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Fréttablaðið í dag

skoðun Silja 
Dögg Gunnars-
dóttir skrifar 
um sprotastarf-
semi og skatta. 
10

sport Sýna að það sé líka hægt 
að spila eins og Barcelona-liðið í 
enska boltanum. 14-15

tÍMaMót  Tók við Menam blaut 
á bak við eyrun. 16

lÍFið Tölvugjöf breyttist í 
taekwondo kennslu 22

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

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra var meðal fjölmargra kvenna sem lásu sögur undir myllumerkinu #metoo í Borgarleikhúsinu í gær. Fréttablaðið/SteFán

stjórnMál Gert er ráð fyrir allt að 
fimmtán milljarða innspýtingu í 
rekstur bæði heilbrigðiskerfisins og 
menntakerfisins umfram það sem 
stefnt var að með fjárlagafrumvarpi 
síðustu ríkisstjórnar í nýju fjárlaga-
frumvarpi. Það verður lagt fram á 
fimmtudaginn. Töluverð útgjöld eru 
einnig ætluð í samgöngumál auk 
þess sem efla á löggæslu og bæta 

þjónustu víða um land fyrir þol-
endur kynferðisofbeldis.

„Innspýtingin fer í hina opinberu 
heilbrigðisþjónustu; Landspítalann, 
heilsugæsluna og hinar almennu 
sjúkrastofnanir um landið,“ segir 
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis-
ráðherra og bætir við: „Þessi hluti af 
almannaþjónustunni hefur þurft að 
bíða allt of lengi og fólk hefur þurft 

að hlaupa hraðar og gera meira í allri 
heilbrigðisþjónustunni allt frá hruni 
og í rauninni lengur. Þannig að það 
er kominn tími til að þessir innviðir 
fari að finna fyrir því að okkur er að 
ganga betur.“

Svandís hyggst leita eftir sam-
vinnu við menntamálaráðherra 
um málefni Landspítalans. „Það má 
ekki gleyma því að Landspítalinn er 

háskólasjúkrahús þannig að þetta er 
menntastofnun líka og við þurfum 
að búa vel að vísindastarfi og rann-
sóknum. Að þessum þætti þurfum 
við að vinna saman, við mennta-
málaráðherra,“ segir Svandís.

Menntamálaráðherra tekur heils 
hugar undir þessi orð Svandísar 
og segir brýnt að taka upp þverfar-
lega samvinnu varðandi rannsóknir 

og þróun á þessum vettvangi.
„Það verður stóraukin áhersla á 

menntamál í þessu fjárlagafrum-
varpi,“ segir Lilja Alfreðsdóttir 
menntamálaráðherra. „Áherslan 
verður á háskólastigið, framhalds-
skólastigið, verk- og iðnnám. Þessi 
ríkisstjórn ætlar sér að skapa hag-
kerfi sem er drifið áfram af verk- og 
hugviti.“ – aá

Allt að fimmtán milljarða innspýting
Áætlað er að framlög til reksturs heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins aukist verulega í frumvarpi til fjárlaga sem lagt verður fram 
síðar í vikunni. Útgjöld munu líka aukast til samgöngumála, löggæslu og þjónustu víða um land við þolendur kynferðisbrota.

Viðskipti Gjaldtaka á hleðslustöðv-
um Orku náttúrunnar mun hefjast 
1. febrúar og mun mínútan kosta 39 
krónur. Á næstu dögum og vikum 
verða fjölmargar nýjar hraðhleðslur 
teknar í gagnið á landsbyggðinni og 
höfuðborgarsvæðinu. – smj / sjá síðu 4

Mínútan mun 
kosta 39 krónur

dÝr „Ég var á Hlemmi að taka strætó 
þegar ég sá geiturnar tvær fyrir utan 
Mathöllina. Mér var mjög mis-
boðið að sjá dýrin svona í umhverfi 
sem er þeim alls ekki náttúrulegt,“ 
segir Helga Marín Jónatansdóttir.  
– þþ / sjá síðu 1

Misboðið vegna  
dýrameðferðar



Veður

Hægur vindur í dag, víða léttskýjað 
og kalt í veðri. Vaxandi suðaust-
anátt á Suður- og Vesturlandi seinni 
partinn, þykknar upp og dregur úr 
frosti. sjá síðu 18

0 kr. fyrsti mánuðurinn!

Verið vel tengd

Aðventan upp á gamla mátann

Alla jafna er mikið um að vera á Árbæjarsafninu í aðdraganda jóla. Gestir safnsins geta fylgst þar með undirbúningi jólanna eins og hann var í 
gamla daga. Í gær voru þar bræðurnir Ketkrókur og Bjúgnakrækir og bersýnilega fóru þeir ekki tómhentir af safninu. Fréttablaðið/SteFán

DýravernD „Ég var á Hlemmi að 
taka strætó þegar ég sá geiturnar 
tvær fyrir utan Mathöllina. Mér var 
mjög misboðið að sjá dýrin svona 
í umhverfi sem er þeim alls ekki 
náttúrulegt,“ segir Helga Marín 
Jónatansdóttir grænmetisæta. „Ég 
tók mynd af geitunum og hringdi 
í lögregluna sem vísaði mér áfram 
á Matvælastofnun og ég ætla að til-
kynna þessa meðferð á dýrunum 
þangað.“

Geiturnar tvær voru til sýnis við 
Mathöllina á miðvikudaginn á svo-
kölluðum „Geitardegi“ sem var liður 
í sýningu útskriftarnema í meistara-
námi í hönnun við Listaháskóla 
Íslands. Þá voru geitaréttir á boð-
stólum á þremur veitingastöðum í 
höllinni.

„Það var fólk að klappa geitum 
fyrir utan og borða þær inni,“ segir 
Helga Marín og sættir sig illa við 
þessa þversögn. „Þarna var alls 
konar lið að atast í þeim og hlæja. 
Þetta er vanvirðing við dýrin sem 
komið er fram við eins og hluti. Ég 
held að þeim hafi ekki liðið vel. 
Þetta er ekki þeirra umhverfi og 
hávaðinn og áreitið á Hlemmi er 
mikið.“

Helga Marín birti myndina á 
Facebook-síðu vegan fólks á Íslandi. 
Óhætt er að segja að í athuga-
semdum þar hafi heitar tilfinningar 
blossað upp og meðal annars talað 
um „algera aftengingu“, „dýravald-
níðslu“ og „ömurlegan viðbjóð“. 
Á heimasíðu Matvælastofnunar 
segir að hverjum þeim sem verði 
var við illa meðferð á dýrum beri 
að tilkynna slíkt til MAST eða lög-
reglu. Á Facebook-síðunni ber þó 
ekki öllum saman um að illa hafi 

farið um skepnurnar á Hlemmi: 
„Þær voru þarna í tvo tíma, ég 
sá þær nokkrum sinnum og þær 
voru bara í góðu lagi elsku fólk,“ 
segir í einni athugasemdinni. 
Samkvæmt reglugerð um vel-
ferð sauðfjár og geitfjár ber að 

tilkynna fyrirhugaða notkun á 
dýrunum á viðburðum sem þess-
um til MAST með tíu daga fyrir-
vara. Óheimilt er að nota dýrin í 
umhverfi sem er þeim ekki eðlilegt 
fyrr en að lokinni úttekt MAST. 
Konráð Konráðsson, héraðsdýra-
læknir suðvesturumdæmis, kannast 
ekki við að slíkt erindi hafi borist 
vegna „Geitardagsins“ og algengt 
að fólk sé ekki meðvitað um lög 
og reglugerðir um meðferð dýra og 
geri því ýmislegt í trássi við allt slíkt. 
Helga Marín telur einnig að van-
þekking ráði oft för. „Fyrir okkur 
er þetta mikið tilfinningamál 
og hrikalegt að dýr séu notuð 
sem sýningargripir. Og það er 
svo sem skiljanlegt þar sem það 
er ekki mikið talað um þetta.“ 
thorarinn@frettabladid.is

Misbauð meðferð á 
geitum á Hlemmi
Vegan fólk er í tilfinningalegu uppnámi vegna tveggja geita sem voru til sýnis 
við Mathöllina á Hlemmi fyrr í vikunni. Ein úr þeirra hópi, Helga Marín Jónat-
ansdóttir, segir dýrin vera vanvirt og ætlar að tilkynna uppátækið til MAST. 

Heitar tilfinningar blossuðu upp hjá grænmetisætum vegna sýningar á 
tveimur geitum við Hlemm. Fréttablaðið/ernir

 Það var fólk að 
klappa geitum fyrir 

utan og borða þær inni
Helga Marín 
Jónatansdóttir 
grænmetisæta.

náttúra Vel yfir hundrað skjálftar 
mældust í fjallinu Skjaldbreið um 
helgina. Að minnsta kosti 66 skjálft-
ar mældust í fyrradag og um það bil 
50 í gær. Í fyrrakvöld mældist stærsti 
skjálftinn 3,7 og í gærmorgun varð 
skjálfti að stærð 3,8. Fyrir þessa 
hrinu höfðu ekki mælst svo öflugir 
skjálftar í fjallinu frá árinu 1992.

Veðurstofan segir engan gosóróa 
hafa fundist í þessari hrinu. Um sé 
að ræða hreina brotaskjálfta sem 
verða þegar jörð brestur vegna upp-
safnaðrar spennu á flekamörkum. 
Ef um gosóróa væri að ræða þá væri 
um að ræða samfelldari skjálfta. – bo

Meira en 100 
skjálftar mældir

LögregLumáL Móðir Klevis Sula, 
Albanans sem lést eftir hnífsstungu-
árás í miðbænum fyrir rúmri viku, 
segir að hann hafi ætlað að hjálpa 
manninum sem grunaður er um að 
hafa ráðist á hann. Hún kom hingað 
til lands eftir árásina og gat verið hjá 
honum síðustu augnablik ævi hans.

„Hann var yndislegur, Hann vildi 
hjálpa öllum. Vinum sínum og fjöl-
skyldu. Hann talaði mjög vel um 
Íslendinga og kunni vel að meta 
fólkið hérna,“ segir Natasha Sula, 
um son sinn.

Í fréttum Stöðvar 2 í gær kom 
fram að vitnisburður vinar Klevis, 
sem einnig var stunginn umrætt 
kvöld, er á þá leið að Klevis hafi 
tekið eftir manni sem var grátandi. 
Hann hafi boðið honum aðstoð en 
þá verið stunginn með hnífi. Ekki er 
talið að mennirnir hafi þekkst neitt 
fyrir árásina. – ngy

Ætlaði að hjálpa 
manninum sem 
réðst á hann

LögregLumáL Erlendur karlmaður 
var í lok síðustu viku úrskurðaður 
í gæsluvarðhald til 3. janúar næst-
komandi grunaður um tilraun til 
manndráps. Þremur dögum áður 
hafði Hæstiréttur fellt úr gildi gæslu-
varðhaldsúrskurð yfir manninum.

Maðurinn er grunaður um að 
hafa í tvígang þrengt að öndunar-
vegi konu á heimili þeirra með 
þeim afleiðingum að hún missti 
meðvitund. Í fyrra skiptið var hann 
úrskurðaður í gæsluvarðhald á þeim 
grundvelli að hann gæti torveldað 
rannsókn málsins en Hæstiréttur 
féllst ekki á það. Nú er gæsluvarð-
haldið með vísan til almannahags-
muna.

„Hann var boðaður í skýrslutöku 
á fimmtudag og handtekinn að 
nýju að henni lokinni,“ segir Guð-
mundur Páll Jónsson lögreglufull-
trúi. „Dómarinn tók sér sólarhrings 
umhugsunarfrest og féllst að því 
loknu á gæsluvarðhald.“

Verjandi mannsins, Sigurður 
Freyr Sigurðsson, segir að úrskurð-
ur dómarans hafi verið kærður til 
Hæstaréttar. Niðurstaða mun liggja 
fyrir í þessari viku. – jóe

Aftur í varðhald 
þvert á úrskurð 
Hæstaréttar
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Yaris – verð frá: 2.230.000 kr.
Yaris Hybrid – verð frá: 2.670.000 kr.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

Að fara af stað út í hvern dag á nettum og nýstárlegum Yaris er ómetanlegt. Þannig byrja allar ferðir vel, jafnt styttri sem lengri. 
Þessi pottþétta týpa er hlaðin orku og endurbættu Hybrid kerfi sem gerir þér fært að fljúga gegnum daginn.

Komdu og reynsluaktu Yaris orkubolta hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með Yaris
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

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 2 ÁRA ÞJÓNUSTA



Þegar fleiri rafbílar 
koma eykst nýtingin 

og þá verður hægt að stilla 
verðið af miðað 
við það. 
Bjarni Már 
Júlíusson, fram-
kvæmdastjóri ON
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„... trúverðug og mannleg frásögn af manneskju  
á krossgötum ... “

 KOLBE INN ÞOR S TE IN S SON / DV

„Þetta er ljúfsár en skemmtileg saga sem mun  
gleðja marga.“

 MAR ÍANNA CL A R A LÚTHE R SDÓT TIR / MORGUNBL A ÐI Ð

„Ljúfasta saga og vel þess virði að lesa um konu  
sem loksins, loksins fer að hugsa um sjálfa sig.“

 HE LG A BIRGI S DÓT TIR / FR É T TA BL A ÐI Ð

Orkumál Gjaldtaka á hleðslu-
stöðvum Orku náttúrunnar (ON) 
mun hefjast 1. febrúar næstkomandi 
og mun mínútan kosta 39 krónur. Á 
næstu dögum og vikum verða fjöl-
margar nýjar hraðhleðslur teknar í 
gagnið á landsbyggðinni og höfuð-
borgarsvæðinu. Framkvæmdastjóri 
ON segir mikla innviðauppbyggingu 
fram undan í rafbílavæðingunni og 
að í árslok 2018 verði hlöður á vegum 
fyrirtækisins orðnar rúmlega þrjátíu.

Bjarni Már Júlíusson segir að fyrir-
komulag gjaldtökunnar verði kynnt 
á næstu vikum en rafbílaeigendur 
muni geta skráð sig fyrir auðkennis-
lyklum, svipaða dælulyklum olíu-
félaganna, og greiða síðan aðeins 
fyrir þær mínútur sem þeir nota.

Rafbílaeigendur hafa getað hlaðið 
bíla sína gjaldfrjálst á hraðhleðslu-
stöðvum ON frá árinu 2014 en ljóst 
var að um þróunarverkefni var að 
ræða og ávallt stefnt á gjaldtöku. 
Þegar verkefnið hófst voru rafbílar á 
Íslandi um hundrað talsins en hreinir 
rafbílar og tengiltvinnbílar eru í dag á 
fimmta þúsund.

„Við þekkjum orðið vel hvað þetta 
kostar og niðurstaðan er sú að mín-
útan verði á 39 krónur. Samkvæmt 
Fortum, samstarfsaðilum okkar í 
Noregi, styttist hleðslutíminn hjá 
fólki þegar gjaldtaka hófst þar. 
Algengast er að hleðslutíminn sé um 
10-12 mínútur, en það er alltaf ódýr-
ast að hlaða heima hjá sér.“

Af þeim meðaltímaramma má 
ráða að hleðsluskotið geti kostað 
rafbílaeigendur á bilinu 400-500 
krónur.

Bjarni segir að í dag sé algengur 
hraðhleðslutími hér upp undir 20 
mínútur. Gjaldtaka muni hins vegar 
auka aðgengi að hlöðunum þar sem 

fólk freistist síður til að hlaða í botn 
þegar orkan er ekki lengur ókeypis, 
enda fái það mest fyrir peninginn 
upp að 80 prósenta hleðslu bílsins. 
Rannsóknir sýni þó að 90 prósent 
rafbílaeigenda hlaði bílana fyrst og 
fremst heima hjá sér.

Algengt mínútuverð í Noregi, raf-
bílavæddustu þjóð veraldar, er um 
34 krónur íslenskar en Bjarni bendir 
á að þar séu 100 þúsund rafbílar og 
verð ON muni því þola þann saman-
burð.

„Nýtingarhlutfall stöðvanna hér 
er lágt en þegar fleiri rafbílar koma 
eykst nýtingin og þá verður hægt að 
stilla verðið af miðað við það. Þetta 

þarf að standa undir sér eins og aðrar 
fjárfestingar.“

Á næstu dögum verða síðan fjórar 
nýjar hlöður opnaðar á landsbyggð-
inni, en það er liður í verkefni ON um 

að koma fyrir hraðhleðslustöðvum 
við hringveginn.

„Á næstu dögum verður opnað við 
Jökulsárlón, við veitingastaðinn Vog-
inn á Djúpavogi, á Egilsstöðum við 
N1 og í Freysnesi. Og síðan á næstu 
vikum á Stöðvarfirði, í Lækjargötu í 
Hafnarfirði og í Mosfellsbæ við N1. 
Og fleiri staðir eru í bígerð.“

Í dag eru hraðhleðslustöðvar ON 
um tuttugu en Bjarni telur að í lok árs 
2018 verði þær þrjátíu.

„Þetta er að gerast mjög hratt 
núna og það er mjög gaman að taka 
þátt í þessari vegferð að gera okkur 
enn sjálfbærari í orkuþörf landsins.“ 
mikael@frettabladid.is

Hraðhleðslumínútan verður 
seld á 39 krónur eftir 1. febrúar
Gjaldtaka á hraðhleðslustöðvum Orku náttúrunnar hefst 1. febrúar næstkomandi. Rafbílaeigendur hafa 
fengið ókeypis hleðslu í rúm þrjú ár. Notast verður við auðkennislykla.  Framkvæmdastjóri ON segir verðið 
samkeppnishæft við algengt verð í Noregi. Hlöðum ON fjölgar á næstunni og verða þrjátíu í lok næsta árs.

Eftir gjaldfrjálsa orku frá 2014 mun ON hefja að rukka fyrir hraðhleðsluna 1. febrúar næstkomandi. Fréttablaðið/PjEtur 

trúfélög Á tveimur dögum í októ-
ber síðastliðnum skráðu 529 manns 
sig úr þjóðkirkjunni. Alls sögðu 
1.248 sig úr þessu langstærsta trú-
félagi landsins frá 23. október til 1. 
desember.

Í Morgunblaðinu 23. október sagði 
Agnes M.  Sigurðardóttir, biskup 
þjóðkirkjunnar, að það væri ekki 
siðferði lega rétt að stela gögn um 
til að af hjúpa. Viku fyrr hafði sýslu-

mannsembættið í Reykjavík lagt 
lögbann á umfjöllun Stundarinnar 
byggða á trúnaðargögnum úr Glitni 
frá því fyrir hrun.

„Ég er ekki sam mála því að allt 
sé leyfi legt í sann leiks leit inni. Mér 
finnst til dæmis ekki sið ferði lega rétt 
að stela gögnum og fara á bak við fólk 
til að afhjúpa mál og leiða sann leik-
ann í ljós,“ sagði biskupinn meðal 
annars í Morgunblaðsviðtalinu sem 

vakti hörð viðbrögð. Margir lýstu því 
yfir að þeir myndu segja sig úr þjóð-
kirkjunni vegna afstöðu Agnesar.

„Ég hef þraukað lengi í Þjóð-
kirkjunni þrátt fyrir margvísleg 

spillingarmál þar sem hafa komið 
upp við það að gögnum hefur verið 
lekið þaðan, meðal annars um sjálf-
töku núverandi biskups. Ætli maður 
sé ekki kominn á endastöð í þessari 
samfylgd,“ skrifað blaðamaðurinn 
Reynir Traustason á Facebook-síðu 
sína daginn sem viðtalið birtist.

Helgi Seljan sjónvarpsmað-
ur  minnti á að barnaníðingurinn 
Karl Vignir Þorsteinson hefði verið 

afhjúpaður að hluta til með notkun 
gagna sem biskup skilgreindi sem 
stolin. „Þau gögn sýndu meðal ann-
ars fram á það hvernig kirkjan sem 
hún veitir forstöðu, tók undir sinn 
verndarvæng og verðlaunaði mann 
sem þá þegar hafði gengist við kyn-
ferðisbrotum gegn börnum, og 
greint hafði verið frá opinberlega,“ 
skrifaði Helgi á sína Facebook-síðu. 
– gar

Bylgja úrsagna er biskup gagnrýndi notkun á lekagögnum
Alls sögðu 1.248 sig úr 

þjóðkirkjunni á tímabilinu 
23. október til 1. desember.

árétting

Í forsíðufrétt Fréttablaðsins þann 
8. desember sl. láðist að geta 
þess að tölur um kódeinávísanir 
voru fengnar úr pistli Embættis 
landlæknis í nýjasta tölublaði 
Læknablaðsins, nr. 12/2017. Beðist 
er velvirðingar á því og leiðréttist 
það hér með.

DÓmSmál Tveir Erítreumenn, Sóm-
ali og Georgíumaður voru nýlega 
dæmdir í þrjátíu daga fangelsi hver 
fyrir að framvísa fölsuðum eða 
röngum vegabréfum á leið sinni um 
Keflavík. Dómarnir voru kveðnir 
upp í Héraðsdómi Reykjaness.

Allir höfðu mennirnir millilent 
hér á landi og áttu tengiflug til 
Kanada til að komast héðan burt. 
Þeir voru stöðvaðir við landa-
mæraeftirlit og vaknaði þá grunur 
um að vegabréfin væru ekki þeirra. 
Reyndist svo vera en passarnir voru 
ýmist keyptir á svörtum markaði 
eða breytifalsaðir.

Auk fangelsisvistarinnar, sem 
var óskilorðsbundin í öllum til-
vikum, voru mennirnir dæmdir til 
að greiða þóknun verjanda síns. Sú 
upphæð er á bilinu 150 þúsund til 
200 þúsund krónur fyrir hvern og 
einn hinna dæmdu. – jóe

Fjórir dæmdir 
fyrir skjalafals

Mennirnir voru stöðvaðir af landa-
mæravörðum. Fréttablaðið/EYÞÓr

Mennirnir voru stöðv-
aðir við landamæraeftirlit og 
vaknaði þá grunur um að 
vegabréfin væru ekki þeirra.
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100 ÁRA AFMÆLISTILBOÐIÐ RENNUR ÚT UM ÁRAMÓTIN

FYRIR HUGSANDI FÓLK

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Um leið og við þökkum fyrir stórkostlegar móttökur á 100 ára afmælisárinu viljum við benda á að 
lokadagar afmælistilboðsins eru runnir upp. Láttu ekki árið líða án þess að grípa þetta einstaka tækifæri 
til að gera kaup aldarinnar á japönskum gæðabíl frá Mitsubishi. Hlökkum til að sjá þig!

4.390.000
Outlander Invite PHEV 4x47.990.000

Pajero Instyle 7 sæta 4x4

4.750.000
L200 Double Cab 4x4 4.190.000

ASX Intense+ 4x4

Verðlistaverð: 4.890.000

Verðlistaverð: 9.390.000
Verðlistaverð: 5.750.000

Verðlistaverð: 4.890.000

Verð, tilboðsverð og búnaður eru háð breytingum.

LOKADAGAR



Við vinnum að því 
markmiði að 

varðveita menningararfinn 
með þessum hætti. 
Hallfríður Baldurs-
dóttir, fagstjóri 
skylduskila hjá 
Landsbókasafni

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

Gerðu betri kaup hjá okkur! Hringdu í 511 2777

2018 Volvo XC90 Hybrid T8

2017 Kia Optima Phev

2017 Mitsubishi Outlander Phev

Hannaðu hann eins og þú vilt!
AWD - Plug-In Hybrid

Forpöntun
Afhendingartími er 4-5 mánuðir

Verð 7.390.000 kr.

Glæsilegur og mjög vel útbúinn
Harman/Kardon hljóðkerfi

Plug-In Hybrid
Hraðastillir með aðlögun

Verð 3.790.000 kr.

Fullkominn fyrir íslenskar aðstæður
4X4 - Plug In-Hybrid

360° myndarvélakerfi
2 tegundir í boði!

Verð 4.430.000 kr.

facebook.com/betribilakaup 

Menning Aukin prentun íslenskra 
bóka á erlendri grund veldur Lands-
bókasafni nokkrum áhyggjum og 
gæti það haft í för með sér að erfið-
ara verði að varðveita menningar-
arf þjóðarinnar. Skylt er að skila til 
Landsbókasafns prentuðum bókum 
og einnig rafbókum, hljóðbókum, 
kvikmyndum og tónlist.

Fréttablaðið sagði frá því fyrir 
skömmu að hin íslenska jólabók 
innbundin í kápu muni brátt heyra 
sögunni til. Oddi mun í upphafi nýs 
árs hætta prentun þessarar gerðar 
bóka og því mun öll harðspjalda 
bókaprentun flytjast úr landi. Í jóla-
bókaflóðinu um þessi jól eru tvær af 
hverjum þremur bókum prentaðar 
erlendis, einungis þriðjungur er 
prentaður hér á landi.

Hallfríður Baldursdóttir, fagstjóri 
skylduskila Landsbókasafns segir 
þetta nokkrum vandkvæðum bund-
ið. „Hér áður fyrr þurftum við bara 
að hafa samband við prentsmiðj-

urnar sem eru tiltölulega fáar hér á 
landi. Nú hins vegar færist skyldan 
yfir á útgefendur en þeir eru margir 
og mjög misjafnt hversu stórtækir 
þeir eru í útgáfu,“ segir Hallfríður. 
„Því er það mun meira verkefni fyrir 
okkur að vakta bókamarkaðinn svo 
allar bækur skili sér til okkar.“

Hallfríður segir skilaskyldu bóka 

skipta miklu máli fyrir varðveisl-
una. „Við vinnum að því markmiði 
að varðveita menningararfinn með 
þessum hætti. Hingað kemur allt 
útgefið efni og því mikilvægt að allt 
berist til okkar til varðveislu kom-
andi kynslóða,“ segir Hallfríður.

Fyrstu lög um skylduskil bóka 
voru samþykkt árið 1886. Var það 
þá hluti af prentsmiðjulögum lands-
ins og náðu eingöngu til prentaðs 
efnis. Árið 1949 voru lög um skila-
skyldu gerð að sjálfstæðum lögum 
og umsjón færð til Landsbóka-
safns frá lögreglustjórum landsins. 
Núgildandi lög um skylduskil voru 
samþykkt á Alþingi í tíð Björns 
Bjarnasonar menntamálaráðherra. 
Er tilgangur þeirra að varðveita til 
frambúðar þann íslenska menn-
ingararf sem skilaskyldan nær til. 
Landsbókasafni, Amtsbókasafni á 
Akureyri og Kvikmyndasafni Íslands 
er gert að varðveita skyldueintök.
sveinn@frettabladid.is

Torsóttara verður að 
varðveita íslenskt efni
Landsbókasafni og Amtsbókasafni á Akureyri er skylt að varðveita skylduein-
tök allrar prentútgáfu á Íslandi. Með erlendri prentun flytjast skylduskil frá 
prentsmiðjum til útgefenda sem margir vita ekki um mikilvægi þess. 

Á Landsbókasafni situr margur háskólaneminn og lærir fyrir próf í desembermánuði. Margir þeirra vita kannski ekki 
að bókasafnið varðveitir og getur útvegað allt prentað efni frá árinu 1886. FréttabLaðið/antonbrink 

MenntaMál Bæjarstjórn Akureyrar 
áformar að verja sextíu milljónum 
króna á næstu þremur árum til 
nútímavæðingar í leik- og grunn-
skólum bæjarins. Er þetta gert til að 
styðja við uppfærslu á tæknibúnaði 
í skólum sem og að efla þekkingu 
fagfólks innan skólakerfisins.

Á opnum kynningarfundi bæjar-
stjórnar þann 29. nóvember síðast-
liðinn kynnti bæjarstjórn þessa 
hugmynd sína fyrir næstu fjárhags-
áætlun sem verður samþykkt síðar í 
þessum mánuði. Fræðsluráð fagnar 
þessari ákvörðun bæjarstjórnar og 
er vinna hafin innan hennar hvern-
ig hægt sé að nýta fjármagnið sem 
best.

„Við erum nú að fara yfir stöðuna. 
Skólarnir eru misjafnt á veg komnir 
með tækjabúnað og okkur skortir 
enn aukið fjármagn til að geta sinnt 
því. Einnig þurfum við að efla þekk-
ingu kennara og fagfólks á tækninni 
og hvernig megi nýta hana sem best 
í kennslu,“ segir Dagbjört Pálsdóttir, 
formaður fræðsluráðs og bæjarfull-
trúi. „Þetta er fagnaðarefni því að 

við viljum gera vel í þessum málum 
hér á Akureyri.“

Soffía Vagnsdóttir, fræðslustjóri 
Akureyrarbæjar, segir þetta stórt 
og mikilvægt skref. „Hvert lítið skref 
skiptir máli í hinum tæknivædda 
heimi. Þetta er mjög mikilvægt skref 
í þá átt að nútímavæða kennslu og 
nýta tæknina í skólastarfi,“ segir 

Soffía. „Markmiðið er að nútíma-
væða skólastofuna. Við erum að 
stíga inn í fjórðu iðnbyltinguna 
með nýju tungumáli sem er for-
ritun. Líklega verður það svo að yfir 
helmingur þeirra starfa sem til eru 
í dag verða ekki til í framtíð barna 
okkar. Því þurfum við að halda vel 
á spöðunum.“ – sa

Sextíu milljónir í að nútímavæða skóla

Framtíð barna okkar bíður annar veruleiki en okkar sem eldri erum að mati 
fræðslustjóra. FréttabLaðið/Pjetur

1 1 .  d e s e M b e r  2 0 1 7   M á n U d a g U r6 f r é t t i r   ∙   f r é t t a b l a ð i ð



29.995

HREYFANLEGUR HAUS
• Auðvelt að þrífa undir og meðfram húsgögnum
• Nær auðveldlega í öll horn og upp að brúnum

HREINSAR SIG SJÁLF
• Stöðug sjálfvirk hreinsun á rúllunum
• Skilar hreinu og þurru gólfi á 2 mínútum

HREINSI- OG GEYMSLUSTÖÐ
• Kjörin til að hreinsa óhreinar rúllur
• Geymir vélina á milli verkefna

KÄRCHER 
PREMIUM 5 SKÚRINGARVÉL
• 2in1 sem bæði skúrar og ryksugar
• SmartRoller tækni fyrir hörð gólf
• Premium útgáfa, 4 rúllur fylgja
• Notendavæn, létt og meðfærileg 

FC5WHITE

G R A N D I – L I N D I R – S K E I FA N – E L K O . I S

SKÚRAR OG
   RYKSUGAR SAMTÍMIS

Fæst 
í elko



Það er ekki pláss 
fyrir neina kyn-

þáttahyggju í samfélagi 
okkar. 
Stefan Löfven 
formaður Jafn-
aðarflokkurinn 
Svíþjóð

Jól2017
Jólabæklingur Smith & 
Norland er kominn út.
Glæsilegar vörur á 
sérstöku jólaverði. 
Sjá nánar á sminor.is.BOSCH

Þvottavél
WAT 2869SSN, Serie 6

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 
hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð.

Fullt verð: 175.900 kr.

Jólaverð:

127.900 kr.

A
kg

BOSCH 
Þurrkari
WTW 854S9SN, Serie 6

Sjálfhreinsandi rakaþéttir. 
Gufuþétting, enginn barki. LED-
skjár. Snertihnappar. Krumpuvörn 
við lok kerfis.

Fullt verð: 149.900 kr. 

Jólaverð:

117.900 kr.

A
kg

BOSCH
Handryksuga
BHN 14090

Öflug 14,4 V. Hægt að hlaða, 
engin snúra. Ofnbursti fylgir með.

Fullt verð: 12.900 kr.

Jólaverð:

9.900 kr. 

Svíþjóð „Ég er mjög hugsandi yfir 
árásinni á bænahúsið í Gautaborg 
á laugardaginn og að það hafi verið 
kynt undir þetta ofbeldi gegn gyð-
ingum á fundi mótmælenda í Málm-
ey,“ sagði Stefan Löfven, forsætisráð-
herra Svíþjóðar, í yfirlýsingu í gær.

Ráðist var á bænahúsið með 
bensínsprengjum á meðan ung-
mennasamkoma fór þar fram. Áður 
höfðu farið fram hörð mótmæli 
gegn gyðingum í Málmey, þar sem 
um 200 manns voru samankomnir.

„Það er ekki pláss fyrir neitt gyð-
ingahatur í samfélagi okkar. Árásar-
mennirnir þurfa að svara fyrir þetta. 
Öll lýðræðisöfl verða nú að vinna 
saman í þágu opins og frjálslynds 
samfélags, þar sem allir finna örygg-
istilfinningu,“ segir Stefan Löfven.

Leiðtogi gyðinga í Gautaborg, 
Allan Stutzinsky, var viðstaddur 
þegar árásin var gerð á bænahúsið. 
„Við vissum vel að öryggi samfélags 
gyðinga væri ógnað, en það er samt 
áfall að þetta skuli gerast,“ segir 
Stutzinsky.

Í síðustu viku viðurkenndi 
Donald Trump, forseti Bandaríkj-
anna, Jerúsalem sem höfuðborg 
Ísraels og flutti sendiráð Banda-
ríkjanna frá Tel Avív til Jerúsalem. 
Ákvörðunin hefur valdið talsverðu 
uppnámi í Mið-Austurlöndum og 
annars staðar í samfélagi araba.

Stutzinsky segist ekki í vafa um 
að árásin hafi verið gerð í beinum 
tengslum við ákvörðun Bandaríkja-
forseta.

Öryggið hefur verið hert mjög 
mikið í kringum bænahús gyðinga 
víða í Svíþjóð eftir árásina um 
helgina, að því er sænska ríkisút-
varpið (SVT) greinir frá. Lögreglan í 
Málmey hefur líka aukið öryggisvið-
búnað sinn af ótta við að fleiri atvik 
kunni að verða.

Lögreglan í Gautaborg gerði ítrek-

aða leit að hinum grímuklæddu 
árásarmönnum sem köstuðu bens-
ínsprengjunni og á sunnudags-
morgun voru þrír handteknir.

Sænska ríkisútvarpið sagði óljóst 
hvort fleiri hefðu komið að árásinni. 
Vitni hafa þó sagt að þau hafi séð í 
kringum 20 grímuklædda menn 
með svokallaða molotovkokteila 
sem hent var inn í garðinn við 
bænahúsið. 
jonhakon@frettabladid.is

Ráðist á bænahús gyðinga í Svíþjóð
„Það er ekki pláss fyrir gyðingahatur í samfélagi okkar,“ sagði forsætisráðherra Svíþjóðar. Ráðist var á bænahús gyðinga með bensín-
sprengjum um helgina. Atvikið er rakið til þeirrar ákvörðunar Bandaríkjaforseta að viðurkenna Jerúsalem sem höfuðborg Ísraels. 

Löggæsla hefur verið hert í kringum bænahús gyðinga víða í Svíþjóð. Gyðingar víðsvegar um heiminn upplifa ógn eftir atburði síðustu viku. FréttabLaðið/EPa 

Segir Bandaríkin óvin Palestínumanna

Víða hafa brotist út átök vegna 
ákvörðunar Donalds Trump 
um að viðurkenna Jerúsalem 
sem höfuðborg Ísraels. Breska 
ríkisútvarpið, BBC, greindi til 
dæmis frá því að mótmælendur 
komu saman nærri sendiráði 
Bandaríkjanna í Beirút í Líbanon 

um helgina. Þeir voru vopnaðir 
steinum og kveiktu elda á götum 
nærri sendiráðinu. Öryggissveitir 
beittu táragasi gegn mótmæl-
endum. Hanna Gharib, leiðtogi 
Kommúnistaflokksins í Líbanon, 
sagði að Bandaríkin væru óvinir 
Palestínumanna.

Kjaramál Ekkert hefur þokast í átt 
að samkomulagi í samningavið-
ræðum Flugvirkjafélags Íslands og 
Icelandair, að sögn Óskars Einars-
sonar, formanns Flugvirkjafélags 
Íslands. Flugvirkjar hjá Icelandair 
hafa boðað til ótímabundins verk-
falls klukkan sex að morgni þann 
17. desember næstkomandi, takist 
ekki að semja fyrir þann tíma.

„Aðallega er svo vegna þess að við 
höfum verið að ræða saman frá því 
í enda júlí. Samningar voru lausir 
31. ágúst og við höfum bara ekki 

náð neinum árangri í samninga-
viðræðum,“ sagði Óskar í hádegis-
fréttum Bylgjunnar í gær.

Boðað var til fundar hjá ríkis-
sáttasemjara í fyrradag og segir 

Óskar að enn sé langt í land. „Það 
munar þó nokkru því að við teljum 
okkur eiga inni launaleiðréttingu 
sem er búið að fara þó nokkur vinna 
í að finna út úr. Við höfum svo sem 
unnið það í samvinnu við okkar 
viðsemjendur og höfum komist að 
ákveðinni lausn í því máli og þar 
stendur það í dag.“

Verði af verkfallinu mun það hafa 
í för með sér mikla röskun á flugi 
segir í tilkynningu sem Icelandair 
sendi til Kauphallarinnar. 
– ae, ngy

Segir viðræður við Icelandair árangurslausar

Fullyrt að verkfall myndi hafa mikil áhrif á flug icelandair. FréttabLaðið/VaLLi

Samningar voru 
lausir 31. ágúst og 

við höfum bara ekki náð 
neinum árangri.
Óskar Einarsson, formaður  
Flugvirkjafélags Íslands
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 12. desember 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

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI 
PENNANS EYMUNDSSON!

JÓLABÓKIN ÞÍN
TILBOÐ Á JÓLALESTRI

Í skugga drottins

Búrið

Smartís

Kaldakol

TILBOÐSVERÐ:

4.699.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.699.-
Verð áður:
6.999.- TILBOÐSVERÐ:

4.199.-
Verð áður:
6.299.-

TILBOÐSVERÐ:

4.699.-
Verð áður:
6.999.-



Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Einar Þór Sverrisson  forStjóri: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is   
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Slíkt viðbót-
arfé gæti 
jafnvel verið 
eyrnamerkt 
því verkefni 
að styðja við 
höfunda, 
þýðendur og 
útgefendur 
barna- og 
ungmenna-
bókmennta.

Það er kannski að bera í bakkafullan 
lækinn að setja orð á blað um mikil-
vægi lesturs en engu að síður er hér ein 
skvettan til. Tilefnið er könnun sem Mið-
stöð íslenskra bókmennta lét gera á við-
horfi Íslendinga til bóklesturs, þýðinga 

og opinbers stuðnings við bókmenntir. Niðurstöð-
urnar eru um margt forvitnilegar og geta vel nýst til 
þess að ákvarða næstu skref varðandi stuðning við 
bókmenningu á Íslandi. Ekki síst með tilliti til þess 
hversu mikilvæg öflug bókmenning er fyrir smáþjóð 
sem vill raunverulega vernda og viðhalda sínu sér-
staka tungumáli.

Í fyrsta lagi sýnir könnunin okkur að meirihluti 
Íslendinga les einungis eða oftar á íslensku en öðrum 
tungumálum, en reyndar er það líka svo að 34 ára og 
yngri lesa mun síður á íslensku en þeir sem eldri eru. 
Í öðru lagi er merkilegt að rúm 80% landsmanna taka 
undir mikilvægi þess að þýða nýjar erlendar bækur 
á íslensku, en það kemur síður á óvart að það dregur 
úr stuðningi við mikilvægi þýðinga eftir því sem 
svarendur yngjast. Síðast en ekki síst sýnir könn-
unin afgerandi stuðning, 77,5% svarenda, við þeirri 
fullyrðingu að mikilvægt sé að íslensk bókmenning 
hafi aðgang að opinberum stuðningi. Það er reyndar 
aldurshópurinn 18 til 24 ára sem sýnir þessu mestan 
skilning sem felur í sér jákvæð skilaboð frá þessum 
lesendum framtíðarinnar.

Þessi mikla fylgni við mikilvægi þess að þýða nýjar 
erlendar bækur, ásamt stuðningi við að aðgangur 
íslenskrar bókmenningar að opinberum stuðningi 
felur í sér skýr skilaboð til Lilju Alfreðsdóttur, 
nýskipaðs mennta- og menningarmálaráðherra. Lilja 
virðist reyndar ætla að fara vel af stað með afnámi 
virðisaukaskatts á bækur en betur má ef duga skal. 
Þörfin fyrir að efla bókmenningu er mikil því með 
sterkri bókmenningu stuðlum við að bættri stöðu 
íslenskunnar, styrkjum grunnstoðir menntunar, 
eflum siðferðisvitund og byggjum betra samfélag. 
Kannski þykir einhverjum að hér sé helst til vel í lagt, 
en það andmælir því vart nokkur að ávinningurinn af 
lestri góðra bóka er ótvíræður.

Það er því ekki úr vegi að kalla eftir hugmyndum að 
því hvað er helst til ráða. Hjá Miðstöð íslenskra bók-
mennta er unnið gott og mikið starf en fjármagnið er 
af skornum skammti en verkefnin mörg og marg-
vísleg. Vissulega væri gott að veita auknu fjármagni 
til Miðstöðvarinnar en þá má líka skoða hvort það 
ætti að fela í sér ákveðnar áherslur eins og t.d. að efla 
útgáfu bóka fyrir börn og ungmenni. Slíkt viðbótarfé 
gæti jafnvel verið eyrnamerkt því verkefni að styðja 
við höfunda, þýðendur og útgefendur barna- og 
ungmennabókmennta. Lengi hefur verið kallað eftir 
fleiri titlum fyrir unga lesendur sem þurfa einfaldlega 
að sætta sig við of stuttan leslista. Afleiðingin er að 
snemma leita ungir lestrarhestar á náðir enskunnar 
á meðan aðrir leggja frá sér bókina og skaðinn er 
skeður. Ef við tryggjum ekki börnum og ungmennum 
nóg af vönduðu og spennandi lesefni er engin þörf á 
því að vera hissa á því að þau verði sum hver illa læs.

Leslistinn

Við eigum ekki að líta á skattívilnanir sem kostnað 
heldur leið til að auka tekjur okkar til framtíðar. 
Þar sem hagsveiflur tengdar auðlindagreinum 

hafa verið umtalsverðar er eftirsóknarvert að byggja upp 
iðnað, sem felur í sér meiri fjölbreytileika og er minna 
háður auðlindum jarðar. Rannsóknir sýna að 60% af 
framtíðarstörfum barna okkar eru óskilgreind í dag, því 
er mikilvægt fyrir stjórnvöld að leggja grunn að því að 
þessi nýju störf geti þróast hér á landi.

Uppgangur hugverkaiðnaðarins á Íslandi sem fjórða 
stoðin í hagkerfinu, til viðbótar við ferðaþjónustu, 
stóriðju og sjávarútveg, býður Íslendingum upp á þann 
möguleika að efla stoð sem ekki er háð takmörkuðum 
auðlindum. Stoðin þróar í eðli sínu þekkingu og eftir-
sóknarverð hálaunastörf með vörum og lausnum, sem 
skila miklum virðisauka, fyrir viðskiptavini á alþjóð-
legum markaði.

Hér á landi eru fjölmörg sprotafyrirtæki sem og stærri 
nýsköpunarfyrirtæki eins og CCP, Marel og Össur, sem 
eru stöðugt að þróa framúrstefnuleg verkefni á heims-
mælikvarða. Lög um nýsköpunarfyrirtæki sem voru sett í 
apríl 2016 voru afar jákvætt skref en þau eru takmörkuð 
þar sem skattaívilnandi þakið er of lágt, en í Bretlandi t.d. 
er ekkert þak á skattaívilnanir til þróunarverkefna. Nú 
er staðan þessi að stærri nýsköpunarfyrirtæki þurfa sum 
hver að færa þróunarverkefni sín til annarra landa, ef þau 
hafa tækifæri til þess, þar sem það er mun hagkvæmara 
fyrir þau. Ef við ætlum að verða samkeppnishæf þá 
verðum við að beita sértækum aðgerðum og stuðningi 
þar sem gengissveiflur eru íslenskum fyrirtækjum erfiðar, 
við erum langt frá mörkuðum og það er oft erfitt að fá 
hæft starfsfólk í þau störf sem um ræðir.

Í ljósi þessa þá er ánægjulegt að lesa sáttmála nýrrar 
ríkisstjórnar og sjá að þar er áhersla lögð á nýsköpun, 
rannsóknir og þróun. Móta á heildstæða nýsköpunar-
stefnu fyrir Ísland í nánu samráði við atvinnulífið og 
vísindasamfélagið. Hún verður samþætt við framtíðarsýn 
í menntamálum, frá leikskóla til háskóla, í samráði við 
skólasamfélagið. Að auki á að endurskoða fyrirkomulag 
endurgreiðslna vegna þróunarverkefna í því skyni að 
afnema þak sem verið hefur á slíkum endurgreiðslum.

Sprotar í sókn

Silja Dögg  
Gunnarsdóttir
þingmaður 
Framsóknar-
flokksins

Móta á 
heildstæða 
nýsköpunar-
stefnu fyrir 
Ísland í nánu 
samráði við 
atvinnulífið 
og vísinda-
samfélagið.

Atgervisflóttinn
Björn Blöndal, formaður borgar-
ráðs og oddviti Bjartrar fram-
tíðar, tilkynnti í síðustu viku 
að hann hygðist ekki gefa kost á 
sér í framboð aftur. Áður hafði 
Halldór Auðar Svansson, odd-
viti Pírata, tjáð að hann ætlaði 
að hætta. Halldór Halldórsson, 
oddviti Sjálfstæðisflokksins, 
ætlar líka að hverfa til annarra 
starfa. Ekki liggur annað fyrir 
en að Dagur B. Eggertsson, odd-
viti Samfylkingarinnar, og Líf 
Magneudóttir, oddviti VG, haldi 
ótrauð áfram. En .egar leiðtogar 
þriggja af fimm stjórnmála-
flokkunum í borgarstjórn leita 
á önnur mið er ef til vill hægt 
að tala um atgervisflótta úr 
Ráðhúsinu. Í slíkum aðstæðum 
verða menn kannski að reyna að 
átta sig á því hvað veldur.

Í fantaformi
Knattspyrnumaðurinn geð-
þekki, Eiður Smári Guðjohnsen, 
komst í hann krappann um 
helgina þegar hvorki meira né 
minna en fimm menn réðust að 
honum í Barcelona og vildu hafa 
af honum úrið. Þótt Eiður æfi ef 
til vill ekki jafn mikið núna og 
hann áður gerði virðist hann 
engu að síður vera í fantaformi 
því samkvæmt frásögnum tókst 
honum að hrista af sér menn-
ina einn síns liðs. Atvikið fékk 
ekki meira á hann en svo að 
hann gerði grín að öllu saman á 
Twitter á eftir. 
jonhakon@frettabladid.is
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Til úthlutunar úr sjóðnum árið  
2018 eru um 55 milljónir króna.

Kynntu þér málið á  
landsvirkjun.is/orkurannsoknasjodur

Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2018. 

→→
→

ERT  ÞÚ  AÐ  RANNSAKA 
ORKU  OG  UMHVERFI?
Náttúrulegir orkugjafar, ný nálgun og 
hugvitsamlegar lausnir móta orkuvinnslu 
framtíðarinnar. Við óskum eftir umsókn um 
til Orkurannsóknasjóðs Landsvirkjunar  
sem veitir styrki til rannsókna á sviði 
umhverfis- og orkumála.

Biðjið Jerúsalem friðar segir 
í  Davíðssálmunum. Full 
ástæða er til að taka þessi 

orð alvarlega nú þegar Bandaríkin 
hafa tilkynnt að þau viðurkenni 
Jerúsalem sem höfuðborg Ísraels 
og muni flytja sendiráð sitt frá Tel 
Avív til borgarinnar helgu. Ákvörð-
unin er mjög eldfim meðal Palest-
ínumanna og arabaríkja almennt. 
Hún getur haft víðtæk áhrif til 
hins verra í Mið-Austurlöndum. 
Framtíð Jerúsalemborgar, sem er 
heilög í augum gyðinga, kristinna 
manna og múslima, verður ein-
ungis ákvörðuð með samkomulagi 
Ísraels og Palestínumanna, en ekki 
einhliða ákvörðun Bandaríkjanna. 
Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt 
áherslu á þetta og alþjóðasam-
félagið almennt.

Sú kenning Trumps um að sendi-
ráðsákvörðunin muni flýta fyrir 
friðarferlinu milli Ísraels og Pal-
estínu bendir til þess að hann hafi 
ekki hlustað á ráðgjafa sína í friðar-
málum. Ákvörðunin mun hafa 
þveröfug áhrif, um það eru helstu 
sérfræðingar í málefnum Mið-Aust-
urlanda sammála. Undirritaður 
starfaði í Jerúsalem og þekkir hið 
spennuþrungna andrúmsloft sem 
þar ríkir. Nánast má telja öruggt 

að ofbeldi muni aukast í borginni. 
Hryðjuverkaógnin mun auk þess fá 
byr undir báða vængi.

Ákvörðunin getur spillt sam-
skiptum Jórdaníu og Ísraels en 
Jórdanar hafa haft yfirumsjón 
með Musterishæðinni eða „Temple 
Mount“ í Jerúsalem. Það kæmi sér 
illa fyrir Ísrael enda svæðið mjög 
viðkvæmt fyrir átökum. Friðar-
samkomulagið við Jórdaníu er 
þeim einnig mikilvægt en þeir eiga 
mikilvæga sameiginlega hagsmuni 
eins og í vatnsbúskap.

Leyniþjónusta Ísraels  
varaði Bandaríkin við
Í byrjun þessa árs varaði Jórdaníu-
konungur Trump sérstaklega við 
því að flytja sendiráðið til Jerúsal-
em. Auk þess hefur ísraelska leyni-
þjónustan varað við því að ofbeldi 
myndi aukast og að ákvörðunin 
gæti leitt til þess að meðlimum 
í hryðjuverkasamtökunum sem 
kenna sig við ríki Íslams myndi 
fjölga.

Ákvörðun Trumps kemur á 
slæmum tíma fyrir Palestínumenn 
jafnt sem Ísraela út frá viðskipta-
legum forsendum. Mikill ferða-
mannastraumur er að jafnaði til 
Betlehem í kringjum fæðingarhátíð 
Krists. Það er viðbúið að hann verði 
svipur hjá sjón þessi jólin og mikil 
óvissa er fram undan í þessum 
efnum.

Bandaríkin hafa stóra sendiráðs-
byggingu á besta stað í Tel Avív. Frá 
borginni er einungis 45 mínútna 
akstur til Jerúsalem. Auk þess hafa 
þeir ræðismannsskrifstofu í Jerúsal-
em. Engin þörf er fyrir nýja sendi-

ráðsbyggingu. Það er því auðvelt að 
álykta sem svo að ákvörðunin feli í 
sér ögrun.

Framkvæmir fyrst og hugsar svo
Trump sagði í ræðu sinni, þegar 
ákvörðunin var tilkynnt, að friðar-
viðræður milli Ísrels og Palestínu 
hefðu engu skilað á undanförnum 
árum og hann ætlaði ekki að halda 
sig við gömlu formúluna í þeim 
efnum, því miður eru miklar líkur 
á því að nýja Trump-formúlan sé 
eitruð. Trump státaði sig einnig af 
því í ræðunni að hann gæti tekið 
ákvörðun sem forverar hans höfðu 
ekki haft hugrekki til að taka sl. 20 
ár. Af þessu má sjá að ákvörðunin 
er greinilega til heimabrúks og að 

standa við vanhugsað kosninga-
loforð. Enda nauðsynlegt að beina 
athyglinni frá óþægilegum málum 
heima fyrir eins og rannsókn 

alríkislögreglunnar á kosninga-
baráttu Trumps. Það sem veldur 
hins vegar áhyggjum er að Trump 
er valdamesti maður heims, sem 
virðist framkvæma fyrst og hugsa 
svo. Það kann aldrei góðri lukku 
að stýra. Í þessu sambandi kemur 
Norður-Kórea upp í hugann og sú 
raunverulega hætta að Trump tæki 
afdrifaríka ákvörðun, án þess að 
hugsa um afleiðingarnar og beitti 
hervaldi gegn ríkinu með tilheyr-
andi hörmungum.

Utanríkismálanefnd Alþingis 
þarf að fylgjast vel með fram-
vindu mála í Mið-Austurlöndum 
og á Kóreuskaga. Alvarleg átök á 
þessum slóðum munu hafa víðtæk 
áhrif um heim allan.

Óveðursský yfir Jerúsalem
Birgir  
Þórarinsson
þingmaður 
Miðflokksins og 
starfaði í Jerú-
salem fyrir Sam-
einuðu þjóðirnar

Utanríkismálanefnd 
Alþingis þarf að fylgjast 
vel með framvindu mála 
í Mið-Austurlöndum og á 
Kóreuskaga. Alvarleg átök á 
þessum slóðum munu hafa 
víðtæk áhrif um heim allan.
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Alltaf  öruggt start fyrir kuldann í vetur.
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sport
LyFtiNGAr Á árinu 2017 hefur Þur
íður Erla Helgadóttir náð að komast 
í hóp tuttugu bestu í heiminum í 
tveimur íþróttagreinum. Hún varð í 
tíunda sæti á heimsmeistaramótinu 
í ólympískum lyftingum í byrjun 
desember og hafði áður náð átjánda 
sæti á heimsleikunum í krossfit í 
ágúst.

„Þetta er pottþétt mitt besta ár,“ 
segir Þuríður Erla Helgadóttir við 
Fréttablaðið. Hún tekur ólympísku 
lyftingarnar með krossfitinu og 
hefur staðið sig mjög vel á báðum 
stöðum. Þuríður Erla bætti þrjú 
Íslandsmet á heimsmeistaramótinu 
í Anaheim og náði ekki bara tíunda 
sætinu í 58 kílóa flokki heldur varð 
hún í þriðja sæti meðal evrópsku 
stelpnanna.

Fullkomið mót
„Ég bjóst alls ekki við því að komast 
inn á topp tíu og þetta mót er það 
sem hefur komið mér mest á óvart 
á þessu ári,“ sagði Þuríður Erla sem 
var í skýjunum yfir árangrinum. 
„Þetta var í rauninni fullkomið 
mót. Ég hefði ekki getað beðið um 
neitt betra,“ segir Þuríður og hún 
var ánægð með að fá að keppa fyrir 
hönd Íslands á svona móti. „Það er 
alltaf geggjað og mikill heiður enda 
flott mót,“ sagði Þuríður.

Árið 2017 hefur gengið vel hjá 
henni. Hún vann Reykjavíkurleik
ana í ársbyrjun og náði sínum besta 
árangri á ferlinum á heimsleikunum 
í ágúst. Hún náði síðan tíunda sæt
inu á HM.

Prófaði að æfa bara
„Ég er mjög sátt. Það er alltaf hægt að 
finna eitthvað sem gekk ekki upp,“ 
segir Þuríður en hún hagaði hlut
unum aðeins öðruvísi á árinu. „Ég 
prófaði núna að vera bara að æfa. 
Eftir heimsleikana í fyrra prófaði ég 
að vera bara að æfa og fékk ársleyfi 
frá skóla. Það byrjaði rosalega vel 
en svo finnst mér mjög fínt að vera í 
skóla líka. Þá er maður ekki bara að 
hugsa um að æfa. Það er svo geggjað 
að koma á æfingu þegar maður er 
búinn að vera í skólanum,“ segir Þur
íður sem æfði tvisvar sinnum á dag 
fimm sinnum í viku á milli heims
leikanna 2016 og 2017.

„Krossfitið er númer eitt, tvö og 

þrjú á hjá mér en þar er mjög mikið 
af lyftingum þannig að maður er 
í ólympískum lyftingum fjórum 
sinnum í viku,“ segir Þuríður og hún 
var ekki alveg nógu sátt með átjánda 
sætið á heimsleikunum þrátt fyrir að 
ná sínum besta árangri á ferlinum.

„Ég fékk kannski ekki alveg niður
stöðurnar sem ég bjóst við og þá 
aðallega á heimsleikunum,“ segir 
Þuríður sem hækkaði sig um eitt 
sæti frá árinu á undan. „Þetta er nátt

Má alveg fá sér jólasmákökur
Það er nóg að gera hjá Þuríði Erlu Helgadóttur með fram prófunum í háskólanum. Hún flaug í morgun út til 
Dubai til að taka þátt í mjög sterku krossfit móti og tók námsbækurnar með. Þuríður hefur átt frábært ár og 
hápunkturinn varð þegar hún varð tíunda á heimsmeistaramótinu í ólympískum lyftingum á dögunum.

Þuríður Erla Helgadóttir sést hér í Sporthúsinu í gær en hún keppir í Dubai í þessari viku. Fréttablaðið/StEFán

úrulega heimsmeistaramót þannig 
að maður getur ekki mikið kvartað,“ 
segir Þuríður.

„Ég kom mér sjúklega mikið á 
óvart á heimsleikunum 2016 í hverri 
þrautinni á fætur annarri. Mér gekk 
betur en ég bjóst við og ég hugsaði 
að það þyrfti ekkert mikið til að ég 
gæti verið í toppbaráttu. Ég ákvað 
að leggja allt í sölurnar en svo gekk 
ekki jafnvel á þessum heimsleikum. 
Ég varð fyrir vonbrigðum,“ segir Þur
íður sem náði samt að hækka sig um 
eitt sæti. „Ég læri mikið á hverju móti 
og það á bara meira eftir að koma,“ 
segir Þuríður og áhuginn minnkar 
ekkert.

„Það er magnað. Maður klárar 
viku keppni sem tekur mikið frá 
manni og um leið og hún er búin 
þá er maður byrjaður að hugsa um 
næsta mót,“ segir Þuríður en hvar 
finnur hún orkuna?

Miklar þyngdir á stönginni
„Það er ekkert erfitt. Auðvitað þarf 
maður að borða hollan mat, sofa 
og gera allt sem maður getur til að 
halda sér í standi. Þetta er svo gaman 
og svo fjölbreytt. Þú getur verið að 
gera svo mikið því þú ert að synda, 
hlaupa, hjóla og lyfta,“ segir Þur
íður. Hún keppir í 58 kíló flokki en 
var að lyfta 86 kílóum í snörun og 
108 kílóum í jafnhendingu á heims
meistaramótinu. Þetta eru því engar 
smáþyngdir.

„Maður þarf smá keppnisskap í 
þetta. Það gerist alveg að ég hætti við 
lyftu en svo lærir maður. Ef maður 
ætlar sér ekki að lyfta þessu þá lyftir 
maður þessu ekki. Ég er búin að 

ákveða það að ég ætli að gera þetta,“ 
sagði Þuríður.

Það er nóg að gera hjá þessari 
26 ára gömlu afrekskonu því auk 
þess að vera í miðjum jólaprófum í 
háskólanum þá er hún að leiðinni 
til Persaflóans í dag til að keppa á 
sterku krossfit móti.

námsbækurnar með til Dubai
„Ég er ekki búin með prófin og eigin
lega að fara út á milli prófa. Ég tek 
námsbækurnar með út. Það er fínt 
að geta hugsað um eitthvað annað 
inn á milli,“ segir Þuríður sem er í 
sjúkraþjálfun og segir námið hjálpa 
henni í íþróttunum. „Ég læri fullt 
inn á líkamann í krossfitinu og það 
er fínt að geta tengt þetta saman,“ 
segir Þuríður. Hún segist hafa verið 
mjög heppin með meiðsli síðustu ár. 
„Ég var í fótbolta þegar ég var yngri 
og þá var mér alltaf illt í hnjánum 
og ökklunum. Svo eftir að ég byrjaði 
að lyfta af einhverju viti þá er allt í 
góðu,“ segir Þuríður.

Hún þarf að hugsa mikið um mat
aræðið sitt en hvernig er þá jólamán
uðurinn hjá henni. „Ég er alveg að 
leyfa mér, bara ekki að borða smá
kökur allan daginn. Það má alveg 
borða nokkrar. Það er bara betra og 
gefur manni orku,“ segir Þuríður létt.

„Mataræðið er stór hluti af þessu. 
Ég borða eins hollt og ég get og 
borða mikið. Það er það helsta sem 
ég þarf að hugsa um,“ segir Þuríður. 
Hana dreymir líka enn um að keppa 
á Ólympíuleikunum. „Ég held bara 
áfram að reyna að bæta mig og vona 
það besta,“ segir Þuríður að lokum.
ooj@frettabladid.is

FyRStA tAPið HjÁ BjARKA  
Bjarki Þór Pálsson tapaði létt
vigtartitlinum til Stephens O’Keefe 
í aðalbardaga FightStar Champ
ionship 13 bardagakvöldsins í 
London um helgina. Írinn náði 
Bjarka í gólfið og lét höggin dynja á 
honum þar til dómarinn stöðvaði 
leikinn eftir rúma mínútu og 
dæmdi O’Keefe sigurinn og tók 
sá írski léttvigtarmeistaratitilinn. 
Þetta var fyrsti ósigur Bjarka í 
atvinnumannabardaga. 

NæR KR LOKSiNS Að viNNA 
BiKARLEiK Í LjÓNAgRyFjuNNi? 
KRingar heimsækja Njarðvík í 
kvöld í átta liða úrslitum Malt
bikarsins í körfubolta en KR hefur 
unnið bikarkeppnina undanfarin 
tvö ár. KRliðið hefur nú unnið 
tólf bikarleiki í röð eða alla bikar
leiki síðan liðið tapaði í bikarúr
slitaleiknum á móti Stjörnunni í 
febrúar 2015. 

KRliðinu 
hefur hins vegar 
gengið afar illa 
í bikarleikjum 
í Njarðvík en 
vesturbæingar 
hafa tapað 
fjórum bikar
leikjum í röð 
í Ljóna
gryfjunni 
eða öllum 
bikarleikjum 
sínum í hús
inu í 17 ár eða frá 
síðasta bikarsigri 
sínum þar 10. 
desember 2000. 

SKORAði 43 Stig Í BANdARÍSKA 
HÁSKÓLABOLtANuM 
Íslenski landsliðsbakvörðurinn 
Elvar Friðriksson fór á kostum með 
liði Barry í banda
ríska háskóla
körfuboltanum 
um helgina. Elvar 
skoraði 43 stig í 
107103 Barry á 
tampa í tvífram
lengdum leik og var hann aðeins 
fimm stigum frá því að jafna skóla
metið. Elvar hitti meðal annars úr 
5 af 9 þriggja stiga skotum sínum 
og setti niður 14 af 15 vítaskotum. 
Elvar var einnig með 3 stoð
sendingar og 3 stolna bolta á þeim 
45 mínútum sem hann spilaði í 
leiknum.  Elvar er með 21,5 stig og 
7,1 stoðsendingu að meðaltali í 
leik á tímabilinu. 

SNORRi Í 29. Sæti Í SviSS 
Snorri Einarsson endaði í 29. sæti í 
keppni í 15 kílómetra skíðagöngu 
með frjálsri aðferð á heimsbikar
móti í davos í Sviss í gær. Snorri 
var skráður inn sem 83. sterkasti 
keppandinn í mótinu út frá heims
lista FiS en heimslistinn hefur ekki 
verið uppfærður neitt síðan heims
bikarmótaröðin hófst. Snorri náði 
hæst í 12. sæti í keppninni í gær en 
hún er gríðarlega spennandi þar 
sem mjög lítið skildi á milli kepp
enda. Að lokum endaði 
Snorri í 29. sæti sem 
er stórkostlegur 
árangur og skilar 
honum tveimur 
heimsbikarstigum 
en einungis 30 
efstu fá heimsbikar
stig. Eftir keppni 
helgarinnar 
er Snorri 
í 57. sæti 
í heildar
stiga
keppni 
heims
bikarsins 
og í 44. sæti 
í keppni í 
lengri vega
lengdum.
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„Við erum að gæla við þá hugmynd að koma með ný tilbrigði af jólakremkexi fyrir hver jól, svona eins og jólabjórinn,“ segir Jóhannes Freyr baldursson, fram-
leiðslustjóri hjá Frón. MynDir/EyÞÓr

Jólakremkexið  
slær í gegn
Nýjasta afurð frá Frón er jólakremkexið sem slegið hefur í gegn fyrir jólin. Kex
skelin er krydduð með kanil, negul og engifer og kemur öllum í gott jólaskap.



Útgefandi: 365 miðlar Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 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 

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 

Nýja jólakremkexið inniheldur m.a. kanil, negul og engifer sem gerir kexið 
enn jólalegra.

Starfsmenn Fróns við pökkun á kexi.

Kex frá Frón hefur glatt landsmenn í áratugi.

Kremkexið sígilda frá Frón, 
eða Sæmundur eins og 
margir kalla það, hefur verið 

framleitt í tugi ára og er enn ein 
vinsælasta kextegundin sem fyrir-
tækið framleiðir. Lengi vel hefur 
kexið verið framleitt með vanillu-
kremi og ljósu kexi, en nýjungar 
í bragðefnum og nýjar vélar hafa 
gert starfsmönnum Fróns kleift 
að fara inn á nýjar brautir með 
kremkexið segir Jóhannes Freyr 
Baldursson, framleiðslustjóri 
hjá Frón. „Við höfum aðeins nýtt 
okkur þessa möguleika og ætlum 
okkur stærri hluti í nánustu 
framtíð. Nýjasta afurðin er jóla-
kremkexið sem slegið hefur í gegn 
núna fyrir jólin. Við erum að gæla 
við þá hugmynd að koma með ný 
tilbrigði af jólakremkexi fyrir hver 
jól, svona eins og jólabjórinn.“

Nýja jólakremkexið var þróað 
síðasta sumar að sögn Jóhannesar 
og er fyrsti árgangur af jólakrem-
kexi Fróns. „Kexskelin sjálf er 
krydduð með kanil, negul og engi-
fer sem gerir kexið meira jólalegra 
og spes. Fyrir þann sem smakkar 
það þá koma jólin örugglega fyrst 
upp í hugann og í bragðlaukana.“

Á alltaf við
Kex frá Frón hefur fylgt kynslóðum 
Íslendinga og það er nær alls staðar 
í boði segir Jóhannes. „Íslendingar 
borða kexið eitt og sér eða dýfa 
því jafnvel í mjólk, kakó eða kaffi. 
Kremkexið hefur verið vinsælt á 
veisluborðum í erfisdrykkjum og á 
ýmsum samkomum. Jólakremkex-
ið er náttúrulega geðveikt gott með 
heitu súkkulaði og þeyttum rjóma, 
ég tala nú ekki um ef góð jólabók 

er við höndina líka. Svo er hægt að 
nota jólakremkexið, og reyndar 
þetta venjulega líka, í alls kyns 
eftirrétti og góðgæti til að gæða 
sér á um jólin. Við birtum ein-

mitt hér tvær frábærar uppskriftir 
frá Eggerti Jónssyni, konditor og 
bakarameistara hjá ÍSAM, en þar 
kemur kryddið í jólakremkexinu 
sterkt inn.“

KEIMUR
AF KANIL
OG NEGUL

Jólakremkex

Skyrdesert með jólakremkexi frá Frón
(fyrir 6-8)

1 pakki jólakremkex (mulið) 
75 g smjör (brætt)
1/2 tsk kanill
2 egg
140 g sykur
150 ml rjómi
250 g mangóskyr 
(má vera hvaða skyr sem er)
3 blöð matarlím

Matarlímsblöð lögð í bleyti í köldu vatni. Þeytið 
egg og sykur vel. Léttþeytið rjómann, blandið 
skyrinu út í rjómann og svo eggjablönduna. 
Bræðið matarlímsblöðin og blandið þeim 
saman við.

Myljið kexið, setjið í glös og skyrblönduna á 
milli, 2-3 lög.

Súkkulaðihjúpur:
100 ml rjómi
150 g mjólkursúkkulaði
25 g smjör

Hitið rjómann upp að suðu og helllið yfir 
súkkulaðið og blandið ásamt smjöri. 
Setjið sem efsta lag.

Skreytið að vild.

Ris a la mande með jólakremkexi frá Frón 
(fyrir 6-8)

1 pakki jólakremkex (mulið) 
750 ml mjólk
125 g grautargrjón
1 vanillustöng 
50 g flórsykur
50 g möndluspænir (ristaður)
250 ml rjómi
75 g smjör (brætt)
Kirsuberjasósa

Penslið pottinn með smá smjöri svo mjólkin 
brenni ekki við, leyfið suðunni að koma upp á 
mjólkinni og bætið hrísgrjónum í. 
Kljúfið vanillustöngna í tvennt og skafið vanillu-
fræin út í pottinn. Sjóðið í 30-40 mín eða þar til 
hrísgrjónin eru mjúk. Kælið.

Rjóminn er léttþeyttur og flórsykri blandað út í. 
Blandið þessu varlega út í hrísgrjónin ásamt 
möndluspæninum. Myljið kexið, blandið smjörinu 
við og setjið í botninn á glösunum. Bætið 
grautnum ofan á og hellið kirsuberjasósunni yfir.

Framhald af forsíðu ➛

Fyrsta flokks hráefni
Jóhannes segir enga töfraformúlu 
á bak við vinsældir kexins frá Frón 
undanfarna áratugi. „Í sjálfu sér er 
það einfaldleikinn og fyrsta flokks 
hráefni sem notað er í allt kexið 
okkar. Áður fyrr var ekki mikið 
úrval af góðgæti með kaffinu, 
miðað við hvernig það er í dag. 
Þá var oft fyrsti kostur að kaupa 
Frónkex og eiga til uppi á hillu eða 
inni í búri. Kexið geymist vel þar 
sem það er lítill raki í því og ég held 
að samansafn af þessum kostum 
hafi gert Frónkexið svona vinsælt. 
Einnig má nefna að það hefur 
tíðkast í gegnum tíðina að litlum 
börnum, sem eru að taka tennur, 
er oft rétt mjólkur- eða matarkex 
til að naga og narta í við kláða og 

særindum í gómi. Því má segja að 
Íslendingar hafi byrjað snemma að 
smakka á Frónkexinu.“

Nýtt smákökudeig
Jólakremkexið, jólasmákökurnar 
og jóladeigið frá Frón eru fyrir-
ferðarmiklar vörur þessa dagana 
en einnig var nýtt smákökudeig 
kynnt til sögunnar fyrir jólin. 
„Það er selt í kælum búða, er með 
hvítu súkkulaði og trönuberjum 
sem okkur finnst hrikalega gott 
og hefur fengið góðar viðtökur. Ég 
legg til að allir prófi að taka það 
með í næstu ferð og baka heima. 
Síðan er verið þróa ýmsar nýjungar 
og landinn getur örugglega treyst 
á sumarkremkex með hækkandi 
sól.“
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Fasteignasalan TORG kynnir: 
Vel skipulagt fjölskylduhús á 
tveimur hæðum við sjávarsíð-

una á Arnarnesi. Einstaklega fallegur 
og vel hannaður garður af Stanislas 
Bohic frá 2006 með heitum potti og 
útisturtu.

Húsið var mikið endurnýjað 
að innan fyrir 20 árum. Eignin er 
með fimm svefnherbergjum. Efri 
hæðin er með forstofuherbergi og 
gestasalerni inn af forstofu, á svefn-
herbergisgangi er hjónaherbergi 
með fataherbergi og barnaherbergi 
ásamt baðherbergi. Frá holi er 
gengið inn í rúmgott sjónvarps-
herbergi, stofu og borðstofu sem er 
opin við hol, eldhús opið að hluta 
við hol og borðstofu. 

Eldhúsið er rúmgott og bjart 
eldhús með tveimur gluggum, 
U-laga innrétting úr kirsuberjaviði 
og hvítsprautuðum efri skápum og 
skúffum í neðri innréttingu. Dökkar 
flísar á milli innréttinga og steinn á 
borði. Tengi fyrir amerískan ísskáp 
og uppþvottavél, 90 cm Smeg gas-
eldavél og stálháfur. Innfelld lýsing. 
Fyrir innan eldhúsið er gott búr. 
Borðstofan er opin við hol og stofu. 

Útgengi út á stóra timburverönd 
og niður í glæsilegan sérhannaðan 
garð. Stofan er einstaklega björt með 
stórum gólfsíðum gluggum í suður. 
Útsýni út á voginn.

Neðri hæð er með sér inngangi 
auk þess sem er innangengt frá holi.
Tvö svefnherbergi, baðherbergi með 
sturtu og stóru stofurými ásamt 
tveimur geymslurýmum, annað 
óskráð. Bílskúr er með tvöfaldri 
bílskúrshurð með sjálfvirkum 
hurðaopnurum.

Hér er um að ræða eign með ein-

staka staðsetningu við fallega nátt-
úru sjávarsíðunnar. Við lóðamörk 
eignarinnar er opið grænt svæði sem 
nær niður að fjöru. Göngu- og hjóla-
stígur liggur að leik- og grunnskól-
anum í Sjálandi sem og að Flata- og 
Garðaskóla, sundlaug Garðabæjar 
og að íþróttasvæði Stjörnunnar. 

Allar frekari upplýsingar um eignina 
veitir dórothea e. Jóhannsdóttir 
fasteignasali, dorothea@fstorg.is, 
gsm: 898-3326.

Fallegt einbýli á Arnarnesi

Einbýlishús við Blikanes er til sölu hjá fasteignasölunni Torg. 

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

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

Drápuhlíð -  4ra herb
Einstök 4ra herbergja risíbúð í hlíðunum.   Þrjú svefnherbergi, 
stofa og góð geymsla ásamt sameiginlegu þvottahúsi og hjóla-
geymslu í kjallara.  Parket á gólfi og flísalagt baðherbergi.   
Laus fljótlega.  Uppl. veitir Bogi 6993444

Hofteigur 52 - Falleg 3. herb. með sérinngangi
Vel skipulögð 80.6 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Tvö 
góð herbergi. Sameiginlegt þvottahús. Björt og falleg stofa með 
gluggum á þrjá vegu. Nýuppgert baðherbergi. Góður garður með 
mikla möguleika. Frábær eign í hjarta Laugardals.  Uppl. veitir 
Hafdís Una  6998217

Austurbrún - 2ja herb
Góð 2ja herbergja íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með miklu útsýni til 
austurs, suðurs og vesturs.   Góðar suður svalir, lyfta húsvörður 
og góð sameign.   Parket og flísar á gólfum, tengi fyrir þvottavél á 
baðherb.   Uppl. veitir Bogi 6993444

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

Skúlagata 20 - 3ja herb. á efstu hæð. OPIÐ HÚS
Falleg 87,1 fm íbúð á sjöttu (efstu) hæð ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu í vinsælu húsi. Tvö góð svefnherberi,  rúmgóðar 
svalir til suðurs og óskert útsýni til norðus. Eignini fylgir aðgangur 
að veislusal. Opið hús í dag (mánudag) kl. 17:15 - 17:45. Uppl 
veitir Brynjólfur  896-2953

Vefarastræti - góð 4ra með stæði í bílageymslu.
Vel skipulögð um 103 fm íbúð á 3. hæð í nýju viðhaldslitlu lyftu-
húsi. Íbúðin er með þrem góðum herbergjum og fallegri suður-
stofu með útsýni. Fallegir horngluggar gefa henni skemmtilegan 
svip. Íbúðin er ný og án gólfefna. Fallegar innréttingar og skápar. 
Laus strax. Verð 44,9 millj. Uppl.  veitir Finnbogi, 895-1098.

Hraunbær  - 4ra með aukaherbergi 
Vel skipulögð um 131 fm endaíbúð á 1. hæð á góðum stað við 
Hraunbæ. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð, m.a. parket, 
innréttingar o.fl. Þrjú góð herbergi ásamt aukaherbergi í kjallara 
sem er leigt út. Tvennar svalir í austur og suður, fallegt útsýni. V. 
48,5 m Uppl.veitir Finnbogi, 895-1098.

Bæjarlind 7-9. Glæsilegar nýjar íbúðir.
Glæsilegar nýjar íbúðir í sérlega fallegu lyftuhúsi við Bæjarlind í 
Kópavogi, rétt við þjónustukjarnann í Smáralind. Stærð íbúða er 
frá 88,6 fm til 155,5 fm, og er um að ræða 2ja til 4ra herbergja 
íbúðir, stæði í bílageymslu fylgir hluta íbúða. Glæsilegt útsýni 
er frá sumum íbúðanna. Afhending vorið 2018. Verð frá 42,2 
milljónir. Uppl. veita Gunnlaugur og Finnbogi. 

OPIÐ HÚS

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

+354 695 8905  elin@midborg.is

Flétturimi 14 – 43,5 m

• Eignin er skráð skv. ÞÍ
104,7 fm

• Önnur hæð
• Þvottahús innan íbúðar
• 3 rúmgóð svefnherbergi
• Snyrtileg sameign

• Innangengt stæði í 
upphitaðri bílageymslu

• Stæðið er rúmgott og er 
geymslan af því

• Afhending við 
kaupsamning

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



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

OPIÐ HÚS alla daga vikunnar 11.-15. des. kl. 12:00-13:00. Nýtískulegar og bjartar íbúðir frá 47,2 fm, sem 
uppfylla kröfur sem gerðar eru til minni íbúða í dag. Mikil lofthæð, stórir gluggar, sér svalir og sér geymslu/
vinnuherbergi í kjallara. Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum og eldhústækjum.

STRANDGATA 31-33, 220 HAFNARFJÖRÐUR

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

29.9M

OPIÐ HÚS

Glæsilegt einbýli með aukaíbúð á neðri hæð . Húsið er 346 fermetrar; neðri hæð er 112,6 fermetrar og 
íbúð efri hæðar er 171,1 fermeter auk 20,9 fermetra sólskála og 41,5 fermetra bílskúrs. Efri hæð skiptist í 
stóran bílskúr, stofur og sólstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og salerni.

EIKARÁS 1, 210 GARÐABÆR

ÓLAFUR 663 2508 / JÓHANNA 662 1166

129M

85.9M

Falleg 149,6 fm íbúð á 1.hæð í Fossvoginum. Íbúðin sem er glæsileg í 
alla staði skiptist í stofu, eldhús, hjónaherbergissvítu með baðherbergi, 
barnaherbergi, gestasnyrting með sturtu og þvottahús. 

SKÓGARVEGUR 14, 103 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. des. kl. 12:00-13:00. Falleg 3-4ra herbergja 
íbúð á 2.hæð. Íbúðin er rúmgóð, björt og falleg, skiptist í stofu, eldhús, 
hjónherbergi ,barnaherbergi, baðherbergi og þvottahús.

KAMBAVAÐ 1-3, 110 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

59.9M

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl. 17:00-17:30. Mikið endurnýjað 
einbýlishús á einni hæð. Í húsinu eru  fimm svefnherbergi, bjartar stofur, 
sólstofa, stór bílskúr og fallegur garður með stórum palli sem vísar til s-vesturs.

VÍÐIGRUND 15, 200 KÓPAVOGUR

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS

35.5M

Ný, falleg og vel skipulögð 73,1 fm, 2ja herbergja íbúð á 1.hæð með 
verönd til s-vesturs. Vandaðar HTH  innréttingar og tæki frá AEG. 
Flísalagt baðherbergi með sturtu. LAUS VIÐ KAUPSAMNING. 

VEFARASTRÆTI 7-9, 270 MOSFELLSB.

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

49.7M

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. des. kl. 18:00-18:30. Sérlega skemmtileg 
120,7 fermetra fjögurra herbergja endaíbúð með stæði í bílageymslu í 
þriggja hæða fallegu fjölbýli. Sérlega rúmgóð og björt stofa, sérinngangur.

ÁLFKONUHVARF 63, 203 KÓP.

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS

63.9M

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. des. kl. 17:00-17:30. Þriggja herbergja 132,5 
fm íbúð á fyrstu hæð á eftirstóttum stað í útjaðri byggðar. Stutt í gönguleiðir 
um Heiðmörk. Stór herbergi, rúmgott baðherbergi, þvottahús í íbúð.

GULAÞING 32, 203 KÓPAVOGUR

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl. 17:00-17:30. Snyrtileg tveggja 
herbergja, 52,6 fm. íbúð við Köldukinn 1, Hafnarfirði. Íbúð skiptist í gang, 
stofu, eldhús, baðherbergi, og eitt svefnherbergi. Lítil geymsla innan íbúðar.

KALDAKINN 1, 220 HFJ.

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS

24.9M

Fallegt einbýlishús á einni hæð, skráð 210 fm auk 36 fm bílskúr, 
samtals 246 fm. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Eignin er í 
allgóðu ástandi en er nokkuð upprunanleg.

MIÐBRAUT, SELTJARNANES

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

VERÐTILBOÐ

Erum með til leigu tvö mjög góð atvinnurými, til afhendingar strax. Hentar 
vel undir ýmiskonar atvinnustarfsemi, heildverslun, lager, þjónustu, 
smáverkstæði. Særð 164 fm og 200 fm.

NORÐLINGABRAUT

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

TIL LEIGU



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 þriðjudag  
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.

Glæsileg og vel skipulögð 129,2 fm. íbúð á 
4. hæð að meðt. sér geymslu. Tvö baðher-
bergi, suðursvalir og frábært útsýni á þessum 
eftirsótta stað í Skuggahverfinu. Sér bílastæði í 
bílageymslu. Aðeins tvær íbúðir eru á hverri hæð 
hússins og því eru gluggar í þrjár áttir á íbúðinni. 
Setustofa með gluggum til austurs og norðurs. 
Borðstofa með útgengi á svalir til suðurs. Eldhús 
með fallegum eikarinnréttingum. Tvö herbergi.  

Mynddyrasímakerfi er í húsinu. Íbúðin er full-
búin með gólfefnum og er laus til afhendingar 
strax. 

Verð 79,9 millj. 

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 sameigin-
legur 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.

Seljavegur. 3ja herbergja íbúð. Laus strax. 

Vatnsstígur 14. Glæsileg 4ra herbergja íbúð – laus strax.

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

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.

Mjög góð og vel skipulögð 76,0 fm. íbúð á 1. hæð, 
að meðtaldri sérgeymslu í kjallara í góðu fjölbýli við 
Maríubakka. 

Nýlegar raflagnir og tafla eru í íbúðinni og parket er 
nýlega pússað upp og lakkað. 

Rúmgóð stofa með útgengi á svalir til suðurs. Eld-
hús með fallegum  

Sér þvottaherbergi með glugga og innréttingum er 
innan íbúðar.  Sameign hússins er öll til fyrirmyndar 
og virkilega snyrtileg. 

Verð 31,9 millj.

Grenimelur. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg og þó nokkuð endurnýjuð 52,2 
fm. risíbúð í nýlega bárujárnsklæddu fjórbýlishúsi.  
Húsið er nýlega klætt að utan með bárujárni, sem 
og þak.  Stórar flísalagðar svalir til suðurs eru út af 
eldhúsi/borðstofu.  Setustofa með stórum kvisti. 
Falleg nýlega lökkuð innrétting í eldhúsi. 

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

Verð 33,9 millj.

Mjög gott 154,3 fm.  endaraðhús á einni hæð að 
meðtöldum 27,0 fm. bílskúr við Vesturberg. 

Rúmgóðar stofur. Þrjú svefnherbergi. Eldhús með 
eldri innréttingu. Útgengi er úr stofu á afgirta viðar-
verönd til suðurs. 

Þak var endurnýjað árið 2014. 

Nýlega hellulögð stétt framan við hús með fallegri 
lýsingu. 

Verð 54,9 millj

Falleg og vel skipulögð 100,6 fm.  íbúð á 3. hæð 
að meðt. sér geymslu í kjallara á þessum eftirsótta 
stað í vesturborginni. 

Samliggjandi bjartar og skiptanlegar stofur með 
flotuðu og lökkuðu gólfi. Tvö rúmgóð herbergi. 
Eldhús með fallegum uppgerðum innréttingum. 
Suðursvalir.  

Húsið að utan þarfnast viðgerða og er verið að 
ráðast í þær.  
Seljandi eignarinnar greiðir fyrir fyrirhugaðar utan-
hússviðgerðir. 

Verð 47,9 millj.

Grettisgata 44a. 3ja herbergja risíbúð.

Vesturberg. Endaraðhús.

Sólvallagata. 4ra herbergja íbúð – suðursvalir.Maríubakki. 3ja herbergja íbúð með suðursvölum. 

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 84,5 fm. íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi í góðu steinhúsi á 
þessum vinsæla og eftirsótta stað á Flókagötunni 
á móti Kjarvalsstöðum og Klambratúni.

 Rúmgóð og björt stofa með útbyggðum glugga. 
Rúmgott svefnherbergi og er möguleiki að stúka 
lítið aukaherbergi af.  Opið eldhús við stofu með 
nýlegum innréttingum. 

Gróin falleg lóð með miklum trjágróðri. 

Verð 42,9 millj.

Flókagata 25. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Vandað 245,5 fm. einbýlishús á einni hæð að 
meðt. 46,0 fm. tvöföldum bílskúr. Innréttingar, 
tæki og gólfefni eru afar vönduð. Hússtjórnarkerfi 
er í öllu húsinu, m.a. Bang & Olufsen kerfi, ljósa-
stýring og innbyggðir hátalarar í lofti. Arinn í stofu. 
Afgirt verönd, um 160 fm. snýr til suðvesturs og 
meðfram húsinu. Útsýni til suðvesturs í átt að fjall-
garðinum og að Bessastöðum. Á verönd er heitur 
pottur, útisturta, lítill heitur/kaldur pottur og rúmgóð 
sauna. Lýsing er umhverfis húsið, rafmagnshitari 
undir þakskyggni, eftirlitsmyndavél og hiti í stétt. 

Glæsileg eign í algjörum sérflokki. 

Brúnás – Garðabæ. Glæsilegt einbýlishús.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá  
- Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.

OPIÐ HÚS

í d
ag

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUdag



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

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.  Mjög vandaðar HTH innréttingar.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með gólfsíðum gluggum.  Einstök hönnun innan sem 
utan þar sem engu er til sparað. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

NÝBYGGING
TRYGGVAGATA 13
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Tryggvagötu 13. 

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

SÍLAKVÍSL 21
• 110 Rvk.  
• 4ra -5 herb. 
• Endaíbúð
• Mikið endurnýjuð 
• Sérinngangur

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

VALSHÓLAR 2
• 111  Rvk. 
• 3ja herb.   
• Endaíbúð. 
• Endurnýjuð íbúð.  
• Laus við kaupsamning.
• Verð 34,9 millj.

Opið hús þriðjudag frá kl. 
17:00 til 17:30

MÍMISVEGUR 4
• 101 Rvk.
• 106  fm.  
• 4ra herb.
• falleg íbúð.
• Endurnýjað bæði innan   
  sem utan.   
• Verð 68 millj.   

AÐALSTRÆTI 9
• 101 Rvk.  
• 108,7  fm.  
• 3ja herb.  
• Efsta hæð.
• Aukinn lofthæð.
• Frábær staðsetning.
• Verð 64,5 millj.   

NAUSTAVÖR 7
• 200 Kóp.  
• 116,3 fm. 
• 4ra herb.
• Stæði í bílageymslu
•Glæsilegar innréttingar
• Verð 62 millj. 
Opið hús þriðjudag frá kl. 
17:00 til 17:30

TJARNARFLÖT 6 
• 210 Gbæ. 
• 4ra til 5. herb. 
• 179,6 fm. 
• Ein hæð.
• Tvöfaldur bílskúr.
• Eftirsótt staðsetning.
• Verð 78,8 millj.  

LUNDUR 5, 0201
• 200 Kóp. 
• 3ja herb. 
• 137,4 fm. 
• Álklætt hús.  
• Fallegar innréttingar.
• Bílgeymsla.  
• Verð: 69 millj    
Opið hús miðvikudag frá 
kl. 17:00 til 17:30

VINDÁS 1
• 110 Rvk. 
• 105 fm.  
• 3ja herb. 
• Bílageymsla
• Verð 36,9 millj. 

NÝHÖFN 7
• Sjáland Garðabæ.
• Nýtt hús.
• 107-150 fm.  
• Glæsilegar íbúðir.  

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

HVANNHÓLMI 28
• 200 Kóp. 
• 304,8  fm.  
• Einbýli. 
• 2 hæðir. 
• Góður bílskúr. 
• Glæsilegur garður.
• Möguleiki á aukaíbúð.
• Verð 88,9 millj. 
Opið hús þriðjudag frá kl. 
17:00 til 17:30

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS55 ára og eldri

NÝBYGGING

NÝBYGGING

SJÁVARÚTSÝNI

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   

LUNDUR 8-18
Stórglæsilegar íbúðir  við  
Lund 8-18 í Kópavogi

NÝTT Í SÖLU



Glæsilegt ca. 300 m2 einbýlishús á tveimur hæðum við Hverafold 
í Grafarvogi. Innbyggður bílskúr. Möguleiki á lítilli aukaíbúð  
á neðri hæð hússins. Húsið sem er á tveimur hæðum skiptist m.a. 
í forstofu, hol, stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi, 4-5 herbergi, 
tvö baðherbergi, þvottahús, geymslur , gufubað og fl. Fallegur 
gróinn garður með timburveröndum og heitum potti. Mjög gott 
útsýni er yfir Grafarvog.

HVERAFOLD 140 300 M2

112 REYKAVÍK 96.000.000 KR.

HAÐALAND 12 309,3 M2

108 REYKJAVÍK 155.000.000 KR. 

Fallegt og vel staðsett 309,3 m2 einbýlishús med innbyggðum 
bílskúr neðst í Fossvoginum. Húsið er teiknað af Helga og 
Vilhjálmi Hjálmarssonum arkitektum og var frá upphafi mjög  
til þess vandað. Innréttingar í húsinu eru einnig teiknaðar 
af þeim, í samvinnu við innanhúsarkitektinn Finn Fróðason. 
Húsið skiptist m.a. í stofur, borðstofu, fjögur herbergi og tvö 
baðherbergi. Arinn í stofu. Grunnskipulag hússins er mjög vel 
heppnað. Skjólgóður suðvestur garður, steyptir skjólveggir 
og opið svæði í suður. Stutt í skóla, leikskóla, íþróttastarf og  
stíga- og útivistarsvæði borgarinnar. 

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

FASTEIGNABLAÐ
eignamidlun.is

Grensásvegur 11, 108 Reykjavík

Eignamidlun.is

eignamidlun@eignamidlun.is

588 9090

GRENSÁSVEGUR 11 

588 9090

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur, 

löggiltur 
fasteignasali

Sími 662 2705

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir

Skrifstofustjóri

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 824 9096

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Ásdís H. 
Júlíusdóttir

Ritari

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson

Hdl., löggiltur 
fasteignasali

Sími 695 2525

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Hreiðar Levy 
Guðmundsson

Nemi til 
löggildingar 

fasteignasala
Sími 661 6021

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í 
viðskiptafræði, 
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957



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

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

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

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.

Mjög falleg og vel skipulögð 110,8 m2  4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
í eftirsóttu fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut. Húsið er teiknað 
af Sigvalda Thordarson. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu og 
þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning 
miðsvæðis.

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 214.3 m2 6 herb. parhús á tveimur 
hæðum við Leiðhamra í Grafarvogi. Innbyggður bílskúr. Húsið 
skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, tvö baðherbergi og fjögur 
herbergi. Fallegur gróinn garður með timburveröndum.

Björt og rúmgóð 3ja herbergja 88,7 m2 íbúð á 1. hæð með sér 
inngangi í litlu fjölbýli í rólegum botnlanga í Rimahverfinu. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö herbergi. 
Timburverönd til suðausturs.

Glæsilegt vel staðsett 409 m2 einbýlishús, þar af 60 fm bílskúr. 
Um er að ræða steinsteypt tveggja hæða hús klætt að með 
marmaraflísum og timburklæðningu að hluta. Húsið skiptist m.a. 
í mjög stórastofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, þrjú herbergi, 
þrjú baðherbergi og fl. Mikil lofthæð og falleg hönnun gerir þetta 
hús mjög bjart og skemmtilegt. Vandaðar innréttingar og tæki. 
Stórar svalir. Fallegt útsýni. 

Góð 123 m2  5 herbergja hæð við Holtsgötu í 101 Reykjavík. Fjögur 
svefnherbergi. Nýlega standsett baðherbergi og eldhús. Svalir 
eru útaf hjónaherbergi. Stutt í skóla. Göngufæri í miðbæinn.

Til sölu tvær fallegar fullbúnar penthouse íbúðir með miklu 
útsýni og góðum þaksvölum við Holtsveg 37-39 í Urriðaholti. 
Stærð: 91,9 m2 - verð 59,9 millj. Stærð: 100 m2 - verð 64,9 millj. 
Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning.

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

TEIGAGERÐI 10 170,3 M2

108 REYKJAVÍK 64.900.000 KR.

HÁALEITISBRAUT 109 110,8 M2

108 REYKJAVÍK 44.900.000 KR.

LEIÐHAMRAR 34 214,3 M2

112 REYKJAVÍK 76.400.000 KR.

LAUFRIMI 6 88,7 M2

112 REYKJAVÍK 37.900.000 KR.

AÐALÞING 5 409 M2

203 KÓPAVOGUR 129.000.000 KR.

HOLTSGATA 23 123 M2

101 REYKJAVÍK 54.800.000 KR.

HOLTSVEGUR 37-39 91,9 M2 OG 100 M2

210 GARÐABÆR 59.900.000 KR. OG 64.900.000 KR. 

BAUGAKÓR 19-23 132,3 M2

203 KÓPAVOGUR 54.400.000 KR.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13. des.
milli kl. 12:15 og 12:45.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

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

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

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

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

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

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

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957



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

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is

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

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.

Mjög falleg og vel skipulögð 110,8 m2  4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
í eftirsóttu fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut. Húsið er teiknað 
af Sigvalda Thordarson. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu og 
þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning 
miðsvæðis.

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 214.3 m2 6 herb. parhús á tveimur 
hæðum við Leiðhamra í Grafarvogi. Innbyggður bílskúr. Húsið 
skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, tvö baðherbergi og fjögur 
herbergi. Fallegur gróinn garður með timburveröndum.

Björt og rúmgóð 3ja herbergja 88,7 m2 íbúð á 1. hæð með sér 
inngangi í litlu fjölbýli í rólegum botnlanga í Rimahverfinu. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö herbergi. 
Timburverönd til suðausturs.

Glæsilegt vel staðsett 409 m2 einbýlishús, þar af 60 fm bílskúr. 
Um er að ræða steinsteypt tveggja hæða hús klætt að með 
marmaraflísum og timburklæðningu að hluta. Húsið skiptist m.a. 
í mjög stórastofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, þrjú herbergi, 
þrjú baðherbergi og fl. Mikil lofthæð og falleg hönnun gerir þetta 
hús mjög bjart og skemmtilegt. Vandaðar innréttingar og tæki. 
Stórar svalir. Fallegt útsýni. 

Góð 123 m2  5 herbergja hæð við Holtsgötu í 101 Reykjavík. Fjögur 
svefnherbergi. Nýlega standsett baðherbergi og eldhús. Svalir 
eru útaf hjónaherbergi. Stutt í skóla. Göngufæri í miðbæinn.

Til sölu tvær fallegar fullbúnar penthouse íbúðir með miklu 
útsýni og góðum þaksvölum við Holtsveg 37-39 í Urriðaholti. 
Stærð: 91,9 m2 - verð 59,9 millj. Stærð: 100 m2 - verð 64,9 millj. 
Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning.

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

TEIGAGERÐI 10 170,3 M2

108 REYKJAVÍK 64.900.000 KR.

HÁALEITISBRAUT 109 110,8 M2

108 REYKJAVÍK 44.900.000 KR.

LEIÐHAMRAR 34 214,3 M2

112 REYKJAVÍK 76.400.000 KR.

LAUFRIMI 6 88,7 M2

112 REYKJAVÍK 37.900.000 KR.

AÐALÞING 5 409 M2

203 KÓPAVOGUR 129.000.000 KR.

HOLTSGATA 23 123 M2

101 REYKJAVÍK 54.800.000 KR.

HOLTSVEGUR 37-39 91,9 M2 OG 100 M2

210 GARÐABÆR 59.900.000 KR. OG 64.900.000 KR. 

BAUGAKÓR 19-23 132,3 M2

203 KÓPAVOGUR 54.400.000 KR.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13. des.
milli kl. 12:15 og 12:45.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

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

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

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

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

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

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

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

BLÖNDUHLÍÐ 21 172,9 M2

105 REYKJAVÍK 79.900.000 KR.

HJARÐARHAGI 38 87,9 M2

107 REYKJAVÍK 41.900.000 KR.

VÍÐIMELUR 39 85,3 M2

107 REYKJAVÍK 47.000.000 KR.

SUÐURVANGUR 19A 110,0 M2

220 HAFNARFJÖRÐUR 44.900.000 KR.

Rúmgóð og vel staðsett 172,9 m2 6 herb. efri sérhæð og ris þar 
sem er aukaíbúð. Auk þess fylgir 30,2 fm bílskúr. Samtals. 203,1 m2 

. Sér inngangur. Eignin hefur fengið gott viðhald og var húsið 
meðal annars endursteinað árið 2008.

3ja herb. 87,9 m2 íbúð á 4. hæð við Hjarðarhaga í Vesturbænum. 
Svalir útaf stofu. Íbúðin hefur töluvert verið endurnýjuð og húsið 
standsett. Fallegt útsýni. Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla, 
skóla, sundlaug, verslanir og fl.

85.3 m2 4ra herb. íbúð á 1.hæð í litlu fjölbýlishúsi. Sér inngangur. 
Einstaklega vel skipulögð og talsvert endurnýjuð íbúð  
í þríbýlisparhúsi á mjög góðum stað á Víðimelnum sunnan 
Hofsvallagötu. Íbúðin hefur töluvert verið standsett. Svalir útaf 
stofum.

Vorum að fá í sölu einstakt einbýlishús við Tómasarhaga 
16b í Vesturbænum. Húsið stendur á 1.225 m2 lóð sem er 
með stærstu einbýlishúsalóðum í Reykjavík. Húsið skiptist 
m.a. í stofu, borðstofu, sólstofu, eldhús, fjögur herbergi, 
baðherbergi, snyrtingu og þvottahús. Arinn í stofu. 

Mjög mikil lofthæð er í hluta hússins. Glæsilegur garður 
með veröndum og heitum potti. Húsið er skráð 162,6 m2 
en auk þess er geymsla/bílskúr (gömul hlaða). Heimild er 
fyrir stækkun hússins. Teikningar eru til af nýju litlu húsi á 
lóðinni þar sem nú er hlaða. Tómasarhagi 16b hefur afnot 
af borgarlandi sem er 364 m2 og er í framhaldi af lóðinni.

Verð 117.900.000  kr.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12. des.
milli kl. 17:00 og 17:30.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11. des.
milli kl. 17:00 og 17:30.

4ra herb. 110,0 m2 íbúð á 3.hæð í húsi sem byggt var 1988 og sem 
stendur innst í botnlangagötu. Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa 

, þvottahús innan íbúðar. Hátt til lofts, nýlega endurnýjað eldhús 
með glæsil. innréttingu. Einstök staðsetning rétt við óbyggt 
svæði, Víðistaðaskóli í göngufæri og útsýni yfir hraunið og víðar.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12. des.
milli kl. 17:15 og 17:45.

SVEITASÆLA Í BORG  –  PERLA VIÐ TÓMASARHAGA

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

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

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

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

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKUR



EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

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.

BÓKIÐ SKOÐUN  
HJÁ SÖLUMÖNNUM

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  
verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta. 

G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.  
Auk þess eru tvær stórar penthouse íbúðir.  
Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.
Afhending áætluð í febrúar 2018.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11. des. milli kl. 16:00 og 17:00.
Gengið inn um bílageymslu Hverfisgötumegin.

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKUR





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

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 12. des. kl 17:30-18:00

Grundarstígur 24    101 Reykjavík 38.900.000

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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. des. kl. 12.30-13.00

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

Fyrstu íbúðir 
verða afhentar
sumarið 2018

KYNNING Á ÍBÚÐUM VERÐUR Á SKRIFSTOFU 
FASTEIGNASÖLUNNI TORG, GARÐATORGI 5

MÁN. 11 DES KL.16:00-17:00
ALLIR VELKOMNIR!

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl. 17.30-18.00

Eikarás 9    210 Garðabæ 129.500.000

Stórglæsilegt, vel skipulagt  og vandað einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr og möguleika á aukaíbúð með sérinngangi á frábærum 
útsýnisstað í Ásahverfi Garðabæjar. Um er að ræða hús á tveimur 
hæðum skráð 307,5 fm. að meðtöldum 43 fm. bílskúr. Að auki eru ca. 
85 fm óskráð rými. Aukin lofthæð og fallegur arinn í stofu. Vandaðar  
innréttingar og eldhústæki. Gólfefni eru parket og flísar. Einstaklega 
fallegur garður með sérvöldum gróðri, verönd  og heitum potti. Frábær 
staðsetning neðan götu með óhindrað  útsýni yfir hraunið. 
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 6     Stærð: 307,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl. 17:30-18:00

Sandakur 8    210 Garðabæ 99.900.000

Einstaklega vandað og vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum 
með rúmgóðu og opnu rými á aðalhæð þar sem er eldhús, borðsto-
fa, stofa, auk þess sem þar er einnig gestasnyrting, geymsla m/
innbyggðum skápum og innangengt í bílskúr. Á efri hæð er rúmgott 
hjónaherbergi með fataherbergi og sérbaðherbergi, 2 barnaherbergi 
og annað baðherbergi, ásamt stóru sjónvarpsrými sem auðveldlega 
mætti breyta og gera að fjórða svefnherberginu. Þvottaherbergi. 
Tvennar svalir. Innbyggður bílskúr með hita í hellulagðri aðkeyrslu. 
Sólpallur. Hellulögð stétt við gafl hússins.
     
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4-5     Stærð: 242,6 m2       Bílskúr  

67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. des. kl: 17:30 - 18:00

Dvergholt 11    270 Mosfellsbær

Glæsilegt fimm til sex herbergja einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð í 
kjallara í Mosfellsbæ. Húsið er skráð 311 fm, bílskúr 33 fm og húsið er þvi alls 344 
fm og skiptist í forstofu, eldhús, þvottahús, búr, 5 svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
sjónvarpshol, aðalrými með stofu og borðstofu. Íbúð í kjallara með sérinngangi 
með möguleika á útleigu. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Stærð: 344 m2      

79.900.00067.900.000

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 14. des. kl: 17:30 - 18:00

Rauðalækur 47    105 Reykjavík

Glæsileg tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í litlu fjölbýli við 
Rauðalæk. Íbúðin er alls skráð 56,1 fm og skiptist í forstofu, eldhús, svefnherbergi, 
baðherbergi, og stofu. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og hefur verið skipt um 
gler og gluggakarma, dregið í allt rafmagn, nýlegur þakkantur á framhlið og skólp og 
dren hefur verið endurnýjað. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

-Stærð: 56, m2      

32.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl. 17.30-18.00

Hörðukór 1    203 Kópavogur 56.900.000

Um er að ræða glæsilega íbúð í góðu lyftuhúsi skráð  125,5 
fm íbúð á 12. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er  með 
óviðjafnanlegu útsýni frá Esjunni til Elliðavatns og Heiðmerkur 
og víðar.  Yfirbyggðar svalir til suðurs, þrjú góð svefnherbergi og 
þvottaherbergi er innan íbúðar.  Íbúðin er mjög vel útbúin skápum 
og innréttingum sem eru samrýmdar og  gólfefni er flísar og parket.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 125,5 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN 898 6106

Þóroddarkot 8    225 Garðabæ 98.500.000

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á góðri hornlóð í botnlanga. Um er 
að ræða fallegt fjölskylduhús sem skiptist í forstofu, eldhús, aðalrými 
með borðstofu, stofu og sjónvarpsholi, þvottaherbergi, gestasalerni, 4 
svefnherbergi, aðalbaðherbergi, og rúmgóðum bílskúr, 32,1fm. Falleg 
gólfefni, flísar og parket í húsinu. Hurðar og innréttingar úr kisjuber-
javið. Vönduð tæki í eldhúsi, gaseldavél og ofn. Í aðalrými er hátt til 
lofts og innfeld halogen lýsing og fallegur arin. Útgengt út í garð á 
mörgum stöðum úr húsinu, timburverönd að hluta og fallegur garður 
í góðri rækt. Stór eignalóð, 1.039,5fm. Afgirtu pallur með dúkkuhúsi, 
rólum og sandkassa.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 253 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. des. kl.17:30-18:00

Langalína 11     210 Garðabæ 63.900.000

Glæsilega 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílakjallara. Fallegt 
gólfefni á henni allri, eikar innréttingar og hurðir og granít á borðum í 
eldhúsi og baðherbergi. Gólfhiti er í íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi annð með fataherbergi og hitt með fataskáp.

Upplýsingar veitir Jón Gunnar sölufulltrúi í gsm: 848 7099

Herbergi: 3     Stærð: 127,9 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl. 17:30-18:00

Línakur 3a    210 Garðabæ 57.900.000

Björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með sérinngangi frá svölum í 
viðhaldslitlu fjölbýli. Þrjú rúmgóð herbergi með fataskápum, baðherb. 
með glugga, baðkar og sturta. Þvottahús innan íbúðar með glugga. 
Rúmgóð og björt stofa með útgengi út á 10,2 fm svalir í suður með 
útsýni. Eldhús opið við stofu með áfastri eyju, steinn á borði, 
stáluppþv.vél og stálísskápur fylgja íbúðinni. Sérgeymsla í sameign 
ásamt hjóla-og vagnageymslu.
     
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 132,3 m2      

Ný glæsileg íbúð í nýju fjölbýli með lyftuhúsi og stæði í bílakjallara. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna utan votrýmis, sem er 
flísalagt. K-gler í allri íbúðinni. Um er að ræða endaíbúð með tvennar svalir, 2 svefnherbergi, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél 
og þurkara og rúmgóðu aðalrými sem skiptist í eldhús, borðstofu og stofu. Góðar suðursvalir, um 12,6fm og rúmgóðar þaksvalir 
um 25,8fm sem snúa inn á miðbæjartorgið. Vandaðar Schmidt innréttingar frá Parka. AEG eldhústæki. Blöndunartæki í eldhúsi og 
hreinlætistæki frá Grohe. Mynddyrasími fylgir íbúð. Geymsla fylgir íbúð í kjallara og bílastæði í bílastæðihúsi. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í síma 820 2222

GLÆSILEG 
NÝBYGGING

GARÐATORG 6
210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS 
ÞRIÐJUDAGINN 12 DESEMBER 
KL.17:30-18:00

Brúnás 5     210 Garðabæ

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með 4 góð svefnherb., stórum sólpalli, og innbyggðum bílskúr. Í húsinu eru 3 barnaherb., hjónasvíta, 3 
baðherb., stórt aðalrými með stofu og borðstofu, og glæsilegt eldhús með borðkrók. Mikil lofthæð, innfeld lýsing, Ban & Olufsen hljókerfi m/
innbyggðum hátölurum, ljósastýring. Glæsilegt fjölskylduhús! Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl.17:30-18:00

Herbergi: 6     Stærð: 245,5 m2      

124.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi á þessum eftirsóttastað miðsvæðis í borginni. 
Um er að ræða íbúð í einni af Sigvaldablokkunum 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 aðalinngang. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 89,2 m2

Hátún 8     105 Reykjavík 39.900.000

Herbergi: 3     Stærð: 111,1 m2      

Gleðileg JólÁb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
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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

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 12. des. kl 17:30-18:00

Grundarstígur 24    101 Reykjavík 38.900.000

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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. des. kl. 12.30-13.00

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

Fyrstu íbúðir 
verða afhentar
sumarið 2018

KYNNING Á ÍBÚÐUM VERÐUR Á SKRIFSTOFU 
FASTEIGNASÖLUNNI TORG, GARÐATORGI 5

MÁN. 11 DES KL.16:00-17:00
ALLIR VELKOMNIR!

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl. 17.30-18.00

Eikarás 9    210 Garðabæ 129.500.000

Stórglæsilegt, vel skipulagt  og vandað einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr og möguleika á aukaíbúð með sérinngangi á frábærum 
útsýnisstað í Ásahverfi Garðabæjar. Um er að ræða hús á tveimur 
hæðum skráð 307,5 fm. að meðtöldum 43 fm. bílskúr. Að auki eru ca. 
85 fm óskráð rými. Aukin lofthæð og fallegur arinn í stofu. Vandaðar  
innréttingar og eldhústæki. Gólfefni eru parket og flísar. Einstaklega 
fallegur garður með sérvöldum gróðri, verönd  og heitum potti. Frábær 
staðsetning neðan götu með óhindrað  útsýni yfir hraunið. 
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 6     Stærð: 307,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl. 17:30-18:00

Sandakur 8    210 Garðabæ 99.900.000

Einstaklega vandað og vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum 
með rúmgóðu og opnu rými á aðalhæð þar sem er eldhús, borðsto-
fa, stofa, auk þess sem þar er einnig gestasnyrting, geymsla m/
innbyggðum skápum og innangengt í bílskúr. Á efri hæð er rúmgott 
hjónaherbergi með fataherbergi og sérbaðherbergi, 2 barnaherbergi 
og annað baðherbergi, ásamt stóru sjónvarpsrými sem auðveldlega 
mætti breyta og gera að fjórða svefnherberginu. Þvottaherbergi. 
Tvennar svalir. Innbyggður bílskúr með hita í hellulagðri aðkeyrslu. 
Sólpallur. Hellulögð stétt við gafl hússins.
     
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4-5     Stærð: 242,6 m2       Bílskúr  

67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. des. kl: 17:30 - 18:00

Dvergholt 11    270 Mosfellsbær

Glæsilegt fimm til sex herbergja einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð í 
kjallara í Mosfellsbæ. Húsið er skráð 311 fm, bílskúr 33 fm og húsið er þvi alls 344 
fm og skiptist í forstofu, eldhús, þvottahús, búr, 5 svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
sjónvarpshol, aðalrými með stofu og borðstofu. Íbúð í kjallara með sérinngangi 
með möguleika á útleigu. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Stærð: 344 m2      

79.900.00067.900.000

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 14. des. kl: 17:30 - 18:00

Rauðalækur 47    105 Reykjavík

Glæsileg tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í litlu fjölbýli við 
Rauðalæk. Íbúðin er alls skráð 56,1 fm og skiptist í forstofu, eldhús, svefnherbergi, 
baðherbergi, og stofu. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og hefur verið skipt um 
gler og gluggakarma, dregið í allt rafmagn, nýlegur þakkantur á framhlið og skólp og 
dren hefur verið endurnýjað. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

-Stærð: 56, m2      

32.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl. 17.30-18.00

Hörðukór 1    203 Kópavogur 56.900.000

Um er að ræða glæsilega íbúð í góðu lyftuhúsi skráð  125,5 
fm íbúð á 12. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er  með 
óviðjafnanlegu útsýni frá Esjunni til Elliðavatns og Heiðmerkur 
og víðar.  Yfirbyggðar svalir til suðurs, þrjú góð svefnherbergi og 
þvottaherbergi er innan íbúðar.  Íbúðin er mjög vel útbúin skápum 
og innréttingum sem eru samrýmdar og  gólfefni er flísar og parket.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 125,5 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN 898 6106

Þóroddarkot 8    225 Garðabæ 98.500.000

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á góðri hornlóð í botnlanga. Um er 
að ræða fallegt fjölskylduhús sem skiptist í forstofu, eldhús, aðalrými 
með borðstofu, stofu og sjónvarpsholi, þvottaherbergi, gestasalerni, 4 
svefnherbergi, aðalbaðherbergi, og rúmgóðum bílskúr, 32,1fm. Falleg 
gólfefni, flísar og parket í húsinu. Hurðar og innréttingar úr kisjuber-
javið. Vönduð tæki í eldhúsi, gaseldavél og ofn. Í aðalrými er hátt til 
lofts og innfeld halogen lýsing og fallegur arin. Útgengt út í garð á 
mörgum stöðum úr húsinu, timburverönd að hluta og fallegur garður 
í góðri rækt. Stór eignalóð, 1.039,5fm. Afgirtu pallur með dúkkuhúsi, 
rólum og sandkassa.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 253 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. des. kl.17:30-18:00

Langalína 11     210 Garðabæ 63.900.000

Glæsilega 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílakjallara. Fallegt 
gólfefni á henni allri, eikar innréttingar og hurðir og granít á borðum í 
eldhúsi og baðherbergi. Gólfhiti er í íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi annð með fataherbergi og hitt með fataskáp.

Upplýsingar veitir Jón Gunnar sölufulltrúi í gsm: 848 7099

Herbergi: 3     Stærð: 127,9 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl. 17:30-18:00

Línakur 3a    210 Garðabæ 57.900.000

Björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með sérinngangi frá svölum í 
viðhaldslitlu fjölbýli. Þrjú rúmgóð herbergi með fataskápum, baðherb. 
með glugga, baðkar og sturta. Þvottahús innan íbúðar með glugga. 
Rúmgóð og björt stofa með útgengi út á 10,2 fm svalir í suður með 
útsýni. Eldhús opið við stofu með áfastri eyju, steinn á borði, 
stáluppþv.vél og stálísskápur fylgja íbúðinni. Sérgeymsla í sameign 
ásamt hjóla-og vagnageymslu.
     
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 132,3 m2      

Ný glæsileg íbúð í nýju fjölbýli með lyftuhúsi og stæði í bílakjallara. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna utan votrýmis, sem er 
flísalagt. K-gler í allri íbúðinni. Um er að ræða endaíbúð með tvennar svalir, 2 svefnherbergi, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél 
og þurkara og rúmgóðu aðalrými sem skiptist í eldhús, borðstofu og stofu. Góðar suðursvalir, um 12,6fm og rúmgóðar þaksvalir 
um 25,8fm sem snúa inn á miðbæjartorgið. Vandaðar Schmidt innréttingar frá Parka. AEG eldhústæki. Blöndunartæki í eldhúsi og 
hreinlætistæki frá Grohe. Mynddyrasími fylgir íbúð. Geymsla fylgir íbúð í kjallara og bílastæði í bílastæðihúsi. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í síma 820 2222

GLÆSILEG 
NÝBYGGING

GARÐATORG 6
210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS 
ÞRIÐJUDAGINN 12 DESEMBER 
KL.17:30-18:00

Brúnás 5     210 Garðabæ

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með 4 góð svefnherb., stórum sólpalli, og innbyggðum bílskúr. Í húsinu eru 3 barnaherb., hjónasvíta, 3 
baðherb., stórt aðalrými með stofu og borðstofu, og glæsilegt eldhús með borðkrók. Mikil lofthæð, innfeld lýsing, Ban & Olufsen hljókerfi m/
innbyggðum hátölurum, ljósastýring. Glæsilegt fjölskylduhús! Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. des. kl.17:30-18:00

Herbergi: 6     Stærð: 245,5 m2      

124.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi á þessum eftirsóttastað miðsvæðis í borginni. 
Um er að ræða íbúð í einni af Sigvaldablokkunum 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 aðalinngang. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 89,2 m2

Hátún 8     105 Reykjavík 39.900.000

Herbergi: 3     Stærð: 111,1 m2      

Gleðileg JólÁb. 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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Jón Gunnar
Sölufulltrúi

848 7099

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595





 Verslun  -  Snorrabraut 56, 105 Reykjavik | s. 588-0488  |  www.feldur.is  

JANA 
mokka kápa 
249.000 kr.

ÖSP
blárefs jakki
138.000 kr.

BYLGJA 
úlfa skinns kragi

23.800 kr.

FROST 
selskinns húfa m. úlfa skinni

44.200 kr.

GJÓLA
mokka lúffur m. refa skinni

9.200 kr.

 ANNA
litaður silfur refs kragi

85.500 kr. VINDUR
rauðrefs trefill

15.5 00 kr.

 EIR
úlpa m. refa skinni

158.000 kr.



Bílar 
Farartæki

100 % LÁN MÖGULEGT
 NISSAN X-TRAIL. Árgerð 2009, ekinn 
102.þús km,dísel, sjálfskiptur.Verð 
1.790.000. Rnr.440829. Á staðnum - 
S:5621717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

BESTA VERÐIÐ !
Volvo XC90 T8 Momentum 04/2016 
7Manna, Leður, Glerþak, ny dekk 
Allur eins og nyr, Okkar verð 8.4 mil 
!!! Skipti möguleg !

BESTA VERÐIÐ !
Landrover Discovery 4S 05/2011. 
Ek 138 þús km Leður, 7 manna, 
(nánari lysing raðnr 151966) Verð 
4.990 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

KIA CEED CRDI nýskr 08/2013, ekinn 
38 Þ.km, DIESEL, SJÁLFSKIPTUR. 
BESTA VERÐIÐ 1.990.000 kr. 
Raðnr.256967 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

ToyoTA CoRoLLA úTSALA
Nýr 2017 Active Diesel. Álfelgur. 
Bakkmyndavél. Leiðsögubúnaður 
ofl lúxus. Á aðeins 2.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 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
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 Hreingerningar

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

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

 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

 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

 Húsaviðhald

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

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

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík

Sími: 535 1300

Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

TA
K

T
IK

 4
9

4
4

#

Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
gas - span - rafm

eldavélar

stál vinnuborð

stál kælar

uppþvottavélar

ofnar

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Spádómar

SpáSíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

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 og á 
laugardögum í desember 10-16.

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

 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.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

www.geymSLaeitt.iS 
 FyrSti mánuður Frír

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

geymSLur.iS 
 Sími 555-3464

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

Hönnun

K
HÖNNUN

verkFræðiteikningar 
Tek að mér að gera verkfræðiteikningar 
af íbúðarhúsum og sumarhúsum. Fast 
verð. Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Heimilið

 Barnavörur

vagnStykki + kerruStykki 
+ SkiptitaSka

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Atvinna

 Atvinna í boði

gúmmíSteypa Þ. LáruSSon 
Sér um SamSetningu 
og uppSetningum á 

Færiböndum úr gúmmíi, 
pu og pvC.

Leitum að fólki sem hefur náð 
25 ára aldri til að útbúa og setja 

saman stór og smá færibönd. 
Eftirfarandi eru þær kröfur sem 
við gerum til starfsfólks okkar: 

- Færni í mannlegum samskiptum. 

- Frumkvæði í starfi. 

- Drifkraftur og jákvæðni eru 
mikilvægir eiginleikar. 

- Þjónustulund og vilji til að skila 
góðu verki. 

Viðkomandi getur hafið störf 
strax.

Nánari upplýsingar í síma 
5674467 á milli kl.09 og 15 alla 

virka daga

kökuhornið
Röskur starfskraftur óskast í 

afgreiðslustarf í bakarí okkar í 
Bæjarlind. Vinnutími 13-18 eða 

samkomulag.
Uppl. gefur Gréta í s. 867 

1433 milli kl. 9-18 og greta@
kokuhornid.is

 Atvinna óskast

proventuS 
StarFSmannaLeiga

Erum með nokkra lausa smiði og 
verkamenn sem geta hafið störf 

strax og unnið fram að jólum.
Nánari upplýsingar í síma 551 

5000 og proventus@proventu.is
Nánari upplýsingar í síma 551 

5000 og proventus@proventu.is

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson  
lögg. fasteignasali. 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Aron Freyr 
Eiríksson  

lögg. fasteignasali.
s: 772-7376   

Reykjavíkurvegur 50 – Hafnarfirði

Vel skipulögð 44,3 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð með 
góðu útsýni við Reykjavíkurveg 50 í Hafnarfirði. Íbúðin 
er laus til afhendingar við kaupsamning. 
Verð 26,9 millj. kr. Opið hús þriðjudag kl.17:15-17:45

Verð kr. 39.500.000.-

Hraunsvegur 16, Reykjanesbæ
Fallegt 120,8m2 einbýli á góðum stað í Njarðvík.

OPIÐ HÚS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 16. umferðar 2017-18

West Ham - Chelsea 1-0
1-0 Marko Arnautovic (6.)

Swansea - West Brom 1-0
1-0 Wilfried Bony (81.)

C. Palace - Bournemouth 2-2 
0-1 Jermain Defoe (10.), 1-1 Luka Mili-
vojevic, víti (41.), 2-1 Scott Dann (44.), 2-2 
Jermain Defoe (45.). 

Burnley - Watford 1-0
1-0 Scott Arfield (45.)

Huddersfield - Brighton 2-0
1-0 Steve Mounie (12.), 2-0 Mounie (43.)

Tottenham - Stoke 5-1
1-0 Sjálfsmark Ryan Shawcross  (21.), 2-0 
Heung-min Son (53.), 3-0 Harry Kane (54.), 
4-0  Kane (65.), 5-0 Christian Eriksen (74.), 
5-1 Ryan Shawcross (80.).

Newcastle - Leicester 2-3
1-0 Joselu (4.), 1-1 Riyad Mahrez (20.), 1-2 
Demarai Gray (60.), 2-2 Dwight Gayle (73.), 
2-3 Sjálfsmark Ayoze Pérez (86.)

S’ton - Arsenal 1-1
1-0 Charlie Austin (3.), 1-1 Olivier Giroud 
(88.)

Liverpool - Everton 1-1
1-0 Mohamed Salah (42.) , 1-1 Wayne 
Rooney, víti (77.).

Man. Utd. - Man. City 1-2
0-1 David Silva (43.), 1-1 Marcus Rashford 
(45.), 1-2 Nicolás Otamendi (54.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man. City 16 15 1 0 48-11 46
Man. Utd 16 11 2 3 36-11 35
Chelsea 16 10 2 4 28-13 32
Liverpool 16 8 6 2 34-20 30
Arsenal 16 9 2 5 30-20 29
Tottenham 16 8 4 4 28-14 28
Burnley 16 8 4 4 15-12 28
Leicester 16 6 5 5 23-22 23
Watford 16 6 4 6 25-27 22
Everton 16 5 4 7 20-29 19
Southamp. 16 4 6 6 16-19 18
Huddersf. 16 5 3 8 11-26 18
Brighton 16 4 5 7 14-21 17
Bournem. 16 4 4 8 15-19 16
Stoke 16 4 4 8 19-35 16
Newcastle 16 4 3 9 16-25 15
West Brom 16 2 7 7 12-22 13
West Ham 16 3 4 9 14-32 13
Swansea  16 3 3 10 9-18 12
Cry. Palace 16 2 5 9 10-27 11

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Lék allan leikinn í 1-1 
jafntefli Everton á móti 
Liverpool á Anfield. 

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Spilar í Íslendingaslag á 
móti Reading í kvöld.

Reading
Jón Daði Böðvarsson
Spilar í Íslendingaslag á 
móti Cardiff í kvöld.

Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Sat allan tímann á 
bekknum þegar Bristol 
City vann útisigur á Sheff. Utd.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Lagði upp sigurmark 
Burnley í 1-0 heimasigri á 
Watford. Fimmta stoðsending hans 
á tímabilinu. 

Leikmaður helgarinnar
Huddersfield gerði Benin manninn Steve Mounie að 

dýrasta leikmanni félagsins þegar liðið keypti hann frá 
Montpellier fyrir 11,5 milljónir punda í sumar. Vænt-
ingarnar voru miklar og Mounie byrjaði vel og setti tvö 
mörk í fyrsta leik á móti Crystal Palace en síðan ekki 
söguna meir. Þegar kom að nýliðaslagnum á móti 
Brighton um helgina þá var hann ekki búinn að 
skora í 119 daga, níu leiki og í samtals 477 leik-
mínútur í ensku úrvalsdeildinni.  Mounie bætti 
hins vegar úr því og skoraði tvö mörk í fyrri 
hálfleik í 2-0 sigri.  Framherjinn var búinn 
að glíma við meiðsli í hæl síðan í ágúst og 
missti meðal annars úr fimm leiki. „Ég er 
mjög ánægður með hann. Hann skoraði 
tvö mörk sem er mjög mikilvægt fyrir 
hann og mjög mikilvægt fyrir okkur,“ sagði 
David Wagner, knattspyrnustjóri  Hudders-
field, eftir leikinn. Mounie sýndi í mörkunum 
að hann er markaskorari af guðs náð og þessi 
frammi staða hans lofar góðu um framhaldið.

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Manchester United 
fékk tækifæri til 
að halda smá lífi í 
titilbaráttunni með 
því að stoppa nágranna 
sína í Manchester City en eftir að 
þeir leyfði City að fara burtu með 
öll þrjú stigin þá geta hin liðin við 
toppinn farið að einbeita sér að 
baráttunni um annað sætið. 

Hvað kom á óvart? 
Fyrsti sigur West 
Ham undir stjórn 
David Moyes kom 
á móti meisturum 
Chelsea. West Ham 
liðið hefur verið að spila betur 
að undanförnu og leikmenn 
Moyes gerðu mjög vel í Lundúna-
slagnum þegar sigurmarkið kom 
strax í upphafi leiksins. 

Mestu vonbrigðin 
Liverpool náði ekki 
að landa sigri í Bítla-
borgarslagnum. Liver-
pool komst í 1-0 og 
hafði lengst af mikla yfir-
burði á móti nágrönnum sínum 
í Everton. Everton liðið pakkaði í 
vörn og beið færis. Everton fékk 
síðan ódýra vítaspyrnu þrettán 
mínútum fyrir leikslok og fór 
heim með eitt stig. 

David Silva skorar hér fyrra mark Manchester City á móti Manchester United á Old Trafford í gær en David de Gea kemur engum vörnum við i marki Manchester United.   United náði að jafna en það dugði ekki til og City fagnaði sigri.  NORDiCPHOTOS/GETTy

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Sat allan tímann á bekkn-
um þegar Villa gerði markalaust 
jafntefli við Millwall.

fótbolti Pep Guardiola er búinn að 
setja saman enn eitt yfirburðaliðið 
í fótboltanum. Þetta byrjaði allt 
saman hjá honum með Barcelona 
á Spáni, svo færði hann sig yfir til 
Bayern München í Þýskalandi og nú 
hefur hann framkvæmt töfra sína 
hjá City-liðinu í Manchester-borg. 
Á öllum vígstöðvum hefur hann 
sett saman lið sem hefur stungið af 
í deildinni og nú er fyrsti titillinn í 
augsýn með Manchester City.

City liðið er komið með aðra 
höndina á enska meistaratitilinn 
eftir fjórtánda deildarsigurinn í röð 
á Old Trafford í gær. Liðið hefur ell-
efu stigum meira en United og það 
eru enn þrettán dagar til jóla.

Guardiola hefur gerbreytt leikstíl 
Manchester City og frískað mikið 
upp á liðið. Það tók hann eitt tíma-
bil að fá liðið til að ná alvöru tökum 
á leikstílnum hans en eftir að allir 
leikmennirnir hans voru farnir að 
hlaupa í takt þá virðist ekkert lið 
eiga lengur möguleika í City.

Við getum spilað svona bolta
„Fólk sagði að það gengi aldrei upp 
að spila eins og Barcelona í Eng-
landi en það er mögulegt og við 
erum að gera það. Við getum spilað 
svona fótbolta í Englandi,“ sagði 
Pep Guardiola sigurreifur eftir leik-
inn í gær þar City vann Manchester 
slaginn 2-1.

City vann engan titil á hans fyrsta 
tímabili með liðið og knattspyrnu-
spekingarnir voru farnir að tala um 
að Guardiola stíllinn skilaði ekki 
sama árangri í enska boltanum og 

Hægt að spila eins og Barcelona í  enska boltanum
Lærisveinar Pep Guardiola í Manchester City eru komnir með ellefu stiga forystu í toppsætinu í ensku úrvals-                     deildinni eftir 2-1 sigur á nágrönnum sínum í United 
í toppslagnum á Old Trafford í gær . City vann sinn fjórtánda deildarleik í röð og jafnaði met Arsenal frá 2002.                    Ekki fyrsta liðið undir stjórn Guaridola sem stingur af.

annars staðar. Annað hefur komið 
á daginn á þessari leiktíð.

„Ég vissi það líka á síðasta tíma-
bili og ég hef alltaf haldið trú minni 
á það. Allir geta spilað sinn fótbolta 
og þess vegna er fótbolti svona falleg 
íþrótt. Ég er mjög ánægður með að 
fara bæði á Stamford Bridge og 
Old Trafford og vinna með þessum 
hætti,“ sagði Guardiola.

City hefur þegar unnið útileiki 
sína á móti Manchester United og 
Chelsea og liðið hefur unnið heima-
leikina á móti Liverpool og Arsenal 
með samtals sjö mörkum. Það eru 

bara Gylfi Þór Sigurðsson og félagar 
sem hafa náð að taka stig af City í 
fyrstu sextán umferðunum. City og 
Everton gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta 
leik Gylfa 21. ágúst en síðan hefur 
Manchester City ekki tapað einu 
einasta stigi í deildinni.

Jöfnuðu met Arsenal
Aðeins eitt annað lið hefur náð að 
vinna fjórtán leiki í röð í efstu deild 
á Englandi en Arsenal náði því frá 
febrúar til ágúst 2002. City er því 
fyrsta liðið sem nær því á einu og 
sama tímabilinu.
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Þeir eru mjög gott 
lið en þeir eru líka 

með heppnina með sér í liði 
og ákvarðanirnar féllu með 
þeim.
Jose Mourinho.

Jose Mourinho hefur 
tapað níu sinnum á móti Pep 
Guardiola í öllum keppnum 
en enginn stjóri hefur unnið 
Portúgalann oftar. Þeir hafa 
mæst tuttugu sinnum og  
Mourinho hefur aðeins 
fjórum sinnum fagnað sigri í 
innbyrðisleikjum þeirra 
tveggja. 

David Silva skorar hér fyrra mark Manchester City á móti Manchester United á Old Trafford í gær en David de Gea kemur engum vörnum við i marki Manchester United.   United náði að jafna en það dugði ekki til og City fagnaði sigri.  NOrDiCphOTOS/GeTTy

 
ÍBV - haukar 26-21 
Markahæstir:Theodór Sigurbjörnsson 7, 
Róbert Aron Hostert 6, Grétar Þór Eyþórss. 
4, Agnar Smári Jónsson 4 - Adam Haukur 
Baumruk  4,  Brynjólfur Snær Brynjólfss. 4. 
 
Fjölnir - Selfoss 30-32 
Markahæstir:Kristján Örn Kristjánss. 8, 
Breki Dagsson 6, Sveinn Jóhannss. 5 - Teitur 
Örn Einarsson 14, Árni Steinn Steinþórsson 
5, Hergeir Grímsson 4, Haukur Þrastarson 4. 
 
Víkingur - Valur 22-27 
Markahæstir:Jón Hjálmarsson 7, Ægir 
Hrafn Jónsson 4 - Anton Rúnarsson 8/4, 
Ryuto Inage 7, Stiven Valencia 6, Ýmir Örn 
Gíslason 5. 
 
Grótta - Ír 26-26 
Markahæstir:Bjarni Ófeigur Valdimarsson 
6, Nökkvi Dan Elliðason 6, Júlíus Þórir 
Stefánsson 4 - Bergvin Þór Gíslason 6, Elías 
Bóasson 5. 

efri
FH 20
Valur 19
ÍBV 18
Selfoss 18
Haukar 17
Afturelding 11 

Neðri 
Stjarnan 11
ÍR 11
Fram 8
Grótta 7
Víkingur 5
Fjölnir 5

Olís deild karla í handbolta

Í dag
19.20 Afturelding - Fh Sport
19.55 reading - Cardiff   Sport 2 
21.30 Seinni bylgjan   Sport 
 
Olís deild karla
19.30 Afturelding - Fh 
19.30 Fram - Stjarnan 
Maltbikar  karla í körfubolta 
19.15 Breiðablik - höttur 
19.15 Njarðvík - Kr 

 
ÍBV - Selfoss 34-21 
Markahæstar:Ester Óskarsdóttir 9, Sandra 
Erlingsdóttir 8  - Harpa Sólveig Brynjars-
dóttir 6, Kristrún Steinþórsdóttir 5, Perla 
Ruth Albertsdóttir 5. 
 
Stjarnan - haukar 17-24 
Markahæstar:Þórey Anna Ásgeirsdóttir 6 - 
Sigrún Jóhansdóttir  7, Berta Rut Harðar-
dóttir 6, Ragnheiður Sveinsdóttir 3. 
 
Fjölnir - Fram 18-43 
Markahæstar:Berglind Benediktsdóttir 5, 
Andrea Jacobsen 5 - Hildur Þorgeirsdóttir 
9, Elísabet Gunnarsdóttir 7, Þórey Rósa 
Stefánsdóttir  4, Ragnheiður Júlíusdóttir 4. 
 
Grótta - Valur 18-32 
Markahæstar:Elva Björg Arnarsd. 5/3 - Ólöf 
Kristín Þorsteinsd. 8, Diana Satkauskaite 7, 
Morgan Marie 4, Ragnhildur Edda 4. 

efri
Valur 18
Haukar 15
ÍBV 13
Fram 12

Neðri 
Stjarnan 9
Selfoss 5
Fjölnir 4
Grótta 2

Olís-deild kvenna í handbolta

 
Keflavík - haukar 74-83 
Stigahæstir: Guðmundur Jónsson 22, 
Stanley Earl Robinson 17/10 frák. - Finnur 
Atli Magnússon 25/10 frák., Kári Jónsson 
16/6 frák./9 stoðs., Emil Barja 16/8 frák. 

Maltbikar karla í körfubolta

 
Keflavík - Kr 99-79 
Stigahæstar:Brittanny Dinkins 21, Birna 
Valgerður Benónýsdóttir 16  - Kristbjörg 
Pálsdóttir 19, Þorbjörg Friðriksdóttir 17.  
 
Snæfell - Valur 75-73 
Stigahæstar:Kristen McCarthy 26, Rebekka 
Rán Karlsdóttir 15,  Berglind Gunnarsdóttir 
11/ 7 frák./8 stoðs. - Hallveig Jónsdóttir 26. 
 
Njarðvík - Breiðablik 77-74 
Stigahæstar:Shalonda Winton 36/26 frák./8 
stoðs., María Jónsd. 10/15 frák. - Sóllilja 
Bjarnad.21, Isabella Ósk Sigurðard. 19/14 fr. 
 
Skallagrímur - Ír 92-47 
Stigahæstar:xCarmen Tyson-Thomas 34/15 
frák./5 stoðs., Jóhanna Björk Sveinsdóttir 
12/9 frák./7 stoðs. - Nína Jenný Kristjáns-
dóttir 10, Katla Marín Stefánsdóttir 10. 

Maltbikar kvenna í körfubolta

Hægt að spila eins og Barcelona í  enska boltanum
Lærisveinar Pep Guardiola í Manchester City eru komnir með ellefu stiga forystu í toppsætinu í ensku úrvals-                     deildinni eftir 2-1 sigur á nágrönnum sínum í United 
í toppslagnum á Old Trafford í gær . City vann sinn fjórtánda deildarleik í röð og jafnaði met Arsenal frá 2002.                    Ekki fyrsta liðið undir stjórn Guaridola sem stingur af.

„Við unnum þennan leik af því að 
við vorum betra liðið. Það er enn 
bara desember en ef við verðum 
ennþá með ellefu stiga forystu þegar 
við mætum þeim aftur í apríl þá skal 
ég kannski segja að við séum komnir 
með titilinn,“ sagði Guardiola.

Manchester City kom í leik 
draumanna í leikstjórahlutverkinu. 
United var aðeins með boltann í 35 
prósent af leiktímanum sem er það 
versta hjá liðinu á Old Trafford síðan 
2003-04 tímabilið.

United spilaði varfærnislegan 
bolta eins og áður í leikjunum við 
hin toppliðin. Markið þeirra kom 
eftir varnarmistök en sömu sögu má 
segja af mörkum City manna. Bæði 
City mörkin komu nefnilega eftir 
misheppnaðar hreinsanir Romelo 
Lukaku í föstum leikatriðum.

David Silva nýtti sér mistökin í 
fyrsta markinu en í því síðara var 
argentínski miðvörðurinn Nicolás 
Otamendi á réttum stað.

Romelo Lukaku fékk þó tækifæri 

til að bæta fyrir mistökin í mörk-
unum í lokin en Ederson varði frá-
bærlega frá honum og svo aftur frá 
Juan Mata í frákastinu.

Líka með heppnina með sér
„Það er ótrúlegt að við höfum fengið 
á okkur þessi tvö mörk sem þeir 
skoruðu. Þetta voru mörk sem komu 
upp úr engu eftir fráköst. 
Við gerðum bæði slæma hluti og 
góða hluti í þessum leik. Þeir eru 
mjög gott lið en þeir eru líka með 
heppnina með sér í liði og ákvarð-
anirnar féllu með þeim,“ sagði Jose 
Mourinho.

„Ég er viss um að allir munu 
berjast fyrir stigunum og reyna að 
minnka forskotið en þeir eru komnir 
með mjög góða forystu,“ viður-
kenndi Mourinho.

Svo góða að það þarf nefnilega að 
endurskrifa söguna til að koma í veg 
fyrir að City vinni titilinn næsta vor. 
Ekkert lið hefur klúðrað svo góðri 
stöðu. ooj@frettabladid.is
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Ástkær móðir okkar og tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðríður I. 
Ingimundardóttir

sem lést á Droplaugarstöðum  
30. nóvember sl. verður jarðsungin  

               frá Háteigskirkju miðvikudaginn  
              13. desember klukkan 13.00.

Ingimundur Hjartarson
Anna María Hjartardóttir
Gunnlaugur B. Hjartarson Málfríður Gísladóttir
Alda Hjartardóttir Sveinn Muller

ömmubörn og langömmubörn.
 

Alúðar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og vináttu við andlát  
ástkærs eiginmanns, föður,  

tengdaföður og afa, 
Ágústs Jóhannssonar

húsgagnasmiðs,  
Smárarima 26. 

María Haraldsdóttir
Ólafía Ágústsdóttir
María Ágústsdóttir Guðjón Hauksson
Anna Ágústsdóttir Andrés Magnússon

og afabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúðarkveðjur og hlýhug við andlát 
og útför foreldra okkar,

Erlu Eyjólfsdóttur og Bergs Jónssonar
Sérstakar þakkir til starfsfólks krabbameinsdeildar og 

líknardeildar Landspítalans svo og hjúkrunarheimilisins 
Sóltúns.

Jón Bergsson Guðrún Sederholm
Björn Bergsson
Kristjana Bergsdóttir Atli Árnason
Elín Bergsdóttir Sveinbjörn Jónsson
Arndís Bergsdóttir Björn Þorláksson

barnabörn og barnabarnabörn.Systir okkar, 
Þórdís Gunnarsdóttir 
sem lést á Borgarspítalanum  

3. desember, verður jarðsungin frá 
Dómkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn 

12. desember kl. 15. 

Systkini hinnar látnu,
Gunnar B. Gunnarsson

Pétur Gunnarsson
Sigrún Gunnarsdóttir
Ásdís Gunnarsdóttir
Þorgeir Gunnarsson

Sigurjón Gunnarsson

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi, 
Markús Jón Ingvason

lést föstudaginn 1. desember 2017. 
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 

fimmtudaginn 14. desember 2017 
klukkan 15.00. Blóm og kransar 

vinsamlegast afþakkaðir.

Guðbjörg Sveinsdóttir
Sveinn Ingi Andrésson Auður Björk Gunnarsdóttir
Ingvi Þór Markússon
Iða Brá Kuforiji Markúsdóttir Ayodeji Gbeminiyi Kuforiji
Ragnheiður Ýr Markúsdóttir Helgi Freyr Helgason

og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,
Sigurbjörg Hreiðarsdóttir

frá Garði,
lést á hjúkrunarheimilinu Lundi 4. 

desember. Útförin fer fram  
frá Hrunakirkju föstudaginn  

15. desember kl. 14.00.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Helga Ragnheiður Einarsdóttir Sigurdór Karlsson
Örn Einarsson Marit Einarsson
Björn Hreiðar Einarsson Margrét Óskarsdóttir
Hallgrímur Einarsson Elísabet Reynisdóttir
Eiður Örn Hrafnsson Hrönn Sigurðardóttir
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tímamót

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.

1936 Georg 6. varð konungur Bretlands eftir afsögn eldri 
bróður síns Játvarðs 8.

1941 Þýskaland og Ítalía sögðu Bandaríkjunum stríð á 
hendur í síðari heimsstyrjöldinni.

1947 Auður Haralds rithöfundur fæddist.

1948 Gunnar Gunnarsson rithöfundur og Franzisca Antonia 
Josephine Jörgensen, kona hans, gáfu íslenska ríkinu 
Skriðuklaustur á Fljótsdalshéraði.

1972 Apollo 17 lendir á Tunglinu. Það er sjötta ferjan sem 
lendir þar.

1975 Breski dráttarbáturinn Lloydsman sigldi tvisvar á 
varðskipið Þór í mynni Seyðisfjarðar, um tvær sjómílur frá 
landi. Íslendingar kærðu Breta til Öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna vegna þessa.

2007 Tvær bílsprengjur urðu 31 manni að bana í Algeirs-
borg í Alsír. 

Merkisatburðir

Taílenski veitingastaðurinn 
Menam á Selfossi fagnar 
20 ára afmæli um þessar 
mundir. Eigandi staðarins 
er Kristín Árnadóttir en 
hún hefur rekið Menam í 

18 ár. Hún keypti staðinn af íslenskum 
manni og taílenskri konu eftir að þau 
höfðu átt staðinn fyrstu tvö árin. Fjór-
tán starfsmenn vinna hjá Kristínu, flestir 
í hlutastarfi. Staðurinn nýtur mikilla 
vinsælda, bæði hjá heimamönnum og 
ferðamönnum.

„Ég sé ekki eftir mínútu í öll þessi 
ár við rekstur staðarins, þetta hefur 
verið frábær tími enda hef ég átt mína 
tryggu og góðu viðskiptavini, svo ekki sé 
minnst á starfsfólkið mitt sem hefur allt 
verið frábært,“ segir Kristín. Hún segist 

hafa tekið við staðnum blaut á bak við 
eyrun, enda hafði hún enga þekkingu 
eða reynslu á fyrirtækjarekstri þó hún 
hafi unnið við þjónustustörf í Tryggva-
skála á Selfossi þar sem hún er fædd og 
uppalin.

Kristín segir mjög vinsælt hjá taí-
lenskum hópum sem eru á ferð um 
Ísland að koma á Menam til að borða. 
„Já, ég er með taílenskan kokk sem veit 
nákvæmlega hvað samlandar hans vilja 
borða og hefur matinn sterkan. Hóp-

arnir eru mjög ánægðir með matinn 
og hrósa okkur í hástert, það er gott að 
finna það,“ segir Kristín. Þá segir hún 
að hópar sem eru á Hótel Selfossi komi 
mikið í mat á Menam, ásamt heima-
mönnum á Selfossi og næsta nágrenni.

„Ég elska að þjóna fólki og láta því líða 
vel. Ég er meira að þessu af hugsjón en að 
verða rík, sáttir og sælir viðskiptavinir er 
það besta sem ég veit“, segir Kristín sem 
er 67 ára og spáir nú í framtíðina. „Ég 
finn að ég er að þreytast en ég er þó ekki 
tilbúin að hætta alveg strax. Reksturinn 
gengur ljómandi vel og ég sé ekki annað 
að það sé bjart yfir Menam næstu árin og 
áratugina. Hvort einhver tekur við kefl-
inu af mér á nýju ári eða á næstu árum 
verður bara að koma í ljós“, segir eigandi 
Menams brosandi. mhh@frettabladid.is

Elskar það að þjóna fólki
Kristín Árnadóttir tók við veitingastaðnum Menam blaut á bak við eyrun fyrir 18 árum. 
Staðurinn fagnar 20 ára afmæli. Kristín segist elska að þjóna fólki og láta því líða vel.

Kristín sem er hér lengst til vinstri, ásamt hluta af starfsfólki sínu á Menam á Selfossi. Fréttablaðið/MagnúS Hlynur HreiðarSSon

Ég sé ekki eftir mínútu í 
öll þessi ár við rekstur 

staðarins, þetta hefur verið 
frábær tími

auður Haralds, rithöfundur og blaðamaður, á afmæli í dag. 
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SWITCH
Nýjasta leikjatölvan frá Nintendo

48.990

3
LITIR

XBOX ONE X
Nýjasta leikjatölvan frá Microsoft 

79.990

PS4 SLIM FIFA18
1TB + FIFA 18 + 2.stk stýripinnar

52.990
PS4 SLIM+LEIKUR
1TB + Battlefront 2 + 1.stk stýripinni

48.990

Á TOLVUTEK.IS

JÓLABÆKLINGUR 

SNES MINI
Með 20 innbyggðum leikjum

23.990

Allt að 30% 

afsláttur af öllum 

tölvuleikjum

30%
AFSLÁTTUR
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LÁRÉTT
2. drykkur
6. tveir eins
8. skilaboð
9. fyrirboði
11. forfaðir
12. spýta
14. masar
16. í röð
17. hyggja
18. sólunda
20. rómversk 
tala
21. nabbi

LÓÐRÉTT
1. svei
3. hávaði
4. lítilmenni
5. flýtir
7. uppdreginn
10. geislahjúpur
13. hnoðað
15. ná yfir
16. kæla
19. ólæti

LÁRÉTT: 2. mysa, 6. uu, 8. sms, 9. spá, 11. ái, 12. 
sprek, 14. malar, 16. íj, 17. trú, 18. sóa, 20. lm, 21. arta.
LÓÐRÉTT: 1. fuss, 3. ys, 4. smákarl, 5. asi, 7. upp-
mjór, 10. ára, 13. elt, 15. rúma, 16. ísa, 19. at.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Alpha Zero átti leik gegn Stock-
fish í einvígi skákreiknanna um 
daginn. 
Hvítur á leik
21. Bg5!! Stórkostlegur leikur 
sem hinn nýi skákreiknir fann.  
Úr varð ótrúlega flókin staða 
sem hvítur vann um síðir. 
Árangur AlphaZero hefur vakið 
verðskuldaða athygli.  Nánar 
má lesa um einvígið á skak.is. 
www.skak.is. Allt um Íslands-
mót ungmenna.  

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.

FÖSTUDAG KL 21:OO

JÓLAHLAÐBORÐ
BEIN ÚTSENDING JÓLAÞÁTTARINS

EFTIRPARTÝ TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

3 7 9 6 1 2 5 8 4

8 1 4 3 7 5 6 9 2

2 5 6 8 9 4 1 3 7

6 9 3 4 2 8 7 1 5

4 8 1 7 5 3 2 6 9

5 2 7 9 6 1 3 4 8

9 6 8 5 3 7 4 2 1

7 3 2 1 4 9 8 5 6

1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 1 9 2 8 5 3 6 7

8 6 3 9 1 7 5 2 4

2 5 7 3 4 6 9 8 1

9 7 8 6 5 3 4 1 2

1 2 6 7 9 4 8 5 3

3 4 5 8 2 1 6 7 9

5 8 4 1 7 9 2 3 6

6 9 1 5 3 2 7 4 8

7 3 2 4 6 8 1 9 5

4 6 2 9 5 7 3 1 8

7 8 3 6 1 2 5 9 4

5 9 1 8 4 3 7 2 6

9 1 4 7 2 5 6 8 3

6 3 7 1 8 4 9 5 2

8 2 5 3 6 9 1 4 7

1 4 9 2 7 6 8 3 5

2 7 8 5 3 1 4 6 9

3 5 6 4 9 8 2 7 1

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hægur vindur 
í dag, víða létt-
skýjað og kalt í 
veðri. Vaxandi 
suðaustanátt 
á Suður- og Vest-
urlandi seinni 
partinn, þykknar 
upp og dregur úr 
frosti.

mánudagur

Já... ég er að 
meta að byrja 

að gera stutt-
ar myndasögur.

LEIÐIN-
LEEEEEGT!

Ekki 
endilega! 

Þær bestu 
ná að finna 
húmorinn í 
því hvers-
dagslega.

Foj, mynda-
sögusyrpur 

eru bara 
klisjusýning! 
Þú ert bara 
að gera það 
sama aftur 

og aftur.

Hið hvers-
dagslega! 
Halló! 
Hvað er 
skemmti-
legt við 
það?

Tja... 
eitt-
hvað 

eins og 
þetta?

Þetta? Í alvöru? 
Ef þér finnst þetta 

fyndið ertu ekki 
snillingur. Þá ertu bara 
sjúkur í höfðinu! Sástu 
hvert kókið mitt fór?

Leyfðu mér 
að sýna þér... Haltu um tómu 

klósettpappírsrúlluna og 
togaðu haldarann til hliðar.

Taktu tómu 
rúllunna af og 

settu nýja rúllu 
með pappír 
á og slepptu 

fjöðrinni.

Þetta gæti ekki verið 
auðveldara. Barn gæti 

gert þetta.

Flest börn, 
allavega.

Enginn var að 
nota þessi 

gestahand-
klæði hvort 

sem er.

Við erum 
hættir 

mamma.

Við? BJÖSSI! Ekki einu sinni 
þegar dómarinn 

klúðrar 
heiftarlega??

Hannes, ég vil ekki að þú blótir 
svona hérna inni.
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ÁLFABAKKA
DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8 - 9 - 10:20
DADDY’S HOME 2 VIP KL. 5:40 - 8
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 VIP KL. 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 8 - 10:40

DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 5:20
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 5:20 - 8 - 9 - 10:30
THOR:RAGNAROK 2D KL. 8 - 10:30

EGILSHÖLL
DADDY’S HOME 2 KL. 5:30 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 5:20
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 5:10 - 7:45 - 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 7:45 - 10:30

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 5:20
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 8 - 10:40

AKUREYRI
DADDY’S HOME 2 KL. 8 - 10:20

KEFLAVÍK

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

����
VARIETY

����
CHICAGO SUN-TIMES

�����
THE HOLLYWOOD REPORTER

�����
THE PLAYLIST

�����
ROGEREBERT.COM

�����
NEW YORK POST

����������������������������������������������������������������������
NEW YORK POSTNEW YORK POST

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

�������� ��������
VARIETYVARIETY CHICAGO SUN-TIMESCHICAGO SUN-TIMES

92%

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

����
CINEMABLEND

92%92%
EMPIREEMPIREEMPIREEMPIRE

JÓLAGRÍNMYNDIN Í ÁR 3 dagar eftir

SÝND KL. 8SÝND KL. 10.30

SÝND KL. 8, 10.25 SÝND KL. 5.30, 8, 10.15

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

 

„Drepfyndinn harmleikur, sem 
er svo skemmtilegur að þú getur 

ekki litið undan.“
INDIEWIRE

 
Svört kómedía byggð á ótrúlegum sönnum 

atburðum um skautadrottinguna Tonyu Harding.

EIN AF BESTU MYNDUM ÞESSA ÁRS

SÝND KL. 5.30SÝND KL. 6

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Party 18:00, 20:00
Listy Do M3 ENG SUB 17:45
Mother! 17:30
The Killing of a Sacred Deer 20:00, 22:15
Atvikið á Nile Hilton hótelinu 20:00
Suburbicon 22:00
Undir Trénu ENG SUB 22:00
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Sogavegi 3
Höfðabakka 1

SKATA
( Besta skata 

og langbesta verðið )
Vinir og ættingjar í útlöndum vilja 

ekta þorláksmessuskötu. 
Takið með ykkur og gleðjið nákomna.

MARGAR TEGUNDIR, 
GERÐIR OG STYRKLEIKAR.

kr.
kg1.390 

11. desember 2017

Tónlist
Hvað?  Jólagestir Björgvins 2017
Hvenær?  21.00
Hvar?  Harpa
Jólagestir Björgvins hafa slegið í 
gegn síðustu 10 ár en nú flytja þeir 
sig yfir í Hörpu. Stefnan er sett 
á að gera flottustu tónleika sem 
settir hafa verið upp í Eldborg.

Hvað?  Skammdegistónleikaröð tón-
listardeildar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Háteigskirkju
Leikið á horn og túbu auk þess 
sem flutt eru tvö kammerverk: 
Erna Ómarsdóttir (horn), Guð-
mundur Andri Ólafsson (horn) 
og Þórarna Salóme Brynjólfs-
dóttir (túba) koma fram á tón-
leikunum. Einnig verða leikin tvö 
kammerverk: Hjalti Þór Davíðsson 
(píanó), Karen Iliana Urbano 
Cuellar (fiðla) og Sigurlaug Björns-
dóttir (þverflauta) leika verk eftir 
Martinu. Íris Björk Gunnars-
dóttir (söngur), Vera Hjördís Mats-
dóttir (söngur), Alexandra Scout 
Parks (söngur og Brynjar Friðrik 
Pétursson (gítar) flytja verk eftir 
Dowland.

Hvað?  Jólatónleikar Borgardætra
Hvenær?  20.30
Hvar?  Gamla bíó
Hinar óborganlegu Borgardætur, 
Andrea Gylfadóttir, Ellen Krist-
jánsdóttir og Berglind Björk Jónas-
dóttir verða í jólaskapi að venju 
og syngja öll sín ljúfustu lög á milli 
þess sem þær bjóða upp á ýmsar 
óvæntar uppákomur. Með þeim 
verður sama gamla, góða hljóm-
sveitin, skipuð Eyþóri Gunnars-
syni píanóleikara og hljómsveitar-
stjóra, Andra Ólafssyni bassa-
leikara og Magnúsi Trygvasyni 
Eliassen trommuleikara.

Viðburðir
Hvað?  Silja og Sveinn á höfunda-
kvöldi í Gunnarshúsi
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gunnarshús, Dyngjuvegi
Samfélagið á 20. öld, allt frá við-
skiptalífi til menningarmála, 
verður undir á spennandi höf-
undakvöldi í Gunnarshúsi. Bók-

menntaspekúlantinn og útvarps-
maðurinn Jórunn Sigurðardóttir 
fær til sín Svein Einarsson og Silju 
Aðalsteinsdóttur og ræðir við 
þau um minningabækur sem þau 
sendu frá sér í haust.

Hvað?  Doktor Proktor 
og prumpuduftið - 
kvikmyndasýning
Hvenær?  10.00 
og 13.00
Hvar?  Ráðhús 
Reykjavíkur
Norska bíó-
myndin 
Doktor 
Proktor og 
prumpu-
duftið eftir bók Jo 
Nesbø, verður sýnd 
í Tjarnarsal Ráðhúss 
Reykjavíkur í desember. 
Óslóarborg færir borginni kvik-
myndina að gjöf og hefur hún 
verið talsett á íslensku. Kvikmynd-
in fjallar um Lísu og vin hennar 
Búa sem er nýfluttur í hverfið. Búi 
kynnir hana fyrir stórfurðulegum 
nágranna þeirra, Doktor Proktor, 
og nýjustu uppfinningu hans, 
hinu stórfenglega prumpupúðri. 
Þau þrjú bindast órjúfanlegum 
vinaböndum og lenda í spennandi 
og sprenghlægilegum ævintýrum. 
Skemmtileg kvikmynd fyrir alla 
fjölskylduna.

Hvað?  Hvað er helst í fréttum?
Hvenær?  17.30
Hvar?  Borgarbókasafnið Gerðubergi
Langar þig að skilja hvað er 
að gerast á Íslandi, kynnast 

íslenskum fjölmiðlum og lesa 
blöðin? Komdu á mánu-

dögum og vertu með 
í hópi jafningja 

sem fer yfir fréttir 
vikunnar og 

nýtur aðstoðar 
sjálfboðaliða 
sem geta bent 
á það sem er 
í brennidepli 
hverju sinni.

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

Björgvin Halldórsson heldur sína margfrægu jólatónleika út desember og þá meðal annars í kvöld. 

Silja Aðalsteinsdóttir 
mætir í Gunnarshús 

og ræðir við Jórunni 
Sigurðardóttur.
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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 Britain's Got Talent 
15.45 Britain's Got Talent 
16.10 Friends 
16.30 Simpson-fjölskyldan 
16.55 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 Gufudals-
sveit við Breiðafjörð. Nýlega 
hefur börnum fjölgað svo mjög 
í búsældarlegum dölunum að 
stækka varð skólabílinn. Þar eru 
fjórir bæir eftir í byggð en stór 
skörð hafa verið höggvin í sveitir 
Austur-Barðastrandarsýslu.
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 allir þeir 
sem standa í stórum sem smáum 
breytingum mega ekki láta fram 
hjá sér fara.
21.35 S.W.A.T. 
22.20 Pasolini 
23.45 You're the Worst 
00.55 Rebecka Martinsson 
01.45 Blindspot 
02.30 Outlander 
03.30 Curb Your Enthusiasm 
04.00 Sinister 
05.35 Bones

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 Empire 
21.05 Time After Time 
21.50 How To Make it in America 
22.25 The Sopranos 
23.25 Sleepy Hollow 
00.50 Modern Family 
01.15 Seinfeld 
01.40 Friends 
02.05 Tónlist

10.40 Pan  Ævintýramynd frá 2015 
með Hugh Jackman í aðalhlut-
verkum. Munaðarleysingi ferðast 
til töfraríkisins Hvergilands. Þar 
finnur hann bæði ævintýri og 
hættur, og uppgötvar örlög sín - 
að verða hetjan sem þekkt er sem 
Pétur Pan.
12.30 Woodlawn 
14.35 Miracles From Heaven 
16.25 Pan
18.15 Woodlawn  Kvikmynd frá 
2015 sem byggð er á sönnum 
atburðum sem gerðust á áttunda 
áratugnum og fjallar um hæfi-
leikaríka ruðningshetju sem þarf 
að læra að takast á við hindranir 
tengdar kynþætti sínum innan 
vallar sem utan.
20.20 Miracles From Heaven
22.00 The Hangover  Drep-
fyndin gamanmynd með Bradley 
Cooper, Ed Helms og Heather 
Graham í aðalhlutverkum. 
Myndin hlaut Golden Globe verð-
laun sem besta gamanmyndin 
2009. Myndin gerist í Las Vegas 
þar sem þrír menn vakna eftir 
steggjapartí með verstu timbur-
menn ævi sinnar. Brúðguminn er 
horfinn og enginn man neitt.
23.40 Bluebird  Kvikmynd frá 
2013. Sagan gerist í litlum bæ 
norðarlega í Maine-ríki og þykir 
hún minna um margt á meistar-
verk Atoms Egoyan, The Sweet 
Hereafter.
03.10 The Hangover

14.30 Silfrið 
15.35 Séra Brown 
16.20 HM kvenna í handbolta:16-
liða úrslit 
18.10 Táknmálsfréttir 
18.20 KrakkaRÚV 
18.21 Gula treyjan 
18.25 Jóladagatalið: Snæholt 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Kastljós og Menningin 
20.00 Veiðin: Á tökustað 
20.55 Rauði þríhyrningurinn 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Charles Bradley: Sálarstreð 
23.30 Kastljós og Menningin 
23.50 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 The Great Indoors 
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 
05.25 Dice 
05.55 Síminn + Spotify

07.05 Jóladagatal Afa 
07.29 Svampur Sveinsson 
07.54 Lalli 
08.00 Rasmus Klumpur 
08.05 Strumparnir 
08.30 Ævintýraferðin 
08.42 Hvellur keppnisbíll 
08.54 Gulla og grænjaxlarnir 
09.05 K3 
09.18 Víkingurinn Viggó 
09.28 Tindur 
09.38 Mæja býfluga 
09.50 Elías 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur 
12.00 Strumparnir 
12.25 Ævintýraferðin 
12.37 Hvellur keppnisbíll 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 K3 
13.11 Víkingurinn Viggó 
13.25 Tindur 
13.38 Mæja býfluga 
13.50 Elías 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur 
16.00 Strumparnir 
16.25 Ævintýraferðin 
16.37 Hvellur keppnisbíll 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 K3 
17.11 Víkingurinn Viggó 
17.25 Tindur 
17.38 Mæja býfluga 
17.50 Elías 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Jóladagatal Afa 
19.05 Kalli á þakinu

08.50 QBE Shootout 
11.50 Omega Dubai Ladies Masters 
15.40 QBE Shootout 
18.40 Inside the PGA Tour 
19.05 Omega Dubai Ladies Masters 
22.05 QBE Shootout

08.45 Manchester United - 
Manchester City 
10.25 Southampton - Arsenal 
12.05 Carolina Panthers - Minne-
sota Vikings 
14.25 Los Angeles Rams - Phila-
delphia Eagles 
16.45 Liverpool - Everton 
18.25 Messan 
19.55 Reading - Cardiff City 
22.00 Domino's körfuboltakvöld 
23.35 Detroit Pistons - Golden 
State Warriors

07.20 Carolina Panthers - Minne-
sota Vikings 
09.40 Los Angeles Rams - Phila-
delphia Eagles 
12.00 Messan 
13.30 Manchester United - Manc-
hester City 
15.10 Grótta - Valur 
16.40 Villarreal - Barcelona 
18.20 Football League Show 
18.50 Spænsku mörkin 
19.20 Afturelding - FH 
21.05 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
21.30 Seinni bylgjan 
23.05 Afturelding - FH

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 Gufudalssveit við Breiðafjörð. 
Nýlega hefur börnum fjölgað svo mjög í búsældarlegum dölunum að 
stækka varð skólabílinn. Þar eru fjórir bæir eftir í byggð en stór skörð 
hafa verið höggvin í sveitir Austur-Barðastrandarsýslu.

KL. 19:30

GULLI BYGGIR

Í þessum skemmtilega lokaþætti sjáum við útkomuna á Refsstöðum í 
Hálsasveit. Þar hafa hjónin Anna Lísa og Binni, ásamt Gulla, útbúið 
skemmtilega íbúð úr gömlu fjósi.

KL. 21:00

Lokaþáttur

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. 21:40

GRAND DESIGNS

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

KL. 20:10

EMPIRE

Skemmtileg sería um tónlistar-
mógúlinn Lucious Lyon og fjölskyldu 
hans sem lifir og hrærist í tónlistar-
bransanum þar sem samkeppnin er 
afar hörð. 

KL. 20:20
Fyrstiþáttur

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
kl. 10.24,  
14.24  
og 18.24 
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Við komum því til skila

9:00–19:00 

11:00–17:00 

13:00–17:00

9:00–20:00 

11:00–17:00

9:00–12:00

mánudagur–föstudagur

laugardagur

sunnudagur 

mánudagur–föstudagur 

laugardagur

sunnudagur

11.–15. desember 

16. desember 

17. desember 

18.–22. desember

23. desember

24. desember

Pósthúsin eru opin lengur í desember. Þú getur því póstlagt 
jólakortin og jólapakkana þegar þér hentar. Allar nánari upplýsingar 

um opnunartíma pósthúsanna er að finna á postur.is/jol.



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

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

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

NÝR LITUR

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

Hugurinn er stöð-
ugt í Afríku og ég 
er kominn með, 
sem margir kalla, 
Afríkuveikina því 
ég hugsa stöðugt 

um hvernig ég geti komist þangað 
aftur,“ segir Írunn Ketilsdóttir, 
starfsmaður Íslandsbanka, en hún, 
ásamt Brynjari Frey Jónassyni, 
fór til Síerra Leóne með tölvur og 
tækjabúnað sem bankinn gaf inn á 
heimili og þau héldu tölvunámskeið 
fyrir um 70 manns. Þótt ferðin hafi 
verið fyrst og fremst til að halda 
tölvunámskeið þá tók Írunn með 
sér tösku af taekwondo búnaði 
enda margreynd í íþróttinni og er 
með svokallað 5. dan.

Á meðan á dvölinni stóð heim-
sóttu Írunn og Brynjar heimili 
fyrir munaðarlaus börn í þrígang 
og kenndu yfir 120 börnum taek-
wondo og færðu börnunum gjafir. 
„Ég fyllti eina tösku af brynjum, 
hjálmum og taekwondo púðum til 
að sparka í og gaf þeim það í lokin. 
Þau voru svo brjálæðislega ham-
ingjusöm og glöð að eftir tímana þá 
féll ég saman og grét.

Við æfðum bara úti á stétt sem 
var í raun bílaplan. Það var sandur 
á bílastæðinu og þegar þau voru að 
sparka fór sandur í andlitið á mót-
herjanum, ég hef aldrei upplifað það 
áður. Ég upplifði reyndar ansi margt 
þarna í fyrsta sinn.

Taekwondo kennslan sló í gegn 
og fréttir um hana fór víða. Einn 
maður sem kann karate kom og 
vildi sjá taekwondo og er Írunn 
nú að semja við hann um að halda 
kennslunni áfram. „Hann er í karate, 
sem er systuríþrótt og hafði frétt af 
þessu. Þegar ég kom í annað sinn 
var hann mættur því hann vildi sjá 
íþróttina.

Stefnan er að ég ætla að borga 
honum laun ef hann mætir á mun-
aðarleysingjaheimilið einu sinni í 
viku og kennir taekwondo. Launin 
eru lág þarna í Síerra Leóne og þetta 

munar engu fyrir mig en miklu fyrir 
hann og krakkana.“

Írunn hefur verið í taekwondo í 
yfir 20 ár og ferðast víða um heim 
bæði að kenna og dæma. Hún segir 
að heimsóknin hafi slegið allt annað 
út. „Börnin þarna voru svo hlýðin og 
áhugasöm um að læra. Þetta var stór 
hópur og á breiðum aldri en þau 
hlýddu öllu, prófuðu allt og það var 
ekkert vesen. Ég sagði þeim hvað ég 
var hissa á þessum aga.“ 
benediktboas@365.is 

Tölvugjöf breyttist í  
taekwondo kennslu
Írunn Ketilsdóttir, starfsmaður Íslandsbanka, fyllti tösku af taek-
wondo búnaði og kenndi munaðarlausum börnum íþróttina. Stefnir 
á að borga undir áframhaldandi kennslu. Grét eftir síðasta tímann.

Hópurinn samankominn í taekwondo stellingum, tilbúinn í hvað sem er. 

Írunn segir að börnin hafi verið ótrúlega hlýðinn og sýnt mikinn aga með 
mikinn vilja til að læra meira. 

Heimsókn Íslandsbanka til Síerra Leóne
l  Hluti af verkefni bankans sem 

kallast Hjálparhönd
l  Í fyrra tóku 400 starfsmenn þátt
l  Starfsmaður hefur farið reglu

lega með Rauða krossinum til 
svæða þar sem verið er að brúa 
tæknibilið

l  Í Síerra Leóne var haldið tölvu
námskeið fyrir um 70 manns 
Þátttakendur voru á aldrinum 

14 til 47 ára en um 50% þátt
takenda voru að prófa tölvu í 
fyrsta skipti

l  Tölvur voru einnig afhentar í 
skóla fyrir fullorðið fólk sem 
er að fá annað tækifæri til að 
mennta sig, sérstaklega kon
ur sem hefur verið útskúfað 
úr samfélaginu vegna mis
notkunar

Þau voru svo 
brjálæðislega 

hamingjusöm og glöð að 
efTir TÍmana Þá féll ég 
saman og gréT
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Jóhanns Óla  
Eiðssonar

Bakþankar

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.

Glæsilegar 
      jólagjafir
Glæsilegar 

      jólagjafir

michelsen.is
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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 alla  

angar 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.

Teppi sem veitir þér (ásamt 
ímyndaða vini þínum) 
hita allt kvöldið.

Stærð 130x200sm.  

Skermar 1.745 kr.

 BJÓÐUM ALLT AÐ 12 MÁNAÐA VAXTALAUS KRETIKORTALÁN- OG FYRSTA GREIÐSLAN Í MARS 2018Einnig hægt að greiða með Netgíró

Fullt verð 174.180 kr.

JólaTILBOÐ 121.926 kr.

Hágæða millistíft fimm svæða skipt heilsurúm 
með áföstum 10cm mjúkum topp, millistífu pokagormakerfi, 

stífum kanti ásamt botni og fótum.

ROYAL LAYLA

30%
AFSLÁTTUR!
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Queen Size (153x200 cm) 

10.921 Kr. Á MÁNUÐI*

Netverslun á www.sekkur.is

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Flest þekkjum við einhvern sem 
þjáist af órökréttri, og oft ofsa-
fenginni, hræðslu eða kvíða 

í garð hinna undarlegustu hluta. 
Trúðar, köngulær, föstudagurinn 
þrettándi, hræðsla, blöðrur. Allt eru 
þetta algengir fóbíuvaldar. Sjálfur 
glími ég við trypofóbíu í mínu dag-
lega lífi.

Trypofóbía er hræðsla eða fælni 
við ákveðin mynstur, form eða 
þyrpingar sem verða á vegi manns 
í hinu daglega lífi. Verði ég fyrir 
slíku áreiti rennur mér kalt vatn 
milli skinns og hörunds og líkami 
minn berst við löngunina til að 
selja upp. Þetta gerðist nú síðast í 
gær þegar óforskömmuð vinkona 
mín birti mynd af froðukenndum 
lattebolla á Facebook. Ég þurfti að 
beita mig hörðu til að veina ekki. 
Aðrir algengir hlutir sem framkalla 
þessi viðbrögð eru sólblóm, göt-
óttir ostar, þyrpingar fílapensla og 
Súmötru kartan, sem blessunarlega 
þrífst ekki á Íslandi.

Sá allra algengasti er hins vegar 
Bleika slaufa ársins 2016. Hönnuði 
hennar vil ég biðja fyrirfram afsök-
unar. Frá því í október á síðasta ári 
hefur þetta ástand varað. Maður 
veit aldrei hvenær þetta gerist, 
það gæti verið í fjölskylduboði, í 
vinnunni, í biðröð eftir afgreiðslu, í 
raun hvar sem er. Í hvert skipti líður 
mér jafn kjánalega þegar ég þarf 
að biðja viðkomandi um að hylja 
slaufuna til að forða því að líkami 
minn grípi til fýlslegra viðbragða.

Þrátt fyrir að nú sé desember 
2017, og ný Bleik slaufa hafi komið 
út fyrir tveimur mánuðum, eru enn 
einhverjir sem skarta fyrirrennara 
hennar. Óvísindalegar og óná-
kvæmar mælingar á þessari óviður-
kenndu fælni benda til þess að um 
einn af hverjum tíu þjáist af honum. 
Ég held ég tali fyrir hönd allra 
Íslendinga sem þjást af þessu þegar 
ég biðla til fólks að kaupa endilega 
hina Bleiku slaufu ársins 2017.

Bleika slaufan
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