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Telur milljónir
geta sparast á
útboði raforku
A-hluti borgarinnar keypti raforku fyrir 665 milljónir í fyrra. Viðskiptin eru ekki útboðsskyld og því
ekki boðin út. Oddviti Sjálfstæðisflokksins telur
borgina ekki hvetja til samkeppni á orkumarkaði.
REYKJAVÍK Heildarraforkuinnkaup
A-hluta Reykjavíkurborgar námu
rúmum 665 milljónum króna á síðasta ári. Innkaupin eru ekki útboðsskyld þar sem um viðskipti við fyrirtæki í eigu borgarinnar er að ræða.
Oddviti Sjálfstæðisflokksins telur
engu að síður að efna eigi til útboðs
enda sparist þannig tugir milljóna.
Þetta kemur fram í svari við fyrirspurn fjármálastjóra Reykjavíkurborgar við fyrirspurn Björns Gíslasonar, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í
innkauparáði, á fundi innkauparáðs
29. nóvember. Fréttablaðið sendi í
kjölfarið borginni fyrirspurn um
á hvaða taxta A-hluti borgarinnar
keypti orku. Þar kemur fram að
borgin greiði Landsneti á bilinu
1,73-18,6 krónur fyrir hverja kílóvattstund vegna orkuflutnings. Þá
nema greiðslur vegna dreifingar
4,24-4,69 krónum á kílóvattstund
og greiðslur fyrir orku eru á bilinu
5,67-6,09 krónur.
Í bókun Björns á fyrrgreindum
fundi segir að það sé með öllu
óásættanlegt að orkukaup borgarinnar séu ekki boðin út. Öllum
megi vera ljóst að borgin sé að þverbrjóta innkaupareglur sínar en í
þeim kemur fram að skylt sé að viðhafa innkaupaferli sé fyrirsjáanlegt
að fjárhæð vörukaupa verði hærri
en sjö milljónir. Í bókun fulltrúa
meirihlutans er bent á að innkaup
milli opinberra aðila um raforku
falli ekki undir lög um opinber innkaup. Í svari borgarinnar við fyrirspurn Fréttablaðsins segir síðan að
innkaupareglur borgarinnar verði
að túlka með hliðsjón af lögum um
opinber innkaup og því stofnist ekki
skylda til að bjóða orkukaupin út.
„Þó að það sé ekki skylt að bjóða
þetta út þá er ekkert sem bannar
slíkt. Mér sýnist borgin geta sparað á

Legsteinasafn
svipt leyfinu
SKIPULAGSMÁL „Þó að það verði

örugglega reynt að gera stórmál
úr þessu þá er þetta ekkert nýjabrum,“ segir Gunnlaugur A. Júlíusson, sveitarstjóri Borgarbyggðar,
um þá niðurstöðu að deiliskipulag
vegna legsteinasafns
í Húsafelli sé ógilt og
að byggingarleyfið
hafi verið ógilt eftir
kæru frá nágranna.
Að sögn Gunnlaugs verður einfaldlega gefið
út nýtt byggingarleyfi með
undanþágu fyrir
legsteinasafn
listamannsins
Páls Guðmundssonar. – gar / sjá
síðu 4

Við teljum einsýnt
að borgin eigi að
afla tilboða og lækka kostnað sinn.
Eyþór Arnalds,
oddviti Sjálfstæðisflokksins í
borgarstjórn

bilinu níu til tíu prósent með því að
kaupa orkuna á lægsta verði,“ segir
Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæðismanna í borgarstjórn.
„Hagsmunir borgarinnar eru að
kaupa orkuna á sem hagstæðustu
verði. Það skiptir miklu máli að
borgin sé skynsöm í innkaupum en
við höfum undanfarið séð dæmi um
að svo sé ekki,“ segir Eyþór.
Borgin kaupir orku af Orku
náttúrunnar sem er dótturfélag
Orkuveitu Reykjavíkur (OR). OR
er að langstærstum hluta í eigu
borgarinnar eða að 94 prósentum.
Aðspurður um það hvort það samræmist ekki hag borgarinnar sem
best að kaupa orku af sínu eigin
félagi segir Eyþór að svo sé ekki.
„Það sem vegur þyngst í þessu er
að það sé virk samkeppni. Með því
að kaupa án útboðs af OR þá er verið
að stuðla að fákeppni og gera fyrirtækinu kleift að hafa verðskrána
hærri en það þyrfti. Það er einn
hópur sem tapar í þessu öllu saman
og það er almenningur. Hann ætti
að njóta lægsta verðsins hvort sem
það er í gegnum borgina eða beint
til sín,“ segir Eyþór. „Það hefur verið
talað um að bjóða meira út og það er
ekkert sem bannar það. Við teljum
einsýnt að borgin eigi að afla tilboða
og lækka kostnað sinn.“ – jóe

Ketkrókur gætti þess vandlega að engir aðrir
kæmust í hangilæri sem hann hafði meðferðis
í Árbæjarsafn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fleiri myndir frá jólahátíð Árbæjarsafns er að finna
á +Plússíðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í
Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.

+PLÚS

Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Hægt er að búa við
allsnægtir en vera á sama tíma
bláfátækur, segir Svava Guðrún
Helgadóttir. 9

Heill kalkúnn
franskur

SPORT Gunnar Nel-

1.198

son sneri aftur með
látum í UFC um
helgina. 18

KR/KG

FRÁBÆRT
VERÐ!

TÍMAMÓT Mannréttindayfir-

lýsing SÞ er sjötíu ára í dag. 14
LÍFIÐ Einar Stefánsson er spenntur fyrir að fá fleiri Íslendinga í
Red Bull tónlistarakademíuna. 22
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK

● FASTEIGNIR

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Laugavegi 15 og Kringlunni - michelsen.is
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Á höttunum eftir höfuðfati

Vaxandi suðaustanátt, 15-25 m/s
síðdegis. Snjókoma eða slydda
NV-til. Frost 1 til 15 stig, kaldast í
innsveitum fyrir norðan, en hlýnar
er líður á daginn. SJÁ SÍÐU 16

ÖBÍ berst gegn skerðingum af ýmsu
tagi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skerðing vegna
búsetu leiðrétt

Þessi erlenda ferðakona gekk um Skólavörðustíginn í Reykjavík gær með sjálfustöng í hendi og kannaði gaumgæfilega það sem fyrir augu bar. Hún
stakk sér inn í eina verslunina og gaumgæfði úrval hatta sem þar eru á boðstólum og smellti af þeim mynd eða tveimur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Spáð hvelli í dag
og á morgun
VEÐUR Gert er ráð fyrir að upp úr
hádegi í dag hvessi allverulega.
„Það er lægð suður af Grænland
sem sendir skil yfir landið og það
hvessir nokkuð ört upp úr hádegi
um landið sunnan- og vestanvert,“
segir Daníel Þorláksson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands.
Daníel segir veðrið væntanlega ná hámarki á suðvestanverðu
landinu um kvöldmatarleytið.
Vindstyrkurinn nái jafnvel upp í
25 metra á sekúndu undir Eyjafjöllum, við Hafnarfjall og hugsanlega
á Kjalarnesi. Enn hvassara verði
sums staðar á hálendinu. Þessu
fylgi slydda á láglendi til að byrja og
snjókoma til fjalla en síðan hlýni og
úrkoman breytist í rigningu á láglendi.
Á morgun er von á öðrum hvelli.
Daníel segir óljósara hvernig hann
verði en búast megi við að verulega
hlýni þá norðanlands. – gar

GEFÐU FRÍ UM JÓLIN
með gjafabréfi Icelandair
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ALMANNATRYGGINGAR „Í þessu
minnisblaði tekur velferðarráðuneytið algjörlega undir með
umboðsmanni Alþingis og telur að
Tryggingastofnun hafi ekki reiknað
þessar skerðingar samkvæmt lögum.
Ráðuneytið ætlar að beina þeim tilmælum til Tryggingastofnunar að
endurreikna þetta allt saman,“ segir
Halldóra Mogensen, formaður velferðarnefndar Alþingis.
Nefndin ræddi í síðustu viku mál
einstaklinga sem hafa fengið skertar
lífeyrisgreiðslur vegna fyrri búsetu
erlendis. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tók málið upp í september og
óskaði eftir viðbrögðum velferðarráðuneytisins. Málið var í framhaldinu sent til velferðarnefndar.
Í áliti umboðsmanns Alþingis frá
í sumar kemur fram að Tryggingastofnun hafi reiknað búsetuhlutfall
með röngum hætti. Í fyrra fengu um
þrjú þúsund manns skertar lífeyrisgreiðslur vegna fyrri búsetu erlendis.
Í minnisblaði ráðuneytisins segir
að stjórnvöld muni taka mið af þeim
sjónarmiðum umboðsmanns.
Halldóra segir að til standi að
endurgreiða þeim sem hlotið hafi
skerðingar sem ekki standist lög.
„Við erum búin að fá vilyrði frá
ráðuneytinu um að það verði gengið eins fljótt og mögulegt er í þetta
mál. Þar af leiðandi teljum við ekki
ástæðu til að funda frekar um þetta
sérstaklega en við munum fylgjast
vel með að þetta verði framkvæmt.
Ef ekkert hefur gerst í þessu á nýju
ári munum við kalla ráðuneytið til
okkar.“ – sar

Íbúar á Hrafnistu eru
of veikir fyrir sundlaug
Óskað er samstarfs við Hafnarfjarðarbæ um rekstur á sundlauginni á Hrafnistu í
Hraunvangi. Forstjórinn segir íbúa hjúkrunarheimilisins verða æ veikari og fáa
geta nýtt laugina. Fjármagn skorti frá ríkinu sem geri ekki ráð fyrir sundlaugum.
VELFERÐARMÁL Sjómannadagsráð
og Hrafnista vilja að Hafnarfjarðarbær komi að rekstri sundlaugar við
hjúkrunarheimilið í Hraunvangi.
„Hugmynd okkar er sú hvort
bærinn hafi áhuga á samstarfi um
reksturinn því sundlaugin er ekki að
nýtast íbúum hjúkrunarheimilisins
að neinu ráði,“ segir Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistu.
Í árslok 2016 hafi velferðarráðuneytið gefið út kröfulýsingu um það
sem eigi að vera á hjúkrunarheimilum og þar sé ekki gert ráð fyrir
sundlaugum. Því sé ekkert fjármagn
ætlað til þeirra sérstaklega.
„Á síðustu árum þurfa íbúar á
hjúkrunarheimilum alltaf meiri og
meiri þjónustu því þeir eru alltaf
veikari og veikari þegar þeir koma
inn. Þarf af leiðandi hefur fækkað
hratt íbúum sem geta nýtt sér sundlaugina,“ útskýrir Pétur.
Laugin á Hrafnistu í Hraunvangi er sextán metrar að lengd
og var tekin í notkun á níunda áratug síðustu aldar að því er kemur
fram í bréfi Hrafnistu til bæjarins.
Við hana eru einnig heitir pottar.
Reksturinn er sagður kosta 10 milljónir króna á ári.
Pétur sér fyrir sér að laugin
geti nýst fyrir aldraða sem búa í
nágrenni Hrafnistu, sem reyndar
nota laugina nú þegar, eins og gestir
í dagdvöl á hjúkrunarheimilinu.
Einnig fyrir sérhópa.
„Þessi sundlaug er heitari en
aðrar laugar og hentar til dæmis
fyrir vatnsleikfimi eldri borgara.
Við vorum að reka sundlaug við
hjúkrunarheimilið í Boðaþingi fyrir
Kópavogsbæ sem þeir tóku yfir um
síðustu áramót. Þar er skólasund og

Sundlaugin á Hrafnistu í Hraunvangi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ef svo fer sem horfir
að ríkið haldi áfram
að skera niður framlög til
hjúkrunarheimila þá munum við hætta rekstri laugarinnar á einhverjum tímapunkti.
Pétur Magnússon,
forstjóri Hrafnistu

ýmislegt fleira,“ segir Pétur.
Í erindinu til Hafnarfjarðarbæjar
er óskað eftir viðræðum við bæjaryfirvöld um hugsanlega aðkomu
bæjarins að rekstrinum „svo sundlaugin geti áfram þjónað sínum tilgangi sem er að bæta lífsgæði aldraðra.“ Pétur segir samstarfið geta
orðið spennandi. Hrafnista sé opin
fyrir ýmsum möguleikum í notkun
laugarinnar.
„Það er erfitt fyrir hjúkrunarheimilið að halda úti þessum rekstri
þegar sá fjöldi íbúa á hjúkrunarheimilinu sem notar laugina er teljandi á fingrum annarrar handar,“
undirstrikar forstjórinn. Eitthvað
þurfi því að koma til. „Ef svo fer sem
horfir að ríkið haldi áfram að skera
niður framlög til hjúkrunarheimila
þá munum við hætta rekstri laugarinnar á einhverjum tímapunkti.“
gar@frettabladid.is
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HJDUYHWXUNDOODU£ÀLJHilux Invincible

Verð frá: 6.110.000 kr.
Invincible 33" breytingapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem
þig langar, hvort sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná
andanum. Hilux InvincibleDXNDKOXWDSDNNLbEUH\WLQJKO¯IXQGLUIUDPVWX²DUDJOXJJDYLQGKO¯IDUNUµP£DIWXUOMµV
RJ,QYLQFLEOHPHUNL
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Stefnir í hart vegna auglýsingar Icelandic Wildlife Fund í Leifsstöð
LAXELDI Icelandic Wildlife Fund
hefur sent Isavia kröfu um að auglýsingaskilti um villta atlantshafslaxinn
verði sett upp í Leifsstöð að nýju.
Annars leiti samtökin réttar síns.
Skiltið var tekið niður eftir að
hafa hangið örfáa daga í komusal
Leifsstöðvar síðastliðið haust. Isavia
sagði auglýsinguna brot á siðareglum
Sambands íslenskra auglýsingastofa
og reglum Isavia um að auglýsingar
varði ekki deilumál tveggja hópa,

Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Yfirfullt og ekki
öruggt á spítala
HEILBRIGÐISMÁL „Við aðstæður

sem þessar er augljóst að öryggi
sjúklinga er ekki tryggt,“ segir Páll
Matthíasson, forstjóri Landspítalans, í pistli á vefsíðu sjúkrahússins.
„Á hefðbundnum bráðasjúkrahúsum er gert ráð fyrir að nýting
sjúkrarýma sé um 85 prósent enda
mikilvægt að borð sé fyrir báru í viðkvæmum rekstri. Við höfum undanfarin misseri oftast verið í ríflega 100
prósent nýtingu á bráðalegudeildum okkar og nú í vikunni keyrði um
þverbak þegar rúmanýtingin náði
117 prósent!“ skrifar forstjórinn um
ástandið í síðustu viku. Landlækni
og velferðarráðuneyti hafi verið gert
viðvart. – gar

Konur ofnota
frekar svefnlyf
HEILBRIGÐISMÁL „Ofnotkun svefnlyfja er mikið vandamál á Íslandi,
segir á heimasíðu Landlæknisembættisins. „Bæði eru of margir
einstaklingar að nota svefnlyf, þau
eru notuð of lengi og oft í of stórum
skömmtum.“
Á síðustu tólf mánuðum fengu 34
þúsund einstaklingar ávísuð svefnlyf hérlendis. Hér noti hlutfallslega
fleiri svefnlyf en víða annars staðar.
„Samkvæmt lyfjagagnagrunni landlæknis virðast konur eiga frekar við
vanda að stríða vegna svefnlyfja en
64 konur og 35 karlar fengu ávísað
sem samsvarar fjórföldum skammti
eða meira hvern dag á liðnu ári hér á
landi,“ segir landlæknir. – gar

um að upplýsingar séu ekki rangar
og þær vegi hvorki að fólki né fyrirtækjum.
Samtökin leituðu til siðanefndar
SÍA sem sagði skiltið hvorki hafa
vegið að fólki né fyrirtækjum en að
ekki yrði fullyrt hvort staðhæfingar
á skiltinu væru vísindalega sannaðar.
Í kjölfarið var skiltinu breytt lítillega og svo óskað eftir uppsetningu
að nýju. Isavia synjaði því. Hafa samtökin því leitað lögfræðiaðstoðar.

„Við erum búin að gera þær breytingar sem Isavia óskaði eftir þegar
skiltið var tekið niður og förum ekki
fram á annað en að það verði sett
upp,“ segir Jón Kaldal, talsmaður
IWF.
Í bréfi frá lögfræðingi IWF er þess
krafist að skiltið verði sett upp í síðasta lagi í dag. Annars sjái samtökin
sig tilneydd til að leita réttar síns eftir
öðrum leiðum og áskilji sér einnig
rétt til að krefja Isavia um bætur. – aá

Skiltið hékk í nokkra daga uppi í Leifsstöð áður en starfsmenn Isavia tóku það
niður. Textanum hefur nú verið breytt lítillega en skiltið fæst ekki sett upp.

Ógilda leyfi legsteinasafnsins í
Húsafelli og skipulag sagt ógilt
Byggingarleyfi fyrir legsteinasafn listamannsins Páls Guðmundssonar í Húsafelli hefur verið fellt úr gildi
að kröfu nágranna. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála segir Borgarbyggð ekki hafa staðið rétt að
birtingu deiliskipulags sem sé því ógilt. Ekki fréttnæmt segir sveitarstjórinn. Gefa eigi út nýtt byggingarleyfi.
SKIPULAGSMÁL Byggingarleyfi vegna
legsteinasafns Páls Guðmundssonar
á Húsafelli hefur verið ógilt. Deiliskipulagið er sömuleiðis ógilt.
Fréttablaðið sagði í október 2016
frá legsteinasafninu. Húsið utan
um safnið var þá í byggingu. Páll
er eigandi Bæjargils og lóðarinnar
Húsafells 2. Eigandi Húsafells 1
hafði í ágúst það ár kært bæði nýtt
deiliskipulag frá því í janúar 2016
og byggingarleyfi sem gefið var
út mánuði síðar. Úrskurðarnefnd
umhverfis- og auðlindamála hafnaði því í september 2016 að ógilda
byggingarleyfið og vísað frá kröfu
varðandi deiliskipulagið. Vegna
álits frá umboðsmanni Alþingis
frá í október 2017 tók nefndin hins
vegar málið upp aftur í mars 2018.
Eigandi Húsafells 1 rekur gistiheimilið Gamla bæ, rétt norðan við
lóðir Páls. Hvorki hafi „verið skilyrði
til að samþykkja umrædd byggingaráform né útgáfu hinna kærðu
byggingarleyfa“, segir meðal annars
í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar
um málsrök kærandans.
Borgarbyggð krafðist þess að kærunni yrði vísað frá eða því hafnað að
ógilda skipulagið og byggingarleyfið. „Ekki verði séð að landnotkun
á hinu deiliskipulagða svæði muni
með nokkrum hætti hafa áhrif á
hagsmuni kæranda en hún verði sú
sama og verið hafi,“ segir um meðl
annars um rök Borgarbyggðar. „Eina
útsýnið sem tapist sé upp í fjallshlíðina fyrir ofan húsin sem varla
hafi verulega þýðingu við mat á
verðmæti hússins að Húsafelli.“
Úrskurðarnefndin ógilti byggingarleyfið fyrir legsteinasafninu
en vísaði frá kröfum um ógildingu

Páll Guðmundsson á byggingarreit legsteinasafns haustið 2016 með hús nágrannana í baksýn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ef þetta er orðið
fréttaefni þá er víða
fréttaefni varðandi úrskurðarnefnd umhverfis- og
auðlindamála.
Gunnlaugur Á. Júlíusson sveitarstjóri

byggingarleyfis fyrir áðurnefnt
pakkhús. Þá sagði nefndin sjálft
deiliskipulagið frá 2016 aldrei hafa
tekið gildi og því væri ekki hægt að
ógilda það.
„Þótt leiða megi líkur að því með
hliðsjón af málsatvikum að kæranda, sem kunnugur er staðháttum,

hafi mátt vera ljóst í hvað stefndi
þá verður, að teknu tilliti til þeirra
réttaröryggissjónarmiða sem áður
hafa verið reifuð, ekki hjá því komist að álykta sem svo að hið kærða
deiliskipulag hafi ekki tekið gildi
með lögformlega réttri birtingu,“
segir nefndin. „Á hið kærða byggingarleyfi sér því hvorki stoð í gildu
deiliskipulagi né fór málsmeðferð
þess að undantekningarákvæðum
skipulagslaga um grenndarkynningu. Verður byggingarleyfið þegar
af þeim sökum fellt úr gildi.“
Gunnlaugur Á. Júlíusson, sveitarstjóri Borgarbyggðar, segir úrskurðinn ekki hafa önnur áhrif en þau að

vinna verði nýtt byggingarleyfi sem
stenst kröfur, fara í grenndarkynningu og gefa leyfið út aftur. „Það er
hægt að gefa út byggingarleyfi þótt
það sé ekki deiliskipulag, það er
bara undanþáguákvæði,“ útskýrir
sveitarstjórinn og upplýsir að hann
telji úrskurðinn ekki fréttaefni.
„Þetta er ekkert í fyrsta skipti
sem byggingarleyfi er fellt úr gildi,“
segir Gunnlaugur. „Þó að það verði
örugglega reynt að gera stórmál úr
þessu þá er þetta ekkert nýjabrum.
Þannig að ef þetta er orðið fréttaefni þá er víða fréttaefni varðandi
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.“ gar@frettabladid.is

65“
70.000 KR
AFSLÁTTUR

Gerið

QE65Q7F

góð kaup!

Jólaverð

kr. 349.900,(áður 419.900,-)

RS50

Einnig til í 55” og 75”

R1

Hvítur
kæliskápur

Multi Room
hátalari

erð
Jólavkr.
159.900,-

erð
Jólavkr.
17.900,-

(áður 189.900,-)

(áður 24.900,-)

WW70 Þvottavél

DV70 Þurrkari

7 KG. 1400 SN.
Eco Bubble

7 KG. barkarlaus þurrkari.
Varmadæla í stað elements.

kr. 64.900,-

kr. 89.900,-

SAMS23K3523AK/EE

ÖRBYLGJUOFN
Svartur/hvítur 23L 800W

kr. 19.900,-

TM

NU6025

UHD
UHD 4K - PQI 1300 - Smart TV

NU7445

UHD
UHD 4K - PQI 1800 - Smart TV

NU8045

UHD Premium
Premium UHD 4K - Smart TV - PQI 2600
HDR 1000 - 10 bita skjár

Jólaverð 43" 89.900,Jólaverð 50" 99.900,-

Jólaverð 43” 119.900,Jólaverð 50" 139.900,-

Jólaverð 49" 169.900,Jólaverð 55" 189.900,-

Jólaverð 55" 109.900,Jólaverð 65" 169.900,-

Jólaverð 55" 149.900,Jólaverð 65" 225.000,-

Jólaverð 65" 269.900,Jólaverð 75" 369.900,-

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

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

ormsson
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Piketty vill sjá
breytta Evrópu
EVRÓPA Rúmlega fimmtíu manna
hópur evrópskra hagfræðinga,
sagnfræðinga og fyrrverandi stjórnmálamanna undir forystu Thomas
Piketty hefur lagt fram stefnuyfirlýsingu um sanngjarnari Evrópu.
Markmið hópsins er að bregðast
við ósamstöðu, ójöfnuði og hægri
popúlisma í álfunni.
Í yfirlýsingunni segir að í kjölfar Brexit og þess að víða í álfunni
hafi verið kosin stjórnvöld sem séu
andsnúin Evrópusamvinnu sé ljóst
að ekki verði haldið áfram á sömu
braut. Nauðsynlegt sé að gera róttækar breytingar í álfunni.
Lagt er til að sett verið á fót nýtt
fullvalda evrópskt þing. Fjárveitingar
til þess yrðu fjármagnaðar með hærri
sköttum á fyrirtæki, sérstökum
hátekju- og stóreignasköttum og
auknum gjöldum á losun gróðurhúsalofttegunda.
Tekjurnar af þessu yrðu um 800
milljarðar evra sem nota ætti til að
efla nýsköpun og rannsóknir, berjast
gegn loftslagsbreytingum, setja á fót
flóttamannasjóð en um helmingi
fjármagnsins yrði endurúthlutað til
aðildarríkjanna. – sar

Meirihlutinn
fallinn í Belgíu
BELGÍA Ríkisstjórn Belgíu féll um
helgina eftir að stærsti flokkur landsins, Bandalag Flæmingja, sagði skilið
við ríkisstjórnina. Ástæðan fyrir
brotthvarfi flokksins er sú að ríkisstjórnin stefndi að því að undirrita
flóttamannasamkomulag Sameinuðu þjóðanna.

Charles Michel

Forsætisráðherrann Charles Michel tilkynnti endalok samstarfsins
á laugardag en í gær skipaði hann
fimm nýja ráðherra í stað þeirra
sem sögðu skilið við stjórnina. Brotthvarf Flæmingjanna má einnig rekja
til fjölmennra mótmæla sem staðið
hafa yfir í landinu síðastliðnar tvær
vikur en fyrirmynd þeirra er mótmælin í grannríkinu Frakklandi.
Þrátt fyrir endalok stjórnarinnar
mun Michel halda til Marrakesh í
Marokkó til að undirrita samkomulagið en til þess hefur hann hlotið
nægan stuðning frá meirihluta
þingsins. Að því loknu mun hann
þurfa að finna nýjan flokk í stjórnarsamstarfið eða að fá flokka úr minnihlutanum til að verja hana falli með
hlutleysi sínu. – jóe

Mikið eignatjón hefur orðið í mótmælum Gulu vestanna undanfarnar helgar. Bílar hafa verið brenndir og rúður í verslunum brotnar. NORDICPHOTOS/GETTY

Macron forseti ávarpar þjóðina
og boðar tafarlausar aðgerðir
Gulu vestin mótmæltu Emmanuel Macron Frakklandsforseta og ríkisstjórn hans fjórðu helgina í röð. Hann
mun ávarpa frönsku þjóðina í kvöld og boða einingu og áþreifanlegar og tafarlausar aðgerðir. Ráðamenn í
Frakklandi biðja Donald Trump Bandaríkjaforseta um að skipta sér ekki af frönskum innanlandsmálum.
FRAKKLAND Emmanuel Macron
Frakklandsforseti mun ávarpa þjóð
sína í kvöld en fjórðu helgina í röð
mótmæltu Gulu vestin forsetanum
og ríkisstjórn hans. Um 136 þúsund manns tóku þátt í mótmælaaðgerðum á laugardaginn og voru
um 1.700 handteknir.
Macron mun í dag eiga fundi með
framámönnum í viðskiptalífinu og
verkalýðsleiðtogum. Þá mun forsetinn einnig hitta aðra stjórnmálaleiðtoga. Í yfirlýsingu frá skrifstofu
forsetans sagði að Macron vildi
hlusta á raddir þeirra og tillögur.
Búist er við að ávarp forsetans til
frönsku þjóðarinnar í kvöld muni
snúast um þjóðareiningu og að
hann muni reyna að koma á einhvers konar viðræðum við mótmælendur.
Muriel Penicaud vinnumálaráðherra sagði í sjónvarpsviðtali

Mótmæli Gulu vestanna
sneru í fyrstu aðallega að
boðaðri hækkun á eldsneytissköttum sem nú hefur
verið fallið frá. Kröfurnar nú
snúast um aukinn jöfnuð,
hærri laun, lægri skatta og
betri aðgang að háskólum.
í gær að Macron myndi tilkynna
um áþreifanlegar og tafarlausar
aðgerðir en að lágmarkslaun yrðu
ekki hækkuð þar sem það myndi
leiða til fækkunar starfa.
Eins og fyrr leystust mótmæli
helgarinnar upp í óeirðir og voru
mikil skemmdarverk unnin,
bílar brenndir, rúður brotnar og
skemmdir unnar á verslunum og
veitingastöðum. Verst var ástand-

ið í París en einnig var mótmælt í
Marseille, Bordeaux, Lyon, Nantes,
Dijon og Toulouse.
Lögregla var með mikinn viðbúnað í miðborg Parísar og kom
meðal annars í veg fyrir að mótmælendur kæmust nálægt Champs
Élysées. Það leiddi hins vegar til þess
að mótmælin dreifðust meira um
borgina með tilheyrandi tjóni.
Bruno Le Maire fjármálaráðherra
segir að það ríki samfélagslegt og
lýðræðislegt neyðarástand í landinu. Hann heimsótti verslanir í París
sem höfðu orðið fyrir barðinu á
skemmdarvörgum og sagði að þetta
væru hörmungar fyrir viðskipti og
efnahagslíf.
Það er ljóst að efnahagslegt tjón
mótmælanna er gríðarlegt. Reuters fréttastofan hafði eftir talsmanni Frönsku verslunarsamtakanna á föstudag að tjón verslana

vegna minni sölu næmi um einum
milljarði evra frá því að mótmælin
hófust. Þá var haft eftir fulltrúa samtaka lítilla og meðalstórra fyrirtækja
að heildartjón aðildarfélaga gæti
numið allt að tíu milljörðum evra.
Donald Trump Bandaríkjaforseti
blandaði sér í málin þegar hann
sagði á Twitter að Parísarsamkomulagið væri ekki að virka vel fyrir
París. Þar væru mótmæli og óeirðir.
Var Trump að vísa til loftslagssamningsins sem samþykktur var í París
2015 en Bandaríkin hyggjast draga
sig út úr samkomulaginu.
Jean-Yves Drian utanríkisráðherra Frakklands brást illa við og
sagði að Frakkar skiptu sér ekki af
bandarískum innanlandsmálum og
það ætti að vera gagnkvæmt. Skilaboð sín og Macrons til Trumps væru
einföld: „Láttu þjóðina okkar í friði.“
sighvatur@frettabladid.is

ENDURNÝJAÐU TENGSLIN
MEÐ KODIAQ OG KAROQ.

KODIAQ OG KAROQ. FYRIR FÓLKIÐ ÞITT OG NÁTTÚRUNA.
Það er mikilvægt að vera í góðum tengslum við fólkið sitt og náttúruna. Hvort sem
þú velur margverðlaunaðan KODIAQ eða glænýjan og snjallan KAROQ gerir þú
hvort tveggja. Komdu og prófaðu jeppabræðurna frá ŠKODA. Hlökkum til að sjá þig!
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

5.790.000 kr.

4.690.000 kr.
www.skoda.is

+PLÚS

Kátt var á hjalla þegar gengið var í kring um jólatréð og sungið og trallað með af hjartans lyst. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Aðventuhátíð í
Árbæjarsafni
Fjölmennt og góðmennt var í gær í Árbæjarsafni þar
sem Ketkrókur og Þvörusleikir skemmtu börnum
sem og öllum öðrum ásamt harmónikkuleikara.

Þessar þrjár stúlkur sátu inni í hlýjunni og skáru laufabrauð fyrir jólin af listfengi við kertaljós að gömlum sið.
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SKOÐUN

Einlægni

MÁNUDAGUR

Halldór

E
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Íslenskir
stjórnmálamenn geta
ansi margt
lært af
framgöngu
Lilju.

inlægni og hreinskilni eru mikilvægir
eiginleikar en því miður ber ekki nægilega
mikið á þeim í fari íslenskra stjórnmálamanna. Þjóðin myndi kunna svo miklu
betur við stjórnmálamenn sína ef þeir
leyfðu sér að sýna einlægni í stað þess að
tala vélrænt, nánast eins og þeir hafi verið prógrammeraðir á flokksskrifstofunni.
Íslenskir stjórnmálamenn eiga ekki einungis í
erfiðleikum með að tala af einlægni, þeir eiga einnig í
erfiðleikum með að iðrast einlæglega – eins og þjóðin
hefur orðið vitni að síðustu daga og vikur. Þeir muldra
einhver afsökunarorð, mest til að friða kjósendur, en
það sést langar leiðir að þeir eru svekktastir yfir því
að upp um þá hafi komist. Þeim virðist ómögulegt
að viðurkenna að athæfi þeirra hefur leitt til þess að
trúnaðarbrestur hefur orðið á milli þeirra og þjóðarinnar. Eftir skandalinn hafa flestir þeirra vit á að láta
lítið fyrir sér fara en öllum er ljóst að þeir sjá enga
ástæðu til að hverfa úr íslenskri pólitík. Þeir leyfa sér
að treysta á skammtímaminni þjóðarinnar.
Síðustu árin hefur þjóðin ekki haft stjórnmálamenn sína í sérstökum hávegum. Hún býst ekki við
neinu frá þeim, nema þá helst skandölum, smáum
og stórum. Þar hafa stjórnmálamenn staðið sig og
verið ansi iðnir við að gjaldfella sig. Þeir hafa brugðist
sjálfum sér, vinnustað sínum og þjóðinni. Það var
því nánast eins og opinberun þegar menntamálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, mætti í Kastljósþátt á
dögunum og talaði sig inn í hjörtu þjóðarinnar með
einlægni, heiðarleika og innri styrk að vopni. Jafnvel
þeir sem hafa algjörlega gefist upp á íslenskri pólitík
hljóta að hafa öðlast vott af von.
Þingmennirnir sem sátu á Klausturbar og ræddu
um fyrrverandi samstarfskonu sína, Lilju Alfreðsdóttur, viðhöfðu þar ljótustu og viðbjóðslegustu orð
sem hægt er að segja um nokkra konu. Þeir sem halda
því fram, og það eru aðallega karlmenn, að stjórnmál
séu harður heimur og þar verði fólk að sætta sig við
alls kyns ummæli eru á algjörum villigötum í þeirri
röksemdafærslu. Orðin sem Miðflokksmenn létu
falla á barnum eru lýsandi fyrir ofbeldishugsun í garð
kvenna. Engin kona á að þurfa að þola slík ummæli.
Það var ákveðin frelsun fólgin í því að Lilja skyldi
mæta í sjónvarpssal og svara ofbeldistali þessara
manna. Til þess þurfti andlegan styrk, kjark og þrek
og Lilja er greinilega rík af þeim eiginleikum. Þarna
mætti sterk kona sem svaraði fyrir sig af festu og
afgreiddi málið í lykilsetningu: „Ofbeldismenn hafa
ekki dagskrárvald í íslensku samfélagi.“
Íslenskir stjórnmálamenn geta ansi margt lært af
framgöngu Lilju. Hún talaði við þjóðina án þess að
setja sig í stellingar, var hún sjálf og full af einlægni.
Fólk kunni vel við hana um leið og það dáðist að
henni.
Það er nóg komið af baktjaldamakki og sora í
íslenskri pólitík, þar skortir tilfinnanlega heiðarleika
og einlægni. Þessir góðu eiginleikar finnast þó samt,
eins og Lilja Alfreðsdóttir sýndi þjóðinni svo eftirminnilega.
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Frá degi til dags
Þar rigndi sandi
Hæstiréttur kvað á fimmtudag
upp þann dóm sinn að úthlutun
makrílkvóta árið 2011 hefði
ekki verið í samræmi við lög og
reglur. Jón Bjarnason, þáverandi
sjávarútvegsráðherra, greip til
varna og sagði að hann væri
barasta ekki sammála niðurstöðu Hæstaréttar. Fetar hann
þar meðal annars í fótspor
Sigríðar Á. Andersen dómsmálaráðherra en hún gaf út
sambærilega yfirlýsingu eftir
að dómstóllinn staðfesti að hún
hefði brotið stjórnsýslulög við
skipan dómara í Landsrétt. Jón
Bjarnason má þó eiga það að
hann sleppti því í þetta skiptið
að nefna að það hefði rignt sandi
undir Eyjafjöllum.
Fýlupúkinn
Þar sem styttist í að Alþingi
fari í jólafrí er ekki úr vegi að
minnast á það hvaða þingmaður
hefur oftast uppskorið „hlátur í
þingsal“ á haustþingi. Ræðuritarar þingsins færa slíkt til bókar
og fella inn í ræðutexta. Einföld
leit á þingvefnum leiðir í ljós að
forsprakki Fýlupúkafélagsins,
Sjálfstæðismaðurinn Brynjar
Níelsson, hefur fjórtán sinnum
fengið menn til að skella upp úr.
Þorsteinn Víglundsson og forsetinn, Steingrímur J. Sigfússon,
koma næstir með fimm. Oftast
var hlegið í veiðigjaldaumræðunni, fjórtán sinnum, en þrettán
sinnum þegar ný mannanafnalög voru rædd. joli@frettabladid.is

Tæknibyltingu í
grunnskóla

B
Katrín
Atladóttir
borgarfulltrúi og
hugbúnaðarverkfræðingur

Við viljum að
börnin okkar
verði leiðandi
í fjórðu iðnbyltingunni.
Það er spennandi og
framsækið
verkefni.

örn eru flest neytendur tækni en ekki skaparar hennar. Það má segja að þegar kemur að
tækni kunni börn að lesa en ekki skrifa. Með
því að kenna forritun og tölvunarfræði á grunnskólastigi mætti snúa þessu sambandi við og gera
börn betur í stakk búin til að takast á við framtíðina.
Forritunarmál eru einu tungumálin sem tölvur
skilja. Til að geta talað við tölvur þarf að læra forritun og forritunarkunnátta því hluti af læsi 21.
aldar. Grunnskólinn hefur lykilhlutverki að gegna
þegar kemur að því að vekja áhuga hjá börnum
og skapa grunn sem nýtist þeim til framtíðar. Að
sameina leik og lærdóm með efni sem vekur áhuga
og höfðar til barna. Við þurfum að þroska hæfileika
barnanna til að greina vandamál, brjóta þau niður
í smærri verkefni og leysa þau, m.a. með tækni. Að
nota tækni sem verkfæri. Tæknilæsi og færni til
að skilja hvernig tölvur virka verður sífellt mikilvægari.
Ekki munu öll börn verða forritarar eða tölvunarfræðingar, ekki frekar en stærðfræðingar. Samt
kennum við stærðfræði í grunnskólum til að búa til
grunn sem þau búa að í verkefnum framtíðarinnar.
Til þess að vekja áhuga fleiri á þessu sviði. Aukinn
skilningur á tækni og beitingu hennar eflir kerfisbundna og gagnrýna hugsun á mörgum sviðum.
Þannig opnast dyr að nýjum og eftirsóknarverðum
störfum í framtíðinni.
Tölvur og vélmenni eru orðin hluti af daglegu lífi
og munu verða enn veigameiri þáttur. Það er mikilvægt að kunna að nota þessi tæki en líka að hafa
grunnhugmynd um hvernig hún virkar.
Ég mun því á næsta fundi borgarstjórnar leggja
fram tillögu um innleiðingu forritunarkennslu í
grunnskólum. Við viljum að börnin okkar verði
leiðandi í fjórðu iðnbyltingunni. Það er spennandi
og framsækið verkefni.
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Skálkaskjól
Í DAG

„Það er hann Hitler,“ sagði
maðurinn.
Guðmundur
Steingrímsson

E

itt megineinkennið á samtíma okkar er hið yfirgripsmikla siðferðislega afstæði
sem blasir við á sviði stjórnmálanna, einkum og sér í lagi, og
ruglar marga í ríminu. Hvað má?
Hvað má ekki? Eru einhver mörk?
Auðvitað er umburðarlyndi fallegt. Það er mikill og sígildur sannleikur að maður eigi að fara varlega
í því að dæma annað fólk. Öllum
getur orðið á og það er vandlifað.
En maður hlýtur líka að mega
gera þá kröfu til leiðtoga heilu
þjóðanna og annarra sem hafa
valist í ábyrgðarstöður að þeir sýni
einhvers konar gott fordæmi og
geri sanngjarnar og skynsamlegar
kröfur til sjálfs sín og annarra. Og
reyni svo að gera sitt besta.
Staðan er hins vegar sú, að ég
held að það sé óhætt að fullyrða
að persóna í stjórnmálum geti
orðið uppvís að nánast hvaða
misindisverknaði sem er — notum
bara ímyndunaraflið — og hún
gæti komist upp með það. Flest
virðist finna sér fylgi. Flest finnur
sér málsvara og réttlætingu. Það
virðist líka yfirleitt hægt að þyrla
upp nógu miklu ryki til að beina

sjónum frá aðalatriðum málanna.
Fjaðrafok veitir skjól.

Minnisstætt samtal
Tökum skálduð dæmi. Verði
maður uppvís að því að flytja inn
ólögleg vopn um langt árabil og að
vera forsvarsmaður í umfangsmiklum mansalshring er allt eins víst
að slíkur aðili afli sér fylgismanna
á meðal þeirra sem telja þannig
athafnasemi bera vott um styrk
og sjálfsbjargarviðleitni. Verði
maður gripinn við langvarandi
peningaþvætti og skattaundanskot er allt eins víst að slíkur nái
kjöri á þing sem lipur fjármálamaður. Verði maður staðinn að
raðlygum á degi hverjum er vel
mögulegt að halda því fram að
mælskan sé samt engri lík og því

erindið brýnt. Andsetnustu einstaklingar sem dreifa djöfulskap
og sundrungu eru jafnvel taldir til
uppbyggingarafla í þjóðfélögum.
Skúrkar í augum einhverra eru
sterkir leiðtogar á augum annarra. Eitthvert það minnisstæðasta
samtal sem ég hef nokkurn tímann
átt við mann um stjórnmál átti sér
stað í Vestmannaeyjum fyrir allnokkrum árum. Píreygður, rámur
og veðurbarinn Eyjamaður hóf að
spjalla við mig eftir stjórnmálafund. Honum leist illa á málin.
Stjórnmálin voru ekki eins og þau
voru. „Ég hef alltaf haft einn stjórnmálamann í sérstöku uppáhaldi,“
sagði hann og tók sopa af bjórnum
sínum.
„Nú, og hver er það?“ spurði ég
áhugasamur.

Jólahugleiðing

Þ

Niður á sama plan
Hver er frábær? Hver er ekki frábær? Þetta einkenni á veröldinni,
sem er afstæðið, má glöggt greina
í hinum mögnuðu andstæðum
sem birtast okkar í núverandi og
fyrrverandi forseta Bandaríkjanna.
Þegar kemur að siðferðisþreki
er himinn og haf á milli Baracks
Obama og Donalds Trump. Annar
er til fyrirmyndar. Hinn vægast sagt
ekki. Kannanir hafa gefið til kynna
að þeir njóti svipaðs fylgis. Það

VARÐANDI
„AVIVA INSURANCE LIMITED“
-og-

Svava Guðrún
Helgadóttir
ráðgjafi í
Vinakoti

að var síðla kvölds í vikunni
sem leið að ég gekk um götur
Reykjavíkurborgar og virti
fyrir mér fegurðina sem miðbærinn
hafði upp á að bjóða það kvöldið.
Á göngu minni varð mér hugsað til
þeirra hversdagslegu áhyggja sem
við jú öll höfum og velti vöngum
yfir hinu og þessu sem í stóru samhengi engu máli skiptir. Rétt í allri
þessari hugsanaflækju ef flækju skal
kalla varð mér hugsað til jólanna og
þeirra sem eiga um sárt að binda yfir
hátíðarnar líkt og aðra daga ársins.
Þessar hugsanir mínar voru áhyggjunum yfirsterkari og fylgdu mér
góðan spöl.
Um víða veröld eru til einstaklingar sem eiga í engin hús að
venda vegna fátæktar, sjúkdóma og
aðstæðna sem þeir ekki fá við ráðið.
Það eru til einstaklingar sem búa í
stríðshrjáðum löndum og geta enga
björg sér veitt. Það eru sannarlega til
einstaklingar sem brotnir hafa verið
niður af lífsins ólgusjó og telja enga
ákjósanlega leið út úr sínum aðstæðum. Einstaklingar sem hreinlega vita
ekki hvernig þeir eiga að takast á við
daginn, hvað þá jólin. Aðstæður
þar sem sorgin er gríðarleg, eymdin
áþreifanleg. Þegar ég hafði leitt hugann að þessum fjölda fólks féllust
mér hendur og ég leit örlítið í eigin

Botnlaust undrunarefni
Ég varð orðlaus, eins og gefur að
skilja, um stundarsakir.
„Jahá,“ sagði ég. „En Hitler gerði
marga reiða.“
Ég kaus þannig að reyna að snúa
þessum manni frá villu síns vegar
með vissri lagni. Það mistókst.
„Jú, jú,“ svaraði hann, gallharður.
„Það er alveg rétt. Auðvitað fór
Hitler yfir strikið. En hann var
maður verka. Hann byggði hraðbrautirnar.“
Ég geri ekki ráð fyrir að viðhorf
þessa manns endurspegli almennt
stjórnmálaviðhorf í Eyjum, en
punkturinn er nokkuð skýr: Það
eru engin takmörk fyrir því hvað
skoðanir annars fólks geta slegið
mann út af laginu, hvað viðhorfin
geta komið manni fullkomlega
í opna skjöldu. Fólk sem maður
telur til svívirðilegustu glæpamanna mannkynssögunnar njóta
aðdáunar annarra.

finnst mér ótrúlegt. Yfirgripsmikill
skortur á siðferðisvitund skiptir
stóran hluta kjósenda engu máli.
Þannig að. Jú, jú, það er hægt að
sitja sem fastast á hvaða stól sem er
eftir nánast hvaða skandal sem er.
Hlutir gleymast. Við þetta sífellda
niðurrif á siðferðisþreki innan
stjórnmálanna verður áhugaverður vítahringur til. Stjórnmálamenn missa almennt traust. Álitið
verður lítið sem ekkert. Alls konar
misgjörðum er þar með trúað upp
á stjórnmálamenn. Það veitir aftur
skúrkum enn meira skjól til að
haga sér illa. Sem aftur minnkar
traust. Sem aftur skapar enn meira
skjól.
Það er mikilvægara en nokkru
sinni, held ég, að kjósendur geri þá
kröfu að fólk í stjórnmálum breyti
þessu. Að það innleiði mælikvarða
og siðferðismörk. Það er hlutverk
þess. Við megum ekki við því, út af
gríðarstórum ógnunum sem steðja
að mannkyninu og ákvörðunum
sem þarf að taka, að stjórnmálin
séu leiksvæði tækifærissinna.
Af þessum sökum er eftirleikur
Klaustursupptakanna, og málsvörn forsprakkanna, jafnvel alvarlegri en upptökurnar sjálfar. Reynt
er að draga aðra niður á sama plan
í einhvers konar siðferðislegri
hryðjuverkastarfsemi, svo eftir
standi sviðin jörð þar sem allir eru
vafasamir.
Það er sami rassinn undir okkur
öllum, segir Sigmundur.
Auðvitað er það ekki þannig.
Sumir eru betri en aðrir. Spyrjið
bara stólinn.

VARÐANDI
FRIENDS FIRST LIFE ASSURANCE COMPANY DAC
Verum þakklát, auðmjúk og
nægjusöm með kærleikann
að leiðarljósi. Það eru síður
en svo allir sem hafa færi á
því að halda gleðileg jól.
barm. Hvað er það sem okkur raunverulega hamingju færir?
Eftir nokkra stund gekk ég minn
veg full forréttinda, steig upp í bíl
sem ég hef til afnota, keyrði heim
hugsi og gekk inn í hlýtt húsaskjólið
sem ég er svo sérlega heppin að hafa
yfir höfuð mér. Ég lagðist á koddann
og leiddi hugann að þeim forréttindum sem ég bý við og gat ekki
annað en fundið til skammar en á
sama tíma óendanlegs þakklætis.
Nú gengur senn í garð hátíð ljóss
og friðar með öllum sínum kræsingum, litum, gjöfum og glingri.
Þegar ég fer að gleyma mér í öllum
ljósunum og þeirri ringulreið sem
jólunum kann að fylgja ætla ég að
leiða hugann að þeim sem ekkert af
þessu hafa. Ég ætla að leiða hugann
að því sem mér raunverulega hamingju veitir. Þakka fyrir alla þá hluti
tilverunnar sem öllu máli skipta en
aldrei fást keyptir. Já, þakka fyrir
friðinn.
Það er nefnilega hægt að búa við
allsnægtir en vera á sama tíma bláfátækur.
Verum þakklát, auðmjúk og
nægjusöm með kærleikann að leiðarljósi. Það eru síður en svo allir sem
hafa færi á því að halda gleðileg jól.

-ogVARÐANDI
LÖG UM FJÁRMAGNSÞJÓNUSTU OG MARKAÐI 2000
HÉR MEÐ TILKYNNIST að þann 16. október
2018 lagði Aviva Life & Pensions UK Limited
(áður Norwich Union Life & Pensions Limited)
(„UKLAP“) og Friends First Life Assurance
Company dac (áður Friends Provident Life
Assurance Company Limited og Friends First Life
Assurance Company Limited) („FFLAC“) umsókn
fyrir hjá hæstarétti (Her Majesty’s High Court of
Justice) um skipun samkvæmt hluta VII í lögum
um fjármagnsþjónustu og markaði frá árinu 2000
(„lögin“) til að fá samþykkta áætlun („áætlun“)
um yfirfærslu á: (i) öllum viðskiptum sem tengjast
UKLAP og/eða UKLAP hefur umsjón með gegnum
útibú UKLAP í Belgíu, Frakklandi og Írlandi og (ii)
öðrum tilteknum viðskiptum sem tengjast UKLAP
og/eða UKLAP hefur umsjón með sem beint var til
tryggingataka utan Bretlands.
Hægt er að fá afrit af eftirfarandi skjölum
án endurgjalds þar til sett hefur verið fram
tilskipun sem heimilar áætlunina: Skjalið sem
sýnir áætlunina í heild sinni, heildarskýrsla um
skilmála áætlunarinnar sem Tim Roff („óháður
sérfræðingur“, en skipan hans var samþykkt af
PRA eftir samráð við FSA) vann í samræmi við
kafla 109 í lögunum, samantekt á skýrslu óháðs
sérfræðings, bréf sem send voru til hagsmunaaðila

og bæklingar tryggingataka með samantekt yfir
áætlunina, ásamt öðrum viðeigandi upplýsingum.
Hafið samband við UKLAP eða FFLAC eins og fram
kemur hér fyrir neðan.
Ráðgert er að dómari við dómstólinn „Business and
Property Court “, Rolls Building, 7 Rolls Buildings,
Fetter Lane, London, EC4A 1NL, taki umsóknina
fyrir hinn 13. febrúar 2019. Ef umsóknin verður
samþykkt mun yfirfærslan taka gildi á gildistíma
(eins og skilgreint er í áætluninni), sem áætlað er
að verði kl. 22:59 (samkvæmt tíma í London) þann
29. mars 2019. Hver sá sem telur að framkvæmd
áætlunarinnar gangi gegn hagsmunum sínum
hefur rétt á að andmæla áætluninni við
fyrirtökuna. Farið er fram á að hver sá sem telur
að yfirfærslan gangi gegn hagsmunum sínum
veiti rökstuðning þess efnis og láti vita skriflega
eða símleiðis með að minnsta kosti fimm daga
fyrirvara ef viðkomandi hyggst vera viðstaddur
fyrirtökuna. Upplýsingar um pósthólf sem útbúið
var í þeim tilgangi, sem og símanúmer, má finna
hér fyrir neðan. Hver sá sem telur að framkvæmd
áætlunarinnar gangi gegn hagsmunum sínum má
vera viðstaddur fyrirtökuna í eigin persónu eða
senda lögmann fyrir sína hönd.

Samskiptaupplýsingar UKLAP:
Póstfang:

Aviva Transfer Mailing (BAU J)
Customer Services Department
PO Box 3661
NORWICH
NR1 3JF
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Símanúmer: +44 (0) 1603 606388
Vefsíða: https://transfer.aviva.com/life

Póstfang:

Customer Services Department
(Transfer Mailing)
Friends First House
Cherrywood Business Park,
Loughlinstown
Dublin 18, Ireland
Símanúmer: +44 (0) 1603 606388
Vefsíða: https://transfer.aviva.com/life
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Njarðvíkingar seigir í Breiðholtinu

Brynjar Þór var hreint út sagt óstöðvandi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Brynjar bætti
met Bookers

Grænir eru glaðir Justin Martin reynir að keyra inn að körfunni en mætir öflugri hávörn Njarðvíkinga í Domino’s-deild karla í gær. Njarðvíkingar
héldu í við Tindastól á toppi deildarinnar með sex stiga sigri í Breiðholtinu og eru nú búnir að vinna fimm leiki í röð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Opinn fundur í Hátíðasal Háskóla Íslands
þriðjudaginn 11. desember kl. 12-13

Þórður Snær Júlíusson
Ritstjóri Kjarnans og höfundur bókarinnar Kaupthinking

Allir velkomnir!

ALDREI AFTUR! - FUNDARÖÐ SAMTAKA SPARIFJÁREIGENDA

KÖRFUBOLTI Brynjar Þór Björnsson
bætti í gær metið yfir flestar þriggja
stiga körfur í efstu deild karla þegar
hann setti niður sextán þrista í sigri
Stólanna á Blikum. Hann jafnaði um
leið níu ára gamalt met Seans Burton sem setti sextán þrista í bikarleik Snæfells og Hamars árið 2009.
Brynjar byrjaði leikinn með
látum og setti niður ellefu þriggja
stiga skot í fyrri hálfleik. Hann var
aðeins rólegri í þeim síðari en setti
þó niður fimm til viðbótar og lauk
leik með 48 stig, öll úr þriggja stiga
skotum.
Með því bætti Brynjar Þór 28 ára
gamalt met Francs Booker sem setti
fimmtán þrista í deildarleik ÍR og
Snæfells árið 1991. – kpt

Miðvörðurinn María Þórisdóttir, hér fyrir miðju ásamt liðsfélögum sínum í
norska landsliðinu fyrir æfingarleik gegn Svíþjóð. NORDICPHOTOS/GETTY

María og stöllur í erfiðum
riðli með Frakklandi
FÓTBOLTI Dregið var í riðlakeppnina
fyrir Heimsmeistaramótið í knattspyrnu í kvennaflokki um helgina en
alls senda 24 lönd lið til leiks. Noregur með Selfyssinginn Maríu Þórisdóttur, dóttur Þóris Hergeirssonar,
innanborðs fékk erfiðan riðil með
heimaþjóðinni Frakklandi.
Íslenska kvennalandsliðið missti
af tækifæri að komast inn á lokakeppni HM í haust í fyrsta sinn
þegar þær horfðu á eftir efsta sætinu til Þýskalands og rétt misstu af
umspilssæti í lokaumferðinni.
Norska landsliðið með Maríu
innanborðs lenti í riðli með heimaþjóðinni Frakklandi sem er í 3. sæti
á styrkleikalista FIFA, Suður-Kóreu
sem er einu sæti fyrir neðan Noreg
á listanum og Nígeríu sem vann
nýlega Afríkukeppnina.
Bandaríska landsliðið þykir
sigurstranglegt, hefur enda leikið
til úrslita í síðustu tvö skipti og er
sigursælasta liðið í sögu keppninnar
með þrjá titla. Bandaríkin eru með
Svíþjóð í riðli, sem sló út bandaríska liðið á Ólympíuleikunum
2016, ásamt Taílandi og Síle sem eru
óþekktari númer.

HM 2019 í knattspyrnu
A-riðill: Frakkland, Suður-Kórea,
Noregur og Nígería
B-riðill: Þýskaland, Kína, Spánn
og Suður-Afríka
C-riðill: Ástralía, Ítalía, Brasilía og
Jamaíka
D-riðill: England, Skotland, Argentína og Japan
E-riðill: Kanada, Kamerún, NýjaSjáland og Holland.
F-riðill: Bandaríkin, Taíland, Síle
og Svíþjóð
Ríkjandi Evrópumeistararnir í
Hollandi voru nokkuð heppnar með
riðil eftir að hafa þurft á umspili að
halda til að öðlast þátttökurétt í
Frakklandi næsta sumar. Holland
er með Kanada í riðli sem er eitt af
sterkari liðum heims en Nýja-Sjáland hefur ekki leikið vel að undanförnu og Kamerún hefur aðeins einu
sinni áður tekið þátt í lokakeppni
HM. kristinnpall@frettabladid.is
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Gunnar sneri aftur með látum
Bardagakappinn Gunnar Nelson vann sannfærandi sigur á Alex Oliveira í Toronto um helgina. Eftir jafna
fyrstu lotu náði Gunnar undirtökum undir lok annarrar lotu þar sem hann lét höggin dynja og innbyrti sigur.
Þessi bardagi fór í
aðra átt en ég bjóst
við þó að ég hafi búist við
þessum úrslitum.

Heimir þakkar stuðning eftir leik Íslands á HM. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Heimir ræðir
við lið í Katar

Gunnar Nelson

Gunnar búinn að ná góðri stöðu í annarri lotu og lét hann höggin dynja stuttu
síðar. Hann lauk bardaganum á því að ná hengingartaki. NORDICPHOTOS/GETTY

til að láta Alex finna fyrir því og er
sá brasilíski reyndi að losna úr taki
Gunnars gaf hann Gunnari tækifæri
til að ná uppgjafartaki sem gerði út
um bardagann.
Íslenski bardagakappinn sýndi
sínar bestu hliðar um helgina og má
búast við því að hann taki stökk upp
styrkleikalista UFC á næstu dögum.
Fyrir bardagann var Gunnar í fjórtánda sæti í veltivigt, einu sæti fyrir
neðan Oliveira en hæst hefur hann
náð í níunda sætið. Gunnar hefur

nú unnið sautján bardaga á MMAferlinum og tapað þremur en einum
lauk með jafntefli.
Sjálfur virtist Gunnar vera nokkuð sáttur þegar hann ræddi við
Dana White, forseta UFC, eftir bardagann.
„Þessi bardagi fór í aðra átt en
ég bjóst við þó að ég hafi búist við
þessum úrslitum. Það var mikið um
glímu og um tíma missti ég stjórn
á bardaganum en ég náði að halda
það út, komast aftur inn í bar-

dagann og vinna að lokum,“ sagði
Gunnar og hélt áfram:
„Ég vissi að hann þyrfti að verja
nokkra staði undir lokin þegar það
var farið að blæða úr honum og
greip tækifærið.“
Sá brasilíski þykir afar góður
standandi en sýndi lipra takta á
gólfinu í fyrstu lotu.
„Ég æfi þessa stöðu oft og það hafa
ekki margir náð að snúa þessu sér í
hag en ég veit af þessu og verð betur
tilbúinn næst. Ég átti ekki von á því
að hann myndi ná að snúa þarna en
hann gerði vel,“ sagði Gunnar.
Hann var ekki hrifinn af olnbogaskotunum sem Alex beitti í upphafi
bardagans.
„Ég þarf að skoða það betur en ég
var hissa á því að ekkert var dæmt
í því þegar hann var að ráðast á
hnakkann á mér,“ sagði Gunnar.
kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Heimir Hallgrímsson,
fyrrverandi þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, sást á
leik Al Arabi og Umm Salal í Katar
um helgina og er orðrómur um að
hann taki við liðinu af Króatanum
Luka Bonačić.
Heimir lét af störfum sem þjálfari
landsliðsins eftir HM í Rússlandi
í sumar eftir sjö farsæl ár í starfi
hjá KSÍ. Undir hans stjórn komst
íslenska landsliðið í lokakeppni EM
og HM í fyrsta sinn og fór alla leiðina í átta liða úrslit Evrópumótsins
2016.
Heimir var myndaður á leiknum
sem Al Arabi vann 3-0 og er félagið
í fimmta sæti, átta stigum frá toppsætinu, þegar ellefu umferðir eru
búnar.
Al Arabi leikur í höfuðborg Katar,
Doha, og hefur sjö sinnum orðið
meistari þar í landi en 21 ár er liðið
síðan liðið varð síðast meistari.
Margir heimsfrægir leikmenn
hafa leikið í Katar á seinni hluta
ferilsins og eru Samuel Eto'o, Xavi
Hernandez og Wesley Sneijder allir
samningsbundnir liðum í Katar
þessa dagana. – kpt

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

MMA Það var ekki að sjá neitt ryð á
íslenska bardagakappanum Gunnari Nelson þegar hann sneri aftur
inn í UFC-búrið eftir sautján mánaða fjarveru um helgina. Gunnar
mætti þá hinum brasilíska Alex
Oliveira, titlaður Kúrekinn, á UFC
231 bardagakvöldinu í Toronto og
gafst Oliveira upp þegar Gunnar var
búinn að ná góðu taki á hálsi hans
undir lok annarrar lotu.
Það var mikil eftirvænting fyrir
bardaganum enda langt síðan
Gunnar barðist síðast. Sá bardagi
endaði illa fyrir Gunnar sem tapaði
fyrir Argentínumanninum Santiago
Ponzinibbio sem beitti ólöglegum
brögðum þegar hann potaði í augu
Gunnars án þess að dómarinn tæki
eftir því.
Aftur virtist andstæðingur Gunnars ætla að komast upp með ólöglega tilburði því í byrjun bardagans
virtist Alex gefa Gunnari ítrekað
olnbogaskot í hnakkann sem er
ólöglegt. Sá brasilíski fékk viðvörun
þegar hann nýtti búrið til að ná jafnvægi þegar Gunnar reyndi að koma
bardaganum í gólfið en Oliveira var
sterkari á lokamínútunni og náði
nokkrum góðum höggum þegar
þeir glímdu í gólfinu.
Gunnar nýtti styrk sinn vel í upphafi annarrar lotu og náði Oliveira í
gólfið þar sem hann náði strax góðri
stöðu. Það tók Gunnar smá tíma en
þá fékk Gunnar að nota olnbogana

Verð: 5.350.000
Verð: 6.290.000

kr. (Verð án vsk: 4.314.000 kr.)
kr. (Verð án vsk: 5.072.000 kr.)

ENNEMM / SÍA /

Isuzu D-Max BASIC dísil, beinskiptur.
Isuzu D-Max PRO dísil, sjálfskiptur.

NM90867

Sparneytnari, hagkvæmari og hljóðlátari ISUZU D-MAX

JGUVÒƃsMIFT½VVCTIGVC'[ÌUNCHT½NMO*
Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Enska úrvalsdeildin
Úrslit 16. umferðar 2018-19

Bournem. - Liverpool

0-4

0-1 Mohamed Salah (25.), 0-2 Salah (48.), 0-3
Steve Cook, sjálfsm. (68.), 0-4 Salah (77.)

Arsenal - Huddersf.

1-0

1-0 Lucas Torreira (83.).

Burnley - Brighton

1-0

1-0 James Tarkowski (40.).

Cardiff - Southampton

1-0

1-0 Callum Paterson (74.).

Man. United - Fulham

4-1

1-0 Ashley Young (13.), 2-0 Juan Mata (28.),
3-0 Romelu Lukaku (42.), 3-1 Aboubakar
Kamara, víti (67.), 4-1 Marcus Rashford (82.).

West Ham - C. Palace

3-2

0-1 James McArthur (6.), 1-1 Robert Snodgrass (48.), 2-1 Javier Hernandez (62.), 3-1 Felipe Anderson (65.), 3-2 Jeffrey Schlupp (76.).

Chelsea - Man. City

2-0

1-0 N’Golo Kante (45.), 2-0 David Luiz (78.).

Leicester - Tottenham

0-2

0-1 Son Heung-min (45+1.), 0-2 Dele Alli (58.).

Newcastle - Wolves

1-2

0-1 Diego Jota (17.), 1-1 Ayozo Perez(23.), 1-2
Matt Doherty (90+4.).
Rautt spjald: DeAndre Yedlin (57.).

Staðan
FÉLAG

L

U

J

T

MÖRK

S

Liverpool
Man. City
Tottenham
Chelsea
Arsenal
Man. Utd.
Everton

16
16
16
16
16
16
15

13
13
12
10
10
7
6

3
2
0
4
4
5
5

0
1
4
2
2
4
4

34-6
45-9
30-16
33-13
35-20
28-26
21-17

42
41
36
34
34
26
23

Bournem.
Leicester
Wolves

16
16
16

7
6
6

2
4
4

7
6
6

25-26
21-20
17-19

23
22
22

West Ham
Brighton
Watford
Cardiff
Newcastle
C. Palace
Burnley
Huddersf.
Southampt.
Fulham

16
16
15
16
16
16
16
16
16
16

6
6
6
4
3
3
3
2
1
2

3
3
2
2
4
3
3
4
6
3

7
7
7
10
9
10
10
10
9
11

23-25
19-22
18-21
15-30
13-22
13-23
15-32
10-27
13-30
16-40

21
21
20
14
13
12
12
10
9
9

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson
Verður í eldlínunni þegar
Everton tekur á móti Watford í kvöld.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.
Byrjaði leikinn og lék
fyrstu 72. mínúturnar í
sigri Burnley gegn Brighton.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson
Lék allan leikinn í 1-0 sigri
á Southampton á heimavelli.

Silva mætir
gamla félaginu
FÓTBOLTI Everton tekur á móti
Watford í lokaleik 16. umferðar
ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld.
Þá mætir Marco Silva liði Watford
í fyrsta sinn síðan honum var sagt
upp störfum sem þjálfara liðsins í
janúar síðastliðnum.
Þegar Silva tók við liði Everton
krafðist hann þess að félagið keypti
Richarlison, einn besta leikmann
Watford, og greiddi Everton fúlgur
fjár fyrir brasilíska landsliðsmanninn sem hefur síðan blómstrað við
hlið Gylfa Þórs Sigurðssonar hjá liði
Everton það sem af er tímabilinu.
– kpt

Brasilíski miðvörðurinn David Luiz fagnar innilega marki sínu gegn Manchester City um helgina á Brúnni sem reyndist innsigla fyrsta tap Manchester City á

Chelsea tókst að temja City í
Chelsea varð um helgina fyrsta liðið til að vinna Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í vetur þegar
Englandsmeistararnir voru mun sterkari aðilinn framan af og kom fyrra markið gegn gangi leiksins en þeir
FÓTBOLTI Chelsea varð um helgina
fyrsta liðið til að sigra Manchester
City í ensku úrvalsdeildinni þetta
tímabilið þegar Lundúnaliðið vann
2-0 sigur á Stamford Bridge í 16.
umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Ríkjandi Englandsmeistarar Manchester City misstu því toppsætið
yfir til Liverpool sem er jafnframt
eina taplausa liðið í deildinni
en aðeins eitt stig skilur liðin að
þegar mótið er tæplega hálfnað.
Bláklæddir Manchester-menn eru
þó enn með gott forskot á nágrannaliðin frá Lundúnum, Chelsea, Arsenal og Tottenham sem unnu öll um
helgina og stefnir í tveggja hesta
kapphlaup um meistaratitilinn.
Tveir mikilvægustu leikmenn
Manchester City fram á við, Kevin
De Bruyne og Sergio Agüero, náðu
sér ekki í tæka tíð og voru fjarverandi um helgina og ákvað Pep
Guardiola, líkt og Maurizio Sarri,
að tefla fram sóknarsinnuðum
miðjumanni í fremstu röð. Brasilíski
sóknarmaðurinn Gabriel Jesus virðist rúinn öllu sjálfstrausti fyrir framan markið og tók Raheem Sterling
sér stöðu í fremstu víglínu gestanna.
Gestirnir frá Manchester-borg
byrjuðu leikinn af miklum krafti
og fengu fjölmörg færi til að skora í
fyrri hálfleik en þeim brást bogalistin. Eftir öfluga skyndisókn á lokasekúndum fyrri hálfleiks var það
franski landsliðsmaðurinn N’Golo
Kante sem kom Chelsea yfir eftir
góðan undirbúning Edens Hazard.
Leikurinn var mun jafnari í síðari
hálfleik áður en Chelsea gerði út

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Liverpool vann 4-0
sigur á Bournemouth
á velli þar sem lið hafa
átt erfitt með að taka
þrjú stig undanfarin
ár. Spilamennskan frábær sem
skilaði toppsætinu og afbragðs
veganesti inn í næstu vikur fyrir
lærisveina Klopps.
Hvað kom á óvart?
Manchester United
hefur átt í vandræðum
fyrir framan markið
en náði að setja þrjú
mörk í fyrri hálfleik og
alls fjögur gegn slökum varnarleik
Fulham. Eitt markanna skoraði
Romelu Lukaku, hans fyrsta á Old
Trafford síðan í mars. Ef þeim tekst
að vekja Lukaku til lífsins getur
Manchester United gert áhlaup á
eitt af fjórum efstu sætunum.
Mestu vonbrigðin
Crystal Palace hefur
ekki verið að skora
mörg mörk og hefur
stigasöfnun liðsins
einkennst af góðum
varnarleik. Þeir
komust snemma
yfir gegn West Ham en hleyptu
þremur mörkum inn í upphafi
síðari hálfleiks sem gerði út um
vonir þeirra.

Leikmaður helgarinnar
Egyptinn Mohamed Salah hristi af sér allt slen og reyndist hetja Liverpool-manna í 4-0 stórsigri á Bournemouth um helgina. Handhafi gullskósins og eigandi markametsins í tuttugu liða úrvalsdeildinni skoraði
þrennu í leiknum en þetta var í fyrsta sinn síðan 17. mars síðastliðinn
sem hann skorar meira en eitt mark í sama leiknum í ensku úrvalsdeildinni.
Salah hafði heppnina með sér í fyrsta markinu sem hefði ekki átt
að standa þar sem hann var rangstæður en hann var vakandi og stökk
á frákastið eftir skot Roberto Firmino eins
og framherja sæmir. Hann gerði vel í öðru
markinu þegar hann stóð af sér groddalega
tæklingu Stevens Cook sem virtist stíga á
hásinina á Salah en hann lék á varnarmann
Bournemouth og lagði boltann í netið. Salah
fullkomnaði síðan þrennuna þegar hann
komst inn í sendingu Cook, lék tvívegis
á Asmir Begovic í marki Bournemouth
og setti boltann rólegur í netið.
Þriðja mark hans um helgina var
tíunda markið hans í ensku úrvalsdeildinni í vetur og deilir hann efsta
sætinu í baráttunni um gullskóinn með
Pierre-Emerick Aubameyang. Hann virðist
vera að finna taktinn betur og betur með
hverjum leik sem líður og eru það frábærar fréttir fyrir Liverpool-menn fyrir
næstu vikur þar sem liðið á erfiða leiki
fram undan.

um leikinn með öðru marki. David
Luiz var þar að verki en Manchester City-menn geta verið ósáttir við
aðdraganda þess enda kom markið
úr hornspyrnu sem átti aldrei að
standa. Michael Oliver, dómari
leiksins, dæmdi ranglega horn-

spyrnu sem annað mark Chelsea
kom upp úr. Var það eina hornspyrna Chelsea í leiknum gegn þrettán hornspyrnum Manchester City
sem voru meira með boltann og
sköpuðu sér fleiri færi en fóru stigalausir aftur til Manchester.
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Þær Rannveig Kristjánsdóttir og Aldís Rún Ingólfsdóttir taka vel á móti viðskiptavinum í sýningarrýminu að Hverfisgötu 18a. MYNDIR/ERNIR

Einstök húsgögn með
norrænu yfirbragði
Húsgagnamerkið NORR11 var stofnað í Danmörku árið 2011 og
er með sýningarrými í Kaupmannahöfn, London, Berlín og Reykjavík. Verslunin var opnuð að Hverfisgötu 18a 19. desember 2014
og fagnar því fjögurra ára afmæli um þessar mundir. ➛2
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NORR11 tók nýlega í sölu hágæða sængurföt, teppi og baðsloppa frá
danska merkinu TEKLA. Afar fallegar vörur sem margir hafa fallið fyrir.

Kristallinn frá
Fredrik Bagger
sómir sér vel á
veisluborði.

V

ið seljum húsgögn frá
danska húsgagnamerkinu
NORR11 og ýmsa smávöru
sem er sérstaklega vinsæl núna
fyrir jólin,“ segir verslunarstjórinn
Rannveig Kristjánsdóttir. „Smávaran kemur frá 101 Copenhagen
sem er systurmerki NORR11 en
auk þess erum við kristalsvöru og
borðbúnað frá danska hönnuðinum Fredrik Bagger. Nýlega tókum
við svo inn hágæða sængurföt,
teppi og baðsloppa frá danska
merkinu TEKLA, sem við erum sérstaklega spennt fyrir.“
Húsgögn NORR11 eru með
klassísku skandinavísku yfirbragði
en fyrirtækið vinnur ávallt með
ungum skandinavískum hönnuðum. Hugmyndin er að skapa klassísk húsgögn á góðu verði fyrir nýja
kynslóð. Í dag tekur NORR11 að
sér stór sem smá verkefni og selur
meðal annars mikið til hótela, inn
í skrifstofurými, til veitingastaða
og fleira í þeim dúr. „Má meðal
annars nefna að nýjustu Joe & the
Juice veitingastaðirnir úti um allan
heim eru búnir NY11 barstólunum
og Mammoth stólarnir prýða
höfuðstöðvar Google, Facebook,
Snapchat og fleiri fyrirtækja. Þannig eru húsgögnin okkar falleg inni
á heimili en nægilega sterk til að
standast ýtrustu kröfur veitingahúsa, hótela og annarra fyrirtækja,“ útskýrir Rannveig.
Sérstaða verslunarinnar er að
bjóða upp á einstök skandinavísk
húsgögn og persónulega þjónustu.
„Við látum að mestu sérframleiða
fyrir viðskiptavini okkar og lögum
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Má meðal annars
nefna að nýjustu
Joe & the Juice veitingastaðirnir úti um allan
heim eru búnir NY11
barstólunum og Mammoth stólarnir prýða
höfuðstöðvar Google,
Facebook, Snapchat og
fleiri fyrirtækja.
Glæsilegt borðstofuborð úr gegnheilum við setur skemmtilegan svip á heimilið. Borðið fæst hjá Norr11.

vörurnar að þeirra óskum. Mikil
áhersla er lögð á efni í hæsta gæðaflokki sem og góða og umhverfisvæna framleiðsluhætti,“ útskýrir
Rannveig.
Meðal vinsælustu vara NORR11
eru Mammoth og Elephant
hægindastólarnir. Það sama á við
um NY11 barstólana. Hönnun
stólsins er einföld og minimalísk
en stólarnir eru alveg einstaklega
sterkir. „Duke sófaborðin hafa líka
verið afar vinsæl hjá okkur og eru
vara sem við eigum alltaf til.“
Sjón er sögu ríkari og ættu áhugasamir að líta við í sýningarrýminu
að Hverfisgötu.
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

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

Kabin vasi, Duck
skál og Spehere
vasi, allt frá
merkinu 101
Copenhagen.
Á verðbilinu
2.990-12.990.
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,
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Bogi Pétursson Lögg. Fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson Lögg. Fasteignasali

Falleg íbúð í Drekavogi

F
Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

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

693 3356

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

Pétur Steinar
Jóhannsson

Anna F.
Gunnarsdóttir.

893 4718

892 8778

Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

old fasteignasala, sími 5521400, kynnir vandaða og vel
skipulagða 3ja herbergja 82
fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérpalli á frábærum stað í
Vogunum.

Nánari lýsing:

Sturla
Pétursson

Snorri
Snorrason

Lita og innanhús
Löggiltur fasteignasali Löggiltur Fasteignasali.
Stílisti.
ȈVKDȣ*ȡHPș*QTPCƒT K
899 9083
Löggiltur fasteignasali

895-2115

Síðan 1995
Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

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

Komið er inn í forstofu með fataskáp. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu, bakaraofn og AEG helluborði. Lítill borðkrókur við glugga.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
með upphengdu salerni og baðkari
með sturtuhaus. Inn af baðherbergi
er þvottahús með flísum á gólfi og
borð með skolvaski.
Björt og góð stofa með útgengi út
á afgirta suðvestur verönd, hellulögð
að hluta og með trépalli að hluta.
Tvö svefnherbergi, bæði með
skápum.
Fallegt útsýni meðal annars til
Esjunnar er frá herbergjum og stofu.
Ljóst harðparket er á öllum rýmum
nema baðherbergi og þvottahúsi
sem eru flísalögð.
Í kjallara er rúmgóð sérgeymsla
og sameiginlegur kyndiklefi/hjóla-

Álfhólsvegur 111 - 200 Kóp.

Opið hús verður í dag í Drekavogi.

geymsla. Húsið er einstaklega vel
staðsett á skjólgóðum og rólegum
stað nálægt Laugardalnum. Stutt er
í verslanir, leikskóla, skóla, íþróttasvæði og Laugardalslaug.
Fold fasteignasala, Sóltúni 20, 105
Reykjavík, fold@fold.is
Sími 552 1400 / utan skrifstofutíma:
Viðar 694-1401, Einar 893-9132 og
Gústaf 895-7205. www.fold.is
Við erum á Facebook.

Vogatunga 3 - 270 Mosfellsbær
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Þrastarhöfði 38 - 270 Mosfellsbær
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Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

HÚ

S

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

Hjallahlíð 31 - 270 Mosfellsbær
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Opið hús þriðjudaginn 11. desember
frá kl. 17:00 til 17:30
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94,4 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á 2. hæð í fjórbýlishúsi. Svalir í
suður. Góð staðsetning, stutt í leikskóla,
skóla, sundlaug og líkamsrækt. Ekki þarf
að fara yfir umferðargötu til að fara í
skóla. V. 43,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 11. desember
frá kl. 17:30 til 18:00

HÚ

S

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
Falleg og björt 95,9 m2, 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi á 2. hæð (1. hæð frá götu)
í nýlegu fjölbýlishúsi. Gott skipulag. Góð
lofthæð. Gólfhiti. Glæsilegt útsýni. Góð
staðsetning. Stutt er í skóla, leiksskóla,
framhaldsskóla og alla þjónustu. V. 49,9 m.

Lofnarbrunnur 24 - 113 Rvk.

Góð verönd er fyrir utan íbúðina.

210,9 m2 einbýlishús á einni hæð með
stórum bílskúr. Eignin skiptist í forstofu,
stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, tvö
baðherbergi, þrjú svefnherbergi, þvottahús og bílskúr. Eignin er skráð 201,9 m2,
eibýli 158,6 m2, bílskúr 52,3 m2. V. 83,9 m.

Arnartangi 36 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 195,5 m2 einbýlishús á einni hæð
með rúmgóðum bílskúr með tveimur
innkeyrsluhurðum á útsýnisstað. Timburverönd með heitum potti. Glæsilegt
útsýni. Stórt steypt bílaplan. Eignin hefur
verið mikið endurnýjuð á síðaustu árum.
V. 82,4 m.

Laust strax
Sölkugata 1 - 270 Mosfellsbær
154,4 m2 raðhús á tveimur hæðum með
bílskúr í byggingu við Lofnarbrunn 24 í
Reykjavík. Eignin er afhend á byggingarstigi
TBNLWNUKØ§TLSÈ¶TMBOET)ÞTJ§FS
steypt með steyptum stiga á milli hæða. Góð
staðsetning rétt við skóla. V. 54,9 m.

Súlunes 24 - 210 Garðabær

Fallegt 213,7 m2 parhús á einni hæð með
bílskúr á fallegum stað í útjaðri byggðar.
Eignin skilast fullbúin að utan og tilbúin
til innréttinga að innan með grófjafnaðri
lóð. Fjögur svefnherbergi, eldhús, stofa
og borðstofa, baðherbergi, gestasnyrting,
þvottahús, forstofa, geymsla og bílskúr. V.
73,9 m.

Laust ﬂjótlega
Vogatunga 87-93 - 270 Mosfellsbær
Ástu-Sólliljugata 14 - 270 Mos.
Nýtt - Fullbúið 184,1 m2 endaraðhús á
FJOOJI§.KÚHTUØSUJNVSWFSÚOEPH
fallegt útsýni. Hellulagt bílaplan. Falleg
gófeni og innréttingar. Eignin skiptist í
þrjú svefnherbergi, sjónvarpsherbergi,
eldhús, stofu og borðstofu,rúmgott
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús,
forstofu og bílskúr. V. 79,9 m.

NÝTT

Laust strax

Laust strax
306 m2 einbýlishús með aukaíbúð og bílskúr
sem hefur verið innréttaður sem íbúð.
Stórt hellulagt bílaplan og timburverönd í
suðvesturátt. Húsið sem er í spænskum stíl
FSIBOOB§BG7ÓGMJ.BHOÞTTZOJV. 105 m.

230,7 m2 endaraðhús - tilbúið til innréttinga - á tveimur hæðum, í byggingu. Fallegt
útsýni. Á jarðhæð er forstofa, bílskúr,
3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, og geymsla. Á efri hæðinni er
hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús, stofa
og svalir. V. 63,9 - 64,9 m.

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

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

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

Drekavogur 4b, 104 Rvk., jarðhæð.

Skipholt 43, 105 Rvk, 4ra herb á 1.hæð.

Sörlaskjól 5, 107 Rvk, 2ja herb í kjallara.

OPIÐ HÚS MÁN 10/12 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS MÁN 10/12 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS ÞRI 11/12 KL. 17:00-17:30.
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Drekavogur 4b, 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 10. desember kl. 16:30-17:00, verið velkomin.
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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 utanhúss að hluta 2018. Gott innra skipulag.
Laus við kaupsamning. Verð 44,5 millj.
Opið hús mánudaginn 10. desember kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Þórðarsveigur 30, 113 Reykjavík,

Gaukshólar 2, 111 Rvk.,

3JA HERBERGJA Á 1. HÆÐ ÁSAMT BÍLAGEYMSLU.

2JA HERBERGJA Á 6. HÆÐ.

HÚ

S

Sörlaskjól 5, 107 Rvk. Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð með sérinngangi á
frábærum stað í Vesturbænum. Rúmgóð stofa, eitt svefnherbergi, flísalagt baðherbergi
með nýlegri sturtu og eldhús með fallegri innréttingu.
Opið hús þriðjudaginn 11. desember kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Óskum eftir
- 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.

Mjög góð og vel skipulögð 90 fm 3ja herbergja endaíbúð á 1. hæð ásamt 15 fm geymslu
í sameign, samtals 105 fm og stæði í bílageymslu. Þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar
á gólfum. Lyfta. Góð aðkoma. Íbúðin er laus við kaupsamning. Óskað er eftir tilboði í
eignina. Lyklar á skrifstofu.

- Vantar einstaklingsíbúðir og 2ja herbergja
íbúðir á öllu Stór-Reykjavíkursvæðinu á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

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.
Íbúðin er laus, bókið skoðun: 552-1400 / fold@fold.is.

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

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

Stofnað

1983

Sími 520 7500

ATVINNUHÚSNÆÐI

EINHELLA 6 – HF - STÓR LÓÐ

CUXHAVENGATA – HAFNARFIRÐI

STEINHELLA – HAFNARFIRÐI

EYRARTRÖÐ – HAFNARFIRÐI

SKEMMUVEGUR – KÓPAVOGUR

ÖGURHVARF 2 - KÓPAVOGUR

Glæsilegt nýtt 225 fm atvinnuhúsnæði með mikilli lofthæð og
óvenju stóru útiplássi. Malbikuð lóð. Fullbúin eign.
Verð 56,7 millj.

Nýkomið sérlega gott endurnýjað u.þ.b. 85 fm endabil með
góðri lofthæð og innkeyrsludyrum. Góð aðkoma, malbikuð lóð.
Afhending fljótlega.

Sérlega gott nýlegt atvinnuhúsnæði á besta stað við höfnina
samtals 187 fm. Þar af er 47 fm skrifstofa á 2.hæð í skrifstofubyggingu. Góð lofthæð og innkeyrsludyr.
Hagstætt verð 47,5 millj.

Nýkomið sérlega gott 249,2 fm atvinnuhúsnæði auk ca 50 fm
milliloft (kaffistofa/skrifstofa). Mikil lofthæð og innkeyrsludyr.
Frábær staðsetning (á móti Aðalskoðun). Laust strax.
Hagstætt verð 65 millj.

Sérlega gott nýlegt 112 fm atvinnuhúsnæði með góðri lofthæð
og innkeyrsludyrum. Þar af er milliloft ca 35 fm. Laust strax.
Hagstætt verð 26, 9 millj.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt 282 fm atvinnuhúsnæði/
verslunarhúsnæði, um er að ræða endabil á þessum frábæra
stað. Innkeyrsludyr.
Verð 89 millj.
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Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

Bergstaðastræti. Stórglæsileg eign í Þingholtunum.
Vandað og algjörlega endurnýjað um 260,0 fm.
einbýlishús á þremur hæðum auk um 36,0 fm.
bílskúrs og 15,0 fm. garðhýsis á eftirsóttum stað
í Þingholtunum. Samliggjandi glæsilegar stofur
með nýjum arni. Um 50,0 fm. hjónasvíta sem
samanstendur af stóru svefnherbergi, fataherbergi
með setustofu og baðherbergi. Í kjallara hússins
er aukaíbúð með tveimur svefnherbergjum,
fataherbergi, stofu, eldhúskrók og tveimur baðherbergjum. Húsið er allt nýlega endurnýjað hið innra
á mjög vandaðan og smekklegan máta.
Að utan er húsið allt endurnýjað, viðgert og steinað
uppá nýtt með hvítum marmarasalla. Allt gler og
allir gluggar í húsinu eru nýir. Lóðin er fullfrágengin
á afar vandaðan hátt með skjólveggjum, hellulögðum veröndum, 3x bílastæðum, heitum potti
og lýsingu. Bílskúr, sem hefur verið stækkaður, er
með aðkomu frá Bergstaðastræti.

Bæjargil 15 – Garðabæ. Vel staðsett einbýlishús.
S
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Mjög vel við haldið 316,9 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum 27,0 fm. bílskúr við
Byggðarenda í Reykjavík.
Rúmgóðar stofur með stórum gluggum, arni og
glæsilegu útsýni. Stórar svalir sem snúa til austurs
og suðurs. 6-7 svefnherbergi.
Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina.
Komið hefur verið fyrir gólfhitakerﬁ og skipt um
gólfefni í ﬂestum rýmum hússins.
Eignin er vel staðsett á 814,0 fm. gróinni lóð með
stórri afgirtri viðarverönd til suðurs. Glæsilegt útsýni
er frá efri hæð að Esjunni, Móskarðshnjúkum,
Úlfarsfelli, Skálafelli og víðar.

Verð 134,9 millj.

Fífuhvammur 35 – Kópavogi. Neðri sérhæð ásamt bílskúr.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
Fjölskylduvænt og vel skipulagt 188,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með sérstæðum bílskúr
við Bæjargil í Garðabæ.
Rúmgóðar svalir sem snúa til vesturs.
Stórir gluggar til suðurs við stiga sem hleypa mikilli
birtu inn.
Sjónvarpsstofa með aukinni lofthæð og arni.
Lóðin er 621,0 fm. að stærð með hellulögn og
snjóbræðslu fyrir framan hús. Afgirtur sólpallur er á
baklóð með heitum nuddpotti.
Sömu eigendur frá upphaﬁ og hefur húsið
fengið mjög gott viðhald í gegnum árin.
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Eignin verður til sýnis í dag, mánudag
frá kl. 17.15 – 17.45
83,3 fm. 3ja - 4ra herbergja neðri sérhæð auk 43,3
fm. bílskúrs í tvíbýlishúsi við Fífuhvamm í Kópavogi.
Hið innra er íbúðin án gólfefna og baðherbergi er
ekki fullklárað, en þó eru komin í það ný tæki, m.a.
vegghengt wc, handklæðaofn og baðkar. Stofur
með gluggum í tvær áttir. Mögulegt væri að gera
herbergi úr annarri stofunni. Á framlóð hússins er
nýleg stór afgirt verönd.
Eignin stendur á frábærum stað á móti suðri
við opið óbyggt svæði og útsýnis nýtur frá
eigninni.

Verð 43,9 millj.

Verð 83,9 millj.

Boðagrandi 2a. 2ja herbergja íbúð með tvennum svölum.

Þórðarsveigur 4. 4ra herbergja endaíbúð – laus strax.
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Björt og vel skipulögð 102,8 fm. endaíbúð á 3.
hæð að meðtalinni sér geymslu með rúmgóðum
svölum til suðurs og útsýni til norðurs í lyftuhúsi
í Grafarholti. Stofa sem rúmar vel setustofu og
borðstofu. Þrjú svefnherbergi, öll með skápum.
Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Gengið
inn í íbúðir af opnum svölum.
Íbúðin er laus til afhendingar strax. Staðsetning
eignarinnar er afar góð og stutt er í leikskóla og
grunnskóla.
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög björt 83,6 fm. íbúð að meðtalinni geymslu á
2. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu í vesturbænum. Sér bílastæði í bílageymslu fylgir eigninni.
Svalir til vesturs út af stofu með útsýni til sjávar
og svalir til suðurs út af eldhúsi. Rúmgott herbergi
með góðu skápaplássi. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Húsið er klætt með áli og því viðhaldslítið.
Snyrtileg sameign. Íbúðin er laus til afhendingar
við kaupsamning.

Verð 44,9 millj.

Verð 44,9 millj.

Dofraborgir. Frábær staðsetning.

Álfaskeið 52 – Hafnarﬁrði. Einbýlishús í grónu hverﬁ.
; Mjög gott 197,0 fm. vel skipulagt og frábærlega
staðsett einbýlishús á einni hæð á 892,0 fm.
gróinni lóð. Fallegt útsýni til suðvesturs út á
sundin og yﬁr borgina.
; Húsið teiknaði Jakob Líndal arkitekt og sá Auður
Sveinsdóttir landslagsarkitekt um hönnun á lóð.
; Húsið stendur við autt svæði frá baklóð með
glæsilegu útsýni og í næsta nágrenni við högg
myndagarð Hallsteins Sigurðssonar
myndhöggvara.
; Aukin lofthæð er yﬁr ﬂestum rýmum og
herbergjum. Gólfsíðir gluggar.
; Húsið er steinsteypt og með álklæðningu.
Stór verönd til suðvesturs og heitur pottur með
skjólgirðingu.

Langalína 7 - Garðabæ. 3ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.
Glæsileg 119,1 fm. útsýnisíbúð með mjög mikilli
lofthæð að hluta og rúmgóðum svölum til austurs
á efstu hæð. Sér bílastæði í bílageymslu.
Útsýnis nýtur frá eigninni yﬁr Arnarnesvoginn, að
Kópavogi, Reykjavík og Bláfjöllum.
Skipulag íbúðarinnar er mjög gott. Stór og björt
stofa. Eldhús með miklum innréttingum, eyju
og stórri borðaðstöðu við útbyggðan glugga.
mjög stór og með fallegu útsýni. Staðsetning
eignarinnar er góð. Stutt er í Sjálandsskóla og
ylströndina.

Verð 63,9 millj.
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Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Fallegt og sjarmerandi 214,4 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum, að meðt. 32,0 fm. sérstæðum
bílskúr á útsýnisstað við Álfaskeið. Í dag eru fjögur
góð svefnherbergi á efri hæð og er eitt þeirra
nýtt sem sjónvarpsrými/skrifstofa. Húsið er bjart
með stórum gluggum og fallegu útsýni af báðum
hæðum. Rúmgóðar svalir til suðurs og stór afgirt
verönd til suðurs með heitum potti. Útsýni er að
fjallgarðinum í suðri, Helgafelli og yﬁr Lækinn. Húsið
hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og ber þess
vel merki. Góð staðsetning í grónu og rólegu
hverﬁ. Stutt er í grunnskóla og íþróttasvæði.

Verð 79,9 millj.

Norðurbakki 3a - Hafnarﬁrði. 3ja herb. íbúð með tveimur sér veröndum.
Falleg 102,2 fm. íbúð á jarðhæð með tveimur
sér veröndum og sér bílastæði í bílageymslu við
Norðurbakka 3a í Hafnarﬁrði.
Íbúðin er innréttuð á afar smekklegan hátt. Innréttingar, gólfefni og innihurðir eru úr ljósum viði.
Stofa með gólfsíðum gluggum til suðvesturs. Tvö
rúmgóð herbergi. Vandað baðherbergi. Eldhús
með góðum gluggum til austurs. Frábær staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar þaðan sem stutt
er í alla þjónustu, verslanir, veitingastaði, samgöngur og afþreyingu.

Verð 52,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson

Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9093

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

1957

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

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

ÁLALIND 2,
201 KÓPAVOGUR

MIÐTÚN 28,
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsileg 121,6 fm útsýnis þakíbúð í nýlegu fjölbýlishúsi við Álalind í Kópavogi. Húsið er staðsett í svokölluðu Glaðheima hverfi sem er
nýtt og spennandi hverfi í Kópavogi, sjá nánar hér. Íbúðin er á efstu hæð og gengur lyftan beint inní íbúð. Rúmgóðar 65 fm þaksvalir eru
við íbúðina sem snúa til suðurs og vesturs. Íbúðin skiptist í anddyri, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi og öðru
baðherbergi innaf hjónaherbergi. Sér stæði er í bílageymslu og sér geymsla.
V. 76,4 m . Opið hús mánudaginn 10. Desember milli kl 17:00 og 17:30
Nánari upplýsingar Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg. fs. í síma 864-5464, tölvupóstur gudlaugur@eignamidlun.is og Alexander Ingi
Kristjánsson lögg. fs. í síma 695-7700, tölvupóstur alexander@eignamidlun.is

GÍGJULUNDUR 7,
210 GARÐABÆR

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

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
s. 824 9098

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

210,7 fm einbýlishús með auka íbúð og bílskúr. Eignin skiptist í: Kjallari, þriggja herbergja ný uppgerð íbúð. Hæð og ris, Uppgerð fimm
herberja íbúð. Húsið hefur verið mikið endurnýjað. Vel staðsett eign í nálægð við miðbæinn.
V. 94,9 m.
Opið hús mánudaginn 10. desember milli kl. 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar Daði Hafþórsson lögg. fs. í s: 824 9096 - dadi@eignamidlun.is

HÁVALLAGATA 45,
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Sjö herbergja 152,7 fm Parhús í Vesturbæ Reykjavíkur. Eignin skiptist ma. í forstofu, 2 stofur, 5 svefnherbergi, 2 salerni, bað, 2 eldhús.
Gróinn garður í suðvestur. Eignin er að mestu leyti í upprunalegu ástandi og þarfnast standsetningar. Sér bílastæði og sérinngangur
í kjallara.
V. 78,5 m.
Opið hús sunnudaginn 9. desember millil klukkan 13:00 og 13.30

GERPLUSTRÆTI 31,
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS
Mjög fallegt 347 fm einbýlishús á einni hæð í Garðabæ. Húsið er mjög vel staðsett efst í rólegri botnlangagötu við opið svæði. Húsið er
teiknað af arkitektunum Ormari þór Guðmundssyni og Örnólfi Hall. Innanhússarkitekt er Gunnar Einarsson. Innréttingar í húsinu eru
sérsmíðaðar úr aski. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, stórt fjölskyldurými, sólstofu, sex herbergi, tvö baðherbergi, tvær snyrtingar
og þvottahús. Íbúðarrými er skráð 275,5 fm en auk þess er tvöfaldur 71,5 fm bílskúr með mikilli lofthæð. Mjög fallegur gróinn garður.
Lóðin er 1.230 fm. Útsýni er úr húsinu til vesturs í átt að Snæfellsjökli.
V. 115 m.
Nánari uppl: Sverrir Kristinsson lögg.fs., s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

íbúð 02-04 er ný og glæsileg 125.4 fm 5 herbergja íbúð. Fjögur góð svefnherbergi, svalir til suðurs, bílastæði í lokaðri bílageymslu.
Smekklega innréttuð með innréttingum frá Axis. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. V. 53,9 m.
Opið hús mánudaginn 10. desember milli kl. 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar Brynjar Þór Sumarliðason lögg. fs.
í s: 896 1168 - brynjar@eignamidlun.is

GRENSÁSVEGUR 11

Alexander Ingi
Kristjánsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 695 7700

ÁSENDI
8 35,
GULLENGI
108
112 REYKJAVÍK

Guðbjörg
Matthíasdóttir
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali
s. 588 9090

Daði
Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9096

79 m²

BORGARGERÐI
ENGJASEL 86, 6
108 REYKJAVÍK
109

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

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
Fjögurra herbergja 126.3 fm íbúð í Grafarvogi. Gott skipulag, eldhús og baðherbergi nýlega tekið í gegn, stæði í bílgeymslu.
V. 43,9 m.
Nánari upplýsingar:H. Daði Hafþórsson lögg.fs.
í s: 824 9096 –dadi@eignamidlun.is

ÁSENDI
8
BLÁHAMRAR
29,
108 REYKJAVÍK
112

79 m²

OPIÐ HÚS

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

ÁSENDI
8 13,
FURUGERÐI
108 REYKJAVÍK

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

79 m²

OPIÐ HÚS

Um er að ræða góða fjögurra herbergja 120,9 fm íbúð ásamt
stæði í bílageymslu á þessum vinsæla stað við seljahverfi í
Breiðholti. Stutt er í allar helstu þjónustur, samgöngur, íþróttamiðstöð og skóla. V. 40,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 12. desember milli kl. 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs.
í s: 695-7700

BORGARGERÐI20-22,
6
119,5 m²
VATNSSTÍGUR
108 REYKJAVÍK
51,9 MILLJ.
101

BORGARGERÐI
6 30,
119,5 m²
ÞÓRÐARSVEIGUR
108 REYKJAVÍK
51,9 MILLJ.
113

OPIÐ HÚS

Um er að ræða 93,3 fm 4ja herbergja íbúð á þessum frábæra
stað í Reykjavík þar sem stutt er í allar almennar þjónustur, skóla
og samgöngur. V. 47 m.
Opið hús mánudaginn 10. desember milli kl. 17:00 og 17:30.
Nánari upplýsingar Alexander Ingi Kristjánsson lögg. fs.
í s: 695 7700 - alexander@eignamidlun.is

ÁSENDI
8
LAUGAVEGUR
103,
108 REYKJAVÍK
105

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

79 m²

105 fm 3 herb. íbúð merkt 01-01 ásamt stæði í bílageymslu. Óskað er eftir tilboði í eignina. 2 rúmgóð herbergi, gengið af svölum
niður í garð. Laus strax. Tilboð.
Opið hús þriðjudaginn 11. desember milli kl. 17:15 og 17:45.
Nánari upplýsingar Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fs. í síma
899-1882 - thorarinn@eignamidlun.is

BORGARGERÐI 621,
HJARÐARHAGI
108 REYKJAVÍK
107

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

Rúmgóð 5 herb. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýlishúsi í Grafarvogi.
Sérinngangur af svölum. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús,
fjögur herbergi, búr, baðherbergi og forstofu. Suðursvalir útfrá
stofu, fallegt útsýni. Merkt bílastæði. V. 46,9 m.
Opið hús mánudaginn 10. desember milli kl. 17:15 og 17:45.
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fs. í s: 899-1882 ,
thorarinn@eignamidlun.is

BORGARGERÐI
SKIPHOLT
29B, 6
108 REYKJAVÍK
105

SÍMI 588 9090

119,5 m²
51,9 MILLJ.

Um er að ræða glæsilega 137 fm fjögurra herbergja íbúð á
þessum frábæra stað í Reykjavík þar sem er stutt í alla þjónustu;
verslanir, veitingastaði og afþreyingu af ýmsu tagi, hvort sem
horft er til miðborgarinnar, Grandagarðs, Skólavörðuholtsins
og víðar. V. 79,8 m. Opið hús þriðjudaginn 11. desember milli kl.
17:00 og 17:30. Nánari upplýsingar Alexander Ingi Kristjánsson
lögg. fs. í s. 695-7700 - alexander@eignamidlun.is

BORGARGERÐI
ESKIHLÍÐ 6B, 6
108 REYKJAVÍK
105

119,5 m²
51,9 MILLJ.

Góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Lyftuhús með útgengi út á yfirbyggðar suðvestur svalir. Góð staðsetning í grend við mathöllina
við Hlemm og miðbæ Reykjavíkur. Myndavéladyrasými. Leyfi
er í húsfélaginu fyrir útleigu á íbúðum í heimagistingu.
V. 44,9 m. Nánari upplýsingar Hreiðar Levý Guðmundsson nemi
til lg. fs. í s: 661-6021 - hreidar@eignamidlun.is. Alexander Ingi
Kristjánsson lg.fs.

Mjög falleg og björt 125 fm 4-5 herbergja hæð við Hjarðarhaga.
Íbúðin er á efstu hæð. Mikil lofthæð er í hluta íbúðarinnar. Fallegt
útsýni. Íbúðin getur verið laus fljótlega.
V. 64,5 m.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg. fs.í s. 695 7700

FRAKKASTÍGSREITUR
FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG 58B

OPIÐ HÚS
Glæsileg samtals 226,2 fm íbúð á 4. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi
við Skipholt. Mjög stór bílskúr tilheyrir íbúðinni. Húsið var byggt
árið 2007. Vandaðar innréttingar. Tvennar svalir. Arinn í stofu.
Mjög fallegt útsýni. Örstutt í verslanir og alla helstu þjónustu.
V. 99,9 m.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514,
sverrir@eignamidlun.is

BORGARGERÐI 611,
SÓLVALLAGATA
108 REYKJAVÍK
101

119,5 m²
51,9 MILLJ.

Glæsileg 89,0 fm 4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð á frábærum
stað Hlíðunum. Stofa og þrjú herbergi. Baðherbergi og eldhús
hafa nýlega verið endurnýjuð. Húseignin hefur einnig verið
endurnýjaður að utan að stórum hluta. Stutt í leikskóla, skóla,
íþróttasvæði, verslanir og þjónustu. V. 48,9 m. Opið hús fimmtudaginn 13. desember milli kl 17:00 og 17:30. Nánari uppl.:
Hreiðar Levy nemi til lg.fs. s. 661 6021, Kjartan Hallgeirsson lg.fs.

BORGARGERÐI
HÓLAVAÐ
15, 6
108 REYKJAVÍK
110

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 157,3 fm efri sérhæð í
3-býlishúsi við Sólvallagötu. Tvær samliggjandi stofur, borðstofa/vinnuherbergi, eldhús, tvö herbergi, tvö baðherbergi.
Svalir. Húsið er staðsett á horni Sólvallagötu og Blómvallagötu.
V. 79,5 m.
Nánari uppl.: Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lögg.fs. s. 661
6021 Magnea S. Sverrisdóttir lögg.fs.

Nýlegt 147 fm raðhús á fallegum stað í í Norðlingaholti. Húsið
er á tveimur hæðum. Hellulagt bílaplan fyrir framan og ca 80
fm timburverönd við húsið til suð-vesturs. Húsið er staðsteypt
byggt árið 2009 en fyrst flutt inn 2011. V. 66,7 m.
Opið hús mánudaginn 10. desember 2018 milli kl. 16:30 og kl.
17:30. Nánari upplýsingar Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. fs í
síma 824-9098 - hilmar@eignamidlun.is

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. Um er að ræða 2ja, 3ja og
4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
· Stærð íbúða er frá 56 – 147 fm.
· 2ja herb. verð frá 40,9 m.
· 3ja herb. verð frá 55,9 m.
· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm) Opið hús þriðjudaginn 11. desember milli kl 17:00 og 17:45
Nánari upplýsingar veitir Brynjar Þór Sumarliðason löggiltur fasteignasali, í síma 896-1168

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
695 5520

Sími:

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851

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

Vesturgata 53

101 Reykjavík

IP¯E¼²£K¨²
Falleg þriggja herbergja,
sem hefur verið endurnýjuð
Eignin skiptist í anddyri, eldhús, stofu,
baðherbergi, tvö svefnherbergi

Verð :

39,2 millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
822 2307

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Sími:

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
778 7272

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
899 1178

Sími:

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Sími:

Sóleyjargata 23
Mjög sjarmerandi og vel staðsett 151,1 fm
efri sérhæð Íbúðin skiptist í 2 stofur,
3 herbergi, eldhús og bað
Manngengt risloft er fyrir íbúðinni
WV¿QL\ˋU+OMµPVN£ODJDU²

Verð :

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
697 9300

Sími:

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

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

101 Reykjavík

Garðatorg 6 íb. 306

69,5 millj.

IP¯E¼²£HIVWXK¨²

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

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

*µ²RJPLNLOORIWK¨²

210 Garðabær
Verð :

64,9 millj.

2 svefnherbergi
Stæði í bílageymslu

1£QDULXSSO¿VLQJDU

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
865 4120

Sími:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Bollagarðar 2
170 seltjarnarnes

Álalækur

800 Selfoss

13 íbúðir seldar á nokkrum dögum
E¼²QUHUUDKHUEHUJMD¯E¼²£
jarðhæð við Álalæk 15, 800 Selfoss
Lyftuhús
Eignin skiptist í 3 svefnherbergi,
30 fm sérafnotarétt

Verð :

36,5 millj.

101 Reykjavík
Verð :

2 svefnherbergi, svalir,

64,9 millj.

*µ²VDPHLJQPH²JH\PVOXP

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Bergþórugata
Nýleg íbúð, 112,4 fm

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWLU

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

Rauðavað 5

110 Reykjavík

IP¯E¼²£K¨²
Verð : 49,9
Stæði í bílageymslu fylgir mjög fallega,
bjarta og vel skipulagða 4ra herbergja sér
bílastæði í lokaðri bílageymslu með þvottaaðstöðu
*µ²DUVYDOLUWLOVX²YHVWXUV
)DOOHJRJYHOVNLSXO¸J²¯E¼²£Jµ²XPVWD²
+¨JWD²Q¿WDJH\PVOXVHPMDVYHIQKHUEHUJL²

millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Faxatún 36

210 Garðabær

6Q\UWLOHJWHLQE¿OLVK¼V£HLQQLK¨²£VDPW
Verð : 62,5
bílskúr og vinnustofu samtals 181,5 fm
Skipulag er gott og skiptist eignin í
2 stofur, 3 svefnherbergi, eldhús,
baðherbergi og bílskúr
Í sér húsi er 32 fm vinnustofa með hita og rafmagni
)DOOHJXUJDU²XURJD²NRPD(LJQLQHUODXVˌMµWOHJD

millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Reiðvað 3

110 Reykjavík

)DOOHJRJEM¸UWMDKHUE¯E¼²£HIVWXK¨²
Gott innra skipulag, tvö svefnherbergi
2SL²VWRIXRJHOGK¼VU¿PLPH²¼WJ£VYDOLU
0LNLOORIWK¨²RJJµOIV¯²LUJOXJJDU
(LQVWDNW¼WV¿QLRJJµ²DUVYDOLU
6W¨²L¯E¯ODJH\PVOXODXVˌMµWOHJD
1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Verð :

41,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Þorláksgeisli 1

113 Reykjavík

IP¯E¼²£HIVWXK¨²£VDPW
stæði í bílgeymslu
0M¸JU¼PJµ²PH²WYHLPXUVYHIQKHUE
+¨JWD²E¨WDYL²ÀUL²MDKHUEHUJLQX
Þvottahús innan íbúðar
Vandaðar innréttingar

Verð :

1£QDULXSSO¿VLQJDU
löggiltur fasteignasali

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

49,9 millj.

Háaleitisbraut 153
Fín 4 herbergja 107 fm íbúð
YL²+£DOHLWLVEUDXW
UM¼Jµ²VYHIQKHUEHUJLPM¸J
U¼PJµ²VWRIDÀYRWWDK¼VLQQDIHOGK¼VL
Geymsla í kjallara
Nýir gluggar

1£QDULXSSO¿VLQJDU

löggiltur fasteignasali

s. 778 7272 Axel Axelsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

108 Reykjavík
Verð :

44,4 millj.

Herjólfsstígur 3

801 Selfoss

*O¨VLOHJWIPKHLOV£UVK¼VPH²
¼WV¿QL\ˋU UDVWDUVNµJ
(LJQLQHU£HLJQDUOµ²VHPHU
ca 1 hektari að stærð
)U£K¼VLQXHUJO¨VLOHJW¼WV¿QL\ˋU
6RJL²RJ,QJµOIVIMDOO
+HLWXUSRWWXURJJXIXED²

Verð :

54,0 millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 775 1515 Jason Ólafsson

221 Hafnarfjörður

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Flókagata 13

105 Reykjavík

*µ²IPNMDOODUD¯E¼²
OOU¿PLIUHPXUU¼PJµ²
(OGK¼VPH²Jµ²XVN£SDSO£VVL
%D²KHUEHUJLHQGXUQ¿MD²XSSKNOµVHWW
6WµUWVYHIQKHUEHUJLPH²IDWDVN£S

Norðurhella 17

Nýlegt 907,9 fm gistiheimili með
Verð : 390,0 millj.
24 íbúðum að stærð 907,9
Allar íbúðirnar eru með eldhús og
ED²KHUEHUJLPH²Jµ²XPLQQU«WWLQJXP
*µOIHIQL¯E¼²DQQDHUSDUNHW
/µ²LQHUIPRJIU£JHQJLQPH²IM¸OGDE¯ODVW¨²D
+¼VQ¨²L²HUDOOWQ¿OHJDLQQU«WWD²0LNLODU²VHPLDIHLJQLQQL

Verð :

31,9 millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

Smáragata 16

101 Reykjavík

IPJLVWLKHLPLOLYL²6P£UDJ¸WXRJ
Tilboð óskast
6µOH\MDUJ¸WX£²XU7«NNQHVNDVHQGLU£²L²
(LJQLQVNLSWLVW¯VYHIQKHUEHUJL£IMµUXP
hæðum auk 27 fm bílskúrs
Baðherbergin eru svipað mörg og svefnherbergi
*LVWLOH\ˋHUWLOVWD²DURJJLOGLUWLO
s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

46,8 millj.

löggiltur fasteignasali

Vesturvallagata 4

101 Reykjavík

6MDUPHUDQGLHLQE¿OLVK¼V£EHVWDVWD²
í Vesturbænum, 537 fm
Byggingaréttur fylgir og teikningar
I\ULUVW¨NNXQXSS£IP
Rúmt bílastæði
Garður

Verð :

54,5 millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

801 Selfoss

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Fljótsbakki
+HLOV£UVK¼VIPYL²)OMµWVEDNND
¯Q£JUHQQLYL²6RJL²
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi
Gestahús með baðherbergi
*µ²DU¼WLJH\PVOXUI\OJMD
+HLWWYDWQHU£VY¨²LQX

löggiltur fasteignasali

Virkilega glæsilegt, algjörlega endurnýjað og vel
VNLSXODJWIHUPHWUDHLQE¿OLVK¼V£HLQQLK¨²£
JO¨VLOHJUL  IHUPHWUD DIJLUWUL Oµ² £ HIWLUVµWWXP
VWD²£6HOWMDUQDUQHVL
Aukin lofthæð er í húsinu að mestu og
virkilega falleg gluggasetning gerir það
mjög bjart og skemmtilegt.

Þinghólsbraut 5

Tilboð óskast

200 Kópavogur

(LQE¿OL£WYHLPXUK¨²XPDOOVIP
Fjögur svefnherbergi
6WµUVWRID¼WJHQJW¯JDU²
6WµUOµ²PH²E¯ODVW¨²LIPJH\PVOD
LQQDQJHQJWIU£EDNJDU²L

Verð :

79,5 millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Bakkasmári

201 Kópavogur

IPSDUK¼V£WYHLPXUK¨²XP
£VDPWE¯OVN¼U
4-5 svefnherbergi
Fallegt útsýni til vesturs og norðurs
*O¨VLOHJOµ²PH²YHU¸QGRJKHLWXPSRWWL

Verð :

88,0 millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

Hlégerði 29

200 Kópavogur

)DOOHJIPK¨²£VDPWIPE¯OVN¼U¯
ÀULJJMD¯E¼²DK¼VLYL²+O«JHU²L¯.µSDYRJL
Tvö svefnherbergi og tvær stofur
0¸JXOHLNL£D²EUH\WDERU²VWRIXQQL
í 3ja herbergið
)DOOHJW¼WV¿QLRJUµOHJWKYHUˋ

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

49,0 millj.

210 Garðabær
Verð :

77,8 millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Langalína 24
IP¯E¼²£I\UVWXK¨²
skiptist í 2-3 svefnherbergi
PM¸JVWµUDQVµOSDOO
stæði í bílageymslu
*HWXUYHUL²ODXVˌMµWOHJD
löggiltur fasteignasali

Birkimelur 8A

107 Reykjavík

Virkilega falleg 3ja herbergja íbúð
£K¨²DXN¯E¼²DUKHUEHUJLV¯ULVL
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð
að innan og utan
(LJQPH²¼WOHLJXP¸JXOHLND£EHVWD
stað í vesturbænum

Verð :

53,7 millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Austurkór 129

203 Kópavogur

1¿WWSDUK¼V¯E\JJLQJXYL²$XVWXUNµU
9HU² IU£
Afh. fullbúið að utan, fokhelt að innan
+¼VL²HUDOOVIP
6WµUWRSL²VWRIXRJHOGK¼VU¿PLVYHIQK
tvö baðherbergi og sér þvottahús
+¼VL²I¨VWHLQQLJDIKHQWWLOE¼L²WLO
innréttinga (verð: 78 millj.)

65,0 millj.

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

löggiltur fasteignasali

Sóltún 1

105 Reykjavík

*O¨VLOHJIXOOE¼LQ¯E¼²£ÀUL²MXK¨²
/\IWXK¼VE¼DU£UD
Sér inngangur af svölum
Fallega innréttuð, steyptar borðplötur
Þvottahús og baðherbergi með glugga
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
6WXWW¯ÀMµQXVWX

1£QDULXSSO¿VLQJDU

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Verð :

53,0 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 11. des. kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 12. des. kl. 17:15-17:45

Öldugata 51

Grandavegur 47

101 Reykjavík

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWD

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

107 Reykjavík

+XJJXOHJKHUEHUJMDIP¯E¼²£K¨²
£OGXJ¸WX

Vel skipulögð íbúð með 2 svefnherbergjum

Tvö svefnherbergi, tvær stofur og gott
KHUEHUJL£K¨²

£UDRJHOGUL

YRWWDK¼VLQQDQ¯E¼²DURJ\ˋUE\JJ²DUVYDOLU

Verð:

+¼VY¸U²XU¯K¼VLQX

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWLU:

/¯WL²P£OD²EUH\WDERU²VWRIXQQL
í gott svefnherbergi

Hrönn Bjarnadóttir, lögg. fasteignasali
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851

53,0 millj.

.

Verð:

47,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 11. des. kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 12. des. kl. 17:00 - 18:00

Gnoðarvogur 72

Eskihlíð 8

104 Reykjavík

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWLU

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

105 Reykjavík

)DOOHJ¯E¼²£I\UVWXK¨²WLOK¨JUL
Tvö svefnherbergi og tvær stofur
Tvennar svalir
Gott skipulag, fermetrar nýtast vel
6WµUOµ²¯VDPHLJQ7YHQQDUJH\PVOXU
)U£E¨UVWD²VHWQLQJJUµL²KYHUˋÀDUVHP
VWXWWHU¯DOODÀMµQXVWXYHUVOXQRJVNµOD
Verð:

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWLU

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

42,9 millj.

*O¨VLOHJ¯E¼²£I\UVWXK¨²VWUIP
0¸JXOHLNL£VYHIQKHUEHUJXP
*O¨VLOHJDUVWRIXUPH²¼WJHQJW£VYDOLU
Skraut loftlistar í stofum
Fallega innréttuð / fermetrar nýtast vel
Botnlangi - lítil umferð
)U£E¨UVWD²VHWQLQJ
Verð:

51,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 11. des. kl. 16:45 - 17:45

Hafnarbraut 9

Álalind 1-3

Kársnesi / 200 Kópavogi

201 Kópavogi

25 AF 36 ÍBÚÐUM SELDAR

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

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

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

Fullbúnar og vandaðar 3ja og 4ra herbergja
íbúðir með stæði í bílgeymslu
Lyftuhús og sérsmíðaðar innréttingar
6«UYHUNYDQGD²XUYHUNWDNL¯£U
$IKHQGLQJLQQDQP£QD²DU
Stutt í helstu stofnæðar
höfuðborgarsvæðisins
9HU²IU£

51,6 millj.

Höfðatorg
Bríetartún 9- 11
105 Reykjavík

.

-

.

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar
¯E¼²LUPH²VM£YDU¼WV¿QL£YHVWDQYHU²X
.£UVQHVLQX
)\UVWX¯E¼²LU¯Q¿MXEU\JJMXKYHUˋ
með fallegum útivistar- og gönguVY¨²XPYL²VM£YDUV¯²XQD

Glæsilegar íbúðir í hjarta
Reykjavíkur
Íbúðarbygging með verslun
RJÀMµQXVWX£MDU²K¨²

OPIÐ HÚS

Lyftuhús með bílakjallara

þriðjudaginn 11. des. kl. 12:15 - 13:00

Afhending 15.til 28. febrúar 2019

1¿EU¼PXQWHQJMD.£UVQHVL²
K£VNµODVDPI«ODJLQXYL²VNMXKO¯²
og miðbæ Reykjavíkur.

Fullbúin sýningaríbúð

á staðnum

56 íbúðir af 90 seldar

Mikil og metnaðarfull uppbygging
£.£UVQHVLQX

Stærðir 60 fm uppí 220 fm

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

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

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

9HU²IU£

43,9 millj.

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

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

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

Með þér alla leið

9HU²IU£

38,9 millj.

Sveinbjörn Rosén
Guðlaugsson

Lögfræðingur í námi til
löggildingar fasteignasala
848-0783/519-2605
sveinbjorn@husaskjol.is

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 519 2600

Tegund:
Einbýli
Stærð:
152 fm
Svefnherbergi: 3

Verð:
Ásdís

65.500.000
gsm: 863-0402

Opið hús
mánudaginn
10. desember
kl. 17:30-18:00

:OEJTMFHUFJOCâMJTIÞTÈFJOOJI§PHCÓMTLÞS
TWFGOIFSC FMEIÞTPHTUPGBPQJ§SâNJ ÞUHFOHU
ÈQBMMPH¢B§BOÞUÓTLØHJWBYJOOCBLHBS§NF§
HBS§IâTJPHMFJLULKVN#BSOWOUIWFSmPHTUVUUÓ
NBSHBSIFMTUVOÈUUÞSVQFSMVS.PTGFMMTCKBS

Burknavellir 17A
221 Hafnarfjörður
Glæsileg 4ja herb.íbúð m/stæði

Bókið skoðun í síma 820-0490

210 Garðabær
Fallegt og vel staðsett parhús

Tegund:
Fjölbýli
Stærð:
102,0 fm
Svefnherbergi: 2-3

Verð:
Ásdís

40.900.000
gsm: 863-0402

Nóatún 27, 105 Rvk.

Opið hús
mánudaginn
10. desember
kl. 18:30-19:00

KBSBIFSCÓCÞ§ÈKVI§¶CÞ§JOWBSVQQIBG
MFHBSBIFSCFOCÞJ§B§UBLBOJ§VSIFSCPH
TULLBTUPGVOBTFN¢WÓOFNVS&MEIÞTNF§VMBHB
JOOSÏUUJOHV CB§IFSCNF§CB§LBSJTWFGOIFSCÓ
EBH'SÈCSTUB§TFUOJOH SÏUUWJ§-BVHBSEBMJOO

Stærð: 105,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Fasteignamat: 39.850.000

Tegund:
Hæð
Stærð:
121,9 fm
Svefnherbergi: 3

Verð:
Ásdís

49.500.000
gsm: 863-0402

S
HÚ
IÐ
OP

OP

Ljósheimar 14, 104 Rvk.

Hagamelur 32, 107 Rvk.
Opið hús
þriðjudaginn
11. desember
kl. 17:30-18:00

SBIFSCKBS§I§NF§TÏSJOOHBOHJPHTÏSQBMM 
ÈTBNUCÓMTLÞSTFNFSCÞJ§B§TUÞLBOJ§VSÓ
TÏSHFZNTMVS&MEIÞTNF§VMBHBJOOSÏUUJOHV CB§
IFSCNF§CB§LBSJ TBNMJHHKBOEJTUPGVS HFOHJ§ÞUÈ
TÏSQBMMPH¢B§BOÞUÓTUØSBOTBNFJHJOMFHBOHBS§

Tegund:
Hæð
Stærð:
148,5 fm
Svefnherbergi: 4

Verð:
Ásdís

69.900.000
gsm: 863-0402

Opið hús
þriðjudaginn
11. desember
kl. 18:30-19:00

IFSCOF§SJTÏSI§NF§CÓMTLÞS#B§IFSCnÓTB
MBHUNF§CB§LBSJPHFMEIÞTNF§VMBHBJOOSÏUU
JOHV-KØTMFJ§BSJÓIÞTJOVPHCÞJ§B§TFUKBVQQUFOHJ
GZSJSSBGNBHOTCÓM'SÈCSMFHBWFMTUB§TFUUÓCÞ§È
¢FTTVNWJOTMBTUB§Ó7FTUVSCOVN

Tjarnabyggð, Sveitarfélaginu Árborg
Senter

Ásett verð á hverja lóð kr. 3.500.000,-

Verð: 45.900.000

Glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja 105,3 fm íbúð á 4. hæð (efstu hæð )í lyftublokk. Íbúðin er með
sérinngangi af svölum og sérmerkt stæði í bílageymslu fylgir. Vel staðsett íbúð, fallegt útsýni, snyrtileg
sameign og stutt í leik- og grunnskóla og fallegar gönguleiðir. Eignin getur verið laus við kaupsamning.
Allar frekari upplýsingar veitir Guðrún þ. Helgadóttir, löggiltur fasteignasali
síma 820-0490 eða gudrun@remax.is.

Kinnargata 15

HÚ

HÚ
OP

IÐ

HÚ
IÐ
OP

Reykjamelur 19, 270 Mos.

S
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IÐ

Löggiltur fasteignasali
519-2604/894-1976
audun@husaskjol.is

S

Auðun Ólafsson

Löggiltur fasteignasali
863-0402 / 519-2600
asdis@husaskjol.is

S

Ásdís Ósk

Stærð: 196,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2017
Fasteignamat: 43.300.000

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali
820-0490
gudrun@remax.is

Senter

Opið
Hús

Erum með í sölu lóðir í Búgarðabyggð rétt við Selfoss. Um er að ræða
stakar lóðir. Lóðastærðir eru frá 1-1,2 ha. Milli allra klasa liggja breiðar
göngu- og reiðleiðir til nota fyrir lóðareigendur. Búgarðabyggð tryggir
þér víðtækar heimildir til húsdýrahalds, ræktunar og atvinnustarfsemi
því tengdu. Tjarnabyggð hentar einstaklega vel fyrir hestafólk, með
fjölbreyttum reiðleiðum og góðu beitilandi.
Tjarnabyggð er heilsársbyggð. Sveitarfélagið Árborg sér um allan
rekstur svæðisins s.s. viðhald vega, snjómokstur, skólaakstur,
sorphirðu og tæmingu rotþróa. Jafnframt tryggja
viðkomandi veitur heitt og kalt vatn, lýsingu
svæðisins og fjarskipti. Gatnagerðagjöld eru
innifalin í verðinu. Lóðirnar eru afhentar eins og
þær eru í dag.
Sigurður Sigurðsson löggiltur fasteignasali | Sími 480 2900 | Netfang sigurdur@log.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Opið hús mánud. 11.des kl. 17:00-17:30

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Verð: 0

Parhús á vinsælum stað í Suðurhlíð Urriðaholts. Húsið afhendist fullbúið að innan, fullbúin lóð að
framan og grófjafnað að aftan. Eignin bíður upp á að breyta hluta af neðri hæðinni í sér íbúð með sér
inngang. Á jarðhæð er forstofa, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymsla og bílskúr. Á efri
hæðinni er stofa/borðstofa opin með eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi og salerni. Mikil lofthæð og
gólf síðir gluggar. Úr stofunni er út gengi út á stórar svalir með útsýni til suð-vesturs. Mikil lofthæð er á
efri hæðinni.

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali
661-6056
gulli@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

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

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Bogi Pétursson Lögg. Fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson Lögg. Fasteignasali

520 9595

Áb . S ig u rð u r Gunnl augsson l öggi l tur fastei gnasal i
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Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000

Sjónarvegur 16-24

210 Garðabæ

64,9-69,9 m

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN GSM 820-2222
Herbergi: 4

Kringlan 25

103 Kringlan

83.900.000

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

Stærð: 115-126 m2

Herbergi: 5

Herbergi: 3

Frábærlega vel staðsett raðhús með bílskúr á þessum
eftirsóttastað miðsvæðis í borginni þar sem göngufæri er í skóla
og alla þjónustu. Um er að ræða eign sem er skráð 196,7fm.
Svefnherbergin eru 3 og mögulegt að hafa 4. Eldhús var uppgert
árið 2011, stofur bjartar og fallegar með arni, salerni eru tvö og
aﬂokuð verönd með fallegum gróðri og lýsingu ásamt sameiginlegum garði fyrir framan hús með leiktækjum. Verið er að mála og
silanbera hús að utan.

Álfhólsvegur 66

Þorláksgeisli 5

48.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. des. kl. 18.30-19.00

210 Garðabæ

848 7099

64.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. des. kl. 17.30-18.00

Stærð: 196,7 m2

Nýjar og glæsilegar sér hæðir til sölu á frábærum útsýnisstað
í Urriðaholti. Fimm hús með efri og neðri sérhæðum. Sér inngangur, Brúnás innréttingar, baðkar og sturta í öllum íbúðum,
þrjú svefnherbergi og mikið útsýni. Næg bílastæði við húsið
og sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Rúmgóðar svalir fylgja
efri hæðum og sér afnotareitir á neðri hæðum. Mjög stutt er í
leikskóla og skóla sem og út í fallega náttúru. Afhending fyrstu
íbúða er við kaupsamning. Byggingaraðili er INGVAR &
KRISTJÁN ehf.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222
200 Kópavogur

Garðatorg 6

Jón Gunnar
Fasteignasali

Stærð: 121,1 m2

Ný og falleg endaíbúð á efstu hæð með aukinni lofthæð og stæði
í bílakjallara í glæsilegu lyftuhúsi í miðbæ Garðabæjar. Frábært
útsýni til suðurs og suðvesturs, Íbúðin afhendist fullbúin með
gólfefnum. Stórir og bjarti gluggar. Allar innréttingar og skápar
eru sprautulakkaðar Schmidt innréttingar frá Parka. Eldhústæki
frá AEG. Frábær staðsetning í hjarta Garðabæjar þar sem öll
helsta þjónusta er í göngufæri.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222
113 Reykjavík

49.900.000

Bergþórugata 27

101 Reykjavík

41.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. des. kl. 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. des. kl. 18.30-19.00

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: 5 Stærð: xxx m2
Glæsileg 4 herb.íbúð á jarðhæð með sérinngangi, stæði í bílskýli og stórri aﬂokaðri
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: 78,7 m2
Falleg og björt 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni m.a út á sjó og að Esjunni.
Um er að ræða íbúð í fjölbýlishúsi á þriðju hæð. Eignin er skráð skv F.M.R 78,7fm.
Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð m.a eldhúsinnrétting og gólfefni.
Suðursvalir er út frá stofu og 3 svefnherbergi. Frábær staðsetning í miðborginni.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Borgarholtsbraut 69

Laugavegur 103

Suðurhlíð 38B

Herbergi: 4

Stærð: 150.4 m2 Bílskúr

200 Kóp

35.400.000

101 Reykjavík

89.900.000

105 Reykjavík

49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. des. kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. des. kl. 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. des. kl. 18.30-19.00

Herbergi: 3
Stærð: 76,6 m2
Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýlishúsi á góðum
stað í Kópavogi. Svefnherbergin eru tvö, stofa og eldhús rúmgóð og samliggjandi
og sér þvottahús. Fallegt útsýni er frá íbúðinni, staðsetning góð þar sem stutt er í
skóla, leikskóla og þjónustu. Eignin getur verið laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4

Glæsileg, björt og vel skipulögð 135,6 fm, 4ra herbergja íbúð með góðum svölum til
suðurs á 5. hæð í vel staðsettu og góðu fjölbýlishúsi við Laugaveg í Reykjavík. Lyfta er
í húsinu. Íbúðin er virkilega vönduð og innréttuð á smekklegan hátt. Tvö baðherbergi,
rúmgóðar svalir til suðurs með góðu útsýni yﬁr borgina, að Öskjuhlíðinni og Hallgrímskirkju.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Fasteignasalan TORG kynnir: Glæsilega og rúmgóða 2ja herbergja íbúð með
stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er á 3. hæð og gengið er út úr stofunni
mjög stórar hellulagða suður svalir með stórglæsilegu útsýni yﬁr sjóinn og yﬁr í
kópavoginn. Tvær sérgeymslur fylgja íbúðinni, önnur innan íbúðar og hin í kjallara.
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm: 899 8811

Vesturgata 21B

Skógarsel 43

Klukkurimi 61

101 Reykjavík

59.700.000

SÝNI ÞEGAR ÞÉR HENTAR, HRINGDU Í S: 893 4416
Herbergi: 2 - 3

Stærð: 102,6 m2

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

Herbergi: 2

Stærð: 135,6 m2

109 Reykjavík

61.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. des. kl. 18.00 – 18.30
Herbergi: 3

Stærð: 115,7 m2

Glæsileg íbúð á 3.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

Stærð: 77,7 m2

112 Reykjavík

42.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. des. kl: 17:00-17:30.
Herbergi: 4

Stærð: 101,5 m2

4 herbergja enda íbúð á annari hæð. Mjög vel skipulögð 101,5fm fjögurra
herbergja endaíbúð á 2 hæð í góðu fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í : forstofu, stofu,
borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi og geymslu á jarðhæð. Eignin getur
losnað mjög ﬂjótlega.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

699 4610

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

Langamýri 22a

210 Garðabæ

49.900.000

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT MIÐBORGARHVERFI
LÁGALEITI 5, 7 OG 9

Efstaleiti 27, Lágaleiti 1-9

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 27

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. des. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

Stærð: 109.9 m2

Glæsileg 3ja herbergja endaíbúð með sérinngangi á annarri hæð
í litlu fjölbýli við Lönguﬁt í Garðabæ. Falleg aðkoma að húsinu
Tvennar svalir eru á íbúðinni, aðrar í vestur og hinar í austur. Íbúðin
sjálf 99,2 fm og skiptast þannig: anddyri, eldhús, stofa/borðstofa,
tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Um er að ræða afar
skemmtilega, vel skipulagða og bjarta hæð með gluggum á þrenna
vegu miðsvæðis í Garðabæ. Vel staðsett eign og afar stutt er í alla
helstu þjónustu svo sem skóla, frístundaiðkun, sundlaug, heilsugæslu,
verslanir oﬂ.
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm: 692 3344

Grófarsmári 19

201 Kópavogur

84.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. des. kl.18:30-19:00
Herbergi: 5

Stærð: 176 m2

>

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

>
>

Áætluð afhending fyrstu íbúða í apríl 2019.
Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða ﬂísalögð.

>
>

Bjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi.
Innréttingar hannaðar af G.K.S.

>
>

Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum.
Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

>
>

Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.
Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án gólfefna.

Goðakór 7

Herbergi: 5-6

203 Kópavogur

89.900.000

Stærð: 207,7 m2

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Norðurbrú 6

Blásalir 16

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 12. des. kl.17:30-18:00
Herbergi: 4

Stærð: 107,6 m2

Bílageymsla

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

52.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. des. kl 17.30-18.00
Herbergi: 4

Afhending
frá apríl 2019

SÝNUM DAGLEGA
HRINGIÐ Í SÖLUMENN
EÐA í SÍMA 520 9595

Suðurtún 10

Herbergi: 7

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

201 Kópavogi

4. herb. verð frá 64.9m
5. herb. verð frá 79.8m

225 Gbæ/Álftanes

78.500.000

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

Bílskúr

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

57.900.000

Verð frá 28.400.000

HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

Glæsilegt fjölskylduhús með bílskúr á besta stað í Smárahverﬁnu.
Húsið hefur fengið einstaklega gott viðhald í gegnum árin. Í
eigninni eru 4 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Allar innréttingar
eru sérhannaðar af Önnu Pálu innanhúsarkitekt og sérsmíðaðar.
Allar innréttingar og parket eru samræmd úr fallegum Hlyn. Stórar
útsýnissvalir eru í norður og vestur með stórglæsilegu útsýni yﬁr
kópavoginn. Á bak við húsið er stór og skjólsæl timburverönd sem
snýr í suður. Um er að ræða eign í sérﬂokki.

210 Garðabæ

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

Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. des. kl.18:30-19:00

Bílskúr

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

Stærð: 112,4 m2 Sérinngangur

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 svefnherbergi, eldhús, setu- og borðstofu, þvottaherbergi og geymslu.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Stærð: 194,6 m2

Bílskúr

Frábært fjölskylduhús með 5 svefnherbergjum á besta stað á Álftanesi. Um er að ræða parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Örstutt
er að skóla, leikskóla, sundlaug og íþróttamiðstöð. Eignin skiptist í
5 svefnherbergi, tvö baðherbergi, stóra stofu + borðstofu, eldhús,
þvottaherbergi og bílskúr með millilofti. Húsið er staðsett í sérlega
rólegri götu og eru næg bílastæði í námunda við húsið.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Reynimelur 72

107 Reykjavík

29.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. des. kl 18.30-19.00
Herbergi: 2

Stærð: 40,1 m2

Falleg og björt 2ja herb íbúð í góðu fjölbýlishúsi í vesturbænum. Gengið er inn að
íbúðinni á gaﬂi hússins og þaðan er komið inn um sameiginlegan inngang sem
íbúðin deilir með einni annari eign. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, herbergi og
baðherbergi með aðstöðu fyrir þvottavél.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Verslun og þjónusta

Kennsla

Veitingastaðir

Ferðaþjónusta

Job.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og eﬂa stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Smáauglýsingar
M Á N U DAG U R

3
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR

10. DESEMBER 2018

Bílar
Farartæki

Mótorhjól

Hjólbarðar

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

Varahlutir

Þjónusta

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

Bílar óskast

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

VILTU LOSNA VIÐ
GAMLA BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

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

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

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

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

Til sölu

Jólagjöf
fagmannsins

Sýningarsalur Draghálsi 4 - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

TA K T I K 5 2 6 1 #

Þessir mögnuðu ofnar/grill eru
byggðir á hinni ævafornu „komado“
leirofna eldunaraðferð sem gefur
gæfumuninn í allri eldamennsku.
Þeir sem einu sinni prófa Big Green
Egg grillin skipta aldrei aftur yﬁr.
Ofnarnir eru til í ýmsum stærðum.
Til sýnis í sýningarsal Draghálsi 4

4 SMÁAUGLÝSINGAR

1 0 . D E S E M B E R 2 0 1 8 M Á N U DAG U R

Húsaviðhald

Þjónusta

Heimilið

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

HÚSASMIÐIR GETA BÆTT VIÐ
SIG VERKEFNUM.
Uppsteypu, Sökklar, Nýbyggingar.
Byggingarstjórn.
Upplýsingar sendist á
nybyggd@gmail.com
og s. 8935374

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Antík

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

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

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

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

Þú ﬁnnur
draumastarﬁð á

Job.is

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.

Tilkynningar
WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of
studies of the Blessed Torah. All
the material is completely free. you
may download it, copy it and give
it away.

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

GEFÐU
HÆNU

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

Keypt
Selt

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

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

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

Húsnæði

Til bygginga

Iðnaðarmenn

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

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Húsnæði í boði

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.

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

9O7 2OO2

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

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

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
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Nýjast
Domino’s-deild karla

Stjarnan - KR

95-84

Stjarnan: Paul Anthony Jones 21, Antti
Kanervo 21, Hlynur Elías Bæringsson 20/14
fráköst, Collin Anthony Pryor 9, Arnþór
Freyr Guðmundsson 9.
KR: Julian Boyd 20, Dino Stipcic 14, Jón
Arnór Stefánsson 13, Kristófer Acox 11,
Björn Kristjánsson 10, Finnur Atli Magnússon 7.

ÍR - Njarðvík

88-94

ÍR: Justin Martin 26/11 fráköst, Gerald
Robinson 20/12 fráköst, Hákon Örn
Hjálmarsson 18, Sigurður G. Þorsteinsson
16, Sigurkarl Róbert Jóhannesson 5.
Njarðvík: Elvar Már Friðriksson 20, Jeb Ivey
17, Kristinn Pálsson 15, Logi Gunnarsson 12,
Julian Rajic 10, Mario Matasovic 9, Maciek
Stanisalv Baginski 8.

Breiðablik - Tindast. 82-117
Breiðablik: Jure Gunjina 18/13 fráköst,
Erlendur Ágúst Stefánsson 17, Snorri Vignisson 10, Arnór Hermannsson 10.
Tindastóll: Brynjar Þór Björnsson 48,
Danero Thomas 20, Philip B. Alawoya 19/11
fráköst, Hannes Ingi Másson 9

Keflavík - Þór Þ.

91-75

Keflavík: Hörður Axel Vilhjálmsson 22/10
stoðsendingar, Gunnar ólafsson 22, Michael Craion 20/12 fráköst, Magnús Már
Traustason 18
Þór Þorlákshöfn: Halldór Garðar Hermannsson 16, Kinu Rochford 13/14 fráköst,
Nikolas Tomsick 11, Jaka Brodnik 9, Emil
Karel Einarsson 9.

Domino’s-deild kvenna

Snæfell - KR

þessu tímabili í ensku úrvalsdeildinni. NORDICPHOTOS/GETTY

höfuðborginni
Lundúnaliðið vann 2-0 sigur á heimavelli sínum.
áttu ekki svörin sem til þurfti í seinni hálfleik.
Pep Guardiola hefur
tapað þremur af fimm
leikjum sínum gegn Chelsea í
ensku úrvalsdeildinni sem
knattspyrnustjóri Manchester City.

Pep Guardiola ætti þó ekki að
þurfa að hafa miklar áhyggjur þótt
lærisveinar hans séu stigi frá toppsætinu á þessum tímapunkti. Alla
leiktíðina hafa þeir verið án Belgans De Bruyne sem var einn besti
leikmaður deildarinnar í fyrra og
ætti hann að styrkja hópinn fyrir
komandi átök.
Þá er City búið að mæta fimm
sterkustu liðum deildarinnar í fyrri
umferðinni, nágrönnum sínum
í Manchester United, Arsenal,
Chelsea, Liverpool og Tottenham
og aðeins einn þeirra fór fram á
Etihad-vellinum, heimavelli City.
City-menn eru þegar búnir að fara á
Wembley, Stamford Bridge, Anfield
og Emirates-völlinn en eiga aðeins
eftir að fara á Old Trafford.
Heimavöllur Manchester City
hefur verið sterkt vígi undir stjórn
Peps Guardiola þar sem lærisveinar
hans hafa aðeins tapað tveimur
leikjum af 46 í ensku úrvalsdeildinni
og unnið 35 þeirra.

Sá spænski virtist gera sér grein
fyrir því og vonaðist til þess að tapleikurinn um helgina yrði góður
lærdómur fyrir sína menn. „Við
spiluðum eins og við viljum gera
og spilamennskan var frábær þó
að við höfum tapað. Að mínu mati
spiluðum við betur hér en í fyrra
þegar við unnum en Chelsea er með
sterkt lið og okkur skorti herslumuninn. Fyrir utan stuttan tíma í
upphafi seinni hálfleiks fannst mér
við stjórna leiknum og fengum nóg
af færum til að skora mörk á meðan
Chelsea nýtti strax fyrsta færi sitt.“
Guardiola var spurður út í hvort
hann hefði gert sér vonir um að lið
hans færi í gegnum tímabilið án
þess að tapa leik líkt og Arsenal
gerði á sínum tíma en hann var
fljótur að neita því.
„Við vorum aldrei að horfa á það
að fara í gegnum tímabilið án þess
að tapa, það mun ekki gerast aftur
þótt fjölmargir hafi spurt mig að því.
Við setjum okkur bara það markmið
að verða meistarar og núna er Liverpool fyrir ofan okkur sem þýðir að
við þurfum að bæta okkur,“ sagði
Guardiola og hélt áfram:
„Það er blekking að halda að lið
geti farið í gegnum heilt tímabil án
þess að tapa leik, það er eitthvað
sem þekkist ekki í neinni íþrótt.
Það er of snemmt að tala um hvort
eitthvert lið sé sigurstranglegra en
önnur lið deildarinnar, Liverpool
kemur til greina og getur unnið
deildina rétt eins og Arsenal, Tottenham og Chelsea.“
kristinnpall@frettabladid.is

64-46

Snæfell: Kristen Denise McCarthy 24/13
fráköst, Angelika Kowalska 13, Gunnhildur
Gunnarsdóttir 9, Berglind Gunnarsdóttir 5,
Katarina Matijevic 5.
KR: Vilma Kesanen 14, Orla O’Reilly 9,
Unnur Tara Jónsdóttir 8, Kiana Johnson
7, Þorbjörg Andrea Friðriksdóttir 4, Eygló
Kristín Óskarsdóttir 2..

Stjarnan - Skallagr.

73-62

Stjarnan: Daniella Victoria Rodriguez 23/13
fráköst, Bríet Sif Hinriksdóttir 16, Maria
Florencia Palacios 12, Jóanna Björk Sveinsdóttir 9, Auður Íris Ólafsdóttir 8.
Skallagrímur: Shequila Joseph 20/14
fráköst, Maja Michalska 20, Sigrún Sjöfn
Ámundadóttir 8, Ines Kerin 8, Bryesha Blair
4, Árnína Lena Rúnarsdóttir 2.

Olís-deild karla

Grótta - ÍBV

24-27

Grótta: Alexander Jón Másson 6, Sveinn
José Rivera 6, Jóhann Reynir Gunnlaugsson
5, Leonharð Þorgeir Harðarson 3, Bjartur
Guðmundsson 2, Magnús Öder Einarsson 2.
ÍBV: Theodór Sigurbjörnsson 6, Kári Kristján Kristjánsson 4, Sigurbergur Sveinsson 4,
Dagur Arnarson 4, Kristján Örn Kristjánsson
3, Friðrik Hólm Jónsson 3.

Akureyri - KA

25-26

Akureyri: Ihor Kopyshynskyi 8, Garðar
Már Jónsson 5, Brynjar Hólm Grétarsson 3,
Friðrik Svavarsson 3, Hafþór Már Vignisson
2, Gunnar Valdimar Johnsen 2.
KA: Aki Egilsnes 8, Tarik Kasumovic 6, Allan
Nordberg 4, Andri Snær Stefánsson 4, Jón
Heiðar Sigurðsson 3, Einar Birgir Stefánsson 1.

Aftureld. - Stjarnan

33-27

Afturelding: Birkir Benediktsson 9, Elvar Ásgeirsson 5, Júlíus Þórir Stefánsson 4, Gunnar Malmquist Þórisson 3, Sturla Magnússon
2, Árni Bragi Eyjólfsson 2.
Stjarnan: Hjálmtýr Alfreðsson 7, Aron
Dagur Pálsson 6, Garðar Sigurjónsson 4,
Ari Magnús Þorgeirsson 3, Egill Magnússon
3,Árni Þór Sigtrygssson 3.

Valur - Fram

34-28

Valur: Magnús Óli Magnússon 11, Róbert
Aron Hostert 9, Anton Rúnarsson 5, Ásgeir
Snær Vignisson 4, Vignir Stefánsson 3, Ýmir
Örn Gíslason 1, Agnar Smári Jónsson 1.
Fram: Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 7, Valdimar Sigurðsson 5, Aron Gauti Óskarsson 5,
Bjarki Lárusson 4, Þorgeir Bjarki Davíðsson
3, Ægir Hrafn Jónsson 1..

Jól með

19. DESEMBER Í ELDBORG HÖRPU
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Merkisatburðir
1768 Fyrsta útgáfa alfræðiorðabókarinnar Britannica kemur út í
Edinborg.
1799 Frakkland verður fyrsta ríki heimsins til að taka upp metrakerfið.

1817 Mississippi verður tuttugasta ríki Bandaríkjanna.

1884 Skáldsagan Stikilsberja-Finnur eftir Mark
Twain kemur út í Bretlandi.

1909 Selma Lagerlöf hlýtur
bókmenntaverðlaun Nóbels.
Hún var fyrsti kvenkyns rithöfundurinn til að hljóta
verðlaunin.
1924 Rauði krossinn
á Íslandi stofnaður.
Sveinn Björnsson sem
síðar varð fyrsti forseti lýðveldisins var
fyrsti formaður Rauða
krossins.
1972 Brian Molko
forsprakki, hljómsveitarinnar Placebo, er í heiminn
borinn á þessum degi.

Brian
Molko.

2005 Unnur Birna Vilhjálmsdóttir kjörin ungfrú heimur en
keppnin fór fram í Sanya í Kína.

Eleanor Roosevelt var formaður nefndarinnar sem samdi Mannréttindayfirlýsinguna. NORDICPHOTOS/GETTY

Mannréttindayfirlýsingin
sjötíu ára og rædd í Veröld
Í dag eru 70 ár frá því að Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var undirrituð. Af
því tilefni verður hátíðarfundur í Veröld – húsi Vigdísar. Björg Thorarensen, prófessor í
lögum við HÍ, segir yfirlýsinguna enn gríðar mikilvæga fyrir mannréttindi í heiminum.
Unnur Birna var kjörin ungfrú heimur á þessum degi

2006 Augusto Pinochet, fyrrverandi einræðisherra í Síle, lést á
þessum degi 91 árs að aldri.
2016 Þrjátíu og átta manns láta lífið og 166 slasast þegar tvær
sprengjur springa fyrir utan heimavöll knattspyrnuliðsins Besiktas
í Istanbúl.

Elsku mamma okkar, amma og
tengdamamma,

Ingibjörg Kristín Ólafsdóttir
síðast til heimilis að
Mýrarvegi 115, Akureyri,
lést á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð
fimmtudaginn 6. desember.
Útför fer fram frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn
12. desember kl. 10.30
Jón Óli Ólafsson
Sigurbjörg Óladóttir
Kristín María Ólafsdóttir
Sigurður Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.
Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055.

M

a n n r é t t i n d ay f i r lýsing Sameinuðu
þjóðanna er undirstaða mannréttindaverndar í heiminum,“ segir Björg
Thorarensen lagaprófessor sem heldur
í dag erindi á hátíðarfundi í tilefni þess
að 70 ár eru liðin frá undirritun yfirlýsingarinnar. Það voru 48 ríki sem skrifuðu
undir yfirlýsinguna á þriðja allsherjarþinginu sem fram fór í París 1948.
„Eftir seinni heimsstyrjöldina voru
ríki viljug sem aldrei fyrr til að koma á
skilvirkri samvinnu til að tryggja frið
í heiminum. Það var viðurkennt eftir
þær hörmungar sem styrjöldin hafði
í för með sér að það væru tengsl milli
heimsfriðar og virðingar fyrir mannréttindum.“
Björg segir að menn hafi á þessum
tíma áttað sig á því að mannréttindi væru

ekki innanríkismál heldur eitthvað sem
varðar allt samfélag þjóðanna. Mannréttindanefnd undir forystu Eleanor
Roosevelt var falið að gera drög að lista
yfir það hvað teldist vera mannréttindi.
„Yfirlýsingin er markmiðasetning en
ekki þjóðréttarlegur samningur. Hún
var mjög skynsamlegt fyrsta skref til að fá
ríki til að fallast á hvað væru sameiginleg
gildi sem stefna bæri að. Þarna eru talin
upp í 30 greinum öll helstu mannréttindin í mjög breiðu samhengi.“
Það sé merkilegt að yfirlýsingin lýsi
yfir algildi mannréttinda. „Þarna eru
mannréttindi gerð að kjarna allra mannlegra samfélaga án tillits til aðstæðna.
Þetta er bara eitt af því sem öll ríki fallast
á við allar aðstæður.“
Annað sem sé merkilegt við yfirlýsinguna sé hvað hún sé í rauninni einföld. „Yfirlýsingin, sem er um 1.700 orð,
nær að fanga kjarnann í stuttu og skýru

máli. Hún er mjög læsileg og leiðarljós
fyrir alla. Í einfaldleika sínum er Mannréttindayfirlýsingin enn þá drifkraftur og
leiðarljós breytinga til að bæta réttindi
einstaklinga á öllum sviðum.“
Þá byggi allir síðari mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna á
yfirlýsingunni og vísi í inngangsorðum
sínum til hennar. „Yfirlýsingin hefur líka
haft áhrif á svæðasamvinnu og Mannréttindasáttmáli Evrópu vísar til hennar
strax í fyrstu málsgrein. Svo hefur hún
áhrif á innanlandsrétt og meðal annars
á okkar stjórnarskrá. Mannréttindakafli okkar stjórnarskrár byggir á Mannréttindasáttmála Evrópu en hann tekur
sum ákvæði algjörlega orðrétt upp úr
yfirlýsingunni. Grunnurinn er alltaf í
yfirlýsingunni, maður endar alltaf þar
þegar maður er að rekja uppruna þessara
mannréttindaákvæða.“
sighvatur@frettabladid.is

Þ ETTA G E R Ð I ST : 1 0 . D E S E M B E R 1 9 5 5

Halldór Laxness fær Nóbelsverðlaunin afhent
Halldór Kiljan Laxness fékk Nóbelsverðlaunin í bókmenntum afhent við
hátíðlega athöfn í Stokkhólmi þann 10.
desember 1955. Sænska akademían
hafði í lok október tilkynnt um þá
ákvörðun sína að Halldór hlyti verðlaunin. Hann hafði um nokkurra ára
skeið verið einn þeirra sem talið var að
kæmu til greina að hljóta verðlaunin.
Gústaf Adolf sjötti Svíakonungur
afhenti Halldóri verðlaunin. Í ræðu
norrænuprófessorsins Eliasar Wessén
sem kynnti Halldór sagði meðal annars
að „mikilvægasta afrek Laxness er ef til
vill að hann hefur endurnýjað íslenska
tungu til listrænnar túlkunar í óbundnu
máli og með fordæmi sínu gefið

íslenskum rithöfundum djörfung til að
beita móðurmálinu sínu“.
Í rökstuðningi akademíunnar sagði
meðal annars að Halldór hlyti verðlaunin fyrir „litríkan sagnaskáldskap
sinn sem hefur endurnýjað hina miklu
íslensku frásagnarlist“.
Halldór sagði í þakkarræðu sinni
að sér þætti mest um vert að sænska
akademían hefði nefnt nafn hans í
sambandi við hina ókunnu meistara
fornsagnanna íslensku. Þær röksemdir
myndu „ævilangt verða mér sjálfum
hvatning um leið og þær munu verða
fagnaðarefni þeirri þjóð sem stendur að
baki alls sem einhvers kann að vera vert
í verkum mínum“.

EINSTÖK GÆÐI
EINSTÖK
GÆÐI
Hirzlan er aðili að rammasamningi Ríkiskaupa.
Kynntu þér þín kjör. Upplýsingar í tölvupósti hirzlan@hirzlan.is

S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37, 108 Reykjavík. Sími: 564-5040. hirzlan@hirzlan.is. www.hirzlan.is
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

MÁNUDAGUR

ÞRAUTIR

Mánudagur
Vaxandi suðaustanátt, 15-25 m/s
síðdegis, hvassast
við fjöll SV til.
Snjókoma eða
slydda NV til,
en úrkomulítið
NA-lands. Lægir
og rofar til SV til í
kvöld. Frost 1 til
15 stig, kaldast í
innsveitum fyrir
norðan, en hlýnar
er líður á daginn.
Hiti 1 til 6 stig S til
seinnipartinn.

LÉTT

MIÐLUNGS
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Gunnar Björnsson

Atli Freyr Kristjánsson (2.177),
Skákfélaginu Hugin, fann snjalla
leið til jafnteflis gegn Guðmundi Kjartanssyni (2.423),
Taflfélagi Reykjavíkur.

Hvítur á leik

29. Re5! Hxe5 30. Hxf7 Hf5 31.
Hfg7+ Kf8 32. Hh7! ½-½. Skáksamband Breiðabliks, Bolungarvíkur og Reykjaness sigraði á
Íslandsmóti unglingasveita sem
fram fór á laugardaginn.
www.skak.is: Nánar um Íslandsmótið
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.



LÓÐRÉTT
1. frumefni
2. ókyrr
3. fjallaskarð
4. nagdýr
7. iðill
9. styggur
12. hófdýr
14. framkoma
16. utan


















LÁRÉTT: 1. nógur, 5. ari, 6. ot, 8. tólfti, 10. rr, 11. ætt,
12. alur, 13. ufsi, 15. mannár, 17. sinni.
LÓÐRÉTT: 1. natríum, 2. órór, 3. gil, 4. rottu, 7. titrari,
9. fælinn, 12. asni, 14. fas, 16. án.

Skák

LÁRÉTT
1. nægur
5. kk nafn
6. pot
8. raðtala
10. tveir eins
11. frændbálkur
12. bor
13. fiskur
15. ársverk
17. geð

Pondus

Eftir Frode Øverli

Þetta er ekki að virka,
segirðu? Hvað er það sem
þú fílar ekki? Ég er með allan
pakkann, kona!

Kannski ert það þú
sem ert
vandamálið?

Veistu hvað ég held? Já …
Ég held að þú sért
bara með alltof háar

Kannski
hef ég
þær.

vfs.is

M18 FCOT
Alvöru hjámiðja
frá Milwaukee

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

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

„Á brjóstinu á sloppnum
hennar, á rauðu klæðinu,
birtist stafurinn A.“

A á brjóstinu á henni.
Eins og tattú.
Tattú sem gægist yfir
bikinítopp.

Hvernig
gengur með
bókina?

Hugsanaörvandi.

Kannski geggjað
heitt leðurbikiní

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

með litlum
oddum …

Verð 29.900 kr. (án rafhlöðu)
rafhlöðu

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað með
þennan?

Komið í
allar helstu
verslanir
Íslenskt
tískutímarit

Glitrar
hann?

Nei.
Fylgir honum
kóróna, veldissproti eða
glerskór?

Solla, þetta er ekki
prinsessubúningur.

Af hverju
ætlarðu þá
að klæðast
honum?

MÁNUDAGUR

10. DESEMBER 2018
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettabladid.is
Úlfhildur Dagsdóttir spjallar um
verkin sín í Borgarbókasafninu.

10. DESEMBER 2018

bókum og árita: Einar Kárason
– Stormfuglar, Auður Ava Ólafsdóttir – Ungfrú Ísland, Hallgrímur
Helgason – Sextíu kíló af sólskini,
Yrsa Sigurðardóttir – Brúðan og
Þorgrímur Þráinsson – Íslenska
kraftaverkið – á bak við tjöldin.

Tónlist
Hvað? Söngkynning 3. árs leikara
Hvenær? 20.30
Hvar? Gamla bíó, Ingólfsstræti
Leikaranemar á lokaári við Listaháskóla Íslands bjóða ykkur í
söngveislu í Gamla bíói í kvöld,
mánudagskvöldið 10. desember,
kl. 20.30. Tónleikarnir bera yfirskriftina „Nótt í leikhúsinu“ en lög
úr mismunandi söngleikjum eru
þema kvöldsins.

Sýningar
Hvað? Barnasaga/Saga af rót (endurlit)
Hvenær? 12.00
Hvar? Listasalur Mosfellsbæjar
Síðasta sýning ársins í Listasal
Mosfellsbæjar er Barnasaga/Saga
af rót (endurlit), einkasýning
Bjargar Örvar.

Hvað? Jólatónleikar Tónlistarskóla
Vestmannaeyja
Hvenær? 17.30
Hvar? Safnaðarheimili Landakirkju
Sérstakir söngnematónleikar verða
í dag, mánudaginn 10. desember, í
safnaðarheimili Landakirkju.

Viðburðir

Sigga Dögg kynfræðingur heldur útgáfupartí á Kaffi Laugalæk í dag.

Hvað? 70 ára afmæli Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna
Hvenær? 09.00
Hvar? Veröld – hús Vigdísar
Í tilefni af 70 ára afmæli Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu
þjóðanna standa samræðuvettvangur um mannréttindi og
stýrihópur Stjórnarráðsins um
mannréttindi að hátíðarfundi
í Veröld – húsi Vigdísar í dag,
mánudaginn 10. desember, frá
kl. 09.00-11.00. Mannréttindayfirlýsingin hefur verið og er enn
mikilvægt tæki í baráttunni fyrir
mannréttindum en hún er undirstaða helstu alþjóðasamninga um
mannréttindi. Mannréttindayfirlýsingin tilheyrir okkur öllum og
það er mikilvægt að standa vörð
um þann áfanga sem náðst hefur
og styrkja og halda áfram að stuðla
enn frekar að virðingu fyrir mannréttindum.

smá að sprelli, pota í túrbrækur,
og jafnvel næla þér í eins og eitt
stykki bók! (Ef þú ert á þeim
brókunum …) Ég mun flytja bút úr
uppistandinu „Þegar kynfræðingur
verður til“ og lesa sérvalda eyrnakonfektsmola úr kynVeru.

Hvað? Útgáfupartí kynVeru!
Hvenær? 18.01
Hvar? Kaffi Laugalækur, Laugarnesvegi
Bókin kynVera er komin og náði
100% á Karolina Fund og ég, Sigga
Dögg, á afmæli! Allt að gerast! Því
langar mig að fagna og gleðjast og
langar að bjóða þér og þínum að
narta smá og sötra, fá þér píkupopp, hlýða á nokkur orð, hlæja

Hvað? Novasvellið á Ingólfstorgi
Hvenær? 12.00
Hvar? Ingólfstorg
Jólaveitingabásar verða í kringum
Novasvellið þar sem hægt er að
kaupa mat og drykk frá Pablo
Discobar, Burro og Kaffibrennslunni. Jólaskreytingar og jólatónlist
sjá svo um að koma öllum í jólaskap í aðdraganda jólanna.
Hvað? Spjall: Úlfhildur Dagsdóttir &
jólabás
Hvenær? 20.00
Hvar? Stúdentakjallarinn
Úlfhildur Dagsdóttir er bókmenntafræðingur sem hefur einnig umsjón með myndasögudeild
Borgarbókasafns Reykjavíkur.
Hún mun kíkja í stutt spjall um
verkin sín og veita innsýn í hvernig höfundar geta komið sínum
bókum inn í safnakerfið. Einnig verður jólabás með myndasögum til sölu frá íslenskum höfundum. Frjálst öllum með tilboð
á barnum.

Hvað? Fullvalda konur og karlar | Ljósmyndasýning
Hvenær? 10.00
Hvar? Borgarbókasafnið
Ljósmyndasýningin Fullvalda
konur og karlar hampar þeim sem
börðust fyrir fullveldi og stjórnmálaréttindum Íslendinga, konum
og körlum. Myndum er varpað á
tjald í glugganum á Borgarbókasafninu í Kvosinni og er sýningin
aðgengileg vegfarendum eftir
sólsetur. Á sýningunni er varpað
ljósi á mikilvægan þátt kvenna í
sjálfstæðisbaráttunni. Fullveldi og
sjálfstæði Íslendinga væri óhugsandi án þeirrar miklu baráttu sem
átti sér stað um aldamótin 1900
fyrir stjórnmálaréttindum og
kosningarétti kvenna.
Hvað? Sögunnar minnst – Örsýning
Hvenær? 10.00
Hvar? Bókasafn Seltjarnarness
Ísland varð frjálst og fullvalda ríki
með gildistöku sambandslaganna
1. desember 1918. Bókasafn Seltjarnarness minnist atburða ársins
1918 í tilefni 100 ára afmælis fullveldis Íslands með örsýningum
og framsetningu á bókum, lesefni
og myndefni. Nú er það fullveldið
ásamt sýningunum Frostaveturinn
mikli, Spænska veikin og Kötlugosið.

Hvað? Sögustund fyrir börn og
unglinga
Hvenær? 17.30
Hvar? Bókasafn Seltjarnarness
Bergrún Íris Sævarsdóttir, höfundur bókanna Elstur í bekknum og
Lang-ELSTUR í leynifélaginu, sem
tilnefnd er til Fjöruverðlaunanna
2019 og Birkir Blær, höfundur
bókarinnar Stormsker – Fólkið
sem fangaði vindinn, sem fékk
barnabókaverðlaunin í ár, koma
og lesa upp úr bókum sínum.
Hvað? Bókaveisla á Klifi
Hvenær? 20.00
Hvar? Félagsheimilið Klifi, Ólafsvík
Árleg bókaveisla Grunnskóla
Snæfellsbæjar verður haldin
10. desember nk. í félagsheimilinu
Klifi og hefst klukkan 20.00.
Eftirfarandi rithöfundar lesa úr

Nýju bragði beitt
Bættu nýju leyndarmáli við matseldina um hátíðarnar

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19
Erﬁngjarnir//The Heiresses (ICE SUB) ... 17:30

Planeta Singli 2 (POLISH W/ENG SUB)17:40
Svona fólk (ICELANDIC - NO SUB) ....... 18:00
Roma (SPANISH W/ENG SUB) ....................19:30

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Anna and the Apocalypse (ICE SUB) 20:00
Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 22:00
Mæri // Border (ENG SUB) .................. 22:00
Suspiria (ICE SUB)..................................... 22:10

Hamborgarhryggur framleiddur
úr sérvöldu grísakjöti frá svínabóndanum
á Vallá Kjalarnesi. Grísinn er fóðraður á soðnu maltbyggi,
humlum og öðru úrvals góðgæti. Grísinn er í góðu yﬁrlæti við kjöraðstæður
sem gerir kjötið einstaklega meyrt og bragðgott. Verði þér að góðu.

Þú finnur vörurnar frá Stjörnugrís í öllum
betri matvöruverslunum um land allt.

www.stjornugris.is
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DAGSKRÁ

Mánudagur
VIRKIR DAGAR Á RÁS 2

MORGUNÚTVARPIÐ 6:50-9
Vekur hlustendur með glóðvolgum fréttum og
snarpri umfjöllun um samfélagsmál.

MORGUNVERKIN 9-12:20
Doddi litli spilar allt það besta sem heimurinn
hefur alið af sér og hlustendur geta verið með.

POPPLAND 12:45-16
Án allra landamæra. Einn elsti og virtasti
tónlistarþáttur landsins.

SÍÐDEGISÚTVARPIÐ 16-18

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

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
15.45 Úr Gullkistu RÚV. Opnun
16.20 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
Vandaðir heimildarþættir frá BBC.
David Attenborough fer með
áhorfandann í ferðalag og sýnir
furðuverur í náttúrunni.
21.05 Undir sama himni
Þýsk spennuþáttaröð um austurþýskan njósnara á áttunda áratug
síðustu aldar sem fær það verkefni að fara til Vestur-Þýskalands,
táldraga vesturþýskar konur
sem vinna hjá ríkis- og varnarstofnunum og njósna um þær.
Aðalhlutverk. Tom Schilling, Sofia
Helin og Friederike Becht. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna.
22.00 Tíufréttir
Nýjustu fréttir og íþróttir
kvöldsins. Innlendar fréttir af
öllu landinu sem og nýjustu
tíðindi af erlendum vettvangi og
styttri skýringar. Alla mánudaga fimmtudaga.
22.15 Veður
22.20 Milos – Hjartastrengir
Heimildarmynd um klassíska
gítarleikarann Milos Karadaglic.
Milos er frá Svartfjallalandi og
uppgötvaði gítarhæfileika sína
þegar hann var ungur drengur
og fann gamlan og slitinn gítar í
svefnherbergi foreldra sinna.
23.20 Með eigin orðum. Jim
Henson
Heimildarmynd um Jim Henson,
skapara Prúðuleikaranna. Myndin
fylgir ferli Hensons frá því hann
hóf fyrst að vinna með Prúðuleikarana á sjötta áratugnum og
fram að skyndilegu fráfalli hans
árið 1990. e.
00.20 Kastljós
00.35 Menningin
00.45 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
09.30 The Late Late Show with
James Corden
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 Amazing Hotels. Life
Beyond the Lobby
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 Starring
Jimmy Fallon
19.00 The Late Late Show with
James Corden
19.45 Superstore
20.10 Gordon Ramsay’s 24 Hours
to Hell & Back
21.00 Hawaii Five-0
21.50 Condor
22.40 Chance
23.25 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
00.55 CSI
01.40 Instinct
02.25 FBI
03.10 Code Black
03.55 The Chi
04.45 Síminn + Spotify

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
10.25 Great News
10.55 Project Runway
11.40 Heimsókn
12.05 Maður er manns gaman
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance
15
14.25 So You Think You Can
Dance 15
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 The Mindy Project
19.55 God Friended Me
20.40 S.W.A.T.
21.25 Death Row Stories
22.10 Insecure
22.45 Drew Michael
23.35 60 Minutes
00.20 Outlander
01.15 Crashing
01.45 Barry
02.15 Meth Storm
03.50 C.B. Strike
04.50 C.B. Strike
05.50 The Middle

Heldur ykkur vel upplýstum um menn og málefni á
leið úr vinnu og spilar nóg af góðri tónlist.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins 06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05
Segðu mér 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Flugur Franski
söngvarinn Johnny Hallyday
11.00 Fréttir 11.03 Mannlegi
þátturinn 12.00 Fréttir 12.02
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir 12.55 Samfélagið 14.00 Fréttir 14.03 Til
allra átta Americana og austrið
15.00 Fréttir 15.03 Gamli
maðurinn og sárið 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Hátalarinn
Fullveldistónlist, seinni hluti
17.00 Fréttir 17.03 Lestin 18.00
Spegillinn 18.30 Útvarp Krakka
RÚV (207 af 400) Krakkafréttir
vikunnar 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00
Endurómur úr Evrópu 20.35
Mannlegi þátturinn 21.35 Góði
dátinn Svejk (12 af 39) 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið 23.05 Lestin
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Þú finnur uppáhaldsþættina þína í spilara RÚV
STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT
20.00 Hugarfar
20.30 Fasteignir og heimili
21.00 21 - Fréttaþáttur á mánudegi
22.00 Hugarfar
22.30 Fasteignir og heimili
23.00 21 - Fréttaþáttur á mánudeg

12.25 An American Girl. Chrissa
Stands Strong
13.55 The Red Turtle
15.20 Goodbye Christopher Robin
17.10 An American Girl. Chrissa
Stands Strong
18.45 The Red Turtle
20.10 Goodbye Christopher Robin
22.00 Why Stop Now
23.35 Lion
01.35 Estranged
03.10 Why Stop Now

STÖÐ 3
19.15 Two and a Half Men
19.40 Þær tvær
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.35 Legends of Tomorrow
22.20 The Detour
22.45 Stelpurnar
23.10 Flash
23.55 Þær tvær
00.40 Seinfeld
01.05 Friends
01.30 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
08.40 Espanyol - Barcelona
10.20 Huesca - Real Madrid
12.00 Kansas City Chiefs - Baltimore Ravens
14.20 Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles
16.40 Stjarnan - KR
18.20 Football League Show
2018/19
18.50 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur 2018/2019
19.15 FH - Haukar
21.15 Seinni bylgjan
22.45 Spænsku mörkin
2018/2019
23.15 Grindavík - Haukar

STÖÐ 2 SPORT 2
08.20 Parma - Chievo
10.00 Napoli - Frosinone
11.40 Juventus - Inter Milan
13.20 Atletico Madrid - Alaves
15.00 Leicester - Tottenham
16.40 Newcastle - Wolves
18.20 Ítölsku mörkin 2018/2019
18.50 Messan
19.50 Everton - Watford
22.00 Valencia - Sevilla
23.40 FH - Haukar

ÚTVARP
fyrst og fremst á aðventunni

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Veislan verður betri.
Saumaklúbburinn verður betri.
Afmælið verður betra.
Jólaboðið verður betra.

Það verður allt betra með Carr’s.
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Hræðilegir

skilnaðarskellir
Í vikunni bárust skelfileg tíðindi – rappparið Cardi B og Offset eru
skilin! Mörgum er það eflaust þungbært en þau skildu þó í mikilli
vinsemd. Hér er farið yfir nokkra af erfiðustu skilnuðum síðustu ára.

Brad Pitt og
Jennifer Aniston
Tíundi áratugurinn dó
um leið og þetta stjörnupar sleit sambúðinni.

Emma Stone og Andrew Garfield

Bubbi og Brynja

Þetta Spiderman-par var svo hrikalega fullkomið. Þetta eyðilagði líf okkar hérna á ritstjórninni.

Hrunið kom aðeins örfáum árum eftir þennan
skilnað – tilviljun …?

Anna Faris og
Chris Pratt
Þegar þessi elskuðu krútt
skildu fóru bókstaflega
höggbylgjur um heimsbyggðina. Almáttugur!

Selma og
Rúnar Freyr
Stærsta „celebrity“
par á Íslandi fram
að skilnaðinum.
Það þurfti auðvitað skilnað til að
gera þetta alvöru
Hollywood hjónaband.

Will Arnettt og
Amy Poehler

Samvera á aðventu fyrir syrgjendur
Háteigskirkja 12. desember kl. 20.

Fyndnustu hjón
veraldar skildu og
heimurinn varð
töluvert grárri.

Oft er erfitt að horfa fram til jóla þegar ástvinur hefur fallið frá.
Samveran er sérstaklega hugsuð til að styðja fólk í þessum aðstæðum

Jólasálmar
Kórsöngur
Hugvekja: sr. Sveinbjörg Katrín Pálsdóttir, sjúkrahúsprestur
Minningarstund:
Kirkjugestir geta tendrað ljós og minnst
þannig látinna ástvina sinna
Samveran er túlkuð á táknmáli
Léttar veitingar eftir samveruna
Að samverunni standa:
Landspítali, Þjóðkirkjan, Ný Dögun og Ljónshjarta

Heidi Klum og Seal
Nei, þarna fór þessi grimma
veröld alveg með það.

SNJALLA
LAR
JÓLAGJAFIR
NÝR 8BLS GLÆSIL
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PS4 SLIM

XBOX
X ONE S

500GB PS4 SLIM HDR leikjatölva
i
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m ð 2 st
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44.990
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KAUPIR NÚ
NA

ÐIR 1. F
GREI
E
OG AGREIT B.

að

SWITCH

Suuper Smas
ashh Bros Ulltimate útgáfa

69.990

NES
MINI
MIN
NI HHDD
Með 30 vinsælum leikjum
11.990

SNES
MINI
M
INI HHDD
Með 20 ﬂottum leikjum
16.990

MEG
GADRIVE HD
Með 85 leikjum, Sonic oﬂ.
16.990



 

 
   #   
 $  


 


  



49.990

CMeð6644leikjum,
MINI
HD
ATAR
Reikjum,
I GOOLD
OPitfall
LDoﬂ.HD
HD
Monty Mole oﬂ..
Meðð 120
12 leik
16.990
19.990
JÓLGAUR

BÆKLUIN
LLUR AF
STÚTF NANDI
SPEN UM
GRÆJ

Reykjavík & Hallarmúla 2 6 563 6900 | Akureyri & Undirhlíð 2 6 430
4 6900
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MÁNUDAGUR

FYRIR HANA OG HANN

Einar segir nokkra íslenska tónlistarmenn eiga góða möguleika á að komast inn í akademíuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skóli í jaðartónlist
L Ú X U S B A Ð S L O P PA R
T I LVA L I N J Ó L A G J Ö F

FA X A F E N I 5
Reykjavík
588 8477

DA L S B R AU T 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Red Bull Academy er gríðarlega eftirsóknarverð enda getur hún
komið þátttakendum á kortið svo um munar. Tónlistarmaðurinn
Auður fór árið 2016 en Einar Stefánsson frá Red Bull vill fleiri inn.

R

ed Bull Academy er
eins konar tónlistarskóli orkudrykkjarisans Red Bull sem haldinn er annað hvert ár.
Ekkert er til sparað og
er ætlun skólans að styðja við bakið
á ungum og upprennandi tónlistarmönnum og þá sérstaklega þeim
sem koma úr rafskotinni tónlist
og semja sína tónlist sjálf. Einar
Stefánsson hjá Red Bull á Íslandi
er gífur lega spenntur fyrir að fá
íslenska listamenn í næsta skóla
en aðeins einn íslenskur tónlistarmaður hefur tekið þátt en það var
Auður sem fór til Toronto árið 2016.
„Tónlistarakademía Red Bull er
verkefni sem byrjaði árið 1998. Þá
var hún haldin árlega alveg fram
til ársins 2016 en þá var ákveðið
að halda hana á tveggja ára fresti.
Fyrsta akademían var haldin í Berlín
og nú á 20 ára afmæli akademíunnar
var hún haldin aftur þar í borg. Það
er stofnun innan Red Bull sem sér
einungis um þetta batterí. Fókusinn
er að styðja við bakið á upprennandi tónlistarfólki og búa til nýjan
vettvang fyrir áhugaverða, og oft
svolítið öðruvísi, tónlistarmenn.
Þetta eru tónlistarmenn sem eru
á uppleið en ekki komnir þangað.
Þetta eru listamenn sem gera hluti
fyrir utan kassann. Þekktustu tónlistarmennirnir sem hafa verið
þarna eru kannski Flying Lotus og
Nina Kraviz.“
Þetta eru sem sagt ekki næstu
poppstjörnur heimsins sem þarna
nema tónlist í fimm vikur heldur
tónlistarmenn sem starfa á jaðrinum. Flying Lotus hefur gert sýrt, rafskotið hipphopp í mörg ár, séð um
alla tónlist á Adult Swim sjónvarpsstöðinni og unnið með mörgum
stórum nöfnum í rapptónlist eins og
Kendrick Lamar, Earl Sweatshirt og
Mac heitnum Miller. Íslandsvinurinn Nina Kraviz frá Síberíu er einn
stærsti teknólistamaður heimsins í
dag og er eigandi plötufyrirtækisins
трип (trip) sem hefur haldið nokkur reiv í hellum á Íslandi.
„Hann Auðunn er fyrsti og eini
íslenski tónlistarmaðurinn sem

Flying Lotus er stór í jaðar-hipphoppsenunni eftir útskriftina úr akademíunni.

HANN AUÐUNN ER
FYRSTI OG EINI
ÍSLENSKI TÓNLISTARMAÐURINN SEM HEFUR FARIÐ Í ÞESSA
AKADEMÍU. HANN ER ÞAR MEÐ
KOMINN Í SPENNANDI HÓP SEM
TEKIÐ ER EFTIR VÍÐA UM HEIM.

Nina Kraviz er Íslendingum kunn en
hún fór í akademíuna árið 2006.

hefur farið í þessa akademíu. Hann
er þar með kominn í spennandi hóp
sem tekið er eftir víða um heim. Það
er dómnefnd sem velur fólk inn
enda berast hundruð umsókna í
hverja akademíu. Þau velja 30 einstaklinga úr þessum umsóknum.
Það sem þau leita að er auðvitað
hvernig tónlistin er, hvort manneskjan sé að búa hana til sjálf og líka
aldur – þau vilja helst fá inn yngri
tónlistarmenn. Þau virðast vilja sjá
krefjandi og tilraunakennda tón-

list. Þetta er auðvitað skóli, sem sagt
staður þar sem lærdómur á að eiga
sér stað.“
Þeir umsækjendur sem valdir eru
sitja svo fyrirlestra og þá er fengið
inn margt helsta atvinnufólk í tónlist í heiminum. Þarna koma tónlistarmenn, upptökustjórar, plötusnúðar og svo framvegis og lýsa
reynslu sinni. Á hverjum degi í fimm
vikur eru tveir fyrirlestrar á dag og
þess á milli hittast þátttakendur og
vinna tónlist saman. „Stúdentarnir“
koma líka fram í kringum hátíðina
og spila á tónleikum.
Næsta umsóknarferli er ekki fyrr
en á næsta ári en Einar hvetur alla
íslenska tónlistarmenn, sem hafa
áhuga, til að sækja um en hann
segir að margir tónlistarmenn hér
á landi myndu klárlega falla undir
það sem er verið að leita að hjá akademíunni. stefanthor@frettabladid.is
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ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

BAKÞANK AR
Guðmundar
Brynjólfssonar

Tíminn

Snjallúrin hafa sjaldan
verið snjallari

Þ

að er óþarfi að flýta sér. Tíminn er ekki til. Hann er ekki
annað en minningar okkar og
svo væntingar, spádómar. Orð yfir
dásamlega loftkennd hugtök sem
þýða eitt í þínum huga en annað í
mínum.
Tíminn er ekki! Því er óþarfi að
hlaupa í búðir og fá andarteppu í
hægfara rúllustigum. Ástæðulaust
að grenja í biðröðum. Tilgangslaust
að keyra yfir á rauðu ljósi til þess
að ná að sýna börnunum risavaxið
piparkökuhúsaþorp á stærð við
Grenivík í reðurlaga verslunarmiðstöð, eða til þess að ná að kaupa
stærsta grenitréð í Alaska við
Miklatorg sem er þar ekki lengur
og því óþarfi að bíða eftir því að
heyra: „Hvar fáum við jólatré og
skreytingar? Í Alaska. Hvar fáum
við blóm og gjafavöru? Í Alaska,
gróðrarstöðinni við Miklatorg.“
Þetta er farið. Búið. Þú nærð þessu
aldrei og því viturlegra að stoppa á
rauðu og slökkva á auglýsingunum
í útvarpinu og gjafaleikjunum.
Hlustaðu frekar á suðið í krakkanum sem er njörvaður niður í
evrópusambandsvottaðan barnabílstól svo barnið geti lifað öll högg
tímakapphlaupsins sem þú kennir
því samviskusamlega, óaflátanlega.
Suðið um eiturslímið sem freyðir
eins og keyta þegar drekinn með
svörtu augun ælir því ofan í gjótuna
ógurlegu og brennir þannig upp
börn djöfulsins sem fylgja í sérstakri plastpakkningu og notast
við AAA-rafhlöður sem þarf að
kaupa aukalega.
Tíminn er ekki til og því óþarfi
að kaupa rándýr námskeið um
núvitund. Núið myndi fylgja tímanum væri hann til, líkt og þáið og
sennið. Skrýtin orð um undursamlega loftkennd hugtök sem kaupmennska, kapítalismi og vélvæðing
hafa komið inn hjá þrælum sínum.
Tíminn er ekki til og hefur aldrei
verið til. Þú bara heldur það, þú
bara heldur það á hlaupum.

Skínum skært með réttu græjunum.
græju
unu
um. Armdjásnin
Armdjásnin Fitbit
Charge 3, Fitbit
Fit Versa, Apple Watch og Samsung
Sam
amsung Galaxy
Watch eru tilvalin í jólapakkann.

Þú getur meira um jólin með Símanum
ímanum

Fitbit
Fit
itbit

Fitbit Versa
Fitbi

21.990
2
1.99
990 kr.

29.990kr.
29.

GÆÐATRÉ Á

ÓTRÚLEGU VERÐI
DANSKUR NORMANNSÞINUR

ATHUGIÐ EINGÖNGU Í KVIKK, DALVEGI

EITT VERÐ
150-220 CM

3.990

STK

Birt með fyrirvara um villur og verðbreytingar. Gildir meðan birgðir endast.

Samsung
msung
Galaxy
xy Watch

54.990
990 kr.

Apple
App
ple watch
watch

774.990
4.99
90 kr.
siminn.is/jol
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