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Samferðafólk þurfti að flytja konu sem féll í hálku við Gullfoss í gær að bílastæðinu á börum. Samkvæmt viðstöddum var talið að ferðalangurinn hefði fótbrotnað við byltuna. Göngustígarnir á svæðinu hafa verið afar hálir eftir frost síðustu daga. Ferðamenn sem ætla sér að fara hinn svokallaða Gullna hring í bráð ættu því að passa sig í hálkunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Segir tillögur Svandísar svívirðilegar
Formaður Flokks fólksins er hissa á fyrirhuguðu frumvarpi um að leyfa þungunarrof fram að 22. viku meðgöngu og gildi þá einu hvaða
ástæður liggja að baki. Ljósmæður og fæðingarlæknar meðal þeirra sem gefa umsögn og telja rétt að leyfa þungunarrof fram að 22. viku.

Önnur úttektin
á þremur árum
REYKJAVÍK Innri endurskoðun

Reykjavíkurborgar (IER) skilaði
rekstrarúttekt um skrifstofu eigna
og atvinnuþróunar (SEA) árið 2015.
Sem stendur er unnið að annarri
úttekt á starfsemi SEA af sama aðila
en að þessu sinni vegna framúrkeyrslu við byggingu braggans við
Nauthólsveg 100. Í eldri skýrslunni
kemur fram að starfsmenn SEA eigi
í „þó nokkrum“ samskiptum við
borgarstjóra.
Í skýrslunni eru taldar fram
þrjátíu ábendingar um það sem
betur mætti fara. Í kjölfar þess að
skýrslunni var skilað var skipaður
starfshópur til að gera tillögur um
úrbætur. „Ég er ekki með nákvæma
tölu um það hver stór hluti ábendinganna hefur verið afgreiddur,“
segir Stefán Eiríksson borgarritari.
– jóe / sjá síðu 4

annars frá ljósmæðrum, kvensjúkdóma- og fæðingarlæknum, og var
stór hluti þeirra þess efnis að rétt
væri að leyfa þungunarrof fram að
22. viku. Það að fóstur þyrfti að vera
ólífvænlegt þrengdi mjög sjálfsákvörðunarrétt verðandi mæðra
enda gætu ýmsir aðrir þættir, til
að mynda félagslegir, haft mikið
að segja. Heilbrigðisráðherra tilkynnti síðan í liðinni viku að tillit
yrði tekið til umsagnanna. Rof yrði
leyft fram að 22. viku meðgöngu og
gilti þá einu hvaða ástæður væru þar

Inga Sæland,
formaður Flokks
fólksins

að baki. Endanlegt frumvarp hefur
ekki verið lagt fram.
„Við þekkjum þess dæmi að börn
hafi fæðst eftir 21. viku meðgöngu
og lifað. Að ætla að leyfa fóstureyðingu þegar móðir hefur lokið meira

Svandís
Svavarsdóttir,
heilbrigðisráðherra

en hálfri meðgöngu, bara því henni
datt það í hug þá, er svívirðilegt,“
segir Inga.
Hún segir að öðru máli gegni
um tilvik ef skimanir leiði í ljós að
miklar líkur séu á því að fóstur verði

fársjúkt eða látist skömmu eftir fæðingu, heilsu móður sé stefnt í voða
með meðgöngunni eða ef félagslegar aðstæður mæli gegn því að
ljúka meðgöngunni.
„Ef það verður þannig að heilbrigð móðir með heilbrigt barn
getur tekið ákvörðun um að eyða
því eftir rúmlega hálfa meðgöngu,
þá er það óásættanlegt með öllu.
Hún ætti að vera meðvituð um
þennan vilja mun fyrr. Öðru gildir
ef um líf eða dauða er að tefla,“ segir
Inga. – jóe
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HEILBRIGÐISMÁL „Þetta er svo sorglegt að ég trúi hreinlega ekki að
verið sé að leggja þetta fram,“ segir
Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, um fyrirhugað frumvarp heilbrigðisráðherra um nýja heildarlöggjöf um þungunarrof.
Drög að frumvarpinu voru
nýverið til umsagnar í samráðsgátt
ríkisstjórnarinnar. Var þar lagt til að
þungunarrof yrði heimilt fram að
18. viku meðgöngu en eftir það eingöngu ef fóstur væri „ólífvænlegt“.
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Stórsigur Einherja

Sunnan 3-8 og skúrir eða él. Þurrt og
bjart veður á Norður- og Austurlandi. Hiti 0 til 5 stig. SJÁ SÍÐU 20

Dökkar horfur
hjá Snapchat
TÆKNI Snap, fyrirtækið sem rekur
Snapchat, stendur illa vegna sífellt
harðnandi samkeppni við Instagram og WhatsApp. Techcrunch
greindi frá því í
gær að Snap ætti
nú eignir að verðmæti 1,4 milljarðar bandaríkjadala og vísaði til
þess mats greiningarfyrirtækisins
Moffet Nathanson að fyrirtækið
myndi tapa 1,5 milljörðum á næsta
ári. Áður höfðu greinendur spáð því
að fyrirtækið hætti að tapa peningum árið 2020, jafnvel 2021, og eru
horfur því afar slæmar.
Vegna þessarar samkeppni hefur
Snapchat til að mynda tapað þremur milljónum daglegra notenda á
síðasta ársfjórðungi. Auk þess nota
færri Snap Map en vonir stóðu til og
efnisveita Snapchat hefur ekki vakið
mikla lukku. – þea

Stórsigur Þessar klappstýrur léku listir sínar fyrir áhorfendur þegar Einherjar
unnu 50-0 sigur á þýska liðinu Cologne Falcons í amerískum fótbolta um helgina.
Næsti leikur Einherja fer fram á Akranesi í nóvember. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Gæsluvarðhald
og haldlagning

Vegfarendur
komu að líkinu

LÖ G R EG LU M Á L Héraðsdómur
úrskurðaði fyrir helgi karlmann
á sextugsaldri í vikulangt gæsluvarðhald. Lögregla rannsakar
meint peningaþvætti mannsins og
krafðist gæsluvarðhalds á grundvelli
rannsóknarhagsmuna. Maðurinn
er sagður hafa
áður komið við
sögu hjá lögreglu.
Hann var handtekinn
á fimmtudag.
Þá hefur hald verið lagt á verulega
fjármuni. Fasteign mannsins var
kyrrsett, hald lagt á bankareikninga
og ökutæki sem og töluvert magn
af lyfseðilsskyldum lyfjum sem lögreglu grunar að hafi verið ætluð til
endursölu. Verðmæti eigna og fjármuna sem kyrrsett hafa verið og
haldlagðar vegna málsins hleypur á
tugum milljóna. – þea

LÖGREGLUMÁL Rannsókn á andláti
karlmanns sem fannst látinn í tjörn
við Tónlistarskólann í Hafnarfirði í
gær mun taka sinn tíma. Það sagði
Margeir Sveinsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar lögreglu, í samtali við Fréttablaðið. Maðurinn sem fannst látinn
var á sextugsaldri.
Lík mannsins fannst um hádegisbil en Margeir segir að gangandi
vegfarendur hafi komið að því og
hringt í Neyðarlínuna. Ekki sé útlit
sé fyrir að dauða hans hafi borið
að með saknæmum hætti að svo
stöddu en allir þættir verði rannsakaðir.
Í kjölfar þess að líkið fannst var
stórt svæði í kringum tón listarskólann og kirkjuna sem þar er girt
af og fólki meinaður aðgangur að
því. Aðgerðir lögreglu á svæðinu í
gær stóðu yfir í um það bil klukkustund. – dfb
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Fleiri myndir frá leik Einherja er að finna á +Plússíðu
Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðsappinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.

Útgefendur séu fullir
óhóflegrar bjartsýni
Bókatíðindi koma út um miðjan næsta mánuð en prentaðir titlar eru rúmlega
600. Aukning í útgáfu raf- og hljóðbóka. Bryndís Loftsdóttir hjá Félagi íslenskra
bókaútgefenda segir að óhófleg bjartsýni og ástríða einkenni bókaútgefendur.
SAMFÉLAG „Við erum að leggja lokahönd á þetta og flokka titlana eftir
kúnstarinnar reglum svo allir finni
sína flokka og bækur með sem
skilvirkustum hætti,“ segir Bryndís Loftsdóttir hjá Félagi íslenskra
bókaútgefenda en Bókatíðindi
koma út um miðjan næsta mánuð.
Bryndís segir að þótt Bókatíðindi séu ekki hávísindaleg gefi þau
nokkuð áþekka sýn á stöðu bókaútgáfu á Íslandi ár frá ári. Ritið er gefið
út í um 120 þúsund eintökum og er
dreift á öll heimili sem ekki frábiðja
sér fjölpóst.
„Útgáfan í ár er í heildina áþekk
miðað við síðustu ár ef litið er á
fjölda prentaðra titla. Við erum hins
vegar að sjá aukningu í útgáfu rafog hljóðbóka. Annars er þetta frekar
stórt íslenskt skáldsagnaár og fræðibækur eru með fjölbreyttasta móti.“
Prentaðir titlar í Bókatíðindum
ársins eru 610 en Bryndís telur að
heildarútgáfa á landinu sé á áttunda
hundrað titla. Til samanburðar hafi
fjöldi titla farið yfir þúsund rétt fyrir
hrun.
„Það sem einkennir stétt bókaútgefenda er óhófleg bjartsýni og
ástríða. Þessi bransi er kannski
knúinn meira af ástríðu en aðrir
bransar.“
Þegar Bryndís horfir yfir útgáfu
ársins segir hún margt spennandi í boði. „Þarna eru okkar stóru
kanónur en ég hvet fólk líka til að
gefa nýliðum tækifæri.“
Þegar kemur að barna- og ungmennabókum eru titlarnir í ár fleiri
í heildina en undanfarin ár. „Það
er búin að vera gríðarleg umræða
um mikilvægi lesturs, bæði í fjölmiðlum, skólum, stjórnmálum og í

Bryndís Loftsdóttir segir að margt spennandi sé að finna í bókaútgáfu ársins
sem telur um 600 prentaða titla. Bókatíðindi koma brátt. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Lestur er leikur
Í könnun sem Zenter
gerði fyrir Félag
íslenskra bókaútgefenda eftir síðustu jól
kom í ljós að …
 tæp 59 prósent
Íslendinga 18 ára
og eldri fengu að

minnsta kosti eina
bók í jólagjöf.

voru 1,4 barna- eða
unglingabækur.

 hver einstaklingur
18 ára og eldri fékk
að meðaltali 1,1
bók í jólagjöf en
keypti 2,1 bók til
gjafa en af þeim

 hver Íslendingur las
að meðaltali rúmlega ellefu bækur á
síðasta ári.

samfélaginu. Þarna hefur verið viss
hnignun sem við þurfum að snúa
við. Það er hægt að greina samtakamátt hvað það varðar í fleiri barnabókatitlum.“
Hún segir að fólk vilji gera vel á
þessu sviði. „Barnabækur eru flóknar markaðslega séð. Þarna eru tveir
markhópar. Fullorðnir sem kaupa
bækurnar og börnin sem lesa þær.

Smekkur þeirra fer ekki endilega
saman.“
Næsta verkefni Bryndísar eftir
að Bókatíðindin hafa komið út er
Bókamessa í Hörpu sem haldin
verður 24. – 25. nóvember. „Þátttakan í ár er meiri en áður, við
höfum aldrei selt fleiri pláss. Það er
greinilega hugur í mönnum.“
sighvatur@frettabladid.is
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Vilja að völlurinn á Höfn verði millilandaflugvöllur

Breki Karlsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Breki kjörinn
formaður
NEYTENDUR Breki Karlsson, forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi, var í gær kjörinn formaður
Neytendasamtakanna. Breki fékk
53 prósent atkvæða. Samtökin
höfðu verið án formanns frá því
Ólafur Arnarson sagði af sér formennsku fyrir rúmu ári.
Að sögn Breka mun hann leggja
áherslu á þrennt. „Það er í fyrsta lagi
innra starf. Þar þurfum við að efla
faglegheit og byggja okkar vinnu á
gögnum og rannsóknum. Í því skyni
þurfum við að stórefla neytendarannsóknir á Íslandi,“ segir hann. Í
öðru lagi þurfi að styrkja samband
við önnur hagsmunasamtök, bæði
heima og í útlöndum, og í þriðja lagi
segir Breki að efla þurfi miðlun. „Við
þurfum að auka neytendafræðslu og
miðla því góða starfi sem Neytendasamtökin eru að vinna.“ – þea

Íhuga að loka
Reykjanesbraut
SLYS Erlendur ferðamaður lést í
árekstri jepplings og fólksbíls á
Reykjanesbraut við Vallahverfið í
Hafnarfirði í gærmorgun. Ferðamaðurinn var farþegi í öðrum bílnum.
Hann var fluttur á Landspítalann
eftir slysið en úrskurðaður látinn
þegar þangað var kominn. Ökumenn
voru einnig fluttir á slysadeild. Ekki
er talið að þeir hafi slasast alvarlega.
Hópur sem kallar sig Stopp,
hingað og ekki lengra íhugar að loka
Reykjanesbrautinni til þess að mótmæla því hversu hægt hefur gengið
að tvöfalda brautina. Hópurinn
hefur ítrekað þrýst á stjórnvöld að
klára málið. – þea / bsp

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu blað dagsins í tölvupósti
kl. 5.00 á morgnana.
Skráðu þig á póstlista Fréttablaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

SAMGÖNGUR Birta ætti upplýsingar
um flugveðurskilyrði á ensku sem
og notkunarleiðbeiningar fyrir
flugmenn á vefsíðu Veðurstofunnar. Einnig ætti að gera flugvöllinn á
Höfn að millilandaflugvelli. Þessar
tillögur birti Rannsóknarnefnd
samgönguslysa (RNSA) í skýrslu um
atvik sem átti sér stað þann 4. júlí
2014 á Austurlandi.
Flugmaður á vél sem hann byggði
sjálfur og var að fljúga í kringum

hnöttinn hafði þá flogið frá Vágum
á Færeyjum til Egilsstaða. Áður en
hann lagði af stað frá Færeyjum
hafði hann fengið upplýsingar um
að léttskýjað yrði um miðnætti á
Egilsstöðum og samkvæmt því sem
flugmaðurinn tjáði RNSA mat hann
aðstæður nógu góðar til flugs. Vélin
lenti hins vegar í afar slæmu skyggni
yfir Austfjörðum og þar sem hún var
ekki útbúin til blindflugs sendi flugmaðurinn út neyðarkall.

Flugmaðurinn átti í basli með
að lenda á Egilsstöðum enda var
skyggni slæmt. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Að því er fram kemur í skýrslunni taldi veðurfræðingur að flugvöllurinn á Höfn hefði hentað mun
betur til lendingar þennan dag. Sá
flugvöllur er hins vegar ekki millilandaflugvöllur.
Einnig kemur fram að upplýsingar um flugveðurskilyrði birtist
eingöngu á íslensku en í upplýsingunum sem birtust þennan dag kom
fram að skilyrði yrðu slæm á svæðinu. – þea

Tekið rúm þrjú ár að afgreiða
tillögur innri endurskoðunar
Innri endurskoðun borgarinnar skilaði úttekt um skrifstofu eigna og atvinnuþróunar fyrir rúmum þremur
árum. Þrjátíu ábendingar um úrbætur var þar að finna. Áfangaskýrslu starfshóps sem vinnur úr ábendingunum var skilað í sumar. Í skýrslunni segir að borgarstjóri eigi í þó nokkrum samskiptum við skrifstofuna.
REYKJAVÍK Innri endurskoðun
Reykjavíkurborgar (IER) skilaði
rekstrarúttekt um skrifstofu eigna
og atvinnuþróunar (SEA) árið 2015.
Sem stendur er unnið að annarri
úttekt á starfsemi SEA af sama aðila
en að þessu sinni vegna framúrkeyrslu við byggingu braggans við
Nauthólsveg. Í eldri skýrslunni
kemur fram að starfsmenn SEA eigi
í „þó nokkrum“ samskiptum við
borgarstjóra.
Í skýrslunni eru taldar upp þrjátíu ábendingar um það sem betur
mætti fara og eru þær jafn misjafnar
og þær eru margar. Í kjölfar þess að
skýrslunni var skilað var skipaður
starfshópur til að fara yfir ábendingarnar og gera tillögur um úrbætur.
„Ég er ekki með nákvæma tölu um
það hver stór hluti ábendinganna
hefur verið afgreiddur. Ég kom inn
í hópinn þegar ég tók við á síðasta
ári og það eru útistandandi ýmis af
þessum verkefnum. Áfangaskýrslu
var skilað í sumar og unnið er að því
að stilla allt af,“ segir Stefán Eiríksson borgarritari. Hann tók sæti í
hópnum þegar hann tók við sem
borgarritari í fyrra.
Stefán segir þá vinnu sem eftir
er unna í miklu samráði SEA, fjármálaskrifstofu og umhverfis- og
skipulagssviðs (USK). Aðspurður
segir hann að búið sé að afgreiða um
fjórðung til þriðjung þeirra ábendinga sem fram komu í úttekt SEA.
Í úttekt IER er meðal annars vikið
að stjórnskipulegri stöðu SEA. Skrifstofan heyri undir borgarritara
og borgarstjóra. Vikið er að því að
engar formlegar verklagsreglur gildi
um fyrirkomulag samskipta SEA við
áðurnefndu embættin tvö.

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar vinnur nú að úttekt vegna braggans við Nauthólsveg 100. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég er ekki með
nákvæma tölu um
það hver stór hluti ábendinganna hefur verið afgreiddur.
Stefán Eiríksson,
borgarritari

„Í viðtölum við starfsmenn SEA
kom fram að [þáverandi] borgarritari hafi frekar lítil afskipti af SEA,
þó einna helst við skrifstofustjóra.

Aftur á móti eru starfsmenn SEA í þó
nokkrum samskiptum við borgarstjóra í tengslum við verkefni sem
þeir vinna að,“ segir í skýrslunni. Þá
segir fyrr í skýrslunni að starfsmenn
SEA eigi í miklum samskiptum við
borgarstjóra, USK, fjármálaskrifstofu, borgarlögmann og fagsvið.
Aðspurður um hvort breyting hafi
orðið á samskiptum SEA við borgarritara og borgarstjóra segir Stefán
að hann þekki ekki nákvæmlega
samanburðinn á því þar sem hann
tók við í fyrra. „Það er ágætis samvinna milli aðila sem hittast reglulega á fundum. Ég held það sé engin
grundvallarbreyting á fyrirkomulaginu og ekkert óeðlilegt við það.“

DODGE DURANGO GT PREMIUM
EMIUM

„Það er ljóst að IER hefur gert
margar athugasemdir við SEA og
það er líka ljóst að þeim ábendingum hefur ekki verið sinnt nema
að hluta. Þessi strúktúr í borginni
er greinilega í ólagi, um það er ekki
lengur deilt. Að það taki þrjú og
hálft ár að fá formleg viðbrögð er
alltof langur tími,“ segir Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæðisflokksins.
„Ef ekkert hefur breyst varðandi
það að borgarstjóri var með afskipti
af einstökum verkefnum SEA þá
kallar það á spurningar varðandi
aðkomu borgarstjóra að þeim
verkefnum sem hafa farið fram úr
kostnaðaráætlun,“ segir Eyþór.
joli@frettabladid.is

dodge.is

7 MANNA (SJÖ FULLORÐNIR) LÚXUS JEPPI HLAÐINN BÚNAÐI.
B
ÖRFÁIR BÍLAR EFTIR Á GAMLA GENGINU
Hentar vel fyrir ferðaþjónustuaðila (hægt að fá niðurfellingu vörugjalda). 32” dekk passa beint undir bílinn. 33” breyting kostar kr. 380.000.
STAÐALBÚNAÐUR GT PREMIUM M.A.: 7 manna og fer vel um fullorðna í þriðju sætaröðinni, fjarstart, leðursæti, lykillaust aðgengi, upphitað stýrishjól, 20” álfelgur, hiti í fram- og aftursætum,
8,4” snerti- upplýsingaskjár/aksturstölva , minni í bílstjórasæti, útvarpi og speglum, rafdriﬁn framsæti, blindhornsvörn, þakbogar með innbyggðum þverbogum, rafmagns afturhleri, Beats
hljómkerﬁ með 9 hátalara og bassaboxi, rafdriﬁn sóllúga o.m.ﬂ. AUKABÚNAÐUR: Bluray DVD kerﬁ og málmlitur.
UMBOÐSAÐILI DODGE Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS  ISBAND@ISBAND.IS  OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 89206 10/18

NÝR AYGO

VERTU Í SAMBANDI MEÐ SNJALLARI AYGO
Verð frá: 1.930.000 kr.

Nýr AYGO státar af nýju útliti og enn glæsilegra innanrými með beinni
tengingu við snjallsímann þinn svo að þú njótir ferðarinnar enn betur.
2 ára þjónustupakki fylgir Aygo

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
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NÆST Á DAGSKRÁ
MÁLÞING UM BÖRN, UNGT
FÓLK OG FJÖLMIÐLUN TIL
FRAMTÍÐAR
Miðvikudaginn 31/10 kl 15–17
Í aðalmyndveri RÚV, Útvarpshúsinu við Efstaleiti
Við bjóðum alla hjartanlega velkomna á málþingið. Fjallað
verður um lífsstíl og miðlanotkun yngri kynslóða, stefnu og
þjónustu RÚV og framúrskarandi erlendir gestir miðla af
reynslu sinni.
Hvaða möguleikar liggja í samstarfi á sviði fræðslu- og
menntamála, menningar- og samfélagsmála? Hvaða
tækifæri felast í nýrri tækni og hvernig styður RÚV við
íslenskt mál?
Fundurinn verður í beinni á RÚV.is og RÚV 2.
Nánari upplýsingar og skráning á ruv.is

Dagskrá
15:00 Stutt ávarp
Lilja Dögg Alfreðsdóttir mennta – og
menningarmálaráðherra

Fagsviðsstjóri segir MAST ekki hafa burði til að sinna lögbundnum skyldum um eftirlit með fiskeldi. MYND/JÓN ÖRN

Ekki mannskapur til
að hafa eftirlit með eldi

15:10 Stefna RÚV og miðlanotkun yngri kynslóða
Magnús Geir Þórðarson útvarpsstjóri,
Hildur Harðardóttir frkvstj. samskipta,
notenda og þróunar og Valgeir Vilhjálmsson,
markaðsrannsóknastjóri
15:20 Fyrst og fremst í þjónustu við börn og ungt fólk.
Alice Webb, BBC Children
Hildri Gulliksen, NRK Super
16:00 KrakkaRÚV, RÚVnúll og mikilvægi samstarfs
Sindri Bergman og Sigyn Blöndal, KrakkaRÚV
Harpa Rut Hilmarsdóttir, verkefnastjóri
barnamenningar, Reykjavíkurborg
Atli Már Steinarsson og Helga Margrét
Höskuldsdóttir, RÚVnúll
16:40 Pallborðsumræður
17:00 Fundarlok
Fundarstjóri Baldvin Þór Bergsson

Á bilinu 300 til 5.000 laxar sluppu úr sjókví í Tálknafirði í júlí. MAST hefur ekki
burði til að sannreyna tölur um fjölda laxa í kvínni þegar göt uppgötvuðust, eða
fjölda laxa sem drápust eða sluppu. Einn starfsmaður hefur eftirlit með laxeldi.
FISKELDI Svo virðist sem hvorki Matvælastofnun né fyrirtækið Fjarðalax,
dótturfyrirtæki Arnarlax, viti hversu
mikið af laxi slapp úr kví fyrirtækisins í byrjun júlí þegar göt uppgötvuðust á einni kvínni. Fyrirtækið
heldur fram að aðeins 300 fiskar hafi
sloppið. Aftur á móti veit enginn um
afdrif hátt í 5.000 laxa.
„Fyrirtækið áætlar að það séu um
300 fiskar sem hafa sloppið. Okkur
þykja óvissuþættirnir vera það stórir
að við getum ekki áætlað um fjölda
fiska sem farið hafa úr kvínni. Hvort
þau séu hundruð eða þúsund,“ segir
Erna Karen Óskarsdóttir, fagsviðsstjóri fiskeldis hjá Matvælastofnun.
Slátrun upp úr kvínni lauk í byrjun

þessa mánaðar, um 90 dögum eftir
að göt fundust á kvínni. Samkvæmt
gögnum fyrirtækisins voru tæplega
153.000 laxar í kvínni þegar óhappið
varð. Um 143.000 fiskum var slátrað
upp úr kvínni. Fyrirtækið segir tæplega 5.000 fiska hafa drepist og 300
hafi sloppið. Eftir stendur 4.981 lax
sem hvorki drapst, slapp né var slátrað upp úr kvínni og enginn veit um.
Samkvæmt tölum fyrirtækisins
drapst 4.651 fiskur. Það gerir um
1.500 fiska á mánuði á tímabilinu.
Ef hver fiskur var 4 kíló að meðaltali
hafa tæp 18,6 tonn af fiski drepist í
kvíunum á þremur mánuðum.
Erna telur Matvælastofnun ekki
í stakk búna til að sinna skyldum

sínum um eftirlit með fiskeldi. Efla
þurfi stofnunina. Um 60 aðilar hafi
rekstrarleyfi til fiskeldis en einungis
einn starfsmaður vinni við eftirlit.
„Fyrst og fremst verðum við að fá
inn fjármagn til að ráða starfsfólk til
að auka eftirlit með fiskeldi. Til viðbótar, ef frumvarp um fiskeldi sem
stendur til að leggja fyrir þingið á
næstunni verður að lögum, munum
við fá aukin verkefni, til dæmis
mánaðarlegar upplýsingar frá fiskeldisfyrirtækjum og við þurfum
auðvitað mannskap til að yfirfara
þessar tölur. Eins og staðan er í dag
er ég ein í þessu starfi sem er bagalegt
fyrir stofnun með alla þessa ábyrgð,“
segir Erna. sveinn@frettabladid.is

✿ Atburðarásin
Sumarið 2014
 Eldislax sleppur
frá Fjarðalaxi
í Patreksfirði.
Samkvæmt
rannsókn Veiðimálastofnunar
fyrir Fiskistofu
á þeim löxum
sem veiddust í
Patreksfirði það
sumar eru líkur
á að laxarnir hafi
komið úr fleiri en
einni slysasleppingu.
Sumarið 2016
 Nokkurt magn
regnbogasilungs
veiðist í ám á

Vestfjörðum auk
þess sem hann
veiðist í Vatnsdalsá, Haffjarðará
og í Hítará á
Mýrum í Borgarfirði. Málið kært
til lögreglu.
Febrúar 2017
 Göt finnast á
kví Arctic Sea
Farm í Dýrafirði.
Ekki ljóst hversu
mikið af fiski
slapp út í lífríkið.
Matvælastofnun
rannsakar málið.
Febrúar 2018
 Slys hjá Arnarlaxi

þar sem eldiskví
með um 500
tonnum af eldislaxi marar í hálfu
kafi í Tálknafirði.
Göt reynast svo á
kvínni þegar hífa
þarf hana upp til
viðgerðar. Færa
þarf lax á milli
kvía og drepast
um 50.000 laxar
í þeirri aðgerð.
Forsvarsmenn
fyrirtækisins
viðurkenna
þau mistök að
tilkynna Umhverfisstofnun
ekki um óhöpp.

Tölur úr bókhaldi fyrirtækisins
 152.916 eldislaxar voru í
sjókví Fjarðalax í Tálknafirði
áður en slysasleppingin
varð í byrjun
júlí. (Óyfirfarin
gögn frá Arnarlaxi)

 143.284
löxum var
slátrað upp úr
kvínni, slátrun
lauk í byrjun
október.
(Óyfirfarnar
upplýsingar frá
Arnarlaxi)

 4.651 lax
drapst í
þessari einu
kví á sláturtímabilinu.
(Óyfirfarnar
upplýsingar frá
Arnarlaxi)

= Ekki vitað um afdrif 4.981 lax á þessu tímabili

Júlí 2018
 Göt finnast á
kví Arnarlax í
Tálknafirði. Óvíst
er hversu mikill
fiskur slapp á haf
út.
September 2018
 Regnbogasilungur sleppur
úr eldisstöð á
Húsavík og í fráveitukerfi. Ekki
vitað hvort fiskur
hafi náð á haf út
en líkur benda til
þess.

mikið magn eldislax hafi sloppið
úr kví Fjarðalax í
Tálknafirði í júlí.
Fyrirtækið telur
að um 300 fiskar
hafi sloppið.
Matvælastofnun
getur ekki sannreynt þá tölu og
telur jafnframt
að fjöldi fiska
sem slapp sé
umtalsvert hærri.
Tæplega 5.000
fiskar drápust í
sumar og haust
samkvæmt fyrirtækinu.

26. október 2018
 Ljóst þykir að

Svör Arnarlax
Samkvæmt Arnarlaxi
hafa fáir fiskar sloppið.
Mun fleiri fiskar hafi
drepist og leyst upp í
sjónum. Þetta kemur
fram í skýrslu Arnarlax
til Matvælastofnunar,
þann 9. október síðastliðinn.

„Fiskur er fljótur að
rotna, þar sem það
tók langan tíma að
fjarlægja öll afföll í
kringum atburðarásina í febrúar og má
þá gera ráð fyrir því að
eitthvað af afföllunum
hafi einfaldlega leyst
upp,“ segir í skýrslunni.

DEWALT Á HEIMA HJÁ SINDRA

HÖRKUTÓL Á TILBOÐI

OPIÐ ALLA VIKUNA TIL 18:00
HLEÐSLUSETT 6 VÉLAR 18V
HLE
18v sett í þremur töskum
Settið inniheldur:
Fjölnota sög
Hjólsög
Slípirokk
Borvél
SDS + Borvél
Skrúfvél
Hleðslutæki
3x Rafhlöður 18v 5 Ah

vnr 94DCK654P3T

162.000 m/vsk
Fullt verð 197.894

LASER TVEGGJA
T
LÍNU

HLEÐSLUBORVÉL 18V
8V

nákvæmni allt að + - 0,3 mm/m.
Sjáanleiki innandyra: 10 m

Tvær 18v 1.5Ah rafhlöður
60 Nm hersla
Tveggja gíra
13 mm patróna
T-STAK taska

vnr 94DW088K

vnr 94DCD790S2

32.000

m/vsk

Fullt verð 41.900

32.850

m/vsk

Fullt verð 40.061

SLÍPIROKKUR 1500W
SLÍPIROK
00W

GEIRUNGSSÖG
GEIRUNG
vnr 94DWS774

vnr 94DWE560

23.387

m/vsk

53.381

m/vsk

Fullt verð 59.807

Fullt verð 30.687

STINGSÖG
Ö 18V

HÖGGBORVÉL
Ö
SDS+ 18V

Afl:400W
Þyngd:3,1kg
Hraði:0-3000 sl/mín.
Flýtilosun á blaði
Slaglengd: 26mm

Rafhlöðugerð: 18v
Höggþungi: 2,6J
Mesta borun í steypu: 26mm
Kemur í tösku.
Kemur án rafhlaðna og
o
hleðslutæki.

vnr 94DCS331N

29.377

m/vsk

Fullt verð 36.721

Tilboð gilda frá 29. október - 2. nóvember eða á meðan birgðir endast

www.sindri.is / sími 575 0000
Skútuvogi 1 - Reykjavík I Viðarhöfða 6 - Reykjavík I Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði

vnr 94DCH133NT

35.387
Fullt verð 42.437

m/vsk
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Eigandi Leicester í þyrlu sem hrapaði
Fimm voru í þyrlunni sem hrapaði fyrir utan leikvang Leicester City á laugardaginn. Knattspyrnuheimurinn harmi sleginn eftir slysið.
Ekkert orðið opinbert um ástand fimmmenninganna. Frá því Vichai keypti félagið fyrir átta árum hefur það unnið ótrúleg afrek.
BRETLAND Vichai Srivaddhanaprabha, hinn taílenski eigandi fyrirtækisins King Power sem á enska
knattspyrnufélagið Leicester City,
var um borð í þyrlu sem hrapaði
fyrir utan King Power-leikvanginn í
Leicester eftir leik félagsins við West
Ham United í ensku úrvalsdeildinni
á laugardaginn. Ásamt honum voru
dóttir hans, tveir flugmenn og einn
annar sem ekki er orðið opinbert
hver er um borð. Reuters greindi frá
í gær og hafði eftir heimildarmönnum. Enn hefur ekkert verið gert opinbert um afdrif fimmmenninganna.
Sá orðrómur hafði verið á kreiki
að Claude Puel, knattspyrnustjóri
Leicester City, og Gareth Southgate,
sem stýrir enska landsliðinu, hefðu
verið í þyrlunni. Það reyndist rangt.
Eigandinn ferðast venjulega með
þyrlu á leiki liðsins og tekur þyrlan
síðan á loft af grasinu eftir leikinn.
Samkvæmt því sem sjónarvottar
hafa sagt um slysið var þyrlan rétt
komin upp fyrir stúkuna þegar
hún fór að riða til í loftinu. Síðan
brotlenti hún á bílastæði fyrir utan
leikvanginn. „Á fáeinum sekúndum
hrapaði þyrlan til jarðar eins og
grjót. Sem betur fer snerist hún í loftinu í dálítinn tíma þannig að fólk á
jörðu niðri gat forðað sér,“ sagði einn
sjónarvotta við Reuters.
Stuðningsmenn Leicester og
raunar knattspyrnuheimurinn allur
er í sárum vegna slyssins. Fjölmargir
hafa safnast saman fyrir utan King

Öskubuskuævintýrið

Stuðningsmaður Leicester City krýpur við lítið Búddalíkneski fyrir utan leikvang knattspyrnuliðsins. NORDICPHOTOS/AFP

Power-leikvanginn, lagt þar blómsveiga og beðið fyrir heilsu fimmmenninganna. Þá hafa margar af
skærustu stjörnum knattspyrnunnar tjáð sig um málið á samfélagsmiðlum.
Leikmenn Leicester City hafa flestir birt tíst með tjáknum (e. emojis)
sem sýna spenntar greipar. Það hafa
til dæmis varnartröllið Harry Maguire og sóknarmaðurinn Jamie Vardy,

sem var lykilmaður í öskubuskuævintýrinu þegar liðið vann úrvalsdeildina afar óvænt árið 2016, gert.
„Ég svaf varla neitt í nótt. Þessi
maður hefur fært okkur upp úr annarri deild og gefið okkur von. Án hans
værum við ekki í úrvalsdeildinni.
Hver veit hvar við værum? Hann
hefur haft mikil áhrif á líf allra hérna
í borginni,“ sagði Daniel Connell,
átján ára stuðningsmaður Leicester

City, við blaðamann The Guardian
fyrir utan leikvanginn.
Ian Stringer, íþróttablaðamaður
BBC, sagði andrúmsloftið á vellinum
drungalegt í kjölfar slyssins. „Ég hef
séð starfsfólk og liðsmenn hér tárvot
í kvöld. Það ríkir þögn. Fólk horfir í
kringum sig, grætur og veit ekki hvað
það á að gera,“ skrifaði Stringer á
laugardagskvöld.

Eftir að hafa rétt svo sloppið við
fall úr úrvalsdeildinni var knattspyrnustjórinn Nigel Pearson
rekinn árið 2015 og Claudio Ranieri ráðinn í hans stað. Ráðningin
var umdeild enda hafði Ranieri
nýlega verið rekinn úr starfi
knattspyrnustjóra gríska landsliðsins. Hafði liðið annars tapað
fyrir Færeyjum.
Væntingarnar voru því ekki
miklar. Mikið hefur verið fjallað
um að veðbankar hafi gefið
stuðulinn 5000/1 á að Leicester
City ynni deildina. Líkurnar voru
því taldar minni en á að Elvis
Presley fyndist á lífi eða að geimverur lentu á jörðinni.
En Leicester City byrjaði tímabilið af krafti og vann og vann.
Vinsældir Ranieri jukust og var til
að mynda fjallað um það þegar
hann verðlaunaði varnarvinnu
liðsins með pitsuveislu.
Það voru svo fráfarandi
meistararnir í Chelsea sem
tryggðu Leicester City titilinn.
Þeir náðu að vinna upp tveggja
marka mun og gerðu 2-2 jafntefli
við Tottenham Hotspur, sem var
í öðru sæti í deildinni, og voru því
ekki nógu mörg stig eftir í pottinum fyrir Spurs til að hirða efsta
sætið af Leicester City.

thorgnyr@frettabladid.is

Bowers er ákærður fyrir að hafa myrt ellefu sóknarbörn. NORDICPHOTOS/GETTY

Ákærði tjáði oftsinnis
hatur sitt á gyðingum
BAN DAR Í KI N Robert Gregory
Bowers, sem var handtekinn á
laugardag og er ákærður fyrir að
hafa myrt ellefu sóknarbörn í samkunduhúsi gyðinga í bandarísku
borginni Pittsburgh, tjáði megnt
hatur sitt á gyðingum bæði á meðan
hann á að hafa verið að skjóta á gyðinga í sýnagógunni og við lögreglumenn eftir að hann var handtekinn.
Þetta segir í ákærunni sem birt var
í gær og er þar meðal annars haft
eftir Bowers: „Ég vildi bara drepa
gyðinga.“
Auk þess að vera ákærður í ellefu
liðum fyrir „tálmun á trúfrelsi með
banvænum afleiðingum“ er Bowers
meðal annars ákærður í ellefu
liðum fyrir að hafa notað skotvopn
í ofbeldisskyni og fyrir að hafa sært
sex með byssu sinni.
Scott Brady saksóknari sagði á
blaðamannafundi í gær að Bowers
færi fyrir dóm í dag. „Það að árásin
átti sér stað á meðan guðsþjónusta

fór fram gerir glæpinn enn svívirðilegri,“ sagði Brady.
Tvö hinna særðu voru enn í lífshættu í gær. Þrjú, þar af einn lögregluþjónn, voru enn á sjúkrahúsi
en ekki í lífshættu og einn lögregluþjónn til viðbótar hafði verið
útskrifaður af sjúkrahúsi.
Bowers hafði áður margsinnis tjáð
andúð sína á gyðingum á veraldarvefnum. Samkvæmt Reuters hafði
hann meðal annars gagnrýnt Donald
Trump forseta fyrir að koma ekki í
veg fyrir að gyðingar „sýktu“ Bandaríkin. Á laugardagsmorgun, áður en
Bowers á að hafa gert árásina, setti
hann inn færslu þar sem hann sakaði Hebrew Immigrant Aid Society,
samtök til hjálpar flóttamönnum
sem eru gyðingar, um að flytja inn
morðingja til Bandaríkjanna. „Ég get
ekki bara setið hjá og horft upp á þá
slátra fólkinu mínu. Til andskotans
með hvernig þetta lítur út, ég ætla að
grípa til aðgerða.“ – þea

Nýr
Komdu og reynsluaktu

*Heimild: JATO Dynamics (Sölutímabil: Janúar 2015 - desember 2017). Markaðir eru EU + EFTA, NAFTA, Kína, Japan, Brasilía, Rússland, Indland, Indónesía, Ástralía, Argentína, Suður-Afríka, Suður-Kórea, Taíland og Víetnam.

söluhæsta sportjeppa heims*

Bernhard - Honda á Íslandi
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SKOÐUN

Stéttastríð

MÁNUDAGUR

Halldór

S
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Það er óskandi að verkalýðsleiðtogar
landsins átti
sig á því að
þjóðin er ekki
á hnjánum
grátbiðjandi
um sósíalisma.

vo sannarlega er það hlutverk verkalýðshreyfingar að beita sér fyrir því að leiðrétta
kjör þeirra sem lægstu launin hafa. Mikilvægt
er að slíkar kröfur séu raunhæfar svo þær
komi að raunverulegu gagni. Þær mega ekki
snúast í höndum þeirra sem setja þær fram
og leiða til þess að staða fólks sem á að hjálpa verði í
engu betri en hún var, jafnvel verri. Þetta verða nýir
leiðtogar verkalýðshreyfingarinnar að hafa í huga. Þeir
verða að hafa jarðsamband, en lifa ekki í draumórum
um byltingu öreiganna og skjálfandi borgarastétt.
Nú er niðursveifla í þjóðfélaginu, fyrirtæki standa
ekki jafn vel og áður og eru að draga saman seglin.
Þau mega ekki við stórauknum launakostnaði. Aukin
hætta er á að verðbólgan fari á skrið, nokkuð sem
almenningur má vart hugsa til. Staðan er ofurviðkvæm, eins og flestum er ljóst. Samt ekki verkalýðshreyfingunni. Því miður ber á því að hún hafi mun
meiri áhuga á að fara með frasa úr Kommúnistaávarpinu en sýna ábyrgð í kröfugerðum sínum. Þannig er
úr hennar ranni hvað eftir annað talað af fyrirlitningu
um borgarastétt og atvinnurekendur. Þetta er talsmáti
gamals tíma sem runnið hefur sitt skeið. Ekki verður
annað séð en að verkalýðsforingjarnir séu að eyða
mikilli orku í tilraun til að vekja upp vofu kommúnismans, sem fólkið í landinu hefur engan áhuga á að
leggja lag sitt við.
Það er óskandi að verkalýðsleiðtogar landsins átti
sig á því að þjóðin er ekki á hnjánum grátbiðjandi
um sósíalisma. Þeir eiga að hætta að stunda gamaldags baráttuaðferðir sem felast í því að skilgreina
atvinnurekendur sem óvini fólksins. Þeir eru það ekki.
Tilraunir til að koma á stéttastríði munu ekki takast.
Almenningur er skynsamari en svo að hann láti etja
sér út í slíkt.
Með því er ekki sagt að allt sé í himnalagi í íslensku
þjóðfélagi. Það er ólíðandi að stór hópur fólks geti
ekki keypt sér húsnæði og þurfi að sætta sig við að
borga okurleigu í hverjum mánuði. Sömuleiðis er fólki
ætlað að sætta sig við að vextir í landinu eru alltof háir.
Óþolandi er svo að horfa upp á fólk, sem er á himinháum launum, taka sér ofurbónusa án þess að blikna. Þar
fer lítið fyrir samfélagsábyrgð en græðgin og skortur á
sómakennd fer ekki framhjá neinum.
Hið sameiginlega markmið allra, þar á meðal
atvinnurekenda og verkalýðshreyfingar, hlýtur að
vera að verðbólgudraugurinn fari ekki á stjá með
tilheyrandi hörmungum fyrir almenning í landinu.
Sömuleiðis að atvinnuleysi fari ekki vaxandi. Í þessum
málum hefur verkalýðshreyfingin ekki efni á að sýna
kæruleysi, en því miður virðist hún einmitt vera að
koma sér í þær stellingar. Hún setur fram óraunhæfar
kröfur og ætlar í ofsafengið stéttastríð. Tilgangurinn
virðist vera að valda sem mestum usla í þjóðfélaginu.
Vitanlega er þjóðin ekki spurð hvað hún vill. Hinir
byltingarsinnuðu verkalýðsleiðtogar eru svo sannfærðir um málstaðinn að þeim er nákvæmlega sama
um vilja hennar. Satt best að segja verður ekki séð að
hin nýja verkalýðsforysta sé að vinna þjóðinni mikið
gagn.

HITABLÁSARAR
Þessir einu sönnu gæða hitablásarar.
Bjóðum úrval alvöru hitablásara bæði fyrir
gas og diesel/steinolíu.
Eigum líka hitastilla fyrir MASTER hitablásara.
Viðurkennd viðgerða- og varahlutaþjónusta.

ÞÓR

H
F

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Baldursnesi 8
603 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða og
Opnunartími:
Opið alla virka daga netverslun:
frá kl 8:00 - 18:00
www.thor.is
Lokað um helgar

Frá degi til dags
Andersen-vikan
Sigríði Á. Andersen dómsmálaráðherra er svo lagið að æsa fólk
upp að eiginlega er um náðargáfu að ræða. Svo vasklega ýfir
hún skrautfjaðrir andstæðinga
sinna að hún hlýtur beinlínis
að þrífast á neikvæðri athygli.
Vikulokin á Rás 1 tóku þannig af öll tvímæli um að Sigríður
átti vikuna skuldlaust. Gestir
þáttarins eyddu nákvæmlega 45
mínútum af um það bil 60 í að
fárast yfir Sigríði og meiningum
hennar um kynbundinn launamun, deilur um skipan dómara
við Landsrétt og breytingar
á lögum um birtingu dóma.
Fáheyrður árangur í yfirtöku á
pólitískri umræðu.
Egill Springer
Egill Helgason er einn allra flinkasti spjallþáttastjórnandinn í
íslensku sjónvarpi og enginn
kann þá kúnst betur að velja
viðmælendur. Eiginlega ber það
vott um útsmogna snilligáfu að
láta þá Gunnar Smára Egilsson
og Stefán Einar Stefánsson sitja
hlið við hlið eins og Egill gerði í
Silfrinu gær. Auðvitað hlaut að
sjóða upp úr og snerra sósíalistans og hægri siðfræðingsins var
besta skemmtiefni helgarinnar.
Frábært sjónvarp. Eini ljóðurinn
á ráði hins reynda Egils var að
róa kempurnar þegar kolin voru
orðin vel grá. Þar hefði hann
heldur átt að fara að dæmi Jerry
Springer og sulla meiri grillvökva. thorarinn@frettabladid.is

Laun í öðrum gjaldmiðli?

Þ
Sigurður Pálmi
Sigurbjörnsson
verslunarmaður

Það geta allir
brugðist við
nema hinn
almenni
launþegi.

að er glapræði að taka lán í annarri mynt en
þeirri sem þú hefur tekjur í.“ Þessi orð heyrðust
oft í kjölfar efnahagshrunsins þegar margir sáu
lán sín tvöfaldast við hrun krónunnar. En er einhver
munur á því í dag að taka lán í erlendri mynt og verðtryggðu íslensku krónunni?
Þegar krónan lækkar gagnvart helstu viðskiptamyntum þá hækkar innkaupsverð á neysluvörum
þar sem nánast allt er innflutt. Allir sem koma að
innflutningi og sölu á innfluttri neysluvöru á Íslandi
hafa tól til að bregðast við slíkum sveiflum, þeir einfaldlega hækka verð sem um nemur og í leiðinni tekur
verðtryggingin við sér og hækkar verðtryggð lán og
leiguverð.
Það geta allir brugðist við nema hinn almenni
launþegi. Hann getur ekki brugðist við sveiflum og
„hækkað verð“ með litlum fyrirvara. Launin eru ekki
verðtryggð.
Og hvað gerist þá? Kjarasamningar fara upp í loft
með tilheyrandi átökum á milli hagsmunaaðilanna,
launþega og atvinnurekenda.
Þetta er eins og vera með laun í öðrum gjaldmiðli.
Íslensk heimili eru spákaupmenn á gjaldeyrismarkaði og veðja stöðugt á að krónan styrkist. Spákaupmenn taka á sig mikla áhættu í von um mikinn gróða
en líklegra er að þeir tapi. En í tilfelli íslensku heimilanna þá eru þau tilneydd í þessi viðskipti og þau tapa
alltaf því aldrei hefur krónan styrkst til lengri tíma.
Það má auðveldlega sjá á gengisþróun krónunnar frá
upphafi.
Ef tekin væri upp erlend mynt, svo sem evra, þá
myndu þessar sveiflur vera færðar frá hinum almenna
launþega. Verð á neysluvörum yrði stöðugra og laun
héldust í hendur við neysluverð og verðtryggingin
hyrfi. Og átök á vinnumarkaði yrðu mun minni.
Af hverju eiga heimili, sem almennt eru áhættufælin, að taka á sig allar gjaldeyrissveiflur íslensku
krónunnar?

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Einar Þór Sverrisson FORSTJÓRI: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir ÚTGEFANDI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
RITSTJÓRAR: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum
án endurgjalds. ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5800, ritstjorn@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is
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Slagurinn á McDonald’s
Í DAG
Guðmundur
Steingrímsson

Hér á Íslandi finnst mér
sífellt eitthvert fólk reyna að
espa alls konar hópa upp í
stríð og skæting gegn hver
öðrum. Konur gegn körlum.
Verkalýður gegn auðvaldi.
Vinstri menn gegn hægri
mönnum.

E

itthvað það rosalegasta sem ég hef
orðið vitni að á ævinni
eru slagsmál dragdrottninga og nýnasista
á McDonald’s í Covent
Garden í London um miðja nótt
einhvern tímann í kringum árið
2000. Vinahópurinn fór oft út að
skemmta sér á næturklúbbi fyrir
samkynhneigða þarna í hverfinu.
Hann hét Heaven. Einn af okkur
var ljósamaður þar. Við fengum
því ókeypis inn og framfyrir í röð,
sem þóttu mikil gæði á námsárum. Kynhneigð var aukaatriði.
Eina laugardagsnóttina eftir gott
skrall vorum við stödd nokkur
úti á götu fyrir framan þennan
McDonald’s stað og allt í einu
gerðist þetta. Staðurinn sprakk.
Allt logaði í slagsmálum. Um það
bil tíu dragdrottningum af Heaven
lenti saman við álíka marga svartklædda og krúnurakaða nýnasista
í tryllingslegum hópslagsmálum.
Stólar og borð flugu. Hnefar voru
á lofti. Gestir hlupu út í offorsi.
Starfsmenn þutu um ráðalausir.
Löggubíla dreif að.
Ein mynd er mér svo í fersku
minni frá þessum atburði — þaðan
sem ég horfði agndofa hinum
megin við götuna, inn um gluggann — að hún er eins og málverk
í huganum. Stór og sterklegur
klæðskiptingur með síða svarta
hárkollu, í glimmertoppi, stuttu
þröngu pilsi og háum leðurstígvélum stendur uppi á borði og sveiflar
stól í áttina að hópi nýnasista sem
nálgast hann eins og hoppandi
púkar. Hann stóð þarna eins og
leiðtogi hins frjálslynda heims,
studdur hópi klæðskiptinga fyrir
aftan sig. Karlar í pilsum, háum
hælum, sokkum, sokkaböndum, í
brjóstahöldurum og stífmálaðir í
framan stóðu þarna í fylkingu eins
og framvarðasveit mannréttinda
og umburðarlyndis, gegn hatri.
Nasistarnir allir svartklæddir. Allir
krúnurakaðir. Allir eins. Hvað
aflsmuni varðaði virtist þetta jafn
slagur. Ég verð þó að viðurkenna
að það hefur ætíð verið mér uppörvandi og á einhvern hátt ánægjuleg staðreynd að klæðskiptingarnir
gáfu nákvæmlega ekkert eftir. Ekki
tommu. Nasistarnir fengu að finna
fyrir því.
Enginn meiddist alvarlega.
Lögreglan náði að skakka leikinn.
Allt í einu, jafn skyndilega og allt
þetta hófst, færðist ró yfir svæðið.
Margir voru eftir sig. Einn gestur á
staðnum, hvorki klæðskiptingur
né nasisti, sagði okkur hvernig
þetta hafði byrjað. Eftir taumlausan hatursorðaflaum frá nýnasistum, móðganir og ögranir, sprungu
drottningarnar og svöruðu fyrir
sig. Framhaldið sáum við.

Hin eilífa orrusta
Þessi atburður hefur ætíð fylgt mér
í huganum, vaxið þar og dafnað.
Smám saman hefur það orðið
mér ljóst að þarna varð ég vitni
að smárri en kristaltærri útgáfu
af nákvæmlega þeirri orrustu
sem alltaf virðist eiga sér stað í
heiminum, aftur og aftur. Sífellt
og endalaust. Þetta er baráttan
sem ætíð þarf að heyja, virðist
vera, fyrir mannréttindum, frelsi,
umburðarlyndi og víðsýni. Fyrir
því að fólk fái að vera það sem það
er, óáreitt. Þetta er stríðið gegn
hatrinu, forræðishyggjunni, fordómunum og kúguninni. Skrifaði
ekki hinn merki sagnfræðingur

Bolsonaro, hommafóbía hans
og kvenfyrirlitning hefur hlotið
rífandi hljómgrunn. Í Bandaríkjunum eys Trump hinu sama yfir
land og lýð. Víða í Evrópu — meira
að segja á Norðurlöndum — skýtur
kynþáttahyggja aftur rótum.
Því segi ég þetta: Í rifrildum á
Facebook hér á Íslandi um alls
kyns fánýta hluti ætla ég ekki að
taka þátt. En bærist mér hins vegar
herkvaðning frá klæðskiptingum
til orrustu gegn nasistum skyldi ég
keikur smella mér í pils og leðurstígvél og storma inn á vígvöllinn
stífmálaður í framan í nafni mannréttinda.

Stór og sterklegur klæðskiptingur með síða svarta
hárkollu, í glimmertoppi,
stuttu þröngu pilsi og háum
leðurstígvélum stendur
uppi á borði og sveiflar stól í
áttina að hópi nýnasista sem
nálgast hann eins og hoppandi púkar.

Eric Hobsbawm einmitt þykka
bók — Age of Extremes — um það
hvernig seinni heimsstyrjöldin
var háð um þessi gildi? Frelsið
gegn fordómunum. Lýðræðið
gegn einræðinu. Klæðskiptingar
gegn nasistum. Og mikið rosalega
munaði litlu að hatrið ynni. Það
getur ennþá unnið.

Fánýt stríð
Hér á Íslandi finnst mér sífellt eitthvert fólk reyna að espa alls konar
hópa upp í stríð og skæting gegn
hver öðrum. Konur gegn körlum.
Verkalýður gegn auðvaldi. Vinstri
menn gegn hægri mönnum. Ég
verð oft ringlaður á þessu. Ég
finn mig engan veginn í þessum
dilkadráttum. Mér finnst Ísland
vera fámenn eyja þar sem er jú
fullt af viðfangsefnum. Alls konar
úrlausnarefni. Það þarf að gæta
að jöfnuði. Það þarf að passa að
hér ríki jafnrétti kynja. Við viljum
ekki fávitaskap. Við þurfum að tala
betur saman. Leita lausna. Mér
finnst þetta eiginlega svo borðleggjandi að ég nenni ekki að rífast
um það.
Aðeins ein barátta milli hópa
og lífsgilda þeirra finnst mér vera
raunveruleg. Hún á sér stað í
heiminum öllum. Ég er óendanlega
stoltur af því að Ísland tilheyrir
hópi ríkja þar sem mannréttindi
eru í hávegum höfð og frjálslyndi
ríkir. Fólk getur verið það sjálft. En
þetta er ekki alls staðar svona. Og
blikur eru á lofti.
Talsmenn haturs og fordóma
eru að ná fótfestu víða. Þegar þetta
er skrifað standa forsetakosningar yfir í Brasilíu. Hatursáróður

NOTICE OF REDEMPTION
OF SHARES IN CCP EHF.
The board of CCP ehf. and its majority shareholder, Pearl Abyss Iceland ehf.,
reg. no. 660218-1570 have unanimously decided to approve the redemption
of CCP’s shares following Pearl Abyss Iceland ehf.’s acquisition of 99.99% of
CCP’s outstanding share capital. The acquisition was made pursuant to a
share purchase agreement relating to shares in CCP dated 6 September 2018
(a copy of which is available for inspection at CCP’s offices).
CCP is happy to report that 99.99% of shareholders agreed to participate as
sellers under the terms of the share purchase agreement and signed
documentation to that effect without any objections. The redemption price
offered to all remaining shareholders is based on the same valuation as
applied in the share purchase agreement. The redemption price amounts to
USD 20.384 per share, with further possibilities of receiving Earn-Out
Payments as provided for under the terms of the SPA.
Any outstanding shareholders are hereby prompted to reach out to CCP and
initiate the transfer of their shares to Pearl Abyss Iceland ehf. within four
weeks from the publication of this notice, 29 October 2018.
Pursuant to Article 16 of Act No. 138/1994 on Private Limited Companies
minority shareholders shall be informed and made aware that should they
disagree with the basis and calculation of the redemption price they are
being offered, they can request a second opinion from court appointed
assessors. Should the court appointed assessors determine a higher
redemption price than already offered, then that shall apply for all minority
shareholders, irrespective of which minority shareholder made the initial
request for court appointed assessors. Direct cost for the appointment of the
assessors and their work shall be borne by the shareholder requesting
redemption unless otherwise determined by the courts due to special
circumstances.
A notification with further details has been sent by email to registered
shareholders that have registered their email address with CCP.
For further information please direct all queries to minority@ccpgames.com.
Respectfully,
CCP ehf.

Vildarbörn Icelandair
Tuttugu börnum og fjölskyldum þeirra, samtals rúmlega eitt hundrað
manns, var í dag afhentur ferðastyrkur úr sjóðnum Vildarbörn Icelandair.
Alls hafa 645 fjölskyldur notið stuðnings sjóðsins frá stofnun hans fyrir
15 árum og var úthlutunin í dag sú 31. í röðinni.
Sjóðurinn er fjármagnaður með beinu fjárframlagi Icelandair, frjálsum
framlögum félaga í Saga Club Icelandair, með söfnun myntar og sölu
Vildarengilsins um borð í flugvélum Icelandair, söfnunarbaukum á
Keflavíkurflugvelli og söluskrifstofum Icelandair. Einnig koma til frjáls
framlög og viðburðir.

Starfsemi Vildarbarna Icelandair byggir á hugmyndum og starfi
Peggy Helgason, sem hefur um árabil unnið sem sjálfboðaliði á
barnadeildum sjúkrahúsa í Reykjavík. Vigdís Finnbogadóttir er
verndari sjóðsins.
Markmið sjóðsins er að gefa langveikum börnum, foreldrum þeirra
og systkinum, tækifæri til þess að fara í draumaferð sem þau ættu
annars ekki kost á.
Líkt og við úthlutun styrkjanna undanfarið afhentu Sambíóin
börnunum bíómiða.

ÍSLENSK A SI A .IS ICE 89935 10/18

Á myndinni má sjá styrkþega ásamt stjórnendum Vildarbarna.
Það er auðvelt að gerast Vildarvinur – allar upplýsingar er að
finna á www.vildarborn.is
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Fimmta heimsmeistaratitlinum fagnað

Glódís og stöllur hennar fóru niður í
3. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar í
lokaumferðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Misstu af titli og
Evrópusæti

Nálgast Schumacher Lewis Hamilton (Mercedes) varð í gærkvöldi heimsmeistari ökuþóra í fimmta sinn og í fjórða sinn á síðustu fimm árum.
Hamilton varð fjórði í Mexíkókappakstrinum en honum nægði að vera meðal sjö efstu til að tryggja sér heimsmeistaratitilinn. Hann hefur nú orðið
heimsmeistari jafn oft og Juan Manuel Fangio en Michael Schumacher er sá sigursælasti frá upphafi með sjö heimsmeistaratitla. NORDICPHOTOS/AFP

Engin vandamál í Ankara
Íslenska karlalandsliðið í handbolta gerði góða ferð til Tyrklands og vann ellefu marka sigur á heimamönnum, 22-33, í gær. Ísland hefur unnið báða leiki sína í undankeppni EM 2020 með samtals 25 marka mun.
HANDBOLTI „Þetta var frábær
frammistaða hjá liðinu og ég get
ekki annað en verið sáttur,“ sagði
landsliðsþjálfarinn Guðmundur
Guðmundsson í samtali við Fréttablaðið eftir stórsigur Íslands á
Tyrklandi, 22-33, í Ankara í undankeppni EM 2020 í gær.
Íslenska liðið byrjaði mun betur
en gegn Grikkjum á miðvikudaginn
og tók strax frumkvæðið í leiknum.
Íslendingar leiddu allan tímann og
eftir tólf mínútna leik var staðan
orðin 4-9, Íslandi í vil.
Tyrkir gáfust þó ekki upp og
hleyptu Íslendingum aldrei lengra
en fimm mörkum fram úr sér. Onur
Ersin var þeirra besti maður en
hann skoraði fjögur af fyrstu sjö
mörkum Tyrkja. Þegar liðin gengu
til búningsherbergja var munurinn
þrjú mörk, 13-16.
„Sóknin var góð allan leikinn en
við gerðum nokkur mistök í vörninni í fyrri hálfleik. En hún varð
alltaf betri og betri og í seinni hálfleik sóttum við þá lengra út,“ sagði
Guðmundur.
Líkt og gegn Grikkjum byrjuðu
Íslendingar seinni hálfleikinn gegn
Tyrkjum af miklum krafti. Ísland
skoraði níu af fyrstu ellefu mörkunum í seinni hálfleik og náði tíu
marka forskoti, 15-25, þegar 17
mínútur voru eftir. Heimamenn
áttu í mestu vandræðum með að
leysa varnarleik Íslands og skoruðu
aðeins þrjú mörk á fyrstu 17 mínútum seinni hálfleiks.
Björgvin Páll Gústavsson var
rólegur í fyrri hálfleik en lék einkar
vel í þeim seinni. Hann varði alls 14

Undankeppni EM
Tyrkland 22-33 Ísland
(13-16)
Mörk Íslands: Elvar Örn Jónsson
9, Aron Pálmarsson 6, Bjarki Már
Elísson 5, Arnór Þór Gunnarsson 4,
Rúnar Kárason 3, Gísli Þorgeir Kristjánsson 1, Arnar Freyr Arnarsson 1,
Haukur Þrastarson 1, Stefán Rafn
Sigurmannsson 1/1, Sigvaldi Björn
Guðjónsson 1, Björgvin Páll Gústavsson 1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 14.

Elvar Örn Jónsson var markahæstur í íslenska liðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

9

mörk skoraði Elvar Örn
Jónsson í leiknum gegn Tyrklandi í Ankara í gær.
skot og skoraði að auki eitt mark
með skoti yfir endilangan völlinn.
Þegar upp var staðið munaði ellefu mörkum á liðunum. Lokatölur
22-33, Íslandi í vil og fjögur stig
komin í hús í undankeppni EM.

„Við vorum ógnandi alls staðar á
vellinum og fengum mörk úr öllum
stöðum,“ sagði Guðmundur sem var
að vonum ánægður með liðsheild
íslenska liðsins í leiknum í gær.
Ellefu Íslendingar skoruðu í leiknum í Ankara. Elvar Örn Jónsson var
þeirra markahæstur en hann skoraði níu mörk úr níu skotum. Frábær
frammistaða hjá Selfyssingnum sem
hefur heldur betur þakkað traustið
sem hann hefur fengið hjá Guðmundi sem var skiljanlega ánægður
með frammistöðu Elvars.
„Þetta var frábær leikur hjá
honum, virkilega góður,“ sagði

landsliðsþjálfarinn sem hrósaði
eldri og reyndari leikmönnum
Íslands fyrir þeirra framlag.
Björgvin Páll varði vel eins
og áður sagði, Aron Pálmarsson
skoraði sex mörk og dældi út stoðsendingum, Arnór Þór Gunnarsson
var traustur í hægra horninu, Rúnar
Kárason byrjaði af krafti og Ólafur
Gústafsson átti afar góðan leik í
miðri vörn Íslands.
„Ólafur er ákveðið akkeri í vörninni. Þótt hann hafi ekki marga
landsleiki á bakinu hefur hann verið
lengi að og spilað með góðum liðum
erlendis,“ sagði Guðmundur um
Hafnfirðinginn sem hefur stimplað
sig aftur inn í landsliðið eftir erfið
meiðsli.
Næstu leikir Íslands í undankeppni EM eru ekki fyrr en í apríl
á næsta ári. Öll einbeiting fer nú á
heimsmeistaramótið sem hefst í
janúar. ingvithor@frettabladid.is

FÓTBOLTI Glódís Perla Viggósdóttir
og stöllur hennar í Rosengård sáu
á eftir sænska meistaratitlinum í
hendur Piteå. Rosengård tapaði 4-2
fyrir Kopparbergs/Göteborg í lokaumferðinni á laugardaginn á meðan
Piteå vann stórsigur á Våxjö, 6-1, og
tryggði sér þar með titilinn.
Rosengård var á toppnum fyrir
lokaumferðina og með sigri hefði
liðið orðið meistari. Hlutirnir fóru
hins vegar á versta mögulega veg.
Rosengård tapaði, datt niður í 3.
sæti deildarinnar og missti þar með
af Evrópusæti.
Rakel Hönnudóttir og Anna Björk
Kristjánsdóttir léku allan leikinn
fyrir Limhamn Bunkeflo sem
bjargaði sér frá falli með 1-0 sigri
á Djurgårdens. Limhamn Bunkeflo
vann fjóra af síðustu fimm leikjum
sínum á tímabilinu og endaði í 10.
sæti. Guðbjörg Gunnarsdóttir og
Ingibjörg Sigurðardóttir leika með
Djurgårdens sem endaði í 8. sætinu.
Sif Atladóttir var á sínum stað
í vörn Kristianstads sem gerði
markalaust jafntefli við Linköpings
á útivelli. Kristianstads, sem Elísabet Gunnarsdóttir þjálfar, endaði
í 4. sæti deildarinnar sem er besti
árangur í sögu félagsins. Sif er
ein þriggja sem koma til greina
sem besti leikmaður tímabilsins í
sænsku deildinni. – iþs

Frakkar náðu
fram hefndum
HANDBOLTI Íslenska karlalandsliðið
í handbolta skipað leikmönnum 21
árs og yngri laut í lægra haldi fyrir
Frakklandi, 21-26, í seinni vináttulandsleik liðanna á Ásvöllum á
laugardaginn. Ísland vann fyrri leik
liðanna á föstudaginn, 28-24, eftir að
hafa verið tíu mörkum yfir í hálfleik,
17-7.
Líkt og í fyrri leiknum var Teitur Örn Einarsson markahæstur í
íslenska liðinu í þeim seinni. Hann
skoraði sjö mörk. Birgir Már Birgisson og Sveinn Andri
Sveinsson skoruðu
þrjú mörk hvor
fyrir íslenska liðið.
– iþs

Teitur Örn
Einarsson.
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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Léttu lifrinni
líﬁð!

Fasteignasalarnir Þorsteinn Yngvason og Magnús Már Lúðvíksson hjá Lind fasteignasölu sýna íbúðirnar að Hafnarbraut 9 eftir bókunum. MYND/ANTON BRINK

Glæsilegar íbúðir
með sjávarútsýni
Lind fasteignasala hóf nýlega sölu á nýjum og glæsilegum íbúðum að Hafnarbraut 9 í Kópavogi. Húsið stendur við sjávarsíðuna yst á Kársnesinu. Mikil uppbygging er á svæðinu og gert ráð fyrir 700 nýjum íbúðum á næstu fimm árum.

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Úr nýju íbúðunum við Hafnarbraut er stórkostlegt útsýni yfir smábátahöfnina, til sjávar og Snæfellsjökuls. Þaðan verður indælt að horfa á sólarlagið frá einstaklega fögrum stað á höfuðborgarsvæðinu.

Framhald af forsíðu ➛

F

asteignasalarnir Magnús Már
Lúðvíksson og Þorsteinn
Yngvason ólust báðir upp á
Kársnesinu og taka fagnandi þeirri
uppbyggingu sem þar er hafin.
„Kópavogsbær hefur lagt mikinn
metnað í skipulag svæðisins og
verður hverfið með fjölbreyttum
íbúðum. Mikil áhersla er lögð á
vel skipulagðar íbúðir með góðri
nýtingu fermetra og fleiri herbergjum. Þá er mikill kostur að
nýja hverfið er að byggjast upp
við rótgróna hluta Kársnessins og
því stutt í alla þjónustu sem er nú
þegar á svæðinu,“ segir Þorsteinn.
Allt það helsta er til staðar á
Kársnesinu sem er einn fegursti og
gróðursælasti útsýnisstaður höfuðborgarsvæðisins.
„Í hverfinu eru spennandi hjóla-,
hlaupa- og göngustígar við sjávarsíðuna, góðar samgönguleiðir og
fyrirhuguð er ný brú frá Kársnesi
yfir í miðbæ Reykjavíkur,“ upplýsir
Þorsteinn um heillandi hverfi þar
sem grunnskóli og leikskólar eru
í stuttu göngufæri. „Allt um kring
eru falleg útivistarsvæði, opin leiksvæði og stutt er í helstu verslanir
og þjónustu sem og fjölbreytta
afþreyingu. Svæðið í heild mun
einkennast af nýjum íbúðum í
bland við atvinnubyggð, endurnýjuðu bryggjusvæði og hvarvetna
er nú gagnger uppbygging.“

Vandað til verka
Hafnarbraut 9 er nýtt og fallegt
fjölbýlishús með 24 íbúðum. Húsið
er á fjórum hæðum og með tvo
stigaganga. Tvær lyftur eru í húsinu
og stæði í lokaðri bílageymslu
fylgir öllum íbúðum ásamt rafmagnstengli með hverju stæði.
„Íbúðirnar eru vandaðar og
hannaðar með fjölbreytt fjölskyldumynstur í huga. Útsýni frá
íbúðunum er afar fallegt til sjávar
og yfir smábátahöfnina,“ útskýrir
Þorsteinn um glæsilegar íbúðir
sem eru tveggja til fjögurra herbergja, frá 59,3 fm til 172,4 fm að
stærð og er verð frá 38,9 milljónum
króna.
„Meðalstærð íbúða er 111 fermetrar með sérgeymslu sem fylgir

hverri íbúð. Við byggingu hússins
var lögð áhersla á að lágmarka viðhald þess. Húsið er einangrað að
utan og að mestu klætt Cembritklæðningu. Þak er klætt aluzinki
og flestir milliveggir íbúða eru
hlaðnir,“ upplýsir Þorsteinn.
Góðir fataskápar eru í forstofu
og svefnherbergjum.
„Í íbúðunum eru vandaðar innréttingar frá HTH og blöndunartæki frá Grohe. Innbyggð uppþvottavél og innbyggður ísskápur
með frysti eru í eldhúsi íbúða, og

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

eru sumar íbúðanna með eyju í
eldhúsi. Almennt er opið inn í
rúmgóða og bjarta stofu þar sem er
útgengt á svalir og flestar íbúðirnar
eru með sjávarsýn,“ segir Þorsteinn.
Íbúðirnar afhendast án gólfefna,
nema að á baðherbergi er flísalagt
gólf og er hluti af veggjum baðherbergis flísalagður. Baðherbergi
eru með gólfhita, handklæðaofni,
upphengdu og innbyggðu salerni
ásamt flísalögðum sturtubotni og
sturtuhlið úr gleri.
„Áætlað er að íbúðir að Hafnarbraut 9 verði afhentar á vormánuðum 2019. Sameign að utan og

lóð verða afhent á sama tíma og
bílageymsla verður afhent samhliða íbúðum,“ segir Þorsteinn.
Lind fasteignasala sýnir íbúðirnar að Hafnarbraut 9 eftir bókunum,
alla daga milli klukkan 12 og 13 og
eftir klukkan 16.30. Áhugasömum
er bent á að bóka skoðun hjá
Magnúsi, Þorsteini og Hannesi:

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveig@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349
Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 512 5358 |
Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Magnús Már Lúðvíksson, löggiltur fasteignasali, í síma 699-2010
eða magnus@fastlind.is
Þorsteinn Yngvason, löggiltur
fasteignasali, í síma 696-0226 eða
thorsteinn@fastlind.is
Hannes Steindórsson, löggiltur
fasteignasali, í síma 699-5008 eða
hannes@fastlind.is
Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@
frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@
frettabladid.is, s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson,
jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,

Fasteignablaðið
44. TBL.
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Ragnar
Þorgeirsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

skrifstofustjóri

viðskiptafræðingur

Finndu okkur
á Facebook

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

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

693 3356

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Íbúð fyrir 60 ára og eldri
Fasteignasalan Fold
hefur til sölu íbúð fyrir
60 ára og eldri á Kleppsvegi 62.

Í
Margrét
Sigurgeirsdóttir

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson

Anna F.
Gunnarsdóttir.

893 4718

892 8778

Sturla
Pétursson

Lita og innanhús
Löggiltur fasteignasali
Stílisti.
899 9083
Löggiltur fasteignasali

Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

S í ð a n

Snorri
Snorrason

Löggiltur Fasteignasali.
ȈVKDȣ*ȡHPș*QTPCƒT K

895-2115

1 9 9 5

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

Síðumúla 27 | Sími 588 4477 | www.valholl.is

búðin er á 5. hæð og er ætluð fólki
60 ára og eldra. Hún er 83,5 fm
ásamt 2,9 fm geymslu á 1. hæð,
samtals 86,4 fm.
Sameignin er öll hin glæsilegasta
en 38 íbúðir eru í húsinu.
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús/geymslu.
Komið er inn í gang með eikarparketi á gólfi og fatahengi. Baðherbergi með innréttingu, sturtuklefa,
dúk á gólfi og flísum á veggjum. Stofa
og borðstofa með eikarparketi og
útgengt á svalir með frábæru útsýni
yfir borgina og hafið til suðurs og
vesturs. Eldhús er opið við stofu og
er með fallegri innréttingu, flísar
á gólfum og á milli efri og neðri
skápa og ofn í vinnuhæð. Núverandi
ísskápur fylgir með í kaupunum.

Íbúðin er á 5. hæð með frábæru útsýni.

Rúmgott svefnherbergi með dúk
á gólfi og góðum skápum. Annað
minna herbergi með parketi á gólfi.
Þvottahús/geymsla er innan íbúðar
með hillum, dúkur á gólfi. Sérgeymsla er á 1. hæð.
Íbúðinni fylgir aðgangur að
veislusal á 2. hæð. Göngustígur er
að Hrafnistu og íbúar geta nýtt sér

Laus strax Hringdu og bókaðu skoðun
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

Tröllaborgir 3 - 112 Reykjavík
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Opið hús í dag mán. frá kl. 17:30 til 18:00

HÚ

S

'BMMFHU NFOEBSB§IÞTNF§
bílskúr á fallegum útsýnisstað. Eignin
skiptist í forstofu, baðherbergi, 3
svefnherbergi, þvottahús og bílskúr
á jarðhæð og eldhús, hjónaherbergi,
baðherbergi og stóra stofu með fallegu
útsýni á efri hæð. V. 72,2 m.

Nánari upplýsingar gefur Gústaf
Adolf lgf., gustaf@fold.is, s. 895-7205.

Nýjar glæsilegar íbúðir með bílastæði í bíla
geymslu í lyftuhúsi í Helgafellshverfi. Fallegt
útsýni. Verið er að reisa glæsilegan leik- og
grunnskóla í hverfinu, Helgafellsskóla.
Íbúð 204. 125,4 m2, 5 herbergja íbúð m/
bílastæði í bílageymslu. V. 53,9 m.
Íbúð 401. 113,1 m2, 4ra herbergja íbúð
bílastæði í bílageymslu. V. 51,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
3ÞNHØ§N KBIFSCFSHKBÓCÞ§ÈI§
ÓGKÚMCâMJTIÞTJWJ§3BV§VNâSJÓ.PTGFMMTbæ. Eignin skiptist í forstofu, þvottahús,
baðherbergi, eldhús, stofu og svefnherbergi.
V. 35,5 m.

Íbúð 403. 120,3 m2, 4ra herbergja íbúð m/
bílastæði í bílageymslu. V. 58,9 m.
Íbúð 404. 130,4 m2, 4ra herbergja íbúð m/bílastæði í bílageymslu. V. 58,9 m.

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær
Nýjar fullbúnar 2ja herbergja íbúðir á 3. hæð
með fallegu útsýni í lyftuhúsi. Falleg gólfefni,
vandaðar innréttingar, innbyggður kæli- og
frystiskápur, innbyggð uppþvottavél og
gluggatjöld frá Álnabæ.

Bugðulækur 18 - 105 Rvk.

Íbúð 306. 62,5 m2, 2ja herbergja íbúð V. 35,9 m.

Laxatunga 24 - 270 Mosfellsbær
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aðstöðu og þjónustu sem þar er í
boði. Mjög góð íbúð á góðum stað
nálægt Hrafnistu í Reykjavík.

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær

Rauðamýri 3 - 270 Mos.

,+"3/"7&3)0-5*t.04'&--4#t4¶.*t'"9
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Íbúðin er 83,5 fm ásamt 2,9 fm geymslu.

Laus strax Hringdu og bókaðu skoðun

HÚ

Íbúð 311. 63,1 m2. 2ja herbergja íbúð með
bílastæði í bílageymslu. V. 36,9 m.

S
Hringdu og bókaðu skoðun

Ástu-Sólliljugata 14A og 16– 270 Mosfellsbær

4LFNNUJMFH N IFSCFSHKBTÏSI§
Eignin er á 2. hæð og skiptist í tvær samliggjandi stofur, eldhús, þrjú svefnherbergi og
baðherbergi. V. 63,5m.

Opið hús þri. 30. október frá kl. 17:30 til 18:00
Glæsilegt 243,5 m2 endaraðhús á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað. Fjögur svefnherbergi, baðherbergi, snyrting, þvottahús, forstofa, hol, eldhús, stofa, borðstofa, bílskúr og geymsla.
(MTJMFHBSTÏSTNÓ§B§BSJOOSÏUUJOHBSPHHØMGFGOJ'BMMFHUÞUTâOJ5WFOOBSTWBMJS4UØSUTUFZQU
CÓMBQMBO 4UFZQUWFSÚOEPHGSÈHFOHJOMØ§NF§DBNHFZNTMVTLÞSV. 84,7 m.
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Hringdu og bókaðu skoðun

Falleg og vel skipulög ný raðhús einni hæð.

S

Lambhagavegur 13 - 113 Rvk.

Gott skipuleg. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Lóð frágengin með hellulögðu bílastæði.
V. 77,9 m.

Laus strax

Lofnarbrunnur 24 - 113 Reykjavík

Sölkugata 1 og 3 - 270 Mosfellsbær
'BMMFH NQBSIÞTÈFJOOJI§NF§CÓMskúr á fallegum stað í útjaðri byggðar. Eignin
skilast fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga
að innan með grófjafnaðri lóð. Fjögur svefnherbergi. V. 73,9 m.

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

HÚ

OP

IÐ

S

Hringdu og bókaðu skoðun
Glæsilegt 214 m2 atvinnuhúsnæði á einni
hæð ásamt millilofti. Húsnæðinu verður
TLJMB§GVMMGSÈHFOHOVÈCZHHJOHBSTUJHJTBNkvæmt fyrirliggjandi teikningum. V. 61,5 m.

Opið hús þri. 30. október frá kl. 17:30 til 18:00

HÚ

Laus strax

154,4 m2 raðhús á tveimur hæðum í byggingu
við Lofnarbrunn 24 í Reykjavík. Um er að ræða
154,4 m2 miðjuraðhús á tveimur hæðum með
bílskúr og er skráð á byggingarstigi 4 samkvæmt
Þjóðskrá Íslands. V. 54,9 m.

Við Styðjum
Bleiku slaufuna
2018

520 9595
RYHM[\Y traust mYHUN\Y
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Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000 848 7099

Jaðarleiti 6

íbúð 102

103 Reykjavík

49.900.000

Ögurás 10

Jón Gunnar
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

780 2700

699 4610

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

89.900.000

210 Garðabæ

82.900.000

112 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. okt. kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. okt. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 2

Laufrimi 71

Herbergi: 4

Stærð: 77,7 m2

Stærð: 192,4 m2

Ný, glæsileg og fullbúin 2ja herbergja íbúð á jarðhæð ásamt stæði í bílageymslu í nýju
fjölbýli. Íbúðin er fullbúin tækjum í eldhúsi og með gólfefnum. Ótrúlegt útsýni, frábær
staðsetning í nútímalegu miðborgarhverﬁ rétt við alla helstu þjónustuþætti á höfuðborgarsvæðinu s.s. heilsugæslu, Borgarleikhúsið, Kringluna o.ﬂ. LAUS STRAX.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Fallegt og vel skipulagt parhús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr á þessum fjölskylduvæna stað í Grafarvogi. Sérsmíðaðar innréttingar, góð lofthæð og gólfefni er parket og ﬂísar.
3 Svefnherbergi, stofur rúmgóðar með fallegum arni. Aðkoma er mjög snyrtileg. Frábær
staðsetning þar sem örstutt er í skóla,leikskóla og alla þjónustu í Spönginni.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Ásbraut 2a

Lyngbrekka 21

200 Kópavogur

78.900.000

200 Kópavogur

64.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. okt. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 6

Stærð: 200.4 m2

Fallegt og mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr
og góðum garði með heitum potti, útisturtu, aﬂokuðum veröndum
og skjólveggjum á þessum vinsæla stað í Ásahverﬁ Garðabæjar.
Um er að ræða gott fjölskylduhús með sérsmíðuðum innréttingum,
góðri lofthæð, gólfhita á neðri hæð, 4 svefnherbergjum, sjónvarpsholi og rúmgóðu eldhúsi. Eignin er skráð skv F.M.R 200,4fm og
þar af er bílskúr 28,5fm.Gott fjölskylduhús á eftirsóttum stað.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Naustavör 22-26

200 Kópavogur

SJÁV
A
ÚTS RÝNI
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. okt. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 6

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. okt. kl. 18.30-19.00
Herbergi: 5

Stærð: 167,6 m2

Fallegt og töluvert mikið endurnýjað parhús teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Stór og
aﬂokuð timburverönd er fyrir framan hús og fallegt útsýni frá bakhlið. Svefnherbergin
eru 4, eldhús og baðherbergi endurnýjuð 2009-2011 og stofa og borðstofa rúmgóðar
og samliggjandi.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT MIÐBORGARHVERFI
Efstaleiti 27, Lágaleiti 1-9

Stærð: 191,6 m2

Vel við haldið parhús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr.* Útsýni*.
Möguleiki er á útleigu á neðri hæð með sérinngangi. Eignin er með
5 svefnherb. 1. hæð: Tvö svefnherb., salerni, þvottahús með útg. út
í garð. Rúmgott svefnherb. með útg. út í garð. Innangengt í bílskúr.
2.hæð: Hjónaherb. með útg. út á svalir, barnaherb. Mjög rúmgott
eldhús/borðstofa með útg. út á svalir í suður. Arin við stofu, útg. út á
svalir. Baðherb.með sturtubaðkari. Falleg aðkoma, hiti í bílaplani.
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Nýhöfn 2

210 Garðabær

72.900.000

Íbúðir frá 35fm studíó-íbúðir
upp í 5 herb. 120fm

Stúdíóíbúð verð frá 28,5m
2. herb. verð frá 33.9m
3. herb. verð frá 58.9m
4. herb. verð frá 64.9m
5. herb. verð frá 79.8m

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610
Herbergi: 2-4

Stærð: 91,6 til 232,5 m2

Naustavör 22-26 er 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Naustavör í Kópavogi
staðsett örstutt frá smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr íbúðunum
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir íbúðunum og tvö bílastæði með stærri íbúðunum.
Íbúðirnar hafa ﬂestar tvennar svalir. Vandaðar innréttingum frá Brúnás og AEG
eldhústæki. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Lund 7-13

56,8-128M

200 Kópavogur
AR
NÝJ
IR
ÍBÚÐ

LÁGALEITI 5, 7 OG 9
LÁGALEITI 1-3

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. okt. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Stærð: 131,7 m2

Herbergi: 2-4

EFSTALEITI 27

Stærð: 101,9-196,8 m2

Glæsileg 4ra herbergja 131.7 fm íbúð með geymslu í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðin
er á efstu hæð við sjávarsíðuna með stæði í lokaðri upphitaðri bílageymslu.
Stórar svalir, þrjú rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi er ﬂísalagt með baðkari og
ﬂísalagðri sturtu. Innréttingar eru með spónlagðri eik frá Brúnás.
Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

Fjölbýlishúsin við Lund 7-13 eru 5 til 6 hæða lyftuhús og öllum íbúðum fylgir
stæði í lokaðri bílageymslu. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum sem
ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum frá Brúnás, AEG
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru álklædd og eru því viðhaldslítil.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Hjallabraut 11

Ásbúð 57

220 Hafnarﬁrði

53.900.000

210 Garðabæ

81.900.000

KYNNING þriðjudaginn 30. okt. kl. 18:00-19:00
Sýningaríbúð í Jaðarleiti 6 #102
>

Nýtt og nútímalegt miðborgarhverﬁ með skjólsælum görðum,
útiv star og leiksvæði.

>
>
>
>

Áætluð afhending fyrstu íbúða í apríl 2019.
Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða ﬂísalögð.
Bjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi.
Innréttingar hannaðar af G.K.S.

>

Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum.
Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.
Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

>
>
>

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. okt. kl. 18:30-19:00
Herbergi: 6

Stærð: 163,1 m2

Gullfalleg, vel skipulögð og afar rúmgóð 6 herb. endaíbúð á 3. hæð í fjölbýli teiknuðu
af Kjartani Sveinssyni. Stór stofa, borðstofa og 4 svefnherbergi (auðvelt væri að loka
borðstofu og breyta í 5. herbergið). Rúmgott ﬂísalagt hol með miklum skápum. Eldhús
endurnýjað fyrir ca. 12 árum, einnig mjög rúmgott. Tvennar suðursvalir.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án
gólfefna.

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. okt. kl.17:30-18:00
Herbergi: 7

Stærð: 252,4 m2

Gott 7 herbergja raðhús á tveimur hæðum, tvöföldum bílskúr og góðum suður garði með
stórum timburpalli. Alls er húsið skráð 252,4fm þar af um bílskúr á jarðhæð um 41-42fm
með tveimur bílskúrshurðum. Á jarðhæð er einnig forstofa, rúmgott barnaherbergi,
geymsla, þvottaherbergi, gesta salerni, sauna með sturtu og fjölskyldu- og sjónvarpsherbergi. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG
HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

Verð frá 28.400.000

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

Afhending
frá apríl 2019

»TLVNFGUJSÚMMVNTUS§VNPHHFS§VNFJHOBÈTLSÈ
4LP§VNPHNFUVNTBNEHVST4BOOHKÚSOTÚMV¢ØLOVO

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
SíNJtGBTUNBSL!GBTUNBSLJTtXXXGBTUNBSLJT
+ØO(V§NVOETTPOMÚHHGBTUFJHOBTBMJ
(V§NVOEVS5I+ØOTTPOMÚHHGBTUFJHOBTBMJ

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðﬁnnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu við Naustavör og Lund í Kópavogi. Leitið upplýsinga á skrifstofu
Smáragata. Glæsileg eign í miðborginni.

Breiðagerði.
Mjög mikið endurnýjað og vel staðsett 144,0 fm.
einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 24,5 fm.
bílskúr og auk um 30 fm. rislofts sem er innréttað
og nýtt sem sjónvarpsstofa.

t4UØSHMTJMFHUPHBMHKÚSMFHBFOEVSOâKB§ 
fm. einbýlishús á þremur hæðum auk 23,8 fm.
bílskúrs á 620,0 fm. skjólsælli og fallegri lóð á
þessum rólega og eftirsótta stað í miðborginni.
t&JHOJOWBSÚMMFOEVSOâKV§IJ§JOOSBÈBGBSWBOEaðan hátt fyrir um 10 árum. Á þeim tíma var líka
skipt um allar lagnir í húsinu og sett gólfhitakerﬁ
í húsið.
t Arin- og setustofa með útbyggðum glugga
til suðausturs og arni sem einnig er opinn inn í
borðstofu.
t Eldhús stórt, parketlagt og með mjög fallegum
innréttingum á heilum vegg og vönduðum
tækjum.
t4ÏSÓCÞ§FSÓLKBMMBSBIÞTTJOT
t-Ø§JOFS GFSNFUSBSB§TUS§ TOâSUJM
suðurs og er mjög “prívat”.

Samtals er gólfﬂötur húss og bílskúrs, að meðtöldu
rislofti, því um 174,0 fermetrar. Stórir gluggar eru á
húsinu og það er því virkilega bjart. Setustofa með
gluggum í tvær áttir. Þrjú herbergi. Fataherbergi inn
af hjónaherbergi. Aukin lofthæð er á hluta neðri
hæðar hússins og fallegir gifslistar í loftum.
Lóðin var öll endurnýjuð árið 1996 og er virkilega
falleg og viðhaldslítil.

Verð 70,9 millj.

Þórðarsveigur 4. 4ra herbergja endaíbúð.
S
HÚ G
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M

Bergstaðastræti 13. 2ja herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl.
17.15 – 17.45
Björt og vel skipulögð 102,8 fm. endaíbúð á 3.
hæð að meðtalinni sér geymslu með rúmgóðum
svölum til suðurs og útsýni til norðurs í lyftuhúsi
í Grafarholti. Stofa sem rúmar vel setustofu og
borðstofu. Þrjú svefnherbergi, öll með skápum.
Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Gengið
inn í íbúðir af opnum svölum. Góð leiktæki á sameiginlegri lóð.

S
HÚ G
IÐ DA
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M

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl.
17.15 – 17.45
Virkilega falleg 51,2 fm. íbúð á 3. hæð með svölum
til vesturs í viðhaldslitlu fjölbýlishúsi með lyftu við
Bergstaðastræti. Íbúðin er öll innréttuð með ljósum
viði. Óvenju mikil lofthæð er í íbúðinni. Stofa með
útbyggðum glugga til vesturs, norðurs og suðurs.
Fataherbergi innaf svefnherbergi. Tengi er fyrir
þvottavél í baðherbergi.
Falleg og björt íbúð í hjarta miðborgarinnar,
sem vert er að skoða.

Staðsetning eignarinnar er afar góð og stutt er
í leikskóla og grunnskóla.

Verð 34,9 millj.
Verð 44,9 millj.

Meistaravellir 13. Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð.

Bankastræti. Útsýnisíbúð.
176,1 fm. íbúð á 3. hæð auk 7,1 fm. sér geymslu
í fallegu og reisulegu steinhúsi við Bankastræti 11
í Reykjavík.
Verulega aukin lofthæð er í íbúðinni eða um 3,0
metrar. Íbúðin er með stórum gluggum og fallegri
gluggasetningu.Gifslistar og rósettur í loftum. Þrjár
samliggjandi stofur. Þrjú rúmgóð herbergi. Stórt
eldhús.
Útsýnis nýtur að Hallgrímskirkju úr stofum upp
Skólavörðustíginn.

Verð 99,9 millj.
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, frá
kl. 17.15 – 17.45
Björt og mikið endurnýjuð 91,2 fm. íbúð á 1. hæð
í fjölbýlishúsi, teiknuðu af Sigvalda Thordarson,
á eftirsóttum stað í vesturbænum. Sér 7,4 fm.
geymsla í kjallara fylgir íbúðinni. Hið innra er eignin
þó nokkuð endurnýjuð, m.a. eldhúsinnrétting og
tæki, raﬂagnir og taﬂa og gólfefni að hluta. Skipt
var um allt gler og glugga í norðurhlið hússins fyrir
stuttu. Suðurhlið hússins var klædd árið 2013
og þá settar svalalokanir á svalir allra íbúða. Nýtt
mynddyrasímakerﬁ er í húsinu og ljósleiðari eru
komin inn í íbúð. Stutt er í leikskóla, barnaskóla,
Háskóla Íslands, íþróttasvæði KR, Melabúðina
og aðra þjónustu.

Verð 49,5 millj.

Skúlagata. Útsýnisíbúð á efstu hæð með þakgarði til suðurs.
Glæsileg 158,6 fm. íbúð á 5. hæð, efstu hæð, í
fjölbýlishúsi í miðborg Reykjavíkur.
Íbúðinni fylgir sér geymsla. 41,1 fm. þakgarður er
til suðurs með heitum potti og harðviðargólﬁ og
8,9 fm. svalir eru til norðurs, eftir endilengri íbúðinni, einnig með harðviðargólﬁ. Mjög stórir gluggar
með þreföldu gleri eru í íbúðinni og einstakt útsýni.
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og þó
nokkuð er um fastar innbygðar hillur í veggjum
í íbúðinni. Verulega aukin lofthæð er í íbúðinni
eða allt að 4,6 metrar og allar innihurðir eru í
yﬁrhæð.

Flókagata 41. 4ra – 5 herbergj neðri sérhæð.
Virkilega góð 4ra - 5 herbergja 130,8 fm. neðri sérhæð með rúmgóðum suðaustursvölum á þessum
eftirsótta stað við Flókagötu. Rúmgóðar stofur og
arinstofa með stórum gluggum til austurs og suðurs
með franskri gluggasetningu. Borðstofa með útgengi á svalir. Gengið af svölum niður í garð. Einnig
útgengi á svalir úr hjónaherbergi.
Húsið er hið glæsilegasta þar sem frönsk
gluggasetning gefur því mikinn svip. Lóðin er
afar falleg og vel hirt. Steyptir veggir við lóðarr
mörk, grasﬂöt og fallegur gróður. Útitröppur
hafa verið endursteyptar.

Verð 79,0 millj.
Einungis tvær íbúðir eru á hæðinni.

Ránargata 3. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.

Garðatorg 7 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð. Laus strax.
Björt og vel skipulögð 101,5 fermetra íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi við Garðatorg í Garðabæ. Stór
stofa með útgengi á svalir til suðurs sem heimilt er
að loka með glerlokun. Eldhús með fallegum innréttingum. Hjónaherbergi með góðu skápaplássi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Íbúðin er laus til
afhendingar nú þegar.

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 84,7 fm. íbúð á
3. hæð að meðtalinni sér geymslu í steinsteyptu
þríbýlishúsi við Ránargötu. Baðherbergi er með
glugga og er nýlega endurnýjað og eldhúsinnrétting er tiltölulega nýleg með nýjum tækjum.
Rúmgóð stofa með tvöfaldri rennihurð við eldhús.
Lóðin er ræktuð, afgirt baklóð.

Virkilega falleg eign í miðbæ Garðabæjar.
Þjónusta, heilsugæsla o.ﬂ. innan seilingar.

Staðsetning eignarinnar er virkilega góð á rólegum stað í göngufæri við miðborgina.

Verð 49,0 millj.

Verð 44,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

JÖKLAFOLD 16
112 REYKJAVÍK

ÁSENDI
8 6
ÞINGASEL
108
109 REYKJAVÍK

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

79 m²

Mjög fallegt og vel staðsett samtals 314,6 fm einbýlishús á
tveimur hæðum við Þingasel í Reykjavík. Á aðalhæð hússins eru
m.a. stofa, borðstofa, arinstofa, eldhús, fjögur herbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. Á neðri hæð eru m.a. tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, búr og geymslur. Rúmgóður innbyggður bílskúr. Glæsilegur skjólgóður garður með timburverönd. V. 96,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

OPIÐ HÚS

ÁSENDI
8
KVISTALAND
17
108 REYKJAVÍK

79 m²

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

BORGARGERÐI 6 21
119,5 m²
HÁALEITISBRAUT
51,9 MILLJ.
108 REYKJAVÍK

Glæsilegt 287,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Háaleistisbraut í Reykjavík. Húsið sem er teiknað af Kjartani Sveinssyni
stendur á 899 fm lóð. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, búr, 5-6 herbergi, þrjú baðherbergi, þvottahús, garðskála og
hol. Innbyggður bílskúr. Húsið var mikið endurnýjað á árunum
2010-2015. Falleg afgirt gróin lóð með timburverönd og heitum
potti. V. 119 m. Nánari uppl: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514.

BORGARGERÐI28
6
HEIÐARGERÐI
108 REYKJAVÍK

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
Glæsilegt 220,9 fm einbýlishús á einni hæð við Jöklafold í Grafarvogi. Vífill Magnússon arkitekt teiknaði húsið. Húsið skiptist m.a. í stórt
hol, stofu, borðstofu, eldhús, 3-5 herbergi, baðherbergi, snyrtingu og þvottahús. Innbyggður bílskúr. Stórt upphitað bílaplan er fyrir
framan húsið. Sérstaklega fallegur garður með verönd, rósarunnum, gosbrunni og fl. Mjög góð staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla,
verslanir og alla helstu þjónustu. Teikning er til af stækkun hússins. V. 99,8 m.
Opið hús þriðjudaginn 30. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is.

LAUGALIND 6
201 KÓPAVOGUR

220,2 fm töluvert endurnýjað einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við Kvistaland í Fossvogi. Húsið skiptist í anddyri, snyrtingu, stofu, borðstofu, opið eldhús, 3-4 svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús. Bílskúrinn er í dag notaður sem
herbergi og geymsla en auvelt að gera aftur að bílskúr. Húsið
stendur á stórri lóð neðan götu með fallegum grónum garði.
V. 129 m.Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

ÁSENDI
8 5
MÁNATÚN
108
105 REYKJAVÍK

79 m²

Talsvert endurnýjað 241,8 fm einbýlishús með bílskúr við
Heiðargerði í Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara.
“Íbúðaraðstaða” er í kjallara. Fallegur garður og góð suðurverönd.
Stórar svalir/þakverönd. Mjög góð staðsetning ofarlega í botnlangagötu. V. 89,9 m.
Opið hús mánudaginn 29. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

BORGARGERÐI
EIRÍKSGATA 13 6
108 REYKJAVÍK
101

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
Björt og vel skipulögð 123,6 fm 5 herbergja íbúð með sér inngangi við Laugalind í Kópavogi. Húsið stendur nálægt opnu svæði við Lindaskóla og leikskólann Núp. Góð timburverönd til suð-vesturs. Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni en þrjú samkvæmt teikningu. Auðvelt
væri að breyta aftur og stækka stofu. Vandað og snyrtilegt hús byggt 1999. V. 58,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 30. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

SNORRABRAUT 65
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Mikið endurnýjuð 130,6 fm efri hæð í þríbýlishúsi á í Norðurmýrinni. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, sjónvarpshol, eldhús, baðherbergi og
þrjú herbergi. Svalir. Góð íbúð á frábærum stað. Kaffihús, verslanir og veitingahús í næsta nágrenni. Hlemmur Mathöll handan við
hornið. V. 55,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 30. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

Glæsileg 151,8 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsið við Mánatún 5 í Reykjavík. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Svalir
til suðvesturs útaf stofu. Stofa/borðstofa, eldhús, tvö herbergi,
baðherbergi og þvottahús. Frábær staðsetning miðsvæðis í
Reykjavík. Stutt er í alla helstu þjónustu. V. 68,5 m.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

ÁSENDI
8
LJÓSVALLAGATA
22
108
101 REYKJAVÍK

79 m²

OPIÐ HÚS
Falleg þriggja herbergja 69,8 fm íbúð á jarðhæð við Ljósvallagötu
22 í hjarta gamla Vesturbæjarins í göngufæri frá miðbænum.
Íbúðin hefur verið endurnýjuð á smekklegan hátt. V. 38,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 31. okt. milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.
Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

Góð 88,7 fm fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð í litlu fjölbýli við
Eiríksgötu 13. Virkilega góð staðsetning þar sem stutt er í miðbæ
Reykjavíkur, sundlaug, skóla, verslanir og þjónustu. V. 45,9 m.
Nánari uppl.: Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

BORGARGERÐI
119,5 m²
LANGAHLÍÐ 15 -6VIÐ KLAMBRATÚN
108
51,9 MILLJ.
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Laus fljótlega. Mjög góð 4-5 herbergja íbúð á 3.hæð (efstu)
í glæsilegu mjög vel staðsettu litlu fjölbýli sem búið er að taka
mikið í gegn að utan m.a var skipt um glugga og húsið steinað
á árunum 2008-2010. Aðalhæðin er 2 góðar stofur skiptanlegar, tvö herb eldhús og bað og í risi er sér geymsla og eitt
herbergi (skráð geymsla) með glugga. Til afhendingar fljótlega.
V. 50,9 m. Opið hús fimmtudaginn 1.nóv. milli 17:00 og 17:30.

GRENSÁSVEGUR 11
Brynjar Þ.
Sumarliðason
BSc í
viðskiptafræði,
löggiltur
fasteignasali
Sími 896 1168

Alexander Ingi
Kristjánsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 695 7700

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

SÍMI 588 9090
Hreiðar Levy
Guðmundsson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími 661 6021

FJÓLUGATA 1
101 REYKJAVÍK

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

VATNSSTÍGUR 22
101 REYKJAVÍK

Glæsilegt 473,3 fm einbýlishús við Fjólugötu í Þingholtunum. Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara.
Tvöfaldur sérstæður bílskúr með geymslu og sólstofu. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu m.a. yfir
Tjörnina. Húsið var endurnýjað/endurbyggt að nánast öllu leyti árið 2002 og var hvergi til sparað.
Mikil áhersla var lögð á að halda í upprunalegt útlit hússins m.a. hvað varðar þak hússins, gluggasetningu og skipulag. Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514.

ÁSENDI
8 1
EIÐISMÝRI
108
REYKJAVÍK
170 SELTJARNARNES

79 m²

BORGARGERÐI
HÓLAVAÐ
15 6
108 REYKJAVÍK
110

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
Mjög fallegt og vel staðsett 182,6 fm endaraðhús við Eiðismýri
1 á Seltjarnarnesi. Húsið sem er á tveimur hæðum skiptist m.a.
í þrjár stofur, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, snyrtingu,
þvottahús, hol og forstofu. Nýta mætti eina stofuna sem herbergi. Innbyggður bílskúr. Frábær staðsetning á Seltjarnarnesi.
V. 94,5 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

ÁSENDI
8 4
STAKKHOLT
108
105 REYKJAVÍK

79 m²

OPIÐ HÚS

BORGARGERÐI
NESVEGUR 53 6
108
107 REYKJAVÍK

119,5 m²
51,9 MILLJ.

Glæsileg 183 fm útsýnisíbúð á 4. hæð með ca 50 fm þaksvölum í Skuggahverfinu. Aðeins tvær íbúðir á hæð. Íbúðin skiptist í anddyri,
hjónsvítu með barðherbergi innaf, svefnherbergi, gestabaðherbergi, þvottahús, tvær stofur, borðstofu og eldhúsi. Sér stæði er í bílageymslu og 14,2 fm geymsla í kjallara. V. 137 m.
Nánari upp.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is

ÖLDUGATA 14
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Virkilega góð tveggja herbergja 65,6 fm íbúð á 5. hæð. Mikið lofthæð er í íbúðinni og fallegt útsýni. Bílastæði fylgir íbúðinni í lokaðri bílageymslu. Góð staðsetning í hjarta borgarinnar, miðbæ
Reykjavíkur. V. 47,9 m.
Opið hús mánudaginn 29. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

ÁSENDI
8 7
FLÉTTURIMI
108 REYKJAVÍK
112

Vorum að fá í sölu nýlegt 147 fm raðhús á tveimur hæðum við
Hólavað á fallegum stað í í Norðlingaholti. Hellulagt bílaplan
fyrir framan og ca 80 fm timburverönd við húsið til suð-vesturs.
Húsið skiptist m.a. í forstofu, hol, snyrtingu, stofur, eldhús, fjögur
herbergi, baðherbergi og þvottahús. Góðar svalir. V. 69,7 m.
Opið hús þriðjudaginn 30. okt milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

79 m²

OPIÐ HÚS
Vel skipulögð 84.2 fm, 3 herbergja íbúð við Flétturima 7 á jarðhæð með góðum sólpalli. Vel staðsett íbúð í nálægð við leikskóla,
skóla og þjónustumiðstöðina Spöng. V. 37,9 m.
Opið hús mánudaginn 29. okt. milli 18:00 og kl. 18:30.
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs s. 896 1168.

3ja herb. 68,5 fm íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi með sérinngangi.
Eignin skiptist í gang, 2 svefnherbergi, eldhús sem er opið út í
rúmgóða og bjarta stofu með útgengi út í stóran sameiginlegan
garð sem snýr til suðurs. Sér bílastæði. V. 37,9 m.
Opið hús mánudaginn 29. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafórsson lg.fs.
Hreiðar Levý nemi til lg.fs. s. 661 6021.

BORGARGERÐI
6 13
119,5 m²
KLAPPARSTÍGUR
108
260 REYKJAVÍK
REYKJANESBÆR 51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
Vorum að fá í sölu 101,3 fm 5 herb. íbúð á neðri hæð í mjög vel
staðsettu þríbýli við Klapparstíg í Njarðvík ásamt bílskúr sem
er 51 fm. Sérinngangur, gott skipulag, talsvert upprunaleg íbúð
og gler þarfnast endurnýjunar. Örstutt í grunnskóla, matvöruverslun, bakarí og fl. Stór gróinn garður. Laus strax. V. 31,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 30. okt. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Vorum að fá í sölu 174,2 fm hæð og ris í 2-býlishúsi við Öldugötu. Um er að ræða glæsilegt hús sem stendur á horni Öldugötu og Ægisgötu í Reykjavík. Svalir eru útaf hæðinni til suðausturs. Á hæðinni eru m.a. stofa, eldhús, baðherbergi og þrjú herbergi. Risið er eitt stórt
opið rými sem auðvelt væri að stúka niður í herbergi. Húsið er steinsteypt og byggt árið 1923. Bílastæði á lóð. V. 98,0 m.
Náari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

MIÐLEITI 7
103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Rúmgóð og snyrtileg 111,4 fm. endaíbúð á 3. hæð í eftirsóttri lyftublokk (Gimli). Íbúðin snýr í suður og austur, stórar svalir meðfram allri
suðurhliðinni. Stæði í bílgeymslu fylgir ásamt sérgeymslu í kjallara. Fjölbýlishús fyrir 55 ára og eldri. Húsvörður í húsinu og einstaklega
góð sameign. V. 51,9 m.
Opið hús mánudaginn 29. okt. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

Nýjar íbúðir í Úlfarsárdal

Freyjubrunnur 31

Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu á
góðum stað í Úlfarsárdal. Tveggja og
fjögurra herbergja íbúðir. Íbúðirnar
verða afhentar fullbúnar án gólfefna,
YRWU¿PLˊ¯VDO¸J²VDPNY¨PW
VNLODO¿VLQJX9DQGD²DU+7+LQQU«WWLQJDU
RJIDWDVN£SDU
%¯OVN¼UDUI\OJMDVW¨UUL¯E¼²XQXP
+¼VL²HUHLQDQJUD²D²XWDQRJNO¨WW
PH²£ONO¨²QLQJX

Afhending des.2018/jan.2019.
Stærðir frá 67 – 170 fm.
Verð frá 35.9 millj.

Bókið skoðun
Íbúð 0201
verð 35.9 millj.

Guðbjörg Guðmundsdóttir
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is
sími: 899 5533
Thelma Víglundsdóttir,
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is
sími: 860 4700

Íbúð 0202
verð 35.9 millj.

MÁNALIND
BYGGINGAFÉLAG

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

NÝJAR ÍBÚÐIR Í KÓPAVOGI
TIL AFHENDINGAR FYRIR JÓL

FYRSTA SÖLUSÝNING
MÁNUDAGINN 29. OKTÓBER
KL. 16.30 - 18.00
Íbúðirnar eru tilbúnar og afhendast
fullbúnar með gólfefnum á næstu vikum.
Byggingaraðili er Sérverk sem getið hefur
sér gott orð á fasteignamarkaði í 30 ár
fyrir vandaðar íbúðir og sérsmíði í
innréttingum.

·2ja-3ja og 4ra herbergja íbúðir
·Afhendast fullbúnar með vönduðum
eikarinnréttingum, hurðum og parketi
·Viðhaldslítið álklætt lyftuhús
·Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum
·Tvennar svalir eru með flestum íbúðum

Sölusýningar verða:
Virka daga kl. 12.00-12.30 og 17.30-18.00
Helgar kl. 14.00-15.00
2ja herbergja frá 43,5 millj.
3ja herbergja frá 45,6 millj.
4ra herbergja frá 53,5 millj.

SÖLUMENN
Jóhanna Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
johanna@stakfell.is
662-1166

Kristín Skjaldardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@stakfell.is
824-4031

Stefán Hrafn Stefánsson
Löggiltur fasteignasali
stefan@stakfell.is
895-2049

30 / 104 REYKJAVÍK
535-1000 BORGARTÚNI
stakfell@stakfell.is / www.stakfell.is

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

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
695 5520

Sími:

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
822 2307

Sími:

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
778 7272

Sími:

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Álalind 1-3
201 Kópavogi

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
899 1178

Sími:

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
697 9300

Sími:

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
865 4120

Sími:

Gunnar Helgi Einarsson Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929
Sími: 615 6181

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Ragnheiður Pétursdóttir Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali

SÖLUSÝNING

mánudaginn 29.okt. kl. 16:30 - 18:00

Sýnum einnig :
þriðjudag – föstud á milli 12:30 – 13:00 og 17:00 – 17:30
9DQGD²RJYHOE\JJWˋPPK¨²DIM¸OE¿OLVK¼VPH²
tveimur stigagöngum og lyftu.
Í húsinu eru 36 íbúðir, 2ja til 4ra herbergja á bilinu 83-116 fm.
+¼VL²HUYL²KDOGVO«WWNO¨WWD²XWDQPH²£ONO¨²QLQJX
og með gluggum úr áli.
Vandaðar innréttingar frá Sérverk og tæki frá AEG

Fasteignasalan

Allar íbúðir ná í gegnum húsið með gluggum í vestur og austur
6W¨²L¯E¯ODJH\PVOXPH²ˌHVWXP¯E¼²XP

Miklaborg

7YHQQDUVYDOLUYHU¸QGPH²ˌHVWXP¯E¼²XP

Lágmúla 4

Sér þvottaherbergi innan allra íbúða

Rúmgóð stæði með rafmagnstenglum í bílageymslu

108 Reykjavík

9HU²G¨PL

sími

569 7000

2ja herb. 83,7 fm 43,5 millj.
3ja herb. 96,4 fm 45,6 millj.
4ra herb. 104,9 fm 53,5 millj.

Nánari upplýsingar veita:

www.miklaborg.is

Með þér alla leið

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

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 29. okt. kl. 1700-1730

mánudaginn 29. okt. kl. 17:30 - 18:15

Langahlíð 11

Þórðarsveigur 16

)DOOHJRJYHOVNLSXO¸J²K¨²¯Jµ²XK¼VL
við Lönguhlíð 11
116 fm 5-6 herbergja
Sérinngangur
6«UPHUNWE¯ODVW¨²LPH²UDIE¯ODWHQJOL
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu
ÀMµQXVWXRJL²DQGLPDQQO¯IPL²E¨MDULQV

íbúð 205
Mjög vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð
£K¨² HLQK¨²IU£J¸WX 
(LJQLQHUVNU£²IPRJI\OJLUE¯ODVW¨²L
í bílageymslu
Stofa með eldhúsi inn af, 3 svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús
*¨OXG¿UOH\I²¯K¼VLQXQ¿WWSDUNHWIU£
Birgisson fylgir með óásett
Virkilega hugguleg eign á góðu verði

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

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

Verð:

113 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

56,5 millj.

.

Verð:

42,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 29. okt. kl. 17:00 - 17:30

mánudaginn 29. okt. kl: 17:30 - 18:00

Hrísmóar 1

Laufengi 128

210 Garðabær

112 Reykjavík

íbúð 702 PHUNWE 
*O¨VLOHJIP¼WV¿QLV¯E¼²£K¨²
)U£E¨UW¼WV¿QLWLOVM£YDURJIMDOOD
Örstutt í fjölbreytta þjónustu við Garðatorg
6WµUDU\ˋUE\JJ²DUVX²XUVYDOLURJ
líka austursvalir
Tvö svefnherbergi og mjög góðar stofur

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

Falleg 105 fm - 4ra herbergja íbúð
Svalir í suður
Íbúðin er ný máluð
Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

47,9 millj.

.

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir:

Verð:

43,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 29. okt. kl. 17:00 - 17:30

mánudaginn 29. okt. kl. 18:00 -1830

Eskihlíð 16

Grandavegur 42-B

105 Reykjavík

107 Reykjavík

E¼²£K¨²
Skráð 119,9 fm, 3ja til 4ja herbergja íbúð
Tvö svefnherbergi, stofa, baðherbergi,
geymsla í kjallara
Rúmgott herbergi í risi með
aðgengi að salerni.

Nánari upplýsingar veitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð:

Nánari upplýsingar:

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

*O¨VLOHJ¯E¼²£K¨²¯Q¿MXK¼VL
við Grandaveg 42-B
77 fm 2ja herbergja
6W¨²L¯E¯ODJH\PVOX
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu
ÀMµQXVWXRJL²DQGLPDQQO¯IPL²E¨MDULQV

53,0 millj.

.

Verð:

48,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 29. okt. kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 30. okt. kl. 18:00 - 18:30

Flúðasel 89

Víðimelur 31

109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

107 Reykjavík

$IDUJµ²IPHQGD¯E¼²£K¨²
1¿DIVWD²QDUXWDQK¼VIUDPNY¨PGLU
Ma ný gler og gluggar að hluta
6W¨²L¯E¯OJH\PVOX
Stórt eldhús m borðkrók
Ný gólfefni á stofu, eldhúsi og hol
Verð:

Nánari upplýsingar veita:

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Sérlega vel skipulögð 3ja herbergja
Nýlegt eldhús og stórar stofur
Tvö góð svefnherbergi
Búið að endurnýja dren og skólplagnir
)U£E¨UVWD²VHWQLQJ

39,9 millj.

Verð:

38,9 millj.

Höfðatorg / Bríetartún 9-11
105 Reykjavík
*O¨VLOHJDU¯E¼²LU¯KMDUWD5H\NMDY¯NXU
Íbúðarbygging með verslun og
ÀMµQXVWX£MDU²K¨²

Þorláksgeisli 1

113 Reykjavík

IP¯E¼²£HIVWXK¨²£VDPW
VW¨²L¯E¯OJH\PVOX
Mjög rúmgóð með tveimur svefnherb.
+¨JWD²E¨WDYL²ÀUL²MDKHUEHUJLQX
Þvottahús innan íbúðar
Vandaðar innréttingar

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

49,9 millj.

Tilbúið til afhendingar í lok feb. 2019
50 íbúðir seldar
Verð frá 43,9 millj.
6W¨U²LUIPXSS¯IP

Skólvörðustígur

101 Reykjavík

Fallegt einbýlishús með
DXND¯E¼²£MDU²K¨²
6WµUDUVWRIXU£D²DOK¨²
6NMµOV¨OORJVµOU¯NXUJDU²XU
)U£E¨UVWD²VHWQLQJ

Tilboð óskast

Sölumenn á staðnum

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Með þér alla leið

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 30. okt. kl. 18:45 - 19:15

þriðjudaginn 30. okt. kl. 17:00 - 17:30

Klapparstígur 3

Bakkastaðir 61

101 Reykjavík

112 Reykjavík

Mjög fallegt og stílhreint 180,7 fm raðhús
með bílskúr
Þrjú góð svefnherbergi og skrifstofuaðstaða
0LNLOORIWK¨²RJIDOOHJXUJDU²XU
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita:

Snyrtilegt og vel með farið
Fallegt útsýni
Verð:

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

75,9 millj.

.

Rúmgóð 3-4ra herb. endaíbúð
9HOVNLSXO¸J²HQGD¯E¼²£K¨²
6Q\UWLOHJWO\IWXK¼VLVW¨²L¯E¯ODJH\PVOX
(IWLUVµWWXUVWD²XU¯J¸QJXI¨ULYL²DOOWVHP
PL²E¨ULQQKHIXUXSS£D²EMµ²D
Fallegt útsýni ma til sjávar
Eignin er laus strax
Verð:

64,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 30. okt. kl. 17:00 - 17:40

miðvikudaginn 31. okt. kl. 17:00 - 17:30

Safamýri 31

Birkimelur 8A

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

107 Reykjavík

Sérlega björt og falleg 155 fm neðri
V«UK¨²PH²E¯OVN¼U
Nýlegt skólp og dren, nýbúið að
steypuviðgera og mála húsið að utan
,QQU«WWLQJDURJJµOIHIQL£VDPWW¨NMXP
var endurnýjað fyrir um 10 árum
)U£E¨UVWD²VHWQLQJLQQVW¯ERWQODQJD
Verð:

9LUNLOHJDIDOOHJMDKHUEHUJMD¯E¼²£K¨²
auk íbúðarherbergis í risi
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð
að innan og utan
Nánari upplýsingar veitir:

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

67,7 millj.

.

Eign með útleigumöguleika á besta stað
¯YHVWXUE¨QXP
Verð:

53,7 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 30. okt. kl. 17:00 -17:30

miðvikudaginn 31. okt. kl. 17:15 - 17:45

Grenimelur 13

Básbryggja 5

107 Reykjavík

110 Reykjavík

9HOVNLSXO¸J²¯E¼²£MDU²K¨²¯Jµ²XK¼VL
við Grenimel 13
3ja herbergja 90 fm
Nánari upplýsingar:

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

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla
og alla helstu þjónustu

Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

38,7 millj.

.

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr
124,5 fm þar af er bílskúr 22,2 fm
0¸JXOHLNLY¨ULD²E¨WDYL²VYHIQKHUEHUJL
Stórar suður svalir og þvottahús innan í búðar
Innangengt í bílskúr úr sameign
Kyrrlátur staður í við fallegan göngustíg
Verð:

49,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 30. okt. kl. 18:00 - 18:40

miðvikudaginn 31. okt. kl. 18:00 - 18:30

Granaskjól 16

Skipholt 11-13

107 Reykjavík

105 Reykjavík

%M¸UWRJIDOOHJIPQH²ULV«UK¨²
UM¼VYHIQKHUEHUJLRJWY¨UVWRIXU
Möguleiki á fjórða herberginu
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nýtt járn á þaki og nýlega búið
að endurnýja skólp og dren
)U£E¨UVWD²VHWQLQJ
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

66,9 millj.

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Verð:

Árskógar 6 1303

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 31. okt. kl. 17:00 - 18:00

6WµUJO¨VLOHJIP¼WV¿QLV¯E¼²
fyrir 60 ára og eldri
7Y¸VW¨²L¯E¯ODJH\PVOXRJHIVWXK¨²
með óhindruðu útsýni til sjávar og fjalla
$IDUYHJOHJDUVWRIXUPH²PLNLOOLORIWK¨²
Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi
Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket

109 Reykjavík
Verð :

84,9 millj.

Þorláksgeisli 33

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

43,9 millj.

113 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð íbúð á
MXRJHIVWXK¨²¯Jµ²XO\IWXK¼VL
við Þorláksgeisla 33 í Grafarholtinu
113,5 fm - 4ra herbergja
/\IWD6W¨²L¯E¯ODJH\PVOX
Tvennar svalir
Tengi fyrir rafbíl í bílageymslu
Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

íbúð 201
7LOV¸OXJO¨VLOHJQ¿OHJMDKHUEHUJMD
endaíbúð í lyftuhúsi við Skipholt 11-13
E¼²LQHU£K¨²RJHUJO¨VLOHJDLQQU«WWX²
með vönduðum frágangi
6W¨U²¯E¼²DUHUIPDXNÀHVV
eru 14,3 fm suðursvalir út frá stofu
(LJQLQJ¨WLYHUL²ODXVˌMµWOHJDH²DMDIQYHO
\ˋUWDND£Jµ²XPOHLJXVDPQLQJL
)DOOHJRJEM¸UWHLJQ¯Q£O¨J²YL²PL²E¨LQQ

löggiltur fasteignasali

Verð :

50,9 millj.

Hlíðarbraut 5

220 Hafnarfjörður

5HLVXOHJWHLQE¿OL£Jµ²XPVWD²¯6X²XUE¨
Hafnarfj. 203,4 fm með aukaíbúð í kjallara
)U£E¨UVWD²VHWQLQJYL²JU¨QWVY¨²L
Þrjú góð svefnherbergi auk íbúðar í kjallara
Tvö stór svefnherbergi í aukaíbúð.
Auðvelt að opna á milli og nýta húsið
sem eina heild. Góður garður

Verð :

71,9 millj.

Nánari upplýsingar:

107 Reykjavík

s. 893 9929 Páll Þórólfsson

löggiltur fasteignasali

Brattholt 6A

270 Mosfellsbær

)DOOHJWHQGDUD²K¼V£WYHLPXUK¨²XP
(LJLQHUVNU£²IPVDPNY¨PW)05
)M¸OVN\OGXY¨QWKYHUI
Stór afgirtur sólpallur í suður og einnig
pallur til norðurs
Einstakt tækifæri til að eignast
notalegt sérbýli

Verð :

56,9 millj.

Nánari upplýsingar:

66,9 millj.

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Þórufell 18

111 Reykjavík

E¼²£K¨²
2 svefnherbergi
7¨SOHJDIP¯E¼²
\ˋUE\JJ²DUVYDOLUHUXHNNLWDOGDU
sérfermetratölu íbúðar
s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Beykihlíð 21

105 Reykjavík

Rúmlega 300 fm raðhús með aukaíbúð
sem er 73 fm
Arinn í stofu, 4 svefnherbergi
Svalir með útsýni
Bílskúr

Verð :

102,0 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

33,9 millj.

104 Reykjavík

Hraunbær 88

110 Reykjavík
Verð :

43,9 millj.

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Grandavegur 45
IP¯E¼²£K¨²¯O\IWXK¼VL
Eignin skiptist í rúmgott svefnhebergi,
hol, baðherbergi sem er endurnýjað,
eldhús með þvottahúsi innaf
Stofu með útsýni til sjávar og svalir
Nánari upplýsingar:

107 Reykjavík
Verð :

41,5 millj.

Verð :

64,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Básbryggja 15

110 Reykjavík

*O¨VLOHJD¯E¼²IPPH²¼WV¿QL\ˋUYRJLQQ
Verð : 54,5 millj.
%¯OVN¼UD²VW¨U²IPVQMµEU¨²VOD
E¼²LQ£K¨²¯OLWOXIM¸OHLJQDK¼VL ¯E¼²LU 
*µ²DULQQU«WWLQJDUVDPU¨PWKHLOGDU¼WOLW
(LQVW¸NVWD²IHVWLQJLQQDQK¼VVRJKYHUˋV
Útgengt út á suðursvalir úr stofu 8,5 fm,
sjávarútsýni. Bátahöfn. Þvotthús innan íbúðar.
Hrönn Bjarnadóttir aðstm. fasteignasala s. 663-5851
löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Sandslundur 16

276 Mosfellsbær

7,7 hektara eignarland.
Skiki úr jörðinni Sandur í Kjós
QHIQGXU6DQGVOXQGXU 
/DQGL²HUO£JOHQGLYL²U¨WXU6DQGVIMDOOVRJ
liggur nánast aðMeðalfellsvatni.
Aðgengi í rafmagn, kalt- og heitt vatn er gott
%\JJLQJDUOH\ˋHUPM¸JD²JHQJLOHJW

Verð :

27,0 millj.

Nánari upplýsingar:

Fellahvarf 6

s. 775 1515 Jason Ólafsson

201 Kópavogur

0M¸JEM¸UWIDOOHJIPHIULV«UK¨²
á einstökum stað
)U£E¨UW¼WV¿QLRJQ£O¨J²YL²Q£WW¼UX
Elliðavatn og fjallahringurinn, tún og skógur
4ra herbergja og þvottahús innan íbúðar
Stórar suður svalir
*HJQKHLOWSDUNHWRJJO¨VLOHJWHOGK¼V
s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

53,5 millj.

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð :

112 Reykjavík

s. 663-5851 Jórunn Skúladóttir

Sóltún 1
*O¨VLOHJIXOOE¼LQ¯E¼²£ÀUL²MXK¨²
Lyftuhús / Íbúar +60 ára
6W¨²L¯ORND²ULE¯ODJH\PVOXI\OJLU
<ˋUE\JJ²DUVX²XUYHVWXUVYDOLU
)DOOHJDLQQU«WWX²KHLOVW¨²K¸QQXQ

löggiltur fasteignasali

34,5 millj.

Fannafold 53
)DOOHJW¨SOHJDIPQH²ULV«UK¨²
í tvíbýlishúsi
Fjögur svefnherbergi
Stórar stofur og útgengt á sólpall í suður
7Y¸E¯ODVW¨²L£Oµ²

Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

Falleg og vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð
Verð : 39,5 millj.
Sér inngangur
Gott opið stofu og eldhúsrými
GDJWY¸Jµ²KHUEHUJLK¨JWD²EUH\WD¯ÀUM¼
Innangengt úr íbúð í sameign / þvottahús
Laus strax
s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Verð :

löggiltur fasteignasali

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

5¼PJµ²RJEM¸UWIP¯E¼²£K¨²
3-4 svefnherbergi í íbúðinni
Aukaherbergi í kjallara með aðgengi
að baðherbergi - hentar vel til útleigu
6«UE¯ODVW¨²L
Stutt í skóla og alla þjónustu
s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

Álfheimar 19

111 Reykjavík

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Unufell 33
4ra herbergja íbúð
IP£K¨²
<ˋUE\JJ²DUVX²XUVYDOLUVWµUDU

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Hagamelur 30
Sérlega falleg mikið endurnýjuð
KHUEHUJMDV«UK¨²£K¨²¯PM¸J
góðu og vel staðsettu húsi á besta
VWD²¯9HVWXUE¨QXP
Íbúðin er skráð 127,6 fm og þar af er 8 fm
geymsla í mjög góðri sameign í kjallara.

Verð :

64,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Skógarás 3

311 Skorradalur

Tvö hús undir sama þaki ! 120 fm tvískipt
heilsárshús 7 svefnh. og gestahús til viðbótar
Heitt og kalt vatn, heitur pottur Rúmlega
5000 fm eignarland
Tilvalið fyrir stórfjölskylduna
+HQWDUYHOI\ULUI\ULUW¨NL

Verð :

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

42,0 millj.

Helgi Jón Harðarson, Sölustjóri / Eigandi
Freyja Sigurðardóttir, Lögg. fast. / Eigandi
Magnús Emilsson, Lögg. fast. / Eigandi
Ágústa Hauksdóttir, Löggiltur fasteignasali
Hilmar Þór Bryde, Sölumaður
Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali
Hildur Loftsdóttir, Ritari / skjalavinnsla
Andrea Guðrún Gunnlaugsdóttir, Lögg. fast.

Stofnað

1983

Sími 520 7500

GAUKSÁS 27
EIGN Í SÉRFLOKKI

DALSHRAUN 24 – HAFNARFJÖRÐUR –
ATVINNUHÚSNÆÐI

STEINHELLA HFJ – HAFNARFJÖRÐUR ATVINNUHÚSNÆÐI

Glæsilegt tvílyft einbýlishús með tvöföldum bílskúr samtals
326 fm. Frábært útsýni og góð staðsetning innst í rólegri götu.
Verð 129 millj.

280 fm atvinnuhúsnæði. Frábær staðsetning. Rúmgóð lóð.
Tvær innkeyrsludyr. Möguleiki á að gera 4 60 fm bil úr eigninni.
Verðtilboð.

Gott nýlegt atvinnuhúsnæði 111,3 fm þar af milliloft 35 fm. Góð
lofthæð og innkeyrsludyr. Malbikuð lóð. Verðtilboð.

MIÐSKÓGAR – GARÐABÆR(ÁLFTANES) EINBÝLI

SKEMMUVEGUR – KÓPAVOGUR
ATVINNUHÚSNÆÐI

KRÍUÁS 35
FALLEGT ENDARAÐHÚS

Sérlega fallegt rúmgott einbýli á einni hæð með tvöföldum
innbyggðum bílskúr. Samtals 275 fm. Stofa, borðstofa, 5 svefnherbergi, sólstofa og ﬂeira. Góð staðsetning, sjávarútsýni.
Verðtilboð.

Sérlega gott atvinnuhúsnæði 290 fm þar af kafﬁstofa og skrifstofa á millilofti. Frábær staðsetning og mikið auglýsingagildi.
Góð lofthæð og innkeyrsludyr. Laust strax. Verðtilboð.

Fallegt endaraðhús vel staðsett í Áslandshverﬁnu í Hafnarﬁrði.
Húsið er 224,3 fm og er á tveimur hæðum. Bílaplan hellulagt
með hitalögn. Falleg lóð með tveim stórum skjólgóðum sólpöllum. Stutt í grunn- og leikskóla.

Tjarnargata 4 - 101 Reykjavík - Sími 511 3101 - Fax 511 3909
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali

Laugateigur 52 – 105 Rvk

-

www.101.is

-

101@101.is

Álfheimar – 104 Rvk.
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Opið hús í dag mánudag milli kl. 17:30 – 18:00.
Góð 86,1 fm Íbúð í fallegu húsi að Laugateigi í Reykjavík. Eignin skiptist í gang, stofu, tvö svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi og geymslu. Við enda gangsins
er hol. Húsið er nýviðgert að utan. V – 34,9 millj.

Vel skipulögð og björt 122,4 ferm íbúð með aukaherbergi í kjallara, í góðu fjölbýli við Laugardalinn. Eignin
skiptist í gang, stofu, borðstofu, tvö svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi og geymslu ásamt svo aukaherbergi í kjallara. V – 49,9 millj.

Hlýlegt og fallegt sumarhús í Efstadal Bláskógabyggð
rétt við Laugarvatn. Húsið stendur í fallegri skógi vaxinni hlíð fyrir ofan bæinn Efstadal í nálægð við fallegar
gönguleiðir t.a.m. Kóngsveg. V – 15,9 millj

Mjög rúmgóð og björt 134m2 neðri sérhæð og
aukaíbúð með stórfenglegu útsýni. Eignin var áður
parhús með tveimur íbúðum. Nýjum eignaskiptasamningi hefur verið þinglýst og húsinu skipt upp í
fjögur fastanúmer. Fyrir liggja samþykktar teikningar
fyrir neðri hæðina. V – 46,9 millj.

Þar sem hjartað slær
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Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

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

viðskiptalögfr. og í
löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

Kristín Pétursdóttir

Sóltún 20 R Sími: 552 1400
www.fold.is5R5fold@fold.is

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

Heiðnaberg 8, 111 Rvk., parhús.

Kleppsvegur 62, 104 Rvk

Melabraut 9, 170 Seltjarnarnesi

OPIÐ HÚS MÁN 29/10 KL. 17:00-17:30.

ÍBÚÐ FYRIR ELDRI BORGARA.

SÉRHÆÐ/MIÐHÆÐ.
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Heiðnaberg 8, parhús. Ca. 172,5 fm. parhús m/bílskúr á frábærum stað í Breiðholti.
Bílskúr er 25,5 fm. af heildarstærð. Á neðri hæð eru stofur, eldhús, þvottahús, geymslur og
snyrting. Á efri hæðinni svefnherbergi og baðherbergi. Falleg lóð með sólpallli og góðri
útiaðstöðu fyrir framan og aftan húsið. Verð 61,9 millj.

Kleppsvegur 62, íbúð á 5. hæð (merkt 504) fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er 83,5 fm ásamt
2,9 fm geymslu á 1. hæð, samtals 86,4 fm. Aðgangur að veislusal á 2. hæð. Tvö svefnh..
Parket og dúkur á gólfum. Þvottahús/geymsla innan íbúðar. Glæsilegt útsýni. Suður svalir.
Mjög falleg og vel umgengin sameign. Stutt í þjónustu á Hrafnistu. Verð 48 millj.

Vel skipulögð, ca. 130 fm. sérhæð/miðhæð í nýlega viðgerðu húsi við Melabraut 9 á
Seltjarnarnesi. Íbúðin er með þremur svefnherbergjum, tveimur stofum og sólstofu ásamt
eldhúsi og baði. Húsið er nýlega steinað og viðgert að utan og lítur vel út. Sérinngangur.
Verð 56,9 millj.

Opið hús mánudaginn 29. október kl.17:00-17:30, verið velkomin.

Pantið tíma fyrir skoðun, sýnum samdægurs.

Pantið tíma fyrir skoðun.

Gunnarssund 3, 220 Hafnarfjörður

Atvinnuhúsnæði

Raðhús á einni hæð

EINBÝLISHÚS.

AUSTURSTRÖND - SELTJARNARNESI.

Í STYKKISHÓLMI.

Ca. 127 fm einbýlishús á frábærum stað í hjarta Hafnafjarðar. Húsið er tvær hæðir auk
kjallara með afgirtri gróinni lóð. Þetta er steinsteypt hús byggt 1912 sem býr yﬁr þokka og
bíður upp á mikla möguleika.
Allar nánari upplýsingar hjá fasteignasölum Foldar.

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á góðum stað við Austurströnd á Seltjarnarnesi. Um er að
ræða tvö fastanúmer, annars vegar er eining sem sem er 181,2 fm. með innkeyrsludyrum
og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur. Hins vegar er um að ræða 62,4 fm.
húsnæði sem snýr í norður og austur. Góðir gluggar eru á því og góð aðstaða til að taka
inn vörur. Verð 60 milljónir. Vinsamlegast bókið skoðun hjá fasteignasölum Foldar.

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

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

BOÐAÞING 18-20
KÓPAVOGI

Borgarbraut 26: Ca. 75 fm. raðhús á rólegum stað á Stykkishólmi. Húsið skiptist í forstofu,
stofu, tvö svefnherbergi ásamt baðherbegi og þvottahúsi. Pallur og ágæt lóð. Tækifæri til
að eignast sérbýli á góðu verði.
Verð 18,5 millj.

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrﬁngsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Réttarbakki 21. Reykjavík.
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Mosarimi 55. Reykjavík.
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Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

OP

IÐ

HÚ

S

HÚ

S

Opið hús laugardaginn 27. okt
frá kl: 13-14:00 og þriðjudaginn 30. okt
frá kl: 17-17:30.
Til sölu glæsilegar nýja 2ja og 3ja herbergja íbúðir með og án bílageymslu.
Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum,
gluggatjöldum, ísskáp og uppþvottavél.

Opið hús mánudaginn 29. okt. frá kl: 17:15-17:45.
Mjög gott og vel við haldið 211 fm raðhús með
4-5 svefnherbergjum. innbyggður bílskúr.

Verð frá 45 til 65 millj.
Nánari uppl. veitir Steinar S: 898-5254

TIL AFHENDINGAR STRAX
FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Nánari uppl. veitir Steinar S: 898-5254.

Asparlundur 21. Garðabæ.

JAÐARLEITI 8
103 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Holtsvegur 27. Garðabæ.
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Opið hús Þriðjudaginn 30. okt. frá kl: 17:15-17:45.
Mjög gott 182 fm endaraðhús með innbyggðum
bílskúr, auk 23 fm sólstofu. Heitur pottur.
Verð 69,9 m
Nánari uppl. veitir Sigurður S: 898-3708.
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Opið hús mánudaginn 29. okt
frá kl: 17-17:30..
Til sölu nýjar fullbúnar 2ja-3ja og 4ra
herbergja íbúðir með og án bílageymslu.
Íbúðirnar ert til afhendingar strax með
gólfefnum, gluggatjöldum, ljósum og
ísskáp.
Verð frá 42,9 til 59 millj.
Nánari uppl. veitir Haraldur S: 787-8727

TIL AFHENDINGAR STRAX
FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Opið hús þriðjudaginn 30. okt. frá kl: 17:30-18:00.
Mjög snyrtilegt og gott 168 fm endaraðhús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr.
verð 73,9 m.
Nánari uppls. veitir Haraldur S: 787-8727.

Opiðhús miðvikudaginn 31. okt. frá kl: 17-17:30.
Fullbúnar íbúðir til afhendingar strax.
Íbúð 201. 3ja herbergja 101,9 fm á 2.hæð með
suður svölum og stæði í bílgeymslu.
Verð 56.9 m
Nánari uppls. veitir Steinar S: 898-5254.

200 þúsund krónur fermetrinn!

studlaberg.is

ÁSBRÚ - REYKJANESBÆR
Við kynnum til sölu um 147 fm, 4ra herbergja íbúðir,
með tveimur baðherbergjum á góðum verðum á
Ásbrúarsvæðinu í Reykjanesbæ.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 29. okt og
þriðjudaginn 31. okt
milli klukkan 17.15 - 17.45

Verð
29,9 millj.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Brynjar Guðlaugsson

Haraldur Guðmundsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

brynjar@studlaberg.is

halli@studlaberg.is

896 5464

661 9391

Hafnargata 20, 230 Reykjanesbæ · 420 4000 · studlaberg@studlaberg.is

Stigateppi
fyrir húsfélög og sameignir
Hljóðdempandi, létt í þrifum og umgengni

FLOORING SYSTEMS

:Ðð<4Ø3(9,@21A=Ð2:Ð40

Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst.

Sala fasteigna frá
TtTPT!FJHOBMJOEJT

Sigurður Oddur Sigurðsson

Ellert Róbertsson

Löggiltur fasteignasali

Sölumaður fasteigna í 30 ár

Sími 616 8880

Sími 893 4477

Skálahlíð - Til leigu
Hluti húsnæðis við
Skálahlíð í Mosfellsbæ
er til leigu. Um er að
ræða 512 fm á tveimur
hæðum. Á neðri hæð
eru snyrtingar, eldhús,
salur og borðsalur.
Á efri hæð er eitt stórt
opið rými og geymsla.

Fífulind 15, 201 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson Löggiltur fasteignasali,
löggiltur leigumiðlari, hilmar@eignamidlun.is, Farsími: 824 9098
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Falleg rúmlega 90 fm íbúð á þessum vinsæla stað. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
Mjög rúmgóð stofa og stórar svalir. Þvottahús í íbúð.
Íbúðin getur verið laus ﬂjótlega. Verð 44,9 millj.
Uppl Elli í síma 8934477

535-1000
BORGARTÚNI 30 / 104 REYKJAVÍK
stakfell@stakfell.is / www.stakfell.is

STAKFELL fasteignasala sími kynnir í einkasölu, fyrir 55 ára og eldri:
Halla Unnur Helgadóttir, Löggiltur fasteignasali
Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Grenibyggð 1 - Endaraðhús, 105 Rvk.

6 herbergja

Mjög snotur tveggja herbergja 69,3 fermetra íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi. Björt stofa, yfirbyggðar
svalir með miklu og glæsilegu útsýni, stórt svefnherbergi með góðum skápum, eldhúskrókur með
rúmgóðri innréttingu, baðherbergi með innréttingu og baðkari. Á hæðinni er sér geymsla 6,6
fermetrar og sameiginlegt þvottahús. Vönduð sameiginleg aðstaða er í húsinu, veislusalur,
líkamsræktaraðstaða, sauna, heitur pottur. Húsvörður er í húsinu og félags- og þjónustumiðstöð
borgarinnar í næsta húsi. Íbúðin er laus. V. 38,5 m.

Verð 66,9 mkr.
Mjög gott endaraðhús sem er hæð og ris auk bílskúrs. 3-4 svefnherbergi. Á hæðinni
er eldhús og stofur með útgengi á verönd og í garð. Í risi eru 3 svefnherbergi og
baðherbergi auk þess er efra ris sem auðveldlega mætti nýta sem herbergi.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur H. Guðgeirsson, MBA, lgfs.,
í síma 663-2508 eða olafur@stakfell.is

Nánari upplýsingar veitir Ellert s. 661 1121 ellert@gimli.is
og Halla Unnur Helgadóttir, lögg.fast. halla@gimli.is

Skólavörðustígur 6, 101 Rvk.

3ja herbergja
Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.
s. 783 1494
halli@fasteignasalan.is

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi
OP
I
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Verð 64,9 mkr.
Falleg 115 fm þakíbúð neðst við Skólavörðustíginn. Björt íbúð með miklu útsýni og
stórum þaksvölum. Góð eign neðst á Skólavörðustígnum í hjarta borgarinnar.
Nánari upplýsingar veitir Sigþór Bragason lögg.fasteignasali
S: 899 9787, sb@gimli.is

Traust og fagleg þjónusta

0QJ§IÞTNÈOVEBHJOOPLULMo
Falleg 3. herb. neðri hæð í þríbýli með bílskúr og sérinngangi. Í íbúðinni eru 2 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús, borðstofa og stofa. Góðar suðursvalir.
Bílskúr upphitaður. Heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning. V. 4.9 m.
Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494
og Bjarni Sigurjónsson selj. s. 626 3201

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

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

Einar P. Pálsson

Sólveig Regína Biard

Styrmir Þór Sævarsson

Bára Daníelsdóttir

Gylﬁ Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

Gunnar Þórisson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124

Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226
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Einar Örn
Guðmundsson
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Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823-4969
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Háaleitisbraut 121
108 Reykjavík

Furugrund 44
200 Kópavogur

Sóltún 14a
311 Borgarbyggð

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30.
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Eignin er skráð
130,1 fm., þar af er 24,2 fm. bílskúr. 3 rúmgóð svefnherbergi og vönduð eldhúsinnrétting. Tengi fyrir þvottavél
á baðherbergi. Góðar flísalagðar suðursvalir og stór sameiginlegur bakgarður. Glæsilegt útsýni er yfir Esjuna og
til suðvesturs að Perlunni. Húsið var múrviðgert og málað
í sumar. Eignin er laus 1. febrúar 2019. Verð: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30.
Björt og falleg 108,8 fm. 3ja herbergja endaíbúð á 1. hæð
í nýlegu húsi ásamt einkastæði í bílskýli. Stórar 17 fm.
vestursvalir tilvaldar til yfirbyggingar. Gæludýr eru leyfð í
húsinu. Stutt ganga í Fossvogsdalinn. Öll þjónusta, skólar
og stofnleiðir á höfuðborgarsvæðinu á næsta leiti.
Eignin er laus 15. desember 2018
Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:00 - 18:00
Vel skipulagt 100,4 fm. parhús á Hvanneyri. Stór viðarpallur með heitum potti. Gólfhiti í öllum rýmum eignar. Gert er
ráð fyrir bílskúr á teikningum en sækja þarf um sérstakt
leyfi. Hleðslustöð fyrir rafmagnsbíl. Húsgögn geta fylgt.
Verð: 29,5 millj.
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Ástu-Sólliljugata 5
270 Mosfellsbær

Jökulgrunn 11
104 Reykjavík

Rauðás 12
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Glæsilegt 6 herb. raðhús á tveimur hæðum með frábæru
útsýni. Eignin er einstaklega skemmtileg og skiptist í 4
svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi, fallegt opið eldhús,
þvottahús, pall, svalir á efri hæð og bílskúr. Eignin er skráð
209,8 fm., þar af er 25,6 fm. innbyggður bílskúr.
Verð: 79,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 16:45 – 17:15
Mjög fallegt 85,1 fm. raðhús á einni hæð fyrir 60 ára og
eldri. Úr stofu er útgengt í fallegan sérgarð í suðvestur.
Einnig er garður framan við húsið sem snýr í suðaustur.
Eftirsóttur staður nærri Laugardalnum. Eignin er laus við
kaupsamning.
Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð 91 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með fallegu
útsýni yfir Rauðavatn. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi,
rúmgóða stofu, eldhús og eldhúskrók, rúmgott þvottahús,
stórt baðherbergi, steyptan pall/svalir og sérgeymslu í
kjallara. Nýtt leiksvæði fyrir utan. Tilvalin fyrir fjölskyldufólk. Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Falleg eign á skemmtilegum stað sem vert er að skoða. Verð: 39,9 millj.
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Birkiás 9
210 Garðabæ

Norðurbraut 23b
220 Hafnarfjörður

Uglugata 6
270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:45 - 18:15
Fallegt 4ra herbergja raðhús á þremur hæðum á
frábærum stað í Garðabæ. Eignin er alls skráð 141,4 fm.
og þar af er 25,3 fm. innbyggður bílskúr. Eignin hefur að
geyma 3 svefnherbergi, rúmgóða stofu, 2 baðherbergi,
fallegt eldhús, þvottahús, bílskúr og pall.
Verð: 74,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 1. NÓVEMBER KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og björt 144,4 fm. 4ra herbergja hæð í tvíbýlishúsi
með fallegu útsýni og einstökum garði. Baðherbergi hefur
nýlega verið tekið í gegn, 3 rúmgóð herbergi, rúmgott
eldhús með nýju gólfefni. Bílskúrsréttur fylgir eigninni.
Rólegt og gróið hverfi.
Verð: 54,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 31. OKTÓBER KL. 17:00-17:30
Glæsilegt 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum á
frábærum stað í Mosfellsbæ. Eignin er skráð 206,1 fm. og
er einstaklega vel skipulögð og stórir gluggar á efri hæð
eignarinnar hleypa góðri birtu inn. Stórar svalir sem bjóða
upp á einstakt útsýni. Eignin skilast tilbúin til innréttinga
skv. skilalýsingu. Bókið skoðun. Verð: 64,9 millj.

Smáauglýsingar

512 5800

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

Þjónusta

Bílar
Farartæki

M.BENZ E 350 E PLUG IN HYBRID
AVANTGARDE nýskr. 06/2017,
ekinn 5 Þ.km, bensín/rafmagn,
sjálfskiptur (9 gíra). MJÖG MIKIÐ AF
AUKAHLUTUM! TILBOÐ 6.790.000 kr.
Raðnúmer 258551

HYUNDAI I30 CLASSIC nýskr.
05/2017, ekinn 57 Þ.km, bensín, 6
gíra. TILBOÐ 1.790.000 kr. Raðnúmer
258552

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

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

M.BENZ C 180 CDI AVANTGARDE
nýskr. 02/2011, ekinn 199 Þ.km,
dísel, sjálfskiptur. TILBOÐ 2.190.000
kr. Raðnúmer 258355

CITROEN C3 AIRCROSS SHINE nýskr.
04/2018, ekinn 26 Þ.km, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.950.000 kr.
Raðnúmer 380160

HYUNDAI I10 COMFORT nýskr.
05/2016, ekinn 63 Þ.km, bensín, 5
gíra. Verð 1.150.000 kr. Raðnúmer
258628

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl.
Grunnar, malarkeyrsla, ﬂatvagnar o.ﬂ.
Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.
Silfri ehf - S. 894 9690

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

MENUMASTER - Xpress - IQ

Ofn sem er
ﬁmmtán sinnum
ﬂjótvirkari

Þegar kemur að hraða þarf öflugan, einfaldan
og tæknilega fullkominn ofn til þess að elda
góðan mat. 15x hraðari eldun.
Snertiskjár sem gefur ofninum
strax réttan eldunartíma með
einfaldari undirbúningsvinnu USB
- WiFi - Ethernet

5189 #

z Kafﬁhús z Bensínstöðvar z Veitingastaðir
z Hótel (Room Service) z Barir / pubbar
z SPA z Skyndibitastaðir z Snyrtistofur
z Hraðveitingar z Hostels z Skólar z

Hafðu samband
og fáðu nánari upplýsingar

Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

4 SMÁAUGLÝSINGAR
Hjólbarðar
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Rafvirkjun

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Atvinnuhúsnæði

Heilsa

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi,
mynddyrasímar, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
Selt
Til sölu

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:

Nudd
NUDD
Heilnudd, slökun, íþróttanudd
og snyrting. Afslappandi og gott
umhverfi á sv. 105 rvk. Opið kvöld
og helgar. S. 894 4817

Nýbýlavegur 6, 2. hæð, 690 fm.
Frábært húsnæði sem er
innréttað sem líkamsrækt.
Stórir gluggar, innkeyrsluhurð og
glæsilegt útsýni. Afar áberandi
húsnæði.
Nánar uppl.
gretar@lundurfasteignir.is

Atvinna

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Atvinna óskast

Húsnæði
HÚSNÆÐI TIL LEIGU:

Varahlutir
Húsnæði í boði

Auðbrekka 21, 330 fm
Mjög gott lager/atvinnuhúsnæði
á 1. hæð. Stórt plan og góð
innkeyrsluhurð.
Nánar uppl.
gretar@lundurfasteignir.is

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Geymsluhúsnæði

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Tilkynningar
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.

Umhverfis- og skipulagssvið

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

Úlfarsfell

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík.

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 19. september 2018 og borgarstjórn Reykjavíkur þann 16.
október 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir svæði á toppi Úlfarsfells þar sem
fyrirhugað er að reisa 50 metra hátt fjarskiptamastur fyrir loftnet og tækniskýli með útsýnispalli. Umrædd
framkvæmd tryggir fullnægjandi útvarps- og fjarskiptaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og til að lágmarka
sjónræn áhrif mannvirkja er lagt til að unnið verði með náttúruleg byggingarefni á þann hátt að mannvirkin
falli sem best inn í landslagið og umhverfið. Stærð skipulagssvæðis er um 1,3 ha. Nánar um tillöguna vísast
til kynningargagna.

Þjónusta

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

Auglýsing um tillögu að nýju
deiliskipulagi í Reykjavík

Reykjavíkurborg

Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Hreingerningar

Tillagan er einnig aðgengileg á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1.
hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 29. október 2018 til og með 10. desember 2018 og á vefnum, www.
reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér
tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna er skilað skriflega eða á netfangið skipulag@reykjavik.is
til skipulagsfulltrúa, eigi síðar en 10. desember 2018.
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
29. október 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

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

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

Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Óskast keypt

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

Til bygginga

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

Heilbrigðisþjónusta

Nudd

Iðnaðarmenn

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

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

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.

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Miklu meira en bara ódýrt
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Enska úrvalsdeildin
Úrslit 10. umferðar 2018-19

Brighton - Wolves

1-0

1-0 Glenn Murray (48.).

Fulham - Bournemouth

0-3

0-1 Callum Wilson, víti (14.), 0-2 David Brooks
(72.), 0-3 Wilson (85.).
Rautt spjald: Kevin McDonald, Fulham (73.).

Liverpool - Cardiff

4-1

1-0 Mohamed Salah (10.), 2-0 Sadio Mané
(66.), 2-1 Callum Paterson (77.), 3-1 Xherdan
Shaqiri (84.), 4-1 Mané (87.).

S’oton - Newcastle

0-0

Watford - Huddersfield

3-0

1-0 Roberto Pereyra (10.), 2-0 Gerard
Deulofeu (19.), 3-0 Isaac Success (80.).

Leicester - West Ham

1-1

0-1 Fabián Balbuena (30.), 1-1 Wilfried Ndidi
(89.).
Rautt spjald: Mark Noble, West Ham (38.).

Burnley - Chelsea

0-4

0-1 Álvaro Morata (22.), 0-2 Ross Barkley (57.),
0-3 Willian (62.), 0-4 Ruben Loftus-Cheek
(90+2.).

C. Palace - Arsenal

2-2

1-0 Luka Milivojevic, víti (45+1.), 1-1 Granit
Xhaka (51.), 1-2 Pierre-Emerick Aubameyang
(56.), 2-2 Milivojevic, víti (83.).

Man. Utd. - Everton

2-1

1-0 Paul Pogba (27.), 2-0 Anthony Martial
(49.), 2-1 Gylfi Þór Sigurðsson, víti (77.).
Tottenham og Manchester City mætast í lokaleik 10. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar
klukkan 20:00 í kvöld.

Álvaro Morata fagnar með Ross Barkley. Þeir skoruðu báðir í stórsigri Chelsea á Burnley, 0-4, á Turf Moor í gær. NORDICPHOTOS/GETTY
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Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum á Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson
Skoraði mark Everton í
2-1 tapi fyrir Manchester
United. Þetta var hans fimmta
deildarmark á tímabilinu.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.
Lék allan tímann þegar
Burnley steinlá fyrir Chelsea, 0-4. Burnley hefur
tapað tveimur leikjum í röð.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson
Var í byrjunarliði Cardiff
og lék fyrstu 73 mínúturnar í tapi fyrir Liverpool.
Reading

Jón Daði Böðvarsson
Kom inn á sem varamaður á 64. mínútu þegar
Reading tapaði 2-0 fyrir Swansea.
Aston Villa

Birkir Bjarnason
Fór meiddur af velli
skömmu fyrir hálfleik í 1-0
tapi Aston Villa fyrir QPR.

Ekki lengur gleymdi maðurinn
Eftir erfiða tíma hefur Ross Barkley gengið í endurnýjun lífdaga eftir að ítalski stjórinn Maurizio Sarri tók
við Chelsea. Barkley lét mikið að sér kveða þegar Chelsea vann öruggan sigur á Burnley á Turf Moor í gær.
FÓTBOLTI Mikið hefur breyst hjá
Ross Barkley á síðustu mánuðum.
Eftir að félagaskipti hans frá Everton
til Chelsea duttu upp fyrir haustið
2017 gekk hann loksins til liðs við
Lundúnaliðið í byrjun þessa árs.
Barkley lék ekkert með Everton
fyrri hluta síðasta tímabils og aðeins
tvo leiki með Chelsea í ensku úrvalsdeildinni seinni hluta tímabilsins.
Barkley glímdi við erfið meiðsli í
hásin og kom lítið við sögu hjá Antonio Conte, þáverandi knattspyrnustjóra Chelsea.
Ítalinn var rekinn í sumar og inn
kom landi hans, Maurizio Sarri.
Bankamaðurinn fyrrverandi virðist hafa öllu meiri trú á Barkley en
Conte. Þótt hann sé ekki alltaf í
byrjunarliðinu hefur Barkley komið
við sögu í flestum leikjum Chelsea
á tímabilinu. Og hann spilar alltaf
betur og betur.
Barkley hefur skorað í síðustu
þremur leikjum Chelsea í ensku
úrvalsdeildinni. Í 0-3 útisigrinum
á Southampton í 8. umferðinni
skoraði hann eitt mark og lagði
upp annað. Það var jafnframt hans
fyrsta mark fyrir Chelsea. Barkley
kom inn á sem varamaður í leiknum
gegn Manchester United á Stamford
Bridge um síðustu helgi og skoraði
jöfnunarmark Chelsea þegar sex
mínútur voru komnar fram yfir
venjulegan leiktíma.
Barkley fór svo mikinn þegar
Chelsea vann Jóhann Berg Guðmundsson og félaga hans í Burnley
á Turf Moor í gær, 0-4. Eden Hazard
var fjarri góðu gamni vegna meiðsla
en það breytti litlu. Barkley lagði
fyrsta mark leiksins upp fyrir Álvaro
Morata sem hefur legið undir mikilli
gagnrýni fyrir frammistöðu sína á
tímabilinu.
Staðan var 0-1 í hálfleik. Á 57.
mínútu bætti Barkley öðru marki
Chelsea við og fimm mínútum síðar

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Crystal Palace
stöðvaði sigurgöngu
Arsenal þegar liðin
gerðu 2-2 jafntefli á
Selhurst Park. Fyrir
leikinn hafði Arsenal
unnið ellefu leiki í röð. Luka Milivojevic skoraði bæði mörk Palace
úr vítaspyrnum. Hann jafnaði í 2-2
sjö mínútum fyrir leikslok.
Hvað kom á óvart?
Hinn ólseigi Glenn
Murray skoraði eina
mark leiksins þegar
Brighton tók á móti
Wolves. Þetta var
þriðji 1-0 sigur Brighton í röð en liðið er komið upp í
11. sæti deildarinnar. Úlfarnir hafa
hins vegar tapað tveimur leikjum
í röð.
Mestu vonbrigðin
Fulham er í tómu
tjóni og um helgina
tapaði liðið 0-3
fyrir Bournemouth.
Fulham hefur fengið
á sig flest mörk allra í
ensku úrvalsdeildinni, eða 27 í tíu
leikjum. Slavisa Jokanovic þykir
vera orðinn valtur í sessi í starfi
stjóra nýliðanna.
lagði hann þriðja mark liðsins upp
fyrir Willian. Ruben Loftus-Cheek
rak svo síðasta naglann í kistu
Burnley þegar hann skoraði fjórða
mark Chelsea í uppbótartíma og
tryggði liðinu sinn stærsta sigur á
Turf Moor frá upphafi. Loftus-Cheek
skoraði þrennu í 3-1 sigri Chelsea á

Leikmaður helgarinnar
Callum Wilson skoraði tvívegis þegar Bournemouth vann 0-3 útisigur
á Fulham í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn.
Suðurstrandarstrákarnir hafa byrjað tímabilið af
miklum krafti og sitja í 6. sæti deildarinnar með
20 stig eftir tíu umferðir.
Wilson hefur verið mjög öflugur í upphafi
tímabils. Hann hefur leikið alla tíu deildarleiki
Bournemouth, skorað fimm mörk og gefið
fjórar stoðsendingar. Hann hefur komið
með beinum hætti að níu af 19 mörkum
Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni.
Wilson, sem er 26 ára, hefur verið
gríðarlega óheppinn með meiðsli en
hann hefur tvívegis slitið krossband í
hné síðan Bournemouth byrjaði að spila
í ensku úrvalsdeildinni 2015. Núna er
hann hins vegar heill heilsu, spilar vel og
því er spáð að hann fái tækifæri í enska
landsliðinu áður en langt um líður. – iþs

BATE Borisov í Evrópudeildinni á
fimmtudaginn og hefur því skorað
fjögur mörk í síðustu tveimur leikjum Chelsea.
„Barkley hefur spilað mjög vel að
undanförnu,“ sagði Sarri eftir leikinn í gær. „Hann hefur bætt varnarleik sinn mikið sem og líkamlegt
ástand. Síðasta tímabil var erfitt
fyrir hann vegna alvarlegra meiðsla.
Hvað tæknilega hlutann varðar
er hann mjög góður leikmaður en
núna er frammistaða Barkley heilsteyptari.“
Barkley er farinn að sýna sömu
takta og gerðu hann að einum mest
spennandi unga leikmanninum
í bransanum. Kraftur og hreysti í
bland við góða boltameðferð urðu
til þess að honum var jafnan líkt við
Paul Gascoigne.
Barkley sló í gegn tímabilið 201314 þegar Everton var nálægt því að

tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu. Hann lék sinn fyrsta landsleik
haustið 2013 og var í enska hópnum
sem fór á HM 2014.
Einhvers staðar á leiðinni staðnaði Barkley. Hann missti sæti sitt í
enska landsliðinu og óskaði eftir
sölu frá Everton. Meiðsli settu líka
stórt strik í reikninginn og hann
missti nánast heilt tímabil úr.
En Barkley er ekki lengur gleymdur og grafinn. Hann er í stóru hlutverki hjá Chelsea sem hefur byrjað
tímabilið betur en flestir þorðu að
vona. Þegar tíu umferðir eru búnar
er Chelsea í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 24 stig, tveimur
stigum á eftir toppliði Liverpool.
Þá er Barkley kominn aftur í
enska landsliðið og byrjaði leikina
gegn Króatíu og Spáni í Þjóðadeildinni og spilaði vel.
ingvithor@frettabladid.is
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Sonja fékk stökk nefnt eftir sér
Fimleikakonan unga og efnilega Sonja Margrét Ólafsdóttir á núna æfingu nefnda eftir sér. Hún framkvæmdi
hana í fyrsta sinn, og fyrst allra, á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í Doha í Katar á laugardaginn.
FIMLEIKAR Sonja Margrét Ólafsdóttir stimplaði sig heldur betur
inn á sínu fyrsta heimsmeistaramóti
í áhaldafimleikum.
Í undanúrslitunum á HM í Doha
í Katar á laugardaginn framkvæmdi
hún æfingu sem hefur ekki áður
verið framkvæmd á stórmóti í fimleikum.
Eins og venjan er þegar slíkt gerist
fékk Sonja æfinguna nefnda eftir
sér. Í dómarabókinni heitir þessi
æfing núna Ólafsdóttir. Einn annar
keppandi afrekaði þetta í fyrradag;
Simone Biles, sennilega skærasta
stjarna fimleikaheimsins.
„Þetta var æðisleg tilfinning, bara
einstök,“ sagði Sonja eftir undanúrslitin á laugardaginn.
„Það var frábært að fara niður af
pallinum eftir að hafa lent stökkinu og sjá stelpurnar svo glaðar og
fá knús.“
Sonja segist hafa undirbúið æfinguna í dágóðan tíma.
„Já, samt ekkert rosalega lengi.
Eða jú,“ sagði Sonja og hló. „Ég var
stressuð í heilan dag en ég á ekki að
vera það því í 99% tilvika negli ég
þetta stökk. Ég var byrjuð að efast
um mig sem ég þurfti ekki að gera
því ég lenti þessu fullkomlega á
mótinu,“ bætti hún við.
Sonja var einn þriggja nýliða í
íslenska kvennaliðinu ásamt Margréti Leu Kristinsdóttur og Thelmu
Aðalsteinsdóttur. Auk þeirra voru
Agnes Suto og Dominiqua Alma
Belányi í kvennaliðinu. Ísland átti
síðast lið á HM í áhaldafimleikum í
Árósum í Danmörku fyrir tólf árum.

Luis Suárez fagnar einu þriggja
marka sinna gegn Real Madrid.
NORDICPHOTOS/GETTY

Þrenna Suárez
í El Clásico

Íslenska kvennaliðið eftir undanúrslitin á heimsmeistaramótinu á laugardaginn. MYND/FIMLEIKASAMBAND ÍSLANDS

Ég var byrjuð að
efast um mig sem ég
þurfti ekki að gera því ég
lenti þessu fullkomlega.
Sonja Margrét Ólafsdóttir

Ísland hafnaði í 19. sæti í liðakeppninni með samtals 137.629 stig
og komst ekki áfram í úrslit.
Agnes náði bestum árangri
íslensku keppendanna í fjölþraut.
Hún fékk 46.765 stig og endaði í
52. sæti. Thelma varð í 61. sæti með

45.332 stig og Sonja í 78. sæti með
42.864 stig. Áðurnefnd Biles varð
efst með 60.965 stig. Hún þurfti
að leggjast inn á sjúkrahús vegna
nýrnasteina fyrir undanúrslitin en
lét það ekki á sig fá.
ingvithor@frettabladid.is

FÓTBOLTI Nýbakaði faðirinn Luis
Suárez skoraði þrennu þegar Barcelona rúllaði yfir Real Madrid, 5-1,
í El Clásico í gær. Lionel Messi lék
ekki með Barcelona vegna meiðsla
en Suárez sá til þess að hans var ekki
saknað. Barcelona hefur nú leikið 42
deildarleiki á Nývangi í röð án þess
að tapa.
Philippe Coutinho kom Barcelona yfir á 11. mínútu og eftir hálftíma leik bætti Suárez öðru marki
við úr vítaspyrnu. Marcelo minnkaði muninn í upphafi seinni hálfleiks en Börsungar skoruðu þrjú
síðustu mörk leiksins; Suárez tvö
og Arturo Vidal eitt.
Real Madrid hefur ekki unnið í
fimm deildarleikjum og nær öruggt
er að Julen Lopetegui verði rekinn
út starfi knattspyrnustjóra Evrópumeistaranna. Antonio Conte
þykir líklegastur til að taka við Real
Madrid. – iþs

Er bíllinn tilbúinn
fyrir kuldann í vetur?

TUDOR

ðþjónust
ra

a

H

alltaf öruggt start
eftir kaldar nætur.

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

Við mælum
rafgeyma og
skiptum um.
#ÓMETIÚG§Bt3WLttTLPSSJJT

+PLÚS

Það getur verið
mikil harka í
bandarískum
fótbolta, líkt og
sjá má á þessari mynd.

Einherjar
lögðu Fálka
Íslenska liðið Einherjar, sem leikur bandarískan fótbolta, vann góðan 50-0 sigur á þýska liðinu Cologne
Falcons um helgina. Næsti leikur Einherja fer fram
þann 3. nóvember gegn Tyresö Royal Crowns.

Leikmaður Einherja heldur á knettinum, umkringdur bæði samherjum sínum og andstæðingum frá Þýskalandi.

Leikmaður
Einherja tekur
af sér hjálminn.
FRÉTTABLAÐIÐ/

Klappstýrur léku listir sínar þegar hlé var gert á leiknum við mikla hrifningu.

SIGTRYGGUR ARI
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Fellibylurinn Sandy gekk
á land í Bandaríkjunum
Mannskæðasti Atlantshafsfellibylur ársins 2012 gekk á land á þessum degi í New Jersey í
Bandaríkjunum fyrir sex árum. Kostaði 233 lífið og olli milljarðatjóni. Sumir segja Sandy
hafa tryggt Barack Obama sigur á Mitt Romney í bandarísku forsetakosningunum.

Franskir hermenn ganga á land í Egyptalandi. NORDICPHOTOS/AFP

Þ ETTA G E R Ð I ST : 2 9. O KTÓ B E R 1 9 5 6

Súesdeilan hefst með innrás
Ísraela í Egyptaland
Ísraelski herinn réðst inn á Sínaískaga í Egyptalandi á þessum
degi árið 1956. Innrásin markaði upphaf Súesdeilunnar.
Átökin áttu eftir að standa yfir í níu daga og náðu Ísraelar að
vinna Sínaískagann af Egyptum. Þeir héldu skaganum fram í
mars. Alls létust 172 ísraelskir hermenn, allt að 3.000 egypskir
hermenn, tíu franskir, sextán breskir og um 1.000 almennir
borgarar í átökunum.
Íslensku dagblöðin greindu frá innrásinni á forsíðu. „Ástandið í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs hefur þótt svo alvarlegt, að öllum bandarískum þegnum sem þar dveljast var á
sunnudaginn ráðlagt að halda heim nema þeir hefðu knýjandi
ástæður til að vera um kyrrt,“ sagði meðal annars í frétt Þjóðviljans. Að auki sagði að mikil hætta væri á því að árásin myndi
marka upphaf nýrrar styrjaldar í Palestínu.
„Til þessara aðgerða hefði verið gripið vegna síendurtekinna árása Egypta á samgönguleiðir í Ísrael, í nánd við
landamæri ríkjanna. – Seinustu fréttir frá Ísrael herma svo, að
ísralskar og egypzkar hersveitir hafi lent í bardögum skammt
innan egypzku landamæranna, en heimildarmönnum Reuters
ber ekki saman um hversu langt innan landamæranna,“ sagði
svo í Morgunblaðinu.
Í tímanum sagði að framsóknin væri afar hröð og ekki hefði
frést af neinni mótspyrnu. „Ísraelsmenn segjast gera þetta í
hefndarskyni fyrir árásir Egypta. Árás þessi sé nauðsynleg til
að eyðileggja bækistöðvar egypzkra víkingasveita á Sinaí-skaganum.“ – þea

Merkisatburðir
1665 Portúgalskir hermenn
hálshöggva Anton fyrsta
Kongókonung.
1787 Don Giovanni, ópera
Mozarts, er frumsýnd í Prag.
1863 Fulltrúar átján ríkja
koma saman í Genf og
stofna Alþjóðaráð Rauða
krossins.
1888 Níu ríki undirrita
sáttmála í Konstantínópel
um siglingar í gegnum
Súesskurðinn.
1901 Leon Czolgosz, sem
myrti William McKinley
Bandaríkjaforseta, er tekinn
af lífi.
1914 Ottómanveldið hefur
þátttöku í fyrri heimsstyrjöldinni.
1919 Fyrsta tölublað Alþýðublaðsins kemur út.
1922 Rekstur dvalarheimilis hefst í Grund við Kaplaskjólsveg í Reykjavík.
1922 Viktor Emmanúel
þriðji Ítalíukonungur gerir
Benito Mussolini að forsætisráðherra.
1923 Lýðveldið Tyrkland er
stofnað eftir fall Ottómanveldisins.
1925 Einnar og tveggja

H

itabeltislægðin Sandy
myndaðist á Karíbahafi þann 22. október
2012 og átti eftir að slá
allnokkur met. Tveimur dögum síðar varð
Sandy að fyrsta stigs fellibyl og gekk á
land á Jamaíka. Þótt miðja bylsins hafi
ekki gengið yfir eyjuna Hispanjólu
fylgdi storminum um 500 mm úrkoma
á eynni og fórust rúmlega 100 á Haítí í
aurskriðum og flóðum í kjölfarið.
Stormurinn hélt síðan í átt að Kúbu
sem annars stigs fellibylur og olli
gríðarlegu tjóni. Þaðan fór stormurinn
að Bahamaeyjum og upp með austurströnd Bandaríkjanna. Sandy átti hins
vegar eftir að valda mestu tjóni þegar
stormurinn gekk á land í New Jersey á
þessum degi fyrir sex árum.
Þegar stormurinn kom á land í Bandaríkjunum mældist loftþrýstingur 940
millibör, sem var met fyrir Atlantshafsstorm er hafði staðið í rúm 70 ár. Sjávarflóðin í New York náðu rúmum fjórum
metrum og var þannig annað áratugagamalt met slegið.
Alls heimti Sandy líf 253 einstaklinga.
Þar af fórust flestir í Bandaríkjunum, eða
131, og næstflestir á Haítí, 104. Talið er
að eignatjónið sem stormurinn olli hafi
numið um 66 milljörðum bandaríkjadala, andvirði um átta billjóna króna, og
varð langmestur hluti tjónsins í Bandaríkjunum.
Þegar stormurinn reið yfir voru Bandaríkjamenn á fullu að undirbúa sig undir
forsetakosningar þar sem Barack Obama
freistaði þess að ná endurkjöri og atti
kappi við Repúblikanann Mitt Romney.
Ýmsir höfðu spáð því að Romney myndi

Sandy olli gríðarlegu tjóni á eignum þegar stormurinn gekk yfir. NORDICPHOTOS/GETTY

hafa betur í þessum slag en allt kom fyrir
ekki. Síðan þá hafa spekingar vestan hafs
velt því fyrir sér hvort Sandy hafi tryggt
Obama sigur, en hlé var gert á kosningabaráttunni og Obama vakti athygli fyrir
vasklega framgöngu í kjölfar stormsins.

Skoðanakannanir sýndu að um 80 prósent voru hrifin af viðbrögðum forsetans.
Þegar stormurinn gekk á land hafði Romney mælst með forskot í könnunum en
það breyttist um leið og storminn lægði.
thorgnyr@frettabladid.is

Handsprengja á þingi

krónu peningar eru settir í
umferð.
1929 Svarti þriðjudagurinn
á Wall Street.
1960 Cassius Clay, síðar
Muhammad Ali, vinnur sinn
fyrsta sigur sem atvinnumaður í hnefaleikum.
1969 Tölvur tengjast í fyrsta
sinn yfir ARPANET, forvera
veraldarvefsins.
1994 Francisco Martin
Duran skýtur nærri þrjátíu
sinnum að Hvíta húsinu í
Bandaríkjunum.
1998 Fellibylurinn Mitch
gengur á land í Hondúras.
1998 Eldsvoði á næturklúbbi í Gautaborg kostar
63 lífið.
2002 Eldsvoði í verslun í
Ho Chi Minh borg kostar 60
lífið.
2004 Al Jazeera sýnir
myndband í fyrsta sinn þar
sem Osama bin Laden játar
ábyrgð sína á árásunum 11.
september 2001.
2012 Fellibylurinn Sandy
gengur á land í Bandaríkjunum.
2015 Kína tilkynnir um lok
einsbarnsstefnunnar.

Hér má sjá David Ben-Gurion, þáverandi forsætisráðherra Ísraels, særðan á Ziv-sjúkrahúsinu í Jerúsalem eftir að handsprengju var varpað inn á ísraelska þingið á þessum degi árið 1957. Fimm aðrir ráðherrar særðust. NORDICPHOTOS/GETTY

Bónus kveður
plastburðarpokann!
Bónus hættir sölu á
plastburðarpokum
og hefur tekið inn
lífniðurbrjótanlega
burðarpoka sem leys
plastpokana af hólmi.

Af því tilefni bjóðum við
viðskiptavinum okkar

100.000

fjölnota burðarpoka
án endurgjalds.

Opnunartími í Bónus:"      #            
Bónus Smáratorgi:"      #         !! 4. nóvember !!!
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ÞRAUTIR

Mánudagur
Sunnan 3-8
og skúrir eða
él. Þurrt og
bjart veður
á Norður- og
Austurlandi.
Hiti 0 til 5 stig.
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Gunnar Björnsson

Hilmir Freyr Heimisson (2271)
átti leik gegn Collin Colbow
(2131) á alþjóðlegu unglingamóti í fyrradag.

Hvítur á leik.

20. Hb5! Bxb5 21. axb5 Hxb5
22. Hxa5 Hxa5 23. g3 og hvítur
vann skömmu síðar. Hilmir
Freyr er efstur á mótinu með
3½ vinning eftir fjórar umferðir.
Símon Þórhallsson hefur 2
vinninga.
www.skak.is: Lokastaða íslensku keppendanna á Mön.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.


















Pondus
Karl! HVað
er að
gerast hér?

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD



LÓÐRÉTT
1. íþrótt
2. skoðun
3. tækifæri
4. vatt
7. útleggja
9. nærvera
12. sólbaka
14. fuglahljóð
16. stefna

LÁRÉTT: 1. hálfs, 5. ála, 6. nú, 8. signet, 10. tt, 11.
árs, 12. svik, 13. krói, 15. kolsúr, 17. patta.
LÓÐRÉTT: 1. hástökk, 2. álit, 3. lag, 4. sneri, 7.
útskýra, 9. návist, 12. sóla, 14. rop, 16. út.

Skák

LÁRÉTT
1. helminga
5. árkvísla
6. nudda
8. innsigli
10. tveir eins
11. tímabils
12. bellibrögð
13. barnhró
15. gallsúr
17. snáða

Eftir Frode Øverli

Rannveig!?
Ertu komin
heim svona
snemma?

Þú áttir ekki að sjá þetta! Ég
keypti kynþokkafull nærföt
handa þér og hún Heiða úr
búðinni kom til að sýna mér
hvernig þau líta út.

Þið notið sirka
sömu stærðina.

VelÞá hellti hún
kominn í
upp á kaffi,
fíraði upp í Meistaravöfflujárninu og deildina!
þakkaði Heiðu
fyrir hjálpina.

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Gelgjan
Síðumúla 34 • 108 Reykjavík
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

Mundir þú eftir að
bursta og skola í
morgun?

Ertu í alvörunni að
safna í dónött? Jebb.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Og þú ert ekki
með neinn
móral yfir
því?

Yfir
hverju?

Að herma
eftir mér!

Palli er líka
að safna
skeggi...

... síðustu
þrjú árin.

Ég gæti
kært
þig fyrir
höfundarréttarbrot.

Tannlæknar
mæla með
GUM
tannvörum

Barnalán

Fæst í næsta
apóteki og helstu
stórmörkuðum

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

GEISP
Hættu!

www.artasan.is

Þetta er allt í
hausnum á þér.
Mamma!
Enginn getur látið
Hannes er að geispa
þig geispa.
viljandi svo ég
geispi!

GEISP!

29. OKTÓBER 2018

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

29. OKTÓBER 2018
Viðburðir
Hvað? Frankenstein – National
Theatre Live
Hvenær? 20.00
Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Mögnuð uppsetning breska Þjóðleikhússins á Frankenstein. Óskarsverðlaunaleikstjórinn Danny
Boyle leikstýrir, Johnny Lee Miller
fer með hlutverk Victors Frankenstein og Benedict Cumberbatch
er í hlutverki sköpunarverks Dr.
Frankenstein.
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Sólveig Aðalsteinsdóttir, Þór Vigfússon og Hildur Bjarnadóttir.

In cinemas from

October 22
BENEDICT
CUMBERBATCH

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19

Hvað? Haraldur Jónsson – Róf
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstöðum
Yfirlitssýning á verkum Haraldar
Jónssonar sem dregur fram sérstöðu listamannsins í listalífinu.

Lof mér að falla (ENG SUB) ................ 17:30
Mæri // Border (ICE SUB) ..................... 17:50
Hinn seki//The Guilty (ENG SUB) .... 18:00
Dywizjon 303 (ENG SUB)..................... 20:00
Hinn seki//Den skyldige (ICE SUB) 20:00

Hvað? Vaki þjóð – Ævi og störf Þorsteins Valdimarssonar
Hvenær? 16.00
Hvar? Bókasafni Kópavogs
Bókasafn Kópavogs heldur sýningu
á aldarminningu Þorsteins Valdimarssonar skálds um ævi hans og
störf.

National Theatre Live - Breska Þjóðleikhúsið

Frankenstein-BC as beast (NO SUB) 20:00
Mæri // Border (ENG SUB) .................. 22:00
Útey 22. júlí (ICE SUB) .......................... 22:15

Mandy (ENGLISH-NO SUBTITLES)..............22:20

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

FRÍSTUNDAHEIMILI
OG FÉLAGSMIÐSTÖÐVAR
REYKJAVÍKURBORGAR

Hvað? Den skyldige / The Guilty í Bíó
Paradís – almennar sýningar
Hvenær? 18.00
Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Danskur þriller eins og þeir gerast
bestir! Lögreglumaðurinn Asger
Holm er kominn í skrifstofudjobb
við að svara símtölum í neyðarlínuna. Dag einn fær hann símtal frá
konu sem hefur verið rænt og það
reynir á taugar hins fyrrverandi
rannsóknarlögreglumanns þegar
slóðin virðist teygja sig dýpra í
glæp sem hann óraði ekki fyrir.
Hvað? Kanakokteillinn 2018
Hvenær? 17.00
Hvar? Hörpu
Nató efnir til ráðstefnu um gjöreyðingarvopn (þó ekki sín eigin) í
Reykjavík. Af því tilefni efna Samtök hernaðarandstæðinga til sögusýningar á torginu fyrir framan
Hörpu. Öllu friðelskandi fólki er
boðið til sýningaropnunarinnar.
Léttar veitingar. Skjólgóður klæðnaður tilskilinn.
Hvað? Þorgrímur Þráinsson í Hraunvallaskóla
Hvenær? 20.00
Hvar? Hraunvallaskóli
Þorgrímur flytur fyrirlestur um
hvatningu til að standa sig frábærlega í lífinu, bera ábyrgð á eigin
vegferð, setja sér markmið, hjálpa
hvert öðru, sýna samkennd og
huga að litlu hlutunum dagsdaglega sem breyta lífi okkar. Léttar
veitingar og allir foreldrar og forráðamenn hjartanlega velkomnir.
Hvað? Bókmenntakvöld: „Læknum
rofið land, ljóðin heiðrum dýr …"
Hvenær? 20.00
Hvar? Bókasafni Akraness
Sigurbjörg Þrastardóttir stýrir
dagskrá og eftirfarandi höfundar
lesa úr verkum sínum: Bjarni M.
Bjarnason: Læknishúsið, Sólveig
Jónsdóttir: Heiður, Þórarinn Eldjárn: Vammfirring og Ljóðpundari,
Sigurbjörg Þrastardóttir: Hryggdýr,
Þórunn Jarla Valdimarsdóttir:
Skúli fógeti, Bubbi Morthens: Rof.

ÉG VINN
MIKILVÆGASTA
STARF Í HEIMI
,,Starﬁð er fyrst og fremst skemmtilegt út af
börnunum. Það er yndislegt að vinna með þessum
snillingum sem gefa mér svo mikið. Að undirbúa börn fyrir
framtíðina er það mikilvægasta í heimi. Þau eru mínir bestu
vinnufélagar. Þetta er uppáhaldsvinnustaðurinn minn
og hér hef ég eignast fullt af góðum vinum.“
Kristófer Nökkvi Sigurðsson, forstöðumaður
frístundaheimilisins Draumalands

LANGAR ÞIG AÐ VINNA MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS?
Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar óska eftir fólki til starfa

Sýningar
Hvað? Stafrófssýning / Alphabet
Exhibition
Hvenær? 12.00
Hvar? Borgarbókasafnið Tryggvagötu
Myndskreytirinn og fjöllistakonan
Sólveig Eva sýnir stafrófsteikningar
í myndasöguhringnum á 2. hæð í
Borgarbókasafninu Grófinni.
Hvað? Litur: Skissa II
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsinu
Listamennirnir sem sýna vísa í
ólíkar áttir, í sögu málaralistar,
efnafræði, táknkerfi, skynjun
og jafnvel húsamálun. Á meðal
listamanna eru Ívar Valgarðsson,

Við leitum að skapandi fólki með margvísleg áhugamál, reynslu og bakgrunn. Fólki sem
hefur brennandi áhuga á að vinna með börnum og unglingum og móta með þeim fjölbreytt
og skemmtilegt frístundastarf.
Frístundaheimilin eru starfrækt við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar eftir að hefðbundnum
skóladegi lýkur. Á frístundaheimilunum eru 6−9 ára börn. Þá eru 24 félagsmiðstöðvar í
borginni og þangað sækja 10−16 ára börn og unglingar frístundastarf eftir skóla og fram
á kvöld. Í boði eru störf með sveigjanlegum vinnutíma í öllum hverfum borgarinnar.
Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

JONNY
LEE MILLER

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

DANNY BOYLE’S SMASH-HIT PRODUCTION

BY NICK DEAR, BASED ON THE NOVEL BY MARY SHELLEY

A production from

★★★★★
‘a hell of a
production’
The Times

Photography (Benedict Cumberbatch and Jonny Lee Miller) by Claire Nicholson

MÁNUDAGUR
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MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ

Mánudagur

UM LAND ALLT
KL. 19:25

Kristján Már Unnarsson heimsækir listamanninn Pál Guðmundsson á
ƮƑƭŞĺǄĚƑǛŠƭŁŒƑĿŠĳĺîĲîǄîŒĿĔŞĿŒŕîîƥĺǋĳŕĿ
OƮƙîĲĚŕŕĿȦgĿƙƥîǄĚƑŒĺîŠƙƮƑƭŞĺǄĚƑǛŠƭŁŒƑĿŠĳĺîĲîǄîŒĿĔŞĿŒŕîîƥĺǋĳŕĿ
ĺĚĿŞƙƏĚŒŒƥĿƑ
ūĳŠïƥƥƮƑƭĺŕŏŬĔĲĉƑĿŠƙĚŞĺĚĿŞƙƏĚŒŒƥĿƑ
ǋŒŏîŞŵĳŠƭĔȦ
ƥŬŠŕĿƙƥîƑŞĚŠŠƙĉŒŏîƙƥŁƏǋŒŏîŞŵĳŠƭĔȦ
ĚƑîĔċǋĳĳŏîƙƥ
qĚĔƙƥƭĔŠĿŠĳĿċîŒĺŏîƑŕîĚƑîĔċǋĳĳŏîƙƥ
ƙƥƙŒŵƎƭŠîƑūĳ
ƭƎƎîĔƙƥîĔîĲǋƑĿƑ¡ïŕƥĿŕŕĿƙƥƙŒŵƎƭŠîƑūĳ
til að varðveita verk hans á Húsafelli.

Magnað
ð

mánudagskvöld
skvöld
Fáðu þér áskrift á stod2.is
s

GRAND DESIGNS
KL. 20:05

¹ŵĲĲūĳĲƑîŞƮƑƙƥĚĲŠƭŕĚĳĿƑĺŵŠŠƭŠîƑƏĉƥƥĿƑƏîƑƙĚŞĲǋŕĳƙƥĚƑŞĚĔ
ƙƥŬƑŒūƙƥŕĚĳƭŞĚŠēƭƑċŬƥƭŞïĺĚĿŞĿŕƭŞĲŬŕŒƙȦ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.20 Strákarnir
07.45 The Middle
08.10 The Mindy Project
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.40 Grand Designs
10.35 Project Runway
11.20 Gulli byggir
11.45 Sendiráð Íslands
12.10 Óupplýst lögreglumál
Vandaðir íslenskir þættir í umsjón Helgu Arnardóttur. Hér
beinir Helga sjónum sínum að
óupplýstum glæpum á Íslandi.
Fjölbreytt mál verða tekin fyrir í
þáttunum s.s. morð, bankarán og
brunar. Rætt er við aðstandendur,
lögreglu og rannsóknarfólk í þáttunum til að varpa ljósi á málin.
Þetta eru þættir sem enginn ætti
að láta fram hjá sér fara.
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
15.50 My Monkey Baby
16.40 Friends
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag
19.05 Sportpakkinn Íþróttafréttamenn fara yfir það helsta úr
heimi íþróttanna.
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Um land allt
20.05 Grand Designs Glæsilegir
og frábærir þættir þar sem fylgst
er með stórkostlegum endurbótum á heimilum. Oftar en ekki
er fókusinn á nútímahönnun,
orkunýtni, hvernig á að hámarka
nýtingu á plássi og útsýni.
20.55 Manifest
21.40 Magnum P.I
22.25 The Deuce
23.25 60 Minutes
00.10 Cardinal
00.55 Blindspot
01.40 The Art Of More
02.25 Peaky Blinders
03.25 Peaky Blinders
04.25 The Tunnel
05.15 The Tunnel
06.05 Bones

19.00 Anger Management
19.25 Curb Your Enthusiasm
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.35 Legends of Tomorrow
22.20 Famous In love
23.05 Stelpurnar
23.30 Flash
01.05 Supernatural
01.50 Curb Your Enthusiasm
02.30 Seinfeld
02.55 Friends
03.20 Tónlist

13.05 Battle of the Sexes
15.05 Carrie Pilby
16.40 So B. It Dramatísk mynd frá
2016 um Heidi DeMuth sem hefur
alist upp við þær óvenjulegu
aðstæður að hún þekkir engan úr
fjölskyldu sinni aðra en móður
sína sem er heilabiluð og getur
ekki upplýst hana um neitt.
18.20 Battle of the Sexes
20.20 Carrie Pilby Gráglettin gamanmynd um hina nítján ára Carrie
Pilby, afburðagáfaða stúlku sem
hefur lagt alla áherslu á nám og er
nýútskrifuð úr Harvard-háskóla.
Hún reynir að komast til botns í því
hvað snýr upp og niður í heiminum,
og hugleiðir siðferði, sambönd,
kynlíf og það að fara út úr íbúðinni
í New York, en hún treystir fáum og
sér hræsnara í hverju horni.
22.00 Sleepless
23.35 Rudderless
01.20 The Gunman
03.15 Sleepless

STÖÐ 2 SPORT

MANIFEST
KL. 20:55

GŕƭĳǮǨǮĲƑïqūŠƥĚĳūǜƭĳĲěŕîĳĿŠƭŁîŠēîƑŁŒŏƭŠƭŞŕĚŠēĿƑĚĲƥĿƑŬǄĚŠŏƭ
ŞĿŒŕîŬŒǋƑƑĔŁŕūĲƥĿȦŞĚĔîŠĲîƑƏĚĳîƑŠĿƑƭƎƎŕĿĲĔƭîĔĚĿŠƙŠūŒŒƭƑƑî
ŒŕƭŒŒƭƥŁŞîŬŒǋƑƑĔƥŵŕēƭîĔƙƥîŠēĚŠēƭƑƏĚĿƑƑîƏïîĲƏîƑƙĚŞƏîĔĲîŠŠƙƥ
ĺǄūƑŒĿƥîŠĳƭƑŠěƥĚƥƭƑîĲǜƭĳǄěŕĿŠŠĿŁǛŞŞïƑȦ

MAGNUM P.I.

STÖÐ 2 SPORT 2

KL. 21:40

¬ŒĚŞŞƥĿŕĚĳĿƑĲƑîŞĺîŕēƙƏĉƥƥĿƑƏîƑ
ƙĚŞĳƑŁŠūĳĺîƙîƑĚƑƭŁĲǋƑĿƑƑƮŞĿ
ĚŠēîċǋĳĳĔĿƑïƙîŞŠĚĲŠēƭŞ
ƙƎĉŏîƑîƏïƥƥƭŞƙĚŞƙŕŬĳƭƑĉŒĿŕĚĳî
ŁĳĚĳŠïŠŁƭŠēîïƑîƥƭĳŠƭŞȦ

08.35 Napoli - Roma
10.15 SPAL - Frosinone
11.55 Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns
14.15 LA Rams - Green Bay Packers
16.35 Formúla 1: Mexíkó - Kappakstur
18.55 Football League Show
19.25 Lazio - Inter
21.30 Barcelona - Real Madrid
23.10 Burnley - Chelsea

THE DEUCE
KL. 22:25

'ŏîƑǛƑūĳƥŵĲĲƏĉƥƥĿƑƭŞƭƎƎĳîŠĳ
ŒŕïŞĿĔŠîĔîƑĿŠƙŁsĚǅÞūƑŒï
ïƥƥƭŠēîïƑîƥƭĳŠƭŞȦ¬ŒĚŞŞƥĿŕĚĳūĳ
ŒƑîƙƙîŠēĿƙĚƑŁîƮƑƙŞĿĔŏƭO~Ȧ
©2018 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Ofﬁce, Inc.

Allt þetta og meira til
á aðeins 9.990 kr.

09.40 Valur - KR
11.20 Domino's körfuboltakvöld
13.00 Barcelona - Real Madrid
14.40 Getafe - Real Betis
16.20 Manchester United - Everton
18.00 Messan
18.55 Spænsku mörkin
19.25 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur 2018/2019
19.50 Tottenham - Manchester
City
22.00 Football League Show
22.30 Middlesbrough - Derby

stod2.is

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.00 Strumparnir
07.25 Ævintýraferðin
07.37 Hvellur keppnisbíll
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og litli
08.13 Tindur
08.23 K3
08.34 Mæja býfluga
08.46 Skoppa og Skrítla enn út
um hvippinn og hvappinn
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Rasmus Klumpur
10.55 Lalli
11.00 Strumparnir
11.25 Ævintýraferðin
11.37 Hvellur keppnisbíll
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Stóri og litli
12.13 Tindur
12.23 K3
12.34 Mæja býfluga
12.46 Skoppa og Skrítla enn út
um hvippinn og hvappinn
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Rasmus Klumpur
14.55 Lalli
15.00 Strumparnir
15.25 Ævintýraferðin
15.37 Hvellur keppnisbíll
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Stóri og litli
16.13 Tindur
16.23 K3
16.34 Mæja býfluga
16.46 Skoppa og Skrítla
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Rasmus Klumpur
18.55 Lalli
19.00 Syngdu

Mörgæs
Mörgæsirnar
æssiir
irn
rrn
nar frá Madag
Madagaskar,
d askar
09.24, 13.24 og 17.24

GOLFSTÖÐIN
08.00Sanderson Farms Championship
11.00Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship
15.00PGA Highlights
15.55World Golf Championship
20.55PGA Highlights
21.50Sanderson Farms Championship

RÚV
12.55 HM í fimleikum
15.05 Úr Gullkistu RÚV: Út og
suður
15.35 Úr Gullkistu RÚV: Af
fingrum fram
16.15 Ljósmyndari ársins
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Klaufabárðarnir
18.08 Veistu hvað ég elska þig
mikið?
18.19 Millý spyr
18.26 Ronja ræningjadóttir
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Saga Danmerkur - Lýðræðið
þungbæra
21.05 Brestir
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Í saumana á Shakespeare Hugh Bonneville
23.15 Ditte & Louise
23.45 Kastljós
00.00 Menningin
00.10 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 The Late Late Show
10.15 Síminn + Spotify
12.05 Everybody Loves Raymond
12.25 King of Queens
12.45 How I Met Your Mother
13.10 Dr. Phil
13.55 90210
14.40 9JKL
15.05 Black-ish
15.30 Will & Grace
15.50 Smakk í Japan
16.25 Everybody Loves Raymond
16.45 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 Gordon Ramsay's 24 Hours
to Hell & Back
21.00 Hawaii Five-0
21.50 Condor
22.40 The Affair
23.40 The Tonight Show
01.10 CSI
01.55 Instinct
02.40 FBI
03.30 Code Black
04.15 The Chi
05.10 Síminn + Spotify

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

FM 102,9 Lindin

Q pic
ictu
ctu
ture
re
e

Q style

Q sma
m rt

Samsung QE75Q7F

55" 299.900,65" 419.900,75" 690.000,-

20%
afsláttur af
soundbar þegar
keypt er Samsung
sjónvarp

Samsung QLED
QL
is Quantum dot based TV

Samsung QE75Q7F

Þegar þú velur Samsung sjónvarp,
velur þú tækni og gæði til framtíðar
N 60
NU
6 25

N 74
NU
7445
45

NU80
NU
8045
80
4
45

20%

20%

20%

afsláttur af
soundbar þegar
keypt er Samsung
sjónvarp

afsláttur af
soundbar þegar
keypt er Samsung
sjónvarp

afsláttur af
soundbar þegar
keypt er Samsung
sjónvarp

UHD
UH
D 4K
K - PQI
Q 130
00 - Sm
Smar
artt TV
ar

U D 4K
UH
K - PQ
QII 180
800
0 - Sm
S arrt TV
T

43" 104.900,-

43" 129.900,-

Prem
Pr
emiu
em
iu
um UH
U D 4K - Sma
m rtt TV
PQ
QI 2
26
600 - HDR
D 100
0 0
10
1
0 bitta sk
skjá
kjá
járr

50" 119.900,-

50" 149.900,-

55" 219.900,-

55" 129.900,-

55" 159.900,-

65" 309.900,-

65" 189.900,-

65" 239.900,-

75" 429.900,-

Samsung myndvinnsla byggir á örgjörvanum. 1.3 GHz Quad Core örgjörvinn gerir Samsung SMART TV þrisvar sinnum hraðari en venjulegt
sjónvarpstæki og gerir þér kleift að mæta flóknari vinnslu, hraðari vef og fljótari ræsingu. Er Quad Core í þínu tæki?

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15

ormsson
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Hópurinn sem stóð að sýningunni var að vonum þreyttur þegar sýningu
lauk enda búið að undirbúa viðburðinn lengi. MYND/GRÉTAR BIRGISSON

Stúlkur og
stælgæjar
Eitt svalasta partí ársins fór fram í Gamla
bíói á föstudag þegar Inklaw frumsýndi
nýja vetrarlínu sína og Reykjavík Ink fagnaði
10 ára starfsafmæli með tónleikum.

Inklaw
nir
drengir irsGe
Guðjón bert
Ró
son og
son.
Elmars

Kóngurinn
á
Reykjavík In
k,
Chip Baskin
. Ótrúlegur flúrari.
Þobbi, Christel og Egill Ploder sem fékk loks að kynnast því að vinna í fótbolta daginn áður.

Nökkvi Fjal
ar,
til hægri, ge
tur
ekki hætt að
br
osa
eftir að lið
hans Arsena
l
byrjaði að vi
nna fótbolta
leiki. Merki
leg staðreyn
d.
Honum fin
nst Alex
Iwobi frábæ
r leikmaður.

MÁNUDAGUR

29. OKTÓBER 2018
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Drottningin á Reykjavík Ink, Linda Mjöll Hafþórsdóttir, var að sjálfsögðu mætt.

Vatnskælar á frábæru verði

25-35%
Afsláttur
Leður og svart var áberandi á
göngum Gamla bíós.






R a uð ag

Keyptann og eigðann
Ekkert mánaðargjald
Lítið viðhald
Sjá nánar á
heimasíðu Kælitækni
www.kaelitaekni.is

erði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 ·

k aelit

Daníel Þór og Orri spekingslegir við
barinn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Tanja, Egill Halldórs og Lína Birgitta.

a ek n
i.is

Okkar þekking nýtist þér

vfs.is

Verkfæri

– á októbertilbo
októbertilboði
oðii

Borð fyrir sagir
Öflugt og sterkt borð frá Ryobi.
Hraðtengi fyrir snögga
uppsetningu og fljótan flutning.

NÝTT

Lengjanlegar stuðnings stoðir
(framlengingar) á hliðum.
Vnr. RB 5133001817

Geirungssög
sög 18V
18V

TILBOÐ 14.900 KR.

Með laser fyrir nákvæma
skurði á 45° stillanlegum halla.
Getur skorið allt að 315 sinnum
í gegnum 50x100mm timbur
með lithium + 5,0 Ah rafhlöðum
RB18L50.

ÁÐUR 17.90
17.900 KR.

Kemur án rafhlaðna og
hleðslutækis.
Vnr. RB 5133003597

TILBOÐ 46.900 KR.
ÁÐUR 54.900 KR.

18V
Verkfærasett
tt

Bitahaldari fylgir.
lgir.
Kemur án rafhlaðna
fhlaðn
na
og hleðslutækis.
ækis.

Frábært 18V verkfærasett:
verkfæra
asett
ettt:
' !"&,
'$ #/
'.#/
' .#
'"/*%" +
+ 

!+ 
Vnr. RB 5133003579

TILBOÐ 58.900 KR.

Herslulykill
yk
kill 18V
18V
V
1/2” Herslulykill
ill se
sem
em skilar
400Nm fyrir erfiðustu
rfiðus
stu verkefnin.

Vnr. RB 5133002436
300243
36

Borvél
Bo
orv
vé
él 18V
18V
18

TILBOÐ
Ð 15.9
15.900
900
0K
KR.
R.
Áður 19.590 k
kr.

Öflug
g hle
hleðsluborvél
eðs
sluborvél
é m
með
eð
eð
höggi,
13mm
högg
gi, 50Nm
50
0Nm með
m 13m
3mm
patrónu.
patró
ónu.
Kemur
Kem
ur í tösku
tö
ösku
u með
2 stk
k 2,0Ah
2,0
0A
Ah Lithium+
Lithium+
rafhlöðum
rafhl
öðum
m auk
k hleðslutækis.
Vnr. RB
R 5133003342
513
5
3300
03342

ÁÐUR
UR 74
74.990
990 KR
KR.

TILBOÐ
TIL
LBO
OÐ
Ð 25.90
2
25.900
900
0 KR
K
KR.
R.
ÁÐUR
ÁÐU
UR 2
29.
29.900
.900 KR.
R.

V E R K FÆ R A S A L A N

S Í Ð U M Ú L A 9 , R E Y K J AV Í K

DALSHRAUNI 13, HAFNARFIRÐI

DALSBRAUT 1, AKUREYRI

S: 560 8888
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www.husgagnahollin.is

AF OP

TAX Gerir orð
Fey
FREE Tinu
að sínum

Björgvin Franz kann alveg ágætlega við sig bakvið tjöldin en verkið fæddist í Harvardskólanum fræga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Allar vörur á
taxfree tilboði*

Björgvin Franz
Gíslason er í fyrsta
sinn í leikstjórastól, í
sýningunni Flóttinn
frá Nótnaheimum,
sem hann og lögfræðingurinn Ólafur
Reynir skrifuðu.
Allir 3. bekkingar í
Reykjavík hafa fengið boð á sýninguna.

É
* Taxfree tilboðið gildir af öllum vörum nema vörum frá
IITTALA og SKOVBY og jafngildir 19,35% afslætti.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði.
Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100

g segi eins og Tina Fey,
stórgrínisti og fyrsti
yfirmaður hjá SNL. Hún
segir að listin við að vera
stjórnandi sé að ráða
hæfileikaríkasta fólkið
og fara frá. Ég fór eftir þessu ráði
og réð stórkostlegt fólk í kringum
mig og reyndi svo að halda utan
um verkið,“ segir Björgvin Franz
Gíslason en hann settist í fyrsta sinn
leikstjórastólinn, í sýningunni Flóttinn frá Nótnaheimum sem sýnd er
í Hörpu.
Allir þriðjubekkingar í Reykjavík
hafa fengið boð um að sjá sýninguna en sex sýningar eru búnar. „Við
trúum ekki stemningunni sem næst
í salinn. Krakkarnir tryllast alveg og
taka virkan þátt,“ segir hann glaður.
Björgvin skrifaði verkið ásamt Ólafi
Reyni Guðmundssyni lögfræðingi.

Tina Fey, einhve
r fyndnasta
kona heims og aða
lhöfundur
Saturday Night Liv
e þáttanna. NORDICPHOTO
S/G
ETTY

Björgvin Franz vonar að sýningarnar fari í almenna sölu svo fleiri geti notið.

Flóttinn frá
Nótnaheimum
Leikarar: Unnur Birna Björnsdóttir og Orri Huginn Ágústsson.
Leikstjóri: Björgvin Franz Gíslason.
Leikgerð: Björgvin Franz Gíslason
og Ólafur Reynir Guðmundsson.
„Þetta byrjaði sem verkefni hjá
Ólafi þegar hann var að læra í Harvard. Hann er líka tónlistarmaður
og langaði að gera verkefni þar
sem börn fá alvöru innsýn í tónlist
og læra hvernig á að vinna fallega
saman. Nótur eru ólíkar eins og
mannfólkið. Inn í þetta kemur herra
taktur sem heldur takti í heiminum.
Sér til þess að sólin rísi og setjist og
gefur taktinn fyrir daginn.“
Sýningin fjallar um nótuna Fröken Fa sem hefur sungið sama tóninn
í árhundruð í hinum ýmsu tónverkum. Einn daginn fær hún nóg.

Hún ákveður að stinga af úr Nótnaheimum til að ferðast og geta sungið
sinn eigin tón, alein. Herra Taktur
ákveður líka að stinga af þar sem
honum finnst enginn vera í takt við
hann lengur. Ákvörðun þeirra hefur
þó alvarlegar afleiðingar. Aflýsa
þarf öllum tónleikum, taktur samfélagsins fer úr skorðum og mikið
hættuástand skapast.
Smám saman átta þau sig á alvarleika gjörða sinna og ákveða að
koma öðrum nótum, sem einnig
hafa stungið af, aftur til Nótnaheima. Til þess að svo megi verða
þurfa þau aðstoð frá áhorfendum
en vonandi er ekki of seint að fá alla
til að vinna fallega saman í hljómþýðum takti við umhverfi sitt.
„Þetta hefur heppnast vel og er
fallegur boðskapur. Þetta hefur
reynt töluvert á en samt er ég bara
með tvo leikara í sýningunni svo ég
get ekki ímyndað mér hvernig er að
gera stór verk með 30 dönsurum og
leikurum og svo framvegis.“
benediktboas@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Hrekkjavökupartýið
byrjar hjá okkur í Partýbúðinni Skeifunni

- Hrrrryyyyllilegar vörur á báðum hæðum. Þorir þú að kíkja ?
KVÖLDOPN
UN
fim, föst og la
ug
báðar hrekkjav
ökuhelgarn

ar

Opnunartímar:
Lau 27. okt. 10-21
Sun 28.okt. 11-15
Mán-mið 29.-31.okt. frá 10-18
Fim 1. nóv. 10-21
Föst 2. nóv. 10-21
Laug 3. nóv. 10-21
Sun 4. nóv. frá 11-15

ATH! Seljum þurrís
laug 27. okt, föst 2. nóv og laug 3. nóv!

Vöruúrvalið er á facebook

&ĂǆĂĨĞŶŝϭϭͻ^şŵŝϱϯϰϬϱϯϰ

Sendum á landsbyggðina

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

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800
Ritstjórn 512 5801 ritstjorn@frettabladid.is

BAKÞANK AR
Þórarins
Þórarinssonar

Hrekkjavakning

H

ópefli elur á hatri og
sundrungu og er skýrasta
dæmið um að vegurinn til
vítis er frá fyrsta skrefi varðaður
góðum áformum.
Flokkshollusta er fyrirtaksdæmi
um hversu mannfjandsamlegt
og hugsjónalaust hópefli er í eðli
sínu. Sjálfstæðisflokkurinn og
Vinstri græn eru saman í ríkisstjórn, þið vitið?
Hópeflisdagar eru annað ömurlegt dæmi enda ógnvekjandi
hversu auðvelt er að láta mannkyn
virkra í athugasemdum troða sig
út af rjómabollum einn daginn,
gefa blóm, éta sér til óbóta af
söltuðu kjöti eða graðga í sig
hlandleginni skötu.
Hrekkjavakan er eini heilbrigði
hópeflisdagurinn vegna þess að
hún er alvöru karnival sem ruglar
bæði öfgahægribullurnar sem og
ringlaðan rétttrúnaðinn til vinstri.
Þetta er fjölþjóðleg gleði þar
sem heiðni og kaþólska renna
saman, rétt eins og sósíalisminn
og kapítalisminn; múgurinn kallar
eftir ölmusu, í ákveðnum hótunartón og þeir sem lúra á gæðunum
kasta gúmmelaðinu, endurgjaldslaust, yfir lýðinn.
Á hrekkjavökunni fer allt
skemmtilega liðið, sem kúgandi
eingyðistrúarbrögðin fordæma,
á kreik. Vampírur, nornir, mórar
og skottur taka völdin og allir
fá að vera með vegna þess að
þegar maður er í dulargervi getur
enginn dæmt mann fyrir húðlit,
kynhneigð, umframkíló, trú eða
stjórnmálaskoðun.
Við fáum frelsi til þess að vera
við sjálf með því að vera ekki við
sjálf og er ekki líklegt að manni líði
betur, til dæmis sem raðmorðingja
með hvíta grímu og búrhníf frekar
en í gervi hugsjónalauss komma í
köflóttri skyrtu eða réttþenkjandi
fasista í jakkafötum?

Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

