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BRETLAND Þótt leiðtogaráð ESB hafi 
í gær samþykkt Brexit-plöggin er 
sigurinn ekki í höfn fyrir Theresu 
May, forsætisráðherra Bretlands. 
Að mati Jeremys Hunt utanríkis-
ráðherra er stærðfræðin á þingi 
afar flókin. May þarf samtals 
320 já á þingi svo útgöngu-
samningurinn sigli í gegn 
en vegna uppreisnar innan 
flokksins og óánægju smá-
flokksins sem ver May van-
trausti hefur hún ekki nema 
235.

Því vantar May 85 
upp á og er stærð-
fræðin orðin erfið, 
eins og Hunt sagði. 
May getur reynt að 
sækja atkvæði allt 
að 25 þingmanna 
Verkamannaflokks-
ins sem eru annað-

hvort hlynntir útgöngu eða 
í Brexit-sinnuðum kjör-

dæmum. Allt að tólf þing-
menn Íhaldsflokksins eru 

Evrópusinnar og allt að 65 
eru harðir Brexit-sinnar, 
ósáttir við málamiðlanir 
sem May hefur gert. Svo 
gæti May reynt að snúa 

þessum tíu þingmönn-
um DUP. – þea / sjá síðu 8

Flókið hjá Theresu May

Theresa May.

May þarf að snúa að 

minnsta kosti 85 þingmönn-

um á sitt band.

VIÐSKIPTI Framkvæmdastjóri Félags 
atvinnurekenda (FA) telur nauð-
synlegt að unnin verði óháð úttekt 
á því hvernig samkeppnisrekstri 
Íslandspósts ohf. (ÍSP) hefur verið 
háttað. Undanfarin ár hefur fyrir-
tækið tapað hundruðum milljóna 
á lánveitingum til dótturfélaga. 
Samtímis hefur ÍSP lagt milljarða 
í fjárfestingar í tengslum við sam-
keppnisrekstur sinn.

Fyrir þingi liggur beiðni ÍSP um 
1,5 milljarða neyðarlán. Fyrir aðra 
umræðu um fjárlög lagði meiri-
hluti fjárlaganefndar til að heimild 
til lánveitingarinnar yrði veitt en sú 
tillaga var dregin til baka áður en til 
atkvæðagreiðslu kom. Fyrir þriðju 
umræðu er til skoðunar hvort rétt sé 
að setja skilyrði fyrir lánveitingunni.

Þær skýringar hafa verið gefnar 
á bágri fjárhagsstöðu ÍSP að sam-
drætti á einkaréttarbréfum sam-
hliða auknum kostnaði af alþjón-
ustu sé um að kenna. Lítið hefur 
verið vikið að fjármagni sem tapast 
hefur í rekstri dótturfélaga eða 
kostnaði sem hlotist hefur af fjár-
festingum á sviði vörudreifingar. 
Fjárlaganefnd óskaði eftir sundur-
liðun á fjárfestingum árin 2016 og 
2017 er sneru að samkeppnishluta 
rekstrarins. Þau svör fengust að fjár-
festingar á árunum tveimur, sem 
samtals nema rúmlega milljarði, 
hafi að minnstum hluta verið vegna 
samkeppnisrekstrar.

„Við höfum verið gagnrýnin á 
þetta mál. Okkur finnst nauðsyn-
legt að áður en Alþingi ákveður 
hvort þessir peningar verða lánaðir 
eða lagðir í fyrirtækið, því það er 
alls óvíst að hægt sé að greiða þá til 
baka, liggi fyrir hvernig ÍSP hefur 
hagað sér í samkeppnisrekstri og 
hve miklu fyrirtækið hefur tapað á 
þeim ævintýrum sínum,“ segir Ólaf-
ur Stephensen, framkvæmdastjóri 
FA. Áður hefur Willum Þór Þórsson, 
formaður fjárlaganefndar, sagt að til 
greina komi að gera slíka úttekt.

Ef ráðist verður í úttekt yrði að fá 
utanaðkomandi aðila til verksins. 

Vill úttekt á 
Íslandspósti
Raddir uppi um að ráðast verði í úttekt á samkeppn-
isrekstri Íslandspósts. Fjárlaganefnd skoðar enn 
hvort veita skuli fyrirtækinu 1,5 milljarða neyðarlán.  

Ólafur bendir á að Póst- og fjar-
skiptastofnun telji það ekki sitt 
hlutverk að rannsaka slíkt og þá er 
Ríkisendurskoðun vanhæf þar sem 
stofnunin endurskoði reikninga ÍSP.

Þá liggi fyrir sátt Samkeppnis-
eftirlitsins (SKE) og ÍSP frá síðasta 
ári um aðgerðir til að styrkja sam-
keppnisaðstæður á póstmarkaði. Í 
sáttinni viðurkenndi ÍSP engin brot 
og var ekki gerð sekt af hálfu SKE 
en þurfti að breyta ýmsu í verklagi 
og nefnd var sett til að hafa eftirlit 
með sáttinni. Hana skipa þrír, einn 
tilnefndur af ÍSP og tveir óháðir. 
Annar þeirra óháðu sat á árunum 
2014-2017 með Ingimundi Sigur-
pálssyni, forstjóra ÍSP, í stjórn Isavia 
og er nú varamaður í stjórn.

„Það er mjög áleitin spurning 
hvort eigendastefnu ríkisins vegna 
opinberra hlutafélaga sé ekki ábóta-
vant. Þar segir að stjórnir slíkra 
félaga skuli leitast við að efla sam-
keppni en stjórn ÍSP virðist mis-
skilja það sem svo að fyrirtækið 
skuli fara í samkeppni við allt sem 
hreyfist,“ segir Ólafur og bendir á 
að fyrirtækið selji sælgæti, bækur 
og minjavöru, dótturfyrirtæki þess 
vinni að hugbúnaðargerð og annað 
sé í prentþjónustu. Þá sé fyrirtækið 
á fullu í frakt-, flutninga- og sendla-
þjónustu.

„Þetta er að okkar mati mjög vafa-
samt. Þessum mörkuðum er ágæt-
lega sinnt af einkaaðilum. Ríkið, 
með alla sína forgjöf í formi einka-
réttar eða skatttekna, á ekkert erindi 
þangað. Þarna þurfa stjórnvöld að 
draga línu í sandinn.“ - jóe / sjá síðu 4

 Þessum mörkuðum 

er ágætlega sinnt af 

einkaaðilum. Ríkið, með alla 

sína forgjöf í formi einkarétt-

ar eða skatttekna, á ekkert 

erindi þangað. 

Ólafur Stephensen, framkvæmda-
stjóri Félags atvinnurekenda

Konur gengu saman gegn kynbundnu ofbeldi 
í Reykjavík í gær í ljósagöngu á vegum Íslands-
deildar UN Women. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fleiri myndir af ljósagöngunni er að finna á +Plús-
síðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS



Veður

Austlæg eða breytileg átt 3-8 m/s. 
Stöku skúrir eða él um sunnanvert 
landið, léttskýjað norðan til. Frost 
yfirleitt 0 til 6 stig. SJÁ SÍÐU 20

Landsliðsfyrirliðinn hitti unga aðdáendur

Aron Einar Gunnarsson, landsliðsfyrirliði, áritaði bækur og meira að segja boli fyrir aðdáendur sína, unga sem aldna í Pennanum í gær. Aron gaf 
nýverið út ævisögu sína, sem vakið hefur nokkra athygli en þar segir hann frá því hvernig hann fór frá því að taka sín fyrstu skref með Þór á Akur-
eyri í það að leiða lið Íslands í lokakeppnum EM og HM. Þessir þrír aðdáendur fyrirliðans knáa fóru ekki sviknir heim.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ALÞINGI Kristján Þór Júlíusson sjávar-
útvegsráðherra segir í grein í blaðinu 
í dag að breytingartillaga Viðreisnar, 
Samfylkingar og Pírata við veiði-
gjaldsfrumvarp feli í sér kollvörpun 
með því að aflaheimildir yrðu aftur-
kallaðar á tuttugu ára tímabili og 
þeim endurúthlutað.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
formaður Viðreisnar og fyrrverandi 
sjávarútvegsráðherra, segir til-
lögurnar einfaldar. Þær kveði á um 
tímabundna samninga um afla-
hlutdeild. Það tryggi annars vegar 
að fiskimiðin séu sameign þjóðar-
innar og hins vegar stöðugleika fyrir 
sjávarútvegsfyrirtæki. Að auki ganga 
tillögurnar út á að veiðigjald fari til 
þeirra landsvæða sem „hafa þurft að 
þola breytingar á sínu nærsamfélagi 
vegna uppbyggingar kerfisins“. 

Aðspurð um hvort breytingartil-
lögurnar feli í sér kollvörpun segist 
Þorgerður Katrín hafa bent á að það 
sé bara tvennt í dæminu. „Annað-
hvort skilja menn ekki tillöguna og 
það er gott og blessað. Við förum yfir 
hana í umræðunni á morgun [í dag]. 
Eða hitt, að menn eru vísvitandi, 
sem er mjög alvarlegt, að afbaka til-
löguna. Þá spyr ég: Hverra erinda er 
verið að ganga? Hverjir hafa hags-
muni af því að afbaka umræðuna 
með þeim hætti sem verið er að 
gera?“

Kristján Þór tekur fram, í ljósi 
umræðu um að verið sé að lækka 
gjöldin, að í tillögunni sé ekki gerð 
breyting á innheimtuaðferð og 
álagningu sem frumvarpið kveður 
á um. Hann gagnrýnir að andstaðan 
setji ekkert fram um fyrirkomulag 
endurúthlutunar.

Þorgerður Katrín segir að þar sem 

fimm prósent endurnýjun yrði á afla-
heimildum á hverju ári samkvæmt 
tillögunni gæti núverandi ríkisstjórn 
endurnýjað samningana í óbreyttri 
mynd. Stjórnarandstaðan viti að það 
sé ekki meirihluti fyrir því að leggja 
til uppboðs- eða markaðsleið og því 
sé það ekki hluti af tillögunni.

Að sögn Þorgerðar Katrínar fara 
flokkar sem vilja ekki tímabundna 
samninga gegn því sem allir utan 

Sjálfstæðisflokks hafi áður talað 
fyrir.

„Það kemur ekki á óvart að Sjálf-
stæðisflokkur skuli tala svona hart 
gegn þessu. En það kemur á óvart að 
bæði Framsókn, með ráðherra sem 
hefur lagt fram frumvarp um þetta, 
og Vinstri græn, sem hafa þetta bein-
línis í stefnuskránni sinni, skuli ekki 
taka undir þetta. Það er kannski það 
viðkvæma í þessu. Menn þora ekki 
að berjast fyrir hugsjónum sínum 
eða stefnu eins og Vinstri græn og 
Framsókn. Þau eru bara að verða 
undir í rimmunni við Sjálfstæðis-
flokkinn og að verða burðarklárinn 
til að berja í gegn veiðigjaldalækkun 
og viðhalda óbreyttu kerfi sem felur 
í sér raunverulega hættu á að auð-
lindin verði ekki lengur sjálfgefið í 
þjóðareigu. Það er risamál.“ 
thorgnyr@frettabladid.is

VG og Framsókn þori 
ekki í hugsjónabaráttu
Formaður Viðreisnar segir hættu á því að fiskimiðin verði ekki lengur í óskor-
aðri þjóðareigu nema gerðir verði tímabundnir samningar um aflaheimildir. 
Segir ríkisstjórnarflokkana berjast gegn því sem þeir hafi áður talað fyrir.

Að sögn Þorgerðar Katrínar er um risamál að ræða. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hverjir hafa hags-

muni af því að 

afbaka umræðuna með þeim 

hætti sem verið er að gera?

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,  
formaður Viðreisnar

TÆKNI Fyrirtæki í Ohio verða í dag 
þau fyrstu í Bandaríkjunum til þess 
að fá að greiða skatta sína með raf-
myntinni bitcoin. Ohio verður 
þannig fyrsta ríkið til þess að taka 
á móti rafgjaldmiðli. Til að greiða 
skatta í þessari dularfullu mynt 
þurfa fyrirtæki að skrá sérstaklega 
hvaða skatta þau hyggist greiða með 
myntinni. The Wall Street Journal 
greinir frá

Ákvörðunin kemur frá Josh 
Mandel, fjármálaráðherra Ohio, og 
er sögð liður í áætlun hans um að 
tæknivæða Ohio. Þannig vill ríkið 
laða til sín fyrirtæki í rafmyntar- og 
bálkakeðjugeiranum.

Af bitcoin og öðrum rafmyntum 
er það að frétta að þær eru ein-
faldlega í frjálsu falli. Virði Bitcoin 
féll um tólf prósent í gær og stóð í 
tæpum 4.000 Bandaríkjadölum. 
Sambærilega lækkun mátti sjá á 
virði ethereum, litecoin, XRP og 
annarra stórra rafmynta. – þea

Greiða skatta 
með bitcoin

ÚKRAÍNA Sjóher Úkraínu greindi í 
gær frá því að rússneska landhelgis-
gæslan hefði skotið á þrjú úkraínsk 
skip í Asovshafi nærri hinum her-
numda Krímskaga. Samkvæmt 
sjóhernum sködduðust brynvörðu 
stórskotaskipin Berdíjansk og 
Níkopol mjög og neyddust til þess 
að nema staðar. Hið sama gilti um 
dráttarskipið Janí Kapú, sem land-
helgisgæslan hafði fyrr um daginn 
siglt á.

Að sögn sjóhersins lögðu rúss-
neskir sérsveitarliðar hald á skipin 
þrjú. Tveir úkraínskir sjóhermenn 
særðust í átökunum og Petró Pórósj-
enkó, forseti Úkraínu, kallaði saman 
æðstu herforingja á neyðarfund 
vegna málsins.

Rússar höfðu ekki staðfest frásögn 
Úkraínumanna í gær. Þeir höfðu þó 
fyrr um daginn tilkynnt um að þrjú 
úkraínsk herskip hefðu siglt í leyfis-
leysi inn í landhelgi Rússlands. 

 – þea

Skutu á herskip 
við Krímskaga

STJÓRNSÝSLA Stjórn Orkuveitunnar 
fundar í dag. Þar mun Helga Jóns-
dóttir, starfandi forstjóri, bera upp 
tillögur að úrbótum vegna athuga-
semda innri endurskoðunar um 
vinnustaðamenningu fyrirtækisins. 
Uppsögn Áslaugar Thelmu Einars-
dóttur, fyrrverandi forstöðumanns 
hjá Orku náttúrunnar, dótturfélagi 
OR, varð kveikjan að því að vinnu-
staðamenning OR komst í kastljós-
ið. Bjarna Má Júlíussyni, þáverandi 
framkvæmdastjóra ON, var sagt upp 
vegna málsins. Bjarni Bjarnason, 
forstjóri OR, steig til hliðar á meðan 
málið var skoðað. Hann snýr aftur 
til starfa í vikunni. – þea

Tillögur að 
úrbótum hjá OR

Áslaug Thelma 
Einarsdóttir.
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NÁKVÆMNI

Hver einasti Lexus er afrakstur vinnu mörg hundruð handverksmanna. 
Hver og einn þeirra þarf að standast tíu þrepa próf í nákvæmni, 

aga og fagmennsku til að verða fullgildur í starfið.

ÚTHUGSUÐ SMÁATRIÐI SKAPA EINSTAKA HEILD

Lexus-Ísland 
Kauptúni 6,  Garðabæ   —   lexus.is
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RAM 3500 LIMITED 40” BREYTTUR

LEIÐRÉTTING

Í ritdómi um Sálumessu eftir Gerði 
Kristnýju í síðasta helgarblaði 
Fréttablaðsins urðu þau leiðu 
mistök að í staðinn fyrir fjórar 
stjörnur voru skráðar fimm. Beðist 
er afsökunar á þessu.

SJÁVARÚTVEGSMÁL Útgerðarfélag 
Reykjavíkur hf. (ÚR) hefur sett 
frystitogarann Guðmund í Nesi 
RE-13 á söluskrá og sagt upp öllum 
36 sjómönnum í áhöfn hans. Frá 
þessu er greint í tilkynningu.

Á þessu ári hefur félagið fækkað 
frystitogurum sínum niður í einn og 
þá hefur sjómönnum þess fækkað 
um 136. Félagið mun einungis gera 
út Kleifaberg á næsta ári en ekki 
fyrrgreindan Guðmund í Nesi, Vigra 
og Brimnes, líkt og fyrri ár.

„Ástæður þessarar óheillaþróunar 
eru fjölmargar en þær helstu eru erf-
iðar rekstraraðstæður frystitogara 
sem stjórnvöld á Íslandi bera veru-
lega ábyrgð á með óhóflegri gjald-
töku stimpil- og veiðigjalda.“

Runólfur Viðar Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri ÚR, segir í til-
kynningu að forsvarsmenn félags-
ins, auk annarra slíkra úr öðrum 
félögum, hafi bent á bága stöðu 
frystitogara fyrir daufum eyrum. 
Hann segir að hætta sé á samdrætti 
í útgerð frystitogara á næstu árum 
að öllu óbreyttu. – dfb / þea

Varar við 
samdrætti

VIÐSKIPTI Frá 2006 hefur Íslands-
póstur (ÍSP) varið rúmlega 5,8 millj-
örðum króna í fjárfestingar í fast-
eignum, lóðum, áhöldum, tækjum 
og bifreiðum. Á móti hafa eignir 
fyrir rúmar 600 milljónir króna 
verið seldar. Nettófjárfesting á tíma-
bilinu er því rúmir fimm milljarðar 
króna.

Þetta má lesa úr ársskýrslum 
ÍSP frá árinu 2006 til dagsins í dag. 
Tölurnar eru á verðlagi hvers árs 
fyrir sig. Séu síðustu tvö ár skoðuð, 
það er árin 2016 og 2017, má sjá 
að nettófjárfestingar tímabilsins 
nema rúmum milljarði króna. Við 
það bætast á þessu ári minnst 700 
milljónir króna vegna stækkunar 
flutningamiðstöðvar fyrirtækisins 
að Stórhöfða. Langstærstan hluta 
fjárfestinga undanfarinna ára má 
rekja til nýrra tækja og bifreiða.

Á árunum 2005 og 2006 tók ÍSP 
ákvarðanir um að setja aukið púður 
í að stækka hlutdeild fyrirtækisins 
á almennum flutningamarkaði. Þá 
er fyrirtækið einnig í samkeppni 
þegar kemur að dreifingu auglýs-
ingablaða, bæklinga og sölu á prent-
vörum og ýmiss konar smávöru.

Samtímis þessu er vert að minn-
ast á að frá árinu 2014 hefur stöðu-
gildum ÍSP fjölgað um tæplega níu-
tíu, þar af um rúmlega fjörutíu milli 
áranna 2016 og 2017, og launakostn-
aður hækkað um 1,4 milljarða króna.

Nýverið fór ÍSP fram á 1,5 millj-
arða króna neyðarlán frá íslenska 
ríkinu til að koma í veg fyrir að 
fyrirtækið færi í þrot. Viðskipta-
banki ÍSP hefur lokað á frekari 

skammtímalánveitingar. Í septem-
ber var tilkynnt um að lána ætti 
ÍSP 500 milljónir vegna bágrar 
rekstrar stöðu sem rekja mætti til 
samdráttar í tekjum af alþjónustu. 
Þá hefur einnig komið fram í máli 
ÍSP að hluta tapsins megi rekja til 

þess hve langan tíma það hefur 
tekið fyrir Póst- og fjarskiptastofnun 
(PFS) að taka ákvarðanir um gjald-
skrárbreytingar.

Í ákvörðunum eftirlitsaðila er 
hins vegar bent á að slæma rekstrar-
stöðu ÍSP sé ekki aðallega að rekja 
til aukins kostnaðar við alþjónustu. 
Í athugasemdum PFS við skýrslu um 
rekstrarskilyrði ÍSP, frá árinu 2014, 
er meðal annars bent á að hundruð 
milljóna hafi tapast vegna lán-
veitinga til dótturfélaga ÍSP í sam-
keppnisrekstri. Fjallað var um tap 
ÍSP vegna prentsmiðjunnar Sam-
skipta og ePósts, dótturfélaga ÍSP, í 
Fréttablaðinu á laugardag.

„Starfsemi sem fellur undir sam-
keppni er um sextíu prósent af starf-
semi félagsins eða sem nemur veltu 
upp á um 3,9 milljarða á ári, auk 
fjárfestinga sem nema milljörðum 
króna sem bundnar eru í viðkom-
andi verkefni. Þessi hluti starfsemi 
ÍSP lítur ekki gjaldskráreftirliti PFS 
[...]. Lítið sem ekkert er þó fjallað 
um áhrif samkeppnisrekstar í heild 
á rekstur og efnahag félagsins,“ segir 
enn fremur í athugasemdum PFS. Þá 
er á það bent að PFS hefur að meðal-
tali tekið þrettán virka daga að 
taka ákvörðun um gjaldskrá innan 
einkaréttar eftir að nauðsynleg gögn 
hafa borist frá ÍSP. joli@frettabladid.is

Íslandspóstur varið milljörðum 
í rekstur á samkeppnismarkaði 
Íslandspóstur hefur varið nær sex milljörðum í fjárfestingar í fasteignum, tækjum og bifreiðum frá 2006. 
Stöðugildum fjölgað um tæplega níutíu. Fyrirtækið er opinbert hlutafélag en starfar á samkeppnismark-
aði, meðal annars á almennum flutningamarkaði, við dreifingu auglýsingablaða og sölu á prentvörum.

Aukið púður hefur verið sett í samkeppnisrekstur Íslandspósts undanfarin ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

5,8
milljörðum hefur Íslands-

póstur varið í fjárfestingar 

síðan 2006.

DÓMSMÁL Löggiltur skipasali á 
fimmtugsaldri var í Héraðsdómi 
Reykjaness fyrir tæpri viku dæmd-
ur í átján mánaða skilorðsbundið 
fangelsi fyrir fjárdrátt. Refsingin 
er bundin skilorði sökum þess hve 
langan tíma saksókn þess tók.

Fjárdrátturinn fór fram með þeim 
hætti að maðurinn dró sér í fjórum 
tilvikum krókaaflahlutdeild í þorski 
sem var í eigu útgerðar sem fyrrver-
andi tengdafaðir hans átti. Ákærði 
hafði umsýslu með kvótanum. Afla-
markið seldi hann án heimildar 
fyrir rúmlega 28 milljónir króna. 

Stærstur hluti ávinningsins rann inn 
á reikning fyrirtækis mannsins en 
hluti á persónulegan bankareikning 
hans og fyrrverandi eiginkonu hans. 
Þá var hann einnig ákærður fyrir að 
hafa í þrígang leigt krókaaflamark, 
fyrir rúmlega milljón krónur, án 
heimildar og að hafa nýtt ávinn-
inginn í eigin þágu. Brotin áttu sér 
stað árin 2013 og 2014.

Maðurinn neitaði sök og sagði 
að hann hefði unnið innan þeirra 
heimilda sem hann hafði. Það stang-
aðist á við vitnisburð fyrrverandi 
tengdaföður hans.

Aðalmeðferð málsins fór fram í 
mars síðastliðnum en ekki var kveð-
inn upp dómur áður en sumarleyfi 
dómara hófst. Var málið endurflutt 
í október.

Í niðurstöðu dómsins segir að 
ásetningur skipasalans hafi verið 
einbeittur og brot hans stórfelld. 
Brot hans voru kærð í júlí 2014 og 
lauk rannsókn í nóvember. Ákæra 
var hins vegar ekki gefin út fyrr en 
í júní 2017. Í ljósi þess var refsingin 
bundin skilorði. Maðurinn var 
dæmdur til að greiða allan sakar-
kostnað, rúmlega 3,5 milljónir. – jóe

Skipasali dró sér aflahlutdeild í eigu fyrrverandi tengdaföður

Í dómi segir að ásetningur skipasalans hafi verið einbeittur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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STAFRÆNN

af öllum vörum í netverslun

20%
MÁNUDAGUR

afsláttur

Á rafrænum mánudegi bjóðum við 20% afslátt af öllum vörum 

í netverslun og fría heimsendingu. Gerðu góð kaup á þínum eftir- 

lætis vörum og finndu eitthvað fallegt handa þínum nánustu.

lyfja.is

Frí heimsending



Karl Jeppesen

FORNAR HAFNIR
Ljósmyndir og frásagnir af 160 verstöðvum
á Íslandi. Áningarstaðirnir eiga það sam-
eiginlegt að þaðan reru forfeður okkar til
fiskjar. Heillandi ferðalag um tímann og
söguna – allt í kringum landið.

Lilja Magnúsdóttir

SVIKARINN
Það er sjaldnast heppilegt að þrír séu í 
hjónabandi og þegar það eru orðnir fjórir 
hlýtur eitthvað að springa. Ung kona verð-
ur viðskila við ástmann sinn og hefur enga
hugmynd um afdrif hans.

Guðjón Ragnar Jónasson

HIN HLIÐIN
Örsögur úr menningarheimi sem mögrum
er hulinn. Ljóslifandi, grátbroslegar svip-
myndir úr leikhúsi næturlífsins í bland við
minningarbrot sem opna lesandanum sýn
á réttindabaráttu hinsegin fólks.

Jólabækurnar 
frá Sæmundi

Alls konar bækur fyrir alls konar fólkA

Theódór Gunnlaugsson

NÚ BROSIR NÓTTIN
Rómuð ævisaga refaskyttunnar Guðmund-
ar Einarssonar sem var goðsögn í lifanda
lífi. Hér er lýst samskiptum náttúrubarns
19. aldar við landið og lífríki þess.

Finnbogi Hermannsson

UNDIR HRAUNI
Spennandi frásögn sem byggir á raunveru-
legum atburðum þegar tveir þýskir skip-
brotsmenn flúðu undan breska hernum 
upp í Hekluhraun og unnu þar í púlsvinnu
fyrir Selsundsbónda. Meistaralega fléttað 
saman af  landsþekktum sagnaþul.

Halldóra Thoroddsen

KATRÍNARSAGA
Hér segir frá ungu fólki sem berst með
straumi tímans. Þeim er fylgt í gleði og sorg 
um hippadóm og upphaf auðhyggjuskeiðs.
Ok og frelsi kynlífsbyltingarinnar, reykingar
í skólatímum og bjór í flöskum.

Bjarni Harðarson

Í GULLHREPPUM
Hér segir af þjóðsagnapersónunni séra
Þórði í Reykjadal og hinu mikla veldi Skál-
holtsstaðar á 18. öld. Listilega skrifuð bók 
þar sem saga þjóðarinnar birtist okkur með
kröm sinni og skemmtan.

Guðmundur Brynjólfsson

EITRAÐA BARNIÐ
Skelfilegur glæpur skekur Eyrarbakka sum-
arið 1899 og við tekur æsileg atburðarás. 
Inn í söguna dragast m.a. Einar Benedikts-
son og Eggert í Vogsósum en það er sýslu-
mannsfrúin Anna sem stendur upp úr.

ÍÞRÓTTIR Framkvæmdastjóri Blátt 
áfram og sérfræðingur hjá Bjarkar-
hlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeld-
is, undrast að í nýsamþykktum 
siðareglum Íþrótta- og ólympíu-
sambands Íslands (ÍSÍ) sé ekki 
minnst á kynferðisofbeldi eða kyn-
ferðislega áreitni.

„Ég get ekki annað sagt en að 
þetta séu mikil vonbrigði. Ég hefði 
vonast til að settur hefði verið skýr 
rammi um kynferðisofbeldi,“ segir 
Sigríður Björnsdóttir, sálfræðingur 
og framkvæmdastjóri Blátt áfram. 
„Ég myndi mæla með að þetta yrði 
endurskoðað þar sem dæmin sanna 
að þetta gerist í íþróttum eins og 
annars staðar og við þurfum að 
horfa á þetta með þeim augum að 
þarna er viðkvæmur hópur, börn og 
unglingar.“

E n du r s ko ð a ð a r  s i ð a r e g l u r 
íþrótta sambandsins voru sam-
þykktar á fundi framkvæmda-
stjórnar um miðjan mánuðinn og 
er aðilum sambandsins gert skylt 
að taka siðareglurnar til sín og setja 

sér hegðurnarviðmið sem falli að 
siðareglunum.

Líney Rut Halldórsdóttir, fram-
kvæmdastjóri ÍSÍ, segir nýsam-
þykktar siðareglur hafa verið unnar 
í samvinnu við siðfræðing og að 
svona siðareglur geti aldrei tæpt á 
öllum málum. Hún telur ákvæði 
siðareglnanna ná vel yfir kyn-
ferðisofbeldi. „Bæði fyrsta og þriðja 
greinin geta vel átt við kynferðislega 
áreitni eða ofbeldi. Þessar siðareglur 

eru viðmið fyrir félög og það er ekki 
hægt að telja upp alla mögulega 
hluti í þeim,“ segir Líney Rut.

Hafdís Inga Hinriksdóttir, sér-
fræðingur hjá Bjarkarhlíð, hefur 
unnið að þessum málum um nokkra 
hríð og skoðað sérstaklega málefni 
íþróttahreyfingarinnar. Hún segir 
afar mikilvægt að íþróttahreyfingin 
taki þessa tegund ofbeldis föstum 
tökum.

„Í ljósi þeirrar umræðu sem hefur 
átt sér stað í íslensku samfélagi 
undanfarin misseri, og íþrótta-
hreyfingin er ekkert undanskilin 
þeirri umræðu, hefði maður haldið 
að skerpa hefði átt á slíkum þáttum 
í siðareglum regnhlífarsamtaka 
íslenskra íþrótta,“ segir Hafdís Inga. 
„Við höfum náð miklum árangri á 
ýmsum sviðum íþrótta í gegnum 
tíðina og því er mikilvægt að ganga 
á undan með góðu fordæmi og 
skýrri sýn á að kynferðislegt og kyn-
bundið ofbeldi eigi ekki að líðast 
innan íslenskra íþrótta.“
sveinn@frettabladid.is

Segja nýjar siðareglur 
sambandsins vonbrigði 
Tveir sérfræðingar telja ÍSÍ hafa gert mikil mistök með því að minnast ekki einu 
orði á kynferðislegt ofbeldi í nýsamþykktum siðareglum sambandsins. Fram-
kvæmdastjóri Blátt áfram vill láta endurskoða reglurnar og breyta þeim. 

Marseruðu gegn ofbeldi

Víðar en á Íslandi tóku fjölmennir hópar kvenna virkan þátt í kröfugöngum vegna alþjóðlegs dags fyrir 
útrýmingu ofbeldis gegn konum í gær. Í katalónsku höfuðborginni Barcelona mátti sjá þúsundir kvenna 
marsera saman undir slagorðinu „Saman getum við komið feðraveldinu fyrir kattarnef“. NORDICPHOTOS/AFP

Líney Rut  
Halldórsdóttir

Hafdís Inga  
Hinriksdóttir
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Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

SPORTJEPPI
SPARNEYTINN RENAULT KADJAR

RENAULT KADJAR ZEN
Sjálfskiptur, dísil. Verð frá: 4.190.000 kr.

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“
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17" álfelgur, 7" snertiskjár með leiðsögukerfi, 6 hátalarar, handfrjáls símabúnaður, 
lykillaust aðgengi, regnskynjari á rúðuþurrkum, sjálfvirk lækkun á háum geisla aðalljósa, 
fjarlægðarvarar aftan, tveggja svæða tölvustýrð loftkæling.

Komdu og reynsluaktu nýjum Renault KADJAR – hættu að horfa, farðu að upplifa!

VEGLEGUR VETRARPAKKI

Verðmæti allt að 300.000 KR.

Með nýjum Renault í nóvember
Fyrsta ábyrgðarskoðun · Keramik lakkhúðun fyrir veturinn

Gæða vetrardekk · Vönduð gúmmímotta í skott



Allir velkomnir!

ALDREI AFTUR! - FUNDARÖÐ SAMTAKA SPARIFJÁREIGENDA

Magnús Sveinn Helgason

Sagnfræðingur
Kristrún Heimisdóttir

Lögfræðingur
Björn Rúnar Guðmundsson

Hagfræðingur

Opinn fundur í Veröld - húsi Vigdísar 

þriðjudaginn 27. nóvember kl. 12-13.15  

Gildi–lífeyrissjóður 
Ársfundur 201

Dagskrá ndarins
Venjuleg ársfundarstörf.

Önnur mál, löglega upp borin. 

Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með málfrelsi og tillögurétti. 

Sérstakt fulltrúaráð, að jöfnu skipað fulltrúum stéttarfélaga og samtaka 

atvinnurekenda sem að sjóðnum standa, fer með atkvæði á ársfundinum.

Tillögur til ályktunar sem taka á fyrir á ársfundi þurfa að berast stjórn sjóðsins 

eigi síðar en viku fyrir ársfund.

Stjórn Gildis lífeyrissjóðs.

1.
2.

Grand hótel Reykjavík, fimmtudaginn . apríl kl. 17.00

www.gildi.is

BRETLAND Leiðtogaráð Evrópu-
sambandsins fundaði í belgísku 
höfuðborginni Brussel í gær og sam-
þykkti þau skjöl sem lágu fyrir vegna 
útgöngu Bretlands úr samband-
inu. Annars vegar 599 blaðsíðna 
útgöngusamning, bindandi skjal sem 
snýst um skilmála útgöngunnar og 
felur meðal annars í sér 39 milljarða 
punda skilnaðargreiðslur og fyrir-
komulag landamæra Bretlands og 
Írlands, og hins vegar rúmlega tutt-
ugu blaðsíðna pólitíska yfirlýsingu 
um framtíðarsamband Bretlands og 
ESB er snýst meðal annars um fyrir-
komulag verslunar og öryggismála.

Þótt rúmlega árslöngum viðræð-
um sé nú að mestu lokið sáu leið-
togarnir ekki mikið tilefni til þess að 
fagna í gær. „Þetta er sorgardagur. 
Samningurinn er sá besti sem hægt 
var að ná en þetta er hvorki tími til 
að gleðjast né fagna. Þetta er sorgar-
stund og þetta er harmleikur,“ sagði 
Jean-Claude Juncker, forseti fram-
kvæmdastjórnar ESB.

Þessi ummæli Junckers, og ann-
arra leiðtoga sem létu svipuð 
ummæli falla, um að samningurinn 
sé sá besti í stöðunni má túlka sem 
orðsendingu til breskra þingmanna. 
Þeir þurfa nú að samþykkja útgöngu-
samninginn og hefur stjórnmála-
skýrandi BBC spáð að atkvæða-
greiðslan fari fram snemma í næsta 
mánuði.

Jeremy Hunt, utanríkisráðherra 
Bretlands, sagði í gær að stærðfræðin 
á þingi væri afar erfið og flókin. Hann 
sagði að ekkert væri hægt að útiloka 
ef Theresa May forsætisráðherra nær 
ekki meirihlutafylgi við samninginn. 
Ríkisstjórnin gæti fallið.

Að þessari stærðfræði. 650 eru í 
neðri deild þingsins, þeirri deild sem 
málið fer fyrir. Sinn Fein er með sjö 
þingmenn en flokkurinn tekur ekki 
þátt í þingstörfum. Forseti þingsins 
og þrír varaforsetar greiða heldur 
ekki atkvæði þannig að 639 munu 
geta greitt atkvæði um málið. For-
setar þingsins geta hins vegar greitt 
atkvæði ef staðan er jöfn og greiða 
þá atkvæði með því að núverandi 
ástand haldist, samkvæmt reglum 
þingsins. May þarf því 320 já á þingi.

Íhaldsflokkur May hefur 316 þing-
menn og Lýðræðislegi sambands-
flokkurinn (DUP), sem ver stjórn 
May vantrausti, hefur tíu. Það gerir 

326 sem er meirihluti. Málið er því 
miður flóknara en svo fyrir May. 
DUP-liðar munu að öllum líkindum 
ekki greiða atkvæði með vegna þess 
að Norður-Írland verður sett undir 
reglur tollabandalagsins og innri 
markaðar ESB og þar með aðrar 
reglur en restin af Bretlandi til að 
fyrirbyggja sýnileg landamæri við 
Írland.

Samkvæmt Bloomberg má reikna 
með að um 150 þingmenn Íhalds-
flokksins séu skuldbundnir til að 
greiða atkvæði með May vegna 
þess að þeir gegna starfi innan 
framkvæmdavaldsins. Þá eru um 85 
þingmenn Íhaldsflokksins til við-
bótar taldir áreiðanlegir. May hefur 
sum sé um 235 atkvæði.

Enn vantar 85 upp á og stærð-
fræðin orðin erfið, eins og Hunt 
sagði. May getur reynt að sækja 
atkvæði allt að 25 þingmanna 
Verkamannaflokksins sem eru 
annaðhvort hlynntir útgöngu eða í 
Brexit-sinnuðum kjördæmum. Allt 
að tólf þingmenn Íhaldsflokksins eru 
Evrópusinnar og allt að 65 eru harðir 
Brexit-sinnar, ósáttir við málamiðl-
anir sem May hefur gert. Svo gæti 
May reynt að snúa þessum tíu þing-
mönnum DUP.

Trúlega verður ómögulegt að snúa 
Skoska þjóðarflokknum, Frjáls-
lyndum demókrötum eða megin-
þorra Verkamannaflokksins. Ef May 
nær að snúa 85 af fyrrnefndum 112 
atkvæðum kemur hún samningnum 
í gegn. Og jafnvel ef hún nær því 
sagði Arlene Foster, formaður DUP, 
í gær að hún myndi vilja endurskoða 
samstarfið við Íhaldsflokkinn ef 
þingið samþykkir samninginn. Ríkis-
stjórnin gæti því fallið jafnvel ef May 
fær sitt fram. thorgnyr@frettabladid.is

Þarf að snúa 85 
þingmönnum
Leiðtogar Evrópusambandsríkja samþykktu Brexit-
plöggin í gær. Segja betri samning ekki mögulegan 
fyrir Breta. Stærðfræðin á breska þinginu erfið fyrir 
forsætisráðherra sem þarf að snúa 85 þingmönnum.

Michel Barnier, formaður samninganefndar ESB, og kollegi hans, Jean-Claude 
Juncker, forseti framkvæmdastjórnar ESB, fallast í faðma. NORDICPHOTOS/AFP

Samningurinn er sá 

besti sem hægt var 

að ná en þetta er hvorki tími 

til að gleðjast né fagna. Þetta 

er sorgarstund og þetta er 

harmleikur.

Jean-Claude Juncker, forseti  
framkvæmdastjórnar ESB
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Gerðu þín bestu kaup fyrir
jólin á Netmánudegi!

Landsins mesta úrval jólagjafa - yfir 40.000 vörur!

Smáratorgi 3 · 201 Kópavogi · 550 2700

16.990 kr.

9.990 kr.41% 4.580 kr.

1.990 kr.57% 19.990 kr.

9.990 kr.50% 6.990 kr.

4.790 kr.31% 9.990 kr.

3.820 kr.62% 5.990 kr.

1.990 kr.67%

2.890 kr.

665 kr.77% 27.990 kr.

14.990 kr.46% 6.490 kr.

670 kr.90% 149.990 kr.

109.990 kr.27% 19.990 kr.

9.820 kr.51% 9.990 kr.

4.890 kr.51%

10.990 kr.

790 kr.93% 7.890 kr.

3.620 kr.54% 89.990 kr.

59.990 kr.33% 5.690 kr.

990 kr.83% 12.990 kr.

7.490 kr.42% 395 kr.

122 kr.66%

39.990 kr.

19.990 kr.50% 4.990 kr.

3.490 kr.30% 6.990 kr.

3.490 kr.50% 9.990 kr.

5.990 kr.40% 29.990 kr.

14.990 kr.50% 11.990 kr.

4.990 kr.58%

7 kg
þétti-
þurrkari

Sous Vide stafur 
GASTRONOMA

Brúðan
eftir Yrsu
Sigurðardóttur 

Íþróttataska

Kaya

55” snjallsjónvarp

Refurinn eftir
Sólveigu
Pálsdóttur

Tulipop púsluspil

Marvel’s
Spiderman
tölvuleikur

Hlaupaskór fyrir
dömur og herra

Re
Só
Pá

Gatsby sólgleraugu

Vísinda-
bók Villa

Súkkulaðidagatal Monopoly Original

Destiny 2
tölvuleikur

Leikfanga-
eldhús.

Vís
bó

Draumur í
bílskúrinn

Draumur fyrir skíðafólk

                     20 cm
Black Diamond panna

Ný bók eftir
Gunnar
Helgason

Gufumoppa

Geggjaður
frá Ölmu

Ný 
Gu
He

Klassískir
Scarpa

götuskór

       

Kaya

Netmánudagurinn er í dag!
Stærsta netútsala ársins er í dag og

allt á Heimkaup.is lækkar. Hér eru nokkur sýnishorn!

Allt
lækkar

Sett með Colossal Big Shot
primer og maskara

Wi-Fi

kr.

r.
149.990 kr.

109.990 kr.27% 5

55” snjallsjónvarp

eftir

ur



+PLÚS Það mátti greina 
mikinn samhug 
á meðal þeirra 
kvenna sem 
tóku þátt í 
ljósagöngunni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Konur gengu 
gegn ofbeldi
Mikill fjöldi kvenna lét sá sig í miðbæ Reykjavíkur í 
gærkvöldi til þess að taka þátt í ljósagöngu á veg-
um íslenskrar landsnefndar UN Women. Gengið 
var til þess að mótmæla ofbeldi gegn konum.



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
kolbrunb@frettabladid.is

  

Þessir ein-

staklingar 

virðast fyrst 

og fremst 

reknir áfram 

af blindri 

andúð á 

Evrópusam-

bandinu.

 

Þingmenn-

irnir láta 

reyndar vera 

að útfæra 

með hvaða 

hætti þeir 

ætla að 

endurút-

hluta þess-

um afla-

heimildum.

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

Íslenskir stjórnmálamenn telja sig ekki alltaf 
þurfa að taka yfirvegaða afstöðu til einstakra 
mála. Sumir þykjast vita fyrirfram hvað er á 
ferð. Brúnaþungir og ábúðarfullir fara þeir 
umsvifalaust að gaspra út í loftið um hvað 
muni bíða þjóðarinnar verði málið sem þeir 

leggjast gegn samþykkt á þingi.
Gagnrýnin á þriðja orkupakka Evrópusambands-

ins hefur verið á þennan veg. Svo harðvítugar deilur 
eru einkennilegar í máli þar sem auðvelt ætti að vera 
að kynna sér staðreyndir. Margir hafa alls engan 
áhuga á því og stunda upphrópanir um að verið sé að 
afsala sér forræði yfir auðlindinni og telja fullveld-
isafsal blasa við. Ekki kemur á óvart að þeir stjórn-
málamenn sem hæst tala á þessum nótum tilheyra 
Miðflokki, Framsóknarflokki og afturhalds samasta 
armi Sjálfstæðisflokksins. Þeir virðast fyrst og fremst 
reknir áfram af blindri andúð á Evrópusambandinu 
og hafa takmarkaðan áhuga á að kynna sér stað-
reyndir málsins. Sjálfir telja þeir sig búa yfir fyrirfram 
vitneskju sem kallar ekki á neinar efasemdir í huga 
þeirra.

Í húsi stærsta flokks þjóðarinnar, Sjálfstæðis-
flokksins, eru þó blessunarlega margar vistarverur og 
í sumum þeirra er meira um skynsemi en í öðrum. Á 
dögunum steig fram Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfa-
dóttir, ráðherra iðnaðarmála, og sagði málflutning 
andstæðinga þriðja orkupakkans beinlínis fjarstæðu-
kenndan. Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráð-
herra hefur tilkynnt að vegna gagnrýnisradda ætli 
ríkisstjórnin að fresta því fram á vor að leggja fram 
frumvarp um þriðja orkupakkann. Hugsanlega er 
þetta gert í von um að hinir herskáu andstæðingar 
róist og geti rætt málið á vitsmunalegum nótum, og 
jafnvel tekið mark á orðum færustu sérfræðinga. Ekk-
ert bendir þó sérstaklega til þess að svo verði.

Hörðustu andstæðingar þriðja orkupakkans hafa 
lítið annað með sér í málflutningi sínum en taum-
lausa óbeit á Evrópusambandinu og EES-samningn-
um. Þeim er nákvæmlega sama um álit þeirra sem 
hafa kynnt sér málið og taka ekki mark á niðurstöð-
um sérfræðinga, sem koma úr ólíkum áttum, og segja 
hinn nýja orkupakka ekki fela í sér eðlisbreytingu frá 
fyrri orkupökkum.

Stjórnmálamenn geta haft alls konar skoðanir á 
Evrópusambandinu og hinum ýmsu löggjöfum þess, 
en þeir mega ekki missa slíka stjórn á sér að þeir sjái 
þar fjandann sjálfan í hverju horni og líti á EES-samn-
inginn sem svikaplagg sem umsvifalaust ber að segja 
sig frá. EES-samningurinn hefur dugað þjóðinni ákaf-
lega vel og það er ástæða til að standa vörð um hann. 

Þegar umræða um þriðja orkupakkann hefst 
af fullum þunga næsta vor verða þeir þingmenn 
stjórnarandstöðu sem búa yfir ábyrgðarkennd – sem 
þeir gera ekki allir – að styðja málið. Það kemur í hlut 
þeirra að taka sér stöðu við hlið ríkisstjórnarinnar og 
mótmæla málflutningi afturhaldsafla sem kæra sig 
ekki um að framfylgja alþjóðasamningum.

Taumlaus óbeit

Markmið frumvarps um veiðigjald sem er 
til umræðu á Alþingi er að færa álagningu 
gjaldsins nær í tíma þannig að gjaldtakan 

sé meira í takt við afkomu sjávarútvegsfyrirtækja. 
Jafnframt að gera stjórnsýslu með álagningu gjaldsins 
einfaldari, skilvirkari og áreiðanlegri. Frumvarpið 
var unnið í samráði við veiðigjaldsnefnd, Fiskistofu 
og embætti ríkisskattstjóra og var lagt fram á Alþingi 
25. september sl. Í kjölfarið hélt ég 11 opna fundi um 
allt land til að kynna frumvarpið og taka þátt í rök-
ræðum. Atvinnuveganefnd Alþingis var með málið til 
meðferðar í um tvo mánuði og hélt um það 11 fundi 
og tók á móti um 100 gestum.

Það var merkilegt að taka þátt í 2. umræðu um 
frumvarpið fyrir helgi. Þingmenn stjórnarandstöð-
unnar voru ekki samstíga í gagnrýni sinni – héldu 
því ýmist fram að verið væri að lækka veiðigjald um 
marga milljarða á meðan aðrir fullyrtu að frumvarpið 
myndi „tryggja ofurskattlagningu í sessi“. Viðbrögð 
þingmanna Pírata, Samfylkingar og Viðreisnar eftir 
tveggja mánaða yfirlegu voru þau að leggja fram 
breytingartillögu sem gerir raunar ekki eina einustu 
breytingu á þeirri aðferð við innheimtu og álagningu 
veiðigjalds sem frumvarpið kveður á um. Hins vegar 
felst í tillögunni að innkalla allar aflaheimildir á 20 
ára tímabili og endurúthluta þeim síðan aftur. Þann-
ig leggja flokkarnir til í 250 orða breytingartillögu við 
frumvarp um veiðigjald að kollvarpa því fiskveiði-
stjórnunarkerfi sem Íslendingar hafa byggt upp og er 
talið í fremstu röð á heimsvísu.

Þingmennirnir láta reyndar vera að útfæra með 
hvaða hætti þeir ætla að endurúthluta aflaheimild-
um. Þeir reyna í engu að varpa ljósi á hver fjárhagsleg 
áhrif breytinganna verða á ríkissjóð eða íslenskan 
sjávarútveg. Hvernig standa á að því millifærslukerfi 
sem flokkarnir hafa allir talað fyrir og mun veita 
stjórnmálamönnum hvers tíma það vald að úthluta 
aflaheimildum, er í engu svarað nú sem fyrr. Þessum 
spurningum og fleiri til þarf stjórnarandstaðan að 
svara þegar umræða um málið heldur áfram á Alþingi 
í dag.

 Pólitískt millifærslukerfi

Kristján Þór 
Júlíusson
sjávarútvegs- og 
landbúnaðar-
ráðherra

Lifi samkeppnin
Fyrir fjárlaganefnd Alþingis 
liggur beiðni Íslandspósts um 
1,5 milljarða neyðarlán og hefur 
nefndin til skoðunar hvort 
og þá hvernig skuli staðið að 
fjárveitingunni. Fjárhagsstaða 
fyrirtækisins er ekki með besta 
móti og má það að hluta rekja til 
hundraða milljóna taps vegna 
lánveitinga Póstsins til dóttur-
félaga sinna í samkeppnis-
rekstri. Menn hljóta að spyrja 
sig hvaða skilaboð það sendir 
til annarra ohf. Munu þau geta 
stokkið inn á samkeppnismark-
að að eigin vali, út fyrir lög-
bundið lágmarkshlutverk sitt, 
og afhent eigendum reikninginn 
þegar það húllumhæ gengur 
ekki? Þægilegt öryggisnet.

Skák er skemmtileg
Í hópnum Íslenskir skákmenn 
á Facebook spyr þingmaðurinn 
Páll Magnússon þeirrar spurn-
ingar hvernig Magnus Carlsen 
og Fabiano Caruana hafi tekist 
að gera skák svona leiðinlega. 
Undirritaður deilir ekki leiðind-
unum með Páli en einvígið 
hefur verið ágæt skemmtun 
inni á milli þó fyrstu ellefu 
heimsmeistaraeinvígisskákum 
þeirra hafi lokið með jafntefli. 
Sú síðasta verður tefld í dag og 
verður sjónvarpað í beinni á 
NRK þar sem John Carew lýsir. 
Það verður bókað skemmtilegra 
áhorfsefni en önnur umræða um 
veiðigjöld sem fram fer á sama 
tíma. joli@frettabladid.is
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Á dögunum ákváðum við 
hjónin að kaupa okkur 
súrdeigsbrauð. Brauðið 
var afbragðsgott. Þegar 
sitthvor sneiðin hafði 
verið borðuð fórum við 

að velta fyrir okkur, í tíðindaleysi hvers-
dagsins, hvað þessi herlegheit kostuðu. 
Það rann upp fyrir okkur ljós. Hversu 
fáránlegt er það að brauð — einn brauð-
hleifur — skuli kosta þúsund kall? Er 
það í lagi?

Skyndilega fórum við að umgangast 
þetta brauð eins og einhver svakaleg 
gæði. Það skemmist og harðnar á 
tveimur dögum. Við veltum því auð-
vitað upp hvort ekki væri skynsamlegt 
að selja helminginn af því á Bland. Hálft 
súrdeigsbrauð til sölu. Fimm hundruð 
kall. Kannski gerum við það næst. Gæti 
líka verið skynsamlegt að slá saman í 
svona brauð, nágrannarnir. Spurning 
um að auglýsa eftir meðfjárfestum. Í öllu 
falli var það skyndilega orðið visst atriði 
í heimilishaldinu að reyna að njóta 
brauðsins á meðan það var enn mjúkt 
og klára sem mest af því. Í því skyni var 
farið sérstaklega heim í hádeginu einn 
daginn til þess að halda áfram að borða 
brauðið. Við náðum að klára það, svo 
gott sem. Annað hefði verið agalegt. Ég 
held að það sé orðið réttmætt og aðkall-
andi álitamál hvort svona brauð sé ekki 
tilvalin jólagjöf. Slíkt er verðið.

Rolla í háu ljósunum
Auðvitað er maður orðinn svolítið 
þreyttur á þessu. Þessu íslenska verðlagi. 
Þessari látlausu dýrtíð. Að vera íslenskur 
neytandi er eins og að vera stanslaust 
eins og rolla í háu ljósunum. Maður er 
sífellt undrandi. Alltaf jafn hissa. Alltaf 

jafn ráðvilltur. Alltaf jafn mikið hafður 
að fífli einhvern veginn. Á virkilega að 
rukka mann um 1500 kall fyrir bjór? Í 
alvöru? Níu þúsund kall fyrir rauðvíns-
flösku? Tvö þúsund og fimm hundruð 
fyrir hamborgara? Sjö hundruð og 
fimmtíu fyrir kaffi?

Ísland virðist vera einn stór markaðs-
brestur. Það er eins og neytendur hafi 
engin áhrif á verðlag. Þeir eiga bara að 
borga. Ég heyrði sögu af eldri konu á 
leigumarkaði um daginn. Leigan hennar 
ríflega tvöfaldaðist á tæplega tveggja 
ára tímabili. Hún varð að flytja út og 
leigir núna lítið herbergi. Endrum og 
eins keyrir hún framhjá gömlu íbúðinni. 
Hún hefur staðið auð í marga mánuði. 
Þetta er athyglisvert dæmi sem sýnir 
málið í hnotskurn: Það virðist vera 
mikilvægara að rukka hátt verð heldur 
en að selja vöruna. Stemningin virðist 
vera sú, að frekar eigi að verðleggja íbúð-
irnar hátt heldur en að leigja þær út.

Batteríslaus tilboð
Ég hugsaði mér gott til glóðarinnar á 

svörtum föstudegi. Ég skoðaði af athygli 
nokkur tilboð á hlutum sem vantar 
í heimilishaldið og var næstum því 
lagður af stað út í bæ að kaupa einhvern 
skollann þegar ég tók upp á því að hugsa 
málið aðeins betur og skoða smáa letrið. 
Auðvitað kom á daginn að til dæmis 
verkfærin sem mig langaði til að kaupa 
voru ekki með batteríum. Þau þurfti 
að kaupa sérstaklega. Og þau kostuðu 
milljón skrilljónir.

Þetta er allt einhvern veginn svona. 
Greint var frá því í fréttum að verslanir 
hefðu verið staðnar að því að hækka 
verðið í aðdraganda föstudagsins til þess 
að geta svo auglýst ríflegar lækkanir. 
Snjallt. Það má alltaf reyna að græða á 

hinum sauðheimsku íslensku neyt-
endum. Spurningin er hvort svoleiðis 
þenkjandi kaupmönnum verði kápan 
úr því klæðinu til lengdar. Einhvern 
tímann hættir fólk að borga. Ég trúi ekki 
öðru. Ég vafraði fljótlega inn á erlenda 
heimasíðu þar sem sömu verkfæri 
fengust fyrir ríflega helmingi lægra verð, 
á engu tilboði. Auðvitað kaupi ég þau 
frekar þar.

Traustið
Ég efast ekki um að aðilar í verslunar-
rekstri eiga alls konar skýringar á hrað-
bergi fyrir háu verðlagi. Og ég ætla ekki 
að alhæfa. Sumir virðast leggja sig fram 
um að reyna að bjóða ásættanleg verð. 
Nýr hamborgarastaður var opnaður um 
daginn. Þar er hægt að fá hamborgara á 
1100 kall, sýndist mér. Það er skárra en 
tvö þúsund. Þegar ég gekk út af þessum 
stað fann ég til tilfinninga gagnvart 
matarverði sem ég hef ekki fundið um 
langa hríð á Íslandi, ef nokkurn tímann: 
Innilegrar ánægju með það að þarna 
skuli kannski vera kominn veitinga-
maður sem ætlar mögulega að veðja 
á það að verðlag skipti einhverju máli 
fyrir viðskiptavinina. Að þeir verði 
ánægðari með lægra verð. Það væri 
nýbreytni. Þetta er þó hugsun sem hefur 
rutt sér til rúms víða erlendis.

Almennt finn ég til annarra tilfinn-
inga gagnvart íslenskum verslunar-
rekstri. Eins og hjá mörgum, held ég, er 
tilfinningin vantraust. Ég á erfitt með 
að treysta því að verslun og þjónusta á 
Íslandi sé rekin með hagsmuni neyt-
enda að leiðarljósi. Það er eins og annað 
ráði för. En hvað um það. Ég á skorpinn 
enda af súrdeigsbrauði heima. Sel hann 
á 350 kr. og málið er dautt.

Á virkilega að rukka mann um 

1500 kall fyrir bjór? Í alvöru?
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HÓLASANDSLÍNA
Boðað er til kynningarfundar, opið hús, þar sem farið 

verður yfir frummatsskýrslu vegna Hólasandslínu 3

sem liggur frá Hólasandi til Akureyrar. Línuleiðin er 

innan fjögurra sveitarfélaga: Akureyrarkaupstaðar, 

Eyjafjarðarsveitar, Þingeyjarsveitar og Skútu-

staðahrepps. 

Markmið framkvæmdarinnar er bætt orkunýting, aukin 

flutningsgeta og að tryggja stöðugleika raforkukerfis-

ins á Norður- og Austurlandi. Framkvæmdin er einnig 

mikilvæg fyrir flutningskerfi landsins í heild þar sem 

um er að ræða mikilvægan hlekk í styrkingu tengsla 

milli sterkari hluta kerfisins á suðvesturhorninu og 

veikari hluta þess á Austurlandi.

Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um 

mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til 

kynningar frá 9. nóvember til 21. desember 2018 á 

eftirtöldum stöðum:

Í ráðhúsi Akureyrarkaupstaðar Geislagötu 9, á 

skrifstofum Eyjafjarðarsveitar, Þingeyjarsveitar og 

Skútustaðahrepps, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá 

Skipulagsstofnun.

Frummatsskýrslan er aðgengileg á vefsíðum

Skipulagsstofnunar, Landsnets og Eflu.

Opinn kynningarfundur á frummatsskýrslu

Grand Hótel Reykjavík,

þriðjudaginn 27. nóvember

kl. 16:00-19:00
Verið

velkomin

á opið

hús

HAFÐU ÁHRIF –

TAKTU ÞÁTT Í 
SAMTALINU

Opinn fundur á

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Brauð til sölu
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Akureyri - FH 27-26 
Akureyri: Ihor Kopyshynskyi 5, Hafþór Már 
Vignisson 5, Þórður Tandri Ágústsson 3. 
FH: Einar Rafn Eiðsson 11, Ágúst Birgisson 4, 
Bjarni Ófeigur Valdimarsson 4. 

Fram - Afturelding 30-26 
Fram: Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 7, Andri 
Þór Helgason 6, Aron Gauti Óskarsson 6. 
Afturelding:  Júlíus Þórir Stefánsson 7, 
Birkir Benediktsson 5, Elvar Ásgeirsson 5. 

Stjarnan - ÍR 34-27 
Stjarnan: Hjálmtýr Alfreðsson 8, Egill 
Magnússon 7, Ari Magnús Þorgeirsson 6. 
ÍR: Björgvin Þór Hólmgeirsson 7, Sveinn 
Jóhannsson 7, Sveinn Andri Sveinsson 6.

Nýjast

Olís-deild karla

Selfoss - Azoty-Pul. 28-27 
Selfoss: Elvar Örn Jónsson 10, Árni Steinn 
Steinþórsson 8, Einar Sverrisson 4, Atli Ævar 
Ingólfsson 3, Hergeir Grímsson 2, Alexand-
er Már Egan 1 
 
Azoty vann einvígið samanlagt 60-54.

EHF-bikarinn, 32-liða úrslit

HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

Straumhvörf
Audi A3 e-tron 
sameinar tvo heima 
 

ferðir með allt að 50 kílómetra drægni,  
eftir það tekur sparneytin bensínvélin við. 

Verð frá 4.560.000 kr.

Til afhendingar strax

Eigum nokkra Audi A3 e-tron á einstöku tilboðsverði.

Breiðablik - Skallagr. 85-79 
Breiðablik: Sanja Orazovic 32/10 fráköst, 
Kelly Faris 28/10 fráköst, Björk Gunnars-
dóttir 17, Sóllilja Bjarnadóttir 6. 
Skallagrímur: Shequila Joseph 25/17 frá-
köst, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 17, Árnína 
Lena Rúnarsdóttir 15, Bryesha Blair 8. 

Valur - Haukar 88-72 
Valur: Heather Butler 20, Ásta Júlía Gríms-
dóttir 13, Helena Sverrisdóttir 13, Guðbjörg 
Sverrisdóttir 11. 
Haukar: LeLe Hardy 25, Eva Margrét Krist-
jánsdóttir 11, Þóra Kristín Jónsdóttir 8, 
Anna Lóa Óskarsdóttir 8. 

Keflavík - Snæfell 82-55 
Keflavík: Brittanny Dinkins 35/12 fráköst, 
Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 12, Bryndís 
Guðmundsdóttir 11. 
Snæfell: Kristen Denise McCarthy 21, Bergl-
ind Gunnarsdóttir 9, Katarina Matijevic 8, 
Helga Hjördís Björgvinsdóttir 7. 

Stjarnan - KR 69-82 
Stjarnan: Daniella Victoria Rodriguez 31/14 
fráköst, Bríet Sif Hinriksdóttir 11, Maria Flo-
rencia Palacios 11, Auður Íris Ólafsdóttir 9. 
KR: Orla O’Reilly 29/11 fráköst, Kiana 
Johnson 22, Þorbjörg Andrea Friðriksdóttir 
10, Vilma Kesanen 9, Ástrós L. Ægisdóttir 5.

Dominos-deild kvenna

HANDBOLTI Evrópuævintýri Selfyss-
inga lauk um helgina þrátt fyrir eins 
marks sigur gegn pólska félaginu 
Azoty-Puławy en pólska liðið fer 
áfram á 60-54 sigri samanlagt. 

Er þetta annað árið í röð sem 
íslenskt lið kemst í 32-liða úrslit 
EHF-bikarsins þar sem sigur tryggir 
liðinu þátttökurétt í riðlakeppninni 
en líkt og FH í fyrra tókst Selfyss-
ingum ekki að komast áfram.

Selfyssingar urðu fyrir áfalli þegar 
í ljós kom að ungstirnið Haukur 
Þrastarson gæti ekki tekið þátt í 
leiknum. Þrátt fyrir ungan aldur 
hefur Haukur verið einn besti leik-

maður liðsins á báðum endum vall-
arins undanfarið ár og Selfoss þurfti 
að vinna upp sjö marka forskot. 
Liðin skiptust á mörkum og var 
leikurinn hnífjafn allan fyrri hálf-
leikinn. Í upphafi seinni hálfleiks 
kom tækifæri Selfyssinga, þeir voru 
fjórum mörkum yfir og fengu sókn 
til að komast fimm mörkum yfir 
en náðu ekki að nýta sér það og þá 
gengu gestirnir á lagið.

Patrekur Jóhannesson, þjálfari 
Selfyssinga, var stoltur af sínum 
mönnum.

„Við vissum að þetta yrði erfitt en 
við lögðum upp með ákveðið plan 

og við komumst í færi í byrjun seinni 
hálfleiks þegar við komumst fjórum 
mörkum yfir. Þar var tækifærið 
okkar,“ sagði Patrekur og bætti við:

„Þá sá maður hvað það býr mikil 
reynsla í þessu pólska liði og hvað 
þeir eru seigir. Nú er það bara okkar 
að taka það sem við lærðum út úr 
þessum Evrópuleikjum og nýta 
okkur það til framtíðarinnar.“

Hann tók undir að liðið hefði 
saknað Hauks.

„Við söknuðum Hauks hérna 
heima vegna meiðsla og svo gat 
Sverrir ekki verið með okkur úti 
vegna náms. Þar sást kannski 
munurinn á atvinnumannaliði og 
áhugamannaliði sem er raunveru-
leiki íslenskra liða.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

Reynum að draga lærdóm af þessum Evrópuleikjum
Tækifærið okkar 

kom í byrjun seinni 

hálfleiks en okkur tókst ekki 

að nýta það. 

Patrekur  
Jóhannesson

Helena sneri aftur gegn uppeldisfélaginu

Landsliðskonan Helena Sverrisdóttir lék fyrsta leik sinn fyrir Val eftir vistaskipti frá Ceglédi á dögunum í Domino’s-deild kvenna í gær. Þetta er 
í fyrsta sinn sem Helena leikur með öðru félagi en uppeldisfélagi sínu, Haukum, og mætti hún gömlu liðsfélögunum sínum strax í fyrsta leik. Hjá 
Valsliðinu leikur hún með systur sinni, Guðbjörgu, og léku þær báðar vel í sextán stiga sigri Vals í gærkvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

*TILBOÐ GILDA TIL OG MEÐ MÁNUDEGINUM 26.11. Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

svartur
föstudagur

Lýkur í dag mánudag 

70%allt að af völdum
vörum*

SPARAÐU

40%
af ÖLLUM 
MOTTUM

SPARAÐU

50%
af ÖLLUM 

HANDKLÆÐUM

SPARAÐU

40%
af ÖLLUM

RÚMFÖTUM 
OG LÖKUM

SPARAÐU

50%
af ÖLLUM 

PÚÐUM



ALLAR

KRÓNUR

VÖRUR Á 

20% 
AFSLÁTTUR



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gilda mánudaginn 26. nóvember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

OG ÖNNUR FRÁBÆR TILBOÐ!

Eames DAW stóll
TILBOÐSVERÐ: 59.900.-
Verð áður: 82.900.-

Fjölnotapappír Pennans A4 [10 kassar] 
(500 blöð í pakka, 5 pakkar í kassa)
TILBOÐSVERÐ: 21.570.-
Verð áður: 35.950.-

Bréfabindi A4 
(Kassi, 20 stk.)
TILBOÐSVERÐ: 3.912.-
Verð áður: 9.780.-

Ball Clock
TILBOÐSVERÐ: 26.900.-
Verð áður: 37.900.-

High Tray
TILBOÐSVERÐ: 3.950.-
Verð áður: 6.360.-

Rotary Tray
TILBOÐSVERÐ: 3.945.-
Verð áður: 6.364.-

ÖLL PÚSL

afsláttur37%
afsláttur27%

afsláttur
38%

afsláttur
30%

afsláttur
30%

afsláttur af kassa

60%afsláttur 
af 10 kössum

40%



Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 13. umferðar 2018-19

Brighton - Leicester 1-1
1-0 Glenn Murray (15.), 1-1 Jamie Vardy, víti 
(79.). 
Rautt spjald: James Maddison (28.).

Everton- Cardiff 1-0
1-0 Gylfi Þór Sigurðsson (59.).

Fulham - Southampt. 3-2 
0-1 Stuart Armstrong (18.), 1-1 Aleksandar 
Mitrovic (33.), 2-1 Andre Schürrle (43.), 2-2 
Armstrong (53.), 3-2 Mitrovic (63.). 

Man. United - C. Palace 0-0 

Watford - Liverpool 0-3
0-1 Mohamed Salah (67.), 0-2 Trent Alexand-
er-Arnold (76.), 0-3 Roberto Firmino (89.). 
Rautt spjald: Jordan Henderson (82.).

West Ham - Man. City 0-4
0-1 David Silva (11.), 0-2 Raheem Sterling 
(19.), 0-3 Leroy Sane (34.), 0-4 Sane (89.).

Tottenham - Chelsea 3-1
1-0 Dele Alli (8.), 2-0 Harry Kane (16.), 3-0 Son 
Heung-Min (54.), 3-1 Olivier Giroud (85.).

Bournemouth - Arsenal 1-2
0-1 Jefferson Lerma, sjálfsm. (30.), 1-1 Joshua 
King (45+2.), 1-2 Pierre-Emirick Aubameyang 
(67.).

Wolves - Huddersfield 0-2
0-1 Aaron Mooy (6.), 0-2 Mooy (74.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man City 13  11  2  0  40-5  35
Liverpool 13  10  3  0  26-5  32
Tottenham 13  10  0 3  27-11  30
Chelsea 13  8  4  1  28-11  28
Arsenal 13  8  3  2  28-16  27
Everton 13  6  4  3  20-15  22
Man. United 13  6  3  4  20-21  21
Bournem. 13  6  2  5  22-18  20
Watford 13  6  2  5  17-17  20
Leicester 13  5 3  5  18-17  18
Wolves 13  4  4  5  12-15  16
Brighton 13  4  3  6  14-19  15
West Ham 13  3  3  7  14-22  12 
Huddersf. 13  2  4  7  8-22  10
Newcastle 12  2  3  7  9-15  9
Crystal P. 13  2  3  8  8-17  9
Burnley 12  2  3  7  12-21  9
Southampt. 13  1  5  7  10-24  8
Cardiff 13  2  2  9  11-26  8
Fulham 13  2  2  9  14-33  8

Dýrlingarnir 
eru áttavilltir 
og á niðurleið
Það gengur ekkert hjá Southampton þessa dagana 
og er heitt undir Mark Hughes fyrir vikið. Dýrling-
arnir hafa unnið þrjá leiki af 21 undir stjórn Hughes.
FÓTBOLTI Það gengur lítið sem 
ekkert hjá liði Southampton þessa 
dagana. Eftir þrettán leiki hefur það 
aðeins unnið einn leik og stefnir 
allt í að liðið muni þurfa að berjast 
fyrir lífi sínu allt fram að lokadögum 
ensku úrvalsdeildarinnar annað 
árið í röð.

Sætið er orðið ansi heitt undir 
hinum velska Mark Hughes sem 
tók við liðinu í mars. Í 21 leik í 
ensku úrvalsdeildinni undir stjórn 
 Hughes hafa Dýrlingarnir aðeins 
unnið þrjá leiki og fengið sextán stig 
af 63 mögulegum. 

Vandræði Southampton hófust 
þegar Ronald Koeman yfirgaf félag-
ið fyrir tveimur árum. Liðið hafði 
tekið stöðugum framförum í ensku 
úrvalsdeildinni fram að því, fyrst 
undir stjórn Mauricio Pochettino 
og síðar Koeman sem kom liðinu 
í Evrópukeppni tvö ár í röð. Fyrir 
vikið var til mikils ætlast af hinum 
franska Claude Puel sem missti 
fjóra burðarása liðsins, þá Victor 
Wanyama, Sadio Mane, Graziano 
Pellé og José Fonte, á fyrsta tíma-
bili sínu á meðan leikmennirnir 
sem keyptir voru til að leysa þá af 
stóðust ekki væntingar.

Undir stjórn Puel komst South-
ampton í úrslitaleik deildarbikars-
ins þar sem liðið þurfti að horfa á 
eftir bikarnum til Manchester Uni-
ted og lenti í áttunda sæti deildar-
innar. Áttunda sætið var ekki fjærri 
því sem liðið hafði náð ári áður 
undir stjórn Koeman en liðið fékk 
sautján stigum færra en árið áður og 
var aðeins sjö stigum frá því að falla 
niður í Championship á ný.

Puel var látinn fara um sum-
arið og Mauricio Pellegrino tók 
við störfum en honum var enginn 
greiði gerður með dramatíkinni sem 
fylgdi félagsskiptum Virgil Van Dijk 
til Liverpool. Aftur gengu félags-
skiptin ekki upp og var Pellegrino 
látinn fara í mars síðastliðnum og 
leitaði stjórn Southampton til Hug-
hes sem var þá atvinnulaus eftir að 
hafa verið rekinn frá Stoke fyrr á 
tímabilinu.

Hughes tókst að kaupa sér  tíma 
og framlengingu á samningi sínum 
hjá Southampton því að tveir sigrar 
og alls átta stig í síðustu átta leikjum 
dugðu til að bjarga Dýrlingunum 

Leikmaður helgarinnar
Aaron Mooy reyndist hetja Huddersfield í óvæntum 2-0 sigri á Úlfunum 
á útivelli um helgina. Með sigrinum náði Huddersfield að lyfta sér upp 
frá neðsta sæti deildarinnar og í fjórtánda sætið þrátt fyrir að vera með 
markatölu upp á fjórtán mörk í mínus.

Mooy kom Huddersfield yfir í upphafi leiks þegar hann afgreiddi 
fyrirgjöf Erik Durm snyrtilega í netið. Hann nýtti sér kæruleysislegan 
varnarleik miðjumanna Wolves og fékk nægt pláss til að athafna 
sig. Í síðari hálfleik þegar Úlfarnir voru farnir að gera 
harða atlögu að marki Huddersfield bætti hann við 
öðru marki sem gerði út um vonir Wolves úr auka-
spyrnu af 25 metra færi.

Hinn ástralski Mooy var í lykilhlut-
verki hjá Huddersfield í fyrra þegar 
liðinu tókst að bjarga sæti sínu 
og er hann lykillinn að því að 
Huddersfield nái að halda sæti 
sínu í deildinni. Huddersfield skorar 
ekki mörg mörk en mörkin frá Mooy hafa reynst 
gulls ígildi frá því að hann kom upp í úrvalsdeildina 
með liðinu því í öllum fjórum leikjunum sem Mooy 
hefur skorað í hefur Huddersfield unnið leikina. 
Hefur hann því skorað í fjórum af tíu sigurleikjum 
félagsins undanfarin tvö ár.

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Nýliðar Fulham þurftu 
nauðsynlega á þremur 
stigum að halda í leik 
gegn liði sem mun berj-
ast við þá um að halda 
sæti sínu í deildinni. 

Hausverkur liðsins er áfram 
varnarleikurinn en þrátt fyrir að 
hafa hleypt inn tveimur mörkum 
gegn Southampton náði Fulham 
að skora þrjú og taka með því 
stigin þrjú. 

Hvað kom á óvart? 
Flestir voru tilbúnir að 
fella Huddersfield fyrir 
þremur umferðum en 
með sigri gegn Wolves 
komst Huddersfield 
upp í 14. sæti. Úlfarnir 
eru með sterkari og mun dýrari 
leikmannahóp en sigur Hudders-
field var verðskuldaður.

Mestu vonbrigðin 
Manchester United 
var þegar komið 
í eltingarleik við 
liðin fyrir ofan í 
baráttunni um að 
ná efstu fjórum og 
talaði Mourinho um fyrir helgi að 
staðan yrði endurmetin um jólin. 
Enn ein vonbrigðin á heimavelli 
þar sem United tókst ekki að 
skora og tók Crystal Palace verð-
skuldað stig með sér heim á leið á 
sama tíma og liðin fyrir ofan unnu 
sína leiki.

Undir stjórn Mark 

Hughes hefur Southampton 

fengið sextán stig af 63, eða 

25% stiganna sem í boði 

voru.

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum á Englandi
Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Gott gengi Gylfa með 
Everton heldur áfram. 
Hann skoraði eina mark 
leiksins í Íslendingaslagnum gegn 
Cardiff. Kominn með sex mörk í 
deildinni.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Var ekki í leikmannahópi 
Reading vegna meiðsla.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Gekkst undir aðgerð 
fyrir helgi vegna meiðsla á 
nára og verður frá næstu 
vikurnar.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Byrjaði leikinn og lék allar 
90. mínúturnar í naumu 
tapi Cardiff gegn Everton í 
Íslendingaslagnum.

08:00     Skráning og morgunverður

08:30   Velkomin 
 Sveinn Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri FA

08:35 Ávarp 
 Eyrún Valsdóttir, formaður stjórnar FA 

08:45 Raunfærnimat á móti viðmiðum starfa
 Marina Nilsson, Stéttarfélag hótel- og veitingagreina, Svíþjóð
 Kersti Wittén, Samtök ferðaþjónustunnar í Svíþjóð

 Spurningar úr sal

09:35 Breytt staða
 Reynslusögur námsmanna  

09:50 Fyrirmyndir í námi fullorðinna
 Verðlaunahafar kynntir og afhending viðurkenninga

10:00 Pallborðsumræður 
 Drífa Snædal, forseti ASÍ
 Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB
 Kristín Þóra Harðardóttir, sérfræðingur hjá Samtökum atvinnulífsins
 Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar 

10:30 Slit

Fundarstjóri: Kristín Þóra Harðardóttir, varaformaður stjórnar FA 

Skráning á www.frae.is

Gott að meta
 - raunfærnimat í atvinnulífinu 

Ársfundur 
Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins

FimFimmtudagginn mber r 201818 F n 29. nóóvemb
GGrand HótteelGG Reykjavíkvík

 

 

Sýningin verður opin frá 26. til 30. nóvember. 
Frá kl. 13:00 til 17:00 alla dagana. 

 

 

“Doktor.is er ætlað að auðvelda aðgengi 
almennings að upplýsingum og ráðgjöf 
um heilsu, lífsstíl og forvarnir.,,
Teitur Guðmundsson, læknir og ritstjóri doktor.is

Ráðgjöf   Fræðsla   Forvarnir 

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Er búinn að ná sér af 
meiðslum sem voru að 
plaga hann og verður ef-
laust í byrjunarliði Burnley í kvöld.
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KYNNINGARBLAÐ

Framhald á síðu 2 ➛
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Bjarni og Erla Bender una hag sínum vel í Svíþjóð og hafa náð því að vera edrú í rúm fimm ár en áður lifði Bjarni í fjórtán ár á götum Reykjavíkur. MYND/EYÞÓR

100% HREINT  
KOLLAGEN  

FYRIR ANDLITIÐ

Fæst í apótekum, Heilsuhúsinu  
og www.heilsanheim.is

Fæst í apótekum Heilsuhúsin

Aðgangur að 
helvíti á jörð

Breiðhyltingnum 
Bjarna  Bender 
hlotnuðust 
lyklavöld að hel-
víti þegar hann 
tók fyrsta sop-
ann og fór að 
fikta við fíkniefni 
á unglingsaldri.

Ég var skaðað barn þegar ég 
byrjaði í neyslu, hafði orðið 
fyrir miklum áföllum og var 

auk þess ofvirkur. Því var ég á 
sífelldum flótta undan sjálfum mér 
og umhverfinu,“ segir Bjarni sem 
átti að baki átta víkingameðferðir 
og hafði reynt öll meðferðarúrræði 
hér á landi þegar hann varð loks 
edrú á sænskri grund fyrir hálfu 
sjötta ári.

„Það var komin regla á daglega 
drykkju þegar ég var þrettán ára 
og þegar ég var sautján ára sagði 
pabbi að ég ætti að íhuga að fara í 
meðferð. Ég leit á hann og hugsaði: 
„Mikið rosalega er hann ruglaður, 
þessi kall.“ Hann var þjónn og á 
þeim tíma fóru margir þjónar og 
kokkar í meðferð og eignuðust gott 

líf þegar vel tókst til,“ segir Bjarni 
sem var vinsæll til vinnu og sótti 
sjóinn eftir grunnskóla.

„Ég var sextán ára farinn að 
smygla kjúklingum, áfengi og tal-
stöðvum af þýsku leiguskipi, en svo 
fór ég sjálfur til sjós. Þá fór maður 
blindfullur um borð en í þá daga 
dóu allt að fjórir menn á ári eftir að 
hafa dottið á milli skips og bryggju. 
Ég sóttist mjög í útleguskipin og 
oft var skipstjórinn sá eini edrú 
um borð þegar dallurinn fór frá 
bryggju og maður vann í trollunum 
á skallanum. Fíknin var stjórnlaus. 
Fyrstu dagana var maður þunnur, 
svo pirraður í miðjum túr en restina 
af túrnum réði maður sér ekki af 
kæti yfir því að vera á leið í land 
þar sem maður gat gleymt öllu og 

eytt laununum í vímu og eignast 
ekki neitt,“ segir Bjarni sem í landi 
kynntist ölkunum alltaf fyrst þar 
sem hann bjó á hverjum stað.

„Ég flutti oft en það var alveg 
sama hvar ég dvaldi á landinu, ég 
var alltaf á flótta undan sjálfum 
mér. Um leið og ég fékk mér fyrsta 
glasið gat ég ekki stoppað. Ég flúði 
undan óbærilegum minningum 
um kynferðislega misnotkun og 
óstjórninni í sjálfum mér, vitandi 
hvað var rétt en ekki ráðandi við 
tilfinningarnar. Ég varð aldrei 
fullgild manneskja og kvaldist af 
nagandi samviskubiti dagana langa, 
yfir því hvað ég var búinn að gera 
af mér, hvað ég var búinn að vera 
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lélegur, gerandi skandala í landi, 
keyrandi fullur, eyðilagði bílinn og 
eitt sinn hvarf ég úr matarboði til 
Danmerkur,“ segir Bjarni sem var 
útigangsmaður á götum Reykja-
víkur í fjórtán ár.

„Ég átti hvergi heima, svaf í 
húsasundum og gekk mér til hita 
heilu næturnar því það var svo kalt. 
Stundum fékk ég inni í skýlinu en 
fílaði mig oftast illa. Á endanum 
fékk ég úthlutað gámi fyrir úti-
gangsfólk en ég reyndi aldrei að fá 
íbúð því ég vissi að ég myndi missa 
hana eins og skot. Þá var alveg eins 
gott að nota peninginn í eiturlyf og 
ég notaði allt sem bauðst. Drakk 
handspritt og kardimommudropa 
en það eina sem ég hef aldrei komið 
niður er rauðspritt. Svo var þambað 
þar til maður fann nógu vel á sér til 
að lifa af fráhvörfin en ég var líka í 
læknadópi og götudópi og spraut-
aði mig með heróíni í Danmörku 
til að binda endi á þennan viður-
styggilega lífsstíl,“ segir Bjarni sem 
þá fékk úrskurð lækna um að það 
væri kraftaverk að hann hefði lifað 
af heróínskammtinn.

„Ég var í mörg ár mjög fúll yfir því 
að vakna og reyndi að drepa mig 
með heróíni 1995. Þegar það mis-
tókst fann ég sterkt að mig langaði 
alls ekki að deyja heldur fá hjálp. Ég 
var þá orðinn faðir lítillar stúlku og 
hún sat í mér, eigingirnin að hverfa 
frá henni. Lífið er því búið að vera 
heljarinnar rússíbani og ekki alltaf 
létt en ég er á þunglyndislyfjum í 
dag og Guð hjálpi mér hvað það er 
betra líf.“

Guð er mesti styrkurinn
Talið berst að Guði almáttugum. 
Bjarni hefur frá barnsaldri verið 
trúaður og þrátt fyrir heljargöngu 
hefur trúin ekki yfirgefið hann né 
Guð, sem hann segir sinn mesta 
styrk.

„Það er á hreinu, og því má aldrei 
gleyma, að Guð hefur veitt mér 
samfellda fylgd og hjálp á lífsgöng-
unni. Trúin er mikilvægasta hald-
reipið og ég tala við Guð á morgn-
ana og bið til hans á kvöldin. Ég hef 
auðvitað oft velt því fyrir mér hvað 
Guð á að gera við skítalabba eins og 
mig, en maður má ekki missa sjónar 
á styrkum mætti trúarinnar,“ segir 
Bjarni og harmar að búið sé að loka 
kapellunni á Vogi.

„Ástæðan var sögð að sjúkling-
arnir hefðu samfarir í kapellunni 
en fólk hefur samfarir um allan 
spítalann og mér finnst það ótæk 
afsökun. Nú er því miður í tísku að 
afneita Guði og öllu því andlega og 
það háir unga fólkinu okkar sem 
skortir andlega næringu og er allt 
í leit að henni. Allt er orðið svo 
brenglað og kröfurnar svo óraun-
hæfar að stelpur og strákar falla í 
fíkniefnaheiminn vegna skorts á 
andlegum styrk og þau fatta ekki að 
það eina sem blífur á tilgangsleysið 
er að sækja fundi og iðka trú til að 
komast út úr neyslumynstrinu.“

Dílerinn neitaði um dóp
Bjarni kynntist Erlu eiginkonu sinni 
2010. Bæði voru djúpt sokkin í 
neyslu. Erla er fjögurra barna móðir 
og Bjarni faðir tveggja dætra.

„Við Erla höfðum verið í þriggja 
ára harðri neyslu þegar hún sagði 
við mig: „Bjarni, við verðum að fara 
úr landi til að verða edrú, því annars 
mun ég vakna með þig dáinn við 
hlið mér einn daginn, eða þú með 
mig látna.“ Það var auðvitað rökrétt 
en þremur dögum síðar vorum við á 
leið út af dagsetrinu og áttum 1.500 
kall til að kaupa okkur eina cont-
algín eða rítalíntöflu. Þá hittum við 
Runólf Jónsson, eiganda meðferðar-
stofnunarinnar AB Dennicketorp 
í Filipstad í Svíþjóð, en hann féll 

frá í vor og var hetja sem bjargaði 
mörgum úr fjötrum fíknarinnar. 
Runni, en svo var Runólfur kallaður, 
spyr okkur frétta og ég segi honum 
að ég hafi klikkað á öllum meðferð-
um. Þá spyr hann hvort við viljum 
ekki koma til hans út og við litum 
á hvort annað í mikilli undrun og 
þökk,“ segir Bjarni um gæfuspor 
sem breytt hefur lífi þeirra Erlu til 
hins betra.

„Það tók okkur hins vegar þrjá 
mánuði að komast til Svíþjóðar því 
vorum jafnóðum búin með pening-
inn í eiturlyf. Á endanum neitaði 
dílerinn okkur um meira cont-
algín en hann er einn af mörgum 
sem hjálpuðu okkur að komast 
utan. Þegar við svo loks flugum til 
Stokkhólms vissum við ekki hvað 
meðferðarstofnunin hét og vorum í 
viku á götunni. Runni hafði skilning 
á því öllu og borgaði fyrir okkur í 
lestina þegar við á endanum litum 
við í kirkju sem sendi Runna skila-
boð,“ segir Bjarni en þau Erla voru 
slipp og snauð þegar þau komu í 
Dennicketorp til Runólfs og konu 
hans Elísabetar Bjarnadóttur sem 
nú rekur meðferðarheimilið.

„Í Stokkhólmi vorum við í rosa-
legum fráhvörfum og ég var svo 
veikur að ég þurfti að þvo buxurnar 
í síkinu, standandi á brókunum, í 
einum bol og sandölum. Þetta var 
í ágúst og afar heitt en fyrsta kastið 
gat ég lítið sofið og gekk um enda-
laust, svo mikið að ég var kallaður 
The Walker meðal hinna sjúkl-
inganna. Við lentum í einstaklega 
góðum hóp og ákváðum að fara af 
heilum hug í meðferðina. Bæn og 
hugleiðsla er stór hluti af meðferð-
inni og ég segi það eiga 90 prósent 
af batanum. Að biðja og hugleiða 
tekur einbeitingu frá vandamálinu 
og maður sér það í öðru ljósi. Í 
trúnni er svo mikilvægt að vita að 
það fyrirfinnst eitthvað sem er annt 
um mann og hjálpar manni; ekki 
endilega á þann hátt sem maður 
óskar sér, ekki frekar en móðir sem 
segir ekki alltaf það sem barnið vill 
en beinir því á réttar brautir með 
visku og móðurlegri umhyggju.“

Horfst í augu við erfiða æsku
Liðin eru fimm ár og fjórir mánuðir 
síðan Bjarni og Erla hófu meðferð 

í Dennicketorp og þau hafa verið 
edrú allar götur síðan.

„Fyrstu þrjú árin fórum við á 
fund tvisvar á dag. Það hjálpaði 
mér mikið að vera innan um fólk 
og hafa fasta rútínu. Ég les upp-
byggjandi texta á hverjum degi 
og bið fyrir deginum, stefni að því 
að verða betri manneskja í dag en 
í gær. Í þessi fimm ár hef ég ekki 
skaðað neinn en getað leyst úr 
öllum málum. Ég hef eignast góða 
vini og á einn í Uppsölum sem ég 
tala við tvisvar á dag, um allt og 
ekki neitt, og það skemmir ekki 
fyrir að hann er trúaður.“

Bjarni sér ekki fyrir sér að flytja 
aftur heim.

„Allt mitt líf er nú í Svíþjóð. Hér 
hef ég kirkjuna mína og við Erla 
erum komin með íbúð og eigum 
í fyrsta sinn húsgögn sem við 
höfum keypt sjálf. Við erum bæði 
öryrkjar og fjárhagurinn oft erfiður 
en þannig er það hjá velflestum og 
ástæðulaust að velta sér upp úr því. 
Við höfum fengið vini og ættingja í 
heimsókn og það er virkilega nota-
legt að hafa fólkið sitt hjá sér. Það 
segir mikið um á hvaða stað við 
erum í dag.“

Bjarni segir ólíklegt að þau Erla 
hefðu getað orðið edrú á Íslandi.

„Besta meðferð sem ég hef sótt 
er víkingaprógrammið hjá SÁÁ. 
Þar er vel tekið á málum og mér 
finnst hrikalegt að búið sé að loka 
Staðarfelli því þangað fóru menn 
saman og voru ekki staddir beint 
ofan í vandamálinu. Nálægðin við 
Reykjavík er vandamál fyrir fólk 
sem er langt gengið í fíkn og freist-
ingar á hverju horni, ásamt því að 
maður skammast sín fyrir vanda-
málið og fortíðina sem maður 
rekst á hvarvetna,“ segir Bjarni sem 
saknar áframhaldandi stuðnings 
eftir meðferðirnar heima.

„Heima fór ég í meðferðir og 
vann virkilega góða vinnu en um 
leið og ég kom út var enginn stuðn-
ingur. Í Dennicketorp er mikil 
eftirfylgni og mikið gert til að sýna 
fólki fram á að það er til meira og 
ekki þurfi vímu til að hafa gaman 
og njóta lífsins. Við verðum að 
tryggja að allt sé gert til að hjálpa 
fólki út í lífið eftir meðferð. Að það 
hafi beinan og hraðan aðgang að 

geðlæknum og sálfræðingum, því 
hver og einn á sína sögu og vanda,“ 
segir Bjarni sem í gegnum árin 
hefur bitið á jaxlinn og reynt að 
gráta ekki harm æsku sinnar.

„Í dag, orðinn 54 ára gamall, er 
ég loks á leið að horfast í augu við 
æskuna til að skilja rót vandans. 
Ég hef verið svo þrjóskur að ég hef 
farið það á hörkunni að afneita 
kynferðislegri misnotkun sem 
ég varð fyrir sem lítill drengur og 
beðið í áratugi eftir sálfræðimeð-
ferð. Á sama tíma er ég þakklátur 
fyrir reynsluna og vil opinbera 
hana fyrir ungu fólki og fjöl-
skyldum þeirra sem fá kannski 
skilið af hverju börnin þeirra falla 
aftur og aftur. Það er vegna áfalla 
í barnæsku og fíknisjúkdóms sem 
er ekki tekinn alvarlega sem geð-
sjúkdómur,“ segir Bjarni sem hafði 
verið edrú í tvö ár þegar hann fór 
fyrst á þunglyndislyf sem breyttu 
öllu til batnaðar.

„Þegar fíknisjúklingar biðja 
um samtal við ráðgjafa verður að 
hleypa þeim að strax því ef fólk 
fær ekki hjálp á ögurstundu snýr 
það sér annaðhvort að kúlunni 
eða dettur aftur í það. Því vantar 
sárlega meira fjármagn í þennan 
málaflokk og það þolir enga bið 
því með réttum stuðningi eru 
meiri líkur á að fólk haldi út edrú-
mennskuna.“

Sjálfur er Bjarni ofvirkur.
„Ég var aldrei settur á ofvirknilyf 

og það vegur þungt þegar kemur 
að því að taka rangar ákvarðanir. 
Maður ræður hvorki við hugsanir 
sínar né tilfinningar. Mjög hátt 
hlutfall þeirra sem eru í fangelsum 
eða á götunni hafa raskanir af ein-
hverju tagi og 90 prósent þeirra 
sem eru á götunni eru góðar mann-
eskjur sem hafa lent í áföllum, eru 
miklar tilfinningaverur og einstak-
lega hæfileikaríkt fólk, en á erfitt 
með að standa með sjálfu sér,“ segir 
Bjarni sem hefur alltaf haft áhuga á 
heimspeki og lærði um tíma húsa-
smíði og garðyrkju, en flosnaði upp 
frá námi.

„Mig hefur aldrei langað að vera 
í neyslu. Ég fór ítrekað í meðferðir 
því ég þráði að losna undan þessum 
djöfullega lífsstíl. Það er örlítið brot 
fíkla sem er forhert í neyslu sinni og 

nýtur hennar í raun. Það gleymdist 
líka í metoo-byltingunni að karlar 
hafa margir lent í því sama. Það 
hefur ekki hjálpað í fíknivandanum 
að vera alltaf reiður og burðast með 
hatur gagnvart barnaníðingum 
en maður losar ekki um það á 
fjölmennum AA-fundum heldur 
í einrúmi með fagfólki sem getur 
hjálpað. Ég fór á Stígamót sem var 
eitt það besta sem ég hef gert en 
ráðgjafinn sagði við mig: „Horfðu á 
litla drenginn Bjarna, þennan sex 
ára.“ Það kveikti hjá mér ljós og 
hefur fylgt mér ætíð síðan en mis-
notkunin eyðilagði allt fyrir mér, 
alla möguleika til eðlilegs lífs og 
sársaukalausrar tilveru.“

Þyngra en tárum taki
Bjarni óttast dag hvern að falla.

„Auðvitað, og ég er þakk-
látur fyrir þann ótta. Þá hef ég ekki 
gleymt því hvaðan ég kem og hvar 
ég er staddur núna. Slíkt má aldrei 
gleymast,“ segir Bjarni og sér eftir 
svo ótal mörgu.

„Þetta er ekki alltaf létt. Nú líður 
að jólum og mér er minnisstætt 
þegar pabbi hafði upp á mér á 
aðfangadagskvöld, en ég lokaði 
alltaf á fjölskylduna. Þegar pabbi 
rétti mér sígarettukarton í jólagjöf 
sá ég tár renna niður vanga hans. Ég 
gleymi því aldrei og líður vitaskuld 
endalaust illa vegna alls sem ég 
lagði á foreldra mína og systkin, en 
sérstaklega mömmu sem er fallin 
frá,“ segir Bjarni alvarlegur.

„Þetta er þyngra en tárum taki 
en í dag hugsa ég frekar um hversu 
mikið ég á eftir af lífinu í stað þess 
að dvelja við það sem ég hef sóað 
af mínum lífsins dögum. Ég fékk 
annan séns, ætla að reyna að halda 
honum og fara vel með lífið,“ segir 
Bjarni og er með áríðandi skilaboð 
til unga Íslands:

„Takið aldrei fyrsta sopann né 
fyrsta smókinn og prófið aldrei 
fíkniefni. Í því öllu felst hraðferð 
til helvítis á jörðu. Forðist vítis-
kvalirnar sem fylgja neyslunni, að 
eiga sér ekkert líf og vera í daglegum 
þrældómi þess ljóta og illa. Gefist 
heldur aldrei upp hafið þið fallið og 
farið aftur og aftur í meðferð ef með 
þarf. Lífið er alltof stutt og yndislegt 
til að sóa því í eiturlyf og vímu.“

Það tók Erlu og Bjarna dágóðan tíma að leggja af stað í meðferðina til Svíþjóðar því þau eyddu öllum sínum peningum jafnóðum í eiturlyf.  MYND/EYÞÓR
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895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. 
Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús 
Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
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Híbýli fasteignasala  
s. 585-8800 kynnir fallegt og 
vel skipulagt parhús á tveimur 
hæðum við Akurgerði.

Lýsing eignar: Forstofa, harð-
parket á gólfi, fatahengi. Setu-
stofa/borðstofa: Samliggjandi 

rúmgóðar og bjartar stofur, harð-
parket á gólfi, útgengi í suðurgarð 
aftan við hús. Eldhús er opið að 
hluta við borðstofu, falleg hvít nýleg 
Alno innrétting, granítborðplötur, 
gluggi. Þvottahús/gestasalerni: Við 
hlið forstofu er flísalagt þvottahús, 
þar er einnig búið að koma fyrir 
upphengdu salerni og vaskinnrétt-
ingu, góðir skápar.

Gengið um steyptan og kókos-
teppalagðan stiga upp á efri hæðina. 
Hjónaherbergið er rúmgott með 
miklum fataskápum. Barnaher-
bergi 1, gott herbergi, parket á gólfi. 
Barnaherbergi 2, gott herbergi, park-
et á gólfi, útgengi á svalir. Baðher-
bergi var endurnýjað fyrir nokkrum 
árum, flísar á gólfi og hluta veggja, 

upphengt salerni, innréttingar með 
góðu skápaplássi, gluggi.

Bakgarður er skjólgóður, hellu-
lagður og tyrfður að hluta. Geymslu-
skúr ca. 10 fm í bakgarðinum fylgir 
eigninni. Eignin er með bílskúrsrétti. 
Góð bílastæði í botnlanganum. 
Verið er að malbika innkeyrslu 
framan við og meðfram húsinu.

Vel staðsett og fjölskylduvæn eign 
í Gerðunum. Stutt í skóla, leikskóla 
og alla helstu verslun og þjónustu.

Vel skipulagt parhús

Vel staðsett og fjölskylduvæn eign í Akurgerði er til sölu. 

Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember frá kl. 12:00 til 12:30

240 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Mjög stór 
timburverönd með heitum potti. Góð bílstæði með 
hitalögn. Góð staðsetning, stutt í leikskóla, grunnskóla 
og sundlaug/heilsurækt og er golfvöllurinn rétt við húsið. 
4 svefnherbergi. Tvö baðherbergi. V. 99,7 m.

Þrastarhöfði 38 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember frá kl. 17:00 til 17:30

Fallegt 188,5 m2 einbýlishús á einni hæð með rúmgóðum 
bílskúr á stórri eignarlóð. Eignin er skráð 188,5 m2, þar 
af íbúðarrými 136 m2 og bílskúr 52,5 m2. Timburverandir, 
heitur pottur og stórt hellulagt bílaplan. V. 84,9 m.

Lækjartún 5 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús fimmtudaginn 29. nóvember frá kl. 17:30 til 
18:00 

94,4 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á 2. hæð 
í fjórbýlishúsi. Svalir í suður. Góð staðsetning, stutt í 
leikskóla, skóla, sundlaug og líkamsrækt. Ekki þarf að 
fara yfir umferðargötu til að fara í skóla. V. 43,9 m.

Opið hús fimmtudaginn 29. Nóvember frá kl. 17:30 til 18:00

Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg og björt 95,9 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinn-
gangi á 2. hæð (1. hæð frá götu) í nýlegu fjölbýlishúsi. 
Gott skipulag. Góð lofthæð. Gólfhiti. Glæsilegt útsýni. 
Góð staðsetning. Stutt er í skóla, leiksskóla, framhalds-
skóla og alla þjónustu. V. 49,9 m.

Hjallahlíð 31 - 270 Mosfellsbær 

Álfhólsvegur 111 - 200 Kópavogur 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Fallegt 195,5 m2 einbýlishús á einni hæð 
með rúmgóðum bílskúr með tveimur 
innkeyrsluhurðum á útsýnisstað. 
Timbur verönd með heitum potti. Glæsi-
legt útsýni. Stórt steypt bílaplan. Eignin 
hefur verið mikið endurnýjuð á síðaustu 
árum. V. 82,4 m.

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

herbergja endaíbúð með sérinngangi á 
2. hæð. Gott skipulag og góð lofthæð. 
Fallegt útsýni. Svalir í vestur. Góð stað-
setning miðsvæðis í Mosfellsbæ. Stutt 
í skóla, íþróttasvæði og alla þjónustu. 
V. 49,4 m.

Opið hús miðvikudaginn 28. nóvember 
frá kl. 17:30 til 18:00 

110,8 m2, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
með stórri timburverönd og bílastæði í 

í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu, eldhús, stofu og 
borðstofu. V. 52,7 m.

Arnartangi 36 - 270 Mosfellsbær 

Tröllateigur 47 - 270 Mosfellsbær 

Katrínarlind 5 - 113 Reykjavík 
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Rauðamýri 3 - 270 Mos. 

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

Rúmgóð 81 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í forstofu, 
þvottahús, baðherbergi, eldhús, stofu og 
svefnherbergi. V. 35,5 m.

Hulduhlíð 30 - 270 Mos. 

Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember  
frá kl. 17:00 til 17:30

93 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi 
á jarðhæð í fjórbýlishúsi. Góð staðsetning, 
stutt í skóla, leikskóla, sundlaug og líkams-
rækt. V. 43,9 m.

Gerplustræti 25 - 270 Mos.

Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember  
frá kl. 18:00 til 18:30

Rúmgóð og falleg 133,1 m2, 4ra herb. íbúð 
á jarðhæð, ásamt bílastæði í bíla geymslu. 
Fallegar    innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. 
Svalir og stór timburverönd í suður. Verið 
er að reisa glæsilegan leik- og grunnskóla í 
hverfinu, Helgafellsskóla. V. 53,5 m.

 

Laus við kaupsamning
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus fljótlega

Vefarastræti 7-9, íbúð 206 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús miðvikudaginn 28. nóvember frá kl. 18:00 til 
18:30

85,1 m2 3ja herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í 
bílageymslu nýlegu í lyftuhúsi. Eignins skiptist í stofu, 
eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og geymslu 
innan íbúðar. V. 40,9 m.

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

Nánari upplýsingar á skrifstofu Hí-
býla í síma 585-8800 eða á netfang-
inu hibyli@hibyli.is. Ingibjörg Þórðar-
dóttir, löggiltur fasteignasali, s. 
864- 8800 / ingibjorg@hibyli.is. Ólafur 
Már Ólafsson, löggiltur fasteignasali, 
s. 865-8515 / olafur@hibyli.is. 
 
Opið hús í dag, 26. nóvember, frá 
kl. 16.30 til 17.30 – Akurgerði 37, 
108 Reykjavík.



Glæsileg 2ja herbergja 109 fm íbúð á 2. hæð við Vatnsstíg 20-22 í Skuggahverfinu. Í íbúðinni er borðstofa/stofa, svefnherbergi, eldhús, 
baðherbergi og þvottahús. Geymsla í kjallara. Svalir til vesturs. Bílastæði í bílageymslu fylgir. V. 60,9 m. 
Opið hús mánudaginn 26. nóvember milli kl. 18:00 og kl. 18:30. 
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700. 

Þrjár fulllbúnar sérhæðir án gólfefna í litlu fjölbýlishúsi við Lautarveg í Fossvogi. Allar íbúðirnar eru með tveimur baðherbergjum með 
hita í gólfi, tvennum svölum eða sérafnotareitum. Um er að ræða 3ja –5 herbergja íbúðir. Stærð frá 108,9 fm – 229,9 fm. Tvær íbúðanna 
eru með bílskúr. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnás, innfeld lýsing og eldhústæki frá Miele. Verð frá 76,5 millj. V. 73,9 m. 
Opið hús mánudaginn 26. nóvember milli kl 12:15 og 12:45. 
Nánari upplýsingar: H. Daði Hafþórsson lg.fs., í síma 8249096. 

Mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum í rísandi hverfi. Húsin eru frá 219,9 fm upp í 230,5 fm með innbyggðum bílskúr. Húsunum 
verður skilað fullbúnum að utan með hellulögðu bílaplani en tilbúnum til innréttinga að innan. Afhending verður í ágúst-september 2018. 
Verð frá 73,5 m. V. 73,9 m. 
Opið hús miðvikudaginn 28. nóvember milli kl. 17:00 og 17:30

Glæsileg nær algerlega endurnýjuð 4ra herb. 108,7 fm útsýnisíbúð í fjölbýlishúsi á Seltjarnarnesi (íbúðin er á 3. hæð frá aðalinngangi 
- gengið upp tvær hæðir). Auk þess fylgir íbúðinni stæði í bílageymslu. Glæsileg íbúð á eftirsóttum stað. Örstutt í leikskóla, skóla, sund-

laug, heilsurækt, verslanir og þjónustu. Stutt í útivistarsvæði Gróttu og golfvöll.Ath. Seljandi leitar að stærri eign á Seltjarnarnesi svo 
skipti kæmu vel til greina. V. 59,5 m.
Nánari uppl. Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs.s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is, Magnea S. Sverrisdóttir, lg.fs.

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

LAUTARVEGUR 14-16
103 REYKJAVÍK

SJAFNARBRUNNUR 5- 9 OG 11-19
113 REYKJAVÍK

AUSTURSTRÖND 14
170 SELTJARNARNES

SELVOGSGRUNN 18
104 REYKJAVÍK

SKIPHOLT 29B
105 REYKJAVÍK

Fallegt og velstaðsett 254,1 fm hús fyrri neðan götu á þessum eftirsótta stað við Selvogsgrunn. Húsið er tölvert endurnýjað, m.a. dren, 
skólp, lagnir, eldhús og fl. Húsið er til afhendingar við kaupsamning. Húsið skiptist þannig: anddyri, stofa/borstofa, aðal stofa með 
svölum, hjónaherbergi, fataherbergi, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús. Neðri hæð: þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymslur.
Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember milli kl. 16:45 og 17:15
Sverrir Kristinsson logg. fasteignasali s. 861-8514. sverrir@eignamidlun.is 

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 

OPIÐ HÚS
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri
s. 899 1882

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
lögg. fasteignasali

Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, lögg. fasteignasali
s. 861 8511

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali
s. 824 9093

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
 lögg. leigumiðlari
s. 824 9098

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali
s. 864 5464

Brynjar Þ. Suma
BSc í viðskiptafr
lögg. fasteignas
s. 896 1168

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS



Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. Um er að ræða 2ja, 3ja og 
4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

· Stærð íbúða er frá 56 – 147 fm.
· 2ja herb. verð frá 40,9 m.
· 3ja herb. verð frá 55,9 m.
· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm)
Opið hús þriðjudaginn 27. Nóvember milli kl 17:15 og 17:45
Nánari upplýsingar veitir Brynjar Þór Sumarliðason löggiltur fasteignasali, í síma 896-1168

FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG B
101 REYKJAVÍK

Mjög góð 106,3 fm 4-5 herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) í glæsilegu 
mjög vel staðsettu litlu fjölbýli sem búið er að taka mikið í gegn að 
utan. Aðalhæðin skiptist í 2 góðar stofur skiptanlegar, tvö herb., 
eldhús og bað og í risi er sér geymsla og eitt herbergi (skráð 
geymsla) með glugga. Íbúðin er laus fljótlega. V. 49,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. Hreiðar Levy nemi 
til lg.fs. s. 661 6021.

Um er að ræða góða fjögurra herbergja 120,9 fm íbúð ásamt 
stæði í bílageymslu á þessum vinsæla stað við seljahverfi í 
Breiðholti. Stutt er í allar helstu þjónustur, samgöngur, íþrótta-
miðstöð og skóla. V. 40,9 m. 
Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember milli kl. 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. í síma 695-7700 

Eeum með í sölu 272,5 fm raðhús á þremur hæðum með bílskúr. 
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. 
Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember milli kl. 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

Mjög falleg og björt 125 fm 4-5 herb. hæð. Íbúðin er á efstu hæð 
(þakhæð). Íbúðin er skráð 111,3 fm en auk þess er herbergi/
geymsla í kjallara skráð 13,4 fm. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, 
eldhús, þrjú herb., baðherb., þvottahús og hol. Mikil lofthæð er í 
hluta íbúðarinnar. Fallegt útsýni. Íbúðin getur verið laus fljótlega. 
V. 64,5 m. Opið hús mánudaginn 26. nóvember milli kl. 17:00 og 
17:30. Nánari uppl. : Alexander I. Kristjánsson lg. fs.í 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.
Opið hús mánudaginn 26. nóvember milli kl. 17:15 og 17:45. 
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson, lg.fs. s. 899 1882. 

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 168,2 fm íbúð á 1. hæð og í kjall-
ara ásamt stæði í bílageymslu. Um er að 133,5 fm íbúð á 1. hæð 
ásamt 34,7 stúdíó íbúð í kjallara sem hægt er nýta sér eða sem 
hluta af íbúðinni. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, eldhús, þrjú 
herbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi og sér þvottahús.
V. 69,5 m. Nánari uppl.: Hreiðar Levý Guðmundsson aðstoðar-
maður í síma 661-6021 eða Kjartan Hallgeirsson lg.fs. 

Lóð með samþykktum teikningum og greiddum gatnagerðar-
gjöldum þar sem byggja má tvö ca. 210 fm parhús á tveimur 
hæðum.
Nánari uppl.: Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. í síma 824 9098.

Björt 107,7 fm 5 herbergja íbúð á annarri hæð í fjölbýlishúsi á 
þessum vinsæla og góða stað í seljahverfinu í Breiðholti. Húsið 
er nýlega klætt að utan. Íbúðinni fylgir bílastæði í bílageymslu. 
V. 39,9 m. 
Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember milli kl. 17:45 og 18:15. 
Nánari uppl.: Alexander Ingi Kristjánsson lg. fs. í síma 695 7700. 

Falleg 3ja herb. 93 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli við Stóragerði. Auka 
herbergi er í kjallara. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Suður-
svalir eru útaf stofu. Mjög góð íbúð á eftirsóttum stað. Stutt í 
skóla, verslanir og alla helstu þjónustu. V. 40,9 m. 
Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember milli kl. 12:15 og 12:45. 
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. 

Fjögurra herbergja 126.3 fm íbúð í Grafarvogi. Gott skipulag, 
eldhús og baðherbergi nýlega tekið í gegn, stæði í bílgeymslu. 
V. 43,9 m. 
Opið hús mánudaginn 26. nóvember milli kl. 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg.fs. í síma 8249096. 

Glæsileg 157,8 fm 5 herbergja útsýnisíbúð með tvennum svölum. 
Um er að ræða lyftuhús í 6 hæða húsi. Íbúðinni fylgir stæði í bíl-
geymslu. Afhending getur verið við undirritun kaupsamnings. 
V. 59 m. 
Opið hús mánudaginn 26. nóvember milli kl. 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. í síma 824-9098 

Björt og falleg 81,8 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í ltilu fjölbýli 
við Ásvallagötu. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, tvö rúgóð herbergi, 
eldhús og baðherbergi. Aukin lofthæð er í íbúðinni. Íbúðin er laus 
við kaupsamning. Frábær staðsetning örstutt frá miðbæ Reykja-
víkur. V. 46,7 m. 
Opið hús sunnudaginn 25. nóvember milli kl. 13:00 og kl. 13:30. 
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098
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LANGAHLÍÐ 15
105 REYKJAVÍK

ENGJASEL 86
109 REYKJAVÍK

BREKKUSEL 2
109 REYKJAVÍK

HJARÐARHAGI 21
107 REYKJAVÍK

SELJALAND 5
108 REYKJAVÍK

NEÐSTALEITI 3
103 REYKJAVÍK
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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.

PARHÚSALÓÐ
Í URRIÐAHOLTI

FLÚÐASEL 42
109 REYKJAVÍK

STÓRAGERÐI 16
108 REYKJAVÍK

GULLENGI 35
112 REYKJAVÍK

ÁSAKÓR 15
203 KÓPAVOGUR

ÁSVALLAGATA 3
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

arliðason
ræði,
sali

Alexander Ingi Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
s. 695 7700

Guðbjörg Matthíasdóttir
Lögfr., lögg. fasteignasali
s. 588 9090

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali
s. 824 9096

Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til lögg. fast.sala
s. 661 6021

Jenný Sandra Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H. Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún Waltersdóttir
Móttökuritari

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Akrahverfi – Garðabæ – Einbýlishús óskast

Hamrahverfi – Grafarvogi – Einbýlishús óskast

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

Verð 34,9 millj. 

Verð 49,9 millj. 

Verð 134,9 millj.

Nýlendugata 6. Heil húseign - tvær íbúðir.

Byggðarendi. Glæsilegt einbýlishús.

 

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15-17.45 

Verð 42,9 millj.

Staðsetning eignarinnar er góð. Stutt er í Sjálands-
skóla og ylströndina. 

Verð 63,9 millj. 

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

Verð 84,9 millj. 

Freyjugata 9. Mikið endurnýjuð 3ja - 4ra herbergja íbúð.

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

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, 
frá kl. 17.15-18.00

Verð 47,9 millj.

Stór og sólrík afgirt viðarverönd er út af stofum til 
suðurs og austurs og lóðin, sem er eignarlóð, 195,1 fm. 
að stærð er öll afgirt. Fallegur trjágróður er á lóðinni. 

Verð 56,9 millj.

Ásvallagata 23. 4ra herbergja íbúð.

Grettisgata. Vel staðsett einbýlishús.Bæjargil 15 – Garðabæ. Vel staðsett einbýlishús.

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

Frábær staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar þaðan sem 
stutt er í alla þjónustu, verslanir, veitingastaði, sam-
göngur og afþreyingu. 

 Verð 52,9 millj.

Verð 44,9 millj.

Norðurbakki 3a - Hafnarfirði. 3ja herbergja íbúð með tveimur sér ver-

Efstasund 96. 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.

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

Verð 129,5 millj.

Túngata. Glæsilegt parhús.

OPIÐ HÚS

ÍDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG



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

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Álalind 1-3 
201 Kópavogi

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

Fullbúnar og vandaðar 3ja og 4ra herbergja 
íbúðir með stæði í bílgeymslu

Lyftuhús og sérsmíðaðar innréttingar

Sérverk vandaður verktaki í 30 ár

Afhending innan mánaðar

Stutt í helstu stofnæðar  
höfuðborgarsvæðisins

21 AF 36 ÍBÚÐUM SELDAR

Útsýni til sjávar

Vel skipulagt og nánast algjörlega 
endurnýjað 150 fermetra einbýlishús á einni 
hæð þessum vinsæla stað í Grafarvogi. 
Húsið skiptist m.a. í rúmgóðar og bjartar 
stofur, 3 svefnherbergi (möguleiki á 4), 
eldhús, snyrtingu, baðherbergi og rúmgott 
eldhús með vandaðri innréttingu. 
Allt parket í húsinu er massívt reykt 
eikarparket og hurðir eru nýlegar frá  
Agli Árnasyni. 
Vönduð innfeld lýsing er í húsinu og aukin 
lofthæð. 
Útengt á rúmgóða timburverönd með 
skjólveggjum

79,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Garðsstaðir 36  
112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

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

Tvílyft um 190 fm einbýlishús  
á þessum eftirsótta stað við sjávarsíðuna  
á Seltjarnarnesi.
Húsið hefur verið talsvert endurnýjað
Innra skipulag gott og bíður uppá  
ýmsa möguleika.
Góð alrými, 3-4 svefnherbergi og 
2 baðherbergi.

94,9 millj.

51,6 millj.

Verð :

Verð :

Tjarnarstígur 8  
170 Seltjarnarnes

SÖLUSÝNING
þriðjudaginn 27. nóv. kl. 17:00 - 17:30



Með þér alla leið

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 
endaíbúð á jarðhæð 
Eigninni tilheyrir stór afgirtur 

Stæði í bílageymslu fylgir eigninni 
Þvottahús innan íbúðar

43,5 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flétturimi 1

s. 691 1931

112 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

Vel skipulagt 248 fm einbýli á 2 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. 35 fm bílskúr.

Stór hellulögð verönd bakatil m skjólgirðingu

125,0 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjallakór 11

s. 695 5520

203 Kópavogur

Endurnýjuð íbúð með bílskúr á 
Snorrabrautinni Íbúðin er 90,2 fm þriggja 
herbergja á 6 hæð í lyftuhúsi sem er skráð 
fyrir 55 ára og eldri, auk 26 fm bílskúrs 

og ný tæki. 

53,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Snorrabraut 56b

s. 778 7272

105 Reykjavík

119 fm íbúð á 2 hæð 
Stæði í bílageymslu fylgir mjög fallega, 
bjarta og vel skipulagða 4ra herbergja 
sér bílastæði í lokaðri bílageymslu með 
þvottaaðstöðu - Góðar svalir til suðvesturs 
Falleg og vel skipulögð íbúð á góðum stað

51,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rauðavað 5

s. 775 1515

110 Reykjavík

.       

31,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Vel skipulögð íbúð á með góðum svölum  
við Kaplaskjólsveg 89 

2ja herbergja 57 fm 

Góð staðsetning í Vesturbænum  
þar sem stutt er í alla helstu þjónustu  
og iðandi mannlíf

Kaplaskjólsvegur 89
107 Reykjavík

.       

64,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 27. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Sérlega björt og falleg 155 fm neðri sérhæð 
með bílskúr 
Nýlegt skólp og dren, nýbúið að 
steypuviðgera og mála húsið að utan 
Innréttingar og gólfefni ásamt tækjum var 
endurnýjað fyrir um 10 árum 
Frábær staðsetning innst í botnlanga

Safamýri 31
105 Reykjavík

.       

72,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26. nóv. kl. 17:00 -17:30

163 fm íbúð á 5 hæð í vönduð Í

AV lyftuhúsi 

Gengið beint úr lyftu inn í íbúð 

Stæði í bílgeymslu 

Stór stofa og tvö svefnherbergi, annað með 
fata- og sér baðherbergi

Borgartún 30a
105 Reykjavík

.       

40,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 27. nóv. kl. 16:30 - 17:00

Vel skipulögð íbúð á fyrstu hæð við 
Meðalholt 13 
80,6 fm 3/4ra herbergja 
Húsið mikið endurnýjað að utan  
á síðustu árum 
Góð staðsetning þar sem stutt er í  
alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjarins

Meðalholt 13
105 Reykjavík

.       

41,9 millj.Verð:

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

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

Funalind 3
201 Kópavogur

.       

56,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26.nóv. kl. 17:00 - 17:30

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum 
Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR 
Fjölskylduvænt hverf 
Stór afgirtur sólpallur í suður og  
einnig pallur til norðurs 
Einstakt tækifæri til að eignast  
notalegt sérbýli

Brattholt 6A
270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir:  

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

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Fallegt og vel skipulagt 181 fermetra 

Fallegt útsýni til sjávar 

Stór og gróinn garður 

Rúmgóðar svalir 89,9 millj.Verð:

115 fm íbúð á efstu hæð ásamt stæði í 
bílgeymslu 
Mjög rúmgóð með tveimur svefnherb 
Hægt að bæta við þriðja herberginu 
Þvottahús innan íbúðar 
Vandaðar innréttingar

49,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorláksgeisli 1

s. 695 5520

113 Reykjavík

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

62,5 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flyðrugrandi 10

s. 691 1931

107 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. 
Hægt er að hafa góðar leigutekjur af bílskúrnum.

44,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tjarnarból 14

s. 778 7272

170 Seltjarnarnes

.       

42,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 27. nóv. kl. 17:00 - 17:40

Björt tveggja herbergja risíbúð með lofti 

Íbúðinni fylgir herbergi með baðherbergi 
sem staðsett er beint á móti íbúðinni með 
séraðgengi og dyrasíma 
Eignin er töluvert undir súð og er því stærri 

Hringbraut 119
101 Reykjavík

.       

49,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 27. nóv.  kl. 17:00 - 17:30

Falleg 80 fm hæð ásamt 31 fm bílskúr í 
þriggja íbúða húsi við Hlégerði í Kópavogi 

Tvö svefnherbergi og tvær stofur 

Möguleiki á að breyta borðstofunni  
í þriðja herbergið 

Hlégerði 29
200 Kópavogur

.       

54,8 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudag 28. nóv.  kl. 17:00 - 17:30

íbúð205 
Glæsileg íbúð 2ja herbergja í nýbyggingu 
Stærð 108,3 fm auk stæðis í bílageymslu 
Tvennar svalir 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás 
Afhending við kaupsamning 
Einstök staðsetning á rólegum stað í hjarta 
borgarinnar Í nánd við iðandi og fjölbreytt 
borgarlíf

Mánatún 1
105 Reykjavík

.       

64,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 28. nóv. kl. 17:00 - 17:40

Fallegt og vel viðhaldið 155 fm einbýlishús  
á einni hæð 
Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóður bílskúr 
Búið að endurnýja húsið mikið  
á síðustu árum 
Möguleiki á að stækka húsið 
Fallegur garður til suðurs

Goðatún 23
210 Garðabær

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

.       

43,9 millj.Verð:

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

íbúð 307  
Til sölu glæsileg nýleg 2ja herbergja íbúð í 
lyftuhúsi við Skipholt 11-13 
Íbúðin er á 3. hæð og er glæsilega innréttuð 
með vönduðum frágangi 
Stærð íbúðar er 76,2 fm auk þess eru  
13,7 fm suðursvalir út frá stofu 

Falleg og björt íbúð í nálægð við miðbæinni

Skipholt 11-13 
105 Reykjavík

.        

34,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 27. nóv.  kl. 18:00 - 18:30

Vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð 
Önnur hæð í snyrtilegu fjölbýli 
Gott alrými, sólríkar svalir 
Tvö góð herbergi, búið að breyta þvottahúsi  
í 3 svefnherbergi 
Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi

Eyjabakki 7
109 Reykjavík

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26. nóv. kl. 16:30 - 17:30

Einarsnes 4 
101 Reykjav

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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



Með þér alla leið

Heilsárshús á einni hæð 

Eignarland, stutt frá Reykjavík

36,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Höfðabraut 7

s. 775 1515

801 Selfoss

Heilsárshús 120 fm við Fljótsbakka 29  
í nágrenni við Sogið 
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi 
Gestahús með baðherbergi 
Góðar útigeymslur fylgja 
Heitt vatn er á svæðinu

49,8 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fljótsbakki

s. 775 1515

801 Selfoss

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð  
í góðu fjölbýlishúsi 

Frábært skipulag og stórar suður svalir

34,5 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lyngmóar 7

s. 691 1931

210 Garðabær

3ja herbergja íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi
Eignin er 86,3 fm að stærð
Þjónusta í nágrenninu
Anddyri, baðherb. með þvottaaðstöðu innaf
2 svefnh. eldhús og stofa eru í opnu rými
Svalir með fallegu útsýni

42,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gullsmári 10

s. 775 1515

201 Kópavogur

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  
íbúðar - Innangengt í bílskúr úr sameign 
Kyrrlátur staður í við fallegan göngustíg

47,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Básbryggja 5

s. 773 6000

110 Reykjavík

Fallegt einbýlishús með aukaíbúð  
á jarðhæð 
Stórar stofur á aðalhæð 
Skjólsæll og sólríkur garður 
Frábær staðsetning

Tilboð óskast 

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skólvörðustígur

s. 897 0634

101 Reykjavík

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

76,0 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrólfsskálamelur 

s. 845 8958

170 Seltjarnarnes

Eignarland sem liggur að 
Þingvallavatni - Sumarbústaðaland,  
3 hektara að stærð 

Landið er norð-vestamegin við Miðfell  
Á milli Miðfells og Arnarfells 

Tilboð óskast

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mjóanes 17

s. 845 8958

801 Þingvellir

Falleg 105 fm - 4ra herbergja íbúð 
Svalir í suður íbúðin er ný máluð 
Laus strax

43,3 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laufengi

s. 897 0634

112 Reykjavík

Glæsilegt tæplega 400 fm nýuppgert 
einbýlishús 
Auka íbúð í kjallara með sérinngangi 
Bílskúr hefur verið breytt í litla íbúð 
Stór garður sem snýr í suð-vestur 
Frábær staðsetning við Hljómskálagarðinn

210,0 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bjarkargata

s. 897 0634

101 Reykjavík

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 

41,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reiðvað 3 

s. 899 1178

110 Reykjavík

Til sölu tvö 167 fm iðnaðarbil 
Mikil lofthæð og góð aðkoma 
Húsnæðið afhendist nánast fullbúið 
Lóð malbikuð - afhending janúar 2019

44,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Turnahvarf 4

s. 697 9300

203 Kópavogur

Opið hús miðvikudaginn 28. nóv kl. 12:30
4ra herbergja sérhæð 
Glæsilegt útsýni
Laus strax
Alls 135,8 fm

69,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fellahvarf 16

s. 775 1515

201 Kópavogur

Opið hús miðvikudagnn 28. nóv. kl. 16-17
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

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð  
á 3. hæð á þessum vinsæla stað  
í Reykjavík 

Frábært útsýni 

42,9 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hörðaland 20

s. 691 1931

108 Reykjavík



OPIÐ HÚS mánudaginn 26. nóv. kl.18:30-19:00

Andahvarf 7B    203 Kópavogur 72.900.000

Glæsilega útsýnisíbúð á þessum eftirsótta stað, Andarhvarfi í 
Kópavogi. Um er að ræða eign sem er skráð skv f.m.r 184,9 fm og 
þ.m.t. er bílskúr og geymsla. Eignin er á efstu hæð í fallegu húsi 
með sérinngangi, með tvennum svölum og óviðjafnanlegu útsýni. 
Svefnherbergin eru 3 og stofur rúmgóðar og bjartar. Innan íbúðar 
er þvottaherbergi og vel útbúið eldhús. Eignin er á mjög eftirsóttum 
stað í Kópavoginum. Skólar og öll þjónusta í grenndinni og ekki langt 
í íþróttaaðstöðu HK í Kórnum. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 184,9 m2       Bílskúr      Sérinngangur

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 27 .nóv. kl.18:30-19:00

Goðakór 7    203 Kópavogur 89.900.000

Fallegt einbýlishús á útsýnisstað stað í Kórahverfi í Kópavogs með 
glæsilegu útsýni yfir í Heiðmörkina og út í áttina yfir Garðabæ. Í húsinu 
eru 4-5 svefnherbergi. Tvö baðherbergi eru í eigninni bæði rúmgóð 
með baðaðstöðu. Gólfhiti er í öllu húsinu og Gíra rafkerf. Innfelld 
lýsing er í flestum rýmum. Útgengi er á suðursvalir frá efri hæð en 
gengið er út á jarðhæð í garðinn sem snýr í suð-vestur. Garðurinn er 
með fallegri timburverönd, grasi og góðri skjólgirðingu. Bílaplanið er 
hellulagt með snjóbræðslu.
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5-6     Stærð: 207,7 m2       Bílskúr

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

Boðaþing 2    203 Kópavogur 75.900.000

Glæsileg lúxusíbúð á efstu hæð (5.hæð) með stórglæsilegu útsýni yfir Elliðavatnið, upp í 
Heiðmörkina og yfir á Esjuna. Þaksvalir eru á íbúðinni sem snúa í suður. Íbúðinni fylgir tvö 
stæði í lokaðri bílageymslu og góð 16,3 fm geymsla. Stórt alrými er í íbúðinni sem rúmar 
góða borðstofu, stofu og eldhús. Baðherbergi og þvottaherb. eru bæði með glugga. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 144,2 m2        Bílageymsla: 2x stæði

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 28. nóv. kl 12.30-13.00

Döllugata 7    213 Rvk (Reynisvatnsás) 69.900.000

Einbýlishús á tveimur hæðum, skelt fokhelt með grófjafnaðri lóð. Á neðri hæð er gert ráð 
fyrir séríbúð með sérinngangi á hlið hússins. Skipulag er jarðhæð: forstofa, gestasalerni, 
eldhús, stofa, bílskúr og geymsla. Neðri hæð: sjónvarphol, 3 x barnaherb, baðherbergi, 
þvottaherb, hjónasvíta (fataherb. + baðherb). Auka íbúð: eldhús + stofa, herb, geymsla, 
baðherbergi. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 8     Stærð: 312,3 m2       Bílskúr      Auka íbúð

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 27. 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 Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 150.4 m2

Álfhólsvegur 66     200 Kópavogur 49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 27. nóv. kl. 18.30-19.00

Glæsilegt 4-5 herb raðhús með bílskúr í Ásahverfinu í Garðabæ. Um er að ræða eign sem 
er skráð skv F.M.R 156,3fm og þar af er bílskúr 24fm. Frábært útsýni, mikil lofthæð og 
góð aðkoma einkenna þetta fallega fjölskylduhús sem nýtist einstaklega vel og er með 
glæsilegu útsýni til suð/vesturs. Húsið er steinað/álklætt að utan og með ál/trégluggum og 
því viðhaldslétt. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4-5     Stærð: 156,3 m2

Klettás 20     210 Garðabæ 79.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. nóv. kl 17.30-18.00

Björt, rúmgóð og falleg íbúð á 2.hæð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta stað í borginni. 
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. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 126,8 m2

Safamýri 46      108 Reykjavík 47.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. nóv. kl. 18.30-19.00

Glæsileg lúxus  íbúð á 6.hæð ásamt stæði í bílageymslu. Frábært útsýni. Um innan-
húshönnun sá Guðbjörg Magnúsdóttir. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar af Trésmiðjun-
ni  Borg. Stórar og rúmgóðar stofur með útsýni til sjávar og yfir Hallgrímskirkju og gamla 
bæinn.  Aðeins tvær íbúðir á hæð, gluggar í suður, austur og norðurátt. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 148,2 m2

Lindargata 33     101 Reykjavík 89.900.000

OPIÐ HÚS ???

Brekkuhlíð 16    221 Hafnarfjörður 79.900.000

Vel við haldið parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr.*Útsýni* Eignin er með þrjú svefnherb.  íbúðarými 157,3 fm 
ásamt 37,9 fm bílskúr. Neðri hæð: Forstofa, alrými-eldhús-borð-
stofa-stofa. Útg. frá borðstofu á hellul.verönd, útg. út frá stofu á 
timburverönd. Hjónaherb.m/fataherb.,baðherb.m/glugga, þvottahús 
með innangengt í bílskúr. Efri hæð: Tvö rúmgóð herb., rúmgott 
sjónvarpshol/stofa, útg. út á svalir. Falleg aðkoma, hiti í hellulögðu 
bílaplani. 
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 5     Stærð: 195,2 m2         Bílskúr

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

Ásbraut 2a    200 Kópavogur

Parhús á 2 hæðum, innb. bílskúr. Mögul. er á útleigu á neðri hæð með sérinng. 5 svefnherb. 
1. hæð: Tvö svefnherb., salerni, þvottah. með útg. út í garð. Rúmgott svefnherb. með útg. 
út í garð. Innangengt í bílskúr. 2.hæð: Hjónaherb. með útg. út á svalir, barnaherb. Stórt 
eldhús/borðstofa með útg. út á svalir í suður. Arin við stofu, útg. út á svalir. Baðherb.með 
sturtubaðkari. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6     Stærð: 191,6 m2      

76.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. nóv. kl. 12.30-13.00. 

Kirkjuvellir 7    221 Hafnarfjörður

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 Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 102,7 m2       Bílageymsla

44.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN  Í GSM: 898-3326

Rauðagerði 16    108 Reykjavík

Falleg 4ra herb.hæð i þríbýli með sér inngangi og bílskúr. Tvennar svalir. Eignin er með 
þremur svefn.herb., möguleiki fjórða herb. hluta úr stofu. Endurnýjað þakefni, nýlega lagt 
dren og rafmagnstafla endurnýjuð. Baðherbergi endurnýjað, með tengi f.þvottavél og þurr-
kara. Eldhús endurnýjað. Nýlagt harðparket á mest alla íbúðina og nýtt teppi á stiga. Einnig 
sameiginlegt þvottahús í sameign. Upp. veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 162,7 m2         Bílskúr: 22,3 m2

62.900.000

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

Helgi
Fasteignasali

780 2700

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
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125,6 fm íbúð á fyrstu hæð 

skiptist í 2-3 svefnherbergi 

Mjög stóran sólpall 

Stæði í bílageymslu

Langalína 24
210 Garðabær

Verð : 79,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
miðvikudagnn 28. nóv. kl. 16:00 - 17:00

KYNNING: þriðjudaginn 27. nóv. kl. 18.00-19.00
Sýningaríbúð nr. 102 i Jaðarleiti 6

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-9

Efstaleiti 27 Íb. 206
3ja herb 

Stærð: 101,0m2

Verð: 59.850.000

Lágaleiti 9  Íb. 114 
2ja herb.

Stærð: 50,8m2

Verð: 36.900.000

erð

Efs
3ja h

Stæ

Verð

Ve

EFSTALEITI 27

LÁGALEITI 5,7,9
LÁGALEITI 1-3

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Helgi
Fasteignasali
780 2700 

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

 Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019.

 Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða flísalögð.

 Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum.

 Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

 Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

 Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án gólfefna.



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 þvotta-
aðstaða innan íbúðar. Geymsluskúr fylgir.  Frábær eign á góðum stað. Inngangur er sér frá 
aflokuðu porti. Verð 41,9 millj.  

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

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. Verð 58,0 millj.  

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

Skólastígur 28, 340 Stykkishólmur. 
TVÆR SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR. GOTT VERÐ!

Hús á frábærum útsýnisstað í Stykkishólmi. Öll húseignin sem skiptist í dag í tvær 3ja her-
bergja íbúðir með sérinngangi: íbúðin niðri er 92,7 fm, íbúðin uppi 87,6 fm og bílskúrinn 24 
fm, samtals 204,3 fm. Parket og flísar á gólfum. Góð staðsetning og mikið útsýni. Mögulegt 
að kaupa saman eða í sitt hvoru lagi. Pantið tíma fyrir skoðun.  
Verð 39,9 millj.

Skipholt 43, 105 Reykjavík, 
4RA HERBERGJA Á 1.HÆÐ. 

Skipholt 43, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð til vinstri. Íbúðin er 106,9 fm ásamt 6,4 fm 
geymslu í kjallara, samtals 113,3 fm. Þrjú svefnherbergi. Parket, flísar og dúkur á gólfum. 
Stórt eldhús. Þvottahús innan íbúðar. Húsið var viðgert og málað í su mar. Gott innra 
skipulag. Laus við kaupsamning. Verð 44,5 millj.  

Opið hús þriðjudaginn 27. nóvember kl. 16:15-17:00, verið velkomin.

Laugarnesvegur 64, 105 Rvk., 
2JA HERBERGJA. 

Góð 2ja herbergja ca. 48. fm íbúð í litlu fjölbýlishúsi á 2. hæð. Íbúðin skiptist í svefnher-
bergi, stofu, eldhús og baðherbergi m/baðkari. Svalir frá stofu í suðaustur. Hverfið er 
einstaklega gott, stutt í íþróttaasðstöu og alla þjónustu.  
Mjög góð fyrstu kaup eða sem fjárfesting til útleigu.  
GOTT VERÐ 26,9 millj. 

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

OPIÐ HÚS

Reykjavík
101-103-104-105-107-108
- Vantar einstaklingsíbúðir og 2ja herbergja íbúðir á 

bilinu 20-35 millj á skrá fyrir áhugasama kaupendur

Reykjavík og nágrenni
- Vantar einbýlishús, raðhús og parhús á bilinu
 80-200 millj á skrá. Mikil eftirspurn.

Hafnarfjörður og Suðurnes
- Vantar minni sérbýli á bilinu 60-90 millj. á skrá 

ásamt 2ja-3ja herbergja íbúðum á bilinu 20-35 millj.

Óskum eftir

Kjöreign er með til sölu nýjar 3ja herbergja íbúðir frá 118 – 135 fm ásamt 
stæðum í bílageymslu.
Og 2ja herbergja 91 fm íbúðir án stæðis í bílageymslu.

Íbúðirnar eru fullfrágengnar með ísskáp og uppþvottavél og verða  
afhentar við undirritun kaupsamnings.
Verð frá 45 – 63 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Boðaþing 18 – 20 í Kópavogi
Örfáar íbúðir eftir.

Opið hús mánudaginn 26, nóv. frá kl. 17:00 – 18:00

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Valhúsabraut - Seltjarnarnes
Fasteignamarkaðurinn ehf. kynnir í einkasölu 
eitt glæsilegasta einbýlishús landsins.
Eignin, sem er um 490 fermetrar að stærð, er 
byggð árið 2013 og eru öll byggingarefni
af vönduðustu fáanlegu gerð.  Gólfhitakerfi er í 
húsinu og fullkomið hússtjórnarkerfi.

Allar innréttingar og innihurðir eru sérsmíðaðar 
og úr tekki og eru innihurðir 2,7
metrar á hæð. 

Eignin samanstendur m.a. af glæsilegum stórum 
stofum með stórum arni og 
útgengi á þaksvalir með óviðjafnanlegu útsýni, 
stórt og vandað eldhús með útgengi á þaksvalir,
tvær svítur með baðherbergjum og fataher-
bergjum innaf, tvö barnaherbergi, sjónvarpsstofu, 
innbyggðum bílskúr o.fl.  

Lóðin, sem er 820 fermetrar að stærð, er mjög 
glæsileg, fullfrágengin með miklum steyptum 
skjólveggjum og heitum potti er nánast viðhalds-
laus og hiti er í stórum hluta af stéttum og í 
innkeyrslu. 

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur  
Th. Jónsson, lögg. fasteignasali, í netfanginu
gtj@fastmark.is eða í síma 570-4500. 



Birkimelur 10 - 107 Reykjavík
3ja herbergja útsýnisíbúð í góðu húsi
Björt 3ja herbergja íbúð með fallegu útsýni í 
góðu fjölbýlishúsi við Birkimel 10 í Vesturbæ-
num. Íbúðin skiptist í forstofu/hol sem tengir
saman rými íbúðarinnar, rúmgóða setustofa
með útgengi á svalir og fallegu útsýni, tvö
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi. Frábær
staðsetning alveg við Háskóla Íslands - göngufæri við miðborgina. Verð 43,5 millj.

Nóatún 28 - 105 Reykjavík 
Falleg 4ja herbergja íbúð á góðum stað
miðsvæðis í Reykjavík, (efst í Nóatúni, alveg
við Lönguhlíð og Háteigskirkju. Íbúðin var nær
öll endurnýjuð að innan fyrir 5 árum, þ.m.t.
baðherbergi, eldhús, gólfefni. íbúðin skiptist
í forstofu/hol, endurnýjað eldhús, uppgert
baðherbergi, samliggjandi bjartar setustofa og
borðstofa, rúmgott hjónaherbergi, barnaherbergi með fataskápum.
Verð 43,7 millj.  

Austurströnd 4 - 170 Seltjarnarnes
Opið hús þriðjudag 17:00 til 17:30
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. (85,6 
fm) íbúð á 6. hæð með miklu útsýni og stæði í 
bílageymslu í lyftuhúsi á Seltjarnarnesi. Íbúðin 
getur verið laus fljótlega. Eignin skiptist í forstofu 
með fataskápum, eldhús með endurnýjaðri 
innréttingu, samliggjandi stofa/borðstofa, hjóna-
herb. með fataskápum, barnaherb. með fataskáp, endurnýjað baðherb., glæsilegt 
útsýni til fjalla og sjávar. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Verð 47 millj.

Klapparstígur 29 - 101 Reykjavík
6 herb. íbúðar eða skrifstofuhúsnæði 
í miðbænum. Glæsileg íbúðar/skrifstofuhæð 
samtals 189,7 fm á Klapparstíg 29 í miðborg 
Reykjavíkur. Eignin skiptist í hol/gang sem tengir 
saman rými eignarinnar. Þrjár stórar samliggjan-
di stofur á vinstri hönd. Eldhús með geymslu inn 
af og útgengi á svalir. Þrjú góð herb./skrifstofur 
á hægri hönd. Baðherb. með glugga. Íbúðin hefur haldið upprunalegu skipulagi og 
útliti. Glæsileg eign með mikla möguleika í miðborginni. Verð 93 millj.

Akurgerði 37 - 108 Reykjavík
Opið hús mánudag 16:30 til 17:30
Fallegt og vel skipulagt parhús á tveimur
hæðum við Akurgerði. Eignin skiptist neðri
hæð: forstofa, setustofa/borðstofa, eldhús,
þvottahús/gestasalerni. Á efri hæð hússins
er baðherbergi, hjónaherbergi, tvö rúmgóð
barnaherbergi. Bakgarður er skjólgóður, hel-
lulagður og tyrfður að hluta. Geymsluskúr ca. 10 fm í bakgarðinum fylgir eigninni.
Eignin er með bílskúrsrétti. Verð 57,5 millj.

Vesturgata 17a - 101 Reykjavík
Falleg og björt 2ja herbergja íbúð í reisulegu
steinhúsi við Vesturgötu í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, eldhús, baðher-
bergi með sturtu, rúmgóða setustofu, svefn-
herbergi. Húsfélagið leigir út íbúðarherbergi
á efstu hæð hússins sem er jafnramt með
aðgengi að salerni og eldhúsi. Leigutekjur ren-
na í hússjóð. Falleg og vel staðsett íbúð í miðborginni. Stutt í alla helstu verslun og
þjónustu. Verð 31,9 millj.
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

Ólafur Már
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg
Ágústsdóttir,
skrifstofa

íSími
568 2444

Sími
568 2444

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Til sölu reisulegt 302 fm einbýlishús á tveimur hæðum á einum mesta útsýnis-
stað í borginni. Húsið skiptist m.a. stórt eldhús með borðkrók,  rúmgóða stofu 
og borðstofu, 5 svefnherbergi, stórt vinnurými, 2 baðherbergi auk snyrtingar. 
Tvöfaldur innbyggður bílskúr og bílastæði fyrir utan húsið fyrir 4-5 bíla. Stór 
verönd. Frábært útsýni yfir borgina og sundin. Verð kr. 92 millj.

BAUGHÚS FRÁBÆRT ÚTSÝNI
Ingileifur Einarsson  - Löggiltur fasteignasali.

 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



www.hopkaup.is
Smáratorg 3, 201 Kópavogi  

samband@hopkaup.is SJÁÐU ÖLL CYBER MONDAY TILBOÐIN Á WWW.HÓPKAUP.IS

30 mínútna vöðvabólgunudd hjá

Heilsudrekanum.
Áður 6.900 kr.

2.760 kr.
Tælenskt kvöldverðarhlaðborð á Rakang.

Áður 2.800 kr.

999 kr.

Gisting fyrir tvo ásamt morgunverði

á Hótel Borealis.

Áður 26.000 kr.

9.999 kr.

Sjónmæling og gler frá Pro Optik.

Áður 22.800 kr.

6.840 kr.

Rafbækurnar vinsælu um mataræði

eftir Gunnar Má.

Áður 4.900 kr.

490 kr.
Leikfangabíll sem eltir strik sem börnin teikna.

Áður 3.990 kr.

1.199 kr.

AÐEINS Í
24 TÍMA

60%
64%

70%

Áður 6.900 kr.

62%

Áður 2.800 kr.

90%

Áður 22.800 kr.

70%

Lægsti afslátturinn á Cyber Monday tilboðunum er 60%! 



Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

FORD TRANSIT ‘11 - JUMBO 
TIL SÖLU.

Langur, Háþekja, Diesel, ek. aðeins 
99 Þ. Km. Stór og glæsilegur með 
mikla möguleika. Verð aðeins 2.650 
m. kr. Vel með farinn dekurbíll. S. 
868-3144

EÐALBÍLL TIL SÖLU.
Mercedes - Bens Vito 116 Bluetec 
- 9 manna með bílstjórasæti, 
leðurklædd sæti og aukabúnaður 
ledljós í toppi inní bílnum aftaní 
. Eðaleintak af bíl hentar vel fyrir 
stóra fjölskyldu. Hliðarhurðar aftaní 
opnast á báðum hliðum. TILBOÐ 
Uppl. í s. 775 6080

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

Þjónusta

 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

Smiðir geta bætt sig verkefnum. 
Uppl. í s. 783 6006

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.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

RENNUHREINSUN
Ertu búin að láta hreinsa 
rennurnar fyrir veturinn?
Forðastu raka, myglu og 

vatnsskemmdir.
rennuhreinsun.is

s. 783-0091

 Til sölu

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

GÓLFSLÍPIVÉL
TIL SÖLU sem n&yacute; tveggja 
skrúfu gólfslípivél me&eth; 
sæti. Vélin er keyr&eth; 26 tíma. 
Úrvalstæki hér á fer&eth;. Uppl. í 
s.775 6080

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.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 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

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNARHÚSNÆÐI-
ATVINNUHÚSNÆÐI

Til leigu 170,5 fm húsnæði á 
götuhæð, Bolholti 4. Næsta hús 

fyrir aftan Skeljung Laugavegi 180.
Stórir gluggar, ný málað, góð 
lýsing og yfir 40 ljóskastarar í 

loftum.
Laust strax. Uppl. Ragnar  

s:893-8166 eða  
grensas@gmail.com

 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

Atvinna

 Atvinna í boði

MÚR OG FLÍSAR EHF
óska eftir að ráða múrara og 
verkamenn til starfa næg vinna í 
boði. Íslenskukunnátta æskileg. S. 
8972681 Ásgeir

100x70x85
Einnig 120 - 140 

100x70x85
Einnig 120 - 140 - 160 

60x70x95
Einnig 70 - 80 - 100 - 120

Ítölsk stál vinnuborð með 
eða án handlaugar

Ryðfrýtt burstað stál  Hillur að 

neðan Stillanlegir fætur   

Auðvelt að setja saman  

Frístandandi vinnuborð
5

1
6

8
  

#

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

Ryðfrí stál 
vinnuborð fyrir
atvinnueldhús

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

SKIPULAGSBREYTING
Auglýsing vegna skilmálabreytinga deiliskipulags Skarðshlíðar 2. áfanga er endurtekin
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 26. júní 2018 breytingar, skv. 1. mgr. 
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, á skilmálum deiliskipulags Skarðshlíðar 2. áfanga. 

Breytingar skilmálanna snúa að gólfkóta einbýlishúss við Hádegisskarð 11 og parhúsa við Hádegisskarð nr. 3-5, 7-9 og 13-15. 
Vikmörk frá uppgefnum hæðarkóta er tilgreindur í kafla 4.2. Gerð er breyting á töflu í kafla 4.3, bætt er við heimild til að nýta 
hæðarmun í landi í kafla 4.9 og í kafla 5.1. er bætt inn ákvæði er snertir þakrennur. Breytt lega göngubrautar við Hádegisskarð.  
Að öðru leiti haldast skilmálar óbreyttir. 

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu að Norðurhellu 2, frá 
26.11.2018 – 07.01.2018. Hægt er að skoða  breytingatillöguna á vef Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is. Nánari 
upplýsingar eru veittar hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu.  Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að 
gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi 
síðar en 7. janúar 2018. 

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Mark Hughes hefur oft virst ráðalaus á hliðarlínunni á leikjum Southampton undanfarnar vikur. NORDICPHOTOS/GETTY

Það eru allir búnir 

að fá nóg af þessu 

gengi. Stuðningsmenn 

liðs ins þurfa enn og aftur að 

sjá okkur spila vel en ná ekki 

úrslitunum og það er liðinu 

dýrkeypt þessa dagana.

Mark Hughes

Hreinar hendur 
með nýjum Voltaren Gel 
nuddhaus

3. BERA Á1. RJÚFA 2. TOGA

NÝTT

Voltaren 11,6 mg/g . Inniheldur díklófenaktvíetg/g hlaup. Inniheldur díklófenaktvíetetýlamín. Staðbundnir bólgukvillatýlamín. Staðbundnir bólgukvillalarar. Lesið vandlegaLesið vandlega upplýsingagar á umbúðum og 
fylgiseðli fyrir notkufylgis kun lyfsins. Leitið til læknis eða lylyfjafræðings sé þörf á frekari upppplýsingum um áhættu og aukavkaverkanir. 

fyrir horn undir lok síðasta tímabils. 
Sigur gegn Swansea í 37. umferð 
sendi Swansea niður og bjargaði 
Dýrlingunum. 

Í upphafi þessa tímabils hefur 
slakt gengi liðsins haldið áfram og 
fór Southampton niður í fallsæti 
með sigri Huddersfield um helgina. 
Aðeins markatalan heldur þeim frá 
því að vera í neðsta sæti deildarinn-
ar  og leikjadagskráin fram undan er 
ekki Southampton í hag. Í næstu níu 
leikjum mæta Dýrlingarnir meðal 
annars Manchester-liðunum tveim-
ur, Tottenham, Arsenal og Chelsea, 
en eiga einnig leiki gegn Cardiff og 
Huddersfield þar sem Dýrlingarnir 
einfaldlega verða að taka þrjú stig.

Hughes hefur áður verið í þessari 
stöðu, honum tókst að bjarga QPR 
fyrir horn en eftir slakt gengi var 
honum sparkað stuttu fyrir jóla-
törnina 2012. Þrátt fyrir það virðist 
Hughes vera nokkuð brattur og 
bjartsýnn á að hann geti snúið gengi 
liðsins við. 

„Þetta var allt eftir bókinni og 
ekkert kom okkur á óvart. Það eru 
allir búnir að fá nóg af þessu gengi. 
Stuðningsmenn liðsins þurfa enn 
og aftur að sjá okkur spila vel en ná 
ekki úrslitunum og það er liðinu 
dýrkeypt þessa dagana. Þetta eru 
fimm eða sex leikir í vetur sem við 
erum betri aðilinn en fáum ekkert 
út úr því,“ sagði Hughes og bætti við:

„Það verða alltaf einhverjir sem 
efast um framtíð manns sem knatt-
spyrnustjóra. Ég get ekki breytt því, 
þegar úrslitin eru á þennan veginn 
verður fólk pirrað. Það getur verið 
svolítið óréttlátt, því að fólk ein-
blínir þá á neikvæðu hliðina og 
sér hlutina ekki út frá réttu sjónar-
horni. Ég hef verið í þessari stöðu 
áður, þetta er heimur knattspyrnu-
stjórans og þetta truflar mig ekki. Ég 
verð bara að einbeita mér að því að 
leysa vandamálið og fara að sækja 
stig og ég hef trú á þessum hóp. Við 
munum snúa þessu gengi við og 
klífa töfluna.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

HANDBOLTI B-lið íslenska kvenna-
landsliðsins tapaði þeim fyrri og 
gerði jafntefli í síðari leiknum gegn 
færeyska landsliðinu undir stjórn 
Ágústs Jóhannssonar í æfingarleik 
um helgina. Voru þetta fyrstu leikir 
færeyska landsliðsins eftir að Ágúst 
tók við liðinu.

Í fyrri leik liðanna á laugardaginn 
leiddu gestirnir með þremur mörk-
um í hálfleik og juku sífellt forskotið 
í seinni hálfleik í átta marka sigri, 
25-17 fyrir Færeyjar.

Þegar liðin mættust á ný í gær var 
íslenska liðið aftur þremur mörkum 
undir í hálfleik en náði að komast 
inn í leikinn á ný með öflugum 
varnarleik.

Íslenska liðið jafnaði metin af 
vítalínunni með síðasta kasti leiks-
ins í gær og var lokastaðan 21-21 
eftir öflugan seinni hálfleik. – kpt

Jafntefli í seinni 
leiknum gegn 
Færeyjum

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Ásdís Hjálms-
dóttir, spjótkastari úr Ármanni, og 
Guðni Valur Guðnason, kringlu-
kastari úr ÍR, voru valin frjáls-
íþróttafólk ársins á uppskeruhátíð 
FRÍ um helgina.

Ásdís hefur verið ofarlega á 
heimslistanum í spjótkasti í mörg ár 
og hefur keppt á fjölmörgum stór-
mótum, síðast á EM í Berlín í sumar 
þrátt fyrir að hafa verið að glíma við 
erfið meiðsli. 

Kringlukastarinn Guðni Valur 
var valinn frjálsíþróttakarl ársins 
árið 2018 eftir að hafa keppt á EM 
í sumar. Þar átti hann stigahæsta 
afrek ársins samkvæmt stigatöflu 
IAAF.

Spretthlauparinn Guðbjörg Jóna 
Bjarnadóttir úr ÍR var sigursæl á 
verðlaunahátíðinni. Guðbjörg fékk 
Jónsbikarinn fyrir besta sprett-
hlaupsafrekið, viðurkenningu fyrir 
óvæntasta afrekið, var valin stúlka 
ársins 20 ára og yngri og  einnig 
valin mikilvægasta frjálsíþrótta-
kona ársins. – kpt

Ásdís og Guðni 
valin best 

Ásdís átti gott ár þrátt fyrir baráttu 
við meiðsli. NORDICPHOTOS/GETTY 

S P O R T  ∙   F R É T T A B L A Ð I ÐS P O R T  ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 17M Á N U D A G U R   2 6 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 8



Gangi allt að óskum mun 
InSight, geimfar Banda-
rísku geimvísindastofn-
unarinnar NASA, lenda 
á plánetunni Mars í dag 
eftir sex mánaða ferða-

lag. Þetta verður fyrsti leiðangur NASA 
til rauðu plánetunnar síðan geimfarið 
Curiosity lenti þar í ágúst árið 2012.

Áður en InSight lendir á Mars þurfa 
vísindamenn á jörðu niðri að gera nauð-
synlegar leiðréttingar á stefnu geimfars-
ins áður en það brýtur sér leið í gegnum 
örþunnan lofthjúp plánetunnar. Í kjöl-
farið fer geimfarið í gegnum flókna lend-
ingarfasa en á endanum mun InSight 
lenda mjúklega á svæði sem nefnist 
Elysium Planitia og hefja fljótlega upp 
úr því vísindavinnu sína.

„Það er meira en áratugur liðinn síðan 
við hófum þetta verkefni, og í raun er 
mun lengra síðan ég fékk hugmyndina 
að InSight,“ segir Bruce Banerdt, yfir-
maður leiðangursins. „En við verðum 
að vera þolinmóð eftir að InSight hefur 
lent á Mars, því að það mun taka tíma 
að fá niðurstöður úr fyrstu mælingum.“

Nokkrum dögum eftir lendingu, þegar 
öll kerfi hafa verið yfirfarin og fyrstu 
ljósmyndirnar hafa verið teknar, mun 
InSight koma þremur rannsóknartækj-
um fyrir á yfirborði plánetunnar. Þar á 
meðal er afar næmur jarðskjálftamælir 
sem mun hlusta eftir jarðskjálftum og 
hitamælir sem mun mæla hitastig neðri 
jarðlaga.

Markmið InSight er að varpa ítarlegra 
ljósi á þá ferla og aðstæður sem leiddu 
til myndunar hinna klettóttu pláneta í 
innra sólkerfinu; Merkúríusar, Venusar, 
Jarðarinnar, Tunglsins og Mars. Nauð-
synlegt er að svara spurningunni um það 
hvernig Mars myndaðist og því vonast 
vísindamenn til þess að InSight, með 
sínum hárnákvæmu mælitækjum, muni 
geta sýnt fram á samsetningu og virkni 
kjarna, möttuls og jarðskorpu Mars.

Í dag verður reynt að lenda 
geimfarinu InSight á Mars

InSight-geimfarið mun brjóta sér leið í gegnun lofthjúp Mars í dag. 

InSight-geimfarið lýkur sex mánaða ferðalagi sínu í dag. Um er að ræða fyrsta leiðangur NASA til Mars síðan 2012. MYNDIR/NASA

Rýnt verður í innri jarðfræði Mars og rannsóknartækjum komið fyrir. 

Merkisatburðir
399 Sirikíus páfi deyr.
783 Adosinda, drottningu Asturias, er haldið í gíslingu í 
klaustri til að koma í veg fyrir að ætt hennar taki konungs-
stólinn aftur af valdaræningjanum Mauregatus.
1594 Tilskipun er gefin út um að Grallarinn, messusöngbók 
Guðbrands Þorlákssonar Hólabiskups, skuli notuð í báðum 
biskupsdæmum.
1778 James Cook verður fyrsti Evrópumaðurinn til að 
heimsækja Maui.
1789 Fyrsti opinberi þakkargjörðarhátíðardagurinn fer 
fram í Bandaríkjunum eftir tilskipun George Washington 
forseta.
1825 Háskólanemar stofna Kappa Alpha Society, fyrsta 
bandaríska háskólabræðralagið, í Union-háskóla í Schen-
ectady í New York.
1917 Bandaríska íshokkídeildin, NHL, er stofnuð.
1918 Svartfellska þingið samþykkir innlimun í Serbíu.
1922 Howard Carter og Carnarvon lávarður verða fyrstu 
mennirnir í rúm 3.000 ár til að ganga inn í grafhýsi Tútank-
amons faraós.
1942 Kvikmyndin Casablanca er frumsýnd í New York.
1981 Dagblaðið og Vísir sameinast og verða DV.
1981 Skemmtistaðurinn Broadway við Álfabakka opnaður.
1993 Leikritið Skilaboðaskjóðan frumsýnt í Þjóðleikhúsinu.
2000 Katherine Harris, þá innanríkisráðherra Flórída, lýsir 
George W. Bush sigurvegara forsetakosninga í ríkinu.
2003 Síðasta flug Concorde-flugvélarinnar.

Fjögurra daga árásahrina pakistönsku hryðjuverkasamtakanna 
Lashkar-e-Taiba á indversku borgina Mumbai hófst á þessum 
degi fyrir fjórum árum. Þegar hrinan var yfirstaðin lágu 166 
í valnum og 308 voru særðir. Einungis tíu skæruliðar höfðu 
þannig lamandi áhrif á milljónaborg í tugi klukkustunda.

Eftir annan dag árásahrinunnar ræddi Fréttablaðið við 
íslenska konu, Esther Ágústu Berg, sem var stödd á Marriott-
hótelinu í Mumbai skömmu áður en skotum var hleypt af fyrir 
utan. Útgöngubann var þá í gildi. „Hún segir flesta halda sig 
inni við, og sjálf hafi hún haldið sig heima eftir að hún heyrði 
fréttirnar. „Það er hræðsla í fólki,“ segir Ágústa,“ sagði í Frétta-
blaðinu.

Að lokinni árásahrinunni sagði í umfjöllun Fréttablaðsins 
þann 30. nóvember: „Umsátri hryðjuverkamanna í Mumbai 
lauk í gær þegar sérsveitarmenn drápu síðustu þrjá árásar-
mennina er hírðust í logandi lúxushóteli.“

Ráðherrar sögðu af sér vegna árásanna en almenningur var 
ósáttur við bæði viðbrögðin og að ekki hefði verið komið í 
veg fyrir árásirnar. Ýmsir voru handteknir og sakfelldir vegna 
árásanna og Ajmal Kasab, eini skæruliðinn sem lögregla náði á 
lífi, var hengdur fyrir glæpi sína.

Fréttablaðið fjallaði í apríl fyrr á árinu um að Hafiz Saeed, 
maðurinn sem er sagður hafa staðið á bakvið hryðjuverka-
árásirnar færi fyrir flokknum Milli Muslim League sem ætlaði í 
þingframboð. Flokkurinn fékk hins vegar ekki skráningu og var 
Saeed sjálfur ekki í framboði. Ýmsir aðrir félagar Saeeds fóru 
þó í framboð samkvæmt pakistönskum miðlum. – þea
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Hryðjuverkaárásir á Mumbai

Um leið mun InSight-leiðangurinn 
skera úr um það hvort jarðskjálftar eigi 
sér yfir höfuð stað á Mars. Með gögnum 
frá InSight verður að líkindum hægt að 
áætla hvort kjarni Mars er fljótandi eða í 
föstu formi og hversu stór hann er.

„Við höfum rannsakað Mars úr lofti og 
af yfirborðinu frá árinu 1954 og í leiðinni 
höfum við öðlast þekkingu á veðurfari 
plánetunnar, andrúmslofti hennar og 
ýmsum jarðfræðilegum fyrirbærum á 
yfirborði hennar,“ segir Lori Glaze, einn 
af stjórnendum leiðangursins. „Núna 
munum við loks fá tækifæri til að kynn-
ast því sem gengur á undir yfirborðinu 
og læra meira um þennan nágranna 
okkar.“ kjartanh@frettabladid.is

Geimfarið InSight lýkur sex 
mánaða ferðalagi sínu til 
Mars í dag. Það sem tekur 
við verður söguleg vísinda-
vinna sem mun varpa ljósi 
á uppruna rauðu plánet-
unnar.

Markmið InSight er að varpa 

ítarlegra ljósi á þá ferla og 

aðstæður sem leiddu til mynd-

unar hinna klettóttu pláneta í 

innra sólkerfinu. 
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-10%-10%-10%
-15%-15%-15%

-20%-20%
-20%-20%
-30%-30%

AFSLÆTTI10-30% AÐEINS Í DAG

ALLAR VÖRUR Í NETVERSLUN Á



LÁRÉTT
1. brotsjór 
5. skaði 
6. tveir eins 
8. áskrift 
10. tveir eins 
11. lífsandi 
12. málhelti 
13. leysir 
15. orka 
17. fiskur

LÓÐRÉTT
1. verksmiðja 
2. kk nafn 
3. afglapi 
4. borga 
7. mótmæli 
9. larfar 
12. hugga 
14. hald 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. skafl, 5. tap, 6. aa, 8. áritun, 10. ll, 11. önd, 
12. stam, 13. eter, 15. rafafl, 17. karfi.
LÓÐRÉTT: 1. stálver, 2. karl, 3. api, 4. launa, 7. and-
mæli, 9. tötrar, 12. sefa, 14. tak, 16. ff.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Fabiano Caruana (2.832) átti leik 
gegn Magnúsi Carlsen (2.835) 
í elleftu og næstsíðustu skák 
heimsmeistaraeinvígis þeirra í 
Lundúnum. 

16...Rg4! 17. Rxe7 Hxe7 18. 
He2 Re5  19. Bf4 Rxd3 20. 
Hxd3 Hd7. Þótt þeir hafi teflt 
töluvert til viðbótar voru úr-
slitin fyrir löngu ráðin. Staðan er 
5½-5½. Lokaskák einvígisins fer 
fram í dag. Verði þá líka jafntefli 
tefla þeir til þrautar á miðviku-
daginn með at- og hraðskák.  
www.skak.is: Allt um HM-ein-
vígið. 

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

Austlæg eða 
breytileg átt 3-8 
m/s. Stöku skúrir 
eða él um sunn-
anvert landið en 
áfram léttskýjað 
norðan til. Frost 
yfirleitt 0 til 6 
stig, kaldast í inn-
sveitum norðan-
lands, en 0 til 4 
stiga hiti sunnan 
og vestanlands.

Mánudagur

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

í Fríkirkjunni í Reykjavíkí F ík k íí R k íkkFFFF kkk

Helg eru jól
Jólatónleikar til styrktar Kvenlækningadeild 21A, 

fimmtudaginn 6. desember kl. 12

Flytjendur: 
Valgerður Guðnadóttir, sópran 

Nathalía Druzin Halldórsdóttir, mezzosópran
Lilja Eggertsdóttir, píanóleikari og stjórnandi
Kvennakórinn Concordia ásamt hljómsveit

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

Komið í  
allar helstu 
verslanir

Íslenskt 
tískutímarit

O o o o o g það er komið 
að þessu tímabili...

Gamlar minningar Nýr raunveruleiki Oj!

Pabbi... 
ættum við 
að fá okkur 

hund?

Við eigum 
hund, 

Ég meina... 
alvöru hund.

Genin seg ja 78%  
Það er close enough.
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draumaverslun föndrarans

gleðileg jólSkapaðu
Aðventan er á næsta leiti, nýttu tækifærið og skapaðu 

notalega jólastemningu á betra verði í dag.

50%
AF VÖLDUM VÖRUM

25%
AF ÖLLUM ÖÐRUM VÖRUM

Frí heimsending í netverslun ef verslað er fyrir 2.000 krónur eða meira. 
Tilboðin gilda í dag eða á meðan birgðir endast.

Smáralind



Juliusz (POLISH W//WW ENG SUB) .................... 17:45

Erfingjarnir//The Heiresses (ICE SUB) ..18:00

Hinn seki // The Guilty (ICE SUB)..... 18:00

Erfingjarnir//The Heiresses (ENG SUB)20:00

Kalt stríð // Cold War (ENG SUB) .... 20:00

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

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

Mæri // Border (ICE SUB) .................... 22:00

Hinn seki // The Guilty (ENG SUB) ... 22:00

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

www.stjornugris.is

Stjörnugrís er eini íslenski framleiðandinn sem framleiðir eingöngu úr íslensku grísakjöti. 
Þú finnur vörurnar frá Stjörnugrís í öllum betri matvöruverslunum um land allt.

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

26. NÓVEMBER 2018
Viðburðir

Hvað?  Fullveldið í hættu? 
Hvenær?  17.00
Hvar?  Norræna húsinu
Hefur fullveldi Íslands einhvern 
tíma verið verulega skert síðan 
1918? Er hætta á að Ísland glati 
fullveldinu í hendur ESB? Hvaða 
áhrif hefur það á fullveldið ef hluti 
valdheimilda ríkisins er framseldur 
annað? Um þetta verður rætt á 
fundi í Norræna húsinu 26. nóvem-
ber kl. 17.00–18.15. Framsögumenn 
á fundinum eru Silja Bára Ómars-
dóttir, dósent í stjórnmálafræði, 
Finnur Magnússon, lögmaður og 
aðjúnkt í lögfræði, Kristrún Heimis-
dóttir lögfræðingur og Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir alþingis-
maður. Fundarstjóri er Guðmundur 
Magnússon, blaðamaður.

Hvað?  Walk In
Hvenær?  13.00
Hvar?  Skinnlist tattoostofa, Brautar-
holti
Verðum með Walk In hvern 
sunnudag og mánudag fram að 
jólafríi. Fyrstur kemur, fyrstur fær! 
10 þúsund kr. fyrir max 30 mínút-
ur. Verðum með kaffi, safa og léttar 
veitingar á meðan á bið stendur.

Hvað?  Fyrirlestur um netfíkn
Hvenær?  20.00
Hvar?  Ásvöllum 22, Hafnarfirði
Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðingur 
ætlar að fræða okkur foreldra 
um hættur netsins með sérstaka 
áherslu á svokallaða „netfíkn“ en 
rannsóknir benda til að u.þ.b. 12% 
reglulegra netnotenda eigi á hættu 
að ánetjast netinu. Börn og ungl-
ingar eru sérstaklega útsett fyrir 
þessum vanda og því mikilvægt 
að foreldrar skilji vandann og viti 
hvað sé best að gera í málinu.

Hvað?  Fullveldi Íslands í 100 ár: Hug-
sjón og reynd
Hvenær?  17.00
Hvar?  Norræna húsinu
Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, 
Sögufélag og Háskólinn í Reykjavík 
efna til fundaraðar í nóvember 
með yfirskriftinni Fullveldi Íslands 
í 100 ár: Hugsjón og reynd. Til-
gangur fundanna er að taka til 
umræðu fullveldishugmyndina í 
íslenskum stjórnmálum, þýðingu 
fullveldis fyrir samfélagsþróun á 
Íslandi og spurninguna um hvort 
þrengt hafi verið að fullveldi 
Íslands á síðustu áratugum. Funda-
röðin tengist útgáfu bókarinnar 
Frjálst og fullvalda ríki: Ísland 
1918-2018 sem kom út 8. nóvem-
ber. Sögufélag gefur bókina út í 
samstarfi við Afmælisnefnd ald-
arafmælis sjálfstæðis og fullveldis 
Íslands. Í henni eru 10 greinar eftir 
13 höfunda, lögfræðinga, sagn-
fræðinga og stjórnmálafræðinga 
sem skoða fullveldið frá ólíkum 
fræðilegum sjónarhornum.

Hvað?  Vestan sagnakveld
Hvenær?  20.00
Hvar?  Café Catalina, Hamraborg
Vestrin tvö, Vestfirðir og Vestur-
land, sameinast í bókmenntunum. 
Vestan höfundar mæta og lesa úr 
verkum sínum. Einnig verður lesið 
úr tveimur brakandi nýjum alvest-
firskum bókverkum. Frítt inn og 
að sjálfsögðu hægt að gera jólainn-

kaupin öll á einu bretti og fá meira 
að segja áritun. Búast má við frá-
bærum bókatilboðum. Gaman er 
að geta þess að læknir verður á 
staðnum sem mun sjá um að allt 
fari einstaklega heilsu- og bók-
menntalega fram. Já, það er enginn 
annar en doktor Lýður Árnason 
sem er kynnir vestan kveldsins.

Hvað?  Sögur og ljóð á Norðurbakk-
anum. Lesið upp úr nýjum bókum
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norðurbakkanum, Hafnarfirði
Lesið upp úr nýjum bókum á 
Norðurbakkanum. Rithöfundarnir 
Ragnar Helgi Ólafsson, Eva Rún 
Snorradóttir, Eygló Jónsdóttir 
og Kristian Guttesen lesa upp úr 
nýjum bókum sínum. Eyrún Ósk 
Jónsdóttir er kynnir.

Hvað?  Salsa dagur
Hvenær?  21.00
Hvar?  Pablo discobar, Veltusundi
Mánudagar eru Salsa dagar á Pablo 
Discobar. Dj Javi Valiño salsa-
meistari Íslands kennir salsa í 
kvöld kl. 21.00.

Sýningar
Hvað?  Áfram streymir
Hvenær?  12.00
Hvar?  Listasal 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, Skólavörðustíg
Ljósmyndasýning Brynjólfs Helga-
sonar á Mokka stendur yfir til 28. 
nóvember næstkomandi.

Hvað?  SV.art á Handverk og hönnun í 
Ráðhúsi Reykjavíkur
Hvenær?  11.00
Hvar?  Ráðhúsi Reykjavíkur
Verið velkomin að kíkja á SV.art 
á Handverk og hönnun í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

Tónlist
Hvað?  Kórperlur Arvo Pärt í Breið-
holtskirkju
Hvenær?  20.00
Hvar?  Breiðholtskirkju
Áhrifarík tónlist eistneska tón-
skáldsins Arvo Pärt hljómar á 
tónleikum tónlistardeildar LHÍ 
sem fram fara í Breiðholtskirkju, 
mánudagskvöldið 26. nóvember 
klukkan 20. Þar mun Kór tón-
listardeildar LHÍ undir stjórn 
Sigurður Halldórssonar, flytja tvö 
af tónverkum Pärt auk þess sem 
kórinn flytur þætti úr Sálumessu 
(Requiem) eftir franska tónskáldið 
Gabriel Fauré.

Fullveldið verður til umræðu í Norræna húsinu í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Mánudaginn 26. nóvember

SJÁUMST Á NETINU :)
FULLT AF ÓMÓTSTÆÐILEGUM TILBOÐUM

Stafrænn
mánudagur



SSSSStttttartup TTToooouuuurrrrriiiiissssmmmmm  eeeeerrrrr  vvvvviiiððððsssssskkkkkiiiiippppttaahhhhrrraaaaaðððððaaaalllllllll sssseeeeemmmmm sssséééérrrrsssnnniiiðððððiiiinnnnnnnn 
eeeerr aaððð þþörfffuuuummm nnnnnýýýýýrrrrrrrrraaaaa fffffyyyyyrrrriiiiirrrttttææækkkjjjaa  ááá  ssvviiððii ffeerrððððaaþþþjjjjóóóóónnnnuuuuussssstttttuuuuu.

VVVVVeeeerrrkkkkkeeeeeffffffnnnniinnnnuuuu eeeerrrr ææææættttlllllaaaaðððð aaaððð vveeeeiiittttaaaa  vvvviiiðððsssskkkkiiipppptttttaaaaahhhhhuuugggggmmmmyyyyynnnnddduuuummm 
fffffaaagggglleeeegggggaaaaa uunnnnndddddiirrsssssttttöööööðððuu ooogg hhhhhrrrraaaðððaaaa fffeeerrrllliiinnnuuu  fffrrráááá  þþþþvvvvííííí aaaðððð 
hhhhhuuuuggggmmmmyyynnnndddd kkkkvvvvvviiiiikkkknnnaaaarrrr þþþþþaaarrrr tttttiiilll vviiðððððsskkkiiiipppptttiii  ttttaaaakkkkaa aaaðððð bbbblllóóóómmmmssttrraa..

OOOOpppppiiiiiðððð eerr ffyyrriirrrr uuuummmmmsssssóóóóóókknniirr íííí hhhhrrrraaaaðððððaaalllliiinnnnnn ttiiillll 33.. ddeesseemmbbeerr 
áááá  wwwwwwwww..ssttaaaarrttttuuuuupppttoouurriissmm..iiiisss... 

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR Í 
VIÐSKIPTAHRAÐAL Á SVIÐI 
FERÐAÞJÓNUSTU





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

Kristján Már Unnarsson heimsækir Bjarnarfjörð á Ströndum. Í þessari 
litlu vin norðan Steingrímsfjarðar eru heitar laugar og gamli Klúkuskóli 
er orðinn að hóteli. Þar eru skógar-
bændur og ávaxtabændur, sveitin 
fékk nýlega malbik og ljósleiðara og 

KL. 19:30

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

sfjarðar eru heitar laugar og gamli Klúkuskóli 
ru skógar-
ur, sveitin 
sleiðara og 

á stod2.iiss

ð
skvöld

MAGNUM P.I.

Skemmtilegir framhaldsþættir þar 

spæjaraþáttum sem slógu rækilega 
í gegn á níunda áratugnum.

KL. 21:45

S.W.A.T.

Önnur þáttaröðin um liðsforingjann Daniel Harrelson sem er í sérsveit 
lögreglunnar í Los Angeles. Daniel og félagar vinna við að vernda 

gömlu vinanna.

KL. 22:25

MANIFEST

Bandaríkjunum lendir eftir óvenju 

farþegarnir upplifðu aðeins 

aðstandendur þeirra þá af þar sem 
það fannst hvorki tangur né tetur af 

KL. 21:00

GRAND DESIGNS 

Töff og framúrstefnulegir hönnuar-

stórkostlegum endurbótum á 
heimilum fólks.

KL. 20:10

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Friends 
07.50 The Middle 
08.15 The Mindy Project 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Great News 
10.05 Grand Designs 
11.00 Project Runway 
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 
19.25 Fréttayfirlit og veður
19.30 Um land allt  Kristján Már 
Unnarsson heimsækir Bjarnar-
fjörð á Ströndum. Í þessari litlu 
vin norðan Steingrímsfjarðar eru 
heitar laugar og gamli Klúku-
skóli er orðinn að hóteli. Þar eru 
skógarbændur og ávaxtabændur, 
sveitin fékk nýlega malbik og ljós-
leiðara og Bjarnfirðingar standa í 
húsbyggingum.
20.05 Grand Designs 
20.55 Manifest
21.40 Magnum P.I  Skemmti-
legir framhaldsþættir þar sem 
grín og hasar eru í fyrirrúmi 
enda byggðir á samnefndum 
spæjaraþáttum sem slógu ræki-
lega í gegn á níunda áratugnum. 
Thomas Magnum er fyrrverandi 
sérsveitarmaður í bandaríska 
sjóhernum en hefur sérhæft sig 
í öryggisgæslu og vinnur nú sem 
einkaspæjari á Hawaii. Þar lifir 
hann hinu ljúfa lífi ásamt góðum 
félögum sem aðstoða hann gjarn-
an við rannsókn mála. Oftar en 
ekki kemur hann sér þó í klandur 
og þarf að taka á honum stóra 
sínum til að komast úr erfiðum 
aðstæðum. Með aðalhlutverk fer 
hjartaknúsarinn Jay Hernandez.
22.25 S.W.A.T. 
23.10 60 Minutes 
23.55 Cardinal 
01.25 Outlander 
02.20 Gåsmamman 
03.05 Gåsmamman 
03.50 We Don't Belong Here 
05.20 Barry 
05.50 Crashing

19.10 Baby Daddy 
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 The Detour 
22.45 Stelpurnar 
23.10 Flash 
23.55 Schitt's Creek 
00.45 Friends 
01.10 Tónlist

11.20 Lost in Translation 
13.00 Eddie the Eagle 
14.45 Twister 
16.40 Lost in Translation 
18.20 Eddie the Eagle
20.05 Twister  Spennumynd frá 
1996 með Bill Paxton og Helen 
Hunt. Myndin fjallar um hjón sem 
eru vísindamenn á höttunum 
eftir sannleikanum um ský-
strokka. Öfugt við aðra þá mæta 
þau á staðinn þegar fréttist af 
strokkunum. Myndin er stór-
skemmtileg og frekar óvenjuleg 
vísindamynd.
22.00 Bernard og Doris 
23.45 Money Monster 
01.20 Kidnapping Mr. Heineken 
02.55 Bernard og Doris

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 
15.55 Úr Gullkistu RÚV: Inndjúpið 
16.40 Öldin hennar 
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 Dietrich og Garbo: Engillinn 
og gyðjan 
23.15 Leyndarmál Kísildalsins - 
Fyrri hluti 
00.10 Kastljós 
00.25 Menningin 
00.35 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 Læknirinn í eldhúsinu - 
ferðalag bragðlaukanna 
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 
00.55 CSI 
01.40 Instinct 
02.25 FBI 
03.10 Code Black 
03.55 The Chi 
04.45 Síminn + Spotify

09.00 Sanderson Farms Cham-
pionship 
12.05 PGA Highlights  
13.00 US Open  
15.05 Golfing World  
15.55 Ladies Scottish Open 
18.35 Dell Technologies Cham-
pionship 
21.55 PGA Highlights  
22.50 PGA Tour 2018 Special: Sto-
ries from PGA Tour 
23.40 Golfing World 

07.40 Leganes - Alaves 
09.20 Sevilla - Valladolid 
11.00 Wolves - Huddersfield 
12.40 Bournemouth - Arsenal 
14.20 New York Jets - New Eng-
land Patriots 
16.40 Tottenham - Chelsea 
18.20 Messan 
19.20 Football League Show 
19.50 Burnley - Newcastle 
22.00 Indianapolis Colts - Miami 
Dolphins

08.15 Aston Villa - Birmingham 
09.55 Napoli - Chievo 
11.35 Lazio - AC Milan 
13.15 Eibar - Real Madrid 
14.55 Breiðablik - Skallagrímur 
16.35 Stjarnan - ÍR 
18.05 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
18.30 Spænsku mörkin 
19.00 Haukar - ÍBV 
21.00 Seinni bylgjan 
22.30 Keflavík - Snæfell

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 
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 
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 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.54 Pingu 
19.00  Ástríkur á Ólympíuleik-

unum

Dóra könnuður, 
09.00,  13.00  
og 17.00

um

nuður,rr
3.00 
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Tilboðin 
gilda eingöngu
á husa.is og 
Skútuvogi

FRÍ HEIMSENDING Í VEFVERSLUN AÐEINS Í DAG
Að undanskilinni múrvöru, byggingarvörum og hraðsendingum. Sjá nánari skilmála á husa.is

Byggjum á betra verði husa.is

g

NET
MÁNUDAGUR

Í VEFVERSLUN 

HÚSASMIÐJUNNAR 

OG SKÚTUVOGI

Parket

afslátturff lláá
20%

Smáraftæki

afslátturff lláá
25%

afslátturff lláá
25%

afslátturff lláá
20%
Þvottavélar
og þurrkarar

afslátturff llááff áá
25%
Verkfæri

afslátturlááff
30%
Búsáhöld

Ljós Gildir ekki af Philips Hue

afslátturfff láá
30%

Hreinlætistæki
og blöndunartæki

Allt að:

Gervijólatré

afslátturff lláá
25%
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 Frægir 
  á ferð 
og flugi
Fræga fólkið var alveg 
hreint á útopnu í vik-
unni sem leið og mikið 
stuð og fjör. Alls konar 
ferðalög og gigg fylgja 
því að vera svona 
hrikalega frægur og 
merkilegur og því ekki 
furða að þetta fólk hafi 
verið úti um allt að 
sýna sig og sjá aðra.

Cate Blanchett stillir sér hér upp á ljósmynd með pólska leikstjóranum Pawe Pawlikowski við 
sýningu á kvikmynd hans Cold War eða Zimna wojna eins og hún heitir á frummálinu, pólsku.

Ja Rule tók lagið 
í Atlantic City 
síðastliðið mið-
vikudagskvöld 
og rifjaði þar 
upp gamla takta. 

Steve Coogan mætti í opnun verslunarinnar Choose 
Love en ágóðanum er ætlað að aðstoða flóttafólk.

Vilhjálmur Breta-
prins dúndraði 
knetti fyrir heims-
frið í London á 
meðan Mesut Özil 
og fleiri fylgdust 
spenntir með. 

Karl Lagerfeld kveikti jólaljósin á Champs Elysees 
með aðstoð Anne Hidalgo, borgarstjóra Parísar.

Vélmennið Soffía tók lagið með Fallon í vikunni.
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LÍFIÐ



borgarleikhus.is

2.000 kr. afsláttur 
af gjafakortum

á Matthildi
til jóla

TILBOÐ
Jólatöfra
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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.
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Spellvirkjunum sem náðu 
að skipta út aðalmyndinni 
af Donald Trump, forseta 
Bandaríkjanna, á alfræði-
vefnum Wikipedia á föstu-
daginn þótti greinilega 

ekki fullnægjandi að komast upp 
með hrekkinn einu sinni. Banda-
ríski fréttavefurinn The Verge 
greindi frá því um helgina að síðan 
þá hefðu að minnsta kosti fimm 
slíkar „árásir“ verið gerðar á Wiki-
pediasíðuna.

Fréttablaðið fjallaði um hrekk-
inn í helgarblaðinu og kom þar 
fram að með því að breyta síðunni 

á Wikipedia hefði hrekkjalómunum 
einnig tekist að gabba Siri, staf-
rænan aðstoðarmann Apple, sem 
birti sömuleiðis reðurmyndina er 
notendur spurðu út í forsetann 
umdeilda.

Að því er kom fram í umfjöllun 
The Verge verða aðferðir typpa-
myndaprakkaranna sífellt fágaðri 
og vandaðri. Þeir hafa notað mis-
munandi typpi í hvert skipti til þess 
að komast hjá síum og til að mynda 
reynt að fela myndina fyrir stjórn-
endum Wikipedia með því að hlaða 
myndunum inn undir sakleysis-
legum skráarheitum. Til dæmis var 
ein skráin nefnd „64 year old 3.jpg“.

Hrekkurinn var greinilega þaul-
hugsaður þar sem síða forsetans 
nýtur svokallaðrar aukinnar stað-
festingarverndar. Það þýðir að ein-
ungis aðgangar eldri en þrjátíu daga 
sem hafa gert að minnsta kosti 500 
breytingar gátu átt við síðu forsetans.

Samkvæmt Wikipediastjórnanda 
sem gengur undir notandanafninu 
TheSandDoctor hafa ballargrallar-
arnir komist hjá þessari vernd með 
því að stela aðgöngum annarra. 
Þótt stjórnendur geti kveikt á svo-
kallaðri tveggja þátta auðkenn-
ingu, og þannig krafist þess að auð-
kenniskóði sé sendur með SMS-i 
áður en innskráning fer fram, náðu 
besefabófarnir að stela aðgangi eins 
stjórnanda enda hafði sá vanrækt að 
kveikja á þessari tveggja þátta auð-
kenningu. thorgnyr@frettabladid.is

Aðferðir typpamyndaprakkaranna verða sífellt fágaðri. Hrekkurinn er greinilega þaulskipulagður. NORDICPHOTOS/AFP

Trump og limirnir
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
fréttaflutningur af Donald Trump 
og getnaðarlimum fer saman. 
Í kappræðum í forkosningum 
Repúblikana ábyrgðist hann, eftir 
að mótframbjóðandi hafði gefið í 
skyn að hann væri með smá-
vaxinn lim, að það væru engin 
vandamál í þeirri deild.

Þá vakti einnig töluverða 
athygli í september að klám-
myndaleikkonan Stormy Daniels, 
sem segist hafa átt kynlífssam-
band við Trump, fjallaði um lim 
forsetans í bók sinni Full Dis-
closure. Daniels dró upp mynd af 
óöruggum manni í lýsingum sín-
um á Trump. Það gerði hún til að 
mynda með háðskum lýsingum 
á karlmennsku forsetans þegar 
hún sagði stærðina á getnaðarlim 
hans undir meðallagi en hann 
væri þó ekki „fáránlega lítill“.

Daniels bætti því svo við að 
Trump væri með „óvenjulegt 
typpi“ sem minnti á svepp og 
sagði að það hefði farið í taug-
arnar á sér að hann væri með 
„typpi eins og sveppapersóna úr 
Mario Kart“.

Hakkarar herja enn á 
Wikipediasíðu for-
seta Bandaríkjanna. 
Reyna ítrekað að 
setja typpamyndir í 
staðinn fyrir myndir 
af forsetanum. 
Ballar grallararnir 
hafa stolið aðgöng-
um og notað nýja 
mynd í hvert skipti.

Halda áfram 
limgervingu
TRUMPS



Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91–93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

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

Ventilo
Tilboðsverð 39.900 kr. 

Verð áður 62.375 kr.

Eames DSW
Tilboðsverð 44.900 kr. 

Verð áður 63.900 kr.

Charles & Ray Eames, 1950

Coffee Table
Tilboðsverð 229.900 kr. 

Verð áður 279.900 kr.

Isamu Noguchi, 1944

Aeron
Tilboðsverð 199.375 kr. 

Verð áður 312.375 kr.

Verðlækkun 113.000 kr.

Netverslunardagurinn

Eames House Bird
Tilboðsverð 14.900 kr. 

Verð áður 19.900 kr.

ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

 P
E

N
 9

02
12

 1
1/

18

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

Cyber Monday í Skeifunni og í netverslun Pennans

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

*Sendingarkostnaður er ekki innifalinn í verði. Tilboðin gilda aðeins mánudaginn 26. nóvember 2018.



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.

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

FYRIR SVANGA 
FERÐALANGA

*0,5 l gos í plasti frá Ölgerðinni.  
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.

*0,5 l gos í plasti frá
Tilbúi kki h

***0 5 l í l ti f

TORTILLA 
OG GOS* 

COMBO VERÐ: 

499KR

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

í Sjónvarpi Símans Premium
Hátíðlegt úrval 

Á dögunum rásaði ég eins og 
styggur hrútur inn í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar. Þaðan fór 

ég í fljúgandi stíu til útlanda.
Ég asnaðist til þess að taka með 

mér of stórt rakspíraglas. „Úps!“ 
sagði stúlkan í vopna- og eitur-
leitinni, „við verðum að henda því.“ 
Og svo horfði ég á eftir Dior í bláu 
glasi hverfa ofan í sorpsamfélagið – 
þar sem ilmurinn ræður ríkjum.

Þetta var mér einum að kenna. 
Stúlkan á flugvellinum vann sína 
vinnu af samviskusemi og á hrós 
skilið fyrir að láta ekki fegurð mína 
og dýra angan forfæra hug sinn og 
hleypa mér í gegn með vökvann 
dýra.

Ég hafði ekki setið lengi í háloft-
unum þegar kona mér með öllu 
framandi – en þó íslensk – tók upp 
prjónadótið sitt (mér sýndist þetta 
vera Anna og Clara bómullargarn 
– og konan breiðfirsk) hún sat næst 
mér á hægri hönd, en eiginkona 
mín við gluggann. Sú prjónglaða 
hafði skitugræna barnamussu, 
eða magabelti fyrir fullorðna, á 
prjónunum sem voru fjórir á lofti 
svellþykkir og drjúgt langir. Með 
spjótum þessum hefði konan, með 
viljastyrk og röskleika, geta drepið 
farþega í einum átta sætaröðum 
áður en flugfreyjan hefði getað sagt 
svo mikið sem „Saga shop“.

Ég varð hræddur og gerði mér 
upp migu til þess að komast 
fjær þessari kvinnu og talaði svo 
flugfreysku með augnagotum og 
varafettum við konu mína svo hún 
mætti skilja að ég vildi skipta við 
hana um sæti. Enda hentugra að 
hún verði jörðuð á undan mér því 
ég er vígður maður og kann meira 
inn á sálmaval fyrir útfarir og þess 
háttar bix en hún, sérkennarinn.

Hvers vegna má fara með fjóra 
30 sentímetra prjóna í flug? – þegar 
það er ekki einu sinni verið að 
prjóna úr íslenskri ull.

 Prjónles


