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Telja orkuverð
hér allt of hátt
Forstjóri Advania Data Centers segir orkuverð
á Íslandi alls ekki samkeppnishæft. Fyrirtækið
samdi nýlega um uppbyggingu gagnavers í Stokkhólmi þar sem mun lægra verð er í boði. Formaður
Þróunarfélags Grundartanga tekur í sama streng.
ORKUMÁL „Orkuverð í miðborg
Stokkhólms er 20 prósentum lægra
en það sem okkur býðst á Íslandi. Sá
munur eykst ef gagnaver eru byggð
upp í Norður-Svíþjóð. Orkuverð hér
er orðið allt of hátt eða 25-40 prósentum hærra en til dæmis í Svíþjóð
og Noregi,“ segir Eyjólfur Magnús
Kristinsson, forstjóri íslenska
gagnaversfyrirtækisins Advania
Data Centers.
Fyrirtækið hefur samið við Stockholm Exergi um uppbyggingu nýs
gagnavers í hátæknigarði í Kista
hverfinu í Stokkhólmi. Áætluð
heildarfjárfesting er um 8,6 milljarðar króna. Eyjólfur segir að gagnaverið rísi á borgarlandi en hitaveitan
kaupir varma sem myndast í tölvubúnaði gagnaversins og nýtist til
húshitunar. Þetta lækki umtalsvert
orkukostnað gagnaversins. Gagnaverið er það fyrsta sem fyrirtækið
byggir erlendis en fyrir eru gagnaver í Hafnarfirði og eitt af stærstu
gagnaverum Evrópu í Reykjanesbæ.
Ólafur Adolfsson, formaður Þróunarfélags Grundartanga, hefur
einnig áhyggjur af háu raforkuverði.
Á Grundartanga vinna um 1.100
manns hjá 20 stórum og smærri
fyrirtækjum og um þúsund til viðbótar þjónusta svæðið.
„Við höfum miklar áhyggjur af
háu orkuverði. Það er varhugaverð
þróun að verið sé að verðleggja
íslenskan iðnað út af samkeppnismörkuðum. Við höfum ítrekað
varað við þessu. Þetta lýtur ekki ein-

Orkuverð hér er
orðið allt of hátt eða
25-40 prósentum hærra en í
Svíþjóð og Noregi.

Arnar braut
blað í sögunni

Starfsmenn
skikkaðir til
sálfræðings

Verð miðast við gengi 1. nóvember, 2019.

KEILA Arnar Davíð Jónsson varð í
gær fyrsti íslenski keiluspilarinn
til þess að bera sigur úr býtum á
Evrópumótaröðinni í keilu. Arnar
Davíð tryggði sér titilinn með því
að fara með sigur af hólmi á lokamóti mótaraðarinnar í Álaborg í
Danmörku.
Arnar Davíð náði frábærum
árangri í mótum sem eru hluti af
bandaríska meistaramótinu og
Heimstúrnum í Kúveit um síðustu
helgi. Hann segir í samtali við Fréttablaðið að honum líði eins og hann
sé staddur í draumi. Arnar stefnir á
frekari frama í keilu. – hó / sjá síðu 12

Eyjólfur Magnússon

göngu að samkeppnishæfni nýrra
verkefna. Verja þarf þau störf sem
fyrir eru,“ segir Ólafur.
Orkuverð til notenda er að mestu
sett saman af fjórum þáttum: Raforkuverði frá fyrirtækjum á borð
við Landsvirkjun, ON, og HS orku;
flutningskostnaði Landsnets, dreifikostnaði sem eru veiturnar, og
sköttum. Eyjólfur segir að raforkuhlutinn hér sé almennt ekki langt
frá verðunum á Norðurlöndum en
flutningshlutinn og dreifingin séu
miklu dýrari.
„Þegar íslenskir raforkuframleiðendur bera saman verð hér og í viðmiðunarlöndum nota þeir gjarnan
verð á stundarmörkuðum (spot)
Norðurlanda og bera þau saman
við raforkuverð hér sem bundið er í
langtímasamningum. Slíkur samanburður er rangur því að í langtímasamningum um orkukaup á Norðurlöndum er verð töluvert ódýrara
en stundarmarkaðir segja til um,“
segir Eyjólfur.
Hann segir að gagnaver og aðrir
nýlegir stórnotendur hér á landi
greiði umtalsvert hærra verð en
uppgefið meðalverð Landsvirkjunar
til stóriðju sé. – sar

STJÓRNSÝSLA Mikil óánægja hefur
undanfarið kraumað hjá starfsmönnum Vinnueftirlitsins. Starfsmenn sem kvörtuðu undan framkomu starfandi mannauðsstjóra
voru skikkaðir af stofnuninni til að
sækja tíma hjá sálfræðingi og þeim
ráðlagt að draga kvartanir sínar til
baka.
Forstjóri Vinnueftirlitsins hefur
gengist við vandamálinu en segir
það að hluta til sprottið til vegna
umfangsmikilla skipulagsbreytinga
í stofnunni. – bth / sjá síðu 6

Rökræðufundur um endurskoðun stjórnarskrárinnar fór fram í Laugardalshöll um helgina.
Fundurinn er hluti af almenningssamráði um endurskoðun stjórnarskrárinnar og voru þátttakendur um 300 talsins og komu úr öllum landshlutum. Sjá síðu 4 . FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Volkswagen Caddy

Tilboðsverð 2.690.000 kr.*

Vertu klár fyrir veturinn
Volkswagen atvinnubílar
HEKLA · www.hekla.is/volkswagensalur

Volkswagen Transporter

Tilboðsverð 4.390.000 kr.*

*sjá nánar á hekla.is/volkswagensalur
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Prófatíminn hafinn

Suðaustan 18-25 m/s í kvöld.
Úrkomulítið norðanlands, annars
víða rigning suðaustan til á landinu. Hiti 3 til 8 stig. Lægir á landinu
seint í kvöld og í nótt, fyrst við suðvesturströndina. SJÁ SÍÐU 20

Hætta er á að dýralæknalaust verði
á víða um land. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gerðu samning
til sex mánaða
HEILBRIGÐISMÁL Dýralæknar á
landsbyggðinni hafa gert hálfs árs
óbreyttan verktakasamning við
landbúnaðarráðuneytið til að gefa
starfshópi svigrúm til að gera gagngerar breytingar á kerfinu. Ráðherra skipaði í hópinn í september
en samningar runnu út um síðustu
mánaðamót.
Gísli Sverrir Halldórsson, dýralæknir í Búðardal sem situr í samningahópi Dýralæknafélagsins, segir
að samningurinn gildi til 1. maí
en hafi aðeins eins mánaðar uppsagnarfrest. Hópurinn hafi talið
að tíminn til að komast að góðri
niðurstöðu til framtíðar hafi verið
of knappur.
„Ég er hæfilega bjartsýnn á að
við náum lendingu sem fólk sættir
sig við,“ segir hann. „Óneitanlega
er búinn að vera mikill kurr í fólki
undanfarin ár.“ Deilan snýst ekki
aðeins um laun heldur einnig það
fyrirkomulag að dýralæknar séu
skuldbundnir til að vera á vakt allan
sólarhringinn, allt árið um kring.
Áhyggjur hafa verið af því að stór
svæði á landsbyggðinni yrðu dýralæknalaus vegna lakra kjara.
„Þetta skiptir miklu máli þegar
slys, veikindi og barneignir koma
upp. Í dag eru engar konur á barneignaraldri að sækja um þessi störf,“
segir Gísli. Kröfur dýralæknanna
snúast fyrst og fremst um að verða
losuð undan þeirri skyldu að bera
ábyrgð á vaktinni. „Sum okkar
höfum lent í því að vera slösuð á
bakvakt, alveg óvinnufær.“ – khg

Þessir nemendur í Háskólanum í Reykjavík gátu með góðri samvisku setið af sér leiðindaveðrið sem gekk yfir höfuðborgarsvæðið í gær og lært
fyrir komandi próf, en gular og appelsínugular veðurviðvaranir voru í gangi fyrir næstum allt landið í gær. Fyrsta prófatímabil annarinnar í
háskólanum hefst í dag og stendur til 22. þessa mánaðar en þá þreyta þau, sem stunda nám í tólf vikna lotu námi, próf. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fundað í deilu
BÍ og SA í dag
K JARAMÁL Boðað hefur verið til
fundar hjá ríkissáttasemjara í dag
í deilu Blaðamannafélags Íslands
(BÍ) og Samtaka atvinnulífsins (SA).
Verður þetta fyrsti fundur deiluaðila í tvær vikur.
Fyrsta vinnustöðvun blaðamanna var síðastliðinn föstudag
þegar blaðamenn á vefmiðlum,
ljósmyndarar og myndatökumenn
lögðu niður störf á milli klukkan 10
og 14. Vinnustöðvunin var sú fyrsta
af fjórum sem félagsmenn BÍ samþykktu í síðustu viku.
Næsta vinnustöðvun á vefmiðlum er boðuð næsta föstudag í átta
klukkustundir milli klukkan 10 og
18 og sú þriðja er boðuð föstudaginn 22. nóvember í tólf tíma. Náist
svo ekki samningar fyrir fimmtudaginn 28. nóvember munu blaðamenn á prentmiðlum leggja niður
störf þann daginn. - ókp
Blaðamenn og ljósmyndarar á ritstjórn
Fréttablaðsins eru félagar í Blaðamannafélagi Íslands.

Kosning
31. okt — 14. nóv

hverﬁdmitt.is

Verulega hugsi yfir
seinagangi kerfisins

Frumkvöðull að baki fyrirhugaðri byggingu ALDIN Biodome við Stekkjarbakka segist hugsi yfir þeim tíma sem ferlið hefur tekið hjá borginni. Hvorki
hafi verið gerðar alvarlegar athugasemdir við ferlið né samræmi við skipulag.
REYKJAVÍK Deiliskipulag Elliðaárdals norðan Stekkjarbakka var
samþykkt í borgarráði í júlí í síðastliðinn, eftir nokkurra ára þróunarferli. Breytingar á orðalagi í skilmálum skipulagsins vegna ábendinga
Skipulagsstofnunar voru samþykktar í skipulagsráði 31. október.
Skipulagið var svo samþykkt aftur í
borgarráði á fimmtudag.
Hjördís Sigurðardóttir, frumkvöðullinn að baki verkefninu, er
verulega hugsi yfir þeim tíma sem
ferlið hefur tekið. „Ekki voru gerðar
neinar alvarlegar athugasemdir
hvorki við ferlið eða samræmi við
aðalskipulag,“ segir Hjördís. „Vegna
þess að minnihlutinn var á móti
í borgarráði þá þarf þetta að fara
fyrir borgarstjórn.“ Næsti fundur
borgarstjórnar er á þriðjudaginn
eftir tvær vikur.
Hjördís hefur verið með verkefnið í skipulagsferli hjá borginni í um
þrjú ár. Hún segir þetta seinvirkt
þó að hún hafi fullan skilning á að
vanda þurfi til verka og fara þurfi í
samráð við íbúa og hagsmunaaðila.
„Þetta kerfi er alveg rosalega seinvirkt. Þeir sem vilja tefja verkefni,
hvort sem það er af pólitískum
ástæðum eða vegna einhverra annarra hvata, geta bara gert það með
því að vera alltaf á móti.“
Verkefnið sem um ræðir á sér
engar eiginlegar fyrirmyndir í
heiminum. „Ég fæ hugmyndina í
námi í Hollandi fyrir sjö árum. Þá
tók ég eftir því hversu eftir á við
erum þegar kemur að grænni hugmyndafræði,“ segir Hjördís.
Um er að ræða 4.500 fermetra
niðurgrafnar gróðurhvelf ingar
þar sem verður fjölbreytt vistkerfi
sem býður upp á nærandi upplifun,
ræktunar- og verslunarrými, græna

Arkitektastofan sem hannaði Gardens by the Sea í Singapore, sem er öllu
stærra í sniðum, kemur að verkefni ALDIN Biodome. NORDICPHOTOS/GETTY

Ég fæ hugmyndina í
námi í Hollandi
fyrir sjö árum. Þá tók ég
eftir því hversu eftir á við
erum þegar kemur að
grænni hygmyndafræði.
Hjördís Sigurðardóttir, frumkvöðull

vinnuaðstöðu, aðstöðu fyrir jóga og
fleira.
„Ég er búin að standa í þessu í rúm
fjögur ár núna og mitt aðalverkefni
hefur verið að útskýra hvað þetta er,
því það er hvergi til neitt nákvæmlega eins. Í stuttu máli erum við að
þróa innvið fyrir borgir framtíðarinnar og gefa Reykjavík tækifæri til
að vera með ‚pilot útgáfuna‘ sem nú
þegar hefur fengið heimsathygli.“

Það kostar rúmlega 4,5 milljarða
að klára verkefnið. Hjálmar Sveinsson, sem var formaður umhverfisog skipulagsráðs þegar verkefnið
fór af stað, segir borgina ekki hafa
spurt hverjir kæmu að fjármögnun
verkefnisins. „Það er iðulega ekki
spurt um nafn og nafnnúmer, það er
bara tekin afstaða til verkefnisins.
Það er ljóst hver er talsmaður verkefnisins,“ segir Hjálmar.
Hjördís segir fjársterka aðila sýna
verkefninu áhuga. „Þetta er einkaframtak. Helminginn fáum við að
láni, svo erum við í viðræðum við
mjög fjársterka aðila sem hafa sýnt
verkefninu áhuga,“ segir Hjördís.
Meðal samstarfsaðila er breska
arkitektastofan WilkinsonEyre
sem teiknar bygginguna og hannaði
meðal annars Gardens by the Bay í
Singapore. arib@frettabladid.is
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Rökrætt um
stjórnarskrá
Um 300 manns frá öllu landinu mættu á rökræðu
fund um endurskoðun stjórnarskrárinnar í Laugar
dalshöll um helgina. Að sögn þátttakenda gekk
fundurinn vel og voru umræðurnar afar fróðlegar.
Anton Brink ljósmyndari festi fundinn á filmu.

LEXUS RX
450 h Í NÝRRI
ÚTFÆRSLU

HYBRID

Lexus RX 450h er lipur og eyðslugrannur
fjórhjóladrifinn sportjeppi þar sem allt er fyrsta
flokks. Útlitið er einstakt, enda hönnunin og hugmyndafræðin sótt í japanska handverkssögu.
Þráðlaust japanskt handverk

RX 450 h SP ORTJ E P P I ——— F R Á 1 1 .95 0.0 0 0 K R

Lexus-Ísland
Kauptúni 6, Garðabæ — lexus.is
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Þetta var mjög
skemmtilegt og
gekk miklu betur en ég
þorði að vona. Þetta var
bæði mjög skemmtilegt og
fróðlegt og í rauninni
athyglisverð tilraun. Viðhorf mín til málanna breyttust þannig lagað ekki en ég
varð víðsýnni með því að
skoða fleiri fleti á
þessum málum.

Ég er búin að vera
rosalega ánægð og
þetta er búið að ganga
rosalega vel. Á mínu borði
eru búnar að vera virkilega
skemmtilegar umræður og
allir mjög málglaðir um þau
efni sem er búið að vera að
tala um. Ég held að þetta
hafi verið mjög gagnlegt og
þátttakendur töluðu um það
sjálf. Þau töluðu líka um það
að skoðanir þeirra hafi
breyst með því að tala um
þessi efni svona innilega í
meira en klukkutíma hvert.
Sumir á borðinu töluðu um
það sérstaklega að þau
hefðu skipt um skoðun og
það verður gaman að sjá það
undir lokin þegar
það verður
búið að fara
yfir þetta.

Ragnar
Pétursson

Mér fannst þetta
ganga mjög vel og
þetta var ofsalega áhugavert. Við höfðum mjög
góðan umræðustjóra sem
hélt okkur við efnið og
umræðan var auðveld, við
lentum aldrei í erfiðleikum
af því að við fengum öll að
tjá okkur, það var passað
upp á það að við héldum
okkur við efnið. Ég er margs
fróðari eftir þessa tvo daga,
það kom manni á óvart að
þó að maður teldi sig vera
ágætlega upplýstan voru
mörg atriði sem komu
manni á óvart. Það voru
margir rosalega flottir
einstaklingar hérna sem
höfðu vit á því sem þeir voru
að segja. Ég er mikið meira
upplýst heldur en þegar ég
kom þannig að
viðhorfið
hefur breyst.
Magdalena Lára
Gestsdóttir

Mér fannst þetta
ganga mjög vel og
þetta var bæði mjög gott
framtak og sniðugt fyrirkomulag, ég bara vona að
þetta verði gert aftur. Maður
lærir alltaf eitthvað nýtt það
er alltaf svoleiðis en viðhorf
mín til þessara mála breyttust í rauninni
ekkert.
Þóra
Magnúsdóttir

MÁNUDAGUR

Ólöf Júlíusdóttir
umræðustjóri

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sleit fundinum í Laugardalshöll með ávarpi þar sem hún þakkaði þátttakendum fyrir að gefa tíma sinn í verkefnið og sagðist spennt fyrir niðurstöðum fundarins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hundruð Íslendinga
rökræddu stjórnarskrá
Um þrjú hundruð manns komu saman í Laugardalshöll um helgina þar sem
fram fór rökræðufundur um endurskoðun stjórnarskrárinnar. Á fundinum
voru rædd afmörkuð atriði stjórnarskrárinnar og voru þátttakendur ánægðir.
STJÓRNARSKRÁ Rökræðufundur um
endurskoðun stjórnarskrárinnar
fór fram í Laugardalshöll um helgina. Um 300 manns af öllu landinu
tóku þátt í fundinum sem er hluti
af almenningssamráði um endurskoðun stjórnarskrárinnar. Þátttakendur voru valdir úr hópi þeirra
sem svöruðu viðhorfskönnun sem
lögð var fyrir síðastliðið sumar, sú
könnun byggði á slembiúrtaki.
Þátttakendum rökræðufundarins var skipt í hópa þar sem rædd
voru afmörkuð atriði, svo sem
ákvæði um embætti forseta Íslands,
breytingar á stjórnarskrá, kjördæmaskiptingu, alþjóðasamstarf
og þjóðaratkvæðagreiðslur.
Að loknum umræðum um hvert
atriði gafst þátttakendum færi á því
að ræða við sérfræðing um efnið
í pallborðsumræðum. Viðhorfskönnun fór fram bæði í upphafi

Um 300 manns frá öllu
landinu tóku þátt í fundinum sem er hluti af almenningssamráði um endurskoðun stjórnarskrárinnar

og lok fundar þar sem kannað var
hvort breytingar á viðhorfum þátttakenda hefðu átt sér stað með því
að skoða, rýna og ræða málefnin.
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sleit fundinum með ræðu þar
sem hún þakkaði þátttakendum
fyrir að gefa tíma sinn í verkefnið.
Hún sagðist einnig hafa trú á því að

niðurstaða fundarins myndi veita
Alþingi leiðsögn og skýrari sýn í
breytingum á stjórnarskránni.
Í samtali við Fréttablaðið sagðist
Katrín ánægð með þátttökuna á
fundinum og að forvitnilegt væri
að sjá hvort viðhorf þátttakenda
til málefnanna hefðu breyst. „Ég
er mjög spennt að sjá hvort fólk
hafi skipt um skoðun því að þetta
er auðvitað fólk sem greinir frá
afstöðu sinni í upphafi fundar og
svo aftur í lokin,“ segir Katrín.
„Það er líka spennandi að sjá
hvort þessi aðferðafræði verði nýtt
við önnur mál af því að ég held
að þetta sýni að það sé hægt að fá
slembivalinn hóp til að taka þátt
í slíkum umræðum og fá þannig
tækifæri til þess að tala um málin í
ólíkum hópum,“ segir Katrín. birnadrofn@frettabladid.is

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

Hvort þetta gekk vel
eða ekki fer eftir því
hvort það hafi átt að vera einhverjar niðurstöður af
umræðunum eða ekki, þær
voru engar að mér vitandi.
Mín viðhorf breyttust ekki
sérstaklega mikið en þó að
einhverju leyti, það var mjög
gagnlegt að eiga samtal um
þessi atriði. Við hins vegar
höfðum ekkert dagskrárvald
og réðum því með engu móti
hvað rætt var svo maður
setur spurningarmerki við
þennan fund, hvað hann á að
fyrirstilla og fyrir hvern.
Rannsóknargildið er jú
eitthvað en maður spyr sig
hvað stjórnarráðið er að gera
með þessum fundi vegna
þess að hann er ekki lýðræðislegur. Það er jú slembiúrtak en hérna er meirihlutinn karlmenn komnir yfir
miðjan aldur, töluvert minna
af konum, engir Íslendingar
af erlendum uppruna sem ég
hef séð allavega, þannig að
þetta er ekki beint
þverskurður
þjóðarinnar.
Sindri Freyr
Steinsson

jeep.is

ÖRFÁIR
SÝNINGARBÍLAR
Á FRÁBÆRU
VERÐI
JEEP® RENEGADE LIMITED - Verð á sýningarbíl: 4.990.000 kr.
JEEP® RENEGADE TRAILHAWK - Verð á sýningarbíl: 5.490.000 kr.

JEEP® CHEROKEE LONGITUDE LUXURY - Verð á sýningarbíl: 7.490.000 kr.
JEEP® CHEROKEE LONGITUDE LUXURY - Verð á sýningarbíl: 7.990.000 kr.
JEEP® CHEROKEE LIMITED - Verð á sýningarbíl: 8.790.000 kr.

UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
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SINGLES DAY

EAMES LOUNGE CHAIR

FYRIR ÞIG
Hægindastóllinn sem sameinar fágaða hönnun
og þægindi býðst nú á frábæru verði, þökk sé
hagstæðum samningum við framleiðandann.
Verð frá 695.000.- kr.

Charles & Ray Eames, 1956

Opið virka daga 8:00–18:00

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

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.is

Húsgögn
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Frumvarpið gangi gegn
ákvæðum stjórnarskrár
LAXVEIÐI Veiðifélagið Strengur, sem
er að stærstum hluta í eigu breska
auðkýfingsins Jims Ratcliffe, gerir
alvarlegar athugasemdir við frumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um lax- og silungsveiði.
Frumvarpið sem nú er til meðferðar hjá at v innuveganef nd
þingsins gengur meðal annars út á
að bæta minnihlutavernd í veiðifélögum. Er þar lagt til að sami aðili
eða tengdir aðilar geti ekki farið
með meira en 30 prósent atkvæða í
veiðifélagi.
Þar sem tvo þriðju hluta atkvæðisbærra félagsmanna þurfi til að samþykktir séu löglega gerðar eða þeim
breytt, sé tryggt að enginn einn aðili
geti staðið í vegi fyrir breytingum.
Í umsögn sem Strengur hefur
sent atvinnuveganefnd segir að
verði ákvæðið að lögum muni það
skerða verulega hagsmuni félagsins
sem og móðurfélagsins Halicilla. Að
mati félagsins standast umræddar
breytingar hvorki stjórnarskrá né
alþjóðlegar skuldbindingar íslenska
ríkisins.
Með því að takmarka atkvæðarétt
sé ekki verið að vernda rétt minnihluta heldur skapa aðstæður þar
sem minnihlutaeigendur gætu ráðið

Að mati félagsins
standast umræddar breytingar hvorki stjórnarskrá né
alþjóðlegar skuldbindingar
íslenska ríkisins.

yfir veiðifélagi. Ljóst sé að ráðherra
sé ekki að gæta meðalhófs með þessum tillögum. Breytingarnar muni
bitna á örfáum aðilum og mögulega
aðeins Streng. Ástæða sé til að ætla
að þjóðerni hafi áhrif á gildissvið
frumvarpsins.
Landssamband veiðifélaga segir
í sinni umsögn að vissulega kunni
að vera teikn á lofti um að jarðakaup séu vaxandi vandamál. Hins
vegar þurfi að greina umfang hins
meinta vanda og hvort hægt sé
að tryggja vernd minnihluta með
öðrum leiðum. Sambandið leggst
því að svo stöddu gegn umræddum
breytingum.
Þá kemur fram gagnrýni, bæði í
umsögn Strengs og í umsögn Landssambands veiðifélaga, á samráðsleysi við gerð frumvarpsins. – sar

Ummæli aðkeypts mannauðsráðgjafa um starfsmenn vinnuvéladeildar ollu mikilli reiði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kvartendur skikkaðir
í tíma til sálfræðings

Starfsmenn Vinnueftirlitsins sem kvörtuðu undan framkomu starfandi
mannauðsstjóra voru skikkaðir til að sækja tíma hjá sálfræðingi af hálfu
stofnunarinnar. Þá var þeim eindregið ráðlagt að draga kvörtunina til baka.

KYNNING EVRÓPSKA NÝSKÖPUNARRÁÐSINS

NÝSKÖPUNARSTYRKIR
EVRÓPUSAMBANDSINS
ÞRIÐJUDAGINN 12. NÓVEMBER
KL. 9.00-11.30 Á HÓTEL SÖGU
MORGUNKAFFI KL. 8.30

Evrópska nýsköpunarráðið kynnir starfsemi sína
og möguleika á nýsköpunarstyrkjum og öðrum
fjármögnunartækifærum fyrir framsækin íslensk
fyrirtæki á opnum fundi á Hótel Sögu á morgun,
þriðjudag.
Meðal frummælenda verða Lilja Dögg Alfreðsdóttir,
mennta- og menningarmálaráðherra, Signe Ratso,
varasviðsstjóri rannsókna- og nýsköpunar hjá ESB
og Hallgrímur Jónasson, forstöðumaður Rannís.
Einnig munu íslenskir styrkþegar, Nox Medical, DT
Equipment og Saga Natura, lýsa reynslu sinni af þessu
samstarfi.
Öll velkomin - vinsamlegast skráið þátttöku á www.rannis.is

Sendinefnd ESB
á Íslandi

STJÓRNSÝSLA Eins og greint hefur
verið frá í Fréttablaðinu að undanförnu hefur mikil óánægja kraumað
meðal starfsmanna Vinnueftirlitsins. Starfsandi er mjög slæmur og
telja margir starfsmenn að stjórnendur komi illa fram við annað
starfsfólk. Þannig var niðurstaða
nýlegrar könnunar meðal starfsmanna að fjórði hver starfsmaður
taldi sig hafa orðið fyrir einelti í
starfi.
Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, forstjóri stofnunarinnar, gekkst
við þessum vandamálum í svörum
til Fréttablaðsins en sagði að hluti
af vandamálinu væri að stofnunin
væri að gangast undir umfangsmiklar skipulagsbreytingar sem
ekki allir væru sáttir með. Þá hefðu
stjórnendur gripið til margs konar
aðgerða til þess að lægja öldurnar.
Meðal annars ef lt viðbragðsáætlanir vegna eineltistilvika, samið
við sálfræðistofu um að starfsmenn
gætu leitað þangað, skipulagt samskiptavinnustofu og samþykkt nýja
mannauðsáætlun.
Eitt atvik sem hefur dregið dilk
á eftir sér var þegar mannauðsráðgjafi og einn eigenda almannatengslafyrirtækisins Attentus var
látinn víkja eftir að trúnaðarmenn
starfsmanna höfðu kvartað undan

Starfsandinn er mjög
slæmur og telja margir
starfsmenn að stjórnendur
komi illa fram við annað
starfsfólk.

framkomu ráðgjafans. Vinnueftirlitið hefur keypt þjónustu frá
Attentus varðandi mannauðsmál
stofnunarinnar.
Hin umdeildu ummæli eiga að
hafa fallið þegar trúnaðarmaður
starfsmanna vinnuvéladeildar
stofnunarinnar sagði ráðgjafanum
að margir starfsmenn væru að íhuga
að hætta störfum vegna óánægju
með kaup og kjör og ekki síður
starfsanda innan Vinnueftirlitsins.
Þá á ráðgjafinn að hafa sagst ekki
hafa neinar áhyggjur af stöðu mála
enda fengju þessi starfsmenn aldrei
aðra vinnu.
Ummælin vöktu mikla reiði
meðal starfsmanna og var ekki á
bætandi enda hafði mikil ónægja
kraumað meðal starfsmanna um
nokkurt skeið. Fjórir trúnaðarmenn meðal starfsmanna skrifuðu
að endingu bréf til forstjóra Vinnu-

eftirlitsins, félagsmálaráðherra,
Attentus og stéttarfélaga þar sem
ummælunum var mótmælt og farið
fram á að mannauðsráðgjafinn
myndi víkja úr embætti sínu. Það
varð að lokum niðurstaðan og nýr
mannauðsráðgjafi frá Attentus tók
við hlutverkinu.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins ollu mótmæli starfsmanna
mikilli gremju hjá stjórnendum
Vinnueftirlitsins sem í kjölfarið
beittu þá þrýstingi um að draga
þau til baka. Voru starfsmennirnir
skikkaðir til þess að sækja tíma hjá
sálfræðingum Streituskólans að
frumkvæði Vinnueftirlitsins.
Meðal annars hefur Fréttablaðið
undir höndum drög að bréfi sem
utanaðkomandi sálfræðingar skrifuðu fyrir hönd starfsmannanna. Í
bréfinu voru mótmælin dregin til
baka sem og krafan um að mannauðsstjórinn viki. Var það tillaga
sálfræðinganna að starfsmennirnir
myndu skrifa undir bréfið og senda
það áfram sömu leið og fyrra bréf.
Kemur fram að mikilvægt væri að
mati sálfræðinganna að fyrra bréf
yrði dregið til baka enda gæti það
orsakað bótaskyldu auk þess málið
yrði notað síðar meir gegn trúnaðarráði Vinnueftirlitsins.
bjornth@frettabladid.is

Stjórnarmaður í SFS dæmdur fyrir
skattalagabrot og peningaþvætti
DÓMSMÁL Ólafur Rögnvaldsson,
framkvæmdastjóri Hraðfrystihúss Hellissands, var á dögunum
dæmdur í Héraðsdómi Vesturlands
í 10 mánaða skilorðsbundið fangelsi
fyrir meiri háttar brot gegn bókhaldslögum, meiri háttar skattalagabrot og peningaþvætti.
Þá er Ólafi, sem er einnig stjórnarmaður í Samtökum fyrirtækja
í sjávarútvegi (SFS), gert að greiða
rúmlega 36 milljóna króna sekt í
ríkissjóð en hann játaði brot sín
skýlaust fyrir dómi.
Samk væmt dóminum rangfærði Ólafur bókhald hraðfrystihússins með því að gefa út ranga
kreditreikninga á hendur félaginu
Sæmark-Sjávarafurðir í þeim tilgangi að taka fjármuni í eigin þágu.

Með brotunum komst
Ólafur hjá því að greiða
tekjuskatt og útsvar að
fjárhæð tæplega 21 milljón
króna.

Á árunum 2013-2015 skilaði
Ólafur röngum skattframtölum þar
sem tekjur hans voru vantaldar um
tæpar 45 milljónir.
Komu þær tekjur bæði frá Hraðfrystihúsi Hellissands og SæmarkiSjávarafurðum. Þar að auki var

hann dæmdur fyrir notkun á
erlendu kreditkorti sem greitt
var með fjármunum frá Sigurði
Gísla Björnssyni, forsvarsmanni
Sæmarks.
Alls komst Ólafur hjá því að
greiða tekjuskatt og útsvar sem
nemur tæpri 21 milljón króna. Með
því að nýta sér þá fjármuni var
hann dæmdur fyrir peningaþvætti.
Fram kemur í dóminum að Ólafur
hafi ekki áður sætt refsingu og játning hans er metin honum til málsbóta við ákvörðun refsingar.
Ólafur hefur þegar endurgreitt
vangreiddan tekjuskatt en hefur
samkvæmt dóminum fjórar vikur
til að greiða sektina. Verjandi Ólafs
afsalaði sér þóknun vegna starfa
sinna. – sar
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Engin skýr niðurstaða
þingkosninga á Spáni
Grunnlýsing vegna
útgáfuramma víxla
og skuldabréfa
Landsbankans hf.

Landsbankinn hf., kt. 471008-0280, Austurstræti
11, 155 Reykjavík, hefur birt grunnlýsingu
(e. Base Prospectus) undir heitinu Debt Issuance
Programme vegna víxla og skuldabréfa sem
útgefin eru af Landsbankanum hf.
Grunnlýsingin er á ensku og er birt á rafrænu
formi á vef Landsbankans hf., www.landsbankinn.
is/fjarfestar/fjarmognun. Útprentuð eintök
af grunnlýsingunni má einnig nálgast hjá
Landsbankanum hf., Austurstræti 11,
155 Reykjavík.
Reykjavík, 11. nóvember 2019.

Landsbankinn • landsbankinn.is • 410 4000
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Þingkosningar fóru fram á Spáni í gær en síðast var kosið í apríl. Ekki er útlit
fyrir að takist að mynda stöðuga ríkisstjórn. Sósíalistaflokkurinn er áfram
stærsti flokkurinn en hægriöfgaflokkurinn VOX bætti miklu fylgi við sig.
SPÁNN Allt stefndi í að Sósíalistaf lokkurinn fengi f lest atkvæði í
þingkosningunum á Spáni í gær.
Flokkurinn, sem hefur leitt minnihlutastjórn frá því í fyrrasumar, var
þó töluvert frá því að ná meirihluta í
neðri deild spænska þingsins.
Þegar um 67 prósent atkvæða
höfðu verið talin í gærkvöldi stefndi
í að Sósíalistar fengju 123 þingsæti
af 350 sem er óbreyttur fjöldi frá
síðustu kosningum. Kosningarnar
í gær eru aðrar kosningarnar á árinu
en síðast var kosið í apríl.
Illa hefur gengið að mynda stöðugar ríkisstjórnir á Spáni frá því
að fjármálakrísan reið yfir landið.
Verði úrslit kosninganna í takti við
fyrstu tölur er ólíklegt að sú staða
breytist í bráð að mati stjórnmálagreinenda.
Kosningaþátttaka var tæp 70 prósent sem er um sex prósentustigum
minna en í apríl.
Lýðf lokkurinn, sem er hægriflokkur, var með næstflest þingsæti
eða 84 sem er 18 sætum fleira en í
apríl. Hægri öfgaf lokkurinn VOX
var með tæp 14 prósent atkvæða og
52 þingsæti sem er 28 sætum meira
en í apríl.
Vinstrif lokkurinn Podemeos
tapaði hins vegar nokkru fylgi og
var með 34 þingsæti sem er 8 sætum
minna en í síðustu kosningum. Sá
f lokkur sem tapaði mestu er þó
Borgaraf lokkurinn, eða Ciudadanos, en það stefndi í að f lokkurinn fengi tíu þingsæti en síðast fékk
hann 57. Flokkurinn er frjálslyndur
og er hlynntur Evrópusamstarfi.

Pedro Sanchez, forsætisráðherra og leiðtogi Sósíalista, sést hér á kjörstað í
gær ásamt eiginkonu sinni, Mariu Begonu Gomez. NORDICPHOTOS/GETTY

Þessar tölur eru í nokkru samræmi við útgönguspár sem þó gerðu
ráð fyrir að VOX fengi f leiri þingsæti. Flokkurinn bauð í fyrsta sinn
fram í kosningunum í apríl og varð
þá fyrsti hægriöfgaflokkurinn til að
vinna meira en eitt þingsæti frá því
að lýðræði var endurreist á Spáni í
lok áttunda áratugarins.
Jorge Galido, virtur pistlahöfundur dagblaðsins El País, sagði að þessi
úrslit þýddu að Spánn væri ekki

lengur undantekningin í Evrópu
þar sem hægriöfgaf lokkar næðu
ekki fótfestu. Fylgið við VOX væri
sambærilegt við það sem hægriöfgaflokkar fengju í Austurríki og
í Hollandi.
Kosningarnar í gær voru haldnar
þar sem fráfarandi þingi tókst ekki
að mynda starf hæfa ríkisstjórn í
tíma. Um var að ræða fjórðu þingkosningarnar frá því í desember
2015. sighvatur@frettabladid.is

ára afmælishátíð Spítalans okkar
Þriðjudaginn 12. nóvember 2019 kl. 15-17
á Icelandair Hótel Natura

UPPBYGGING LANDSPÍTALA:
Menntun, vísindi og nýsköpun í heilbrigðisþjónustu

Dagskrá:
Kl. 15.00
Setning – Þorkell Sigurlaugsson, varaformaður Spítalans okkar
Kl. 15.10 – 15.25
„Þörfin kallar hærra með hverju árinu“ Áhrif kvenna á stofnun Landspítala
– Anna Stefánsdóttir, formaður Spítalans okkar
15.25 – 15.45
Nýtt þjóðarsjúkrahús – framþróun heilbrigðisþjónustu
– Alma Möller, landlæknir
Tónlist – Blásarakvintett Skólahljómsveitar Grafarvogs

Evo Morales ræðir við blaðamenn um helgina. NORDICPHOTOS/GETTY
Anna

Alma

16.00- 16.20
Vísindi og menntun til framtíðar
– Sigríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítala
16.20- 16.50
Learnings and warnings from the boom of „digital health“ in Sweden
– Charlotta Tönsgaard, framkvæmdastjóri og stofnandi heilbrigðistæknisprotans
„Kind App“
16.50-17.00
Lokaorð
– Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra

Að málþinginu loknu er gestum boðnar léttar veitingar

Sigríður

Charlotta

Verið öll hjartanlega velkomin

Svandís

Evo Morales hefur lofað
nýjum forsetakosningum
BÓLIVÍA Evo Morales, forseti Bólivíu, samþykkti í gær að boðað yrði
til nýrra forsetakosninga í landinu.
Kosið var 20. október síðastliðinn
en Samtök Ameríkuríkja (OAS) sem
fylgdust með kosningunum lögðu
til að þær yrðu ógiltar sökum þess
að framkvæmdin hafi ekki verið í
lagi.
Morales var lýstur sigurvegari
þeirra kosninga með um 47 prósent
atkvæða en andstæðingur hans,
Carlos Mesa, var sagður hafa fengið
36,5 prósent. Til þess að knýja fram
aðra umferð þurfti munur efstu
frambjóðenda að vera innan við tíu
prósentustig.
Morales sagði í gær að þeir sem
bæru ábyrgð á framkvæmd kosninganna yrðu leystir frá störfum
og aðrir tækju við. Aðspurður vildi
hann ekki svara því hvort hann
hygðist bjóða sig fram á ný.
„Frambjóðendur eru aukaatriði,

Mikil ólga hefur verið í
landinu frá því að kosningarnar fóru fram.

það mikilvægasta er að koma á friði
í Bólivíu,“ sagði forsetinn. Mikil
ólga hefur verið í landinu frá því að
kosningarnar fóru fram en miklar
tafir urðu á því að úrslit yrðu birt.
Luis Fernando Camacho, sem leitt
hefur borgaraleg mótmæli gegn
Morales, fagnaði niðurstöðunni.
Hann sagði á fundi með stuðningsmönnum sínum að orrusta hefði
unnist en lengri tíma tæki að koma
hlutunum í lag. Þá ítrekaði hann
kröfur um afsögn Morales.
Morales hefur verið forseti Bólivíu frá árinu 2006 þegar hann varð
fyrsti forseti landsins úr röðum
frumbyggja . – sar
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Allt úrvalið er í Smáralind, Garðabæ, Kringlu og Skeifu, minna úrval í öðrum verslunum.

RAFTÆKJUM

AÐEINS Í DAG
Mánudaginn 11. nóvember

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

SKOÐUN
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Tvær stjörnur
Jón
Þórisson

jon@frettabladid.is

Einmanaleikinn er því
dauðans
alvara og við
honum þarf
að bregðast
með fjölbreyttum
hætti.
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Halldór

E

in vinsælasta íslenska dægurlagaperlan er
Tvær stjörnur. Megas semur lag og texta.
Þar er á angurværan hátt fjallað um söknuð
eftir liðnum tíma. Texti lagsins ber einnig með sér sérkennilega einmanakennd
og depurð sem ekki fer fram hjá þeim sem
leggur við hlustir. Í Fréttablaðinu var einmanaleikinn
nýlega til umfjöllunar. Meðal þess sem þar kemur fram
er að einmanaleiki, félagsleg einangrun og skortur á
félagslegum tengslum hefur ekki aðeins neikvæð áhrif
á andlega heilsu, heldur enn verri á líkamlega heilsu,
jafnvel verri en reykingar hafa, svo dæmi sé tekið.
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sálfræðingur og
sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá Embætti landlæknis,
segir í umfjölluninni fremur nýtt af nálinni hérlendis
að líta á einmanaleikann sem sérstakan áhættuþátt
varðandi heilsufar. Fram hefur komið í könnun embættisins að í heild finni níu prósent landsmanna oft eða
mjög oft fyrir einmanaleika.
Þá hafi komið á óvart að þegar landlæknir hóf að
mæla einmanaleika, reyndist yngsti hópur fullorðinna
mest einmana, og ungir karlar umfram ungar konur.
Fremur hafi verið búist við að elsti hluti landsmanna
væri í þeim hópi, þar væru margir hættir þátttöku á
vinnumarkaði, búnir að missa maka sinn og því hættara við að einmanakennd knýi dyra.
Þegar vel er að gáð er þetta í samræmi við það sem
meðal annars hefur komið fram um fjölda þeirra sem
valda sér sjálfsskaða eða þeirra sem taka eigið líf hér á
landi. Þar eru ungir karlmenn taldir vera í hvað mestri
hættu.
Einmanaleikinn er því dauðans alvara og við honum
þarf að bregðast með fjölbreyttum hætti. Hver og einn
getur auðvitað tekið til sinna ráða og tamið sér venjur
sem forða því að verða einmana. En einnig þarf að setja
viðbrögð við einmanaleika á dagskrá almennt.
Í stjórnartíð Theresu May var í Bretlandi sérstakt
ráðuneyti sett á fót í þessu skyni. Verkefni þess er að
vinna gegn einmanaleika, ráðuneyti einmanaleikans.
Þar í landi var talin þörf á þessu þar sem meira en níu
milljónum manna, eða 14 prósentum landsmanna,
fannst þeir alltaf eða oft einmana. Reiknað var út að
það kostaði breskt atvinnulíf 3,5 milljarða punda
árlega. Þá hefur fyrrverandi landlæknir Bandaríkjanna
látið frá sér fara að einmanaleikinn sé vaxandi heilbrigðisfaraldur og að rannsóknir sýni að hann geti
haft áhrif til styttingar ævinnar, á borð við að reykja 15
sígarettur daglega.
Í greininni Nýir miðlar og lýðræðið, sem birtist á
vef Stjórnarráðsins í fyrra, fjallar Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra um tengsl fólks á tímum snjalltækja
og netsins. Þar varpar hún fram spurningum um hvort
stórauknir möguleikar þessara hjálpartækja séu í
reynd að auka á félagsleg samskipti fólks. „Áttu vini
ef besti vinur þinn er bara alias á netinu sem þú hefur
aldrei séð?“ Þetta er verðugt umhugsunarefni. Hvort
rétt sé að setja ráðuneyti einmanaleikans á fót hérlendis skal ósagt látið. En við blasir að gefa þarf þessum
áhættuþætti stóraukinn gaum.
Við megum engan missa.
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Samtals
Bónus Bolognese Kjötsósa, 1 kg, 998 kr.
Hatting Hvítlauksbrauð, 3 stk., 298 kr.
Barilla Spaghetti, 1 kg, 259 kr.

1.555 kr.
EKKERT

BRUDL

Frá degi til dags
Þessi vesæla þjóð
Ritstjóri Bændablaðsins, Hörður
Kristjánsson, er stóryrtur líkt og
áður þegar hann gefur bændum
hina pólitísku línu. „Í eigin vesöld hefur þjóðin á tímum glatað
eigin tilverugrunni í hendur
erlends valds sem sá tækifæri
til að efnast á kostnað þessarar
ósjálfbjarga örþjóðar,“ segir
meðal annars í leiðara blaðsins.
Hann segir að stanslaust sé
vaðið yfir þjóðina á skítugum
bomsum manna sem nýtt hafa
sér einfeldni og eymd annarra
um heimsbyggðina. Íslendingar
geti hér engu öðru kennt um en
eigin heimsku. Róa sig aðeins,
gæti einhver hugsað.
Upplýst umræða
Heimssýn vakti í gær athygli á
myndböndum sem stjórnarráðið hefur látið framleiða um
EES-samninginn. Það sé vægast
sagt undarlegt að stjórnvöld
borgi fyrir slíkt efni þar sem
samningurinn sé sýndur í mjög
jákvæðu ljósi. Þá er það gagnrýnt
að myndböndunum sé ætlað að
ná til þeirra sem síður þekkja til
og hvatt til upplýstrar umræðu
um kosti og galla EES. Forsvarsmönnum Heimssýnar til upplýsingar má benda á að stuðningur
við þeirra helstu mál er einmitt
mestur hjá þeim minnst menntuðu. Þá var víst nýlega skrifuð
skýrsla um EES af fyrrverandi
ráðherra Sjálfstæðisflokksins.
Það mætti kannski ræða hana.
sighvatur@frettabladid.is

Hræddir ráðamenn

G
Oddný
Harðardóttir
þingflokksformaður Samfylkingarinnar

Ég kalla eftir
forystu
óhræddra
ráðamanna
sem undirbýr
fólk og
fyrirtæki til
að takast á
við nauðsynlegar breytingar.

reta Thunberg skaut föstum skotum á Norðurlöndin um leið og hún afþakkaði umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs á dögunum. Hún
sagði að lítið lægi á bak við orðagjálfur Norðurlandanna í umhverfismálum. Það skorti hins vegar
ekkert á að Norðurlöndin gorti yfir því sem þau þó
gera. Það skorti ekki falleg orð.
Þetta er einmitt tilfinningin sem ég fæ þegar
íslenskir ráðamenn tala um aðgerðir sínar. „Aldrei
hefur nokkur ríkisstjórn lagt eins mikið til loftslagsmála“ segja þau – eins og það séu fréttir til að hrópa
húrra fyrir. Það væru hins vegar fréttir ef ríkisstjórnin
hefði ekki lagt meira en aðrar ríkisstjórnir til þessara
mála.
Og losun gróðurhúsalofttegunda hefur vaxið hér á
landi, ekki minnkað eins og til stóð. Staðreyndirnar
tala sínu máli og sýna að loftslagsmálin snúast ekki um
val um lífsstíl, heldur um lífið sjálft. Allir verða að vera
með og þess vegna þurfa stjórnvöld að vinna samhliða
að mannréttindum og auknum jöfnuði. Fólk sem nær
ekki endum saman um hver mánaðamót þolir ekki
frekari álögur.
Stjórnmálamenn geta gert málamiðlanir sín á milli
en þeir geta ekki gert málamiðlun við loftslagið, eins og
við vorum rækilega minnt á á þingi Norðurlandaráðs.
Hamfarahlýnun er staðreynd og veldur æ meiri skaða.
Stjórnmálamenn verða að vera óhræddir við að
leiða óumflýjanlegar samfélagsbreytingar. Mega ekki
vera svo hræddir við að kjósendur hafni þeim í næstu
kosningum að þeir þori ekki að leiða breytingarnar.
Það er meira í húfi en fylgi einstakra flokka.
Almenningur er tilbúinn til að leggja ýmislegt á sig
fyrir komandi kynslóðir en stjórnvöld þurfa að vísa
veginn með raunhæfum aðgerðum, þar sem almenningur hefur krefjandi en viðráðanlegt hlutverk. Sama á
við um fyrirtæki og stofnanir.
Ég kalla eftir forystu óhræddra ráðamanna sem
undirbýr fólk og fyrirtæki til að takast á við nauðsynlegar breytingar. Stjórnmálamenn sem byggja upp
samkennd og sátt um óumflýjanlegar breytingar og
neysluvenjur.
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Twitter. Þar skrifarðu það sem þú
vilt undir því nafni sem þú velur
þér. Þú ræður.
Vissulega er samneyti enn töluvert við annað fólk. Manneskjur
eru enn félagsverur. Fjölskyldur
deila ísskápum enn þá, bílum, jafnvel kvöldmáltíðum og hugsanlega
sjónvarpsáhorfi, svo eitthvað sé
nefnt. En þetta breytir ekki hinu:
Í hinu markaðsdrifna neyslusamfélagi 21. aldarinnar er einstaklingurinn guð.

Guðmundur
Steingrímsson

E

itt stærsta einkenni okkar
tíma er tilurð og uppgangur
einstaklingsins. Fyrir um tvö
hundruð árum voru einstaklingar
ekki svona merkilegir. Fólk tilheyrði hópum. Fólk var hluti af
fjölskyldu. Hún réði. Hún sá um
hlutina. Innan hennar hafði fólk
hlutverk. Fólk var tannhjól í vél.
Þetta, og margt annað, rekur hinn
merki höfundur Harari ágætlega
í bókinni Sapiens. Einstaklingar
eru í raun tiltölulega ný uppfinning. Mannréttindi eru það líka.
Í mannréttindum ýmiss konar
kristallast sú hugmynd að mannskepnur hafi viss réttindi og njóti
vissrar friðhelgi sem einstaklingar.
Allt fólk á að njóta frelsis. Vertu þú
sjálfur, gerðu það sem þú vilt eru
einkunnarorð okkar tíma. Fáum
er skipað af öðrum að verða eitthvað. Fólk lærir það sem það vill
læra. Það leitar sér atvinnu sem
hæfir sér. Kaupir sér föt eftir eigin
smekk. Velur sér mat. Hárgreiðslu.
Áhugamál. Maka. Nafn. Kyn.
Áður fyrr höfðu einstaklingar
engan sérstakan rétt. Ef þeir áttu
ekki eignir voru þeir hafðir til

vinnu eða sem fallbyssufóður í
stríðum. Að allt fólk skyldi vera
jafnt og njóta jafnra tækifæra
var fáheyrt. Um þá hugsun voru
gerðar magnaðar byltingar. Síðan
þá hefur þróunin verið á einn veg á
heimsvísu. Einstaklingurinn hefur
vaxið og dafnað. Einstaklingurinn
er grunneining samfélagsins.
Trúin á hann eru mögnuðustu trúarbrögð okkar tíma. Þjóðfélög sem
hafa gert tilraunir með eitthvað
annað form, eins og kommúnisma,
hafa farið þráðbeint á ruglið.

Þróun á fleygiferð
Þessi þróun hefur verið á fleygiferð. Á hverju ári sér maður
breytingar. Í minni bernsku var

einn sími á heimilinu. Hann notaði
fjölskyldan öll. Hann var sameign.
Unglingar börðust um símatíma.
Tilhugalíf á viðkvæmum táningsárum, með eldri systkini á heimilinu, var verulega vandasamt.
Núna er hver með sinn síma.
Meira að segja börn eru með
síma. Maður er í raun ekki til sem
manneskja nema maður eigi síma.
Síminn er framlenging á mér sem
einstaklingi. Hann er eins og þriðji
handleggurinn eða annar heili.
Sama er með margt annað. Enginn
stofnar núna fjölskyldutölvupóstfang, eins og faxaskjol@simnet.
is. Fátt er hallærislegra. Allir eiga
núna sitt eigið. Og líka reikning á
Instagram, Facebook, Snapchat og

Stærsti dagur ársins
Þessu er fagnað í dag. Í dag er
dagur einstæðinga, eða Singles´
Day. Hann byrjaði í Kína árið 1993
sem svar einstæðinga við Valentínusardeginum. Það er skiljanlegt
að slíkur dagur hafi orðið til. Sjálfsagt voru einstæðingar komnir
með gubbuna upp í háls yfir allri
sykursætu væmninni sem pörin
létu í ljós á degi ástarinnar. Atlotsorð eins og músímúsí, sykurpúði,
sætaskvís og hunang hafa skorið í
eyru einstæðinga eins og rakvélarblöð. Eitthvað varð að gera.
Úr varð þessi dagur. Hugmyndin
er að einstæðingar geri eitthvað skemmtilegt fyrir sjálfa
sig. Á undanförnum árum hefur
dagurinn þróast í það að vera
stærsti netverslunardagur ársins.
Keypt er dót fyrir einhverja 2.000
milljarðar eða svo.
Þetta er svolítið athyglisvert.
Af hverju þróaðist dagurinn yfir
í svona stóran verslunarviðburð?
Hér er dagur sem upphaflega var
efnt til af einstæðingum til að

fagna einstæðingsskap sínum.
Hver eru tengslin við það að kaupa
dót? Er sögnin í þessu sú að besta
skemmtun sem einstæðingar geti
gripið til í einveru sinni sé að vafra
einir um á netinu og kaupa einhvern fjárann?
Það er ekki beint uppbyggileg
pæling, svona ein og sér. Hins
vegar held ég að kjarni málsins
sé hér skammt undan. Það að
þessi tiltölulega nýi þemadagur
sé orðinn svona risastór og virðist
eiga jafnmikið pláss í vitundarlífi
nútímannsins og raun ber vitni
skýrist af því að hann er ekki
hugsaður sem dagur einstæðinga
í merkingu hjúskaparfyrirkomulaga. Hann er dagur einstaklingsins. Frá þeim sjónarhóli verður
mun auðveldara að skilja hvað
gengur hér á í hugmyndafræðilegum skilningi. Á þessum degi er
hinu þéttofna ástar- og hagsmunasambandi markaðar og einstaklinga fagnað. Fólk fer í tölvurnar
sínar, í símana sína, í ipadana sína
og verslar. Uppgangur einstaklinga og hið tiltölulega nýfengna
frelsi þeirra til að ákveða hvað
þeir vilja og til að kaupa nákvæmlega það sem þeim sýnist hverju
sinni (erótísk jóladagatöl með
kynlífsdóti eru til dæmis að verða
uppseld í ár) er auðvitað ekkert
annað en vélin, drifkrafturinn —
sá eini og sanni — sem knýr áfram
markaðinn. Þessi dagur ætti í raun
að flokkast undir trúarlegan viðburð. Einstaklingur vor, þú sem
ert á himnum og svo framvegis.
Amen.
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Dacia Duster 4x4

Vetrardekk fylgja
öllum Dacia Duster

Duster á sérverði

Dacia Duster II Comfort, beinskiptur, 1,5 L dísil, 4WD:
Media NAV leiðsögukerfi með Íslandskorti, 7"snertiskjár, 16" álfelgur,
21 cm veghæð, sex gírar, stillanlegt fjórhjóladrif, þokuljós, fjarlægðarskynjarar
að aftan, hraðastillir (Cruise Control). Sportjeppi sem er rómaður
fyrir áreiðanleika, sparneytni og ríkulegan staðalbúnað.

3.740.000 kr.

Verðlistaverð: 3.990.000 kr.

www.dacia.is
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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Líður eins og ég sé staddur í draumi
Arnar Davíð Jónsson
varð í gær fyrsti íslenski
keiluspilarinn til þess
að bera sigur úr býtum
á Evrópumótaröðinn
í keilu. Arnar Davíð
tryggði sér sigur á mótaröðinni með því að fara
með sigur af hólmi í
lokamótinu sem fram
fór í Álaborg en þangað
fór hann eftir frábæran
árangur í Kúveit.
KEILA Það er óhætt að segja að
síðustu dagar hafi verið viðburðaríkir hjá keiluspilaranum Arnari
Davíð Jónssyni. Arnar Davíð náði
frábærum árangri í Kúveit um síðustu helgi þar sem hann hafnaði í
öðru sæti bæði á Kuwait International Open, sem er hluti af bandarísku atvinnumannamótaröðinni,
sem og á móti í Heimstúrnum daginn eftir.
Strax í kjölfarið hélt Arnar
Davíð til Álaborgar þar sem hann
spilaði á lokamótinu í Evrópumótaröðinni. Þar gerði hann sér
lítið fyrir og vann það mót sem
tryggði honum sigur á Evrópumótaröðinni. Arnar Davíð er fyrsti
íslenski keiluspilarinn sem nær
þeim áfanga.
„Mér líður bara alveg frábærlega og það má í raun segja að ég
sé að bíða eftir því að einhver klípi
mig og veki mig úr þessum fallega
draumi. Ég ákvað að setja mér það
háleita markmið með þjálfara
mínum, Matthíasi Möller, þegar
ég flutti til Svíþjóðar og tók keiluna
fastari tökum, að tryggja mér sigur
á Evrópumótaröðinni. Mér fannst
það klárlega raunhæft á þeim tíma
sem ég setti stefnuna á það og nú
er takmarkið orðið að veruleika,"
segir Arnar Davíð í sæluvímu
í samtali við Fréttablaðið.
„Það var svolítið erfitt að koma
mér í gang hérna í Álaborg eftir
velgengnina í Kúveit. Ég byrjaði
rólega í forkeppninni en náði þó
að tryggja mér sæti í úrslitunum
þar sem ég komst í gírinn og náði
að tryggja mér sigur. Þessi sigur
gefur mér mikið, ég hef mikla trú á

Arnar Davíð Jónsson hefur skotist upp á stjörnuhimininn í keiluheiminum undanfarna mánuði en hann tryggði sér sigur á Evrópumótaröðinni í gær.

Arnar Davíð langar að spila reglulega á opna bandaríska meistaramótinu.

eigin hæfileikum og nú hef ég náð
að sýna það og sanna hversu öf lugur ég er orðinn. Síðustu dagar
hafa verið frábærir og nú ætla ég
að hvíla mig aðeins og njóta sigursins," segir hann enn fremur.
„Ég hef í töluverðan tíma gengið
með þann draum að fara til Bandaríkjanna og keppa þar á opna
bandaríska meistaramótinu og
spila reglulega á mótum í Heimstúrnum. Mér þykir mjög líklegt að
ég fái boð um að taka þátt í móti
sem er hluti af opna bandarísku
mótaröðinni í febrúar og vonandi gengur það eftir. Svo ætla
ég að keppa á f leiri mótum þar.
Það kostar hins vegar töluverðan
pening að fara þangað og ég þarf
að setjast niður með þjálfaranum

mínum og skipuleggja næsta ár á
næstu dögum," segir Arnar fullur
tilhlökkunar.
„Af samtölum mínum við afreksíþróttafólk og það sem ég hef lesið
um íþróttasálfræði þá hef ég lært
að það verður að stefna hátt til þess
að taka framförum og geta keppt í
hæsta gæðaf lokki. Það hefur allavega hentað mér vel að setja mér
markmið um að keppa um þá stóru
titla sem í boði eru. Það gefur mér
mikiinn kraft inn í næstu áskoranir að hafa staðið mig jafn vel og
raun ber vitni undanfarna daga.
Næst á dagskrá, eftir smá hvíld, er
að halda áfram að æfa og bæta mig
og setja mér svo ný markmið fyrir
næsta ár," segir hann um framhaldið. hjorvaro@frettabladi.is

Í KVÖLD
KL. 19:15

Tryggðu þér áskrift
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Fabinho sýndi
nýja hlið á sér
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Þegar stuðningsmenn Liverpool hugsa um Brasilíumanninn Fabinho koma líklega glæsimörk ekki
fyrst upp í hugann en hann er þekktari fyrir að
vera á hinum enda vallarins að sjá til þess að liðið
fái ekki mörk á sig. Fabinho skoraði hins vegar
annað deildarmark sitt fyrir félagið þegar liðið
vann frábæran 3-1 sigur á móti Manchester City í
ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu karla í gær.
ENSKI BOLTINN Brasilíski varnar
tengiliðurinn Fabinho kom Liver
pool á bragðið þegar liðið sigraði
Manchester City með þremur
mörkum gegn einu í toppslag ensku
úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu
karla. Fabinho kom til Liverpool
frá Monaco fyrir síðustu leiktíð en
Jürgen Klopp gaf sér góðan tíma til
þess að venja Brasilíumanninn við
hraðann á Englandi.
Eftir aðlögunartímann óx honum
ásmegin með hverjum leiknum
sem hann spilaði og í dag er hann
orðinn eitt af fyrstu nöfnum á blaði
þegar Klopp velur byrjunarlið sitt.
Auk þess að skora huggulegt mark í
leiknum gegn Manchester City var
hann óþreytandi við að brjóta niður
sóknir Manchester City.
Pep Linders, aðstoðar mað
ur Klopps, lýsti nýlega yfir dálæti
sínu á Fabinho en þar sagði hann að
leikskilningur hans væri mikill og
brasilíski landsliðsmaðurinn væri
góður í að koma skikki á hlutina
þegar óreiða væri á spili liðsins.
Fabinho ólst upp hjá Fluminese í
heimalandi sínu og færði sig svo um
set til Rio Ave. Eftir einungis mán
aðar veru hjá Rio Ave söðlaði hann
um og gekk til liðs við Real Madrid
þar sem hann spilaði með vara
liðinu og einn leik með aðalliðinu.
Þegar ljóst var að hann myndi ekki
fá brautargengi hjá Real Madrid hélt
hann í herbúðir Monaco þar sem
hann sprakk út.

Jardim tók heillavænlega
ákvörðun fyrir Fabinho
Auk þess að geta leikið sem varn
artengiliður getur hann hæglega
leyst stöðu miðvarðar en framan af
ferli sínum spilaði hann sem hægri
bakvörður. Það var svo Leonardo
Jardim þjálfari hans hjá Monaco
sem færði Fabinho inn á svæðið
með góðum árangri. Fabinho sér
líklega ekki eftir því þar sem hann
er að spila sem djúpur miðjumaður
hjá Liverpool sem er ríkjandi
meistari í Meistaradeild Evrópu og
með níu stiga forskot á toppi ensku
úrvalsdeildarinnar.
Fabinho varð franskur meistari
með Monaco vorið 2017 en á því
keppnistímabili fór liðið í undanúr
slit Meistaradeildar Evrópu þar sem
Juventus sló liðið úr leik. Frammi
staða Fabinho með Monaco vakti
athygli liða í ensku úrvalsdeildinni.
Hann hafði kost á því að ganga til
liðs við Manchester United og Ars
enal en liðsfélagi hans hjá brasilíska
landsliðinu, Roberto Firmino, náði
að sannfæra Fabinho um að koma
til Liverpool.
Firmino sendi Fabinho skilaboð
þar sem hann sagði að Klopp væri
kröfuharður stjóri sem myndi sjá
til þess að hann myndi ná miklum
framförum. Þar reyndist Firmino
klárlega sannspár. Þá hefur það lík
lega átt sinn þátt í ákvörðun Fabin
hos að á sama tíma gekk samlandi
hans og samherji í brasilíska lands
liðinu, Alisson Becker, til liðs við
Liverpool.
Fabinho hefur aðlagast vel hjá
Liverpool og er hvers manns hug
ljúfi. Gott orð fer af honum hjá
leikmönnum sem hann spilar
með, stuðningsmönnum og fjöl
miðlamönnum. Hann hefur fengið

Fabinho skoraði í gær
níunda mark Liverpool fyrir
utan vítateig í öllum keppnum á þessari leiktíð. Það er
meira en nokkuð annað lið í
ensku úrvalsdeildinni hefur
gert.

nokkur gælunöfn innan leikmanna
hópsins en Virgil van Dijk kallar
hann Inspector Gadget þar sem
langar lappir eru alltaf fyrir sókn
araðgerðum andstæðinganna.

Lykilmaður í leikstíl Liverpool
Hann fékk það hlutverk að leysa
Emre Can, sem fór til Juventus, af
hólmi en tilkynnt var um komu
hans tveimur dögum eftir tap Liver
pool á móti Real Madrid í úrslita
leik Meistaradeildarinnar. Klopp
sagði þá í viðtali við sjónvarpsstöð
Liverpool að félagið væri bæði að fá
hágæða leikmann inn á miðsvæðið
hjá sér sem og frábæra persónu sem
myndi smita frá sér með þægilegri
nærveru utan vallar.
Ein af ástæðum þess að Liverpool
hefur einungis fengið á sig níu mörk
í deildinni á yfirstandandi leiktíð er
spilamennska Fabinhos sem bindur
saman vörn og miðju liðsins. Leik
stíll Liverpool gengur meðal annars
út á það að fara hátt upp með bak
verðina og þá er mikilvægt að hafa
öflugan varnartengilið til þess að
aðstoða miðverði liðsins í varnar
leiknum.
Liverpool spilar af mikilli ákefð
og vill pressa andstæðinga sína
hátt á vellinum og Klopp veitir leik
mönnum sínum frjálsræði í því að
sækja þegar það á við. Fabinho er
hins vegar akkerið sem er oftar en
ekki á réttum stað til þess að hindra
skyndisóknir liðanna sem Liver
pool leikur við.
Þegar Fabinho vinnur boltann er
hann afar góður í að skila boltanum
frá sér og hann er miðpunktur í
uppspili Liverpool. Hann gerir
leikmenn í kringum sig betri bæði
með því að sinna varnarvinnunni
á fullkominn hátt og sem tengiliður
í spili.
Fabinho skilaði til að mynda 30
af þeim 36 sendingum sem hann
framkvæmdi á samherja sinni í
sigrinum gegn Manchester City í
gær. Fabinho líður greinilega mjög
vel á heimavelli Liverpool, Anfield,
en liðið hefur borið sigurorð í öllum
þeim 17 deildarleikjum þar sem
hann hefur verið í byrjunarliði þar.
Flestir f jölmiðlar sem f jöll
uðu um sigur Liverpool á móti
Manchester City í gær voru
á því að Fabinho hefði verið
besti leikmaðurinn í leiknum.
hjorvaro@frettabladid.is

HETJA HELGARINNAR
Við skoruðum þrjú
frábær mörk í þessum
leik og markið sem Fabinho
skoraði létti andrúmsloftið sem
hafði verið spennuþrungið fram
að því marki. Það þarf eitthvað
sérstaka til þess að ná að skora
á móti Mancherster City og
mörkin okkar voru einstök hvert
á sinn hátt.
Jürgen Klopp
knattspyrnustjóri
Liverpool

Fabinho
Fæddur þann 23. október árið
1993 í Campinas í Brasilíu. Hann
sló í gegn með franska liðinu
Monaco og var svo keyptur til
Liverpool vorið 2018 á tæpar
40 milljónir punda. Þar er hann
orðinn einn af mikilvægustu leikmönnum liðsins sem er á toppi
ensku úrvalsdeildarinnar.

Ég ætla að velja Fabinho
sem mann leiksins.
Bæði skoraði hann stórglæsilegt mark sem kom Liverpool á
bragðið og kom ró á spilið inni
á miðsvæðinu hjá Liverpool.
Þá var hann frábær í varnarleiknum. Fabinho skilaði boltanum vel frá sér i kjölfar þeirra
fjölmörgu skipta sem hann vann
boltann af andstæðingi sínum.
Gary Neville
sparkspekingur hjá Skysports

M Á N U DAG U R

1 1 . N ÓV E M B E R 2 0 1 9

KYNNINGARBLAÐ

Lífsstíll

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir
Rebekka Blöndal flytur lög Billie Holiday í Hörpu á miðvikudaginn á vegum Múlans Jazzklúbbs. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tónlistin er mín ástríða
Rebekka Blöndal lauk framhaldsprófi í djasssöng í sumar fimm árum eftir að
hún hóf nám. Á sama tíma afrekaði hún að ljúka mastersnámi og eignast tvö
börn. Nú stefnir hún á að koma sterk inn í tónlistarlífið á Íslandi. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Djasstónlist er í
miklu uppáhaldi
hjá mér. Það er einhver
hljómblær í þessum
lögum sem mér finnst
svo dásamlegur.

Framhald af forsíðu ➛
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

R

ebekka segist alla tíð hafa haft
mikinn áhuga á djasstónlist
en hún ólst upp við að hlusta á
tónlistarfólk eins og Frank Sinatra
og Billie Holiday. „Mér finnst djass
æðislegur. Ég valdi að læra djasssöng því mér fannst hann veita
mér svo mikið frelsi. Sumum finnst
þeir vera settir inn í einhvern kassa
þegar þeir fara í tónlistarnám. Ég
prófaði að læra klassískan söng, þá
fyrst fannst mér ég vera sett í kassa
en mér fannst ég hafa meira frelsi
í djassinum, svo heillaði tónlistin
mig líka meira, hún er mér svo hugleikin, ég get alltaf hlustað á þessa
tónlist,“ segir Rebekka.
Rebekka segist hafa byrjað að
grúska sjálf og leita að tónlist á
menntaskólaárunum og þá hafi
hún uppgötvað Ellu Fitzgerald og
fleira þekkt djasstónlistarfólk.
„Djasstónlist er mikið uppáhald hjá
mér, þetta eru svo falleg lög og oft
fallegir textar líka. Það er einhver
hljómblær í þessum lögum sem
mér finnst svo dásamlegur.“

tveimur börnum. En núna er ég
farin að gera meira og það stendur
til að bæta í á nýju ári. Þetta er búið
að vera púsl með nýju barni, en
þetta er á sama tíma svo gaman og
eitthvað sem ég myndi ekki vilja
sleppa.“
Eftir tónleikana á miðvikudaginn ætlar Rebekka að taka sér frí
frá tónleikum fram yfir áramótin.
„Ég kem að vísu fram á styrktartónleikum fyrir BUGL í Grafarvogskirkju 14. nóvember ásamt ýmsum
góðum listamönnum, en annars er
ég ekki búin að plana fleiri tónleika
fyrir jól. Ég átti yngri dóttur mína
bara núna í febrúar þannig að ég
er nýbúin að klára fæðingarorlofið
og farin aftur að vinna, þannig að
mig langar að njóta fyrstu jólanna
hennar með fjölskyldunni og koma
svo sterk inn á nýju ári.“

Heldur upp á Billie Holiday

Núna á miðvikudaginn 13. nóvember verður Rebekka með tónleika í
Björtuloftum í Hörpu á vegum Múlans Jazzklúbbs. Þar mun Rebekka
flytja lög Billie Holiday og túlka þau
á sinn hátt. „Mér finnst skemmtilegt að vera með ákveðið þema á
tónleikunum mínum. Ég var með
Ettu James Tribute tónleika í fyrra
og aftur núna í ár. En átrúnaðargyðjan hennar Ettu James var Billie
Holiday, þannig kviknaði hugmyndin hjá mér um að halda líka
tónleika með lögunum hennar. Ég
hef líka lengi haft miklar mætur á
Billie Holiday. Það eru til upptökur
með henni frá ákveðnu tímabili
þegar hún byrjar að syngja með
Teddy Wilson bandinu sem mér
finnst svo heillandi og ég ákvað að
mig langaði að skapa mér eitthvað
skemmtilegt verkefni út frá henni.“
Þetta verður að vísu ekki í fyrsta
sinn sem Rebekka flytur lög Billie
Holiday á tónleikum en í sumar
hélt hún tónleika á Jómfrúnni þar
sem hún söng lögin hennar og Ettu
James í bland en þetta er í fyrsta
sinn sem hún heldur tónleika sem
eru bara tileinkaðir Billie Holiday.
„Í júlí á þessu ári voru 60 ár
síðan Billie Holiday dó. Mér
finnst tengingin milli hennar
og Ettu James mjög áhugaverð.
Þær voru báðar miklir eiturlyfjafíklar og áttu mjög erfitt líf. Maður

heyrir það alveg á túlkun þeirra í
söngnum. Billie þykir vera ein sú
merkilegasta í djasssögunni hvað
varðar túlkun á lögum þannig að
það er gaman að tækla hennar
tónlist. Það eru alveg ákveðin lög
með henni sem mér finnst ég megi
ekki taka, Strange Fruit til dæmis,
en fólk hefur samt alveg gert
ábreiður af því lagi. En ég get allavega lofað því að það verða mörg
lög á efnisskránni sem aðdáendur

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Rebekka flutti lög Ettu James og
Billie Holiday á Jómfrúnni í sumar.
Rebekku langar að fara að syngja frumsamda tónlist og er að vinna í að semja eigið efni hægt og rólega.

hennar ættu að kannast við,“ segir
Rebekka.
Rebekka tekur fram að hljómsveitin sem spilar með henni sé
ekki af verri endanum. Með henni
spila Kjartan Valdimarsson á
píanó, Sigurður Flosason á saxófón, Einar Scheving á trommur og
Þorgrímur Jónsson á bassa. „Ég hef
verið ótrúlega lánsöm með meðspilara í gegnum tíðina og er það
sannarlega líka núna.“

Vill skilja eitthvað eftir sig

Rebekka hefur átt annríkt síðustu
ár. Hún hefur stundað tónlistarnám, háskólanám og átt tvö börn.
Hún segir að það hafi verið áskorun
að púsla saman fjölskyldulífi,
skóla, vinnu og tónlistinni. „Eftir
að ég útskrifaðist á þessu ári hef
gert meira af því að koma fram. Ég
útskrifaðist með framhaldspróf í
djasssöng í vor en það hefur verið
löng fæðing með háskólanámi og

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s.
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Jólablað
Fréttablaðsins
FERMINGARGJAFIR

Kemur út þriðjudaginn 26. nóvember.

15.hliðar
mars
gefur Fréttablaðið út
Skemmtilegt blaðFimmtudaginn
sem kemur inn á allar
jólaundirbúningsins.
Uppflettirit sem lesendur
leita í afturaukablað
og aftur. sem innheldur ótal
bráðsniðugt
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.
Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst
gjafirnar lifa í minningunni um aldur og ævi.

Vilt þú auglýsa í mest lesna
Tryggðu þér gott auglýsingapláss
jólablaði landsins?

í langmest lesna dagblaði landsins.

Hafðu þá samband við auglýsingadeild Fréttablaðsins.
sími 550
5077 – serblod@frettabladid.is
Upplýsingar
hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Rebekka segir erfitt fyrir tónlistarfólk sem er að reyna að koma
sér á framfæri að ætla sér að lifa
bara á tónlistinni. „Fyrir mig
kemur ekkert annað til greina en
að vera í dagvinnu en svo sinni ég
tónlistinni með. Tónlistin er mín
ástríða og ég reyni að gefa henni
eins mikinn tíma og ég get. Mig
langar svolítið að fara að koma með
eitthvað frumsamið. Mig langar að
skilja eitthvað eftir mig og ég er að
vinna í eigin efni hægt og rólega,“
segir Rebekka að lokum.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,
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Bogi Molby Pétursson löggiltur fasteignasali. • Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is
Reykjavík
Snæfellsbæ
Höfn Hornafirði

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri. Löggiltur
fasteignasali og leigumiðlari fasteignasali B.Sc

896 5222

693 3356

Snorri Snorrason

Löggiltur Fasteignasali

895 2115

588 4477

Aðstoðarm. fasteingasala Löggiltur Fasteignasali
Snæfellsnesi
Lista og innanhús Stílisti

893 4718

F

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

692 6906

Margrét Sigurgeirsdóttir Pétur SteinarJóhannsson Anna F. Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Fallegt raðhús í Mosfellsbæ

Síðumúla 27
Sími 588 4477
www.valholl.is

892 8778

Sturla Pétursson

Löggiltur Fasteignasali.

899 9083

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð
Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

asteignasala Mosfellsbæjar
kynnir mjög fallegt raðhús á
tveimur hæðum við Stóra
krika 46 á vinsælum stað í Mos
fellsbæ.
Komið er inn í rúmgóða forstofu
með fataskáp. Þaðan er innan
gengt í bílskúr með skápum og
máluðu gólfi. Úr forstofu er gengið
inn í hol og inn af holi er rúm
gott svefnherbergi og flísalagt
baðherbergi með innréttingu og
sturtu. Úr holi er komið í stórt
opið rými sem skiptist í eldhús,
stofu og borðstofu með innfelldri
lýsingu. Í eldhúsi er falleg innrétt
ing með eyju. Úr eldhúsi er gengið
út á timburverönd og úr stofu út á
stórar svalir með glæsilegu útsýni.
Parket er á svefnherbergi,
holi, stofu og borðstofu. Flísar á
forstofu, baðherbergi og eld
húsi. Parketlagður stigi er á neðri
hæðina. Úr parketlögðu holi á
neðri hæð er gengið í stórt fjöl
skyldurými með parketi og rúm
gott þvottahús með innréttingum.
Flísalagt baðherbergi með innrétt

Stórikriki 46 er glæsilegt raðhús á
tveimur hæðum.

ingu, baðkari og sturtu. Þrjú rúm
góð svefnherbergi með skápum og
parketi. Úr einu svefnherbergi er
útgengt á timburverönd og í bak
garð með geymsluskúr og grasi.
Geymslurými undir stiga.
Eigin er skráð 234,8 fermetrar,
þar af er bílskúr 27 m2. Stutt er í
skóla og þjónustu.

Vefarastræti 19 - 270 Mosfellsbær

Leiðhamrar 40 - 112 Rvk.
OP
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OP

IÐ

HÚ
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Svanþór Einarsson
EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI

Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987
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Stórikriki 46 - 270 Mosfellsbær
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:45 til 18:15
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

Sigurður Gunnarsson

HÚ

S

156,8 fm parhús á rólegum stað. Eignin er
skráð íbúð á neðri hæð 111,8 m2, íbúðarherbergi í risi 23,3 m2 og bílskúr 21,7 m2. Eignin
skiptist í forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, vinnherbergi, baðherbergi, þvottahús,
snyrtingu og geymslu. V. 68,9 m.

Laus strax

IÐ

OP

IÐ

Opið hús þri. 12. nóvember frá kl. 17:00 til 17:30
HÚ

S

HÚ

S

Laus strax
Hringdu og bókaðu skoðun
Opið hús þriðjudaginn 12. nóvember frá kl. 17:00 til 17:30
Mjög fallegt 234,8 m2 raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Eignin skiptist í fjögur rúmgóð
svefnherbergi, tvö baðherbergi, hol/vinnuhol, fjölskyldurými/sjónvarpshol, forstofu, eldhús,
borðstofu, stofu og bílskúr. Mjög rúmgóð svefnherbergi og stofur. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Svalir með fallegu útsýni. Steypt bílaplan og timburverönd í suðurátt. Bakgarður með
tveimur timburveröndum og geymsluskúr. V. 86,5 m.

Arkarholt 14 - 270 Mosfellsbær

IÐ

Falleg 100,7 m2, 4ra herbergja íbúð á efstu
hæð (2. hæð frá götu) með sérinngangi. Fallegt
útsýni. Þrjú svefnherbergi, forstofa, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofa. Sérgeymsla
í sameign. Gott skipulag. Mikil lofthæð með
innbyggðri lýsingu. Stutt í skóla, íþróttasvæði og
alla þjónustu. V. 49,9 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30
Mjög falleg 94,9 m2, 3ja herb. endaíbúð með
sér inngangi af svalagangi á 2. hæð. Íbúðin
skiptist í tvö svefnh., baðherbergi, þvottahús/
geymslu, forstofu, elshús, stofu og borðstofu.
Björt og vel skipulögð íbúð. Fallegar innréttingar. Rúmgóð svefnherbergi. Mikið skápapláss. Stórar svalir í vesturátt. V. 43,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16A- 270 Mosfellsbær
OP

IÐ

Opið hús þri.12. nóvember frá kl. 17:45 til 18:15

HÚ

S

Arkarholt 12 - 270 Mos.

OP

Mjög falleg 110,3 m2 3-4ra herbergja endaíbúð
á efstu hæð með sérinngangi af svalagangi
ásamt bílastæði í bílageymslu í nýlegu 4ra hæða
lyftuhúsi. Mjög fallegt útsýni. Stórar svalir í
suðurátt. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
sjónvarpsstofu (hægt að breyta í herbergi),
baðherbergi/þvottaherbergi, forstofu, eldhús og
stofu. Sérgeymsla á jarðhæð. V. 53,5 m.

Tröllateigur 49 - 270 Mosfellsbær

Háholt 4A - 270 Mos.
OP

Allar nánari upplýsingar hjá
Fasteignasölu Mosfellsbæjar í
síma 586 8080.

Laust fljótlega

HÚ

S

Mjög fallegt 184 m2 endaraðhús á einni hæð.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Innfelld lýsing í
loftum og aukin lofthæð að hluta. Eignin skiptist í
þrjú rúmgóð svefnherbergi, samliggjandi eldhús,
stofu og borðstofu, sjónvarpsherbergi, rúmgott
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottarhús, forstofu og bílskúr. V. 79,9 m.

Reynihvammur 1 - 220 Hafafjörður
Hringdu og bókaðu skoðun

Með aukaíbúð
Opið hús þriðjudaginn 12. nóvember frá kl. 18:00 til 18:30
Fallegt 291,8 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með rúmgóðum bílskúr og auka íbúð á neðri
hæð, á 1016 m2 lóð. Efri hæðin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu,
eldhúsmeð borðkrók, stofu og borðstofu, sjónvarpshol, geymslu og bílskúr. Íbúð á neðri hæð
skiptist í tvö svefnherbergi, eldhús, stofu, baðherbergi, þvottahús og forstofu. V. 99,9 m.

Fallegt 185,3 m2 einbýlishús á einni hæð með
rúmgóðum bílskúr á stóri lóð. Eignin skiptist
í forstofu, stofu, borðstofu, fjögur svefnh.,
eldhús með borðkrók, baðherbergi, geymslu
(gestasnyrting á teikningu), þvottahús og
stóran bílskúr. Timburverönd í suðvestur og
stórt bílaplan á 1006 m2 lóð. Skipt var um járn
og pappa á þaki árið 2018. V. 75,9 m.

OP

IÐ

Opið hús mið. 13. nóvember frá kl. 17:30 til 18:00
HÚ

S

93,7 m2 þriggja herbergja íbúð með sér inngangi
á efri hæð í fjórbýlishúsi. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu innan íbúðar. V. 48,9
millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur fasteignasali

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

BREKKUGERÐI 6, 400 m2

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

108 REYKJAVÍK, 145 mkr.

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

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

LAXAKVÍSL 5, 239,3 m2

Hrafnhildur
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
SÍMI 862 1110

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

107 REYKJAVÍK, 91,9 mkr.

BÓKIÐ SKOÐUN
Fallegt 239,3 fm raðhús á tveimur hæðum með 5 svefnherbergjum, bílskúr, góðri
verönd og heitum potti á góðum stað í Árbænum.

SKAFTAHLÍÐ 20, 111,1 m2

105 REYKJAVÍK, 51,9 mkr.

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

Mjög fallegt og vel skipulagt 400 fm einbýlishús við Brekkugerði 6 í Reykjavík. Húsið stendur við botnlanga innaf Brekkugerði. Mjög
rúmgott upphitað bílaplan er fyrir framan húsið. Húsið sem er að mestu leyti á tveimur hæðum skiptist m.a. í þrjár samliggjandi stofur
með arni, stóran sal/garðskála með mikilli lofthæð, eldhús, 4-5 herbergi og fjögur baðherbergi. Eftirsóttur staður miðsvæðis í Reykjavík.
Þórarinn M. Friðgeirsson
KJARRHÓLMI 2, 119.1 m2
Lögg. fasteignasali, sölustjóri
200 KÓPAVOGUR, 49,7 mkr.
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

RJÚPUFELL 35, 111.0 m2
111 REYKJAVÍK, 38,5 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Þriðjudaginn 12. nóv. kl 17:00-17:30

4 herbergja íbúð á 3.hæð (efstu hæð) með tvennum svölum á góðum stað í hlíðunum og
góðri lofthæð.

DRAFNARSTÍGUR 2A, 80,1 m2

101 REYKJAVÍK, 40,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Þriðjudaginn 12. nóv. kl. 17:15-17:45

Glæsil. Útsýni, 4 svefnherb. Sérþvottahús,stórar suðursv. 119.1 fm 5 herb. íbúð á
3 h. í mjög vel staðs. góðu fjölbýli. Eignin hefur verið mikið endurn. Eldh., baðherb. ,
fataskápar, gólfefni og fl. V. 49,7 millj.

ÁLFHEIMAR 7, 194,5 m2

104 REYKJAVÍK, 73,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali
S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

Miðvikudaginn 13. nóv. kl. 17:15 – 17:45

Yfirbyggðar svalir, nýl gluggar og gler, hús klætt að utan. Endurn. Innréttingar, 3
svefnherb. 111.0 fm 4 herb. íbúð merkt 03-02 í góðu ágætl. staðsettu fjölbýli. V. 38,5 millj.

LANGHOLTSV. 99, 113,8 m2

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

104 REYKJAVÍK, 45,5 mkr.

BÓKIÐ SKOÐUN
Vel skipulögð 3 herbergja íbúð á 2. hæð við Drafnarstíg 2. Eignin skiptist í 1
svefnherbergi, 2 samliggjandi stofur, baðherbergi og eldhús. Auðvelt er að breyta svo
það séu 2 svefnherbergi.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Efri hæð og tvær leigueiningar.
Eignin er skráð samtals 194,5 fm. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og fl. Góðar
leigutekjur.

ELDSHÖFÐI 18, 61.5 m2
112 REYKJAVÍK, 76,5 mkr.

KÁRSNESBRAUT 45, 164.0 m2

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali
S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

200 KÓPAVOGUR, 59,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

4ra herb. M. bsk.
Endurn.eldhús,baðherb,gólfefni,innihurðir,raflagnir og fl. V.45,5 m.

ÁLFABREKKA 15, 241 m2

200 KÓPAVOGUR, 78,0 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
MÖGULEGT AÐ SKIPTA UPP Í 3. EININGAR.
Atvinnuhúsnæði á mjög góðum stað á Höfðanum. Gott útisvæði, góðar innkeyrsludyr,
nýlegt þak. Húsnæðið er í dag ca 331 fm , skráð milliloft hefur ekki verið sett upp og því
er mjög góð lofthæð í húsnæðínu.

OPIÐ HÚS

Mánudaginn 11. nóv. kl. 17:15-17:45

Efri hæð – aukaíbúð. Efri sérhæð 175 fm og bílskúr sem er innr. sem íbúð samtals stærð
ca 241 fm. Allt að 6-7 svefnherbergi, glæsilegt útsýni af efri hæðinni. Rúmgóðar stofur
og gott fjölskyldueldhús. V. 78,0 millj.

www.eignamidlun.is

Sérhæð m. bílsk.
164.0 fm 5 herb. efri sérhæð í vel staðsettu húsi á flottum útsýnisstað.
Íbúðin er 136 fm og bílskúrinn er skráður 28 fm.
V. 59,9 millj.

GRENSÁSVEGUR 11
Bjarni T.
Jónsson
Viðskiptafræðinugr og löggiltur
fasteignasali
SÍMI 895 9120

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 847 7000

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

KIRKJUBREKKA 17, 219,7 m2

225 GARÐABÆR, 97,8 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali
S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími 661 6021

BÓKHLÖÐUSTÍGUR 10, 188,5 m2

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali
S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Guðbjörg
Matthíasdóttir
Lögfræðingur
og löggiltur
fasteignasali
Sími 588 9090

GERPLUSTR. 17 - ÍBÚÐ 402 , 157,6 m2

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali
S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

270 MOSFELLSBÆR , 74,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Einstaklega vandað og glæsilegt 219 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr á góðum
útsýnisstað á Álftanesi/Garðabæ. Engu hefur verið til sparað í innréttingum og tækjum.
Húsið var tekið í gegn að mestu árið 2015 þ.e. innréttingar, tæki og flísar. Fullfrágengin
lóð með upphituðu 9 bíla bílaplani og 200 fm timburverönd kringum húsið.

101 REYKJAVÍK, 86 mkr.

SÍMI 588 9090

Mánudaginn 11. nóv. milli kl. 17:00-17:30

IBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI !
Stórglæsileg fullbúin fimm herbergja íbúð á efstu hæð með stærði í bílgeymslu í ný
álklæddu húsi. Tvö baðherbergi, vandaðar innréttingar, gólfhiti, innfelld ljós , aukin
lofthæð og 19 fm svalir Ibúð með útsýni !

ÁLFHEIMAR 15, 97,8 m2

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali
S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

104 REYKJAVÍK, 39,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Miðvikudaginn 13. nóv. kl. 17:00-17:30

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

MIÐTÚN 28, 83,3 m2

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali
S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

105 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Herdís Valb.
Hölludóttir
Löggiltur
fasteignasali
Sími 694 6166

Þriðjudaginn 12. nóv. milli kl. 16.30 og 17.00

Frábær nýuppgerð 3ja herbergja íbúð í Miðtúni. Húsið er allt nýstandsett, meðal
annars dren og húsið endursteinað.

LJÓSHEIMAR 14-18, 73,6 m2

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali
S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

104 REYKJAVÍK, 32,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Þriðjudaginn 12. nóv. kl. 17:00-17:30

Virðulegt eldra einbýlishús byggt úr timbri sem stendur á steyptum kjallara og er
staðsett á horni Miðstrætis og Bókhlöðustígs. Húsið var upphaflega byggt árið 1901 og
stóð við Vesturgötu 18. Kjallari óinnréttaður með sérinngangi. Sér bílastæði er á lóð.
5 herbergi og kjallari.

Álfheimar 15, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu vel staðsettu fjórbýlishúsi. Tvö
svefnherbergi, rúmgóð stofa, sér verönd út frá stofu.
Laus strax.

Rúmgóð 73,6 fm tveggja herbergja íbúð á 3. hæð við Ljósheima 14-18
Eignin skiptist í forstofu, svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherb. Alls 73.6.fm þar af er
íbúðin skráðir 69,1 fm.

LINDARGATA 39, 97,7 m2
101 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

LAUFÁS 5, 100,1 m2
210 GARÐABÆR, 47,9 mkr.

101 REYKJAVÍK,74,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Mánudagurinn 11. nóv. kl. 16:00 -16:30

Glæsileg 3ja herbergja 97,7 fermetra íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum og
sér bílastæði í bílageymslu þar sem búið setja upp fyrir rafmagnshleðslustöð í mjög
vönduðu fjölbýlishúsi við Lindargötu 39

LAUGAVEGUR 103, 74,9 m2

105 REYKJAVÍK, Tilboð

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Mánudagurinn 11. nóv. kl. 17:15 - 17:45.

Fallega og vel skipulögð 100.1 fm, 5 herbergja sérhæð. Vel staðsett eign þar sem stutt
er m.a. í fjólbreytta verslun og þjónustu.

BAKKASMÁRI 23, 182,7 m2

201 KÓPAVOGUR, 84,7 mkr.

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali
S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

RÁNARGATA 22, 131.6 m2

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali
S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Einstaklega falleg 131.6 fm fimm herbergja efri hæð í virðulegu og reisulegu steinhúsi á
góðum stað í vesturborginni.
Fallegur garður er við húsið með hellulagðri verönd og sér upphituðu bílastæði á lóð.
Íbúðin og húsið hefa verið mikið endurnýjað á síðustu árum.

FRAKKASTÍGUR 14A

101, REYKJAVÍK, 140 mkr.

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali
S.864 5464/gudlaugur@eignamidlun.is

HEIL HÚSEIGN 3. ÍB M GISTILEYFI - BÓKIÐ SKOÐUN
Góð 3.herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með útgengi út á yfirbyggðar suðvestur svalir við Laugaveg 103 í miðbæ Reykjavíkur. Frábær staðsetning í
grend við matarmarkaðinn við Hlemm í miðbæ Reykjavíkur.

Fallegt og vel staðsett parhús með glæsilegu útsýni að Bakkasmára 23,
201 Kópavogi. Um er að ræða 182.7 fm., 5 herb. á tveimur hæðum og bílskúr.
Stutt í helstu þjónustu s.s. skóla, líkamsrækt og verslanir.

www.eignamidlun.is

Frakkastígur 14, heildareignin 3 íbúðir með gistileyfi. 1.hæð er 2ja herbergja íbúð, miðhæð er
75 fm 3ja herbergja íbúð, efri hæð/rishæð er 2ja herbergja íbúð og í sameign er sameiginlegt
þvottahús og sérgeymsla fyrir hverja íbúð. Húsið var endurbyggt nánast frá grunni byggt við
það og fl. ca 2003. V. 140 millj.

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

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

Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

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

Anna Ólafía Guðnadóttir

Rakel Viðarsdóttir

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

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Bjarklind Þór

lögg. fast.
bjarklind@fold.is / 690-5123

íslenskufræðingur

Vesturgata 50a, 101 Rvk., 4ra herbergja.
OPIÐ HÚS MÁN 11/11 KL. 16:30-17:00.
OP
IÐ
HÚ

Fellsmúli 2, 108 Reykjavík, 3ja herberja, 4. hæð.
OPIÐ HÚS MÁN 11/11 KL. 17:30-18:00.
OP
IÐ
HÚ

S

S

Drekavogur 4b, 104 Rvk., 3ja á jarðhæð.
OPIÐ HÚS ÞRI 12/11 KL. 16:30-17:00.
OP
IÐ

Vönduð og vel skipulögð 4ra herbergja 85,9 fm íbúð á þriðju hæð (íbúð 301) í
lyftublokk með frábæru útsýni. Íbúðinni fylgir stæði fyrir framan hús. Forstofa með
fataskáp. Þrjú svefnherbergi öll með parketi á gólfum og skápum. Baðherbergi flísalagt.
Eldhús með fallegri ljósri innréttingu. Rúmgóð stofa með parketi á gólfum, sólríkar
suðursvalir. Mikið útsýni. Verð 47,5 millj.
Opið hús mánudaginn 11. nóvember kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Eldhús með fallegri eldri innréttingu, rúmgóð stofa, suðursvalir. Tvö svefnherbergi ,
skápur í öðru þeirra. Baðherbergi með sturtuklefa, flísar á gólfi og tengt fyrir þvottavél.
Harðparket á öllum gólfum nema á baðherbergi. Sérgeymsla í kjallara hússins.
Sameiginlegt þvottahús. Mjög góð staðsetning, stutt í verslanir, leikskóla, skóla og
íþróttahús. Verð 37,9millj.
Opið hús mánudaginn 11. nóvember kl. 17:30-18:00, verið velkomin.

Krosshamrar 5, 112 Rvk., parhús.

Stýrimannastígur 8, 101 Rvk.,

Stigahlíð 8, 105 Rvk.,

OPIÐ HÚS ÞRI 12/11 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. Parket og flísar á gólfum.
Ágæt geymsla fylgir. Verð 39,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 12. nóvember kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

S

Krosshamrar 5, 112 Rvk. Glæsilegt parhús á einni hæð ásamt sérstæðum bílskúr, samtals 157,3 fm. Húsið er staðsett innst í botnlanga. Parket og flísar á gólfum. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Nýleg eldhúsinnrétting, góð stofa og sólstofa. Útgengt út á stóra verönd.
Í heildina mjög falleg eign sem fengið hefur gott viðhald í gegnum tíðina.
Verð 76,9 millj. Opið hús þriðjudaginn 12. nóvember kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Stýrimannastígur 8: Ca. 177 fm gullfallegt hús á frábærum stað í Vesturborginni. Húsið
hefur verið endurinnréttað á síðustu árum og er allt hið glæsilegasta. Á hæðinni eru
rúmgóðar stofur með arni, eldhús og sjónvarpshol auk gestasnyrtingar. Á efri hæð eru
þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. Kjallari er óinnréttaður en teikningar fylgja .
Húsið er stórglæsilega innréttað og öll vinna hin vandaðasta. Skipti möguleg á minni eign.

Óskum eftir:

Íbúðum í öllum hverfum Reykjavíkur til kaups eða leigu fyrir
opinberan aðila, traustar greiðslur, langur leigutími, nánari
upplýsingar á skrifstofu.

Íbúðin er skráð 75,8 fm og geymslan 5,5 fm, samtals 81,3 fm. Dúkur á gólfum. Íbúðin
er mikið til upprunaleg en með góðu innra skipulagi. Í dag eru tvö svefnherbergi og
tvær stofur. Húsið lítur vel út eftir miklar endurbætur undanfarið. Góð sameign. Næg
bílastæði. Verð 40,8 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Óskum eftir:

Minni sérbýlum, hæðum, raðhúsum og einbýlishúsum á öllu
höfuðborgarsvæðinu.

Fannahvarf 2B, 203 Kóp.,

Skúlagata 40, 101 Rvk.,

Einbýlishúsalóð, Reykjavegur 64,

EFRI SÉRHÆÐ Í 4-BÝLI.

2JA HERB + BÍLAGEYMSLA.

270 MOSFELLSBÆR.

Glæsileg 136,7 fm efri sérhæð í 4-býli, endaíbúð, á eftirsóknarverðum stað í Kópavogi.
Sérinngangur. Mikið útsýni. Stórar svalir. Þrjú svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum.
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Vandaðar innréttingar og tæki. Góð aðkoma, næg
bílastæði. Verð 64,9 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Góð 2ja herbergja 63,9 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi ásamt 15 fm stæði í bílageymslu,
samtals 78,9 fm fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er mikið uppgerð, ný eldhúsinnrétting og
gólfefni ásamt baðherbergi. Frábært sjávarútsýni frá stofu og eldhúsi. Parket á gólfum,
þvottaherbergi innan íbúðar. Eignin er laus við kaupsamning. Verð 40,9 millj.
Lyklar á skrifstofu. Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Ásvegur 21, 600 Akureyri,

Stykkishólmur-Tvær samþykktar íbúðir í sama húsi.

Skorradalur,

SÉRHÆÐ MEÐ AUKAÍBÚÐ.

GETA SELST SÉR EÐA SAMAN.

SUMARHÚS M/HITAVEITU Á EIGNARLÓÐ.

Rúmlega 200 fm. eign sem skipist í sérhæð, aukaíbúð og aukaherbegi í kjallara í fallegu
tvíbýlishúsi á góðum stað á Akureyri. Hæðin er með stofum og 2-3 svefnherbergjum
og er glæsilega innréttuð. Í kjallara er 33 fm. 2ja herbergja íbúð auk herbergis sem
mögulegt er að leigja sér. Þetta er því eign með mikla útleigutekjumöguleika sem getur
jafnframt hentað fyrir fjölskyldu með unglinga. Verð 55,8 millj.

Skólastígur 28, Stykkishólmi. Húseign með tveimur samþykktum íbúðum. Á efri hæð
er ca. 93 fm. falleg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi, frábært útsýni. Ásett verð er
25 millj. Á jarðhæð er skráð 88 fm. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi. Þvottahús er
sameiginlegt á jarðhæð. Ásett verð er 16 millj. Íbúðirnar geta selst saman eða sitt í
hvoru lagi. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Hvað kostar eignin mín?

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Byggingarlóð á frábærum stað í Mosfellsbæ. Lóðin er 1.000 fm á frábærum stað í
Reykjahverfi Mosfellsbæjar. Heimilt er að byggja einbýlishús á lóðinni. Teikningar
af 240 fm húsi geta fylgt. Um er að ræða mjög vel staðsetta byggingarlóð í kyrrlátu
umhvefi í grónu hverfi. Verð 14,9 milljónir.
Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu: fold@fold.is.

Stráksmýri 15, Skorradal. Samtals ca. 80 fm. fallegt, vel viðhaldið sumarhús á eignarlóð
í landi Indriðastaða við Skorradalsvatn. Í húsinu er rúmgott hjónaherbergi og tvö minni
svefnherbergi auk ca. 18 fm. svefnlofts. Gott baðherbergi með sturtuklefa og tengi fyrir
þvottavél. Opið eldhús við stofu og góður pallur við húsið, símahlið.
Verð 25,9 millj.

Þú finnur okkur á fold.is

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

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptason
lögg. fasteignasali
Sími:

868 4508

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími:

616 1313

Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson
hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
Sími: 897 0634

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Gerplustræti Kuggavogur
13
15-19
270 Mosfellsbær

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

OPIÐ HÚS

104 Reykjavík

miðvikudaginn 13. nóvember kl. 17:00 - 17:30

Nýtt 8 íbúða fjölbýli
Fullbúnar íbúðir í litlu fjölbýli með lyftu
(aðeins 8 íbúðir á fjórum hæðum).
Sjö 4ra herbergja íbúðir, stærðir um 135 fm
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Gólfsíðir útsýnisgluggar og hiti í gólfum.

LU
N ÝT T Í S Ö
Útsýnisíbúðir

Þrjú svefnherbergi í öllum íbúðum
Þvottaherbergi innan íbúðar
Nánari upplýsingar veita:

Einstaklega gott útsýni frá öllum íbúðum.
Eitt til tvö stæði í lokaðri bílgeymslu

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

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313
fridrik@miklaborg.is

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

Sóleyjargata 29

Verð frá :

59,5 millj.

Nesbali 44

101 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík
sími

569 7000
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Tæplega 400 fm einbýlishús á besta stað við Sóleyjargötu 29
í 101 Reykjavík

Glæsilegt tæplega 300 m²
einbýlishús við Nesbala

Húsið er mjög virðulegt 358,4 fm + uþb 41 fm. Tíu (10) rúmgóð
herbergi, þa fimm herbergi með sér baðherbergi inn af herberginu
með sturtu og upphengdu salerni. Önnur herbergi með aðgangi
að ný uppgerðum baðherbergjum
Sauna á þakhæð, þaksvalir með
Nánari upplýsingar veitir
heitum potti og fallegu útsýni til
suðurs og vesturs

Eftirsótt staðsetning
Stórar stofur
4 svefnherbergi
Tvöfaldur bílskúr

Bílskúrsréttur - stór lóð.
Húsið er mikið endurnýjað
á vandaðan hátt.
Verð:

240 millj.

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð:

150 millj.

Sunnusmári 16 – 22

.

OPIÐ HÚS

201 Kópavogur

þriðjudagur 12. nóvember kl. 17:30 - 18:00

Starhólmi 16
200 Kópavogur

Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr
196,2 fm, þar af bílskúr 38,5 fm
Húsið stendur innst í botnlanga á 660 fm lóð
Gróinn garður. Stór timburverönd í suður
Upphitað bílastæði er fyrir framan hús

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ
Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsilegar íbúðir í tveimur 6 hæða
fjölbýlishúsum m. lyftu við Sunnusmára
16-18 og 20-22.

.

Íbúðirnar eru í hagkæmum stærðum allt
frá 44 fm upp í 125 fm og allt þar á milli.
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílgeymslu
með hleðslustæði.

www.201.is

Verð frá :

89,9 millj.

Verð:

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 12. nóv kl. 18:00 - 18:30

Drápuhlíð 35

45,9 millj.

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar veita:

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313
Jón Rafn Valdimarsson Þórhallur Biering
Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
Sími: 896 8232
Sími: 775 1515
jon@miklaborg.is
thorhallurb@miklaborg.is jko@miklaborg.is

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616

1313
fridrik@miklaborg.is

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

Rúmgóð og björt 116 m2 4ra herbergja íbúð
3 svefnherbergi
Bjartar stofur
Gott viðhald á húsinu
Vinsæll staður í Hlíðunum

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

.

55 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 11. nóv. kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 13. nóvember kl. 17:00 - 17:30

Ennishvarf 25

Ljósheimar 16

203 Kópavogur

104 Reykjavík

LAUST ST

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýli
Fjögur stór svefnherbergi auk skrifstofu
40 fm bílskúr hannaður til að breyta í
stúdíóíbúð. Aukin lofthæð á báðum hæðum
Stórt glæsilegt eldhús og góðar stofur.
Fallegt útsýni og stutt að Elliðavatni
Stutt í grunnskóla og ýmsa þjónustu í
Ögurhvarfi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

RAX

Nánari upplýsingar veitir:

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

94,9 millj.

Glæsileg endaíbúð á 6hæð stærð 103,5fm
Íbúðin er mikið endurnýjuð
Ný eldhúsinnrétting. Ný gólfefni og flísar
Baðherbergið endurnýjað. Þrjú góð herbergi.
Tengi fyrir þvottavél í eldhúsi. Gólfsíðir
gluggar

47,9 millj.

Verð:

T IL
T IL B Ú IN G A R
A F H E N D IN

Hverfisgata 94

101 Reykjavík

Vönduð 86,3 fm endaíbúð ásamt stæði
Verð : 54,9 millj.
í bílageymslu Glæsilegar svartbæsaðar
innréttingar og hurðar. Stór stofa og rúmgott svefnherbergi.
Lokaður suður garður. Svalir til vesturs
og svalagangur til austurs
Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali
s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Hvassaleiti 36
3ja herbergja íbúð með sérinngangi á

Verð :

103 Reykjavík

Engjateigur 17-19

46,9 millj.

Mjög skemmtileg 4ra herbergja á
Verð : 54,9
tveimur hæðum. Sérinngangur og frábær
staðsetning í Laugardalnum og stutt í miðborgina
Björt með þakgluggum og mikilli lofthæð
Tvö svefnherbergi og tvennar stofur

fyrstu hæð. Eignin er 87,6 fm. Sérgeymsla
og sérþvottaherbergi fylgja eigninni. Mikið endurnýjuð að

105 Reykjavík

millj.

innan með nýjum innréttingum, gólfefnum og lýsingu
Nánari upplýsingar:

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

Nánari upplýsingar:
hdl og löggiltur fasteignasali

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

ÝNI
EIN STÖ K STA ÐSE TNI NG / ÚTS
LAUST ST

Klapparstígur 3
Glæsileg, mikið endurnýjuð endaíbúð
3 hæð í góðu lyftuhúsi + stæði í bílag

Verð :

RAX

101 Reykjavík

Háteigsvegur 14

71,9 millj.

Rúmgóð og björt 3ja herbergja, 87,4 fm
íbúð á jarðhæð

Verð :

105 Reykjavík

Þórsgata 7

41,5 millj.

3ja herbergja íbúð á 2 hæð í þríbýli

101 Reykjavík

við Þórsgötu 57,7 fm .Sérgeymsla og

Eignin telur opið og mjög stórt stofu og eldhúsrými, tvö

2 svefnherbergi og stór stofa / borðstofa

sameiginlegt þvottaherbergi í kjallara.

svefnherbergi, anddyri og glæsilegt baðherbergi, Sólríkar

Eldhús og bað hafa verið endurnýjuð

Frábær staðsetning í miðbænum.

svalir, göngufæri við miðbæinn
Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala

s. 616 1313 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Verð :

36,9millj.

Nánari upplýsingar:

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

– Með þér alla leið

hdl og löggiltur fasteignasali

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 12. nóvember kl. 17:00 - 17:30

fimmtudaginn 14. nóvember kl. 17:30 - 18:00

Rjúpufell 32

Framnesvegur 62

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á einni
hæð ásamt 23 fm bílskúr = 156 fm
Húsið er snyrtilegt og vel við haldið
Stórt og bjart alrým, rúmgott eldhús, fjögur
svefnh, bað, þvottah og gestasnyrting
Lóðin er falleg og skjólgóð með verönd

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

60,9 millj.

101 Reykjavík

Fimm herbergja íbúð á efstu hæð - útsýni
Stæði í bílageymslu fylgir
Miðsvæðis í Reykjavík
Stutt í þjónustu
Nánari upplýsingar veitir:

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

57,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 12. nóvember kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 12. nóvember kl. 17:00 - 17:30

Safamýri 77

Langagerði 4

105 Reykavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg og björt 2ja herbergja íbúð 60,9 fm
Sér inngangur fyrir jarðhæð
Fermetrar nýtast vel, gott skipulag
Gott eldhús opið Stórar bjartar stofur
Endurnýjað baðherbergi
Þvottahús á hæðinni
Verð:

33,9 millj.

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313

Fallegt einbýli á 2 hæðum 3-4 svefnherbergi
Mikið endurnýjað einbýlishús
Harðviðarklæddur pallur með potti
Stór bílskúr Gróinn garður

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

88,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudagur 13. nóvember kl 17:30 - 18:00

þriðjudaginn 12. nóvember kl. 17:00 - 17:30

Friggjarbrunnur 3

Logafold 138

113 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

112 Reykjavík

4 herbergja íbúð með stæði í bílageymslu í
nýlegu lyftuhúsi
Íbúðin er á fyrstu hæð en er meira eins og
önnur hæð bakatil
Vandaðar innréttingar og lýsing
Rúmgóðar svalir Þvottaherbergi innan íbúðar
Sérgeymsla og stæði
í upphitaðri bílageymslu
Verð:

57,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Frábærlega staðsett einbýli á einni hæð
Innst í botnlanga alveg við grænt svæði
213 fm þar af 40,5 fm bílskúr
Mikil lofthæð
Fjögur mjög rúmgóð herbergi
Bað, gestasnyrting og góðar stofur
Arinn og stór garður
Verð:

86,7 millj.

Hverfisgata 84 og 86

.

101 Reykavík

Austurkór 147
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

70,5 millj.

OÐUN
B Ó K IÐ S K

Mosagata 5-7
210 Garðabæ

7 íbúðir eftir í litlu fjölbýli við
Urriðaholt í Garðabæ
Nokkrar íbúðir með sér bílskúr
Dæmi: 111,5 fm íbúð á 3ju hæð

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

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

Þórhallur Biering
Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is thorhallurb@miklaborg.is

Verð frá:

O P IÐ H Ú S

. nóv.
þriðjudaginn 12
0
:3
17
0:3
kl. 16

Tvö hús við Hverfisgötu sem búið er að gera upp nánast frá grunni
með 2ja og 3ja herbergja íbúðum allar með sérinngangi.
Gamli stíllinn er látinn halda sér og vandað hefur verið til verks.
Skipulag íbúða er sérlega gott og afhendast íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum.
Fallegar og bjartar íbúðir sem mikill metnaður hefur verið lagður í.

.

Nánari upplýsingar veita:

N ý t t í s ö lu

Nýtt og vel skipulagt parhús í
byggingu
Tvílyft og vel skipulagt samtals
212,4 fm
Flott opið og stórt alrými á efri
hæð 4-5 svefnherbergi, tvö
baðherbergi
Möguleiki á sér íbúð á neðri hæð
Afhendist fokhelt skv skilalýsingu

56,9 millj.

Hverfisgata 86

Hverfisgata 84

3ja herbergja á jarðhæð stærð 60,9 fm
verð 38,0 milljóniir

2ja herbergja íbúð á 1. hæð stærð 75,4 fm
verð 42,5 milljónir

3ja herbergja á 1. hæð stærð 65,6 fm
verð 43,0 milljónir

2ja herb. íbúð á 2. hæð(ris) stærð 56,6 fm
verð 42,5 milljónir

3ja herbergja á 2. hæð(ris) stærð 64,2 fm
verð 47,0 milljónir

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð stærð 53,7 fm
verð 29,9 milljónir

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is
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KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

Stuðlaborg

S é r l eg a
vandaðar
íbúðir

Stuðlaborg er sérstaklega vandað fjölbýli
með 77 íbúðum í fimm lyftuhúsum.
• Stærðir íbúða frá 58-254 fm.
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu,
veitingastaði og útivist.
• Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, miðbæinn og borgina.
• Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa einstakt
og óhindrað sjávarútsýni
• Hljóðgólf í öllum íbúðum, sérstakalega
einangrandi veggir og gler
• Allar íbúðir að fullu loftræstar (inn og út)
• Sömu hönnuðir og af Skuggahverfinu
• Gyllt álklæðning frá Þýskalandi og
Swiss Pearl steinplötur
• Nánari upplýsingar um bygginguna
á 105midborg.is
Verð frá:

www.105midborg.is/miklaborg

41,9 millj.

Sólborg
105 Reykjavík

www.105midborg.is

SÓLBORG
Nýtt hverfi í Laugarnesinu

Nánari upplýsingar veita:

• 2ja til 5 herbergja íbúðir
• Vandaðar íbúðir á
frábæru verði
• Lyftu hús á 6 hæðum
Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

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

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313
fridrik@miklaborg.is

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

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

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

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
896 8232
thorhallurb@miklaborg.is

• Afhent í mars/apríl 2020

Sími:

Verð frá :

– Með þér alla leið

39,5 millj.

Sjávarborg við Kirkjusand
Til sölu eða leigu stórglæsilegt sex hæða skrifstofuhúsnæði
við Kirkjusand í Reykjavík. Glerflötur og óheft sjávarútsýni
ásamt stórum þakgörðum á efstu hæðum einkenna húsið.
Sjávarborg er afar metnaðarfullt skrifstofuhúsnæði sem er
frábærlega staðsett og með stórkostlegu útsýni.
Heildareignin er 7058 fm á 6 hæðum auk kjallara. Stærðir
hæðanna eru frá um 500 fm og upp í 1300 fm og bjóða upp
á ýmsar útfærslur.
Bílastæðamálum er afar vel sinnt í Sjávarborg en á svæðinu
er stór bílakjallari sem þjónar atvinnuhúsnæði á daginn en
íbúðum á kvöldin. Stæði fylgja með í hlutfalli við eignarhluta,
eða 1 stæði á hverja 50 fm, og hægt að leigja fleiri gegn
hagstæðu gjaldi.
Afhending er áætluð um haustið 2020.
Eignin er í hæsta gæðaflokki og hentar vel sem höfuðstöðvar
fyrir stórfyrirtæki eða önnur framsækin fyrirtæki.
Leiga kemur til greina í heild eða að hluta en sala eingöngu
ef um allt húsið er að ræða.

Nánari upplýsingar fást hjá
Óskari Rúnari Harðarsyni lögm., á Mikluborg fasteignasölu
oskar@miklaborg.is Miklaborg Lágmúla 4

sími

569 7000
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Jötunsalir 2

201 Kópavogur

210 fm íbúð á efstu hæð með fallegu

Verð :

útsýni Tvennar svalir - Stórar stofur

92 millj.

Eldhús með vönduðum tækjum
Tvö stæði í bílageymslu fylgja íbúðinni
Vönduð eign

Hestur 38

Verð :

111 Reykjavík

Kópavogsgerði 1- 3

71,9 millj.

Falleg 135 fm, 3ja herbergja íbúð á jarðh. Verð :
2 svefnherbergi. Stór stofa, 2 snyrtingar

200 Kópavogur

69,9 millj.

Þvottahús innan íbúðar. Sér inngangur
44 fm sérafnotaréttur með harðviðargólfi og glerlokun
Sjávarútsýni Glæsileg eign

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala

s. 616 1313 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

V
LÆ K K A Ð

Nánari upplýsingar:Friðrik

löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala

s. 616 1313 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali s. 822 2307

ERÐ

801 Grímsnes

Glæsilegt sumarhús að Hesti Lóð liggur
Verð :39,5 millj.
að Hvítá, ósnert náttúra Eignarland 0,8
hektari að stærð Lækur rennur í gegnum landið Húsið,
steyptur kjallara og timburhúsi ofán Húsið er klætt að utan
með harðviði Mikil lofthæð, ferhynt og klætt með harðviði
og einstakt útsýni Stórir gólfsíðir gluggar sem setja
glæsilegan svip Mikil náttúrufegurð og stutt í golfvöll

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

222,7m2 einbýlishús með bílskúr 4 -5
svefnherbergi Aukaíbúð í kjallara Húsið
hefur verið endurnýjað að hluta Laust
fljótlega
Glæsilegt útsýni
Nánari upplýsingar:Friðrik

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Vesturberg 21

V
LÆ K K A Ð

Bræðraborgarstígur 26
Falleg og mikið endurnýjuð efri sérhæð í
góðu húsi við Bræðraborgarstíg 26

Sóltún 1

89,9 millj.

Glæsileg fullbúin 2ja herbergja íbúð

105 Reykjavík

56,9 millj.

Verð :

Lyftuhús / Sérinngangur af svölum Stæði

190 fm 4ra herbergja. Möguleiki á stúdíóíbúð á jarðhæð

í lokaðri bílageymslu Fallega innréttuð, steyptar borðplötur

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu og
iðandi mannlíf miðbæjarins. Bílskúr

Yfirbyggðar suð-vestur svalir Nokkur skref í aðgengi að

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

101 Reykjavík

ERÐ

þjónustu Ísskápur og uppþvottavél fylgir
s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

OÐUN
B Ó K IÐ S K

B Ó KA Ð U

S KO Ð U N

Brúnastaðir 36

112 Reykjavík

Fannafold 135

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð Verð :
Góð alrými með útg á verönd, stórt
eldhús 3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr
Stórt baðherbergi og gestasnyrting
Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi

97,9 millj.

Fallegt og vel viðhaldið einbýlis hús
á einni hæð innst í botnlanga við
Fannafold 224 fm 6 herbergja. Bílskúr
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla
og alla helstu þjónustu
Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

112 Reykjavík

Asparlundur 9

94,9 millj.

Nýtt 151 fm parhús á einni hæð
í byggingu.

Verð :

270 Mosfellsbær
Verð :

63,9 millj.

Gríðarlega vel skipulögð hús í rólegu umhverfi. Gott opið
stofu og eldhúsrými með góðri lofthæð 3 svefnherbergi,
baðherbergi og sér þvottahús Húsið afhendist fullbúið að
utan tilbúið til innréttinga að innan
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

TIL LEIGU

Korngarðar 2
– heil húseign

Vandað 3.230 fm skrifstofuhúsnæði á frábærum stað
við Sundahöfnina
• Mikið endurnýjað á síðustu misserum
• Vinnuaðstaða fyrir 150-200 manns.
• Nóg af bílastæðum
• Laust sumar 2020
Nánari upplýsingar veitir:

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

– Með þér alla leið

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá
- Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Heimir Fannar
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fast
eignasali
heimir@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast
mark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

Garðabær – Einbýlishús óskast í Ásahverfi eða Akrahverfi fyrir traustan kaupanda
Grettisgata 53. Endurnýjað einbýlishús.
S
HÚ
Ð
G
I
OP Í DA

Sogavegur 18. Fallegt 5 herbergja einbýlishús.
Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• Mikið endurnýjað 86,0 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum með sér bílastæði á lóð og afgirtri
verönd við Grettisgötu.
• Eldhús opið við stofu. Björt og rúmgóð stofa.
Þrjú svefnherbergi.
• Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum,
m.a. eldhúsinnrétting og tæki, bæði baðherbergi,
ofnar og ofnalagnir að hluta, raflagnir og töflur og
gler og gluggar.
• Lóðin er með afgirtri viðarverönd auk tyrfðrar
flatar. Sér bílastæði er á lóð austan við húsið.
Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

S
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Ð
G
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Verð 56,9 millj.

Hjarðarhagi 11. 4 – 5 herbergja endurnýjuð íbúð á efstu hæð.
S
HÚ G
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I
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• Mjög mikið endurnýjuð 115,0 fm. íbúð á efstu
hæð með útsýni og tvennum svölum auk sér
geymslu á jarðhæð. Sér bílastæði í bílageymslu.
• Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra á
sl. árum, m.a. gólfefni, innihurðir, baðherbergi,
eldhúsinnrétting og tæki. Raflagnir og rafmagnstafla eru nýleg.
• Samliggjandi bjartar stofur með gluggum til
austurs og vesturs. Eldhús með hvítum sprautulökkuðum innréttingum. Hjónaherbergi og stórt
barnaherbergi sem hægt er að skipta í tvö.
Frábær staðsetning.

Verð 64,9 millj.

Holtagerði 22 – Kópavogi. 4ra – 5 herbergja neðri sérhæð.
S
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• Björt og vel skipulögð 145,0 fm. neðri sérhæð í
vel viðhöldnu tvíbýlishúsi við Holtagerði. Íbúðin
er með sérinngangi og afgirtum sér veröndum til
suðurs og vesturs. Sér bílastæði á lóð. Sólskáli
sem snýr til vesturs og norðurs.
• Stofa opið við borðstofu með stórum gluggum
til vesturs. Sérsmíðuð innrétting í eldhúsi og gott
vinnupláss. Þrjú herbergi. Fataherbergi/geymsla.
• Lóðin er afar falleg og afgirtar verandir sem snúa
til suðurs og vesturs. Heitur og kaldur pottur.
Staðsetning er afar góð í grónu og rólegu hverfi
í Kópavogi.

Verð 67,9 millj.

Verð 59,9 millj.

Brávallagata 12. 4ra herbergja íbúð auk stúdíóíbúðar í risi.

Grenimelur 1. Glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr.
S
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Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• Virkilega fallegt og fjölskylduvænt 128,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á þessum eftirsótta
stað við Sogaveg.
• Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og
verið endurnýjuð töluvert, m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni.
• Rúmgóðar stofur með útgengi út á afgirtar viðarverandir til suðurs og vesturs. Setustofa með
aukinni lofthæð og gluggum til suðausturs og
norðvesturs. Þrjú svefnherbergi.
• Lóð með hellulögn fyrir framan hús og stæði
sunnan megin við hús.
Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• Virkilega glæsileg og mjög vel skipulögð 10 herbergja 232,2 fm. efri sérhæð og ris auk 27,1 fm.
bílskúr og geymsluriss í nýviðgerðu og steinuðu
þríbýlishúsi við Grenimel.
• Þrjár mjög stórar samliggjandi skiptanlegar stofur
með suðursvölum og 7 rúmgóð svefnherbergi.
Svalir til suðurs út af stofum.
• Hið innra hefur íbúðin verið mikið endurnýjuð á
sl. árum, m.a. eldhúsinnréttingar og tæki, bæði
baðherbergi, raflagnir og rafmagnstafla o.fl. og er
í góðu ástandi.
• Eignin stendur á 866,4 fm. lóð og er í sameign
alls hússins.
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Verð 139,0 millj.

Sandprýði 1 – Garðabæ. Parhús á einni hæð.

Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• Björt og falleg 140,4 fm. eign við Brávallagötu
12 í Reykjavík, sem samanstendur af mikið uppgerðri 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með svölum
til suðurs og stúdíóíbúð í risi auk íbúðarherbergis
í kjallara.
• Íbúð á 3. hæð sem er skráð 102,0 fermetrar að
stærð að meðtöldu íbúðarherbergi í kjallara er öll
nýlega endurnýjuð á vandaðan og smekklegan
máta og er í góðu ástandi.
• Íbúð í risi er skráð 29,0 fermetrar, en er að
miklum hluta undir súð og gólfflötur því stærri
og skiptist í gang, eldhús, baðherbergi og alrými
sem í eru svefnherbergi og stofa.

Verð 74,9 millj.

Sólheimar. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

• Fallegt og vel skipulagt 199,0 fm. parhús á einni
hæð með mikilli lofthæð og innbyggðum 31,5
fm. bílskúr við Sandprýði í Garðabæ.
• Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergjum í húsinu en
núverandi eigendur stækkuðu stofu sem nemur
einu herbergi.
• Stór og björt stofa með tveimur útgöngum á
verandir til suðurs og austur. Eldhús með miklum
innréttingum úr hnotu. Þrjú herbergi auk fataherbergis.
Eigendur eru tilbúnir til að athuga með skipti á
4ra - 6 herbergja íbúð eða hæð í Ásahverfinu
eða mögulega annars staðar í Garðabæ.

Verð 89,9 millj.

Sólborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum
2ja – 5 herbergja lúxusíbúðum. Stærðir íbúða eru
frá 53,5 fm. upp í 194,7 fm.
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu.
• Afhending íbúða verður í mars 2020.
• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingarefnum og eru m.a. allir gluggar úr áli og
klæðning hússins úr anodiseraðri álklæðningu.
Klæðningin er sérhönnuð og meðhöndluð með
sérstakri aðferð.
• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og
Studio Arnhildur Palmadottir.
• Byggingaraðili er ÍAV hf. sem er eitt stærsta,
elsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins.
• Nánari upplýsingar um bygginguna á
www.105midborg.is

• Virkilega glæsileg, björt og vel skipulögð 187,6
fm. efri sérhæð í nýlegu þríbýlishúsi auk 33,8 fm.
bílskúrs.
• Íbúðin er virkilega opin, björt og glæsileg og lofthæð er mikil í nánast allri íbúðinni. Gluggar efst
á milliveggjum sem auka mjög flæði á birtu milli
rýma. Innréttingar í öllum rýmum eru sérsmíðaðar
og sami stíll látinn halda sér gegnum íbúðina.
• Vandað gegnheilt eikarparket er á íbúðinni að
stærstum hluta, lagt með fiskibeinamynstri og er
það nýlega slípað og lakkað. Svalir útaf stofum til
suðurs og útaf stigapalli til vesturs.
Frábær staðsetning í grónu hverfi þaðan sem
stutt er í alla þjónustu og skóla.

Verð 96,9 millj.

Naustavör nr. 9. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.
• Naustavör nr. 9 er 4ra hæða fjölbýlishús með
lyftu við Naustavör í Kópavogi.
• Íbúðirnar eru frá 80,7 til 170,2 fm, 2ja til 4ra herbergja. Aukin lofthæð er á 4. hæðinni.
• Allar innréttingar er sérsmíðar af Brúnás, AEG
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi. Íbúðin
skilast með flísum á gólfi á baði og þvottaherbergi.
• Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða
stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu
fylgja flestum íbúðum.
Afhendingartími íbúða er á tímabilinu
febrúar – mars 2020.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars hf., www.bygg.is

520 9595

Áb. Sigurður G unnla ugsson löggiltur fa stei g n as al i
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Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garð abær

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

898 3326

694 4700

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

893 4416

694 4000

848 7099

EFSTALEITI - LÁGALEITI - VÖRÐULEITI
AR
MARG TIL
A
N R
TILBÚ INGAR!
D
AFHEN

FRÁ:
VERÐ
ILL.
28.9 M

EFSTALEITI 23
ÍBÚÐ 218
Frábær fyrstu kaup!

Verð: 35.900.000

OPIÐ
HÚS

þriðjudaginn 12. nóv. kl.12-13
og miðvikudaginn 13. nóv. kl.12-13

í sýningarsal
að Efstaleiti 27

SÍÐASTI ÁFANGINN KOMINN Í SÖLU!
Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis kominn í sölu.
SÝNUM DAGLEGA HRINGIÐ Í SÖLUMENN. Glæsilegur sýningarsalur þar sem þú
getur skoðað nánar teikningar, innréttingar, skilalýsingu og kynnst hverfinu, og rætt
við fasteignasala og fundið réttu íbúðina.
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Sannkallað
miðbogar hverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og
falleg útivistarsvæði. Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar. Rut Kára innanhússarkitekt
sá um efnis- og litaval á innréttingum og flísum.
Fasteignasalar veita allar nánari upplýsingar, hringið og bókið skoðun
SÝNUM DAGLEGA!
Vesturberg 148

111 Reykjavík

39.900.000

Öldugata 52

101 Reykjavík

28.900.000

Kópavogstún 3

200 Kópavogur

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. nóv. kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. nóv. kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. nóv. kl. 17:30-18:00

Herbergi: 4

Herbergi: 2 Stærð: 42,6 m2
Vel skipulögð 2ja herb íbúð á þessum vinsæla stað í Reykjavík. Um er að ræða eign
við Öldugötu 52, á jarðhæð í fjórbýlishúsi og er íbúðin skráð 42,6fm. Íbúðin skiptist
í stofu, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og geymslu. Gólfefni er parket og flísar.
Þetta er falleg lítil íbúð á eftirsóttum stað í miðborg Reykjavíkur.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2

Stærð: 112,2 m2

Virkilega snyrtileg 4.herbergja íbúð á 2.hæð ásamt yfirbyggðum svölum við Vesturberg
148 í álklæddu fjölbýlishúsi. Síðasta sumar var skipt um glugga og gler á austurhlið og
einnig er nýlegt harðparket á gólfi . Eignin er frábærlega vel staðsett með tilliti til allrar
almennrar þjónustu eins og skóla, leikskóla og verslana. Eignin getur verið laus til
afhendingar fljótlega. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Stærð: 83,2 m2

49.500.000

Bílastæði

GULLFALLEG OG RÚMGÓÐ 2JA HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ 9,7 FM. SUÐAUSTUR SVÖLUM
(ÓSKRÁÐAR) MEÐ SVALALOKUN Í NÝLEGU FJÖLBÝLI FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI. Bílastæði
í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofuhol, mjög rúmgott svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og
þvottahúsaðstöðu, eldhús, borðstofu og stofu auk svalanna sem stórauka nýtingu íbúðarinnar.
Uppl. veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

699 4610

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

844 6516

Langalína 26

210 Garðabæ

77.900.000

Spóahólar 6

49.900.000

111 Reykjavík

Ásbúð 85

88.900.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. nóv. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 130,2 m2

Glæsileg og björt 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í álklæddu lyftuhúsi sem staðsett
er við sjávarsíðuna í Sjálandi í Garðabæ. Aukin lofthæð er í íbúðinni, gólfsíðir
gluggar með fallegu sjávarútsýni og hiti í gólfum.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Klapparhlíð 30

270 Mosfellsbær

48.900.000

Stærð: 100 m2

4 herbergja endaíbúð á 3. hæð við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Frábær staðsetning í
vinsælu hverfi rétt við skóla, leikskóla, World Class og sundlaug. Svalir í suðvestur
og fallegt útsýni. Eignin er skráð samtals 99.9 m2, íbúðin er 91,5 m2 og geymsla
8.4 m2 og skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og þrjú svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Garðatorg 4a

210 Garðabæ

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. nóv. kl: 17:30-18:00

Herbergi: 4

Stærð: 245,8 m2

Stærð: 167,4 m2

Stór bílskúr

*Bílskúr 53 fm* Björt og opin 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 114,4 fm,
samtals 167,4 fm. Fjölbýlið nýlega málað að utan. Nýlegt slípað parket
á allri íbúðinni. Svalir út frá stofu í suður. Eldhús með borðkrók við
glugga. Þrjú góð herbergi. Baðherbergi endurnýjað að hluta, með
glugga og tengi f.þvottavél. Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla og
vagnageymslu. Bílskúr með heitu og köldu vatni.

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. nóv. kl. 18:00-18:30
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. nóv. kl. 17.30-18.00

76.800.000

Mjög gott 245,8 fm raðhús á 2 hæðum þar af 41,4 fm bílskúr. Húsið
skiptist í efri hæð með 2 forstofur, wc, stofu, borðstofu, eldhús og
þvottahús, á neðri hæð er fjölskyldurými með sjónvarpsstofu, 4 herbergi, fataherbergi og baðherbergi. Bílskúrinn er í dag stórt herbergi
og geymslurými með millilofti. Framan við húsið er stór hellulögð
verönd og bílastæði, að bakatil er grónn garður. Húsið er vel skipulagt
fjölskylduhús þar sem stutt er í skóla og þjónustu.

Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326
Upplýsingar veita:
Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225
Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Mosagata 5-7

102 REYKJAVÍK.IS

210 Garðabæ

AÐEINS 7 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

Smyrilshlíð 3 og 5 | Valshlíð 4 - 6 og 8 | Fálkahlíð 2 og 4

Sælureitur þar sem borgarlífið
og náttúran mætast
Öll þjónusta í göngufæri

SÝNUM ALLA
DAGA
GLÆSILEG SÝNINGARÍBÚÐ

HRINGDU BEINT Í
SÖLUMENN
ERUM VIÐ SÍMANN

ÚTSÝNISÍBÚÐIR URRIÐAHOLTI
Herbergi: 4 – 5

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. nóv. kl. 17.30 – 18.00
Herbergi: 4

Stærð: 136,2 m2

Bílakjallari

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð í miðbæ Garðabæjar, með frábært
útsýni. Fjölþætt þjónusta í göngufæri. Tvennar svalir. Þær stærri,
16,9fm, með glerlokun og snúa til vesturs. Útsýni yfir Álftanesið, yfir
hafflötinn til Snæfellsness og víðar. Hinar, 5,8fm, til austurs. Útsýni
yfir Garðabæ og fjallakragann í bakgrunn. Stæði í bílageymslu. Íbúðin
er 136,2fm, þ.a. 9fm geymsla í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö
baðherbergi, þvottaherb., eldhús, borðstofu og stofu ásamt þremur
herbergjum. Íbúðin er fullbúin með gólfefnum.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Vorsabær 19

110 Reykjavík

92.900.000

Stærð: 106,9 – 166,0 m2

Verð frá: 56,9m – 84,9m

Mosagata 5 -7 er 4ra og 5 hæða lyftuhús með 22 íbúðum og 11
bílskúrum á baklóð. Hönnuðir eru Úti-Inni arkitektar. Útsýnið er
ómótstæðilegt og stórfenglegt enda stendur húsið ofarlega á
miðju Urriðaholtinu. Flestar íbúðirnar eru 4ra herbergja, bjartar
og vel skipulagðar. Innréttingar og skápar eru frá HTH, hurðir frá
BYKO, tæki frá Tengi og AEG og flísar frá Álfaborg.
Urriðaholtsskóli er í næsta nágrenni. Frábærar gönguleiðir.

Hringið og bókið skoðun: 893 4416 og 837 8889

Jóhanna Kristín
fasteignasali
837 8889

Eskiholt 1

Árni Ólafur
fasteignasali
893 4416

115.000.000

210 Garðabæ

TVÆ

ÍBÚÐ

R

IR

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 13. nóv. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. nóv. kl. 18:30-19:00

Stærð: 198,6 m

Stærð: 357,2 m

Fallegt einbýli á einni hæð ásamt bílskúr á einum besta stað við Elliðaárdalinn.
Húsið stendur neðst í götu á fallega gróinni lóð með óhindrað útsýni að dalnum.
Húsið hefur fengið mjög gott viðhald og stór sólskáli með útgengi á verönd snýr
að dalnum til suðurs.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fallegt og reisulegt 357,2 fm einbýlishús á stórri og fallega gróinni hornlóð með
einstöku útsýni. Húsið er á þremur hæðum með fullbúinni 2ja herbergja aukaíbúð
á jarðhæð og stórum bílskúr með mikla nýtingarmöguleika. Næg bílastæði eru
við húsið.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

2

NÝR ÁFANGI KOMINN Í SÖLU!
Valshlíð 4 og 6 og Smyrilshlíð 3.

MIKIÐ ÚRVAL
AF EIGNUM!

Vandaðar íbúðir í 102 Reykjavík
•

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

•

Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná upp
í loft, innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgja

•

Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja stórum
íbúðum.

•

Afhending fyrstu eignar áætl. Jan/feb 2020

•

Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

2

Urðarbrunnur 24-28 raðhús

Bókið skoðun

Vel skipulögð tveggja hæða raðhús.
Stærð frá 202,1 fm Verð frá 56,9 millj.
Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergjum.

Góð staðsetning og fjölskylduvænt hverfi.

Guðbjörg Guðmundsdóttir
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@fjolhus.is
sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir,
löggiltur fasteignasali
thelma@fjolhus.is
sími: 860 4700

Húsin eru tilbúin til afhendingar.
Fokheld að innan.
Einangruð og álklædd að utan.
Álklæddir timburgluggar.

www.fjolhus.is Lágmúla 6 sími 511 1020

NAUSTAVÖR 9

Dæmi um íbúð

NÝT

3ja
herb

T

Herbergi: 2-4
Stærð: 80-170 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 699-4610

Verð frá: 44,5 millj.

Bryggjuhverfið í
Kópavogi
Íbúðirnar skilast með vönduðum og
fallegum innréttingum frá Brúnás og AEG
eldhústækjum.
Íbúðirnar eru með góðum svölum eða
veröndum þar sem við á.
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgja flestum
íbúðum.
Traustur og vandaður byggingaraðili BYGG hf.

Sigríði Rut, LGFS.
GSM: 699 4610
siggarut@fstorg.is
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Smáauglýsingar
16 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Keypt
Selt

Bílar óskast

Til sölu

Ef þú ert með rétta starfið
– erum við með réttu
manneskjuna

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu og
veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

VILTU LOSNA VIÐ
GAMLA BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Þjónusta

capacent.is

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

RÁÐNINGAR

Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

Bókhald

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.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
Intellecta ehf. Síðumúla 5 108 Reykjavík 511 1225 intellecta.is

Til bygginga

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

Málarar
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR

Tilboð eða tímagjald. Uppl. í s: 778
0100.

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

Húsaviðhald

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta proventus.is Sími 551-5000

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

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

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Netfang proventus@proventus.is

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666

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

GEFÐU
HÆNU

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.

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is
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SKIPULAGSBREYTING
Tillaga að deiliskipulagsbreytingu við
Ásvelli 1, Haukasvæði.
Á fundi bæjarstjórnar þann 18.sept. 2019 var
samþykkt að auglýsa breytingar á deiliskipulagi
Haukasvæðis við Ásvelli 1 í Hafnarfirði í
samræmi við 1.mgr. 43.gr. skipulagslaga nr.
123/2010.
Í breytingunni felst að: skilgreind er ný lóð
undir íbúðabyggð vestan megin við
íþróttamiðstöð. Gert er ráð fyrir 100 – 110
íbúðum eða um 10.000m² byggingarmagni á
lóðinni. Hæð húsa verði 2 – 5 hæðir. Bílakjallari
verði undir byggingunum fyrir 90 bílastæði og
ofanjarðar verður gert ráð fyrir 60 bílastæðum.
Fjölnota knatthús sem fyrirhugað var að byggja
sunnan við gervigrasvöll verður nú staðsett
nyrst á lóðinni. Hæð þess verður 25m yfir miðju
vallar en 12m í hliðum. Grunnflötur
byggingarreits er 13.050m² og verður stærð
húss 9.900m² nettó. Samtengt knatthúsinu
verður 900m² þjónustubygging innan sama
byggingarreits. Mænishæð þjónustubyggingar
verður 5m. Gert er ráð fyrir um 230 nýjum
bílastæðum vestan og norðan megin við
knatthús. Að öðru leiti gilda eldri skilmálar
deiliskipulagsins.
Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri
Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá umhverfisog skipulagssviði að Norðurhellu 2, frá 11.1123.12.2019. Efni er einnig aðgengilegt á
www.hafnarfjordur.is
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er
gefinn kostur á að gera athugasemdir við
breytinguna og skal þeim skilað skriflega til
umhverfis- og skipulagssviðs eigi síðar en 23.
desember 2019.

585 5500 hafnarfjordur.is

Sveitarfélagið Vogar
Kynning tillögu að breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Voga 2008-2028 og
tillaga að deiliskipulagi ásamt umhverfisskýrslu vegna nýs vatnsbóls.
Sveitarfélagið Vogar kynnir hér með, skv. 2. mgr. 30. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að breytingu á aðalskipulagi
Sveitarfélagsins Voga 2008-2028, sem felst í breyttri staðsetningu á fyrirhuguðu vatnsbóli þéttbýlisins í Vogum (VB-2)
og deiliskipulag vegna nýs vatnsbóls ásamt umhverfisskýrslu
skv. 4. mgr. 40. gr. sömu laga.
Tillögurnar eru til kynningar frá og með 11. nóvember 2019 til
og með 25. nóvember 2019 og eru aðgengilegar á vef Sveitarfélagsins Voga, þar sem má kynna sér þær á slóðinni: https://
www.vogar.is/is/thjonusta/skipulag/skipulag-i-kynningu
Tillögurnar verða til sýnis og umræðu hjá skipulags- og byggingarfulltrúa miðvikudaginn 20. nóvember nk. á milli kl. 15:3016:30 á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga að Iðndal 2.
Ábendingum vegna tillagnanna má senda skriflega til Sveitarfélagsins Voga með bréfi eða tölvupósti á netfangið
skrifstofa@vogar.is eigi síðar en 25. nóvember 2019.
Að lokinni kynningunni verður unnið úr þeim ábendingum
sem kunna að vera gerðar við tillögurnar. Að því loknu verða
endanlegar tillögur teknar til umfjöllunar hjá skipulagsnefnd
og að henni lokinni lagðar fyrir bæjarstjórn til samþykktar til
formlegrar auglýsingu þeirra, skv. 31. gr. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Gefst þá tækifæri til að gera formlegar athugasemdir við tillögurnar innan tilskilins athugasemdafrests.
Vogum, 11. nóvember 2019
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Ábendingahnappinn
má
Ábendingahnappinn
má

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

Sérfræðingar í
ráðningum

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

Miklu meira en bara ódýrt
frá

4.995
Mikið úrval af
verkfæratöskum

Hjólafesting á bíl

Loftdæla OMEGA
12V 30L

Álskóflur
frá

frá

8.995

ViAir 12V loftdælur
í miklu úrvali

34.995

1.999

59.995

Verkfæraskápur Verkfæraskápur
á hjólum
á hjólum m/verkfærum

795

Steðjar í
miklu úrvali

4.895
Viðgerðarbretti
Háþrýstidæla
1200W 100Bör

Sonax hreinsivörur
á frábæru verði

Hjólatjakkur
2T m/tösku

3.795

9.999
Öflugar
háþrýstidælur
165Bör
2100W

3.995
1/4 Toppasett

14.999

6T Búkkar
605mm Par

6.985

4.985
14.995

4.995
frá

1.495

1/2+1/4
Toppasett Kraftmann 94stk

Hleðslutæki 12V 6A

Startkaplar

Ruslapokar
10,20,50stk

frá

Skrall-lyklar 8-17

Hjólbörur 100kg

13.995

9.999

Flísasög 80mm

Silverline LI-ion
18V hleðsluborvél 13mm

Fjölsög
Höfftech

5.999
Skóflur

4.999

frá

19.995

395

Ruslatínur

395

Laufahrífur

Verkfærasett
108 stk

frá

24.995

frá

5.995

Scanslib Hverfisteinn

Lunchbox útvarp
ryk/regn/
frostþolið

Fjöltengi í miklu úrvali,
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla

Frábært úrval af
dragböndum/
ströppum

1/2 Toppasett

Vice Multi
angle

Háþrýstidæla
1400W 105Bör

22.999

9.999

7.995

Rafmagnsvírtalíur
í miklu úrvali

995

14.999
Hjólsög GMC
1200W

Strákústar

685
frá

999

Myndlistavörur í miklu úrvali

19.995
Súluborvél 350W
(m/skrúfstykki)

16.995
Metabo
KS216 bútsög

14.999
SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

Verkfæralagerinn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is

Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

TÍMAMÓT
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MÁNUDAGUR

Merkisatburðir

1918 Fólk fagnar lokum fyrri heimsstyrjaldarinnar. Á sama tíma er
flaggað í hálfa stöng í Reykjavík þar sem spænska veikin geisar.
1920 Skáldið Matthías Jochumsson fagnar áttatíu og fimm ára
afmæli sínu, og fær aldeilis
gjöf, þar sem hann er gerður
heiðursborgari Akureyrar og
heiðursdoktor í guðfræði
við Háskóla Íslands. Hann
féll frá viku síðar.

1943 Pétur Hoffmann
Salómonsson berst einn við
bandaríska hermenn í Selsvör
í Reykjavík og hefur betur, að
eigin sögn.
1958 Skipaflutningafyrirtækið Hafskip
stofnað.

1962 Leikritið Hart í bak eftir Jökul Jakobsson er frumsýnt hjá

Leikfélagi Reykjavíkur og uppsker í framhaldinu miklar vinsældir.
Alls er verkið sýnt tvö hundruð og fimm sinnum eftir það, alltaf
fyrir fullu húsi.

1970 Rafiðnaðarsamband Íslands er stofnað.
1975 Angóla í sunnanverðri Afríku með strönd að Atlantshafi fær
sjálfstæði frá Portúgal.
1994 Guðmundur Árni Stefánsson segir af sér. Hann hafði gegnt

stöðu félagsmálaráðherra en lætur af störfum vegna ásakana um
mistök í embætti.

1998 Samtök ferðaþjónustunnar, hagsmunasamtök fyrirtækja
sem starfa við ferðaþjónustu á Íslandi, stofnuð.

Elskulegi sonur minn,
bróðir, mágur og frændi,

Rafn Gunnarsson

fv. verkstjóri hjá Eimskip,
Æsufelli 6,
111 Reykjavík,
lést 30. október 2019.
Útförin fer fram frá Seljakirkju 12. nóvember kl. 13.00.
Elsebeth Finnsson
Kristinn Gunnarsson
Lilja K. Hallgrímsdóttir
Ásta María Gunnarsdóttir
Anna Gunnarsdóttir
Súsanna Gunnarsdóttir
Jón Vilhjálmsson
Bylgja Gunnarsdóttir
og frændsystkini.

Hjartans þakkir fyrir samúð og hlýju
vegna andláts og útfarar móður okkar,
dóttur, systur, tengdamóður
og ömmu.

Þorbjargar Kristjánsdóttur
Bobbu,
Hamravík 32.

Sérstakar þakkir fær Hera og starfsfólk 11 E Landspítala
fyrir einstaka umönnun. Einnig þökkum við fyrir
ómetanlega hjálp við útför móður okkar.
Erla Sigurðardóttir
Elínborg Sigurðardóttir
Erla Wigelund
Sigrún J. Kristjánsdóttir

Geir B. Geirsson
Jóhann Ásmundsson

Elsku Maggi minn, pabbi okkar,
tengdapabbi, bróðir, mágur og afi,

Magnús Guðbjartsson
smiður,
Hafnarfirði,

lést á heimili sínu föstudaginn
1. nóvember. Útför hans fer fram frá
Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 13. nóvember kl. 13.00.
Sigurborg Róbertsdóttir
Anna Magnúsdóttir
Ólafur M. Tryggvason
Guðbjartur Magnússon
Þórdís Halldórsdóttir
Hulda Magnúsdóttir
Pétur Magnús Birgisson
Guðrún Guðbjartsdóttir
Albert Hinriksson
Ólöf K. Guðbjartsdóttir
Pétur Örn Pétursson
og barnabörn.

Mynd af Langasjó í Vatnajökulsþjóðgarði er ein margra ljósmynda sem prýða bókina.

MYND: HAUKUR SNORRASON

Matreiðsla og ljósmyndir
úr sveitum Skaftártungu
Hjónin og ferðaþjónustubændurnir Haukur Snorrason og Hadda Björk Gísladóttir
reka gistihúsið Hrífunes. Girnilegar mataruppskriftir gistihússins eru nú komnar út á
bók ásamt stórbrotnum landslagsmyndum frá náttúru Suðurlands.

F

erðaþjónu st ubændu r nir
Haukur Snorrason ljósmyndari og Hadda Björk Gísladóttir, matar- og ferðaþjónustufrömuður, hafa nýverið
gefið út bók sem heitir Our
Land – Food & Photography og þar er
að finna mataruppskriftir eftir Höddu
Björk og myndir eftir Hauk.
„Útgangspunktur bókarinnar er
Hrífunes,“ segir Hadda Björk en hún
ásamt og eiginmanninum Hauki rekur
lítið gistihús í Hrífunesi ásamt ferðaskrifstofu sem sérhæfir sig í ljósmyndaferðum um Ísland.
Hrífunes er í Skaftártungu á milli
Víkur í Mýrdal og Kirkjubæjarklausturs. Þaðan er stutt í hálendi Íslands og
í Fjallabaksleiðir syðri og nyrðri sem og
suðurströndina. Gistiþjónustan, sem
er opin allt árið nema í desember og
janúar, tekur um 30 manns í uppábúin
rúm. Gistihúsið hefur getið sér gott orð
fyrir notalegt andrúmsloft og ljúffenga
eldamennsku þar sem íslenskt hráefni
er í hávegum haft.
„Mig langaði að setja saman uppskriftabók. Gestir í Hrífunesi hafa margsinnis beðið okkur um uppskriftir. Það
var kominn tími á að setja
þetta saman í bók og draga
inn stemminguna sem er
við matarborðið í Hrífunesi,“ segir Hadda Björk.
Á sama tíma var Haukur að huga að útgáfu á
ljósmyndabók, en hann
hefur gef ið út tvær
bækur með landslagsmyndum.
„Við vorum að karpa
um hvort myndi fara
í forgang, uppskriftabókin eða ljósmyndabókin. Í góðum
hjónaböndum miðla menn málum,“
segir Hadda brosandi. „Niðurstaðan var
að slá þessu saman í eina bók.“
Bókin sem gefin er út á ensku skiptist
í þrjá hluta.
Í fyrsta hlutanum er fjallað um Hrífunes, sögu samkomuhússins þar sem
gistihúsið er rekið, jarðfræði og víkingagrafir á staðnum. Þá er vikið að

Hjónin Haukur Snorrason ljósmyndari og Hadda Björk Gísladóttir matarfrömuður.

eldgosinu árið 2010 og fleira er tilheyrir
svæðinu.
„Við keyptum gamla samkomuhúsið í
Hrífunesi sem sumarbústað árið 2007 en
eftir hrunsárin breyttum við því í gistihús sem við stækkuðum smá saman eftir
efni og aðstæðum og í takti við fjölgun
ferðamanna, eftir því sem árin liðu.“
Annar hluti bókarinnar hefur að
geyma um 40 girnilegar mataruppskriftir. „Þetta eru þær
uppskriftir sem við
notum mest í Hrífunesi.
Gestirnir okkar borða
saman við þrjú langborð. Við getum tekið 30
gesti í mat og nær undantekningarlaust skapast
mjög fallegt andrúmsloft. Menn skiptast á skoðunum og miðla reynslu
sinni af ferðalögum um
Ísland. Við bjóðum upp á
súpu, heimabakað brauð
og blandaða rétti sem forrétt og aðalrétturinn er svo borinn fram sem hlaðborð. Aðalrétturinn byggir á íslensku
hráefni t.d. lambakjöti, fiski, kartöflum,
hvítkáli, rófum og byggi en við notum
mikið erlend krydd s.s. arabísk, indversk
og marokkósk krydd sem gefa matnum
alþjóðlegan blæ,“ segir Hadda og bætir
því við að matarljósmyndirnar séu

teknar af Karli Peterson, einum færasta
matarljósmyndara landsins, en hann
starfar einnig sem kokkur.
Síðasti hluti bókarinnar inniheldur
um 80 stórbrotnar ljósmyndir Hauks
af náttúru Íslands. Þær eru teknar úr
lofti sem á láði á suðurhluta Íslands og á
hálendinu. Hann hefur myndað Ísland í
þrjá áratugi og gefið út tvær landslagsljósmyndabækur.
Haukur starfar einnig sem leiðsögumaður og leiðir ljósmyndaferðir um
Ísland fyrir ljósmyndaáhugafólk víðs
vegar að úr heiminum. „Eftir hrun hætti
ég að starfa sem atvinnuljósmyndari og
fór að mestu yfir í ferðaþjónustu til að
bjóða upp sérsniðnar ljósmyndaferðir.
Mest gaman finnst mér að fara með mína
viðskiptavini á fáfarna fallega leynistaði
sem finnast á okkar svæði.“
Hann segir ljósmyndirnar í bókinni
úr nágrenninu. „Frá Hrífunesi er stutt
í margar perlur á suðurhluta hálendis
Íslands jafnt sem helstu ferðamannastaði með fram suðurströndinni. „Það
er hægt að keyra þetta í dagsferðum
frá gistihúsinu okkar,“ segir Haukur og
bendir á kort sem er aftast í bókinni af
tökustöðum.
Þetta er falleg bók sem ætti að höfða
til allra þeirra sem kunna að njóta góðra
máltíða og ferðast um og upplifa náttúru
Íslands. david@frettabladid.is

Tilboð á
rúðuþurrkum

Með hverjum
tveimur Valeo
rúðuþurrkum
fylgja 5 lítrar af
Vaski rúðuvökva

Tilboðið gildir út nóvember

Allt fyrir bílinn
Sti l l i ng hf. | Sí m i 520 8000 | www. s t i lli n g. i s | s t i lli n g@ s t i lli n g. i s

11.11 TILBOÐ!
SJÁÐU FLEIRI TILBOÐ Á PENNINN.IS

TILBOÐSVERÐ:

14.900.Verð áður:

22.900.TILBOÐSVERÐ FRÁ:

39.900.Verð áður frá:

Eames House Bird
(hvítur)

52.900.-

Eames Plastic Chair

TILBOÐSVERÐ:

49.900.Verð áður:

79.900-

TILBOÐSVERÐ:

99.900.Verð áður:

Skrifborðsstóll
Ventilo NeoDesign

Húsgögn

Skrifborðsstóll
ID Mesh

136.849.-

31%

40%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

31%
AFSLÁTTUR

Þögn
TILBOÐSVERÐ: 4.799.Verð áður: 6.999.-

Aðventan
TILBOÐSVERÐ: 4.799.Verð áður: 6.999.-

25%
AFSLÁTT
UR

Ferðataska - 2.litir - Cloud
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 8.999.Verð áður frá: 14.999.-

30%
Kúlupenni Gear Matrix
TILBOÐSVERÐ: 6.825.Verð áður: 9.100.-

AFSLÁTTUR

35%
AFSLÁTTUR

Rástefnumappa
TILBOÐSVERÐ: 12.600.Verð áður: 16.800.-

25%
AFSLÁTTUR

TILBOÐSVERÐ:

2.799.-

Paperblanks dagbækur
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 2.850.Verð áður frá: 3.800.-

Verð áður:

3.999.-

Heyrnartól Metallix
TILBOÐSVERÐ: 1.949.Verð áður: 2.999.-

Tússlitaveski
Fineliner
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 4.759.Verð áður frá: 6.799.-

30%
AFSLÁTTUR

GILDIR Á VEF & Í VERSLUNUM!

FULLT AF ÖÐRUM TILBOÐUM - SKOÐAÐU Á PENNINN.IS

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Húsavík - Garðarsbraut 9

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er aðeins 11. nóvember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

ÞRAUTIR
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MÁNUDAGUR

Suðaustan 18-25 m/s
í kvöld, en 20-28 á
Suðurlandi og Faxaflóasvæðinu. Úrkomulítið
norðanlands, annars
víða rigning, jafnvel mikil úrkoma suðaustantil á
landinu. Hiti 3 til 8 stig.
Lægir á landinu seint í
kvöld og í nótt, fyrst við
suðvesturströndina.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta

ÞUNG
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Gunnar Björnsson

Kusmin átti leik gegn Kotshijev
í Minsk árið 1976.

Hvítur á leik

1. dxe6! Hxd3 (eftir 1...Dxa3
vinna bæði 2. Dd8+ og 2.
Dd7). 2. exf7+ Kh8 3. Bb2! 1-0.
EM taflfélaga hófst í gær í
Svartfjallalandi. Íslandsmeistarar Víkingaklúbbsins og Taflfélag Reykjavíkur taka þátt.
www.skak.is: EM landsliða.
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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.

2

LÓÐRÉTT
1 Vinsæll
2 Kró
3 Auð
4 Söngla
7 Mótbárur
9 Ske
12 Laut
14 Impra
16 Í röð

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1 ástar, 5 stó, 6 aa, 8 tímgun, 10 sa, 11
eld, 12 gras, 13 lýra, 15 ljósta, 17 aftur.
LÓÐRÉTT: 1 ástsæll, 2 stía, 3 tóm, 4 raula, 7 andsvar, 9 gerast, 12 gróf, 14 ýja, 16 tu.

Skák

LÁRÉTT
1 Kærleiks
5 Arinn
6 Samtök
8 Æxlun
10 Átt
11 Bál
12 Fíkniefni
13 Hljóðfæri
15 Afhjúpa
17 Á ný

Pondus Eftir Frode Øverli
Tanja Mjöll!
Langt síðan!
Hvað segir
skvís?

Munum
endurv innsluna

ÖLL BRAUÐ Á

25%

AFSLÆTTI

ALLA MÁNUDAGA
• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sendu þau ekki
skilaboð?

Veistu það
ekki?!

Hver gæti
þetta
verið?

Eða hringdu?

Eða hvað?

Það er þá annað hvort
uppvakningarnir eða
pitsusendillinn.

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Sleik!

Sleik!

Sleik!

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

Sleik!

Sleik!

Mamma! Lóa er
að borða allan
ísinn minn!

Sleik!

Sleik!

Sleik!

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

Taktu með
þér þjórfé og
öxi þegar þú
ferð til dyra.

Sleik!
Sleik!

Sleik!
Sleik!

Dripp!
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Búsáhaldabyltingin, svona eftir á
TÓNLIST

HHHHH
Sinfóníuhljómsveit Íslands flutti
verk eftir Grieg, Bach, Sibelius,
Mozart og Daníel Bjarnason,
sem einnig stjórnaði. Einleikarar: Víkingur Heiðar Ólafsson og
Radovan Vlatkovic.
Eldborg í Hörpu
fimmtudaginn 7. nóvember
Í Búsáhaldabyltingunni var svo
sannarlega ekki gaman að vera til.
Fólk, vitfirrt af reiði, barði potta
og pönnur niðri í bæ. Daglega voru
af því fréttir í sjónvarpinu og andrúmsloftið í þjóðfélaginu var uggvænlegt, þrungið myrkri, vonleysi
og heift.
Um þetta leyti var frumf luttur
píanókonsert eftir Daníel Bjarnason sem ber heitið Processions.
Tónlistin er afar dökk, og síðasti
kaflinn af þremur, sem er stystur,
byggir aðallega á einföldum slagverkstakti. Meira að segja píanóið er
notað sem ásláttarhljóðfæri. Menn
þóttust þar heyra endurómun frá
barsmíðunum fyrir utan Alþingi.

Allt annað uppi á teningnum
Ég var á þessum frumf lutningi,
þar sem einleikari var Víkingur
Heiðar Ólafsson. Mig minnir að ég
hafi bara verið í meðallagi hrifinn.
Annað var uppi á teningnum á tónleikum Sinfóníunnar á fimmtudagskvöldið. Fyrir það fyrsta fóru tónleikarnir fram í Eldborg Hörpu, en
ekki í Háskólabíói; hljómburðurinn
var gerólíkur. Alls konar fínleg blæbrigði, sem mikið er af í verkinu,
skiluðu sér almennilega. Flygillinn var sömuleiðis ákjósanlegri.

Sá sem Víkingur spilaði
á í Háskólabíói var
kominn til ára sinna,
hann var hvass á
efra tónsviðinu,
en mattari fyrir
neðan. Hljómurinn í f lyglinum
núna var stærri
og heild rænni.
Vík ing ur sjálfur
er svo orðinn mun
þroskaðri sem listamaður.
Á tónleikunum var því allt
eins og það átti að vera. Tónlistin
var einræn, hún hverfist um kyrrlátar hendingar og hljóma sem voru
sjarmerandi annarlegir. Þar voru
líka kraftmiklir hápunktar, sem
voru alltaf óvæntir, en rökréttir
eftir á. Andrúmsloftið var þungbúið, en samt ekki þunglyndislegt.
Það var í rauninni eins og í djúpri
hugleiðslu. Maður einhvern veginn
hvarf inn á við, kannski niður um
kanínuholu og inn í undraland þar
sem allt mögulegt gat komið fyrir.
Útkoman var einstök, frumleg og
full af skáldskap.

Makalaus flutningur
Flutningurinn á tónleikunum var
seiðmagnaður. Túlkun Víkings var
heiðarleg og blátt áfram, laus við
tilgerð. Hún var kröftug þegar við
átti, og ætíð spennandi. Mýktin í
öðrum kaflanum var yndislega vel
útfærð og áslátturinn í þeim þriðja
áleitinn. Tónskáldið sjálft stjórnaði hljómsveitinni, og þar var allt á
sínum stað. Hljómsveitin óf misfínlegan tónavefinn fimlega utan um
einleikinn og heildarhljómurinn
samsvaraði sér fullkomlega.
Víkingur lék aukalag, píanóút-

Víkingur Heiðar lék píanókonsert eftir Daníel
Bjarnason og heillaði
gagnrýnandann.

匀琀愀爀琀⼀猀琀漀瀀
䄀䜀䴀 ︀甀爀爀椀爀 漀最 䔀䘀䈀 猀ﴀ爀甀 爀愀昀最攀礀洀愀爀
昀礀爀椀爀 戀氀愀 洀攀 猀琀愀爀琀⼀猀琀漀瀀 戀切渀愀椀

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

setningu á hæga
þæt t inu m ú r
f jórðu orgelsónötu Bachs, sem var
ekkert smáræði. Ég
var nýlega í jarðarför
þar sem ég heyrði sömu
tónsmíð leikna á orgel, og var
það afskaplega illa gert. Víkingur
hins vegar hristi verkið fram úr
erminni, hástemmd tónlistin náði
hæstu hæðum í tilfinningaþrungnum leiknum. Hvílíkir töfrar!

Restin var ok, og þó
Annað á tónleikunum virkaði eins
og uppfylling. Margt af því var ekki
slæmt. Svíta úr Pétri Gaut eftir Grieg
rann ljúf lega niður. Hornkonsert
nr. 3 í Es-dúr eftir Mozart var fínn í
meðförum einleikarans, Radovans
Vlatkovic. Hann spilaði af öryggi og
fimleika eins og ekkert væri.
Fimmta sinfónían eftir Sibelius
orkaði hins vegar tvímælis eftir allt
sem á undan var gengið. Hún var
eiginlega heldur mikið af því góða.
Tónlistin hljómaði kynlega andlaus
og gekk aldrei upp. Hljómsveitin
spilaði þó vel tæknilega, en samt
gerðist aldrei neitt. Ofsafengnir
lokahljómarnir, lamdir áfram af
fullum styrk, voru nánast eins og
brandari. Nei, þá voru barsmíðarnar í konsertinum eftir Daníel miklu
meira eggjandi. Jónas Sen
NIÐURSTAÐA: Makalaus einleikur
og einleikskonsert.
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Mundir þú eftir að
bursta og skola í
morgun?

Tannlæknar
mæla með
GUM
tannvörum

Fæst í næsta
apóteki og helstu
stórmörkuðum

www.artasan.is
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Mánudagur

SÍÐDEGIS
ÚTVARPIÐ
Alla virka daga kl. 16 – 18
Þau Guðmundur, Hafdís Helga og Andri Freyr halda
landanum vel upplýstum um menn og málefni á leið
úr vinnu á daginn. Þau fylgjast vel með fréttum og
dægurmálum og spila nóg af góðri tónlist.

fyrst og fremst

Í kvöld kl. 20.05
Bein útsending frá úrslitakvöldi Skrekks,
hæfileikakeppni grunnskólanna í Reykjavík, í
Borgarleikhúsinu. Kynnar: Berglind Alda Ástþórsdóttir
og Mikael Emil Kaaber

okkar allra

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

13.00 Útsvar 2018-2019
14.15 Enn ein stöðin
14.40 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarps
14.55 Maður er nefndur
15.30 Af fingrum fram
16.15 Reimleikar
16.45 Silfrið.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lalli L alli færir ykkur allan
heiminn þegar hann grípur litina
sína. Hann er svo flinkur að teikna
hann Lalli.
18.08 Minnsti maður í heimi
18.09 Símon S ímon er hress og
skemmtileg kanína sem tekst á
við alls kyns áskoranir og lærir af
mistökum sínum.
18.14 Refurinn Pablo H
 ugrakki
og uppátækjasami refurinn Pablo
flyst úr sveit í borg ásamt systkinum sínum.
18.19 Letibjörn og læmingjarnir
Teiknimyndaþættir um björn
sem býr í þjóðgarði í Kanada og
heldur að hús skógarvarðarins sé
yfirráðasvæði hans þegar skógarvörðurinn bregður sér frá. Vandmálið er að hópur læmingja hefst
einnig við í húsinu og sambúð
bjarnarins og læmingjanna gengur
ekki sérstaklega vel.
18.26 Flugskólinn Ungu fuglarnir
Svala, Perla, Rafn og Broddi eru
nýir nemendur í Flugskólanum.
Þau læra að verða björgunarfuglar
og lenda í alls konar ævintýrum.
18.50 Krakkafréttir Fréttaþáttur
fyrir börn á aldrinum 8-12 ára. Umsjón: Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir
og Sævar Helgi Bragason.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin F
 jallað er á
snarpan og líflegan hátt um það
sem efst er á baugi hverju sinni
í menningar- og listalífinu, jafnt
með innslögum, fréttaskýringum,
gagnrýni, pistlum og umræðu.
Umsjón: Bergsteinn Sigurðsson og
Guðrún Sóley Gestsdóttir.
20.05 Skrekkur 2019Bein útsending frá úrslitakvöldi Skrekks,
hæfileikakeppni grunnskólanna í
Reykjavík, sem haldið er í Borgarleikhúsinu. Kynnar kvöldsins eru
Berglind Alda Ástþórsdóttir og
Mikael Emil Kaaber. Útsendingu
stjórnar Elín Sveinsdóttir.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Aðferð Ö
 nnur þáttaröð
þessara sænsku þátta um afbrotafræðinginn Inger Johanne
Vik. Forseti Bandaríkjanna, Helen
Tyler, hverfur meðan á heimsókn
hennar til Svíþjóðar stendur og
Inger Johanne Vik er fengin til að
aðstoða bandarísku alríkislögregluna við rannsókn málsins.
Aðalhlutverk: Melinda Kinnaman,
Henrik Norlén og Greg Wise. Atriði
í þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna.
23.10 Saga stuttpilsins Heimildarmynd um sögu stuttpilsins, frá því
það kom fyrst fram á sjónarsviðið
sem byltingarkennt tískufyrirbrigði á sjöunda áratugnum.
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil 
08.45 The Late Late Show 
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil 
13.50 The Neighborhood 
14.15 Jane the Virgin 
15.00 Top Chef 
16.00 Malcolm in the Middle 
16.20 Everybody Loves Raymond 
16.45 The King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Late Late Show 
19.00 America’s Funniest Home
Videos 
19.20 Speechless 
19.45 Superstore 
20.10 Bluff City Law 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Seal Team 
22.35 MacGyver 
23.20 The Late Late Show 
00.05 NCIS 
00.50 FBI 
01.35 Grand Hotel 
02.20 Baskets 
02.45 White Famous 

08.00 Friends 
08.20 Grey’s Anatomy 
09.05 Bold and the Beautiful 
09.25 The Big Bang Theory 
09.45 Dýraspítalinn 
10.15 Kórar Íslands 
11.20 Margra barna mæður 
11.55 Landnemarnir 
12.35 Nágrannar 
13.00 So You Think You Can Dance
14.15 So You Think You Can Dance
15.40 Catastrophe 
16.10 Nýja Ísland 
17.20 The Big Bang Theory 
17.40 Bold and the Beautiful 
18.03 Nágrannar 
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Sportpakkinn 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Um land allt K ristján Már
Unnarsson heimsækir Hjalteyri
við Eyjafjörð. Þorpið, sem lagðist
í dvala þegar síldarbræðslan
hætti, hefur lifnað við með hvalaskoðun, veitingarekstri, köfunarferðamennsku og listamönnum.
Köfunarsafn, sýningarsalir og
sútun laða ferðamenn í gömlu
verksmiðjuna og fjörlegt er í smábátahöfninni.
19.50 Grand Designs Glæsilegir
og frábærir þættir þar sem fylgst
er með stórkostlegum endurbótum á heimilum.
20.40 Temple 
21.25 Watchmen Magnþrungnir
spennuþættir úr smiðju HBO sem
byggðir eru á samnefndri myndasögubók. Sögusvið þáttanna er
hliðstæður veruleiki þar sem
grímuklæddar ofurhetjur hafa
verið gerðar útlægar. Hluti þeirra
unir ekki við sitt og gerir byltingu,
meðan aðrar reyna að stilla til
friðar.
22.20 StartUp 
23.05 60 Minutes 
23.50 All Rise 
01.00 His Dark Materials 
02.05 Blinded 
02.50 Boardwalk Empire 
03.40 Boardwalk Empire 
04.35 Boardwalk Empire 

GOLFSTÖÐIN

12.15 Ordinary World 
13.45 Brad’s Status 
15.25 Carrie Pilby 
17.05 Ordinary World 
18.35 Brad’s Status 
20.20 Carrie Pilby 
22.00 The Commuter 
23.45 Swiss Army Man 
01.25 Loving Pablo 
03.30 The Commuter 

08.30 Turkish Airlines Open 
13.30 Golfing World 2019 
14.20 Turkish Airlines Open 
19.20 2019 Playoffs Official Film
20.10 Bermuda Championship 
23.10 Champions Tour Highlights
2019 

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 
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 
15.00 Fréttir
15.03 Þar sem kreppunni lauk
1934 
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn 
17.00 Fréttir
17.03 Lestin 
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkavikan 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.35 Mannlegi þátturinn 
21.30 Kvöldsagan: Að breyta
fjalli 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið 
23.05 Lestin 
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ

STÖÐ 3
19.10 The Middle 
19.35 The Last Man on Earth 
20.00 Friends 
20.25 Seinfeld 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.35 It’s Always Sunny in
Philadelphia 
22.00 American Horror Story 8:
Apocalypse 
22.45 The Third Eye 
23.35 Claws 
00.20 Flash 
01.05 Friends 
01.35 The Middle 
02.00 The Last Man on Earth 
02.25 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
08.15 Real Betis - Sevilla 
09.55 Juventus - AC Milan 
11.35 Tennessee Titans - Kansas
City Chiefs 
13.55 Green Bay Packers - Carolina Panthers 
16.15 KA - FH 
17.45 Spænsku mörkin 2019/2020
18.15 Ítölsku mörkin 2019/2020 
18.45 Football League Show
2019/20 
19.15 Haukar - Selfoss 
21.20 Seinni bylgjan 
22.50 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur 
23.15 Cardiff City - Bristol City 

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÓLADAGAR

Í NÓVEMBER

30% AFSL. AF VÖLDUM STÓLUM!

ARMAR SELDIR SÉR

HEADPOINT

TILBOÐSVERÐ

54.900 KR.
Listaverð 79.900 kr.

OPEN POINT

TILBOÐSVERÐ

36.900 KR.
Listaverð 52.900 kr.

ARMAR SELDIR SÉR

SUPPORT

TILBOÐSVERÐ

20.900 KR.
Listaverð 30.000 kr.

VIDEN PRO

TILBOÐSVERÐ

109.900 KR.
Listaverð 158.900 kr.

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN
Síðumúla 37 Sími: 564-5040 www.hirzlan.is

W7 LIGHT

ERGOMEDIC 100-3

99.900 KR.

132.900 KR.

TILBOÐSVERÐ

Listaverð 144.900 kr.

TILBOÐSVERÐ

Listaverð 189.900 kr.

CUBE

TILBOÐSVERÐ

54.900 KR.
Listaverð 78.900 kr.

STYL VISITOR

TILBOÐSVERÐ

11.900 KR.
Listaverð 17.500 kr.

LÍFIÐ
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Náttúran í tilfinningaheitum fókus
Christopher Lund dregur fram andstæður
íslenskrar náttúru í ljósmyndabókinni
Iceland Contrasts In Nature. Hálendið vakti
hjá honum heita ást á umhverfinu sem
framkallar stórbrotnar myndir þegar hann
horfir í gegnum linsuna með hjartanu.

Þ

ótt ljósmyndarinn Christopher Lund hafi verið
með myndavélarnar á
lofti í áratugi hélt hann
sína fyrstu ljósmyndasýningu, Iceland Contrasts In Nature, í haust og gaf samhliða út samnefnda ljósmyndabók.
„Þetta hefur verið nokkuð langur
meðgöngutími. Það skrifast helst á
það að ég er í eðli mínu frekar hlédrægur og um leið með talsverða
fullkomnunaráráttu, þannig að
bókin og sýningin voru stór skref
fyrir mig,“ segir Chris og bætir við
að ferlið hafi verið bæði krefjandi
og gefandi.
Mats Wibe Lund, faðir Chris,
var brautryðjandi í landslagsljósmyndun á Íslandi þannig að hann á
ekki langt að sækja áhugann á ljós-

Chris lærði ljósmyndun á Íslandi,
í Noregi og Danmörku og hefur
starfað sem ljósmyndari í 25 ár.

Bókin nær yfir síðustu tíu ár ferils Chris sem vonar að hún gefi heildarmynd af ævistarfnu. MYND/CHRISTOPHER LUND
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myndum og landslagi en ástríðan
sem knýr hann áfram er þó sjálfsprottin.
„Ljósmyndun varð vissulega
snemma hluti af lífi mínu þar sem
pabbi er ljósmyndari,“ segir Chris
sem var í æsku á ferð og flugi með
föður sínum. „Við flugum í Cessnu
til að taka loftmyndir og ókum svo
um allt land að selja myndirnar af
þéttbýlisstöðum og sveitabæjum.“
Chris segir ljósmyndunina því
hafa birst honum sem starf frekar en
leið til tjáningar og sköpunar. „Það
var ekki fyrr en á unglingsárunum
sem ég tengdi við galdur ljósmyndunar.“ Þá fór hann að taka myndir á
sínum forsendum og vinna í svart/
hvítu í myrkraherberginu. „Þá leið
mér í fyrsta skipti eins og ég væri að
skapa eitthvað raunverulegt frekar
en að skjalfesta bara með aðstoð
myndavélarinnar.“

Að fanga tilfinningu
Chris hélt áfram að ferðast um landið og komst fljótlega að því að hann
byggi á einstökum stað á jörðinni.
„Náttúruöflin eru svo sýnilega og
landslagið svo ótrúlega fjölbreytt.
Veðrið er miskunnarlaust og getur
breytt öllu um hvernig við upplifum
landslag,“ segir Chris sem myndar
í öllum veðrabrigðum ólíkt „pabba
sem lyfti myndavélinni sjaldan
nema í góðu veðri“.
En er skemmtilegra að mynda
landslag en fólk?
„Nei, ekkert endilega,“ segir Chris
og skilgreining hans á góðri ljósmynd er einföld, hún miðli tilfinningu. „Í raun gilda sömu lögmál við
að ljósmynda fólk og landslag. Ef
þú, sem ljósmyndari, hefur áhuga
á viðfangsefninu og nærð tengingu
við það verður útkoman heiðarleg
og sönn.“
Fjöllin hafa vakað…
Samanburðinum sleppir ekki þarna
og aðspurður segir Chris að landslag
hafi klárlega sál. „Ég trúi því að allt
sé tengt í þessum heimi. Við erum
öll orka líkt og jörðin sjálf og erum
því órjúfanlegur hluti náttúrunnar.
Við höfum að mörgu leyti einangrað okkur frá henni og hvort
öðru síðustu áratugina en ég trúi
því að við getum snúið þessari
óheillaþróun við og byggt aftur

Bókin tók talsverðum breytingum í
vinnsluferlinu og Chris uppgötvaði
myndir sem honum hafði yfirsést í
safni sínu. Gerð bókarinnar mótaði
því enn frekar sýn hans á landið.

ÉG TRÚI ÞVÍ AÐ ALLT
SÉ TENGT Í ÞESSUM
HEIMI. VIÐ ERUM ÖLL ORKA
LÍKT OG JÖRÐIN SJÁLF OG ERUM
ÞVÍ ÓRJÚFANLEGUR HLUTI
NÁTTÚRUNNAR.
upp nærandi samband við móður
Jörð. Án þess er lífið vart þess virði
að lifa því.“

Ástríðuljósmyndarinn
Hálendið gnæfir yfir þegar Chris
er spurður hvað heilli hann helst
í íslenskri náttúru og hann telur
það líklega eiga stærstan þátt í
því hversu ástfanginn hann er af
landinu. Auk þess sem það hafi
gert hann að heitum umhverfisverndara.
„Þegar ég gekk um áhrifasvæði
Kárahnjúkavirkjunar og ljósmyndaði þau svæði, sem við sem þjóð,
fórnuðum fyrir ótrúlega þrönga
skammtímahagsmuni gerðist eitthvað innra með mér,“ segir Chris.
„Ég fann sterka tengingu við sjálfan
mig, umhverfið og eitthvað æðra
mér sjálfum. Þessi tilfinning var
kærleikur og hún drífur mig áfram.
Ég held að án hennar geti ég ekki
tekið góða ljósmynd.“
toti@frettabladid.is

Meira á frettabladid.is
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FJÖR
með

Bergrúnu Írisi
1. desember, kl. 17.00
Silfurberg
stjórnandi og útsetjari

Haukur Gröndal
gestasöngvari

Ragnheiður Gröndal
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Fyrir þínar
bestu stundir
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CHOICE

sófar

Falleg sófalína frá Scapa. Úr þremur tónum af
gráu Malbec áklæði. Nokkrar gerðir fáanlegar.

AFSLÁTTUR

Grátt eða ljósgrátt Malbec áklæði.
Stærð: 304 x 210/159 cm
Fullt verð: 249.900 kr.

Aðeins 187.425 kr.

25%
AFSLÁTTUR

CHOICE

225 cm

3ja sæta sófi

92 cm

3ja sæta sófi.
Grátt eða ljósgrátt
Malbec áklæði
Fullt verð: 124.900 kr.
65 cm

Aðeins 93.675 kr.

25%
AFSLÁTTUR

2,5H2 hornsófi.
Dökkgrátt eða -grátt
Malbec áklæði

65 cm

hornsófi

90 cm

235 cm

92 cm

285 cm

CHOICE

Fullt verð: 249.900 kr.

Aðeins 187.425 kr.

SB – DÚNSÆNG
OG -KODDI
Sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður
og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.
Fullt verð: 12.900 kr
Koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður
og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

JÓLA-

TILBOÐ

Fullt verð: 6.900 kr

Sæng 9.900 kr. Koddi 4.900 kr.
Fyrir þínar
bestu stundir

AR
SMÁRATORG HOLTAGARÐ
AKUREYRI ÍSAFJÖRÐUR

www.dorma.is

www.dorma.is

VEFVERSLU N

ALLTAF
OPIN

VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

JÓLATILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

BIANCO

Bianco ilmkerti. Nokkrir

AFFARI – RO

Fullt verð frá: 990 kr.

Ro ilmkerti. Nokkrir ilmir.
Fullt verð: 2.790 kr.

Jólatilboð aðeins 2.232

Jólatilboð frá 792 kr.
kr.

ILMKERTI,
LUKTIR OG
KERTASTJAKAR

AFFARI

Sense ilmkerti.
Nokkrir ilmir.
Fullt verð: 3.590 kr.

FRÁ AFFARI

Jólatilboð aðeins 2.872

kr.

www.dorma.is

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

ilmir.

Þú finnur jólabækling Dorma á www.doma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði
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MÁNUDAGUR

Ástin deyr
í hnattrænni hlýnun
Ása Helga Hjörleifsdóttir skoðar
loftslagsvandann í
ljósi sambandsslita í
stuttmyndinni Last
Dance sem fékk
glimrandi viðtökur
á sýningu í Róm þar
sem útvaldir leikstjórar sýndu myndir sem þeir gerðu að
beiðni Sameinuðu
þjóðanna og ART for
The World.

25%

CHOICE

u-sófi

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

K

vikmyndaleikstjórinn Ása Helga Hjörleifsdóttir kom, sá og
vakti mikla athygli
á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í
Róm nýlega þegar hún sýndi stuttmyndina Last Dance þar sem hún
speglar verstu hugsanlegu af leiðingar hnattrænnar hlýnunar í þeim
persónulegu hörmungum sem sambandsslit geta orðið.
Ása stimplaði sig ræk ilega
inn sem eina björtustu vonina í
íslenskri kvikmyndagerð með
Svaninum fyrir nokkrum misserum
og er eini norræni leikstjórinn í
hópi þeirra ellefu sem samtökin
ART for The World og Sameinuðu
þjóðirnar fengu til þess að gera
stuttmyndir sem fjalla á einhvern
hátt um loftslagsvána.
„Adelina von Fürstenberg sem
heldur utan um þetta samstarf
Art For The World og Sameinuðu
þjóðanna hafði séð Svaninn og
fannst hún vera einhvers konar
óður til náttúrunnar,“ segir Ása í
samtali við Fréttablaðið. „Ég hef
mikinn áhuga á sambandi manns
og náttúru en þetta kom mér samt
pínu á óvart þegar hún hafði samband við mig,“ heldur Ása áfram
og bætir við að burtséð frá því hafi
Adelina viljað fá mynd frá norðurslóðum.

Ástin og jörðin
Kvikmyndaleikstjórarnir ellefu
koma frá öllum heimsálfum
en Ása er sem fyrr segir eini
fulltrúi norðursins. Hópurinn kom saman í Róm á dögunum og sýndi myndirnar
við hátíðlega athöfn.
„Ok k u r vor u s et t
lengdarmörk og viðfangsefnið var loftslagsbreytingar en að
öðru leyti höfðum
við bara frjálsar
hendur,“ segir Ása
sem kaus að beita
myndhvörfum í Last
Dance.
„Mín nálgun er
Hera Hilmars er
umsetin en þar
sem glufa fannst í
dagskrá hennar gat
hún slegið til, Ásu til
ómældrar ánægju.

Ása og Þorvaldur Davíð fylgdu Last Dance til Rómar þar sem smættun
heimsendis niður í sambandsslit vafðist ekki fyrir mannskapnum sem tók
leikstjóranum og leikaranum fagnandi.

MÉR FANNST ÞAU
LÍKA VERA Á SVIPUÐUM STAÐ OG ÉG GAGNVART
LOFTSLAGSMÁLUNUM ÞANNIG
AÐ ÞETTA SMALL BARA EINHVERN VEGINN OG ÞAÐ VAR
ALGER UNUN AÐ FÁ AÐ VINNA
MEÐ ÞEIM SEM LISTAMÖNNUM.

kannski frekar abstrakt því þetta
er saga um sambandsslit en líka
mögulega endalok jarðarinnar,“
segir Ása sem þannig freistaði þess
að smætta umfangsmikið og gríðarlega flókið efni niður í eitthvað sem
allir ættu að þekkja.
„Mér finnst einhvern veginn
áhugavert hvers vegna okkur
reynist svona erfitt að skilja
þetta neyðarástand og ég er
alveg þar með talin,“ segir
hún og velti fyrir sér hvort
hægt væri að ná til fólks „ef
maður færir þetta í eitthvert form, eða bara yfir
á mannamál, eitthvað
sem allir skilja. Til dæmis
sambandsslit, sem
flestir hafa upplifað á einhvern
hátt.“

Unaðslegur
smellur
Leik a r a r nir
sem
Ása
tef lir fram
í hlutverki
parsins sem
upplifir
heimsendi
þegar ástin
verðu r
fyrir gróð-

urhúsaáhrifum eru ekki af verri
endanum: Hera Hilmars og Þorvaldur Davíð.
„Það var ofboðslega gaman hvað
þau voru alveg til í þetta. Ég hef
náttúrlega unnið með Þorvaldi
áður í Svaninum en ekki með Heru
en mig hefur lengi langað að vinna
með henni,“ segir Ása um alþjóðlegu stjörnuna sem blessunarlega
fann smugu í þéttri dagskrá sinni.
„Mér fannst þau líka vera á svipuðum stað og ég gagnvart loftslagsmálunum þannig að þetta small
bara einhvern veginn og það var
alger unun að fá að vinna með þeim
sem listamönnum.“
Þorvaldur Davíð sá sér fært að
fylgja Ástu og myndinni á pólitíska
kvikmyndahátíðina í Róm þar sem
þau gerðu mikla lukku. „Viðtökurnar voru mjög góðar og fólk var
mjög hrifið af okkar mynd,“ segir
Ása en myndirnar voru jafn ólíkar
og þær voru margar. „Þarna var líka
alls konar fólk. Frá Sameinuðu þjóðunum, mikið af pólitíkusum sem
og sérfræðingum í loftslagsmálum
þannig að þetta var að mörgu leiti
ólíkt öðrum frumsýningum, sem ég
hef verið á.
Ása segist hafa þungar áhyggjur
af ástandi loftslagsmála og að gerð
myndarinnar hafi síst verið til þess
fallin að slá á þær en hún hafi um
leið ranglað úr einhvers konar roti,
gerð myndarinnar hvatti hana til
aðgerða og dáða. Hætta að væla og
gera eitthvað, eins og hún orðar það.
„Ég held örugglega að margir hafi,
eins og ég hugsað meðvitað um
þetta lengi en þessi frasi að „vekja
til umhugsunar“ er orðinn algerlega
úreltur núna,“ segir Ása sem hefur
alltaf forðast predikanir í list sinni
en í hinsta dansinum komst hún að
því að það er hægt að fjalla um slík
málefni án þess að fórna hinu listræna. toti@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@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 Torg. ehf

BAKÞANK AR
Ingunnar Láru
Kristjánsdóttur

Stóra eplið

M

ér fannst ég þekkja New
York áður en ég steig
niður fæti á Newark

flugvelli.
Ég sá allar hliðar af henni í
kvikmyndum; King Kong að klifra
upp Empire State bygginguna og
Godzilla að rústa borginni. Alltaf
þegar geimverur herja á mannkyn,
þá byrja þær alltaf á New York.
Borgin virkar eins og segull fyrir
náttúruhamfarir og ófreskjur.
Ég var smábæjarstúlka á leið í
stóru borgina að láta draumana
rætast. Það hlakkaði í mér alla
leiðina. Ég var að fara að stíga inn
í heim kvikmynda, sennilega með
einhverjum tragíkómískum endi.
Ég myndi læra einhverja lexíu og
líta svo yfir borgina sem hafði
sigrað mig, í hádramatískri skrifstofusenu með djassundirspili.
Í flestum kvikmyndum er skot
af flugvélinni og svo er persónan
bara mætt á götur New York. Aldrei sést ferðalagið frá flugvellinum.
Auglýsingaskiltin á steypuhæðunum, endalausu risavöxnu fyrirbærin. Bandarísku tröllin sem
segja hluti eins og: Winner, There
is evidence for God, 1-800-GODTRUTH. Skilti með upphrópunarmerkjum. Skilti sem hreyfast.
Skilti sem lofa.
Að horfa á skiltin í rútunni var
eins og að horfa á kreditlistann
sem ég spólaði vanalega yfir áður
en ég fékk að sjá borgarmyndina.
Og svo með einni beygju sá ég loks
útlínur borgarinnar geislandi í
myrkrinu. Hakan féll niður á gólf
eins og í teiknimyndunum en
hvergi sá ég samt nokkurn risaapa að klifra upp skýjakljúf.
Svo þegar ég kom að minnisvarðanum um tvíburaturnana
tvo, rann það upp fyrir mér að
einmitt þessi borg hefur upplifað
veruleika sem var ótrúlegri en
nokkur bíómynd.

Einn einstakur!
Dagur einhleypra er í dag svo sjálfustöng fylgir öllum símum
sem keyptir eru hjá Nova.

Kaupauki
aðeins þann
11.11.19

Apple
iPhone 11 | 64 GB

129.990 kr.

Kaupauki
aðeins þann
11.11.19

Samsung
Galaxy S10 | 128 GB

129.990 kr.

Kaupauki
aðeins þann
11.11.19

OnePlus
7T | 128 GB

109.990 kr.

LÍFIÐ ER

GOTTERÍ

Gamalt og gott
upp í nýtt og betra.

50%

AFSLÁTTUR

Verð áður:

1.990

990
KR/KG

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og Glerártorgi Akureyri
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