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öflugur liðstyrkur

SAMGÖNGUR „Það er mjög erfitt 
að eiga við þessa miklu aukningu 
í fíkniefnaakstri. Fyrir fólk sem er 
að brjóta af sér með því að nota 
fíkniefni yfir höfuð er það að aka 
undir áhrifum ekki endilega mikill 
þröskuldur. Notendur fíkniefna eru 
fyrst og fremst sjálfum sér verstir en 
ef þeir eru komnir út í umferðina 
undir áhrifum eru þeir líka orðnir 
hættulegir fyrir allt umhverfið,“ 
segir Þórhildur Elín Elínardóttir, 
samskiptastjóri Samgöngustofu.

Samkvæmt tölum frá stofnuninni 
hafa á fyrstu átta mánuðum ársins 
67 manns látist eða slasast vegna 
fíkniefnaaksturs. Á sama tíma á 
síðasta ári höfðu 35 látist eða slasast 
en þeir voru 52 allt síðasta ár.

Sé horft til þeirra sem hafa látist 
eða slasast alvarlega vegna fíkni-
efnaaksturs voru það 10 einstakl-
ingar fyrstu átta mánuði ársins og 
hafa þeir aldrei verið fleiri síðan 
mælingar hófust, hvorki á fyrstu 
átta mánuðum árs né yfir heilt ár. Á 
síðasta ári voru þetta níu einstakl-
ingar og átta árið áður. 

„Þetta er rosalega brött aukning. 
Þetta er eitt af stærstu áhyggjuefn-
um okkar og augljóslega mjög knýj-
andi verkefni fyrir heilbrigðiskerfið 
og samfélagið allt. Velferðarþjón-
ustan okkar, skólar og fræðsluyfir-
völd þurfa að koma að því að taka á 
þessum vanda,“ segir Þórhildur Elín.

Þegar kemur að ölvunarakstri er 
staðan svipuð og síðastliðin tvö ár. 
Fyrstu átta mánuði ársins létust eða 
slösuðust 47 vegna ölvunaraksturs 
en þeir sem létust eða slösuðust 
alvarlega voru sjö.

„Við höfum auðvitað alltaf 
áhyggjur af ölvunarakstri og erum í 
sérstöku átaki núna. Nú liggur fyrir 
frumvarp til nýrra umferðarlaga 
sem gerir ráð fyrir enn strangari 

refsimörkum. Það styður hvað við 
annað. Við viljum auðvitað sjá enn 
meiri árangur og ef frumvarpið 
verður óbreytt að lögum getur fólk 
alveg hætt að reikna það út hvort 
það geti fengið sér einn drykk áður 
en það keyrir.“

Þórhildur Elín bendir á að því 
miður hafi orðið mikil aukning í 
slysum vegna framanákeyrslna. 
Fyrstu átta mánuði ársins létust 
eða slösuðust 46 í slíkum slysum 
en á sama tíma í fyrra voru þeir 37. 
Aukningin er líka mikil ef litið er 
til þeirra sem hafa látist eða slasast 
alvarlega en þeir voru 20 fyrstu átta 
mánuði ársins en átta á sama tíma 
í fyrra.

„Þarna er oft um að ræða öku-
menn sem eru að taka fram úr. Taka 
séns sem þeir ættu ekki að taka. 
Svo hefur umferðin aukist mjög 
mikið þannig það eru fleiri bílar á 
vegunum. Það er of stutt bil á milli 
bíla þannig að ef einhver lendir 
í vandræðum með framúrakstur 
kemst hann kannski ekki til baka. 
Fólk ofmetur getu sína og vanmetur 
aðstæður. Það er segin saga að þá 
verður slysahættan umtalsvert 
meiri.“ sighvatur@frettabladid.is

Mikil aukning 
á slysum vegna 
lyfjaaksturs
Á sjöunda tug hafa látist eða slasast í slysum sem má 
rekja til fíkniefnaaksturs fyrstu átta mánuði ársins. 
Samskiptastjóri Samgöngustofu segir þetta knýjandi 
verkefni sem samfélagið þurfi að taka á. Þeim fjölgar 
sem slasast í slysum vegna framanákeyrslna.

Þetta er rosalega 

brött aukning. Þetta 

er eitt af stærstu áhyggju-

efnum okkar.

Þórhildur Elín  
Elínardóttir,  
samskiptastjóri 
Samgöngustofu

Jólagleðin var allsráðandi á Austurvelli í gær þegar ljósin á Óslóartrénu voru tendruð, líkt og venja er á fyrsta 
sunnudegi í aðventu. Þetta er í þriðja sinn sem tréð kemur úr Norðmannalundi í Heiðmörk. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ALÞINGI Fyrsti þingfundur eftir að 
hneykslismálið á Klaustri varð opin-
bert verður haldinn klukkan þrjú síð-
degis. Forseti þingsins segir fundinn 
ekki hefjast með hefð-
bundnum hætti.

Þingmenn hafa 
síðustu daga ráðið 
ráðum sínum um 
hvernig þeir eigi 
að bregðast við ef 
fjórir af þeim sex 
sem töluðu illa 
um annað fólk á 
Klaustri ætla sér 
að mæta til þings 
eins og ekkert hafi 
í skorist. 
– sa / sjá síðu 6

Þing hefst 
að nýju eftir 
hneykslismál



Veður

Breytileg átt 5-13 og dregur úr éljum 
fyrir norðan, en þykknar upp með 
snjókoma á köflum V-lands undir 
kvöld, einkum SV-til. Frost 2 til 12 
stig, kaldast N-til. SJÁ SÍÐU 16
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GEFÐU FRÍ UM JÓLIN
með gjafabréfi Icelandair

Aldarafmæli fagnað

Landsmenn fögnuðu 100 ára afmæli fullveldisins á laugardaginn. Alþingi opnaði 
dyr sínar af því tilefni og margir nýttu tækifærið til að kynna sér þingheim. Á sama 
tíma fór mótmælafundur fram á Austurvelli. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Algalíf slapp 
ekki við gjaldið

Stundin þurfti að bera sinn hluta 
málskostnaðar þrátt fyrir sýknuna.

Þó stefndu hafi ekki 

gætt þeirrar ná-

kvæmni sem lög um fjöl-

miðla [...] gera ráð fyrir ...

Úr dómi Héraðsdóms Reykjavíkur

STJÓRNSÝSLA Yfirskattanefnd hafn-
aði á dögunum kröfu Algalíf Iceland 
ehf. um niðurfellingu á stimpilgjöld-
um vegna sölu á fasteignum.

Algalíf Iceland er dótturfyrirtæki 
hins norska Algalif AS og rekur 
fyrirtækið smáþörungaverksmiðju 
á Reykjanesi. Samkvæmt lögum er 
fyrirtækið undanþegið greiðslu allra 
stimpilgjalda hér á landi.

Í sumar seldi Algalíf félaginu 
Keflavík Properties fasteignir sínar 
en eigendur félaganna eru þeir 
sömu. Samkvæmt samningnum 
skyldi Algalíf greiða þau gjöld sem 
af samningnum hlutust, stimpil-
gjöld upp á 4,2 milljónir króna.

Yfirskattanefnd taldi að lög um 
stimpilgjald fælu í sér að sá aðili 
sem öðlast eignarráð að hinni yfir-
færðu fasteign, það er kaupandi 
hennar, væri hinn gjaldskyldi aðili. 
Samningur kaupanda og seljanda á 
annan veg gæti ekki breytt því. – jóe

SMFÉLAG Þórdís Ágústsdóttir ljós-
móðir hætti fyrir helgi störfum 
eftir 42 ár í faginu, í þágu verðandi 
mæðra og barna þeirra. 

Hún segir gríðarlega margt hafa 
breyst á þessum rúmu fjórum ára-
tugum og hefur ekki tölu á hve 
mörgum börnum hún hefur tekið á 
móti á ferlinum.

„Þetta er krefjandi starf en við 
sem störfum við það höfum ástríðu 
fyrir starfinu, við elskum starfið 
okkar,“ segir Þórdís sem nú fagnar 
því að fá meiri tíma fyrir fjölskyldu 
og vini auk ritstarfa.

 „Ég starfaði á Fæðingarheimilinu 
í Reykjavík þar sem ég vann með 
hléum til 1992. Þá fór ég á sængur-
kvennadeildina til 2000. Frá alda-
mótunum hef ég svo verið á fæð-
ingarvaktinni. Ég hef því komið 
víða við.“

Ferill hennar spannar mjög 
áhugaverða tíma þar sem sam-
félagið gjörbreyttist á þeim tíma 
sem hún var starfandi. „það hefur 
mjög margt breyst og við getum sagt 
að hvergi eru eins miklar öfgar og í 
okkar fagi.“

Þórdís nefnir að minnisstæðast 
hafi verið sængurlega kvenna í upp-
hafi ferils hennar en þá hafi konur 
ekki mátt standa upp eftir fæðingu 
í tvo sólarhringa. 

„Þegar ég var að læra lágu konur 
og máttu ekki hreyfa sig eftir barns-
burð. Börnin voru tekin af þeim og 
sett inn á barnastofu. Allar konur að 
drepast í brjóstunum og ljósmæð-
urnar að standa í því að laga það 
með heitum bökstrum og hvaðeina. 
En til allrar hamingju var þróun til 
betri vegar í þeim málum,“ segir 
Þórdís. 

„Svo er stór breyting að feður 
fengu að vera þátttakendur í þessu 
ferli en ekki lokaðir úti. Það er afar 
dýrmætt fyrir þá.“

Þórdís bætir við að starfið hafi 
alltaf átt vel við hana og veitt henni 
ánægju. 

„Þessi vinna gefur af sér. Stundum 
kemur þú á vakt og situr yfir sömu 
konunni sem fæðir ekki á vaktinni 
en það er jafn gefandi. Þá er það öll 
aðkoma í ferlinu sem skiptir máli og 
fæðingin er að okkar mati bónus.“ 
sveinn@frettabladid.is

Hefur tekið á móti 
hundruðum barna
Þórdís Ágústsdóttir útskrifaðist sem ljósmóðir árið 1976. Hún lauk störfum á 
Landspítalanum fyrir helgi. Samfélagið hefur gjörbreyst á þessum árum og tækni 
og þjónusta við verðandi foreldra með allt öðrum hætti en þegar hún hóf störf. 

Þórdís vann sinn síðasta dag á Landspítala fyrir helgi. NORDICPHOTOS/GETTY

Það er stór breyting 

að feður fengu að 

vera þátttakendur í þessu 

ferli. Það er afar dýrmætt 

fyrir þá.

Þórdís Ágústsdóttir, 
ljósmóðir til 42 
ára

DÓMSMÁL Hjálmar Friðriksson og 
Útgáfufélagið Stundin ehf. voru í 
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir helgi 
sýknuð af kröfu um greiðslu miska-
bóta vegna meiðyrða sem Emma 
Caroline Fernandez, íslenskur 
læknir, taldi sig hafa orðið fyrir.

Í október 2015 var sagt frá því í 
íslenskum fjölmiðlum að Emma 
hefði verið ákærð í Ungverjalandi 
fyrir tilraun til manndráps en atvik-
ið átti sér stað er hún var þar við 
nám. Frétt Stundarinnar var byggð 
á ungverskum miðlum og voru þau 
mistök gerð við þýðingu að ákært 
væri fyrir manndrápstilraun. Hið 
rétta var að um sérstaklega hættu-
lega líkamsárás var að ræða. 

„Stefndu ræddu við þáverandi lög-
mann stefnanda við undirbúning 
fréttarinnar og var í lófa lagið að 
leita skýringa og staðfestingar á því 

fyrir hvað stefnandi væri ákærð og 
hvaða afleiðingar árásin hefði haft. 
Þó stefndu hafi ekki gætt þeirrar 
nákvæmni sem lög um fjölmiðla 
og siðareglur blaðamanna gera ráð 
fyrir verður ekki fallist á að ummæl-
in hafi verið hreinn uppspuni og til-
hæfulaus,“ segir í dómnum. 

Þrátt fyrir sýknuna voru Hjálmar 
og Stundin látin bera sinn hluta 
málskostnaðar. – jóe

Stundin sýknuð 
í meiðyrðamáli

Fleiri myndir frá fullveldishátíðinni eru á Plússíðu 
Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-
appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

3 .  D E S E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R2 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



+PLÚS

Margrét Þórhildur Danadrottning kynnti sér Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur á laugardaginn í fylgd forsetahjónanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þessar stúlkur lögðu eyra að hljóðverkinu Vituð ér enn eða hvat?

Margrét Þórhildur koma víða við. Hér er hún á Bessastöðum. Fjölmenni var við stjórnarráðið.

Forsætisráðherra flutti ávarp við stjórnarráðið.

Fullveldinu fagnað með 
fjölbreyttum hætti
Það var af nógu að taka fyrir landsmenn á laugardaginn þegar fullveldi Íslands varð aldar-
gamalt. Fjölmargir kynntu sér húsakynni þingheims á meðan aðrir hlýddu á ræðu forsætis-
ráðherra við stjórnarráðið. Aðrir héldu á Austurvöll til að láta í sér heyra.

Mótmælafundur fór fram á Austurvelli.



Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Miðaverð er 1.500 kr. á mánuði fyrir 
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða

Kauptu miða núna á das.is eða í síma 561 77 57

Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Meira en 100 milljónir 
dregnar út í desember 30 milljóna króna vinningur

á tvöfaldan miða

Bygging hjúkrunarheimilis, 
þjónustumiðstöðvar og 
leiguíbúða fyrir aldraða við 
Sléttuveg er vel á veg komin. 
Gert er ráð fyrir verklokum í 
árslok 2019.

Taktu þátt!
Með þátttöku sinni í Happdrætti DAS hefur fólkið í 
landinu lyft grettistaki í málefnum aldraðra. 
Öldruðum fjölgar og biðlistar lengjast svo þörfin á nýjum 
úrræðum er mikil.

Koma jólin
snemma í ár? 
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RENEGADE
2.0 DÍSEL, 170 HÖ. 

9 GÍRA SJÁLFSKIPTING, 
4 DRIFSTILLINGAR, 

HÁTT OG LÁGT DRIF.

COMPASS 
2.0 DÍSEL, 140/170 HÖ. 
2.0 BENSÍN, 170 HÖ. 

9 GÍRA SJÁLFSKIPTING, 
4 DRIFSTILLINGAR.

CHEROKEE 
2.2 DÍSEL, 185 HÖ. 

9 GÍRA SJÁLFSKIPTING, 
4 DRIFSTILLINGAR.

GRAND CHEROKEE
3.0 DÍSEL, 250 HÖ, 

8 GÍRA SJÁLFSKIPTING, 
HÁTT OG LÁGT DRIF.

JEEP® 7 DAGA VIKUNNAR. ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF. 
ÖRFÁIR BÍLAR EFTIR Á GAMLA GENGINU

ALÞINGI Formaður Dómarafélags 
Íslands (DÍ) lýsir yfir vonbrigðum 
með krónutöluna sem dómurum er 
ákveðin í frumvarpi um nýtt launa-
fyrirkomulag embættismanna sem 
áður heyrðu undir kjararáð. Hún 
fagnar hins vegar þeim fyrirsjáanleika 
og gagnsæi sem í frumvarpinu felst.

Frumvarpið var birt á vef Alþingis 
í gær. Í því felst að laun ákveðinna 
embættismanna og hópa, til að 
mynda þingmanna, saksóknara og 
dómara, verða ákveðin með fastri 

krónutölufjárhæð í lögum. Sú tekur 
breytingum einu sinni á ári í sam-
ræmi við breytingu á meðaltali reglu-
legra launa starfsmanna ríkisins fyrir 
næsta almanaksár.

Í tilfelli dómara er hin fasta krónu-
tala sú sama og kjararáð ákvað. Lands-
réttardómarar og varaforseti Hæsta-
réttar fengu launaákvörðun árið 2017 
en um aðra dómara gildir ákvörðun 
frá árinu 2015 auk almennrar hækk-
unar frá 2016. Líklegt er að lögin 
verði samþykkt fyrir áramót og fyrsta 

breyting samkvæmt þeim verði 1. 
júlí á næsta ári. Það þýðir því að laun 
flestra dómara landsins munu engum 
breytingum taka í þrjú ár.

„Við höfum í raun beðið eftir því 
að lögum væri fylgt. Þegar lögunum 
um kjararáð var breytt árið 2016 
kom inn skýrt ákvæði um að laun 
yrðu endurskoðuð minnst einu sinni 
á ári en engin ný ákvörðun var tekin 
og erindum okkar ekki svarað,“ segir 
Ingibjörg Þorsteinsdóttir, formaður 
DÍ.

Formaðurinn segir það vel að 
breytingar á launum dómara verði 
fyrirsjáanlegar. Hins vegar sé þungt 
hljóð í mörgum dómurum þar sem 
laun þeirra hafi engum breytingum 
tekið í mörg ár. Hún telur líklegt að 
stjórn DÍ muni funda vegna efnis 
frumvarpsins.

„Það hefur verið frysting á launum 
í mörg ár og sú staðreynd kallar á að 
við endurskoðun fyrirkomulagsins 
verði tekið tillit til þess,“ segir Ingi-
björg. – jóe

Formaður Dómarafélagsins vonsvikinn með krónutöluna en fagnar frumvarpinu
Það hefur verið 

frysting á launum 

okkar í mörg ár. 

Ingibjörg Þorsteins-
dóttir, formaður 
Dómarafélags 
Íslands

VIÐSKIPTI Árin 2016 og 2017 nýtti 
Íslandspóstur (ÍSP) umtalsverðan 
hagnað af bréfum innan einkarétt-
ar til að niðurgreiða tap sem hlaust 
af samkeppnisrekstri innan alþjón-
ustu. Lögum samkvæmt er óheimilt 
að niðurgreiða þjónustugjöld í 
alþjónustu með einkaréttartekjum 
nema sýnt sé fram á að slíkt sé nauð-
synlegt vegna alþjónustukvaða.

Fyrrgreind tvö ár hagnaðist ÍSP 
samtals um tæplega 868 milljónir 
vegna bréfa í einkarétti þó að bréf-
sendingum fækkaði á tímabilinu. 
Árið 2015 var afkoman jákvæð um 
13 milljónir og því talsvert stórt 
stökk milli ára. Hagnaður ársins 
2016 var í raun svo mikill að í fyrra 
íhugaði Póst- og fjarskiptastofnun 
(PFS) að afturkalla ákvörðun sína um 
gjaldskrárhækkun innan einkaréttar.

Á sama tíma var afkoman af sam-
keppnisrekstri innan alþjónustu 
neikvæð um tæplega 1,5 milljarða. 
Stærstan hluta þess, tæplega 1,1 
milljarð, má rekja til svokallaðra 
„Kínasendinga“ sem ekki fást að fullu 
greiddar vegna alþjóðlegra enda-
stöðvasamninga. Afgangstapið, um 
400 milljónir króna, er vegna ann-
arrar samkeppni innanlands. Svar 
ÍSP við fyrirspurn Fréttablaðsins um 
sundurliðun tapsins eftir uppruna 
sendinga var á þann veg að þessar 
upplýsingar væru ekki teknar saman.

Í opinberum gögnum frá PFS 
kemur fram að viðvarandi tap hefur 
verið á ákveðnum samkeppnis-
rekstrarliðum innanlands en hve 
mikið það er hefur verið máð úr 
þeim vegna trúnaðar. ÍSP svaraði 
ekki fyrirspurn um hve mikið tapið 
hefði verið síðastliðin fimm ár. Yfir 
gjaldskrám þessa sviðs rekstrar síns 

hefur ÍSP fullt vald og þarf ekki sam-
þykki frá PFS.

Þar með er þó ekki öll sagan sögð. 
Lög um póstþjónustu kveða á um 
að gjaldskrá skuli taka mið af raun-
kostnaði við að veita þjónustu að 
viðbættum hæfilegum hagnaði. Sá 
hluti hagnaðarins er færður „undir 

strik“ í yfirliti yfir bókhaldslegan 
aðskilnað einkaréttar og samkeppn-
isréttar og frá honum dregin söluaf-
koma eigna, afkoma dótturfélaga og 
aðrir liðir.

Sundurliðun á afkomu hvers hluta 
fyrir sig hefur aðeins einu sinni verið 
birt. Það var gert í svari innanríkis-
ráðherra við fyrirspurn Willums 
Þórs Þórssonar og sýndi afkomuna 
fyrir árið 2014. Sé gert ráð fyrir að 
hlutfallsskiptingin milli starfsþátta 
nú sé svipuð og þá eykst hagnaður-
inn innan einkaréttar um á annað 
hundrað milljónir að minnsta kosti. 
Tapið af samkeppni innan alþjón-

ustu dregst að sama skapi saman um 
minnst tæpar 400 milljónir.

Það liggur fyrir að ÍSP hefur nýtt 
fjármuni úr einkaréttinum til að 
mæta tapi innan samkeppni. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
hafa samkeppnisaðilar ÍSP bent 
bæði PFS og Samkeppniseftirlitinu 
(SKE) á að þeir telji niðurgreiðsluna 
fara út fyrir þá heimild sem póst-
þjónustulögin veita. Bæði sé um háar 
upphæðir að ræða og þá liggi fyrir 
að tap sé á einstökum liðum í sam-
keppnisrekstri innanlands. Það sem 
af er ári hafa PFS og SKE bent hvort á 
annað vegna þessa. joli@frettabladid.is

Tapi á samkeppnisrekstri mætt 
með greiðslum úr einkarétti
Ekki liggur fyrir hjá Íslandspósti hve stóran hluta taps félagsins af samkeppni innan alþjónustu má rekja 
til innanlandsmarkaðar. Samkvæmt opinberum gögnum hefur viðvarandi tap verið á ákveðnum liðum 
innanlands. Samkeppnisaðila grunar að fyrirtækið niðurgreiði samkeppnisrekstur með einkarétti.

Hæfilegur hagnaður 

rekstrarliða Íslandspósts er 

færður „undir strik“ í bók-

haldi félagsins.

DÓMSMÁL Þrír erlendir ríkisborg-
arar voru fyrir helgi dæmdir í þrjá-
tíu daga skilorðsbundið fangelsi 
fyrir skjalafals, brot gegn lögum um 
útlendinga og brot gegn lögum um 
atvinnuréttindi útlendinga.

Mennirnir höfðu allir framvísað 
fölsuðu litháísku vegabréfi hjá Þjóð-
skrá með það að marki að fá fulln-
aðarskráningu hér á landi. Gátu þeir 
með því starfað hér án þess að sækja 
um atvinnuleyfi.

Mennirnir voru handteknir í 
upphafi októbermánaðar. Játuðu 
þeir allir brot sín greiðlega og þótti 
unnt að binda refsinguna skilorði 
til tveggja ára sökum þess. Þeir voru 
allir dæmdir til að greiða þóknun 
verjenda sinna, um 250 þúsund 
krónur hver um sig. – jóe

Játuðu að hafa 
notað fölsuð 
vegabréf 

Frá árinu 2006 hefur Íslandspóstur fært sig meir og meir inn á flutningamarkað.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
STJ Ó RNSÝSL A  Yfirskattanefnd 
(YSKN) hefur fellt úr gildi úrskurð 
Ríkisskattstjóra (RSK) varðandi ráð-
stöfun séreignarsparnaðar einstakl-
ings til niðurgreiðslu húsnæðisláns. 

Umræddur einstaklingur eign-
aðist sína fyrstu íbúð árið 2014 en 
keypti aðra stærri tveimur árum 
síðar. Umrædd lög tóku hins vegar 
ekki gildi fyrr en 1. júlí 2017. Lögin 
giltu þó afturvirkt að hluta til ársins 
2014. Við kaupin á fyrstu íbúðinni 
hafði hann nýtt séreignarsparnað 
til niðurgreiðslu höfuðstóls hús-
næðislána og hafði hug á að gera 
það áfram. Það samþykkti RSK ekki.

Yfirskattanefnd taldi aftur á móti 
að til þeirra ráðstafana hefði verið 
gripið við fyrstu kaup hans.  – jóe

Felldi úrskurð 
RSK úr gildi

Mennirnir játuðu allir 

brot sín greiðlega og var litið 

til þess við ákvörðun refs-

ingar.
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Suzuki Ignis er valkostur fyrir þá sem vilja
sparneytinn smábíl með öryggi og notagildi 
jepplings. Ignis hefur fengið frábæra dóma fyrir 
aksturseiginleika og einstaklega skemmtilega k i i l ik i kl k il

önnun, jafnt að utan sem innan.

Allgrip auto fjórhjóladrifskerfi

18 cm undir lægsta punkt 

Sparneytin og öflug 1,2L Dualjet vél

4,7 m beygjuradíus

Einnig fáanlegur með Mild Hybr
tvinnaflrásarvél

 MÍKRÓ JEPPI

zuki bílar hf.  I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

hö

rid 

Suz

!

SUZUKI ER ÁREIÐAN LEG ASTI 
BÍLL INN SAMKVÆMT 

NIÐUR STÖÐUM 
ÁR LEGR AR KÖNN UN AR 
BRESKA BÍLA RITS INS 

„WHAT CAR?“

SUZUKI IGNIS 4X4!
LÁTTU EKKERT STOPPA ÞIG

VERÐ FRÁ KR.

2.590.000



VERÐ FRÁ 76.900 KR. 
NÁNAR Á UU.IS

TRYGGÐU ÞÉR SÓL
TENERIFE OG KANARÍ

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

FRAKKLAND Emmanuel Macron 
Frakklandsforseti kynnti sér aðstæð-
ur á breiðgötunni Champs-Elysées í 
París í gærmorgun. Nóttina áður 
höfðu mótmælendur, sem kenna sig 
við Gulu vestin, leikið götuna grátt 
og kveikt í bílum, verslunum og veit-
ingastöðum.

Í kjölfarið boðaði Macron til neyð-
arfundar með ráðherrum sínum 
vegna mótmælanna en þau hafa nú 
staðið yfir í um tvær vikur. Ekki kom 
til tals að lýsa yfir neyðarástandi 
vegna óeirðanna, þó svo að tals-
maður ríkisstjórnar Macrons hefði 

viðrað þá hugmynd fyrir fundinn.
Upphafleg krafa mótmælendanna 

var að Macron og ríkisstjórn hans 
kæmi í veg fyrir frekari hækkanir á 
eldsneyti, en á síðustu dögum hafa 
mótmælin öðlast víðari skírskotun 
og beinast þau nú ekki síður að 
kjörum þeirra sem minnst hafa á 
milli handanna í Frakklandi.

Dómsmálaráðherra Frakklands, 
Nicole Belloubet, hefur heitið því að 
þeir hópar mótmælenda sem gengið 
hafa fram með ofbeldi verði hand-
samaðir og sóttir til saka.

Rúmlega 100 hafa særst í mótmæl-

unum og tæplega 400 verið hand-
teknir. Þrír hafa fallið í átökunum. 
Innanríkisráðuneyti Frakklands 
áætlar að um 136 þúsund manns hafi 
tekið þátt í mótmælunum víðs vegar 
um Frakkland. – khn

Neyðarfundur vegna mótmælaöldu
Talið er að í kringum 136 

þúsund manns hafi tekið 

þátt í mótmælunum.

UMHVERFISMÁL Fulltrúar tæplega 
200 landa söfnuðust saman í pólsku 
borginni Katowice í gær við upp-
haf árlegrar ráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna um loftslagsmál. Fund-
inum var flýtt um einn dag sökum 
þeirra fjölmörgu úrlausnarefna sem 
greiða þarf úr á næstu dögum.

Fundurinn í Póllandi þykir afar 
mikilvæg prófraun fyrir þjóðirnar 
en nær allar þjóðir heims sam-
mæltust um það í París í desember 
2015 að halda hnattrænni hlýnun 
vel innan 2 gráða. Er nú vonast til 
þess að ríkin láti kné fylgja kviði og 
útlisti hvernig þau muni framfylgja 
markmiðum Parísarsamkomu-
lagsins.

„Við erum samankomin hér til 
að hvetja heimsbyggðina til að taka 
höndum saman gegn loftslagsbreyt-
ingum,“ sagði umhverfisráðherra 
Póllands, Michal Kurtyka, sem stýrir 
fundarhöldunum.

Ráðstefnan í Póllandi fékk öfl-
ugan meðbyr í formi yfirlýsingar 19 

af 20 G20-ríkjanna á dögunum um 
að þau myndu freista þess að fram-
fylgja markmiðum Parísarkomu-
lagsins. Bandaríkin studdu ekki 
yfirlýsinguna.

„Hin G20-löndin hafa ekki 
aðeins sýnt fram á að þau skilji 
vísindin sem búa að baki, heldur 
eru þau byrjuð að grípa til aðgerða 
til að stemma stigu við meiriháttar 
áhrifum loftslagsbreytinga og til 
að efla efnahag landa sinna,“ sagði 
Christiana Figueres, fyrrverandi 
framkvæmdastýra rammasamnings 
Sameinuðu þjóðanna um loftslags-
mál.

Á meðal þess sem verður rætt í 
Katowice á næstu dögum er hvernig 
hægt verður að samrýna loftslags-
bókhald ríkjanna og hvort markmið 
um samdrátt í losun gróðurhúsaloft-
tegunda verði efld eftir árið 2020, 
auk þess verður ræddur fjárstuðn-
ingur við fátæk lönd sem eiga erfitt 
með að mæta breytingum á loftslagi 
og veðrakerfum einsömul. – khn

Hefja loftslagsfund með 
öflugan meðbyr frá G20

Frá mótmælum Gulu vestanna í París á laugardgainn. NORDICPHOTOS/GETTY 

ALÞINGI Steingrímur J. Sigfússon, 
forseti Alþingis, mun samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins hefja 
þingfund í dag með því að lesa 
stutta yfirlýsingu frá forseta vegna 
uppákomunnar fyrir helgi þegar 
upp komst um illt umtal þing-
manna Miðflokksins og Flokks 
fólksins í garð samstarfsmanna 
sinna og annars nafntogaðs fólks 
sem hefur komið nálægt stjórn-
málum hin síðari ár.

Steingrímur segir fund-
inn ekki hefjast með 
h e f ð b u n d n u m 
hætti.

„Við erum að 
undirbúa ýmis-
legt og eitt af því 
er upphaf fund-
arins og menn 
geta velt því 
fyrir sér hvort 
það sé líklegt 

að hann byrji án þess að þetta á 
einhvern hátt komi við sögu,“ segir 
Steingrímur.

„Þetta er upphaf fyrsta fundar 
eftir að þetta hefur gengið yfir. 
Einnig verða forsætisnefndarfundur 
og fundur með formönnum þing-
flokka svo það mun líklegast eitt-
hvað gerast þar.“

Þingmenn sem Fréttablaðið 
náði tali af í gær eru á einu máli 
um að þingstörf verði að komast í 
fastar skorður nú þegar síðasti mán-
uður ársins er runninn upp og að 
minnsta kosti þrjú risastór mál enn 
ókláruð í þinginu, það eru fjárlög, 

samgönguáætlun 
Sigurðar Inga 

J ó h a n n s -
s o n a r  o g 
veiðigjalda-
f r u m v a r p 
K r i s t j á n s 

Þórs Júlíus-
sonar.

Þingmenn hafa sín á milli varpað 
fram ýmsum hugmyndum um 
hvernig hægt sé að koma þing-
mönnum Miðflokksins og Flokks 
fólksins í skilning um að þeir geti 
ekki og vilji ekki starfa með þeim og 
að þeir þurfi að víkja hið snarasta. 
Hugmyndir hafa verið uppi um 
að víkja úr þingsal ef þeir ætli sér 
að taka til máls og hvaðeina til að 
þrýsta á afsögn þeirra.

Einn þingmaðurinn sem Frétta-
blaðið talaði við í gær segir það 
ekki koma til greina að einstakl-
ingar, sem hafa orðið fyrir barðinu 
á þessum sex manna hópi, þurfi að 
sitja nefndarfundi, eða þá koma 
fyrir nefndir, þar sem þessir þing-
menn eru fyrir á fleti.

Ekki náðist í nokkurn þing-
manna Miðflokksins við vinnslu 

fréttarinnar þrátt fyrir ítrek-
aðar tilraunir. 

sveinn@frettabladid.is

Segir þingfund hefjast 
á óhefðbundinn hátt

Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason eru farnir í leyfi frá þingstörfum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fyrsti þingfundur eftir 
að samtal þingmanna 
Miðflokksins og Flokks 
fólksins var gert opin-
bert verður í dag. Koll-
egar þeirra leita nú leiða 
til að koma þingmönn-
unum í skilning um að 
þeir verði að víkja. 

Við erum að undir-

búa ýmislegt og eitt 

af því er upphaf fundarins.

Steingrímur J. Sigfússon,  
forseti Alþingis
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Íslenskt ál um allan heim | nordural.is

Íslenskt ál
um allan heim

Eftir 10 ár má gera ráð fyrir að nánast enginn kaupi bensín- eða 
dísilbíl á Íslandi. Markmiðið er að nýta íslenska orku og minnka 
útblástur bíla niður í næstum ekki neitt. Með áli hefur tekist að 
létta rafbíla um mörg hundruð kíló og þeir verða sífellt sprækari, 
langdrægari og hagkvæmari í framleiðslu. Ál og álblöndur frá 
Íslandi koma við sögu í mörgum bíltegundum og við hlökkum til 
framtíðarverkefna fyrir umhverfisvæna bílaframleiðendur.

Við fögnum þessari þróun og gleðjumst

yfir okkar hlutverki í henni.

Annað: 5%

Umbúðir: 16%

Byggingariðnaður: 25%

Samgöngur: 27%

Neysluvörur: 5%

Vélar og tæknibúnaður: 22%
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Alþingi á ekki 

að vera 

griðastaður 

karla sem 

hugsa og tala 

á niðrandi 

hátt um 

konur, hvort 

sem þeir hafa 

fengið sér 

nokkrum 

drykkjum of 

mikið eða 

ekki.

 

Hætt er við 

að tækni-

framfarir 

auki ójöfn-

uð ef ávinn-

ingi þeirra er 

ekki skipt á 

sanngjarnan 

hátt.

Í dag er von á 1.200 manns frá öllum heimshornum 
á þing Alþjóðasambands verkalýðsfélaga (ITUC) í 
Kaupmannahöfn. Á sama tíma og við komum saman 

á þinginu til að taka ákvarðanir um stefnuna á næsta 
starfstímabili, ræða um sjálfbæra þróun og leita lausna á 
viðfangsefnum sem snerta sameiginlega framtíð okkar 
hefst loftslagsráðstefna SÞ í Katowice í Póllandi.

Það eru blikur á lofti í heiminum. Andlýðræðisleg öfl 
grafa undan friði og öryggi og lýðræðislegum stofnunum. 
Hætt er við að tækniframfarir auki ójöfnuð ef ávinningi 
þeirra er ekki skipt á sanngjarnan hátt. Þar við bætast 
loftslagsbreytingar með hækkandi yfirborði sjávar, 
veðurfarsbreytingum og skógareldum. Saman getum við 
tekist á við þessar áskoranir. Þess vegna hafa ríki heims 
með Norðurlönd í fararbroddi gert alþjóðlegar áætlanir 
um umskipti í átt að sjálfbæru samfélagi, eins og til að 
mynda Dagskrá 2030 sem inniheldur heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Þeirri þróun 
vinnum við að í hinni alþjóðlegu verkalýðshreyfingu. Í 
verkalýðshreyfingunni leggjum við sjálf lóð á vogarskálar 
sjálfbærrar þróunar þegar við í samningaviðræðum við 
atvinnurekendur leggjum áherslu á jöfnuð í samhengi við 
sjálfbæran vinnumarkaði í anda norrænnar vinnumark-
aðsmenningar. Mannsæmandi vinnuskilyrði og samráð 
aðila vinnumarkaðarins eru forsendur þess að umskipti 
að sjálfbærum vinnumarkaði takist vel. Norðurlönd verða 
að leggja skýrari áherslu á að áttunda heimsmarkmiðið 
um mannsæmandi atvinnu er algjört grundvallaratriði. 
Stéttarfélagsréttindi eru mannréttindi og þau ber að 
tryggja skilyrðislaust og alls staðar.

Við í verkalýðshreyfingunni trúum því, líkt og Ísland 
sem gegnir formennsku í Norrænu ráðherranefndinni 
árið 2019, að Norðurlönd eigi sér öfluga rödd sem eigi að 
heyrast á allsherjarþingi SÞ, á loftslagsráðstefnum SÞ, í 
kvennanefnd SÞ og gagnvart G20-hópnum. Sú rödd getur 
orðið enn öflugri. Og það þarf að gerast strax nú á 24. lofts-
lagsráðstefnunni í Katowice. Heimurinn og komandi kyn-
slóðir vænta þess af okkur öllum að við hefjum umskipti í 
átt að sjálfbæru samfélagi, en jafnframt að umskiptin verði 
til jöfnunar. Þetta eru skilaboðin til Norrænu ráðherra-
nefndarinnar frá þingi Alþjóðasambands verkalýðsfélaga.

Loftslag og vinnumarkaður
Drífa Snædal
forseti ASÍ
Sonja Ýr 
Þorbergsdóttir
varaforseti Nor-
ræna verkalýðs-
sambandsins og 
formaður BSRB
Þórunn Svein-
bjarnardóttir
formaður BHM
Auk formanna 
annarra aðildar-
félaga Norræna 
verkalýðssam-
bandsins

S íðastliðinn laugardag héldu Íslendingar 
upp á hundrað ára afmæli fullveldisins í 
skugga frétta af ótrúlegu hátterni þing-
manna á bar í nálægð við Alþingishúsið. 
Það er dapurlegt þegar nokkrir þingmenn 
virðast líta svo á að einkar heppileg leið 

til að slaka á og slappa af í erli dagsins sé að fá sér í 
glas og níða niður í svaðið samstarfsfólk sitt um leið 
og keppst er við að klæmast á sem grófastan hátt. 
Árið 2018 eru til þingmenn á Íslandi sem virðast 
hafa hreina unun af að tala um konur í stjórnmálum 
á eins niðrandi hátt og hægt er. „Húrr andi klikk uð 
kunt a“, „algjör apaköttur“, „helvítis tík“ eru dæmi 
um orð sem féllu í alræmdu kráartali þingmann-
anna. Það var líkt og þeir hefðu sérstakt dálæti á því 
að finna sem ógeðslegust orð yfir konur. Aðrir hópar 
fengu sömuleiðis yfir sig dembur. Þegar kom að sví-
virðingum var þess vandlega gætt að enginn yrði út 
undan.

Almenningur sem fagnaði fullveldisdeginum 
hlýtur að hafa haft orðbragð þingmannanna í huga, 
ekki síst þeir einstaklingar sem lögðu leið sína niður 
á Austurvöll. Þar stóðu dyr Alþingis galopnar og 
þjóðin var boðin velkomin inn. Hætt er við því að 
þeir fjölmörgu sem þar svipuðust um hafi ekki verið 
fullir lotningar. Á Austurvelli mótmælti fjöldi fólks 
framferði þingmannanna. Þjóðin vill geta treyst því 
að þingmenn landsins vilji vel og hafnar þeim finnist 
henni þeir ala mannfyrirlitningu í brjósti sér. Alþingi 
á ekki að vera griðastaður karla sem hugsa og tala á 
niðrandi hátt um konur, hvort sem þeir hafa fengið 
sér nokkrum drykkjum of mikið eða ekki.

Á fullveldisdaginn kom í hlut forsætisráðherra 
Katrínar Jakobsdóttur að setja hátíðardagskrána við 
stjórnarráðið. Þjóðin hefur átt marga gallaða stjórn-
málamenn, en getur huggað sig við að hún á þessa 
stundina heiðarlegan forsætisráðherra. Við stjórnar-
ráðið þennan ískalda fyrsta dag desembermánaðar 
var einnig mættur dáður forseti þjóðarinnar, Guðni 
Th. Jóhannesson, annar strangheiðarlegur ráðamað-
ur. Ekki spillast allir og ofmetnast af því að öðlast 
völd. Alltaf eru einhverjir sem muna að þeir eru 
þjónar fólksins og myndu aldrei setjast að sumbli til 
að opinbera mannfyrirlitningu.

Hundrað ára afmælisdagur fullveldisins var merki-
legur. Ekki bara vegna þess að verið var að fagna 100 
ára fullveldisafmæli, heldur einnig vegna þess að 
fullljóst var þennan dag hvað þjóðin vill alls ekki.

Þjóðin vill ekki að á Alþingi sitji fólk sem finnur 
ánægju í því að svívirða aðra. Þjóðin kærir sig ekki 
um þingmenn sem hika ekki við að beita öllum 
ráðum til að koma sjálfum sér á framfæri og telja 
pólitísk hrossakaup bæði sjálfsögð og eðlileg. Þjóðin 
vill einfaldlega skikkanlegt fólk á þing.

Það sem  
þjóðin vill ekki

Þegiðu, Gunnar Bragi!
Gunnari Braga Sveinssyni var 
svo mjög umhugað um virðingu 
Alþingis fyrir tæpum sex árum 
að hann lagði til í ræðustóli að 
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir 
þingforseti myndi taka Steingrím 
J. Sigfússon á „kné sér og rass-
skella“ fyrir að hafa sagt Sigmundi 
Davíð Gunnlaugssyni, þáverandi 
formanni Framsóknarflokksins, 
að þegja á þingfundi. „Það er með 
ólíkindum að þeir sem tala sem 
mest um virðingu þingsins – það 
eru akkúrat þeir sem setja þingið 
mest niður með vinnubrögðum 
og orðbragði eins og hæstvirtur 
fyrrverandi fjármálaráðherra,“ 
sagði Gunnar Bragi um Steingrím. 
Nú er komið á daginn að Stein-
grímur virðist þarna hafa verið að 
ráða Sigmundi Davíð heilt.

Bjór með orðbragði
Fróðlegt væri að fá tillögu Gunn-
ars Braga að viðeigandi líkam-
legum refsingum sem forseti 
Alþingis, títtnefndur Steingrímur, 
ætti að beita þá Miðflokksfélaga 
fyrir að vanvirða Alþingi yfir 
drykkjum á Klaustri Bar. Öldur-
húsið gerði heiðarlega tilraun til 
þess að fjarlægja sig frá orðhákun-
um með því að auglýsa „húrrandi 
klikkaða jólaglögg“ sem neyta má 
yfir hljóðnema. Góð tilraun en 
hefði ekki verið enn áhrifaríkara 
að láta þau boð út ganga að á 
dælur staðarins væri kominn jóla-
bjórinn Þinglúðar, með sérstak-
lega vondu orðbragði?
thorarinn@frettabladid.is
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Ég held ég hafi verið átta ára 
þegar ég byrjaði að hlera 
stjórnmálamenn. Ég ólst upp 

á stjórnmálaheimili. Sífellt kom 
stjórnmálafólk í heimsókn. Heilu 
stjórnarmyndunarviðræðurnar 
áttu sér stað heima. Stundum kom 
fólk í veislur eða til að skrafa óform-
lega yfir einhverju glundri í glasi. Þá 
var talað hátt og hlegið hátt, langt 
fram á nótt. Hvellar hláturrokurnar 
í bland við tóbaksreyk gestanna 
eru hughrif sem líða mér seint úr 
minni.

Ég átti mér hlerunarstað í 
stiganum milli hæðanna, þar sem 
fæstir gáfu litlum dreng í náttföt-
unum gaum. Þar gat ég hlustað á 
allt sem fram fór, á báðum hæðum. 
Þar heyrði ég bæði glaðhlakkalegar 
og oft glannalegar yfirlýsingarnar 
innan úr stofu þegar svo bar undir, 
en líka greindi ég orðaskil í var-
færnislegri samtölum sem áttu sér 
stað inni á kontor. Stundum var 
fólk ekki sammála. Stundum var 
greinilegt að einhver var ósáttur 
við einhvern. Straumar og stefnur 
rákust á. Persónur glímdu. Hug-
sjónir voru ósamrýmanlegar. Það 
var ýmislegt látið flakka. Alls konar 
stór orð heyrði ég hrynja af vörum 
valdamanna, stundum þvoglu-
mæltum. Alls konar grín heyrði 
ég. Alls konar yfirlýsingar þutu um 
húsakynnin. Alls konar óvarleg orð. 
Alls konar misgáfulegt geðshrær-
ingartal í hita augnabliksins fékk ég 
að heyra. Alls konar brigslyrði. Alls 
konar bull og vitleysu.

Ég man hins vegar ekki eftir því 
að ég hafi nokkurn tímann, í öll 
þessi ár, heyrt einhvern tala um 
konu sem kuntu.

Pólitík og tíkur
Svo fetaði ég mig sjálfur inn í 
stjórnmálin. Ég var starfsmaður 
framboða, í ráðgjafahlutverki ýmiss 
konar og síðar þingmaður. Í stjórn-
málum kynnist maður alls konar 

fólki og lendir í hinum fjölbreyti-
legustu kringumstæðum. Yfirleitt 
var fólk að vinna vinnuna sína, 
eftir bestu getu og sannfæringu. 
Edrú. Stundum var þó dottið í það. 
Það kom fyrir að ég og aðrir fórum 
heldur óvarlega í eitrið. Gleðskapur 
stóð fram eftir nóttu.

Yfirleitt var bara gaman. Ýmislegt 
gat þó gengið á, misgáfulegt. Alls 
konar yfirlýsingar fengu að fljúga. 
Það er eins og gengur og gerist held 
ég, í lífinu öllu og á flestum vinnu-
stöðum. Fólk slettir úr klaufunum. 
Partíhald getur tekið á sig hinar 
heimskulegustu myndir. Fólk er 
ekki alltaf besta útgáfan af sjálfu sér, 
sérstaklega þegar áfengið er annars 
vegar. Ég hef átt mína bömmera.

Ég man hins vegar ekki eftir því 
að ég hafi nokkurn tímann, í öll 
þessi ár, heyrt eða tekið þátt í tali 
samþingmanna minna, hvað þá 
nokkurra klukkustunda tali, um 
konur sem kuntur og tíkur.

Einstakt ógeð
Ekki heldur hef ég heyrt mögn-
uðum, fötluðum mannréttindabar-
áttukonum líkt við sel út af líkama 
sínum. Engan hef ég heyrt spúa eins 
miklum ofbeldisfullum viðbjóði yfir 
annað fólk og þingmennirnir sex 
gerðu tímunum saman á Klaustur-
barnum. Ég hef, í stuttu máli, aldrei 
heyrt annað eins. Þetta samtal sem 
þarna fór fram er einstakt.

Mér finnst mikilvægt að þetta 
sé haft í huga og viðurkennt. Í 
viðbrögðum sínum við þessari 
afhjúpun á eðli sínu hafa sumir 
þátttakendur samtalsins reynt að 
bregða fyrir sig Jesú Kristi. Sá yðar 
sem syndlaus er kasti fyrsta stein-
inum, er sagt. Fullyrt er að viðbrögð 
fólks, einkum karla, séu hræsnisfull. 
Þeir hafi flestir ef ekki allir talað 
svona sjálfir. Við karlar, segja þessir 
menn, eigum að líta í eigin barm.

Donald Trump reyndi þetta líka 
þegar tal hans um að grípa í píkur 
kvenna var afhjúpað. Hva, sagði 
Trump, svona tölum við í búnings-
klefanum.

Nei, hugsaði þá meginþorri karla. 
Það er ekki satt.

Förum yfir sviðið
Ég ætla ekki að setja sjálfan mig á 
háan hest. Aðrir verða að dæma. Ég 
treysti mér hins vegar mjög vel til 
þess að setja nánast alla karlmenn 
sem ég þekki á háan hest hvað 
varðar tal á börum, í búningsklefum 
eða víðar. Ég á engan vin sem talar 
svona viðurstyggilega um konur 
og annað fólk. Mín tilfinning er sú 
að 95% karlmanna geri það ekki. 
Skoðum þá karla sem eru í helstu 
áhrifastöðum í samfélaginu: Guðni 
forseti, Magnús Geir útvarpsstjóri, 
Páll Matthíasson forstjóri Lands-
spítalans, Dagur borgarstjóri. 
Hvert sem litið er, til listageirans, 
til íþrótta, til viðskiptalífsins, til 
stjórnmálanna. Alls staðar er fullt 
af körlum sem myndu frekar láta 
höggva af sér útlim heldur en að 
tala svona. Í þeirra huga er svona tal 
óhugsandi.

Jú, breysk erum við öll. Öllum 
getur orðið á. En hvenær hættir hún 
að virka þessi yfirlýsing í kjölfar þess 
að maður gerir upp á bak, að aðrir 
eigi að líta í eigin barm? Auðvitað 
flýgur sá skítur ekki núna, að aðrir 
séu hræsnarar.

Þið verðið bara að segja af ykkur.

Öllum getur orðið á. En 

hvenær hættir hún að virka 

þessi yfirlýsing í kjölfar þess 

að maður gerir upp á bak, 

að aðrir eigi að líta í eigin 

barm? Auðvitað flýgur sá 

skítur ekki núna, að aðrir 

séu hræsnarar.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Gríptu tækifærið og fáðu þér nýjan ŠKODA á besta verðinu 
strax í dag. Hlökkum til að sjá þig!

Škodaðu verðið
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.isA
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Besta Škodaverðið 4.890.000 kr.

Škoda Superb Combi Ambition / 2.0 TDI / Dísil / Sjálfskiptur

Listaverð: 5.410.000 kr.

520.000 kr.

Afsláttur

Besta Škodaverðið 3.850.000 kr.

Škoda Octavia Limo Ambition / 1.6 TDI / Dísil / Sjálfskiptur

Listaverð: 4.190.000 kr.

340.000 kr.

Afsláttur

Í tilefni þess að 100 ár eru liðin 
síðan einveldið féll og lýðræðið 
sigraði hér á landi sendir undir-

ritaður Færeyingur íslensku þjóð-
inni bestu kveðjur með eftirfarandi 
hugleiðingum um sögulegar stað-
reyndir.

Elstu núlifandi Íslendingar og 
Færeyingar fæddust sem borgarar 
í sama ríki.

Hér er ekki átt við danska ríkið, 
né norska ríkið frá 1814, heldur 
hið forna norska ríki Sverris kon-
ungs. Noregur og Danmörk gengu í 
konungssamband 1380 og seinna í 
tvíríkjasamband (union) í Björgvin 
1450. Allt er skráð. Konungssetrið 
var staðsett í Danmörku, og vald 
konungs jókst síðan um aldir, en 
það breytti ekki þeirri staðreynd, að 
Noregur og Danmörk voru tvö ríki.

Eftir ósigur danska-norska rík-
isins í bandalagi með Napoleon 
Bonaparte varð tvíríkjakonungur 
að gefa frá sér Meginlands-Noreg 
(Continental Norway) sem stríðs-
skaðabætur úr norska ríkinu undir 
Svíakonung 1814. Frá þeim tíma, 
hafa verið til tvö norsk ríki sem er 
sambærilegt og skipting Þýskalands 
í tvö ríki eftir seinni heimsstyrjöld-
ina.

Í „Austur-Grænlandsmálinu,“ 
sem endaði með gerðardómsúr-
skurði í Haag 1933 (http://www.
worldcourts.com/pcij/eng/dec-
isions/1933.04.05_greenland.htm), 
dæmdu fremstu sérfræðingar í 
alþjóðalögum, að Grænland væri 
ekki undir nýja norska ríkinu frá 
1814, né danska ríkinu, heldur 
undir hinum forna Noregskonungi, 
sem samkvæmt áðurgreindum 
alþjóðasamningum var (og er) 
einnig konungur danska ríkisins. 
Þar með er Margrét drottning fyrri 
Margrét af Danmörku, önnur af 
Grænlandi og Færeyjum (sambæri-
legt við: Queen Elisabeth II of Eng-
land, I of Scotland).

Úrskurðurinn í Haag 1933 stað-
festir, að Ísland var enn hluti af 
forna norska ríkinu allt til 1918 

(ásamt Grænlandi og Færeyjum). 
Þá gengu Íslendingar úr hinu forna 
norska ríki og stofnaðu nýtt ríki: 
Konungsríkið Ísland í þríríkja-
sambandi (tripple monarchy) við 
danska ríkið og hið forna norska 
ríki okkar. Íslendingar fengu þá 
stjórnarskrá, sem var þýðing á 
hinni dönsku stjórnarskrá, sem 
er upphaflega frá árinu 1849, en 
konungur var nú kominn undir 
íslenska stjórnarskrá (constitutio-
nal monarchy).

Í fullveldissamningnum við Dan-
mörku-Noreg hið forna frá 1918 lá 
réttur Íslendinga til að leysa sig 
undan konungsvaldi og var það 
þess vegna afgreiðslumál þegar 
Íslendingar afnámu konung 1944 
og stofnuðu annað lýðveldi Norð-
urlanda. Finnland og Ísland eru því 
einu ríkin á Norðurlöndum, sem 
eru með nútíma stjórnarskipan, 
lýðveldi.

Frá 1918-2018 eru Grænlend-
ingar og Færeyingar einu þjóð-
irnar, sem eftir eru í hinu forna 
norska ríki, og þurfa enn að lúta 
undir sama stjórnarfar og Íslend-
ingar fyrir 1918, konunglegri ein-
valdsheimastjórn (royal absolutist 
homerule systems), þó hafði heima-
stjórn Íslands sterkari stöðu gagn-
vart konunglegu samstjórninni í 
Kaupmannahöfn.

Sagan um Norðmenn, sem flúðu 
undan norsku konungsvaldi vestur 
í haf fyrir um það bil 1200 árum, er 
stórkostleg en þversagnarkennd 
saga um frelsisþrá og þingræði.

Þrándur í Götu var mikill þing-
ræðissinni og barðist gegn konungs- 
og kirkjuvaldi í Færeyjum en hann 
lést árið 1035. Færeyingar gáfu sig 
undir norskt konungsvald á undan 
Grænlendingum og Íslendingum. 
Fót setur enginn fyrir annan, nema 
fallkominn sé sjálfur, 1177-1319 
ríkti færeyska konungsættin yfir 
Noregsríki. Var það Hákon gamli, 
afasonur Sverris konungs og ömmu-
sonur Ástríðar dóttur Hróa biskups, 
bæði frá Kirkjubö í Færeyjum, sem 
gerði sáttmála við þing Grænlend-
inga og Íslendinga 1261 og 1262 um 
að ganga inn í norska konungsríkið.

Má geta þess að lýðræðislega 
kjörinn forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson, er afkomandi Sverris 
konungs, sendi ég honum og 
íslensku þjóðinni mínar árnaðar-
óskir á þessum tímamótum.

Látið lýðræðisljósið lýsa upp til 
nágrannaþjóða Íslands!

Brennið þið vitar!
Sveinur Ísheim 
Tummasson
rithöfundur 
og stjórnmála-
fræðingur

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Að líta í eigin barm
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ÁRSMIÐINN 
INNIFALINN
Það tekur tíma að fara í ferðalag sem nær yfir 1200 ár. Nú er miðinn þinn 
í Þjóðminjasafnið og Safnahúsið líka árskort. Hann gildir í heilt ár svo 
þú hefur nægan tíma og ert velkomin/n eins oft og þú vilt.

n þinn 
ár svo 

FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið í 
knattspyrnu mun  verja drjúgum 
tíma  í flugi og öðrum samgöngu-
mátum frá því  í mars á næsta ári 
fram til mars árið 2020. Dregið var 
í riðla fyrir undankeppni EM 2020 í 
Dublin á Írlandi í gær og lenti Ísland 
í H-riðli með Frakklandi, Tyrklandi, 
Albaníu, Moldóvu og Andorra. Þrjú 
þessara landa eru í um það bil 5.000 
kílómetra fjarlægð frá Íslandi og 
því ljóst að löng ferðalög eru fram 
undan.

Efstu tvö sætin í riðlinum munu 
koma íslenska liðinu áfram í loka-
keppni mótsins og þriðja  sætið 
getur  gefið möguleika á umspili 
um laust sæti á mótinu. Það er því 
fínn möguleiki á að Íslandi takist að 
tryggja sér sæti á þriðja stórmótinu í 
röð. Fyrsti leikurinn fer fram í mars 
á næsta ári  og undankeppninni 
lýkur um það bil ári síðar.

Íslenska liðið mun mæta því 
moldóvska í fyrsta sinn þegar þau 
mætast í undankeppninni. Mol-
dóva var eitt fjögurra liða sem 
Ísland gat mætt í fyrsta sinn í und-
ankeppninni. Flestir í liðinu leika í 
heimalandinu og er það í 170. sæti 
á styrkleikalista FIFA. Síðustu fjögur 

ár hefur lið Moldóvu aðeins unnið 
Andorra og San Marínó.

Stutt er hins vegar  síðan Ísland 
mætti bæði Tyrklandi og Frakk-
landi og þá mætti Ísland liði Alban-
íu í undankeppni HM 2014. Þá hefur 
Ísland mætt Andorra fimm sinnum, 
fyrst í undankeppni EM 2000 en 
þrisvar í æfingarleik síðan þá.

Erik Hamrén, þjálfari íslenska 
liðsins, var viðstaddur dráttinn og 
ræddi riðilinn sem liði lenti í eftir 
að dregið var í samtali við heima-
síðu KSÍ.

„Þetta er áhugaverður riðill, erf-
iður riðill. Við hefðum getað fengið 
auðveldari riðil en að sama skapi 
hefði hann getað verið erfiðari, 

þú veist hins vegar aldrei hversu 
erfiður hann er fyrr en þú spilar 
leikina. Frakkar eru að sjálfsögðu 
sigurstranglegastir, síðan fengum 
við Tyrki og við vonum bara að 
við höldum áfram að ná góðum 
úrslitum gegn þeim eins og undan-
farið. Við þurfum að vera góðir, öll 
lið þurfa að vera það ef þau ætla sér 
alla leið í úrslitakeppnina. Það á við 
í öllum leikjum,“ segir Hamrén.
hjorvaro@frettabladid.is

Ísland lenti í snúnum riðli 
Ísland mætir ríkjandi heimsmeisturum Frakklands, Tyrklandi, Albaníu, Moldóvu og Andorra þegar liðið 
tekur þátt í undankeppni Evrópumótsins í knattspyrnu karla sem fram fer víðs vegar um Evrópu árið 2020.   

Ómar Smárason, Klara Bjartmarz, Gunnar Gylfason, Guðni Bergsson og Erik 
Hamrén voru fulltrúar KSÍ við dráttinn í Dublin í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Matth ías Vil hjálms son og 
liðsfélagar hans hjá Rosenborg urðu 
norsk ir bikar meist arar í knatt spyrnu 
karla í gær. Rosen borg vann 4-1 sig-
ur þegar liðið mættir Ströms god set 
í bikarúr slita leik sem leikinn var á 
Ulle va al-leik vang in um í Osló.

Matth ías  sat sem  fastast  á vara-
mannabekknum allan leikinn. Það 
var  danski  landsliðsframherjinn 
Nicklas Bend tner sem skoraði tvö af 
mörk um Rosen borg en hann er á leið 
í 50 daga fang elsi vegna líkamsárásar 
á leigubílstjóra fyrr á þessu ári.

Rosen borg er því tvö fald ur meist-
ari og er þetta í tí unda skipti sem 
liðið nær þeim ár angri en Rosen borg 
vann bikar meist ara titil inn í tólfta 
sinn. Matth ías hefur nú þrisvar orðið 
norsk ur bikar meist ari með Rosen-
borg og þá var þetta  hans sjö undi 
stóri tit ill með fé lag inu. – hó

Matthías 
norskur 
bikarmeistari

Nicklas Bendtner skoraði tvö mörk 
fyrir Rosenborg. NORDICPHOTOS/GETTY Riðill Íslands í undan-

keppni EM 2020
H-riðill

Frakkland

Ísland

Tyrkland

Albanía

Moldóva

Andorra 
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Árskort gildir 1/12/2018-30/11/2019 
og kostar 2000 kr.

Sími +354 530 2200
Opið alla daga 10–17  
Lokað mánudaga 16/9–30/4

Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41
101 Reykjavík

Safnahúsið
Hverfisgata 15
101 Reykjavík

www.thjodminjasafn.is
 @icelandnationalmuseum

   @thjodminjasafn

Nýjast

Olís-deild karla

FH - KA 36-26 
FH: Bjarni Ófeigur Valdimarsson 9, Ásbjörn 
Friðriksson 8, Einar Rafn Eiðsson 7. 
KA: Tarik Kasumovic 8, Dagur Gautason 4, 
Áki Egilsnes 4, Andri Snær Stefánsson 4.  

ÍR - Akureyri 22-22 
ÍR: Arnar Freyr Guðmundsson 7, Sturla 
Ásgeirsson 5, Elías Bóasson 4.  
Akureyri: Leonid Mykhailiutenko 7, Ihor 
Kopyshynskyi 5, Garðar Már Jónsson 4. 

Afturelding - Grótta 26-23 
Afturelding: Elvar Ásgeirsson 5, Árni Bragi 
Eyjólfsson 4, Tumi Steinn Rúnarsson 4.  
Grótta: Magnús Öder Einarsson 10, Leon-
harð Þorgeir Harðarson 4. 

Selfoss - Stjarnan 26-27 
Selfoss: Elvar Örn Jónsson 8, Atli Ævar Ing-
ólfsson 5, Árni Steinn Steinþórsson 5.  
Stjarnan: Egill Magnússon 8, Leó Snær 
Pétursson 4, Garðar Benedikt Sigurjónsson 
4, Ari Magnús Þorgeirsson 4.

Geysist fram eins og elding

Afturelding komst aftur á sigurbraut í Olísdeild karla í handbolta með þriggja marka sigri sínum gegn Gróttu í leik liðanna í Mosfellsbænum í gær. 
Gunnar Kristinn Þórsson Malmquist skoraði þrjú mörk fyrir Aftureldingu sem situr núna í fimmta sæti deildarinnar með 13 stig. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Domino’s-deild kvenna

Snæfell - Stjarnan 81-58 
Snæfell: Kristen Denise McCarthy 24, Katar-
ina Matijevic 17, Angelika Kowalska 9, Helga 
Hjördís Björgvinsdóttir 9, Rebekka Rán 
Karlsdóttir 8, Gunnhildur Gunnarsdóttir 7, 
Berglind Gunnarsdóttir 4, Tinna Alexand-
ersdóttir 2, Heiða Hilín Björnsdóttir 1.  
Stjarnan: Danielle Victoria Rodriguez 15, 
Jenný Harðardóttir 14, Bríet Sif Hinriks-
dóttir 10, Auður Íris Ólafsdóttir 7, Jóhanna 
Björk Sveinsdóttir 4, Maria Florecia Pala-
cios, Sólrún Sæmundsdóttir 2, Alexandra 
Eva Sverrisdóttir 2. 



Enska úrvalsdeildin
Úrslit 14. umferðar 2018-19

Crystal Palace - Burnley 2-0
1-0 James McArthur (16.), 2-0 Andros Town-
send (77.). 

Man.City - Bournemouth 3-1
1-0 Bernardo Silva (16.), 1-1 Callum Wilson 
(44.), 2-1 Raheem Sterling (57.), 3-1 Ilkay Gün-
dogan (79.). 

Huddersfield - Brighton 1-2 
1-0 Mathias Jörgensen (1.), 1-1 Shane Duffy 
(45.), 1-2 Florin Andone (69.) Rautt spjald 
Steve Mounie (Huddersfield) (32.). 

Leicester - Watford 2-0
1-0 Jamie Vardy (vítaspyrna) (12.), 2-0 James 
Maddison (23.). Rautt spjald Etienne Capoue 
(Watford) (90.). 

Newcastle - West Ham 0-3
0-1 Chicharito (11.), 0-2 Chicharito (63.), 0-3 
Felipe Anderson (90.). 

Southampton - Man.Utd 2-2
1-0 Stuart Armstrong (13.), 2-0 Cedric Soares 
(20.), 1-2 Romelu Lukaku (33,), 2-2 Ander 
Herrera (39.).

Chelsea - Fulham 2-0
1-0 Pedro (4.), 2-0 Ruben Loftus-Cheek (82.)

Arsenal - Tottenham 4-2
1-0 Pierre Emerick Aubameyang (vítaspyrna) 
(10.), 1-1 Eric Dier (30.), 1-2 Harry Kane (34.), 
2-2 Pierre Emerick Aubameyang (56.), 3-2 
Alexandre Lacazette (75.), 4-2 Lucas Torreira 
(77.). Rautt spjald Jan Verthongen (Totten-
ham) (85). 

Liverpool - Everton 1-0
1-0 Divock Origi (90.)

Staðan

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man.City 14  12  2  0  43-6  38
Liverpool 14  11  3  0  27-5  36
Chelsea 14  9  4  1  30-11  31
Arsenal 14  9  3  2  32-18  30
Tottenham 14  10  0  4  25-15  30
Everton 14  6  4  4  20-16  22
Man.Utd 14  6  4  4  22-23  22
Leicester 14  6  3  5  20-17  21
B’mouth 14  6  2  6  23-21  20
Watford 14  6  2  6  17-19  20
Brighton 14  5  3  6  16-20  18
Wolves 14  4  4  6  13-17  16
West Ham 14  4  3  7  17-22  15
C.Palace 14  3  3  8  10-17  12
Newcastle 14  3  3  8  11-19  12
Cardiff 14  3  2  9  13-27  11
H’field 14  2  4  8  9-24  10
S´ton 14  1  6  7  12-26  9
Burnley 14  2  3  9  13-29  9
Fulham 14  2  2  10  14-35  8

Jürgen Klopp, knattspyrnustjóri Liverpool, var að vonum himinlifandi þegar flautað var til leiksloka í leik liðsins gegn Everton á Anfield í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikmaður helgarinnar
Javier Hernández, eða Chicharito eins og hann er jafnan kall-
aður, hefur ekki náð að stimpla sig inn í lið West Ham United 
eftir að hann gekk til liðs við félagið frá Bayer Leverkusen 
fyrir síðasta keppnistímabil. Hann skoraði hins vegar tvö 
marka liðsins í 3-0 sigri gegn Newcastle United. 

Hann skoraði átta mörk í 28 deildarleikjum á síðustu 
leiktíð sem er reyndar ágætis árangur, en mörkin 
höfðu látið á sér standa það sem af er 
þessari leiktíð. Eina deildar-
mark hans kom í sigri gegn 
Jóhanni Berg Guðmundssyni 
og samherjum hans hjá Burnley 
í upphafi nóvembermánaðar. 

Chicharito er þefvís á marktækifæri og klárar færi sín 
oft vel þegar hann kemst í boltann inni í vítateig andstæð-
ingsins. Vonandi fyrir hann og West Ham United er stíflan 
brostin hjá honum og mörkin munu hrannast upp í fram-
haldinu hjá þessum snaggaralega mexíkóska framherja.  

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Arsenal kom sér upp í fjórða sæti 
deildarinnar með sigri á Totten-
ham Hotspur í nágrannaslag 
liðanna á Emirates-leikvanginum. 
Eftir að hafa lent 2-1 undir skor-
uðu Skytturnar þrjú mörk í seinni 
hálfleik og tryggðu sér sigurinn. 
Liðið er núna með jafn mörg stig 
og nágrannarnir en er sæti ofar 
þar sem liðið hefur hagstæðari 
markatölu. Það stefnir í spenn-
andi baráttu milli erkifjendanna 
um fjórða sætið sem veitir þátt-
tökurétt í Meistaradeild Evrópu á 
næstu leiktíð. 

Hvað kom á óvart? 
Það kom skemmtilega á óvart 
hver tók að sér hlutverk hetj-
unnar í leik Liverpool og Everton. 
Divock Origi sem hefur ekki átt 
sjö dagana sæla í herbúðum 
Bítlaborgarliðsins kom inn á sem 
varamaður og komst nær hjarta 
stuðningsmanna Liverpool með 
því að skalla boltann yfir línuna 
á ögurstundu. Hann var að spila 
sinn fyrsta deildarleik fyrir liðið 
á leiktíðinni, en hann lék síðustu 
sex mínútur leiksins og lét heldur 
betur til sín taka. Það er spurning 
hvort þetta mark færi Belganum 
fleiri mínútur inni á vellinum. 

Mestu vonbrigðin 
Það voru gríðarleg vonbrigði fyrir 
lærisveina José Mourinho hjá 
Manchester United að ná ekki að 
fara með þrjú stig af hólmi þegar 
liðið sótti Southampton heim á 
St. Mary’s. Liðin skildu jöfn 2-2 en 
gestirnir frá Manchester komu til 
baka eftir að hafa lent tveimur 
mörkum undir í leiknum. Manc-
hester United er átta stigum frá 
fjórða sæti deildarinnar.   

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Var fjarri góðu gamni 
vegna meiðsla þegar 
Aston Villa lagði Middles-
brough sannfærandi að velli.

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Var tekinn af velli í upp-
bótartíma þegar Everton 
laut í gras fyrir Liverpool á 
sárgrætilegan hátt. 

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Var ekki í leikmannahópi 
Reading þegar liðið gerði 
jafntefli við Stoke vegna 
meiðsla sinna í baki. 

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Lék allan leikinn á 
kantinum þegar Burnley 
tapaði fyrir Crystal Palace 
í fallbaráttuslag liðanna í London.

FÓTBOLTI Stuðningsmenn Arsenal 
og Liverpool munu verða háværir í 
kaffistofuspjallinu í dag. Liðin unnu 
annars vegar glæsilegan og hins 
vegar spennuþrunginn sigur þegar 
þau fengu nágranna sína í heim-
sókn. Leikur Arsenal og Tottenham 
Hotspur sem fram fór á Emirates 
var ansi kaflaskiptur og endaði með 
4-2 sigri heimamanna. Hetjan kom 
svo úr óvæntri átt þegar Liverpool 
skoraði sigurmarkið í 1-0 sigrinum 
gegn Everton. Divock Origi sem 
ekki hefur átt upp á pallborðið hjá 
Jürgen Klopp það sem af er leiktíðar 
skoraði markið sem skildi liðin að á 
lokaandartökum leiksins.

Enn og aftur er það öflug spila-
mennska Arsenal í seinni hálfleik 
sem skilar liðinu stigunum þremur. 
Liðið skoraði þrjú marka sinna í 
síðari hálfleiknum og hefur þar af 
leiðandi skorað 24 af 32 deildar-
mörkum sínum í þeim hálfleik. Það 
er meira en nokkurt annað lið hefur 
gert í deildinni til þessa. Ef mörk 
liðanna í deildinni í seinni hálfleik 
myndu einungis gilda væri Arsenal 
í öðru sæti deildarinnar á eftir Man-
chester City sem myndi ekki hagg-
ast úr toppsætinu.

Tvær ástæður gætu legið að baki 
þessum góða árangri hjá Arsenal 
þegar líða tekur á leikina undir 
stjórn Unay Emery sem tók við 

London og Liverpool rauðar 
Nágrannaslagir voru 
þema helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni 
í knattspyrnu karla. 
Chelsea hitaði upp með 
sigri gegn Fulham. Mesta 
fjörið var í leik Arsenal 
og Tottenham Hotspur. 
Dramatíkin var svo alls-
ráðandi þegar Liverpool 
fékk Everton í heimsókn.

stjórnartaumunum hjá liðinu í 
sumar. Annað er það að leikmenn 
liðsins létu hafa það eftir sér í við-
tölum að meiri ákafi væri á æfingum 
liðsins eftir að hinn spænski Emery 
tók við og að gott líkamlegt form 
veitti liðinu ákveðið forskot þegar 
þreytan fer að síga í andstæðinginn.

Hitt er það að Emery hefur í 
leikjum liðsins geymt ferska fætur í 
framherjasveit liðsins á varamanna-
bekknum og sett leikmenn inn á 
eftir um það bil klukkutíma leik 
til þess að breyta gangi leikjanna. 
Þannig hefur Alexandre Lacazette 
verið þó nokkuð í því hlutverki að 
koma inn af bekknum og sprengja 
upp leikina líkt og hann gerð í sigr-
inum gegn Tottenham Hotspur. Þá 
hefur Pierre Emerick-Aubameyang 
gert slíkt hið saman í einstaka 
leikjum.

Arsenal jafnaði Tottenham 
Hotspur að stigum með þessum 
sigri og komst raunar upp fyrir 
nágrannaliðið, upp í fjórða sæti 

deildarinnar, þar sem liðið hefur 
hagstæðar markatölur. Það lítur allt 
út fyrir æsispennandi baráttu milli 
erkifjendanna um sæti á meðal fjög-
urra efstu liða deildarinnar og þar 
með sæti í Meistaradeild Evrópu á 
næstu leiktíð.

Liverpool heldur svo áfram elt-
ingarleik sínum við Manchester 
City við topp deildarinnar, en áfram 
munar tveimur stigum á liðunum 
eftir þessa umferð. 
hjorvaro@frettabladid.is 

Arsenal hefur skorað 

flest mörk í ensku úrvals-

deildinni í knattspyrnu karla 

í seinni hálfleik. Einungis 

Manchester City hefur staðið 

sig betur í síðari hálfleikjum 

í deildinni á leiktíðinni. 
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Guðrún Hjörleifsdóttir er eigandi tískuverslunarinnar Rítu og tók við rekstri verslunarinnar af móður sinni fyrir tveimur árum. MYND/STEFÁN

Glitur og glamúr  
hjá Rítu fyrir jólin
Tískuverslunin Ríta heillar konur á öllum aldri. Þar fást glæsileg klæði fyrir jafnt 
hvunndags sem hátíðleg tilefni, á góðu verði og í stærðunum 36 til 56.  ➛2

Sjávarbarinn – Grandagarði 9 – sjavarbarinn.is

Skötuveisla!
7.-23. desember

Afslátttur fyrir hópa.
Pantanir í síma 

517 3131 eða 696 5900



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@
frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@
frettabladid.is, s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Það er alltaf gaman að vera 
með eitthvað rautt, silfrað, 
gyllt eða koparlitað fyrir 

jólin, því nú fer sá tími í hönd að 
konur vilja smá glitur og glamúr 
sem er svo vinsælt núna,“ segir 
Guðrún Hjörleifsdóttir, eigandi 
tískuverslunarinnar Rítu.

Ríta er nú sneisafull af glæsi-
legum hátíðarfatnaði og flottum 
flíkum fyrir hvunndags tilveruna.

„Við erum með allt sem eina 
konu getur vantað í fataskápinn og 
þjónum breiðum aldurshópi, allt 
frá 25 ára og upp úr, í stærðunum 
36 til 56,“ útskýrir Guðrún í Rítu.

Senda tískufötin út á land
Ríta er rótgróin tískuverslun sem 
var upphaflega stofnuð 1982 af Sig-
ríði Kristófersdóttur, sem rak hana 
í Eddufelli í árafjöld. Árið 1996 tók 
við rekstrinum Steinunn Ingólfs-
dóttir, sem hafði saumað fyrir 
Sigríði um árabil og fyrir tveimur 
árum keypti Guðrún búðina af 
móður sinni.

„Ég byrjaði að vinna hjá mömmu 
1999 og sama ár opnuðum við aðra 
Rítu verslun í stóru og glæsilegu 
húsnæði í Bæjarlind í Kópavogi. 
Árið 2010 lokuðum við í Eddu-
fellinu og stækkuðum við okkur 
í Bæjarlind, sem er nú í hjarta 
höfuðborgarsvæðisins,“ segir 
Guðrún.

„Viðskiptavinahópurinn er 
dyggur og stór. Konur halda 
tryggð við Rítu vegna persónu-
legrar og góðrar þjónustu og það 
hefur mikið að segja að þær finna 
hjá okkur alhliða fatnað, hvunn-
dags og fyrir sparileg tilefni. Við 
sendum mikið út á land og konur 
á landsbyggðinni eru duglegar að 
hringja inn því þær þekkja gæðin 
og vilja fá það nýjasta til sín. Ef 
fötin passa ekki má alltaf senda 
þau til baka,“ segir hún.

Föt sem klæða allar konur
Verslunin Ríta er stór og björt og 
stíllinn í versluninni fylgir nýjustu 
tískustraumum.

„Við flytjum inn glæsilegan, 
kvenlegan og klæðilegan fatnað frá 
Danmörku, Hollandi og Þýska-

Í Rítu fæst einstakt úrval af gallabuxum sem henta við öll lífsins tilefni og alkunna er að þar finna konur flottar gallabuxur sem henta líkamsvexti hverrar og einnar. MYND/STEFÁN

Verslun Rítu er björt og rúmgóð og þjónustan persónuleg og alúðleg.

Rauðir kjólar eru sívinsælir fyrir jólin sem og svartir með glitri og glamúr.

Buxnaúrvalið í Rítu er ríkulegt fyrir jólin og einkar klæðilegt.

landi. Bæði snið, efni og 
hönnun fatnaðarins 
passa íslenskum konum 
einstaklega vel,“ segir 
Guðrún.

Í Rítu fæst líka 
gríðarlega mikið úrval 
gallabuxna.

„Við seljum mikið af 
alls kyns buxum enda 
alkunna að hér finna 
allar konur snið sem 
hentar líkamsvexti 
hverrar og einnar,“ 
segir Guðrún í glæsi-
legri verslun Rítu.

„Nú eru kjólar og 
buxur hæstmóðins 
sem og túníkur sem 
passa vel yfir leggings. 
Þá er flott að klæðast 
kjól yfir gallabuxur og 
blanda saman flíkum 
úr ólíkum áttum og 
úr ólíkum stílum.“

Draumajólagjafir
Aðkoman að Rítu er 
afskaplega þægileg og gengið inn 
í búðina beint af bílastæðinu en 
nóg er af bílastæðum við verslun-
ina.

Fyrir hátíðarnar er mikið um að 
karlar komi við í Rítu og velji jóla-
gjafir handa konunni, kærustunni, 

dætrunum eða mömmu 
og fá við það góða 
aðstoð stelpnanna í 
Rítu.

„Konum þykir kostur 
að geta skoðað og 
mátað föt í notalegu 
umhverfi, og með góðri 
þjónustu kappkostum 
við að hjálpa þeim að 
finna það sem hentar 
þeim. Hér er gott verð 
og fallegur kven-

fatnaður, sem mætir 
þörfum flestra kvenna á 
breiðu aldursbili,“ segir 
Guðrún í Rítu.

„Ríta á mjög trausta 
og góða viðskipta-
vini og alltaf bætast 
nýir í hópinn. Það er 
ákaflega gaman þegar 
þrjár kynslóðir kvenna 
koma saman í búðina; 
amma, mamma og 
dóttir eða dætur, og 

allar finna sér flott föt 
sem passa þeirra eigin 

stíl sem sýnir að við erum með föt 
fyrir konur á öllum aldri.“

Ríta er í Bæjarlind 6 í Kópavogi. Sími 
554 7030. Sjá nánar á Facebook: Ríta 
Tískuverslun.

Sparilegir og kven-
legir jakkar kóróna 

heildarútlitið.
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FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
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Til sölu og laust strax, verslunar- 
og skrifstofuhúsnæði á 3 hæðum 
við Suðurlandsbraut. Götuhæðin 
er 260 fm. með vörudyrum á 
bakhlið hússins.

2 skrifstofuhæðir hvor um sig 
u.þ.b. 100 fm. Samþykki er fyrir 
að setja upp lyftu milli hæða og 
byggingarréttur er fyrir 2 hæðir. 

Verð: kr. 160 millj.

SUÐURLANDSBRAUT 6

Miklaborg fasteignasala kynnir 
Hverfisgötu 94-96.

Vegfarendur um hornið á 
Barónsstíg og Hverfisgötu 
hafa að undanförnu tekið 

eftir áberandi glæsilegri nýbygg-
ingu sem nú er óðum að taka á sig 
mynd. Vinnupallar eru að hverfa 
og í ljós er að koma sérstaklega 
falleg læst álklæðning sem er mis-
munandi að lit og formi. Einkum 
gleður augað tíglamynstur í klæðn-
ingunni á sjálfu horninu. Það 
sem færri sjá er lokaður garður til 
suðurs sem er á 2. hæð og eingöngu 
aðgengilegur fyrir íbúa hússins.

Hverfisgata 94-96 og Barónsstíg-
ur 6 er glæsilegt fimm hæða lyftu-
hús með verslunar- og veitinga-
rýmum á fyrstu hæð og 38 íbúðum 
í á 2.–5. hæð. Íbúðirnar eru 2 til 5 
herbergja, 59–186 fm að stærð og 
verð er frá 44 milljónum króna. Í 
kjallara er lokuð bílageymsla og 
sérgeymslur íbúða. Athygli vekur 
að með öllum íbúðum fylgir stæði 
í bílageymslu og fyrir mjög margar 
íbúðir eru sérgeymslur inn af bíla-
stæði íbúðarinnar.

Íbúðir eru upphitaðar með gólf-
hita en sameign með ofnakerfi. 
Metnaðarfull innanhússhönnun 
Berglindar Berndsen og Helgu 
Sigurbjarnardóttur hefur skilað 
sér í sérstaklega stílhreinum og 
fallegum íbúðum. Svartlakkaður 

eikarspónn er í innréttingum sem 
eru sérsmíðaðar og ná að lofti. 
Grip eru á skáphurðum, vaskar 

eru undirlímdir og kvartssteinn er 
í borðplötum. Fallegir kringlóttir 
speglar eru á baðherbergjum þar 
sem því verður við komið.

Einstaklega spennandi eignir á 
besta stað í 101 þar sem fjölbreytt 
þjónusta og iðandi mannlíf er allt 
um kring.

Allar frekari upplýsingar gefa starfs-
menn Fasteignasölunnar Miklu-
borgar í s: 569-7000. 
Sölusýning verður miðvikudaginn 
5. desember milli kl. 17 og 18. 
Inngangur í sýningaríbúð er frá 
Hverfisgötu 94.

Glæsilegar íbúðir í 101

Hverfisgata 94-96 og Barónsstígur 6 er glæsilegt fimm hæða lyftuhús með 
verslunar- og veitingarýmum á fyrstu hæð.

Berglind Berndsen og Helga Sigur-
bjarnardóttir hönnuðu íbúðirnar að 
innan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

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

www.midborg.is

LAUGAVEGUR
- TIL LEIGU -

Til leigu um 70 fm.
verslunarhúsnæði á 
besta stað í miðbænum; 
á horni Laugavegar, 
Bankastrætis og 
Skólavörðustígs. 

Góðir gluggar á allar 
hliðar. Laust fljótlega. 

Nánari uppl. í 
haukur@fastis.is eða 
822-4850.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á



Talsvert endurnýjað 241,8 fm einbýlishús með bílskúr við Heiðargerði í Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara. “Íbúðar-
aðstaða” er í kjallara. Fallegur garður og góð suðurverönd. Stórar svalir/þakverönd. Mjög góð staðsetning ofarlega í botnlangagötu. 
V. 85,9 m. 
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882. 

Sjö herbergja 152,7 fm Parhús á 3 hæðum þessum vinsæla stað í Vesturbæ Reykjavíkur. Eignin skiptist ma. í forstofu, 2 stofur, 5 svefn-
herbergi, 2 salerni, bað, 2 eldhús, þvottaherbergi, Geymslu, sólstofu. Gróinn garður í suðvestur. Eignin er að mestu leyti í upprunalegu 
ástandi og þarfnast standsetningar. Sér bílastæði og sérinngangur í kjallara. 
Opið hús mánudaginn 3. desember millil klukkan 16:30 – 17:30 .  
V. 78,5 m.   
Nánari upplýsingar Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lögg.fs. s. 661 6021 - hreidar@eignamidlun.is.  
Sverrir Kristinsson lögg. fs.

Falleg og vel skipulögð 109,5 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð á þessum frábæra stað við Meistaravelli. Um er að ræða neðstu 
blokkina við Meistaravelli rétt við KR völlinn. Íbúðin skiptist m.a. í hol, stofu/borðstofu, eldhús, gang/svefnálmu, þrjú herbergi og bað-
herbergi. 
Opið hús þriðjudaginn 4. desember 2018 milli kl. 12:30 og kl. 13:00.
V. 51,5 m. 
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lögg. fs. í síma 695 7700, tölvupóstur alexander@eignamidlun.is og Sverrir Kristinsson 
lögg fs.

Glæsilegt 220,9 fm einbýlishús á einni hæð við Jöklafold í Grafarvogi. Vífill Magnússon arkitekt teiknaði húsið. Húsið skiptist m.a. í stórt 
hol, stofu, borðstofu, eldhús, 3-5 herbergi, baðherbergi, snyrtingu og þvottahús. Innbyggður bílskúr. Stórt upphitað bílaplan er fyrir 
framan húsið. Sérstaklega fallegur garður með verönd, rósarunnum, gosbrunni og fl. Mjög góð staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla, 
verslanir og alla helstu þjónustu. 
V. 94,9 m 
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lögg.fs. s. 861 8514  - sverrir@eignamidlun.is.

FOSSVOGUR - LOGALAND 23 - TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING. Fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum á mjög góðum 
stað í Fossvoginum. Húsið er skráð 228,7 fm og er bílskúrinn þar af 25,6 fm. Suðursvalir. Mjög gott útsýni. Stór timburverönd í suður. 
Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi. Fasteignamat 2019 verður 83,900,000. 
Opið hús miðvikudaginn 5. desember milli kl 17:15 og 17:45. 
V. 79,9 m. 
Upplýsingar gefur Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fs. sími 899-1882, thorarinn@eignamidlun.is  

Glæsilegt 287,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Háaleistisbraut í Reykjavík. Húsið sem er teiknað af Kjartani Sveinssyni stendur 
á 899 fm lóð. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, búr, 5-6 herbergi, þrjú baðherbergi, þvottahús, garðskála og hol. Innbyggður 
bílskúr. Svalir með lokunarkerfi. Húsið var mikið endurnýjað á árunum 2010-2015. Falleg afgirt gróin lóð með timburverönd og heitum 
potti. Stórt upphitað bílaplan og skjólveggur meðfram lóðinni. Örstutt í skóla, leikskóla, íþróttasvæði, verslanir og alla helstu þjónustu. 
V. 109 m. 
Nánari uppl: Sverrir Kristinsson lögg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

Erum með í sölu 272,5 fm raðhús á þremur hæðum með bílskúr. Húsinu hefur verið skipt upp í þrjár sjálfstæðar íbúðir. Húsið var tekið 
töluvert í gegn árið 2015. Gott hús sem auðvelt er að breyta aftur í stórt fjölskylduhús. 
Opið hús þriðjudaginn 4. desember milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
V. 89,9 m. 
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. 

Hvassaleiti 125,  203.5 fm endaraðhús á tveimur hæðum m. innbyggðum bílskúr. 3-4 svefnherbergi, góðar stofur, góður ræktaður 
garður. Húsið sem er teiknað af Guðmundi Kr Kristinssyni er að mestu leyti í upprunalegu ástandi en þó var gler endurnýjað að mestu 
leyti fyrir ca 30 árum, eins voru skólp og frárennslislagnir endurnýjaðar fyrir 7-8 árum síðan. 
Opið hús  mánudaginn 3. des frá kl 17:00 - 17:45  
V. 74,9 m
Nánari upplýsingar Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fs. í síma 899-1882 -  thorarinn@eignamidlun.is.

HEIÐARGERÐI 28, 
108 REYKJAVÍK

HÁVALLAGATA 45, 
101 REYKJAVÍK

MEISTARAVELLIR 35, 
107 REYKJAVÍK

JÖKLAFOLD 16, 
112 REYKJAVÍK

LOGALAND 23, 
108 REYKJAVÍK

HÁALEITISBRAUT 21, 
108 REYKJAVÍK

BREKKUSEL 2, 
109 REYKJAVÍK

HVASSALEITI 125, 
103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

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. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði,
lögg. fasteignasali
s. 896 1168

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS



Góð 2ja herbergja 63.0 fm íbúð á 2. hæð. Örstutt í miðbæ 
Reykjavíkur kaffihús, verslanir og veitingahús í næsta nágrenni. 
Hlemmur Mathöll handan við hornið. 
Opið hús mánudaginn 3. desember millil kl 17:00 og 17:30.
 V. 37,9 m. 
Nánari upplýsingar Brynjar Þór Sumarliðason lögg. fs. í síma 
896-1168, tölvupóstur brynjar@eignamidlun.is

Um er að ræða glæsilega og bjarta 78,1 fm þriggja herbergja 
íbúð á þessum góða stað í Kópavogi. Suðvestur svalir. 
Opið hús mánudaginn 3. des. 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 40,9 m.  
Nánari upplýsingar Alexander Ingi Kristjánsson lögg. fs. í síma 
695 7700, tölvupóstur alexander@eignamidlun.is 

Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 157,3 fm efri sérhæð í 
3-býlishúsi við Sólvallagötu. Tvær samliggjandi stofur, borð-
stofa/vinnuherbergi, eldhús, tvö herbergi, tvö baðherbergi. Svalir.   
V. 79,5 m. 
Nánari uppl.: Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lögg.fs. 
s. 661 6021 - hreidar@eignamidlun.is.  Magnea S. Sverrisdóttir 
lögg.fs. 

Um er að ræða 122,3 fm 4 herb. bakhús á þessum frábæra stað 
miðsvæðis í Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu/hol, tvö svefnher-
bergi, tvær stofur, eldhús, baðherb. og íbúðarherbergi í kjallara.  
Opið hús miðvikudaginn 5 des milli klukkan 17:00 og 17:30.  
V. 49,9 m. Nánari uppl.: Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lögg.
fs. s. 661 6021 hreidar@eignamidlun.is. Kjartan Hallgeirsson 
lg.fs.  

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. 
Opið hús miðvikudaginn 5. desember milli kl. 17:00 og 17:30. 
V. 39,9 m. 
Nánari upplýsingar: Alexander Ingi Kristjánsson lg. fs. í síma 
695 7700

Fallegt og vel skipulagt 140 fm einbýli á einni hæð byggt 1996. 
Um er að ræða æðislegan útsýnisstað rétt við Álftanes. Kyrr-
látt umhverfi í sveitasælu við sjóinn vestast á suðurströnd 
Álftaness. Hafið er á aðra hönd en Skógtjörn á hina. Til-
valið fyrir þá sem vilja búa á höfuðborgarsvæðinu en eiga 
þess samt kost að njóta kyrrðar eins og í dreifbýli. V. 69,9 m.  
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lögg. fs. í síma 896-1168 

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. Íbúðin er laus fljótlega.  
Opið hús fimmtudaginn 6 des milli kl. 17:00 og 17:30.  V. 49,9 m. 
Nánari uppl.: Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lögg.fs. s. 661 
6021 hreidar@eignamidlun.is. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs.

Fjögurra herbergja 126.3 fm íbúð í Grafarvogi. Gott skipulag, eld-
hús og baðherbergi nýlega tekið í gegn, stæði í bílgeymslu.
Opið hús mánudaginn 3. desember milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 43,9 m. 
Nánari upplýsingar:H. Daði Hafþórsson lg.fs. í síma 8249096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

STÚFHOLT 3, 
105 REYKJAVÍK

AUSTURKÓR 79, 
203 KÓPAVOGUR

SÓLVALLAGATA 11,  
101 REYKJAVÍK

ÓÐINSGATA 30A, 
101 REYKJAVÍK

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.

FLÚÐASEL 42, 
109 REYKJAVÍK

HLIÐSNES 6, 
225 GARÐABÆR

LANGAHLÍÐ 15, 
105 REYKJAVÍK

GULLENGI 35, 
112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

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

Jaðarleiti 2-6
Stærðir íbúða frá 77 – 107  fm
verð frá 49,9 m

Tilbúnar til afhendingar
Örfáar íbúðir eftir

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. 
Flestar íbúðanna eru með fallegu útsýni.  Íbúðirnar 
eru 2ja – 3ja herbergja og afhendast fullbúnar með 
gólfefnum. Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða. 

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum 
besta stað í borginni. Efstaleitið er sannkallað 
miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og 
þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði. 
Stærð íbúða er frá 34 fm – 120 fm.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG OG FIMMTUDAG
MILLI 16.00 OG 17.00

Efstaleiti 27 & Lágaleiti 1-9
VANDAÐAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIRFRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK

· Stúdíóíbúð, verð frá 28,4 m.
· 2ja herbergja íbúð, verð frá 36,9 m.
· 3ja herbergja íbúð, verð frá 51,9 m.
· 4ra herbergja íbúð, verð frá 64,9 m.

Flestar íbúðanna með stæði í 
bílageymslu

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

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

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882



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

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

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

Verð 47,9 millj.

-

Frábær staðsetning á rólegum stað alveg niður við 

Laugardalinn. 

Verð 135,0 millj.

Ásvallagata 23. 4ra herbergja íbúð.

Sunnuvegur. Einbýlishús við Laugardalinn.

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 18.15 – 17.45

-

 Verð 44,9 millj. 

Staðsetning eignarinnar er afar góð og stutt er í leik-

skóla og grunnskóla. 

 Verð 44,9 millj. 

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

Húsið er nýviðgert að utan og stendur á 252,0 fm. 

afgirtri eignarlóð, sem nýlega var tekin í gegn með 

jarðvegsskiptum og hún tyrfð. 

Frábær staðsetning með miðbæinn í göngufæri.

Verð 34,9 millj.

Efstasund 96. 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Þórðarsveigur 4. Endaíbúð - 4ra herbergja.

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

Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson arkitekt. 

Um er að ræða endaíbúð og snúa gluggar til austurs, 

suðurs og vesturs. 

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 59,9 millj.  

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15 – 17.45

-

Verð 41,9 millj. 

Háaleitisbraut 30. Endaíbúð 5 -6 herbergja. Tvennar svalir.

Sæbólsbraut 28- Kópavogi. 3ja herbergja endaíbúð.Nýlendugata 6. Endurnýjuð íbúð – neðri sérhæð.

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

-

-

-

Staðsetning eignarinnar er afar góð og stutt er í 

grunnskóla og framhaldsskóla. Íþróttasvæði Fjölnis í 

göngufæri. 

Verð 46,9 millj. 

-

Verð 49,9 millj.

Flétturimi 8. 4ra herbergja íbúð með svölum til vesturs.

Laugavegur. 4ra herbergja íbúð með stórum suðursvölum.

Verð 84,9 millj.

Bæjargil  – Garðabæ. Vel staðsett einbýlishús. 

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



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

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Bjarnadóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 663 5851
hronn@miklaborg.is

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

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

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

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

Nýtt parhús í byggingu við Austurkór 
Afhendist fullbúið að utan, fokhelt að innan 
Húsið er alls 208 fm. 
Stórt opið stofu og eldhús rými
4-5 svefnherbergi, tvö baðherbergi  
og sér þvottahús
Húsið fæst einnig afhent tilbúið til 
innréttinga (verð: 78 millj.) 

65,0 millj.Verð frá:

Austurkór 129  
203 Kópavogur

Hverfisgata 94-96
& Barónsstígur 6

Húsið er einangrað og klætt að utan 
með sérlega fallegri klæðningu

Skjólgóður lokaður 
suðurgarður

Stílhrein og glæsileg 
innanhúshönnun

Svartlakkaður eikarspónn

Grip á skápum og þeir 
ná að lofti

Kvartssteinn í borðplötum 
og vaskar undirlímdir

Glæsilegt nýtt fimm hæða lyftuhús með verslunar 
og veitingarýmum á fyrstu hæð  
og 38 íbúðum í á 2. - 5. hæð.
Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja  
59 - 186 fm að stærð.

Öllum íbúðum fylgja stæði í lokaðri bílageymslu
   
Verð frá 44,0 millj.

SÖLUSÝNING
miðvikudaginn 5.des kl. 17:00 - 18:00

Í byggingu vel skipulagt og fallegt einbýlishús 

Staðsett í botnlanga á útsýnisstað í Urriðaholti 

Húsið er staðsteypt á tveimur hæðum um 245 fm 

Glæsileg alrými og 4-5 svefnherbergi 

Húsið afhendist fokhelt að innan eða skv. samkomul 

97,0 millj.Verð :

Keldugata 13 
210 Garðabær

Nánari upplýsingar veita: 

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



Með þér alla leið

Nýlegt og glæsilegt raðhús/
skrifstofuhúsnæði 176 fm  
á þremur hæðum 
Þrjú svefnherbergi/skrifstofur 
Baðherbergi á öllum hæðum

110,0 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skólavörðustígur 24

s. 893 9929

101 Reykjavík

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

31,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flókagata 13

s. 695 5520

105 Reykjavík

Glæsilegt og vandað 168 fm einbýlishús  
á einni hæð. Eignin skiptist í anddyri,  
þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofur og 
opið eldhús, bílskúr og garð. 
Eignin er á góðum stað innarlega í götunni  
þar sem garðurinn nýtur sólar og hrauns. 
Frábær staðsetning.

82,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sævangur 29

s. 775 1515

220 Hafnarfjörður

3ja herbergja íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi 
Eignin er 86,3 fm að stærð 
Þjónusta í nágrenninu
Anddyri, baðherbergi með þvottaaðstöðu innaf
2 svefnherbergi, 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

Vel skipulagt og nánast algjörlega 
endurnýjað 150 fm einbýlishús á einni  
hæð þessum vinsæla stað í Grafarvogi. 
Húsið skiptist m.a. í rúmgóðar og bjartar stofur,  
3 svefnh. (möguleiki á 4), eldhús, snyrtingu, baðherb.  
og rúmgott eldhús með vandaðri innréttingu. 

79,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðsstaðir 36

s. 893 9929

112 Reykjavík

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

34,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njálsgata 69

s. 778 7272

101 Reykjavík

.       

49,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. des. 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 3. herbergið 

Hlégerði 29
200 Kópavogur

.       

47,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. des. kl. 16:30 - 17:00

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

Grandavegur 42-B
107 Reykjavík

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. des. kl. 17:00 - 17:45

Falleg og björt 80 fm, 3ja herbergja risíbúð 

Nýlega endurnýjað baðherbergi 

Stórar stofur og fallegt útsýni 

Ásvallagata 31
101 Reykjavík

.       

125,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 3. des. kl. 17:00 - 17:30

Vel skipulagt 248 fm einbýli á tveimur 
hæðum. Innst í botnlanga með frábæru útsýni 
Mjög stílhrein og björt eign 4 svefnherbergi 
og sjónvarpshol. Stofa og eldhús í opnu rými 
þar sem er fallegur arinn. 

Stór hellulögð verönd bakatil m skjólgirðingu 
35 fm bílskúr

Fjallakór 11
203 Kópavogur

.       

43,3 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 3. des kl. 17:00 - 17:30

Falleg 105 fm - 4ra herbergja íbúð 

Svalir í suður íbúðin er ný máluð 

Laus strax

Laufengi 128   
112 Reykjavík

.       

105,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. des. kl. 16:00 - 16:30

Glæsileg 4ra herbergja 163,4 fm íbúð  
á 2. hæð í lyftuhúsi við Vatnsstíg   

Tvö baðherbergi. Suðursvalir. 
Gott útsýni úr íbúðinni. 
Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni. 

Vatnsstígur 21  
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsileg fullbúin íbúð á þriðju hæð 
Lyftuhús / Íbúar +60 ára 
Sér inngangur af svölum 
Fallega innréttuð, steyptar borðplötur 
Þvottahús og baðherbergi með glugga 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 
Stutt í þjónustu 

53,0 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Glæsileg ný þriggja herbergja endaíbúð  
á 8. hæð. Eignin er skráð fmr 146,2 fm 
Ílyftuhúsi/ tvær lyftur
Nýbygging - efsta hæð
Gólfsíðir útsýnisgluggar - einstakt útsýni
Tvennar þaksvalir - til suðurs og vestur

110,0 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Falleg og mikið endurnýjuð 117 fm 
4ra til 5 herbergja  
Íbúð á 5hæð í lyftuhúsi með fallegu útsýni 
Tvennar svalir í vestur og austur 
Stórar stofur og þrjú góð svefnherbergi

59,5 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kaplaskjólsvegur 93 

s. 822 2307

107 Reykjavík

Afar glæsileg björt og mikið endurnýjuð 
128,2 fermetra eign á 3 hæð í mjög fallegu 
og nýuppgerðu húsi við Þórsgötu  
í Reykjavík 
Hæðin er innréttuð sem tvær íbúðir 
Stærri íbúðin er um 105,0 fermetrar að stærð,  
4ra herbergja og með stórum svölum til austurs 

63,5 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þórsgata 17

s. 893 9929

101 Reykjavík

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 baðherb.
Útsýni til sjávar

94,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tjarnarstígur 8

s. 899 1178

170 Seltjarnarnes

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

79,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þinghólsbraut 5

s. 695 5520

200 Kópavogur

.       

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. des. kl. 18:00 - 18:30

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

Reiðvað 3
110 Reykjavík

.       

64,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. des. kl. 17:00 - 17:30

Rúmgóð 3-4ra herb endaíbúð 

Vel skipulögð endaíbúð á 3 hæð 

Snyrtilegt lyftuhúsi, stæði í bílageymslu 

Eftirsóttur staður í göngufæri við allt sem 
miðbærinn hefur uppá að bjóða 

Fallegt útsýni ma til sjávar 

Klapparstígur 3
101 Reykjavík

.       

51,9 millj.Verð:

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

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð 
Stærð: 112,7 fm 
Möguleiki á á hafa 3 svefnherbergi 
Glæsilegar stofur með útgengt á svalir 
Fallega innréttuð / fermetrar nýtast vel 
Frábær staðsetning

Eskihlíð 8
105 Reykjavík

.       

49,9 millj.Verð:

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

4ra herbergja, 119 fm íbúð á 2. hæð

Stæði í bílageymslu fylgir mjög fallega,

sér bílastæði í lokaðri bílageymslu

Góðar svalir til suðvesturs 

Falleg og vel skipulögð íbúð á góðum stað 

Rauðavað 5
110 Reykajavík

.       

47,9 millj.Verð:

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

íbúð 201
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr 
124,5 fm þar af er bílskúr 22,2 fm 
Möguleiki væri að bæta við svefnherbergi 
Stórar suður svalir og þvottahús innan í búðar 
Innangengt í bílskúr úr sameign 
Kyrrlátur staður í við fallegan göngustíg

Básbryggja 5
110 Reykjavík

.       

71,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. des. kl. 12:15 - 12:45

Reisulegt einbýli á góðum stað í  
Suðurbæ Hafnarfjarðar 203,4 fm með 
aukaíbúð í kjallara 
Frábær staðsetning við grænt svæði 
Þrjú góð svefnherbergi auk íbúðar í kjallara 
Tvö stór svefnherbergi í aukaíbúð 
Auðvelt að opna á milli og nýta húsið  
sem eina heild 
Góður garður

Hlíðarbraut 5
220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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



Með þér alla leið

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

64,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Goðatún 23

s. 822 2307

210 Garðabær

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

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

Fín 4 herbergja 107 fm íbúð við 
Háaleitisbraut 
Þrjú góð svefnherbergi, mjög rúmgóð  
stofa, þvottahús innaf eldhúsi 
Geymsla í kjallara 
Nýir gluggar 

44,4 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Háaleitisbraut 153

s. 778 7272

103 Reykjavík

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. 

Laus við kaupsamning.

53,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Snorrabraut 56b

s. 778 7272

105 Reykjavík

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum 
hæðum Íbúðirnar eru 4ra herbergja á 
bilinu 120 - 180 fm og fylgir þeim stæði  
í lokaðri bílageymslu 
Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr góðri nýtingu 
fermetra og er skipulag íbúða einkar gott og afhendast  
þær veglega innréttaðar og fullbúnar 

60,3 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Dyngjugata 1

s. 899 1178

210 Garðabær

Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð fyrir 
60 ára og eldri.  Tvö stæði í bílageymslu. 
Á 13 og efstu hæð með óhindruðu útsýni 
til sjávar og fjalla.
Afar veglegar stofur með mikilli lofthæð 
Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi 
Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket

84,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 6

s. 773 6000

109 Reykjavík

Sérlega fallegt og vel staðsett skrifstofu  
og lagerhúsnæði 
Vinnuaðstaða fyrir 6-7 manns 
Stór lager/vinnusalur með innkeyrsluhurð 
Eldhús og baðherbergi ásamt skrifstofurými  
nýlega endurnýjað 
Góð eign á frábærum stað

56,5 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Askalind 3

s. 822 2307

201 Kópavogur

Íbúð sem er 104,9 fm á 2 hæð 
Skiptist í 2 svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, baðherbergi geymslu,  

Stæði í bílageymslu fylgir með íbúð

49,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rauðavað 23

s. 775 1515

110 Reykjavík

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

29,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njálsgata 48A

s. 778 7272

101 Reykjavík

Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum 

Glæsilega endurnýjað í sígildum stíl árið 2002 
Tvöfaldur bílskúr 6-7 svefnherb. og 5 baðherb, /snyrtingar 
Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast 

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

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

42,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gnoðarvogur 72

s. 845 8958

104 Reykjavík

Tæplega 140 fm íbúð á fyrstu hæð  

skiptist í 2 svefnherbergi,  glæsilegt útsýni, 

2 baðherbergi, svalir, sólpall 

og stæði í bílageymslu

82,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langalína

s. 775 1515

210 Garðabær

Bókið skoðun

13 íbúðir seldar af 23.
Nýjar íbúðir, 3ja og 4ra herb
Byggingaraðili: ÞG VERK.
Lyftuhús á þremur hæðum, 
rafmagnsbílahleðslustöðvar
Afhending er í feb/mars 2019

35,9 millj.Verð frá:

Álalækur 15 - 17 
800 Selfoss

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. des. kl. 17:00 - 18:00

sýningaríbúð er í Álalæk 17, nr. 205

Nánari upplýsingar veitir: 

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





Framnesvegur 16, 101 Rvk. 
OPIÐ HÚS ÞRI 4/12 KL. 16:30-17:00.

Framnesvegur 16, 101 Rvk. Björt, falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
með sérinngangi  ásamt tveimur herbergjum í kjallara, sérgeymslu og geymsluskúr,   
samtals 108,1 fm. Parket og flísar á gólfum. Íbúðin er staðsett á frábærum stað í  
Vesturbænum, stutt í alla þjónustu.  
Opið hús þriðjudaginn 4. desember kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Gaukshólar 2, 111 Rvk., 2ja herb. á 6. hæð. 
OPIÐ HÚS MÁN 3/12 KL. 17:00-17:30.

Gaukshólar 2, íbúð 605. Vel skipulögð ca. 60 fm 2ja herbergja íbúð í góðri blokk við 
Gaukshóla. Stofa, eldhús, baðherbergi m/ baðkari og sturtuhaus, svefnherbergi með skáp. 
Mikið útsýni. Verð 29,9 millj.  
Opið hús mánudaginn 3. desember kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Atvinnuhúsnæði,
 AUSTURSTRÖND - SELTJARNARNESI.

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

Drekavogur 4b, 104 Rvk., jarðhæð. 
OPIÐ HÚS MÁN 3/12. KL. 16:30-17:00.

Drekavogur 4b. Ca. 82 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérverönd. 
Björt, falleg og vel skipulögð íbúð í nýlegu húsi á rólegum stað í Vogunum. Rúmgóð stofa, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús inn af því. Ágæt geymsla fylgir.  
Verð 43,9 millj.  
Opið hús mánudaginn 3. desember kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

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

Góð 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 sumar. Gott innra skipulag. Laus við 
kaupsamning.  
Verð 44,5 millj. Pantið tíma fyrir skoðun.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

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

Óskum eftir



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. des. 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      Bílskúr

Álfhólsvegur 66     200 Kópavogur 48.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. des .kl 17.30-18.00 

Glæsileg  4 herb.íbúð á jarðhæð með sérinngangi, stæði í bílskýli og stórri aflo-
kaðri timburverönd á þessum eftirsóttastað í Grafarholti þar sem örstutt er í skóla, 
leikskóla , út í fallega náttúru og gönguleiðir.  Bæði þvottahús og geymsla er innan 
íbúðar, björt og falleg stofa og 3 svefnherbergi.  
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 109,5 m2 

Þorláksgeisli 5      113 Reykjavík 49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. des. kl. 17:30-18:00

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 4. des. 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       Bílskúr  

76.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. des. kl. 18.30-19.00

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

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 58-128M

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

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

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

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

Herbergi: 3     Stærð: 123,7-133,1 m2

69,5-77M

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. des. kl. 17.30-18.00

Þverbrekka 4    200 Kópavogur 26.900.000

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi í Kópavogi. 
Íbúðin er skráð 44,9 fm, en einnig er geymsla í sameign sem er ca. 5 fm. Búið er að m.a. 
endurnýja eldhúsinnréttingu,hurðir og gólfefni á aðalrými. Nýlegir ofnar.   Stutt í skóla, 
leikskóla og alla helstu þjónustu.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 44,9 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Glæsileg útsýnisíbúð á 10.hæð ásamt stæði í bílageymslu.  Allar innréttingar  vandaðar 
og sérsmíðaðar, gólfsíðir gluggar með óhindruðu sjávarútsýni, eldhús og aðalbaðherbergi 
voru endurnýjuð á glæsilegan hátt 2014, falleg sérhönnuð lýsing, arinn í stofu, allar hurðir í 
yfirstærð og yfirbyggðar svalir eru meðal þess sem einkenna þessa fallegu íbúð. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 138,0 m2

Vatnsstígur 21     101 Reykjavík 117.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. des. kl. 17:30-18:00

Grettisgata 31    101 Reykjavík 42.900.000

Mikið endurnýjuð,  vel skipulögð, björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
steyptu fjölbýli í miðbæ Reykjavíkur.  Eldhús og baðherbergi endurnýjuð. Nýlegt 
harðparket.  Íbúðin skiptist í opið eldhús og stofu, 2 svefnherbergi og baðherbergi 
með sturtu. Frábær staðsetning í miðbænum.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 2     Stærð: 81,2 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. des. kl. 17.30-18.00

Blásalir 16    201 Kópavogi 53.900.000

Falleg, björt og rúmgóð 4ra herbergja efri hæð í fallegu fjórbýlishúsi í Salahverfi 
Kópavogs. Sérinngangur er inn í íbúðina. Mikil loft hæð einkennir eignina og 
glæsilegt útsýni til suðvesturs. Íbúðin skiptist í, forstofu, baðherbergi, 3 svefn-
herbergi, eldhús, setu- og borðstofu, þvottaherbergi og geymslu. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 112,4 m2        Sérinngangur

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. des. kl. 17.30-18.00

Norðurbrú 6    210 Garðabæ 59.900.000

Mjög falleg, björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð í góðu lyftuhúsi í Sjálandinu. 
Íbúðin er á 2.hæð og henna fylgir stæði  í lokaðri bílageymlu. Fallegur horngluggi 
er á eigninni og frá honum næst útsýni út á sjó og til Reykjavíkur. Stofan er stór 
og herbergin eru þrjú. Bæði er baðkar og sturta á baðherberginu.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 107,6 m2        Bílageymsla

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. des. kl. 17:30-18:00

Klapparhlíð 13    270 Mosfellsbær

Fasteignasalan TORG kynnir: Fallega 87,5 fm 3ja herbergja í búð á annari hæð 
með sérinngangi á vinsælum stað í Mosfellsbæ.  Eignin er mjög vel með farin og 
öll hin smekklegasta.  Stutt er í skóla, leikskóla og sundlaug. 
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 87,5 m2      

44.700.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. des. kl. 17.30 - 18.00

Skógarsel 43    109 Reykjavík

Glæsileg íbúð á 3ju hæð með fallegu útsýni, ásamt stæði í bílageymslu, í einstaklega 
fallegu lyftuhúsi, skráð 115,7 fm að meðt. sérgeymslum. Íbúðin er vönduð í alla staði, vel 
viðhaldið og umgengin þannig, að hvergi sér á nokkrum hlut eins og ný væri. Nýslípað og 
lakkað viðarparkett en flísar eru á gólfum í eldh., baði og forstofu.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3     Stærð: 115,7 m2      

61.900.000

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



SKYGGNISBRAUT nýjar 2ja, 3ja, 4ra og 5- herb.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

60,8 fm verð frá 37,5 m
107,4 fm verð frá 42,6 m 25 fm verð frá 51,9 m

120 fm, verð frá 52,9 m Sýningaríbúð

BÁSBRYGGJA 35, glæsilegt 200 fm raðhús.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

201,7 fm

 Verð 84,9 m

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

Pantið skoðun

Glæsilegt útsýni

4-5 Herb. Glæsileg útsýnisíbúð í GRAFARHOLTI
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Opið hús að Kristnibraut 16, íbúð 03-01 mánudaginn 3. desember, 
frá kl. 17.30 til 18.00 130,2 fm

Verð 50,9 m

ÚLFARSBRAUT 76. Glæsil. nýtt 320 fm einbýlis.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

320 fm

Verð 125 m

LAMBHAGAVEGUR 9, nýtt atvinnuhúsnæði í Rvk.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

182 fm 55,5 m
188,4 fm 54,5 m

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ SÉRHÆÐ VIÐ RAUÐALÆK
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Opið hús að Rauðalæk 44, neðri sérhæð, þriðjudaginn 4. desember, 
frá kl. 17.30 til 18.00, 128 fm

Verð 69,5 m

ÁSVALLAGATA 19, einstaklega falleg 3ja herb.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

88fm

Verð 47,9 m

ÁLFTAMÝRI 36 *** 4ra herb. Íbúð á 3ju hæð
Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

125.4 m²

Tilboð

REYNIMELUR 34- 3ja h. Íbúð m. Auka studíóíb.
Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

120 fm
Verð 59.8m

ÞVERBREKKA 8 – ný 2ja. h. íbúð auk bílstæðis
Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Verð: 39.9 m.

LAUTASMÁRI 12 Kóp. 4ra herb. íbúð m/bílskúr
Nánari upplýsingar:
Snorri Snorrason
Lögg. fasteignasali
Sími: 895-2115 
snorri@valholl.is

Opið hús að Lautasmára 12, þriðjudaginn 4. desember frá  kl 17:00 
til  17:30

132,2 fm
Verð 54,8 m

LAUGARÁSVEGUR – fjárfesting, langtíma  leiga  
Nánari upplýsingar:
Snorri Snorrason
Lögg. fasteignasali
Sími: 895-2115 
snorri@valholl.is

135,8 m²

Verð 43,0 m

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. des 17:30-18:00.
104,3 fm

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

155,6 fm

Verð 59,9 m

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

102,4 fm

Verð 44.7 m

Góð staðsetning

Glæsilegt útsýni

Leigutekjur

Glæsilegt hús

Pantið skoðun

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

R e y k j a v í k  –  S n æ f e l l s b æ  –  H ö f n  H o r n a f i r ð i     |    S í m i  5 8 8  4 4 7 7     |     w w w. v a l h o l l . i s

Heiðar  
Friðjónsson

693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson

893 4718

Sturla 
Pétursson

899 9083

Snorri  
Snorrason

895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir

892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir

694 6166
S í ð a n  1 9 9 5

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

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson

692 6906



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

TOYOTA HIACE SENDIBÍLL
Til sölu árg.99 ek.220 þús,skoðun 
2019, á góðum vetrardekkjum.
Vél og vagn í góðu ástandi.
Verðhugmynd.400-500 þús.Gamall 
járkur sem á mikið eftir og getur 
verið góður aukabíll.Þjónustubók 
frá upphafi. Uppl.s:893-3397

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

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

 Málarar

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

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

 Húsaviðhald
Tek að mér ýmisskonar 
húsaviðhald. Uppl. sími 8478704 
eða manninn@hotmail.com

 Spádómar

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

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

5
2

2
2

  
#

 V
e

rð
 m

ið
a

st
 v

ið
 v

e
rð

sk
rá

 o
kt

ó
b

e
r 

2
0

1
8

 -
 e

ð
a

 m
e

ð
a

n
 b

ir
g

ð
ir

 e
n

d
a

st

The Retigo 
Blue Vision Combi

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

MOMBI OVEN
B 611 IB, IG 

 

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

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

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

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

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 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.

Heimilið

 Antík

WWW.UR.IS
Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum 
klukkum og úrum. Guðmundur 
Hermannsson úrsmíðameistari. S. 
554 7770 & 691 8327. www.ur.is 
ur@ur.is

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

BÍLSTJÓRI ÓSKAST Í 
SENDIBÍLAAKSTUR.

Hraustur, þjónustulundaður 
og íslenskumælandi með 

hreint sakavottorð. Fjölbreytt 
vinna,góður félagsskapur, nóg 

að gera.
Meirapróf ekki nauðsynlegt.

Frekari uppl. í s. 892 6363 og 
skutlari@gmail.com

Bílstjóri óskast á sendibíl, meirapróf 
ekki nauðsynlegt, íslenskukunnátta, 
hreint sakavottorð. Uppl. s:8999288

 Atvinna óskast

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / 
loggildurmalari@gmail.com

Lautarvegur 4

Við seljum fasteignir!

172,2  m2

Ragnar 774-7373
89,9 millj.

Þríbýli 4 herb. Ný sérhæð

Opið hús 4/12 kl. 17:00-18:00

Grensásvegur 3  108 Reykjavík  Sími 530 5600

Ert þú í söluhugleiðingum?  
Við skoðum, verðmetum og ráð leggjum við markaðsaðferðir og 
sölukynningar fasteigna. Þú ert á „Traustum grunni“ með okkur.

Bogi Pétursson löggiltur fasteignasali | Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali

Fasteignir

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

KennslaIðnaðarmennHeilbrigðisþjónusta Veitingastaðir

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið í handbolta var í einkennilegri 
stöðu fyrir lokaleik sinn í riðlinum 
í undankeppni HM 2019 í Skopje í 
Makedóníu í gær. Úrslit í riðlunum 
fjórum þýddu að íslenska liðið þurfti 
að vinna veikt lið Aserba ídsj an með 
27 mörkum til þess að tryggja sér 
sæti í umspili um laust sæti í loka-
keppni mótsins.

Það tókst og gott betur en loka-
tölur í leiknum urðu 49-18 Íslandi 
í vil sem þýðir að liðið leikur í 
umspili í júní á næsta ári. Leikurinn 
var afar skrýtinn, en það var klókur 
varnarleikur og fjölmörg mörk úr 
hraðaupphlaupum sem skópu stór-
sigurinn. Þórey Rósa Stefánsdóttir 
naut góðs af því hvernig leikurinn 
þróaðist og hún var markahæst hjá 
íslenska liðinu með 13 mörk.

Axel Stefánsson, sem marga fjör-
una hefur sopið á 20 ára löngum 
þjálfaraferli sínum, hefur aldrei lent 
í viðlíka stöðu og í leiknum sem fram 
fór í gær.

„Þetta var mjög sérstakur leikur að 
stýra og það er í raun gegn mínum 
gildum að lemja svona á veikum 
andstæðingi. Reglurnar eru hins 
vegar svona og við verðum bara að 
spila og haga okkar leik í samræmi 
við það. Við fengum tvo skelli í gær, 
bæði með því að tapa fyrir Makedón-
íu og frétta af því að Úkraína hefði 
unnið jafn stórt og raun bar vitni,“ 
sagði Axel kampakátur í samtali við 
Fréttablaðið eftir leikinn í gær.

„Við tókum fund í gærkvöldi, 
fórum yfir stöðuna og skipulögðum 
hvernig líklegast væri að sigurinn 
gæti orðið svona stór. Við lékum 
varnarleikinn á þann hátt að við 
brutum lítið af okkur, unnum bolt-
ann trekk í trekk og skoruðum fullt 
af auðveldum mörkum í kjölfarið. 

Það er mikill léttir að hafa náð 
markmiðinu um að komast í umspil-
ið og þetta breytir landslaginu hjá 
okkur,“ sagði hann enn fremur.

„Leikurinn gegn Makedóníu var 

einnig lærdómsríkur og ungir leik-
menn liðsins fengu dýrmæta reynslu 
í þeim leik. Það hentar okkur illa 
að leika á móti liðum sem hafa á 
að skipa þungum og sterkum leik-
mönnum. Við þurfum að leita leiða 
til þess að geta gert okkur gildandi 
gegn þannig andstæðingum. Við 
erum hins vegar að nálgast sterkari 
þjóðir með hverjum leik sem við 
spilum að mínu mati,“ sagði Axel 
um helgina. 
hjorvaro@frettabladid.is

Stórsigur kom Íslandi í umspil  
Ísland á enn möguleika á að komast í lokakeppni heimsmeistaramótsins í handbolta kvenna. Íslenska liðið 
komst í umspil um sæti í lokakeppninni en til þess að komast þangað þurfti stórsigur gegn Aserbaídsjan. 

Þórey Rósa Stefánsdóttir lék á als oddi þegar íslenska liðið fór illa með Aserbaídsjan í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það er mikill léttir 

að hafa náð mark-

miðinu um komast í um-

spilið og þetta breytir 

landslaginu hjá okkur. 

Axel Stefánsson
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1804 Thomas 
Jefferson 
kjörinn forseti 
Bandaríkjanna.
1916 Íþrótta-
félagið Skalla-
grímur stofnað í 
Borgarnesi.
1967 Fyrsta 
hjartaígræðslan 
framkvæmd í 
Suður-Afríku.
1970 Verslunar-
miðstöðin 
Glæsibær opnar 
dyr sínar.
1979 Ruhollah 
Khomeini valinn 
fyrstu erki-
klerkur Íran.
1984 Fjögur þúsund manns farast, og um 600 þúsund 
aðrir veikjast, eftir efnaleka úr verksmiðju Union Carbide í 
Bhopal í Indlandi.
1990 Mary Robinson 
kjörin forseti Írlands, 
fyrst kvenna.
1992 Gríska olíuflutn-
ingaskipið Aegean Sea 
siglir í strand. Um 80 
þúsund tonn af olíu 
leka í hafið.
1992 Verkfræðingur 
hjá Sema group sendir 
fyrstu smáskilaboðin í 
gegnum símkerfi Voda-
fone.
2014 Japanska geimvísindastofnunin JAXA skýtur Haya-
busa2 geimfarinu á loft. 

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

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

Ástkær pabbi minn,  
tengdapabbi og afi,

Benedikt Gunnarsson
listmálari og fyrrverandi dósent  

í myndlist við KHÍ, 
Kastalagerði 13, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans fimmtudaginn 
22. nóvember. Útför hans fer fram frá Háteigskirkju 

þriðjudaginn 4. desember klukkan 15.00.

Valgerður Benediktsdóttir Grímur Björnsson
Gunnar Grímsson
Sóley Grímsdóttir

 Merkisatburðir

Á þessum degi fyrir 24 árum, eða þann 
3. desember 1994, kom PlayStation-
leikjatölvan fyrst á markað. Hún fór fyrst 
í sölu í Japan en nokkrum mánuðum 
seinna rataði hún í 
verslanir í Evrópu og 
Bandaríkjunum.

Vinsældir leikja-
tölvunnar voru 
gríðarlegar og á 
tæpum áratug náði 
Sony að selja rúmlega 
100 milljónir vélar.

Með tilkomu Pla-
yStation urðu straum-
hvörf í afreyingargeir-
anum. Skyndilega höfðuðu tölvuleikir 
til allra. Eftir sátu Nintendo og Sega með 
sárt ennið, þó að fyrrnefnda fyrirtækið 
ætti eftir að ná vopnum sínum aftur 
með tíð og tíma.
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PlayStation kemur á markað

PlayStation naut frá fyrsta degi 
mikilla vinsælda.

Háskóla Íslands heiðraði sextíu og þrjá nýdoktora á laugardaginn. MYND/HÁSKÓLI ÍSLANDS

Sextíu og þrír doktorar sem 
brautskráðust frá Háskóla 
Íslands á síðasta ári voru 
heiðraðir við hátíðlega athöfn 
á laugardaginn. Doktorsnemar 
frá öllum fimm fræðasviðum 

tóku þar við gullmerki Háskóla Íslands 
að viðstöddum Guðna Th. Jóhannessyni, 
forseta Íslands.

Þetta er í áttunda sinn sem háskólinn 
heiðrar nýdoktora með þessum hætti, en 
í hópi brautskráðra að þessu sinni voru 
24 karlar og 39 konur. Af heildarfjöldan-
um eru 44 prósent með erlent ríkisfang. 
Sá hópur kemur víða að, samkvæmt 
upplýsingum frá Háskóla Íslands, eða 
frá 19 löndum Evrópu, Asíu og Norður-
Ameríku.

„Við minnumst þess nú í ár að 100 ár 
eru liðin frá því Ísland varð fullvalda 
ríki, 1918. Á þeim tímamótum er einnig 
vert að minnast þess að árið 1918 voru 

liðin sjö ár frá því Íslendingar stofnuðu 
háskóla, 1911. Stofnun Háskóla Íslands 
er eitt skýrasta dæmið um þá bjartsýni 
og menntunarhug sem ríkti meðal þjóð-
arinnar í upphafi nýrrar aldar,“ sagði 

Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla 
Íslands, í ávarpi sínu.

Um þessar mundir stunda um 600 
manns doktorsnám við Háskóla Íslands. 
Alls munu 60 nemar ljúka doktorsprófi á 
árinu 2018 og verður heildarfjöldi dokt-
ora sem brautskráðst hafa frá Háskóla 
Íslands frá upphafi á sjöunda hundrað 
í loks árs.

„Fjöldi doktorsnema við Háskóla 
Íslands styrkir ótvírætt stöðu hans sem 
alþjóðlega viðurkennds rannsóknar-
háskóla. Um leið gerir það skólanum 
kleift að sinna hlutverki sínu sem æðstu 
menntastofnunar þjóðarinnar. Öflugur 
rannsóknarháskóli er frumskilyrði þess 
að Ísland verði samkeppnisfært í vís-
indum, nýsköpun og atvinnuþróun, en 
grunnrannsóknir og góð og fjölbreytt 
menntun eru jafnan talin ein helsta for-
senda hagvaxtar og aukinnar velsældar,“ 
sagði Jón Atli. kjartanh@frettabladid.is 

Heiðruðu fjölþjóðlegan 
hóp nýdoktora frá HÍ
Háskóli Íslands heiðraði nýdoktora með áttunda árið í röð. Um þessar mundir stunda 
um 600 manns doktorsnám við skólann og frá upphafi hafa á sjöunda hundrað nem-
enda lokið doktorsnámi við hann. Stór hluti hópsins er af erlendu bergi brotinn.

Öflugur rannsóknar-

háskóli er frumskilyrði 

þess að Ísland verði samkeppnis-

fært í vísindum, nýsköpun og 

atvinnuþróun.

Jón Atli Benediktsson,  
rektor Háskóla Íslands

Sony hefur haldið áfram að gefa út 
leikjatölvur undir vörumerkinu PlaySta-
tion en í desember á þessu ári markaðs-
setur fyrirtækið sérstaka viðhafnarút-
gáfu af upphaflegu leikjavélinni. – khn

Ástkær eiginkona mín,  
móðir okkar og tengdamóðir,

Hlíf Guðjónsdóttir
Lýsubergi 13, 
Þorlákshöfn,

andaðist miðvikudaginn 21. nóvember. 
Útför fer fram frá Kotstrandarkirkju, Ölfusi, 

þriðjudaginn 4. desember kl. 14. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Líknarfélagið Alfa.

Tómas B. Guðmundsson
Pálína I. Tómasdóttir Sigurjón Bergsson
Sigríður Tómasdóttir Árni I. Sigvaldason
Víðir Tómasson Elísabet Guðmundsdóttir
Guðmundur S. Tómasson Sigríður Ósk Zoëga Sigurðard.
Ragnheiður Tómasdóttir Brynjólfur Magnússon
J. Brynja Tómasdóttir Helgi Helgason

og fjölskyldur.
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Komið í allar  
helstu verslanir

Íslenskt tískutímarit



Skák  Gunnar Björnsson

Arnar Þorsteinsson (2.190), 
Skákfélagi Akureyrar, átti leik 
gegn Jóni G. Briem (2.034), 
Skákdeild KR, á Íslandsmóti 
skákfélaga. 

29...Hxb2+! 30. Ka1 (30. Dxb2 
Db7). 30...Db7 31. Hhh1 Hxc2 
32. Hh3 Hc1+! 0-1.  
Guðmundur Kjartansson og 
Helgi Áss Grétarsson urðu 
meðal sigurvegara á alþjóðlegu 
móti sem lauk á Spáni í gær. 

www.skak.is: Nánar um Spánar-
mótið

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

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga  9.00 -16.00

P
R

E
N

T
U

N
.IS

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18 

Jólakökur,Smákökur,Stórar piparkökurtil að skreyta,PipakökuhúsO.m.fl.

JÓLIN ERU
HJÁ OKKUR...

.........................................
www.bjornsbakari.is

Breytileg átt 5-13 
og dregur úr élj-
um fyrir norðan, 
en þykknar upp 
með snjókoma á 
köflum V-lands 
undir kvöld, 
einkum SV-til. 
Frost 2 til 12 stig, 
kaldast N-til.

Mánudagur

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Við eyðum heilu vinnu-
dögunum í skólanum. Sjö 

stífir tímar á hverjum 
degi og fáum samt 

heimavinnu í búnkum.

Sjö tímar! Ertu virkilega 
svona alg jörlega von-
laus að þú getur ekki 
kennt það sem þú átt 
að kenna í skólanum?

Sjö tímar ættu að vera 
nóg. Sérstaklega þegar 
það er morgunljóst að 

allt sem þú lærir gerist í 
frímínútum.

Einhver ætti 
nú að hanna 
geimflaugar, 

Pondus.

Jáááá. Og þar 
njóta einræðistil-
burðir sín til hins 

ítrasta.

Ég fer að 
fara eina á 
þessa for-
eldrafundi.

Hérna kemur Lísa.
Hver er 
Lísa?

Hæ, 
Lísa!

Hún er með frá-
bæran húmor.

Kallarðu 
þetta 

húmor?

Eldhúsvaskurinn  
er stíflaður.

Ég næ í 
verkfærin 

mín.

Þetta lítur illa út - ég 
held ég hringi í gaur.

Er það 
svo?

Ég meina pípara. Ég 
ætlaði að seg ja pípara.

LÁRÉTT
1. sanka saman 
5. mjög 
6. tveir eins 
8. undanhaldi 
10. átt 
11. bókstafur 
12. fránn 
13. stagl 
15. sköpun 
17. gabba

LÓÐRÉTT
1. hópast 
2. heila 
3. skordýr 
4. sjúkdóm 
7. samtal 
9. verkfæri 
12. viðskipti 
14. frumefni 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. safna, 5. all, 6. ss, 8. flótta, 10. na, 11. 
emm, 12. snar, 13. stag, 15. tilurð, 17. narra.
LÓÐRÉTT: 1. safnast, 2. alla, 3. fló, 4. astma, 7. sam-
ræða, 9. tengur, 12. sala, 14. tin, 16. rr.

Krossgáta
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Planeta Singli 2 (POLISH W//WW ENG SUB) 17:30

Svona fólk (ICELANDIC - NO SUB) ....... 18:00

Litla Moskva (ICELANDIC - NO SUB) .. 18:00

Anna and the Apocalypse (ICE SUB) 20:00

Erfingjarnir//The Heiresses (ICE SUB) . 20:00

Anna and the Apocalypse (ICE SUB) 22:00

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

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

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

3. DESEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Hausttónleikar hljóðfæra-
brautar 1/3
Hvenær?  18.00 og 20.00
Hvar?  Kirkju óháða safnaðarins, 
Háteigsvegi
Nemendur hljóðfærabrautar efna 
til hausttónleika í Kirkju Óháða 
safnaðarins, Háteigsvegi 56, mánu-
daginn 3. desember klukkan 18 
og 20.

Hvað?  Jólatónleikar Tónlistarskóla 
Vestmannaeyja
Hvenær?  17.30
Hvar?  Tónlistarskóla Vestmannaeyja
Jólatónleikar Tónlistarskóla Vest-
mannaeyja verða alla virka daga 
vikunnar 3.-7. desember í sal Tón-
listarskólans. Þar munu nemendur 
skólans koma fram og spila á hin 
ýmsu hljóðfæri. Sérstakir söng-

nematónleikar verða mánudaginn 
10. desember í safnaðarheimili 
Landakirkju. Tónleikarnir eru allir 
kl. 17.30 og eru opnir öllum.

Viðburðir
Hvað?  Transport for People in Nordic 
Cities
Hvenær?  10.00
Hvar?  Norræna húsinu
Fyrst segir Peter Myhre, fyrrver-
andi borgarstjóri í Osló, frá því af 
hverju rafmagnsbílar eru svo vin-
sælir í Osló og Noregi, og hvernig 
almenningssamgöngur urðu vin-
sælasti samgöngumátinn í Osló. 
Síðan segir Sigurborg Ósk Haralds-
dóttir frá fortíð og framtíð borgar-
skipulags í vaxandi bæ, en Sigur-
borg Ósk vinnur hjá umhverfis- og 
skipulagsráði Reykjavíkurborgar. 
Fundurinn verður á ensku.

Hvað?  Ari Eldjárn prófar nýtt grín
Hvenær?  20.00
Hvar?  Tjarnarbíói
Ari Eldjárn stendur fyrir skemmti-
legri og tilraunakenndri uppi-
standssýningu þar sem hann 
prófar nýtt grín. Á sýningunni, 
sem varir í um klukkustund, fá 
gestir að heyra nýtt og áður óbirt 
efni úr smiðju Ara. Ari er fyrir 
löngu orðinn einn allra vinsælasti 
uppistandari þjóðarinnar og hefur 
komið fram í sjónvarpsþáttum á 
borð við Comedy Allstars Super-
show og Mock the Week. Þá hefur 
sýning hans Pardon My Icelandic 

verið sýnd í Edinborg, London og 
Melbourne.

Hvað?  Verkstæði Jólasveinsins – Um-
hverfisvænar gjafir í skóinn
Hvenær?  10.00
Hvar?  Norræna húsinu
Kæri Jólasveinn, ert þú í vandræð-
um með að finna plastlausar gjafir 
í skóinn? Norræna húsið verður 
með pop-up verslun 22. nóvem-
ber til 20. desember þar sem jóla-
sveinar geta keypt umhverfisvænar 
gjafir í skóinn. Hjá okkur finnur þú 
bækur, ullarsokka, hljóðfæri, spil, 
tréliti, púsl, Línu-dúkkur og margt 
margt fleira. Verð frá 99 til 3000 kr. 
Verslunin er opin virka daga frá kl. 
9-17 og 10-17. Verið öll hjartanlega 
velkomin.

Hvað?  Uppboð nr. 113
Hvenær?  18.00
Hvar?  Gallerí Fold, Rauðarárstíg
Síðasta listmunauppboð ársins 
í Gallerí Fold mun fara fram 
mánudaginn 3. desember nk. 
kl. 18 í húsnæði gallerísins við 

Rauðarárstíg. Uppboðið er númer 
113. Meðal uppboðsverka kennir 
ýmissa grasa. Búist er við miklum 
áhuga á tveimur verkum Louisu 
Matthíasdóttur en þar er annars 
vegar um að ræða sjálfsmynd af 
listakonunni og olíumálverk af 
stúlku með hundi. Einnig er búist 
við að stórt olíumálverk eftir 
Svavar Guðnason frá um 1970 
sem er með sterkum höfundarein-
kennum hans veki athygli. Einnig 
verða boðin upp tvö abstraktverk 
á pappír eftir hann.

Hvað?  Tilnefningar til Fjöruverð-
launanna
Hvenær?  17.00
Hvar?  Borgarbókasafninu Grófinni
Tilkynnt verður um tilnefningar til 
Fjöruverðlaunanna – bókmennta-
verðlauna kvenna í Grófinni. 
Verðlaunin verða svo veitt á árlegri 
bókmenntahátíð kvenna – Góu-
gleðinni. Þau eru veitt fyrir barna- 
og unglingabækur, skáldverk fyrir 
fullorðna og fræðibækur. Þrjár 
bækur verða tilnefndar í hverjum 
flokki. Fjöruverðlaunin voru fyrst 
veitt árið 2007.

Hvað?  Opið málþing Allsgáðrar æsku 
Hvenær?  17.00
Hvar?  Bústaðakirkju
Fundurinn höfðar sérstaklega vel 
til foreldra ungmenna og þeirra 

sem hafa áhuga á forvörnum. 
Ókeypis aðgangur og allir vel-
komnir

Sýningar
Hvað?  Fullvalda konur og karlar – 
Ljósmyndasýning
Hvenær?  17.00
Hvar?  Borgarbókasafninu Grófinni
Ljósmyndasýningin Fullvalda 
konur og karlar hampar þeim sem 
börðust fyrir fullveldi og stjórn-
málaréttindum Íslendinga, konum 
og körlum. Myndum er varpað á 
tjald í glugganum á Borgarbóka-
safninu í Kvosinni og er sýningin 
aðgengileg vegfarendum eftir sól-
setur.

Hvað?  Sögunnar minnst – Örsýning
Hvenær?  10.00
Hvar?  Bókasafni Seltjarnarness
Ísland varð frjálst og fullvalda ríki 
með gildistöku sambandslaganna 
1. desember 1918. Bókasafn Sel-
tjarnarness minnist atburða ársins 
1918 í tilefni 100 ára afmælis full-
veldis Íslands með örsýningum og 
framsetningu á bókum, lesefni og 
myndefni. Nú er það Fullveldið 
ásamt sýningunum Frostaveturinn 
mikli, Spænska veikin og Kötlu-
gosið.

Verk eftir Louisu Matthíasdóttur og Svavar Guðnason verða boðin upp hjá Gallerí Fold í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Friends 
07.50 The Mindy Project 
08.10 The Middle 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Grand Designs 
10.30 Great News 
11.00 Project Runway 
11.45 Heimsókn 
12.10 Maður er manns gaman 
12.35 Nágrannar 
13.00 So You Think You Can 
Dance 15 
13.40 So You Think You Can 
Dance 15 
14.25 So You Think You Can 
Dance 15 
15.05 Jamie Oliver's Italian Christ-
mas 
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 skoðar virkj-
anir Þjórsársvæðis, sem verða 
grunnurinn að þjóðarsjóði 
Íslendinga. Búrfellsstöð, fyrsta 
stórvirkjun landsins, var gang-
sett árið 1969 og í sumar var lokið 
smíði sjöundu virkjunarinnar á 
svæðinu. Við hittum fólk sem 
annast rekstur stöðvanna og 
vann að smíði þeirra. Jafnframt 
verða fossar skoðaðir sem misst 
hafa vatnsrennsli vegna fram-
kvæmdanna.
20.10 Grand Designs
21.00 Manifest  Dulafullir  
spennuþættir í leikstjórn 
Óskars verðlaunahafans Roberts 
Zemeckis. Flug 828 frá Montego 
flugfélaginu lendir eftir óvenju 
mikla ókyrrð í lofti. Á meðan 
farþegarnir upplifðu aðeins nokk-
urra klukkutíma ókyrrð töldu að-
standendur þeirra þá af þar sem 
það fannst hvorki tangur né tetur 
af flugvélinni í fimm ár. 
21.45 S.W.A.T. 
22.35 Insecure 
23.10 60 Minutes 
23.55 Blindspot 
01.35 Crashing 
02.05 Barry 
02.35 C.B. Strike 
03.30 C.B. Strike 

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 
00.25 Schitt's Creek 
00.50 Seinfeld 
01.15 Friends 
01.40 Tónlist

12.35 High Strung 
14.10 Step 
15.35 Home Again 
17.15 High Strung 
18.55 Step
20.20 Home Again  Gaman-
mynd frá 2017 með Reese 
Wither spoon í aðalhlutverki. 
Eftir að hafa gengið í gegnum 
skilnað flytur Alice Kinney ásamt 
dætrum sínum aftur á æskuslóð-
irnar í Los Angeles, endurnýjar 
kynnin við gamla vinahópinn og 
hefur nýtt líf. 
22.00 The Lost City of Z 
00.20 Keanu 
02.00 American Honey 
04.40 The Lost City of Z

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2010-2011 
14.00 Úr Gullkistu RÚV: 90 á 
stöðinni 
14.20 Á götunni 
15.00 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram 
15.40 Úr Gullkistu RÚV: Inndjúpið 
16.15 Annar heimur 
16.45 Silfrið 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Jóladagatalið: Hvar er 
Völundur? 
18.06 Klaufabárðarnir 
18.15 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
18.26 Ronja ræningjadóttir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.05 Annar heimur 
20.30 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni 
21.05 Undir sama himni 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Leonard Bernstein - Á 
ýmsum sviðum 
23.15 Leyndarmál Kísildalsins - 
Seinni 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

08.00 Hero World Challenge
13.00 The Open Official Film 
14.00 Hero World Challenge
19.00 PGA Highlights 
19.55 LPGA Tour 
21.20 The Open Official Film 
22.20 PGA Highlights 

 08.40 Girona - Atletico Madrid 
10.20 Messan 
11.25 Chelsea - Fulham 
13.05 Arsenal - Tottenham 
14.45 Detroit Lions - LA Rams 
17.05 New England Patriots - 
Minnesota Vikings 
19.25 Atalanta - Napoli 
21.30 Premier League Review 
2018/2019 
22.25 Barcelona - Villarreal

 07.00 Cardiff - Wolves 
08.40 Leicester - Watford 
10.20 Newcastle - West Ham 
12.00 Crystal Palace - Burnley 
13.40 Messan 
14.40 Sheffield United - Leeds 
16.20 Selfoss - Stjarnan 
17.50 Spænsku mörkin 
18.20 Football League Show 
18.50 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2018/2019 
19.15 Valur - Haukar 
21.15 Seinni bylgjan 
22.45 Premier League Review 
23.40 Atalanta - Napoli

07.25 Ævintýraferðin
07.37 Gulla og grænjaxlarnir
07.48 Hvellur keppnisbíll
08.00 Stóri og litli
08.13 Tindur
08.23 Mæja býfluga
08.35 K3
08.46 Grettir
09.00 Dóra könnuður
09.24  Mörgæsirnar frá Mada-

gaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.54 Pingu
11.00 Strumparnir
11.25 Ævintýraferðin
11.37 Gulla og grænjaxlarnir
11.48 Hvellur keppnisbíll
12.00 Stóri og litli
12.13 Tindur
12.23 Mæja býfluga
12.35 K3
12.46 Grettir
13.00 Dóra könnuður
13.24  Mörgæsirnar frá Mada-

gaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.54 Pingu
15.00 Strumparnir
15.25 Ævintýraferðin
15.37 Gulla og grænjaxlarnir
15.48 Hvellur keppnisbíll
16.00 Stóri og litli
16.13 Tindur
16.23 Mæja býfluga
16.35 K3
16.46 Grettir
17.00 Dóra könnuður
17.24  Mörgæsirnar frá Mada-

gaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.54 Pingu
19.00  Pétur og kötturinn 

Brandur

TELJUM NIÐUR TIL JÓLA
JÓLADAGATÖL RÚV

Annar heimur 
Danskt jóladagatal fyrir alla fjölskylduna um 
tvíburasysturnar Önnu og Söru sem stíga óvænt inn í
töfraheim sem byggður er á ævintýrum Grimm-
bræðra. 

RÚV kl. 20:00

RÚV kl. 18:00

Hvar er Völundur?
Þeir Felix og Gunni lenda í alls kyns uppákomum og 
ævintýrum í leit sinni að jólagjafasmiðnum Völundi.

RÚV NÚLL 

Sælla að gefa  
Jóladagatal RÚVnúll 2018. Karen Björg 
Þorsteinsdóttir  græjar 24 jólagjafir fyrir vini 
og fjölskyldu fyrir AFAR lítinn pening og leyfir 
okkur að fylgjast með. 
Alla daga til jóla á RÚVnúll.is

RÚV okkar allra

Dóra könnuður, 
09.00,  13.00  
og 17.00

nuður,rr
.00 
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F A G U R -
B Ó K M E NN N TT I RR

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  Opið alla virka daga 10–18  | Um helgar 11–17  |  www.forlagid.is    
 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

B A R N A -  O G  U N G M E N N A B Æ K U R

F R Æ Ð I B Æ KK U R

HÚRRA FYRIR HÖFUNDUNUM!
Við óskum höfundum Forlagsins til hamingju með

tilnefningarnar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna

RAGNHEIÐUR EYJÓLFSDÓTTIR SIGRÚN ELDJÁRN 

AUÐUR JÓNSDÓTTIR 
BÁRA HULD BECK 

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR

HÖRÐUR KRISTINSSON 
JÓN BALDUR HLÍÐBERG 

ÞÓRA ELLEN ÞÓRHALLSDÓTTIR 

HILDUR KNÚTSDÓTTIR 

ÞÓRUNN JARLA  
VALDIMARSDÓTTIR 

GERÐUR KRISTNÝ 

HALLGRÍMUR HELGASON 



Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Úlfarsfell – fjarskiptamastur 
og útsýnispallur
Kynningarfundur fimmtudaginn 6. desember kl. 20 í Dalskóla

Allir velkomnir!

Reykjavíkurborg og Sýn hf/ Vodafone hafa látið 
vinna tillögu að deiliskipulagi fyrir um 1,3 hektara 
svæði á toppi Úlfarsfells þar sem fyrirhugað er að 
reisa 50 metra hátt fjarskiptamastur fyrir loftnet 
og tækniskýli með útsýnispalli. 
 
Umrædd framkvæmd tryggir fullnægjandi 
útvarps- og fjarskiptaþjónustu á höfuðborgar- 
svæðinu og til að lágmarka sjónræn áhrif 
mannvirkja er lagt til að unnið verði með náttúru-
leg byggingarefni á þann hátt að mannvirkin
falli sem best inn í landslagið og umhverfið.
 

Á fundinum verða kynntar tæknilegar 
forsendur verkefnisins og skipulagstillaga 
sem er í kynningarferli.
 
Fundurinn er haldinn í Dalskóla, 
Úlfarsbraut 118–120, 113 Reykjavík, 
fimmtudaginn 6. desember, kl. 20. 

   Frægir á  
ferð og flugi
Ljósmyndarar Getty eru ávallt með linsuna 
á lofti og mynda fræga fólkið hvar sem það 
stígur niður fæti um víða veröld. Okkar mað-
ur Hafþór Júlíus Björnsson varð á vegi þeirra 
að þessu sinni en hann og eiginkona hans 
Kelsey Morgan Henson eru í Los Angeles þar 
sem ljósmyndarar smelltu mynd af þeim.

Djammdrottningin Paris Hilton var 
hress um helgina í Los Angeles.

Quentin 
Tarantino leiðir 
nýbakaða brúði 
sína Danielu Pick 
út af veitingastað 
í Beverly Hills.

Bradley Cooper, 
Sam Elliott og 
Lady Gaga mæta 
á American Cine-
matheque-verð-
launahátíðina í 
Beverly Hills þar 
sem Cooper var 
heiðraður. 

Sigourney Weaver mætti í 40 ára 
afmæli Alien sem haldið var í Symph-
ony Space í New York. Talaði þar um 
myndina og sagði áður ósagðar sögur. 

Hjónakornin Hafþór Júlíus 
og Kelsey Morgan Henson 
koma út af flugvellinum í Los 
Angels. Fjórar ferðatöskur 
og handfarangur. Hér er ekki 
ferðast létt. 

Kate Beckinsale og 
Stephen Simbari mættu 
á leik Los Angeles Lakers 
og Indiana Pacers.
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Komdu við hjá okkur í nýjum
sýningarsal Opel að Krókhálsi 9. 

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

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Pi
pa

r\
TB

W
A

 \
 S

ÍA
Bi

rt
 m

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 m

yn
da

- o
g 

te
xt

ab
re

ng
l.

 
Risakaupauki fylgir öllum nýjum Opel-bílum út desember

KAUPTU NÝJAN OPEL 
OG FÁÐU RISAJÓLAGLAÐNING Í KAUPAUKA

Þýsk desembergleði Opel 
verður haldin laugardaginn 1. desember

milli 12–16 í nýjum höfuðstöðvum
Opel að Krókhálsi 9 og þér er boðið.

Kynntu þér Opel Grandland X 
betur á grandland.opel.is

Kynntu þér Opel Crossland X 
betur á crossland.opel.is

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun

Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt
EURO NCAP.

Opel Grandland X

Opel Crossland X
Verð frá 3.190.000 kr.

Tilboðsverð með afslætti
frá 2.990.000 kr.

Verð frá 4.190.000 kr.

Tilboðsverð með afslætti
frá 3.990.000 kr.

mdu við hjá okkur í nýjum
ingarsal Opel að Krókhálsi 9.

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

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

du við hjá kokkkur í nýjum

Þýsk desembergleði Opel ÞýÞýÞ
verður haldin laugardaginn 1. desemberverve

milli 12–16 í nýjum höfuðstöðvum
Opel að Krókhálsi 9 og þér er boðið.

betur á grandland.ope

Opel Grandland X
Verð frá 4.190.000 kr.

Tilboðsverð með afslætti
frá 3.990.000 kr.

Rissaakaupauki f l ir 
Gjafabréf 200.000 kr. – Afsláttur 200.000 kr.
Toyo vetrardekk að verðmæti 120.000 kr. 

 

Gjafabréf 300.000 kr. – Afsláttur 200.000 kr.
Toyo vetrardekk að verðmæti 150.000 kr. 

 
and Xand X

yKynntu þér Crossland XOpel Crossland X
betur á crossland.opel.is

Opel Crossland X
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt
EURO NCAP.

Opel Crossland X
Verð frá 3.190.000 kr.

Tilboðsverð með afslætti
frá 2.990.000 kr.

ylggiir 

Kynntu þér Kynntu þér Opel GrandlaOpel Grandla

Risaakaupauki fy

ssaakaupauki fyylgir 
f 200.000 kr. – Afsláttur 200.000 kr.
rardekk að verðmæti 120.000 kr. 

ur 200.000 kr.Gjafabréf 300.000 kr. – Afslátt
ti 150.000 kr. Toyo vetrardekk að verðmæt



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir 
heida@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

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

„Það fer  
sama orkan  
í að elska  
og skapa“ 

Edda Heiðrún 
Backman

26.900 kr. 

Sængurver og koddaver

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

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

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

3 .  D E S E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R22 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

The cave people nefnist 
upplifunartúr þar sem 
gestir fá að gægjast 
100 ár aftur í tímann 
og kynnast því hvern-
ig var að búa í helli. 

Laugarvatnshellir er manngerður 
hellir í nágrenni við Laugarvatn en 
ekki er vitað hver eða hverjir komu 
að gerð hans – einhverjir hafa hald-
ið því fram að írskir munkar hafi 
grafið þennan helli fyrir landnám, 
en enginn veit það með vissu þó. 
Lengi vel var hellirinn notaður af 
bændum sem skýldu sér og sauðfé 
sínu þar. Árið 1910 flutti ungt par 
inn í hellinn og bjó þar í heilt ár, 
átta árum síðar flutti svo annað par 
þangað og bjó í fjögur ár. The cave 
people býður upp á ferðalag inn í líf 
þessa fólks.

„Í þessum helli bjuggu síðustu 
hellisbúar Íslands. Þegar þau flytja 
út árið 1922 var allt tekið niður – en 
þau höfðu byggt fínasta íbúðarhús-
næði þarna. Það var árið 2017 sem 
við endurgerðum það húsnæði og í 
dag lítur þetta nokkurn veginn út 
eins og það gerði þegar fólkið bjó 
þar,“ segir Smári Stefánsson hjá The 
cave people.

Smári segist hafa haft þessa hug-
mynd í kollinum í nokkurn tíma en 
hann hefur rekið ferðaþjónustu-
fyrirtæki svona til hliðar við önnur 
störf síðan árið 2008. Árið 2016 
ákvað hann að kýla á þetta og fara 
að undirbúa verkefnið.

„Mér fannst þetta svo ótrúlega 
merkilega saga og ég tók eftir að 
enginn var að segja hana. Þannig 
að við fórum í að endurgera hellinn 
svo fólk gæti farið hundrað ár aftur 
í tímann og upplifað hvernig það 
væri að búa þarna.“

Farið er með fólk inn í hellinn þar 
sem því er sýnt hvernig búið var í 
honum, en hellirinn er allur inn-
réttaður með húsgögnum og segir 
Smári að þetta sé í raun lifandi safn.

„Þarna inni segjum við gestum 
svo sögu hellisbúanna; hvers vegna 
þeir bjuggu þarna, sögur af erfið-
leikum þeirra og hamingju.“

Árið 2017 þegar The cave people 
var að fara af stað með verkefnið 
ákváðu þau að skrá sig í viðskipta-
hraðalinn Startup Tourism.

„Þetta var rosalega gott fyrir 
okkur vegna þess að við vorum með 
lausmótaða hugmynd þegar við 
byrjuðum. Það er svo margt í svona 
ferli sem maður áttar sig ekki á fyrr 
en maður rekur sig á, hlutir sem 
maður fattar ekki að hugsa út í einu 
sinni fyrr en maður þarf að gera þá. 

Með því að fara í þennan hraðal var 
okkur ýtt út í alls kyns sem við hefð-
um kannski ekki hugað að nema 
fyrir það. Það er í raun þessum við-
skiptahraðli að þakka að við gátum 
opnað þarna strax vorið 2017 – 
þetta hefði pottþétt ekki verið til-
búið þá hefðum við ekki tekið þátt. 
Síðan er auðvitað frábært að hitta 
fólk sem hefur verið í sömu sporum 
og kann þetta – maður fær hálfgert 
„short cut“ og þarf ekki endilega að 
reka sig á allt.“

Boðið er upp á The cave people 
túrinn í allan vetur. Fyrsta árið var 
lokað yfir veturinn en viðtökurnar 
hafa verið það góðar segir Smári að 
ekkert var í vegi fyrir að opið væri 
yfir veturinn þetta árið.

Smári segir að gestir hellisins séu 
góð blanda íslenskra og erlendra 
ferðamanna – Íslendingar hafi verið 
í meirihluta fyrst þegar þeir opnuðu 
en svo hafi þetta blandast og sé nán-
ast jafnt í dag.

Í dag er síðasti dagurinn til að 
sækja um í Startup Tourism við-
skiptahraðlinum.
stefanthor@frettabladid.is

hellisbúa
 Í fótspor íslenskra     
    
Laugarvatnshellir er manngerður hellir við Laugarvatn og fyrir 
hund rað árum bjó þar fólk í nokkur ár. Ferðaþjónustufyrirtæki 
endurbyggði vistarverurnar og segir sögu þeirra í upplifunarferð.

Hellirinn í vetrarbúningi.

Gestir Laugarvatnshellis ferðast hundrað ár aftur í tímann, en þá var síðast búið í hellinum.

MÉR FANNST ÞETTA 
SVO ÓTRÚLEGA 

MERKILEGA SAGA OG ÉG TÓK 
EFTIR AÐ ENGINN VAR AÐ SEGJA 
HANA. ÞANNIG AÐ VIÐ FÓRUM Í 
AÐ ENDURGERA HELLINN SVO 
FÓLK GÆTI FARIÐ HUNDRAÐ ÁR 
AFTUR Í TÍMANN OG UPPLIFAÐ 
HVERNIG ÞAÐ VÆRI AÐ BÚA 
ÞARNA.



STERKT GENGI!
TILBOÐSVERÐ:

3.199.-
Verð áður:
4.499.-

Verstu börn í heimi 1 & 2
TILBOÐSVERÐ: 2.499.- (stk.)
Verð áður: 3.999.- (stk.)

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gildir til og með 6. desember. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Walliams snýr aftur með  
geggjaða bók fyrir káta krakka!

Miðnæturgengið



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.

Láru G. 
Sigurðardóttur

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

Fislétt, hraðvirk og stílhrein Samsung Galaxy Tab A 

spjaldtölva fylgir öllum Samsung S9 og S9+ símum.   

Þú getur meira um jólin með Símanum

Samsung S9
með skínandi kaupauka

Samsung S9
104.990 kr

Samsung S9+
119.990 kr..
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Galaxy
Tab A

Kaupauki

spjaldtölva

Fislétt, hraðvirk og stílhrein Samsung Galaxy Tab A 

spjaldtölva fylgir öllum Samsung S9 og S9+ símum.   msung

Þú getur meira um jólin með Símanumn með Símanum

með skínandi kaupauka
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30 GB
fylgja með

öllum símum

Myndir þú skilja barnið þitt 
eftir hjá dagmömmu sem 
angar af áfengi? Stíga upp 

í flugvél í umsjá flugmanns sem er 
orðinn léttur? ...eða leggjast undir 
hnífinn hjá ölvuðum skurðlækni?

Hvað með að treysta blekuðum 
þingmanni til að stjórna landinu? 
Bakkus hefur lengi loðað við 
Alþingi en í gegnum tíðina hefur 
merkilega lítið verið agnúast út í 
það.

Bakkus er jú vinsæll því hann 
fyllir okkur af sæluvímu enda var 
hann lengi vel best þekktur sem 
vínguð Rómverja. Bakkus karlinn 
er nefnilega klókur. Þegar hann 
sendir okkur inn í sæluheim vel-
líðunar er hann rétt að undirbúa 
vinnu sína. Það eru ekki margir 
jafnskæðir og hann, að eiga þátt í 
að valda yfir 200 kvillum sem hrjá 
okkur mennina. Og hann hlífir 
ekki heilanum.

Rannsóknir sýna að heili alkó-
hólista skreppur saman sem hefur 
meðal annars í för með sér að þeir 
eiga erfitt með að tileinka sér nýja 
þekkingu og þjást af minnistrufl-
unum. Framheilinn er aðalskot-
markið – blóðflæði þar mælist 
allt að 65% minna – en það er sá 
hluti heilans sem bremsar okkur 
af í að gera einhverja vitleysu sem 
við myndum sjá eftir, leysir flókin 
vandamál, skipuleggur framtíðina 
og tekur vitrænar ákvarðanir. Sem 
betur fer geta þessar breytingar 
gengið til baka hjá stórum hluta 
þeirra sem segja skilið við Bakkus.

Það er fyrir neðan virðingu 
Alþingis, og í raun hvaða vinnu-
staðar sem er, að starfsmenn þess 
lítilsvirði samstarfsmenn sína með 
niðrandi baktali og kynferðis-
legum athugasemdum. Það er ekki 
hægt að skella skuldinni á boðs-
gestinn Bakkus. Áfengisneysla á 
alls ekki að líðast á vinnutíma. 
Hvorki hjá mér eða þér – né þing-
mönnum.

Bakkusbræður


