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HEILBRIGÐISMÁL Justyna Gotthardt, 
eini pólskumælandi talmeina-
fræðingurinn hér á landi, fær ekki 
fullgilt starfsleyfi frá Landlækni af 
því að íslenskir talmeinafræðingar 
vilja hvorki né geta veitt Landlækni 
umsögn um tungumálakunnáttu 
hennar. Af þessu leiðir að börn af 
pólskum uppruna fá talþjálfun á 
móðurmáli sínu ekki niðurgreidda 
hjá Sjúkratryggingum Íslands.

Justyna fékk tímabundið starfsleyfi 
sem talmeinafræðingur frá Landlækni 
í mars 2016. Í bréfi frá Landlækni var 
þess getið að til að öðlast varanlegt 
leyfi þyrfti hún að skila inn með-
mælum frá vinnuveitanda um að 
tungumálakunnátta hennar teljist 
viðunandi svo að öryggi og hags-
munir sjúklinga séu tryggðir en um er 
að ræða skilyrði samkvæmt reglugerð 
um viðurkenningu á faglegri mennt-

un og hæfi heilbrigðisstarfsmanna frá 
öðrum EES-ríkjum.

Justyna fékk ekki slíka umsögn 
enda engum til að dreifa sem getur 

gefið umsögn um tungumálakunnáttu 
hennar. Justyna fékk þó endurnýjun á 
tímabundna starfsleyfinu um ár í við-
bót, með fyrirvara um téða umsögn 
sem vantaði enn. Fjórum mánuðum 
síðar var starfsleyfi hennar hins vegar 
afturkallað og vísað til þess að hún 
hefði fengið endurnýjun fyrir mistök.

„Enginn talmeinafræðingur vildi 
hafa mig í verknámi, sem er skiljan-
legt því við störfum alls ekki með 

sama tungumálið,“ segir Justyna. Aug-
ljóst sé að umrætt skilyrði hafi enga 
þýðingu í sínu tilviki þar sem hún 
sinni eingöngu pólskum börnum.

„Að heyra af stöðu Justynu, 
hvetur mig mjög til að greiða úr og 
leysa vanda hennar og annarra sem 
sinna mikilvægri þjónustu við börn 
af erlendum uppruna,“ segir Lilja 
Alfreðsdóttir, mennta- og menningar-
málaráðherra. – aá / sjá síðu 6

Fær ekki leyfi til að þjálfa börn á pólsku
Eini talmeinafræðingurinn hér á landi sem veitir börnum af pólskum uppruna talþjálfun á móðurmálinu fær ekki starfsleyfi frá Land-
lækni. Umsagnar yfirmanns um tungumálakunnáttu krafist. Forsenda niðurgreiðslu frá Sjúkratryggingum að hún hafi starfsleyfi.

Justyna  
Gotthardt.

 Mínútu þögn til minningar um þá sem fóru of snemma. Það var magnþrungin stund á þyrlupalli bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi í gær þar sem árleg minningarathöfn um fórnar-
lömb umferðarslysa var haldin. Viðbragðsaðilar og aðstandendur stóðu hlið við hlið. Í lok október höfðu 1.564 einstaklingar látist í umferðarslysum hér á landi frá 1915.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

REYKJAVÍK Kostnaður Reykjavíkur-
borgar við að gera upp Alliance-
húsið að Grandagarði 2 nam 106 
milljónum króna. Borgin keypti 
húsið á 350 milljónir árið 2012 en 
hefur síðan þá haft afar hóflegar 
leigutekjur af því.

Vigdís Hauksdóttir gagnrýnir lús-
arleiguna og segir 

hróplegt ósam-
ræmi í því hversu 
m i k i ð  h æ r ra 
v e r ð  b o r g i n 

greiði í leigu en 
hún tekur sjálf í 
leigu fyrir hús-

næði í sinni 
eigu. – smj /  

sjá síðu 4

Borgin gaf gæði 
með lúsarleigu



Veður

Suðaustan 8-15 og dálítil væta við 
S- og V-ströndina, en annars mun 
hægari og léttskýjað. Hiti 1 til 9 stig, 
hlýjast syðst.  SJÁ SÍÐU 20

Veður

Öflugur Milwaukee mótor skilar
14000 til 24000 strokum á mínútu. 
REDLINK™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 29.900 kr. (án rafhlöðu)

Öflugur Milwaukee mótor ski
14000 til 24000 strokum á mín
REDLINK™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee® M18™ rafhlöðu

Verð 29.900 kr. (án rafhlöðu

M18 FCOT
Alvöru hjámiðja  
frá Milwaukee 

vfs.is

Mótmæltu röskun á grafarró

GEIRFINNSMÁL Andri Árnason lög-
maður hefur verið settur ríkislög-
maður í bótamálum þeirra sem 
sýknaðir voru á dögunum um aðild 
að hvarfi Guðmundar og Geirfinns 
Einarssona, vegna vanhæfis Einars 
Karls Hallvarðssonar. Hallvarður 
Einvarðsson, faðir Einars Karls var 
vararíkissaksóknari þegar rannsókn 
á Guðmundar- og Geirfinnsmálum 
hófst í Reykjavík í kringum ára-
mótin 1975-76. Hann kom mjög svo 
að rannsókn málana, var viðstaddur 
bæði formlegar og óformlegar yfir-
heyrslur yfir sakborningum og sótti 
dómþing vegna málsins fyrir hönd 
ákæruvaldsins í sakadómi Reykja-
víkur.

Hann var skipaður rannsóknar-
lögreglustjóri ríkisins árið 1977 
og lét af því starfi þegar hann var 
skipaður ríkissaksóknari árið 1986. 
Sævar Marínó kvartaði ítrekað undir 
framgöngu Hallvarðs meðan málin 
voru til rannsóknar. Sagði hann Hall-
varð meðal annars hafa hótað sér því 
að láta hann týnast í amerísku fang-
elsi játaði hann ekki sakir í málinu. 
Einnig hafi Hallvarður hótað því að 
henda Sævari í sjóinn til að reyna 
vatnshræðslu hans. Við rannsókn á 
ætluðu harðræði við rannsókn máls-
ins sem fram fór á árinu 1979, hafði 
Hallvarður bæði stöðu vitnis og sak-
bornings. Hallvarður Einvarðsson 
lést í desember 2016.

Í kjölfar sýknudóms Hæstaréttar 
í síðasta mánuði skipaði forsætis-
ráðherra Kristrúnu Heimisdóttur 
til að leiða sáttanefnd og leita sátta 
milli ríkisins og hina sýknuðu. Mun 
það hafa valdið nokkrum ruglingi 
að Katrín skyldi einnig setja Andra 
Árnason sem ad hoc ríkislögmann 

vegna málsins og ríkið þannig komið 
með tvo forystumenn fyrir sig í bóta-
viðræðurnar.

„Ríkislögmaður vinnur að mál-
inu með sáttanefndinni þar sem 
hún hefur ekki umboð lögum sam-
kvæmt til að semja um greiðslu bóta 
úr ríkissjóði. Það umboð er formlega 
hjá ríkislögmanni,“ segir Katrín Jak-
obsdóttir, forsætisráðherra og bætir 
við: „vegna vanhæfis Einars Karls, 
setti ég Andra Árnason lögmann 

fyrir hann sem fulltrúa í nefndinni.“ 
Katrín segir Andra hafa verið valinn 
vegna mikillar reynslu á þessu sviði. 
Vanhæfi Einars Karls hafi legið fyrir 
frá öndverðu og ekki verið umdeilt 
af hálfu neins.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur formaður sátta-
nefndar átt óformleg samtöl við 
flesta hlutaðeigandi en formlega eru 
viðræður um bætur skammt á veg 
komnar. adalheidur@frettabladid.is

Ríkislögmaður víkur 
sæti vegna föður síns
Einar Karl Hallvarðsson er vanhæfur til að fjalla um bætur í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálum. Faðir hans var lykilmaður í rannsókninni á 8. áratugnum. 
Andri Árnason hefur verið settur ríkislögmaður í hans stað vegna málsins. 

Einar Karl Hallvarðsson ríkislögmaður er vanhæfur í málinu vegna föður síns 
sem kom að rannsókn málsins á 8. áratugnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Andri  
Árnason  
lögmaður.

Katrín  
Jakobsdóttir  
forsætisráðherra.

REYKJAVÍK Forsætisnefnd felldi á 
fundi sínum í liðinni viku tillögu 
Sönnu Magdalenu Mörtudóttur um 
að dregið sé í sæti á fundum borgar-
stjórnar.

Á fundum borgarstjórnar hafa 
fulltrúar flokka yfirleitt setið í 
hnapp. Á Alþingi er sá hátturinn 
hafður á að í upphafi hvers þings 
er hlutað um sæti þingmanna og 
ræður tilviljun sætaskipan.

Í greinargerð tillögunnar, sem 
upphaflega var lögð fyrir í sept-
ember, segir að slíkt gæti ýtt undir 
góðan starfsanda innan borgar-
stjórnar. Um tilraunaverkefni yrði 
að ræða og stæði það yfir fram að 
áramótum og yrði síðan kannað að 
því loknu hvort þessi skipan ætti að 
vera varanleg.

Á fundi forsætisnefndar í október 
var skrifstofu borgarstjóra falið að 
kanna hug kjörinna fulltrúa til til-
lögunnar. Sú umsögn var lögð fyrir 
fundinn og tekið mið af því þegar 
tillagan var felld. – jóe

Hlutun sæta 
borgarfulltrúa 
ekki samþykkt

ELDSVOÐI Eftir að logað hafði í 
iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði í 
yfir fjörutíu klukkustundir tókst 
slökkviliðinu á höfuðborgarsvæð-
inu loks að ráða endanlega niður-
lögum eldsins í gær. Eyðileggingin 
í húsnæðinu við Hvaleyrarbraut 
er algjör. Þrír bílar og lyftari eyði-
lögðust líka.

Veður og aðstæður torvelduðu 
slökkvistarf en gert var ráð fyrir 
því að lögreglan fengi vettvanginn 
afhentan í gærkvöldi. – smj

Eldurinn loks 
slökktur í gær

ALÞINGI Samtök um bíllausan lífstíl 
(SUBL) leggja til að bann við leik á 
vegum verði fellt úr frumvarpi til 
nýrra umferðarlaga áður en það 
verður samþykkt. Þetta kemur fram 
í umsögn félagsins við frumvarpið.

Í fimmtu grein frumvarpsins 
segir að eigi megi vera að leik á vegi 
þannig að til óþæginda verði fyrir 
umferð. Ákvæðið er samhljóða 
sjöttu grein núgildandi laga.

„Áður en Reykjavík var skilgreind 
út frá ferðum fólks í bifreiðum var 
göturýmið það öruggt að börn gátu 
verið að leik þar án þess að eiga á 
hættu að verða undir bifreiðum,“ 
segir í umsögn SUBL.

Samtökin telja sjálfsagt að leikið 
sé á vegum séu þeir nægilega öruggir 
til þess. Því ætti að fella greinina út 
svo að borgarland, og vegir þar með 
taldir, geti verið hannað með leiki í 
huga. – jóe

Telja að götur 
séu öruggar 
fyrir leik barnaSanna Magda-

lena Mörtudóttir, 
borgarfulltrúi 
Sósíalista.

 Vinir Víkurgarðs komu saman í hinum forna kirkjugarði í gær til að mótmæla 
fyrirhuguðum framkvæmdum á reitnum. Hluti afkomenda þeirra sem þar hvíla 
lásu upp nöfn 600 einstaklinga sem voru grafnir þar.  Verktakinn ítrekar að til 
standi að byggja á Landsímareit en ekki í garðinum sjálfum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fleiri myndir frá mótmælunum er að finna á +Plús-
síðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS
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Fáðu þér nýjan Kia og 
kíktu strax í pakkann
Nú er rétti tíminn til að tryggja sér nýjan Kia því veglegur kaupauki fylgir völdum 
bílum. Þú getur valið stútfullan vetrarpakka af aukabúnaði eða spennandi ferðapakka 
með gjafabréfi út í heim. Þá fá allir sem kaupa nýjan bíl frá Kia 50.000 kr. gjafabréf í 
Smáralind og allt að 50.000 kr. aukalega með því að snúa Lukkustýrinu.

Kynntu þér málið á pakkadagar.kia.is

Verð frá 4.750.777 kr.
Vetrar- eða ferðapakki fylgir, verðmæti allt að 350.000 kr.

Kia Optima PHEV

Kynntu þér alla bílana á
pakkadagar.kia.is

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Kia Optima Plug-in Hybrid Sparneytinn tengiltvinnbíll, 
54 km drægni á rafmagni 

og kemst allt að 976 km á 
fullum tanki og hleðslu. 

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland



Frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, tók til máls á fundinum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Ómar Ragnarsson var þungur á brún meðan nöfnin voru lesin upp. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Á annað hundrað manns mættu á mótmælin og hlýddu á upplestur á nöfnum þeirra sem grafnir voru í Víkurgarði á fyrri hluta 19. aldar. Um sex hundruð nöfn voru lesin upp. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Vinir Víkurgarðs 
mótmæltu raski
Fyrrverandi forseti var meðal þeirra sem mótmæltu fram-
kvæmdum í hinum forna Víkurgarði. Hluti afkomenda þeirra 
sem þar hvíla lásu upp nöfn einstaklinga sem þar eru grafnir. 
Framkvæmdir á Landsímareitnum voru stöðvaðar í liðinni viku 
eftir að kistuleifar komu úr jörðu. Verktakar segja að ekki sé 
verið að byggja í Víkurgarði heldur á Landsímareitnum. Það hafi 
staðið til síðan 1987 og mótmælin því tilefnislaus með öllu.

+PLÚS

Minjastofnun stöðvaði framkvæmdir í liðinni viku vegna líkkistufundar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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4 DRIFSTILLINGAR.

CHEROKEE
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ÖRFÁIR BÍLAR EFTIR Á GAMLA GENGINU

KIRKJAN Tekjur Hallgrímskirkju af 
seldum ferðum upp í útsýnispall 
kirkjuturnsins námu rúmlega 279 
milljónum króna á síðasta ári. Það er 
aukning um ríflega 17 prósent milli 
ára en líkt og Fréttablaðið greindi 
frá í fyrra voru tekjur af útsýnispall-
inum 238 milljónir árið 2016 en það 
var aukning um 77 milljónir milli ára. 
Til samanburðar þá námu tekjur af 
turnferðum 27 milljónum árið 2010. 
Fjölgun ferðamanna hefur skilað sér í 
umtalsverðum tekjum fyrir kirkjuna. 
Hallgrímssókn hefur í raun algjöra 
sérstöðu íslenskra sókna í tekjum 

samkvæmt nýbirtu yfirliti Ríkisend-
urskoðunar yfir ársreikninga sókna 
fyrir árið 2016.

Þar má sjá að heildartekjur Hall-
grímssóknar námu 377 milljónum. 
Þar af voru rúmar 32 milljónir í 
sóknargjöld frá ríkinu, 28,8 milljónir 
í önnur framlög og styrki en mest 
munar um liðinn „aðrar tekjur“ sem 
nemur 301 milljón. Fréttablaðið ósk-
aði eftir sundurliðun á þeim lið frá 
kirkjunni og þar má sjá að tekjur af 
útsýnisturninum eru um 279,3 millj-
ónir, önnur sala nam 21,8 milljónum 
og sala minningarkorta nam 64 þús-

und krónum. Eins og sjá má þénar 
kirkjan ríflega 250 milljónum meira 
en hún fær frá ríkinu í formi sóknar-
gjalda, í styrki og önnur framlög sem 
samtals námu 61 milljón króna. 
Tekjuafgangur Hallgrímssóknar 
nam á síðasta ári 66 milljónum. Ef 
opinberra styrkja nyti ekki við hefði 
kirkjan samt skilað fimm milljóna 
hagnaði á síðasta ári.

Aðgangseyrir að turninum er í dag 
1.000 krónur fyrir fullorðna og hefur 
hækkað um hundrað krónur milli 
ára, en gjaldið fyrir börn 6-16 ára er 
óbreytt í hundrað krónum.

„Það er mjög ánægjulegt að 
Hallgrímskirkja skuli hafa tekjur 
af turni og fleiru til að geta staðið 
undir rekstri kirkjunnar auk við-
halds sem hefur verið gríðarlega 
kostnaðarsamt á undanförnum 
árum,“ segir Sigrún Hjálmarsdóttir, 
framkvæmdastjóri Hallgrímskirkju. 
Hún segir ekki enn sjá fyrir endann á 
framkvæmdum þar sem fram undan 
sé enn frekara viðhald, viðgerðir og 
endurnýjun.

„Að auki er unnið að því að greiða 
niður lán vegna viðgerðar sem lauk 
árið 2008.“ – smj

Mætti reka kirkjuna með hagnaði bara með tekjum af turninum

Hallgrímskirkja gæti rekið sig með 
hagnaði bara á tekjum af turninum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VIÐSKIPTI Samkaup hefur gengið 
frá kaupum á tólf verslunum Baskó 
á höfuðborgarsvæðinu, þar á meðal 
verslanir undir merkjum Iceland og 
valdar verslanir þar sem nú eru reknar 
10-11 verslanir. Samkeppniseftirlitið 
hefur lagt blessun sína yfir kaupin.

Fréttablaðið greindi frá kaupunum 
í júlí síðastliðnum þegar samrunatil-
kynning sem Samkaup sendi Sam-
keppniseftirlitinu í júní var birt á vef 
eftirlitsins.

Ómar Valdimarsson, forstjóri Sam-
kaupa, telur að viðskiptin séu heilla-
skref fyrir neytendur og muni auka 
samkeppni.

Kaupin ná til 10-11 verslana í Lág-
múla, Grímsbæ, Hjarðarhaga, Lauga-
læk, Borgartúni og Hafnarfirði, versl-
anir Iceland í Glæsibæ, Engihjalla, 
Vesturbergi og Arnarbakka auk 
háskólaverslana í HÍ og HR.

„Það má búast við töluverðum 
breytingum á verslununum sem við 
munum skýra frá síðar,“ segir Gunn-
ar Egill Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
verslunarsviðs Samkaupa.  

„Það er samt ljóst að öllu starfsfólki 
verður boðin áfram vinna hjá Sam-
kaupum,“ segir Gunnar Egill í frétta-
tilkynningu vegna málsins. – smj

Samkaup boðar 
breytingar

10-11 verslun Lágmúli er ein þeirra 
sem Samkaup hefur keypt. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

REYKJAVÍK Reykjavíkurborg greiddi 
106 milljónir króna fyrir að láta gera 
Alliance-húsið svokallaða  upp að 
utan. Borgin keypti húsið að Granda-
garði 2  af félagi athafnakonunnar 
Ingunnar Wernersdóttur árið 2012 
á 350 milljónir. Nýverið var tilkynnt 
um sölu á húsinu og byggingarrétti á 
lóðinni í kring á 900 milljónir. Borg-
arfulltrúi gagnrýnir hagstæð leigukjör 
í húsinu og segir borgina hafa verið að 
gefa frá sér gæði.

Sögusafnið og veitingahúsið 
Matur og drykkur eru með starfsemi 
í húsinu, þar er einnig Norðurljósa-
sýning og nokkrir listamenn hafa 
haft aðstöðu á efri hæðum hússins. 
Húsið er selt með núverandi leigu-
samningum en þeir voru birtir með 
gögnum málsins í borgarráði. Þeir 
afhjúpa kostakjör leigjenda undan-
farin ár. 

Fjórir leigjendur eru að nokkrum 
rýmum á efri hæð en stærð þeirra er 
ekki tilgreind. Samkvæmt samning-
unum, sem undirritaðir voru í nóv-
ember 2012 og tóku gildi 1. janúar 
2013, greiddu listamennirnir aðeins 
15 þúsund krónur á mánuði í leigu. 
Meðal leigjenda að tveimur rýmum, 
bæði persónulega og í gegnum Gjörn-
ingaklúbbinn, er Sigrún Inga Hrólfs-
dóttir. Hún er dóttir Hrólfs Jónssonar, 
sem var þáverandi skrifstofustjóri 
skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar 
hjá Reykjavíkurborg. Skrifstofunnar 
sem gerði samningana.

Samkvæmt svari borgarinnar við 
fyrirspurn Fréttablaðsins voru allir 
þessir leigjendur til staðar í húsinu 
þegar borgin keypti það og enginn 

þeirra greiddi leigu. Fréttablaðið 
spurði hvernig þessi leiguupphæð 
var ákvörðuð á sínum tíma en fékk 
aðeins þau svör að leiguupphæðin 
hafi verið samkomulag milli aðila.

Kjörin eru ekki síður hagstæð á 
tveimur stærri rýmum hússins. Félag-
ið Bismarck ehf. leigir samkvæmt 
leigusamningi 444 fermetra byggingu 
að norðanverðu við aðalbygginguna á 
400 þúsund krónur á mánuði, eða um 
900 krónur fermetrann.

Sögusafnið Perlunni ehf. leigir svo 
alla 1. hæðina, alls 725,6 fermetra á 
580.480 krónur, eða um 800 krónur 
fermetrann. Í öllum leigusamning-
unum er kveðið á um að upphæðir 
breytast með vísitölu til hækkunar 
eða lækkunar mánaðarlega. Hafa 
tölurnar því hækkað lítillega frá 
undirritun.

Frá ársbyrjun 2013 hefur borgin 
því haft rúma milljón í leigutekjur 
af Grandagarði 2 á mánuði eða alls 
rúmar 72 milljónir á tímabilinu sem 
duga skammt upp í útlagðan kostnað 
við að gera upp húsið.

Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi 
Miðflokksins, hefur sjálf lagt fram 
fyrirspurn um húsið í borgarráði og 
segir ljóst að ekki sé allt með felldu.

„Ekki frekar en í öðrum verkefnum 

borgarinnar að undanförnu. Það er 
með ólíkindum að borgin sé sem 
leigusali að gera samninga á miklu 
hagstæðari kjörum en hún sjálf leigir 
húsnæði, á, til dæmis í Borgartúni,“ 
segir Vigdís.

Ljóst er að fermetraleiguverðið 
í Alliance-húsinu hefur verið enn 
lægra en til dæmis í Mathöllinni á 
Hlemmi, sem þó hefur sætt gagnrýni 
eftir fjárútlát borgarinnar.

„Þetta er svo úr takti við allt sem 
gengur og gerist,“ segir Vigdís um 
Alliance-húsið.

„Borgin er beinlínis að gefa frá sér 
gæði, takmarkaða auðlind, á fyrstu 
og annarri hæð þessa húss. Að leigja 
svona á innan við þúsund krónur 
fermetrann, fólk mun verða brjálað.“ 
mikael@frettabladid.is

Borgin hafi gefið frá sér gæði 
með lúsarleigu við Grandagarð
Eftir að borgin keypti Alliance-húsið að Grandagarði 2 á 350 milljónir árið 2012 voru 106 milljónir settar 
í að gera það upp að utan. Frá ársbyrjun 2013 hafa leigjendur í húsinu fengið kostakjör hjá borginni. Einn 
leigjenda dóttir þáverandi skrifstofustjóra hjá borginni. Vigdís Hauksdóttir segir leiguna úr öllum takti.

Grandagarður 2 verður seldur á 900 milljónir en borgin hefur haft hóflegar leigutekjur af húsunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Vigdís  
Hauksdóttir.

Gunnar Egill 
Sigurðsson.
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Veldu Panodil® 
sem hentar þér!
Verkjastillandi og hitalækkandi
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Til inntöku. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.
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MENNTAMÁL „Það ætti í rauninni allt 
að vinna með mér. Ég hef bæði rétta 
menntun, mikla starfsreynslu í Pól-
landi og öll leyfi og réttindi frá pólsk-
um yfirvöldum, Þar að auki er mjög 
mikil þörf fyrir þessa þjónustu hér 
á Íslandi,“ segir Justyna Gotthardt, 
eini talmeinafræðingur landsins sem 
veitir börnum af pólskum uppruna 
talþjálfun á eigin móðurmáli, en fær 
ekki starfsréttindi hér á landi. Auk 
sérmenntunar í talmeinafræðum er 
Justyna með meistaragráðu í pólsku. 
Hún hefur sérstakt leyfi frá pólskum 
yfirvöldum til að veita þjónustu til 
Pólverja sem búsettir eru utan Pól-
lands, þar á meðal á Íslandi. Mennta-
málaráðuneytið hefur veitt henni 
réttindi til að starfa sem kennari en 
Justyna er skólastjóri pólska skólans.

Justyna kærði synjun Landlæknis 
um varanlegt starfsleyfi til velferðar-
ráðuneytisins, sem staðfesti ákvörð-
un Landlæknis. Justyna hefur nú 
kvartað til umboðsmanns Alþingis 
vegna málsins og bíður niðurstöðu 
hans. 

Aðspurð segir Justyna talþjálfun 
á móðurmálinu mjög mikilvæga. 
„Ég hef fengið börn til mín sem eru 
í rauninni alls ekki talandi vegna 
þess að þau hafa ekki fengið við-
eigandi aðstoð á pólsku en því 
betur sem börnunum gengur með 
sitt eigið móðurmál, því betur mun 
þeim ganga að læra íslenskuna,“ segir 
Justyna og undirstrikar að pólskan sé 
algjör undirstaða fyrir annað tungu-
mál þeirra; íslenskuna. Hún nefnir 
einnig tengda þjónustu sem hún 
veiti eins og málþroskapróf sem 
mikilvægt sé að börnin taki á eigin 
móðurmáli. Hún segir mikið til sín 
leitað af skólum og leikskólum þegar 

komið er í óefni og allir orðnir ráða-
lausir.

Justyna segist bæði reið og döpur 
vegna þessa áhuga- og viljaleysis 
Landlæknis og ráðuneytisins gagn-
vart þeirri þjónustu sem hún veitir 
börnum með pólskan uppruna. Hún 
segist hins vegar vita til fleiri dæma 

um viðhorf til pólskra starfsréttinda.
„Það er ekki bara ég í þessum 

vandræðum heldur skilst mér að 
aðrar starfstéttir hafi líka lent í vand-
ræðum með að fá starfsréttindi sín 
viðurkennd hér,“ segir Justyna og 
nefnir bæði námsráðgjafa, sálfræð-
inga og sjúkraþjálfara sem hún hafi 
heyrt um.

Pólski skólinn varð 10 ára í síðasta 
mánuði og heimsótti Lilja Alfreðs-
dóttir menntamálaráðherra þá skól-
ann í fylgd Önnu Zalewska, mennta-
málaráðherra Póllands.

„Meðal þess sem ég ræddi þá við 
Önnu var einmitt að efla móður-

málsmenntun pólskra barna enda 
góður grunnur í móðurmáli mikil-
væg undirstaða fyrir annað nám, 
ekki síst í íslensku,“ segir Lilja og 
bætir við: „Þess vegna eru þessar 
fregnir af stöðu Justynu mikil hvatn-
ing fyrir mig til að greiða úr og leysa 
hennar vanda og annarra sem sinna 
mikilvægri þjónustu við börn ef 
erlendum uppruna.“

Lagafrumvarp er í undirbúningi í 
ráðuneyti Lilju um viðurkenningu 
á menntun og hæfi til að starfa hér 
á landi. Lilja segir að staða Justynu 
ætti að breytast verði frumvarpið að 
lögum. adalheidur@frettabladid.is 

Er reið yfir áhugaleysi kerfisins 
um börn af pólskum uppruna 
Justyna Gotthardt sem veitir börnum með pólskan uppruna talþjálfun fær ekki starfsleyfi hér sem tal-
meinafræðingur. Landlæknir krefst umsagnar yfirmanns um tungumálakunnáttu. Skjólstæðingar hennar 
fá enga niðurgreiðslu frá Sjúkratryggingum nema hún hafi starfsleyfi. Hún tekur þá skerðingu á sjálfa sig. 

Justyna Gotthardt tekur pólsk börn í talþjálfun og greiningar á skrifstofu sinni í Garðabæ. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ég hef fengið börn 

til mín sem eru ekki 

talandi því þau hafa ekki 

fengið aðstoð á pólsku. 

Justyna Gotthardt talmeinafræðingur

Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

BRETLAND Að skipta um hest í miðri 
á mun ekki gera útgöngu Breta úr 
Evrópusambandinu (ESB) auð-
veldari. Þetta segir Theresa May, 
forsætisráðherra Bretlands og for-
maður Íhaldsflokksins.

Hart hefur verið sótt að May síðan 
hún kynnti drög að útgöngusamn-
ingi Breta við ESB. Útgönguráðherra 
ríkisstjórnar hennar, Dominic Raab, 
sagði meðal annars af sér eftir að 
drögin lágu fyrir og hið sama gerði 

eftirlauna- og vinnumálaráðherra 
hennar.

Þá hefur hluti flokkssystkina 
hennar kallað eftir því að kosið 

verði um vantraust á forsætisráð-
herrann. Til að til slíkrar atkvæða-
greiðslu komi þurfa minnst 48 þing-
menn flokksins að senda svokallaðri 
1922-nefnd Íhaldsflokksins bréf þar 
sem kallað er eftir atkvæðagreiðsl-
unni. Enn sem komið er hefur því 
marki ekki verið náð en sagt er frá 
því á BBC að það gæti gerst í dag.

„Þetta hefur verið erfið vika en 
það hefur ekki fengið á mig. Pólitík 
er oft erfið og ég hef verið lengi í 

henni. Næstu sjö dagar munu verða 
afar mikilvægir fyrir framtíð Bret-
lands,“ sagði May í samtali við Sky 
New‘s Ridge í gær.

Í sama viðtali sagði hún að yrði 
vantrauststillaga samþykkt myndi 
það ekki gera samningaviðræður 
við sambandið auðveldari eða 
breyta stöðunni á breska þinginu 
en ólíklegt er talið að nauðsynlegt 
samþykki þingsins fáist vegna fyrir-
liggjandi tillagna. – jóe

Theresa May segir það muni lítt stoða að skipta sér út

Theresa May, forsætisráðherra 
Bretlands. NORDIC PHOTOS/AFP

Næstu sjö dagar 

munu verða afar 

mikilvægir fyrir framtíð Bret-

lands

Theresa May, forsætisráðherra 

DJÚPIVOGUR Hreppsstjórn Djúpa-
vogshrepps synjaði á fundi sínum 
fyrir helgi beiðni Vegagerðar um 
aukna efnistöku úr Svartagilsnámu 
vegna vegagerðar við botn Beru-
fjarðar.

Í bókun hreppsfulltrúa, sem sam-
þykkt var samhljóða, segir að efnis-
taka úr námunni sé langt umfram 
heimildir sem fólust í framkvæmda-
leyfi hreppsins til Vegagerðarinnar. 
Álitamál sé hvort frekari efnistaka 
samræmist aðalskipulagi hreppsins.

„Í ljósi þessa er það ákvörðun 
sveitarstjórnar að framkvæmdaleyfi 
vegna aukinnar efnistöku verði ekki 
veitt að svo stöddu og jafnframt að 
efnistaka úr námu við Svartagilslæk 
verði tafarlaust stöðvuð, sem og 
önnur efnistaka vegna framkvæmd-
arinnar,“ segir þar enn fremur.

Vegagerðin áætlar að búið sé að 
taka 235 þúsund rúmmetra úr nám-
unni og að taka þurfi um 49 þúsund 
rúmmetra til viðbótar. Heimild var 
fyrir töku 210 þúsund rúmmetra. – jóe

Djúpivogur 
synjar frekari 
efnistöku

Í umsókn segir að efnið eigi að nota í 
Berufirði. MYND/ÓLAFUR BJÖRNSSON
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Íslenskt ál um allan heim | nordural.is

Umhverfisvænasta 
ál í heimi
Íslenskt ál verður sífellt eftirsóttara meðal framleiðenda sem  
vilja draga úr kolefnisfótspori vöru sinnar. Hvergi í veröldinni  
er álframleiðsla jafn umhverfisvæn og hér á landi.

Orkan sem álfyrirtæki nota víða um heim er að mestu úr  
óendurnýjanlegum orkugjöfum eins og kolum og jarðgasi  
og framleiðslunni fylgir mikil losun gróðurhúsalofttegunda.  
Á Íslandi losnar allt að tífalt minna af CO2 við orkuframleiðslu.  
Með grænni orku og framúrskarandi framleiðslutækni leggjum  
við mikið af mörkum til að minnka losun CO2 á heimsvísu.



Frá degi til dags

Halldór

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 verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum 
án endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is    HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is    
MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir  kolbrunb@frettabladid.is  LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Kolbrún 
Bergþórsdóttir
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Víst er að 

höfði efni til 

barna eru þau 

tilbúin að 

leggja þó 

nokkuð á sig 

við lesturinn.

 

Við getum 

öll tekið 

virkan þátt í 

því að þróa 

íslenskuna, 

móta hana 

og nýta hana 

á skapandi 

hátt.

Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

Símaveski.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Lilja  
Alfreðsdóttir 
menntamála-
ráðherra

Oft er nauðsynlegt að berjast fyrir því 
sem manni er kært þannig að það 
eyðist ekki og hverfi. Þannig þurfa 
Íslendingar að standa vörð um íslenska 
tungu, vernda hana og hlúa að henni 

svo áfram þyki sjálfsagt að tjá sig á íslensku. Þar hafa 
allir skyldur. Ekki hafa margir rækt þessa skyldu 
sína af jafn miklum krafti og elju og Eiríkur Rögn-
valdsson prófessor sem nýlega hlaut Verðlaun Jón-
asar Hallgrímssonar á degi íslenskrar tungu fyrir hið 
mikilvæga framtak sitt. Í áratugi hefur hann verið 
óþreytandi við að benda á hætturnar sem steðja að 
tungumálinu meðal annars vegna áhrifa frá ensku 
sem er víða ráðandi, ekki síst í tölvu- og tækni-
heimum. Það er ekki eins og orð Eiríks hafi fallið í 
grýtta jörð, á hann hefur verið hlustað og mark á 
honum tekið – þótt hér eigi það við, eins og svo oft 
áður, að ráðamenn hefðu átt að bregðast við mun 
fyrr. Barátta Eiríks á stóran þátt í því að mikilvægum 
áfanga hefur verið náð með samþykkt áætlunar um 
nýja máltækni til að styrkja stöðu íslenskunnar í 
stafrænum heimi.

Ef á að viðhalda íslenskunni þarf að halda að æsku 
landsins efni á þessu fallega máli okkar. Í viðtali hér 
í Fréttablaðinu sagði Eiríkur að það kæmi ekki í hlut 
fagurbókmennta að halda íslenskunni lifandi. Þetta 
er skemmtilega óelítulegt viðhorf og hressilegt, um 
leið og það einkennist af skynsemi og raunsæju 
mati. Eins og Eiríkur benti svo réttilega á í þessu 
sama viðtali verður efni að höfða til barna eigi að 
fá þau til að lesa. Víst er að höfði efni til barna eru 
þau tilbúin að leggja þó nokkuð á sig við lesturinn. 
Ár hvert svolgruðu börn og unglingar þessa lands 
í sig mörg hundruð blaðsíður af Harry Potter og 
fengu aldrei nóg. Í gamla daga höfðu íslensk börn 
slíkt dálæti á íbúum Andabæjar að þau lögðu það 
á sig að lesa textann í dönsku Andrésblöðunum, 
og það af mun meiri áhuga og gleði en þau sýndu 
síðar á skólabekk þegar þeim var gert skylt að læra 
dönskuna.

Börn og unglingar laðast að skemmtilegu og 
spennandi efni. Á degi íslenskrar tungu, síðastliðinn 
föstudag, kynnti verslunin Nexus nýja útgáfu á 
myndasögum á íslensku um sjálfan Batman. Þýðand-
inn Haraldur Hrafn Guðmundsson er á þeirri skoðun 
að ástæða þess að yndislestri barna og unglinga hafi 
hrakað sé að ekki er nægilegt framboð á skemmti-
legu lesefni fyrir þau. Hann leggur sitt af mörkum 
til að bæta úr því. Mögulegt er að Batman komi til 
bjargar, hann ætti allavega að hafa alla burði til þess, 
hafandi heillað umheiminn í áratugi.

Æska landsins á sína uppáhaldsrithöfunda eins og 
sést á vikulegum metsölulista Eymundsson vikurnar 
fyrir jól. Í síðustu viku voru tvær barnabækur í hópi 
tíu vinsælustu bóka landsins, Þitt eigið tímaferðalag 
eftir Ævar Þór Benediktsson sem hefur einstakt lag 
á því að laða börn að bókum og Fíasól gefst aldrei 
upp eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur sem á stóran 
aðdáendahóp meðal barna. Rétta lesefnið er þarna 
greinilega og því ber að halda að æsku landsins.

 Rétta lesefnið

Rafmagnað ruglið …
Þriðji orkupakkinn virkar sem 
hundraðþúsund volta stuðtæki 
í pólitísku dægurþrasi enda jafn 
illskiljanlegur og atómljóð. Þessi 
víravafningur virðist aðallega 
gagnast Miðflokknum og lukku-
riddurum í Sjálfstæðisflokknum. 
Þorri almennings og drjúgur 
hluti þingheims virðist aftur á 
móti hafa takmarkaðan áhuga 
á að greiða úr víraflækjunni. 
Þráhyggjusjúklingar með full-
veldisáráttu sjá Icesave-djöfulinn 
endurgenginn í pakkanum og 
kæra sig síst af öllu um að opna 
hann á 100 ára fullveldisafmælinu 
þótt þeir geti í engu svarað því 
hvernig Íslendingar héldu meintu 
fullveldi eftir að hafa rifið utan af 
fyrsta og öðrum orkupakkanum.
… er eins og þaninn strengur
Fáum er jafn lagið að leika á 
taugar þjóðernissinna en einmitt 
Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni 
sem nú hrópar varnaðarorð gegn 
pakkanum. Hann hófst til pól-
itískra metorða á Icesave-bylgj-
unni og eðlilega til í aðra umferð. 
Honum hefði að vísu verið í lófa 
lagið að semja um undanþágur á 
sínum valdatíma en sýndi þá tak-
markaðan áhuga. Sjálfsagt enn 
eitt dæmið um fádæma framsýni 
og pólitíska snilligáfu formanns 
Miðflokksins sem nú grípur 
tækifærið og tímasprengjuna 
sem orkupakkinn er fyrir þeim 
aragrúa kjósenda sem óttast allt 
sem að utan kemur. Sérstaklega 
frá Brussel. thorarinn@frettabladid.
is
adalheidur@frettabladid.is

Á degi íslenskrar tungu sl. föstudag kynnti ég vit-
undarvakningu um mikilvægi íslenskunnar. Sú ber 
yfirskriftina Áfram íslenska! og er ætlað að minna á 

að þróun og framtíð tungumálsins er á ábyrgð okkar allra. 
Vitundarvakning þessi er liður í fjölþættum aðgerðum 
stjórnvalda til stuðnings íslenskri tungu og fyrsta aðgerðin 
sem tilgreind er í þingsályktunartillögu um að efla íslensku 
sem opinbert mál á Íslandi. Þingsályktunin var samþykkt í 
ríkisstjórn í liðinni viku og verður brátt lögð fram á Alþingi.

Að undanförnu höfum við kynnt ýmsar aðgerðir til 
stuðnings íslenskunni sem meðal annars tengjast útgáfu 
bóka á íslensku, einkareknum fjölmiðlum og máltækni. 
Með þingsályktunartillögunni, og þeim 22 aðgerðum 
sem þar eru tilgreindar, er markmiðið að ná enn þá betur 
utan um það stóra og viðvarandi verkefni stjórnvalda 
að tryggja að íslenska verði áfram notuð á öllum sviðum 
íslensks samfélags. Sérstaða þjóðtungunnar, gildi hennar 
og fjölbreytni er sá grunnur sem vitundarvakningin okkar 
byggir á.

Tíu aðgerðir í þingsályktunartillögunni tengjast íslensku 
menntakerfi með beinum hætti, t.d. aðgerð sem tengist 
því að efla skólabókasöfn og vinna áfram að bættu læsi. 
Íslendingum af erlendum uppruna og erlendum ríkisborg-
urum sem hér búa hefur fjölgað verulega á síðustu árum. 
Við vitum að nemendum sem hafa annað móðurmál en 
íslensku vegnar verr í íslensku skólakerfi og eru líklegri 
til að hverfa frá námi. Því er brýnt að auðvelda aðfluttum 
Íslendingum, á öllum aldri, að ná tökum á íslensku máli. 
Jákvæð umræða og fræðsla í samfélaginu um fjölbreyti-
leika íslenskunnar er sérstaklega mikilvæg fyrir nýja 
málnotendur og eyða þarf fordómum og auka þolinmæði 
gagnvart íslensku með erlendum einkennum. Það verður 
mikilvægur liður í vitundarvakningunni.

Íslenskan er lifandi samskiptatæki og okkar sjálf-
sagða mál. Vitundarvakning af þessu tagi þarf að eiga sér 
stað sem víðast í samfélaginu og því verður á næstunni 
leitað eftir víðtæku samstarfi um hana, m.a. við stofnanir, 
atvinnulíf og félagasamtök. Við getum öll tekið virkan 
þátt í því að þróa íslenskuna, móta hana og nýta hana á 
skapandi hátt. Framtíð íslenskunnar er í okkar höndum – 
og á okkar vörum.

Áfram íslenska 
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Þetta er 

ekki rétt-

látt ástand. 

Það er engin 

sanngirni 

fólgin í því 

að fólk missi 

lífsviðurværi 

sitt, vini og 

orðspor út af 

einu hliðar-

spori.

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

FJÖLHÆFASTA FJÖLSKYLDA LANDSINS?

Glæsilegur og vel útbúinn pallbíll með 
3.0 lítra, 258 hestafla, V6 dísilvél, 
580 Nm togi, sjálfvirkum vélarhitara, 
bakkmyndavél, fjarlægðarskynjara að 
framan og aftan, regn- og birtuskynjara, 
Xenon/led aðalljósum og 18” álfelgum.

Volkswagen Amarok 

verð frá  8.290.000 kr.

Hannaður með þarfir iðnaðar-
manna að leiðarljósi og með 
átta þrepa sjálfskiptingu fyrir 
allar útgáfur. Fjöldi útfærslna 
á hleðslurými, farþegarými og 
aðstoðarkerfi. 

Volkswagen Crafter 

verð frá  6.270.000 kr.

Einn vinsælasti atvinnubíll 
á Íslandi undanfarin ár. 
Áreiðanlegur, öruggur og 
fæst í tveimur lengdum, 
fjórhjóladrifinn og í fjölda 
útfærslna.

Volkswagen Caddy 

verð frá 2.720.000 kr.

Transporter hefur fylgt 
kynslóðum af fólki sem hefur 
þurft á traustum og áreiðan-
legum vinnuþjarki. Fullkomin 
stöðugleikastýring, spólvörn  
og sjö þrepa sjálfskipting.

Volkswagen Transporter 

verð frá  4.390.000 kr.

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Íslensk orka sem felst í mann-
auði er ekki vel nýtt. Þar á sér 
stað sóun, við höfum sett upp 

margvíslegar rennslishindranir og 
lokur sem koma í veg fyrir að orka, 
starfsorka skili sér sem verðmæti í 
þágu samfélagsins. Það eru ónýtt 
virkjunartækifæri um allt land og 
við eigum að taka höndum saman 
og opna gáttirnar.

Við eigum að slá frjálslyndis-
tón og brjóta þann vítahring sem 
umræðan hefur verið í undan-
farin misseri. Barátta öryrkja og 

eldri borgara fyrir ásættanlegum 
kjörum og umgjörð í lífeyriskerfinu 
hefur staðið lengi. Þessum tveimur 
hópum er mismunað í kerfinu, þeir 
sitja ekki við sama borð og það er 
áhyggjuefni fyrir samfélagið og 
gengur ekki upp.

Ekki allir
Sem betur fer býr hluti eldri borg-
ara við ágæt skilyrði á eftirlaunum 
og þarf ekki frekari fyrirgreiðslu 
hvað varðar efnahag. Þessi hópur 
er hins vegar enn sem komið er í 
minnihluta og við þurfum að setja 
alla okkar krafta í að bæta aðstæður 
þeirra sem búa við mjög kröpp kjör, 
hafa ráðstöfunartekjur sem eru 
undir skilgreindum framfærslu-
mörkum og lifa við sára fátækt og 
niðurlægjandi aðstæður.

Starfsgetumat
Starfsgetumat er hugtak sem mikið 

er til umfjöllunar í umhverfi öryrkja. 
Stjórnvöldum er talsvert í mun að 
koma þessu matskerfi á laggirnar 
en í hópi öryrkja eru settir miklir 
fyrirvarar í ljósi þeirrar reynslu sem 
þekkt er erlendis frá. Hugmynda-
fræðin að baki starfsgetumati er í 
grunninn jákvæð en þar er fremur 
horft á styrkleika viðkomandi en 
ekki einblínt á veikleika, það sem 
viðkomandi getur ekki. Það er hins 
vegar sveigjanleikinn og afkomu-
öryggið sem öryrkjar óttast og að 
fiskur liggi undir steini hjá stjórn-
völdum og vinnumarkaði. Þessari 
tortryggni þarf að eyða en það tekur 
tíma.

Allir vinna
Ég vil leggja til eftirfarandi tillögu: 
Að stjórnvöld leiti leiða til sam-
komulags við öryrkja um að farið 
verði í tilraunaverkefni í 2-3 ár og 
niðurstaðan og reynslan metin 

að því loknu. Þannig verði „króna 
á móti krónu“ skerðingin aflögð 
strax en þeim lífeyrisþegum sem tök 
hafa á heimilað að afla launatekna 
án þeirra skelfilegu og grimmu 
skerðinga sem þeir hafa búið við 
til þessa. Ávinningurinn er að mínu 
mati augljós. Atvinnulífið fær auk-
inn mannafla til starfa, starfskraftar 
öryrkja og eldri borgara nýtast á 
uppbyggilegan hátt og afkoman 
batnar. Ríkið fær í sinn hlut aukna 
skatta og tekjur með betri skilum 
en fyrr.

Blóm í haga
Eitt er víst að áfram verður ekki 
haldið á sömu braut. Öryrkjum 
fjölgar stöðugt og sennileg tals-
vert meira en gengur og gerist í 
nágrannalöndunum. Sömuleiðis 
horfum við fram á öldrun þjóðar-
innar og á næstu árum og áratugum 
mæta fjölmennir hópar eldri borg-

ara til leiks. Okkar stóra áskorun 
verður að finna þessum hópum 
virkan farveg í samfélaginu í stað 
þess hlutskiptis að sitja hjá, hnípinn 
í fásinni og vanrækt utan hringiðu 
mannlífsins þar sem þeir að sjálf-
sögðu eiga heima.

Virkjum íslenska orku
Guðjón  
Brjánsson
alþingismaður

Þannig verði „króna á móti 

krónu“ skerðingin aflögð 

strax en þeim lífeyrisþegum 

sem tök hafa á heimilað að 

afla launatekna án þeirra 

skelfilegu og grimmu skerð-

inga sem þeir hafa búið við 

til þessa.

Hin vikulanga umræða um 
Banksy listaverkið hans Jóns 
Gnarr — eða borgarinnar, eftir 

því hvernig á það er litið — var um 
margt skemmtileg og athyglisverð. Í 
upphafi stefndi í að um miðlungsstórt 
hneykslismál yrði að ræða. Margir 
voru í þann mund að hlaða í góða 
statusa á samfélagsmiðlum um spill-
ingu og siðleysi. Símalínur útvarps-
þátta voru byrjaðar að hitna. Var ekki 
maðurinn að draga að sér verðmæti í 
leyfisleysi? Svona verk er milljónavirði, 
sögðu spekúlantar. Þá var upplýst að 
um eftirprentun væri að ræða, en ekki 
upprunalegt verk. Í raun væri þetta 
plakat. Við það hætti málið að vera 
hneykslismál og varð skyndilega að 
gagnmerkri umræðu um réttritun og 
málfar. Sitt sýndist hverjum. Á maður 
að skrifa plakat með k-i eða g-i?

K-i, segi ég. En hvað um það. Það 
sem gerist næst finnst mér vera hið 
bitastæða í málinu og eitthvað sem má 
ræða aðeins betur, og rýna í samfélags-
legu tilliti. Jón tók týpuna. „Ég ætla 
að farga þessu verki,“ hrópaði hann. 
Slípirokkurinn var dreginn fram og 
verkið eyðilagt í beinni.

Blæbrigði vantar
Þessi viðbrögð eru frábær. Sjáiði til: 
Eitt helsta einkenni á samtíma okkar 

eru hin ofsafengnu hópbrjálæðisköst 
sem tekin eru á samfélagsmiðlum 
undir eins og einhver gerir eitthvað 
sem á einhvern hátt getur talist vafa-
samt. Eitt hliðarspor og fólk er tekið 
af lífi innan klukkustundar. Í viku 
hverri sjáum við dæmi um þetta. Þetta 
er orðinn fastur liður. Einhver gerir 
eitthvað rangt og bingó: Game over 
fyrir hann. Twitter-stormurinn hlífir 
engum sem lendir í honum. Það er eins 
og fólki sé skotið upp í loft og gert að 
lenda einhvers staðar úti í buskanum, 
án orðspors, án atvinnu, ringlað og 
með hárið út í loftið. Komið aftur á 
byrjunarreit. Sumir geta auðvitað 
sjálfum sér um kennt, en með öðrum 
getur maður ekki annað en fundið til. 
Er þetta alltaf nauðsynlegt? Birgitta 
Haukdal skrifar barnabók og skrifar 
hjúkrunarkona en ekki hjúkrunar-
fræðingur. Jú, jú. Auðvitað ekki rétt, en 
slökum samt aðeins á.

Á samfélagsmiðlum vantar blæ-
brigði. Þar er engin „tja” takki eða „ég 
veit ekki með þetta“ eða “úps, þetta 
mætti lagfæra”. Maður er bara hæst-
ánægður, skellihlæjandi, kærleiks-
ríkur, leiður eða reiður. Og ef einhver 
gerir eitthvað misjafnt, verða margir 
reiðir eða leiðir með tár í hvarmi. 
Áhrifamátturinn af því að nokkur 
hundruð manns á einum klukkutíma 

verði bálreiðir er gígantískur. Dómur 
hefur fallið. Þú átt ekki breik.

Nýr veruleiki
Eða hvað? Hvernig er hægt að bregðast 
við þúsund reiðiköllum? Sumir auð-
vitað skammast sín, og það réttilega, 
og biðjast auðmjúklega afsökunar á 
gjörðum sínum og lofa betrun. Aðrir 
þrífast á þessu, eins og sumir leiðtogar 
þjóðríkja og fagna hverjum stormi. En 
svo eru aðrir. Fólk sem hafði hugsað 
sér að grínast smá eða ætlaði með 
góðu hugarfari að gera eitthvað fallegt 
og uppbyggilegt en notaði óvart vitlaus 
hugtök. Eða fékk sér of mikið í glas. 
Stormurinn gerir engan greinarmun. 
Hann slátrar bara.

Þetta er ekki réttlátt ástand. Það er 
engin sanngirni fólgin í því að fólk 
missi lífsviðurværi sitt, vini og orð-
spor út af einu hliðarspori. Ég held 
að ákveðið ójafnvægi sé ríkjandi í 
samfélaginu út af þessu. Hin vikulega 
aftaka á Facebook er ný af nálinni. Við-
bragðið við þessum veruleika er rétt að 
byrja að þróast.

Að öskra á móti
Jón steig stórt skref með viðbragði 
sínu við storminum sem var að byrja 
gegn honum. Þetta var sem sagt plakat. 
Engu að síður hefði hann getað farið 

illa út úr þessu. Jón kaus að öskra á 
móti. Það er tímamótaöskur. Spurning-
in blasir við: Getur verið að viðbragð 
af þessu tagi sé mögulega það sterkasta 
fyrir fólk í stöðunni, sé vegið að því af 
reiðiköllum samfélagsmiðlanna? Ætti 
Birgitta Haukdal kannski núna að segja 
hátt og snjallt með þjósti að hún skuli 
„þá bara farga öllum þessum bókum og 
aldrei skrifa stafkrók aftur“? Ætti Dagur 
borgarstjóri að rjúka til og eyðileggja 
Braggann? „Ég rústa honum þá bara,“ 
gæti hann hrópað í rokinu með högg-
bor að vopni. Ætti Guðni Th. að taka 
týpuna og einfaldlega sturta ananas 
yfir næstu pitsu sem hann pantar, gúffa 
í sig í beinni útsendingu á Instagram 
og hrópa milli munnbitanna að hann 
„skuli þá bara borða þennan fjárans 
ananas“? Og Theresa May. Hún ætti 
auðvitað núna að fara í þingið og æpa 
þar hátt og snjallt að hún ætli þá bara 
að „brenna þetta bévítans Brexitsam-
komulag!“

Í hinu tilfinninga ójafnvægi Twitter-
stormanna er líklega margt vitlausara 
en að mæti ópum með ópi. Að því 
sögðu vil ég að sjálfsögðu lýsa því 
yfir að muni þessi afstaða mín skapa 
almenna reiði á samfélagsmiðlum 
mun ég vitaskuld eyðileggja tölvuna 
mína með hjólsög og aldrei skrifa pistil 
aftur.

Góð týpa
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Stjarnan - Akureyri 29-26 
Stjarnan: Egill Magnússon 9, Leó Snær 
Pétursson 8/2, Garðar B. Sigurjónsson 4, 
Hjálmtýr Alfreðsson 2, Bjarki Már Gunn-
arsson 2, Ari Magnús Þorgeirsson 1, Aron 
Dagur Pálsson 1, Birgir Steinn Jónsson 1, 
Andri Már Rúnarsson 1. 
Akureyri: Hafþór Vignisson 8/5, Patrekur 
Stefánsson 5, Leonid Mykhailiutenko 
4, Garðar Már Jónsson 4, Brynjar Hólm 
Grétarsson 2, Ihor Kopyshynskyi 2, Arnþór 
Gylfi Finnsson 1.  

ÍR - Grótta 26-21 
ÍR: Arnar Freyr Guðmundsson 7, Sturla 
Ásgeirsson 7, Pétur Árni Hauksson 4, Elías 
Bóasson 2, Sveinn Andri Sveinsson 2, Krist-
ján Orri Jóhannsson 2, Þrándur Gíslason 
Roth 1, Sveinn Jóhannsson 1. 
Grótta: Sveinn Jose Rivera 8/5, Magnús 
Öder Einarsson 7, Viktor Orri Þorsteinsson 
3, Jóhann Reynir Gunnlaugsson 2, Bjartur 
Guðmundsson 1.  
 
Leik ÍBV og KA var frestað. Hann fer fram 
klukkan 18:30 á morgun. 

Nýjast
Olís-deild karla

ÍBV - KA/Þór 28-25 
ÍBV: Arna Sif Pálsdóttir 7, Ásta Björt Júlíus-
dóttir 4, Greta Kavaliuskaite 4, Kristrún Ósk 
Hlynsdóttir 4, Karólína Bæhrenz Lárudóttir 
3, Sandra Dís Sigurðardóttir 3, Sunna Jóns-
dóttir 3. 
KA/Þór: Martha Hermannsdóttir 8, Katrín 
Vilhjálmsdóttir 4, Ásdís Guðmundsdóttir 4, 
Rakel Sara Elvarsdóttir 3, Sólveig Lára Krist-
jánsdóttir 3, Hulda Bryndís Tryggvadóttir 2, 
Ólöf Marín Hlynsdóttir 1.  

Haukar - Valur 16-30 
Haukar: Maria Pereira 6, Berta Rut Harðar-
dóttir 4, Turið Arge Samuelsen 2, Hekla Rún 
Ámundadóttir 1, Ramune Pekarskyte 1, 
Karen Helga Díönudóttir 1/1, Alexandra Líf 
Arnarsdóttir 1. 
Valur: Lovísa Thompson 7, Díana Dögg 
Magnúsdóttir 6, Sandra Erlingsdóttir 6/6, 
Ragnhildur Edda Þórðardóttir 3, Anna Úr-
súla Guðmundsdóttir 2, Ásdís Þóra Ágústs-
dóttir 2/2, Auður Ester Gestsdóttir 2, Hildur 
Björnsdóttir 1, Alina Molkova 1.  

Fram - Stjarnan 24-24 
Fram: Steinunn Björnsdóttir 7, Ragnheiður 
Júlíusdóttir 5/3, Hildur Þorgeirsdóttir 4, 
Þórey Rósa Stefánsdóttir 3, Unnur Ómars-
dóttir 2, Lena Margrét Valdimarsdóttir 
1/1, Harpa María Friðgeirsdóttir 1, Hafdís 
Shizuka Iura 1. 
Stjarnan: Þórey Anna Ásgeirsdóttir 7/3, 
Hanna G. Stefánsdóttir 4/2, Kristín Guð-
mundsdóttir 3, Þórhildur Gunnarsdóttir 3, 
Laufey Ásta Guðmundsdóttir 2, Stefanía 
Theodórsdóttir 2, Elísabet Gunnarsdóttir 2, 
Steinunn Guðjónsdóttir 1.  

Selfoss - HK 27-27 
Selfoss: Hrafnhildur Hanna Þrastar-
dóttir 11/5, Perla Ruth Albertsdóttir 6, 
Kristrún Steinþórsdóttir 2, Harpa Sólveig 
Brynjarsdóttir 2, Rakel Guðjónsdóttir 2, 
Þuríður Guðjónsdóttir 1, Hulda Dís Þrastar-
dóttir 1, Sarah Boye Sörensen 1, Katla María 
Magnúsdóttir 1. 
HK: Díana Kristín Sigmarsdóttir 5, Val-
gerður Ýr Þorsteinsdóttir 5, Helena Ósk 
Kristjánsdóttir 4, Elva Arinbjarnar 4, 
Sigríður Hauksdóttir 2/1, Tinna Sól Björg-
vinsdóttir 2, Ágústa Huld Gunnarsdóttir 2, 
Berglind Þorsteinsdóttir 1, Þórunn Friðriks-
dóttir 1, Elna Ólöf Guðjónsdóttir 1.  
 
Efri
Valur 15
ÍBV  15
Fram 13
Haukar 12 

Olís-deild kvenna

ÍSLAND
52
31

SLÓVAKÍA
82 
43

Stig Íslands: Helena Sverrisdóttir 
20, Hildur Björg Kjartansdóttir 8,  
Berglind Gunnarsdóttir 5, Bríet Sif 
Hinriksdóttir 4, Embla Kristínar-
dóttir 3, Sigrún Sjöfn Ámunda-
dóttir 3, Gunnhildur Gunnars-
dóttir 3, Þóra Kristín Jónsdóttir 3, 
Birna Valgerður Benónýsdóttir 2, 
Unnur Tara Jónsdóttir 1.

Azoty-Pul. - Selfoss 33-26 
Selfoss: Einar Sverrisson 8, Atli Ævar 
Ingólfsson 5, Árni Steinn Steinþórsson 4/3, 
Elvar Örn Jónsson 3, Haukur Þrastarson 3, 
Hergeir Grímsson 2, Alexander Már Egan 1.

EHF-bikar karla

KÖRFUBOLTI Þeir sem horft hafa á 
alla leiki íslenska kvennalandsliðs-
ins í körfubolta til þessa í undan-
keppni EM 2019 hafa líklega fengið 
endurhvarf þegar þeir mættu í 
Laugardalshöllina og sáu íslenska 
liðið mæta Slóvakíu. 

Sama leikmynd og þróun hefur 
verið í öllum leikjum liðsins í 
þessari undankeppni. Leikmenn 
íslenska liðsins sýna góða baráttu í 
þrjá leikhluta, Helena Sverrisdóttir 
ber hitann og þungann í sóknar-
leiknum og andstæðingurinn siglir 
öruggum sigri þægilega í land í loka-
kafla leiksins.

Ísland spilaði góða vörn fyrstu 
þrjá leikhluta leiksins og leikmenn 
hjálpuðust vel að í varnarleiknum. 
Þær náðu að halda þeim slóvakísku 
í skefjum og sóknarleikurinn gekk 
bara nokkuð smurt. Þegar líða tók 
á leikinn fór hins vegar eðlilega að 
draga af Helenu sem hafði verið 
tvídekkuð megnið af leiknum og 
við það fjaraði undan leik íslenska 
liðsins.

Eins og hendi væri veifað var for-
ysta Slóvakíu orðin 30 stig og gest-
irnir fóru með 82-52 sigur af hólmi. 
Íslenska liðinu hefur gengið illa að 
skora í þessari undankeppni og eins 
og ævinlega dreifist stigaskorunin 
afar ójafnt á milli leikmanna liðsins. 
Helena Sverrisdóttir skoraði 20 stig 
í leiknum, Hildur Björg Kjartans-
dóttir átta stig og aðrar minna.

„Við spiluðum vel í þrjá leikhluta 
og á þeim tímapunkti var varnar-
leikurinn sterkur og sóknin gekk 
bara fínt. Við náum hins vegar ekki 
að fylgja því eftir og erum of snöggar 
að brotna í því mótlæti sem við 
lendum í þegar líða tekur á leikinn. 

Þá fer baráttan úr vörninni og aginn 
úr sóknarleiknum.

„Við ákváðum að hvíla Helenu og 
munurinn hefði ekki orðið svona 
mikill ef hún hefði spilað meira. Við 
ákváðum hins vegar að hvíla hana 
og hafa fæturna á henni ferskari í 

leiknum á miðvikudaginn í stað 
þess að slíta henni út í vonlítilli 
stöðu. Það mæðir mikið á henni 
bæði í sókn og vörn,“ sagði lands-
liðsþjálfarinn Ívar Ásgrímsson í 
samtali við Fréttablaðið eftir leik.

„Þetta er gömul saga og ný að við 

náum ekki að koma öðrum leik-
mönnum en Helenu almennilega 
inn í sóknarleikinn. Það er afleiðing 
af því hvernig hlutverkaskiptingin er 
hjá liðunum í deildinni hér heima. 
Bandarískir leikmenn liðanna bera 
höfuð og herðar yfir aðra leikmenn í 
deildinni og eru lang framlagshæstu 
leikmenn allra liðanna.

Við höfum ekki á að skipa leik-
mönnum sem eru vanir að stýra 
leikjum, taka leikina í sína eigin 
hendur og axla ábyrgð þegar mest 
á reynir. Helena sem er í raun fram-
herji er að stýra sóknarleiknum 
og í baráttunni undir körfunni. 
Það gefur augaleið að við þurfum 
að snúa þessari þróun við og sjá 
til þess að íslenskir leikmenn séu 
í stærri hlutverkum og fái aukna 
ábyrgð í deildinni hér heima til þess 
að bregðast við þessu vandamáli,“ 
sagði Ívar enn fremur. 
hjorvaro@frettabladid.is

Sama mynstrið heldur áfram
Íslenska kvennalandsliðið í körfubolta mætti Slóvakíu í næstsíðasta leik sínum í undankeppni EM 2019 í 
Laugardalshöllinni á laugardaginn. Sams konar þróun hefur verið í leikjum liðsins í undankeppninni.

Verðum að vera öflugri í frákastabaráttunni
Hildur Björg Kjartansdóttir, framherji íslenska kvennalandsliðsins í 
körfubolta, stóð í ströngu í baráttunni við hávaxið lið Slóvaka sem vann 
sannfærandi sigur gegn því íslenska í leik liðanna í undankeppni EM 2019 
á laugardaginn. 

Hún var næst stigahæsti leikmaður íslenska liðsins í leiknum með átta 
stig og tók þar að auki þrjú fráköst. Hildur Björg sagði tölurnar í leiknum 
ekki gefa rétta mynd af þróun leiksins. 

„Mér fannst þetta allt of stór sigur miðað við hvernig leikurinn 
þróaðist. Við náðum að halda þeim fyrir framan okkur þegar við vorum 
að verjast í fyrstu þremur leikhlutunum. Það var fínt 
flæði í sóknarleiknum og þetta leit bara vel út,“ sagði 
hún í samtali við Fréttblaðið eftir leikinn. 

„Við hefðum hins vegar klárlega getað gert betur í 
baráttunni um fráköstin. Þær fengu allt of oft tvo og 
jafnvel þrjá möguleika til þess að skora. Það 
er erfitt að ná hagstæðum úrslitum ef þú 
stendur þig ekki í stykkinu við að rífa niður 
fráköst,“ sagði þessi öflugi framherji en 
hún hefur lög að mæla þar sem Slóvakía 
tók 54 fráköst á móti 34 fráköstum hjá 
Íslandi. 

„Við getum tekið öflugan 
varnarleik okkar framan af leik með 
okkur í næsta leik. Við þurfum hins 
vegar að fá meira flæði í langa kafla 
í sókninni. Það þurfa fleiri að leggja í 
púkkið þegar kemur að stigaskorun. 
Það var áræðni í okkar aðgerðum í 
fyrri hálfleik og mikil barátta í varnar-
leiknum. Þegar líða tók á leikinn skorti hins 
vegar aga og trú á verkefnið báðum megin 
á vellinum,“ sagði þessi fyrrverandi leik-
maður Snæfells.

Helena Sverrisdóttir var að venju stigahæst í íslenska liðinu. Tuttugu stig hennar dugðu þó skammt gegn Slóvakíu á laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Neðri 
KA/Þór  8
HK 7 
Stjarnan 6
Selfoss  4
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti. 

15.-19. nóvember
Taxfree* af öllum fatnaði, 

öllum skóm, öllum leikföngum, 
öllum heimilisvörum, öllum F&F fatnaði 

og öllum snyrtivörum.
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Nýjast
Þjóðadeildin

A-deild 
 
Riðill 2

Sviss - Belgía 5-2 
0-1 Thorgan Hazard (2.), 0-2 Hazard (17.), 
1-2 Ricardo Rodríguez, víti (26.), 2-2 Haris 
Seferovic (31.), 3-2 Seferovic (44.), 4-2 Nico 
Elvedi (62.), 5-2 Seferovic (84.). 
 
Staðan: Sviss 9, Belgía 9, Íslands 0. 
 
Riðill 3
 
Ítalía - Portúgal 0-0 
 
Staðan: Portúgal 7, Ítalía 5, Pólland 1. 
 
Riðill 4
 
England - Króatía 2-1 
0-1 Andrej Kramaric (57.), 1-1 Jesse Lingard 
(78.), 2-1 Harry Kane (85.). 
 
Staðan: England 7, Spánn 6, Króatía 4. 
 
B-deild 
 
Riðill 2
 
Tyrkland - Svíþjóð 0-1 
0-1 Andreas Granqvist, víti (71.). 
 
Staðan: Rússland 7, Svíþjóð 4, Tyrkland 3.

Riðill 3
 
N-Írland - Austurríki 1-2 
0-1 Xaver Schlager (49.), 1-1 Corry Evans 
(57.), 1-2 Valentino Lazaro (90+3.). 
 
Staðan: Bosnía 10, Austurríki 7, N-Írland 0. 
 
C-deild 
 
Riðill 1
 
Albanía - Skotland 0-4 
0-1 Ryan Fraser (14.), 0-2 Steven Fletcher, 
víti (45+2.), 0-3 James Forrest (55.), 0-4 
Forrest (67.). 
 
Staðan: Ísrael 6, Skotland 6, Albanía 3. 
 
Riðill 2
 
Grikkland - Eistland 0-1 
0-1 Vasilis Lampropoulos, sjálfsmark (44.). 
 
Ungverjaland - Finnland 2-0 
1-0 Ádám Szalai (29.), 2-0 Ádám Nagy (37.). 
 
Staðan: Finnland 12, Ungverjaland 10, 
Grikkland 9, Eistland 4. 
 
Riðill 4
 
Serbía - Svartfjallaland 2-1 
1-0 Adem Ljajic (30.), 2-0 Aleksandar Mitro-
vic (32.), 2-1 Stefan Mugosa (70.). 
 
Rúmenía - Litháen 3-0 
1-0 George Puscas (7.), 2-0 Claudio Keserü 
(47.), 3-0 Nicolae Stanciu (65.). 
 
Staðan: Serbía 11, Rúmenía 9, Svartfjalla-
land 7, Litháen 0. 
 
D-deild 
 
Riðill 2
 
San Marinó - Hv.-Rússl. 0-2 
0-1 Stanislav Dragun (8.), 0-2 Anton Saroka 
(52.). 
 
Moldóva - Lúxemborg 1-1 
1-0 Radu Ginsari, víti (58.), 1-1 Stefano Bensi 
(70.). 
 
Staðan: Hv.-Rússland 14, Lúxemborg 10, 
Moldóva 9, San Marinó 0. 
 
Riðill 3
 
Malta - Kósovó 0-5 
0-1 Vedat Muriqi (15.), 0-2 Benjamin Kololli 
(70.), 0-3 Donis Avdijaj (78.), 0-4 Avdijaj 
(80.), 0-5 Milot Rashica (86.). 
 
Aserbaídsjan - Færeyjar 2-0 
1-0 Dmitri Nazarov (18.), 2-0 Mahir Madatov 
(28.). 
 
Staðan: Kósovó 11, Aserbaídsjan 9, Fær-
eyjar 4, Malta 2.
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FÓTBOLTI Erfiðu ári íslenska karla-
landsliðsins í fótbolta lýkur í dag 
þegar það mætir Katar í vináttu-
landsleik í Eupen í Belgíu. Þetta 
er aðeins annar leikur Íslands og 
Katar. Þau mættust í vináttulands-
leik í nóvember á síðasta ári og 
gerðu þá 1-1 jafntefli. Viðar Örn 
Kjartansson skoraði mark Íslands.

Íslenska landsliðið hefur leikið 
tólf leiki í röð án þess að vinna. Síð-
asti sigurinn kom gegn Indónesíu, 
1-4, í janúar. Erik Hamrén, sem tók 
við íslenska liðinu af Heimi Hall-
grímssyni, bíður enn eftir sínum 
fyrsta sigri sem landsliðsþjálfari. 
Hann vonast til að það breytist í 
dag en segist búast við strembnum 
leik enda vann Katar óvæntan sigur 
á Sviss í vináttulandsleik á vonandi.

„Ég hlakka til leiksins. Ég á von 
á erfiðum leik. Þeir hafa bætt sig 
og sigurinn á Sviss var góður. Við 
þurfum að spila vel til að ná sigri 
sem við viljum að sjálfsögðu,“ sagði 

Hamrén á fámennum blaðamanna-
fundi í Eupen í gær.

Fjölmargir leikmenn Íslands 
eru frá vegna meiðsla. Átta voru á 
meiðslalistanum áður en haldið var 
til Belgíu og þrír leikmenn, Birkir 
Bjarnason, Birkir Már Sævarsson 
og Alfreð Finnbogason, heltust úr 
lestinni fyrir leikinn gegn Belgum 
í Þjóðadeildinni á fimmtudaginn. 
Aron Einar Gunnarsson lék gegn 
Belgum en fyrirliðinn fær frí í dag. 
Hörður Björgvin Magnússon hefur 
glímt við meiðsli og Hamrén stað-
festi að hann myndi ekki byrja leik-
inn gegn Katar í dag.

„Það er í lagi með hann en hann 
byrjar ekki. Ég vil ekki að hann meið-

ist frekar. Hann æfði í dag [í gær],“ 
sagði Hamrén sem á von á því að 
nokkrar breytingar verði á byrjunar-
liði Íslands frá leiknum gegn Belgíu.

„Það er eitthvað um meiðsli og svo 
eru nokkrir leikmenn sem við viljum 
sjá spila. Margir þeirra hafa heillað 
okkur á æfingum.“

Ísland spilaði með þrjá miðverði 
í leiknum gegn Belgíu og Hamrén 
ætlar að beita sömu leikaðferð gegn 
Katar. „Það er ekkert leyndarmál. 
Þetta er vináttulandsleikur og við 
viljum sjá þetta einu sinni í viðbót á 
móti öðruvísi andstæðingi.“

Þrátt fyrir 2-0 tap á móti Belgíu var 
Hamrén sáttur með frammistöðuna 
á móti þessu ógnarsterka liði; því 
sterkasta í heimi samkvæmt heims-
listanum.

„Mér fannst við spila mjög vel 
gegn Belgíu. Þeir eru með frábært lið 
og við fengum stuttan tíma til undir-
búnings. Leikmennirnir hafa heillað 
mig þessa daga sem við höfum verið 

saman. Viðhorf þeirra er frábært. 
Margir leikmenn nýttu tækifæri 
sitt gegn Belgum mjög vel,“ sagði 
Hamrén og hrósaði sérstaklega Jóni 
Guðna Fjólusyni, leikmanni Kras-
nodar, sem lék sinn fyrsta keppnis-
leik með landsliðinu á fimmtudag-
inn.  ingvithor@frettabladid.is

Spila aftur með þrjá miðverði
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Katar í síðasta landsleik sínum á árinu í dag. Landsliðsþjálfarinn 
ætlar að nota sama leikkerfi og gegn Belgum á fimmtudaginn. Þrátt fyrir tap var hann sáttur með þann leik.

Íslenska landsliðið æfði á keppnisvellinum í Eupen í gær. Hér má sjá Jón Dag Þorsteinsson og Hörð Björgvin Magnússon í eltingarleik. MYND/HAFLIÐI BREIÐFJÖRÐ

Kári Árnason verður 

fyrirliði Íslands í leiknum 

gegn Katar.

Árangur Íslands gegn  
Asíuþjóðum (26 leikir)

10 sigrar 

    7 jafntefli 

    9 töp

Markatala: 32-23

FÓTBOLTI England tryggði sér sæti 
í úrslitakeppni Þjóðadeildarinnar 
með dramatískum 2-1 sigri á Króa-
tíu á Wembley í gær. Auk Eng-
lendinga eru Belgar og Portúgalir 
komnir í úrslitakeppnina sem fer 
fram í Portúgal 5.-9. júní á næsta ári. 
Það kemur í ljós í kvöld hvort Hol-
lendingar eða Frakkar verða fjórða 
liðið í úrslitakeppninni.

Andrej Kramaric kom Króatíu 
yfir á Wembley á 57. mínútu og 
eins og staðan var þá voru Króatar 
á leið í úrslitakeppnina en Eng-
lendingar að falla niður í B-deild 
Þjóðadeildarinnar. En ensku ljónin 
gáfust ekki upp. Varamaðurinn Jesse 
Lingard jafnaði á 78. mínútu og sjö 
mínútum síðar skoraði Harry Kane 

sigurmark Englendinga sem hefndu 
þar með fyrir tapið fyrir Króötum í 
undanúrslitum HM í sumar.

Fyrir leik Sviss og Belgíu í riðli 2 
var ljóst að Belgar færu áfram svo 
lengi sem þeir töpuðu ekki með 
meira en einu marki. Framan af leit 
allt vel út og eftir 17 mínútur var 
staðan 0-2, Belgíu í vil. Sviss gafst 
hins vegar ekki upp, skoraði fimm 
næstu mörk, tryggði sér sigur í 
leiknum og í riðlinum. Haris Sefero-
vic skoraði þrennu fyrir Sviss.

Portúgal tryggði sér sæti í úrslita-
keppninni þegar liðið gerði marka-
laust jafntefli við Ítalíu í riðli 3.

Þýskaland, Ísland, Pólland og 
Króatía eru fallin í B-deild Þjóða-
deildarinnar. – iþs

Dramatík þegar England og Sviss tryggðu sig áfram

Harry Kane skorar sigurmark Englands gegn Króatíu í Þjóðadeildinni í gær. 
Þetta var hans fyrsta landsliðsmark í 747 mínútur. NORDICPHOTOS/GETTY
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Af spjaldtölvum

Allt að20%Afsláttur Af prenturum

Allt að20%Afsláttur Af turnkössum

Allt að50%AfslátturAf móðurb. og skjákortum

Allt að

20%Afsláttur Af lyklaborðum og músum

Allt að

50%Afsláttur

19.995BENQ GW2780
Lúxus 27” IPS skjár með 
örþunnan skjáramma! VERÐ ÁÐUR 39.990

Aðeins 100 stk1 stk á mann!

50%Afsláttur

B

VERÐ ÁÐUR 56.980
36.980PS4 500GB + LEIKUR

Ótrúlegt verð á PS4 SLIM með 
vinsæla leiknum God of War

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins mánudag

Aðeins 50 stk1 stk á mann!

20.000Afsláttur

VERÐ ÁÐUR 8.990
5.9901TB DIAMOND FLAKKARI

Glæsilegur Silicon Power hraður 
og örsmár USB 3.0 ferðaflakkari

Aðeins 50 stk1 stk á mann!

33%Afsláttur

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins þriðjudag

27” IIPPPSSS FFHHDDDDD
178178° UUUUltra Wide sjónarrrhor orno n

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins miðvikudag

32” WQHD IPS
178° UUltra Wide sjónarhorn

ALLA VIKUNA

75%Afsláttur ALLA VIKUNA

50%Afsláttur ALLA VIKUNA

30%Afsláttur
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VERÐ ÁÐUR 3.990

PRIMO 5200mAh
Með allt að 21 tíma 
hleðslu fyrir síma og 
8 tíma hleðslu fyrir 
spjaldtölvur

998
VERÐ ÁÐUR 24.990

CELERITAS II
Baklýst optical e-Sports
leikjalyklaborð með 
nýja tegund hraðari 
Optical svissa!

12.495
VERÐ ÁÐUR 69.990

ACER EB321HQU
Glæsilegur 32’’ IPS 
skjár með 2560x1440
upplausn á flottum 
burstuðum álstandi 

48.993
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KYNNINGARBLAÐ

Kristján Ólafur Sig-
ríðarson spreytti sig í 
innanhússhönnun þegar 
hann keypti sér parhús í 
Urriðaholti í mars.
heimili  ➛4

Heimili
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   Íslensk hönnun  
og vönduð þýsk gæði
Hjá Eirvík fást innréttingar þar sem falleg hönnun, gæði og gott úrval eru í fyrir-
rúmi. Innanhússarkitektarnir Arna Þorleifsdóttir, Björk Harðardóttir og Vala 
Björg Arnardóttir hanna innréttingarnar sem eru sérsmíðaðar hjá Häcker, ein-
um fremsta innréttingaframleiðanda í Þýskalandi og eru mjög vinsælar. ➛2

Innanhússarkitekarnir hjá Eirvík: Vala Björg Arnardóttir, Arna Þorleifsdóttir og Björk Harðardóttir. Þær búa yfir mikilli reynslu af hönnun innréttinga. MYND/ERNIR

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.



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

Umsjónarmenn efnis: 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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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,  

Hjá Eirvík fást innréttingar í 
miklu úrvali, sem eru sér-
sniðnar að óskum viðskipta-

vina. Innréttingarnar eru hannaðar 
af innanhússarkitektum Eirvíkur, 
þeim Önnu Þorleifsdóttur, Björk 
Harðardóttur og Völu Björgu 
Arnardóttur, sem búa yfir mikilli 
reynslu á þessu sviði.

„Allar innréttingar eru hannaðar 
af okkur þremur og síðan sérsmíð-
aðar og framleiddar í samstarfi við 
Häcker, sem er einn af leiðandi 
innréttingaframleiðendum Þýska-
lands,“ segir Arna en innanhúss-
arkitektateymið er með viðamikla 
reynslu af hönnun híbýla og hugsar 
vel um heildarmynd heimilisins.

Innréttingarnar spanna eldhús, 
baðherbergi, fataherbergi, heima-
skrifstofur, sjónvarpsskápa og 
margt fleira, að sögn Örnu.

Spennandi nýjungar 
og fallegur efniviður
Innanhússarkitektarnir hanna 
nýjar og spennandi innréttingar 
fyrir hvern og einn viðskiptavin 
með hans óskir og þarfir í huga.

„Við mælum með að fólk gefi 
sér góðan tíma í hönnunarferlið 
og komi á framfæri öllum sínum 
óskum. Hvað innréttingar varðar er 
gott að huga vel að samspili fagur-
fræði og notagildis. Við hvetjum 
fólk til að nota nýjungar og spenn-
andi efni frá Häcker. Má þar nefna 
gyllt eldhús, brennda eik eða 
jafnvel keramik en slík efni geta 
sett skemmtilegan svip á heildar-
myndina,“ segir Björk.

Allt framleiðsluferlið fylgir 
ströngustu gæðastöðlum, enda 
hefur Häcker fengið mörg gæða-
skírteini og unnið til margra 
hönnunarverðlauna í gegnum 
árin. Forstykkin á innréttingum 
eru sérstaklega rakaþolin þar sem 
innréttingarnar eru hannaðar fyrir 
mismunandi loftslag. Kantar eru 
sérstaklega vel lokaðir. Öll fram-
leiðsla er með sérstaka vottun, sem 
heitir PURresist water protection 
system, og eru með þýska TÜV- og 
GS-staðla.

„Það er í gegnum þetta góða 
samstarf sem Eirvík getur boðið 
mikil gæði, lengri endingu og góða 
hönnun á aðlaðandi og hagkvæmu 
verði,“ upplýsir Björk.

Hagnýtar geymslulausnir
Þýsk verkhönnun gerir það að 
verkum að Häcker innréttingar 
búa yfir einkar miklu úrvali af vel 
útfærðum, vandlega úthugsuðum 
og framsýnum útfærslum. „Þær 
taka mið af nútímalegri og faglegri 
hönnun með hagnýtum og skipu-
lögðum geymslulausnum,“ segir 
Vala en hjá Eirvík er mikið úrval 
af mismunandi efnivið og margs-
konar stílum.

„Við erum með efnivið á borð við 
háglans eða matt lakk, melamín-
spón, viðarspón, gegnheilan við, 
akrýl, gler, stein og jafnvel keramik. 
Hvað stíl varðar er hægt að fá mjög 
nútímalegar innréttingar og allt 
upp í rómantískar eldhúsinnrétt-
ingar, með eða án handfanga,“ 
segir Vala og bætir við að hugað sér 
að hverju smáatriði svo að innrétt-
ingarnar séu ekki aðeins stílfagrar 
heldur einnig einstaklega hagnýtar.

„Eldhúsinnréttingar okkar koma 
með geymslukerfum að innan og 
hólfum fyrir allt sem þú þarft í 
eldhúsinu. Við erum með skiplag 
fyrir potta, pönnur, hnífapör, 
steikarhnífa, ruslakörfur, þurrmeti 
og jafnvel ryksugur og kústa,“ segir 
Arna.

Innréttingarnar eru allar 
framleiddar með Grass-brauta-
kerfi sem er eitt það besta á 
markaðnum í dag. „Burðargeta 
skúffubrautanna er t.d. allt að 70 
kílóum. Vegna þessa getum við 
framleitt skúffur sem eru 120 cm 

breiðar,“ segir Vala en einingarnar 
koma samsettar og tilbúnar til 
uppsetningar.

„Skáparnir eru settir saman 
með hátæknilegum róbótum sem 
tryggir 100% gæði og lengri end-
ingu,“ upplýsir hún og bætir við að 
starfsfólk Eirvíkur brýni fyrir fólki 
að fá fagmenn við uppsetningu á 
innréttingum til að tryggja góðan 
frágang. „Sérþjálfaðir innréttinga-
smiðir ættu ávallt að vera fyrsta 
val,“ segir Vala.

Hönnun og handbragð  
í fyrirrúmi
Hjá Eirvík fást einnig innréttingar 
frá þýska framleiðandanum Bult-
haup, sem er einn helsti frum-
kvöðull í heimi í módernískum 
innréttingum. „Bulthaup var 
fyrst fyrirtækja í heiminum til að 
framleiða höldulaus eldhús á 7. 
áratugnum, sem á þeim tíma þótti 
algjör bylting. Bulthaup hefur alla 
tíð lagt mikið upp úr smáatriðum, 
hönnun og handbragði,“ segir 
Arna.

Þegar hún er spurð hvers konar 
innréttingar séu hvað vinsælastar 
í dag segir Arna að nú sé margt 

Hjá Eirvík er hægt að velja um mis-
munandi efni og margskonar stíla í 
innréttingum.  

Dökkar innréttingar eru hvað vinsælastar en þær eru stílhreinar og fallegar. 

Eldhúsinnrétt-
ingar frá Eirvík 
koma með 
geymslukerfum 
að innan og 
hólfum fyrir allt 
sem þarf í eld-
húsinu. 

Innréttingarnar 
frá Eirvík spanna 
eldhús, baðher-
bergi, fataher-
bergi, heima-
skrifstofur og 
sjóvarpsskápa. 

Hjá Eirvík fást hágæðatæki frá þekktum þýskum framleiðendum.  

Vinsælt er að vera með hefðbundinn ofn og einnig svokallaðan combi-ofna.

Framhald af forsíðu ➛

spennandi í gangi. „Dökkir litir, 
svart matt sprautulakkað, svart-
bæsaður viður, gull, marmari og 
svört tæki, svartir vaskar og svört 
blöndunartæki er mikið í tísku. 
Flestir vilja hafa tvo ofna í eld-
húsinu og velur fólk þá aukaofninn 
ýmist sem combi-gufuofn eða 
combi-örbylgjuofn. Svo eru margir 
sem kjósa að vera með innbyggðan 
vínkæli í eldhúsinu. Langflestir sem 
hafa til þess pláss, velja að að hafa 
tækjaskápa til þess að geta falið 
minni heimilistæki eins og brauð-
ristar, hrærivélar og blandara,“ 
segir Arna.

Hjá Eirvík fást einnig hágæða-
tæki frá þýsku framleiðendunum 
Miele og Liebherr og einnig ítalska 
framleiðandanum Smeg og vaskar 
og blöndunartæki frá Schock.

„Við gerum tilboð í allan pakk-
ann og eldhúsinnréttingarnar eru 
sérstaklega hannaðar út frá tækj-
unum. Það eru ákveðin lífsgæði 
fólgin í því að hafa vönduð tæki í 
eldhúsinu og góða vinnuaðstöðu,“ 
segja þær að lokum.

Nánari upplýsingar: www.eirvik.is
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Það er að mörgu að hyggja við 
val á innréttingu svo hún 
henti þér og heimilinu öllu. 

Útlitið er einn þáttur, skipulagið 
er annar og svo bætast fleiri við 
þegar ferlið fer af stað. Það hljómar 
eins og einfalt mál en er oft snúið 
þegar á hólminn er komið. Í IKEA 
fæst breitt úrval af innréttingum 
sem sameina gæði, hönnun og 
verð og henta inn á heimili af 
öllum stærðum og gerðum. „Þótt 
útlitið sé kannski það sem flestir 
huga að þegar byrjað er að skoða 
og rúnturinn er tekinn á netinu, 
þá er það notagildið sem er í raun 
mikilvægast og tekur tíma að finna 
út úr,“ segir Birna Bogadóttir, sölu-
stjóri IKEA. „Möguleikarnir eru 
nánast endalausir og þess vegna 
er best að gefa sér góðan tíma, 
sérstaklega í eldhúsin. Það sem 
fólk tekur eftir er auðvitað útlitið; 
hurðir og skúffur, en að baki þeim 
gerast galdrarnir.“

Heldur heimilinu snyrtilegu
Birna segir hirslur vera hetjur 
heimilanna því án þeirra væri 
erfitt að hafa heimilið snyrtilegt 
og eftir eigin höfði. „Það er sama 
hvað maður reynir að grisja, lífinu 
fylgja einfaldlega fullt af hlutum og 
ef þeir eiga sinn stað í skápum, hill-
um og skúffum þá er auðveldara 
að skapa fallegt heimili.“ Baðher-
bergi séu til dæmis yfirleitt full af 
brúsum, túpum, krukkum og öðru 
dóti sem auðvelt sé að koma fyrir í 

rúmgóðum og fallegum hirslum og 
skapa þannig þá ró sem baðher-
bergi eiga að gefa heimilisfólkinu. 
„Þar er líka ástæða til að minnast 
á að stærðin skiptir í alvöru ekki 
máli. Það fást innréttingar inn á 
jafnvel smæstu baðherbergi. Þær 
eru þá mögulega með grynnri 
handlaug og skápum en hirslu-
plássið er drjúgt og þannig er hægt 
að fullnýta rýmið án þess að fórna 
því að eiga fallegt baðherbergi,“ 
segir Birna. 

„Það er varla hægt að tala um 
innréttingar og skipulag án þess að 
minnast líka á PAX fataskápana. Þá 
er hægt að sérsníða algjörlega eftir 
þörfum og fá þannig fatahirslur 
sem gleypa við öllu.“ Svo sé verðið í 
IKEA auðvitað rúsínan í pylsuend-
anum, það eigi allir að geta fundið 
lausn sem henti fjárhagnum og 
gæðakröfurnar séu þær sömu fyrir 
allar vörur hvar sem þær séu í 
verðstiganum.

Teikniforritin auðvelda ferlið
„Svo verð ég að vekja athygli þeirra 
sem eru í innréttingahugleiðingum 
á að nýta sér teikniforritin á 
vefnum okkar. Þar eru teikniforrit 
fyrir eldhús, bað, fataskápa og 
margt fleira. Þar geta viðskipta-
vinir prófað sig áfram og klárað 
tímafrekan hluta ferlisins áður 
en komið er í verslunina. Forritin 
eru mikið notuð og einfalda málið 
mikið fyrir bæði viðskiptavini og 
sölufulltrúa.“

Fjölbreyttar lausnir
Birna segir IKEA fylgjast vel með 
straumum og stefnum í heim-
ilishaldi fólks. „Heimilin eru að 
breytast. Þótt flest heimili séu það 
sem við köllum hefðbundin, þá 
er smærri heimilum að fjölga og 

fólk deilir jafnvel plássi. Þar kemur 
gott skipulag sterkt inn, ekki 
síst í eldhúsinu. METOD eldhús-
línan er grunnurinn í eldhúsinn-
réttingu IKEA og er hönnuð til 
að passa í hvaða eldhús sem er. 
Birna útskýrir að skápar í öllum 

stærðum geri fólki kleift að sníða 
eldhúsið að arkitektúr heimilisins. 
„Línan passar bæði í lítil og stór 
eldhús og jafnvel óvenjuleg eld-
hús eins og þau sem standa undir 
súð. METOD línan nýtir ekki bara 
rýmið vel heldur geta viðskipta-
vinir valið úr fjölbreyttu úrvali af 
hurðum og framhliðum, ásamt 
höldum og hnúðum, til að innrétta 
eldhúsið fullkomlega eftir sínum 
smekk.“ Möguleikarnir séu í raun 
endalausir og ef fólk vilji breyta til 
síðar þá megi einfaldlega skipta 
um framhliðar á METOD skáp-
unum eða höldur á framhliðum, 
en smáatriðin geti gjörbreytt eld-
húsinu.

Vistvænna heimilishald
Fólk er sífellt meðvitaðra um 
umhverfismál og IKEA tekur 
virkan þátt í að stuðla að sjálf-
bærara heimilislífi. „IKEA hefur 
til dæmis byrjað að nota endur-
unnið hráefni til að lágmarka 
umhverfisáhrif sín,“ segir Birna. 
„Til að mynda eru KUNGSBACKA 
eldhúsframhliðar úr endurunnum 
við sem er klæddur plastfilmu úr 
endurunnum plastflöskum. Annað 
dæmi um vistvænar vörur IKEA 
er fjölbreytt úrval af blöndunar-
tækjum en öll blöndunartækin eru 
með búnaði sem dregur úr vatns-
notkun um allt að 40% án þess að 
draga úr þrýstingi,“ segir Birna að 
lokum. „Það er bæði umhverfis-
vænna og sparar peninga.“

Góð nýting á plássi og glæsilegt útlit fara hér saman.KUNGSBACKA eldhúsinnréttingin er vinsæl, enda bæði glæsileg og úr endurunnum efnivið.

Rúmgóð hirsla gleypir alla óreiðu og færir baðherberginu ró.

Breitt úrval af eldhúsinnréttingum og aukahlutum gerir þér kleift að finna 
draumaeldhúsið í IKEA, sama hver fermetrafjöldinn er.

Hagkvæmar hetjur heimilanna
Í IKEA fæst mikið úrval af eldhús- og baðinnréttingum, auk hirslna fyrir öll herbergi  
heimilisins, stór og smá. Í þeim sameinast mikil gæði, falleg hönnun og frábært verð.
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Kristján Ólafur 
Sigríðarson segir 
vinnuna við 
innanhússhönn-
un hússins síns 
góða æfingu. Nú 
ætlar hann að 
selja slotið og 
kaupa sér lóð í 
Urriðaholti þar 
sem hann ætlar 
að vera með 
í hönnunar-
ferlinu frá a til ö. 
Myndir/Eyþór

Eldhúsinnréttingarnar eru frá Parka og granítplatan frá Steinprýði í Hafnarfirði. Kristján valdi að hafa ekki efri skápa og leyfa 
þess í stað ljósum að njóta sín. Hann segir tvöfaldan ísskáp nauðsynlegan fyrir stóran mann eins og sig, sem borði mikið.

Vaskurinn og 
vaskborðið er úr 
granít frá Stein-
prýði.

Kristján keypti flest allt nýtt inn í húsið. Glerlistaverkið fyrir ofan sófann er úr 
Heimili og hugmyndum.

Í svefnherberginu er sjónvarp yfir rúminu. Kristján segir allt annað líf að horfa 
á sjónvarpið útafliggjandi, það fari mun betur með hálsinn. Hann horfi mun 
meira á sjónvarpið í rúminu en í sjónvarpsherberginu.

Hillurnar þrjár 
eru úr smiðju 
Arnar Hackert. 
Hljómsveitar-
myndin er af 
Pink Floyd sem 
Kristján heldur 
mikið uppá.

Kristján segist 
eiga mikið af 
fötum og gæti 
ekki lifað án 
fataherbergis. 
Hann segist 
meira að segja 
nota eitt af 
barnaherberjum 
hússins undir 
föt líka.

Rauði stóllinn 
er úr Húsgagna-
höllinni. 

Kristján er eigandi veitinga-
staðarins Wok On og hefur í 
gegnum tíðina unnið töluvert 

með innanhúshönnuðum. „Mér 
hefur alltaf þótt gaman að fylgjast 
með þeim vinna og það var gaman 
að spreyta sig á þessu sjálfur.“ Hann 
keypti sér parhús í Mosagötu í 
Urriðaholti í vetur. „Það var tilbúið 
til innréttinga og svo gerði ég rest 
sjálfur. Eða þegar ég segi sjálfur þá 
meina ég að ég lét vini mína hjálpa 
mér og borgaði smiðum,“ segir 
Kristján og hlær. „Ég hannaði hins 
vegar flest og valdi húsgögnin inn í 
íbúðina.“ 
Flest allir innanstokksmunir eru 
nýir fyrir utan nokkra muni eftir 
uppáhalds húsgagnahönnuð Krist-
jáns, Örn Hackert, sem einnig hefur 
hannað innréttingar í Wok On. 
Kristján heillaðist af útsýninu úr 
íbúðinni en hann nær að horfa á 
sólina koma upp og setjast út um 
stofugluggann. „Það er rosalega 
fallegt að horfa hér út, sérstaklega á 
sumrin.“ 
En Kristján mun ekki njóta afrakst-
ursins mjög lengi því hann hefur 
sett húsið á sölu. „Ég ætla að kaupa 
mér lóð hér í Urriðaholti og láta 
teikna fyrir mig hús eftir mínu eigin 
höfði. Það verður mjög skemmti-
legt að geta hannað allt frá a til ö.“

Með sjónvarp  
    í loftinu
Kristján Ólafur Sigríðarson spreytti sig í innanhússhönnun 
þegar hann keypti sér parhús í Urriðaholti í mars. Honum 
fórst það vel úr hendi en nú hyggur hann á að kaupa lóð 
og vera með í húsbyggingarferlinu frá upphafi til enda.
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ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGAR

STYRKUR - ENDING - GÆÐI

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

BAÐHERBERGISINNRÉTTINGAR

VIÐ GERUM ÞÉR 
HAGSTÆTT TILBOÐ 
Í INNRÉTTINGAR, 

RAFTÆKI, VASKA OG 
BLÖNDUNARTÆKIÍ ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

HÁGÆÐA DANSKAR INNRÉTTINGAR

FATASKÁPAR & RENNIHURÐIR

OPIÐ: 
 

ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGAR FATASKÁPAR & RENNIHURÐIR

SPEGLAR MEÐ LED LÝSINGUVASKAR

ELDHÚSINNRÉTTINGAR BAÐHERBERGISINNRÉTTINGAR

BLÖNDUNARTÆKI



Söngvarinn í hvítum jakkafötum og 
með ein af sínum persónuleikagler-
augum árið 1973.

Suðurlandsbraut 26   Sími: 587 2700

Sólgleraugnaskápur Elton John á heimili hans Woodside í Suður-Englandi.

Elton John er þekktur fyrir fatasafnið 
sitt. Hér er hann í fataskápnum á heimili 

sínu í London árið 1975.

Elton John á Grammy verðlaunahátíðinni í New York í janúar á þessu ári.

Tíska er í hugum sumra leið til 
tjáningar, í hugum annarra 
lífsstíll og lífsviðhorf. Elton 

John, sem varð 71 árs á árinu, hefur 
ávallt tilheyrt seinni hópnum. 
Frá því hann stökk fram á sjónar-
sviðið seint á sjöunda áratugnum 
og þar til nú, fimm áratugum síðar, 
hefur hann ávallt verið sjálfum sér 
samkvæmur í ást sinni á fötum og 
fylgihlutum. 
Í upphafi var stíll hans ofhlaðinn 
og flúraður en með tímanum hefur 
hann tónað niður fataskápinn en 
heldur þó í sérkennandi stíl sinn 
með einkennandi sólgleraugum. 
Hann er einstakur áhugamaður 
um furðuleg sólgleraugu og hefur 
safnað þeim í nærri hálfa öld. 
Í Woodside, mikilfenglegu húsi 
Elton John í Berkshire í Suður-Eng-
landi, hefur tónlistarmaðurinn látið 
útbúa herbergi á háalofti hússins. 
Hillur voru hannaðar og smíðaðar 
inn í turnherbergi og þar er að finna 
hluta af risastóru sólgleraugnasafni 
Elton John. Í allt er talið að hann 
eigi í kringum 250 þúsund gleraugu 
þó sú tala sé ekki staðfest.

Konungur sólgleraugnanna
Elton John á áhrifamikið safn sólgleraugna sem hann hefur viðað að sér í áratugi. Talið er að hann 
eigi í kringum 250 þúsund gleraugu og hluti þeirra er geymdur í sérsmíðuðum skáp.
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ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800

www.midborg.is

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu 
virkilega glæsilegt, vel skipulagt og frábærlega stað-
sett 254,7 fermetra sjö herbergja parhús með inn-
byggðum bílskúr á frábærum stað við Grímshaga 5.

Eignin er tvær hæðir og ris stendur á virkilega fallegri, 
gróinni og skjólsælli sameiginlegri 638 fermetra lóð 
við opið svæði til suðurs. Möguleiki er að útbúa sér 

íbúð með sérinngangi á neðri hæð hússins.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum 

árum að sögn eiganda meðal annars eldhús (innrétt-
ingar og tæki), gestasalerni, gólfefni að mestu (flísar og 
eikarparket), rafmagnstöflu og þakjárn.

Efri hæð: Forstofa með flísalagt gólf. Gestasalerni. Her-
bergi með skáp, eikarparket á gólfi og svefnloft í hluta 
herbergis. Eldhús með nýlegri fallegri viðarinnréttingu 
og borðkrók, eikarparket á gólfi og flísar á milli skápa. 
Búr inn af eldhúsi með hillum og geymslulofti, eikarpar-
ket á gólfi. Borðstofa með eikarparketi og útgengi út á 
stórar suðursvalir með glerhandriði. Stofan er rúmgóð 
með arin og eikarparketi á gólfi. Skápur og bókahillur í 
stofu og aukin lofthæð.

Hringstigi upp í ris þar sem er stigapallur með skáp. 
Hjónaherbergi með skápum, beykiparket á gólfi og 
útgengi út á austursvalir. Baðherbergi er inn af hjóna-
herbergi, flísalagt að hluta, innrétting, baðkar m/
sturtu og upphengt salerni. Fataherbergi með skápum, 
beykiparket á gólfi.

Hringstigi úr stofu niður á neðri hæðina þar sem er 

forstofa, flísar á gólfi. Hol með eikarparketi. Baðherbergi 
með hvítri innréttingu, flísalagt í gólf og veggi og baðkar 
m/sturtu. Þvottahús með hillum og sturtuklefa, flísar á 
gólfi. Geymsla með hillum. Herbergi með skáp, eikar-
parket á gólfi. Sjónvarpsstofa með skápum, eikarparket á 
gólfi og útgengi út á stóra viðarverönd í suður. Herbergi 
með skáp, eikarparket á gólfi.

Innangengt í bílskúr úr neðri hæð en hann er með 
rafmagni, heitu og köldu vatni og bílskúrshurðaropnara, 
lakkað gólf.

Glæsileg eign á rólegum stað. Sér inngangur er á neðri 
hæð hússins og því möguleiki að útbúa sér íbúð þar. 
Grímshagi 5. Opið hús í dag á milli kl. 17.15 og 17.45.

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignamarkað-
arins ehf. í síma 570-4500 eða á netfanginu fastmark@
fastmark.is

Glæsilegt parhús í Vesturbænum

Opið hús verður á Grímshaga í dag.

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

V. 180,0 m.

V. 160,0 m.

Þverholt 1 - 270 Mosfellsbær 

Garðatorg 5 - 210 Garðabær 

Opið hús mánudaginn 19, nóvember frá kl. 17:00 til 17:30

-

 V. 82,4 m.

Arnartangi 36 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús mánudaginn 19. nóvember frá kl. 17:00 til 17:30

V.60,9 m.

Hörðukór 5, íbúð 504 - 203 Kópavogur 

Opið hús þriðjudaginn 20. nóvember frá kl. 
17:00 til 17:30 

-

V.81,9 m.

Bugðutangi 3 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Skeljatangi 19 - 270 Mos.

 
-

-

V. 39,9 m.

Hulduhlíð 30 - 270 Mos. 

 

V. 43,9 m.

Gerplustræti 31-37 – 270 Mos.

 

-

V. 35,9.

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laust strax

Laust strax

 

Stóriteigur 40 - 270 Mosfellsbær 
Opið hús þriðjudaginn 20 nóvember frá kl 
18:00 til 18:30 

-

V. 75,9 m.

Landmark leiðir þig heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

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

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

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



HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 58-128M

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

Herbergi: 2-4     Stærð: 101,9-196,8 m2

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með  sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar 
innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og 
þvottahúsi en að öðru leyti án  gólfefna. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 123,7-133,1 m2

67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. nóv. kl. 17:30-18:00

Vindás 2    110 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í fjölbýlishúsi við Vindás 2 í Árbænum. 
Frábær fyrstu kaup. Eignin er skráð 58fm þar af geymsla 4fm og er íbúðin sjálf 54fm. 
Íbúðin skiptist í aðalrými þ.e eldhús og stofu, svefnherbergi, baðherbergi og geymslu í 
sameign. Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla, leikskóla og fallega náttúru. 
Upplýsingar veitir Jón Gunnar fasteignasali í gsm: 848 7099

Herbergi: 2     Stærð: 58 m2      

29.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. nóv. kl. 17:30-18:00

Maríubaugur 121    113 Reykjavík

Gullfallega 120 fm 4ra herberja íbúð á efstu með sérinngangi í Grafarholti. Fallegt 
útsýni yfir Esjuna.  Mjög gott skipulag og rúmgóð svefnherbergi. Aukin lofthæð í 
stofu og svalir til suðvesturs. 
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 120 m2      

51.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. nóv. kl. 18.30-19.00 

Þorláksgeisli 35    113 Reykjavík 51.900.000

Falleg, rúmgóð og björt 4ra herb íbúð a jarðhæð með stæði bílageymslu í mjög góðu 
lyftuhúsi á jaðarlóð neðst í Grafarholinu. Gengið er beint inn í anddyrri hússing og inn að 
íbúðinni af bílaplaninu og er hún því með góðu aðgengi fyrir fatlaða. Bæði er útgengi úr 
íbúðinni á verönd út úr eldhúsinu fyrir framan húsið og úr stofunni á bak við húsið.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 112,4 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. nóv. kl. 17.45-18.30

Vesturgata 21B    101 Reykjavík

Einstök og skemmtileg íbúð í húsi, byggt 2006, á kyrrlátu svæði í jaðri miðbæjar 
Reykjavíkur. Íbúðin er rúmgóð, björt og afar falleg 2ja til 3ja herbergja á 3ju hæð og í risi. 
Tvennar svalir til suðurs. Frábært og ótrúlegt útsýni m.a. yfir höfnina og til Esju. Gengið er 
inn í húsið frá porti milli húsa, úr húsagarði. Íbúðin er nýyfirfarin og máluð. 
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 2-3     Stærð: 102,6 m2      

59.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. nóv. kl. 17.30-18.00

Vatnsstígur 21    101 Reykjavík 117.000.000

Glæsileg útsýnisíbúð á 10.hæð ásamt stæði í bílageymslu.  Allar innréttingar  vandaðar 
og sérsmíðaðar, gólfsíðir gluggar með óhindruðu sjávarútsýni, eldhús og aðalbaðherbergi 
voru endurnýjuð á glæsilegan hátt 2014, falleg sérhönnuð lýsing, arinn í stofu, allar hurðir 
í yfirstærð og yfirbyggðar svalir eru meðal þess sem einkenna þessa fallegu íbúð. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 138,0 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. nóv. kl 17.30-18.00

Falleg  risíbúð ásamt bílskúr í sjarmerandi tvíbýlishúsi á Álfhólsvegi. Um er að ræða 
eign sem er skráð 150.4fm og þar af er bílskúr 34,8fm. Glæsilegt útsýni er frá íbúðinni, 
sérinngangur og mikil lofthæð. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, 3 
svefnherbergi, geymslu og bílskúr. Tvö stæði tilheyra íbúðinni fyrir framan bílskúrinn. Stutt 
er í skóla, leikskóla og alla þjónustu. Uppl. veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 150.4 m2

Álfhólsvegur 66     200 Kópavogur 49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  20. nóv. kl 17.30-18.00

Björt, rúmgóð og falleg íbúð á 2.hæð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta stað í borginni. Eignin 
er skráð 126,8fm og þar af er bílskúr 20.5fm. Eignin skiptist í hol, stofu, eldhús, baðherbergi, 3 
svefnherbergi, geymslu og bílskúr. Baðherbergi var endurnýjað 2015, skipt var um járn á þaki 
2007 og fyrirhugað er að skipta um tréverk, glugga, gler og múrviðgera framhlið hússins og 
verður það gert á kostnað seljanda. Uppl. veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 126,8 m2

Safamýri 46     108 Reykjavík 47.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. nóv. kl. 18.30-19.00

Bergþórugata 27    101 Reykjavík 42.900.000

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni m.a út á sjó og að Esjunni. 
Um er að ræða íbúð í fjölbýlishúsi á þriðju hæð. Eignin er skráð skv F.M.R 78,7fm. 
Íbúðin hefur verið þó nokkuð  endurnýjuð m.a eldhúsinnrétting og gólfefni. 
Suðursvalir er út frá stofu og 3 svefnherbergi. Frábær staðsetning í miðborginni.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 78,7 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. nóv. kl. 17.30-18.00.

Kirkjuvellir 7    221 Hafnarfjörður 44.900.000

Falleg 3ja herb. íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu, 
svalir í suðvestur. Fallegt útsýni. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Rúmgott eldhús með eikarinnréttingu, opið við borðstofu og stofu. 
Baðherbergi með flísalagðri sturtu, Rúmgott hjónaherb.og barnaherb. 
Hjóla-og vagnageymsla í sameign.
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 102,7 m2        Bílageymsla

69,5-77M
LÆKKAÐ

VERÐ

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. nóv. kl.18:30-19:00

Goðasalir 3    201 Kópavogur 84.900.000

Fallegt og gott fjölskylduhús á besta stað í Kópavogi með glæsilegu 
útsýni yfir á Reykjanesið, Kópavoginn og snæfellsjökul.  Húsið stendur 
ofangötu og ekki eru hús á móti í götunni og því næg bílastæði. Eignin 
skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, sér sjónvarpshol, tvö baðherbergi, 
stór stofa, eldhús, fataherbergi, þvottaherbergi, geymslu og bílskúr. 
Innangengt er úr bílskúrnum í eignina. Timburverönd er á bak við húsið 
og stórar svalir eru af efri hæðinni í útsýnisáttina. Örstutt er í skóla, 
leikskóla, sundlaugina og alla helstu þjónustu. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 217,3 m2      

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN!

Dyngjugata 3    Garðabær 210 60.300.000

4ra herb. íbúð á 2.hæð, með sér verönd, alls 119,7 fm að stærð, ásamt stæði  í 
bílageymslu. og skiptist í anddyri með fataskáp, 3 góð svefnherb,. Gott baðherberbergi. 
Eldhús er með AXIS innréttingu. Þvottahús með fÍísum á gólfi. Tilbúin til afhendingar við 
kaupsamning, fullbúin með gólfefnum, flísar eru á baðherb., en eikarharðparket á öðrum 
gólfum. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 120 m2       Bílageymsla

520 9595
t r a u s t  

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Strikið – Jónshús – Garðabæ – 3ja herbergja íbúð óskast með suðursvölum

Akrahverfi – Garðabæ – Einbýlishús óskast

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45 

Eignin stendur á frábærum stað á móti suðri 
við opið óbyggt svæði og útsýnis nýtur frá 
eigninni.

Verð 43,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15 – 17.45 

Einstök eign á rólegum, grónum og fallegum 
stað í vesturbænum. 

Verð 129,5 millj.

Fífuhvammur 35 – Kópavogi.  Neðri sérhæð ásamt bílskúr.

Túngata 36a. Glæsilegt parhús.

Sæbólsbraut 28- Kópavogi. 
3ja herbergja endaíbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

Verð 42,4 millj.

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

Verð 44,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45 

Verð 37,9 millj.

Ránargata 3. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.

Arin- og setustofa 

Eldhús 

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag,  
frá kl. 17.15 – 17.45 

Verð 51,9 millj.

Smáragata. Glæsileg eign í miðborginni.

Hörðaland 2. 3ja – 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.Holtsgata 17. 3ja herbergja endurnýjuð íbúð.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag,  
frá kl. 18.15 – 18.45

Verð 63,9 millj.

Verð 41,9 millj.

Langalína 7 - Garðabæ. 3ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.

Álftamýri 12. Endurnýjuð 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,  
frá kl. 17.15 – 17.45 

Glæsileg eign á rólegum stað í lítilli botn-
langagötu. 

Verð 135,0 millj.

Grímshagi 5. Vel staðsett parhús.
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ÞRIÐJUDAG



Virkilega góð þriggja herbergja 88,7 fm fullbúin útsýnisíbúð á 3. hæð í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er til afhendingar 
við kaupsamning fullbúin með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél í eldhúsi, harðparketi á gólfum. 
V. 59,8 m. 
Opið hús þriðjud. 20. nóvember milli kl. 17:00 og 17:30. 
Upplýsingar: Þórarinn M .Friðgeirsson lg.fs. s:899-1882.

Mjög góð 120 fm fjögurra herbergja íbúð með sérinngangi og rúmlega 50 fm afgirtri suðurverönd á þessum frábæra stað við Fellahvarf 
í Kópavogi. Stutt í skóla og í alla almenna þjónustu. 
V. 54,5 m. 
Opið hús mánudaginn 19. nóvember milli kl. 18:00 og 18:30. 
Nánari upplýsingar: Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. í síma 695 7700. 

Virkilega gott 219.9 fm 5 herbergja miðjuraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og tveimur baðherbergjum. Húsinu  verður 
skilað fullbúnu að utan með tilbúinni lóð og tilbúið til innréttingar að innan. 1. hæð: Anddyri, 3 svefnherbergi, bað með útgengi í garð, 
þvottaherbergi, bílskúr og geymsla. 2 hæð: Baðherbergi, svefnherbergi með fataherbergi, stofa og eldhús, útgengi út á svalir. 
V. 73,5 m.
Nánari upplýsingar: H. Daði Hafþórsson lg.fs., í síma 8249096. 

Fallegt 213,0 fm parhús með bílskúr á fínum stað við Fagrahjalla í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er á þremur hæðum. Fimm svefnher-
bergi og stofur, góðar svalir og stór verönd. Hús stendur innarlega í lokaðri götu. Örstutt í grunn- og leikskóla og mjög góð tenging við 
aðalumferðaæðar.  V. 72,9 millj. Opið hús miðvikud. 21 nóv.milli kl. 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is 

JAÐARLEITI 6, 
105 REYKJAVÍK

FELLAHVARF 1, 
203 KÓPAVOGUR

SJAFNARBRUNNUR 7, 
113 REYKJAVÍK

FAGRIHJALLI 74, 
200 KÓPAVOGUR

LOGALAND 23, 
108 REYKJAVÍK

AÐALLAND 14
108 REYKJAVÍK

Mjög fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum í Fossvogi. Húsið er skráð 228,7 fm, þar af bílskúr 25,6 fm. Suðursvalir. 
Mjög gott útsýni. Stór timburverönd í suður. Fjögur svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Frábær staðsetning. 
Opið hús mánud. 19. nóvember milli kl. 17:15 og 17:45. 
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is  V. 81,9 m.

Vandað 233,4 fm parhús innarlega í botnlanga við Aðalland 14 í Fossvoginum. Eignin skiptist í fallega stofu með arni, borðstofu, bóka-
herbergi (svefnherbergi), 3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr. Sunnanmeginn við húsið er hellu-
lagður garður og viðhaldsléttur. Mikil lofthæð á efri hæð. Svalir til suðurs. Mjög rúmgóður bílskúr og hiti í bílaplani. 
V. 89,9 m.  
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

OPIÐ HÚS



Glæsilegt skrifstofuhúsnæði á annari hæð við Ögurhvarf 4a í Kópavogi.  Eignin er skráð á tvö fasteignanúmer, 229-4962 og 229-4963 
í matshluta 01, hvort um sig skráð 180,4 m2, samtals 360,8 m2. Annar hlutinn er rúmgott opið skrifstofurými með tveimur rúmgóðum 
fundarherbergjum, aðskildum frá öðru rými með glerveggjum.  Hinn hlutinn samanstendur af stóru fundarherbergi, rúmgóðri setu-
stofu og  afþreyingarrými, opið er á milli þessara eignarhluta. 
 V. 105 m.
Nánari upplýsingar Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. í síma 824-9098

Glæsileg samtals 226,2 fm íbúð á 4. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við Skipholt. Mjög stór bílskúr tilheyrir íbúðinni. Húsið var byggt árið 
2007. Íbúðin skiptist m.a. í mjög stórar stofur, eldhús, þvottahús, þrjú herbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. Vandaðar innréttingar. 
Tvennar svalir. Arinn í stofu. Mjög fallegt útsýni. Frábær staðsetning. Örstutt í verslanir og alla helstu þjónustu.
 V. 99,9 m. 
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

ÖGURHVARF 4, 
203 KÓPAVOGUR

SKIPHOLT 29B, 
105 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu 272,5 fm raðhús á þremur hæðum með bíl-
skúr. Húsinu hefur verið skipt upp í þrjár íbúðir. Húsið var töluvert 
standsett árið 2015. Gott hús sem auðvelt er að breyta aftur í 
stórt fjölskylduhús. V. 89,9 m. Nánari uppl.: Daði Hafþórsson 
lg.fs. s. 824 9096. 

Björt 107,7 fm 5 herbergja íbúð á annarri hæð í fjölbýlishúsi á þess-
um vinsæla og góða stað í seljahverfinu í Breiðholti. Húsið er ný-
lega klætt að utan. Íbúðinni fylgir bílastæði í bílageymslu. V. 39,9 m.  
Opið hús mánudaginn 19. nóvember milli kl. 17:00 og 17:30. 
Nánari upplýsingar: Alexander Ingi Kristjánsson lg. fs. í síma 
695 7700 

Sérhæð í Suðurhlíðum Kópavogs, samtals 137,3 fm miðhæð 
með bílskúr á frábærum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Stofa, 
eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherb, sjónvarpshol og sér 
þvottahús. Sér inngangur. Bílskúr með hurðaopnara. Glæsilegt 
útsýni. Suðursvalir. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 54,9 m.  
Bókið skoðun: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Góða 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi í Sól-
túni 5. Sér stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í 
hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu, stofu, 
borðstofu og eldhús. Góðar svalir til suð/vesturs og með svala-
lokunum. V. 49,9 m. Opið hús miðvikud. 21. nóvember milli kl. 
17:00 og 17:30. Nánari upplýsingar Brynjar Þór Sumarliðason 
lg.fs.í síma 896-1168

Vel skipulögð 84.2 fm, 3 herbergja íbúð við Flétturima 7 á jarð-
hæð með góðum sólpalli. Vel staðsett íbúð í nálægð við leikskóla, 
skóla og þjónustumiðstöðina Spöng.  V. 37,9 m. Opið hús mánu-
daginn 19. nóvember milli kl. 17:00 og 17:30. Nánari uppl. Brynjar 
Þór Sumarliðason lg.fs s. 896 1168. 

Fallegt 199,7 fm einbýlishús á þremur hæðum, ásamt bílskúr á 
góðum stað við Háukinn í Hafnarfirði. Húsið skiptist m.a. í tvær 
stofur, eldhús, fjögur herbergi og þrjú baðherbergi. Svalir til 
suðausturs. Húsið er laust við kaupsamning. 
V. 73,9 m. 
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.  

Fjögurra herbergja 123,5 fm íbúð á annarri hæð með bílskúr. Nýir 
gluggar og gler. Mjög gott útsýni. Einstaklega góður staður. Þrjú 
svefnherbergi. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.
 V. 49,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson, lg.fs. s. 899 1882. 

Tveggja herbergja 59,4 fm íbúð á 1.hæð í mjög góðu vel 
staðsettu fjölbýli rétt við Kringluna og aðra mjög góða 
þjónustu, m.a skóla,leikskóla og íþróttaaðstöðu.  Ágætar 
innréttingar. Til afhendingar við kaupsamning.  Húsið er 
að sjá í ágætu standi og virðist hafa verið tekið talsvert í 
gegn. V. 29,9 m. Nánari upplýsingar:  
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. í síma 899-1882

Hótelið er um 650fm að stærð og steypt á 3 hæðum. Það 
eru átta herbergi, 4 herb eru með sér baðherb og 4 án eða 
þau nota sameiginleg tvö klósett og sturtu. Starfandi eru 2 
barir (einn stór einn lítill). Húsið er með leyfi fyrir 160 manns í 
sal. Skipti möguleg á íbúð á Akureyri og höfuðborgarsvæðinu. 
V. 45 m

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. 44,9 
m. Opið hús þriðjudaginn 20. nóvember milli kl. 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168

Snyrtileg og rúmgóð 167 fm endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Lyfta opnast beint inní íbúð. Íbúðin skiptist 
í anddyri, þvottahús, eldhús, borðstofu, tvær setustofur, tvö 
svefnherbergi og tvö baðherbergi. Tvennar svalir. V. 69,8 m. Opið 
hús miðvikudaginn 21. nóv. milli 17:00 og 17:30. Nánari upplýs-
ingar: Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. í síma 695 7700 

58,8 fm lager á jarðhæð. Á annarri hæð eru tvær einingar. Ann-
ars vegar 469,1 fm rými skráð sem heildverslun, í dag nýtt sem 
lager. Hins vegar 410,3 fm rými skráð sem heildverslun, í dag nýtt 
sem lager. Skráðir heildarfermetrar eru 938,2. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Nánari upplýsingar: Kjartan Hallgeirsson ls.fs í 824 9093 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

BREKKUSEL 2, 
109 REYKJAVÍK

FLÚÐASEL 42, 
109 REYKJAVÍK

GNÍPUHEIÐI 1, 
200 KÓPAVOGUR

SÓLTÚN 5, 
105 REYKJAVÍK

FLÉTTURIMI 7, 
112 REYKJAVÍK

HÁAKINN 9, 
220 HAFNARFJÖRÐUR

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

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

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

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

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

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

SELJALAND 5, 
108 REYKJAVK

ÁLFTAMÝRI 48, 
108 REYKJAVÍK

SKÓLAVEGUR 49, 750 
FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR

 EIRÍKSGATA 13, 
101 REYKJAVÍK

BORGARTÚN 30B, 
105 REYKJAVÍK

GYLFAFLÖT 16-18, 
112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

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

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090



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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

Leifsgata 3, 101 Rvk.
3JA + AUKAHERBERGI Í KJALLARA. 

Björt, falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt herbergi í kjallara, 
samtals 100,4 fm. Parket og flísar á gólfum. Íbúðin er staðsett á frábærum stað í mið-
bænum, stutt í sund, skóla og alla þjónustu. Þetta er góð íbúð á eftirsóknarverðum stað 
ásamt aukaherbergi. Verð 45,9 millj. 

Heilsárshús 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI Í GRENND VIÐ SKÁLHOLT

Rúmlega 100 fm. nýlegt heilsárshús á frábærum stað við Dynjandisveg, nálægt Skálholti og 
Reykholti í Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú góð svefnherbergi auk óskráðs svefnrýmis í 
risi. Hitaveita og heitur pottur. Húsið stendur hátt með miklu útsýni yfir Brúará og til fjalla. 
Vönduð eign á frábærum stað. Verð 41,6 millj.

Hverfisgata 35, 101 Rvk. 
JARÐHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI. 

Ca. 86,4 fm. falleg íbúð á góðum stað, neðarlega við Hverfisgötu. Íbúðin skiptist í andyri, 
rúmgott eldhús, stofu, svefnherbergi og baðherbergi. Mikil lofthæð er í íbúðinni og 
þvottaaðstaða innan íbúðar. Geymsluskúr fylgir. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar, 552-1400 / fold@fold.is.

Kjarvalströð11, Hellnum-Snæfellsnesi
HEILSÁRSHÚS.

Vandað og vel skipulagt hús á Hellnum, Snæfellsnesi. Á neðri hæð eru forstofa, stofa, 
borðstofa, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol. 
Húsið er á heillandi stað með sjávarútsýni. Verð 26,9 millj. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Laugateigur 8, 105 Rvk.
EFRI SÉRHÆÐ.

Laugateigur 8, 112,9 fm efri sérhæð m/sérinngangi á eftirsóknarverðum stað í rótgrónu 
hverfi. Þrjú svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Íbúðin er björt og mikið uppgerð á 
undanförnum árum. Geymsluloft yfir íbúðinni. Laus í byrjun árs 2019. 

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

Austurströnd - Seltjarnarnesi.
ATVINNUHÚSNÆÐI

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.

REYNSLUMIKLIR FASTEIGNASALAR FOLDAR SKOÐA, VERÐMETA OG VEITA  
ALLA RÁÐGJÖF YKKUR AÐ KOSTNAÐARLAUSU. HAFIÐ SAMBAND.

- Vantar íbúðir miðsvæðis í Reykjavík til leigu 
í eitt ár eða lengur fyrir traustan erlendan 
aðila.

- Vantar íbúðir í úthverfum Reykjavíkur til 
kaups eða leigu fyrir opinberan aðila.

- Vantar íbúðir fyrir 60 ára og eldri í Reykjavík 
til sölu þar sem stutt er í þjónustu. Öruggar 
greiðslur í boði.

Óskum eftir Óskum eftir Óskum eftir

Óskum eftir Óskum eftir Óskum eftir
Hafnarfjörður og Suðurnes 

220 - 221 og 230 - 260
Vantar minni sérbýli á bilinu 60-90 millj á skrá 
fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar 3-4 herbergja íbúðir á bilinu 35-45 millj á 
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar einstaklingsíbúðir og 2 herbergja íbúðir 
á bilinu 20-35 millj á skrá fyrir áhugasama 
kaupendur.

Kópavogur og Garðabær
200 - 201- 203 - 210 - 225

Vantar einbýlishús, raðhús og parhús á bilinu
80-200 millj á skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar sérhæðir m/bílskúr á bilinu 70-90 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar 2-5 herbergja íbúðir á bilinu 30-80 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Reykjavík og Mosfellsbær
109 - 110 - 111 - 113 - 270

Vantar minni sérbýli á bilinu 60-90 millj á skrá 
fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar 3-4 herbergja íbúðir á bilinu 35-45 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar einstaklingsíbúðir og 2 herbergja íbúðir á
bilinu 20-35 millj á skrá fyrir áhugasama
kaupendur.

Reykjavík
103 - 104 - 105 - 108

Vantar einbýlishús, raðhús og parhús á bilinu
80-200 millj á skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar sérhæðir m/bílskúr á bilinu 70-90 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar einstaklingsíbúðir og 2 herbergja íbúðir á
bilinu 20-35 millj á skrá fyrir áhugasama
kaupendur.

Reykjavík og Seltjarnarnes
101 - 107 - 170

Vantar einbýlishús, raðhús og parhús á bilinu
80-200 millj á skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar sérhæðir m/bílskúr á bilinu 70-90 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar 2-5 herbergja íbúðir á bilinu 30-80 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík
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Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Höfðatorg / Bríetartún 9- 11    
105 Reykjavík

Glæsilegar íbúðir í hjarta  
Reykjavíkur

Íbúðarbygging með verslun  
og þjónustu á jarðhæð.

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

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

Afhending í ársbyrjun 2019

55 íbúðir af 90 seldar

Verð frá 43,9 millj. 

Stærðir 60 fm uppí 220 fm.                                    

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 31. okt. kl. 12:00 - 12:45

Glæsilegt 400 fermetra einbýlishús á 
þessum vinsæla stað við Tjörnina og 
Hljómskálagarðinn í Reykjavík. 

Húsið skiptist í tvær hæðir, kjallara,  
ris og bílskúr. 

Sérinngangur er í íbúð í kjallara. 

Bílskúr hefur verið breytt í litla íbúð. 

Stór lóð sem snýr í suð-vestur  
fylgir eigninni. 

Eignin er til afhendingar  
við kaupsamning.

Verð : 210,0 millj.

Bjarkargata 6
101 Reykjavík

Reisulegt tvílyft  262,7 fm einbýli með 
tveimur útleigueiningum
Frábært útsýni og nálægð við Elliðaárdalinn
Stórar stofur og fjögur svefnherbergi  
í aðalíbúð
Góð 2ja herbergja íbúð og stúdío íbúð
Stór bílskúr og næg bílastæði
Stórar svalir og pallur

89,9 millj.Verð :

Erluhólar 4 
111 Reykjavík

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21. nóv. kl. 16:00 - 16:45

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

frábært útsýni

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



Með þér alla leið

.       

51,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. nóv.  kl. 17:00 - 17:30

Íbúð á 2. hæð - Skráð 119,9 fm 

Íbúðin skiptist í forstofu hol með parketi,  
tvö svefnherbergi, stofu, baðherbergi,  
geymslu í kjallara og rúmgott herbergi í risi 
með aðgengi að salerni 

Eskihlíð 16
111 Reykajavík

.       

125,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. nóv.  kl. 17:00 - 17:30

Vel skipulagt 248 fm einbýli á tveimur 
hæðum 

Innst í botnlanga með frábæru útsýni 

Mjög stílhrein og björt eign 4 svefnherbergi 
og sjónvarpshol 

Stofa og eldhús í opnu rými þar sem er 
fallegur arinn 

Fjallakór 11
203 Kópavogur

.       

53,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. nóv.  kl. 17:00 - 17:30

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð með bílskúr 
á Snorrabraut. Íbúðin er 90,2 fm þriggja 
herbergja á 6. hæð í lyftuhúsi sem er skráð 
fyrir 55 ára og eldri, auk 26 fm bílskúrs. Tvö 
svefnherb y rbyggðar svalir, nýtt eldhús og 
ný tæki sérgeymsla innan íbúðar. Húsvörður. 
Laus við kaupsamning.

Snorrabraut 56B
105 Reykjavík

.       

49,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. nóv  kl. 17:30 - 18:00

Laufásveg 6 skrá FMR 101,5 m2 
Frábær staðsetning / Eignarlóð 
Sér afnotaréttur, afgirtur 
Sérinngangur frá garði / Aukin lofthæð 
Íbúðin er innréttuð á mjög smekklegan máta 
Heitur pottur í garði í sameign allra 
Fimm íbúða hús

Laufásvegur 6
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einbýlihús sem er rúmlega 200 fm 
Eignin telur: 4-5 svefnherbergi,
snyrting, baðherbergi, þvottahús, 
gufubað, eldhús, stofur, bílskúr, fallegur 
garður og fallegt útsýni

79,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparberg 2

s. 775 1515

111 Reykajavík

3ja herbergja íbúð, endurnýjuð7
Sér þvottahús 3ja hæð, y rbyggðar  
svalir og útsýni. 
Bílskúr fylgir sem er lokaður og innaf 
bílageymslu. Samtals 109,8 fm 
Stutt í þjónustu og skóla

37,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 102E

s. 775 1515

110 Reykjavík

Mjög sjarmerandi einbýlishús á Óðinsgötu.
Eignin samanstendur af þremur fastanr. 
samtals 318,4 fm. Stór 124 fm íbúð á 
tveimur hæðum, auk 50,3 fm kjallara og 
14.1 fm geymslu, samtals 189,0
64,7 fm 3-ja herbergja íbúð á fyrstu hæð.
-  64,7 fm 3-ja herbergja íbúð á annari hæð.

Tilboð óskast 

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307  

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali s. 778 7272 Nánari upplýsingar:

Óðinsgata 5

s. 778 7272

101 Reykjavík

Hugguleg stúdíóíbúð með rislofti sem  
í dag er notað sem svefnherbergi 
Flott staðsetning á Njálsgötunni með 
inngangi bakatil 
Sérinngangur og sér garður 

29,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njálsgata 48A

s. 778 7272

101 Reykjavík

Til leigu: Mjög falleg og vel skipulögð 
131 fm íbúð 4. hæð á þessum eftirsótta 
stað í Rvk. Einstakt stofu og eldhúsrými 
með fallegu útsýni. Sér hjónaálma og tvö 
aukaherbergi, tvö baðherb. Sér þvottahúsi, 
geymsla og stæði í bílageymlu.
Hægt að semja um leigu á auka stæði 

Til leigu 

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26 íbúð 404

s. 899 1178

101 Reykjavík

Góð miðhæð ásamt bílskúr í reisulegu 
steinhúsi 164 fm þar af er skúr 22,5 fm  
4ra herbergja aðalhæð 32 fm rými í  
kjallara með sérinngangi 
Rúmgott eldhús 
Gegnheilt beykiparket

62,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ránargata 19

s. 773 6000

101 Reykjavík

Snyrtilegt einbýlishús á einni hæð
Húsið er skráð skv. þjóðskrá 103 fm.
- auk viðbyggingar (plötu) um 15 fm.
Eignin telur góða forstofu, stofu, eldhús,
tvö svefnherbergi, þvottahús  og útigeymslu 
Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu skoðuð.

24,7 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fossalda

s. 899 1178

850 Hella

Rúmgóð og falleg íbúð 4 hæð ásamt 
sérbyggðum bílskúr Íbúðin er skráð 
150 fm þar af bílskúr 24 fm Í dag eru 2 
svefnherbergi en teikning gerir ráð fyrir 4 
svefnherbergjum Tvennar svalir í suðaustur 
og norðvestur 

64,9 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flyðrugrandi 10 

s. 691 1931

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

149 fm íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi 
Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi 
Geymsla í kjallara og  
stæði í lokaðri bílageymslu 

63,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgartún 30a

s. 775 1515

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       

41,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mmtudaginn 22. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Falleg og björt 3ja herb íbúð á efstu hæð
Gott innra skipulag, tvö svefnherbergi
Opið stofu og eldhúsrými með útg. á svalir
Mikil lofthæð og gólfsíðir gluggar
Einstakt útsýni og góðar svalir
Stæði í bílageymslu, laus jótlega.

Reiðvað 3
110 Reykjavík

.       

38,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Snyrtileg og björt 88,5 fermetra  
3ja herbergja íbúð á 1.hæð í góðu 
fjórbýlishúsi á þessum vinsæla stað  
í Kópavogi. 

Útgengt á rúmgóðar svalir út af stofu.

Tunguheiði 4 
200 Kópavogur

.       

76,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mmtudaginn 22. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Íbúðin er alls 118,6 fm á fyrstu hæð 

Tvær geymslur önnur er 10,4 fm (nr16) og 
hin 8,7 fm (nr44) Íbúðin er fullbúin með 
gólfefnum 

Ekki hefur verið búið í íbúðinni 

Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu 
Íbúðin er laus strax

Hrólfsskálamelur 14
170 Seltjarnarnes

.       

109,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. nóv. kl. 17:00 - 17:45

Glæsilegt einbýlishús m tvöföldum bílskúr 

Samtals 228 fm að stærð m 5 
svefnherbergjum 

Mikið endurnýjuð eign ma nýtt eldhús 

Stór stofa með nýju gólfefni 

Lagnir að mestu endurnýjaðar 

Tjarnarstígur 4
170 Seltjarnarnes

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr 
124,5 fm þar af er bílskúr 22,2 fm 
Möguleiki væri að bæta við svefnherbergi 
Stórar suður svalir og þvottahús innan í 
búðar 
Innangengt í bílskúr úr sameign 

47,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Básbryggja 5

s. 773 6000

110 Reykjavík

Glæsileg íbúð á 2 hæð í nýju húsi við 
Grandaveg 42-B 77 fm
2ja herbergja - Stæði í bílageymslu
Góð staðsetning þar sem stutt er
í alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjarins. 
Kyrrlátur staður í við fallegan göngustíg

48,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42B

s. 899 5856

107 Reykjavík

Góð 64 fm kjallaraíbúð 
Öll rými fremur rúmgóð 
Eldhús með góðu skápaplássi 
Baðherbergi endurnýjað, upph klósett 
Stórt svefnherbergi með fataskáp

31,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flókagata 13

s. 695 5520

105 Reykjavík

Falleg, björt og vel skipulögð 86,1 fm, 
3ja herbergja íbúð á 4 (efstu) hæð í litlu 
10 íbúða fjölbýli - Tvær íbúðir á hæðinni 
Frábær staðsetning, mikil lofthæð, útsýni 
Þvottahús innan íbúðar

42,9 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Funalind 3 

s. 691 1931

201 Kópavogur

Nýjar íbúðir, 2ja-5 herb 
Arkitekt  Kristinn Ragnarsson, 
Verktaki ÞG Verk 
Lyftuhús á þremur hæðum 
Afhending er í febrúar/mars 2019

41,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álalækur

s. 775 1515

800 Selfoss

4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
Vel skipulögð íbúð 
Sérinngangur og sérafnotaréttur út  
úr stofu til suðurs 
Vinsæl staðsetning á Seltjarnarnesi

63,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grænamýri

s. 775 1515

170 Seltjarnarnes

184 fm einbýlishús með bílskúr 
Gott skipulag
Aukaíbúð með sérinngangi 
Arinn í stofu 
Sólpallur - Góð lóð

74,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Aratún 30

s. 775 1515

210 Garðabær

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð 
í góðu fjölbýlishúsi 
Frábært skipulag og stórar suður svalir 

35,9 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lyngmóar 7 

s. 691 1931

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veita: 

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

333 fm atvinnuhúsnæði á besta stað  
4 mtr há innkeyrsluhurð. S
tór opin salur, milliloft m 3 herb. 
Eignin er í útleigu í dag m góðum tekjum 
Gott auglýsingagildi v Vesturlandsveg

84,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Viðarhöfði

s. 695 5520

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929



Með þér alla leið

Falleg og björt, 3ja herb. endaíbúð
Fyrsta hæð / tvær íbúðir á hæð
Tvennar svalir í íbúð
Tvær geymslur
Góð sameign
Vinsæl staðsetning

42,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gnoðarvogur 72

s. 845 8958

104 Reykjavík

Tveggja herbergja lúxusíbúð 
Gengið inn af svölum í íbúð 
Lofthæð íbúðar er ca 3 metra 
Sérsmíðaðar innréttingar, gólfsíðir gluggar 
Bílastæði í lokaðri upphitaðri aðgangsstýrði 
bílageymslu Þaksvalir á 6. og 7. hæð 

50,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26 íbúð 513

s. 845 8958

101 Reykjavík

Glæsilegt 331,4 fm einbýlishús 
Eignin er mikið endurnýjuð 
Fimm svefnherbergi, þrjár stofur,  
þrjú baðherbergi 
Heitur pottur í garðinum 
Stutt í skóla og leikskóla 

110,0millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðarás 7

s. 775 1515

110 Reykjavík

Efstu tvær hæðirnar í 10 hæða húsi 
 Íbúðin er samtals 217,5 fm 
Frábært útsýni í allar áttir, fernar svalir 
Tvö stæði í bílageymslu fylgja 

150,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur 15

s. 775 1515

101 Reykjavík

Glæsileg íbúð 2ja herb. íbúð á 6. hæð í 
nýbyggingu. Eigin er skráð hjá FMR 81,7 fm
Lyftuhús / Stæði í lokaðri aðgangsstýrðri 
bílageymslu Suður svalir 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás 
Afhending við kaupsamning 
Einstök staðsetning í hjarta borgarinnar

53,2 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1 

s. 845 8958

105 Reykjavík

125,6 fm íbúð á fyrstu hæð 
Skiptist í 2-3 svefnherbergi 
Mjög stóran sólpall 
Stæði í bílageymslu

79,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langalína 24

s. 775 1515

210 Garðabær

266 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
Verslunar- skrifstofu og lagerrými
Frábær staðsetning
Eldhúsinnrétting á efri hæð
Nýtist fyrir ýmis konar starfsemi

79,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520

112 Reykjavík

Einbýli á tveimur hæðum, alls 212 fm 
Fjögur svefnherbergi 
Stór stofa, útgengt í garð 
Stór lóð með bílastæði 31 fm geymsla 
innangengt frá bakgarði

79,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þinghólsbraut 5

s. 695 5520

200 Kópavogur

725 fm fjölbýlishús
5 skráðar íbúðareiningar
Frábær staðsetning
Glæsilega hannað hús
Þarfnast endurnýjunnar

Tilboð óskast

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Víðimelur 29

s. 695 5520

107 Reykjavík

Virkilega fallegt og stílhreint 257 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum innst í 
botnlanga við Þorrasali í Kópavogi 
Fimm svefnherbergi  
og aukaíbúð í bílskúrnum 
Gróinn garður og heitur pottur 

136,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorrasalir 10

s. 778 7272

201 Kópavogur

Frábært útsýni

Falleg 3ja herbergja 614 fm íbúð  
á þriðju og efstu hæð í snyrtilegu fjölbýli  
í miðbæ Reykjavíkur 
Aðeins ein íbúð á hverri hæð 
Húsið hefur fengið gott viðhald  
að utan síðustu ár 

34,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njálsgata 69

s. 778 7272

101 Reykjavík

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð með suðvestur verönd, auk bílskúrs 
á Seltjarnarnesinu 
Eignin er skráð alls skv ÞÍ 99,3 fm 
Bílskúr er 21,3 fm og íbúð 78 fm

44,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tjarnarból 14 

s. 778 7272

170 Seltjarnarnes

Glæsileg nýleg 2ja herbergja endaíbúð 
í lyftuhúsi við Skipholt 11-13. Íbúðin er 
á 2. hæð og er glæsilega innréttuð með 
vönduðum frágangi. Stærð íbúðar er 80,6 fm 
auk þess eru 14,3 fm suðursvalir út frá stofu 

43,9 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skipholt 11-13 íb. 201

s.  697 9300

105 Reykjavík

Mjög sjarmerandi og vel staðsett 151,1 fm 
efri sérhæð Íbúðin skiptist í 2 stofur, 
3 herbergi, eldhús og bað 
Manngengt risloft er fyrir íbúðinni 

69,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóleyjargata 23

s.  697 9300

101 Reykjavík

Gott 238,6 fm verslunar- og iðnðarhúsnæði 
í nýlegu húsi 
Húsnæðið býður upp á fjölbreytta 
nýtingarmöguleika 
Auðvelt er að bæta við innkeyrsluhurð 
inn í rýmið - Næg bílastæði á lóð 

69,9 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ögurhvarf 2

s.  697 9300

203 Kópavogur



Reykjastræti er nýtt fasteignafélag. Fasteignasafn 
félagsins telur um 33 þúsund fermetra í  þremur 
nýbyggingarverkefnum sem verða tilbúin að mestu 
á  á r i n u  2 0 1 8  t i l  á r s l o ka  2 0 1 9 .  Re y k j a st ræ t i  e r  
systurfélag ÞG verktaka. Félagið leitar eftir farsælu 
langtíma viðskiptasambandi við sína leigjendur og 
stendur félagið fyrir gæði og áreiðanleika í viðskiptum.

DALVEGUR 32  samanstendur af tveimur staðsteyptum fjölnotahúsum miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu 
tilbúnum á árinu 2019. Leigurýmin eru frá 1.050 til 5.000 fermetrar sem henta undir fjölbreytta starfsemi 
þ.m.t. fyrir notendur sem kjósa miðlæga staðsetningu með tilliti til verslunar eða vörudreifingar. Nýtanleg 
lofthæð er um 8 metrar og tækifæri er að aðlaga húsin að þörfum notandans.

HAFNARTORG  er blönduð byggð af nýjum skrifstofum, íbúðum og verslunum. Glæsilegar skrifstofur 
verða til leigu frá og með næstu áramótum. Stærð rýma er frá 200 til 2.500 fermetra. Í húsinu verður 
boðið uppá þjónustu við leigjendur s.s. móttökuritara og aðgang að sameiginlegum fundarherbergjum 
og skrifstofum. Einn stærsti bílakjallari landsins verður undir Hafnartorgi og að Hörpu. Hafnartorg 
verður iðandi af mannlífi og menningu og kærkomin viðbót við stækkandi miðbæ Reykjavíkur.

NÝJAR EIGNIR
TIL ÚTLEIGU

RE YK J ASTR ÆTI
FASTEIGNAFÉLAG

REYKJASTRAETI . IS
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Tjarnargata 4  101 Reykjavík  Sími 511 3101  Fax 511 3909  www.101.is  101@101.is
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i  

Rjúpufell 46 – 111 Rvk Einarsnes – 101 Rvk Fellsás 9A – 270 Mos Haukdælabraut 44 – 113 Rvk

Þar sem hjartað slær

Komið inn í hol opið við eldhús, baðherbergi með baði. 
Eldhús opið, rúmgott og nýleg innrétting. Frá eldhúsi 
er gengið inn í eitt herb. Frá holi er gengið inn í stofu 
og þaðan inn í annað herb. með skápum. Í kjallara er 
geymsla og sameiginlegt þvottahús. Fallegt útsýni, 
stór garður og sér bílastæði. Stutt í Háskólann og 
miðbæinn. V – 38,9 millj.

Opið hús föstudaginn 23.11.2018 milli kl. 18:00-18:30. 
Mjög rúmgóð og björt 134m2 neðri sérhæð og 
aukaíbúð með stórfenglegu útsýni. Eignin var áður 
parhús með tveimur íbúðum. Nýjum eignaskip-
tasamningi hefur verið þinglýst og húsinu skipt upp í 
fjögur fastanúmer. Fyrir liggja samþykktar teikningar 
fyrir neðri hæðina. V – 46,9 millj.

Um er að ræða 702 fermetra lóð fyrir einbýlishús 
á tveimur hæðum með möguleika á 60 fermetra 
aukaíbúð. Lóðin er staðsett í litlu sérbýlishverfi við 
Reynisvatnsás. Gott tækifæri til að eignast góða lóð á 
fallegum stað. Tilboð

Opið hús mánudaginn 19.11.2018 milli kl. 17:30-18:00. 
Snyrtileg 4ra herb. íbúð á þriðju hæð, ásamt bílskúr. 
Komið inn í hol, stofa og eldhús í opnu og björtu rými. 
Hvít eldhúsinnrétting með grárri borðplötu. Innaf 
eldhúsi er geymsla/þvottahús. Útgengi úr stofu út á 
yfirbyggðar svalir. Baðherb. er með kari og sturtu, 
flísalagt í hólf og gólf. 3 Svefnherb.V – 39,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Helgi Jón Harðarson, Sölustjóri / Eigandi
Freyja Sigurðardóttir, Lögg. fast. / Eigandi

Magnús Emilsson, Lögg. fast. / Eigandi
Ágústa Hauksdóttir, Löggiltur fasteignasali

Hilmar Þór Bryde, Löggiltur fasteignasali
Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Hildur Loftsdóttir, Ritari / skjalavinnsla
Andrea Guðrún Gunnlaugsdóttir, Lögg. fast.

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

CUXHAVENGATA – HAFNARFIRÐI
Sérlega gott nýlegt atvinnuhúsnæði á besta stað við höfnina 
samtals 187 fm. Þar af er 47 fm skrifstofa á 2.hæð í skrifsto-
fubyggingu. Góð lofthæð og innkeyrsludyr. Verð 47,5 millj. 
Nánari uppl. veitir Helgi Jón  893-2233/helgi@hraunhamar.is

TRÖNUHRAUN 5 - BYGGINGARÉTTUR
Nýkomið, gott atvinnuhúsnæði í Hafnarfirði, samtals 367 fm. 
Þrennar innkeyrsludyr. Góð lofthæð. Leigusamningur getur 
fylgt með. Verð 79 millj. Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón 
sölustjóri 893-2233/helgi@hraunhamar.is

STEINHELLA – HAFNARFIRÐI
Sérlega gott nýlegt 112 fm atvinnuhúsnæði með góðri lofthæð 
og innkeyrsludyrum. Þar af er milliloft ca 35 fm. Laust strax. 
Verð 26, 9 millj. Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri 
893-2233/helgi@hraunhamar.is 

SKEMMUVEGUR – KÓPAVOGUR
Nýkomið sérlega gott 249,2 fm atvinnuhúsnæði auk  ca 50 fm  
milliloft (kaffistofa/skrifstofa). Mikil lofthæð og innkeyrsludyr. 
Frábær staðsetning (á móti Aðalskoðun).  Laust strax. 
Hagstætt verð 63,9 millj.

EINHELLA 6 – HAFNARFIRÐI
Glæsilegt nýtt 225 fm atvinnuhúsnæði með mikilli lofthæð og 
óvenju stóru útiplássi. Malbikuð lóð. Fullbúin eign.  
Verð  56,7 millj. Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri 
893-2233/helgi@hraunhamar.is

EYRARTRÖÐ – HAFNARFIRÐI
Nýkomið sérlega gott endurnýjað u.þ.b. 85 fm endabil með 
góðri lofthæð og innkeyrsludyrum. Góð aðkoma, malbikuð 
lóð. Afhending fljótlega. Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón 
sölustjóri 893-2233/helgi@hraunhamar.is 

ATVINNUHÚSNÆÐI

STÓR LÓÐ

STÓR LÓÐ

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 5600 • heimili@heimili.is • heimili.is



Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 

Guðbjörg Guðmundsdóttir 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Bókið skoðun 

Freyjubrunnur 31
Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu á 
góðum stað í Úlfarsárdal. Tveggja og 
fjögurra herbergja íbúðir. Íbúðirnar 
verða afhentar fullbúnar án gólfefna, 

Vandaðar HTH innréttingar og 

íbúðunum. Húsið er einangrað að utan 

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

Nýjar íbúðir í Úlfarsárdal

Aðeins tvær tveggja herbergja íbúðir eftir!
Íbúð 0201
verð 35.9 millj.

Íbúð 0301
verð 36.9 millj.

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

   

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Edda 
Svavarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 845-0425

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
2ja til 5 herb. Stærðir frá 91 fm. til 238 fm.  Álklædd hús með lyftum.  Hiti í gólfum.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni úr flestum íbúðum.  
Húsin eru staðsett við smábátahöfnina. Glæsileg hönnun. Stæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari up-
plýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is  

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 7-13 í Fossvogsdal í 55 íbúða fjölbýlishúsi. Húsin 
eru 5 og 6 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107  til 196,8 fm.  Vandaðar íslenskar 
innréttingar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt 
hús.  . Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 
með glerlokunum eða timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 

 Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari up-
plýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

SJÁVARÚTSÝNI

NÝBYGGING

SPÍTALASTÍGUR 10
• 101 Rvk. 
• 3ja herb.
• 97,6 fm. 
• Falleg og björt íbúð á 2. h.
• Suðursvalir. 
• Gott steinhús. 
• Verð 51,5 millj. 

SÆVIÐARSUND 10
• 104 Rvk. 
• Endaraðhús á einni hæð. 
• 176,3 fm. 
• Innbyggður bílskúr. 
• Góð staðsetning. 
•  Timburverönd.  
• Verð 72,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 16:30 til 17:00 

ESKIHLÍÐ 8 
• 105 Rvk. 
• 4ra herb. 
• 113,6 fm. 
• Mikið standsett. 
• Nýlegt eldhús. 
• Nýlegt rafmagn. 
•  Vönduð og falleg íbúð. 
• Góð staðsetning. 
• Verð 53,9 millj. 

KELDULAND 13
• 108 Rvk. 
• 85,6 fm. 
• 4ra. herb. 
• Nýlegt eldhús. 
• Vel skipulögð. 
• Verð 43,9 millj. 

MÍMISVEGUR 4 
• 101 Rvk. 
• 106 fm. 
• 4ra herb.
• Falleg íbúð. 
• Endurnýjað bæði innan 

sem utan. 
•  Verð 64,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 16:30 til 17:00

KVÍSLARTUNGA 31
• 270 Mos. 
• 6 herb. 
• Nýbygging. 
• Parhús. 
• Samtals 252,9 fm.
• Glæsilegt að innan sem 

utan. 
• Góðar verandir. 
• Verð 93,5 millj. 

LÆKJASMÁRI 74
• 200 KÓP. 
• 2ja herb. 
• 66,9 fm. 
• Sérinngangur. 
• Jarðhæð. 
•  Verð 36,9 millj. 
Opið hús miðvikudag frá 
kl. 16:30 til 17:00

TRÖLLAKÓR 2-4
• 203 Kóp. 
• 4ra herb. 
• 160,7 fm. 
• Endaíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Stæði í bílageymslu.
•  Verð 57,9 millj.
Opið hús þriðjudag frá kl. 
17:00 til 17:30

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NAUSTAVÖR
Stórglæsilegar íbúðir með óhindruðu sjávarútsýni 
við Naustavör 16-26  í Kópavogi. 

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 
við Lund 7-13 í Kópavogi. 
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Stó l il íbúði ð já út ý i
LUNDUR 7, 9, 11 og 13

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



Þrastalundur
PERLA SUÐURLANDS

Af sérstökum ástæðum er til sölu veitingastaðurinn Þrastalundur. 
Auðveld kaup og sanngjörn árangurstengd leiga. 

TIL LEIGU

Þrastalundur er veitingahús staðsett á einum fallegasta stað Íslands, nánar tiltekið við Sogið í Grímsnesi. Umhverfis veitingastaðinn 
eru fallegar gönguleiðir um Þrastaskóg. Akstur frá Reykjavík tekur eingöngu um 36 mínútur. Í Þrastalundi bjóðum við upp á ljúffengan 
morgunmat, rómaðan brunch og eldbakaðar pizzur. Auk þess má finna á matseðlinum hið heimsfræga Þrastalundarsalat, fisk- og 
kjötrétti og íslenska kjötsúpu. Að sjálfssögðu erum við einnig með fjölbreyttan barnamatseðil. Á staðnum er einnig lítil og hugguleg 
sveitaverslun þar sem fást ýmsar nauðsynjavörur eins og mjólk, egg, rjómi og Hunangs-Cheerios. Þar fæst einnig nýbakað brauð, 
sætabrauð og að sjálfssögðu ís.

Vinsælt er að stoppa í Þrastalundi í sunnudagsbíltúrnum eða á leið í sumarbústaðinn. 

Nánari upplýsingar  
gefur Sverrir í síma

661 7000



Sala fasteigna frá

Garðatorg 5, 210 Garðabæ

Þverholt 1, 270 Mosfellsbæ

Hvítsstaðir, 311 Borgarbyggð

Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara samtals 634 fm og er í þjónustu-
kjarna í miðbæ Garðabæjar. Í miðju húsinu er rúmgott og bjart stigahús 
en þar er m.a. lyfta og sameiginleg snyrting. Aðkoma er af bílaplani á 
suðvestur hlið hússins og er gengið inn um sér inngang á þeirri hlið. Húsið 
virðist vera í góðu ástandi og er staðsett í verslunar- og þjónustukjarna í 
Garðabæ þar sem eru m.a. Bæjarskrifstofur Garðabæjar o.fl. Lóð er með 
hellulögðum gangstéttum og bílastæði eru með bundnu slitlagi. Verð 160 m.
Nánari upplýsingar Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs í síma 824-9098,/ 
tölvupóstur hilmar@eignamidlun.is

Um er að ræða heildarhúseignina við Þverholt 1 Mosfellsbæ alls 406,9 fm. 
Aðkoma að húsinu er góð og gott bílaplan í kringum húsið með samtals 28 
bílastæðum auk 1 bílastæði fyrir hreyfihamlaða. Í húsinu eru tveir stiga-
gangar, einn í hvorum enda hússins. Samkvæmt deiliskipulagi er heimilt að 
byggja við eignina. Verð 180 m.
Nánari upplýsingar Daði Hafþórsson lg.fs. í síma 824-9096/dadi@eignamidlun.is

Um er að ræða helming jarðarinnar. Jörðin liggur að jörðinni Háhól að 
sunnan, nær frá Langá að austan, að Urriðaá að vestan og að jörðinni 
Grenjar að norðan. Jörðinni fylgja laxveiðihlunnindi í Langá og er jörðin 
aðili að veiðifélaginu. Auk veiðihlunninda eru helstu kostir jarðarinnar 
þessir: Jörðin er aðeins í um 1 klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og örstutt 
frá Borgarnesi. Samkvæmt Nytjalandi.is er jörðin u.þ.b. 1.331 hektarar og 
ræktað land u.þ.b. 18 hektarar. Verð 75 m.
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lögg.fast. s: 824-9093/kjartan@eignamidlun.is

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

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

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Einstaklega falleg og góð 125.4 fm  
4 herb. íbúð á 10. hæð ásamt stæði í 
bílageymslu. Yfirbyggðar suðvestur-
svalir. Öll sameign er mjög snyrtileg. 
Tvær lyftur í húsinu. Sér stæði í bíl-
geymslu. 

Verð: 62 millj.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður 
Tyrfingsson löggiltur fasteignasali  
í s: 898-3708

Hörðukór 1, Kópavogi.
Opið hús. mánudaginn 19 nóv. frá kl. 17.30-18.00 

OPIÐ
HÚS

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík - sími : 577 5500  www.ibudaeignir.is 

Við leitum að sjálfstæðum, árangursdrifnum löggiltum 
fasteignasala og/eða aðstoðarmanni fasteignasala í námi. 
Mikilvægir kostir eru fagmennska, traust, áræðni og góð 

þjónustulund. Góð vinnuaðstaða. 

Óskum eftir 

löggiltum fasteignasala

og aðstoðarmanni fasteignasala

FASTEIGNAMIÐLUN

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknir berist á netfangið halldor@ibudaeignir.is  
Nánari upplýsingar veitir Halldór Már lögg. fasteignasali í síma 898 5599

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn



Uglugata 12 
270 Mosfellsbær

Fálkagata 16 
101 Reykjavík 

Skagasel 5 
109 Reykjavík

Þorrasalir 5-7
201 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
19. NÓVEMBER KL. 17:00 – 17:30
Glæsilegt raðhús á frábærum stað í 
Mosfellsbæ. Eignin er einstaklega vel 
skipulögð og stórir gluggar á efri hæð 
eignarinnar hleypa góðri birtu inn. 
Stórar svalir sem bjóða upp á einstakt 
útsýni. Eignin er skráð 206,1 fm., þar af er 
25,7 fm. innbyggður bílskúr. Eignin skilast 
tilbúin til innréttinga skv. skilalýsingu. 
Verð: 63,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
19. NÓVEMBER KL. 17:00 – 17:30
Mjög vel staðsett 63,5 fm. 2ja herbergja 
endaíbúð á 3. hæð. Íbúðin er björt með 
glugga á þrjá vegu og útsýni til suðurs. 
Eignin skiptist í anddyri, svefnherbergi, 
stofu, baðherbergi, eldhús og geymslu. 
Tréverk yfirfarið og málað árið 2017. 
Skipt um útihurð og gler í suður gluggum. 
Íbúðin er í útleigu út apríl 2019.  Háskóli 
Íslands og miðbærinn á næsta leiti. 
Verð: 38,9 millj.  

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
19. NÓVEMBER KL. 18:00 – 18:30
Glæsilegt 308,2 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr við rólega 
götu í Seljahverfi.  
Nýleg sólstofa er rúm lega 20 fm. og ekki 
skráð inn í fermetratölu. Garður er einstak-
lega gróinn og fallegur. Rúmgóður sólpallur. 
Tvær útleigueiningar bjóða upp á góðar 
leigutekjur.
Verð: 109 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
20. NÓVEMBER KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og glæsileg 119,3 fm. 4ra 
herbergja endaíbúð á efstu hæð í góðu 
lyftuhúsnæði auk bílastæðis í bílskýli. 
Mjög stórar suðvestursvalir með glæsi-
legu útsýni. Þvottahús er innan íbúðar. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Húsvörður 
er starfandi í húsinu. Eignin er laus við 
kaupsamning.
Verð: 52,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Guðbjörg Helga 
Jóhannesdóttir
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 897-7712

Gunnar Þórisson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823-4969

TIL LEIGU

Nýbýlavegur –  
Verslunarhúsnæði 
til leigu

NÝBÝLAVEGUR 6

Til leigu verslunarhúsnæði að Nýbýlavegi 6:

1. hæð, allt að 500 fm 
2. hæð. allt 700 fm, með aðgangi af  

Nýbýlavegi og Dalbrekku

Húsnæðið getur verið laust með  
skömmum fyrirvara.

LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG

NÝBÝLAVEGI 8

200 KÓPAVOGUR

LUNDURFASTEIGNIR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
HAFSTEINN@LUNDURFASTEIGNIR.IS



Fyrirtækið hefur verið starf-
andi frá árinu 1997, fyrst 
undir nafni Gólfþjónustunnar 

ehf., en fyrirtækið breytti um nafn 
fyrir ári, þar sem gamla nafnið 
endurspeglaði ekki lengur kjarna-
starfsemi þess. „Við fluttum í nýtt 
og stærra 500 fermetra húsnæði 
að Lyngási 12 í Garðabæ fyrir 
þremur árum, bættum við okkur 
mannskap og settum meiri fókus 
á innréttingasmíðina, sem hefur 
síðan orðið æ fyrirferðarmeiri í 
starfsemi fyrirtækisins. Í leiðinni 
tókum við upp nýtt nafn; InnGó 
sem stendur fyrir innréttingar og 
gólf,“ segir Erlendur Þór Ólafsson, 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins. 
Hann hefur lagt stund á parket-
vinnu í 25 ár en verið í sérsmíði á 
innréttingum í um það bil fimm-
tán ár.

„Við erum eftir sem áður ekki 
að keppa við fjöldaframleiðslu og 
fyrirtæki sem taka að sér að búa til 
innréttingar í 30 íbúða blokk þar 
sem allir skápar eru eins, svo dæmi 
sé nefnt, heldur tökum að okkur 
aðeins afmarkaðri verkefni. Það 
getur verið allt frá því að smíða 
litla hillu upp í eldhúsinnrétt-
ingu eða að innrétta heilu húsin,“ 
útskýrir Erlendur. Hann segir fólk 
geta leitað til fyrirtækisins með 
eigin teikningar eða teikningar frá 
arkitektum sem gerð eru tilboð 
í. „Það getur líka fengið okkur á 

staðinn og við þá aðstoðað og veitt 
ráð.“

Erlendur segir InnGó vera með 
öll tæki til innréttingasmíðar á 
verkstæðinu ásamt fullbúnum 
sprautuklefa og tekur fram að 
margir leiti til fyrirtækisins þegar 
þeir vilja breyta um lit eða áferð 
á innréttingum eða skápum. 
„Þá komum við og tökum fram-
hliðarnar af og endurlökkum en 
það sparar bæði fé og fyrirhöfn“. 
InnGó sér líka um viðhald gólfa 
og sólpalla. „Í fjöldamörg ár fólst 
meginstarfsemi fyrirtækisins í að 
leggja og slípa parket og hefur því 
safnast upp gríðarleg reynsla hjá 
okkur á því sviði. Við tökum líka að 
okkur bónvinnu ásamt því að slípa 
og bæsa sólpalla. Þá tökum við að 
okkur að smíða sólpalla og er alltaf 
eitthvað um það á sumrin.“

Á verkstæði InnGó starfa fjórir 
og sami fjöldi starfar við setja inn-

InnGó – Innréttingar og gólf
InnGó – Innréttingar og gólf ehf., sérsmíðar innréttingar fyrir heimili og fyrirtæki ásamt því að 
leggja parket, slípa og bóna gólf. Lagt er upp með persónulega þjónustu og góða samvinnu.

Erlendur hefur 
starfað við inn-
réttingasmíði 
í fimmtán ár 
og í parketgeir-
anum síðan fyrir 
aldamót. MYND/
STEFÁN

InnGó flutti í 
nýtt og stærra 
húsnæði að 
Lyngási 12 fyrir 
þremur árum en 
þar er fullbúið 
verkstæði til 
hverskyns inn-
réttingasmíði.

Hér er dæmi um vel heppnaða sérsmíðaða eldhúsinnréttingu frá InnGó.

Þjónustuborð Kringlunnar er eitt af verkum InnGó.

InnGó tekur að sér fjölbreytt verk. Hér er dæmi um ein-
staka kommóðu sem unnin var í samstarfi við kaupanda. Upphengd kommóða með fjölmörgum hirslum.

réttingarnar upp og leggja parket 
en Erlendur hefur lengi litið á 
parket sem hluta af innréttingum 
heimilisins. „Fólk gerir miklar 
kröfur til parkets í dag enda gerir 
fallegt parket mikið fyrir heildar-
svip heimila og fyrirtækja.“ Flestir 
starfsmenn InnGó hafa starfað þar 

í fjölda ára. „Það hefur því safnast 
upp mikil verkþekking sem við-
skiptavinir njóta góðs af.“

Erlendur segir þjónustuna 
afar sveigjanlega. „Stundum eru 
verkefnin afmörkuð en við erum 
líka að taka að okkur heildarpakka 
fyrir heilu einbýlishúsin svo dæmi 

séu nefnd og sjáum þá um að 
útvega rafvirkja, pípara, múrara og 
trésmiði enda erum við búnir að 
safna að okkur hinum ýmsu undir-
verktökum í gegnum árin. „Sumum 
finnst gott að láta sjá um allt en 
aðrir vilja gera það sjálfir og er gott 
að hafa val.“

Stundum eru 
verkefnin afmörk-

uð en við erum líka að 
taka að okkur heildar-
pakka fyrir heilu ein-
býlishúsin svo dæmi séu 
nefnd.
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Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Þetta er móðukennt ferli og 
ótrúlega stuttur tími sem mér 
finnst samt vera heil eilífð,“ 

segir Lilja Katrín um baðherbergis-
ævintýrið en allt ferlið tók ekki 
nema þrjár vikur. „Húsið okkar er 
byggt 1965 og innréttingin á baðinu 
því orðin fjörgömul. Við vorum 
farin að taka eftir því að veggurinn 
í svefnherberginu, sem liggur að 
baðherberginu var farinn að bólgna 
en eins og sannir íslendingar 
ákváðum við að hunsa það, þetta 
hlyti að dofna. Svo fóru flísarnar 
á baðkarinu að detta af og kom í 
ljós að það var farið að leka hingað 
og þangað um baðið. Og það var 
ekki hægt að líta fram hjá þessu 
þegar augun og nefið sögðu manni 
bæði að það þyrfti að fara að gera 
eitthvað í þessu máli. Við áttum 

eiginlega ekki annarra kosta völ en 
að taka slaginn.“

Og verkefnin voru ærin. „Við 
byrjuðum á því að taka allar flís-
arnar af bæði veggjum og gólfi og 
hinu blessaða baðkari sem stóð 
þarna. Og þá hófust dásamlegir 
leiðangrar frá búð til búðar til að 
reyna að finna út hvað væri sniðugt 
og hvað væri ódýrt því þetta voru 
ekki útgjöld sem við bjuggumst við. 

Svo spilaði inn í að við vorum ekki 
mjög sammála um þetta hjónin. 
Nema við vildum losna við bað-
karið sem var hægara sagt en gert 
því það varð að brjóta gat í vegginn 
til að ná því út. Það er mildi að 
enginn slasaðist við þá aðgerð.“

Hún bendir á að það sé eigin-
lega ekki hægt að komast ódýrt 
frá svona framkvæmd, sérstaklega 
þegar ekki er mikil verkþekking 
fyrir hendi en Lilja og Guðmundur 
réðu enga iðnaðarmenn og lærðu 
því jafnóðum. „Það þarf svo margt, 
grunn á gólfið og vatnsverndar-
grunn og sérstaka málningu og svo 
framvegis. Efni, tæki og tól kosta 
sitt og svo eru flísarnar og tækin 
líka dýr.“ Þau ákváðu að halda eins 
miklu og hægt var. „Það var ekkert 
allt ónýtt, þó flísarnar væru það. 
Við héldum sturtunni, blöndunar-
tækjunum og klósettinu og áttum 
spegil sem passaði. Og það er svo 
merkilegt að í nýju samhengi verða 
gamlir hlutir stundum fallegri. Svo 
ég mæli með að hugsa sig tvisvar 
um áður en öllu er rutt út, bæði upp 
á umhverfið og kostnaðinn.“

Átökin skiluðu sínu og Lilja er 
hæstánægð með árangurinn. „Áður 
en við fórum í þessar breytingar 
gátum við varla verið tvö að bursta 
tennur inni á þessu baðherbergi 
án þess að slasa hvort annað en 
núna, eftir breytingarnar getum 
við næstum stigið þarna dans!“ 
segir hún og bætir við að gömlu 
innréttingarnar hafi verið óþarf-
lega stórar. „Þarna voru risastórir 
skápar og vaskur sem ég hefði getað 
baðað þriggja ára barnið mitt í. Að 
ógleymdum steypuklumpnum í 
horninu, baðkerinu. 

Við töldum alltaf að baðher-
bergið okkar væri óeðlilega lítið en 
svo reyndist það bara vera af eðli-
legri stærð.“

Að lokum vill Lilja gefa eitt ráð. 
„Mér var bent á að velja bara það 
sem mér finnst fallegt! Ekki pæla í 
einhverju eins og hvað stækkar eða 
minnkar rými eða hvort dökkar 
flísar eða ljósar flísar eiga að gera 
hitt eða þetta. Núna er baðher-
bergið okkar eins og við viljum hafa 
það og það gerir okkur ánægð.“

Veljið eftir eigin smekk

Svona var umhorfs í baðhorninu á 
meðan á framkvæmdum stóð. 

Gamli vaskurinn var nógu stór til að 
baða þriggja ára barn, að sögn Lilju 
Katrínar.

Baðherbergið 
tilbúið og eins 
og sjá má 
stækkaði það 
umtalsvert við 
breytingarnar 
án þess þó að 
fermetrum 
fjölgaði.

Baðherbergið 
eins og það leit 
út fyrir mánuði 
síðan. 

Eins og sjá má 
er nýi vaskurinn 
miklu nettari 
og spegillinn 
passar eins og 
sniðinn þó hann 
hafi til skamms 
tíma verið á 
öðrum stað í 
íbúðinni. 

Lilja Katrín og Guðmundur komust klakklaust gegnum baðherbergisskiptin 
þó að þau hafi ekki verið sammála um margt í ferlinu. 

Sérsmíði innréttinga 
og faglegur metnaður
hefur verið aðalsmerki 
okkar um árabil.

Vandaðar skúffubrautir, lamir og þykkar 
kantlímingar eru aðeins nokkur af einkennum okkar. 

Við framleiðum gæðainnréttingar þar sem sígilt útlit og 
vönduð vinnubrögð fagmanna eru höfð í fyrirrúmi.

sígilt útlit

Trésmiðjan Borg ehf
Borgarmýri 1   550 Sauðárkrókur
Sími 453 5170   tborg@tborg.is

Leitin að réttu lausninni
hefst hjá okkur...
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Lilja Katrín Gunn-
arsdóttir, blaða-
maður, baksturs-
bloggari og 
rithöfundur, hefur 
staðið í ströngu 
undanfarið en 
hún og maður 
hennar, Guð-
mundur R. Einars-
son, endurnýjuðu 
baðherbergið á 
dögunum.
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Sjáðu rýmið þitt fullhannað
Starfsfólk okkar setur upp tillögu að 
útliti í þrívídd þar sem hægt er að 
skoða frá öllum sjónarhornum og 
ákveða minnstu smáatriði

JKE er danskt vörumerki 
sem býður upp á einstaklega 
breiða línu í innréttingum í 
hæsta gæðaflokki. 

Innréttingarnar frá JKE 
hafa verið mjög vinsælar 
allt frá því þær komu fyrst á 
markaðinn árið 1970. 

JKE er með dreifingaraðila í 
Danmörku, Noregi, Svíþjóð og 
nú á Íslandi.

Baðinnréttingar

Skápalausnir

Eldhúsinnréttingar



Fyrir ofan má 
sjá skápinn á 
hárgreiðslu-
stofunni. Þar 
fyrir ofan er einn 
af skápunum 
með opnanlegu 
fögunum. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Örn Hackert hefur alltaf 
farið eigin leiðir í sköpun 
sinni og nýtt ýmislegt 

hráefni sem jafnvel var á leiðinni á 
haugana. Rekaviður, gamlir skápar 
og tréstaurar hafa m.a. öðlast 
nýtt líf í verkum hans sem prýða 
heimili, fyrirtæki og verslanir á 
suðvesturhorninu. „Ég var tólf ára 
gamall þegar ég byrjaði að smíða 
hjá föður mínum sem er húsa-
smíðameistari. Seinna lærði ég 
smiðinn og útskrifaðist árið 2011. 
Ég hef alltaf farið mínar eigin leiðir 
og árið 2013 byrjaði ég sjálfur að 
hanna eigin hluti og mynda minn 
eigin stíl og hefur það gengið mjög 
vel. Ég öðlast ró, kraft, jafnvægi og 
stórt bros við þessa vinnu mína, að 
smíða, hanna og nota nýja hluti í 
bland við gamla. Þessi vinna er því 
mjög góð hugleiðsla sem róar mig.“

Nýir möguleikar
Nýjasta verkefni hans sneri að því 
að nýta tvö gömul opnanleg fög 
en hugmyndin kviknaði þegar 
hann fór að velta fyrir sér hvort 
ekki væri sniðugt að nota fögin í 
eitthvað annað en að opna glugga. 
„Mér datt þá í hug að smíða skáp 
í kringum fögin og byrjaði á því 
að rissa upp grófa teikningu af 
honum. Fögin koma úr ólíkum 
áttum og eru yfirleitt eitthvað sem 
ég fæ gefins þegar það er verið að 
gera upp gömul hús og henda á 
þeim á haugana.“

Vinnuferlið var þannig að 
Örn byrjaði á að mæla fögin og 
reiknaði síðan stærð skápsins út 
frá því. „Ég keypti síðan nýtt efni 
og sagaði allt niður í stærðir og 
setti saman. Það tók mig um eina 
helgi að smíða tvo skápa og setja 
lit á þá. Það kemur síðan í ljós hvar 

Fer alltaf sínar eigin leiðir
Gamalt hráefni sem henda á á haugana er eitthvað sem Örn Hackert getur vel nýtt. Hann hefur 
undanfarin ár nýtt m.a. gamalt timbur og járn til að smíða hillur, skápa, borð og ýmsa fallega muni.

,,Ég öðlast ró, 
kraft, jafnvægi 
og stórt bros 
við þessa vinnu 
mína, að smíða, 
hanna og nota 
nýja hluti í bland 
við gamla,“ segir 
Örn Hackert.
MYND/ANTON 
BRINK

Flestir eru vanir venjulegum 
fiskibollum með brúnni sósu. 
Fiskikökur eru ekki ólíkar 

fiskibollum á bragðið en þær eru 
flattar út og gjarnan borðaðar með 
hamborgarabrauði. Hér eru þær 
hins vegar á nýjan máta sem vert er 
að prófa. Það er hægt að bera þær 
fram á margan hátt og breyta til 
með meðlæti eftir því hvernig skapi 
maður er í.

Nýsteikar fiskikökur eru afskap-
lega góður hversdagsmatur sem 
einfalt er að laga. Hér eru þær 
bornar fram með bragðgóðum 
karrí- og grænmetisuppstúf og kart-
öflusneiðum. Fiskikökur eru einnig 
mjög góðar í hamborgarabrauði 
eða í tortillakökum. Uppskriftin 
miðast við fjóra.
 
Fiskikökur með karríuppstúf

400 g ýsuflak
½ tsk. salt
1 msk. kartöflumjöl
1 dl mjólk
¼ tsk. hvítur pipar

2 msk. mjög smátt saxaður blað-
laukur
2 msk. mjög smátt skorinn laukur
1 egg
2 msk. smjör til steikingar
Karrí- og grænmetisuppstúf:
2 sneiðar gulrófa
1 gulrót
1 steinseljurót
3 dl vatn
½ tsk. salt
1 tsk. karrí
1 msk. smjör
2½ msk. hveiti
1½ dl grænmetissoð
1½ dl mjólk
2 msk. smátt skorin fersk stein-
selja
8 soðnar kartöflur í sneiðum

1) Hreinsið grænmetið og skerið 
það í bita. Sjóðið í léttsöltuðu vatni 
þar til það mýkist. Takið frá 1½ 
dl af soðinu sem er síðan notað 
í sósuna. Sigtið annan vökva frá 
grænmetinu.
2) Bræðið smjör í potti og steikið 
karríið stutta stund. Bætið hveitinu 
saman við og hrærið. Bakið upp 
með grænmetissoðinu og mjólk-
inni. Hrærið þannig að sósan verði 
kekkjalaus (í u.þ.b. 10 mínútur). Það 
má bæta við grænmetisteningi og 
mjólk ef þarf. Bætið því næst hakk-
aðri steinselju saman við og loks 
grænmetinu.
3) Roðhreinsið fiskinn, þvoið hann 
og skerið í bita og setjið í mat-
vinnsluvél ásamt því sem talið 
er upp í uppskriftinni fyrir utan 
smjörið.
4) Notið stóra skeið til að útbúa 
bollur og mótið síðan flatar kökur 
úr þeim. Steikið á báðum hliðum 
upp úr smjörinu, um það bil 2-3 
mínútur á hvorri hlið.
5) Steikið því næst kartöflusneið-
arnar á annarri pönnu með smjöri.
6) Berið fiskikökurnar fram með 
uppstúf og steiktum kartöflum. 
Einnig má hafa gott salat með eftir 
eigin smekk.

Hollur og góður 
mánudagsfiskur

Fiskikökur má borða í hamborgara-
brauði. Þá er mjög gott að setja lár-
perusneiðar með og ferskt salat. 

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

skáparnir tveir enda, þeir bíða 
bara heima rólegir og fallegir.“

Gömul fög endurnýtt
Það er líka stutt síðan Örn smíðaði 
skáp inn á hárgreiðslustofu á 
höfuðborgarsvæðinu en eigandinn 
var að leita að gamaldags grófum 
glerskáp. „Hann fann einn svo-
leiðis skáp til sölu en sá var of lítill 
þannig að hann bað mig um að 
ganga í verkið og smíða samskonar 
skáp. Ég mátti ráða ferðinni og datt 
strax í hug að nota mjög gömul fög 
og um leið að hafa skápinn svolítið 
hráan. Verkið tókst mjög vel og 
skápurinn smellpassar inn í útlit 
hárgreiðslustofunnar.

INNRÉTTINGAR
Stofnað 1990

HAFÐU SAMBAND

 SS BYGGIR EHF.
 Njarðarnesi 14 - 603 Akureyri - Sími 460 6100
 ssbyggir@ssbyggir.is - www.ssbyggir.is
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Bílar 
Farartæki

HYUNDAI TUCSON COMFORT 4WD 
Árgerð 2018, eknir ca. 40 Þ.km, 
bensín og dísel, sjálfskiptir. Verð 
4.590.000 kr. Ýmsir litir í boði! ALLIR 
BÍLAR TEKNIR UPPÍ Á 550.000 KR. 
Raðnúmer 380212

HYUNDAI I30 WAGON CLASSIC 
Árgerð 2018, ekinn 21-26 Þ.km, 
bensín, 6 gíra. Verð 2.990.000 kr. 
Ýmsir litir í boði! ALLIR BÍLAR TEKNIR 
UPPÍ Á 550.000 KR. Raðnúmer 
258711

JEEP PATRIOT SPORT 4WD 06/2014, 
eknir 160-175 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptir. Verð 1.790.000 kr. Ýmsir 
litir í boði! ALLIR BÍLAR TEKNIR UPPÍ 
Á 550.000 KR. Raðnúmer 258734

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir. 

Getum enn bætt við okkur 
verkefnum fyrir jólin.

Uppýsingar í síma 868-2055

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

 Hreingerningar

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

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

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

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

 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

 Húsaviðhald

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

 Nudd

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

 Spádómar

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

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Til sölu
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The Retigo 
Blue Vision Combi

Draghálsi 4

110 Reykjavík

sími: 535 1300

verslun@verslun.is

MOMBI OVEN
B 611 IB, IG 

 

Stærð á gastranorm íláti er GN 1/1 (530 x 325 mm) - Ofnarnir eru þannig hannaðir að 
auðvelt er að fella þá saman í hæðir.  
-  Hugbúnaðurinn og skjárinn hefur upp á að bjóða allt það sem krefjandi notandi þarf. 
- Öll kerfin hafa sjálfvirk hreinsunarkerfi.
151 - 250 máltíðir á dag. 

Stærð á gastranorm íláti er GN 1/1 (530 x 325 mm) - Ofninn er hannaður þannig að 
auðvelt er að fella hann ofan á aðra Retigo ofna saman í hæðir.  
-  Hugbúnaðurinn og skjárinn hefur upp á að bjóða allt það sem krefjandi notandi þarf. 
- Öll kerfin hafa sjálfvirk hreinsunarkerfi.
50 - 150 máltíðir á dag. 

kr. 692.000 +vsk MOMBI OVEN
O 1011 IB, IG kr. 829.000 +vsk

50 - 150 máltíðir á dag. 151 - 250 máltíðir á dag. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Þarftu að ráða?
 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. Við komum 
til móts við þarfir fyrirtækja og 
sérsníðum lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

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.

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Atvinna

 Atvinna í boði

JÁRNABINDINGAR / IRON 
JOB

Vantar járnamenn. Mikil vinna. 
Uppl. í s. 897 1995 og jarnaverk@
internet.is

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f. 
Fullorðna: Start/Byrja: 29/10, 26/11. 
2019: 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 27/5, 
24/6, 22/7: 4weeks/4 vikur x 5 
days/5 daga. 2-6 students/nem. 
Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvöld. Price/Verð: 45.000,- 
www.iceschool.is - ff@icetrans.is 
-facebook.com/fullordinsfraedslan. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

 Húsnæði í boði

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

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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Af hátölurum

Allt að50%Afsláttur Af öllum USB viftum

 

50%AfslátturAf heyrnartólum

Allt að50%Afsláttur Af flökkurum

Allt að
Allt að

20%Afsláttur Af minnislyklum og minniskortum

Allt að50%Afsláttur

A

A
gogof öllAf öll

vif

55
Afs

3.995TRUST LEIKJASETT
Trust Spectra leikjaheyrnar-
tól, leikjamús og motta VERÐ ÁÐUR 7.990

BROTHER MERKIVÉL
Já þetta er sú eina sanna;)
Fullkomin í jólapakkann!

1.495

Aðeins 50 stk1 stk á mann!

50%Afsláttur
Aðeins 100 stk1 stk á mann!

50%Afsláttur

VERÐ ÁÐUR 2.990

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins fimmtudag

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins föstudag

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins laugardag

2.997T&V FREI BT 2.1
Öflugur 2.1 þráðlaus BT 
ferðahátalari með bassa!

16W RRRRRMMMMMMSSSSSS

VERÐ ÁÐUR 9.990

T
G

Aðeins 100 stk1 stk á mann!

70%Afsláttur

5
LITIR

Chili krydddydydd
Glósur stærðfræðiHrannar Máni 1. b

Bláberja sulta

ALLA VIKUNA

30%Afsláttur
ALLA VIKUNA

20%Afsláttur ALLA VIKUNA

40%Afsláttur

VATNSHELT
7.992

Verð áður 9.990

20%Afsláttur

VVVAAATNSHHHEEEEEELLLLTTTTTTVVVVVVVVVV TTTTTTTTTTTTT

VERÐ ÁÐUR 9.990

6.993STAR WARS DRÓNI
Ný kynslóð dróna þar 
sem hægt er að keppa 
við aðra spilara í Laser 
Tag leikjum ;)

VERÐ ÁÐUR 6.990

5.592GPS KRAKKAÚR
Lita snertiskjár, SOS 
takki fyrir neyðarsím-
tal og sms sending 
með staðsetningu

TRUST PAXO
Frábær þráðlaus 
heyrnartól með Active 
Noise Cancellation 
hljóðeinangrandi tækni

VERÐ ÁÐUR 9.990

5.994

LA VIKUNA

||



RÝMINGARSALA

Af HP fartölvum

Allt að30.000Afsláttur Af Acer fartölvum

Allt að30.000Afsláttur Af Lenovo fartölvum

Allt að40.000Afsláttur Af Chromebook fartölvum

Allt að10.000Afsláttur Af töskum og bakpokum

Allt að90%Afsláttur

IDEAPAD Y520
Öflug Lenovo leikjavél með  
4GB GeForce GTX1050Ti 

79.990 89.990LENOVO V110
Áreiðanleg og traust fartölva 
frá Lenovo á frábæru verði!

HP NOTEBOOK 15
Örþunn og fislétt aðeins 
1.77kg með 10 tíma rafhlöðu

RÝMINGARSALA
Meðan birgðir endast

Aðeins 10 stk1 stk á mann!

10.000Afsláttur

Aðeins 15 stk1 stk á mann!

30.000Afsláttur

Aðeins 10 stk1 stk á mann!

40.000Afsláttur

RÝMINGARSALA
Meðan birgðir endast

RÝMINGARSALA
Meðan birgðir endast

VERÐ ÁÐUR 89.990 VERÐ ÁÐUR 119.990

15” FHD LELEDD
19200x1080 Anti-Glare skjskjárár

Intel i5 7200U
3.1GHHz Turbo Quad Core örgjörvi

6GB minni
DDR44 2133MHz

256GB SSD
Diskuur

15” FHD LED
1920x1080 Anti-Glare skjár

Ryzen3 2200U
3.4GHz Turbo Dual Core örgjörvi 

yy

8GB minni i i
DDR4 2400MHz

256GB SSD
NVMe Diskur

15” FHD LED
920x1080 Anti-Glare skjár19

Intel i7 7700HQ
.8GHz Turbo Quad Core örgjörvi 3.

16GB minni
DDR4 2400MHz

512GB SSD
NVMe Diskur

SPIN 5 2018
Fjölhæf lúxusfartölva 
með IPS fjölsnertiskjá 
sem hægt er að snúa 
360° og Stylus penna

STYLUS PENPENNI

SNERTISKSKSKSSKJÁJÁJÁJ RR

69.990SWIFT 1 2018
Ný kynslóð Ultra-thin  
lúxus fartölva með 
baklýstu lyklaborði og 
17 tíma rafhlöðu

99.990SWIFT 1 2018
Nýja lúxus línan með 
enn öflugri 4 kjarna 
örgjörva, fislétt og ör-
þunn úr gegnheilu áli

14” FHD IPPS 
ow skjárammmi

Intel N50000
2.7GHz Pentium Quad Core

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSSSDD
M.2 diskur

14” FH
Ultra-Narrow s

Intel N4000
2.6GHz Burst Dual Core

4GB minni 
DDR4 2400MHz

128GB SSSSDD
M.2 diskur

F
Ultra-Narro

D 
skjár

14” 
Ultra-Nar

IPS
áramm

S 
mi 17ímar77

ALLA VIKUNA

20.000Afsláttur

” FFFHD IPSS

ALLA VIKUNA

10.000Afsláttur

ALLA VIKUNA

30.000Afsláttur

VERÐ ÁÐUR 79.990 VERÐ ÁÐUR 119.990 VERÐ ÁÐUR 179.990

VERÐ ÁÐUR 199.990

149.990

159.990

13” FHD IPS
1920x1080 snertiskjár

Intel i7 8550855000UU0U
4.0GHz Turbo Quad Core öörgjjörvörvii

8GB minni 
DDRDDR4 24 2400400 MHMHzz

512GB SSD
M.2 diskur



Kynntu þér Opel  og bókaðu
reynsluakstur á crossland.opel.is

Sýningarsalir
Krókháls 9, Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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OPEL CROSSLAND              

Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt
EURO NCAP.

Tilboðsverð: 2.890.000 kr.
Crossland X Enjoy, verð: 3.190.000 kr.

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun

Kynntu þér Opel og bókaðu Sýningarsalir

Við eigum ennþá nokkur eintök af beinskiptum Opel Crossland X Enjoy á þessu ótrúlega verði.
Opel Crossland X kemur þér hvert á land sem er, allt í senn rúmgóður, sparsamur og þægilegur.

FRAMÚRSKARANDI BÍLL
Á FRÁBÆRU TILBOÐSVERÐI

FÓTBOLTI Valur fékk heldur betur 
góðan liðsstyrk um helgina þegar 
Ásgerður Stefanía Baldursdóttir og 
Lillý Rut Hlynsdóttir skrifuðu undir 
samning við félagið.

Sú síðarnefnda kemur frá Þór/KA. 
Lillý, sem er 21 árs varnarmaður, 
hefur leikið 110 leiki með Þór/KA 
í Pepsi-deildinni og varð Íslands-
meistari með liðinu í fyrra. Hún 
hefur leikið fjölda leikja fyrir yngri 
landslið Íslands.

Ásgerður, sem er 31 árs, kemur 
frá Stjörnunni þar sem hún hefur 
leikið síðan 2005 og verið fyrirliði 
undanfarin ár. Ásgerður átti ríkan 
þátt í því að Stjarnan komst í hóp 
bestu liða landsins og varð fjórum 
sinnum Íslandsmeistari og þrisvar 
sinnum bikarmeistari með Garða-
bæjarliðinu. Nú taka hins vegar við 
nýjar áskoranir hjá henni.

„Þetta heillaði mig strax þegar ég 
talaði við Pétur [Pétursson, þjálfara 
liðsins], bæði hans hugmyndir 
og svo félagið í heild sinni,“ sagði 
Ásgerður í samtali við Fréttablaðið 
í gær.

Hún segir að viðræður við Stjörn-
una hafi ekki gengið upp.

„Um tveimur vikum eftir tíma-
bilið lá fyrir að ég myndi yfirgefa 
Stjörnuna. Þetta gekk bara ekki 
upp. Við vorum á mismunandi stað. 
Það er mikil endurnýjun í gangi 
hjá Stjörnunni og við náðum ekki 
saman,“ sagði Ásgerður.

Ásgerður segir að Valur hafi verið 
eina liðið sem hún fór í alvöru við-
ræður við. „Það var eitthvað í boði 
en mér fannst Valur mest heillandi. 
Ég fór ekki í djúpar viðræður við 
önnur félög.“

Ásgerður hefur leikið með Stjörn-
unni í 13 ár, alls 218 leiki í efstu 
deild auk 40 bikarleikja. Síðustu 

ár hefur hún verið fyrirliði Stjörn-
unnar og andlit liðsins út á við. Hún 
segir að það hafi vissulega verið erf-
itt að yfirgefa Garðabæinn.

„Mér finnst ótrúlega erfitt að 
kveðja félagið á þessum tímapunkti 
en stundum þarf maður að hugsa 
um sjálfan sig og í þessu tilfelli gerði 
ég það,“ sagði Ásgerður.

„Þetta var stór og erfið ákvörð-
un. Einhver vitur maður sagði að 
erfiðustu ákvarðanirnar væru alltaf 
réttar og ég vona að það sé þannig. 
Ég hef leikið með Stjörnunni nær 
allan minn meistaraflokksferil og 
er félaginu og öllum í kringum það 
þakklát.“

Valur varð síðast Íslandsmeistari í 
kvennaflokki 2010. Biðin eftir titli á 
Hlíðarenda er því orðin ansi löng og 
því á að breyta. Ásgerður hjálpaði 
Stjörnunni að komast á toppinn á 
sínum tíma og vonast til að geta gert 
það sama hjá Val.

„Það var spennandi að koma inn 
og reyna að ná í titil. Þetta er rosa-
lega spennandi leikmannahópur. 
Auðvitað er það krefjandi verk-
efni að ná í þessa stóru titla,“ sagði 
Ásgerður sem segist eiga nóg eftir.

„Mér finnst það. Ég hef sjaldan 
haft jafn mikinn eldmóð og kraft. 
Eflaust eru einhverjar efasemdar-
raddir um það eftir að ég kom til 
baka eftir barnsburð í fyrra. En 
ég vinn oftast best undir pressu,“ 
sagði Ásgerður sem fer á sína fyrstu 
æfingu með Val í dag.

„Það verður örugglega mjög 
skrítið að mæta ekki á æfingu á 
Samsung-völlinn í nóvember. En 
ég þekki flestar í Valsliðinu; hef æft 
með þeim í landsliðinu og sumum-
þegar ég var hjá Kristianstad í Sví-
þjóð,“ sagði Ásgerður að endingu. 
ingvithor@frettabladid.is

Vinn oftast best undir pressu 
Eftir að hafa verið hjá Stjörnunni frá árinu 2005 er Ásgerður Stefanía Baldursdóttir gengin í raðir Vals. Hún 
segir að það hafi verið erfið ákvörðun að yfirgefa Stjörnuna en hlakkar til komandi tíma á Hlíðarenda.

Gott gengi í 
Meistaradeild
HANDBOLTI Aron Pálmarsson skoraði 
eitt mark og gaf fjölda stoðsendinga 
þegar Barcelona vann Vardar, 34-26, 
í A-riðli Meistaradeildar Evrópu. Í 
sama riðli vann Veszprém Kristians-
tad, 36-27. Arnar Freyr Arnarsson 
og Ólafur Guðmundsson skoruðu 
fjögur mörk hvor fyrir Kristianstad 
og Teitur Örn Einarsson eitt. 

Í B-riðli gerðu Pick Szeged og 
Skjern jafntefli, 33-33. Stefán Rafn 
Sigurmannsson skoraði sjö mörk 
fyrir Szeged, þar af sex úr vítum. 
Tandri Már Konráðsson var ekki 
á meðal markaskorara hjá Skjern. 
Björgvin Páll Gústavsson varði tvö 
skot í marki danska liðsins.

Elverum vann ævintýralegan 
sigur á Dinamo Búkarest, 29-28, í 
D-riðli. Sigvaldi Guðjónsson skoraði 
þrjú mörk fyrir Elverum og fiskaði 
vítakastið sem sigurmarkið kom úr. 
Þráinn Orri Jónsson skoraði ekki 
fyrir Elverum. – iþs

Ásgerður Stefanía Baldursdóttir í búningi Vals. MYND/VALUR FÓTBOLTI

Aron átti einkar góðan leik gegn 
Vardar. NORDICPHOTOS/GETTY
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.
is  
eða hringja í síma 550 5055.

Merkisatburðir

20 ár eru í dag síðan dómsmálanefnd 
Bandaríkjaþings hóf ákæruferli gegn Bill 
Clinton, þáverandi forseta Bandaríkj-
anna, fyrir að hafa sagt ósatt um sam-
band sitt við Monicu Lewinsky sem þá 
var lærlingur í Hvíta húsinu og fyrir að 
reyna að hindra framgang réttvísinnar.

Málið er eitt umtalaðasta hneyksli 
tengt forseta Bandaríkjanna á síðari 
árum en það kom upp í tengslum við 
rannsókn á meintri kynferðislegri áreitni 
forsetans í ríkisstjóratíð hans í Arkansas.

Eftir að samband þeirra komst 
í hámæli lýsti Clinton því yfir með 
fleygum orðum, að hann hefði ekki átt 
í kynferðislegu sambandi við fröken 
Lewinsky og þvertók jafnframt fyrir að 
hafa beðið hana um að ljúga í eiðsvar-
inni yfirlýsingu.

Með afhendingu hins fræga bláa 
kjóls sem hafði að geyma sæði úr for-
setanum, sannaði Monica Lewinsky að 
þau Clinton hefðu átt í kynferðislegu 
sambandi.

Mánuði síðar viðurkenndi Clinton við 
yfirheyrslu að hafa átt í „óviðeigandi 
líkamlegum samskiptum“ við Lewinsky. 
Fyrst við yfirheyrslur í þinginu og í kjöl-
farið í sjónvarpsávarpi til þjóðarinnar.

Það var svo á þessum degi fyrir 20 

árum að Bandaríkjaþing hóf formlegt 
ákæruferli, með því að Kenneth Starr 
flutti dómsmálanefnd þingsins skýrslu 
sína, þar sem hann tók til fjögur hugsan-
leg tilefni til ákæru fyrir afglöp í starfi; 
meinsæri, hindrun réttvísinnar, spillingu 
vitna og misnotkun á valdi. Clinton var 
í kjölfarið ákærður fyrir meinsæri og 
fyrir að hindra framgang réttvísinnar. 
Eftir þriggja vikna réttarhöld í þinginu 

var Clinton sýknaður. Bæði forsetaferill 
Clintons og hjónaband lifðu hneykslið 
af en litaði feril hans mjög.

Monica hefur tekið aktívan þátt í 
#Metoo byltingunni og TED fyrirlestur 
hennar um neteinelti hlaut heimsat-
hygli en í erindinu lýsti hún reynslu sinni 
af því hafa verið opinberlega niður-
lægð fyrir framan alla heimsbyggðina á 
árdögum internetsins. – aá
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Bandaríkjaþing hóf ákæruferli gegn Clinton

Monica Lewinsky og Bill Clinton þegar allt lék í lyndi í Hvíta húsinu. Gettyimages

Elsku Sigga mín, tengdamóðir,  
amma okkar, systir og frænka,

Sigríður Erna Jóhannesdóttir
lést í faðmi fjölskyldunnar 

þriðjudaginn 13. nóvember. 
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

mánudaginn 26. nóvember klukkan 13.

Erna Rós Kristinsdóttir Haraldur Smári 
 Gunnlaugsson
Guðmundur Karel Haraldsson
Jóhanna Karen Haraldsdóttir
Egill Örn Jóhannesson Steinunn Hallgrímsdóttir
Sæmundur Karl Jóhannesson Ester Guðlaugsdóttir

og aðrir aðstandendur.

1493 Kristófer Kólumbus og fylgdarlið hans gengur á land 
á ey sem hann fann degi áður. Eyjan hlaut nafnið San Juan 
Bautista en þekkist nú undir nafninu Púertó Ríkó.
1594 Hvítá í Árnessýslu þornar upp á tveimur stöðum í 
stormi og var gengið þurrum fótum út í hólma í ánni.
1794 Bandaríkin og Bretland undirrita Jay samkomulagið 
en með því var stefnt að því að binda enda á ýmis vanda-
mál sem hlutust af frelsisstríði Bandaríkjanna.
1816 Háskólinn í Varjsá stofnaður.
1875 Stytta af Bertel Thorvaldsen, gerð af honum sjálfum, 
afhjúpuð á Austurvelli á 105 ára afmæli Thorvaldsens. 
Styttan var flutt í Hljómskálagarðinn 56 árum síðar.
1875 Thorvaldsen félagið stofnað í Reykjavík. Stofnendur 
voru 24 konur og var þetta fyrsta kvenfélag í Reykjavík.
1881 Lofsteinn skellur á jörðinni skammt frá þorpinu 
Grossliebenthal, suðvestur af Odessa, í Úkraínu.
1899 Fríkirkjusöfnuðurinn stofnaður í Reykjavík.
1917 Indira Gandhi fæðist.
1919 Félag íslenskra hjúkrunarkvenna stofnað.
1941 Sjóorrusta HMAS Sydney og HSK Kormoran fer fram 
skammt frá vesturströnd Ástralíu. Bæði skip sökkva og 
farast 645 Ástralir og 77 Þjóðverjar með þeim.
1944 Bandaríkin hefja sölu á skuldabréfum fyrir fjórtán 
milljarða Bandaríkjadollara til að fá fjármagn fyrir stríðs-
rekstur sinn.
1946 Ísland gengur inn í Sameinuðu þjóðirnar.

1959 Auður Auðuns 
kjörinn borgarstjóri 
í Reykjavík fyrst 
kvenna. Auður sat í 
embætti í tæplega ár 
ásamt Geir Hallgríms-
syni.
1967 Malíski herinn 
rænir völdum og 
tekur herforingja-
stjórn við stjórnar-
taumum landsins.
1969 Apollo 12 nær 
til tunglsins og verða 
Peter Conrad og Alan 
Ben númer þrjú og 
fjögur til að drepa 
fæti niður á tunglinu.

1969 Knattspyrnugoðsögnin Pelé skorar sitt þúsundasta 
mark.
1974 Geirfinnur Einarsson hverfur í Keflavík.
2004 Slagsmál brjótast út milli leikmanna og stuðnings-
manna Indiana Pacers og Detroit Pistons í NBA-deildinni í 
körfubolta þegar tæp mínúta er til leiksloka. Níu leikmenn 
eru settir í samtals 146 leikja bann en munaði þar mestu 
um 86 leikja bann Rons Artest.
2007 Skráaskiptasíðunni Torrent.is lokað.

Hér hefur orðið til ótrúlega 
yndislegur suðupottur af 
fólki sem stendur á einhvern 
hátt fyrir utan normið,“ segir 
Sólveig Johnsen, staðarhald-

ari á Gauknum, sem áður hét Gaukur á 
Stöng og á 35 ára afmæli í dag.

Þann 19. nóvember 1983, opnuðu 
nokkrir ungir hag- og lögfræðingar stað-
inn, innblásnir eftir námsdvöl í Þýska-
landi. Markmiðið var bjórkrá að þýskri 
fyrirmynd.

Á þessari fyrstu bjórkrá landsins þurfti 
þó að selja bjórlíki fyrstu starfsárin enda 
bjór bannaður hér á landi til ársins 1989.

Gaukurinn á sér nokkuð merka sögu, 
en hann varð snemma vinsæll tónleika-
staður og var á níunda og tíunda ára-
tugnum nokkurs konar félagsmiðstöð 
íslenskra poppara og rokkara sem hittust á 
Gauknum á virkum dögum, ræddu málin 
oft langt fram á nótt.

Sólveig segir að Gaukurinn hafi í raun 
gengið í endurnýjun lífdaga að þessu leyti. 
Hópurinn sé þó fjölbreyttari í dag.

„Mikið af fastagestum okkar er listafólk, 
sem á hér eiginlega sitt annað heimili. 
Þetta eru uppistandarar, draglistafólk, 
tónlistarfólk, ljóðskáld og fólk úr ýmsum 
áttum sem á það kannski sameiginlegt að 
passa ekki inn í öll boxin í samfélaginu,“ 
segir Sólveig. 

Gaukurinn er auðvitað fyrst og fremst 
viðburðastaður og við höfum alltaf lagt 
mikla áherslu á tónleikahald,“ segir Sól-
veig. En það er fleira í boði á Gauknum 
enda lögð áhersla á fjölbreytni viðburða.

„Árið 2015 fórum við svo að hafa opið 
alla virka daga og settum inn fasta liði eins 
og uppistand einu sinni í viku og karókí 

einu sinni í viku,“ segir Sólveig og bætir því 
við að Gaukurinn sé einnig orðinn vagga 
dragmenningarinnar í landinu.

Gaukurinn á sér einnig æðri hug-
sjónir um bætta skemmtanamenningu.

„Við vildum búa til umhverfi þar sem 
jafnrétti, virðing og öryggi getur þrifist í 
skemmtanalífinu,“ segir Sólveig og full-
yrðir að raunveruleg ást og umhyggja 
geti þrifist á skemmtistað, um það sé 
Gaukurinn lifandi dæmi, ekki síst fyrir 
tilstuðlan fjölbreytts hóps fastakúnna 
úr listalífinu. Staðarhaldarar hafa einn-
ig tekið markviss skref í þágu hugsjóna 
staðarins, til dæmis með því að gera 
salerni staðarins alveg kynlaus og bjóða 
upp á ókeypis túrtappa á barnum.

Aðspurð segir Sólveig ekki sömu 
áherslu lagða á bjórinn og í árdaga 
staðarins, og þaðan af síður á bjór-
líkið. „Gaukurinn er svo miklu meira 
en bjórkrá í dag,“ segir Sólveig en lætur 
þess þó getið að bjórinn á Gauknum sé 
mjög ódýr í samanburði við það sem 
gengur og gerist. adalheidur@frettabladid.is

Athvarf listamanna í 35 ár
Gaukur á Stöng var opnaður fyrir 35 árum og seldi bjórlíki fyrstu sex árin áður en bjórinn var 
leyfður. Viðburðastaður með stórar hugsjónir. Kynlaus klósett og túrtappar í boði á barnum.

Gaukur á Stöng var opnaður árið 1983. Sólveig Johnsen stýrir nú Gauknum af hugsjón, ásamt Starra Haukssyni.  FRÉTTABLADID/EYÞÓR

Bjórlíki Gauks á Stöng
Hálfur pottur brennivín
Hálfur pottur vodki
Flaska af pilsner 

Gefur drykk með  4,8 - 5,6 %  
alkóhólstyrk
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Opnunartími í Bónus:

Gjöf sem kemur 
að góðum notum fyrir alla

Gjafakort 
Bónus 

Gjafakortið fæst til afgreiðslu í öllum verslunum Bónus

VINSÆLASTA 

JÓLAGJÖFIN Í BÓNUS



LÁRÉTT
1. vagga 
5. for 
6. íþróttafélag 
8. deila 
10. í röð 
11. hluti verk-
færis 
12. band 
13. rof 
15. spilasort 
17. kvk nafn

LÓÐRÉTT
1. slengjast 
2. stækkuðu 
3. kk nafn 
4. hindra 
7. álandsvindur 
9. ílát 
12. etja 
14. svipuð 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. kjaga, 5. aur, 6. fh, 8. skipta, 10. tu, 11. 
orf, 12. stag, 13. slit, 15. tígull, 17. karla.
LÓÐRÉTT: 1. kastast, 2. juku, 3. ari, 4. aftra, 7. haf-
gola, 9. pottur, 12. siga, 14. lík, 16. ll.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Fabiano Caruana (2832) átti 
leik gegn Magnúsi Carlsen 
(2835) í sjöundu skák heims-
meistaraeinvígis þeirra í gær.   
Síðustu leikir voru 9...Dd8-a5 
10. Rf3-d2. 

10...Dd8! Kapparnir hafa lítið 
farið eftir því lögmáli í síðustu 
skákum að ekki skuli hreyfa 
sama manninn oft í byrjun 
skákarinnar.  Jafntefli var samið 
eftir 40 leiki. Staðan er núna 
3½-3½. Áttunda skákin verður 
tefld í dag. 
www.skak.is: Jón Viktor Ís-
landsmeistari í atskák. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Svartur á leik

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt fleira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Suðaustan 8-15 
og dálítil væta við 
S- og V-ströndina, 
en annars mun 
hægari og létt-
skýjað. Hiti 1 til 9 
stig, hlýjast syðst.

Mánudagur

Á móti hverjum 
spiliði í dag?

Berta 
Berlín.

Hvað ertu að 
fara að gera 
um helgina 

Sara?

Mamma ætlar 
að fara með mig 
að skoða nokkra 

skóla.

Ég er búin að heimsækja 349 
hingað til og ég er að fara að 
skoða sjö í viðbót um helgina.

Ekki taka þessu 
illa en það er 

næs að þekkja 
einhvern sem á 

ruglaðri mömmu 
en ég.

Gott að geta 
hjálpað þér.

Þá vissu þeir að hún væri 
alvöru prinsessa því að 
hún fann fyrir bauninni í 
gegnum tuttugu dýnur.

Vá.

Fannst þér 
þetta góð 

saga?

Nei...

Ég held bara að hún 
væri góð í að finna 

fjarstýringuna þegar 
hún dettur á milli 

sófapúðanna.
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Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 18:00

Hinn seki // Den skyldige (ICE SUB) 18:00

Mæri // Border (ENG SUB) .................. 18:00

Blindspotting (ICE SUB) ........................ 20:00

Juliusz (POLISH WITH ENGLISH SUB) ..... 20:00

Litla Moskva (ICELANDIC - NO SUB) .. 20:00

Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 22:00

Undir Halastjörnu (ENG SUB) ......... 22:00

Hinn seki // The Guilty (ENG SUB) ....22:15

HARK KVIKMYNDAGERÐ KYNNIR:

HEIMILDARMYND EFTIR grím hákonarson

LITLA 
MOSKVA

HEIMILDARMYND EFTIR grím hákonarson

LEIKSTJÓRI/HÖFUNDUR: GrÍmur HÁkonarson FRAMLEIÐANDI: GrÍmur HÁkonarson, Hark films MEÐFRAMLEIÐANDI Á ÍSLANDI: GrÍmar JÓnsson, Netop films MEÐFRAMLEIÐANDI 
Í SLÓVAKÍU: Ivan Ostrochovský, Punkchart films MEÐFRAMLEIÐANDI Í TÉKKLANDI: Albert Malinovský & Martin Šmok, Školfilm KVIKMYNDATAKA: MargrÉt Seema Takyar, 
TÓmas TÓmasson KLIPPING: Janus Bragi Jakobsson TÓNLIST: Valgeir Sigurðsson HLJÓÐVINNSLA: Huldar Freyr Arnarson FRAM KOMA: GuÐmundur Sigurjónsson, 

Stella SteinÞÓrsdÓttir, Ingibjörg ÞÓrÐardÓttir, Kristinn V. Jóhannsson, Smári Geirsson, Guðmundur Bjarnason OG HÁkon HildibrandSAMVINNUFÉLAG ÚTGERÐARMANNA
NESKAUPSTAÐ

Eftir langa valdatíð sósíalista í Neskaupsstað 
standa bæjarbúar frammi fyrir breyttum Veruleika.

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Lóa Hjálmtýsdóttir og fleiri listamenn sýna á sýningunni Endurteikning sem fram fer í Borgarbókasafninu Grófinni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

19. NÓVEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Sinfóníutónleikar í Seltjarnar-
neskirkju
Hvenær?  20.00
Hvar?  Seltjarnarneskirkja
Nemendasinfóníuhljómsveit JSO 
Tulln frá Austurríki. Strengjaleik-
arar frá Suzuki skólanum í Gdańsk 
í Póllandi. Strengjasveit Tónskóla 
Sigursveins D. Kristinssonar ásamt 
einleikurum á píanó: Guðfinnur 
Sveinsson, Þórbergur Bollason og 
Þórhildur Katrín Baldursdóttir.

Viðburðir
Hvað?  Mánaðarlegur mánudagur - 
Jafnrétti fyrir alla
Hvenær?  20.00
Hvar?  Átak – félag fólks með þroska-
hömlun, Háaleitisbraut
Gísli Björnsson og Ragnar Smára-
son starfa sem verkefnastjórar við 
Háskóla Íslands yfir verkefninu 
Jafnrétti fyrir alla. Á mánudaginn 
19. nóvember munu þeir koma og 
segja okkur frá starfi sínu og hug-
myndafræðini á bak við verkefnið. 
Verkefnið er fjölbreytt og snýr til 
dæmis að rannsóknum og aktiv-
isma. Frá árinu 2016 hafa Gísli og 
Ragnar haldið jafnréttisfræðslu 
í framhaldsskólum, háskólum 
og fyrir þá sem óskað hafa eftir 
fræðslu. Markmið fræðslunar er að 
efla vitund fólks um fjölbreytileika 
samfélagsins og jafnan rétt fólks 
óháð kyngervi, fötlun, kynhneigð, 
stöðu eða annarra félagslegra 
þátta.

Sýningar
Hvað?  Endurteikning
Hvenær?  11.00
Hvar?  Borgarbókasafnið Grófinni
EndurTeikning er samsýning 
Fyrirmyndar, félags myndhöfunda 
innan FÍT. „Bókarkápan sem ég 
vildi óska að ég hefði fengið að 
teikna“ er innblástur sýningar-
innar. EndurTeikning sýnir nýjar 
kápur á áður útgefnum íslenskum 
bókmenntaverkum eftir starfandi 
myndhöfunda og myndlistarnema 
innan Fyrirmyndar.

Hvað?  Áfram streymir
Hvenær?  12.00
Hvar?  Listasalur Mosfellsbæjar
Kristín Tryggvadóttir er fædd í 
Reykjavík árið 1951. Myndlistar-
ferill hennar hófst árið 1970 er 
hún nam við Kennaraháskóla 
Íslands með myndlist sem valgrein 
m.a. undir handleiðslu Benedikts 
Gunnarssonar myndlistarmanns. 
Þaðan lágu leiðir í Myndlista- og 
handíðaskólann, Myndlistaskóla 
Reykjavíkur og Myndlistaskóla 
Kópavogs. Kristín á að baki margar 
einkasýningar og hefur tekið þátt 
í samsýningum heima og erlendis 
m.a. á Ítalíu, í Danmörku, Banda-
ríkjunum, Svíþjóð, Skotlandi og 
Englandi.

Hvað?  Á myndlistarbrautinni – ljós-
myndasýning á Mokka
Hvenær?  08.00
Hvar?  Mokka Kaffi
Ljósmyndasýning Brynjólfs Helga-
sonar á Mokka frá 25. október 
til 28. nóvember næstkomandi. 
„Þessi sýning er sett upp til heiðurs 
listafólki, konum og körlum, sem 
ég hitti eða sá gegnum linsuna og 
myndirnar birtust fyrst í myrkra-
herberginu í Aðalstrætinu og 
sumar síðan í Mogganum en 
ekki stafrænt beint á skjánum. 
Myndirnar eru teknar þegar lista-
mennirnir voru að opna sýningar 
á verkum sínum á ýmsum stöðum, 
þ.á.m. á Mokka á árunum 1971-
1976. Þær eru teknar á 35mm 
svart/hvítar 400ASA filmur, síðan 
skannaðar og upplausnargæði 
nokkuð misjöfn.“

Hvað?  Málverkasýning Grétu Berg: 
„Græni maðurinn“

Hvenær?  09.00
Hvar?  Heilsumiðstöð Reykjavíkur, 
Grensásvegi
Á sýningunni eru sýnd málverk 
Grétu Berg, sem eru gerð eftir 
steinum sem hún fann í læk 
ofan við Kirkjuhvamm fyrir ofan 
Hvammstanga. Græni maðurinn: 
andlit hans var á steinunum og 
það er hróp frá Móður Jörð.

Hvað?  Árni Már Erlingsson – Öldur 
aldanna
Hvenær?  09.00
Hvar?  Listamenn Gallerí, Skúlagötu
Sjór er viðfangsefni sem hefur 
verið Árna hugleikið undanfarin 
ár, ekki eingöngu í verkum hans 
heldur hefur hann verið iðinn 
við sjóböð og sund. Meðal verka 
á sýningunni eru málverk, prent-
verk og verkfæri sem Árni hefur 
sett saman og sýnir sem skúlptúra. 
Ídýfingarkassi sem notaður er 
við eftirvinnslu á silkiþrykktum 
prentum, öldustillir og öldufyllir.

Hvað?  Hugarheimur kynVeru
Hvenær?  09.00
Hvar?  Kaffi Laugalækur, Laugarnes-
vegi
kynVera er ný skáldsaga skrifuð 
af Siggu Dögg kynfræðingi. Sagan 
veitir innsýn í dagbók unglings-
stúlkunnar Veru þar sem hún veltir 
því fyrir sér ástinni, líkamanum og 
kynlífi. Sagan byggir á raunveru-
legum atburðum úr lífi hennar 
þegar hún var unglingur, og spurn-
ingum og samræðum unglinga í 
kynfræðslu hjá henni um land allt 
undanfarin átta ár. Um er að ræða 
sýningu tengda bókinni.

Hvað?  Ingólfur Arnarsson: Jarðhæð
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhús

Sýnd eru ný verk eftir myndlistar-
manninn Ingólf Arnarson í A-sal 
Hafnarhúss. Ingólfur hefur verið 
áhrifamikill í íslensku listalífi allt 
frá því að hann lauk listnámi í 
Hollandi snemma á níunda ára-
tugnum. Teikning hefur ætíð 
skipað veigamikinn sess í list-
sköpun hans en teikningar Ingólfs 
einkennast af fíngerðum línum, 
nákvæmni og tíma. Hann hefur 
jafnframt unnið verk á steinsteypu 
þar sem þyngd iðnaðarfram-
leiddra eininga myndar undirlag 
næmra litatóna.

Hvað?  Jóhannes S. Kjarval: ...lífgjafi 
stórra vona
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885-

1972) er einn ástsælasti listamaður 
þjóðarinnar og arfleifð hans lifir í 
fjölbreyttu lífsverki sem nær yfir 
fjölda málverka af náttúru lands-
ins, kynjaverum sem þar leynast 
og fólkinu í landinu.  
   Þannig má skipta myndefni Kjar-
vals gróflega í þrjá hluta; lands-
lagsmyndir, fantasíur og manna-
myndir. 

Hvað? Erró: Svart og hvítt
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsinu
Á þessari sýningu gefur að líta 
um þrjátíu ný og nýleg svarthvít 
málverk eftir Erró. Verkin, sem 
flest koma beint frá vinnustofu 
hans í París, vitna enn og aftur um 
sköpunarkraft og uppfinningasemi 
listamannsins.

Árni Már sýnir list sína í Listamenn á Skúlagötunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Mánudagur

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

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS
STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

UM LAND ALLT
KL. 19:25

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

stod2.iss

ð
skvöld

MAGNUM P.I.
KL. 21:40

S.W.A.T.
KL. 22:20

MANIFEST
KL. 20:55

GRAND DESIGNS 
KL. 20:05

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Strákarnir 
07.50 The Middle 
08.10 The Mindy Project 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Grand Designs 
10.30 Project Runway 
11.15 Gulli byggir 
11.45 Maður er manns gaman 
12.10 Heimsókn 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.25 American Idol 
15.55 The Great British Bake Off 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttayfirlit og veður 
19.25 Um land allt 
20.00 Grand Designs
20.50 Manifest  Dular-
fullir spennuþættir í leikstjórn 
Óskarsverðlaunahafans Roberts 
Zemeckis. Flug 828 frá Montego 
flugfélaginu í Bandaríkjunum 
lendir eftir óvenju mikla ókyrrð 
í lofti. Á meðan farþegarnir upp-
lifðu aðeins nokkurra klukku-
tíma ókyrrð töldu aðstandendur 
þeirra þá af þar sem það fannst 
hvorki tangur né tetur af flugvél-
inni í fimm ár. Í kjölfarið fara enn 
dularfyllri atburðir að eiga sér 
stað sem virðist tengja farþegana 
saman á undarlegan hátt.
21.35 Magnum P.I
22.20 S.W.A.T.  Önnur þáttaröð 
þessara hörkuspennani þátta sem 
fjalla um liðsforingjann Daniel 
Harrelson sem er í sérsveit lög-
reglunnar í Los Angeles. Daniel 
og félagar vinna við að vernda 
hverfið sem hann ólst upp í en það 
skapar oft togstreitu milli hans og 
gömlu vinanna því laganna verðir 
eru ekki alltaf velkomnir.
23.05 60 Minutes 
23.50 Cardinal 
00.35 Blindspot 
01.20 Gåsmamman 
02.05 Outlander 
03.05 Gåsmamman 
03.50 Gåsmamman 
04.35 Bones 
05.20 Barry 
05.50 Crashing

19.10 Anger Management 
19.35 Schitt's Creek 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.35 Legends of Tomorrow 
22.20 Stelpurnar 
22.45 The Detour 
23.10 Anger Management 
23.35 Schitt's Creek 
00.25 Friends 
00.50 Tónlist

10.10 I Am Sam 
12.20 Moneyball 
14.30 Emma's Chance
16.00 I Am Sam  Ógleymanleg 
mynd frá 2001 með Sean Penn, 
Michelle Pfeiffer og Dakota 
Fanning í aðalhlutverkum. Sam 
Dawson hefur þroska á við sjö ára 
barn. Hann eignaðist dóttur með 
heimilislausri konu. 
18.10 Moneyball
20.25 Emma's Chance  Fjölskyldu-
mynd frá 2016. Þegar Emma er 
að afplána samfélagsþjónustu á 
hestabúgarði, þá tengist hún mis-
notuðum sýningarhesti sterkum 
böndum, en hesturinn vill ekki 
leyfa neinum að sitja sig. 
22.00 Miami Vice 
00.10 Sleight 
01.40 The Neon Demon 
03.40 Miami Vice

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2010-2011 
14.00 Úr Gullkistu RÚV: 90 á 
stöðinni 
14.20 Á götunni 
14.50 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður 
15.15 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram 
16.00 Úr Gullkistu RÚV: Inndjúpið 
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 Lífsins gangur 
21.05 Undir sama himni 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Dimma á Norður og niður 
22.50 Frá Vínarborg til Versala 
00.30 Kastljós 
00.45 Menningin 
00.55 Dagskrárlok

 08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil 
13.50 90210 
14.35 9JKL 
15.00 Black-ish 
15.25 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 Superstore 
20.10 Gordon Ramsay's 24 Hours 
to Hell & Back 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Condor 
22.40 Chance 
23.25 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
00.55 CSI 
01.40 Instinct 
02.25 FBI 
03.10 Code Black 
03.55 The Chi 
04.45 Síminn + Spotify

 08.00 The RSM Classic 
11.00 DP World Tour 
Championship 
17.00 CME Group Tour 
Championship 
20.00 PGA Highlights  
20.55 The RSM Classic 
23.55 PGA Highlights 

 07.25 Norður-Írland - Austurríki 
09.05 England - Króatía 
10.45 Formúla 1: Brasilía - Kapp-
akstur 
13.05 Washington Redskins - 
Houston Texans 
15.25 New Orleans Saints - Phila-
delphia Eagles 
17.45 Selfoss - HK 
19.15 Valur - FH 
21.00 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
21.30 Seinni bylgjan 
23.00 Þjóðadeildarmörkin 
23.20 Danmörk - Írland

 08.45 Króatía - Spánn 
10.25 Holland - Frakkland 
12.05 Selfoss - HK 
13.35 Norður-Írland - Austurríki 
15.15 England - Króatía 
16.55 Sviss - Belgía 
18.35 Þjóðadeildarmörkin 
18.55 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
19.20 Katar - Ísland 
21.30 Þjóðadeildarmörkin 
21.50 Ítalía - Portúgal 
23.30 Þýskaland - Holland

 07.25 Ævintýraferðin 
07.37 Gulla og grænjaxlarnir 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Stóri og Litli 
08.13 Tindur 
08.23 Mæja býfluga 
08.35 K3 
08.46 Grettir 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.54 Pingu 
11.00 Strumparnir 
11.25 Ævintýraferðin 
11.37 Gulla og grænjaxlarnir 
11.48 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Stóri og Litli 
12.13 Tindur 
12.23 Mæja býfluga 
12.35 K3 
12.46 Grettir 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.54 Pingu 
15.00 Strumparnir 
15.25 Ævintýraferðin 
15.37 Gulla og grænjaxlarnir 
15.48 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Stóri og Litli 
16.13 Tindur 
16.23 Mæja býfluga 
16.35 K3 
16.46 Grettir 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.54 Pingu 
19.00 Ribbit

Dóra könnuður, 
09.00,  13.00 og 17.00

0 Ribbit
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Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Allt fyrir bílinn

Varahlutir í bílinn

Tímareimar og 
vatnsdælur

Kerti,  háspennukefli, 
kveikjuþráðasett, 
súrefnisskynjarar og 
loftflæðiskynjarar

Rafgeymar

Demparar, 
gormar og 
stýrisendar

S i l l i hf | Sí i 52

Hemlahlutir

Kúplingar

Verksmiðjuábyrgð á  þínum bí l  er tryggð með 
vottuðum varahlutum frá  Sti l l ingu

Smursíur



Flísabúðin
Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Finndu okkur  
á facebook

30% 
afmælisafsláttur 
á Heliosa hiturum

HELIOSA hitarar henta bæði 
innan- og utandyra. 
Helstu kostir HELIOSA hitara 
eru: 
 • Hitna strax
 • Með fjarstýringu
 • Vatnsheldir og menga ekki

FlísabúðinFlísabúðin

30 
ÁRA

2018

Margar gerðir til á lager.
Hvítir og svartir.

Frægir á ferð  
       og flugi
Fræga fólkið var úti um hvippinn og hvappinn 
þessa helgina eins og áður. Sumir fengu sína 
eigin stjörnu á meðan aðrir skelltu sér á verð-
launahátíð eða bara út að borða. Sumir jafnvel 
borguðu í stöðumæli, ótrúlegt en satt. Ljós-
myndarar Getty láta ekkert fram hjá sér fara.

Larsa Pippen og Kourtney Kardash-
ian fóru út að borða í Los Angeles. 
Larsa er eiginkona Scottie Pippen 
sem gerði garðinn frægan með 
Chicago Bulls hér á árum áður. 

Leikkonan Emma Stone getur varla 
farið út úr húsi án þess að fá á sig 
æsta aðdáendur enda flest sem hún 
gerir magnað. 

Stórstjarnan Mariah Carey var glöð í bragði 
enda stutt í jólin og þá rakar hún inn seðl-
unum enda samdi hún og söng besta jólalag 
allra tíma, All I Want for Christmas Is You. 

Barnastjarnan Haley Joel Osment, sem sá 
eitt sinn drauga í The Sixth Sense og var 
sonur Forrest Gump, var mættur í partí um 
helgina ásamt Eliza Coupe og Derek Wilson 
á Cecconi veitingastaðinn þar sem var haldið 
upp á Hulu Holiday Party.

Söngvarinn stórkostlegi Michael Buble fékk sína eigin stjörnu í Hollywood og 
rak henni rembingskoss. Stórkostlegur maður og röddin svíkur engan. Aldrei. 

Liv Tyler mætti svartkældd á 70. 
Bambi hátíðina sem haldin var 
hátíðleg í Berlín þessa helgina. 

Glæsileg að vanda með geggjaða 
græna eyrnalokka. 

Leikkonan frábæra Scarlett 
Johansen mætti á Museum Gala 

í New York sem haldið var í Nátt-
úruminjasafni Bandaríkjanna þar í 

borg í stórglæsilegum kjól. 

Sjónvarpsframleiðand-
inn og grínistinn Judd 
Apatow þurfti að borga 
í stöðumælinn í Los 
Angeles alveg eins og 
við hin. 

1 9 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R24 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 1 9 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R

LÍFIÐ



Kynntu þér málið á veitur.is og á Facebook

Þegar náttúran kallar …
… er hún ekki að kalla eftir blautþurrkum
Blautþurrkur, dömubindi, bleyjur og annað af því tagi á ekkert erindi 
í klósettið. Stífluhætta eykst og álag á skólphreinistöðvar margfaldast. 
Við viljum heldur ekki að plastagnir, sem allt þetta inniheldur, sleppi 
út í sjóinn. Í dag er Alþjóðlegi klósettdagurinn. Góður tímapunktur til 
að hætta að henda blautþurrkum í klósettið. 

Náttúran kallar eftir meiri tillitssemi 
– klósettið er ekki ruslafata



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:  
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 550 5077: 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 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

V E R N D A R VÆ N G U R  
E D D U  H E I Ð R Ú N A R  B A C K M A N

„Það fer  
sama orkan  
í að elska  
og skapa“ 

Edda Heiðrún 
Backman

26.900 kr. 

Sængurver og koddaver

Edda Heiðrún Backman, 
leikari, leikstjóri og mynd-
listamaður lést árið 2016 
eftir hetjulega baráttu við  
MND-sjúkdóminn. Í veik-
indum sínum náði Edda 
stórfenglegum árangri í 
að mála með munninum. 
Hún gerði helst myndir 
af fuglum og fólkinu sem 
henni var kært.

Í samráði við fjölskyldu 
hennar þá höfum við 
prentað eitt hennar 
allra þekktasta verk, 
VERNDARVÆNG, á 
sængurfatnað. 

Sængurfötin eru úr sérlega 
mjúku bómullarsatíni. 
Framleidd af þýska 
fyrirtækinu Elegante. 
Falleg og hlýleg jólagjöf.

Ég á alveg gallabuxur en er 
ekkert sérstaklega mikið 
fyrir að vera í þannig 
buxum. Vil helst vera í 
stuttbuxum,“ segir heims-

methafinn Júlían J. K. Jóhannsson 
en tröllvaxnir fótleggir hans vekja 
athygli hvert sem hann fer.

Júlían tvíbætti heimsmetið í rétt-
stöðulyftu á heimsmeistaramótinu 
í kraftlyftingum, sem fram fór í 
Halmstad í Svíþjóð fyrir skemmstu. 
Júlían reif þá upp 405 kíló nánast 
eins auðveldlega og að drekka vatn. 
Fyrra metið var 397,5 kíló sem Brad 
Gillingham frá Bandaríkjunum 
setti árið 2011.

Þess má geta að Júlían lyfti 410 
kílóum í hnébeygju og 300 kílóum 
í bekkpressu á mótinu. Samanlagt 
henti hann því upp einu tonni og 
115 kílóum betur. Þyngdirnar skil-
uðu Júlían í 4. sæti en hann var 20 
kílóum frá bronsi. Rússinn Andrey 
Konovalov varð heimsmeistari en 
sá lyfti alls 1.252,5 kílóum.

Eins og gefur að skilja þegar menn 
eru farnir að henda upp einu tonni 
í þremur lyftum, og 115 kílóum 
betur, er ekki hægt að labba inn í 
17 og biðja um skyrtu í Large. Júlían 
þarf því að fara í sérstakar búðir til 
að geta fengið á sig föt – þó hann 
kunni best við sig á stuttbuxunum.

„Það eru nokkrar verslanir eins 
og Dressman XL sem hafa bjargað 
mér í gegnum tíðina. Þó ég sé ekk-
ert mikið fyrir að vera í gallabuxum 
þá á ég alveg þannig buxur. Það 
nefnilega breytti öllu þegar galla-
buxurnar voru gerðar úr teygjuefni. 
Þær gjörbreyttu leiknum,“ segir 
hann og hlær.

Júlían er ekkert að stressa sig á 
að fara að rífa upp lóðin alveg strax 
enda tekur meira en nokkrar mín-

Sá sterki yfirleitt í 
stuttbuxum
Júlían J. K. Jóhannsson, sem bætti heimsmetið í réttstöðulyftu 
fyrir skömmu, segir að það sé töluvert erfitt að finna föt sem 
passa. Hann eigi alveg gallabuxur en gangi yfirleitt í stuttbuxum.

Júlían, að sjálfsögðu í stuttbuxum eins og honum finnst best, með hundinum Stormi í Kópavogi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Júlían með nokkur hundruð kíló á stönginni. Létt upphitun væntanlega. 

Ferill Júlíans

Árið 2011 varð hann bæði Íslandsmeistari og bikarmeistari 
í opnum flokki. Sama ár náði hann öðru sæti á Evrópu-
móti unglinga. Árið 2012 varð hann í 4. sæti á Evrópumóti 

unglinga og í 5 sæti á HM. Hann varð heimsmeistari 
unglinga í réttstöðulyftu. Árin 2013-14 keppti 

hann víða um heim og lenti í 3.-6. sæti en töl-
urnar fóru stöðugt hækkandi. 2015 varð hann 
Íslandsmeistari í fyrsta sinn með 970 kíló í 
samanlögðu. 2016 setti hann nýtt heimsmet 
unglinga í klassískri réttstöðulyftu, 342,5 kíló. 

Sama ár varð hann Evrópumeistari unglinga 
með 1050 kíló samanlagt. Árið 2018 setti 

hann heimsmet í réttstöðulyftu.

útur að jafna sig eftir svona átök. 
Hann býst þó við að vera kominn 
inn í salinn á ný í næstu viku, en 
kappinn æfir í Breiðablik. „Ég er þó 

Ármenningur,“ segir hann stoltur, 
og ánægður með að vera í stuttum 
buxum þrátt fyrir stóra leggi. 
benediktboas@frettabladid.is 
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LONDON
Voldugur skápur með 4 hurðum. Gegnheil vilt eik.
Stærð: Br. 120 cm × H. 153,9 cm × D. 48 cm

FRIDAY
U-sófi. Hægri tunga. Grátt og brúnt slitsterkt áklæði.
Stærð: 330 × 230/170 × 90 cm

URBAN 
Borðlampi úr svörtum 
málmi með gráum 
glerkúpli.

 9.995 kr.   19.990 kr.

CONE
Handgerð kert frá Ester&Erik í tveimur stærðum. 
Jólalegir litir. Langur brennslutími (13/25 klst.).

FRIDAY
BLACK

ALEXA
Vandaður borðstofu-
stóll. Svart ekta 
leður. Fætur úr 
burstuðu stáli.

 19.793 kr.   29.990 kr.
22,5 cm verð frá

 476 kr.   1.190 kr.
34 cm verð frá

 516 kr.   1.290 kr.

 47.997 kr.   159.990 kr.

 195.993 kr.  
 279.990 kr.

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

TILBOÐ
DAGSINS

VIÐ TELJUM NIÐUR Í  SVARTAN FÖSTUDAG

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

AFSLÁTTUR
30%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

TILBOÐ DAGSINS GILDA AÐEINS Í DAG,    MÁNUDAG, OG Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

AFSLÁTTUR
70%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

PINNACLE
LA-Z-BOY hægindastóll.  

Svart eða dökk-
brúnt leður.

St.: 84 × 90 × 100 cm

AFSLÁTTUR
35%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

90 kr

 116.994 kr.   179.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

AFSLÁTTUR
60%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

AFSLÁTTUR
34%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Sameinaðu fjölskylduna í sófanum um jólin. Bridget Jones, 
Forrest Gump, Shrek, Penguins of Madagascar eru á meðal 
þeirra rúmlega 200 kvikmynda og Disney ævintýra sem
standa þér til boða yfir hátíðarnar.

Sjónvarp Símans Premium – Svona á sjónvarp að vera

Sameinaðu fjölskylduna í só
Forrest Gump, Shrek, Pengu
þeirra rúmlega 200 kvikmyn
standa þér til boða yfir hátíð

Sjónvarp Símans m Premium 

S

í Sjónvarpi Símans Premium
Hátíðlegt úrval 

TV
IS

T 
SI

M
 11

70
5

í Fríkirkjunni í Reykjavík

Helg  
eru jól

Jólatónleikar til styrktar 
Kvenlækningadeild 21A, 

fimmtudaginn 
6. desember kl. 12

Miðasala á tix.is 
og við innganginn 
Miðaverð 2500.-  

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Undanfarna daga hafa 
norðanvindar blásið 
þykkum reyk yfir 

bæinn okkar í Norður-Kali-
forníu. Eldarnir eru svo 
öflugir að þeir jöfnuðu bæinn 
Paradís við jörðu á nokkrum 
klukkustundum. Og þeir loga 
enn af fullum krafti. Aldrei 
fyrr hafa skógareldar verið 
jafn mannvígir í Kaliforníu-
fylki. 76 hafa látist og yfir 
þúsund er ekki búið að stað-
setja.

Þó svo að bærinn okkar sé 
ekki í hættu vekur reykurinn 
okkur til umhugsunar um hve 
margir eiga um sárt að binda. 
Og atburðarrásin á sér hlið-
stæðu.

Eins og eldarnir getum við 
mannfólkið eitrað andrúms-
loftið með orðum; “... hann er 
fáviti“ og “... hún er drusla.” 
Eldheit orðin flæða af vörum 
okkar eins og vindurinn 
úr norðri og kynda undir 
mengun meðal okkar. Manni 
hættir allt of oft til að setjast 
í dómarasætið og ákveða 
hvernig aðrir eiga að haga sér.

En til er fólk sem sendir frá 
sér ferska vinda. Slíkt fólk vill 
öðrum vel. Það dæmir ekki 
og er til staðar fyrir aðra. Þú 
veist hvernig andrúmsloft þú 
gengur inn í þegar þú mætir 
slíku fólk.

Ólíkt eldunum í Kaliforníu 
höfum við val um að menga 
andrúmsloftið eða sjá til þess 
að fólk geti sótt súrefni til 
okkar. Þegar fólk baktalar er 
okkar að ákveða hvort við 
tökum undir slíkt tal.

Eldfim orð


