur og
leiðtogi Venstre-flokksins, kynnir í
dag nýja ríkisstjórn sína.
Í henni sitja ráðherrar frá
þremur hægriflokkum, Venstre,
Frjálslynda bandalaginu og
Íhaldsflokknum, en samanlagt eru þessir flokkar með
53 þingmenn af 179. Þeir
þurfa áfram stuðning Danska
þjóðarflokksins, sem í reynd
hefur þar með neitunarvald þegar
stjórnin leggur
mál fram á
þingi.
N ý j a
stjórnin
tekur við
af minni-

hlutastjórn Venstre, sem naut stuðnings Frjálslynda bandalagsins, Íhaldsflokksins og Danska þjóðarflokksins.
Stjórnarsáttmáli nýju stjórnarinnar var kynntur í gær. Þar
kemur fram að eitt af
helstu áherslumálum
hennar verður að lækka
skatt á hæstu tekjur. – gb
Lars Løkke Rasmussen
stækkar minnihlutastjórn sína en
þarf áfram
stuðning
Danska
þjóðarflokksins.
Nordicphotos/AFP
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BÓKHALDSNÁM
OG TÆKNINÁM

GÓÐIR ATVINNUMÖGULEIKAR

FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN
– frá byrjendum til sérfræðinga

Sérlega áhugaverð og gagnleg tveggja anna námsbraut sem gerir miklar
kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að skapa
sér frama á upplýsingatæknisviði með kerfisstjórnun sem aðalgrein. Mjög
margir nemendur okkar hafa hafið störf á nýjum vettvangi eftir námið.
VIÐFANGSEFNI
Tölvuviðgerðir A+ • Network+ • CCNA • MCSA
• MS Office 365 + Azure • Verkefnadagar*
STÍGÐU ÞÍN FYRSTU SKREF Í TÆKNIHEIMINUM
Námið hentar byrjendum afar vel. Nemendur þurfa ekki að hafa reynslu
eða aðra menntun á sviði upplýsingatækni þegar námið hefst.
ALÞJÓÐLEGAR PRÓFGRÁÐUR
Að námi loknu eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar prófgráður
sem er mikilvægt að hafa þegar sækja á um vinnu í upplýsingatæknigeiranum
hvar sem er í heiminum.
ÚRVALSLIÐ KENNARA – LÆRÐU AF ÞEIM BESTU
Allir kennararnir eiga það sameiginlegt að búa yfir gríðarlega mikilli reynslu í
upplýsingatækni og hafa þar að auki Microsoft Certified Trainer gráðu frá
Microsoft. Enn frekar erum við stolt af því að hafa í kennaraliðinu þá einu tvo
sem bera meistaragráðu frá Microsoft (Microsoft Certified Master) í Active
Directory og Messaging.
STERK TENGING VIÐ ATVINNULÍFIÐ
Námsbrautin er unnin í samvinnu við nokkur af sterkustu tæknifyrirtækjum
á íslenska markaðnum og má sem dæmi nefna Nýherja, Opin Kerfi, Advania
og Sensa.

NÁMSKYNNING OG RÁÐGJÖF
TÆKNINÁM

BÓKHALDSNÁM

Miðvikudag

Þriðjudag

30. nóv. kl. 17:30

29. nóv. kl. 18:00

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI
Markmiðið með þessari námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem
þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir
fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins.

Námið skiptist í sex hluta: • Bókhald – grunnur
• Bókaranám fyrir lengra komna
• Skattskil einstaklinga með rekstur
• Viðurkenndur bókari
Hefst: 1. febrúar • Lýkur: 20. desember 2017

STÖK NÁMSKEIÐ
Bókhald grunnur
Bókaranám fyrir lengra komna
Navision fjárhagsbókhald fyrir byrjendur

HEFST

SKIPTI

1. feb.
1. feb.
6. mars

22
24
9

Hefst: 25. og 26. janúar 2017 • Lýkur: Janúar 2018
*Ath! Einnig hægt að bóka sig á stök námskeið.

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?
•
•
•
•

Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

FJARKENNSLA

Náið samstarf við atvinnulífið.
Mikill hluti nemenda Promennt hefur fengið ný starfstækifæri að loknu námi.
Nemendur hafa val um staðkennslu og/eða fjarkennslu í beinni ásamt
góðum stuðningi með Fræðsluskýinu sem inniheldur upptökur af
völdum hlutum námskeiðanna.

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550
promennt@promennt.is • promennt.is
Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is

Þessar námsbrautir bjóðast bæði í stað- og arnámi. Fjarkennslan okkar
fer fram í beinni útsendingu sem þýðir einfaldlega að þú getur tekið þá
í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Nú fá nemendur einnig
upptökur af völdum hluta námskeiða með Fræðsluskýinu.
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MÁNUDAGUR

Hvað á að gera við fríríkið Liberland?

Liberland er lítið fríríki sem stofnað var á umdeildum bletti á landamærum Serbíu og Króatíu. Stofnandi þess er tékkneski frjálshyggjumaðurinn Vit Jedlicka. Nokkur hundruð þúsund manns hafa sótt um ríkisborgararétt en alþjóðasamfélagið lætur sig engu varða.
Jóhann Óli
Eiðsson

johannoli@frettabladid.is

Erlent Það gerist reglulega að fram

á sjónarsviðið spretta örríki sem
flest eiga það sameiginlegt að enginn telur þau marktæk. Venjan er sú
að þau hverfi svo til jafn harðan og
þau birtast eða í síðasta lagi þegar
jarðvist stofnandans lýkur. Þó eru
dæmi um nokkur ríki sem lifa ágætis lífi. Nægir í því samhengi að nefna
Kristjaníu, Sealand og Seborga.
Í fyrra var ríkið Liberland, sem
á hinu ástkæra ylhýra gæti kallast
Frjálsland, stofnað á landsvæði við
Dóná milli landamæra Króatíu og
Serbíu. Löngum hefur staðið deila á
milli Króatíu og Serbíu um hvernig
skuli skipta landinu við Dóná. Þegar
gamla Júgóslavía liðaðist í sundur
þurfti að skipta landinu upp á nýtt.
Þar á meðal er rúmlega 100 kílómetra löng leið meðfram Dóná.
Króatar hafa gert tilkall til sex
svæða á austurbakka árinnar en
Serbar telja sig ráða yfir þeim
svæðum. Á móti hafa Króatar eftirlátið Serbum svæði við vesturbakkann sem Serbar vilja ekki sjá því ef
Serbar tækju við svæðinu myndu
Króatar líta svo á að tillaga þeirra
hefði verið samþykkt. Þeir hafa á
móti látið landsvæðið sín megin
óafskipt til að fallast ekki á tillögur
Serba.

Blautur draumur frjálshyggjumanna
Það var við þessar aðstæður sem
grundvöllur skapaðist fyrir stofnun
Frjálslands. Í apríl í fyrra fór hinn
tékkneski Vit Jedlicka á svæðið, lýsti
yfir stofnun Frjálslands og var sjálfur
kjörinn forseti af tveimur aðilum
sem með voru í för, kærustu sinni og
einu vitni. Álitu þau að sökum landamæradeilunnar væri þarna á ferð sjö
ferkílómetra, rúmlega þrefalt Seltjarnarnes, einskismannsland, terra
nullinus, og því stæði ekkert í vegi
þeirra að nema þar land líkt og Ingólfur Arnarson nam Ísland forðum.
Frjálsland er ekki eina dæmið um
örríkið á svæðinu því tvö enn smærri
hafa sprottið fram á sjónarsviðið.
Samtímis stofnuninni var send út
fréttatilkynning um stofnun Frjálslands. Þar segir meðal annars að
„markmið stofnenda ríkisins sé að
búa til nýtt ríki þar sem frjálst fólk
fær að blómstra án þess að ríkisvaldið stjórni því með óþarfa skattskyldu og reglusetningu“. Í manifestó
ríkisins kemur til að mynda fram að
það skuli vera herlaust, löggæsla
verði í höndum einstaklingsins og
engir verði þar skattarnir. Þess í stað

Jólagjöfin
í ár
Thera°Pearl margnota
hita- og kælipúðarnir
eru hannaðir af læknum.
Thera°Pearl eru með ól
sem auðveldar meðferð
meðan á vinnu eða leik
stendur.

Vit Jedlicka, forseti Liberlands.

Flest smáríki enda sem lítið annað en
grein á Wikipedia. Það er því ekki úr vegi
að rifja upp nokkur þau langlífustu og
áhugaverðustu. Listinn er ekki tæmandi.

Nordicphotos/AFP

Frjálsland (Liberland)
Flatarmál: 7 km2
Opinber tungumál: Enska og tékkneska
(hugmyndir hafa verið uppi um að þegar
fólk getur flutt á svæðið muni íbúar ættleiða tilbúið tungumál sem enginn hefur
hingað til litið við)
Gjaldmiðill: BitCoin

Asgardia
Asgardia er eitt nýjasta örríkið. Upp á því
var stungið í síðasta mánuði af Igor Ashurbeyli en síðan þá hefur rúmlega hálf milljón sótt um ríkisfang. Enn sem komið er er
Asgardia aðeins hugmynd því það skortir
landsvæði. Markmið örríkisins er að þegar
mannkynið hefur að nema land út í hinum
stóra geimi þá verði sú nýlenduvæðing
friðsæl. Samkeppni um fána ríkisins
stendur nú yfir sem og umsókn þess um
aðild að Sameinuðu Þjóðunum.

Sealand (Bretland)
Úti fyrir ströndum er
mannvirki sem byggt
var á tímum heimstyrjaldarinnar síðari
og stendur enn. Árið
1967 stofnaði Paddy
Roy Bates þar ríki. Það
hefur lifað til dagsins í dag og gaf
á sínum tíma út um 150 þúsund

Seborga (Ítalía)
vegabréf. Árið 2007
reyndi skrárskiptasíðan
PirateBay að kaupa ríkið
og gera þaðan út til að
forðast dómsmál í heimaríkinu Svíþjóð. Byggð
hefur verið á pallinum
frá stofnun en nú ræður Michael,
sonur Paddy, þar ríkjum.

muni það taka við frjálsum framlögum frá þegnum landsins. Heilbrigðiskerfi, sorphirða, samgöngur,
allt verður þetta drifið áfram af
einkaframtakinu eða í gegnum hópfjármögnun íbúa. Öll bjúrókrasía er
fyrirlitin og eyðublöð óþörf. Viltu
giftast einhverjum? Til hamingju,
þið eruð hjón.
Fréttir af stofnun Frjálslands fóru
líkt og eldur í sinu um samfélagsmiðla og strax á fyrstu dögum þess
höfðu þúsundir sótt um ríkisborgararétt. Allir geta sótt um ríkisfang
þar nema nasistar, kommúnistar
og fasistar. Umsóknir nema nú tæplega hálfri milljón en aðeins nokkrir
tugir þúsunda munu hljóta ríkisfang
að lokum. Í ofanálag hafa margir lagt
fé í verkefnið. Frá stofnun hafa tæplega 116 þúsund dollarar safnast
með frjálsum framlögum í gegnum
BitCoin en BitCoin er opinber gjaldmiðill landsins. Þá hefur annað eins
safnast í öðrum gjaldmiðlum. Alls
nemur það rúmlega 28 milljónum
króna miðað við núverandi gengi.

Alls ekkert grín
Því er sjaldnast tekið af mikilli

Seborga er 300
manna bær skammt
frá Mónakó. Árið
1963 komst maður
að nafni Giorgio
Carbone, sem hafði
lesið yfir sig, að
þeirri niðurstöðu að
svæðið hefði aldrei orðið partur af

alvöru þegar einhver furðufuglinn
býr til fána, Wikipedia-síðu og lýsir
síðan yfir sjálfstæði lítillar landspildu þar sem hann sjálfur ræður
ríkjum. Frjálsland er engin undantekning þó það njóti einhverrar hylli
á veraldarvefnum. Alþjóðasamfélagið hefur sýnt stofnun Frjálslands
lítinn áhuga og Serbum er nokkuð
sama um það.
Jedlicka hefur þó sýnt það á
undanförum mánuðum að honum
er full alvara. Frjálsland hefur til
að mynda efnt til hugmyndasamkeppni um hvernig skuli byggja á
svæðinu þegar þar að kemur. Sú
keppni laðaði að tillögur frá mörgum af þekktustu arkitektastofum
heims en sigurtillagan stefndi að því
að orkuþörf borgarinnar yrði svarað
með þörungum. Að auki hefur fjöldi
vegabréfa verið gefinn út fyrir þá
sem hlotið hafa ríkisborgararétt.
Króatía er eina ríkið sem stjórnvöld hafa ekki hunsað Frjálsland
alfarið. Landamæraverðir vakta
svæðið og passa að enginn komist
þar inn. Jedlicka var eitt sinn stöðvaður þegar hann reyndi að komast
inn á svæðið og stóð til að sekta

Ítalíu. Íbúar bæjarins
tóku undir málflutning hans og árið
1995 samþykktu
þeir stjórnarskrá og
sögðu sig frá Ítalíu.
Carbone ríkti til
ársins 2009 en þá var
eftirmaður hans kjörinn.

hann fyrir verkið. Úr varð dómsmál
sem var að lokum vísað frá og sektin
felld niður þar sem dómstólar töldu
sig ekki hafa lögsögu til að dæma í
málinu.
Frá stofnun Frjálslands má færa
rök fyrir því að Jedlicka hafi það að
mörgu leiti ágætt. Sem forseti útópíu anarkófrjálshyggjumanna hefur
hann farið í opinberar heimsóknir
víðsvegar um veröldina. Honum
hefur verið boðið að halda fyrirlestra
um tilraunina og hvernig hún hefur
á vissan hátt gengið vonum framar. Í
fyrirlestrunum hefur honum meðal
annars verið tíðrætt um hvernig
Frjálsland uppfylli nú nær öll skilyrði
sem Montevideo-sáttmálinn setur til
að teljast ríki. Við sáttmálann hefur
verið miðað í þjóðarétti en samkvæmt honum þarf ríki varanlegan
íbúafjölda, skilgreint landsvæði,
stjórnvöld og getu til að stunda samskipti við önnur ríki.
Hvað verður um Frjálsland getur
tíminn einn leitt í ljós en Jedlicka, og
sendiherrar hans í löndum um veröld alla, munu í það minnsta halda
áfram að vinna með hag ríkisins að
leiðarljósi.
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TOPPLYKLASETT 94 STK
154.020 m/vsk

1/4” 4 - 14 mm
1/2” 10 - 32 mm
Bitar og fl.
Sterk plasttaska
vnr IBTGCAI094R

12.252
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Fullt verð 17.502

VERKFÆRASETT 96 STK
5 SKÚFFUR
157 verkfæri
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Útgáfa 2.0
Íslensk valmynd
og tímaflakk.

Satya Nadella, forstjóri Microsoft, kynnir vörur fyrirtækisins. Nordicphotos/AFP

Nýr snjallsími
frá Microsoft
öflugri en aðrir

ÁSKRIFENDALOTTERÍ 365

Allir áskrifendur að
sjónvarpspökkum 365
í nóv. og des. eiga
möguleika á að
vinna glæsilega
vinninga.

Surface Phone frá Microsoft á að verða búinn betri
örgjörva og meira vinnsluminni en aðrir snjallsímar.

Tilboð gildir til 15. desember

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND, BETRA VIÐMÓT

APPLE TV 4 Á 0 KR.
Í þrjátíu ár höfum við verið í fararbroddi við að færa þér gæðaefni með nýjustu tækni. Árið 1986
biðu tilvonandi áskrifendur okkar í röðum eftir myndlyklum þegar fyrsti myndlykillinn kom til
Íslands. Frá þeim tíma hefur hvergi verið hnikað og hver tæknibreytingin tekið við af annarri.
Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir skemmtunarinnar á sem bestan hátt og stígum nú
enn eitt skrefið og kynnum 365 sjónvarp á Apple TV. Meiri hraði, skarpari mynd og enn betra
viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.
Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá
365 og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér Apple TV á
0 krónur með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365.

Tilboðið gildir með völdum sjónvarpspökkum
365 til 15. desember 2016.

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á 365.IS

Í samstarfi við Epli og Valitor

Tækni Surface Phone, snjallsími
Microsoft sem búist er við að verði
settur í sölu í febrúar á næsta ári, er
sagður mun öflugri en vinsælustu
snjallsímar samkeppnisaðilanna
Apple, Google og álíka öflugur og
væntanlegur snjallsími Samsung,
Galaxy S8.
Þetta kemur fram í upplýsingum
sem lekið var í tæknifréttasíðuna
Techradar. Er þar greint frá því að
síminn verði búinn Snapdragon 835
örgjörva. Sá er öflugri en Snapdragon 821 örgjörvi Google Pixel og
Snapdragon 830 sem búist er við því
að verði í Galaxy S8. Örgjörvinn í
iPhone 7, Apple A10 Fusion, er álíka
öflugur og Snapdragon 835.
Snapdragon 835 er búinn Quick
Charce 4.0 búnaði sem gerir eiganda
símans kleift að hlaða hann hraðar
en aðra síma. Heldur Qualcomm,
framleiðandi örgjörvans, því fram
að hægt verði að fá hleðslu sem endist í fimm klukkustundur á einungis
fimm mínútum.
Hins vegar mun Surface Phone,
líkt og Galaxy S8, verða útbúinn
sex gígabæta vinnsluminni á meðan
iPhone 7 Plus er með þriggja gígabæta vinnsluminni og Pixel fjögurra. iTechpost heldur því fram að
tvær útgáfur verði í boði af Surface
Phone líkt og hinum símunum og
verði ódýrari útgáfan útbúinn fjögurra gígabæta vinnsluminni.
Öflugur örgjörvi og mikið
vinnsluminni þýðir að Surface
Phone verður einn öflugasti snjallsíminn á markaðnum. Þó er ekki
vitað hvort síminn verði með
Android stýrikerfi eða snjallsímaút-

Surface Phone verður
útbúinn Snapdragon 835
örgjörva og sex gígabæta
vinnsluminni.
Við erum hætt að
herma eftir öðrum
og byrjuð að einbeita okkur
að því sem neytendur vilja.
Satya Nadella, forstjóri Microsoft

gáfu af Windows 10. Ef hið síðarnefnda reynist rétt gæti orðið erfitt
að fá forritara til að gefa út snjallforrit fyrir símann enda markaðurinn
minni en fyrir iOS stýrikerfi iPhone
og Android sem nærri allir aðrir
snjallsímar nota.
Þá er hinn nýi Surface Phone
sagður verða með 5,5 tommu snertiskjá, jafnstór og Google Pixel XL og
iPhone 7 Plus.
Í viðtali við Australian Financial
Review sagði Satya Nadella, forstjóri Microsoft, að Surface Phone
yrði hinn fullkomni snjallsími. „Við
erum hætt að herma eftir öðrum og
byrjuð að einbeita okkur að því sem
neytendur vilja,“ sagði Nadella.
Tíminn mun leiða í ljós hvort
nýjum Surface Phone verði vel
tekið en ljóst er að Microsoft eru að
standa sig vel þar sem nýkynntar
tölvur þeirra, fartölvan Surface
Book, og borðtölvan Surface Studio,
hafa hlotið mikið lof.
thorgnyr@frettabladid.is
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Auður tónlistar
á aðventu
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MÁNUDAGUR

Halldór

A

Hafliði
Helgason

haflidi@frettabladid.is

Framfarir í
íslensku tónlistarlífi komu
ekki af sjálfu
sér. Þær eru
afrakstur
áratuga
óeigingjarns
starfs við að
skapa grunn
fyrir íslenskt
tónlistarlíf. Þær eru
afrakstur eldmóðs og trúar
á að tónlistin
göfgi; geri
okkur betri
en við annars
værum.

ðventan hefur smátt og smátt verið
að breytast frá því að vera tími streitu,
þrifnaðar og áhlaupa við endurbætur á
eigin húsnæði yfir í tíma þess að njóta
stundarinnar.
Jólaverslun er ennþá stór partur
aðventunnar, en fólk nýtur í vaxandi mæli matar,
drykkjar og félagsskapar á aðventunni. En lífsnautn
aðventunnar snýr ekki einungis að því sem rennur
gegnum iður og buddu. Tónlistin skipar æ ríkari sess í
aðdraganda jóla.
Sú framþróun sem orðið hefur í íslensku tónlistarlífi síðustu áratugi er ótrúleg. Hvert sem litið er og í
hvaða tónlistarstefnu sem er höfum við séð nýjar kynslóðir koma með öguð vinnubrögð fagmanna.
Tónlistarlíf á Íslandi er ekki einungis borið uppi af
vel menntuðum atvinnu tónlistarmönnum. Stór hluti
tónlistarlífsins sprettur frá fólki sem stundar aðra
atvinnu en æfir og flytur tónlist til að auðga anda sinn
og annarra.
Fjöldi kóra heldur tónleika á aðventunni og þar má
einnig sjá að færni og gæði fara vaxandi. Það er í raun
ótrúlegt að ekki stærra samfélag geti boðið upp á jafn
fjölbreytt tónlistarlíf og af svo háum gæðaflokki.
Þetta gildir auðvitað um aðra þætti menningarlífsins sem auðgar tilveru okkar á hverjum degi, en
kannski verður þessi auður okkar sýnilegastur á
þessum árstíma þegar allir virðast geta gengið að tónlistarviðburðum að sínum smekk sem unnir eru af
fagmennsku og listrænum metnaði.
Framfarir í íslensku tónlistarlífi komu ekki af sjálfu
sér. Þær eru afrakstur áratuga óeigingjarns starfs við að
skapa grunn fyrir íslenskt tónlistarlíf. Þær eru afrakstur
eldmóðs og trúar á að tónlistin göfgi; geri okkur betri
en við annars værum. Þær eru afrakstur þess mikla og
merkilega starfs sem unnið er á hverjum degi í tónlistarskólum um allt land.
Þetta starf hefur skilað okkur framúrskarandi
atvinnufólki í tónlist og fólki sem hefur góða tónlistarmenntun en stundar tónlistina sem áhugamál. Enginn
nær árangri í tónlist án þess að stunda hana að kappi
og henni fylgir ögun og einbeiting. Eiginleikar sem
þroskast í tónlistarnámi skila miklu hvað svo sem fólk
tekur sér síðan fyrir hendur.
Tónlistarkennarar vinna merkilegt starf. Þeir hafa
verið samningslausir í heilt ár. Það er vond staða og við
henni þarf að bregðast. Við eigum mikið undir því að
ungt fólk hafi aðgang að fjölbreyttum uppbyggilegum
tómstundum. Margsinnis hefur verið sýnt fram á það
með rannsóknum að ungmennum sem stunda tónlistarnám og annað skapandi tómstundarstarf farnast
betur í lífinu.
Ögun í vinnubrögðum, snerting við fegurð og innihald, ásamt félagsskap skapandi fólks skiptir sköpum
um farveg og framtíð ungs fólks. Þess vegna eigum við
að búa vel að tónlistarmenntun í landinu.
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ÁSKRIFENDA

LOTTERÍ
FYRSTI VINNINGUR ER ÓTRÚLEG
ÆVINTÝRAFERÐ FYRIR TVO TIL TÆLANDS
AÐ HEILDARVERÐMÆTI 658.000 KR.
Tryggðu þér áskrift á 365.is eða í síma
1817 og þú ert komin/n í pottinn!
Gildir fyrir alla sjónvarpspakkaáskrifendur í nóvember og desember

Frá degi til dags

Fjölmiðlar bannaðir
Ef marka má svör þingvarða við
fyrirspurnum fréttastofu gerði
þingflokkur þá kröfu að Alþingishúsinu yrði lokað fyrir fjölmiðlamönnum á meðan þingflokksfundur þeirra stæði yfir.
Til stóð að senda ljósmyndara
á fundinn og fylgjast með upphafi hans. Þingmenn Viðreisnar
sögðust hins vegar ekki kannast
við kröfuna.
Ekki er til fyrirmyndar að
opinberar stofnanir meini fjölmiðlafólki að fylgjast með starfi
þeirra og flytja fréttir af. Almenningur á rétt á að fá að skyggnast
inn í Alþingishúsið enda eru
63 starfsmanna þess kjörnir af
almenningi til þess að starfa fyrir
almenning.
Öruggar fréttatilkynningar
Svo virðist sem fleiri og fleiri opinberar stofnanir vilji takmarka eftir
bestu getu aðgang fjölmiðla að
upplýsingum um starfsemi. Þær
telja það ef til vill betri kost að fjölmiðlar birti frekar fréttatilkynningar þeirra þar sem þær eru taldar
öruggari.
Á dögunum gagnrýndi Landspítalinn til að mynda fjölmiðla
fyrir að flytja fréttir af því þegar
rjúpnaskytta sem týnst hafði
á fjöllum var flutt á spítalann.
Slæmt yrði að teljast ef opinberar
stofnanir sem og fyrirtæki fengju
alfarið að ráða allri umfjöllun.
Fréttir sem sýndu glansmyndir
slíkra stofnanna hefðu ekki mikið
upplýsingagildi.
thorgnyr@frettabladid.is

Konum blæðir

U

Inga Dóra
Pétursdóttir
framkvæmdastjóri UN Women

UN Women
er á svæðinu, í
Mosúl og
kring og
dreifir sæmdarsettum til
kvenna á
flótta úr
borginni.

ndir stjórn ISIS mátti aðeins sjást í augun
á okkur. Einn daginn þvoði ég þvott uppi
á þaki með óhulið andlitið. Vígamaður
íslamska ríkisins kom auga á mig. Þeir óðu inn á
heimilið og skipuðu okkur að koma út. Þeir hirtu
skilríki eiginmanns míns. Mér var skipað að
stíga ofan á höfuð eiginmanns míns meðan hann
var hýddur. Svo var honum skipað að greiða 50
dollara sekt.
Vinkonur mínar hafa verið herteknar og gert
að verða eiginkonur vígamannanna og enn
fleirum hefur verið nauðgað. Mig dreymir um að
geta snúið aftur til Mosúl og lifa þar í friði,“ segir
19 ára gömul stúlka í flóttamannabúðum í Írak.
Borgin Mosúl í Írak hefur verið höfuðvígi vígamanna ISIS undanfarin tvö ár. Í október var talið
að vígamennirnir héldu að minnta kosti 3.500
kynlífsþrælum. Sameinuðu þjóðirnar telja að
í Mosúl hafi verið framinn glæpur gegn mannkyninu en ekki aðeins hafi konur verið beittar
gegndarlausu ofbeldi heldur hefur öllum íbúum
verið haldið í heljargreipum. Konum í Mosúl
hefur verið haldið í algjörri einangrun. Símaog netnotkun varðar við dauðasök, ferðafrelsi
kvenna er ekkert og raddir kvenna stranglega
bannaðar opinberlega.
Nú freista öryggissveitir Íraka að frelsa borgina undan ISIS og þar geysa hörð átök. Um 62
þúsund manns hafa flúið borgina síðastliðinn
mánuð í leit að öryggi og frelsi. Hætta er á að
ástandið í Mosúl muni ekki batna á næstunni og
hræðast margir að íbúa bíði sömu örlög og íbúa
Aleppo.
UN Women er á svæðinu, í Mosúl og kring
og dreifir sæmdarsettum til kvenna á flótta úr
borginni. Sæmdarsettin innihalda nauðsynjavörur sem auka öryggi kvenna og gera þeim kleift að
halda reisn og sæmd sinni þrátt fyrir skelfilegar
aðstæður. Konum blæðir en þú getur hjálpað.
Með því að senda sms-ið KONUR í 1900 (1.490
kr) veitir þú konu sæmdarsett sem inniheldur
vasaljós, sápu og dömubindi.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871
FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is menning: Magnús Guðmundsson
magnus@frettabladid.is Lífið: Sara McMahon sara@frettabladid.is Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Fidel og fólkið
Í dag

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

M

aður hlaut að hrífast af Fidel
og hans knáu köppum sem
höfðust við í fjöllunum. Þeir
komu til byggða og ráku af höndum
sér þann auma og dáðlausa lýð sem
gengið hafði erinda bandarískra auðvaldsrisa og færðu völdin í hendur
alþýðunni. Þeir efldu heilbrigðisþjónustu og læsi – svo að einsdæmi
varð í fátæku landi í þriðja heiminum
– upprættu vændi og annan ósóma
sem dafnað hafði kringum Kanann.
Fidel höttur og hans kátu kappar
færðu okkur byltinguna með takti,
gerðu hana glaðlega og glóandi. Byltingin varð sexí hjá þeim á Kúbu. Þetta
var bylting með mjaðmasveiflum,
takti og lit; músík og lífsgleði: eins ólík
sem mest mátti vera grámyglukerfinu
í Sovétríkjunum og fylgilöndum
þeirra, þar sem gamlir karlar héldu
tinandi kjúkum um valdatauma sem
reyndust vera köngulóarvefir þegar
betur var að gáð, og þurfti bara að
blása aðeins á til að hyrfu.
Táknmynd 20. aldar
Maður hlaut að hrífast. Fidel Castro
var ein af helstu táknmyndum 20.
aldarinnar og með andláti hans
finnur maður að sú öld er endanlega liðin og gagnslausar þær lausnir
sem hún bauð upp á við aðsteðjandi
vanda – hvort sem þær eru kenndar
við óbeisluð markaðsöflin eða það
stífa og alltumþrengjandi ríkisfyrirkomulag á öllum rekstri sem Fidel
aðhylltist.
Kommúnisminn brást – en það
gerir kapítalismann í sjálfu sér ekkert gáfulegri. Við þurfum alveg nýjar
lausnir, nýjan þankagang, nýtt skipulag: annars ferst mannkynið og eftirlætur jörðina kakkalökkunum.
Fidel var stór og ungur, kraftmikill
og baðaði út höndunum þegar hann
talaði – hann leit út eins og blóðið
rynni í æðum hans og hann væri
mennskur maður en hefði ekki orðið
til í möppu á skrifborði eins og skoðanabræður hans í austurvegi. Hann
stóð uppi í hárinu á Bandaríkjunum,
helsta herveldi heims sem fór með
eldi gegn fátækum og kúguðum
þjóðum víða um heim og höfðu stutt
einræðisherra í álfunni um árabil;
tíkarsynina sína. Og hafði herstöð hér
á landi og virtist hafa öll ráð okkar í
hendi sér. Ekki hans: Fidel lifði af
innrásartilraun og endalaus tilræði,
misspaugileg en öll jafn mislukkuð
– eitt sinn voru uppi áform um að
setja sprengiefni í vindlana hans sem
myndu þá springa í andlitið á honum

og hann verða svartur og sviðinn í
framan, eins og í skrípó-mynd.
Annað var eftir þessu. Hann slapp
alltaf og fór bara og hélt ræðu sem
stóð í fjóra klukkutíma – fimm, sex,
átta. Í þessum ræðum útskýrði hann
fyrir alþýðunni hvað það væri sem
hún væri raunverulega að hugsa og
hvað hún vildi í raun og veru. Marxlenínistar líta gjarnan svo á að „alþýðan“ sé einhvers konar lífvera með
eina sál fremur en sundurleitt safn
ólíkra einstaklinga, og að þeir sjálfir
– marx-lenínistarnir – hafi innsýn
og skilning í þessa sál umfram aðra, í
krafti vísindalegrar þekkingar sinnar
á díalektískum drifkröftum sögunnar.
Og sósíalistar um öll vesturlönd
ímynduðu sér opinmynnta kúbanska
alþýðu sem sperrti eyrun eftir hverju
orði til að nema viskuna um sig og
það hvernig best væri að haga öllum
verkum, áður en fólkið þusti til starfa,
einbeitt og starfsamt og kátt: nú væri
það bara að vinna fyrir sig sjálft en
ekki fyrir auðvaldið.
Jean-Paul Sartre fór til Kúbu um
miðjan sjöunda áratuginn og skrifaði að því búnu bók um að þar hefði
hann fundið nýtt mannkyn – „hinn
existensíalíska mann“, og loksins
eygt einhverja vitglóru í mannlegri
tilveru sem honum hafði fram að
því virst mörkuð ógleði og angist.
Magnús Kjartansson Þjóðviljaritstjóri
fór héðan og skrifaði ámóta fagnaðarríkar lýsingar á sólskins-sósíalismanum; prógressífir húmanistar um
allan heim mændu til Kúbu í leit að
staðfestingu þess að sameignarfyrirkomulag með einsflokkskerfi og ríkisrekstri á öllum sviðum væri eina vitið.
Hangandi saman á lyginni
Andstæðingar þess fyrirkomulags lögðu líka allt kapp á að sýna
fram á að slíkt fyrirkomulag virkaði
ekki, aldrei – hvergi. Á Kúbu var
sjálf baráttan um framtíðina háð en
sjálfur var Fidel keikur og hélt ræðu
milli þess sem hann stóð í stórfelldum
útflutningi á byltingunni – studdi
þjóðfrelsishreyfingar víða um lönd.
Viðskiptabann Bandaríkjanna á
landið lék efnahag þess svo sannarlega grátt, og brátt varð úrsérgenginn
bílafloti landsmanna að táknmynd
þess hversu úrræðagóð þjóðin væri og
þrautseig að láta hlutina ganga. Þessir
bílar héngu saman á lyginni. Og brátt
fór að koma í ljós að hið sama mátti
segja um ýmislegt fleira í þjóðskipulaginu.
Skuggahliðar einræðisins fóru að
koma í ljós, hvað sem leið góðu heilbrigðiskerfi og stórfelldu læsi: fangelsanir á þeim sem ekki aðhylltust hinn
eina rétta þankagang „alþýðunnar“,
skoðanakúgun, vöruskortur sem
ekki varð aðeins skrifaður á kostnað
viðskiptabannsins, uppdráttarsýki,
tvöfalt hagkerfi með tilheyrandi tvískinnungi.
Kapítalisminn er vissulega ómögulegur – en það gerir kommúnismann
ekkert gáfulegri.

Skoda Octavia G-Tec Ambition 1.4 TGI / MetanBensín / Beinskiptur
KJARAKAUP 3.190.000 kr.
Fullt verð: 3.510.000 kr.
Afsláttur

320.000 kr.

Nú er tækifærið
að fá sér nýjan bíl!
MMC ASX

HEKLA býður einstök kjör á takmörkuðu magni nýrra
sýningarbíla, reynsluakstursbíla og valdra bíla frá Volkswagen,
Skoda, Mitsubishi og Audi – allir með fimm ára ábyrgð.
Nýttu tækifærið og fáðu þér nýjan gæðabíl fyrir jólin!

Intense / 4x4 / Dísil / Sjálfskiptur

KJARAKAUP 4.490.000 kr.
Fullt verð: 4.990.000 kr.
Afsláttur

500.000 kr.
Audi A4 B9 Avant 4x4 Sport 2.0 TDI / Dísil / Sjálfskiptur
KJARAKAUP 8.595.000 kr.
Fullt verð: 9.550.000 kr.
Afsláttur

955.000 kr.
VW Golf

Trendline 1.4 TGI / MetanBensín / Beinskiptur

KJARAKAUP 2.890.000 kr.
Fullt verð: 3.190.000 kr.
Afsláttur

300.000 kr.
Skoda Rapid

Spaceback Ambition 1.2 TSI / Bensín / Beinsk.

KJARAKAUP 2.450.000 kr.

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

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

Fullt verð: 2.890.000 kr.
Afsláttur

440.000 kr.
VW Amarok

Double Cab 2.0 TDI / Dísil / Beinskiptur*

KJARAKAUP 4.990.000 kr.
Fullt verð: 5.840.000 kr.
Afsláttur

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

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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Fjarmenntaskólinn eflir framhaldsskólanám á landsbyggðinni

Eyjólfur
Lára
Guðmundsson
Stefánsdóttir
skólameistari FAS skólameistari MTR

F

jarmenntaskólinn er samstarfshattur þrettán framhaldsskóla á landsbyggðinni.
Samstarfið byggist á þremur meginþáttum. Í fyrsta lagi sameiginlegu
námsframboði í starfsnámi svo sem
sjúkraliðanámi, skrifstofubraut og
húsasmíði. Í öðru lagi miðlun náms
og kennslu á milli skólanna og í
þriðja lagi faglegu samstarfi stjórnenda skólanna.
Framhaldsskólar í fámennu dreifbýli þurfa um margt að leysa önnur
verkefni en stórir skólar í þéttbýli.
Hver þeirra er með sína sérhæfingu
sem síðan er hægt að miðla milli
þeirra allra. Sérhæfingin getur falist í námsleiðum, sérmenntuðum
starfsmönnum og annarri sérþekk-

ingu. Með samstarfinu styrkjast því
allir skólarnir. Með nútímatækni
starfa skólarnir þétt saman, miðla
fjarnámi frá sér og taka á móti því til
sín. Námsframboð nemenda eykst,
kennarar geta miðlað sérþekkingu
sinni víðar og faglegt starf stjórnenda eflist. Þannig verður rekstur
hvers skóla hagkvæmari og víðtækari sérþekking fyrir hendi.
Fjarmenntaskólinn varð til árið
2012 og eru nú þrettán skólar í
samstarfi. Í starfs- og verknámi
taka einn eða fleiri skólar að sér
að halda utan um nám á tilteknum
brautum. Námsframboðið er skipulagt nokkrar annir fram í tímann og
kynnt sameiginlega undir merkjum
Fjarmenntaskólans. Hver áfangi er
svo skipulagður annars vegar sem
fjarnámsáfangi eða hins vegar sem
lotubundið staðnám, þar sem hver
lota er í nokkra daga. Þannig komast
nemendur til náms án þess að flytja
úr heimabyggð. Einnig er algengt
að um sé að ræða blöndu af þessum
tveimur aðferðum. Skólarnir bjóða
upp á nám á mörgum brautum svo
sem sjúkraliðanám, félagsliðanám,
skrifstofubraut og húsasmíði. Boðið
er upp á listnám ásamt námi í listgreinum, útivist og fjallamennsku.

Fjarmenntaskólinn varð til
árið 2012 og eru nú þrettán
skólar í samstarfi.
Fjarmenntaskólinn hefur einnig
boðið nám í samstarfi við Tækniskóla Íslands svo sem tækniteiknun og pípulögn og nú stendur til
að bjóða upp á nám í heilbrigðisgreinum í samstarfi við Fjölbrautaskólann við Ármúla.
Skólar Fjarmenntaskólans bjóða
einnig hver um sig upp á fjarnám í
kennslugreinum sínum sem hver
skóli skipuleggur á sinn hátt en upplýsingar um það er hægt að nálgast
í gegnum vef Fjarmenntaskólans. Í
fámennum áföngum hafa skólarnir
einnig miðlað á milli sín nemendum
og einnig ef kennara vantar í einhverjar greinar í einhverjum skóla
þá getur hann leitað eftir að fá fjarkennslu fyrir þá í einhverjum hinna
skólanna innan Fjarmenntaskólans
með stuðningi í heimaskóla.

Skólameistarar skólanna þrettán
eru með símafundi hálfsmánaðarlega þar sem samstarfið er rætt og
einnig önnur sameiginleg mál sem
tengjast rekstri framhaldsskóla í
dreifbýli. Þessi vettvangur er afar
mikilvægur að mati stjórnenda
skólanna og þar hafa menn getað
rætt og viðrað hugmyndir við kollega um viðfangsefni sem þeir standa
frammi fyrir dags daglega. Í vetur
hafa svo einnig verið haldnir reglulegir símafundir áfangastjóra skólanna en þeir stýra miðlun námsáfanga og skipulagi.

Mikilvægt hlutverk
Fjarmenntaskólinn hefur sótt um
og fengið fjóra styrki úr Sprotasjóði. Sá fyrsti um fjarkennslu
til stúdentsprófs með áherslu
á umhverfis- og auðlindafræði.
Starfsárið 2014-2015 fengust styrkir til að vinna að skipulagningu
sameiginlegs starfsnáms og annar
til að skipuleggja miðlun náms og
kennslu á milli skólanna. Á yfirstandandi skólaári fékkst styrkur
til að vinna að svo kölluðum Fardögum. Þar er ætlunin að nemendur fari á milli skóla á þemadögum vorannar 2017 og séu þá í

Nöldur, vanþekking, fordómar og fleipur
– umræða í boði Félags leiðsögumanna
Jakob Jónsson
leiðsögumaður

Í

umræðu á Hringbraut 7. nóvember sl. bentu stjórnarmenn
Félags leiðsögumanna, þau
Vilborg Anna Björnsdóttir, settur
formaður, og Kári Jónasson meðstjórnandi, á það sem helsta mein
ferðaþjónustunnar að um landið
færu erlendir hópstjórar eða leiðsögumenn sem vissu ekki einu
sinni hvar Skútustaðagígar eru.
Þau hneyksluðust á þessu fúski og
ástandið er að mati þeirra „alveg
svakalegt“.
Félag leiðsögumanna getur þó
lítið að gert því löggildingu skortir
á starfsheitinu leiðsögumaður. Þar
með verði hvorki erlendir né innlendir fúskarar stöðvaðir og hver
sem er getur starfað sem leiðsögu-

Það er ótækt að bera fyrir sig
sögusögnum þegar talað er
um að grípa í tauma varðandi starfsemi erlendra leiðsögumanna eða hópstjóra.
Umfang þeirrar starfsemi er
örugglega nokkurt, en um
það er ekkert vitað.

maður á Íslandi. Mátti á Vilborgu
Önnu og Kára skilja að fúskararnir
borguðu hvorki aðstöðugjöld né
gistináttagjöld og skildu engar
tekjur eftir sig í landinu. Ekki voru
borin fyrir þessum staðhæfingum
önnur rök en sögusagnir. Að sögn
Kára var „veikburða tilraun … um
að kippa þessu í lag, en það var eitt
af þessum málum sem dagaði uppi
á Alþingi …“

Vilborg Anna og Kári vilja að
löggjafinn taki á þessu, „annars fer
eitthvað mikið úrskeiðis hérna …“
og verða þau „voða lítið vör við það
að samtök ferðaþjónustunnar séu
að berjast fyrir því að það séu bara
menntaðir leiðsögumenn og að
stoppa erlenda leiðsögumenn …“
Verst er þó að forsvarsmenn ferðamála eru ekki að tala við Félag leiðsögumanna um þetta! Það er grafalvarlegt, því samkvæmt Vilborgu
Önnu og Kára eru leiðsögumenn
líka landverðir. Og öryggisverðir!
Og svo eru til leiðsöguskólar sem
eru hvorki viðurkenndir af menntamálaráðuneyti né kenna eftir viðurkenndri námskrá!
Það er ábyrgðarhluti að fara fram
í umræðu með nöldri, vanþekkingu, fordómum og fleipri. Settur
formaður Félags leiðsögumanna og
meðstjórnandi eiga að vita betur!
Vilborg Anna og Kári tala eins og
það sé í verkahring leiðsögumanna
að hafa eftirlit með því að erlendir
leiðsögumenn eða hópstjórar
fari ekki fram með fúski, röngum
upplýsingum og undanskotum af

aðstöðugjöldum og gistináttagjöldum. Ég veit ekki til að neins staðar
finnist það félag leiðsögumanna
sem telji sig hafa slíkt eftirlitsvald,
hvað þá að félagsmenn þess séu
í ofanálag landverðir og öryggisverðir!
Á síðasta kjörtímabili var barist
fyrir því að virðisaukaskattur yrði
lagður á starfsemi erlendra ferðaþjónustufyrirtækja – einmitt til þess
að þau greiddu gjöld hér á landi.
Ef Vilborg Anna og Kári vita að
fyrirtæki standa ekki skil á skatti og
gjöldum er eðlilegra að láta rétt yfirvöld vita í stað þess að ala á gremju í
þeirra garð í fjölmiðlum.
Það er ótækt að bera fyrir sig
sögusögnum þegar talað er um að
grípa í tauma varðandi starfsemi
erlendra leiðsögumanna eða hópstjóra. Umfang þeirrar starfsemi er
örugglega nokkurt, en um það er
ekkert vitað. Það væri ráð að afla
sér vitneskju áður en farið er offari
í fjölmiðlum.
Það er allsendis óljóst hvernig
löggilding starfsheitis leiðsögumanna á að ráða bót á því ástandi

nokkra daga í verk- og listnámi eða
öðru þemabundnu námi í öðrum
skóla en sínum heimaskóla. Meðal
annars er gert ráð fyrir að nýtt verði
FabLab-aðstaða í þeim skólum þar
sem hún er til staðar.
Það er sameiginlegur skilningur
stjórnenda þeirra þrettán skóla
sem standa að Fjarmenntaskólanum að hann sé mjög góður vettvangur til að sinna þeim verkefnum
sem samstarf innan hans gengur
út á. Til lengri tíma litið er líklegt
að samstarfið eigi eftir að festast í
sessi og formgerast í föstu skipulagi. Fámennari framhaldsskólar
á landsbyggðinni þurfa á því að
að halda að vera í góðu samstarfi
innan stærri heildar til að vega upp
ókosti lítilla stofnana. Jafnframt er
mikilvægt að hver skóli um sig hafi
mikið sjálfstæði svo hann geti verið
í nánu samstarfi í sinni heimabyggð
og brugðist við þeim þörfum sem
þar spretta upp. Með því móti geta
skólarnir gegnt mikilvægu hlutverki
í eflingu samfélagsins á landsbyggðinni á Íslandi og jafnvel orðið fyrirmynd samstarfs á öðrum sviðum
samfélagsins, á öðrum svæðum í
Evrópu og í dreifbýli víðsvegar um
heiminn.

sem þau Vilborg Anna og Kári kalla
„alveg svakalegt“. Frumvarp til laga
sem lagt var fyrir Alþingi sl. vetur
byggði á löggildingu út frá hugtakinu „viðurkennd námskrá“ – en
hún er ekki til nema í huga stjórnarmanna Félags leiðsögumanna.
Alþingi getur ekki byggt ákvarðanir
sínar á hugarfóstrum.
Enginn leiðsöguskóli hefur verið
viðurkenndur í þeirri merkingu
sem þau Vilborg Anna og Kári tala
um í Hringbrautarþættinum. Ekkert
leiðsögunám hérlendis veitir nein
réttindi; það verður að koma reglu
á starfsemi leiðsögumanna með
öðrum hætti – og farsælla að það sé
gert í samræmi við framtíðarstefnu
stjórnvalda og þróun ferðaþjónustu
hér á landi.
Þáttastjórnandi Hringbrautar
hefði getað aflað sér upplýsinga
um þessi mál áður en stjórnarfólki
Félags leiðsögumanna var leyft að
dreifa sögusögnum og fara með
fleipur í þættinum. Vinnubrögð
Hringbrautar voru ófagleg hvað
þetta varðar og ekki til framdráttar
vandaðri umræðu.

Hlaðið undir einkarekstur
Gunnar
Ólafsson
heilsuhagfræðingur

U

m daginn birtist frétt um að
heilsugæslan í Mosfellsbæ
myndi hætta kvöld- og
helgarþjónustu fyrir íbúa á þjónustusvæði þess og þjónustunni
muni framvegis vera sinnt af Læknavaktinni í Kópavogi. Heilsugæslan í
Mosfellsbæ er rekin af Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins (HH) sem er
opinber stofnun. Læknavaktin (LV)
er einkarekið fyrirtæki sem sinnir
heilsugæsluþjónustu samkvæmt
þjónustusamningi við velferðarráðuneytið um kvöld- og helgarþjónustu á höfuðborgarsvæðinu.
Áhrif þessarar boðuðu breytingar eru þau að íbúar á þjónustusvæði heilsugæslunnar í Mosfellsbæ
þurfa að fara miklu lengri leið til að
fá kvöld- og helgarþjónustu heilsugæslu og er því í raun um skerðingu

að ræða á þjónustu. Annað og verra
er að með þessari breytingu er verið
að draga úr opinberri heilbrigðisþjónustu til að hlaða undir einkarekstur.
Það er með öllu óskiljanlegt að
kvöld- og helgarþjónustu heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu sé
sérstaklega útvistað til einkafyrirtækis sem þar að auki er illa staðsett hvað almenningssamgöngur
snertir. Læknavaktin fær um 376
milljónir á ári úr ríkissjóði. Nær allir
læknar sem vinna á LV eru einnig starfsmenn HH og sinna sínum
störfum hjá LV sem verktakar. Það
er furðuleg ákvörðun að slíta kvöldog helgarþjónustu heilsugæslunnar
frá HH og fela hana einkafyrirtæki
þegar blasir við að HH hefur fulla
burði til að sinna þessari þjónustu
með öflugri hætti fyrir minna fé.

Of langt gengið
HH rekur alls 15 heilsugæslustöðvar, ýmist í eigin húsnæði eða leiguhúsnæði. Öllum þessum stöðvum
er lokað klukkan 18 en þá tekur LV
við allri læknisþjónustu heilsugæslu
um kvöld og helgar. Læknavaktin
er í leiguhúsnæði á Smáratorgi sem

Með því að útvista kvöld- og
helgarþjónustu heilsugæslu
er verið að flækja þjónustustig, gera notendum erfiðara
fyrir og gera þjónustuna
dýrari.

er ekki hentug staðsetning hvað
almenningssamgöngur snertir.
Aftur á móti rekur HH stóra heilsugæslustöð við Mjóddina sem er
mjög hentug staðsetning út frá
almenningssamgöngum. Með því
að útvista kvöld- og helgarþjónustu
heilsugæslu er verið að flækja þjónustustig, gera notendum erfiðara
fyrir og gera þjónustuna dýrari.

Með því að færa kvöld- og helgarþjónustu heilsugæslu aftur til HH
er hægt að spara á bilinu 50-60
milljónir á ári vegna lægri leigugreiðslna og minni kostnaðar vegna
yfirstjórnar og samningsgerðar.
Almennt er ég ekki mótfallinn
einkarekstri í heilbrigðisþjónustu.
Ég tel að á ýmsum sviðum heilbrigðisþjónustu geti einkarekstur

þrifist vel eins og í tannlækna-,
öldrunar- og sérfræðiþjónustu.
Hins vegar er of langt gengið að
slíta í sundur þjónustu Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins með því að
útvista kvöld- og helgarþjónustu
og gera heilbrigðisþjónustuna torveldari og dýrari en ella. Betra væri
að staðsetja kvöld- og helgarþjónustu heilsugæslunnar í opinberri
heilsugæslustöð eins nálægt bráðamóttöku LSH eins og gert er á Akureyri. Í þessu sambandi má nefna að
talið er að 15% þeirra sem leita til
bráðamóttöku Landspítalans (14-18
þúsund manns á ári) ættu með réttu
að leita til heilsugæslu með sín mál.
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Egill Øydvin Hjördísarson rekur upp fagnaðaróp eftir að hafa yfirbugað Pólverjann Pawel Zakrzewski í úrslitabardaganum á EM í MMA í Prag á laugardagskvöldið. mynd/kjartan páll/mjölnir.is

Draumur einn að hitta þennan mann
Íslendingar eignuðust nýjan Evrópumeistara um helgina þegar Egill Øydvin Hjördísarson vann til gullverðlauna í léttþungavigt á Evrópumótinu í MMA í Prag. Egill dróst gegn besta vini sínum í átta-manna úrslitunum og hitti fyrir fornan fjanda í undanúrslitunum.
MMA „Ætli þetta sé ekki besta tilfinningin,“ sagði Egill Øydvin Hjördísarson, nýkrýndi Evrópumeistarinn, þegar Fréttablaðið heyrði í
honum hljóðið í gær.
Kvöldið áður tryggði Egill sér
gullið í léttþungavigtinni á EM í
MMA í Prag. Hann varð þar með
þriðji Íslendingurinn sem verður
Evrópumeistari í greininni. Á EM í
fyrra unnu Sunna Rannveig Davíðsdóttir og Bjarki Þór Pálsson bæði til
gullverðlauna í sínum flokkum.
Í úrslitabardaganum mætti Egill
Pólverjanum Pawel Zakrzewski.
Egill var með yfirhöndina í bardaganum og kláraði Zakrzewski með
hengingu þegar nokkrar sekúndur
voru eftir af 2. lotu.
„Við vissum nokkurn veginn
hvernig týpa þetta væri, hann er
frekar lágvaxinn en breiður og
hraustur. Mig grunaði að hann
myndi hjóla í mig og reyna að henda
mér. Planið var að leyfa honum ekki
að taka mig niður heldur halda
þessu standandi og þreyta hann.
Hann var eiginlega bara búinn á
því þegar komið var fram í 2. lotu á
meðan ég var frekar ferskur,“ sagði
Egill og bætti því við að andlegi
undirbúningurinn fyrir bardagann
hafi verið meira krefjandi en sá
líkamlegi.
„Þetta var strembið. Það eru
miklar tilfinningar í hverjum bardaga. Líkaminn var alveg til í þetta
en það var erfitt að koma hausnum
í gang.“
Egill tók einnig þátt á EM í Englandi í fyrra þar sem hann féll úr leik
fyrir Búlgaranum Tencho Karaenev.
Draumur Egils var að mæta honum

Egill, Bjarki Þór Pálsson
og Sunna Rannveig Davíðsdóttir hafa öll orðið Evrópumeistarar í MMA.
aftur á EM í ár og honum varð að
ósk sinni.
„Mig er búið að dreyma um að
hitta þennan mann í eitt ár. Ég
veit ekki hversu oft ég er búinn
að ímynda mér hvernig ég ætla að
vinna hann, hvað ég ætla að gera við
hann. Þetta var þvílíkur léttir, mér
leið eins og ég hefði unnið mótið
þá. Gullið var eiginlega bara bónus,“
sagði Egill sem kláraði Karaenev
með hengingu í 1. lotu. En hver var
munurinn frá því í fyrra?
„Mig langaði virkilega til að keppa
núna. Það var enginn efi. Ég held að
það hafi verið stærsti munurinn,“
sagði Egill sem segist vera betri
bardagamaður núna en hann var
í fyrra. Hann byrjaði að æfa MMA
sumarið 2012 en hafði engan grunn
í öðrum bardagaíþróttum.
Egill sigraði Bretann Navid
Rostaie í 16-manna úrslitum en
í átta-manna úrslitunum kom
upp sérkennileg staða. Þar dróst
Egill nefnilega gegn landa sínum,
herbergisfélaga og vini, Bjarna
Kristjánssyni. Mistök í skráningu
urðu þess valdandi að þessi staða
kom upp.
„Við vorum pirraðir þegar við
mættum og sáum hvernig var dregið, því það var búið að lofa okkur að
þetta myndi ekki gerast. Við hefðum
aldrei báðir skráð okkur í flokkinn
ef við hefðum vitað að þetta væri

Egill sigurreifur með gullverðlaunapeninginn um hálsinn og skrýddur íslenska fánanum. mynd/kjartan páll/mjölnir.is

möguleiki,“ sagði Egill og bætti því
við að mótshaldarar hefðu viðurkennt mistök sín.
Egill og Bjarni börðust ekki heldur var málið leyst með því að sá
síðarnefndi gaf bardagann. Bjarni
fékk því engan bardaga á mótinu.
„Hann var eitthvað tæpur og átti
erfitt með að sofa vegna verkja í
öxlinni og var með brákað rifbein,“
sagði Egill um ástæðu þess að Bjarni
ákvað að gefa bardagann.

„Þetta var mjög pirrandi. Ég hefði
alveg verið til í að fara á móti honum
í úrslitabardaga. Það er allt öðruvísi,
þá erum við báðir sigurvegarar úr
sama liðinu. En fyrir bardaga inni í
miðri þvögunni fannst okkur þetta
ekki þess virði,“ sagði Egill.
Egill vonast til að Evrópumeistaratitillinn opni fleiri dyr fyrir hann
í MMA-heiminum.
„Þetta veitir manni gríðarlegan
innblástur. Ég er núna að skoða

hvort það sé ekki hægt að gera feril
úr þessu, hvort ég geti ekki minnkað
við mig á öðrum sviðum,“ sagði Egill
sem er upptekinn maður. Hann er
í fullri vinnu hjá Lögreglunni og
í fullu námi í Lögregluskólanum,
auk þess sem hann æfir a.m.k. tvo og
hálfan tíma á dag. Þá er hans fyrsta
barn væntanlegt í heiminn.
„Það er nóg að gera en maður býr
bara til tíma,“ sagði Evrópumeistarinn Egill að lokum. ingvithor@365.is
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Enska úrvalsdeildin

Úrslit 13. umferðar 2016-17

Burnley - Man. City1-2
Dean Marney - Sergio Agüero 2.

Hull - West Brom1-1
Michael Dawson - Gareth McAuley.

Leicester - M’brough2-2
Riyad Mahrez, Islam Slimani - Álvaro Negredo 2.

Liverpool - Sunderland2-0
Divock Origi, James Milner.

Swansea - C. Palace5-4
Leroy Fer 2, Fernando Llorente 2, Gylfi Þór
Sigurðsson - Wilfried Zaha, James Tomkins,
Cristian Benteke, sjálfsmark.

Chelsea - Tottenham2-1
Pedro Rodriguez, Victor Moses - Christian
Eriksen.

Watford - Stoke0-1
Sjálfsmark.

Arsenal - Bournemouth3-1
Alexis Sánchez 2, Theo Walcott - Callum
Wilson.

Man. Utd. - West Ham1-1
Zlatan Ibrahimovic - Diafra Sakho.

S’ton - Everton1-0
Charlie Austin.

Staðan
FÉLAG

Chelsea
Liverpool
Man. City
Arsenal
Tottenham
Man. Utd.
Everton
Watford
WBA
S’oton
Stoke
B’mouth
Burnley
Leicester
M’brough
West Ham
C. Palace
Hull
Swansea
Swansea

L

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

U

10
9
9
8
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
2
3
3
3
2
2

J

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

T

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

MÖRK
29-10
32-14
29-12
28-13
19-10
18-15
16-15
17-21
17-16
13-12
13-12
15-19
12-21
16-22
12-15
14-24
21-26
11-28
16-26
12-23

S

31
30
30
28
24
20
19
18
17
17
16
15
14
13
12
12
11
11
9
8

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Swansea City

Gylfi Þór Sigurðsson
Lék allan leikinn og kom
að öllum fimm mörkum
Swansea í ævintýralegum 5-4 sigri á
Crystal Palace. Skoraði eitt sjálfur.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.
Var í byrjunarliði Burnley
þegar liðið tapaði 1-2 fyrir
Man City á heimavelli. Fór
meiddur af velli á 43. mínútu.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson
Lék allan leikinn og lagði
upp mark Cardiff í 3-1 tapi
fyrir Aston Villa á Villa Park.
Wolverhampton Wanderers

Jón Daði Böðvarsson
Lék fyrstu 76 mínúturnar
þegar Wolves tapaði enn
einum leiknum.
Fulham

Ragnar Sigurðsson
Var á sínum stað í vörn
Fulham sem laut í gras fyrir
Brighton á útivelli.
Bristol City

Hörður B. Magnússon
Stóð vaktina í miðri vörn
Bristol City sem tapaði 2-1
fyrir Reading.

Victor Moses var gleymdur og grafinn í upphafi tímabils en er nú ómissandi hluti af toppliði Chelsea. Hann var frábær í stórleik helgarinnar og tryggði Chelsea afar mikilvægan sigur

Moses loksins kominn til fyrirhei

Nígeríumaðurinn Victor Moses hefur gengið í gegnum endurnýjun lífdaga undir stjórn hins litríka stjóra Chelsea,
Chelsea hefur liðið unnið sjö deildarleiki í röð og situr nú á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. Moses blómstrar sem
fótbolti Hinn 25 ára gamli Victor
Moses skaut Chelsea á topp ensku
Úrvalsdeildarinnar um helgina
þegar hann skoraði sigurmarkið
í stórleik helgarinnar gegn Tott
enham. Fátt virðist geta stoppað
sigurgöngu Chelsea sem hófst
þegar Antonio Conte skipti yfir í
3-4-3. Þar leikur Moses lykilhlut
verk sem hægri vængbakvörður.
Hann vakti snemma athygli en líkt
og margir knattspyrnumenn sem
ganga til liðs við stórlið á unga aldri
hefur hann átt erfitt uppdráttar.
Þangað til nú.

Afdrifaríkt klúður
Moses var ein af vonarstjörnum
enska boltans þegar hann kom
fram á sjónarsviðið hjá Crystal
Palace árið 2007, aðeins 16 ára
gamall. Margir leikmenn á hans
aldri brenna sig á því að ganga of
snemma til liðs við stóru félögin þar
sem þeir verða undir í samkeppni
við dýrari og hæfileikaríkari leik
menn. Moses virtist því stíga rétt
skref þegar hann gekk til liðs við
Wigan árið 2010. Þar fékk hann sín
fyrstu tækifæri í Úrvalsdeildinni og
nýtti þau vel, svo vel að árið 2012
keypti Chelsea hann eftir mikinn
eltingarleik.
Fyrsta tímabilið gekk vel en eftir
að José Mourinho tók við Chelsea
2013 var Moses sendur á láni til
Liverpool, Stoke og West Ham án
árangurs. Var hann helst þekktur
fyrir að vera maðurinn sem mis
tókst að tryggja Liverpool sigurinn
á lokamínútunum í afdrifaríku 3-3
jafntefli liðsins gegn Crystal Palace

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
2-1 sigur Chelsea á
Tottenham lyfti
liðinu í toppsæti
deildarinnar. Fyrir
leikinn var Tottenham eina taplausa
lið deildarinnar og
það sem fæst mörk hafði fengið á
sig. En Chelsea-menn sýndu mikla
seiglu og höfðu sigur.
Hvað kom á óvart?
Bastian Schweinsteiger sneri aftur
í leikmannahóp
Manchester United
um helgina í fyrsta
sinn frá því í mars.
Bekkjarseta hans í 1-1 jafntefli
liðsins við West ham kom á óvart
en José Mourinho sagði við upphaf
tímabilsins að framtíð Þjóðverjans
knáa hjá United væri engin.
Mestu vonbrigðin
Óttast er að Philippe Coutinho
verði lengi frá
eftir ökklameiðsli í
leiknum gegn Sunderland. Hann hefur
verið prímusmótorinn
í afar skemmtilegum sóknarleik
Liverpool og einn besti leikmaður
tímabilsins. Erfitt verður fyrir Liverpool að fylla skarð hans.

Leikmaður helgarinnar
„Sigurðsson er allt í öllu, eins og
alltaf,“ sagði lýsandi Match of the
Day á BBC um helgina er hann lýsti
ótrúlegum leik Swansea og Crystal
Palace á laugardaginn. Leikar fóru
5-4 í dramatískasta leik tímabilsins til þessa þar sem Gylfi
Sigurðsson átti þátt í öllum
fimm mörkum Swansea. Eftir að
Palace komst yfir í upphafi
leiks jafnaði Gylfi með
stórkostlegu marki beint
úr aukaspyrnu. Swansea
átti eftir að skora
fjögur mörk í viðbót
og komu þau öll eftir
undirbúning frá Gylfa.
Swansea er í bullandi
botnbaráttu og voru
stigin þrjú um helgina

sem margir telja að hafa kostað
Liverpool titilinn árið 2014.

Gleymdur og grafinn
Það var því allt eins líklegt að Moses
myndi hverfa í eilífðina sem einn af
þessum ungu leikmönnum sem lofa
góðu en lítið verður úr. Fátt gaf til
kynna að það myndi breytast með
komu Antonio Conte til Chelsea
en í fyrstu fimm leikjum tímabils
ins fékk Moses afar takmarkaðan
spilatíma. Eftir að liðið brotlenti illa
gegn Liverpool og Arsenal í upphafi
tímabils þurfti Conte hins vegar að
bregðast við til að snúa genginu við.

afar kærkomin. Mikilvægi Gylfa
undirstrikast í því að hann hefur
nú annaðhvort skorað eða lagt
upp átta af sextán mörkum liðsins
í deildinni. Sé horft yfir lengra
tímabil hefur hann komið að
rúmlega þriðjungi allra marka
Swansea í Úrvalsdeildinni frá
því að hann gekk til liðs við
liðið á nýjan leik. Líkt og
hann sýndi um helgina
gerist fátt í sóknarleik
liðsins án hans og er
hann langmikilvægasti leikmaður liðsins.
Stóra spurningin
er hins vegar þessi,
hvenær þarf stórlaxinn að komast í
stærri tjörn?

Svar hans var að leita aftur á
náðir 3-4-3 leikkerfisins sem Conte
nýtti óspart með Juventus og Ítalíu.
Þar kom Moses inn í hægri væng
bakvarðarstöðuna. Það er ekki fyrir
hvern sem er að leysa slíka stöðu
enda þarf sá hinn sami að vera í
gríðarlegu formi til þess að geta
sinnt varnar- og sóknarhlutverkinu
sem fylgir því að sjá einn um annan
kantinn. Moses virðist smellpassa í
þetta hlutverk.
Sem sóknarsinnaður kantmaður
að upplagi nýtast kraftar hans vel
á fram á við. Sigurmarkið gegn
Tottenham var fjórða mark hans á
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endingargóðar jólaseríur
Pfaff kynnir Hjá Pfaff fást jólaseríur til nota utanhúss sem þola íslenska veðráttu. Seríurnar eru sérstaklega endingargóðar og eyða litlu rafmagni. Pfaff býður einnig upp á mikið af jólaskreytingum og hafa gluggaskreytingar verið vinsælar.

Frá árinu 2002 hefur Einar Sveinn
Magnússon, verslunarstjóri Pfaff,
látið skreyta stórt tré sem stendur
fyrir utan verslunina með seríum
sem fást í Pfaff. „Þegar ég byrjaði
hérna fyrir fjórtán árum þá vorum
við að nota seríur sem eru mjög
góðar, samtengjanlegar 230 vatta
seríur, en vorum samt að eyða um
sextíu þúsund krónum í rafmagn í
þetta eina tré sem við látum vera
kveikt á í um þrjá og hálfan mánuð.
Með nýju seríunum sem við notum í
dag og líta eins út erum við að eyða
um 6.700 krónum í rafmagn fyrir
sama tíma. Þessar nýju díóðuseríur
sem eru komnar á markað eru flest
ar með straumbreyti og eyða mjög
litlu rafmagni,“ lýsir Einar.

Fallega tréð sem stendur fyrir
utan Pfaff. Seríurnar sem tréð
er skreytt með hafa verið á því
í fjögur ár og svo er einfaldlega
slökkt og kveikt á þeim eins og
hentar.

Einfalt að vera flottust
Seríurnar sem eru á trénu í dag
eru sérstakar og eru hluti af sam
tengjanlegu seríukerfi. Þær henta
fyrir heimili jafnt og fyrirtæki og
stofnanir. „Þetta eru sterkar útiserí
ur sem er hægt að skilja eftir í trján
um á milli ára. Serían í trénu okkar
hefur verið þar síðastliðin fjögur
ár. Það eru rúmar sexþúsund perur
í því og það er alveg tveggja manna
dagsverk að skreyta það. Það skipt
ir því máli að skreyta tréð með serí
um sem ekki þarf að taka niður. Við
bara kveikjum og slökkvum að vild
þannig að það er lágmarksvinna við
að vera flottastur í hverfinu,“ segir
Einar léttur í bragði.
Þannig nýtist serían lengur, fólk
hefur kveikt á henni í lengri tíma og
lýsir þannig upp skammdegið. „Þar
sem serían þolir að vera úti allt árið
getur líka verið skemmtilegt að
setja hana í gang þegar það eru af
mæli eða einhver önnur tilefni. Það
er þó auðvitað hægt að taka seríuna
niður ef fólk vill,“ segir Einar.
Þegar kemur að því að velja jóla
seríur, sem fyrir flestum líta allar
eins út í búðinni, segir Einar að gott
sé að hafa það í huga að lykillinn að
því að seríurnar þoli íslenskar að
stæður sé að allar tengingar hennar
séu úr gúmmíi en ekki hörðu plasti.
„Það sem gerist með harða plastið
í íslensku slagveðri er að það lekur
vatn inn í seríuna og skemmir hana.
Það eru ekki mörg ár síðan seríur

Þetta eru sterkar
útiseríur sem er
hægt að skilja eftir í
trjánum á milli ára. Serían
í trénu okkar hefur verið
þar síðastliðin fjögur ár.
Einar Sveinn Magnússon

Einar Sveinn Magnússon, verslunarstjóri hjá Pfaff. MYND/STEFÁN

voru þannig, og margir kannast við
vandamálið, að þegar við vorum
nýbúin að setja þær upp í tréð og
vorum varla komin inn að hlýja
okkur að við litum út og sáum að
það var slökkt á trénu. Það er nefni

lega af og frá að allir framleiðend
ur útisería séu með vörur sem þola
íslenska vetrarveðrið.“

Hvítt og rómó inni
Einar segir að vissulega séu tísku
sveiflur í jólaskreytingum eins og
öðru. Fyrir nokkrum árum voru
allar seríur í rauðum lit, svo urðu
þær mislitar en í ár eru þær í hvít
um litum eins og í fyrra. Auk þess
hafa seríur sem eru með nokkrum
blikkandi perum verið vinsælar að
undanförnu. „Tréð okkar hér fyrir
utan er með þannig seríu, þetta
er ekki blikksería heldur blikkar
fimmta hver pera aðeins og lætur
þannig líta út fyrir að tréð sé lif
andi. Annars vilja flestir hvítar

seríur í ár eins og í fyrra. Síðustu
jól voru það frekar kaldir, hvítir
litir en nú vill fólk kósíheit og heit
ari hvíta liti. Þetta helst í hendur
við tískuna almennt, núna er þessi
rómó lýsing inn og fólk vill hafa
hana inni á heimilum sínum og það
endurspeglast líka í jólaseríunum,
hvort heldur sem er inni eða úti.“
Pfaff býður einnig upp á mikið af
jólaskrauti auk seríanna. „Glugga
skreytingar hafa verið mjög vinsæl
ar hjá okkur undanfarið. Við erum
með alls kyns stjörnur og fleira og
meðal annars gamaldags kopar
stjörnur sem eru komnar aftur í
tísku. Þær voru seldar í bílförm
um á árum áður og eru nú að koma
aftur,“ segir Einar.

mikið úrval fallegra
legsteina á mjög góðu verði
NR. 2042

VERÐ KR . 178.90 0
ÁLETRUN OG
UPPSETNING
ERU INNIFALIN
Í OKKAR VERÐUM
Akstursgjald
bætist við utan
höfuðborgarsvæðisins

NR. 2046

VERÐ KR . 251.90 0

NR. 2021

VERÐ KR . 294.90 0

BÆJARHR AUNI 26,
HAFNARFIRÐI
SÍMI 555 3888
GR ANITHOLLIN.IS

Með fyrirvara um prentvillur og uppseldar vörur.

Getum enn afgreitt legsteina fyrir jól
fylgihlutir fylgja ekki með
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Klassísk hilla úr eik gengur í öllum herbergjum íbúðarinnar. Þær geta hangið stakar eða margar saman.
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Mynd/Vilhelm

Spennandi tímar
fram undan
Hjónin Ágústa og Gústav, sem mynda saman AGUSTAV, hafa búið og
starfað í þremur löndum. Í dag kemur nýjasta vara þeirra á markað
sem er kollur með handformaðri setu en engar tvær setur verða eins.

Hraðréttur dagsins í hádeginu alla
virka daga 1.690.- kr

Hjónin Ágústa Magnúsdóttir
og Gústav Jóhannsson stofnuðu
saman hönnunar- og framleiðslufyrirtækið AGUSTAV árið 2011.
Fyrirtækið var stofnað í Danmörku, flutti sig um set til Ítalíu í skamman tíma en undanfarin tvö ár hafa hjónin búið og starfað á Íslandi.
Að sögn Ágústu eru þau hjónin
því með nokkuð þéttan viðskiptavef erlendis og eru þau að feta sig
áfram með fyrirtækið hér á landi.
„Við höfum átt mjög „organískan“
vöxt á þessum fimm árum. Flutningurinn heim hefur leyft okkur
að skjóta örlítið dýpri rótum sem
hefur haft í för með sér hönnun og
framleiðslu á fleiri og stærri húsgögnum en áður.“
Þau tóku nýlega þátt í alþjóðlegri hönnunarviku í Dubaí ásamt
tveimur öðrum íslenskum hönnunarfyrirtækjum, NorthLimited og
1+1+1 en Hönnunarmiðstöðin hafði
milligöngu um þátttöku þeirra.
„Þetta var stórkostleg upplifun
sem við munum búa lengi að en
þar fengu íslensku vörurnar heilmikla athygli. Við fundum fyrir
miklum áhuga á bæði hönnun,
framleiðslunni og landinu sjálfu,“
segir Gústav.

Nýr kollur í dag

Sunnudjass alla sunnudaga kl 20.00

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

Nýjustu vörur þeirra
eru kollur sem var
frumsýndur í Dubaí og
skemmtilegar hillur sem
passa í öll herbergi íbúðarinnar. Á Hönnunarmars
fyrr á árinu sýndu þau
hægindastól og sófa en
Ágústa segir hægindastólinn vera eina af eftirsóttustu vörum þeirra
hér á landi. „Það fylgir
svo mikil ánægja að sjá
hvern stól verða til. Að
fylgja ferlinu, frá því
að einstaklingur kemur til
okkar, velur sér áklæði,
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.

Hjónin Gústav Jóhannsson og Ágústa Magnúsdóttir mynda AGUSTAV. mynd/vilhelm

vinnan okkar varðandi viðinn
og meðhöndlun, bólstrunin með
áklæðinu sem varð fyrir valinu
og allt þar til hann verður tilbúinn inn á heimilið. Þeir eru svo
skemmtilega persónulegir þar
sem við erum með yfir 50 liti af
ullaráklæði sem hægt er að velja
úr auk þess sem við bjóðum upp á
leður líka.“
Nýlega hófu þau sölu á hillum sem þau kalla Klassísku hilluna. „Þetta eru stílhreinar og fágaðar hillur sem passa inn í hvaða
herbergi heimilisins sem er. Þær
geta staðið einar á vegg eða margar saman og myndað þannig hillueiningu. Við
vorum orði n
svolítið þreytt
á hansahillunum heima og langaði í tilbreytingu.
Hillurnar spruttu
út frá þeirri þörf.“
Í dag mánudag
kemur svo nýjasta
vara þeirra, kollurinn, á markað. „Hann er með
handformaðri
setu en engar
tvær setur verða
eins þar sem viður-

inn fær að ráða lokaformi hennar. Fæturnir eru úr svörtu stáli
og setan fæst í eik og hnotu. Hægt
er að skoða hann betur, og aðrar
vörur okkar á vefnum okkar www.
agustav.is.“

Bjartsýn á framhaldið
Fram undan eru nokkur spennandi
verkefni fyrir nokkur fyrirtæki
hérlendis auk hefðbundinnar sölu
gegnum vefinn sem þarf að sinna.
„Við stefnum á að taka aftur þátt
í Hönnunarmars á næsta ári og
sjáum svo til hvert stefnan verður
tekin eftir það. Nú erum við búin
að fá nasaþefinn af sýningum erlendis sem plantaði fræi hjá okkur
sem fær vonandi að vaxa og dafna
á næstu árum með fleiri sýningum erlendis og því sem þeim tilheyrir.“
Þau eru bjartsýn á möguleika íslenskrar hönnunar erlendis, ekki
síst vegna aukins áhuga á landinu.
„Það verður sífellt auðveldara að
mæta og segjast vera frá Íslandi
en það er stutt síðan það var ekki
sérlega eftirsóknarverður stimpill að vera Íslendingur. Þetta hefur
breyst mikið á stuttum tíma sem
hefur opnað dyr fyrir íslenska
hönnuði eins og eflaust marga
aðra.“

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

M Á N U D AG U R

28. nóvember 2016

Fólk

∙

3

Kynningarblað

Ómótstæðilegar súkkulaðimöndlur
Súkkulaðihúðaðar möndlur eru ómótstæðilegar og því
sem næst hollar. Með því að
nota dökkt súkkulaði og sleppa
sykrinum er hægt að slá því
föstu.

Pappírshjálmur
hlýtur verðlaun
Endurnýtanlegur, samanfellanleg
ur hjálmur hlaut nýverið James
Dyson verðlaunin. Það var Isis
Shiffer, nemandi við skólann Pratt
Institute of Design í New York sem
hannaði hjálminn sem hún kallar
EcoHelmet. Hjálmurinn er búinn
til úr mörgum lögum af endurunn
um pappír sem mótaður er í hjálm
laga form.
Til að gera hjálminn vatnsheld
an var hann þakinn náttúruleg
um efnum sem brotna niður í nátt
úrunni. Hjálmurinn hefur verið
prófaður og stenst evrópskar ör
yggisreglugerðir. Eitt af því sem
gerir hjálminn afar hentugan, er
að þegar hann er tekinn af höfðinu
má leggja hann saman og stinga
honum ofan í tösku. Shiffer þótti
mikilvægt að búa til hjálminn úr
ódýru efni þannig að hann myndi
ekki kosta mikið í framleiðslu eða
út úr búð. Hún vonast til að geta
komið honum í framleiðslu og sölu
fljótlega. Hugmyndin er að selja
hann við hjólastöðvar þar sem má
fá lánuð hjól.

100 g dökkt súkkulaði (70 prósent eða meira)
100 g möndlur með hýði
Sjávarsalt
Hrásykur (má sleppa)

Bræðið súkkulaði yfir vatnsbaði og hellið yfir möndlurnar.
Hrærið þannig að allar möndlurnar verði þaktar súkkulaði.
Dreifið þeim á smjörpappírsörk. Það er ýmist hægt að hafa
þær stakar eða nokkrar saman
í hnapp. Sáldrið sjávarsalti og
hrásykri yfir. Magn fer eftir
smekk. Sumum dugar sætan í
súkkulaðinu og finnst hrásykrinum ofaukið. Látið storkna.
Setjið í box og geymið í kæli.

CYBER
MONDAY
Tilboð gilda EINUNGIS mánudaginn 28.11.16 í VERSLUN og á NETINU
Snjallsímalinsur 3 in 1

Minnislykill 32GB USB3

Macro, Wide, FishEye
Smellist á hvaða
snjallsíma sem er
Ekkert app!

NÚ: 1.745

áður: 3.490

NÚ: 1.495

áður: 2.990

Flakkari 2TB USB3

Leikjamús USB

NÚ: 12.792

NÚ: 4.193

áður: 15.990

Raspberry Pi 2

áður: 5.990

64GB Micro SD kort

Lenovo 15" i7 1TB SSHD

Bluetooth hátalari

FullHD skjár
8GB minni
1TB SSHD
Intel i7

10 klst rafhlaða

NÚ: 119.920

áður: 149.900

NÚ: 1.197

áður: 3.990

Asus 24" HDMI,DVI,VGA

Crucial 240GB SSD

NÚ: 20.993

NÚ: 10.392

áður: 29.990

áður: 12.990

Filmuskanni 5MP

Asus Transformer 10"

Minningarnar á
stafrænt form!

32GB SSD
2GB minni
Windows 10
8 klst rafhl.

Heimagert dagatal
Enn eru þrír dagar til stefnu til
að útbúa skemmtilegt jóladagatal.
Það þarf alls ekki að vera flókið
né dýrt. Grunnurinn gæti einfald
lega verið snæri sem strengt er
milli tveggja pósta eins og þvotta
snúra, sem svo má hengja á litla
poka eða umslög með þvottak
lemmum. Þrýstistöng gerir sama
gagn og eru hangandi pokar eða
pakkar ljómandi fallegt skraut í
glugganum.
Eins mætti hlaupa út í garð,
kippa inn birkihríslu og stinga
í vasa. Hengja svo á greinarn
ar lítil kramarhús úr pappír sem
eina kvöldstund tekur að föndra,
eða litla nammipoka úr pappír.
Sígrænt greni er auðvitað klass
ískt og gefur líka viðeigandi ilm
í húsið.
Með einni ferð í föndurbúð má
verða sér úti um filt í jólalegum
litum og setjast niður með nál og
þráð og sauma fallega jólapoka
eða vasa. Skemmtilegt gæti verið
að sauma litla inniskó úr filti og
hengja á grein og lauma svo í þá
góðgæti fyrir hvern dag fram að
jólum.

NÚ: 3.995

áður: 7.990

NÚ: 3.495

áður: 6.990

Hátalarar 2.1 14W

Western Digital 3TB

Passar við tölvur, síma o.fl.

WD Blue 3TB
SATA3 tengi

NÚ: 5.592

áður: 6.990

NÚ: 14.320

NÚ: 11.192

áður: 13.990

NÚ: 31.920

áður: 39.900

THONET&VANDER
OG LOGITECH

ALLIR KAPLAR

EDIMAX NETBÚNAÐUR
OG ICYBOX VÖRUR

ALLAR AÐRAR VÖRUR
Í BÚÐINNI OG Á NETINU

áður: 17.900

ÞETTA ER BARA SÝNISHORN AF TILBOÐUM
KÍKTU VIÐ - ALLAR VÖRUR Á AFSLÆTTI
Skipholt 50c - Sími 582 6000 - www.computer.is

*hámark 2 stk pr vöru á mann.
Gildir 28.11.16 meðan birgðir endast
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Fyrirtæki - Húsfélög
—————————
Við bjóðum upp á
sjálfvirkan hurðaopnunarbúnað ásamt
uppsetningu og
viðhaldi
Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir
aðgengi fatlaðra.
Áratuga reynsla af búnaði
tryggir gæðin.
Járn & Gler ehf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík
S: 58 58 900-

www.jarngler.is

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

Hoppa meðan
degið hefast
Vánocka-fléttubrauð er bakað á jólum í
Tékklandi og í Slóvakíu. Sagan segir að það sé
kúnst að baka brauðið og ýmis hjátrú fylgir
bakstrinum.
Ýmiss konar hjátrúarfullar venjur fylgja því að baka vánocka
fléttubrauð á jólum. Við baksturinn á meðal annars að hugsa um
þá sem standa manni næst. Eins
ætti ekki að snerta brauðið með
silfri eða öðrum málmi og þá á sá
sem bakar brauðið að hoppa upp og
niður á meðan deigið er að hefast.
Eftirfarandi uppskrift er fengin af
bloggsíðunni thekichn.com.

Vánocka
4 ½ tsk. þurrger
1 bolli sykur
½ bolli rjómi
8 bollar hveiti
1 bolli mjúkt smjör
Rifinn börkur af 1 sítrónu
1 msk. salt
1 tsk. múskat
2 stór egg
2 eggjarauður
2 bollar nýmjólk, hituð
1 bolli saxaðar möndlur
1 bolli gular rúsínur
Blandið geri, sykri og rjóma í
skál og látið standa í nokkrar mínútur eða þar til loftbólur fara að
myndast. Í annarri skál er hveiti
blandað við mjúkt smjör með
fingrunum, bætið sítrónuberki
við og blandið með fingrum.
Bætið salti og múskati við.
Bætið eggjum, eggjarauðum, restinni af sykrinum og
mjólk út í gerblönduna og hrærið. Blandið hveitiblöndunni út í,
þá möndlunum og rúsínunum.
Hnoðið í 7 til 8 mínútur á borði
eða í 5 mínútur í vél. Látið deigið

lyfta sér í tvo tíma á hlýjum stað.
Hvolfið deiginu á borðið, mótið
þykkan ferhyrning skerið í ræmur
og fléttið saman. Oft eru fjórar
ræmur fléttaðar í botn, þá þrjár
ræmur í fléttu ofan á það og svo
tvær ræmur snúnar saman og
lagðar efst á brauðið. Látið lyfta
sér undir röku stykki í um klukkustund.
Bakið við 175 gráður í 30 mínútur. Lækkið þá hitann niður í 120
gráður og bakið í 30 til 45 mínútur.
www.thekichn.com

*Tax free afsláttur og 1 árs ábyrgð gildir eingöngu um Avis bíla

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 110 Reykjavík
Sími 587 8888

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 105 Reykjavík
Sími 510 4900

Toyota Selfossi
Fossnesi 14, 800 Selfoss
Sími 480 8000

Nánari upplýsingar hjá eftirtöldum aðilum:

Fáðu nýlegan bíl á fáránlega góðu verði! Fjölbreytt úrval af bílum í boði

Nú er allt á hvolfi hjá okkur!
Allt að 1.500.000 kr.
greiðsluseðlalán og
dreifing til 36 mánaða.
Kynntu þér kostina
á Pei.is!

Allt að 100%
fjármögnun

Avis bílar
til sölu!
TAX FREE
af öllum
bílum!
*

1 ÁRS
ÁBYRG *
Ð

FASTEIGNIR.IS
48. tbl.

Mánudagur 28. nóvember 2016

Sími 512 4900 • landmark.is

Landmark leiðir þig heim!
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.










Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Kristján
Ólafsson

Sveinn
Eyland

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Nadia Katrín Helga Snorradóttir
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur /
löggiltur
fasteignasali
Sími 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Sölufulltrúi
Sími 897 6717

Einbýli á einni hæð

HÓLMVAÐ
2-4 Í REYKJAVÍK


Heimili fasteignasala hefur til

sölu einbýlishús
við Þykkvabæ í
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00
OG 15:00


Reykjavík.

Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og er á einni hæð ásamt bílskúr. Það stendur neðst niðri í
botnlanga á sérlega fallegum stað
Seld
við Elliðaárdal þar sem útsýnið er
einstakt.
Seld
Komið er inn í anddyri
með flísum og góðum skápSeld
um. Holið er með parketi.
Stofa og borðstofa eru björt og
falleg með parketi á gólfi, tvö þrep
eru upp frá borðstofunni í stofuna. Húsið stendur við Þykkvabæ 20.
Í stofunni er fallegur arinn og er (þetta herbergi er tvö á teikningu
flísalagt í kringum hann, góð loft- og væri hægt að breyta í samræmi
hæð er
í stofunni.
við það).
Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi,
lyftu
og sérstæðum bílskúrum. Húsið
Eldhúsið
er vel
fariðnema
en innafhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir
fullbúnar
ánmeð
gólfefna
baðher- Baðherbergi upprunalegt, flísar
rétting
er upprunaleg
dúkurfm
á með
á gólfi og veggjum, innrétting og
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða
4ra herbergja
íbúðir fráog
155-168
eldhúsinu
er þvottabaðkar ásamt sturtu. Bílskúrinn er
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur gólfi.
hæðumInn
ogaf
með
sér inngang.
Hólmvað 2-4
húsíbúðir
og þar
er búr
og geymsla.
Úr fullbúinn.
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar
lausar.
Traustur
byggingaaðili.
þvottahúsinu er gengt út á bakHúsið er klætt að utan með Steni
Háholt
Pétur sími 897
004714,ogMosfellsbær
Grétar sími 861 lóðina.
1639 löggiltir fasteignasalar og er því að mestu viðhaldslítið.
Sími: 588 5530 •
Svefnherbergisgangur er með Þak hefur verið yfirfarið og járn
verða
á staðnum
og taka á• móti
áhugasömum
berg@berg.is
www.berg.is
parketi,
útgengt af ganginum út á endurnýjað. Fallegt DrápuhlíðarGSM 897 0047
hellulagða verönd í suður. Á gang- grjót setur sterkan svip á húsið.
Berg
fasteignasala, Háaleitisbrautinum
58 er rúmgott hjónaherbergi Lóðin er sérlega falleg og í góðri
Pétur Pétursson
með dúk á gólfi og góðum fata- rækt. Þar er meðal annars matSími
588fasteignasali
5530 • Netfang: berg@berg.is
lögg.
skápum, herbergi með dúk á gólfi jurtagarður. Geymsluskúr á lóðinni
Petur@berg.is
og fataskáp. Einnig stórt sjón- fylgir með.
Pétur
Pétursson lögg. fasteignasali
varpsherbergi með parketi á gólfi
Einstök staðsetning með sér-

Frum




Háholt 14, Mosfellsbær
Orrahólar.
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
29fm.- 3ja.
111herb.
Rvk.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna. Unufell
Falleg 93
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.Laus viðbílahúsi.
Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
kaupsamning
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V. 23,9 m. 1997
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305
Petur@berg.is
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

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

Friggjarbrunnur 1 - 113 Reykjavík

Laus við kaupsamning

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

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

Laus við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun
Grænlandsleið 14 - 113 Reykjavík

Laus við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun

205 m2 íbúð á tveimur hæðum með
bílskúr, ásamt 29,2 m2 grunni að sólstofu
sem er óbyggð. Fallegt útsýni er frá
húsinu. Á jarðhæð er forstofa, þvottahús/
geymsla, svefnherbergi, baðhergi og
hol, auk bílskúrs. Á efri hæðinni er stór
stofa/borðstofa, eldhús, hjónaherbergi og
baðherbergi. V. 59,9 m.

Bæjargil.
Gerðarbrunnur 34 - 113 Reykjavík

Lindarbyggð. Mo

Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
Vandað 189 fm. parhús á vin
fm. við Bæjargil
4 góðhús
svefnherbergi.
Rúmgott
Lokuð
gata, góður garður og
í dag mánudag
frá kl. 13:00
til 13:30
OP í Garðabæ.Opið
IÐ í suður. V.239,3
eldhús. Sólpallur
56,9m2m.parhús
8504á tveimur hæðumhús.
Stutt
í gönguleiðr og skó
við
GerðarHÚ
flottum
stað
í Mosó. V. 42,5
brunn
34
í
Reykjavík.
Búið
er
að
skipta
eigninni
S
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

Stigahlíð 10 - 105 Rvk.

Árakur 5 - 210 Garðabær

OP

IÐ

Klapparhlíð.

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

HÚ

103,6 m2 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu
fjölbýlishúsi við Árakur 5 í Garðabæ. Um er að
íbúð
Hvammabraut. ræða fallega, bjarta og vel skipulagða
Móaabarð.
Hafna
jarðhæð
meðviðsér inngangi og hellulagðri
Góð 113 fm. á fyrstu hæð áí vinsælu
fjölbýli
195 fm. einbýli við Móabarð í
V. 45,7
m. 2 góð
Hvammabraut í Hafnarfirði.verönd.
Stórar svalir
í vestur.
flott eldhús og baðherbergi. L

S

Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
skoðun
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi. Hringdu
fjölbýliog
meðbókaðu
sér inngangi.
Fallegar innréttingar. Stór og björt
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrirÞriggja
góða herbergja
stofa.íbúð
3 svefnherbergi.
Glæsilegt
á fyrstu hæð
í góðueldhús. Flott baðherbergi
eign. V. 9,8 m. 8623
með
þvottahúsi
af. V. 31 m.
fjölbýlishúsi við
Stigahlíð
10inn
í Reykjavík.
Góð 8635

385,6 m2 fasteign á tveimur hæðum, með
þremur íbúðum og bílskúr. Á efri hæð er
143,7 m2, 3-4ra herbergja íbúð og bílskúr.
Á neðri hæð er 123,3 m2, 3-4ra herbergja
íbúð og 73 m2, 3ja herbergja íbúð. Um er
að ræða allt húsið. Eignin er á tveimur
fastanúmerum sem er búið að skipta í þrjár
íbúðir. V. 78,0 m.

lega fallegu útsýni og tengingu
við fallega náttúruna. Bygging hússins hófst árið 1969 en
flutt var inn í það 1974. Aðeins
tveir eigendur hafa verið að húsinu frá upphafi.
Allar frekari upplýsingar
veitir Finnbogi Hilmarsson
fasteignasali,
finnbogi@heimili.is

97,9 m2, 4ra herbergja íbúð á 4. hæð við
Unufell 29 í Reykjavík. Húsið er klætt að utan
og svalir eru yfirbyggðar. V. 28,3 m.

200 m2 penthouse íbúð í lyftuhúsi í Úlfarsárdal
ásamt tveimur bílastæðum í bílageymslu.
Stórar þaksvalir með miklu útsýni. Stórir
gluggar og góð lofthæð. Eignin skiptist í fjögur
svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús,
eldhús,
setustofu, stofu á
og Breiðdalsvík.
borðstofu.
Einbýlishús
Sérgeymsla
V. 74,9173
m. fm. einbýli á glæsilegum
Fallegt ogí kjallara.
afar vel staðsett

Álfaskeið 127 - 220 Hafnarfjörður

Garðurinn er í fallegri rækt.

herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648

staðsetning miðsvæðis. V. 35,9 m

Básbryggja 31 - 110 Rvk.

Laus við kaupsamning

Tröllateigur 23 - 270 Mosfellsbær

OP

IÐ

Opið hús þriðjudaginn 29. nóvember frá kl. 17:00
til 17:30

HÚ

S

Hringdu og bókaðu skoðun
232,6 m2 raðhús með aukaíbúð á jarðhæð í
Bryggjuhverfinu. Glæsilegt útsýni. Tvöfaldur
bílskúr. V. 57,9 m.

Klapparstígur 13 - 101 Rvk.

Laus við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun
78,8 m2 íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús,stofu og
risloft. V. 34,9 m.

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 Íþróttasmiðstöðina að Varmá sem og Varmárskóla auk þess sem verslanir
og heilsugæsla eru í göngufæri. V. 43,5 m.

Framnesvegur 26A - 101 Reykjavík

Hringdu og bókaðu skoðun

Fallegt 106,6 m2 raðhús á þremur hæðum. Hellulögð verönd fyrir framan húsið og bakgarður
með geymsluskúr og gróðurhúsi. 1. hæð: Forstofa, stofa og eldhús. 2. hæð: Svefnherbergi,
hol, geymsla og baðherbergi. Kjallari: Rúmgott
herbergi, hol, geymsla og baðherbergi. V. 48,9 m.

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
Grenibyggð – Mosfellsbæ.

Rituhólar – frábær útsýnisstaður.
Glæsilegt og vel byggt 221,0 fm. einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr (45,3 fm) á
einstökum stað við skógarjaðar í Mosfellsbæ.

Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka
3ja herbergja íbúð með sér inngangi á neðri hæð
hússins.

Einstaklega glæsileg lóð með fallegum gróðri og
stór suður viðarverönd með heitum potti.
Gegnheilt olíuborið eikarparket og flísar á gólfum.

Húsið stendur á frábærum útsýnisstað við Elliðaárdalinn. Þrjár samliggjandi stofur með mikilli
lofthæð. Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með
nýlegum innréttingum. Stórt fjölskyldurými. Auðvelt
er að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. Tvöfaldur
bílskúr.

Aukin lofthæð er í holi og stofum með innfelldri
lýsingu.

Lóðin er 850,0 fm að stærð með steyptum
bomanite veröndum.

Húsið er teiknað af Ingimundi Sveinssyni arkitekt.

Sævangur – Hafnarfirði.

Hnoðravellir – Hafnarfirði. Raðhús.
Vel staðsett 269,8 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum að meðtöldum 47,4 fm. bílskúr.

Einstaklega vel skipulagt og vandað 202,0 fm.
staðsteypt raðhús á einni hæð með innbyggðum
33,9 fm. bílskúr. Verulega aukin lofthæð er í
stórum hluta hússins. Gólfsíðir gluggar í stórum
hluta húss og gert er ráð fyrir extra háum innihurðum. Gólfhitakerfi er í öllu húsinu og 3 baðherbergi.

Tvennar svalir sem snúa annars vegar í suður og
hins vegar til suðausturs.
Garðurinn er ræktaður og mætir óspilltu mosavöxnu og grónu hrauninu til norðurs. Stórar stofur
með arni. Þrjú rúmgóð herbergi. Sjónvarpsrými.
Tvö baðherbergi.

Húsið skilast fullfrágengið að utan með fullfrágenginni lóð og að innan skilast húsið málað
og tilbúið undir innréttingar.

Íbúð á neðri hæð með sér inngangi. Húsið er mikið
endurnýjað.

Verð 57,9 millj.

Verð 77,9 millj.

Skógarvegur. Ný 4ra herbergja lúxusíbúð á efstu hæð.

Fellsás- Mosfellsbæ. Parhús. Tvær íbúðir.

Afar glæsileg 160,0 fm. lúxusíbúð á 4. hæð (efstu)
að meðtaldri sér geymslu í kjallara í nýbyggingu við
Skógarveg 14 í Reykjavík.

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

Íbúðin er í vestasta hluta hússins með óhindruðu
og afar fallegu útsýni yfir Fossvoginn. Eignin
skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi (þar af hjónasvítu
með fataherbergi og baðherbergi), 2 baðherbergi,
þvottahús, eldhús með stórri eyju, stofu, borðstofu
og rúmgóðum suðursvölum. Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Gólfhiti
í allri íbúðinni.

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

Verð 89,5 millj.

Verð 64,9 millj.

Orlofshús í Hlíðarfjalli – Akureyri

Sumarhús – Efsti- Dalur, Bláskógabyggð
Einstaklega fallegt 115,7 fm. sumarhús í landi Efsta
- Dals í Bláskógabyggð með stórkostlegu útsýni
yfir suðurlandsundirlendið.
Lóðin er leigulóð 4.690,0 fermetrar að stærð.
Glæsilegir pallar með skjólveggjum er umhverfis
bústaðinn með heitum potti og góðri útisturtu.
Hitaveita er á svæðinu og kalt vatn kemur úr veitu.
Mikill og fallegur trjágróður er á svæðinu, miklar
grasflatir, sandkassi og gróðurkassar.
Malarborið bílaplan er við bústaðinn og er pláss
fyrir 4-5 bíla.

Verð 39,9 millj.

Nýtt orlofshús á frábærum útsýnisstað í Hálöndum
Akureyri. Húsið er á einni hæð 108,7 fm. að
stærð, staðsteypt, einangrað að utan og klædd
liggjandi báruklæðningu. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi og er gistimöguleiki fyrir alls átta manns.
Vandað parket er á öllum gólfum og vönduð tæki
í baðherbergjum og eldhúsi. Frábær staðsetning
í nágrenni við skíðasvæðið í Hlíðarfjalli sem getur
í flestu árferði boðið upp á opnun 5-6 mánuði yfir
vetrartímann.
Þetta er tilvalin eign fyrir starfsmannafélög eða
tvær til þrjár fjölskyldur
að fjárfesta í saman og eiga glæsilegt athvarf.

Verð 37,0 millj.

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

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.

MELHAGI

Kvíslartunga - Mosfellsbæ. Einbýlishús á útsýnisstað.

Melhagi. Efri sérhæð og ris ásamt bílskúr.

Falleg og vel skipulögð 162,6 fm. efri sérhæð og ris í vesturbænum auk 34,1 fm. bílskúrs. Upphaflega er húsið teiknað sem fjórbýlishús en í dag eru bara tvær íbúðir í húsinu. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra á sl. 10 árum, m.a. eldhúsinnrétting,
baðherbergi, gólfefni o.fl.auk þess sem raflagnir eru nýlegar. Samliggjandi stofur með útgengi á suðursvalir. Mögulegt væri að
hafa allt að 6 svefnherbergi í eigninni. Stór hellulögð innkeyrsla er fyrir framan bílskúra með fjölda bílastæða.

Verð 79,0 millj.

6 HERBERGJA

KVÍSLARTUNGA

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.

Verð 65,5 millj.

3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

S
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Ð
I
U
OP VIK
Ð
I
M

FJÓLUGATA. SÉRHÆÐ – ÞRENNAR SVALIR.

TEIGASEL 2. SUÐURSVALIR.

VATNSSTÍGUR 16 -18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.

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.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45
Góð 93,3 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu í Seljahverfinu. Rúmgóð stofa
með útgengi á suðursvalir. Tvö herbergi, bæði með skápum. Snyrtileg sameign.
Eignin er vel staðsett í rólegri botnlangagötu og í göngufæri við skóla, íþróttasvæði
og ýmsa þjónustu.

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

49,9 millj.

31,9 millj.

69,9 millj.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

MELHAGI - RISÍBÚÐ. SVALIR TIL SUÐAUSTURS.

KLEPPSVEGUR. LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.

LINDARGATA 57. ELDRI BORGARAR.

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

43,9 millj.

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.

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.

35,9 millj.

33,5 millj.

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

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson Ólafur Finnbogason Gunnar Helgi Einarsson Þórunn Pálsdóttir Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali hdl. og 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: 615 6181

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

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

Lágmúla 4 108 Reykjavík www.miklaborg.is

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

Fornaströnd
Útsýni og stór eignarlóð

Ljósakur 7

Skyggnisalda Hellu

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:

Aukaíbúð í kjallara/bílskúr.
Fjölnota innréttingar.

Páll Þórólfsson, aðstm. fasteignasala
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

95,0 millj.

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

Vel skipulagt þriggja íbúða raðhús
Húsin afhendist fullbúin að utan og rúmlega
fokheld að innan skv lýsingu
Gott innra skipulag, opið stofu og eldhúsrými,
tvö góð svefnherbergi
Húsin eru tilbúin til afhendingar
Bókaðu skoðun:

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

s. 569 7000

Tilboð óskast

13,6 millj.

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

s. 615 6181

Gæti hentað í ferðaþjónustu

Þykkvaflöt

Sólvallagata 74

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

Álfaskeið 40

Falleg 4ra herbergja Íbúð á 2 hæð
Stærð 101,3 fm
Frábær staðsetning
Hús nýlega viðgert að utan

121,2 fm hæð í Hafnarfirði ásamt
51,5 fm bílskúr sem búið er að breyta að
hluta í íbúð góðar leigutekjur á mánuði
Sérinngangur

820 Eyrarbakki
Bókaðu skoðun:

33,9 millj.

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

.

s. 615 6181

Bókaðu skoðun:

u

La

Verð :
Axel 778 7272 aðstm. fast.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

47,9 millj.
s. 897 0634

Sólvallagata 82
Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð

Falleg 2-3ja herbergja íbúð í risi
Frábært útsýni
Svefnherbergi með öðru herbergi inn af
Endurnýjað baðherbergi
Rúmgott eldhús með fallegri innréttingu

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

við Sólvallagötu 82 113 fm 4ra herbergja
Stæði í bílageymslu
Góð staðsetning þar sem stutt er
Nánari upplýsingar veitir:

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

29,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

x

La

MIKLABORG

89,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 28.nóv. kl.18:00-18:30

Perlukór 1C

Verð :

48,4 millj.

tra

s
us

mánudaginn 28.nóv. kl.17:30-18:00

Lúxusíbúð á 2 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. Sérhönnuð lýsing.
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn.
Stæði í lokaðri bílageymslu.

í skóla og alla helstu þjónustu

Verð :

.

.

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

48,9 millj.

mánudaginn 28.nóv. kl.17:30-18:00

Skerjabraut 9

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 28.nóv. kl.17:30-18:00

Nánari upplýsingar veitir:

237 fm einbýli m aukaíbúð
Reisulegt hús með þremur svefnherbergum
Stór set- og borðstofa
Eldhús með miklu skápa- og vinnuplássi
Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu möguleg
Næg bílastæði

.

ax

tr
ss

Bókaðu skoðun:

48.4 millj.

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

Engjavegur Selfossi

Laugarnesvegur 106
Fjögurra herbergja
Bókaðu skoðun:

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

Stærð 91,2 fm
Mikið endurnýjuð íbúð
Frábær staðsetning

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

- með þér alla leið -

Verð :

43,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG
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Háholt 16

Hlynsalir 1

Snæfoksstaðir

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

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.

80 fm heilsárshús til sölu við Snæfoksstaði

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

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

37,9 millj.
s. 899 5856

39,7 millj.

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

Lindargata 28

s. 615 6181

Hofakur 1

Heitt vatn og rafmagn
Sauna - Heitur pottur
Rúmur 1 hektari leigulóð
Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

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

Falleg íbúð á annarri hæð

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

49,7 millj.
s. 899 5856

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

49,9 millj.

s. 899 5856

Stærð 85,8 fm
Stæði í lokaðri bílageymslu

s. 615 6181

Kríunes

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Flott útsýni

34,9 millj.

Bókaðu skoðun:

129,9 millj.

Verð :
Axel 778 7272 aðstm. fast.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

s. 897 0634

Kópavogsgerði 5-7

þriðjudaginn 29.nóv. kl.17:00-17:30

Glæsilegar rúmgóðar
3ja herbergja íbúðir í
nýbyggingu fyrir +55 ára

Hörpugata 11
Nánari upplýsingar veita:
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum
Aðskilinn studioíbúð á baklóð
Tvöfaldur flísalagður bílskúr
Samtals er fasteignin 163 fm að stærð
Mikið endurnýjuð

Verð :

29,9 millj.

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

Húsið hefur verið mikið tekið
í gegn á þessu ári

Suður svalir

OPIÐ HÚS

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

Bókaðu skoðun:

Glæsilegt 365 fm einbýlishús á vinsælum
stað á Arnarnesinu í Garðabæ

.

Nánari upplýsingar veitir:

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð
Stærð 166,6 fm
Góð lofthæð
Frábær staðsetning

Naustabryggja 27

Nýjar 85 fm íbúðir á 2. og 3. hæð
Tvö svefnherbergi
Fullbúnar eignir
Lyftuhús
Sérgeymsla í kjallara
Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

37,9 millj.

Síðumúli

72,5 millj.

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

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

Íbúðirnar allar með útsýni,
nokkrir metrar í sjávarmálið
Fullbúnar með gólfefnum.
Tilbúnar til afhendingar strax.
Vandaðir verktakar, gott orðspor
Sérinngangur
Verð frá:

53,4 millj.

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 29.nóv. kl.17:30-18:00

Erluhólar 2

Nánari upplýsingar veitir:

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

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 stofn-braut og stutt
í alla þjónustu. Húsið stendur ofan götu og er
þaðan mikið útsýni yfir Faxaflóann.
Verð :

78,9 millj.

Stakkholt 2b

Mánatún 1

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

Glæsilegar nýjar íbúðir við Mánatún 1
Eignirnar eru að stærð frá 76,6 fm – 185,4 fm
með geymslum í kjallara
Eignunum fylgja stæði í lokaðri
aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðir verktakar

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

58,9 millj.

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

39,9 millj.

Verð frá:
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 29.nóv. kl.18:00-18:30

Lambasel 30
Einbýli

Mánatún 17

Fallegt einbýli á einni hæð
Bókaðu skoðun:

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

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

Stærð 182,4 fm með bílskúr

183 fm íbúð á 4ju hæð

Hús byggt árið 2006

Þrjú svefnherbergi

Verönd með heitum potti

Tvö baðherbergi

Góð staðsetning

Tvö Stæði í bílageymslu
Verð :

www.miklaborg.is

74,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Vandaðar íbúðir í nýbyggingu
Tvennar svalir, steinn á borðplötu 143 fm
Stæði í bílageymslu - lyftuhús
Stórbrotið útsýni til sjávar og víðar

82,9 millj.

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

- með þér alla leið -

Garðatorg 2b

Bókaðu skoðun:
Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

78,9 millj.
s. 845 8958

MIKLABORG

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

Langalína 20-26

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Lundur 5

SJÁLANDI Garðabæ

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

NÝ

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Herbergi: 2-5

Herbergi: 3-4

Stærð: 92-185 m2

Kambsvegur 1 A

Fossvogsdalnum í Kópavogi

VAR
SJÁ ÝNI
S
ÚT

54.900.000

104 Reykjavík

TT

Halla
Fasteignasali

NÝ

TT

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. nóv. kl. 17.30-18.00

Stærð: 120,5-194,4 m2

Herbergi: 4

Stærð: 182,4 m2

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

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

Falleg sérhæð í þríbýlishúsi á þessum vinsæla stað í borginni. Hæðin er skráð
samtals 182,4 fm. þar af er 29 fm. bílskúr. Ný baðinnrétting. Þrennar svalir eru á
hæðinni. Gróinn garður og fallegt útsýni yfir sundin til norðurs. Frábær staðsetning
þar sem örstutt er í flesta þjónustu og Laugardalurinn í göngufæri.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Urðarbrunnur 60

Friggjarbrunnur 36

Kjarrmóar 28

113 Reykjavík

96.000.000

113 Reykjavík

69.500.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. nóv. kl.17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. nóv. kl.17.30-18.00

Herbergi: 5

Herbergi: 4

Stærð: 224,4 m2

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

Miðsalir 1

201 Kópavogi

62.900.000

46.500.000

Stærð: 105,5 m2

Endaraðhús með sérinngangi á rólegum og barnvænum stað miðsvæðis í Garðabæ.
Húsið er á tveimur hæðum. Eldhúsinnrétting er endurnýjuð ásamt hluta af baðherbergi
og gluggapóstum utanhúss. Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi og á efri hæð er eitt
opið rými sem alengt er að nýtt sé sem þriðja svefnherbergið.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Nönnugata 16

101 Reykjavík

24.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 6

Stærð: 291,3 m2

Einkar glæsilegt einbýlishús á góðum útsýnisstað í Úlfarsárdal.
Um er að ræða einstakt fjölskylduhús, fullbúið að innan sem utan
og smekklegt í frágangi og efnisvali. Skiptist eignin í forstofu,
stórt aðalrými, eldhús, borðstofu og stofu, gott sjónvarpsrými á
annari hæð, 4 svefnherbergi, 3 baðherbergi og bílskúr. Örstutt á
Úlfarsfell og í óspillta náttúru í kring. Í dalbotninum er íþróttasvæði
Fram og þar er verið að reisa nýjan skóla og sundlaug. Hér er á
ferðinni eign fyrir vandláta.

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN 898-6106
Herbergi: 1

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Lyngás 1A

210 Garðabær

Stærð: 41 m2

Falleg og björt eins-herbergja ósamþykkt íbúð með sér eldhúsi. Íbúðin er í kjallara
með sérinngang. Skiptist í litla forstofu, stórt herbergi, baðherbergi með sturtu og
rúmgóðu eldhúsi í sér herbergi. Eignin var nýlega mikið endurnýjuð ss. raflagnir
og rafmagnstöflu, ofna og ofnalagnir. Útveggir einangraðir. Einnig voru gluggar og
hurðir endurnýjaðar. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Strikið 8, Jónshús

49.300.000

210 Garðabæ

52.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 696 6580
Herbergi: 5

Fallegt og vel staðsett parhús í Salarhverfinu í Kópavogi. Húsið
skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús,
2 baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Vandaðar innréttingar, húsið vel viðhaldið. Íbúðarrýmið er 157,2 fm, bílskúr
20,5 fm samtals 177,7 fm.

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN
Herbergi: 4

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. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Óðinsgata 18c

101 Reykjavík

Stærð: 177,7 m2

33.900.000

Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Bakkastaðir 167

112 Reykjavík

37.900.000

BÓKAÐU SKOÐUN
Stærð: 114,8 m2
Glæsileg 3ja herb. íbúð ásamt stæði í bílageymslu á 4.hæð með s-svölum. Húsið
er ætlað fyrir 60 ára og eldri, í húsinu er starfandi húsvörður og þjónustumiðstöð
aldraðra í Garðabæ er staðsett í Jónshúsi þar sem margvíslegt félags- og tómstundastarf fer fram. Íbúðin er vel búin vönduðum eikarinnréttingum, umhverfi er
fallegt og lóð glæsileg. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Nýhöfn 3

210 Garðabæ

BÓKAÐU SKOÐUN

BÓKAÐU SKOÐUN

BÓKAÐU SKOÐUN

Herbergi: 2

Herbergi: 3

Stærð: 161,0 m2

Stærð: 51,1 m2

Fasteignasalan TORG kynnir: Skemmtilegt 2ja herbergja, 51,1 fm raðhús við
Óðinsgötu í Reykjavík. Eignin stendur aðeins frá götu og er því mikið næði frá
umferð. Eignin hefur verði nýtt til leigu fyrir ferðamenn að udanförnu.
Upplýsingar veitir Garðar fasteignasali í gsm: 899 8811

Stærð: 99,8 m2

Fasteignasalan TORG kynnir: Fallega 3ja herbergja, 99,8 fm íbúð á 1. hæð í
Staðahverfi í Grafarvogi. Stór suður verönd með skjólveggjum. Allar innréttingar
og innhurðir úr kirsuberjavið, mahoganyparket og flísar á öllum gólfum og rúmgóð
herbergi. Golfvöllurinn við Korpúlfsstaði er í göngufjarlægð.
Upplýsingar veitir Garðar fasteignasali í gsm: 899 8811

62.900.000

Glæsileg 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr á 1.hæð með einstöku sjávarútsýni.
Húsið er 3ja hæða lyftuhús með innangengt úr bílskúr í sameign. Íbúðin er vel
búin vönduðum eikarinnréttingum og með stórar þaksvalir yfir bílskúr. Glæsieign á
vinsælum útsýnisstað í Sjálandinu.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d.
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

GUÐMUNDUR H.
VALTÝSSON
Löggiltur fasteignasali,
Viðskiptafræðingur B.Sc.

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur,
aðstoðamaður
fasteignasala
gsm 660 4777

HRAFNTINNA VIKTORÍA
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A.,
Löggiltur fasteignasali
gsm 820 4242

SKÓGARVEGUR 12-14, 108 REYKJAVÍK

AGNES ÝR
STEFÁNSDÓTTIR
Lögfræðingur ML
Skjalagerð

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2121

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri
gsm 690 4966

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

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 847-0314

URÐARHVARF 14, 203 KÓPAVOGUR

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON 663 2508 / HRAFNTINNA VIKTORÍA KARLSDÓTTIR 820 4242

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON / 895 2049

Stakfell kynnir nýjar, vandaðar íbúðir í Fossvogi. 3ja herb. íbúðir á milli 110 og 120 fm. og 4ra herb. í Stakfell kynnir í einkasölu: Glæsilegt verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 4.788 fm. auk sameignar, 49 stæða
kringum 160 fm., allar íbúðir með geymslu og stæði í bílakjallara. Afar vel hannaðar íbúðir, fallegar í bílakjallara, samtals 6.605 fm. 2 lyftur, glæsilegt útsýni, vandaður frágangur. 5. hæð nú þegar í útleigu
innréttingar frá HTH. Afhendast fullbúnar án gólfefna en með flísum á votrímum.
og mögulega þakhæðin einnig. Aðrar hæðir eru tilbúnar til innréttingar.
SKÓGARVEGUR 12-14, RVK – ÍBÚÐ 401

89.5M
OP
IÐ

LAUFÁSVEGUR 22, 101 RVK

TILBOÐ

MARKARVEGUR 1, 108 RVK
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GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

ÓLAFUR 663 2508 / HRAFNTINNA 820 4242

117M

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

Opið hús mánudaginn 28. nóv. milli kl. 16:30 og 17:30.
261,6 fm. 10 herb. einbýlishús; tvær hæðir, ris, 23,4 fm. Bílskúr auk 422,4 fm einbýlishús á þremur hæðum á góðum stað í Fossvogi. Stór
Lúxusíbúð í nýju 3ja-4ra hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Endaíbúð á efstu sér íbúðar í kjallara. Útsýni yfir tjörnina. Timburhús í Suður-Evrópskum afgirt hornlóð. Stór skjólgóð verönd til suðurs. Frístandandi bílskúr á
hæð með einstöku útsýni. 160 fm, þar af er 7.1 fm geymsla í sameign. stíl, lokað að götunni en opið út í garðinn til suðurs.
lóð. Aukaíbúð á jarðhæð. Frábært fjölskylduhús.

VALLAKÓR 2C, 203 KÓP - ÍBÚÐ 307

44.5M
OP
IÐ

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

SKÓGARVEGUR 12A, RVK

39.9M
OP
IÐ

HÚ
S

LINDARGATA 39, 101 RVK

57M

HÚ
S

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. nóv. kl. 17:30-18:00. Glæsileg 123,8 fm. OPIÐ HÚS mánudaginn 28. nóv. kl. 16:30-17:00. 2ja herbergja, Vönduð 3ja herb. íbúð á 2. hæð til suðvesturs. Íbúð merkt
3ja herb. íbúð á 3. hæð með stórum svölum og útsýni, í nýlegu húsi á fullbúin merkt 0105, 70,2 fm. Íbúðin er á fyrstu hæð með sér afnotareit. 14-0201-samtals 97,7 fm. Svalir 11,8 fm. Stæði í bílskýli merkt 16-Bfrábærum stað í Kórahverfinu. Sérinngangur af svölum.
Geymsla 0015 og stæði B30 fylgja íbúðinni.
22. Eignin er laus.

NÝJAR ÍBÚÐIR OG SÉRHÆÐIR

Stakfell fasteignasala er með úrval nýrra íbúða í sölu. Ýmsar staðsetningar og ýmsar stærðir, tveggja herbergja,

þriggja og fjögurra uppí sérhæðir með bílskúr í grónum hverfum á besta stað.
Afhendingartímar mismunandi, strax og fram eftir næsta ári. Fáið allar frekari upplýsingar hjá sölumönnum Stakfells í síma 535-1000 eða stakfell@stakfell.is.
IÐUNNARBRUNNUR 12, 113 RVK

389 fermetra lóð í enda götu,
samþykktar teikningar fyrir hendi
af 215 fermetra einbýli.

VATNSENDABLETTUR 712

1.089 fermetrar í brekku ofan Elliðavatns.
Samþykktar teikningar af 335 fermetra
glæsilegu einbýli. Samþykktar teikningar af
335 fermetra glæsilegu einbýli.

Upplýsingar veitir: Ólafur H. Guðgeirsson, nemi lgf. í síma
663-2508 eða olafur@stakfell.is - Verðtilboð.

VERKTAKAR – FJÁRFESTAR ATHUGIÐ

Erum með til sölu lóð undir atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum á góðum stað í Reykjavík. Samþykktar teikningar fyrir 2250 fm húsi.
ATH. Góður leigusamningur til 20 ára við traust fyrirtæki liggur fyrir um eignina. Tilbúið til byggingar.
Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn Stefánsson hdl., lgf., s: 895-2049, stefan@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

570 4800
Löggiltur fasteignasali

S í ð a n

Ingólfur Geir
Gissurarson

Heiðar
Friðjónsson

896 5222

693 3356

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

1 9 9 5

Allir þurfa þak yfir höfuðið

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

Erlendur
Davíðsson

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Löggiltur fasteignasali
Skjalagerð, Forstm.
útibús Ólafsvík

588 4477

588 4477

897 0199

Herdís Valb.
Hölludóttir

Pétur Steinar
Jóhannsson

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

694 6166

893 4718

Sturla
Pétursson
Löggiltur
fasteignasali

899 9083

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
á flottum
stað í mosf - Ásland 18
HÓLMVAÐEinbýli
2-4
Í REYKJAVÍK

Tilbúin ný 3ja við Skyggnisbraut 26

Granaskjól 17. Einbýli með aukaíbúð

Einbýlsihús, m.aukaíbúð,
sænskt timburhús, upphafl.
nýtt einbýli+lélegur bílskúr.
Rétt stærð ca 190fm.
Þarfnast standsetningar
utan sem innan.
Opið
sunnudag
• www.101.is • 101@101.is
511hús
3909
Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax
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Einbýli

Se145ldfm

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar.
lögg.fasteignasali
Sími: 896-5222
ingolfur@valholl.is

6 herbergi
Aukaíbúð

Frum

rún
Sig 267 ðrún ðrún
u Gu
72 G
85

Seld Einbýli

64.9
millj

327.8 fm

af
Hr

nh

ild

ur

m
Ey 0 14
69

Falleg og velskipulögð efri
sérhæðm.sérinngangi, 3
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Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir
lögg. fasteignasali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

5+ herbergi

Fagrihjalli 80 – Kóp. - PAR/RAÐHÚS

Borgarholtsbraut
Seld - efri sérhæð+bílsk.réttur
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Sörlaskjól 60 - 107

39,9
millj

ifu

r

Fjölbýli

3 herbergi

93 fm

Lyftuhús/
bílskýli

174.5 fm., 5 herb. parhús
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 28. áNÓVEMBER
tveimur til þremur
KL 17:30 - 18:00. ALLIR VELKOMNIR
hæðum við Fagrahjalla
Góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
( 1. hæð Útsýni,
frá garði)
í Kópavogi.
3 í
lyftuhúsi með lokaðri ca 70 fm svefnh.
timburverönd.
Í sameign
Góð
staðsetning.
r
r
er rúmgóð
með glugga
sem notuð
er í dag
i f u geymsla
ifu
Barnvænt
hverfi.
Le
Le
sem geymsla og skrifstofa. Frekari uppl. Sigrún
s. 857-2267 eðaeinu
sigrun@101.is.
ALLIR
VELKOMNIR.
sérinngangi,
stigahúsi,
lyftu
og sérstæðum

OPIÐ HÚS SUNNUD. 30.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 28. NÓVEMBER
OKT. KL. 13:00-13:30
KL 17:30 - 18:00
Á LINDARBERGI 28 Rúmgóð 2ja herb. íbúð í góðu húsi viðLÆKKAÐ
sjávarsíðuna.
VERÐ – LAUST
Íbúðin er skráð 70,2 fm. og getur afhending
viðinnb.
Fallegtorðið
parhús,
kaupsamning. Frábær staðsetning. bílskúr, 3 svefnh., sólríkur
Frekari uppl. Sigrún s. 857-2267 eða sigrun@101.is.
garður og glæsilegt
ALLIR VELKOMNIR.
bílskúrum.
Húsið
útsýni.
4-5 herbergi
Góð
staðsetning

og rótgrónu hverfi í
Grafarvogi. Sérinngangur,
sólríkur garður, 2 svefnh.,
falleg sameign.

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang:
Holtsvegur. berg@berg.is
Glæsileg 106 fm. íbúð á 2. hæð í flottu fjölbýli. Glæsilegar
Stefán
Bjarki
Ólafsson
Pétur
Pétursson lögg.
innréttingar ogfasteignasali
gott skipulag. Lyftuhús. Stæði í bílakjallara.
lögg. fasteignasali

Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
Allt fyrsta flokks. Getur losnað fljótlega.
Nánari upplýsingar:
Verð:
45,9 m.
Fjölbýli • Sími:5 herbergi
Tvíbýlishús
4-5 herbergi
Háholt 14, Mosfellsbær
588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
Heiðar
Friðjónsson • GSM 897 0047
lögg. fasteignasali
millj
millj
Sími: 693-3356
Lyftuhús
177 fm
fm staðSérinngangur
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á 85,6
góðum
við Vesturgötuna.
heidar@valholl.is

á góðum stað í 101
Reykjavík. 3 góð svefnh.
Gott skipulag.

Seljabraut- Ábæjarhverfi.

Flott endraðhús 234 fm. á tveimur hæðum á góðum stað
efst í Árbæjarhverfi. Glæsilegar innréttingar, allt fyrsta flokks.
Verð71.5 m.
Nánari upplýsingar:
Tvíbýlishús
Herdís Hölludóttir

Grýtubakki.

Vel staðsett 102 fm. íbúð á 3. og efstu hæð í góðu fjölbýli
við Grýtubakka. 3 góð svefnherbergi, björt stofa, svalir í
suð-vestur. Flottur garður með leiktækjum.
Nánari upplýsingar:
Verð. 431,5
m
herbergi
Herdís Hölludóttir
lögg. fasteignasali
Sími 694-6166
Rúmgóð
102.1í lyftuhúsi.
fm
4. hæð
Stæði
Fallegtherdis@valholl.is
162 fm. einbýli

Háholt
14, Mosfellsbær
72
31.9
45
lögg.
fasteignasali
Orrahólar.
millj
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
Sími 694-6166
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á
herdis@valholl.is
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
Pétur Pétursson
lögg.
Þórðarsveigur
– falleg
3-4rafasteignasali
herb.
Ný 2ja
í Úlfarsárdal
V. 23,9Glæsileg
m. 1997 3ja við Skyggnisbraut 30
Eldhús með borðkrók.
Björt herb.
stofa með
útgengi á stórar
yfirbyggðar
svalir
í
suður
.Eikarparket.
V.
23,8 m. 8305
Petur@berg.is
Vel með farinn 3ja herb.
Glæsileg fullbúin 3ja herb.
Daggarvellir.

Mjög góð 129 fm. íbúð í fjórbýlishúsi við Daggarvelli í
Hafnarfirði. 3 svefnherbergi. Flottar innréttingar. Allt topp
unnið. Flísar og parket á gólfum.
Verð. 43,2 m.

millj

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir
lögg. fasteignasali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Logafold
62-sérinngagnur-Laus
viðlöggiltir
kaupsam.fasteignasalar
Holtsgata 39 – 101, Rvk - LAUS VIÐ KAUPS.
Pétur sími 897 0047
og Grétar
sími 861 1639
Glæsileg fullbúin
Björt og rúmgóð 3ja herb.
Björt og rúmgóð 4ra
verða á staðnum og taka á móti
áhugasömum
Penthouseíbúð, með ca
íbúð á neðri hæð í fallegu
herb. íbúð á fyrstu hæð
100 fm svölum, afhendist
tilbúin í desember, þrjú
herbergi, glæsilegar
innréttingar, bílskýli.

35,9

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Lindarberg 28 - opið hús sun. 30. okt

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin
svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar
án gólfefna nema baðherNánari upplýsingar:
Nánari
upplýsingar:
Við seljum
eignir
um4ra
allt
land
Einbýli
Parhús
3 herbergi
5 herbergi
Ingólfur
Gissurar.
Herdís Hölludóttir
bergi
og
þvottahúsi
sem
verða
flísalögð.
Vandaðar
innréttingar
og
tæki.Um
er
að
ræða
herbergja
íbúðir
frá59.9
155-168 fmParhús
með
37,5
55.9
lögg.fasteignasali
lögg. fasteignasali
bílskúrum.105
Á fm
efstu hæðinni
eru þrjár Sími:
íbúðir
með sér lyftu.
eru á tveimur
hæðum og
sér inngang.
2-4
Góð
millj
milljSex íbúðir
milljHólmvað
896-5222
Símimeð
694-6166
Sérhæð
174.5 fm
228.6 fm
staðsetning
ingolfur@valholl.is
er einstaklega vel hannað fjölbýli og
í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá.
Nokkrar íbúðirherdis@valholl.is
lausar. Traustur byggingaaðili.

Glæsileg útsýnisíbúð

Le

Glæsileg fullbúin 3ja herb.
íbúð með gólfefnum og
Reykjavík
glæsilegur innréttingum
OP
við Skyggnisbraut,
IÐ
tilbúin til afhendingar
við
H
kaupsamning.ÚPantið
S
skoðun

Fjölbýli

3 herbergi

95,6 fm

Lyftuhús

íbúð á 4. hæð, geymsla
með glugga innan íbúðar,
Strandagata.
sem
hægt er að nota
Mjög vel staðsett. 90 fm. tveggja herb. íbúð við
sem
herbergi, fallegar
Strandgötu í Hafnarfirði. Vel innréttuð íbúð og nýlega
innréttingar
standsett. Bílskúr.og gólfefni,
stæði í bílastæðahúsi.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Falleg 4ra herb. við Friggjarbrunn

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

37,9
millj

íbúð með gólfefnum og
Desjakór
glæsilegur innréttingum
Þorrasalir.
Einbýlishús á einni hæð alls 262,5 fm þar af er bílskúr 51,7
Afar vönduð 112 fm. íbúð á 3. hæð í nýju ogvið
lyftuhúsi
við
Skyggnisbraut,
fm. Innangengt er í bílskúr úr þvottahúsi. Fjögur rúmgóð
Þorrasali. 3 svefnherbergi. Vandaðar innréttingar.
Parket
tilbúin til afhendingar
svefnherberg,við
glæsileg vernönd bakatil. Stutt í alla helstu
og flísar. Stórar svalir, ca. 20 fm. sem eru yfirbyggðar
þjónustu
og má þar nefna skóla, leikskóla, verslun, sundlaug
kaupsamning.
Pantið
með parket mottum á gólfi. Allt fyrsta flokks. Stæði
í
og fl. Skipti á ódýrari eign eru skoðuð.
bílageymsluhúsi. Verð. 44,8 m.
skoðun
EIGN Í ALGJÖRUM SÉRFLOKKI
Fjölbýli

3 herbergi

92 fm

Lyftuhús

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteingasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

30,9
millj

auk 40 f
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 gó
eldhús. Sólpallur í suður. V. 56

Glæsileg fullbúin 2ja herb.
íbúð með gólfefnum og
Klapparhlíð. glæsilegur innréttingum
Falleg 64 fm. tveggja. herb.
með sér inngangi í litlu
viðíbúðFriggjarbrunn,
fjölbýli við Klapparhlíð. Góðar
innréttingar,
Maghony hurðir í
tilbúin
til afhendingar
og skápar. Merbau parket. Flottur sólpallur.
desember. Pantið skoðun.
Eign í topp standi.
Verð: 29,8m.

Fjölbýli

2 herbergi

61 fm

Lyftuhús

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
lögg. fasteingasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Sumar/heilsárshús á draumastað í Hvalfirði
Smiðjuvegur 6. Gott verslunar/lager bil
Einbýlishús
á Breiðdalsvík.
Klapparhlíð.
Hvammabraut.

skipulögð
Fallegur 50 fmMjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm.Velbílskúrs
á 104 fm, Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
4ra
herb.
íbúð
í
nýju
húsi
bústaður+stórt
svefnloft
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
fjölbýli
með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
í Úlfarsárdal. Glæsilegar
á frábærum útsýnisstað
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
innréttingar. Íbúðin

Bæjargil.

skammt frá Saurbæ á

Mjög
gott113
atvinnu/
Góð
fm. á fyrstu hæð í vins
verslunar/þjónustu
Hvammabraut í bil
Hafnarfirði. Stór
á áberandi stað við
herbergi og rúmgóð stofa. Laus
Smiðjuveginn. Lofthæð

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

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

Sími 562 4250

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

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

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NNÝÝ
BBYYG
GGG
BY
INING
GG
G
IN
G

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Parhúsalóðir
við
LUNDUR
2
4
6
LANGALÍNA
20-26
LUNDUR 5
LANGALÍNA
15-23
Stórglæsilegar íbúðir við
Leirvogstungu
Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir viðí Mosfellsbæ
Ð
VER
Ð
A
KK
LÆ

NÝ

Frum

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

YG
G

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Guðjón Sigurjónsson
Kristín J.
Sölumaður
Rögnvaldsdóttir

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

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson

Pálmi
Sölumaður
LANGALÍNA
Almarsson

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

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344

IN
FELLAHVARF
3ja hæða álklætt
NÝG Glæsilegt
fjölbýlishús
lyftu við
Raðhús.
BY 203 Kóp. með
33-35 ásamt
GLöngulínu
Mjög
vandað,
fallegt
GI
bílageymslu.
110-128 fm.
NG innbyggður
útsýni,
bílskúr.
íbúðir.

Smári
Jónsson

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

LUNDUR 25

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi.

D
L
E
S

IN

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 25 í Kópavogi.
Verð 54,9
millj.
Vandaðar
innréttingar.

Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Sjávarútsýni.

G

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð 4ra
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
herb. á 1. Hæð. Stór timburverönd.
GRANASKJÓL
Verð 29.5 millj.
107 Rvk.
Jarðvegspúði er kominn.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ
DÚFNAHÓLAR
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
111 Rvk.
Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.
hæð.
Stórglæsilegt
íbúð.
•
Inngbyggður
bílskúr.
tilbúnar.
Frábært útsýni.
Frábært útsýni. Vandaðar
Verð 26,9 millj.
• Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
Bygginarleyfisgjöld
fullgreidd. Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi.
• Innbyggður
Verð 85 millj.
Glæsilegt
3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftueru
og bílageymslu.
Stórglæsilegar
íbúðir við Lund 25 í Kópavogi.
bílskúr.
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 5 í Fossvogsdal í 38 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið er
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 25 í Fossvogsdal í 11 íbúð fjölbýlishúsi. Húsið er 5
erfráað
framkvæmdir
fráHægt
2ja til 5. herbergja
93-186 hefja
fm. Glæsileg hönnun
að innan sem utan. Sérlegastrax.
góð
11 hæðir. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 120 til 194 fm. Vandaðar íslenskar innréthæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 111 REKAGRANDI
til 179 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar.
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin
staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða
ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja
öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum
Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

tingar. 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
timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byg107 Rvk.
gingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum
Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa

SÖRLASKJÓL
KEILUFELL

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.
geymslu.
Vandaðar
innréttingar
fráí Brúnás
og með
Glæsileg
hönnun íslenskar
að innan sem
utan. Stæði
bílageymslu
fylgirAEG
öllumeldhústækjum.
íbúðum.

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 bílaPIÐ
upplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
geymslu
fylgja
íbúðum.
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
Gylfa og O
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
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LUNDUR
di

ðS
úÚ
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200 Kóp.
ílan

ð

ú
aíb

áhv

FJÖRUGRANDI
107 Rvk.

Opið hús í dag mánudag
O
LANGALÍNA 28 á milli 16.30 og 17.00.
• 210 Gbæ.
Raðhús á tveimur hæðum
• Sjáland.
með innbyggðum bílskúr.
• 116 fm. íbúð.
• Stæði í bílageymslu.
FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
HRAUNTUNGA
KR völlinn.
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
109 Rvk.
4ra. herb. Góðar innrétt• Vandaðar innréttingar.
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
• Álkætt hús. ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.
götu. Verð 46,7 millj.
Verð 21,5 millj

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

• 101 Rvk.
• Vel staðsett 456,5 fm
einbýlsihús.GILSÁRSTEKKUR
• Frábært
109 Rvk.óhindrað
Einbýli. útsýni.
Góð staðsetning í
lokaðri götu.
• Miklir möguleikar.
• Stórar stofur.Verð 58 millj.
• Möguleiki á aukaíbúð.

Rvk. Mjög gott og
• 109
Einbýli.
mikið standsett einbýlis• 2 samþykktar
íbúðir.
LAUGARNESVEGUR
hús.80Stór og góður garður.
• Sérbyggður
Sjávarútsýni. bílskúr.
• 105 Rvk.
• 4ra. Herb með auka
• Frábær staðsetning.
herbergi í kjallara.• Verð. 85 millj.
• Flísar á gólfi.
• Verð 36 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 16:30 til 17:00

kÐ
APuI

ið
Mik• 160 fm.

SKILDINGANES 54

Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús. Glæsileg
2javerða
herbýmist
íbúð,með
vel góðum
skipulögð.
hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
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

LUNDUR 23

BÓLSTAÐARHLÍÐ
• 200 KÓP.
105 Rvk.
5. herb.
115 fm. 4ra•herb.
Góð staðsetning.
• 186,9 fm.
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7 •millj.
Glæsileg íbúð á tveimur
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
hæðum
Nýlegt eldhús, suðursvalir,
stutt í skóla
• Fallegar
innréttingar.
og þjónustu . Verð
23,9 millj.
• Bílgeymsla.
i
ldr • Verð 77 millj.

ra
0á

6

og

e

FAXATÚN 21

• 210 Gbæ.
• Einbýlishús.
• 136,3 fm.
ÁLFKONUHVARF
203 Kóp.
• Laust við kaupsamning.
HVASSALEITI
fm 4ra
4ra.herb
herb111
íbúð.
í millj.
• Verð
52,9
103110
Rvk.
fm íStæði
VR
blokkbílageymslu.
timbursólverönd.
inni. Góð ogStór
snyrtileg
íbúð í þessu
Sér inngangur.
Verð
32,9 millj
vinsæla
húsi.

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

IÐ

OP

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Seilugrandi 9, endaíbúð.

Keilugrandi 8

Drafnarstígur 2a, 4ra herb

OPIÐ HÚS MÁN 28/11 KL. 17-17:30

OPIÐ HÚS ÞRI 29/11 KL. 17-17:30

OPIÐ HÚS MIÐ 30/11 KL. 12-12:30

S
HÚ

Góð 2ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð með sér verönd og garði
á eftirsóttum stað í Vesturbænum.
Íbúðin er talsvert endurnýjuð og
húsið lítur vel út. Gott innra skipulag
og stutt í margvíslega þjónustu.
Sér geymsla á sömu hæð ásamt
sameiginlegu þvottahúsi.
Verð 29,9 millj.

IÐ

OP

Keilugrandi 8, 2. hæð: Rúmlega 52 fm.
falleg, vel skipulögð íbúð á
annarri hæð. Stofa, svefnherbergi,
eldhús og baðherbergi. Eikarparket
á gólfum og flísar á baði. Góðar
suðursvalir frá stofu. Góð sameiginleg
lóð með leiktækjum.

S
HÚ

IÐ

OP

S
HÚ

Opið hús þri 29/11 frá kl. 17-17:30,
verið velkomin.

Opið hús mán 28/11. frá kl. 1717:30, verið velkomin.

Drafnarstígur 2a: Ca 101 fm. vel
skipulögð íbúð (301) í góðu fjölbýli á
frábærum, rólegum stað í vesturborginni. Íbúðin er með tveimur
svefnherbergjum og tveimur stofum,
en auðvelt að nýta sem þrjú svefnherbergi og stofu. Suðaustursvalir.
Þak, rennnur, svalir og svalahandrið
endurnýjuð og rafmagnstafla er ný.
Opið hús mið 30/11. kl. 12-12:30.
Gunnvant á bjöllu, verið velkomin.

Búðagerði

Laugavegur

Laugavegur 170

SÉRHÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM

MJÖG GÓÐ ÍBÚÐ/SKRIFSTOFA TIL LEIGU

TIL LEIGU.

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.

TIL

IGU

LE

Verð 39,9 millj.

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.

Hvað kostar eignin mín?

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

TIL

LE

IGU

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 vandað
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 sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til styrktar ABC hjálparstarfi.

534 1020

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is
Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sérbýli í Fossvogi óskast

Bergsveinn
S: 863 5868

Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi
eða raðhúsi í Fossvogi.

Sigurður J.
S: 534 1026

Helgi Már
S: 897 7086

Magnús
S: 861 0511

Ólafur
S: 824 6703

Sérbýli í Vesturbænum óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi í Vesturbænum.

Sérbýli á Seltjarnarnesi óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi eða raðhúsi á Seltjarnarnesi.

Sérbýli í Skerjafirði óskast
Höfum kaupanda að 250-400 fm einbýlishúsi í Skerjafirði.

TIL SÖLU

Nánari upplýsingar veitir:
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali,
Sala fasteignas: frá
861 8514, sverrir@eignamidlun.is
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Faxafen 9 - 108 Reykjavík
Stærð 746,4 fm.
Verð 82 millj.

TIL SÖLU

Kringlan 4-6 - 103 Reykjavík
Stærð 274,4 fm.
Verð 78 millj.

Vörugeymsla með góðri aðkomu um breiðan ramp.
Lofthæð 3,7 metrar. Niðurfallsrennur í gólfi. Wc til
staðar. Stórar innkeyrsludyr. Einnig aðgengi í rýmið úr
sameignarstigagangi framan á húsinu.

Vönduð skrifstofuhæð. Skiptist í 6 skrifstofur, opið
vinnurými, fundarherb., eldhúskrók, tvö salerni og
tæknirými. Parket á gólfi og lagnastokkar með
veggjum. Vandaðar innréttingar.

Uppl. Ólafur 824-6703 olafur@jofur.is

Uppl. Ólafur 824-6703 olafur@jofur.is

Sérhæfum okkur í sölu og leigu á atvinnuhúsnæði
Pantaðu verðmat eða skoðun – 534 1020 // sala@jofur.is

Salafasteigna
fasteignafrá
frá
Sala
5889090
9090. .www.eignamidlun.is
www.eignamidlun.is. .Grensásvegi
Grensásvegi11
11. .108
108Reykjavík
Reykjavík
588

Grænlandsleið 14, 113 Reykjavík

OP

IÐ

HÚ

S

Samtals 234,2 fm íbúð á tveimur hæðum. Íbúðarrýjmi er skráð 195,4 fm og bílskúr
38,8 fm bílskúr. Stórar svalir og glæsilegt útsýni. Flísar á gólfum. Stórar stofur. Tvö
góð svefnherbergi. Innangegnt í bílskúr í gegnum þvottahús. Gengið úr stofu út á
stórar þaksvalir með heitum potti og skjólgirðingum. Innsta hús í botnlangagötu.
Mikið útsýni. Laus við kaupsamning. Opið hús mánud. 28. nóv. kl. 12:15 - 12:45.
Einnig er hægt að bóka skoðun hjá: Gunnari J. Gunnarssyni lg. fast.sala
s: 695-2525 og Hilmari Þ. Hafsteinssyni lg. fast.sala s: 824-9098. V. 59,9 m.

Álfaskeið 127, 220 Hafnarfjörður

OP

IÐ

HÚ

S

HÚSIÐ BRÆÐRABORGARSTÍGUR 16
OG LÓÐIN DRAFNARSTÍGUR 9
Heildareignin er samtals 385,6 fm. Þrjár íbúðir með sérinngang í tveimur samþykktum einingum sem seljast saman. Útbúin hefur verið aukaíbúð með stærri eigninni.
Húsið er á tveimur hæðum og var upphaflega einbýlishús. Hluti bílskúrs nýtist
sem íbúðarrými. Skipulag er ekki í samræmi við teikningar. Laus við kaupsamning.
Eignina þarf að skoða vel með fagmönnum. Opið hús mánud. 28. nóv. kl. 12:15 12:45. Einnig er hægt að bóka skoðun hjá: Hilmari Þ. Hafsteinssyni lg. fast.sala s:
824-9098 og G. Andra Guðlaugssyni lg. fast.sala s: 662-2705, andri@eignamidlun.
is. V. 78 m.

Básbryggja 31, 110 Reykjavík

Húsið stendur á horni Öldugötu og Bræðraborgarstígs.
Húsið hýsti áður bakarí og bókaforlag Iðunnar.
Það hefur allt verið gert upp og er hið glæsilegasta.
Drafnarstígur 9 er 207 fm lóð og liggur að húsinu baka til og nýtist í dag sem bílastæði fyrir
heildarbygginguna. Húsið er byggt upprunalega árið 1930 samkvæmt skráningu Þjóðskrár
Íslands.
Um er að ræða skrifstofu, verslunar og iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum ásamt rishæð
og kjallara. Húsin eru steinsteypt.
Nánari upplýsingar veita:
Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali s: 824-9093, kjartan@eignamidlun.is
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

232,6 fm raðhús á þremur hæðum með lítilli aukaíbúð á neðstu hæð (ósamþykktri).
Tvöfaldur innbyggður bílskúr. Sjávarsýn. Eignin þarfnast viðhalds að utan og innan.
Laus við kaupsamning. Opið hús mánud. 28. nóv. kl. 12:15 - 12:45. Einnig er hægt að
bóka skoðun hjá: Reyni Björnssyni lg. fast.sala s: 895-8321, reynir@eignamidlun.is
og Brynjari Þ. Sumarliðasyni aðstoðarm. fast.sala s: 896-1168. V. 57,9 m.

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

arc-tic Retro ÚRIN
Fyrir DÖMUR og HERRA

VERÐ FRÁ:

29.900,-

NATÓ ÓL Í ÍSLENSKU
FÁNALITUNUM FYLGIR
MEÐ ÖLLUM RETRO ÚRUM

VERÐ FRÁ:

39.900,arc-tic IMT SPORT ÚRIN
200 METRA VATNSHELD

TIL MIÐNÆTTIS Í KVÖLD - ALLT Á AFSLÆTTI!
51

50

42
60

72

Hello Kitty Cupcake brúða

Chicco stýri með tónlist

3.190 kr. 1.290 kr.

6.890. kr. 3.990 kr.

Nerf Rebelle Messenger

6.990 kr. 1.990 kr.

51
Essie gjafapakki

L‘Oréal andlitsmaskapakki

5.970 kr. 2.985 kr.

45
18 kampavínsglös (18 cl)
frá Royal Leerdam

180 LED ljósa stjarna (58 cm)

6.290 kr. 3.490 kr.

8.490 kr. 4.990 kr.

48
3 stk stutterma bómullarsamfella
frá Honey Bunny

13.990 kr. 7.990 kr.

4.790 kr. 2.490 kr.

Trélitabók fyrir fullorðna, 88 bls.

990 kr. 490 kr.

6.990 kr. 3.490 kr.

Beyonce - Heat Kissed ilmvatn

4.990 kr. 1.990 kr.

82
Enrique Inglesias - Adrenaline
50 ml ilmur

5.290 kr. 2.290 kr.

52

65

1.990 kr. 690 kr.

Vísindabók Villa 3 Geimurinn
og geimferðir

5.590 kr. 1.690 kr.

Stóra alifuglabókin

85
80

Söngvaborg 7 á DVD

3.490 kr. 1.690 kr.

Brúðan Baby Lola. Getur þú
læknað Lolu?

6.990 kr. 1.990 kr.

1.990 kr. 290 kr.

5.990 kr. 690 kr.

Spilið Party & Co - Pick one!

4.990 kr. 990 kr.

Bókin Atvinnumaðurinn - Gylfi Sigurðsson

4.490 kr. 690 kr.

51
90

Latabæjarspilið

4.990 kr. 990 kr.

4.390 kr. 790 kr.

72

88
85

Legobókin - Star Wars

Lágkolvetnalífstíllinn - LKL 2

70
Pressa - öll fyrsta serían
á 2 DVD diskum

6.890 kr. 2.990 kr.

80

60
Sveinbjörg púðaver (hvítt/svart)

100 ljósa LED útisería

57

53
27.890 kr. 12.990 kr.

57

24 stk Vintage Austin
kopar hnífapör

50

Case-Logic flugfreyjutaska
(Silfur og Gyllt)

5.530 kr. 2.690 kr.

51

43

41

Maybelline förðunarpakki

5.870 kr. 2.890 kr.

Manneskja án hunds - kilja

990 kr. 99 kr.

Stærsta íslenska vefverslunin.
Frí heimsending ef verslað er fyrir 4.000 kr. eða meira.
Afhendum samdægurs á höfuðborgarsvæðinu!

70
Tulipop matarsett
(diskur, skál og glas)
Margar tegundir

5.990 kr. 1.790 kr.

93
Weleda Body Sprey þrjár tegundir

5.490 kr. 2.690 kr.

Draugaverkir - kilja

2.590 kr. 190 kr.

57
Alvin og íkornarnir 4
(nýjasta myndin á DVD)

2.990 kr. 1.290 kr.

Gildir mánudaginn 28. nóvember á meðan birgðir endast.

SMELLTU ÞÉR STRAX Á HEIMKAUP.IS
62

59
70
Sony heyrnartól
(Black Mic MDRS70)

16.790 kr. 4.990 kr.

17

53

+LEIKUR

42
Russel Hobbs Heilsugrill

16.990 kr. 6.990 kr.

Battlefield 1 fyrir Playstation 4

Russel Hobbs Purple Passion
hraðsuðuketill 1,7 l

Playstation 4 - 1TB með
COD Infinite Warfare í kaupbæti

11.990 kr. 6.990 kr.

12.990 kr. 4.999 kr.

59.990 kr. 49.990 kr.

50
Battleborn fyrir Playstation 4

3.990 kr. 790 kr.

Remington Anywhere Curls
krullujárn

5.990 kr. 2.990 kr.

59
Google Chromecast

5.990 kr. 3.990 kr.

45

9.990 kr. 2.990 kr.

58

Remington QuickCut hárklippur

16.990 kr. 6.990 kr.

50" Hitachi Full HD snjallsjónvarp

139.990 kr. 79.990 kr.

7.290 kr. 3.990 kr.

29

Svart Selfie Stick

1.990 kr. 690 kr.

Kerbl hnútabein úr bómull (20cm)

790 kr. 159 kr.

49" Samsung S-UHD 4K LED
snjallsjónvarp

225.900 kr. 159.900 kr.

27

iPhone 7 - 256GB Jet Black

153.990 kr. 138.990 kr.

Apple Watch Series 1

47.990 kr. 34.999 kr.

65
ZoPure íslenskir
húðdropar (serum)

8.990 kr. 3.990 kr.

Sony Soundbar heimabíó (HTCT180)

49.990 kr. 29.990 kr.

54

56

10

9.490 kr. 3.990 kr.

40

65
Brit Premium Cat Light
kattamatur (8 kg)

C3 Mini blender

80

70
Walk on Water í fartölvutöskur
og hulstur - 6 týpur

14.990 kr. 6.990 kr.

43

33

80

Russel Hobbs
Cook@Home hrísgrjónapottur

Gillette Fusion gjafakassi

1.990 kr. 690 kr.

70
Gillette Venus gjafaaskja

3.290 kr. 990 kr.

69
Sigríður Beinteinsdóttir:
Á hátíðlegum nótum

2.990 kr. 1.390 kr.

Spilið Sequence Cats

5.490 kr. 1.690 kr.

Aðeins brot af úrvalinu
Yﬁr 25.000 vörur á RISA afslætti til miðnættis í kvöld!

www.heimkaup.is | Smáratorgi 3 | 201 Kóp. | S: 550-2700

smáauglýsingar

512 5000

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Varahlutir

Flísalagnir - Múrverk
- Flotun Sandsparsl Málun - Tréverk

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

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Búslóðaflutningar

Tímavinna eða tilboð.

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

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Tölvur

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

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

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

Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

KEYPT
& SELT

Nudd
Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

ÞJÓNUSTA

Bílar óskast

Smiðskraftur ehf.

Spádómar

Til sölu

Nýsmíði og viðhald.

Hreingerningar
Bíll óskast á 25-250þús.

smidskraftur@gmail.com

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

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

til sölu
Jeppar

Tilboð

Volvo XC90 dísel. Árg. 2003. Ekinn 245
þús. km. Fallegur bíll. Góð harðkorna
dekk. Skoðaður athugasemdalaust.
Verð 1800 þús. Uppl. Guðmundur
s.896 1981

Hjólhýsi

Hobby hjólhýsi 2017
Stórsparnaður!

Nú er rétti tíminn til að panta
Hobby hjólhýsi fyrir vorið beint
frá Evrópu. Við aðstoðum þig.
Allar fyrirspurnir sendist á:
kriben@simnet.is
s. 863 4449

Hjólbarðar

Frábær dekkjatilboð

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

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

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

MÁNUDAGUR

28. nóvember 2016
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fyrsta evrópumarkið

Nýjast

áfram í 16-liða úrslit Áskorendabikars
Evrópu í handbolta eftir 25-25 jafntefli við norska liðið Haslum á útivelli
í fyrradag. Valur vann fyrri leikinn á
Hlíðarenda með sjö mörkum, 31-24,
og því beið Haslum erfitt verkefni í
seinni leiknum.
„Við byrjuðum þetta mjög vel og
fyrri hálfleikurinn var frábær, sérstaklega í vörninni. Markvarslan fylgdi
í kjölfarið,“ sagði markvörðurinn
Hlynur Morthens í samtali við Fréttablaðið í gær. Hlynur, sem verður 41
árs í næsta mánuði, átti flottan leik
á laugardaginn og var valinn maður
leiksins. Hann átti von á meiru frá
norska liðinu.
„Ég bjóst við þeim grimmari. Það
var undarleg stemning í höllinni, ekki
mikið af fólki og svolítið spes. En við
mættum þvílíkt grimmir og jörðuðum þá strax í byrjun. Við fundum

Grótta - Stjarnan

handbolti Valsmenn eru komnir

Hlynur Morthens,
markvörður Vals

það fljótt að þeir voru ekkert að fara
að gera á móti okkur,“ sagði Hlynur
en Valsmenn voru fimm mörkum
yfir í hálfleik, 9-14.
Hlynur kvaðst nokkuð sáttur með
eigin frammistöðu en auk þess að
verja vel skoraði hann eitt mark.
„Þetta var fyrsta Evrópumarkið
mitt, held ég alveg örugglega,“ sagði
Hlynur og hló við.
Skyttan öfluga, Josip Juric
Grgic, var markahæstur í liði Vals á
laugardaginn með fimm mörk. Vignir
Stefánsson kom næstur með fjögur
mörk.

Olís-deild kvenna

26-23

Mörk Gróttu: Finnur Ingi Stefánsson 9, Elvar
Friðriksson 5, Aron Dagur Pálsson 4, Árni
Benedikt Árnason 3, Júlíus Þórir Stefánsson
2, Leonharð Harðarson 1, Vilhjálmur Geir
Hauksson 1, Þráinn Orri Jónsson 1.
Mörk Stjörnunnar: Ari Magnús Þorgeirsson
6, Ólafur Gústafsson 3, Starri Friðriksson
3, Garðar B. Sigurjónsson 3, Hjálmtýr
Alfreðsson 3, Andri Hjartar Grétarsson 2, Ari
Pétursson 1, Stefán Darri Þórsson 1, Brynjar
Jökull Guðmundsson 1.

Afturelding - Akureyri 23-23
Mörk Aftureldingar: Árni Bragi Eyjólfsson 8,
Elvar Ásgeirsson 6, Guðni Már Kristinsson 4,
Gestur Ólafur Ingvarsson 3, Mikk Pinnonen
1, Jón Heiðar Gunnarsson 1.
Mörk Akureyrar: Kristján Orri Jóhannsson 6, Mindaugas Dumcius 6, Andri Snær
Stefánsson 2, Arnór Þorri Þorsteinsson 2,
Friðrik Svavarsson 2, Róbert Sigurðarson 2,
Sigþór Gunnar Jónsson 1, Karolis Stropus 1,
Ihor Kopyshynskyi 1.

Efri
Afturelding19
Haukar 
16
FH15
Selfoss
14
Valur14

Neðri
ÍBV 
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Grótta 
11
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Akureyri 
9
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9

Dominos-deild karla

Þór Ak. - ÍR

78-62

Stig Þórs: Danero Thomas 22/11 fráköst,
George Beamon 22/12 fráköst, Darrel Lewis
11/7 fráköst, Tryggvi Snær Hlinason 9,
Ragnar Helgi Friðriksson 9, Ingvi Rafn Ingvarsson 3, Þröstur Leó Jóhannsson 2.
Stig ÍR: Hákon Örn Hjálmarsson 13, Sveinbjörn Claessen 12, Quincy Hankins-Cole
10/16 fráköst, Hjalti Friðriksson 8, Matthías
Orri Sigurðarson 5, Matthew Hunter 4/8
fráköst, Kristinn Marinósson 3.

r gegn Tottenham á laugardaginn. fréttablaðið/getty

itna landsins

, Antonios Conte. Frá því að Moses kom inn í byrjunarlið
m vængbakvörður í leikkerfinu 3-4-3.
Sautján af 23 núverandi
leikmönnum Tottenham
voru ekki fæddir þegar Spurs
vann Chelsea síðast á Stamford Bridge. Það var í febrúar
1990. Gary Lineker tryggði
Tottenham þá 1-2 sigur.
tímabilinu og aðeins helstu stjörnur
Chelsea, Eden Hazard og Diego
Costa, hafa skorað fleiri mörk á
tímabilinu.
Skiptingin í 3-4-3 hefur umbreytt
leik Chelsea og galdrað fram það
besta í Hazard og Costa. Sjö leikja
sigurhrina Chelsea hefur skotið
þeim á toppinn og allt þetta væri
vart mögulegt án Moses og Marcos
Alonso í vængbakvarðarstöðunum.
Þeir losa um sköpunargáfu Hazard,
Pedro og Costa í framlínustöðunni
með því að frelsa þá undan varnar
skyldum sínum en styðja jafnframt
við bakið á sóknarleiknum líkt og
markaskorun Moses gefur til kynna.
„Moses býr yfir miklum hæfileik
um, hann er tæknilega góður, naut
sterkur og getur séð um 70 metra á
vellinum einn síns liðs,“ sagði Conte
eftir sigur Chelsea gegn Middlesbro
ugh um þar síðustu helgi þar sem
Moses var valinn maður leiksins.
„Það er kostulegt að leikmaður eins
og hann hafi verið svona vanmetinn.“

Með Conte í eyranu
Agi hans og vinnusemi bætir einnig
upp það sem á vantar í varnarleikn

Moses býr yfir
miklum hæfileikum, hann er tæknilega
góður, nautsterkur og getur
séð um 70
metra á
vellinum
einn síns
liðs.
Antonio Conte um
Victor Moses

um, fáir leikmenn Chelsea hlaupa
jafn mikið og Moses í hverjum leik
auk þess sem það hjálpar að hafa
vélar á borð við Nemanja Matic,
N’Golo Kanté og Cesar Azpilicueta
sér við hlið. Þar að auki fer mikill
hluti af leik Moses fram við hliðar
línuna og í minnst 45 mínútur í
hverjum leik hefur hann Conte í
eyranu gargandi leiðbeiningar á sig.
„Ég er búinn að finna heimili
mitt,“ sagði Moses eftir leikinn gegn
Tottenham eftir að hafa verið valinn
maður leiksins, annan leikinn í röð.
„Stjórinn gaf mér tækifæri til þess að
tjá mig og ég nýt þess í botn. Ég vil
bara fá að spila fótbolta og njóta
mín þegar ég er úti á vellinum.“
Eftir strembin ár virðist Moses
því loksins vera kominn á fast land.
Sjálfur virðist hann bara ætla að
njóta augnabliksins, loksins orðinn
lykilmaður í hungruðu liði Chelsea
sem stefnir hraðbyri að titlinum.
tryggvipall@365.is

Leikmenn Esju fagna einu sex marka sinna gegn SA. fréttablaðið/hanna

esjumenn óstöðvandi

íshokkí Sigurganga Esju í Hertzdeild karla í íshokkí hélt áfram á
laugardagskvöldið. Þá mætti Esja
Íslandsmeisturunum úr Skautafélagi Akureyrar og vann stórsigur,
6-0. Leikurinn fór fram í Skautahöllinni í Laugardal.
Björn Sigurðarson, framherji Esju,
reyndist Akureyringum erfiður í
leiknum en hann skoraði fimm af
sex mörkum Esju.
Björn braut ísinn eftir rúmlega
18 mínútna leik en það reyndist
eina markið í 1. leikhluta. Björn var
ekki hættur og gerði bæði mörkin í
2. leikhluta.
Hann skoraði sitt fjórða mark
snemma í 3. leikhluta og nokkrum
mínútum síðar skoraði Ólafur
Björnsson fimmta mark Esju

eftir undirbúning Björns og Snorra
Sigurbjörnssonar. Björn skoraði
svo sitt fimmta mark og sjötta
mark Esju þegar rúmar fimm
mínútur voru til leiksloka. Egill
Þormóðsson lagði upp þrjú af
mörkum Björns í leiknum.
Esja er með talsverða yfirburði í Hertz-deildinni en liðið er
með tíu stiga forskot á toppnum.
Esjumenn hafa unnið tíu af ellefu
leikjum sínum í vetur. Eina tapið
kom gegn Skautafélagi Akureyrar
fyrir tæpum tveimur vikum. Esjumenn hefndu þó fyrir það tap
með sigrinum á laugardaginn.
Björninn er í 2. sæti með 16 stig,
Skautafélag Akureyrar í því þriðja
með 14 stig og Skautafélag Reykjavíkur rekur lestina með tíu stig.

góð fyrirheit hjá þóri

Handbolti Norska kvennalandsliðið í handbolta vann góðan tveggja

marka sigur, 28-26, á því rússneska á Mobelringen Cup í gær. Þetta var
síðasti leikur norska liðið fyrir EM í Svíþjóð í næsta mánuði. Þar er
Noregur í riðli með Rússlandi, Króatíu og Rúmeníu.
Sigurinn í gær var eflaust sætur fyrir Þóri og norsku leikmennina í ljósi þess að Noregur tapaði á dramatískan
hátt fyrir Rússlandi í undanúrslitum á Ólympíuleikunum í Ríó í sumar.
Stór breyting hefur orðið á norska liðinu síðan
þá en línumaðurinn öflugi Heidi Löke verður ekki
með á EM þar sem hún á von á barni. Reynsluboltinn Marit Malm Frafjord tók að sér stærra
sóknarhlutverk á Mobelringen Cup og
skoraði alls tólf mörk í leikjunum þremur á
mótinu. „Ég held að ég hafi ekki séð Marit
jafn góða í sókninni áður,“ sagði Þórir eftir
að Frafjord skoraði sjö mörk í 31-25 sigri
á Dönum.
Þórir og stelpurnar hans eiga titil að verja
á EM en þær urðu Evrópumeistarar í Ungverjalandi og Króatíu fyrir tveimur árum. EM
í Svíþjóð er tíunda stórmótið sem Þórir fer
með norska liðið á.
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Ánægður með Þórsara.
Búnir að taka 4 af síðustu 5.
#dominos365
Pétur Ingi Kolbeinsson

@PKolbeins

dæma hjá meisturunum
Íslenska dómara
parið Anton
Gylfi Pálsson og
Jónas Elíasson
mun dæma leik
Evrópumeistara
Kielce og Vardar
Skopje í B-riðli
Meistaradeildar Evrópu um næstu
helgi. Þetta er þriðji leikurinn sem
þeir félagar dæma í Meistaradeild
inni í vetur.
Beltið tekið af conor
UFC hefur tekið fjaðurvigtarbeltið
af Conor McGregor. Conor vann
fjaðurvigtarbeltið í desember 2015
en léttvigtarbeltið fyrir þremur
vikum síðan eftir sigur á Eddie
Alvarez á UFC 205. Hann
varð þar með sá fyrsti í
sögu UFC til að vera
handhafi tveggja
titla samtímis.
Sælan entist þó ekki
lengi því UFC hefur
tekið fjaðurvigtar
beltið af McGre
gor þar sem
hann hefur
ekki keppt
nóg í þeim
þyngdarflokki
að undan
förnu.

Í dag

21.00 Messan Stöð 2 Sport

20

s p o r t ∙ F R É TT A B L A ð i ð

28. nóvember 2016

MÁNUDAGUR

Rosberg heimsmeistari í fyrsta sinn

Nico Rosberg fagnar heimsmeistaratitlinum. fréttablaðið/getty

formúla Nico Rosberg á Mercedes
varð í gær heimsmeistari ökumanna
í Formúlu 1 þegar hann kom annar í
mark í Abú Dabí, síðasta kappakstri
tímabilsins. Þetta er í fyrsta sinn
sem Rosberg verður heimsmeistari
ökumanna.
Rosberg var með tólf stiga forystu
á Lewis Hamilton, liðsfélaga sinn
hjá Mercedes, fyrir kappaksturinn
í gær. Það var því ljóst að Rosberg
myndi duga að enda í 3. sæti ef
Hamilton kæmi fyrstur í mark.
Svo fór að Hamilton vann keppnina. Það dugði þó ekki til því Ros-

berg endaði í 2. sætinu og tryggði sér
þar með titilinn. Rosberg fékk samtals 385 stig í keppni ökumanna,
fimm stigum meira en Hamilton
sem varð heimsmeistari 2014 og
2015. Daniel Ricciardo á Red Bull
endaði í 3. sæti en hann var talsvert langt á eftir þeim Rosberg og
Hamilton.
„Þetta var ekki auðveldasta
keppni sem ég hef ekið. [Max] Verstappen olli vandræðum í upphafi
og svo varð ég að verjast vel undir
lokin. Ég er bara svo þakklátur
liðinu og aðstandendum mínum,“

sagði hinn 31 árs gamli Rosberg eftir
keppnina í Abú Dabí.
Hamilton tók úrslitunum af fagmennsku og óskaði félaga sínum til
hamingju með titilinn. Maður getur
ekki unnið alla titlana. Ég gerði allt
sem ég gat. Nico átti betra ár hvað
varðar bilanir. Þess vegna er staðan
eins og hún er. Ég hlakka til baráttunnar við hann á næsta ári,“ sagði
Hamilton.
Mercedes hafði mikla yfirburði
í keppni bílasmiða. Liðið fékk 765
stig, 297 stigum meira en Red Bull
sem endaði í 2. sæti. – iþs

Þau

áttu

helgina
Hildur Björg
Kjartansdóttir

Körfuboltakona
hjá Univeristy
of Rio Grande
Valley
Hildur Björg átti
góðan leik þegar Rio
Grande bar sigurorð af Sam Houston State, 78-50, í háskólaboltanum í Bandaríkjunum. Hildur
Björg var í byrjunarliði Rio Grande
og skilaði flottum tölum á þeim
17 mínútum sem hún spilaði.
Hildur Björg skoraði 14 stig og var
stigahæst í liði Rio Grande. Hún
tók einnig sjö fráköst. Hildur Björg
hitti úr fimm af sex skotum sínum
utan af velli og nýtti bæði vítaskotin sín. Rio Grande hefur unnið
fjóra af sex leikjum sínum í vetur.
Hildur Björg, sem hóf ferilinn með
Snæfelli, er á sínu þriðja ári hjá Rio
Grande.

VERSLAÐU

Á NETINU

FYRIR JÓLIN

Rúnar Kristinsson

Þjálfari Lokeren
Rúnar Kristinsson stýrði
Lokeren til sigurs
á St. Truiden í
belgísku úrvalsdeildinni
í fótbolta á laugardaginn. Þetta var
fyrsti sigur Lokeren undir stjórn
Rúnars sem tók við liðinu undir
lok síðasta mánaðar. Rúnar sem
lék sjálfur lengi með Lokeren er í
miklum metum þar á bæ. Landsliðsmennirnir Sverrir Ingi Ingason
og Ari Freyr Skúlason léku báðir
allan leikinn í vörn Lokeren. Liðið
er í 12. sæti belgísku deildarinnar
með 15 stig eftir 16 umferðir.
Lokeren hefur náð í fjögur stig
í þremur deildarleikjum undir
stjórn Rúnars.

Vignir Svavarsson

Handboltamaður hjá Team Tvis
Holstebro
Vignir var markahæstur í liði
Holstebro sem vann fimm marka
sigur, 34-29, á portúgalska liðinu
ABC/UMinho í D-riðli Meistaradeildar Evrópu. Með sigrinum fór
Holstebro upp fyrir ABC/UMinho
og í 5. sæti riðilsins. Danska liðið á
ekki lengur möguleika á að komast
upp úr riðlinum. Vignir
skoraði átta mörk úr
aðeins tíu skotum í
leiknum í gær.
Fyrir leikinn
hafði Vignir
skorað 14
mörk í sjö
Meistaradeildarleikjum í
vetur.

28. NÓVEMBER

Í dag, mánudaginn 28. nóvember, verða ýmsar verslanir
með frábæran afslátt á vörum sem seldar eru á netinu.
Verslaðu á Cyber Monday og borgaðu reikninginn
1. febrúar 2017.

Kynntu þér jólareikning
Netgíró á www.netgiro.is

Þú borgar aðeins 195 kr.
tilkynningar- og greiðslugjald
(ef fjárhæð er yfir 3.000 kr., annars
0 kr.) og 3,95% lántökugjald.

| SMÁAUGLÝSINGAR |

MÁNUDAGUR 28. nóvember 2016

nánar á: vidur.is

Óskast keypt
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

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.

HÚSNÆÐI

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla

HEILSA

Geymsluhúsnæði

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

Til bygginga

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

www.buslodageymsla.is

TANTRA NUDD

Harðviður til
húsabygginga. Sjá

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

SUNNUDAGA KL. 20:35

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

Nudd
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fundir

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR!

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

Save the Children á Íslandi

Aukaaðalfundur
Húsnæðissamvinnufélagsins Búmanna hsf
Aukaaðalfundur Húsnæðissamvinnufélagsins
Búmanna hsf verður haldinn þriðjudaginn
13. desember n.k. á Grand Hótel við Sigtún í
Reykjavík og hefst kl. 16:00.

Dagskrá

tilkynningar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra
Starhagi 1 og 3

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík

1. Setning fundar og kjör fundarstjóra og fundarritara
2. Nýjar samþykktir fyrir Húsnæðissamvinnufélagið
Búmenn hsf. lagðar fram til umræðu og samþykktar
3. Önnur mál
a) staða og horfur Búmanna í dag
b) fréttir frá skrifstofu Búmanna
Stjórn Búmanna

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér með
auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 9. nóvember 2016 og borgarráði Reykjavíkur þann 17. nóvember 2016
var samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Starhaga vegna lóða nr. 1 og 3 við Starhaga. Í breytingunni felst að
í stað einlyftra húsa á stórum grunnfleti er gert ráð fyrir einlyftum húsum á minni grunnfleti, á háum kjallara og með
rishæð í samræmi við timburhús sömu megin götu. Einnig er lagt til að breyta lóðarmörkum Starhaga lítillega. Nánar
um tillöguna vísast til kynningargagna.

Skrifstofa
Hestháls
6 - 8 borgarstjóra

Kársnes kynningarfundur
í Kársnesskóla

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 9. nóvember 2016 og borgarráði Reykjavíkur þann 17. nóvember
2016 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hálsahverfis vegna lóða nr. 6-8 við Hestháls.
Deiliskipulagsbreytingin felur í sér að komið er fyrir nýjum byggingareit norðan núverandi byggingar. Nánar um tillöguna
vísast til kynningargagna.

Suðurlandsbraut 18

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 28. september 2016 og borgarráði Reykjavíkur þann 17. nóvember 2016
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Suðurlandsbrautar - Ármúla vegna lóðarinnar nr. 18 við
Suðurlandsbraut. Deiliskipulagsbreytingin felur í sér hækkun á húsi um eina hæð og aukið nýtingarhlutfall. Nánar um
tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15
frá 28. nóvember 2016 til og með 11. janúar 2017. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, www.reykjavik.is,
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi
síðar en 11. janúar 2017. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Minnum á kynningarfund í Kársnesskóla
við Kópavogsbraut á morgun,
þriðjudaginn, 29. nóvember, kl.17:00
vegna skipulagslýsingar fyrir
þróunarsvæðið á Kársnesi og
skipulagslýsingar á brú yfir Fossvog.

Reykjavík 28. nóvember 2016
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

kopavogur.is

tímamót
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Steindir gluggar Bústaðakirkju. Fréttablaðið/Ernir

Merkisatburðir

1520 Þrjú skip undir stjórn Ferdinands Magellan koma á Kyrrahaf
1660 Konunglega enska vísindafélagið er stofnað í Lundúnum
1700 Gregoríska tímatalið gengur í gildi á Íslandi
1821 Panama fær sjálfstæði frá Spáni
1843 Bretar og Frakkar viðurkenna sjálfstæði konungsríkisins
Hawaii
1960 Máritanía fær sjálfstæði frá Frakklandi
1971 Palestínsku hryðjuverkasamtökin Svarti september taka
Wasfi Tel, forsætisráðherra Jórdaníu, af lífi
1971 Bústaðakirkja er vígð
1979 Breska kvikmyndin The Wall er frumsýnd
2004 Kísilgúrverksmiðjunni við Mývatn er lokað
2010 Wikileaks hefur birtingu um 250 þúsund leyniskjala úr
bandaríska utanríkisráðuneytinu

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar móður, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Guðrúnar Hjaltadóttur
Dúnnu.

Bestu þakkir fær starfsfólk á
hjúkrunarheimilinu Ísafold fyrir hlýja og góða umönnun.
Helga Jónsdóttir
Ástvaldur Kristinsson
Lúðvík Hjalti Jónsson
Gerður Gústavsdóttir
Kristinn Rúnar Jónsson
Svava Margrét Ingvarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, sambýlismaður,
tengdafaðir, afi, langafi
og langalangafi,

Ármann Sigurðsson

Reykjavíkurvegi 52, Hafnarfirði,
sem lést 21. nóv. síðastliðinn, verður
jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn 29. nóv. næstkomandi kl. 13.00.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hans er bent á MS félag Íslands, s: 568-8620.
Fyrir hönd aðstandenda,
Kristján, Sigurbjörg og Ægir Ármannsbörn
Sigríður Hrólfsdóttir

Ástkær sonur minn, bróðir,
mágur og frændi,

Eysteinn Skarphéðinsson
Heiðarhvammi 3, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
16. nóvember. Útför hans fer fram frá
Keflavíkurkirkju fimmtudaginn
1. desember kl. 13.00.
Anna Margrét Jónsdóttir
Hólmfríður Skarphéðinsdóttir
Njáll Skarphéðinsson
Jón Valgeir Skarphéðinsson
Anna Andrésdóttir
Sigurður Skarphéðinsson
Linda Hrönn Birgisdóttir
Rakel Valsdóttir
Jón Oddur Guðmundsson
og frændsystkini.
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Þorsteinn fyrir miðri mynd við móttöku viðurkenningarinnar ásamt doktorsnemum sínum.

Eftirsóttustu verðlaun í
lyfjafræði í skaut Þorsteins
Þorsteinn Leifsson, prófessor í lyfjafræði, hefur hlotið ein eftirsóttustu verðlaun á sínu
fræðasviði. Hann hefur lifað tímana tvenna í vísindum á Íslandi sem hafa tekið stakkaskiptum að hans mati. Hann hefur rannsakað flutning lyfja i gegnum lífrænar himnur.
Þorsteinn Loftsson, prófessor við Lyfjafræðideild Háskóla Íslands, hlaut verðlaun Landssamtaka vísindamanna í
lyfjafræðirannsóknum í Bandaríkjunum
á árlegri ráðstefnu þeirra í Denver fyrr í
mánuðinum.
„Þessi viðurkenning er mikill gæðastimpill yfir þessum rannsóknum sem
ég hef helgað mig í nokkra áratugi,“ segir
Þorsteinn. „Þessi samtök eru þau stærstu
í heiminum á þessu sviði og því mjög
mikill heiður að hljóta viðurkenningu
þeirra fyrir rannsóknir.“
Verðlaun AAPS hljóta einungis þeir
vísindamenn sem stundað hafa rannsóknir sem hafa haft víðtæk áhrif innan
lyfjafræðinnar. Verðlaunin hlýtur Þorsteinn fyrir rannsóknir sínar á svokölluðum sýklódextrínum. Með rannsóknum og tilraunum hefur Þorsteinn
ásamt samstarfsfólki tekist að auðvelda
flutning lyfja í gegnum lífrænar himnur.

Þessi viðurkenning er
mikill gæðastimpill yfir
þessum rannsóknum sem ég hef
helgað mig í nokkra áratugi.
Þorsteinn Loftsson, prófessor við Lyfjafræðideild Háskóla Íslands

Það þýðir að sýklódextrínin, sem eru
hringlaga fásykrungar, geta gegnt hlutverki flutningsaðila fyrir lyf í gegnum
himnurnar. Þannig hefur tekist að koma
lyfi í augndropum í gegnum yfirborð
augans að bakhluta þess í stað þess að
sprauta lyfinu í auga með tilheyrandi
óþægindum fyrir sjúkling.
Þorsteinn hefur lifað tímana tvenna í
rannsóknum í lyfjafræði á Íslandi. Eftir
að hafa lokið doktorsnámi í Banda-

ríkjunum árið 1979 hóf hann störf
við Háskóla Íslands í nóvember sama
ár. „Þegar ég kom heim var lítill hvati
til rannsókna og styrkir af skornum
skammti. Síðan þá hefur mikið vatn
runnið til sjávar og gróskan mikil í rannsóknarstarfi þar sem rannsóknarsjóðir
hafa eflst til muna sem gera fræði- og
vísindamönnum auðveldar um vik að
stunda rannsóknir sínar,“ segir Þorsteinn. „Fyrsti styrkurinn minn dugði
mér aðeins fyrir tveimur rottubúrum,
það var nú allt og sumt.“
Fjöldi stofnana og fyrirtækja á Íslandi
í dag vinna að rannsóknum í lífvísindum. Að mati Þorsteins skila rannsóknarstyrkir sér margfalt aftur til samfélagsins. „Vísindi af þessum toga eru góð fyrir
samfélagið og íslenskt hagkerfi. Þetta
skýtur stoðum undir atvinnulífið og
gerir það fjölbreyttara.“
sveinn@frettabladid.is

Þ etta ge r ð i st 28. n óvembe r 1989

Kommúnistastjórnin í Tékkóslóvakíu afsalaði sér völdum

Þ

ennan dag árið 1989 lýsti kommúnistastjórnin í Tékkóslóvakíu
því yfir að hún afsali sér völdum.
Flokksræðið verði leyst upp.
Flauelsbyltingin svonefnda, sem
hófst þann 17. nóvember, aðeins 11
dögum áður, hafði þar með náð fram
helsta markmiði sínu.
Námsmenn og eldri andófsmenn
tóku þar höndum saman um að flykkjast út á götur borga, stuttu eftir að
Berlínarmúrinn hrundi í Þýskalandi.
Mikil ólga hafði verið víða í Austantjaldsríkjunum allt þetta haust.
Miklar breytingar urðu á stuttum
tíma í Tékkóslóvakíu, eins og í fleiri
ríkjum á áhrifasvæði Sovétríkjanna.
Þann 10. desember tók við völdum
fyrsta ríkisstjórnin í landinu án aðildar Kommúnistaflokksins. Þann 28.
desember var Gustav Husak kosinn
forseti þingsins og daginn eftir, þann
29. desember, var andófsmaðurinn og
rithöfundurinn Vaclav Havel kosinn
forseti landsins.
Í júní árið eftir var efnt til fyrstu
lýðræðislegu kosninganna í Tékkóslóvakíu síðan 1946.
Þremur árum síðar, 1993, klofnaði
Tékkóslóvakía í tvennt, í Tékkland og
Slóvakíu.

Námsmenn koma saman á Wenceslav-torginu í Prag í byrjun desember árið 1989, stuttu eftir að
kommúnistastjórnin hafi gefist upp. Nordicphotos/AFP
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Suðvestan 8-15 m/s í dag. Él sunnan- og vestantil á landinu, en þurrt og bjart
veður að mestu norðaustan- og austanlands. Hiti 0 til 5 stig, en vægt frost inn til
landsins. Heldur svalara um kvöldið.

Sudoku

Krossgáta

2

1

LÁRÉTT
2. morð
6. Einnig
8. rjúka
9. móðurlíf
11. veir eins
12. tæla
14. yfirstéttar
16. ólæti
17. festing
18. hækkar
20. hljóta
21. faðmlag

LÓÐRÉTT
1. íþrótt
3. kyrrð
4. kynlíf
5. fálm
7. matarlím
10. skap
13. óvild
15. lítill
16. struns
19. gyltu

6
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8
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12

11

13

14

15

16

17

LAUSN
18

LÁRÉTT: 2. dráp, 6. og, 8. ósa, 9. leg, 11. tt, 12. fleka,
14. aðals, 16. at, 17. lím, 18. rís, 20. fá, 21. knús.
LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. ró, 4. ástalíf, 5. pat, 7. gelatín,
10. geð, 13. kal, 15. smár, 16. ark, 19. sú.

Skák

3

19

20

21

Gunnar Björnsson

Magnus Carlsen (2853) átti leik gegn Sergey
Karjakin (2772) í elleftu skák heimsmeistaraeinvígis þeirra í New York.
Svartur á leik
18...c3! 19. bxc3 d5! Skemmtileg peðfórn sem bjó til alls konar vandamál fyrir
áskorandann. Karjakin leysti vandamálin
sem upp komu og jafntefli var samið eftir 34
leiki. Staðan er 5½- 5½ fyrir lokaskákina.
www.skak.is
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Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita línu, bæði lárétt
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar
1-9 og aldrei má tvítaka neina
tölu í röðinni. Lausnin verður birt
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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Pondus Eftir Frode Øverli
Úps,
töpuðu þið
aftur?

Já heldur
betur!

Hvernig
fór?

H

þung

7

Lausn síðustu sudoku↓

þrautir

9-1!

Åge og
Og á móti
félögum
hverjum
hans!
voru þið að
spila?
Nei hvað Það
hét liðið? heitir
það!

Okei var ekki
leiðinlegt
að tapa á
móti liði sem
heitir þetta?

Jú sérstaklega þar sem
hann var
bara með sjö
manns!

Liðið var skipað
bónda, munkum og
skrítnum manni
með skíðagleraugu
sem var meira að
segja varamaður!

Ég næ
í bjór!

átíðarstund
stu
í Fríkirkjunni í Reykjavík

Jólatónleikar til styrktar
Bráðamóttöku Landspítalans

fimmtudaginn 8. desember kl. 12

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Veistu eitt sem er mjög skrítið?
Enginn sem ég þekki, man eitthvað
frá fyrstu sex mánuðum lífs síns.

Það er mjög
skrítið.

Eða
ekki...

Barnalán
Hanna Dóra Sturludóttir, mezzosópran
Einar Clausen, tenór
Ágúst Ólafsson, barítón
Lilja Eggertsdóttir, píanóleikari og stjórnandi
Kvennakórinn Heklurnar
ásamt hljómsveit

Miðaverð 2500.Miðasala á tix.is og við innganginn

Pabbi ég held ég viti
hvað ég vil verða
þegar ég verð stór.

enginn af þeim man
heldur hvað var
að ske í skólanum
síðustu sex mánuði.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Já? Hvað?

Stjörnufræðingur.

Váá!

Eða
kannski
varúlfur.

Sama hvað þú velur
þér, ég er viss um að þú
mund gera okkur stolt.

-25%
G
A
D
Í
R
LÝKU

AF ÖLLUM LJÓSUM

ÚTI- OG INNISERÍUR, AÐVENTULJÓS, ÚTI- OG INNILJÓS

25%
byko.is

AFSLÁTTUR AF KERTUM,
KERTASTJÖKUM OG LUKTUM

TENGDU SAMAN MARGAR SERÍUR
AUÐVELT AÐ PANTA Á BYKO.IS

SKREYTUM SAMAN

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboð gilda til 28. nóvember.

-

menning
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Goðsagnapersónur snúa aftur til Þingvalla
Bækur

Hestvík

HHHHH
Gerður Kristný
Útgefandi: Mál og menning
Kápuhönnun: Alexandra Buhl / Forlagið
Prentun: Oddi
Fjöldi síðna: 163

Goðsögur og goðsagakenndir
heimar eru heillandi fyrirbæri. Eðli
goðsögunnar er ekki síst að hjálpa
okkur að skilja ákveðinn veru
leika. Kenndir, tilfinningar og þrár
sem geta kallast sammannlegar og
mannkynið hefur velt fyrir sér og
tekist á við í gegnum aldirnar. Ödi
pus, Sísyfos og Akkiles eru ágæt
dæmi um slíkar grunnhvatir eða
eigindir sem skilgreina okkur sem
manneskjur með einum eða öðrum
hætti. Þá er einnig ágætt að hafa í
huga að þjóðsagan er skyld goð
sögunni.
Í höfundarverki Gerðar Kristnýjar
er víða að finna sterk tengsl við goð
sögur og goðsöguleg fyrirbæri og
þá bæði grískar sem og norrænar.
Þannig er því einnig farið í Hestvík,
nýjustu skáldsögu Gerðar og jafn
framt þeirri þriðju sem er ætluð
fullorðnum. Höfundarverk Gerðar
Krisnýjar er reyndar einstaklega

fjölbreytt þar sem hún fer
um víðan völl lesenda í aldri
og áhugasviðum.
Þessarar fjölbreytni gætir
einnig í Hestvík þar sem
segir frá því sem í fyrstu
virðist ætla að verða hæglát
sumarbústaðarferð Elínar
textílkennara og Halldórs,
tólf ára sonar hennar, í
gamlan og frumstæðan
sumarbústað í Hestvík við
Þingvallavatn. Bústaðurinn
hafði verið í eigu foreldra
hennar sem eru fallnir frá
en markmið Elínar með
ferðinni er ekki síst að gera
sér grein fyrir því hvað hún
geti fengið fyrir bústaðinn
til þess að standa í skilum
við bankann í bænum.
Hugur Elínar hneigist til
æskustunda við vatnið,
einfaldari og öruggari tíma,
með foreldrum sínum og
koma þau því talsvert við
sögu ásamt fleiri persónum
úr fortíð aðalpersónunnar.
Það væri þó ekki fallega
gert gagnvart lesendum
að ljóstra upp of miklu
um söguþráð og aðrar
persónur og skal það því
ósagt látið.
Hestvík er saga sem
þróast og breytist eftir því

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.

sem á líður og þessa
breytingu er ekki ein
vörðungu að finna í
framvindu sögunnar
og atburðum heldur
einnig stílnum. Setn
ingarnar lengjast og
verða flóknari eftir því
sem á líður og lögum
merkingar og túlkunar
möguleikum fjölgar.
Samtöl eru á stundum
líka dáldið stirð og á
stundum finnst manni
sem hegðun aðalper
sónunnar sé drifin
áfram eftir hentisemi
sögunnar fremur en að
vera eðlilegt viðbrag við
erfiðum aðstæðum. En
sagan verður fullorðins
legri og sterkari eftir því
sem á líður, atburðir og
umgjörð fyllast hægt
en örugglega nokkuð
óhugnarlegum andblæ
og sakleysi æskunnar
dofnar.
Þetta er vel upp
byggt hjá Gerði og það
er gaman að sjá hana
nýta sér þau ólíku form
sem hún hefur tekist á
við á ferli sínum í einni
og sömu skáldsögunni.
Vandinn er að þetta leiðir

reyndar til þess að sagan er helst til
lengi í gang og dálítið til unglinga
leg framan af. Þetta er í raun helsti
galli sögunnar þrátt fyrir að þar sé á
ferðinni skemmtileg tilraun af hálfu
höfundar. Því þegar fléttan fer að
þéttast og sagan að ná sér á flug þá
styrkist hún með hverri síðu.
Og það er einmitt goðsagnir og
tengingar við goðsögulega heima
sem eru hvað forvitnilegasta eigind
in í Hestvík. Táknin og tengingarnar
eru fjölmargar, einkum eftir því sem
á líður, en sem dæmi má nefna að
Elín er íslenskun á nafni Helenu.
Halldór merkir steinn eða hamar
Þórs með tilheyrandi eldglæringum.
Við sögu koma tvíburar sem gætu
vel verið hinir óstýrlátu, Kastor og
Pollux, úr samnefndu stjörnumerki,
ásamt þjóðsagnalegra hugmynda á
borð við umskiptinga svo eitthvað
sé nefnt.
Lesandinn þarf í sjálfu sér ekki
að þekkja til þessa goðsagnaheims
en það bætir við söguna. Gefur
henni fleiri víddir og lög sem auka
á ánægjuna við lesturinn og fá
kannski viðkomandi til þess að
skoða viðhorf sín og samfélag með
aðeins öðrum hætti.
Magnús Guðmundsson

Niðurstaða: Marglaga og skemmtileg
skáldsaga sem flestir ættu að geta haft
gaman af.

Hlutafjárútboð í Skeljungi

Almennt útboð á hlutabréfum í Skeljungi hf.
hefst kl. 12.00 í dag og lýkur kl. 16.00 miðvikudaginn 30. nóvember.

Útboð á 23,5–31,5%
Útboðið tekur til 493.401.798 hluta eða 23,5% í félaginu í eigu SF IV slhf. og nemur söluandvirði þeirra
að lágmarki 3.010 milljónum króna. Arion banki hf. og SÍA II slhf. áskilja sér rétt til að stækka útboðið í
allt að 661.368.368 hluti (31,5%) og er söluandvirði þeirra að lágmarki 4.034 milljónir króna. Markmið
útboðsins er meðal annars að það geri félaginu kleift að uppfylla skilyrði Nasdaq Iceland um dreifingu
hlutabréfa sem tekin eru til viðskipta á Aðalmarkaði, að hlutirnir verði seldir á sem hagstæðustu verði
og að félagið verði ákjósanlegur fjárfestingarkostur á eftirmarkaði.

Tekið verður við áskriftum rafrænt á vef Arion banka, www.arionbanki.is
Tvær áskriftarleiðir eða tilboðsbækur eru í boði en endanleg ákvörðun um stærð tilboðsbóka mun taka
mið af eftirspurn í útboðinu, bæði hvað varðar verð og magn.

Tilboðsbók A

Tilboðsbók B

Hver áskrift 100.000 – 10.000.000 kr.

Hver áskrift yfir 10.000.000 kr.

Verðbil 6,1–6,9 kr./hlut

Lágmarksverð 6,1 kr./hlut

Eitt endanlegt verð, jafnt eða lægra en í B

Eitt endanlegt verð, jafnt eða hærra en í A

Meginregla við úthlutun verður að taka þeim áskriftum sem berast á hæsta gengi. Gert er ráð fyrir að
niðurstöður útboðs verði birtar opinberlega 1. desember. Útboðið er með fyrirvara um að hlutir í félaginu
verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Slíkt samþykki birtir Nasdaq Iceland ásamt
tilkynningu um fyrsta mögulega viðskiptadag með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara. Eindagi
kaupverðs er áætlaður 7. desember og stefnt að því að viðskipti geti hafist á Aðalmarkaði 9. desember.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er bindandi
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel upplýsingar um félagið og skilmála útboðsins í lýsingu sem félagið
birti 14. nóvember 2016 og er sérstaklega bent á kafla um áhættuþætti. Lýsinguna má nálgast á vef
Skeljungs, www.skeljungur.is/um-skeljung/fjarfestar og á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar
Fyrirtækjaráðgjöf fjárfestingabankasviðs Arion banka hf. hefur umsjón með útboðinu og hefur
fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. umsjón með skráningu félagsins. Nánari upplýsingar og aðstoð
vegna útboðsins má nálgast hjá söluaðilum þess, fyrirtækjaráðgjöf og markaðsviðskiptum
fjárfestingabankasviðs Arion banka (www.arionbanki.is) eða hjá verðbréfaþjónustu Arion banka
í síma 444 7000 og tölvupóstfangi skeljungur-utbod@arionbanki.is.
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Frá J.K. Rowling, höfundi Harry Potter.
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Byggð á samnefndri metsölubók



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

Sýningartímar

BAD SANTA 2

6, 8, 10

FANTASTIC BEASTS 3D

6, 9

HACKSAW RIDGE

8, 10.45

TRÖLL 2D ÍSL.TAL

6



LOS ANGELES TIMES

CHICAGO SUN TIMES

Stórkostleg og töfrandi fjölskylduskemmtun.
ÁLFABAKKA

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
KL. 5

KEFLAVÍK

FANTASTIC BEASTS 3D
BAD SANTA 2

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

EGILSHÖLL

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

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

KRINGLUNNI

FANTASTIC BEASTS 3D
THE LIGHT BETWEEN OCEANS

NÚMERUÐ SÆTI

BENEDICT
CUMBERBATCH

CHIWETEL
EJIOFOR

TILDA
SWINTON

“FLAT OUT COOL”


THE WRAP
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EMPIRE

KL. 5 - 6 - 8 - 9 - 10:45
KL. 5:20 - 8 - 10:40

AKUREYRI

FANTASTIC BEASTS 3D
THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT

KL. 5:15 - 8 - 10:45
KL. 5:30
KL. 10:00

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettabladid.is
28. nóvember 2016
Tónlist
Hvað? Spænskir hljómar að hausti –
Lúðrasveitin Svanur
Hvenær? 20.00
Hvar? Harpa
Efnisskrá, José Gonzalez Granero:
Obertura para una Celebración.
Oscar Navarro: Concierto fyrir
klarinett og lúðrasveit. Þar á eftir
kemur hlé. Eftir hlé verður leikið,
José Alberto Pina: Sendes. Leroy
Anderson: Christmas Festival.
Stjórnandi: Carlos Aquilera Einleikari. Ármann Helgason Höfuðáherslan tónleika Svansins í þetta
sinn er á spænska lúðrasveitartónlist og kennir þar ýmissa grasa.
Fyrst skal nefna hátíðarforleik eftir
J.G. Granero, spænskættað tónskáld sem nú býr í San Francisco.
Hann er margverðlaunaður víða
um heim, bæði sem klarinettleikari og tónskáld. Einleiksverk tónleikanna er Konsert fyrir klarinett
eftir spænska tónskáldið Oscar
Navarro. Einleikari í því verki er
Ármann Helgason. Hann stundaði
klarinettnám sitt í Reykjavík,
London og París og hefur leikið
með flestum helstu hljómsveitum
og kammerhópum hér á landi.
Ármann hefur komið fram sem
einleikari með Sinfóníuhljómsveit
Íslands og er einnig deildarstjóri
blásaradeildar við Tónlistarskóla
Hafnarfjarðar. Eftir hlé er komið
að þriðja Spánverjanum, José
Alberto Pina en í verki sínu Sendes
leikur hann sér með mismunandi
rytma á fjölbreyttan máta. Síðasta

Spænskir hljómar að hausti, Lúðrasveitin Svanur kemur fram í Hörpu í kvöld. Fréttablaðið/GVA.

verkið á efnisskránni er síðan eftir
velþekktan tónhöfund lúðrasveitabókmenntanna, Leroy Anderson
en þar lítum við til jólahátíðarinnar framundan.

Uppákomur
Hvað? “Kaldal Time and Space”
Hvenær? 12.00
Hvar? Þjóðminjasafn Íslands
Hvað? Tilraunakvöld LHÍ & Mengis
Hvenær? 20.00
Hvar? Mengi
Tilraunakvöld Listaháskóla Íslands
og Mengis hefja göngu sína að nýju
í kvöld. Tilraunakvöldin eru vettvangur fyrir bæði nemendur og
kennara úr öllum deildum skólans
til tilrauna og/eða sýninga eða
flutnings á verkum sínum, en einn-

Nahid
Rúnturinn
Svarta Gengið
Slack Bay
Grimmd
Baskavígin
Captain Fantastic
Gimme Danger
Innsæi

ig getur vettvangurinn hentað til
þróunar á hugmynd og framsetningu verk. Tónlist, sviðslistir, dans,
gjörningar og vídeó munu koma
við sögu á næsta tilraunakvöldi.
Þau sem koma fram eru Heðin
Ziska Davidsen, tónlistardeild,
Lóa Björk Björnsdóttir, sviðshöfundabraut / sviðslistadeild, Kari
Vig Petersen, samtímadansbraut
/ sviðslistadeild, Selma Reynisdóttir & Þorsteinn Eyfjörð, samtímadansbraut / sviðslistadeild &
myndlistardeild, Adam Buffington,
tónlistardeild.
Bára Bjarnadóttir ásamt Stefáni
Hermannssyni, myndlistardeild og
Fuccmenn (Birnir Jón Sigurðsson),
sviðshöfundabraut / sviðslistadeild. Aðgangur ókeypis og öllum
heimill á meðan húsrúm leyfir.
Hvað? InnSæi /– the Sea within
Hvenær? 20.00

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

18:00
18:00
18:00
20:00
20:00
20:00
22:30
22:15
22:00

Hvar? Sambíóin Akureyri
Nýir tímar kalla á breytt hugarfar og meðvitaða skynjun. InnSæi
býður áhorfendum í ferðalag inn
í hulinn heim innra með hverju
og einu okkar sem lætur engan
ósnortinn. Heimurinn er að breytast hraðar en nokkru sinni fyrr og
nýir tímar kalla á nýja hugsun. 65%
af skólakrökkum í dag eiga eftir
að vinna störf í framtíðinni sem
hafa ekki verið fundin upp. Talið
er að þunglyndi verði ein helsta
orsök örorku árið 2020. Kulnun í
starfi, upplýsingaáreiti og ofbeldi
eru orðinn daglegur hluti af menningu okkar, afþreyingarefni og
fjölmiðlaumfjöllun, á meðan að
ósnortin náttúra er orðin að fjarlægum draumi fyrir fólk víða um
heim. Hvernig hafa þessir þættir
áhrif á líf okkar? Í bland við persónulega reynslu sögumannsins
Hrundar Gunnsteinsdóttur, koma
fram í myndinni heimsþekktir
leiðtogar og hugsuðir á sviði lista,
vísinda og fræða sem leiða okkur
inn í margræðan heim InnSæis:
Heim endalausra möguleika, sjálfsþekkingar, samkenndar og ímyndunarafls. Veröld sem við erum að
missa tengingu við í hraða og áreiti
nútímasamfélagsins. Á ferðalagi
leikstjóranna Kristínar og Hrundar, fylgjast þær með skólabörnum
í Bretlandi sem er kennt með
hjálp taugalíffræði og núvitundar
að takast á við upplýsingaflæði,

stress og auknar kröfur sem gerðar
eru til þeirra. Reynsla barnanna
sýnir þeim að InnSæi er lykillinn
að þeim sköpunarkrafti sem við
þurfum á að halda til að dafna og
takast á við nútímasamfélag.
Hvað? Upplestur úr nýrri ljóðabók
Sveins Snorra
Hvenær? 20.00
Hvar? Sláturhúsið, Kaupvangi 7, 700
Egilsstaðir
Sveinn Snorri, Dúrra og Halldóra
Malin lesa upp úr nýútkominni
ljóðabók Sveins Snorra Sveinssonar, Götusláttur regndropanna.
Spunaljóð, ástarljóð, stutt ljóð
og lengri ljóð verða lesin. Heimabakstur, gos og kaffisopi á boðstólum. Ætlunin er að skapa kósý
stemningu í skammdeginu.

Fundir
Hvað? Hvað? Ráðstefna Vinnuverndarvikunnar 2016
Hvenær? 13.00
Hvar? Valaskjálf, Skógarlöndum,
700 Egilsstaðir
Ráðstefnan verður haldin á Hótel
Valaskjálf í dag. Ráðstefnustjóri
er Guðmundur Þór Sigurðsson,
sérfræðingur hjá Vinnueftirlitinu. Ráðstefnan er öllum opin,
aðgangur er ókeypis en skráning
nauðsynleg. Boðið er upp á léttar
veitingar í hléi.

SOFÐU LITLA BARNIÐ MITT
UNDURFAGRAR VÖGGUVÍSUR VIÐ UNDIRLEIK

JÓNS ÓLAFSSONAR

ÝTTU

Á TAKKANN
OG SYNGDU MEÐ

30
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MÁNUDAGUR

Mánudagur
Stöð 2

LANDNEMARNIR

Kristján Már Unnarsson rýnir í dulspeki landnámsins. Er launmál
skrifað á bak við aðaltexta Íslendingasagna? Fjallað verður um
umdeildar kenningar um að landnámsmenn hafi valið lykilstaði
út frá ævafornri talnaspeki og að Njálssaga sé táknsaga.

FRÁBÆRT

MÁNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

LÓA PIND: BARA GEÐVEIK

Það kemur bakslag hjá Silju sem leitar til sálfræðings og geðheilsan bilar hjá Bjarneyju sem leggst inn á geðdeild. Og hvernig
er það? Getur sá sem fer stundum í maníu, fær ranghugmyndir
eða sekkur í þunglyndi unnið úti?

WESTWORLD

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?
11.20 Sullivan & Son
11.45 My Dream Home
12.35 Nágrannar
13.00 X-factor UK
13.50 X-factor UK
15.40 Falcon Crest
16.30 Simpson-fjölskyldan
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen Skemmtilegur spjallþáttur með hinni einu og sönnu
Ellen DeGeneres sem fær til sín
góða gesti og slær á létta strengi.
Þættirnir eru með þeim vinælustu í
sinni röð um allan heim enda hefur
Ellen einstakt lag á gestum sínum,
nær að skapa einstakt andrúmsloft í
salnum sem skilar sér beint til áhorfenda sem sitja heima í stofu.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Landnemarnir Dulspeki
landnámsins: Er launmál skrifað
á bak við aðaltexta Íslendingasagna? Fjallað verður um umdeildar
kenningar um að landnámsmenn
hafi valið lykilstaði út frá ævafornri talnaspeki og að Njálssaga
sé táknsaga. Bjuggu þeir til hjól
Rangárhverfis þar sem Steinkross
á Rangárvöllum var miðjan í stóru
sólúri? Nýjar uppgötvanir um lærdómsiðkun fornra samfélaga sýna
líkindi með sömu hugmyndafræði
og liggur að baki Stonehenge í Englandi.
20.00 Lóa Pind. Bara geðveik
20.40 The Night Shift
21.25 Westworld
22.30 Eyewitness
23.15 Timeless
00.00 Notorious
00.45 Blindspot
01.25 Lucifer
02.10 Mistresses
02.50 Mistresses
03.35 The Third Eye
04.20 The Mysteries of Laura
05.05 Major Crimes
05.50 Bones

stöð 2 sport

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

07.15 NFL
09.35 Dominos deild karla
11.15 Dominos deild karla
12.55 Körfuboltakvöld
14.35 Premier League
16.15 Premier League
17.55 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
18.20 Football League Show
18.50 Spænsku mörkin
19.20 Premier League
21.00 Messan
22.30 Premier League
00.10 Premier League

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.

PITCH PERFECT 2

Söngsveitin skemmtilega The
Barden Bellas er mætt aftur á
svæðið. Nú ákveða stelpurnar
að taka þátt í sjálfri heimsmeistarakeppni söngsveita.

Stöð 3

bíóStöðin

17.00 Mike & Molly
17.20 League
17.45 New Girl
18.10 Modern Family
18.35 Fóstbræður
19.05 Stelpurnar
19.30 Eldhúsið hans Eyþórs
20.05 Who Do You Think You Are?
21.15 Grimm
22.00 Banshee
23.00 Klovn
23.25 The Last Man on Earth
23.50 The Americans
00.35 The Mentalist
01.20 Stelpurnar
01.40 Eldhúsið hans Eyþórs
02.10 Who Do You Think You Are?
03.10 Grimm
03.50 Tónlist

11.55 Still Alice
13.35 Roxanne
15.20 The Nutty Professor
16.55 Still Alice
18.35 Roxanne
Bráðskemmtileg gamanmynd
sem er eins konar nútímaútgáfa
leikritsins um Cyrano de Bergerac.
Sagan segir af slökkviliðsstjóranum
C.D. Bales sem allir dýrka og dá en
engin kona lætur sér detta í hug
að elska því hann hefur afskaplega
óvenjulegt og ljótt nef. Þegar gullfallegur kvenkyns stjörnufræðingur
flytur í bæinn er C.D. fyrstur til að
bjóða hana velkomna í plássið. Hann
verður ástfanginn við fyrstu sýn en
þarf að berjast við vinnufélaga sinn
um hylli stúlkunnar.
20.25 The Nutty Professor
Sprenghlægileg gamanmynd frá
1993 með Eddie Murphy og Jada
Pinkett Smith.
22.00 Pitch Perfect 2
23.55 Hours
01.30 Curse of Chucky
03.10 Pitch Perfect 2

krakkaStöðin
07.00 Kalli á þakinu
07.25 Gulla og grænjaxlarnir
07.37 Stóri og Litli
07.49 Hvellur keppnisbíll
08.00 Víkingurinn Viggó
08.13 Kormákur
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 Víkingurinn Viggó
12.13 Kormákur
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
15.47 Hvellur keppnisbíll
16.00 Víkingurinn Viggó
16.13 Kormákur
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 Lína langsokkur
á ferð og flugi
10.24
14.24
18.24
Svampur Sveinsson

stöð 2 sport 2

golfStöðin

07.00 Premier League
08.40 Premier League
10.20 Premier League
12.00 Premier League
13.40 Formúla 1
16.00 NFL
18.20 Davis Cup
23.20 UEFA Europa League

08.15 PGA Tour
09.10 Fatima Bint Mubarak Ladies
Open
12.55 Ladies European Tour - Highlights
13.45 Golfing World
14.35 2016 Augusta Masters
20.10 PGA Special: Coming Home
20.55 Keb Hana Bank Championship

RúV
16.40 Inndjúpið
17.20 Landinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Babar og ævintýri Badou
18.24 Unnar og vinur
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.30 Attenborough: Furðudýr í
náttúrunni
20.55 Bannorðið
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með listamanni:
Gunnar Eyjólfsson
23.05 Erfingjarnir
00.00 Dagskrárlok
00.05 Kastljós e.

Sjónvarp Símans
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 The McCarthys
08.21 Dr. Phil
09.03 The Biggest Loser
09.44 The Biggest Loser
10.30 Pepsi MAX tónlist
12.35 Dr. Phil
13.19 The Voice USA
14.09 Chasing Life
14.54 Grandfathered
15.16 Younger
15.38 Jane the Virgin
16.26 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
17.12 The Late Late Show with
James Corden
17.54 Dr. Phil
18.36 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
00.35 Sex & the City
01.00 Code Black
01.45 Scorpion
02.30 Hawaii Five-0
03.15 Shades of Blue
04.00 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
04.40 The Late Late Show with
James Corden
05.20 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
365.is

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

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

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

FM 102,9 Lindin

JÓLATÓNLISTARHÁTÍÐ HALLGRÍMSKIRKJU 2016

Ó, sól míns lífs

Jólatónleikar Mótettukórs Hallgrímskirkju
Sunnudaginn 4. des. kl. 17 og þriðjudaginn 6. des. kl. 20

Flytjendur: Mótettukór Hallgrímskirkju, sænska sópranstjarnan Maria Keohane og
orgelvirtúósinn Mattias Wager, organisti við Storkyrkan í Stokkhólmi.
Stjórnandi er Hörður Áskelsson.
Á efnisskránni eru þekktir jólasálmar, sænsk jólalög m.a. Aðventa eftir Otto
Olsson, sópranarían „Rejoice greatly“ eftir Händel, orgeljólaspuni o.fl.
Sönn jólaupplifun í fagurlega skreyttri kirkjunni!
Miðaverð 5.900 / 4.900 kr., hálfvirði fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

J.S. Bach

Jólaóratórían
Cristmas oratorio
I-III BWV 248

NOËL, NOËL!
Jólaorgeltónleikar
Sunnudaginn 11. desember kl. 17.
Björn Steinar Sólbergsson organisti við Hallgrímskirkju
leikur jólatónlist á hið volduga Klais orgel kirkjunnar.
Miðaverð 2.500 kr., hálfvirði fyrir nemendur, öryrkja og félaga í
Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Hátíðarhljómar við áramót
Fimmtudaginn 29. desember kl. 20
föstudaginn 30. desember kl. 17

Eitt dáðasta jólaverk allra tíma flutt á hátíðartónleikum í tilefni af 20 ára
afmæli Schola cantorum.

31. desember Gamlársdagur kl. 16.30
(athugið breyttan tíma)

Flytjendur:

Schola cantorum og Alþjóðlega barokksveitin í Hallgrímskirkju.

Einsöngvarar: Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir sópran, Hildigunnur Einarsdóttir alt,
Benedikt Kristjánsson tenór og Fjölnir Ólafsson bassi.
Stjórnandi er Hörður Áskelsson.

Miðaverð: 9.500 kr./ 6.500 kr. -50% afsláttur af lægra verði fyrir nemendur, öryrkja og félaga í
Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Trompetleikararnir Ásgeir H. Steingrímsson, Eiríkur Örn Pálsson og Einar St. Jónsson,
Eggert Pálsson pákuleikari og Björn St. Sólbergsson leika hátíðarverk eftir J.S. Bach,
Albinoni, o fl. barokkmeistara. Einir vinsælustu tónleikar ársins, þ.s. hátíðarhljómar
þeirra félaga koma öllum í áramótaskapið!
Miðaverð 3.900 kr. -50% afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Miðasala á alla viðburði er í Hallgrímskirkju s. 510 1000 og á TIX.IS.
LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 35. STARFSÁR
LISTVINAFELAG.IS - SCHOLACANTORUM.IS - MOTETTUKOR.IS

Lífið
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Leikkonan Jennifer Garner ásamt vinkonu
sinni skelltu sér í ræktina í Hollywood.

L í f i ð ∙ F R É T TA B L A ð i ð

Kate Hudson brá sér í búðarleiðangur í Los Angeles um helgina.

MÁNUDAGUR

Margt var
um
manninn
á Charles
De Gaulleflugvellin
um í
Paris um
helgina. Je
rry O’Con
nell og hin
glæsilega
eiginkona
hans Reb
ecca Rom
ijn lentu þ
ar í
gærmorg
un.
Lady Gag
a var einn
ing á Char
De Gaulleles
flugvellin
um í Paris
um helgin
a ásamt Sú
permódelinu
Gigi Hadid
.

Prins Harrý sló á létta strengi
í heimsókn sinni á Karabísku
eyjunum um helgina. Hann
brosti sínu breiðasta og lék sér
við krakkana á svæðinu.

Fáðu tilboð fyrir þitt fyrirtæki
Eitt mesta úrval landsins af fiskréttum
og ferskum fiski.
Veitingastaðir
Stóreldhús
Mötuneyti
hafid@hafid.is
554 7200

Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 |
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Jólagjöf Jól
fagmannsins
3.000 kr.
verðlækkun

16.900

Ath!
Takmarkað
magn

179 stk.

Sti l l i ng hf. | Sí m i 520 8000 | www. s t i lli n g. i s | s t i lli n g@ s t i lli n g. i s
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MÁNUDAGUR

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

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

Soffía Kristín, Stefán og Steinunn Camilla munu sjá um sumartónleika við Mývatn sem hafa verið í gangi hjá sveitinni undanfarin 30 ár. Hópurinn ætlar að höfða til stærri hóps og dreifa hátíðinni yfir árið. Fréttablaðið/Stefán

Tengja

tónlistina
við náttúruna

Tónlistarmaðurinn Stefán
Jakobsson, ásamt Soffíu
Kristínu Jónsdóttur og Steinunni Camillu Stones, hafa tekið
að sér umsjón með Sumartónleikum við Mývatn. Stefna að færa
íslenska tónlist til ferðamanna og
tengja Mývatn við fagra tóna.

É

g finn að ferðamenn
eru mikið að spyrja
um íslenska tónlist en
vita lítið hvar á að leita
þannig það er spurning
hvort við ættum ekki að
færa þeim tónlistina,“ segir tónlistarmaðurinn Stefán Jakobsson sem
hefur tekið við Sumartónleikum við
Mývatn sem hefur slegið taktinn
í menningarlífi Mývetninga undanfarin 30 ár. Frænka Stefáns, Margrét
Bóasdóttir, hefur séð um tónleikana en afhenti Stefáni kyndilinn og
fékk hann þær Steinunni Camillu
Stones og Soffíu Kristínu Jónsdóttur
með sér.
„Margrét hefur verið með þessa
tónleikaröð í 30 ár og staðið sig einstaklega vel. Hún er búinn að standa

Stefán stefnir á
að þenja raddböndin á sinni
eigin hátíð.

í þessu ein sem er afrek því þetta er
mikil vinna. Hún hefur einblínt á
tónlist sem hún þekkir vel eins og
klassíska tónlist en við ætlum að
víkka þetta meira og það er engin
tónlist sem er ekki velkomin.“
Stefán starfar sem leiðsögumaður
í Mývatnssveit sem og að þenja
raddböndin með rokksveitinni
Dimmu. Hann er því nálægt ferðamönnum sem koma í sveitina og
segir að tækifæri séu í því að færa
ferðamönnum íslenska tónlist í
sveitinni. „Við erum að þróa hugmyndina. Þetta verður fyrsta sumarið okkar en við viljum tengja tónlistina við náttúruna og gera hana
jafn þekkta og náttúruna í sveitinni.
Það er nóg um að vera í sveitinni
en það er alltaf hægt að bæta á sig

blómum. Svo þróum við þetta áfram
hægt og rólega. En okkur langar að
halda tónleika í Stórugjá eða við
Jarðböðin eða á einhverri eyju út
í vatni eða í raun hvar sem er. Við
erum með ákveðnar pælingar og
háleitar hugmyndir og ef ég á að
vera hreinskilinn þá erum við bjartsýn á að þetta gæti orðið eitthvað
stórt og skemmtilegt og sem fjölbreyttast. Það er alveg hægt að spila
pönk í Dimmuborgum eða bara að
Dimma spili í Dimmuborgunum –
það er kannski hugmynd.“
Eðlilega ætlar Stefán að taka lagið
á sinni eigin hátíð. „Já ekki spurning. Sem músíkant í allskonar þá
kemur ekki annað til greina,“ segir
hann og hlær. benediktboas@365.is

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 RAUT 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

Mývatn er um 32 ferkílómetrar að stærð. Þar eru um 50 eyjar og hólmar. Meðaldýpi vatnsins er 2,5 metrar. Þar halda sig fleiri
andategundir en á nokkrum öðrum stað á jörðinni. Fréttablaðið/Vilhelm
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
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okkur saman í kvöld.
ifunni en þar
r frá kl. 20 í kvöld nema í Ske
Staðir Domino´s verða því lokaði
tt á vaktina
venjulega. Við verðum síðan mæ
verður opið í alla nótt eins og
n. Sjáumst!
á hefðbundnum tíma á morgu

SÍMI
SÍMI585812345
12345

DOMINO’S
DOMINO’SAPP
APP

OPIÐ Í
NI
SKEIFUN
lega í kvöld!
Mundu að panta tíman

WWW.DOMINOS.IS
WWW.DOMINOS.IS

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

mest lesna dagblað landsins.

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

Ísland –
best í heimi?

S
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AÐEINS

MÁNUDAG - ÞRIÐJUDAG - MIÐVIKUDAG

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

(*Miðað við 18 mánaða vaxtalausan raðgreiðslusamning með 3,5% lántökugjaldi og 405 kr. greiðslugjaldi)

DAGAR!

50%
AFSLÁTTUR!

AÐEINS 11.572 kr. Á MÁNUÐI*
-- AÐEINS ÞESSA ÞRJÁ

ALLT AÐ 18 MÁNAÐA VAXTALAU DAGA -S KRETIKO
OG FYRSTA GREIÐSLAN Í MARS RTALÁN
2017

MORENA FIRM

Fullt verð 388.407 kr.

TILBOÐSVERÐ 194.204 kr.

3

AÐEINS

TVÍBREIÐ DÚNSÆNG
FULLT VERÐ 43.470 kr.

DAGAR!

3

(King Size 193x203 cm)

3

AÐEINS

ROYAL
AVIANA
Þrýstijöfnunardýna (90x200 cm)

TILBOÐSVERÐ 34.777 kr.

AÐEINS

DAGAR!

DAGAR!

%
2AFSL0ÁT%TUR 30
AFSLÁTTUR

ARCTIC THULE
Tvíbreið dúnsæng (200x200 cm).
Heilsukoddi

3AFSL0ÁT%TUR

TILBOÐSVERÐ 9.275 kr.

COMO HÆGINDASTÓLL

3AFS2LÁ%
TTUR

TILBOÐSVERÐ 29.580 kr.

FULLT VERÐ 105.826 kr.

TILBOÐSVERÐ 74.078 kr.
(135x200 cm)

3

AÐEINS

3AFSL5ÁT%TUR

2AF5SLÁ%
TTUR

3

AÐEINS

FULLT VERÐ 43.500 kr.

ROYAL LATEX DÚN- & FIÐURSÆNG

FULLT VERÐ 13.250 kr.

MIÐVIKUDAGA KL. 19:50

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

AÐVENTUBOMBA!

Helgu Völu
Helgadóttur

terkasta fólkið, fallegasta
konan, magnaðir listamenn,
einstök náttúra, glataðasta
heilbrigðiskerfið.
Nei, kannski ekki alveg glataðasta heilbrigðiskerfið en nú sýna
nýjustu tölur að hvergi nokkurs
staðar innan OECD-ríkja heims
eru framlög lægri til heilbrigðismála. Hvergi!
Hvað er eiginlega að okkur? Af
hverju leyfum við þessu að gerast?
Við höfum hingað til státað okkur
af því að búa yfir góðu heilbrigðiskerfi en tökum á sama tíma þá
ákvörðun að svelta það. Ákveðið
já, því þetta er ekkert annað en
pólitísk ákvörðun fólks sem
fer með fjárveitingavaldið. Það
ákveður að svelta heilbrigðiskerfið
okkar svo mikið að það stórsér á
því. Einungis ýtrustu bráðatilvik
virðast unnin af einstakri natni
enda starfsfólkið enn með hjartað
á réttum stað, en biðin er löng og
tækin úr sér gengin. Starfsfólkið
undir ómennsku álagi mánuð
eftir mánuð, ár eftir ár. Þetta er
val okkar. Val okkar sem kjósum
fjárveitingavaldið yfir okkur. Fyrir
kosningar voru allir frambjóðendur sammála um að heilbrigðiskerfið væri í algjörum forgangi. En
nú heyrist ekki bofs um hvernig
stjórnmálafólkið hyggst beita sér.
Það má ekki tala um að hækka
skatta til að auka tekjur en samt
þykjast allir vilja auka útgjöld til
heilbrigðismála. Það má ekki tala
um að taka hærri rentu af þeim
sem moka inn milljörðum úr
hafinu okkar en samt þykjast allir
vilja hækka framlag til heilbrigðismála. Ég fer fram á það sem skattgreiðandi í þessu landi að fyrsta
og jafnframt aðalverkefni nýrrar
ríkisstjórnar verði að koma okkur
aftur inn á kort ríkja með sómasamlega heilbrigðisþjónustu. Það
er skömm að þessu.

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

3

AÐEINS

DAGAR!

DAGAR!

VINSÆLU
BELLANA
DELUXE
LÖKIN
Fást í 16 litum.

DAGAR!
FULLT VERÐ 14.260 kr.

TILBOÐSVERÐ 9.269 kr.
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