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Fréttablaðið í dag

skoðun Kristján Þór Júlíusson 
skrifar um menntun fyrir alla á 
Íslandi. 13 

sport Draumamark Gylfa í 
miðri martröð hjá Everton. 16

Menning Femínismi getur verið 
sterkt hreyfiafl í samfélaginu. 26

lÍFið Á plötunni 
Out of the 
dark gerir 
söngkonan 
Brynhildur 
Oddsdóttir 
upp skilnað 
sem hún gekk í 
gegnum. 34

 Margir lögðu leið sína á jólamarkað Skógræktarfélags Reykjavíkur við Elliðavatnsbæ í Heiðmörk um helgina. Markaðurinn var opnaður í hádeginu á laugardag með tendrun jólamarkaðs-
trésins og jólasöngvum sungnum af kór Norðlingaskóla. Þar er hægt að kaupa vistvæn jólatré og ýmsar vörur úr skóginum eins og eldivið og greinabúnt. Fréttablaðið/anton brink

lögregluMál „Ég tapaði verð-
mætum þarna,“ segir Björgúlfur 
Þorsteinsson, rafvirki og kennari 
við Tækniskólann, sem varð fyrir 
því í vikunni að óprúttnir aðilar 
brutust inn í Lexus-bifreið hans í 
Hafnarfirði og létu greipar sópa. 
Björgúlfur telur ljóst að þarna hafi 
farið tæknivæddir þjófar sem hafi 
nýtt sér tækni þar sem merki frá 

lyklum bifreiða með lyklalausu 
aðgengi er notað til að opna þá.

„Eftir að hafa tilkynnt málið til 
lögreglu og bílaumboðsins fór ég 
að lesa mér til um þetta og sá að 
það er ekkert mál að fara inn í bíla 
með lyklalaust aðgengi og nokkuð 
algengt,“ segir Björgúlfur.

Lögreglan telur ekki hægt að 
útiloka að þessi tækni sé komin 

til landsins. Nokkur umfjöllun 
hefur verið um þessa tegund inn-
brota í bíla í erlendum fjölmiðlum 
á borð við The New York Times og 
á tæknivefsíðunni Wired undan-
farið.

Margeir Sveinsson, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn í Hafnarfirði, 
segir þessar aðferðir þekktar 
erlendis.

„Það er búið að vera nokkuð um 
að farið sé inn í bíla hér. Ummerkja-
laust, já. En hvort sú tækni sé notuð 
eða önnur hefur ekki verið skoðað 
sérstaklega.“ Margeir bendir á að 
mál sem þessi geti verið snúin, 
meðal annars þar sem trygginga-
félögin líti svo á að ummerki um 
innbrot þurfi að vera til staðar svo 
fólk fái tjón sitt bætt. – smj / sjá síðu 4

Telur tæknivædda þjófa hafa brotist inn
Bíleigandi og rafvirki í Hafnarfirði er viss um að þjófar sem brutust inn í bifreið hans í síðustu viku hafi nýtt sér tækni sem gerði þeim 
kleift að magna upp merki frá bíllyklum. Lögreglan segir aðferðina þekkta erlendis og þannig geti þjófar komist inn án ummerkja.

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

Það er búið að vera 
nokkuð um að farið 

sé inn í bíla hér. Ummerkja-
laust, já. En hvort sú tækni sé 
notuð eða önnur hefur ekki 
verið skoðað sérstaklega.
Margeir Sveinsson, aðstoðaryfirlög-
regluþjónn í Hafnarfirði

stJórnMál Þingflokkar Sjálf-
stæðisflokks, Vinstri grænna og 
Framsóknarflokks munu funda 
í hádeginu í dag um innihald 
stjórnarsáttmála flokkanna.

„Það eru nokkur óleyst mál sem 
við formenn munum ræða. Stefn-
an er að ljúka þeim eins og hægt 
er þannig að unnt sé að leggja 
málið fyrir flokksmenn síðar í 
vikunni,“ segir Katrín Jakobs-
dóttir, formaður Vinstri grænna.
– jóe / sjá síðu 2

Ný stjórn taki 
við í vikulok

katrín  
Jakobsdóttir



Veður

Hæg norðlæg eða breytileg átt á 
landinu. Víða léttskýjað, en dálítil él 
með norður- og austurströndinni. 
Kalt í veðri og gætu tveggja stafa 
frosttölur sést í öllum landshlutum. 
sjá síðu 22

®

Reykjavík Borgarráð Reykjavíkur 
hefur samþykkt að opna á ný 
almenningssalerni í skiptistöð 
Strætó við Þönglabakka í Breið-
holtinu og stendur til að salernin 
verði opnuð um mánaðamótin. 
Gestum skiptistöðvarinnar mun 
þá standa til boða að greiða 200 
krónur fyrir aðgang að klósettinu, 
með greiðslukorti.

Kjartan Magnússon, fulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins í borgarráði, 
segir þetta skref í rétta átt en hann 
hefur undanfarið lagt fram tillögur 
er varða skiptistöðina. Hins vegar 
sé enn þörf á að ráðast í ýmsar lag-
færingar.

„Ég held að það séu tvö ár síðan 
ég lagði fram tillögu um að það yrði 
farið í uppfærslu. Það var ýmislegt 
sem þurfti að laga. Salernin voru 
ekki í notkun, svo þurfti að endur-
nýja húsbúnað og koma fyrir fleiri 
sætum vegna þess að notkunin á 
skiptistöðinni hefur aukist mjög 
mikið,“ segir Kjartan og bætir 
við að jafnframt sé mikilvægt að 
skiptistöðin verði opin farþegum 
á kvöldin.

Kjartan setur hins vegar spurn-
ingarmerki við það að rukkað sé 
inn á salernin og það eingöngu 
með greiðslukortum. Vill hann að 
borgarráð ræði saman um fram-
kvæmdina og komist að sameigin-
legri niðurstöðu um hana. „Ég vil 
ræða prinsippið sem slíkt og upp-
hæðina. Og svo þetta að menn þurfi 
að hafa greiðslukort til að komast 
á salerni. Hvað með börn og ungl-
inga? Svo er líka til fullorðið fólk 
sem hefur ekki greiðslukort,“ segir 
Kjartan.

„Þannig að við óskum eftir því 

að þetta verði rætt og það verði 
komið til móts við þá sem hafa ekki 
greiðslukort,“ bætir Kjartan við og 
segir að ókeypis sé inn á næstum 

því öll almenningssalerni á vegum 
borgarinnar.

Kjartan lagði fram tillögu um 
opnun þessara salerna og fjölgun 
sæta í biðsal síðast í júní. Sú tillaga 
var felld en fulltrúar Samfylkingar-
innar, Bjartrar framtíðar, Pírata og 
Vinstri grænna greiddu þá atkvæði 
gegn henni. Um fjórar milljónir 
manna fara árlega um skipti-
stöðina og þar á meðal farþegar 
sem fara með vögnum Strætó út 
á land. Einkahlutafélagið Sannir 
landvættir mun sjá um rekstur 
salernisins. Það er í eigu verkfræði-
stofunnar Verkís og Bergrisa hug-
búnaðar ehf. thorgnyr@frettabladid.is

Einungis hægt að pissa 
með greiðslukorti
Almenningssalerni í skiptistöð Strætó í Mjóddinni verða opnuð aftur á næstunni. 
Mun kosta 200 krónur og eingöngu verður hægt að greiða með greiðslukortum. 
Borgarfulltrúi segir að koma þurfi til móts við börn og aðra sem eiga ekki kort. 

Ein stærsta skiptistöð Strætó er í Mjóddinni. Fréttablaðið/anton brink

Ég vil ræða prin-
sippið sem slíkt og 

upphæðina. Og svo þetta að 
menn þurfi að hafa greiðslu-
kort til að 
komast á 
salerni.

Kjartan Magnús-
son, borgarfulltrúi

 Margt var um manninn á Jólamatarmarkaði Búrsins í Hörpu um helgina. Íslenskir bændur, sjómenn og fleiri smáframleiðendur buðu þar upp á 
matarveislu sem meðal annars jólaglögg, flatköku-taco, hrútaberjasýróp og kaldreykt grálúða var á boðstólum. Fréttablaðið/anton brink

 Smökkuðu jólaglögg og kaldreykta grálúðu

DaLvík Stefnt er að því að koma 
upp hjólabrettabraut í Dalvíkur-
byggð. Áætlaður kostnaður við 
verkefnið er tæpar sex milljónir 
króna.

Á fundi sveitarstjórnar Dal-
víkurbyggðar í liðinni viku var 
erindi þessa efnis tekið fyrir. 
Fram kom að við fjárhagsáætl-
unargerð síðastliðið vor hafi 
láðst að fjalla um þetta mál. 
Íþrótta- og æskulýðsráð óskaði 
eftir því við sveitarstjórn hvort 
hægt væri að gera ráð fyrir einni 
braut á fjárhagsáætlun ársins 
2018.

Sveitarstjórn ákvað á fundi 
sínum að leggja tillöguna fram 
til kynningar en áður hafði 
byggðarráð tekið vel í hugmynd-
ina og vísað henni til sveitar-
stjórnar. – jóe

Sex milljóna 
hjólabrettabraut  
byggð á Dalvík

sTjÓRNMáL Allir flokkarnir þrír, sem 
nú ræða ríkisstjórnarsamstarf, vilja 
fá ráðuneyti samgöngu- og sveitar-
stjórnarmála í sinn hlut. Einkum eru 
það ráðherraefni úr landsbyggðar-
kjördæmunum sem hafa áhuga á 
þeim ráðherrastól. Þetta herma 
heimildir Fréttablaðsins.

Þingflokkar flokkanna þriggja 
munu funda í dag og ræða næstu 
daga. Stefnt er að því að flokks-
stofnanir hvers flokks um sig komi 
saman í miðri viku til að ræða sam-
starfið. Áður en til þeirra funda 
kemur munu þingmenn flokkanna 
þó geta gefið athugasemdir við fyrir-
liggjandi samkomulag.

Fái samstarfið grænt ljós frá 
flokksmönnum munu formenn 
flokkanna gera tillögu við þing-
flokka sína um hvaða ráðherra-
embætti falli í hlut hvers flokks. 
Ráðherraefnin munu því eigi liggja 
fyrir fyrr en afstaða flokksmanna 
liggur fyrir. Gangi allt eftir er stefnt 
að því að fyrsti ríkisráðsfundur 
nýrrar ríkisstjórnar verði föstudag-
inn 1. desember næstkomandi, á 99 
ára fullveldisafmæli Íslands.

Allt frá því hugmyndir um skipt-
ingu fjármála- og efnahagsráðu-
neytisins í tvö ráðuneyti láku í 
fjölmiðla hefur skipting ráðuneyta 
ekki verið rædd með formlegum 
hætti, fyrr en nú á lokametrum 
viðræðnanna. Útlit er fyrir að Sjálf-
stæðisflokkurinn fái fimm ráðherra-
stóla en Vinstri græn og Framsókn 
þrjá hvor. Heimildir Fréttablaðsins 
herma að sótt sé að Bjarna Bene-
diktssyni að tryggja að Sjálfstæðis-
flokkurinn fái forseta þingsins fari 
svo að flokkurinn fái aðeins fimm 
ráðuneyti. – aá, jóe

Allir vilja fá 
samgöngumálin

Stefnt er að fyrsta ríkis-
ráðsfundi nýrrar ríkisstjórn-
ar á föstudaginn, á 99 ára 
fullveldisafmæli Íslands.

2 7 .  N Ó v e M b e R  2 0 1 7   M á N u D a G u R2 f R é T T i R   ∙   f R é T T a b L a ð i ð



ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

/T
O

Y 
86

64
6 

11
/1

7

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Vertu Hybrid megin í umferðinni ásamt 10 milljónum ökumanna um heim allan. 

Hybrid bílarnir frá Toyota eru einstaklega áreiðanlegir og liprir í akstri. Þeir eru búnir hátæknilegum búnaði þar 
sem kerfið sér sjálft um að skipta milli bensínmótors og rafhlöðu á orkusparandi hátt. Rafhlaðan er hönnuð til 
að endast líftíma bílsins og þú þarft aldrei að stinga í samband!

Veldu kraft, fegurð og framfarir, og færðu þig yfir á Hybrid í dag.

· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

50% RAFDRIFNIR



Mannréttindi Sigríður Andersen 
dómsmálaráðherra segir tjáningar-
frelsinu skipað skör lægra í stjórnar-
skránni en réttinum til einkalífs. 
Á þetta benti ráðherra dómurum 
landsins í erindi sem hún hélt á aðal-
fundi Dómarafélags Íslands á föstu-
dag. Þar lýsti ráðherrann efasemdum 
um réttmæti þess að opinberar per-
sónur, og æra þeirra, þurfi að þola 
lakari réttarvernd en aðrir.

Í erindinu gerði ráðherra umfjöll-
un og áhuga fjölmiðla á dómum 
Mannréttindadómstóls Evrópu í 
meiðyrðamálum að sérstöku umtals-
efni. Margir dómar hafa fallið gegn 
íslenska ríkinu í meiðyrðamálum, nú 

síðast í máli Steingríms Sævars Ólafs-
sonar í mars síðastliðnum.

„Mér hefur nú þótt undarlega ein-
hliða sá áhugi allur. Bæði fjölmiðlar 
og stjórnmálamenn hafa til að 
mynda talið dóma Mannréttinda-
dómstólsins, sem fallið hafa á fyrri 
hluta ársins í meiðyrðamálum þar 
sem dómstóllinn komst að þeirri 
niðurstöðu að brotið hafi verið á 
tjáningarfrelsi hér á landi, til marks 
um stórkostlega galla á löggjöf eða 
störfum íslenskra dómstóla, ef ekki 
hvoru tveggja,“ sagði Sigríður. 

„Ég hef ítrekað verið krafin svara 
um aðgerðir í þessum efnum. Ég hef 
hins vegar ekki enn fengið neina 

fyrirspurn um nýlega dóma Mann-
réttindadómstólsins þar sem komist 
var að þeirri niðurstöðu að brotið 
hefði verið á friðhelgi einkalífsins, 
sem æra manns svo sannarlega er.“

Sigríður lýsti því hvernig grund-
vallarréttindi borgaranna vegast á 
í þessum málum, tjáningarfrelsið 
annars vegar og rétturinn til einka-
lífs hins vegar. „Sumir myndu segja 
að þessi réttindi skelli harkalega 
saman í þessum málum. Á það má 
þó benda að tjáningarfrelsinu er þó 
skipað skör lægra í stjórnarskránni 
með því að gert er ráð fyrir að það 
megi takmarka vegna mannorðs 
annarra.“ – aá

Ráðherra telur tjáningarfrelsi skipað skör lægra en rétti til einkalífs

Aðalfundur Dómarafélags Íslands var haldinn síðastliðinn föstudag. Meðal 
ræðumanna var Sigríður Andersen dómsmálaráðherra. FréttAblAðið/Anton brink

LögregLuMáL „Ég tapaði verðmætum 
þarna,“ segir Björgúlfur Þorsteinsson, 
rafvirki og kennari við Tækniskól-
ann, sem varð fyrir því í vikunni að 
óprúttnir aðilar brutust inn í Lexus-
bifreið hans í Hafnarfirði og létu 
greipar sópa. 

Björgúlfur telur ljóst að þarna hafi 
farið tæknivæddir þjófar sem hafi 
notað tækni þar sem merki frá lykl-
um bifreiða með lyklalausu aðgengi 
er notað til að opna þá. Hann telur 
fólk þurfa að gera ráðstafanir því að 
þjófar geti notað merki, þó veik séu, 
frá bíllyklum sem séu inni í húsum 
til að komast inn í bíla í dag, líkt og í 
hans tilfelli. Lögreglan telur ekki hægt 
að útiloka að þessi tækni sé komin til 
landsins.

„Eftir að hafa tilkynnt málið til lög-
reglu og bílaumboðsins fór ég að lesa 
mér til um þetta og sá að það er ekkert 
mál að fara inn í bíla með lyklalaust 
aðgengi og nokkuð algengt,“ segir 
Björgúlfur.

„Ég sá að fólki hefur verið ráðlagt að 
geyma lyklana hreinlega inni í ísskáp 
en ég fann betri lausn, sem er að setja 
þá í kökubox úr málmi.“

Björgúlfur segir mikilvægt að fólk 
viti af þessum möguleika og verji 
eigur sínar og bíla. Mackintosh-dós-
irnar fyrir jólin geti þannig öðlast nýtt 
hlutverk við að sporna gegn innbrot-
um, sem Björgúlfur kveðst hafa heyrt 
að mikið hafi verið um í Hafnarfirði 
að undanförnu.

Samhliða því að komast inn í læst-
an bílinn virðast þrjótarnir einnig 
hafa komist hjá öðrum öryggisbúnaði 

bílsins, öryggismyndavél sem Björg-
úlfur telur þjófana hafa ruglað meðan 
þeir athöfnuðu sig. Myndavélin hafi 
ekkert tekið upp meðan innbrotið 
átti sér stað en svo farið í gang þegar 
þegar hann kom að bílnum eftir á. 
Hann kveðst ekki í nokkrum vafa um 
að þetta sé þaulskipulögð starfsemi.

„Þetta eru skipulagðir glæpir.“
Nokkur umfjöllun hefur verið um 

þessa tegund innbrota í bíla í erlend-

um fjölmiðlum á borð við The New 
York Times og á tæknivefsíðunni 
Wired undanfarið. Þar er bent á að 
hægt sé að kaupa og smíða búnað til 
þessa tiltölulega ódýrt.

Margeir Sveinsson, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn í Hafnarfirði, segir 
þessar aðferðir þekktar erlendis.

„Það er búið að vera nokkuð um 
að farið sé inn í bíla hér. Ummerkja-
laust, já. En hvort sú tækni sé notuð 

eða önnur hefur ekki verið skoðað 
sérstaklega. Þetta er þekkt erlendis og 
aðrar aðferðir en við getum ekki úti-
lokað neitt. Það sem kemur erlendis 
berst oftar en ekki hingað.“

Margeir bendir á að mál sem þessi 
geti verið snúin, meðal annars þar 
sem tryggingafélögin líti svo á að 
ummerki um innbrot þurfi að vera 
til staðar svo fólk fái tjón sitt bætt. 
mikael@frettabladid.is

Viss um að tæknivæddir þjófar  
hafi stolið úr bíl í Hafnarfirði
Brotist var inn í læsta bifreið í Hafnarfirði í síðustu viku. Eigandinn telur þrjótana hafa nýtt sér tækni sem gerir 
þjófum kleift að magna upp merki frá lyklum bíla með lyklalaust aðgengi til að opna hann ummerkjalaust. 
Lögreglan segir aðferðina þekkta erlendis og að ekki sé hægt að útiloka að tæknin hafi náð hingað til lands.

Þjófar geta hagnýtt sér tækni og brotist inn ummerkjalaust. norDicPhotoS/Getty

hér má sjá dæmi um búnað til að 
opna bíla með þessum hætti sem 
tækniöryggisfyrirtækið Quihoo 360 
smíðaði fyrir lítið fé.  

björgúlfur  
Þorsteinsson 

SkipuLagSMáL Tveir bæjarfulltrúar 
minnihlutans í Kópavogi gagnrýndu 
á fundi bæjarráðs á fimmtudag áform 
um breytingu deiliskipulags landfyll-
ingarinnar á Kársnesi þar sem byggja á 
heilsulindarhótel. Telja þeir óásættan-
legt að aðgengi almennings að strand-
lengju Kársness verði skert.

„Ég vil einfaldlega ekki loka strand-
lengjunni fyrir almenningi í þágu 
einkaaðila,“ segir Ása Richardsdóttir, 
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, í 
samtali við Fréttablaðið. Hún gagn-
rýndi deiliskipulagsbreytingu Vestur-
varar 40 til 50. Það gerði einnig Margrét 
Júlía Rafnsdóttir, bæjarfulltrúi Vinstri 
grænna og félagshyggjufólks, sem benti 
á að samkvæmt náttúruverndarlögum 
sé lögð áhersla á að almenningur hafi 
aðgang að allri strandlengjunni.

„Þarna er um 155 metra af 4.600 
metra strandlengju Kársness að 
ræða þar sem gönguleiðin tekur smá 
hlykk. Umrætt svæði verður opið fyrir 
almenning og mun auka almenn lífs-
gæði,“ bókaði Ármann Kr. Ólafsson, 
bæjarstjóri Kópavogs, á fundinum.

Bæjarráðið vísaði tillögunni að 
breyttu deiluskipulagi til bæjarstjórn-
ar. Ása greiddi atkvæði gegn henni 
og bókaði að hótelið væri fyrirhugað 
á lokuðu svæði en ekki almennings-
svæði. Margrét Júlía sat hjá. – hg

Vilja að íbúar 
geti gengið alla 
strandlengjuna

Umrætt svæði 
verður opið fyrir 

almenning og mun auka 
almenn lífsgæði.
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri 
Kópavogs

Ása  
richardsdóttir
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JÓLAVERÐ

3.390.000 kr.

Verð áður 3.690.000 kr.

Afsláttur 300.000 kr. + gjafakort

KEYRUM ÞETTA
Í GANG! JÓLARÝMINGARSALA 

TIL 15. DESEMBER

JÓLAVERÐ

3.450.000 kr.

Verð áður 3.790.000 kr.

Afsláttu
r 3

40.000 kr. +
 gjafakort

JÓLAVERÐ3.250.000 kr.Verð áður 3.550.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr. + gjafakort

Þeir sem kaupa nýjan bíl hjá BL fyrir 15. desember fá í kaupbæti 100.000 kr. 
gjafakort frá Íslandsbanka. Kortið má nota sem innborgun á nýja bílinn,
upp í skemmtilega sumarferð eða til að láta langþráðan draum rætast.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

100.000 KR. GJAFAKORT
FYLGIR ÖLLUM NÝJUM BÍLUM!

JÓLAVERÐ4.890.000 kr.Verð áður 5.290.000 kr.
Afsláttur 400.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ
5.490.000 kr.

Verð áður 5.990.000 kr.

Afsláttur 500.000 kr. + gjafakort

NISSAN LEAF BLACK EDITION
100% rafbíll, sjálfskiptur
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DACIA DUSTER BLACK EDITION
1.5 dísil, fjórhjóladrifinn, beinskiptur

HYUNDAI i30 COMFORT
1.4 bensín, beinskiptur

SUBARU FORESTER PREMIUM
2.0 bensín, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur
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RENAULT KOLEOS ZEN
2.0 dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur



Mannskæð sprenging

stjórnsýsla Sektir fyrir að nota 
síma í akstri án handfrjáls bún-
aðar hafa ekki enn verið hækkaðar. 
Greint var frá því í byrjun júlí að 
ríkissaksóknari hefði sent þá tillögu 
til ráðherra að hækka sektirnar úr 5 
þúsund krónum í 40 þúsund krónur.

„Það er ekki búið að hækka eitt 
eða neitt,“ segir Guðbrandur Sigurðs-
son, aðalvarðstjóri í umferðardeild 
lögreglunnar. „Það er ekki komin 
fram ný reglugerð. Þetta er 5 þúsund 
króna sekt og ef menn borga innan 
30 daga þá eru þetta 3.750, sem hefur 
ekkert forvarnargildi að mínu mati. 
Ég held að allir sem tala fyrir bættu 
umferðaröryggi vilji sjá þetta ganga 
fram,“ segir Guðbrandur við Frétta-
blaðið.

Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir, 
aðstoðarmaður samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra, segir að ráð-
herrann hafi sett málið í samráðsferli 
og óskað eftir umsögnum. Í fram-
haldi hafi ráðherra sett Samgöngu-
þing unga fólksins og þá kallað eftir 
sjónarmiðum yngra fólks. Þar var 
samþykkt ályktun. Í henni kemur 
fram að laga þurfi „regluverkið að 
aukinni snjalltækjanotkun í umferð-
inni. Hækka þarf sektir fyrir notkun 
þeirra undir stýri og skoða kosti og 
galla kerfis þar sem sektir eða refs-
ingar komi jafnt við alla tekjuhópa 
í landinu.“

Vigdís segir að í framhaldinu verði 
málið svo tekið upp í heildarendur-
skoðun á umferðarlögunum, vegna 
þess að reglugerðir þurfi alltaf að eiga 
heimildir í lögum. „Það er staðan og 
það er verið að vinna í heildarendur-

skoðun laganna og þessi breyting 
verður gerð samhliða,“ segir Vigdís 
sem gerir jafnframt ráð fyrir að nýr 

ráðherra verði tilbúinn með frum-
varp um breytingu á umferðarlögum 
í febrúar. Á hinn bóginn verði næsta 
þing mjög stutt vegna sveitarstjórn-
arkosninganna í vor.

Í könnun sem Rannsóknir og 
greining við Háskólann í Reykjavík 
gerði og Fréttablaðið sagði frá um 
miðjan ágúst kom fram að fimm af 
hverjum sex framhaldsskólanemum 
hér á landi notar snjallsíma undir 

stýri. Notkun eykst með hækkandi 
aldri.

Á vef tryggingafélagsins Sjóvár 
kemur fram að flestir, eða 71 pró-
sent, tala í símann, 58 prósent leita 
að upplýsingum á netinu, 44 prósent 
senda eða svara texta skilaboðum og 
helmingur sendir Snapchat. Þá skoð-
ar rúmur fjórðungur samfélagsmiðla 
og 12 prósent horfa á vídeóklippur. 
jonhakon@frettabladid.is

Ekki búið að hækka sektir við 
snjallsímanotkun ökumanna
Ráðherra hefur ekki enn hækkað sektir fyrir snjallsímanotkun við akstur, eins og Ríkissaksóknari lagði til. 
Breytingin líklegast gerð samhliða breytingum á umferðarlögum. Aðalvarðstjóri í umferðardeild segir fyrir-
komulagið í dag ekki hafa nein forvarnaráhrif og að sektirnar þurfi að fara úr 5 þúsundum í 40 þúsund. 

Stór hluti nemenda í framhaldsskólum notar snjallsíma undir stýri. Flestir tala í símann. NordicPhotoS/Getty

Guðbrandur 
Sigurðsson

 Að minnsta kosti tveir fórust og þrjátíu slösuðust þegar sprenging varð í verksmiðju í kínversku hafnarborginni Ningbo. Sprengingin var svo öflug að 
næstu byggingar hrundu við höggið. Sprengingar sem þessi eru tíðar í Kína og hefur ítrekað verið kallað eftir bættum öryggisreglugerðum og eftirliti. 
Ríkisstjórn Kína sagði í tilkynningu að unnið væri að því að herða refsingar fyrir þá aðila sem brjóta á öryggisreglugerðum. NordicPhotoS/AFP

Indónesía Rauð viðvörun er í gildi 
á indónesísku eyjunni Balí þar sem 
talið er að Agung-fjall sé við það að 
gjósa stóru gosi. Öskuský hafa í tví-
gang rokið upp úr fjallinu í vikunni 
og hefur það valdið töluverðum trufl-
unum á flugsamgöngum.

Starfsemi flugvalla var haldið áfram 
í gær en þó höfðu allnokkur flugfélög 
aflýst ferðum sínum vegna öskuskýs-
ins. Þá hafa yfirvöld hafið dreifingu 
öndunargríma á þeim svæðum sem 
öskufall er hvað mest.

„Það er enn öruggt að ferðast 
til Balí, nema til hættusvæðisins 
umhverfis Agung-fjall,“ sagði í yfirlýs-
ingu frá almannavörnum Indónesíu 
í gær. Var þeim tilmælum jafnframt 
beint til innfæddra sem og ferða-
manna að allir innan 7,5 kílómetra 
frá eldfjallinu ættu að yfirgefa svæðið 
í snatri. – þea

Agung-fjall á 
barmi stórgoss

Agung-fjall er á barmi eldgoss. 
NordicPhotoS/AFP

sImbabve Robert Mugabe mun áfram 
gegna mikilvægu hlutverki í simbabv-
eskum stjórnmálum þrátt fyrir að 
hafa sagt af sér forsetaembættinu á 
dögunum. Þetta sagði Fidelis Mukon-
ori, prestur sem miðlaði málum á 
milli Mugabe og hersins, í viðtali 
við BBC í gær. Mugabe sagði af sér á 
þriðjudag í kjölfar þess að herinn tók 
völdin í landinu viku fyrr.

Sagði Mukonori að hlutverk 
Mugabe myndi felast í því að veita 
hinum nýja forseta, Emmerson 
Mnangagwa, ráðgjöf sem honum 
reyndari maður. Mnangagwa, lang-
tímabandamaður Mugabe, var rek-
inn úr varaforsetaembættinu fyrr í 
mánuðinum og leiddi sú ákvörðun 
forseta að lokum til þess að Mugabe 
missti sæti sitt.

Mukonori vildi þó ekki staðfesta 
fréttir þess efnis að Mugabe hefði 
fengið 10 milljónir Bandaríkjadala 
fyrir að segja af sér. – þea

Mugabe ekki 
verkefnalaus

robert Mugabe, fyrrverandi forseti 
Simbabve. NordicPhotoS/AFP

bandaríkIn Glee-stjarnan Naya 
Rivera hefur verið ákærð fyrir heim-
ilisofbeldi gegn eiginmanni sínum, 
Ryan Dorsey. Frá þessu greindu 
miðlar vestanhafs í gær en Rivera, 
sem lék klappstýruna Santana Lopez 
í þáttunum, var handtekin í Vestur-
Virginíu á dögunum.

Samkvæmt skýrslu lögreglu voru 
lögregluþjónar kallaðir á vettvang 
vegna heimiliserja. Kemur þar fram 
að Dorsey hafi sagt þeim að Rivera 
hafi lamið hann í höfuðið. Sýndi Ryan 
lögregluþjónum myndbönd, tekin á 
síma hans, sem studdu mál hans.

„Eins og alltaf þá er ákæran á 
hendur Rivera einungis ásökun. Hún 
er álitin saklaus uns sekt er sönnuð,“ 
segir í tilkynningu frá lögreglu. – þea

Ákærð fyrir 
heimilisofbeldi
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Smáratorgi 3 · 201 Kópavogi · 550 2700

-60%

Fun Factory 
unaðsvörur

14.990 5.990 kr.

-63%

Aflausn 
(innbundin)

3.690 1.380 kr.

-43%

Skjaldbökuhlaupið - borðspil

4.390 2.490 kr.

-90%

Maður sem 
heitir Ove á 
DVD

2.990 290 kr.

-78%

Þýska 
húsið (MP3 
hljóðbók)

4.490 990 kr.

-57%

Sigga Beinteins: 
Jólalögin mín

3.490 1.490 kr.

-43%

Vinylplatan Hefnið 
okkar - Úlfur Úlfur

5.290 2.990 kr.

-57%

Under 
Armour

íþróttataska

10.990 4.690 kr.

-49%

Under 
Armour 
stutterma-
bolur

5.490 2.810 kr.

-52%

Under Armour Speed 
Swift 2 hlaupaskór

14.490 6.990 kr.

-51%

Villimey: 
Fótagaldur, 
húðgaldur 
og bumbu-
galdur

7.590 3.720 kr.

-53%

Kersten 
plastblómin

2.990 1.420 kr.

-50%

Amefa 
ostahnífar

3.990 1.980 kr.

-51%

Marta 
Jonsson 
hliðartaska

24.995 12.220 kr.

-59%

Brandson 
skjóðan

6.990 2.880 kr.

-38%

Cintamani: 
Antony

barnaflíspeysa

11.990 7.420 kr.

-37%

Magformers 
Basic sett

2.290 1.440 kr.

-46%

Ty Hello Kitty brúða (33 sm)

2.990 1.620 kr.

-30%

Caffitaly 
M2
kaffivél 

19.990 13.921 kr.

-41%

Brit Premi-
um Adult 
- 18 kg

8.490 4.990 kr.

-35%

Siemens 
iQ300 
kæli- & 
frystiskápur 
(186cm)

89.990 58.620 kr.

-43%

Andersson 
300W 

handþeytari

3.990 2.260 kr.

-43%

Zoon: Garún 
dúnúlpur

49.990 28.420 kr.

Playstation 
4 tölvuleikir

2.390 kr.

-45%
Sous Vide 
stafur

24.990 13.740 kr.

-35%
Samsung 
Tab A T280 
spjaldtölva

26.900 17.410 kr.

Whirlpool
frystikista (395 lítra)

59.990 39.204 kr.

-35%

-70%
Allt að

afsláttur

Öll Bold Metal 
línan frá
Real
Techniques

Verð frá: 1.290 kr.

-50%
Allt að

afsláttur

http://www.heimkaup.is

Kynningarverð

Kynningarverð

Al l t   að

90%
afsláttur!

Allt
lækkar!

Landsins mesta úrval jólagjafa – yfir 35.000 vörur!

Örlítið sýnishorn af því sem er á stærstu netútsölu ársins... á Heimkaup.is

Netmánudagurinn er í dag!

Gerðu þín bestu kaup fyrir jólin á netinu!



www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Sendibíll ársins 2017.
Nýr Crafter.

Við látum framtíðina rætast.

Alþjóðlegur sendibíll ársins 2017. 
 

Nýr Volkswagen Crafter er hannaður með þarfir 
iðnaðarmanna að leiðarljósi. Fyrsti sendibíllinn 
með 8 þrepa sjálfskiptingu fyrir allar útgáfur. 
Crafter er betri en nokkurn tímann áður en 
hægt að velja um fjölda útfærslna á hleðslurými, 
farþegarými og aðstoðarkerfi. 

Sendibíll verð frá 5.970.000 kr. m/vsk

Pallbíll verð frá 5.610.000 kr. m/vsk

Viðskipti Skattlagning á áfengis-
framleiðendur er eitt helsta 
vandamálið sem litlir bjórfram-
leiðendur standa frammi fyrir. 
Þetta segir Björg Ásta Þórðardótt-
ir, lögfræðingur hjá Samtökum 
iðnaðarins.

Töluverð aukning hefur verið í 
neyslu bjórs á undanförnum árum, 
en sala í Vínbúðunum jókst um 
rúm 13 prósent á árunum 2012 til 
2016. Fór úr 14,5 milljónum lítra í 
16,4 milljónir lítra. Um 70 prósent 
af sölunni er íslensk framleiðsla. 
Á sama tíma hafa tekjur íslenskra 
bjórverksmiðja aukist. Eitt besta 
dæmið er kannski bruggverk-
smiðjan á Árskógssandi þar sem 
bjórinn Kaldi er framleiddur. Sölu-
tekjur verksmiðjunnar voru 436 
milljónir króna á árinu 2016 og 
jukust um 44,6 milljónir króna eða 
11,4 prósent. Ölvisholt brugghús 
seldi vörur fyrir 74 milljónir króna 
í fyrra og Einstök ölgerð seldi bjór 
fyrir tæpar 46 milljónir, svo dæmi 
séu tekin. Bjórframleiðsla stærri 
fyrirtækja á borð við Vífilfell og 
Ölgerðina er síðan mun umfangs-
meiri.

„Tækifærin eru náttúrlega 
fólgin í því að það er aukin ferða-
mennska og við erum með mjög 
flotta aðila sem eru að spretta 
upp í þessu umhverfi þó að það sé 
svona erfitt umfangs,“ segir Björg.

Samtök iðnaðarins boðuðu 
til fundar um íslenska bjórfram-
leiðslu í vikunni. „Þessir minni 
bjórframleiðendur hafa viljað fá 
einhvern svona vettvang til að 
berjast fyrir sínum hagsmuna-

málum, sem eru reyndar sam-
eiginleg stærri framleiðendum 
líka. Við höfum sagt að við viljum 
styðja við það,“ segir Björg Ásta 
um tilefni fundarins.

Opinber gjöld sem lögð eru á 

bjór eru misjafnlega há eftir því 
hve há áfengisprósentan er, en 
að minnsta kosti helmingurinn 
af söluverðinu. „Svo eftir því sem 
áfengisprósentan hækkar þá 
hækkar hlutfallið,“ útskýrir hún.

Björg Ásta segir íþyngjandi fyrir 
bjórframleiðandann að þurfa að 
standa skil á opinberum greiðsl-
um til ríkisins áður en varan er 
seld. „Áfengisframleiðandinn 
þarf að standa skil á skattinum til 
ríkisins. Hann selur síðan vöruna 
til birgja, vínveitingahúsa eða 
ÁTVR sem fær þá 30 daga greiðslu-
frest,“ segir Björg Ásta. Það geti því 
liðið 30 dagar frá því að framleið-
andinn er búinn að greiða opin-
ber gjöld og þangað til hann fær 
sölutekjur af vörunni. „Þannig að 
þetta er mög þungur rekstur. Svo 
er markaðssetningin takmörkuð 
út af áfengissölubanni og fleira,“ 
bætir hún við.

Björg Ásta telur að Íslendingar 
hafi sett heimsmet í skattlagningu 
á áfengi. „Þessi staða er erfið fyrir 
litlu aðilana sem eru að reyna að 
starta fyrirtæki með allt sem því 
fylgir og reyna að markaðssetja 
sig,“ segir hún. 
jonhakon@frettabladid.is

Háir skattar íþyngja brugghúsunum
Opinber gjöld eru eitt helsta vandamálið sem bjórframleiðendur á Íslandi standa frammi fyrir. Þurfa að standa skil á skattinum áður en 
varan er seld. Gerir fyrirtækjum erfiðara að fjármagna sig. Samanlagðar tekjur brugghúsanna námu hundruðum milljóna á síðasta ári. 

Innlendum brugghúsum hefur fjölgað síðustu ár og vöruúrval aukist þar af leiðandi í ÁTVR.  FRéTTablaðIð/ERnIR

björg Ásta 
Þórðardóttir 
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Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91–93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Opið virka daga 8:00–18:00
Laugardaga 11:00–15:00
www.penninn.is Húsgögn

Every brúnn
Tilboðsverð 39.900 kr. 

verð áður 87.375 kr.

Eames DSW
Tilboðsverð 45.900 kr. 

verð áður 63.900 kr.

Charles & Ray Eames, 1950

Coffee Table
Tilboðsverð 239.900 kr. 

verð áður 279.900 kr.

Isamu Noguchi, 1944

Remastered Aeron
Tilboðsverð 199.875 kr. 

verð áður 299.875 kr.

Verðlækkun 100.000 kr.

Netverslunardagurinn

Eames House Bird
Tilboðsverð 14.900 kr. 

verð áður 19.900 kr.
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Netverslun Pennans tekur þátt  
í Cyber Monday með ótrúlegum  
tilboðum. Tryggðu þér fallega muni 
á netinu og fáðu þá senda heim.* 

Cyber Monday í Skeifunni og í netverslun Pennans

Tilboð á gjafavörum gilda einnig í 
verslunum Pennans Eymundsson.  
Vöruúrval getur verið mismunandi 
eftir verslunum.

*Sendingarkostnaður er ekki innifalinn í verði. Tilboðin gilda aðeins mánudaginn 27. nóvember 2017.



Audi Q7 e-tron quattro er 
einstaklega vel útbúinn 

tengiltvinnbíll. Á rafmagninu 
kemstu flestra þinna daglegra  

ferða en í lengri ferðum 
tekur dísilvélin við. 

Audi Q7 e-tron quattro

Spennuþrunginn

Meðal staðalbúnaðar eru LED framljós, MMI Navigation Plus,  
íslenskt leiðsögukerfi og Audi Virtual stafrænt mælaborð.  

Q7 e-tron getur lagt sjálfur í stæði, bakkað með kerru og ýmislegt fleira  
en enginn annar fjöldaframleiddur bíll býður upp á fleiri aðstoðarkerfi. 

Með Audi Connect í símanum getur þú tengst bílnum, stýrt miðstöð, skoðað 
stöðu á rafhlöðu og fleira og þú þarft aldrei að setjast inn í kaldan bíl.   

Verð frá 10.290.000 kr.

Bretland Ekki verður hægt að 
komast að neinni niðurstöðu um 
hvernig landamæragæslu á landa-
mærum Írlands og Norður-Írlands, 
og þar með Bretlands, verður háttað 
fyrr en fríverslunarsamningur verður 
gerður á milli Bretlands og Evrópu-
sambandsins. Þetta sagði Liam Fox, 
milliríkjaviðskiptaráðherra Bret-
lands, í gær.

Phil Hogan, framkvæmdastjóri 
ESB á sviði landbúnaðar og byggða-
þróunar og fulltrúi Írlands, sagði 
hins vegar fyrr um daginn að Írar 
minntu á þá hótun sína að ríkið gæti 
beitt neitunarvaldi gegn hvers konar 
slíkum samningi þar til komin væri 
niðurstaða í landamæramálið.

„Ef Bretland og Norður-Írland 
fengju áfram að vera í tollabanda-
lagi Evrópusambandsins og jafnvel 
hluti af innri markaði þess yrði hins 
vegar ekkert vandamál með landa-
mærin,“ sagði Hogan í viðtali við The 
Observer.

Írska ríkisstjórnin hefur verið á 
þeirri línu að engin landamæragæsla 
yrði á milli ríkjanna allt frá því Bretar 
kusu að yfirgefa ESB.

Theresa May, forsætisráðherra 
Bretlands, hefur hins vegar áður sagt 
að Bretar muni hvorki tilheyra tolla-
bandalaginu né innri markaðnum 
við útgönguna úr Evrópusamband-
inu.

Þessari skoðun May deilir Liam 
Fox. „Við viljum ekki að það verði 

landamæragæsla þarna en Bretar 
munu yfirgefa tollabandalagið og 
innri markaðinn.“ Ekki sé þó hægt 
að gefa lokasvar við landa mæra-
spurningunni fyrr en viðræður við 
ESB séu komnar mun lengra. 

Er því kominn upp nokkurs 
konar hnútur í útgönguferlinu enda 
krefjast yfirvöld á Írlandi þess að fá 
skriflega staðfestingu á því sem allra 
fyrst að engin landamæragæsla yrði 
á landamærum Írlands og Norður-
Írlands.

John McDonnell, skuggafjármála-
ráðherra stjórnarandstöðunnar á 
Bretlandi, fjallaði um ummæli Fox 
í gær og gagnrýndi. Sagði hann að 
Verkamannaflokkurinn væri ekki 
tilbúinn til að slá aðild að tolla-
bandalagi og innri markaði út af 
borðinu. „Ég vona að forsætisráðu-
neytið hafi ekki samþykkt þessa 
yfirlýsingu Fox,“ sagði McDonnell 
við ITV.

Mairead McGuinness, Evrópu-
þingmaður Írlands, gagnrýndi Fox 
einnig. Sagðist hún hafa áhyggjur 
af ummælum Fox og hvatti Breta 
eindregið til að halda sig innan 
bæði tollabandalagsins og innri 
markaðarins. „Ég vona að Bretar 
séu ekki að halda Írum í gíslingu í 

þessum útgönguviðræðum. Þetta 
er allt of alvarlegt vandamál til 
þess.“

Viðræður við ESB standa nú yfir 
og hafa gengið brösulega. Evrópu-
sambandið gaf ríkisstjórn May 
nýlega frest til 4. desember næst-
komandi til þess að skila tillögum 

um landamærin, frumvarp um að 
Bretar skuli áfram greiða þær upp-
hæðir sem ríkið skuldbatt sig til að 
greiða ESB á meðan ríkið var aðili 
að sambandinu, og um réttindi 
borgara ríkja Evrópusambandsins 
búsettra í Bretlandi og öfugt. 
thorgnyr@frettabladid.is

Enn einn hnúturinn í Brexit-ferlinu
Ekki verður hægt að ræða um landamæragæslu á landamærum Írlands og Norður-Írlands fyrr en fríverslunarsamningar hafa náðst á 
milli Breta og ESB. Írar hóta hins vegar að beita neitunarvaldi gegn slíkum samningi þar til landamæramálið hefur verið rætt. 

Mögulegri landamæragæslu á landamærum Írlands og Norður-Írlands hefur verið mótmælt. Nordicphotos/AFp

Ég vona að Bretar 
séu ekki að halda 

Írum í gíslingu í þessum 
útgönguviðræðum. Þetta er 
allt of alvarlegt 
vandamál til 
þess.
Mairead McGuinn
ess, Evrópuþing
maður Írlands
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NET
MÁNUDAGUR

Í VEFVERSLUN HÚSASMIÐJUNNAR husa.is

FRÍ HEIMSENDING Í 
VEFVERSLUNAÐEINS Í DAG

Tilboðin 
gilda eingöngu
á husa.is

Að undanskilinni múrvöru og öðrum nýbyggingarvörum

50%
afsláttur

Allt að

Aðeins í dag

af völdum vörum 
fyrir heimilið

Byggjum á betra verði husa.is



Frá degi til dags
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

FYRIR FLESTAR
GERÐIR BÍLA...

GORMAR

HÖGGDEYFAR

VANRÆKTU EKKI VIÐHALDIÐ!
STÁL OG STANSAR | SÍMI: 517-5000 | VAGNHÖFÐI 7 | STALOGSTANSAR.IS

Þó svo þessir 
karlar hafi 
kannski 
upplifað 
daðurslega til-
burði sína í 
gegnum 
tíðina sem 
heillandi 
samskipti þá 
er hætt við að 
þessar sögur 
væru ekki 
þarna ef það 
hefði verið 
gagnkvæmt.

Meðal stóru áherslumálanna í síðustu 
alþingiskosningum voru heilbrigðis- og vel-
ferðarmál. Íslendingar eru ung þjóð, yngri 

en nágrannaþjóðirnar, og stærstur hluti aldraðra er 
hraustur og heilbrigður og býr á eigin heimili mestan 
hluta ævinnar. Samt vistast hlutfallslega mun fleiri 
á hjúkrunarheimilum á Íslandi en annars staðar 
á Norðurlöndum. Önnur, hagkvæmari og betri 
úrræði eru fábreyttari. Vissulega þarf bráðaaðgerðir 
í hjúkrunarþjónustu við aldraða. Það sem þó skiptir 
höfuðmáli er að heilbrigðis- og velferðarþjónustan 
verði endurskilgreind.

Vinna þarf að því í verki að gera öldruðum mögu-
legt að búa við öryggi og lífsgæði á eigin heimili mun 
lengur en tíðkast hefur. Hinn mikli vandi á íbúðamark-
aði tröllríður umræðunni, snertir hag aldraðra með 
beinum hætti og aðkoma stjórnvalda að þeim þætti 
er nauðsynleg. Hagkvæmt húsnæði þar sem félagslegt 
samneyti er tryggt, eftirlit sömuleiðis með heilsufari og 
öryggi getur ráðið úrslitum um velsæld og heilbrigði, 
dregið úr einangrun og slysahættu og tafið stofnana-
vistun um marga mánuði eða jafnvel gert slíkt úrræði 
óþarft. Rannsóknir sýna að aldraðir almennt kjósa að 
vera virkir þátttakendur í samfélaginu.

Nokkur hluti aldraðra býr við sæmileg lífeyriskjör 
en stór hluti þeirra við afar þröngan kost. Lamandi 
skerðingar þeirra sem enn vilja leggja sitt af mörkum 
á vinnumarkaði eru líka fráleitar. Þetta er fjölbreyti-
legur þjóðfélagshópur sem á margt sameiginlegt. 
Þannig hafa t.d. flestir gengið að því sem vísu að lífeyr-
issjóðsgreiðslur á starfsævinni yrðu þeim verulegur 
búhnykkur á efri árum en orðið fyrir vonbrigðum.

Hið gamalkunna kjörorð „búum öldruðum 
áhyggjulaust ævikvöld“ er glapsýn. Áhyggjur fylgja 
mannfólkinu auðvitað alla tíð og aldraðir hafa því 
áhyggjur eins og annað venjulegt fólk. Það er hins 
vegar hryggilegt að þjóðin sé svo skammt komin á 
braut velferðar að hluti eldri borgara skuli enn hafa 
áhyggjur af framfærslu sinni, hvort þeir eigi til hnífs 
og skeiðar. Það er ljótur blettur á samfélagi sem vill 
kenna sig við velferð.

Áhyggjur á ævikvöldi

Guðjón S. 
Brjánsson
alþingismaður

Það er hins 
vegar hryggi-
legt að þjóðin 
sé svo 
skammt 
komin á 
braut vel-
ferðar að 
hluti eldri 
borgara skuli 
enn hafa 
áhyggjur af 
framfærslu 
sinni.

Allar byltingar í átt til frelsis og framfara í 
þágu undirokaðra samfélagshópa eru og 
hafa ávallt verið í eðli sínu fjöldahreyfing-
ar. Tilefni byltinganna eða það sem verður 
til þess að koma þeim af stað miðar oftar 

en ekki við þá hópa sem þurftu að þola verstu tilfellin 
af kúgun og undirokun. Það dregur þó engan veginn 
úr mikilvægi byltingarinnar að allir sem tilheyra 
hinum undirokaða samfélagshópi skuli leggja sitt lóð 
á vogarskálarnar, heldur þvert á móti, þar sem það er 
styrkur í fjöldanum. Fórnarlömb hætta að vera fórnar-
lömb en verða þess í stað leiðarljós í fjöldahreyfingu 
til frelsis og framfara.

Kvennabyltingin sem nú stendur yfir er einmitt gott 
dæmi um slíka byltingu sem finnur styrk sinn í fjöld-
anum og samstöðunni. Þetta skildu vel þau hundruð 
íslenskra stjórnmálakvenna sem fyrir skömmu sendu 
frá sér yfirlýsingu og settu fram kröfu um bætta stjórn-
málamenningu með yfir hundrað dæmum um það 
sem konur hafa mátt þola á þessum vettvangi. Eðli 
málsins samkvæmt eru sögur kvennanna jafn ólíkar 
og þær eru margar enda eru hér eru á ferðinni ein-
staklingar sem eiga þann sjálfsagða rétt að setja sín 
eigin mörk í samskiptum frá degi til dags.

Fljótlega fóru þó að heyrast þær raddir, oftar en 
ekki frá karlmönnum af eldri kynslóðinni, að hinar 
eða þessar smásögurnar af neikvæðri og jafnvel niður-
lægjandi reynslu ættu nú tæpast rétt á sér. Að það að 
kona sem kvartaði undan smá daðri, klappi eða glápi 
gerði nú bara lítið úr þeim sem þyrftu að þola eitthvað 
á borð við káf eða nauðgun. Að slíkar umkvartanir 
væru að auki einhvers konar aðför gegn eðlilegum og 
daðurskenndum samskiptum kynjanna sem væru nú 
þrátt fyrir allt svo óskaplega skemmtilegur hluti af 
lífinu.

Þetta er bæði bull og vitleysa. Þó svo þessir karlar 
hafi kannski upplifað daðurslega tilburði sína í 
gegnum tíðina sem heillandi samskipti þá er hætt 
við að þessar sögur væru ekki þarna ef það hefði 
verið gagnkvæmt. En það sem verra er þá eru þessar 
úrtöluraddir líka að reyna að verja menningu sem á 
alls ekki rétt á sér. Menningu sem undirokar helming-
inn af mannkyni í krafti kynferðis og lætur sér það í 
léttu rúmi liggja hvað það er sem konur upplifa sem 
átroðning, niðurlægingu og virðingarleysi.

Þessar sögur sem sumir hafa þannig viljað afskrifa 
sem léttvægar og ómerkilegar frásagnir af sam-
skiptum kynjanna eru því mikilvægar í margþættum 
skilningi. Þær eru órjúfanlegur hluti af þeim veru-
leika sem konur búa við og þær veita þeim sem hafa 
þurft að þola verstu tilfellin styrk fjöldans. Þær sýna 
okkur svo ekki verður um villst að hér er um að ræða 
heildstætt menningarlegt fyrirbæri en ekki einangruð 
dæmi yfirgangs og ofbeldis. Það þarf nefnilega ekki 
að hafa káfað á konu eða nauðgað henni til þess að 
hafa gengið of langt. Þar af leiðir að þessar sögur eru 
ómetanlegur lærdómur fyrir alla karlmenn sem vilja 
með auknum skilningi breyta eigin hegðun og sam-
skiptum við konur til betri vegar og báðum kynjum 
til góðs.

Smá daður

Er gosið hafið?
Undanfarna daga og vikur hafa 
verið sagðar fréttir af því að 
ný ríkisstjórn sé í pípunum. 
Þá hefur einnig verið sagt 
frá því að Öræfajökull sé að 
fylla sínar pípur af kviku. 
Æviskeið beggja fregna hefur 
verið svipað, allir hlaupa upp 
til handa og fóta við fyrstu 
fregnir en eftir því sem á líður 
hafa æ minni tíðindi borist. 
Síðustu daga hafa fregnir 
flestar hljóðað á þann veg að 
fólk bíði átekta og þetta muni 
nú skýrast allt á næstunni. Nú 
stefnir í að ríkisstjórn verði 
mynduð fyrir vikulok og er 
aðeins spurning hvort jök-
ullinn muni fara að fordæmi 
stjórnmálafólksins.

Kampavínskommar?
Þó að tappinn sé ekki farinn 
úr jöklinum, þá var einn 
slíkur dreginn úr freyðivíns-
flösku í ráðherrabústaðnum 
í gær. Fulltrúar líklegra 
ríkisstjórnarflokka, Sjálf-
stæðis- og Framsóknarmenn 
auk Vinstri grænna, skáluðu 
þá fyrir árangri helgarinnar. 
Það fylgdi sögunni að for-
menn flokkanna þriggja hefðu 
ekki vökvað lífsblómið af því 
tilefni heldur voru það næst-
innstu koppar í búri sem lyftu 
glösum og vættu kverkarnar. 
Einhvers staðar í þessu sam-
hengi er grín um kampavíns-
komma. Það bara hlýtur að 
vera. joli@365.is
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Björgvin Halldórsson · Gissur Páll ·  Jóhanna Guðrún · Júníus MeyvanT
Katrín Halldóra Sigurðardóttir · Páll Óskar · Ragga Gísla · Svala

SÉRSTAKUR GESTUR stefán karl stefánsson OG jólasTJARNAN 2017 

Viðkomum með
jólin til þín!

www.jolagestir.is
Jolagestir

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON · GISSUR PÁLL ·  JÓHANNA GUÐRÚN · JÚNÍUS MEYVANT · KATRÍN HALLDÓRA SIGURÐARDÓTTIR

PÁLL ÓSKAR · RAGGA GÍSLA · SVALA SÉRSTAKIR GESTIR STEFÁN KARL · STURLA ATLAS OG JÓLASTJARNAN 2017

SÍÐUSTU FORVÖÐ!

EKKI HÆGT AÐ

BÆTA VIÐ FLEIRI 

TÓNLEIKUM

Uppselt á þrenna tónleika · þökkum ótrúlegar viðtökur

AUKATÓNLEIKAR 12. DESEMBER 
FÁIR MIÐAR EFTIR !

Uppselt á þrenna tónleika · þökkum ótrúlegar viðtökur

AUKATÓNLEIKAR 12. DESEMBER 
FÁIR MIÐAR EFTIR !

Eitt það mikilvægasta sem hvert 
samfélag getur boðið börnum 
og ungmennum er tækifæri til 

að afla sér vandaðrar menntunar sem 
setur jafnræði, vandvirkni og fram-
farir ofar öllu.

Allt frá árinu 2008 hefur mennta-
löggjöf á Íslandi og aðalnámskrá 
leik-, grunn- og framhaldsskóla frá 
2011 kveðið á um að stuðla beri að 
þroska og framförum allra nemenda 
og virkri þátttöku þeirra í lýðræðis-
þjóðfélagi með því að bjóða hverjum 
og einum nám við hæfi. Nemendum 
skal veitt tækifæri til að nýta sköp-
unarkraft sinn og afla sér þekk-
ingar og leikni í stöðugri viðleitni til 
menntunar og þroska. Skólastarfið 
skal leggja grundvöll að frumkvæði 
og sjálfstæðri hugsun nemenda 
og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs 
við aðra. Í skóla án aðgreiningar 
er gengið út frá því að allir fái jöfn 
eða jafngild tækifæri til náms og að 
námið sé á forsendum hvers ein-
staklings. Borin er virðing fyrir fjöl-
breytileika og mismunandi þörfum, 
hæfileikum og einkennum nemenda 
og lögð er áhersla á að sneiða hjá allri 
mismunun og aðgreiningu í skólum.

Í þeirri viðleitni mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins að 
styrkja skólastarf á grundvelli okkar 
heildstæðu menntastefnu um skóla 
án aðgreiningar og efla gæðastarf 
á öllum skólastigum var árið 2015 
leitað til Evrópumiðstöðvar um nám 
án aðgreiningar og sérþarfir með það 
í huga að gera úttekt á framkvæmd 
stefnunnar á Íslandi á leik-, grunn- 
og framhaldsskólastigi. Samstarfs-
aðilar ráðuneytisins í þessari vegferð 
voru velferðarráðuneyti, Samband 
íslenskra sveitarfélaga, Kennara-
samband Íslands, Heimili og skóli 
og Skólameistarafélag Íslands. Fagna 
ber sérstaklega þeirri breiðu sam-
stöðu sem myndaðist um þetta mál 
og skuldbindingu allra aðila til að 
nýta niðurstöðurnar skólastarfi til 
framdráttar.

Evrópumiðstöðin vann að úttekt-
inni árið 2016 í samstarfi við alla þá 
aðila sem hlut eiga að máli. Úttektar-
hópurinn var skipaður starfsmönn-
um miðstöðvarinnar sem höfðu sér 
til aðstoðar ráðgjafa með sérþekkingu 
á þessum sviðum. Í mars á þessu ári 
skilaði Evrópumiðstöðin lokaskýrslu 
þar sem niðurstöður úttektarinnar 
voru kynntar og jafnframt var gerð 
grein fyrir tillögum sem byggðar eru 
á þeim. Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið hefur nú látið þýða loka-
skýrsluna á íslensku og er hana að 
finna á vefsíðu ráðuneytisins.

Niðurstöður úttektarinnar eru 
teknar saman í sjö meginköflum og er 
í hverjum þeirra fjallað um eitt þeirra 
áherslusviða sem voru til skoðunar.

Gleðilegt er að lesa í skýrslunni 
að flestir sem sinna menntamálum 
hér á landi deila þeirri skoðun að 
mikilvægt sé að vinna að menntun 
án aðgreiningar til að auka efnahags-
lega og félagslega velferð í landinu. Að 
stefna beri að því að koma til móts 
við þarfir allra barna og sjá til þess 
að þau hafi tækifæri til að spjara sig í 
menntakerfi sem gerir þeim kleift að 

Menntun fyrir alla á Íslandi
Kristján Þór 
Júlíusson
mennta- og 
menningarmála-
ráðherra

ná árangri í námi og tilheyra því sam-
félagi sem þau lifa í.

Í skýrslunni kemur einnig fram 
að einn helsti styrkleiki íslenska 
menntakerfisins er traustur grunnur 
laga og stefnumótunar sem tekur mið 
af alþjóðasamningum og sáttmálum 
er varða réttindi nemenda. Mennta-
kerfið einkennist einnig af lýðræðis-
legum stjórnarháttum sem breið sam-
staða er um meðal allra hópa íslensks 
skólasamfélags.

Er kemur að umfjöllun í skýrslunni 

um framlög til leik-, grunn- og fram-
haldsskóla kemur fram að útgjöld til 
þessara skólastiga eru allmiklu hærri 
á Íslandi en sem nemur meðaltali 
OECD-landanna. Þá er Íslandi raðað 
í 3. sæti þeirra 29 landa sem athuguð 
voru í rannsókn UNICEF á velferð 
barna (2013).

Þrátt fyrir að fullyrða megi að skóli 
án aðgreiningar á Íslandi standi á 
sterkum grunni þá eru mörg mikilvæg 
verkefni er varða innleiðingu stefn-
unnar stutt á veg komin eða á eftir að 

hrinda í framkvæmd. Skýrsla Evrópu-
miðstöðvarinnar dregur fram á mjög 
skýran hátt þau verkefni og setur fram 
tillögur að aðgerðum sem við þurfum 
að ráðast sameiginlega í á næstu árum 
sem samfélag, til að byggja upp enn 
betri menntun fyrir alla.

Stofnaður hefur verið stýrihópur 
verkefnisins undir forystu mennta- 
og menningarmálaráðuneytisins með 
þátttöku fulltrúa allra samstarfsaðila 
úttektarinnar. Stýrihópurinn vinnur 
nú að innleiðingu samþykktra 

aðgerða í fyrsta hluta verkefnisins, 
sem nær til ársloka 2019, en þá verður 
lagt mat á hvernig til hefur tekist.

Það er ósk mín að vel takist til 
við áframhaldandi uppbyggingu á 
menntun fyrir alla á Íslandi. Til að svo 
megi verða þurfa allir aðilar máls að 
kynna sér þær tillögur sem settar eru 
fram í skýrslu Evrópumiðstöðvarinn-
ar, ræða þær hver á sínum vettvangi 
og vinna saman að því að koma þeim 
í framkvæmd, börnum okkar og ung-
mennum til farsældar.

 Í skóla án aðgreiningar er 
gengið út frá því að allir fái 
jöfn eða jafngild tækifæri til 
náms og að námið sé á for-
sendum hvers einstaklings.
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Söluaðilar: 
Ellingsen • Útilíf • Sportver • K Sport • Verslunin Nína • Sportbær • Axel Ó 
• DanSport 

Heildsöludreifing: DanSport ehf • Sundaborg 1 • Sími 5530700

*Leiðbeinandi verð. Verð getur 
verið mismunandi milli söluaðila.

Whistler Parka úlpa  
kr. 12.990,-*
Létt og hlý úlpa í vetur.

AUKIN ÞJÓNUSTA 
VIÐ EIGENDUR VW 
•  Bílson er sérhæft og vottað þjónustuverkstæði 

sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen.
• Fullkomin forgreiningarstöð þar sem greina 

má flest allt um ástand bílsins og gæði.

Við leitumst við að vera samstíga því besta í Evrópu.
Komið, sjáið og sannfærist.

Kletthálsi  9 •  Sími 568 1090

- V E R K S T Æ Ð I Ð -

Kletthálsi 9 • 110 Reykjavík • Sími 568 1090 • bilson@bilson.is • bilson.is

www.nordanfiskur.is | 430-1700 | pantanir@nordanfiskur.is

Yfir 300 vörutegundir 
fyrir veitingastaði, 

mötuneyti og fyrir þig !
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Það er vont þegar embættis-
menn og þingmenn eru að 
flýta sér um of í lagasetningum 

eins og gert var þegar lög um útlend-
inga nr. 80/2016 voru samþykkt. 
Þar var verið að endurskrifa lög um 
útlendinga og vegna mistaka (skyldi 
maður ætla) fór orðið iðnnám út 
eins og sést hér að neðan.

Brottfelld lög frá 1. jan. 2017:
2. mgr. 12. gr. e. laga nr. 96/2002 

orðaðist svo:
Fullt nám telst vera 100% sam-

fellt nám á háskólastigi, iðnnám 
eða það nám annað sem gerir sam-
bærilegar kröfur til undirbúnings-
menntunar og nám á háskólastigi. 
Einstök námskeið teljast ekki til 
náms.

Núgildandi lög frá 1. jan. 2017:
15. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 

80/2016 orðast svo:
Nám: Samfellt nám á háskóla-

stigi, þ.m.t. nám á háskólastigi sem 
fram fer á vinnustöðum, eða annað 
það nám sem gerir sambærilegar 
kröfur til undirbúningsmennt-
unar og nám á háskólastigi. Einstök 
námskeið teljast ekki til náms.

Þegar greinargerð með frumvarp-
inu var lögð fram var hvergi minnst 
á að orðið „iðnnám“ ætti að fara út 
úr lögunum þannig að umsagnarað-
ilar áttuðu sig ekki á því og gerðu 
þar af leiðandi engar athugasemdir 
við þennan lið 3. greinar í sínum 
umsögnum.

Voru þetta mistök hjá höfundum 
þessa frumvarps eða eru þar emb-
ættismenn að verki sem bera litla 
virðingu fyrir iðnnámi eða líta 
það hornauga sem óæðra nám en 
háskólanám?

Útlendingastofnun var fljót að 
átta sig á þessari breytingu og ákvað 
að framlengja ekki námsmanna-
dvalarleyfi matreiðslunema sem er 
félagsmaður hjá MATVÍS og ákvað 
að vísa nemanum úr landi. Það læð-
ist að manni sá grunur að þar á bæ 
hafi menn vitað að iðnnám ætti að 
fara út úr nýju lögunum.

Málið var kært til úrskurðar-
nefndar sem komst að sömu niður-
stöðu og Útlendingastofnun. Það 
vekur furðu hvað þessir aðilar eru 
fljótir að taka ákvarðanir í þessu 
máli eins og manni finnst þeir ann-
ars vera seinir í sínum ákvarðana-
tökum.

Það að láta einstakling hafa yfir 
sér að vera sendur úr landi í lög-
reglufylgd ef viðkomandi er ekki 
farinn af landi brott innan 15 daga 
eftir að úrskurður úrskurðarnefnd-
ar liggur fyrir er mjög svo ómann-
eskjulegt. En lög eru lög.

Dómsmálaráðherra hefur boðað 
að hún muni leggja fram nýtt frum-
varp á þingi um leið og nýtt þing 
kemur saman. Samkvæmt þeim 
viðbrögðum sem þetta mál hefur 
fengið hjá þingmönnum þá er ólík-
legt annað en að þetta frumvarp 
fái gott brautargengi. Spurningin 
er hvort það verði nógu tímanlega 
svo þessum nema verði ekki vísað 
úr landi. Vonandi verður það svo og 
viðkomandi fái að ljúka sínu námi 
hér á landi og þjóni ferðamönnum 
sem hingað koma eins og aðrir 
félagsmenn MATVÍS.

Útlendingar og iðnnám

Eitt af því sem lögreglan heldur 
vel utan um er hvort fjölgun 
eða fækkun sé á brotum í 

ákveðnum brotaflokkum. Einn 
brotaflokkur sker sig úr að því 
leyti að við getum ekki reitt okkur 
á tölur í honum, því þó að fjöldi 
tilkynntra ofbeldisbrota gegn 
konum sé meiri en áður, þá er mér 
til efs að ofbeldið hafi verið minna 
áður. Það var einfaldlega í felum. 
Ofbeldi gegn konum hefur ávallt 
viðgengist. Það er ekki fyrr en nú 
þegar hugrakkar konur stíga fram 
og segja frá, að hið mikla umfang 
ofbeldisins kemur í ljós og ábyrgð 
gerenda er dregin fram í dagsljósið.

Á síðustu þremur árum hefur 
tilkynningum vegna heimil-
isofbeldis fjölgað úr 20 kærum á 
mánuði að jafnaði í rúmlega 55 
kærur að jafnaði. Heimilisofbeldi 
flokkast sem kynbundið ofbeldi 
þar sem um 80% þolenda ofbeld-
isins eru konur. Breytt vinnulag 
og skráning lögreglu er ein ástæða 
fyrir fjölgun tilkynninga en einnig 
aukin umræða um heimilisofbeldi 
og alvarlegar afleiðingar þess.

Frá því að ég tók við embætti 
lögreglustjóra árið 2014 hefur 
rannsókn þessara brota verið sett 
í forgang. Ný mál eru rannsökuð 
um leið og útkallið berst, gert er 
áhættumat og öllum tiltækum 
úrræðum beitt til að tryggja öryggi 
þolenda og aðstandenda. Þá eru 
sveitarfélögin nú komin í náið 
samstarf við lögreglu og veita 
þolendum og fjölskyldum þeirra 
aðstoð. Félagsráðgjafi kemur á 
vettvang og einnig barnaverndar-
starfsmaður, séu börn á heimilinu. 
Gerendum er einnig boðin aðstoð 
og þannig er reynt að rjúfa víta-
hring ofbeldis.

Annað dæmi um kynbundið 
ofbeldi er kynferðisbrot, þar sem 
yfirgnæfandi meirihluti fórnar-
lamba slíkra brota eru konur. 

Afleiðingar kynferðisbrota eru víð-
tækar og alvarlegar og sem betur 
fer heyrist rödd þolenda nú hærra 
en áður fyrr. Skömminni er æ oftar 
skilað til síns heima.

Ýmislegt jákvætt hefur leitt af 
þessu. Sérstök aðgerðaáætlun um 
meðferð kynferðisbrota hefur 
verið sett saman af dómsmálaráðu-
neytinu. Er hún nú til umsagnar en 
verður vonandi innleidd á næstu 
vikum. Lögregluembætti á landinu 
öllu hafa gripið til margvíslegra 
aðgerða til að styrkja málsmeðferð 
kynferðisbrota, til að mynda með 
aukinni þjálfun rannsóknarlög-
reglumanna. Þá hefur lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu styrkt mála-
flokkinn, til dæmis með ráðningu 
fleiri lögreglumanna til að rann-
saka þessi brot.

Aftur er um að ræða ofbeldi sem 
er í felum og við erum þess vegna 
stolt af því að tilkynningum um 
kynferðisbrot til lögreglu hafi 
fjölgað um rúmlega 40% á milli ára. 
Við erum ánægð með að fá þessi 
brot oftar inn til okkar vegna þess 
að það er algjörlega óviðunandi að 
þrefalt fleiri leiti til Neyðarmót-
töku vegna kynferðisbrota heldur 
en til lögreglu.

Þverfagleg nálgun fyrir þolendur
Í báðum þessum mikilvægu brota-
flokkum, kynferðisbrotum og 
heimilisofbeldi, hefur verið leitast 
við að nálgast málið út frá þörfum 
þolenda. Þannig varð Bjarkarhlíð 
til dæmis til sem móttökumiðstöð 
fyrir þolendur ofbeldis, en tilgang-
ur hennar er að bjóða upp á þver-
faglega nálgun fyrir þolendur og 
umhverfi sem er vinsamlegra þol-
endum. Bjarkarhlíð hefur sannað 
gildi sitt á þeim örfáu mánuðum 
sem hún hefur verið starfrækt, en 
þangað leitar fólk sem hefði ekki 
leitað í önnur úrræði.

Nýleg rannsókn sýnir að mikill 
munur sé á öryggistilfinningu 
karla og kvenna í miðborginni eftir 
myrkur og um helgar. Varnarleysi 
er sá áhrifaþáttur sem virðist hafa 
mest áhrif á óöryggi, sérstaklega 
hjá konum. Þessi skýring er ekki 
ný af nálinni en þar sem öryggis-
tilfinning hefur ekki verið skoðuð 
með þessum hætti áður hér á landi 

þá sjáum við hversu stór þáttur 
varnarleysið er í hinum mikla 
kynjamun á öryggisupplifun fólks 
í miðborginni. Í rannsókninni 
sögðust konur í mun meira mæli 
en karlar hafa hegðað sér með-
vitað á ákveðinn hátt til að tryggja 
öryggi sitt.

Það er sem betur fer búið að 
taka tappann úr stíflunni á síð-
ustu árum og umræðan um heim-
ilisofbeldi og kynferðisofbeldi er 
nú rækilega á dagskrá. Bæði karlar 
og konur hafa fengið nóg. Hvers 
vegna líðst kynbundið ofbeldi 
enn á Íslandi þrátt fyrir góða stöðu 
landsins í jafnréttismálum?

Reynsla okkar hjá lögreglunni 
er sú að með því að nálgast aðra 
í málaflokknum og vinna saman 
þvert á kerfi og með því að hlusta 
á væntingar og reynslu þolenda 
sé hægt að breyta mjög miklu. 
Það þarf að halda áfram að opna 
umræðuna, auka fræðslu og sporna 
gegn neikvæðri kynjamenningu og 
klámvæðingu. Við trúum að með 
þessum aðferðum þá sé hægt að 
ná verulegum árangri í baráttunni 
gegn kynbundnu ofbeldi og skapa 
betra og heilbrigðara samfélag fyrir 
komandi kynslóðir. Orð eru vissu-
lega til alls fyrst, en við þurfum líka 
að láta verkin tala.

Ofbeldi í felum

Níels Sigurður 
Olgeirsson
formaður 
MATVÍS

Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir
lögreglustjóri á 
höfuðborgar-
svæðinu

Voru þetta mistök hjá höf-
undum þessa frumvarps eða 
eru þar embættismenn að 
verki sem bera litla virðingu 
fyrir iðnnámi eða líta það 
hornauga sem óæðra nám en 
háskólanám?

Ofbeldi gegn konum hefur 
ávallt viðgengist. Það er ekki 
fyrr en nú þegar hugrakkar 
konur stíga fram og segja frá, 
að hið mikla umfang ofbeld-
isins kemur í ljós og ábyrgð 
gerenda er dregin fram í 
dagsljósið.



Jólaísinn frá Kjörís er hreint út sagt ómótstæðilegur. 
Í ár hringjum við inn hátíð ljóss og friðar með hátíðarís 
með karamellusnúningi. Það er góður siður að gera sér 
dagamun yfir jólin með ábætisrétti að lokinni máltíð – 
eða með örlitlu góðgæti eftir annasaman dag. Hvort 
sem þú kýst heldur, þá er alltaf  tími fyrir jólaís.



GÓÐUR VINNUFÉLAGI
Volkswagen Caddy

www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Einn vinsælasti atvinnubíll á Íslandi er Volkswagen Caddy.  
Hann er áreiðanlegur, öruggur og fæst í tveimur lengdum  
- hefðbundinni lengd og lengri gerð (Maxi). 

Caddy má fá með fjórhjóladrifi sem eykur enn við öryggi og 
aksturseiginleika bílsins og eykur til muna notkunarmöguleika 
Caddy, hvort heldur er í snjó, hálku eða erfiðu færi.

Við látum framtíðina rætast.

 

Volkswagen Caddy 2.0 TDI kostar frá 

2.990.000 kr.
(2.392.000 kr. án vsk)

EIGUM NOKKRA TIL 

AFHENDINGAR

STRAX

Veglegur aukahlutapakki fylgir Caddy TDI til áramóta.
    - Bakkmyndavél                                          - Webasto miðstöð        með fjarstýringu    - Verðmæti 215.000 kr.

Sögulegur árangur
Snorri einarsson gerði frábært mót 
á Heimsbikarmóti í skíðaíþróttum 
í ruka í Finnlandi um helgina. 
Snorri hafnaði í 22. sæti í 15 km 
skíðagöngu. Þetta er besti 
árangur Íslendings síðan 
Kristinn Björnsson var 
upp á sitt besta. Hann 
kórónaði svo helgina 
með því að verða í 27. 
sæti í eltigöngu með 
frjálsri aðferð. Snorri 
er sem stendur í 34. 
sæti heildarstigalista 
Heimsbikarsins.

eyjamenn áFram Í evrópu
ÍBv verður í pottinum þegar dregið 
verður til 16 liða úrslita í áskor-
endabikar evrópu. liðið sigraði 
lið HC gomel frá Hvíta-rússlandi 
örugglega í seinni leik liðanna í 
þriðju umferðinni í vestmanna-
eyjum um helgina.

lokatölur í leiknum voru 32-27, 
en ÍBv leiddi 18-11 í hálfleik. Sigur-
bergur Sveinsson var  atkvæða-
mestur í liði ÍBv með níu mörk.

DómaraHneyKSli Í SlóvaKÍu
FH tapaði með þremur mörkum 
fyrir Tartan preson í fyrri leik lið-
anna í þriðju umferð eHF-bikarsins 
í Slóvakíu um helgina.

lokatölur urðu 24-21, en í stöð-
unni 22-20 var löglegt mark dæmt af 
óðni Þór ríkharðssyni og í staðinn 
fyrir að minnka muninn í eitt mark 
komust Slóvakarnir í þriggja stiga 
forystu.

einar rafn eiðsson var marka-
hæstur í liði FH með átta mörk. 
næstur kom arnar Freyr ársælsson 
með fjögur.

Seinni leikurinn í einvígi liðanna 
fer fram í Kaplakrika um næstu 
helgi, laugardaginn 2. desember. 

SJÚKT. Staðan 22-20 
Óðinn stekkur 30 cm frà 
teignum og þeir dæma LÍNU 
!!!!!! HA. endursýnt. Ég er 
hættur að horfa á handbolta. 
Get ekki svona meira. Þetta 
fyllti mælinn. Lína þegar það 
er ekki lína!!!!
Logi Geirsson
@logigeirsson

Körfubolti Ísland mætir Búlgaríu 
í öðrum leik liðsins í undankeppni 
Hm 2019 í körfubolta í laugardals-
höll í kvöld. Fyrsti leikur undan-
keppninnar tapaðist gegn Tékkum 
ytra á föstudaginn. Tryggvi Snær 
Hlinason fékk ekki að spila með 
íslenska landsliðinu í þeim leik, en 
lið hans valencia hleypti honum 
ekki í leikinn vegna þátttöku liðsins 
í euroleague.

alþjóðakörfuboltasambandið, 
FiBa, er í hálfgerðu stríði við for-
ráðamenn euroleague. Deildin er 
óháð FiBa og er gagngert að setja 
leikdaga sína þegar FiBa setur 
landsleikjahlé, að því virðist til 
þess að koma í veg fyrir að þeir 
bestu spili með landsliðum sínum. 
Tryggvi Snær lenti á milli í þessu 

stríði, en hvernig upplifði hann 
það? „Ég hef lítil áhrif á þetta þann-
ig, er bara á hliðarlínunni og stíg 
upp ef ég er beðinn um að standa 
upp,“ sagði Tryggvi á æfingu lands-
liðsins í laugardalshöll í gær. „Það 
er leiðinlegt að lenda á milli í þessu 
stríði. Þetta eru tvær stóru körfu-
boltahliðarnar og ef þeir eru að ríf-
ast þá er það eina sem maður getur 
gert að sitja og vona það besta. vona 
að KKÍ og valencia geti græjað þetta 
fyrir mann og geta tekið þátt. Það er 
alltaf skemmtilegt að taka þátt og 
geta hitt Íslendingana.“

Það fór svo að Tryggvi kom ekkert 
við sögu í leik valencia á fimmtu-
dagskvöldið. Hann vildi þó ekki 
meina að það gerði það sárara að 
hafa ekki fengið að taka þátt í lands-

liðsverkefninu. „Það eru margar 
hliðar á þessu. Það yrði frekar rangt 
að hleypa mér en engum öðrum. 
Það var helsta vandamálið. Þeir 
ákváðu eftir að hafa fundað um 
þetta að hleypa mér þar sem ég 
missi ekki af neinum leikjum. Ég 
missi af einhverjum 2-3 æfingum, 
sem er leiðinlegt, en þeir ákváðu að 
hleypa mér og telja að ég geti grætt 
meira á því að spila hér með lands-
liðinu þar sem ég get tekið meiri 
þátt,“ sagði norðlendingurinn efni-
legi.

„Ég er bara spenntur,“ sagði 
Tryggvi aðspurður um hvernig 
honum lítist á leik kvöldsins. 
„Spennandi að taka leik hérna á 
Íslandi fyrir framan alla áhorfend-
urna, vonandi verða sem flestir. Það 

er heiður að fá að spila fyrir Ísland.“ 
Búlgarar töpuðu naumlega 

gegn Finnum, 80-82, á föstudag. 
Finnar eru með sterkt lið og unnu 
Íslendinga eftirminnilega á euro-
basket fyrr í haust. Því má búast 
við hörkuleik í laugardalshöll í 
kvöld. Tryggvi var þó ekki í vafa um 
að íslenska liðið ætti möguleika á 
sigri. Hann sagði lykilinn að sigr-
inum vera baráttuna. „við þurfum 
að spila eins og við setjum leikinn 
upp. eins og vanalega þá erum við 
„underdogs“, við erum alltaf minna 
liðið. við þurfum að vinna okkur 
upp og vera ákveðnari en hitt liðið. 
rífa niður fráköstin og skjóta eins 
og það sé enginn morgundagur,“ 
sagði Tryggvi Snær Hlinason. 
astrosyr@365.is

Græði meira með landsliðinu
Tryggvi Snær Hlinason er aðeins tvítugur en á að baki 24 A-landsliðsleiki fyrir Ísland. Hann er bjartsýnn á möguleikana gegn Búlgaríu. FréTTABlAðið/AnTon Brink
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Draumamark Gylfa í miðri martröð Everton
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði glæsilegt mark fyrir Everton gegn Southampton í gær. Það dugði skammt því að stjóralaust lið Everton tapaði 4-1 og er í vondum málum.
fótbolti Í dag eru nákvæmlega 
fimm vikur síðan Ronald Koeman 
var látinn taka pokann sinn hjá 
Everton eftir 2-5 tap fyrir Arsenal 
á Goodison Park. Nú, fimm vikum 
síðar, er staða Everton engu skárri. 
Liðið er enn stjóralaust og tapar 
hverjum leiknum á fætur öðrum.

Í síðustu tveimur leikjum hefur 
Everton mátt þola auðmýkjandi 
töp fyrir Atalanta og Southampton. 
Ítalirnir komu á Goodison Park í 
Evrópudeildinni á fimmtudaginn og 
fóru heim með 1-5 sigur í farteskinu. 
Og í gær rúllaði Southampton yfir 
Everton, 4-1, á velli heilagrar Maríu.

Gylfi Þór Sigurðsson skoraði mark 
Everton og það var af dýrari gerð-
inni. Íslenski landsliðsmaðurinn lék 
þá á tvo varnarmenn Southampton 
og skaut boltanum í slána, stöngina, 
aftur í slána og inn og jafnaði metin 
í 1-1 á lokamínútu fyrri hálfleiks. 

Aldrei séð svona mark
„Ég hef aldrei séð mark þar sem 
boltinn fer þrisvar sinnum í tré-
verkið áður en hann fer inn. Því-
líkt mark,“ skrifaði Southampton-
hetjan Matt Le Tissier á Twitter. 
Það er maður sem veit sitthvað um 
falleg mörk enda skoraði hann þau 
nokkur á sínum tíma.

Mark Gylfa, sem var hans fyrsta 
fyrir Everton í ensku úrvalsdeild-
inni, var þó aðeins plástur á sárið 
því Southampton var miklu sterkari 
aðilinn í leiknum í gær. Hálfleiks-
tölurnar gáfu alls ekki rétta mynd 
af gangi mála.

Dusan Tadic kom Southamp-
ton yfir á 18. mínútu eftir frábæra 

Leikmaður helgarinnar
Raheem Sterling var maðurinn á bak við 
sigur Manchester City á nýliðum Hudders
field. Sterling fiskaði vítaspyrnuna sem 
Sergio Aguero jafnaði leikinn úr þegar 
seinni hálfleikur var nýhafinn og hann 
skoraði svo sigurmarkið á 84. 
mínútu. Sterling var besti 
maður vallarins á John 
Smith’s leikvanginum í 
Huddersfield og með sigur
markinu minnka vonir nágrannanna í 
Manchester United um að hægt sé að 
ná í hælana á City liðinu. Mark Sterlings 
var hans áttunda í ensku úrvalsdeildinni 
á tímabilinu og tólfta í öllum keppnum. 
Englendingurinn er nú þegar búinn að ná 
sínum besta árangri í markaskorun og eru 
aðeins átján leikir búnir af tímabilinu, en 
hann hefur aldrei áður skorað meira en 11 
mörk á tímabili. 

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Tvær mínútur voru 
komnar fram yfir 
venjulegan leiktíma 
þegar Mamadou 
Sakho skoraði sigur
mark Crystal Palace gegn Stoke á 
Selhurst Park. Undir stjórn Roys 
Hodgson hefur Palace rétt úr 
kútnum og er nú aðeins þremur 
stigum frá öruggu sæti.

Hvað kom á óvart? 
Stjóralaust lið West 
Brom fór á Wemb
ley og náði í stig 
gegn Tottenham. Gary 
Megson stýrði West Brom 
á laugardaginn og teiknaði upp 
sterkan varnarleik sem Totten
ham átti í miklum vandræðum 
með að brjóta niður. Harry Kane 
skoraði á endanum en West Brom 
getur vel við stigið unað.

Mestu vonbrigðin 
Everton fær þennan 
titil enn og aftur. 
Eftir frábært jöfn
unarmark Gylfa 
Þórs Sigurðssonar 
rétt fyrir lok fyrri hálfleiks voru 
vonir um að Everton næði að 
rétta úr kútnum. Liðið spilaði hins 
vegar hrikalega illa og var komið 
tveimur mörkum undir þegar 
korter var liðið af seinni hálfleik.

skyndisókn og sendingu Ryans 
Bertrand sem átti skínandi góðan 
leik eins og hinn bakvörðurinn, 
Cédric Soares. 

Bertrand lagði upp annað mark 
heimamanna fyrir Charlie Austin 
á 52. mínútu. Sex mínútum síðar 
skoraði Austin nánast alveg eins 
mark, með skalla eftir fyrirgjöf 
frá vinstri. Þremur mínútum fyrir 
leikslok skoraði Steven Davis, fyrir-
liði South ampton, svo fjórða markið 
með góðu skoti.

Dýrlingarnir eru vel spilandi en 
oftast nær mjög bitlausir. Fyrir leik-
inn í gær var liðið aðeins búið að 

skora níu mörk í 12 deildarleikjum. 
Stíflan brast hins vegar gegn Everton 
sem hefur nú fengið á sig 28 mörk 
í ensku úrvalsdeildinni, flest allra 
liða.

Hræðilegur varnarleikur
Everton hefur ekki náð að fylla 
skarðið sem Romelu Lukaku skildi 
eftir sig í framlínunni. Það er slæmt 
en til að bæta gráu ofan á svart kann 
liðið ekki lengur að verjast. 

Phil Jagielka og sérstaklega 
Ashley Williams hafa elst hratt, Mic-
hael Keane hefur valdið vonbrigð-
um eftir að hafa komið frá Burnley 

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 13. umferðar 2017-18

West Ham - Leicester 1-1
01 Marc Albrighton (8.), 11 Manuel Lanzini 
(45.).

Crystal Palace - Stoke 2-1
01 Xherdan Shaqiri (53.), 11 Ruben Loftus
Cheek (56.), 21 Mamadou Sakho (90+2.).

Man. Utd. - Brighton 1-0 
10 Lewis Dunk, sjálfsmark (66.). 

Newcastle - Watford 0-3
01 Will Hughes (19.,) 02 DeAndre Yedlin, 
sjálfsmark (45+1.), 03 Andre Gray (62.).

Swansea - Bournemouth 0-0 

Tottenham - West Brom 1-1
01 Salomon Rondon (4.), 11 Harry Kane 
(74.),

Liverpool - Chelsea 1-1
10 Mohamed Salah (65.), 11 Willian (85.).

Southampton - Everton 4-1
10 Dusan Tadic (18.), 11 Gylfi Þór Sigurðs
son (45.), 21 Charlie Austin (52.), 31 Charlie 
Austin (58.), 41 Steven Davis (87.).

Burnley - Arsenal 0-1
01 Alexis Sanchez, víti (92.).

Huddersfield - Man. City 1-2
10 Nicolás Otamendi, sjálfsmark (45+1.), 
11 Sergio Agüero, víti (47.), 12 Raheem 
Sterling (84.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man. City 13  12  1  0  42-8  37
Man. Utd. 13  9  2  2  28-6  29
Chelsea 13  8  2  3  24-11  26
Arsenal 13  8  1  4  23-16  25
Tottenham 13  7  3  3  21-10  24
Liverpool 13  6  5  2  25-18  23
Burnley 13  6  4  3  12-10  22
Watford 13  6  3  4  22-21  21
Brighton 13  4  4  5  13-14  16
S’ton 13  4  4  5  13-15  16
Huddersf. 13  4  3  6  9-19  15
Leicester 13  3  5  5  17-19  14
B’mouth 13  4  2  7  11-14  14
Newcastle 13  4  2  7  11-17  14
Stoke 13  3  4  6  16-26  13
Everton 13  3  3  7  13-28  12
West Brom 13  2  5  6  10-19  11
West Ham 13  2  4  7  12-26  10
Swansea 13  2  3  8  7-15  9
C. Palace 13  2  2  9  8-25  8

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum á Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Skoraði eina mark Everton 
sem steinlá fyrir South
ampton. Þetta var fyrsta mark Gylfa 
í deildinni á tímabilinu.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Var ekki með í 02 sigri á 
Nottingham Forest vegna 
meiðsla.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Kom inn á 73. mínútu í 
markalausu jafntefli við 
Sheffield Wednesday.

Aston Villa
Birkir Bjarnason
Var ekki í leikmannahóp 
Aston Villa sem sigraði 
Ipswich Town 20.

Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Spilaði allan leikinn í ótrú
legum 23 endurkomu
sigri á Hull City.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Var með bestu mönnum 
vallarins í tapi gegn 
Arsenal og átti besta færi 
Burnley í leiknum.

 Gylfi Þór Sigurðsson skoraði sitt fyrsta mark fyrir Everton í ensku úrvalsdeildinni þegar hann jafnaði metin á síðustu mínútum fyrri hálfleiks í leik liðsins gegn Southampton. Mark Gylfa var einkar glæsilegt, en boltinn fór í stöngina, slána, 
aftur í stöngina og að lokum í netið. Þetta var aðeins annað mark Gylfa á tímabilinu. NoRDiCPHoToS/GETTy
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lýsa upp myrkrið
Íslandsdeild Amnesty International og Serious business Agency standa fyrir 
gagnvirkri ljósainnsetningu á Hallgrímskirkju dagana 1. til 5. desember. mark-
miðið er að vekja athygli á stærsta árlega mannréttindaviðburði í heimi.  ➛2365.is



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

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 

Íslandsdeild Amnesty Inter
national og hugmyndastofan 
Serious Business Agency standa 

í sameiningu fyrir gagnvirkri ljósa
innsetningu á Hallgrímskirkju dag
ana 1. til 5. desember. Innsetningin 
ber nafnið Lýsum upp myrkrið 
og hefur það markmið, að sögn 
Bryndísar Bjarnadóttur herferða
stjóra Íslandsdeildar Amnesty 
Inter national, að vekja athygli á 
stærsta árlega mannréttindavið
burði í heimi sem kallast Bréf til 
bjargar lífi. „Þá fáum við hundruð 
þúsunda einstaklinga víða um 
heim til að grípa til aðgerða vegna 
einstaklinga og hópa sem sæta 
grófum mannréttindabrotum 
og þrýsta á stjórnvöld að gera 
umbætur. Aðalstöðvar Amnesty 
International velja árlega 10 til 
12 mál einstaklinga og hópa sem 
beittir eru grófum órétti og deildir 
samtakanna í yfir 150 löndum og 
landsvæðum hvetja almenning til 

að grípa til aðgerða vegna þeirra. 
Í ár berjumst við fyrir tíu ein
staklinga og hópa, allt baráttufólk 
fyrir mannréttindum, sem brotið 
er gegn en mannréttindabrot gegn 
mannréttindafrömuðum færast 
stöðugt í aukana um allan heim.“

Gagnvirk þátttaka
Þeir sem koma á ljósainnsetning
una geta tekið þátt í Bréf til bjargar 
lífi á gagnvirkan hátt, segir Bryndís. 
„Um leið og þeir taka þátt við Hall
grímskirkju og skrifa undir þessi 
tíu mál birtist nafn þeirra sem 
hluti af ljósainnsetningunni og logi 
á kerti sem varpað er á kirkjuna 
magnast. Þannig halda þeir sem 
taka þátt í ljósainnsetningunni 
loganum lifandi.“

Aðalmarkmið er hins vegar að fá 
fólk til að skrifa undir á vefsíðunni 
amnesty.is. „Það er mjög auðvelt 
og þægilegt að lesa þar upplýsingar 
um málin tíu og skrifa undir þau 
öll í einu. En þessi alþjóðlega 
samstaða og þrýstingur hundraða 
þúsunda um heiminn allan skiptir 
sköpum fyrir þá sem við vinnum 
fyrir. Og hann hefur áhrif. Við 
sjáum það á hverju ári að þetta 
getur skipt sköpum í lífi fólks. Sam

viskufangi er leystur úr haldi, fangi 
á dauðadeild er náðaður, pyndari 
er sóttur til saka og ómannúðlegri 
löggjöf er breytt.“

Spenna fram undan
Hugmyndin að ljósainnsetning
unni varð til í samstarfi við hug
myndastofuna Serious Business 
Agency sem staðsett er í Mün chen. 
„Þar áttum við fund með Helgu 
Ósk Hlynsdóttur, gleðigjafa og 
andlegum leiðtoga hugmynda
stofunnar. Undirbúningurinn er 
í fullum gangi og þetta er allt að 
taka á sig lokamynd. Við erum 
mjög spennt að upplifa þetta verða 
að veruleika.“

Hún segir starfsmenn Íslands
deildarinnar hafa sterka trú á 
verkefninu og að almenningur 
eigi eftir að leggja herferðinni Bréf 
til bjargar lífi lið sem verkefninu 
er ætlað að vekja athygli á. „Því 
hvetjum við alla til að grípa til 
aðgerða og þrýsta á stjórnvöld í 
máli þessara einstaklinga og hópa 
með því að mæta að Hallgríms
kirkju dagana 1. til 5. desember 
milli kl. 17 og 22 eða með því að 
fara á amnesty.is og skrifa undir 
málin tíu.“

Lýsum upp myrkrið: Magnús Sigurjón Guðmundsson, Bryndís Bjarnadóttir, Torfi Geir Jónsson, Anna Lúðvíksdóttir og 
Anna Dóra Valsdóttir. MYND/ERNIR
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Fyrir falleg heimili
Vasar · Diskar · Lampar · Pottar · Tesett · Myndir · o.m.fl.

Kínverskar gjafavörur

Ath! Eingöngu afgreitt fyrir hópa
Nánari upplýsingar á sjavarbarinn.is

fyrir hópa
Aðeins 3.900 kr. á mann! 

Öðruvísi Jólahlaðborð

Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

Rjómalöguð sjávarréttasúpa
Karrísíld
Rússnesk rauðrófusíld
Grafinn lax og karfi
Tvíreykt sauðahangikjöt

Forréttir

Jólalambakótilettur í raspi
Grillsteikt lambalæri bernaise
Dönsk purusteik
Allt góða og hefðbundna meðlætið

Aðalréttir

Hjónabandssæla
Ís og ávextir

Eftirréttir

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Framhald af forsíðu ➛

Allt það  
helsta úr heimi 
TÍSKUNNAR  
á einum stað
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Heimili fasteignasala kynnir í 
einkasölu: Skaftahlíð 13 – mikið 
endurnýjuð efri sérhæð ásamt 
risi. Þrennar svalir.

Eignin skiptist í hæðina sem er 
146,8 fm, risið sem er 16,8 fm 
og bílskúrinn sem er 23,1 fm. 

Sérinngangur er inn í íbúðina og er 
gengið upp stiga með kókosteppi. 
Komið er inn í stórt og bjart hol 
með góðum fataskápum, gengið út 
á svalir í vestur. Stór og björt stofa, 
við hlið stofunnar er stór borðstofa 
með útgengi á svalir í suður. Falleg 
frönsk hurð skilur að stofurnar. 
Rúmgott bjart eldhús með fallegri 
hvítri innréttingu og góðri borðað-
stöðu. Við hliðina á eldhúsinu er 
lítið þvottahús.

Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, 
falleg innrétting, hornbaðkar með 
innbyggðum sturtuhaus yfir. Stórt 
hjónaherbergi með stórum skápum, 
útgengi á svalir í austur.

Tvö barnaherbergi með fata-
skápum. Gólf á hæðinni eru að mestu 
lökkuð. Úr holinu er bráðabirgðastigi 
upp í risið sem er um það bil tilbúið 
til innréttinga, þar er hol, tvö her-
bergi og geymsla. Risið hefur marga 

notkunarmöguleika og er nýtanlegur 
gólfflötur mun stærri en skráðir fer-
metrar. Eigninni fylgir bílskúr.

Lagður hefur verið hiti í gólfin á 
hæðinni. Skipt var um allt rafmagn og 
rofa á hæðinni og einnig sett ný raf-
magnstafla. Baðherbergi allt endur-
nýjað. Eldhús og tæki endurnýjuð. 
Settir nýir fataskápar og innihurðir. 
Lagðar lagnir fyrir nýtt baðherbergi 

í risi. Búið að endurnýja frárennsli út 
í brunn. Gler endurnýjað að hluta. 
Dren endurnýjað við húsið. Húsið 
múrviðgert að utan. Ljósleiðari er 
kominn í húsið. 

Frekari upplýsingar veitir Finnbogi 
Hilmarsson, fasteignasali, finnbogi@
heimili.is

Falleg hæð í Hlíðunum
Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

Sigurður Samúelsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312 

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is  
sími 770 0309 

Andri Sigurðsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Þórey Ólafsdóttir 
Löggiltur fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Sveinn Eyland 
Löggiltur fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast. 
kol@landmark.is sími 
512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson 
Í námi til lögg og eigandi 
bo@landmark.is 
sími 661 7788 

Ingibjörg Agnes Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 
inga@landmark.is 
sími 897 6717 

Eggert Maríuson 
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa / skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún Diljá Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa / í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 
asdis@landmark.is 
sími 895 7784 

- LANDMARK og SMÁRINN sameinast -
Reynslumikið starfsfólk, sem býr að viðamikilli þekkingu á markaði stillir saman krafta 

sína og úr verður ein öflugasta stofa landsins.

Við samrunann myndast öflug liðsheild sem stefnir ótrauð að aukinni skilvirkni og 
framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini, jafnt seljendur sem kaupendur. 
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson  
Í námi til lögg. /eigandi 
bo@landmark.is  
sími 661 7788 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
Skrifstofustjóri

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

Bústaðarvegur - Neðri sérhæð
Falleg 3-4 herbergja 85 fm. íbúð á 1. hæð í tvíbýli 
við Bústaðaveg, sérinngangur. Góður garður og 
sólpallur.   Gæludýr leyfð, góð staðsetning. 
Upplýsingar gefur Gunnlaugur 617 5161.

Fálkagata 22 - 6 herb. með sér inngangi.
Falleg um 150 fm íbúð á tveimur hæðum með 5 
herb. Á neðri hæð eru 3 herb., stofa, eldhús  og 
baðherb. Á efri hæð eru 2 herb. og snyrting. Efri 
hæðin er að hluta til undir súð og nýtanlegir fm því 
fleiri en uppgefinn fm fjöldi gefur til kynna.   
Nánari uppl. veitir Brynjólfur, S: 896-2953.

Miklabraut 72 - 2ja herb.
Töluvert endurnýjuð um 65 fm íbúð á 1. hæð.  
Íbúðin snýr að stærstum hluta frá Miklubraut í 
suður.  Rúmgott herbergi og björt suður stofa. 
Nýlegt eldhús og tæki. Íbúðin er laus strax. 
Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Kóngsbakki 2, 3ja herbergja. 
Vel skipulögð og björt 87 fm þriggja herbergja íbúð 
á annari hæð með stórum suðursvölum. Þvottahús 
innan íbúðar. Mjög snyrtileg sameign. Rúmgóð 
geymsla í sameign. Verð 33,7 millj.  
Nánari upplýsingar gefur Jón í síma 777-1215. 
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:15-
17:45.

Lindargata - 4 - 5 herb.
Falleg 4-5 herb. 117,7 fm íbúð á tveimur hæðum. 
Á efri hæð eru tvær stofur, eldhús, baðherb.& 
rúmgott herb. og á þeirri neðri er gott hol, tvö góð 
herb. og gestabað. Eigninni fylgir fallegur garður, 
sérstæður bílskúr og sér bílastæði. 
Opið hús í dag kl. 16:30 - 17:00. 
Nánari uppl. veitir Brynjólfur, 896-2953. 

Dalaland 7 - 3 herb 
Falleg 3ja herbergja íbúð með stórum svölum til 
suðurs og útsýni á þessum eftirsótta stað í Foss-
vogi.  Stutt í  barna- og leikskóla ásamt verslun, 
þjónustu, gönguleiðum og íþróttaaðstöðu.  Laus 
við kaupsamning. 
Nánari uppl. veitir Hafdís Una, 6998217. 
Opið hús í dag kl 17:15-17:45.  

Efstasund -  Efri sérhæð 
Hér er tækifæri! Efri sérhæð og ris í tvíbýlishúsi 
ásamt möguleika á bílskúr. Húsið stendur á stórri 
lóð fyrir ofan götu. Eignin þarfnast lagfæringa að 
innan sem utan.   V. 39,5m.   
Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30.  
Uppl veitir Bogi 6993444.

Framnesvegur - 3ja herb.
Björt og notarleg 53 fm risíbúð í gamla Vestur-
bænum.  1-2 svefnherbergi og bjartar stofur með 
útgang á svalir í suður.  Getur losnað fljótlega.  
V. 34,9 m.   
Uppl. veitir Bogi 6993444.

Bragagata 33 Sérbýli
Gott um 130 fm sérbýli með miklum möguleikum, 
2 hæði auk óskráðum kjallara og ris. 5-6 herbergi, 
möguleiki að skipta eigninni niður, góður garður. 
Upplýsingar gefur Gunnlaugur s. 617 5161. 
Verð 62 millj.  
Opið hús á morgun Þriðjudag milli 17:15 og 
17:45.

Reiðvað 7 - 4ra herb. Laus íbúð -  Pantið skoðun 
Við kynnum til sölu 4ra herbergja bjarta endaíbúð 
á efstu hæð. Stórar hellulagðar svalir, aukin lofthæð 
og mikið útsýni. Eignin er með sérinngangi og 
henni fylgir stæði í bílskýli. 
Laus til afhendingar.  
Pantið skoðun á skrifstofu.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

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

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

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

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

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

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

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

Háholt 14, Mosfellsbær 
• Sími: 588 5530 
• berg@berg.is - www.berg.is 
• GSM 897 0047

Heimili, fasteignasala er með hæð til sölu við Skaftahlíð. Hæðin hefur verið 
mikið endurnýjuð.



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

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

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til 
lögg. fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA 
VILBERGSDÓTTIR
lögfræðingur / nemi til 
lögg. fasteignasala
Sími 535 1002

Vorum að fá í sölu góða 60 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð (ekki 
kjallari ) í 4ra íbúða húsi. Sérinngangur. Íbúðin er nýmáluð og er laus. 

SOGAVEGUR, 101 REYKJAVÍK

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

31.9M

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 17:30-18:00. Falleg og björt 67 
fm íbúð á 4 hæð í fallega lyftuhúsi. Parket og góðar innréttingar. 
Yfirbyggðar suðursvali. Laus fljótlega. Húsvörður.

SNORRABRAUT 56B - FYRIR 55+

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

35.9M

OPIÐ HÚS

197 fm einbýli neðst í hverfinu með óhindruðu aðgengi að göngustígum 
og útivistarsvæðum. Rúmgóð stofa með mikilli lofthæð og vönduðum 
innréttingum. Eigandi hefur áhuga á skiptum á 4.herb íbúð í Grafarvogi.

LOGAFOLD 66, 112 GRAFARVOGI

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

78.9M

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. nóv. kl. 12:00-12:30. Vönduð 3ja herb. íbúð á 
15. hæð. til norðurs, vesturs og suðurs, skiptist í borðstofu, setustofu, bókastofa, 
tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, gestasnyrting og þvottahús. 

VATNSSTÍGUR 16-18, 101 RVK

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 17:30-18:00. 92,7 fm. íbúð við 
Ársali 3, Kópavogi. Íbúðin er á jarðhæð og skiptist í anddyri, stofu, 
eldhús, 2 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Pallur til suðurs.

ÁRSALIR 3, 201 KÓPAVOGUR

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. nóv. kl. 17:00-17:30. 103,2 fm. Íbúð sem 
skiptist í anddyri og hol, stofu, eldhús, fataherbergi, baðherbergi, 
þvottaherbergi og 3 svefnherbergi. Tvennar svalir í suður og norður.

VESTURBERG 118, 109 REYKJAVÍK

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. nóv. kl. 17:30-18:00. Vorum að fá í einkasölu fallegt einbýlishús á einni hæð, 
skráð 210 fm auk 36 fm bílskúr, samtals 246 fm. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og stendur á góðum 
stað við Miðbrautina. Eignin er í ágætu ástandi en er nokkuð upprunanleg.

MIÐBRAUT 29, 170 SELTJARNARNES

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

94.9M

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 18:00-19:00. Glæsilegt einbýli með aukaíbúð á besta stað í Garðabæ. 
Húsið er frábærlega hannað og í alla staði afar vandað en er ekki fullbúið.

EIKARÁS 1, 210 GARÐABÆR

ÓLAFUR 663 2508 / JÓHANNA 662 1166

129M

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 17:30-18:00. Falleg, mikið 
endurnýjuð  61.6 fm 2ja herbergja íbúð á 8.hæð (efstu hæð) með stórum 
svölum sem vísa til austurs. Útsýni  yfir Vatnsenda og til Bláfjalla og Esju.

ORRAHÓLAR 7, 111 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

29.9M

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. nóv. kl. 17:30-18:00. Virkilega falleg 128,1 
fm.  3-4ra herbergja íbúð á 2.hæð með gríðarmiklu útsýni til suðurs, 
yfir Elliðavatn og til Bláfjalla. Íbúðin er rúmgóð, björt og falleg.

KAMBAVAÐ 1-3, 110 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

61.9M

OPIÐ HÚS

85.9M

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 18:30-19:00. Virkilega vönduð 
og falleg 3ja herbergja íbúð á 1.hæð með palli til suðurs neðst í 
Fossvoginum. Íbúðin sem er glæsileg í alla staði.

SKÓGARVEGUR 14, 103 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast-
mark.is

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 83,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. 
sér geymslu og með sameiginlegum inngangi í 
þríbýlishúsi við Seljaveg. Samliggjandi rúmgóðar 
stofur með stórum gluggum til suðurs. Einfalt 
að nýta aðra stofuna sem svefnherbergi. Nýleg 
gólfefni eru á íbúðinni og rafmagnstafla og raflagnir 
hafa verið endurnýjaðar. Baðherbergi endurnýjað 
fyrir um 2 árum síðan og eldhús er endurnýjað 
að hluta. Ljósleiðari er tengdur í íbúð. Afar fallegt 
útsýni til norðurs út á sundin. 

Verð 38,5 millj.

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 18.15 – 18.45  
Virkilega falleg og vel skipulögð 114,8 fm. íbúð 
með glæsilegu útsýni á 8. hæð auk sér geymslu 
í kjallara og bílskúrs í þessu eftirsótta húsi fyrir 
eldri borgara við Grandaveg 47. Eignin hefur verið 
þó nokkuð endurnýjuð á sl árum, m.a. var lagt 
nýtt massívt eikarparket á íbúðina, baðherbergi 
endurnýjað með bæði baðkari og sturtu auk þess 
sem þvottaherbergi var endurnýjað. Yfirbyggðar 
flísalagðar svalir.  Á efstu hæð hússins er sam-
eiginlegur matsalur þar sem boðið er uppá heitan 
mat í hádeginu alla daga.  Húsvörður er í húsinu. 
Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega. 

Verð 64,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt arkitektateiknað 201,1 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum með innb. 26,6 fm. bílskúr. Allar 
innréttingar eru hvítar sprautulakkaðar og úr rauð-
eik. Gólfefni eru Mustang flísar og massívt parket 
úr rauðeik. Allar innihurðir extra háar. Mikið er lagt 
í lýsingu og rafkerfi hússins. Glergólf er á stigapalli 
og að hluta til í hjónaherbergi. Gólfsíðir gluggar í 
stofum, eldhúsi og að hluta til á efri hæð hússins.  
Aukin lofthæð er á báðum hæðum hússins. Húsið 
stendur á 437,5 fm.  lóð með harðviðar veröndum, 
skjólveggjum og hellulagðri innkeyrslu og stétt.  
Þaksvalir eru út af efri hæð hússins. Húsið er 
teiknað að innan og utan af Gunnari Páli Krist-
inssyni arkitekt hjá RÝMA arkitektum. Laus til 
afh. við kaupsamning.       Verð 74,9 millj.

Seljavegur 15. 3ja herbergja íbúð. Laus strax. 

Grandavegur 47. 3ja herbergja útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt bílskúr.

Blómvellir 6 – Hafnarfirði. Glæsilegt einbýlishús.

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 112,6 fm. endaíbúð á 4. hæð að 
meðt. 18,0 fm. bílskúr, í góðu fjölbýlishúsi við 
Austurberg. Stórar svalir til suðurs sem eru yfir-
byggðar að hluta. Eldhús hefur verið endurnýjað. 
Glæsileg eldhústæki og nýlegur tvöfaldur kæli-
skápur fylgir. Þrjú svefnherbergi. Rúmgóð stofa 
með stórum gluggum til suðurs. 

Sameign er snyrtileg og hefur fengið gott viðhald 
nýlega. 

Verð 35,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45  
52,2 fm. 3ja herbergja risíbúð í nýlega báru-
járnsklæddu fjórbýlishúsi við Grettisgötu. Stórar 
flísalagðar svalir til suðurs út af eldhúsi/borðstofu.  
Eldhús er opið við borðstofu með nýlega lökkuðum 
innréttingum. Setustofa með stórum kvisti. Tvö 
svefnherbergi. 

Stigahús er nýlega teppalagt og málað, mjög 
snyrtilegt og sameiginlegt með tveimur öðrum 
íbúðum. 

Verð 33,9 millj.

Austurberg 2. 4ra herbergja endaíbúð ásamt bílskúr.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45  
Björt og falleg 178,5 fm. 5-6 herbergja efri sérhæð 
að meðt. 28,8 fm. bílskúr í fjórbýlishúsi á við Soga-
veg. Hæðin er vel skipulögð með stórum gluggum 
sem einkenna hæðina. Tvö baðherbergi eru á 
hæðinni. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, möguleiki 
á fimmta herberginu. Rúmgóðar suðvestursvalir. 
Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð m.a. 
nýlega sprautulökkuð innrétting í eldhúsi, dregið 
nýtt rafmagn og gestasalerni endurnýjað. Gólf eru 
með sjónfloti. Góð aðkoma er að bílskúr og húsinu 
frá lokuðum botnlanga við Rauðagerði.

Verð 64,9 millj.

Mjög gott 469,0 fm. atvinnuhúsnæði á 3. hæð, 
götuhæð Krókhálsmegin, í lyftuhúsi að Krókhálsi 
5G. Möguleiki er að setja tvær góðar innkeyrsludyr 
í húsnæðið en í dag eru tvær inngöngudyr. Eignin 
skiptist í anddyri, opið stórt sýningarrými með 
harðparketi á gólfi, þrjú salerni, kaffistofu með 
hvítum innréttingum og tvær geymslur. Kaffistofan 
er um 30 fermetrar og er ekki inni í fermetratölu 
eignarinnar. Á millilofti er stór salur með dúklögðu 
gólfi og rúmgott fundarherbergi með dúk á gólfi, 
bæði með góðri ofanbirtu.  

Malbikað stórt bílaplan með fjölda bílastæða 
og gott athafnasvæði.

Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög falleg og þó nokkuð endurnýjuð 79,7 fm. 
íbúð á 2. hæð í fjórbýlishúsi að meðt. sér geymslu 
á baklóð. Íbúðin er mjög björt með fallegri glugga-
setningu, aukinni lofthæð og fallegum gifslistum 
í loftum að hluta.  Tvö stór herbergi. Rúmgóð og 
björt stofa.Rafmagnstafla og raflagnir hafa verið 
endurnýjaðar og ljósleiðari er kominn inn í íbúðina. 
Geymslan er á bakóð. 
Staðsetning á rólegum stað nærri miðborginni 
þaðan sem stutt er í leikskóla, skóla, Sundhöll 
Reykjavíkur, verslanir og aðra þjónustu.

Verð 37,9 millj.

Sogavegur 101. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

Krókháls –  469 fermetra atvinnuhúsnæði

Njálsgata 85. Góð 3ja herbergja íbúð.Grettisgata 44a. 3ja herbergja risíbúð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 90,0 fm. kjall-
araíbúð með sérinngang á þessum eftirsótta stað 
við Grenimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist 
í forstofu, hol, tvö herbergi, stofu, eldhús með ljósri 
innréttingu og baðherbergi. Búið er að endurnýja 
m.a. eldhús að hluta, baðherbergi, gólfefni að 
hluta, raflagnir og töflu. Að utan er nýlega búið 
að steina allt húsið uppá nýtt og flota tröppur. 
Geymsla innan íbúðar. 

Verð 43,9 millj.

Grenimelur 13. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 231,4 fm. 
einbýlishús á þremur pöllum með mjög rúmgóðum 
íbúðarherbergjum á neðsta palli með sjónvarps-
holi og baðherbergi, sem hægt væri að nýta sem 
aukaíbúð. Húsið var mjög mikið endurnýjað hið 
innra árið 2009. Þá var m.a. efsti pallur algjörlega 
endurnýjaður með nýju og vönduðu sérsmíðuðu 
eldhúsi, nýjum gólfefnum og nýrri gestasnyrtingu 
og baðherbergi.  Rúmgóð stofa með arni. 
Borðstofa með útgengi á verönd. Sjónvarps-
stofa. Fjögur svefnherbergi.  Eignin stendur á 
frábærum stað innst í götu við opið svæði við 
Staðarsel. Tyrfð baklóð og stórar og skjólsælar 
verandir auk fallegs gróðurs.

 Verð 79,9 millj. 

Staðarsel 5. Vel staðsett einbýlishús við opið svæði.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá  
- Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.
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Bjartar litlar og meðalstórar íbúðir! 2ja – 5 herbergja! Íbúðir fyrir breiðan hóp kaupenda! 
Vandaðar innréttingar og heimilistæki. Gluggafletir í stofurými eru stórir og gólfsíðir. Mikið 
útsýni úr nær öllum íbúðum. Gólfhiti, svalalokanir og mynddyrasímar fylgja öllum íbúðum.

Bílastæði í bílakjallara fylgja stærri íbúðum. Í hverfinu verða skjólgóðir garðar og nútíma-
legt og hlýlegt íbúðarhverfi!

Hönnuðir/arkitekar: T.ark, Teiknistofan arkitektar ehf. 
Byggingaraðili: Skuggi 4 ehf.

NÝJ AR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Í SÍMA

520 9595

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Klapparstígur 3    101 Reykjavík 38.900.000

Björt 2ja herbergja íbúð á annarri hæð í snyrtilegu  lyftuhúsi ásamt sérmerktu 
stæði í lokaðri bílageymslu.  Íbúðin skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, stofu, 
eldhús og rúmgott svefnherbergi. Gólfefni eru parket og flísar. Húsvörður.  Íbúðin 
er laus til afhendingar.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 62,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 17.30-18.00

Andrésbrunnur 5    113 Reykjavík 39.900.000

Falleg og rúmgóð 3ja herb íbúð með suðursvölum á efstu hæð með lyftu. 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir með. Íbúðin sjálf er skráð 96,1 fm. og skiptist í 
stofu,borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Þetta er 
góð fjölskylduíbúð í snyrtilegu lyftuhúsi. Stutt er í skóla, leikskóla og út í fallega 
náttúru. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 96,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv.  kl. 17:30-18:00

Mánastígur 4    220 Hafnarfirði 57.900.000

VIRKILEGA FALLEG, SKEMMTILEG OG MIKIÐ ENURNÝJUÐ 
ÍBÚÐARHÆÐ OG RIS Í ÞRÍBÝLISHÚSI Á GÓÐUM STAÐ RÉTT VIÐ 
TJÖRNINA Í HAFNARFIRÐI. 
Á aðalhæð er opin stofa/borðstofa/eldhús, baðherbergi, þvottahús 
og 2 svefnherbergi, allt endurnýjað á síðustu 6-8 árum. Nýlegar og 
rúmgóðar suðursvalir. Sérsmíðaður hringstigi liggur upp á efri hæð þar 
sem er eitt stórt rými (nýtt sem hjónaherbergi) og annað svefnherbergi. 
Geymslurými undir súð. 
     
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 5     Stærð: 180,2 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 17:30-18:00

Blikanes 7  210 Garðabæ

Verð: 145.000.000

Vel skipulagt fjölskylduhús á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr við sjávarsíðuna á Arnarnesi. 
Einstaklega fallegur og vel hannaður garður af Stanislas Bohic frá 2006 með heitum potti og útisturtu. 
Nýyfirfarið lofthitunarkerfið í eigninni.  Rafmagnstafla endurnýjuð og endurnýjað járn á þaki. Efri hæð: 
Hjónaherb. með fataherb. innaf, 2 svefnherb., sjónvarpsherb. ,gestasalerni og baðherb., stofa með 
gólfsíðum gluggum, borðstofa og rúmgott eldhús ásamt þvottahúsi-útgengi. Neðri hæð-sérinngangur: 
Tvö svefnherb,  stórt stofurými, baðherb. og tvær geymslur. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 8     Stærð: 376,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. nóv. kl. 17.30-18:00

Berjarimi 36    112 Reykjavík

*Afhendist við kaupsamning*Björt 3ja herb. endaíbúð á 2.hæð með sérinngangi, 
neðst í rólegum botnlanga. Fallegt útsýni. Gluggar á þrjá vegu. Geymsluloft yfir 
allri íbúðinni. Þvottahús innan íbúðar. Frá stofu eru svalir í suðvestur. Göngustígur 
liggur beint í Rimaskóla frá hverfinu.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 89,0 m2      

36.500.000

PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416

Hlíðarhjalli 74    200 Kópavogi

Fjögurra herbergja,  rúmgóð og falleg íbúð á frábærum stað með vítt og mikið 
útsýni. Íbúðin er á 3. hæð í suðvesturenda hússins með glugga til suðurs og 
vesturs. Stórar suður svalir með útgengi bæði úr stofu og svefnherbergi. Svefn-
herbergin þrjú og baðið, með glugga, liggja að sama gangi og mynda aðskilda 
svefnálmu. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 4     Stærð: 151,0 m2        Bílskúr: 28,8 m2      

49.900.000

PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416

Barónsstígur 61    101 Reykjavík

Rúmgóð, björt og einkar notaleg 3ja herbergja íbúð á frábærum stað í göngufjarlægð 
frá hringiðu miðbæjarins. Íbúðin er á 3. hæð og er ótrúlegt útsýni úr henni.  Íbúðin 
tekur afar vel á móti og er hlýleg og snotur. Hún hefur verið nokkuð uppfærð og 
haldið við án þess að eyða upphaflegum sérkennum.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3     Stærð: 71,6 m2      

35.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl 17:30-18:00

Laugarnesvegur 94    105 Reykjavík 39.900.000

Gott skápa og skúffupláss er í eldhúsi. Baðherbergið er með flísum á 
veggjum og dúk á gólfi, innrétting er undir vaski og shandklæðakápur 
þar við hliðina á, stór sturtuklefi og salerni.Stofan er björt og rúmar 
bæði setustofu og borðstofu. plastparketi á gólfi. Góðar svalir eru út 
frá stofunni sem eru flísalagðar.Svefnherbergin eru eru þrjú, tvö barna-
herbergi og hjónaherbergi. Í hjónaherbergi er rúmgóður fataskápur.
     
Upplýsingar veitir Þorsteinn  fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 90 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv kl.17:30-18:00

Langalína 34    210 Garðabæ 79.900.000

Glæsileg PENTHOUSE íbúð á 3ju og efstu hæð í góðu fjölbýlishúsi 
með lyftu í sjálandinu í Garðabæ. Glæsilegar innréttingar, falleg gólfefni, 
hátt til lofts í stofu, suður-svalir. Íbúðin er 4ra herbergja með geymslu í 
sameign 10,7fm, ásamt stæði í bílakjallara merkt B009. Íbúðin skiptist 
í tvö svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi 
ásamt aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu með útgengi út á 
góðar suður svalir. 

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 148,6 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. nóv kl.17:30-18:00

Sjávargata 36     225 Garðabæ 84.600.000

Endurnýjað og glæsilegt einbýlishús á enda-lóð, skráð 1.140fm með 
miklu sjávarútsýni. Húsið skiptist í forstofu, gestasalerni með sturtu. 
Rúmgóðu aðalrými, stofa, borðstofa og eldhús. Rennihurð út á stóra 
vestur-verönd. 3 svefnherbergi með fataskápum, þvottaherbergi, 
flísalagt með góðri innréttingu og rými fyrir þvottavél og þurkara. Útgengi 
er úr þvottaherbergi út í garð. Baðherbergi er flisalagt í hólf og gólf með 
stórum sturtuklefa, innréttingu og góðum gluggga með opnanlegu 
fagi. Bílskúr er skráður 47fm og er í dag með tvo herbergi, forstofu 
og baðherbergi, hentugt sem lítil íbúð. Auk þess er geymsluherbergi í 
bílskúr.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 164 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 17.00-17.30 

Kaldakinn 12    220 Hafnarfjörður 69.900.000

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað einbýlishús.Stór garður með 
heitum potti og veröndum úr harðviði. Búið að endurnýja  lagnir, 
rafmagn, þak, glugga og gler að mestu leyti og endursteina húsið. 
Aðkoma er falleg með stóru hellulögðu bílaplani. Að innan er 
nánast allt uppgert,  Eldhús er með endurnýjaðri innréttingu og 
stofa og borðstofa eru með plankaparketi á gólfi. Baðherbergi eru 
2 og svefnherbergin 6. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 181,4 m2

KYNNUM ÍBÚÐIR Í NÝJU FJÖLBÝLISHÚSI MEÐ LYFTU OG BÍLAGEYMSLU Í MIÐBÆ GARÐABÆJAR.
AÐEINS TVÆR 3JA HERBERGJA ENDA-ÍBÚÐI ÓSELDAR! ÍBÚÐ 206 OG 306. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar en án gólfefna utan við 
gólfefni í votrými. Ál-tré gluggakerfi með K-gleri. Mynddyrasími fylgir hverri íbúð. Aukin lofthæð á 3ju hæð. Gott útsýni úr íbúðunum! 
Schmidt innréttingar frá Parka, AEG eldhústæki og Grohe blöndunartæki. Stutt í alla þjónustu í miðbænum. Í kjallari eru séreignageymslur og 
bílastæði sem fylgja hverri íbúð. Á jarðhæð verða verslanir og veitingarekstur. Húsið er einangrað og klætt að utan.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í síma 820 2222

GLÆSILEG 
NÝBYGGING

GARÐATORG 6
210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAGINN 27 NÓVEMBER 
KL.18:30-19:00

Hafdís
Sölustjóri 
820-2222 

AÐEINS 2

ÍBÚÐIR 

EFTIR

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Hátún 8    105 Reykjavík 39.900.000

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi á þessum eftirsóttastað 
miðsvæðis í borginni. Um er að ræða íbúð í einni af Sigvaldablo-
kkunum vinsælu.  Húsið státar af einum af aðalsmerkjum Sigvalda 
en það hefur þá sérstöðu að allar íbúðir eru með glugga í þrjár áttir 
og eykur það  á gæði íbúðarinnar. Rafstýrð útihurð við aðalinn-
gang. Íbúðin er með þremur svefnherbergjum og rúmgóðri stofu.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 89,2 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Grundarstígur 24    101 Reykjavík 39.900.000

Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á einum allra  besta stað 
í borginni. Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði. Íbúðin er rúmgóð með góðu opnu 
alrými fyrir stofu og eldhúsi. Búið er að endurnýja gólfefni, hurðar, innréttingar, 
eldhústæki ofl. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 

Herbergi: 2     Stærð: 69,1 m2

Fyrstu íbúðir 
verða afhentar
sumarið 2018

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is
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Bjartar litlar og meðalstórar íbúðir! 2ja – 5 herbergja! Íbúðir fyrir breiðan hóp kaupenda! 
Vandaðar innréttingar og heimilistæki. Gluggafletir í stofurými eru stórir og gólfsíðir. Mikið 
útsýni úr nær öllum íbúðum. Gólfhiti, svalalokanir og mynddyrasímar fylgja öllum íbúðum.

Bílastæði í bílakjallara fylgja stærri íbúðum. Í hverfinu verða skjólgóðir garðar og nútíma-
legt og hlýlegt íbúðarhverfi!

Hönnuðir/arkitekar: T.ark, Teiknistofan arkitektar ehf. 
Byggingaraðili: Skuggi 4 ehf.

NÝJ AR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Í SÍMA

520 9595

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Klapparstígur 3    101 Reykjavík 38.900.000

Björt 2ja herbergja íbúð á annarri hæð í snyrtilegu  lyftuhúsi ásamt sérmerktu 
stæði í lokaðri bílageymslu.  Íbúðin skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, stofu, 
eldhús og rúmgott svefnherbergi. Gólfefni eru parket og flísar. Húsvörður.  Íbúðin 
er laus til afhendingar.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 62,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 17.30-18.00

Andrésbrunnur 5    113 Reykjavík 39.900.000

Falleg og rúmgóð 3ja herb íbúð með suðursvölum á efstu hæð með lyftu. 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir með. Íbúðin sjálf er skráð 96,1 fm. og skiptist í 
stofu,borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Þetta er 
góð fjölskylduíbúð í snyrtilegu lyftuhúsi. Stutt er í skóla, leikskóla og út í fallega 
náttúru. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 96,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv.  kl. 17:30-18:00

Mánastígur 4    220 Hafnarfirði 57.900.000

VIRKILEGA FALLEG, SKEMMTILEG OG MIKIÐ ENURNÝJUÐ 
ÍBÚÐARHÆÐ OG RIS Í ÞRÍBÝLISHÚSI Á GÓÐUM STAÐ RÉTT VIÐ 
TJÖRNINA Í HAFNARFIRÐI. 
Á aðalhæð er opin stofa/borðstofa/eldhús, baðherbergi, þvottahús 
og 2 svefnherbergi, allt endurnýjað á síðustu 6-8 árum. Nýlegar og 
rúmgóðar suðursvalir. Sérsmíðaður hringstigi liggur upp á efri hæð þar 
sem er eitt stórt rými (nýtt sem hjónaherbergi) og annað svefnherbergi. 
Geymslurými undir súð. 
     
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 5     Stærð: 180,2 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 17:30-18:00

Blikanes 7  210 Garðabæ

Verð: 145.000.000

Vel skipulagt fjölskylduhús á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr við sjávarsíðuna á Arnarnesi. 
Einstaklega fallegur og vel hannaður garður af Stanislas Bohic frá 2006 með heitum potti og útisturtu. 
Nýyfirfarið lofthitunarkerfið í eigninni.  Rafmagnstafla endurnýjuð og endurnýjað járn á þaki. Efri hæð: 
Hjónaherb. með fataherb. innaf, 2 svefnherb., sjónvarpsherb. ,gestasalerni og baðherb., stofa með 
gólfsíðum gluggum, borðstofa og rúmgott eldhús ásamt þvottahúsi-útgengi. Neðri hæð-sérinngangur: 
Tvö svefnherb,  stórt stofurými, baðherb. og tvær geymslur. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 8     Stærð: 376,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. nóv. kl. 17.30-18:00

Berjarimi 36    112 Reykjavík

*Afhendist við kaupsamning*Björt 3ja herb. endaíbúð á 2.hæð með sérinngangi, 
neðst í rólegum botnlanga. Fallegt útsýni. Gluggar á þrjá vegu. Geymsluloft yfir 
allri íbúðinni. Þvottahús innan íbúðar. Frá stofu eru svalir í suðvestur. Göngustígur 
liggur beint í Rimaskóla frá hverfinu.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 89,0 m2      

36.500.000

PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416

Hlíðarhjalli 74    200 Kópavogi

Fjögurra herbergja,  rúmgóð og falleg íbúð á frábærum stað með vítt og mikið 
útsýni. Íbúðin er á 3. hæð í suðvesturenda hússins með glugga til suðurs og 
vesturs. Stórar suður svalir með útgengi bæði úr stofu og svefnherbergi. Svefn-
herbergin þrjú og baðið, með glugga, liggja að sama gangi og mynda aðskilda 
svefnálmu. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 4     Stærð: 151,0 m2        Bílskúr: 28,8 m2      

49.900.000

PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416

Barónsstígur 61    101 Reykjavík

Rúmgóð, björt og einkar notaleg 3ja herbergja íbúð á frábærum stað í göngufjarlægð 
frá hringiðu miðbæjarins. Íbúðin er á 3. hæð og er ótrúlegt útsýni úr henni.  Íbúðin 
tekur afar vel á móti og er hlýleg og snotur. Hún hefur verið nokkuð uppfærð og 
haldið við án þess að eyða upphaflegum sérkennum.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3     Stærð: 71,6 m2      

35.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl 17:30-18:00

Laugarnesvegur 94    105 Reykjavík 39.900.000

Gott skápa og skúffupláss er í eldhúsi. Baðherbergið er með flísum á 
veggjum og dúk á gólfi, innrétting er undir vaski og shandklæðakápur 
þar við hliðina á, stór sturtuklefi og salerni.Stofan er björt og rúmar 
bæði setustofu og borðstofu. plastparketi á gólfi. Góðar svalir eru út 
frá stofunni sem eru flísalagðar.Svefnherbergin eru eru þrjú, tvö barna-
herbergi og hjónaherbergi. Í hjónaherbergi er rúmgóður fataskápur.
     
Upplýsingar veitir Þorsteinn  fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 90 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv kl.17:30-18:00

Langalína 34    210 Garðabæ 79.900.000

Glæsileg PENTHOUSE íbúð á 3ju og efstu hæð í góðu fjölbýlishúsi 
með lyftu í sjálandinu í Garðabæ. Glæsilegar innréttingar, falleg gólfefni, 
hátt til lofts í stofu, suður-svalir. Íbúðin er 4ra herbergja með geymslu í 
sameign 10,7fm, ásamt stæði í bílakjallara merkt B009. Íbúðin skiptist 
í tvö svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi 
ásamt aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu með útgengi út á 
góðar suður svalir. 

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 148,6 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. nóv kl.17:30-18:00

Sjávargata 36     225 Garðabæ 84.600.000

Endurnýjað og glæsilegt einbýlishús á enda-lóð, skráð 1.140fm með 
miklu sjávarútsýni. Húsið skiptist í forstofu, gestasalerni með sturtu. 
Rúmgóðu aðalrými, stofa, borðstofa og eldhús. Rennihurð út á stóra 
vestur-verönd. 3 svefnherbergi með fataskápum, þvottaherbergi, 
flísalagt með góðri innréttingu og rými fyrir þvottavél og þurkara. Útgengi 
er úr þvottaherbergi út í garð. Baðherbergi er flisalagt í hólf og gólf með 
stórum sturtuklefa, innréttingu og góðum gluggga með opnanlegu 
fagi. Bílskúr er skráður 47fm og er í dag með tvo herbergi, forstofu 
og baðherbergi, hentugt sem lítil íbúð. Auk þess er geymsluherbergi í 
bílskúr.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 164 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. nóv. kl. 17.00-17.30 

Kaldakinn 12    220 Hafnarfjörður 69.900.000

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað einbýlishús.Stór garður með 
heitum potti og veröndum úr harðviði. Búið að endurnýja  lagnir, 
rafmagn, þak, glugga og gler að mestu leyti og endursteina húsið. 
Aðkoma er falleg með stóru hellulögðu bílaplani. Að innan er 
nánast allt uppgert,  Eldhús er með endurnýjaðri innréttingu og 
stofa og borðstofa eru með plankaparketi á gólfi. Baðherbergi eru 
2 og svefnherbergin 6. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 181,4 m2

KYNNUM ÍBÚÐIR Í NÝJU FJÖLBÝLISHÚSI MEÐ LYFTU OG BÍLAGEYMSLU Í MIÐBÆ GARÐABÆJAR.
AÐEINS TVÆR 3JA HERBERGJA ENDA-ÍBÚÐI ÓSELDAR! ÍBÚÐ 206 OG 306. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar en án gólfefna utan við 
gólfefni í votrými. Ál-tré gluggakerfi með K-gleri. Mynddyrasími fylgir hverri íbúð. Aukin lofthæð á 3ju hæð. Gott útsýni úr íbúðunum! 
Schmidt innréttingar frá Parka, AEG eldhústæki og Grohe blöndunartæki. Stutt í alla þjónustu í miðbænum. Í kjallari eru séreignageymslur og 
bílastæði sem fylgja hverri íbúð. Á jarðhæð verða verslanir og veitingarekstur. Húsið er einangrað og klætt að utan.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í síma 820 2222

GLÆSILEG 
NÝBYGGING

GARÐATORG 6
210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAGINN 27 NÓVEMBER 
KL.18:30-19:00

Hafdís
Sölustjóri 
820-2222 

AÐEINS 2

ÍBÚÐIR 

EFTIR

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Hátún 8    105 Reykjavík 39.900.000

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi á þessum eftirsóttastað 
miðsvæðis í borginni. Um er að ræða íbúð í einni af Sigvaldablo-
kkunum vinsælu.  Húsið státar af einum af aðalsmerkjum Sigvalda 
en það hefur þá sérstöðu að allar íbúðir eru með glugga í þrjár áttir 
og eykur það  á gæði íbúðarinnar. Rafstýrð útihurð við aðalinn-
gang. Íbúðin er með þremur svefnherbergjum og rúmgóðri stofu.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 89,2 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Grundarstígur 24    101 Reykjavík 39.900.000

Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á einum allra  besta stað 
í borginni. Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði. Íbúðin er rúmgóð með góðu opnu 
alrými fyrir stofu og eldhúsi. Búið er að endurnýja gólfefni, hurðar, innréttingar, 
eldhústæki ofl. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 

Herbergi: 2     Stærð: 69,1 m2

Fyrstu íbúðir 
verða afhentar
sumarið 2018

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is
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Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Valshólar 2 - 111 Reykjavík 

 
falleg 82,0 m2, 3ja herbergja endaíbúð 
á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. 
íbúðin er nýmáluð að innan. nýlegt parket 
og flísar á forstofu, eldhúsi og þvottahúsi. 
rafmagnstenglar endurnýjaðir. baðherbergi 
endurnýjað í kringum 2007.  suðursvalir með 
fallegu útsýni.  V. 33,9 m.

Brattahlíð - Byggingarlóðir 

 
750 m2 byggingarlóðir undir einbýlishús 
innarlega í botnlanga. heimilt er að reisa 
allt að 300 m2 einbýlishús. Gatnagerðagjöld 
eru greidd. Góð staðsetning á vestursvæði 
Mosfellsbæjar. stutt í skóla, leikskóla og 
sundlaug. V. 20,0 m.

Bugðutangi 26 -270 Mos.

 
84,4 m2, 3ja herbergja raðhús á einni hæð, 
með skjólgóðum garði.  eignin skiptist í tvö 
svefnherbergi, forstofu, þvottahús, geymslu, 
eldhús og stofu. V. 43,0 m

Laust strax

Laust strax

  

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

falleg 84,5 m2, 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á jarðhæð með timburverönd 
og afgirtum garði. íbúðin skiptist í tvö svef-
nherbergi, forstofu, baðherbergi, geymslu, 
stofu og eldhús með borðkrók. sérgeymsla í 
sameign. 

V. 39,9 m.

rúmgóð 98,9 m2, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
4ra hæða fjölbýlishúsi. 

íbúðin skiptist í tvö herbergi, forstofu, baðher-
bergi, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu. 
sérgeymsla í kjallara. 

V. 36,9 m.

Laufrimi 16 - 112 Reykjavík 

Breiðvangur 7 - 220 Hafnarfjörður 

338,4 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
með bílskúr. búið er að skipta húsinu upp í 
þrjár íbúðir og bílskúrnum í íbúðarrými. ekki 
hefur verið gerð lokaúttekt á eigninni.  innra 
skipulag eignarinnar ber ekki saman við 
samþykktar teikningar. Kvöð á væntanlegan 
kaupanda að eignin verði uppsett í samræmi 
við samþykktar teikningar 

V. 69,9 m.

Fífuvellir 2 - 221 Hafnarfjörður 

150 m2, 5 herbergja íbúð með sérinngangi á 2. 
hæð við tröllateig 41 í Mosfellsbæ. 

eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Góð staðsetning miðsvæðis í Mosfellsbæ, stutt 
er í alla þjónustu.  

V. 49,9 m.

Tröllateigur 41 - 270 Mosfellsbær 

244 m2 endaraðhús á þremur hæðum. 1. hæðin 
skiptist í forstofu, geymslu/vinnurými, eldhús, 
stofu og borðstofu. 2. hæðin skiptist í baðher-
bergi og þrjú svefnherbergi. Kjallarinn skiptist 
í þvottahús, salerni, sjónvarpshol, herbergi 
og sólstofu. húsið stendur í útjaðri byggðar í 
reykjahverfi í Mosfellsbæ og náttúran fyrir utan 
dyrnar.  

V. 55,0 m.

Undraland - 270 Mosfellsbær  

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:15 til 17:45

falleg og vel skipulögð 79,5 m2, 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með timburverönd. 

íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi/þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, 
stofu, borðstofu og geymslu. Þetta er mjög góð 
staðsetning, stutt er í grunn- og leikskóla og á 
golfvöll. 

V. 39,4 m.

Laufengi 29 – 112 Reykjavík 

Opið hús þriðjudag 28. nóv. kl. 17:30 til 18:00

falleg 2ja herbergja íbúð með sérinngangi á ef-
stu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. íbúðin skiptist í 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. íbúðinni fylgir sérgeymsla í 
sameign. frábær staðsetning í vinsælu hverfi 
rétt við skóla, leikskóla og sundlaug. svalir í 
suðvestur.  

V. 33,5 m.

Klapparhlíð 11 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax
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Hverfisgata 10, 101 Reykjavík 
Board meeting room

Marta  &  Ásdís Ósk

F E S T U  K A U P  Á  
F L O T T R I  E I G N  

Í  L O N D O N !  
  2 8  &  2 9  N Ó V E M B E R  K L  1 1 - 1 7 : 0 0   

101 Hotel  
  

Tímapantanir hjá asdis@husaskjol.is eða í síma: 863-0402



NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast  
skjólgóðum, lokuðum garði. 

Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og Hverfisgötu  
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957



Mjög falleg og mikið endurnýjuð 164,6 m2 íbúð á tveimur hæðum 
við Hólmgarð í Reykjavík. Sér inngangur. Rishæðin var byggð 
fyrir u.þ.b. 10 árum síðan. Rishæðin er nýtt í dag sem ein stór 
stofa, baðherbergi og hol. Möguleiki væri að hafa þrjú herbergi 
í risi. Eftirsótt staðsetning. Örstutt í leikskóla, þjónustu og 
verslanir.

Glæsileg 84 m2 2ja herbergja íbúð með sér inngangi á 1. hæð við 
Maltakur í Garðabæ. Stofan og borðstofan er í stóru og björtu 
rými sem snýr til suðurs. Þvottahús innan íbúðar. Rúmgóðar 
svalir. Nýlegt hús. Frábær staðsetning. Stutt í skóla, verslanir og 
helstu þjónustu.

Vorum að fá í sölu efri hæð, kjallara og bílskúr í tvíbýlishúsi við 
Baughús í Grafarvogi. Eignin er um 250 m2 að heildarstærð. 
Allt að fimm svefnherbergi. Arinn í stofu. Svalir. Mjög góð 
staðsetning. Glæsilegt útsýni. Íbúðin er laus við kaupsamning.

Vorum að fá í sölu 150 m2 5 herb. efri sérhæð í 4-býlishúsi við 
Tröllateig í Mosfellsbæ. Sér inngangur. 3-4 svefnherbergi, góðar 
svalir, hvíttlakkaðar innréttingar, tvö baðherbergi. Þvottahús 
innan íbúðar. Íbúðin er laus við kaupsamning. 

Vorum að fá í sölu einbýlishús á tveimur hæðum við Fífuvelli í 
Hafnarfirði, samtals 338,4 m2. Fjögur svefnherb. á efri hæð og 
fjögur á neðri hæð. Húsið er ekki fullbúið en íbúðarhæft. Vantar 
þó eldhús á efri hæð. Húsið er samþykkt sem ein eign með 
bílskúr. Húsið er laust nú þegar.

Vorum að fá í sölu 125,5 m2 nýja glæsilega 5 herb. endaíbúð á 2. 
hæð í lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðin afhendist með 
gólfefnum og sérvöldum eldhústækjum. Fjögur svefnherbergi. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Mjög góð staðsetning. Byggingaraðili Eykt.

Falleg og mikið uppgerð 119,5 m2  5 herb. íbúð í 3-býli, þar af  
24,2 m2  bílskúr. Stór þakhæð er yfir íbúðinni sem er að miklu leiti 
undir súð og gólfflöturinn því mun stærri en skráðir fermetrar. 
Tvö stór herbergi eru á þakhæðinni. Íbúðin er í grónu og rólegu 
hverfi miðsvæðis í borginni þar sem stutt er í þjónustu og verslun.

Falleg 4ra herbegja 93.9 m2 íbúð á 4.hæð. Stofa og þrjú herbergi. 
Útgengt er út á suðursvalir frá stofu. Mjög fallegt útsýni er úr 
íbúðinni. Snyrtileg sameign. Vel skipulögð eign á góðum stað 
þar sem skóli, sundlaug og íþróttasvæði er í næsta nágreni.

3ja herb. 71,2 m2 íbúð á 2. hæð í einstaklega vel staðsettu 
litlu fjölbýli með flottu útsýni til suðurs m.a. yfir kirkjugarðinn 
við Suðurgötu. Miðbærinn, Háskólinn og hin rómaða 
Vesturbæjarlaug í göngufæri. Rúmgóð herbergi og stofa, mjög 
góð lofthæð. Aflokaður flottur bakgarður. Sjarmerandi og björt 
íbúð á einstaklega góðum stað.

4ra herb. 132,3 m2 endaíbúð á 3. hæð (efstu hæð) í mjög góðu 
lyftuhúsi sem byggt var af Húsvirki .Stæði í bílageymslu fylgir. 
Sér inngangur af svalagangi. Glæsilegt útsýni. Vandaðar 
eikarinnréttingar og eikarparket á flestum gólfum. Þrjú 
svefnherbergi og sjónvarpshol ásamt rúmgóðri stofu.

Til sölu eru íbúðir á Hólum í Hjaltadal. Alls eru til sölu 32 íbúðir 
í mismunandi stærðum. Um er að ræða 2ja, 3ja, 4ra og fimm 
herbergja íbúðir. Sumar íbúðirnar seljast saman en aðrar er hægt 
að kaupa stakar. Íbúðirnar og húsin eru í góðu ásigkomulagi og 
snyrtilegar. Góðar innréttingar og dúkur á gólfum. Hjaltadalur 
er einstaklega fagur og Hólar þekktur sögustaður. Möguleiki 
er á að nýta eignirnar í ferðaþjónustu og eru þær miðsvæðis á 
Norðurlandi. Margir útivistarkostir eru í næsta nágrenni.

BAUGHÚS 28 250 M2

112 REYKJAVÍK 69.000.000 KR.

FÍFUVELLIR 2 338,4 M2

221 HAFNARFJÖRÐUR 69.900.000 KR.

TRÖLLATEIGUR 41 150 M2

 270 MOSFELLSBÆR 49.900.000 KR.

MALTAKUR 1 84 M2

210 GARÐABÆR 41.000.000 KR.

BORGARGERÐI 6 119,5 M2

108 REYKJAVÍK 54.900.000 KR.
AUSTURBERG 4                                         93,9 M2

111 REYKJAVÍK                            29.900.000 KR.
LJÓSVALLAGATA 8                                  71,2 M2

101 REYKJAVÍK                            41.900.000 KR.              

HÓLAR Í HJALTADAL   
38 ÍBÚÐIR TIL SÖLU 

VEFARASTRÆTI 11 125,5 M2

270 MOSFELLSBÆR 54.900.000 KR.

BAUGAKÓR 19-23 132,3 M2

203 KÓPAVOGUR 54.900.000 KR.

HÓLMGARÐUR 49 164,6 M2

108 REYKJAVÍK 59.900.000 KR.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. nóv.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 27. nóv.
milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. nóv.
milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 29. nóv.
milli kl. 12:15 og 12:45.
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LYNGHAGI 6 99 M2

107 REYKJAVÍK 55.900.000 KR.
TEIGAGERÐI 10 170,3 M2

108 REYKJAVÍK 64.900.000 KR.

HJARÐARHAGI 30 97,1 M2

107 REYKJAVÍK 47.500.000 KR.
FREYJUGATA 32 
101 REYKJAVÍK 56.900.000 KR.

MIÐSTRÆTI 5 141,8 M2

101 REYKJAVÍK 72.500.000 KR.
GARÐSTÍGUR 5 224,4 M2

220 HAFNARFJÖRÐUR 72.900.000 KR.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 99,0 m2 4 herb. íbúð/hæð í litlu 
fjölbýli við Lynghaga í Vesturbænum. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með svölum útaf. Tvö herbergi. Fallegur garður fyrir 
framan húsið. Stór leikvöllur er bakvið húsið. Stutt í leikskóla, 
skóla og þjónustu.

Fallegt og vel staðsett samtals 170,3 m2 einbýlishús sem er 
kjallari, hæð, ris og rúmgóður bílskúr. Húsið stendur á rólegum 
stað í lokaðri götu. Eignin skiptist m.a. forstofu, hol, eldhús, 
borðstofu, stofu, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús, risloft 
og bílskúr. Eftisótt staðsetning. Örstutt í skóla, verslanir og alla 
helstu þjónustu.

Glæsileg mikið endurnýjuð 4ra herbergja 97,1 m2 íbúð á 2. hæð 
í fjölbýlishúsi við Hjarðarhaga í Vesturbænum. 6 íbúðir eru í 
stigaganginum. Íbúðin hefur verið mjög mikið endurnýjuð á 
síðustu árum m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, skápar, hurðar 
og fl. Nýstandsett sameign. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, 
kaffihús, verslanir, bíó og fl.

Glæsileg mikið endurnýjuð þakhæð í 4-býlishúsi á mjög góðum 
stað við Freyjugötu í miðbæ Reykjavíkur, gegnt styttugarði 
Listasafns Einars Jónssonar. Húsið er eitt af þessum fallegu og 
virðulegu húsum í Þingholtunum og stendur neðan götu. Stofa, 
borðstofa og tvö herbergi. Svalir útaf stofu. Stór sameiginlegur 
garður til suðurs. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni.

Einstaklega sjarmerandi og falleg 4ra herbergja íbúð í einu af 
eldri húsum borgarinnar. Íbúðin er á fyrstu hæð. Sér inngangur 
er á bakhlið hússins beint í íbúð og sameiginlegur inngangur 
gegnum stigagang. Einstakur staður rétt við tjörnina í Reykjavík.  
Á hæðinni eru tvö svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, forstofa og 
baðherbergi. Góðar vestur svalir.

224.4 m2 einbýlishús með “aukaíbúð” í risi sem er leigð út. Húsið 
er kjallari, hæð og ris. Svalir. Frábær staðsetning í botnlanga 
ofan við Hringbrautina með frítt svæði ofan við húsið til suðurs 
og einstaklega góðu útsýni til vesturs og norðurs.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Gunnar Jóhann Gunnarsson
Hdl., löggiltur fasteignasali
Sími 695 2525 - gunnarj@eignamidlun.is   

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
Sími 896 1168  - brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. nóv.
milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS
miðvikudagnn 29. nóv.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
miðvikudagnn 29. nóv.
milli kl. 17:30 og 18:00.

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKUR



EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

GLÆSILEGT LYFTUHÚS VIÐ ÁLALIND 10

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. Flestar íbúðir með fallegu útsýni.
Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða. Áætluð afhending sumarið 2018.

Eignamiðlun kynnir til sölu nýtt glæsilegt 
lyftuhús með bílgeymslu staðsett í miðju  
nýs hverfis á móti Smáralind.
Verð frá 55,5 millj.
Afhending íbúða nóvember 2017. 

·  Húsið er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum.

·  Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.

·  Íbúðirnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.

·  Lofthæð á 3. og 4. hæð er tæplega 3 metrar.

·  Möguleiki á svalalokun.

· 

EIGNAMIÐLUN
KYNNIR TIL SÖLU

EIGNAMIÐLUN
KYNNIR TIL SÖLU

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

NÁNARI UPPLÝSINGAR

OPIÐ HÚS
mánudaginn 27. nóv.
milli kl. 17:00 og 18:00.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM OKKAR.

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKUR



Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Flyðrugrandi 2 - 107 Reykjavík

Opið hús þridjudaginn 28. nov 16:45 til 17:15 
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með hellulagðri 
verönd á eftirsóttum stað í Vesturbænum. Íbúðin er 64,3 
fm, þar að auki fylgir sér geymsla sem er ekki skráð í birta 
fermertratölu. íbúðin skiptist í forstofu þaðan sem er innan-
gengt í geymslu. Eldhús sem er opið við rúmgóða stofu með 
útgengi á hellulagða verönd. Svefnherbergi með fataskáp, 
baðherbergi. Góð staðsetning, stutt í skóla og leikskóla, 
göngufæri við miðborgina og Háskólann. Verð 32 millj.

Lindarbraut 16, 170 Seltjarnarnes

Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi ásamt bílskúr í fjögurra íbúða húsi á Nesinu. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús með þvotthahúsi inn af, 
stóra stofu með útgengi á svalir og afgirtri timburverönd, 
baðherbergi og svefnherbergi. Bílskúr er í bílskúralengju við 
hlið hússins. Húsið var viðgert og málað 2016.
Verð 44,9 millj.

Naustabryggja 36 – 110 Reykjavík 

Glæsileg 4ja herbergja íbúð á tveimur hæðum með óhin-
druðu sjávarútsýni og aukinni lofthæð í Bryggjuhverfinu í 
Reykjavík. Íbúðin er skráð 93,1 fm en er nær 110 fm að gól-
fleti þar sem hluti efri hæðar er ekki skráð. Á neðri hæð er 
eldhús opið við stofu/borðstofu, baðh. með þvotta aðstöðu, 
tvö svefnherbergi og svalir. Á efri hæð er stórt alrými sem er 
nýtt sem sjónvarps og svefnh. og útgengi á svalir. Eigninni 
fylgir stæði í bílageymslu á jarðhæð. Verð 48,9 m

Ásgarður 33 – 108 Reykjavík

Fallegt og mikið endurnýjað raðhús á þremur hæðum í 
Bústaðahverfinu. Eignin skiptist í forstofu, eldhús, stofu 
með útgengi í garð. Á efri hæð eru tvö svefnherbergi bæði 
með fataskápum, (væri unnt að skipta öðru herberginu í 
tvö minni), baðherbergi. Í kjallara er stórt alrými, þvottahús 
og gott íbúðarherbergi með sér baðherbergi. Húsið er á 
kyrrlátum stað við Ásgarðinn. Eignin er laus í desember. 
Verð 52,9 millj.

Frábærlega staðsett fjögurra íbúða hús (nýbygging)  
á baklóð við Suðurmýri 10 á Seltjarnarnesi. 

• Íbúðirnar skiptast í anddyri, eldhús sem er opið við borðstofu og setustofu. 
• Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. 
• Svefnálmu með hjónaherbergi og einu til tveimur barnaherbergjum. 
• Geymslur eru innan íbúða. 
• Öllum íbúðum fylgja sérmerkt bílastæði framan við húsið.

Garðatorg 2B - 210 Garðabær
Glæsileg 4ja herbergja íbúð með miklu 
útsýni í nýju húsi við Garðatorg.

Íbúðin skiptist í forstofu/hol með 
fataskápum, setustofa/borðstofa opin 
við eldhús, útgengi á yfirbyggðar svalir 
úr eldhúsi, útgengi á stórar svalir úr 
stofu. Baðherbergi við hol og þvottahús 
þar við hliðina. Hjónaherbergi með sér 
baðherbergi inn af, rúmgott svefnherbergi, sjónvarpshol sem væri hægt að stúka 
af sem þriðja svefnherbergi. 
Sér bílastæði og geymsla í kjallara. 

Verð 79,5 millj.

Bergstaðastræti 43a neðri sérhæð 
- 101 Reykjavík
Skemmtileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja, 89 fm íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi í stein bakhúsi. 

Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús sem er opið við borðstofu, rúmgóða stofu, 
baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf með nuddbaðkari, og útgengi út á tim-
burverönd í porti bak við húsið. Gott svefnherbergi með innbyggðum fataskápum, 
einnig gengið þaðan út á sömu tilburverönd og úr baðherbergi.  

Frábær staðsetning í rólegu umhverfi rétt við miðborgina og alla verslun, þjónustu 
og veitingahús.

Verð 45,8 millj.

Hringbraut 43 - 101 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 6. nóvember milli kl. 16:45 og 17:15 
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
endaíbúð í góðu fjölbýlishúsi við Hring-
braut.  Íbúðin er sérlega björt með 
stórum gluggum í þrjár áttir. Í risi fylgir 
íbúðinni aukaherbergi með aðgengi að 
salerni sem leigt er út.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol með 
fatahengi, eldhús, samliggjandi bjartar 
stofur með tvöfaldri hurð á milli, önnur stofanna er í dag nýtt sem svefnherbergi, 
þaðan er útgengt á svalir. Hjónaherbergi með fataskáp, baðherbergi með glugga. 
Húsið hefur fengið gott viðhald að utan undanfarin ár, frárennslislagnir hússins 
hafa einnig verið endurnýjaðar.  Snyrtileg og vel umgengin sameign. Sameiginlegt 
þvottahús og stór sér geymsla í kjallara fylgja íbúðinni.
Verð 43,8 millj.

Suðurmýri 10, 170 Seltjarnarnes.

Garðatorg 2b HRINGBRAUT 43 BERGSTAÐASTRÆTI 43A

OPIÐ HÚS

Íbúð 0101 
101,6 fm - 3ja herbergja íbúð á jarðhæð.  
Verð 57,0 millj.

Íbúð 0102
100,6 fm - 4ra herbergja íbúð á jarðhæð. 
Verð 60,4 millj.

Íbúð 0201
84,7 fm - 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. 
Verð 52,0 millj.

Íbúð 0202
105,9 fm - 4ra herbergia íbúð á 2.hæð.
Verð 63,5 millj.

OPIÐ HÚS

Upplýsingar veitir Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali 
í síma 865-8515 / olafur@hibyli.is



Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. 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 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Bjarni Tómas 
Jónsson 
Löggiltur fasteignasali
GSM: 895-9120

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

VALSHÓLAR 2
• 111 Rvk. 
• 3ja herb. endaíbúð. 
• Endurnýjuð íbúð.  
• Laus við kaupsamning. 
• Verð 34,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 17:30 

ÁLAGRANDI 8
• 107 Rvk. 
• 120,4 fm.  
• 4ra herb. 
• Endaíbúð.  
• Mikið endurnýjuð. 
• 2. hæð (hálf hæð upp) 
• Verð 54,9 millj. 
Opið hús þriðjudag 
frá kl. 17:00 til 17:30 

VINDÁS 1
• 110  Rvk. 
• 105 fm.  
• 3ja herb. 
• Bílgeymsla. 
• Verð 36,9 millj.  
Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 17:00 til 17:30 

HVANNHÓLMI 28
• 200 Kóp. 
• Einbýli. 
• 304,8 fm. 
• 2 hæðir. 
• Góður bílskúr. 
• Glæsilegur garður. 
• Verð 88,9 millj . 

LAUGAVEGUR 86-94
• 101 Rvk. 
• 70,4 fm. 
• 2ja herb. 
• Nýlegt hús. 
• Falleg íbúð. 
• Verð 49,9 millj. 

LUNDUR 5, 0201
• 200 KÓP. 
• 3ja herb. 
• 137,4 fm. 
• Álklætt hús.  
• Fallegar innréttingar. 
• Bílgeymsla.  
• Nýbygging  

MÍMISVEGUR 6
• 101 Rvk.  
• 106  fm. 
• 4ra herb. 
• Falleg íbúð.  
• Ný standsett.  
• Eftirsótt staðsetning.   
• Verð 68 millj. 

SNORRABRAUT 56B
• 105 Rvk. 
• 89 fm.  
• 3ja herb. 
• Yfirbyggðar svalir. 
• Verð 45,9 millj.  

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 8-18 í Fossvogsdal í 13 íbúða 
fjölbýlishúsi. Húsið er 3 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 102  til 178 fm.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum 
gluggum.    Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum 
svölum eða timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Einstaklega glæsilegar íbúðir á útsýnisstað við Tryggvagötu 13  
í miðbæ Reykjavíkur. 
Húsið er 6. hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 55,3 til 166,3 fm.  Vandaðar HTH 
innréttingar.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með gólfsíðum gluggum.  Einstök hönnun að 
innan sem utan, þar sem engu er til sparað. 
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 
www.fjarfesting.is   

LUNDUR 8-18 TRYGGVAGATA 13
Stórglæsilegar íbúðir  við Lund 8-18 í Kópavogi. Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Tryggvagötu 13.

OPIÐ HÚS

NÝTT Í SÖLU MIÐBÆR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÍLAGEYMSLA
55 ára og eldri

NÝBYGGING

NÝBYGGING

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR



Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Sóltún, 105 Reykjavík
þakíbúð/penthouSe + bílageymSla.

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð/pent-
house ásamt stæði í bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar sem og gólfefni. 
Stórar stofur. Gott innra skipulag. Tvö 
baðherbergi. Granít í borðplötu og 
sólbekkjum.  Kringum íbúðina eru 
svalir með heitum potti og glæsilegu 
útsýni. Eina íbúðin á hæðinni.  

Verð 120 millj.

túngata 11
580 SiglufjöRðuR.

Neðri hæð í 2-býli með sérinngangi 
beint frá götu á eftirsóknarverðum 
stað í miðbæ Siglufjarðar. 

Húsnæðið er 77,5 fm og nýtt í dag 
sem atvinnuhúsnæði en hægt að 
breyta í 3ja herbergja íbúð.  
Góð eign sem bíður uppá mikla 
möguleika. 

Laus við kaupsamning. 

Verð 10,5 millj.

lyngmóar , 210 garðabær
3ja heRb + bílSkúR. 

Vönduð 96,8 fm 3ja herbergja íbúð á  
2.hæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt 16,2 
fm bílskúr, samtals 113 fm. 

Björt og opin íbúð  með tveimur 
rúmgóðum svefnherbergjum, baðh., 
stofu og eldhúsi. Gott innra skipulag 
og mikið útsýni. 

Íbúðin er laus við kaupsamning. 

Verð 49 millj.  

Sumarhús á 1 ha. eignarlóð 
í landi klauStuRhóla, gRímSneShReppi.

Baulurimi 28: Ca. 58 fm sumarhús á 
fallegri eignarlóð í landi Klausturhóla. 
Húsið, sem er vel byggt, selst með 
innbúi. Góð stofa og sólstofa. 

Tvö svefnherbergi á teikningu. 
Baðherbergi með sturtu. Hitaveita 
komin að lóðarmörkum. 

Fallegt umhverfi, stutt í golf og sund. 

Verð 14,9 millj.

laugarnesvegur 87, 105 Rvk.
3ja heRb + bílageymSla. 

Laugarnesvegur 87 íb. 02-04: Ca. 110 fm. 
vönduð 3ja herbergja íbúð í glæsilegu, 
nýlegu lyftuhúsi við Laugarnesveg (íbúð 
204). Íbúðin er á annarri hæð. Skiptist 
í rúmgóða stofu, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottaherbergi inn af 
því. Stæði í bílageymslu fylgir ásamt 
miklu geymslurými. 

Verð 54,9 millj.  
Bókið skoðun.

Ásgarður, 108 Rvk
2ja heRb. m/SéRinngangi og SéRveRönd

Ásgarður 10, 108 Rvk., jarðhæð:  

Góð 2ja herb. íbúð með sérinngangi  
í tvíbýlisraðhúsi á frábærum stað.  

Að sunnanverðu er skjólgóð 
hellulögð verönd og gengt frá henni í 
sameiginlegan garð.  Rúmgott eldhús, 
frábær staður. 

Verð 30,5 millj. 

barðaströnd. 
RaðhúS við SjÁvaRSíðuna Á SeltjaRnaRneSi.

Rúmlega 221 fm. vel skipulagt, talsvert 
endurnýjað raðhús á frábærum stað 
við sjávarsíðuna á Seltjarnarnesi.  
Á neðri hæð eru 4 svefnherbergi, 
fallegt endurnýjað baðherbergi, 
vinnuherbergi, bílskúr o.fl. Á efri hæð 
stofur með arni, eldhús, gestasnyrting 
og stórar útsýnissvalir. Skjólgóður pallur 
og garður er við húsið. 

Verð 103 millj.  
Bókið skoðun.

breiðás 5, 210 garðabæ, einbýli. 
opið húS þRi 28. nóv. kl. 17:00-17:30.

Breiðás 5, Garðabæ, einbýli: ca. 192 
fm fallegt einbýlishús með bílskúr á 
rólegum stað í Garðabæ: Húsið sem er 
á tveimur hæðum skiptist í stofur, 4-5 
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús o.fl. Lóðin er 
stór og innkeyrsla hellulögð.   
Gróðurhús og barnahús á lóð fylgja. 

Verð 71,9 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 28. nóvember 
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

hvað kostar eignin mín?
kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
lögg. fast.

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson

einar@fold.is / 893-9132

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups  

í öllum hverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila  

Traustar greiðslur, langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

Melabraut 15 – 170 Seltj. Lækjargata 4 – 101 Rvk Öldugata 41 – 101 Rvk Spánn – Orihuela Costa

Þar sem hjartað slær

Sif

896 0669

2ja herb. Íbúð í hjarta borgarinnar í nýlegu fjölbýli með 
lyftu. Eldhús, stof og borðstofa í einu rými með útgen-
gi út á svalir. Baðherbergi flísalagt og með aðstöðu 
fyrir þvottavél og þurrkara. Herbergi rúmgott og með 
fataherbergi innaf. Snyrtileg sameign. V-42 millj.

Ósamþykkt kjallaraíbúð á þessum vinsæla stað. 
Eldhús og stofa sameiginlegt rými, baðherbergi með 
sturtu og eitt svefnherbergi. Innbú getur fylgt með. 
Sameiginlegur garður bak við húsið. V-26,9

Lúxus 72-96m² íbúðir, 2-3 herb og 2 baðherb með 
gólfhita. Rúmgóð stofa með opnu eldhúsi. Íbúðirnar á 
jarðhæð eru með 38-87m² einkagarði, ein af þeim með 
sér sundlaug. 1. og 2. hæð eru með 5-73m² verönd, sér 
bílastæði og geymsla getur fylgt. Verð frá EUR 185.000 
+ 10% vsk. Íslensk aðstoð við allt ferlið

Björt 86,2 fm. hæð í þríbýlishúsi á góðum stað á 
nesinu. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu, stofa, 
baðherbergi og fjögur herbergi, tvö auka herbergi 
búin til úr stofu, hægt að breyta aftur. Sameiginlegt 
þvottahús í kjallara. Stór sameigninlegur garður. 
V-45,9 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 9, íb.102, sem er 
fjölbýlishús í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja 
íbúð sem er 73,2 fm að stærð. Íbúðin 
er á 1.hæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi 
með lyftu. Eigninni fylgir afgirtur sólpal-
lur og stæði í bílakjallara.
Ásett verð búseturéttarins 
er kr. 7.800.000 eða tilboð. 
Mánaðargjöldin eru um kr. 
170.000-

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, 
fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, viðhaldssjóður, 
þjónustugjald og rekstrarsjóður þar sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð 
hafið samband við skrifstofu Búmanna.

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 
552-5644 milli kl 9-12 og 13-15. Einnig er hægt að nálgast nánari 
upplýsingar um íbúðirnar á heimasíðu félagsins 
www.bumenn.is

Ragnar G. Þórðarson
Lögg. fasteignasali  
og eigandi
S: 899-5901
ragnar@gardartorg.is

Sigurður Tyrfingsson
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S.Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is 

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður/
í námi til lögg.fast.
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Elka Guðmundsdóttir
Viðskiptafræðingur /
í námi til lögg.fast.
s. 863-8813
elka@gardatorg.is

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Eldshöfði 18 110 Reykjavík

Til sölu fjögur iðnaðarbil við Eldshöfða 18. Tvö 412m2 bil með 7 
metra lofthæð. Inni í því er um 80m2 milliloft með kaffistofu og 
skrifstofu. Salernisaðstaða á verkstæði. Við húsið neðanvert eru tvö 
331m2 iðnaðarbil með 4. metra lofthæð. Kaffistofa og salernis-
aðstaða. Tilboð óskast.

Tilboð Davíð fasteignasali 897 1533/david@fastborg.is 

Til sölu fjögur iðnaðarbil 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050



Þú átt skilið
skemmtilegra
sjónvarp

365.is   1817MARGFALT SKEMMTILEGRI

Gerðu vel við þig í vetur og fáðu áskrift að öllu því helsta í innlendri og erlendri dagskrárgerð. 
Komdu þér vel fyrir og njóttu þess að horfa á allt það frábæra efni sem Skemmtipakkinn hefur
upp á að bjóða. Með skemmtipakkanum færðu fjölbreytt afþreyingarefni fyrir alla fjölskylduna
á Stöð 2, Stöð 3, Stöð 2 Bíó, Stöð 2 Krakkar og Stöð 2 Maraþon Now.

Tryggðu
þér áskrift

í síma
1817



Bílar 
Farartæki

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

NÝR CRUISER !
Frábært verð ! Toyota Landcruiser 
150 GX Diesel 6 gíra (beinsk) okkar 
verð aðeins 6.950 þús !!! Takmarkað 
magn í boði !

FRÁBÆR KAUP !
Toyota Landcr. 150, 06/2017 
sjálfskiptur ek 28 þ.km, 5 manna, 
Okkar verð 7.190 Þús !!! Nyvirði ca 
9 mil !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

NÝR BÍLL
FORD Tourneo Custom 9 manna. 
Árgerð 2017, dísel, Sjálfskiptur. Verð 
4.980.000 án VSK. Rnr.136639.

NÝR BÍLL
FORD Transit FT460 18 manna 
155hö. Árgerð 2017, dísel, 
beinskiptur. Verð 4.980.000 án VSK. 
Rnr.159909.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Bílar til sölu

ÓdÝR jEPPI 225 þúS!
Santa Fe árg 2001, ek. 195 þús, 
sjálfskiptur, krókur, sko ‘18, Fæst á 
225 þús. S. 891 9847

 Vinnuvélar

TIL SöLU
JCB 537-120, skotbómulyftari, 
árgerð 1998. Verð kr. 1.850.000,- + 
vsk. Lyfta ehf Sími 892 7512 www.
lyfta.is

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
Fax: 5351305 - verslun@verslun.is
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Sýningarsalur við Dragháls

Brettatjakkur39.900.-
                        kr án/vsk

Lyfitgeta: 2000 kg.
Gaffallengd: 1150 mm.
Þyngd: 70 kg

Sterkur og 
endingargóður 
með hillu. 
Heitzinkað stál

27.900.-
                   án/vsk

aðeins kr.

Hæð: 
420 mm 
Br:  (ummál) 
445 mm

7.900.-
  kr án/vsk

Hjólahnallur

Filmupökkunarvél:
Filmustærð: 30 - 50 cm rúllur

LaCopine.
Filmupökkunarvélin:
Hentar fyrir kjötbúðina - 
veitingastaðinn  - ,,Takeaway’’ - 
ostaborðið - ávaxta- og 
grænmetispökkunina.
Teflon húðaður hitahnífur
Teflon húðuð hitaplata

Áfyllingarvagn29.900.-
               kr án/vsk

Save the Children á Íslandi
Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Hjólbarðar

Nýju SailuN dekkiN á 
frábæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

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

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

 Nudd

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Húsaviðhald

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

flíSalagNir - Múrverk 
- flotuN SaNdSParSl - 

MáluN - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

Viðhald Getum bætt 
við okkur verkum í 
múrverk-flísalögnum-flotun og 
rennum og niðurföllum. Vönduð 
vinnubrögð og áralöng reynsla. 
Uppl. í s:6185286 Þórður

 Spádómar

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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

lok á heita Potta og 
hitaveituSkeljar.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

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

 Óskast keypt

kauPuM gull -  
jÓN & ÓSkar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

harðviður til 
húSabyggiNga. Sjá NáNar 

á: vidur.iS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá 
Magnúsi í símum 660 0230 og 561 
1122. Lokað frá 12. nóvember - 5. 
desember.

Heimilið

 Barnavörur

SyStkiNa vagN/kerra
Verð frá 165.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

geyMSlur.iS 
 SíMi 555-3464

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

www.geyMSlaeitt.iS 
 fyrSti MáNuður frír

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

Auglýsing um breytt aðalskipulag í Kópavogi.

Breyting á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024.
Brú yfir Fossvog fyrir gangandi, hjólandi og almenningsvagna.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 14. nóvember 2017 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 tillögu að breyttu Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024. Tillagan gerir ráð fyrir að á göngu- og hjólabrú yfir 
Fossvog, sem gildandi aðalskipulag gerir nú þegar ráð fyrir, verði einnig heimilaður akstur almenningsvagna, til  
samræmis við skipulagsákvæði um sömu brú í aðalskipulagi Reykjavíkur. Tillagan er sett fram í greinargerð  
Alta dags. 6. nóvember 2017.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að 
Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.

Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranes- 
vegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 miðvikudaginn 17. janúar 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Tilkynningar

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

365.isMARGFALT SKEMMTILEGRI

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND OG BETRA VIÐMÓT

APPLE TV
Á 0 KR.
með 12 mánaða áskrift
að völdum pökkum 365
Nánar á 365.is eða í síma 1817

GILDIR TIL
8. OKT
EÐA Á MEÐAN 

BIRGÐIR ENDAST

GILDIR TIL
8. OKT
EÐA Á MEÐAN 

BIRGÐIR ENDAST

MARGFALT SKEMMTILEGRI 365.is   1817

GILDIR TIL
30. NÓV

EÐA Á MEÐAN 
BIRGÐIR ENDAST

Apple TV 4K
Á 0 KR.
Framundan er stútfull dagskrá af öllu því 
helsta í innlendri og erlendri dagskrárgerð. 
Við leggjum metnað í að þú njótir fyrsta 
flokks skemmtunar á sem bestan hátt og 
því fylgir Apple TV 4K með pökkum 365.

með sjónvarpspökkum 365.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Draumamark Gylfa í miðri martröð Everton
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði glæsilegt mark fyrir Everton gegn Southampton í gær. Það dugði skammt því að stjóralaust lið Everton tapaði 4-1 og er í vondum málum.

og þá saknar Everton Seamus Cole
man sárlega. Morgan Schneiderlin 
er ekki nema skugginn af sjálfum sér 
og Idrissa Gueye er ekki jafn öflugur 
og hann var á síðasta tímabili. 

David Unsworth stendur ráða
laus á hliðarlínunni. Hann er orðinn 
einn þaulsetnasti bráðabirgðastjór
inn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar 
en stjóraleit Everton hefur ekki enn 
borið neinn árangur. 

Bítlaborgarliðið hefur gert hosur 
sínar grænar fyrir Marco Silva en 
Watford neitar að sleppa Portúgal
anum. Menn á borð við Sam Allar
dyce og Ralf Rangnick hafa einnig 
verið orðaðir við Everton en liðið 
situr áfram uppi með Unsworth.

„Við fáum á okkur of auðveld 
mörk. Ef leikmennirnir vissu ekki 
að þeir væru í erfiðri stöðu vita þeir 
það núna,“ sagði Unsworth eftir 
leikinn í gær. Hann lét sína menn 
einnig heyra það eftir útreiðina gegn 
Atalanta en það bar engan árangur.

Walsh valtur í sessi
Unsworth er að vissu leyti vor
kunn enda þarf hann að greiða úr 
flækjunni sem Koeman skildi eftir 
sig. Steve Walsh, yfirmaður knatt
spyrnumála hjá Everton, hefur einn
ig fengið sinn skerf af gagnrýni og í 
síðustu viku bárust fréttir af því að 
hann sitji í heitu sæti. 

Walsh var áður hjá Leicester City 
og er eignaður heiðurinn af því að 
finna leikmenn á borð við N’Golo 
Kanté og Riyad Mahrez. Kaup Ever
ton á hans vakt hafa hins vegar flest 
verið mislukkuð.

Fallbarátta fram undan
Everton er úr leik í Evrópudeild
inni og enska deildabikarnum og 
aðeins tveimur stigum frá fallsæti í 
ensku úrvalsdeildinni. Útlitið er svo 
sannarlega ekki bjart og miðað við 
frammistöðuna í síðustu leikjum er 
ekki líklegt að það birti til á Goodi
son Park á næstunni. ingvithor@365.is

Aumingja maður-
inn. Hann þurfti að 

verjast meira en hann á að 
gera, stundum 
vissi hann ekki 
sjálfur hvar 
hann var. En 
þarna viltu sjá 
hann.
Thierry Henry um Gylfa Þór 

Litlu munaði að Gylfi 
Þór Sigurðsson og Jóhann 
Berg Guðmundsson skoruðu 
mörk á sömu mínútunni. 
Mark Gylfa Þórs fyrir 
Everton er skráð klukkan 
14:16, en 14:17 átti Jóhann 
Berg skot sem Petr Cech 
varði í stöngina. 

 
Fjölnir - Grótta 34-31 
Fjölnir: Breki Dagsson 8, Brynjar Loftsson 
7, Kristján Örn Kirstjánsson 6, Andri Berg 
Haraldsson 6, Sveinn Þorgeirsson 3, Sveinn 
Jóhannsson 2, Arnar Snær Magnússon 2. 
Grótta: Maximilian Johnsson 9, Daði 
Gautason 6, Nökkvi Dan Elliðason 5, 
Bjarni Ófeigur Valdimarsson 3, Júlíus Þórir 
Stefánsson 2, Finnur Ingi Stefánsson 2, 
Vilhjálmur Geir Hauksson 2, Pétur Árni 
Hauksson 1, Hannes Grimm 1. 
 
Víkingur - Selfoss 25-36 
Víkingur: Jón Hjálmarsson 6, Egidijus 
Mikalonis 5, Víglundur Jarl Þórsson 3, Ægir 
Hrafn Jónsson 3, Kristófer Andri Daðason 
2, Birgir Már Birgisson 2, Hlynur Óttarsson 
1, Guðmundur Birgir Ægisson 1, Bjartur 
Heiðarsson 1, Magnús Karl Magnússon 1. 
Selfoss: Teitur Örn Einarsson 10, Einar 
Sverrisson 7, Haukur Þrastarsson 5, Hergeir 
Grímsson 4, Árni Steinn Steinþórsson 3, Atli 
Ævar Ingólfsson 3, Alexander Már Egan 3, 
Sverrir Pálsson 1. 
Efri
FH 18
Valur 17
ÍBV 16
Haukar 15
Selfoss 14
Stjarnan  11 

Nýjast
Olís-deild karla

Í dag
19.40 QPR - Brentford Sport 2
20.15 Valur - Haukar   Sport 
21.30 Seinni bylgjan   Sport 
 
Olís-deild karla
19.30 ÍR - Afturelding

 
Gerðu betri kaup hjá okkur! Hringdu núna! 

           www.facebook.com/

Ármúla 4-6, Reykjavík|Firðinum, Hafnarfirði 
 511 2777 | sala@betribilakaup.is  

  

Verð frá 3.960.000 kr. Verð frá 4.900.000 kr. 

  

2017 Mitsubishi 
Outlander PHEV 

4x4 Fullkominn fyrir 
íslenskar aðstæður 

 

2017 BMW 330e  
Ódýrasti lúxusinn  

sem völ er á  

  

Verð frá 7.050.000 kr. Verð frá 6.890.000 kr. 

2016 Volvo XC90 T8 
Plug In Hybrid 

AWD 
 
 

2016 BMW X5 
xdrive40e  

Glæsilegur að innan sem utan 
 

Sparaðu og pantaðu  
beint frá verksmiðju! 

Velkomin í reynsluakstur! 

  

Verð frá 3.990.000 kr. Verð frá 3.530.000 kr. 

2017 Kia Optima 
Plug In Hybrid 

50 km á hleðslunni 

2017 Nissan Leaf 
Tekna+ 
Á staðnum  

 

Hannaðu bílinn 
eins og  

þú vilt hafa hann! 
Afhendingartími  

3-5 mánuðir 

 

Verð frá 7.390.000 kr. 

 2018 Volvo XC90 T8 

 

 
 

Allir aukahlutir  
á frábæru verði! 

Afhendingartími  
3-5 mánuðir 

Verð frá 7.050.000 kr. 

 2018 Volvo XC60 T8 

 
Breiðablik - Stjarnan 74-70 
Breiðabli: Ivory Crawford 24/14 frák./8 
stoðs., Sóllilja Bjarnadóttir 15/8 frák./6 
stoðs., Isabella Ósk Sigurðardóttir 13/11 
frák., Lovísa Falsdóttir 9, Auður Íris Ólafs-
dóttir 7/10 frák., Telma Lind Ásgeirsdóttir 6. 
Stjarnan: Danielle Rodriguez 29/11 frák./8 
stoðs./5 stolnir, Bríet Sif Hinriksdóttir 15/6 
frák., Ragna Margrét Brynjarsdóttir 11/14 
frák., Sylvía Rún Hálfdanardóttir 7/6 frák., 
María Lind Sigurðardóttir 5/5 frák., Jenný 
Harðardóttir 3/4 frák. 
 
Valur - Keflavík 74-81 
Valur: Alexandra Petersen 17/7 frák./6 
stolnir, Hallveig Jónsdóttir 13, Dagbjört 
Dögg Karlsdóttir 13/5 frák., Guðbjörg 
Sverrisdóttir 12/6 frák./6 stoðs., Elín Sóley 
Hrafnkelsdóttir 9/4 frák., Ásta Júlía Gríms-
dóttir 4/5 frák., Dagbjört Samúelsdóttir 2, 
Ragnheiður Benónísdóttir 2/4 frák., Krist-
rún Sigurjónsdóttir 2/3 varin skot. 
Keflavik: Brittanny Dinkins 35/9 frák./9 
stoðs./5 stolnir, Thelma Dís Ágústsdóttir 
17/6 frák./5 stoðs., Erna Hákonardóttir 9/4 
frák., Birna Valgerður Benónýsdóttir 9/5 
frák., Emelía Ósk Gunnarsdóttir 7, Salbjörg 
Ragna Sævarsdóttir 4/9 fráköst. 
 
Snæfell - Skallagrímur 56-67 
Snæfell: Kristen Denise McCarthy 22/10 
frák./8 stolnir, Berglind Gunnarsdóttir 17/8 
frák./5 stoðs., Rebekka Rán Karlsdóttir 10, 
Anna Soffía Lárusdóttir 7/4 frák., Sara Diljá 
Sigurðardóttir 0/8 frák. 
Skallagrímur: Carmen Tyson-Thomas 36/18 
frák., Sigrún Sjöfn  Ámundadóttir 15/9 frák., 
Jeanne Lois Figueroa Sicat 7, Jóhanna Björk 
Sveinsdóttir 5/9 frák., Guðrún Ósk Ámunda-
dóttir 2, Bríet Lilja Sigurðardóttir 2/4 frák. 
 
Njarðvík - Haukar 57-98 
Njarðvík: Shalonda R. Winton 20/8 frák., 
María Jónsdóttir 7/11 frák., Björk Gunnars-
dóttir 6/5 stoðs., Erna Freydís Traustadóttir 
6, Árnína Lena Rúnarsdóttir 5/5 frák., Linda 
Þórdís Barðdal Róbertsdóttir 4, Karen Dögg 
Vilhjálmsdóttir 4, Ína María Einarsdóttir 3, 
Aníta Eva Viðarsdóttir 2. 
Haukar: Cherise Daniel 30/10 frák./5 stoðs., 
Rósa Björk Pétursdóttir 14, Þóra Kristín 
Jónsdóttir 10/4 frák./5 stoðs., Ragnheiður 
Björk Einarsdóttir 9, Sigrún Björg Ólafs-
dóttir 8/5 frák., Helena Sverrisdóttir 7/14 
frák./10 stoðs., Anna Lóa Óskarsdóttir 7, 
Þórdís Jóna Kristjánsdóttir 6, Dýrfinna 
Arnardóttir 5, Magdalena Gísladóttir 2. 

Domino’s deild kvenna

Efri
Haukar 12
Valur  12
Skallagrímur 12
Stjarnan 10 

Neðri 
Keflavík 10
Breiðablik 10
Snæfell 6
Njarðvík 0

 Gylfi Þór Sigurðsson skoraði sitt fyrsta mark fyrir Everton í ensku úrvalsdeildinni þegar hann jafnaði metin á síðustu mínútum fyrri hálfleiks í leik liðsins gegn Southampton. Mark Gylfa var einkar glæsilegt, en boltinn fór í stöngina, slána, 
aftur í stöngina og að lokum í netið. Þetta var aðeins annað mark Gylfa á tímabilinu. NORDicPHOtOS/GEtty

Neðri 
ÍR  8
Fram 8
Afturelding 7
Fjölnir 5
Grótta 4
Víkingur  0
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

 Rakel Guðmundsdóttir
(Ragga)

Sólvangsvegi 1, áður til heimilis að 
Hörðuvöllum 4, Hafnarfirði, 

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi að kvöldi 
mánudagsins 13. nóvember. Útför hennar fer fram frá 

Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 29. nóvember kl. 13.00. 

Sigurlína Björgvinsdóttir Ögmundur Karvelsson
Jón Már Björgvinsson Guðrún M. Jónsdóttir
Guðmundur Björgvinsson Stefana B. Gylfadóttir
Sigríður G. Björgvinsdóttir 

ömmu-, langömmu- og langalangömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, sonur og tengdasonur,

Úlfar Þór Indriðason 
framkvæmdastjóri,

lést sunnudaginn 19. nóvember 
á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi. Útför hans fer fram frá 
Langholtskirkju, þriðjudaginn 28. nóvember kl. 13.00. 

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Endurhæfingar- og námssjóð 

fyrir Hring, son hins látna.

Þórdís Wíum
Yrsa Úlfarsdóttir Pétur Pétursson
Hringur Úlfarsson
Baldvin Narfi Úlfarsson
Hrafnkell Úlfur Úlfarsson
Indriði Úlfsson Helga Þórólfsdóttir
Svanhvít Aðalsteinsdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir  
okkar, tengdamóðir og amma,

Dagbjört Svana 
Engilbertsdóttir

sem lést fimmtudaginn 16. nóvember, 
verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í 

Reykjavík miðvikudaginn 29. nóvember 
kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir.

Thorvald Imsland
Albert Dagbjartarson Imsland Ólöf D. Bartels Jónsdóttir
Engilbert Imsland Margrét Hannesdóttir
Róbert Imsland Þórey Garðarsdóttir

og barnabörn.

Ferðafélag Íslands var stofnað 
27. nóvember 1927 og er því 
90 ára gamalt í dag. Ólafur 
Örn Haraldsson, forseti 
félagsins, segir ýmsa framá-
menn í samfélaginu hafa 

komið að stofnun þess á sínum tíma.
„Þetta voru, kannski eðli málsins 

samkvæmt, menn sem höfðu kynnst 
fjallamennsku, útilífi og fjallaferðum 
í Noregi og suður í ölpum. Þarna voru 
ekki ómerkari menn en Jón Þorláksson 
ráðherra og ýmsir aðrir,“ segir Ólafur. 
Fljótlega breyttist þetta og hefur fólk 
víða að úr samfélaginu sótt í starfsemi 
Ferðafélagsins.

Í dag starfar Ferðafélag Íslands á 
þremur kjörsviðum. „Í fyrsta lagi að 
efna til ferða og ferðalaga, ekki síst um 
óbyggðir. Í öðru lagi að sinna útgáfu-
starfsemi þar sem flaggskipið er Árbók 
Ferðafélagsins sem hefur komið út 
óslitið síðan 1928. Í þriðja lagi er það 
rekstur og uppbygging skála og ann-

arra mannvirkja á borð við göngubrýr 
og göngustíga. Markmið félagsins er 
að opna landsmönnum sýn á fegurð 
landsins og kynnast því og greiða fyrir 
för landsmanna um landið. Það er okkar 
höfuðmarkmið,“ segir hann.

Ólafur segir áhuga á útivist og fjalla-
mennsku hafa aukist undanfarin ár, af 
mörgum ástæðum. „Það hefur orðið 
gríðarleg aukning og það helst í hendur 
við aukinn áhuga á íslenskri náttúru og 
líka er fólk sem kann að meta þann 
félagsskap sem ferðirnar gefa og það 
að stunda heilbrigt og gott líferni,“ segir 
Ólafur. Heilsubyltingin sem orðið hefur 
í samfélaginu skili sér í þessum ferðum 
og félagið sé að fikra sig æ meir í átt 
að lýðheilsuverkefnum. „Ég get nefnt 
verkefni fyrir fólk sem hefur glímt við 
bakvandræði, ofþyngd, andlega krank-
leika og fleira. Við höfum komið upp 
verkefnum þar sem fólk sem er að glíma 
við þetta getur fundið sér stað,“ segir 
Ólafur. jonhakon@frettabladid.is

Áhuginn á útivist og 
fjallamennsku að aukast
Ferðafélag Íslands er 90 ára gamalt í dag. Á meðal stofnenda var Jón Þorláksson, for-
sætisráðherra og fyrsti formaður Sjálfstæðisflokksins. Í dag sækir fólk víðar úr sam-
félaginu í félagsskapinn. Heilsubyltingin í samfélaginu eykur áhuga á Ferðafélaginu.

Á vegum Ferðafélagsins eru skipulagðar bæði lengri og styttri ferðir. Mynd úr morgungöngu á Mosfell vorið 2011. Fréttablaðið/GVa

Ólafur Örn Haraldsson, forseti ferða-
félags Íslands.

Merkisatburðir
399 Anastasíus verður páfi.

1095 Úrban annar páfi lýsir yfir upphafi fyrstu krossferðar-
innar.

1804 Trampe greifi verður amtmaður í Vesturamti.

1857 Tvö skip, Sölöven og Drei Annars, farast við Íslands-
strendur og áhöfn og farþegar farast.

1903 Selvík á Skaga í Skagafirði verður löggiltur verslunar-
staður.

1927 Ferðafélag Íslands er stofnað.

1950 Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík er stofnuð.

1956 Vilhjálmur 
Einarsson setur 
Norðurlandamet 
í þrístökki á Ól-
ympíuleikunum í 
Melbourne.

1980 Utangarðs-
menn gefa út 
fyrstu plötu sína, 
Geislavirkir.

1998 Dreamcast-
leikjatölva Sega 
kemur út.

2005 Fyrsta 
andlitságræðslan 
er framkvæmd í 
Frakklandi.

Kosið var til stjórnlagaþings á þessum 
degi fyrir sjö árum. 25 einstaklingar náðu 
kjöri, meðal annars Þorvaldur Gylfason, 
Pawel Bartoszek, Ómar Ragnarsson, 
Freyja Haraldsdóttir og Þórhildur Þor-
leifsdóttir. Kjörsókn var hins vegar dræm 
og kusu aðeins 36 prósent kosninga-
bærra manna.

„Dræm kjörsókn í kosningunum til 
stjórnlagaþings á laugardag gæti haft já-
kvæð áhrif á störf þingsins,“ var haft eftir 
Gunnari Helga Kristinssyni, prófessor í 
stjórnmálafræði, í fyrsta Fréttablaðinu 
sem gefið var út eftir kjördag.

Morgunblaðið fjallaði um kosn-
ingarnar á sömu nótum. „Þátttaka í 
stjórnlagaþingskosningunum var 36% 
sem er slakasta þátttaka í almennum 

kosningum á Íslandi frá lýðveldisstofnun. 
Til samanburðar var þátttaka í þjóðarat-
kvæðagreiðslunni um Icesave fyrr á 
þessu ári um 62%.“

Hæstiréttur ógilti þó kosningarnar 
þann 25. janúar 2011 og var fjallað um 
sex kærur vegna framkvæmdar kosning-
arinnar. Fimm annmarkar voru fundnir 
á framkvæmd kosninganna, þar af tveir 
sem töldust verulegir.

Var strikamerking kjörseðla með núm-
eri í samfelldri hlaupandi töluröð talin 
verulegur annmarki sem bryti í bága við 
ákvæði laga um leynilegar kosningar. Þá 
var eftirliti með framkvæmd kosning-
anna einnig ábótavant, pappaskilrúm til 
að aðskilja kjörklefa þóttu ófullnægjandi, 
reglu um að brjóta skyldi saman kjör-

seðla var ekki fylgt og ólæsanlegir kjör-
kassar voru taldir annmarki.

Stjórnlagaráð var skipað í kjölfar 
ógildingar kosninganna og fengu allir 
þeir sem náðu kjöri boð um að taka sæti 
í ráðinu. 
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Kosningar til stjórnlagaþings

Kosningar til stjórnlagaþings. 
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GILDIR TIL
8. OKT
EÐA Á MEÐAN 

BIRGÐIR ENDAST

MARGFALT SKEMMTILEGRI

JÓLIN KOMA SNEMMA Í ÁR!
APPLE TV 4K að andvirði 29.990 KR. 

FYLGIR MEÐ PÖKKUM 365

365.is   1817

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND OG BETRA VIÐMÓT

Framundan er stútfull dagskrá af öllu því helsta í innlendri
og erlendri dagskrárgerð. Við leggjum metnað í að þú njótir
fyrsta flokks skemmtunar á sem bestan hátt og því fylgir
Apple TV 4K með pökkum 365.

GILDIR TIL
30. NÓV

EÐA Á MEÐAN 
BIRGÐIR ENDAST
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LÁRÉTT
2. listi
6. ógrynni
8. ílát
9. húsfreyja
11. hávaði
12. efni
14. mýkja
16. í röð
17. for
18. stansa
20. tveir eins
21. sáttargerð

LÓÐRÉTT
1. hróss
3. karlkyn
4. prófuðum
5. tímabils
7. nálægt
10. utanhúss
13. strá
15. auma
16. fugl
19. ólæti

LÁRÉTT: 2. skrá, 6. of, 8. ker, 9. frú, 11. ys, 12. satín, 
14. milda, 16. gh, 17. aur, 18. æja, 20. mm, 21. sátt.
LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. kk, 4. reyndum, 5. árs, 7. fram-
hjá, 10. úti, 13. íla, 15. arma, 16. gæs, 19. at.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Kristján Eðvarðsson (2.192) 
átti leik gegn Jonathan Peineiro 
(1.743) á alþjóðlega mótinu í 
Rúnavík í Færeyjum. 
Hvítur á leik
1. Hxh7+! Kg8 2. Hh8+! 1-0.  
Vignir Vatnar Stefánsson vann 
sinn fyrsta stórmeistara í næst-
síðustu umferð mótsins. Fyrsti 
sigur hans gegn stórmeistara. 
Guðmundur Kjartansson varð 
efstur Íslendinga. 

www.skak.is: Hraðskákmót 
Garðabæjar í kvöld.

veður, myndaSögur   Þrautir

LÉTT miÐLungs þung

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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9 1 5 3 8 7 4 2 6

1 3 4 7 6 8 9 5 2

5 9 6 2 3 1 8 4 7

2 7 8 9 4 5 6 3 1

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

2x5

Þú þarft ekki myndlykil til þess að 
horfa á fjölbreytta dagskrá allra 
sjónvarpsstöðva 365, tímaflakkið, 
Frelsið og Stöð 2 Maraþon Now. 

Nánari upplýsingar í síma 1817 eða á 365.is

HEILL HEIMUR
ÁN MYNDLYKILS

Í dag verður 
hæg norðlæg 
eða breytileg 
átt á landinu. 
Víða léttskýjað, 
en dálítil él 
með norður- og 
austurströnd-
inni. Kalt í veðri 
og gætu tveggja 
stafa frosttölur 
sést í öllum 
landshlutum.

mánudagur

Hit 
me!

Þetta er allt í 
rauðabotni. Ertu 
alveg viss um að 

þú viljir þetta 
                  pabbi?

Þú 
ræður.

Náði hann að 
koma Bieber 

laginu af 
heilanum á sér?

Klárlega... og 
alls konar 

öðrum hlutum 
líka.

Svo þú varst 
böstaður við að 

vera í síma 
og keyra, ha?

Jebb. 
Ég er líka í 
farbanni í 
tvær vikur.

Auk þess 
tóku þau af 
mér símann.

Heilar tvær 
vikur!!! 

Ég veit! Hvað ætlaru að gera 
við þumlana á þér?

Sjáðu, Lóa er ekkert að fikta.

Lóa er barn.
Uu, ég held 

að hún sé að 
gera eitthvað.

Já, en hún situr þarna stillt 
og gerir ekki neitt. BRÚN VIÐVÖRUN! 

BRÚN VIÐVÖRUN!

Ókei, 
slæmt dæmi. 
Náðu í bleyju.
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Ársyfirlit 2018 

699 ISK

Familien Julens 
Smastrikk

1 452 ISK

Ferðataska 
Dauphine
4 hjól 66 cm
23 999 ISK

Ferðataska 
Dauphine
4 hjól 66 cm
23 999 ISK

Dagbók A4 
Úranus 2018

1 609 ISK

Familie Journal

689 ISK

Dagbók Pennans 
2018

1 329 ISK

Gestgjafinn 

1 606 ISK

The World Atlas 
of Whisky

4 799 ISK

Vogue

654 ISK

Vogue

654 ISK

Stranger Fillings 

1 679 ISK

Vikan 

1 186 ISK

Vikan 

1 186 ISK

Soonish 

2 999 ISK

Límmiði LW 
28x89 mm 
f/adressu
4 384 ISK

Límmiði LW 
28x89 mm 
f/adressu
4 385 ISK

Indoor Green 

2 999 ISK

Límborði Dymo 
D1 sv/gl 12mm

2 607 ISK

Límborði Dymo 
D1 sv/gl 12mm

2 608 ISK

Avocado 

1 599 ISK

Skipulagstaska 
Rauð

3 599 ISK

Ferðataska Helium
Air2 með 4 hjólum

26 999 ISK

Ferðataska Helium
Air2 með 4 hjólum

26 999 ISK

Hulstur Ipad Mini 
Azure

2 400 ISK

The Handmaid’s 
Tale Gjafaútgáfa

2 399 ISK

Ferðataska Helium
Air2 með 4 hjólum

26 999 ISK

Hulstur Ipad Air 
Safavid

3 000 ISK

Landakort
Pin Ísland

5 399 ISK

Ferðataska Helium
Air2 með 4 hjólum

26 999 ISK

Vögguvísurnar 
okkar

3 999 ISK 

Frozen föndur
kristals armband

1 727 ISK

Ferðataska Helium
Air2 með 4 hjólum

26 999 ISK

Ljóðasafn Tómasar 
Guðmundssonar

4 499 ISK

Sonurinn 

2 899 ISK

Hús tveggja 
fjölskyldna

1 999 ISK

NÝR VEFUR OG RAFRÆNN MÁNUDAGUR

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN - ALLT FYRIR HEIMILIÐ & SKRIFSTOFUNA 
VAL UM SÓTT EÐA SENT Í VERSLUN - WWW.PENNINN.IS

BÆKUR & TÍMARIT

STAFRÆNN MÁNUDAGUR - ÝMSAR VÖRUR

STAFRÆNN MÁNUDAGUR - ÝMSAR VÖRUR

STAFRÆNN MÁNUDAGUR - ÝMSAR VÖRUR

Staðsetningar og opnunartímar    Skilmálar    Hafa samband     Vildarklúbbur Skiptiborð
Samband við allar verslanir

REKSTUR & RITFÖNG GJAFAVARA

540 2000 

TÖSKUR FÖNDUR & LEIKFÖNG UM PENNANN EYMUNDSSON VERSLANIR

Allir flokkar Sláðu inn nafn vöru, vöruflokks, höfunds, árs, hönnunarlínu eða hönnuðar

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

FLEIRI STAFRÆN TILBOÐ

FLEIRI STAFRÆN TILBOÐ

 Gildistími tilboðsverða er 27. nóvember, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
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Karfa Skráðu þig inn
og verslaðu 
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NÝR VEFUR!
20.000 BÆKUR!

1.500 PENNAR OG BLÝANTAR!

MIKIÐ MAGN AF GJAFVÖRUM 

OG HÚSGÖGNUM!

ÖFLUGUR ÞJÓNUSTUVEFUR

FYRIR FYRIRTÆKI!

 WWW.PENNINN.IS 
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Jólatertur
 Gríptu eina! 
   eða allar 4 
            Strax í dag 

Smakkaðu  

NÝJA með  

rabbarbara- 
sultu

MYLLU
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Rithöfundurinn Birna 
Anna Björnsdóttir hóf 
sinn höfundarferil með 
allsérstæðum hætti sem 
einn af höfundum skáld
sögunnar Dís, árið 2000. 

Fjórum árum síðar kom svo skáldsaga 
hennar Klisjukenndir og svo nýjasta 
skáldsagan Perlan: Meint skinkuvæð
ing íslensku kvenþjóðarinnar í kjölfar 
efnahagshrunsins, sem kom út fyrir 
skömmu. Í öllum þessum verkum er 
að finna sameiginlegan streng sem er 
fólginn í skoðun á stöðu ungra kvenna 
og Birna Anna segir að í sinni nýjustu 
bók sé stóra hugmyndin með aðalper
sónunni að skoða hvernig konur eru 
hlutgerðar í nútímamenningu.

„Aðalpersónan Perla er kona sem 
hefur alltaf verið hlutgerð af umhverf
inu og því finnst mér áhugavert að 
skoða manneskjuna á bak við ímynd
ina og hvað það getur verið rosalega 
langt á milli ímyndarinnar og hinnar 
eiginlegu manneskju. Ég skoða líka 
hvernig það fer með manneskju að 
hafa alltaf verið sett á ákveðinn stall.

En svo er líka hluti af þessari 
frægðardýrkun að við höfum oft svo 
lítið úthald fyrir einstaklingum og 
það þarf því alltaf að koma einhver 
ný týpa, hvort sem það er í listum eða 
öðru í menningunni, sem tekur við 
þessu hlutverki að vera aðal. Þá vakn
ar spurningin hvað verði um mann
eskjuna eftir að henni hefur verið ýtt 
til hliðar og hún er ekki lengur í tísku. 
Við þekkjum þessar týpur í umhverf
inu, þessar manneskjur sem birtast 

og verða frægar, stundum bara fyrir 
að vera frægar, en hvað svo? Það er 
soldið það sem þessi bók snýst um. 
Hvað verður um svona konu?“

Ráfar um í reiðileysi
Birna Anna fer þá leið með sína per
sónu að hún lætur hana hverfa af 
sjónarsviðinu um langa hríð en dúkka 
svo upp aftur í nýju samhengi. „Í upp
hafi bókar er Perla komin á vitnalista 
í réttarhöldum um stríðsglæpi og 
þá vaknar aftur áhugi allra á Íslandi 
á henni. Þá vilja allir vita hvað varð 
um þessa konu og hvað hefur orðið 
til þess að hún er komin á þennan 
óvænta stað í þessu samhengi. Við 
sem lesendur fáum svo að fylgja henni 
náið í gegnum hennar sögu og komast 
að því hvað gerðist.“

Birna Anna er á því að konur séu 
líklegri til að lenda í þessari hverfulu 
athygli umhverfisins en karlar enda 
staða þeirra í menningunni önnur. 
„Það er miklu meira horft á útlit og 
yfirborð kvenna og útlitsdýrkun nær 
miklu frekar til kvenna. Hún á sér að 
einhverju leyti stað hjá körlunum líka 

en hún er sterkari hjá konum og hefur 
meiri áhrif á konur almennt. Þessar 
ímyndir hafa áhrif út fyrir sjálfa sig og 
snerta flestar konur með einhverjum 
hætti í gegnum menninguna.“

En að hversu miklum hluta erum við 
sjálf að framleiða okkar eigin ímynd? 
„Ég held að fólki geri það í síauknum 
mæli með tilkomu samfélagsmiðla. 
Hér áður fyrr voru það aðeins þeir 
sem voru áberandi og mikið í fjöl
miðlum sem skópu sér ímynd en með 
tilkomu samfélagsmiðla getur hver og 
einn ákveðið að búa sér til slíka ímynd 
út á við. 

Mér fannst áhugavert að skapa 
sögupersónu sem er í þessari stöðu, 
að hafa sterka ímynd í hugum fólks 
en svo er innra lífið, sjálft sálarlífið, 
allt annað en ímyndin segir til um. 
Það myndast ákveðin togstreita þegar 
langt bil er þarna á milli. Þá myndast 
tómleiki, tengslaleysi við annað fólk 
og einmanaleiki og það er meðal 
annars það sem ég er að skoða. Perla 
á mjög erfitt með að mynda tengsl við 
aðra. Hún ráfar um í ákveðnu reiði
leysi á sínum fullorðinsárum út af 

þessu tengslaleysi og það hefur með 
hennar bakgrunn og umhverfi að gera 
auk þess hvernig samfélagið hefur alla 
tíð skilgreint hana og metið.“

Hver kynslóð gerir betur
Aðspurð um áhrifavalda segist Birna 
Anna mikið lesa kvenrithöfunda og 
gjarnan femíníska höfunda, meðal 
höfunda sem eru í uppáhaldi eru 
Chimamanda Ngozi Adichie, Zadie 
Smith, Jennifer Egan og Claire Mess
ud. „Það er líka stór persóna í bókinni 
minni sem er femínískur fræðimaður 
og það koma vissulega ákveðnar 
femínískar pælingar við sögu. 

Mér finnst þetta áhugavert að skoða 
því að femínismi er stórt og dýna
mískt fyrirbæri þar sem alls konar 
straumar og hugmyndir eru í mótun 
eftir því sem samfélagið þróast. Mér 
finnst ekki síst áhugavert að skoða 
hvernig manneskja sem sækir sér 
athygli fyrir yfirborð getur líka verið 
skoðuð með femínískum gleraugum. 
Og þegar við förum í gegnum þessa 
sögu með henni þá vonandi sjáum 
við að það býr annað og meira að baki 

en bara það sem við sjáum á yfirborð
inu.“

En hefur íslenskur femínismi þá 
einsleita mynd af því sem konur ættu 
að vera? „Nei, mér finnst vera mikil 
gerjun í íslenskum femínisma og að 
þetta sé rosalega frjótt samfélag. Það 
er mikið af ferskum hugmyndum í 
gangi og spennandi og mikilvægir 
hlutir að gerast. Eins og við sjáum 
núna til dæmis, þá getur femínismi 
verið gríðarlega sterkt hreyfiafl til 
framfara í samfélaginu. Mér finnst 
ungu íslensku femínistarnir alveg 
magnaðir og finnst þeirra barátta og 
starf svo flott. Hver kynslóð byggir 
auðvitað á þeim sem á undan fóru og 
gerir svo vonandi ennþá betur.“

Það er stutt í húmorinn í skáld
sögunni Perlan og Birna Anna segir 
að það sé henni mikilvægt. „Í fyrsta 
lagi þá er einfaldlega gaman að lesa 
fyndnar bækur og ég elska sjálf bækur 
með góðum húmor. Húmor getur líka 
verið eitt besta og beittasta greining
artækið þegar við erum að skoða sam
tímann og getur hjálpað okkur að sjá 
og skilja hlutina í nýju ljósi.“

Femínismi getur verið sterkt hreyfiafl í samfélaginu

Birna Anna Björnsdóttir segir að það sé mikil gerjun í íslenskum femínisma og að það sé frjótt samfélag. FRéttABlAðið/EyþóR

Perlan: Meint 
skinkuvæðing ís-
lensku kvenþjóðar-
innar í kjölfar efna-
hagshrunsins, er 
titill nýjustu skáld-
sögu Birnu Önnu 
Björnsdóttur sem 
skoðar m.a. bilið á 
milli manneskju og 
ímyndar.
Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Bréfaskipti fyrrverandi elskenda, furðuleg ökuferð um 
úthver� Reykjavíkur, harðar deilur í húsfélagi, 
�óttatilraun drengs úr sveit, kjarnorkusprengjur, 
skjaldarmerki og engiferrætur.

Ragnar Helgi Ólafsson fer á kostum í bók sem
einkennist af húmor og heimspeki, fegurðarþrá og 
frásagnargleði. Og svo er bókin að auki glæsilegur
prentgripur!

BÆKUR SEM TÝNDUST
OG FUNDUST!

HANDBÓK UM MINNI OG GLEYMSKU EFTIR RAGNAR HELGA ÓLAFSSON

ÖFUGSNÁÐI EFTIR BRAGA ÓLAFSSON

Kemur
út í dag!

Í Öfugsnáða eftir Braga Ólafsson er að 
�nna meitluð ljóð og margræða texta eftir 
einn af okkar snjöllustu höfundum.

Bókin með öfugu kápunni sem hvarf í ha� 
en fannst í Kópavogi!

Gleymdist í

Eystrasaltinu –

fannst óvænt í

Reykjavík!
Kemur út

á morgun 

á Íslandi og

í Frakklandi!



ÁLFABAKKA
COCO ÍSL TAL KL. 5:20 - 6:20
COCO ENSKT TAL KL. 5:20 - 8 - 10:40
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 5:20 - 8 - 10:40
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 9
JUSTICE LEAGUE 2D VIP KL. 5:20 - 8 - 10:40
THOR:RAGNAROK 2D KL. 6 - 8 - 9 - 10:50

COCO ÍSL TAL KL. 5:20
COCO ENSKT TAL KL. 6 - 8
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 9
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 5:20 - 8 - 10:35
THANK YOU FOR YOUR SERVICE   KL. 10:35
THOR:RAGNAROK 2D KL. 5:20 - 8 - 10:40

EGILSHÖLL
COCO ÍSL TAL KL. 5
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 5 - 7:35 - 10:10
THANK YOU FOR YOUR SERVICE   KL. 8
ONLY THE BRAVE KL. 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 5 - 7:45 - 10:30

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

COCO ÍSL TAL KL. 5:20
COCO ENSKT TAL KL. 8
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 8 - 10:40
THOR:RAGNAROK 2D KL. 5:10 - 10:40

AKUREYRI

COCO ENSKT TAL KL. 8
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 8 - 10:40
THOR:RAGNAROK 2D KL. 10:40

KEFLAVÍK

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

����
LOS ANGELES TIMES

����
VARIETY

����
CHICAGO SUN-TIMES

Ben
Affleck

Henry
Cavill

Gal
Gadot

Ezra
Miller

Jason
Momoa

Amy
Adams

Jeremy
Irons

Chris
Hemsworth

Tom
Hiddleston

Cate
Blanchett

Idris
Elba

Jeff
Goldblum

Tessa
Thompson

Karl
Urban

Mark
Ruffalo

Anthony
Hopkins

92%����
TOTAL FILM

����
THE TELEGRAPH

����
THE HOLLYWOOD REPORTER

����
EMPIRE

����
CINEMABLEND

Ezra
Miller

JasJasasJasJasJ ononononono
Momomoaoaoa

AAmyAmyAmyAmyAmyAmyy
AdaAdaAdaammsms

JJJere
Iro

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

�����
THE HOLLYWOOD REPORTER

�����
THE PLAYLIST

�����
ROGEREBERT.COM

�����
NEW YORK POST

SÝND KL. 5.30

SÝND KL. 8 SÝND KL. 5.30 SÝND KL. 10

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 5.30, 8, 10.25

SÝND KL. 8

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Party 18:00, 20:00
Undir Trénu ENG SUB 18:00
Varnarliðið 18:00
Listy Do M3 ENG SUB 20:00
La Chana 20:00
Atvikið á Nile Hilton hótelinu 22:30
Suburbicon 22:00
Rökkur ENG SUB  22:00

Hvað gera Vigga,  Óli  bróðir  og tvíburarnir
á á
undu hæð,  þegar bannað er  að halda 

húsdýr í  blokkinni? 

Jú,  auðvitað stofna þau dýragarð.  

DÝRAGARÐURINNDÝRAGARÐURINN

ÓLAFUR HAUKUR SÍMONARSON      ÓLAFUR HAUKUR SÍMONARSON      

SJÁLFSTÆTT FRAMHALD SJÁLFSTÆTT FRAMHALD 

Góða skemmtun í bíó

enær

Hvað?         
Hvenær?        
Hvar?       
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

27. nóvember 2017
Viðburðir
Hvað?  Silence Meal
Hvenær?  19.00
Hvar?  Norræna húsinu
Matarupplifun með listamannin-
um Ninu Backman. Verð er 15.500 
og inni í því er þriggja rétta máltíð 
sem Sveinn Kjartansson útbýr.

Íslenska karlalandsliðið tekur þátt í fyrsta sinn í undankeppni HM og fer leikurinn fram í kvöld kl. 19.45 í Laugardalshöll. 

Hvað?  Landsleikur í körfubolta
Hvenær?  19.45
Hvar?  Laugardalshöll
Íslenska karlalandsliðið tekur þátt 
í fyrsta sinn í undankeppni HM 
sem fram fer í Kína árið 2019. Í 
undankeppninni leika 32 lið um 
12 laus sæti á HM og er Ísland í 
riðli með landsliðum Tékklands, 
Finnlands og Búlgaríu í fyrstu 
umferðinni þar sem leikið er 
heima og að heiman í gluggum í 
núna í nóvember, febrúar 2018 og í 
júní/júlí 2018. Þrjú liði fara áfram í 
aðra umferð.

Hvað?  Hraðskákmót Garðabæjar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Golfklúbbnum GKG
1. verðlaun 15.000. Aðalverð-
launum er skipt eftir Hort-kerfi. 
Aukaverðlaun Efsti TG-ingur 5.000 
(óskipt eftir stigum). Besti árangur 
(miðað við eigin stig ) 5.000 kr. 
(Performance – eigin stig – stiga-
lausir reiknast með 1.500 stig.) 
Tímamörk 3 mínútur + 2 sek. á leik. 
Líklega 9 umferðir. Þátttökugjöld 
2000 kr. Frítt fyrir félagsmenn Tafl-
félags Garðabæjar og þátttakendur 
í Skákþingi Garðabæjar 2017. 
Einnig allir titilhafar FM/WFM eða 
hærri titill. Ef þátttaka utanfélags-
manna verður góð verður aðal-
verðlaunum fjölgað. (Yfir 20 manns 
greiða þátttökugjöld.)

Hvað?  Pop quiz
Hvenær?  20.00
Hvar?  Stúdentakjallaranum
Skyndipróf að hætti Stúdentakjall-

arans. Pop quiz kóngarnir Jón Már 
og Árni Freyr mæta með gítarana, 
englaraddirnar og splunkunýjar og 
dúndurgóðar spurningar.

Hvað?  Íbúafundur um Nýju línuna, 
samgöngustefnu Kóp. Lindir og Salir.
Hvenær?  17.00
Hvar?  Lindaskóla
Kópavogsbær boðar til íbúafundar 
vegna nýrrar samgöngustefnu. 
Á fundinum verður kynning á 
markmiðum væntanlegrar sam-
göngustefnu en við gerð hennar 
verða vistvænar samgöngur hafðar 
að leiðarljósi. Að lokinni stuttri 
kynningu verður óskað eftir 
ábendingum íbúa. Unnið verður 
á þremur starfsstöðum. Almenn-
ingssamgöngur, umferðaröryggi, 
gangandi og hjólandi. Íbúar eru 
hvattir til að mæta og koma með 
ábendingar um það sem þeim 
liggur á hjarta um samgöngur í 
Kópavogi. Ábendingar íbúa verða 
hafðar til hliðsjónar við mótun 
nýrrar samgöngustefnu. Hafðu 
áhrif og mótaðu nýju línuna með 
okkur.

Hvað?  Ævintýrakvöld! Everest 
leiðangurinn og ferðakynningar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Síðumúla 23
Vilborg Arna segir frá og býður 
upp á einstakt ævintýrakvöld 
þar sem farið verður yfir Everest 
áskorunina í máli og myndum. 
Efnið spannar alla þrjá leiðangr-
ana, bæði sorgir og sigra. Sagan er 
persónuleg og á erindi við alla sem 
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25–60%
AFSLÁTTUR – BARA Á NETINU – BARA Í DAG

C · Y · B · E · R · M · O · N · D · A · Y

www.dorma.is

       

VEFVERSLUN

www.dorma.is

ÓLAFUR HAUKUR SÍMONARSON      ÓLAFUR HAUKUR SÍMONARSON      

DÝRAGARÐURINNDÝRAGARÐURINN
SJÁLFSTÆTT FRAMHALDSJÁLFSTÆTT FRAMHALD

Vilborg Arna Gissurardóttir segir frá og býður upp á einstakt ævintýrakvöld þar sem farið verður yfir Everest áskorun-
ina í máli og myndum í kvöld klukkan 20.00 að Síðumúla 23. 

þurfa að takast á við áskoranir og 
mótlæti. Fyrir fyrirlesturinn munu 
Tindar, fjalla- & gönguferðir kynna 
spennandi ferðir til Grænlands og 
Nepal á næsta ári. Af nógu er að 
taka fyrir alla sem hafa áhuga á 
útivist og ævintýrum.

Námskeið
Hvað?  Föndurnámskeið á Sauðfjár-
setrinu 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Sævangi, Hafnarfirði
Dagbjört frá föndurversluninni 
Hlín á Hvammstanga ætlar að 
koma og kenna okkur að gera 
aðventukrans, hurðakrans eða 
jólaborðskreytingu. Námskeiðið 
kostar 3.000 fyrir utan efni. Nám-
skeiðið er samstarf Sauðfjárset-
ursins og handverksfélagsins 
Strandakúnstar.

Hvað?  Gervihnattasjónvarp 
Hvenær?  8.30 
Hvar?  Rafiðnaðarskólanum
Fjallað er um sjónvarps- og útvarps-
dreifingu á Ku-tíðnibandinu sem 
er fyrst og fremst notuð til að dreifa 
sjónvarpi um gervihnött. RÚV hefur 
t.d. verið með útsendingar um 
gervihnött í nokkur ár bæði á Sjón-
varpinu og Rás 1 og Rás 2. Á nám-
skeiðinu er lögð sérstök áhersla á að 
gera þátttakendur vel færa um að 
móttaka þessar sendingar og dreifa 
þeim áfram til notenda.

Hvað?  Startup Tourism – kynning á 
Reykjanesi 
Hvenær?  15.00 
Hvar?  Park Inn, Hafnargötu 57, 
Reykjanesbæ
Ert þú með nýja viðskiptahugmynd 
eða ertu að þróa nýtt verkefni innan 
fyrirtækisins? Startup Tourism er 
tíu vikna viðskiptahraðall sem er 
sniðinn að þörfum nýrra fyrirtækja 
í ferðaþjónustu. Ár hvert eru allt að 
tíu sprotafyrirtæki valin til þátttöku 
og fá þau tækifæri til að þróa áfram 
viðskiptahugmyndir sínar undir 
leiðsögn reyndra frumkvöðla, fjár-
festa og annarra sérfræðinga þeim 
að kostnaðarlausu. Markmið verk-
efnisins er að hvetja til nýsköpunar 
á sviði ferðaþjónustu, styrkja stoðir 
nýrra fyrirtækja, fjölga afþreyingar-
möguleikum og stuðla að dreifingu 
ferðamanna víðsvegar um landið, 
allan ársins hring.

Hvað?  Svefn fjölbura á leikskólaaldri: 
Hagnýtar leiðir 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Hlíðarsmára 17
Á þessu fræðslukvöldi sem er 
ætlað foreldrum fjölbura og haldið 
í samvinnu við Tvíburafélagið mun 
Elísa Guðnadóttir sálfræðingur 
og tvíburamóðir fjalla um ýmis-
legt tengt svefni og svefnvenjum 
fjölbura á leikskólaaldri. Fjallað 
verður um eðli svefns, svefnþörf 
eftir aldri, hvaða umhverfisþættir 
hafa áhrif á svefn og geta ýtt undir 
og viðhaldið svefnerfiðleikum, 
hlutverk daglúrsins, góðar svefn-
venjur og hvað er til ráða ef börnin 

fást ekki í bólið, halda vöku fyrir 
hvert öðru, eru lengi að sofna, 
þurfa aðstoð við það eða geta 
ekki sofið í sínu rúmi alla nóttina. 
Almennt verð er 2.500 kr. á mann 
en fyrir félagsmenn Tvíburafélags-
ins kostar 1.000 kr. Aðgangseyrir 
er greiddur við komu. Pláss er fyrir 
um 40 manns á fræðslukvöldinu.

Hvað?  Viskísmökkun 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Dillon
Verð er 5.000 krónur en Einar Þor-
varðarson mun fræða gesti um 
mismunandi tegundir viskís. Alls 
verða níu tegundir smakkaðar, frá 
Skotlandi, Taívan og Japan meðal 
annars.
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Mánudagur

Útvarp
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 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.20 Kalli kanína og félagar 
07.40 The Middle 
08.05 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 The Last Man on Earth 
10.45 Masterchef USA 
11.25 Empire 
12.10 Fresh off the Boat 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor UK 
14.40 The X-Factor UK 
16.15 Friends 
16.35 Friends 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.25 Fréttayfirlit og veður
19.30 Um land allt  Kristján Már 
Unnarsson heimsækir íbúa 
Bíldudals. Þar hafði fjarað undan 
sjávarútvegi og íbúum fækkað 
um tvo þriðju. Nú hafa atvinnu-
mál snúist til betri vegar.
20.05 Grand Designs
20.55 Gulli byggir  Í þessari þriðju 
þáttaröð með Gulla Helga eru 
verkefnin stór sem smá eins og 
áður. Nú færum til eldhús og 
breytum baðherbergi í Mosó 
fyrir fatlaðan fjölskyldumeðlim. 
Breytum fjósi í íbúð í Hálsasveit, 
tökum heilt einbýlishús í gegn í 
Hafnarfirði. Gamalt hús í Reykja-
nesbæ fær andlitslyftingu og 
hitakompu í Þingholtsstræti 
er breytt í íbúð svo eitthvað 
sé nefnt. Frábær þáttur sem 
enginn sem stendur í stórum sem 
smáum breytingum má láta fram-
hjá sér fara.
21.30 The Brave 
22.15 S.W.A.T. 
23.05 You're the Worst 
23.30 Víglínan 
01.05 Curb Your Enthusiasm 
01.35 Blindspot 
02.20 Outlander 
03.15 Bones 
04.00 Pure Genius 
04.45 Pure Genius 
05.30 Murder In The First

17.15 Gilmore Girls 
18.05 The Big Bang Theory 
18.30 Fresh off the Boat 
19.00 Modern Family 
19.30 Seinfeld 
19.55 Friends 
20.20 Who Do You Think You Are? 
21.25 Time After Time 
22.15 How To Make it in America 
22.50 The Sopranos 
23.40 Sleepy Hollow 
01.05 Seinfeld 
01.30 Friends 
01.55 Tónlist

08.30 PGA Championship  
10.00 World Golf Championship 
15.05 Augusta Masters 
17.05 Presidents Cup - Official Film 
18.00 Sime Darby LPGA Malaysian 
20.35 PGA Special: Gary Player 
21.30 Presidents Cup - Official Film 
22.25 Golfing World 
23.15 PGA Special: Coming Home

16.00 Silfrið 
17.05 Séra Brown 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.11 Elías 
18.24 Skógargengið 
18.35 Letibjörn og læmingjarnir 
18.40 Millý spyr 
18.46 Gula treyjan 
18.48 Kóðinn - Saga tölvunnar 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Kastljós og Menningin 
20.05 Veiðin 
20.55 Vegir Drottins 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Hockney 
00.10 Kastljós og Menningin 
00.30 Dagskrárlok

08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 The Tonight Show 
09.45 The Late Late Show 
10.25 Síminn + Spotify 
13.00 Dr. Phil 
13.40 Top Gear 
14.30 Scorpion 
15.15 Will & Grace 
15.40 Ilmurinn úr eldhúsinu 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 Extra Gear 
20.10 Top Chef 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Dice 
23.05 The Tonight Show 
23.45 The Late Late Show 
01.10 Madam Secretary 
01.55 This is Us 
02.40 Salvation 
03.25 Difficult People 
03.55 Hawaii Five-0 
04.40 Blue Bloods 
05.25 Dice

07.00 Strumparnir 
07.25 Ævintýraferðin 
07.37 Hvellur keppnisbíll 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 K3 (29 / 52) 
08.13 Víkingurinn Viggó 
08.27 Tindur 
08.38 Mæja býfluga 
08.50 Elías 
09.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveins 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur 
og félagar 
11.00 Strumparnir 
11.25 Ævintýraferðin 
11.37 Hvellur keppnisbíll 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 K3  
12.11 Víkingurinn Viggó 
12.25 Tindur 
12.36 Mæja býfluga 
12.48 Elías 
13.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveins 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur 
og félagar 
15.00 Strumparnir 
15.25 Ævintýraferðin 
15.37 Hvellur keppnisbíll 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 K3 
16.11 Víkingurinn Viggó 
16.25 Tindur 
16.36 Mæja býfluga 
16.48 Elías 
17.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveins 
18.49 Lalli 
19.00 Hanaslagur

11.50 Grey Gardens 
13.35 Kindergarten Cop 2 
15.15 Baby Mama 
16.55 Grey Gardens 
18.40 Kindergarten Cop 2
20.20 Baby Mama  Drepfyndin 
rómantísk gamanmynd með 
hinni margverðlaunuðu Tinu Fey 
úr 30 Rock. Hér er hún í hlutverki 
kaupsýslukonu sem getur ekki 
eignast barn og ræður óheflaða 
lágstéttarkonu til að ganga með 
barn fyrir sig með ansi skraut-
legum afleiðingum.
22.00 You Don't Know Jack
00.15 The Nice Guys  Gamansöm 
spennumynd frá 2016 með Ryan 
Gosling og Russel Crowe. Myndin 
segir frá þeim Holland March 
og Jackson Healy sem búa í Los 
Angeles árið 1977. Sá fyrrnefndi 
starfar sem einkaspæjari en 
sá síðarnefndi tekur að sér að 
lumbra á mönnum fyrir nokkurn 
veginn hvaða sakir sem er, gegn 
greiðslu auðvitað. Þeir Holland og 
Jackson þekkjast ekkert í byrjun 
sögunnar en þegar Jackson 
er ráðinn til að lemja Holland 
breytist það og þótt það hljómi 
ótrúlega leiða þau fyrstu kynni til 
samstarfs þeirra á milli.
02.10 August: Osage County 
04.10 You Don't Know Jack

08.40 Burnley - Arsenal 
10.20 Huddersfield Town - Manc-
hester City 
12.00 Messan 
13.30 Atlanta Falcons - Tampa Bay 
Buccaneers 
15.50 Formúla 1 - Keppni 
18.10 Fjölnir - Grótta 
19.40 QPR - Brentford 
21.45 Football League Show 
22.15 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
22.40 Spænsku mörkin 
23.10 Valur - Haukar

07.10 Minnesota Timberwolves - 
Phoenix Suns 
09.05 Atlanta Falcons - Tampa Bay 
Buccaneers 
11.25 Los Angeles Rams - New 
Orleans Saints 
13.45 B. Mönchengladbach - B. 
Munchen 
15.25 Augsburg - Wolfsburg 
17.05 Valencia - Barcelona 
18.45 Spænsku mörkin 
19.15 Valur - Haukar 
21.00 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
21.30 Seinni bylgjan 
23.00 Football League Show 
23.30 QPR - Brentford

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Magnað
Mánudagskvöld

 365.is

UM LAND ALLT 

Kristján Már Unnarsson heimsækir íbúa Bíldudals. Þar hafði fjarað 
undan sjávarútvegi og íbúum fækkað um tvo þriðju. Nú hafa 
atvinnumál snúist til betri vegar. Bíldudalur er að rísa á ný með 
kalkþörungavinnslu og vaxandi laxeldi.

KL. 19:30

THE BRAVE  

Spennuþættir frá framleiðendum 
Homeland um einvala lið hermanna 
í bandaríska hernum, sem berjast 
fyrir málstað réttlætisins við erfiðar 
aðstæður á sumum hættulegustu 
stöðum heims.

KL. 21:45

GULLI BYGGIR

Frábær þáttur með Gulla Helga sem allir þeir sem standa í stórum sem 
smáum breytingum mega ekki láta fram hjá sér fara né heldur þeir sem 
hafa gaman af því að fylgjast með endurbótum almennt.

KL. 21:05

S.W.A.T.

Það er ekki einfalt að halda uppi 
lögum og reglu á strætum Los 
Angeles borgar og það þekkir 
liðsforinginn Daniel Harrelson sem 
er í sérsveit lögreglunnar.

KL. 22:30

GRAND DESIGNS

Smekklegir og töff þættir þar sem 
fylgst er með skemmtilegum 
endurbótum á heimilum fólks sem 
þorir.

KL. 20:10

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
kl. 09.24,  
13.24  
og 17.24 
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ly�a.is

20% afsláttur af öllum vörum í netverslun 

okkar. Frí heimsending til miðnættis. Gildir 

aðeins 27. nóvember í netverslun.

20%
 afsláttur
af öllum vörum á netverslun.ly�a.is

STAFRÆNN 
MÁNUDAGUR Ég gef árlega út dagatal og 

ég er að sýna myndirnar 
sem eru í þessu dagatali í 
ár. Ég var nú með allt aðra 
pælingu að dagatali en 

það var útgefandi minn sem stakk 
upp á að ég myndi fá einhverja aðra 
til að „kovera“ teikningar eftir mig,“ 
segir Hugleikur Dagsson en hann 
opnaði á laugardaginn í Gallerý 
Porti á Laugaveginum sýninguna 
Ábreiður en þar fær hann tólf aðra 
listamenn til að túlka, eða „kovera“ 
myndir eftir hann. Sýningin stend
ur yfir í viku og mun Hugleikur vera 
á svæðinu næstkomandi fimmtu
dag þar sem hann teiknar sérpant
aðar myndir fyrir gesti og gangandi, 
en það er bara þann dag sem það 
verður í boði.

Er útgefandinn kominn með 
leiða á þér? „Já, hann er búinn að 
fá rosalegan leiða á öllum þessum 
peningum sem ég raka inn fyrir 
hann. En allavegana, þá stakk hann 
upp á þessu og ég samþykkti það – 

svo ég þarf þá ekki að gera neitt í 
rauninni. Ég hafði samband við tólf 
listamenn, þá listamenn sem ég 
var forvitinn að sjá hvernig myndu 
túlka þessar teikningar, og gaf þeim 
bara lausan tauminn – þau máttu 
öll velja sína mynd og niðurstaðan 
var þetta sem er hægt að kíkja á á 
þessari sýningu. Það verður líka 
hægt að kaupa dagatalið þarna.“

Hvaða fólk fékkstu þarna með 
þér? „Þarna eru góðir vinir eins 
og Þrándur Þórarinsson og Lóa 
Hlín. Svo er líka fólk sem hefur 
veitt mér innblástur eins og Sig
rún Eldjárn, Halldór Baldursson 
og Þorri Hringsson – en hann er 
minn gamli myndasögukennari. 
Síðan eru þarna líka teiknarar sem 
ég hef unnið með áður: Rán Flygen
ring, sem hefur teiknað fyrir heila 
myndasögu og líka Pétur Antons
son og Árni Jón Gunnarsson – þau 
hafa öll unnið með mér í mynda
söguprójektinu Endir sem ég gef út 
árlega.“

Frá krúttulegum 
spýtuköllum í 
realískan hrylling
Hugleikur Dagsson gefur nú út sitt árlega dagatal fyrir næsta ár en sú 
breyting er á að hann lét aðra listamenn um að gera ábreiður af  mynd-
um hans. Verkin tólf verða öll til sýnis í Gallerý Porti út vikuna.

Hugleikur fékk vin sinn Þránd Þórarinsson til að henda í eitt stykki málverk.  Fréttablaðið/anton brink

Ein mynda Hugleiks sést hér í aðeins öðruvísi búningi. Fréttablaðið/anton brink
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AÐEINS Á NETINU

C · Y · B · E · R · M · O · N · D · A · Y

AÐEINS Í DAG

www.husgagnahollin.is

25–60%
AFSLÁTTUR

Lagið

Jana María 
Guðmundsdóttir

Uppáhaldslag þessa stundina?
Oasis með La Chica. Heyrði þetta 
lag í kvikmyndinni Messi & Maude á 
Toronto Film Festival fyrr í haust og 
er enn að hugsa um það. Ótrúlega 
flott og sérstaklega live.
Besta lag allra tíma?
Dreams með Fleetwood Mac. Galið 
að þurfa að velja eitt lag, en þetta 
er alltaf hæfilega rétt þegar mann 
langar að heyra eitthvað gott.
Límheilalagið?
Dead Girl Walking úr söngleiknum 
Heathers. Nemendur mínir í söng-
leikjadeild SSD eru að undirbúa 
sýningu á þessu verki og þetta er 
sannkallað heilalím.

Mynd/ 
Íris dögg

Hugleikur fékk vin sinn Þránd Þórarinsson til að henda í eitt stykki málverk.  FréttaBLaðið/anton Brink

Eru þetta allt teikningar eða eru 
til að mynda málverk og annað 
þarna? „Þrándur er listmálari, 
þannig að hans verk er málað. Flest 
eru þau öll starfandi „illustratorar“ 
þannig að þetta er mest teikningar, 
sumt af þessu eru grafíkverk – 
þannig að þetta er svona skalinn 
sem þetta fer.“

Og útkoman, er hún fyndnari eða 
ófyndnari? „Það er auðvitað bara 
smekksatriði. Mínar teikningar eru 
þannig að einfaldleikinn er ómiss-
andi hluti af húmornum, sem er 
gjarnan myrkur og ógeðslegur – 
þannig að um leið og þú ferð að 
gera þetta eitthvað realískara, en 
allt er auðvitað realískara en spýtu-
kallar sem eru eins langt frá raun-
veruleikanum og hægt er, þá verður 
þetta meiri „horror“, húmorinn 
breytist í hrylling. Það hefur alltaf 
verið málið með það sem ég er að 
gera – það er hræðilegt og ógeðslegt 
dót, en það er framsett þannig að 
það verður eiginlega bara krúttu-
legt og skapar ákveðinn kontrast og 
þann brandara sem myndin í raun 
er – það er kontrastinn sem býr til 
pönslænið.

Þegar einhver annar tekur þetta 
fyrir þá verður þetta bara í rauninni 
meira „skerí“ og súrara, í sumum til-
vikum. Þó myndi ég segja að henni 
Helgu Páleyju, sem á þarna eina 
mynd, hafi tekist að vera fyndn-
ari en ég. Það er eitthvað í hennar 
frásögn sem lætur mig alltaf hlæja 
upphátt.“

Á sýningunni verða líka til sýnis 
nýjustu myndasögurnar hans Hug-
leiks frá síðustu tveimur árum. Þau 
verk eru öll úr brandarasafninu Er 
þetta frétt? stefanthor@frettabladid.is

Mínar teikningar 
eru þannig að 

einfaLdLeikinn er óMissandi 
hLuti af húMornuM, seM er 
gjarnan Myrkur og ógeðs-
Legur – þannig að uM Leið og 
þú ferð að gera þetta 
eitthvað reaLískara þá 
verður þetta Meiri horror.
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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

● Auka blóðflæði í höfði;

● Slaka á vöðvum í 
hnakka;

● Bæta öndun með því 
að slaka á axlasvæði;

● Samhæfa ósjálfráða 
taugakerfið;

● Slaka á vöðvum í efri 
hluta kviðar;

● Bæta virkni meltingar
kerfisins;

● Bæta blóðflæði í nára. 

ÖRVUN MEÐ SVÆÐANUDDS -
INNLEGGI MIÐAR AÐ ÞVÍ AÐ:UNDRI

HEILSUINNISKÓR

S E L D U S T  
U P P  Í  F Y R R A

KO M N I R  A F T U R

VINSÆL JÓL AGJÖF

Aukahlutur á mynd: gafl

� Sjö laga heilsu- og hægindalag. Laser-

skorið Conforma Foam tryggir réttan 

stuðning við neðra mjóbak og axlasvæði.

� Steyptar kantstyrkingar.

� Vandað fimmsvæða skipt poka gorma-

kerfi. Minni hreyfing, betri aðlögun.

� Slitsterkt og mjúkt bómullar áklæði sem 

andar vel. 

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

E I T T  L Í F  –  N J Ó T U M  Þ E S S

A F S L ÁT T U R
25%
J Ó L AT I L B O Ð !

Opera

VERÖLD HVÍLDAR – BETRA BAK LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

FRÁBÆR JÓLATILBOÐ

S T Æ R S T I 
D Ý N F R A M - 
L E I Ð A N D I 
V E R A L D A R

S E R T A  O P E R A 
H E I L S U R Ú M 

Ó T R Ú L E G T  V E R Ð 
SERTA OPERA DÝNA MEÐ COMFORT BOTNI OG FÓTUM
 STÆRÐ FULLT VERÐ JÓLATILBOÐ

 120 X 200 134.920 KR.  99.900 KR. 

 140 X 200 150.960 KR.   113.220 KR. 

 160 X 200 174.960 KR.  131.220 KR. 

 180 X 200 196.540 KR.   147.405 KR.

 192 X 203 216.300 KR.   162.225 KR.

B Y L T I N G  F Y R I R  
Þ R E Y T T A  F Æ T U R

7.900 K R.  

Með fimm svæða nuddinnleggi 
UNDRA nærðu slökun og vellíðan sem 
dregur úr spennu og örvar blóðflæði. 
Heilsuinniskórnir eru fallegir, hlýir 
og einstaklega þægilegir. Fáanlegir í 
dökkgrárri, ljósri eða rauðri merínóull. 
Komdu og prófaðu!

UNDRI HEILSUINNISKÓR

N Ý R L IT U R

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  Ú R  L E Ð R I

Það er erfiðara að semja 
á persónulegum nótum. 
Fólk í kringum mig er 
mikið að skoða textana 
og spyrja hvort þetta 
lag eða hitt sé um sig,“ 

segir tónlistarkonan Brynhildur 
Oddsdóttir, forsprakki hljómsveit-
arinnar Beebee and the bluebirds. 
Auk hennar eru þeir Tómas Jónsson, 
Brynjar Páll Björnsson og Ásmund-
ur Jóhannsson í bandinu.

Hljómsveitin gaf nýverið út 
plötuna Out of the dark en útgáfu-
tónleikarnir verða þó ekki fyrr en í 
janúar. Brynhildur ætlar að stinga 
af til Flórída og vera þar um jólin. 
„Ég ætla að safna orku og slaka á. 
Ég hef ekki gert þetta áður og ég 
held að maður komi 
þvílíkt ferskur til baka. 
Vonandi stenst það að 
vera búin að koma 
disknum út í búðir 
og klára allt sem ég 
þarf að gera áður 
en ég heldur vestur 
um haf þannig að 
maður fari áhyggju-
laus í sólina.“

B r y n h i l du r  e r 
útskrifuð úr almenn-
um tónsmíðum frá 
Listaháskóla Íslands, 
einnig á rafmagnsgítar 
í FÍH og er núna að 
læra hjá Þórði Árna-
syni. Þá kennir hún 
á gítar og tónfræði 
í  t ó n l i st a r s kó l -
anum Tónsölum. 

Það kemur því lítið á óvart að hún 
mundi gítarinn á þessari plötu en sú 
var ekki raunin á fyrri plötu hljóm-
sveitarinnar.

„Ég spilaði nánast ekkert á 
gítarinn á fyrri plötunni en á þess-
ari sé ég um gítarleikinn sem er 

nýlunda.“ Hún segir plötuna vera 
uppgjör eftir skilnað sem hún 
gekk í gegnum. „Þetta er persónu-
leg plata ef ég á að vera hreinskilin. 

Eftir skilnaðinn settist ég niður 
og samdi. Þetta er líka um upp-
lifunina sem kemur eftir á.

Mér fannst svolítið erfitt að 
koma þessu efni frá mér, það 
var einhvern veginn meira 

stressandi. En ég er nú alveg 
ágætlega vel brynjuð og þetta 

varð ekkert svakalegt mál,“ segir 
Brynhildur. benediktboas@365.is

Sár skilnaður í 
ljúfum djasstónum
Á plötunni Out of the dark með hljómsveitinni Beebee and the 
bluebirds gerir söngkonan Brynhildur Oddsdóttir upp skilnað 
sem hún gekk í gegnum. Útgáfutónleikarnir verða þó ekki fyrr 
en í janúar en þangað til ætlar Brynhildur að slaka á í Flórída.

Brynhildur Oddsdóttir, forsprakki Beebee and the bluebirds, settist niður eftir skilnaðinn og samdi um lífsreynslu sína 
og má heyra afraksturinn á plötunni Out of the dark. FRÉTTABLAÐIÐ/VILhELM

Beebee and the bluebirds í öllu 
sínu veldi. Auk Brynhildar eru þeir 
Tómas Jónsson, Brynjar Páll Björns-

son og Ásmundur Jóhannsson í 
bandinu. MyND/SPESSI

Brynhildur 
Oddsdóttir
l  Útskrifuð úr almennum 

tónsmíðum frá Listaháskóla 
Íslands.

l  Lærði á fiðlu, klassískan söng 
og djasssöng.

l  Lærði á rafmagnsgítar í FÍh.
l  Útskrifuð sem tamninga-

maður frá hólum í hjaltadal.
l  Kennir á gítar og tónfræði í 

tónlistarskólanum Tónsölum.
l  hefur spilað með Bubba og 

Birni Thoroddsen meðal 
annars.

Þetta er perSónu-
leg plata ef ég á að 

vera hreinSkilin. eftir 
Skilnaðinn SettiSt ég niður 
og Samdi. Þetta er líka um 
upplifunina Sem kemur 
eftir á.
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M
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) STILLANLEGT HJÓNARÚM
ERGOMOTION 330

ERGOMOTION er einn öflugasti 
og sterkasti stillanlegi botn 

sem fæst í dag.
Þráðlaus fjarstýring, þægilegt nudd 

með hraðastillingu og tímarofa.
Tvískipt hjónarúm 2x 90x200sm 
með Aviana þrýstijöfnunardýnu.

33.208 kr. Á MÁNUÐI*
Vaxtalaust og fyrsta greiðsla í mars 2018.

TILBOÐSVERÐ 380.320 kr.
FULLT VERÐ 449.772 kr.

Jólagjöfin í ár er fatboy!
Translotje 
lampinn

The Petit 
lampinn

The Klaid teppið

Verð 10.498 kr.

Verð frá 7.580 kr.
Verð 13.740 kr.

Transloetje er ótrúlega töff 
Fatboy lampi sem nánast 
öllum langar í. 

Endurhlaðanlegur með þriggja 
þrepa dimmer og til í 8 litum.

Hel svalur Fatboy lampi sem 
er með hleðslu batterí 

og þriggja þrepa dimmer.

Frábær jólagjöf sem gefur birtu, 
gleði og nýtist í rafmagnsleysi.

Teppið sem allir eru að tala um.
Það er prjónað úr
100% hágæða bómull.

Stærð 130x200sm. 

Teppi sem veitir þér 
(ásamt ímyndaða vini 
þínum) hita allt kvöldið. 

Verslun á horni Grensás og Ármúla og á www.sekkur.is
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carefully. Proofs that are sent back without signature is considered approved and ok. 

Approved and OK New proof please

DATE:

SIGNATURE:

/Ingenjörsgatan 7-9
Box 814, 251 08 Helsingborg

Tel. vx. 042-24 73 00
info@lindsflexo.se, www.lindsflexo.se

14
0

280

Linds Flexo, 1310144 Fiskikongurinn_KORR , 17-JAN-13 YTTER catarina
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Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Benedikts Bóasar
Hinrikssonar

BAkþAnkAR

Guðmundur Þorbjörnsson er 
umsjónarmaður þáttarins 
Markmannshanskarnir hans 

Alberts Camus, sem hlusta má á Rás 
1 á laugardagsmorgnum. Þættirnir 
eru geggjaðir. Í síðasta þætti var rætt 
um hvar hommarnir væru í fótbolta.

Það er nefnilega ótrúleg staðreynd 
að enginn hommi, sem sparkar í 
fótbolta, er eitthvað voðalega góður 
að sparka í fótbolta. Ekki opinber
lega allavega. Þrátt fyrir að fótbolti sé 
frekar hommaleg íþrótt samkvæmt 
Sigríði Ásgeirsdóttur menningar
fræðingi sem var viðmælandi í 
þættinum.

Persónulega þá skiptir kynhneigð 
mig engu máli. Mér gæti ekki verið 
meira sama. Annaðhvort er fólk gott 
í fótbolta eða ekki og af einhverjum 
orsökum virðast samkynhneigðir 
karlmenn einfaldlega ekki góðir í 
fótbolta. Samkynhneigðar konur eru 
hins vegar frábærar í fótbolta.

Um helgina skörtuðu lið í enska 
boltanum fyrirliðaböndum og 
reimum og ég veit ekki hvað og hvað 
til stuðnings samkynhneigðum. 
Slíkt er til fyrirmyndar og ég held 
að það styttist í að fyrsti homminn, 
sem verði í heimsklassa, komi fram 
á sjónarsviðið. Það getur bara ekki 
annað verið.

Og hvað gerist þá? Nákvæmlega 
ekki neitt. Það er nefnilega það 
fyndna við það. Fólk mun öskra 
og púa á viðkomandi úr stúkunni 
en það er engin nýlunda. Flestir 
heimsklassa leikmenn fá baulið 
beint í andlitið á útivelli. Íþróttin 
mun ekkert breytast ef það labbar 
heimsklassa hommi inn á völlinn. 
Og er það ekki bara hið besta mál? 
Ég sé allavega ekki vandamálið. Sá 
sem gerir það má vinsamlegast troða 
þeim skoðunum upp í óæðri endann 
á sér og vera inni í hellinum sínum.

Kynhneigð skiptir nefnilega engu 
máli. Hvorki í fótbolta né lífinu 
sjálfu.

Hvar eru 
hommarnir?
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