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Kringlunni - michelsen.is

50%
afsláttur

Allt að

CYBER
MONDAY

Stafrænn
mánudagur!
Brosandi góð tilboð á joeboxer.is 

fram til miðnættis í dag, mánudag.  

Kveikt var á Óslóartrénu, sem höggvið er í samnefndum lundi í Heiðmörk, við hátíðlega athöfn á Austurvelli í  gær.  Fjöldi gesta lét sjá 
sig á gleðinni enda voru veðurguðirnir vinveittir.  Mikil gleði var meðal hinna yngstu þegar jólasveinar stigu á svið.FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

AÐSTÖÐUMÁL Þróttarar eiga orðið 
nánast ónýtt gervigras og hafa þurft 
að fresta æfingu í fyrsta sinn vegna 
plássleysis. Þeir sendu borgarráði 
bréf um tillögur að lausnum sem 
eru sagðar metnaðarfullar en ekki 
kostnaðarsamar, grænar og ekki 
plássfrekar.  – bb / sjá síðu 20

Ný Laugardals  - 
höll á undan 
aðstöðu Þróttar

DÓMSMÁL Aðeins hafa verið leidd 
fyrir vitni í um 22 prósentum þeirra 
mála sem hafa verið munnlega flutt 
og dæmd í Landsrétti. Þetta kemur 
fram í svari Landsréttar við fyrir-
spurn Fréttablaðsins.

Meðal helstu markmiða við upp-
töku nýs áfrýjunardómstóls er bein 
sönnunarfærsla á áfrýjunarstigi en 
Mannréttindadómstóll Evrópu 
hefur kveðið upp áfellisdóma gegn 

íslenska ríkinu vegna málsmeð-
ferðar í Hæstarétti við áfrýjun bæði 
sakamála og einkamála.

Vegna þessarar breytingar á áfrýj-
unarstigi er málsmeðferðin tíma-
frekari fyrir Landsrétti en hún var í 
Hæstarétti þar sem takmarkað end-
urmat á sönnunargögnum fór fram.

Meðalmálshraði sakamála á 
yfirstandandi ári í Landsrétti eru 
9,9 mánuðir. Málshraði áfrýjaðra 

einkamála er 8,5 mánuðir á sama 
tíma. Í ársskýrslu Dómstólasýsl-
unnar fyrir síðasta ár kemur fram 
að í Landsrétti sé stefnt að því að 
yfirleitt verði leyst úr áfrýjuðum 
málum innan átta mánaða frá 
áfrýjun. Málshraðinn sé þó ekki að 
öllu leyti á valdi Landsréttar í saka-
málum þar sem undirbúningur 
þingfestingar sé á hendi ríkissak-
sóknara. - aá / sjá síðu 8

Fá vitni leidd fyrir Landsrétt
Málsmeðferð er tíma-

frekari fyrir Landsrétti en í 
Hæstarétti þar sem tak-
markað endurmat á sönn-
unargögnum fer fram

+PLÚS



Þetta er dásamlegt 
samvinnuverkefni í 

alla staði.

Gunnhildur Lilja Sigmarsdóttir

Veður

Hvessir og hlýnar meira í dag, 
sunnan og suðvestan 13-20 þegar 
kemur fram á daginn með rigningu 
og súld, en úrkomulítið á Austur-
landi.  SJÁ SÍÐU 24

Tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna

Tilnefningar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna voru af hjúpaðar á Kjarvalsstöðum í gær. Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, mun af henda 
verðlaunin við hátíðlega athöfn á Bessastöðum um mánaðamótin janúar-febrúar á næsta ári. Þetta er í þrítugasta og fyrsta sinn sem tilnefnt er til 
verðlaunanna sem verða veitt í þremur f lokkum og munu sigurvegararnir  hver um sig hljóta eina milljón króna í verðlaun.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

Til sölu fasteign og 
rekstur leikskóla

Um er að ræða vinsælan fullbúinn einkarekinn 
leikskóla, sem er í góðum rekstri og staðsettur er 

miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Til sölu er fasteign, rekstur og lausafé.

Húsnæði er 462 fm á stórri og skjólsælli lóð.

Áhugasamir hafi samband við:
radgjof@lmbmandat.is

LMB | Mandat slf.

SAMFÉLAG „Yngsti sonur minn, 
Matthías Björn, hefur alltaf haft 
gaman af því að lesa sjálfur og láta 
lesa fyrir sig. Drengirnir í árgang-
inum hans stofnuðu stórskemmti-
legan syrpuklúbb sem þróaðist 
yfir í bókaklúbb og hittast þeir 
mánaðarlega, lesa saman, skiptast 
á bókum og njóta veitinga,“ segir 
Gunnhildur Lilja Sigmundsdóttir.

Gunnhildur, ásamt foreldrum 
barna í fimmta bekk í Fossvogs-
skóla, gefur út heftið 5. bekkur 
mælir með og dreifir því í hús 
barnanna í fimmta bekk. „Í fram-
haldi af bókaklúbbnum vaknaði 
hugmynd hjá mér í september-
byrjun um að safna saman bókaum-
sögnum fyrir allan árganginn, líka 
stelpurnar. Þau sjálf myndu gefa 
bókunum sem þau eru að lesa, í skól-
anum og heima, umsögn, til dæmis 
hvernig þau myndu lýsa bókinni í 
þremur orðum, fyrir hvern bókin 
er og hversu margar stjörnur bókin 
fær,“ útskýrir Gunnhildur.

Foreldrar barnanna setja myndir 
af þeim ásamt umsögnum um bæk-
urnar og stjörnugjöfina á Facebook 
síðu árgangsins. Þaðan safnar 
Gunnhildur þeim saman og útbýr 
heftið.

„Með þessu samvinnuverkefni 
erum við komin með aðgengilegan 
hugmyndabanka að áhugaverðu, 
skemmtilegu og fjölbreyttu lestrar-
efni fyrir krakkana okkar ásamt því 
að þau eru að styrkja hvert annað í 
lestri,“ segir hún.

Gunnhildur segir að bæði for-
eldrarnir og börnin hafi tekið ein-
staklega vel í verkefnið og allir 
vilji leggja hönd á plóg. „Heftið var 
prentað út í 60 eintökum, það brotið 
saman, heftað og merkt hverju 
barni með nafni og heimilisfangi. 

Síðan gengum við mæðginin í hús 
og bárum heftið út. Það tók mun 
lengri tíma heldur en við bjugg-
umst við að ganga í tæplega 60 hús 
en móttökurnar voru frábærar og 
vel þess virði.“

Í kjölfar fyrsta heftisins fóru 
krakkarnir að tala meira um lestur 
og bækur ásamt því að skiptast á 
bókum. „Svo höfðu foreldrar sam-
band við okkur Matthías og buðust 

til að hjálpa til við dreifinguna,“ 
segir Gunnhildur.

Í október hafði Gunnhildur sam-
band við kunningja sinn hjá Prent-
meti Odda og sagði honum frá verk-
efninu. „Hann bauðst til að styrkja 
verkefnið okkar með því að prenta 
næstu útgáfu á gæðapappír og 
brjóta saman októberheftið,“ segir 
Gunnhildur.

„Núna um helgina vorum við að 
leggja lokahönd á nóvemberheftið 
og sjáum við glögglega að krakk-
arnir okkar eru að lesa mun f leiri 
bækur í nóvember heldur en í októ-
ber. Prentmet Oddi heldur áfram 
að styrkja verkefnið okkar og for-
eldrar eru strax búnir að bjóða fram 
aðstoð sína við dreifinguna. Þetta er 
dásamlegt samvinnuverkefni í alla 
staði því án allra aðila væri þetta 
ekki mögulegt,“ segir Gunnhildur.  
birnadrofn@frettabladid.is

Dreifir bókaumsögnum 
barna í hús í hverfinu 
Gunnhildur Lilja gefur út lesheftið 5. bekkur mælir með og dreifir í hús í 
hverfinu. Börnin gefa bókum sem þau hafa lesið stjörnur og umsögn. Verkefn-
inu er ætlað að auka áhuga barnanna á lestri og auðvelda þeim val á bókum.

Gunnhildur og Matthías njóta þess að safna saman umsögnum barnanna 
og hlakka til að halda áfram með verkefnið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

MENNTUN Aldrei fyrr hafa fleiri verið 
brautskráðir með doktorsgráðu frá 
Háskóla Íslands en á síðustu tólf 
mánuðum. Alls voru 95 doktorar 
brautskráðir á þessu tímabili. Hátíð 
brautskráðra doktora fór fram í 
hátíðarsal Háskóla Íslands á fullveld-
isdegi Íslands í gær þar sem hópnum 
var fagnað í viðurvist forseta Íslands, 
Guðna Th. Jóhannessonar.

Hundrað ár eru frá því að Páll 
Eggert Ólafsson brautskráðist sem 
doktor frá HÍ en hann var fyrsti nem-
andinn sem brautskráðist með slíka 
gráðu frá skólanum. Fyrsta konan 
brautskráðist sem doktor árið 1960 
en undanfarin ár hafa konur verið í 
meirihluta brautskráðra doktora frá 
Háskóla Íslands.

Í ár brautskráðust 24 karlar og 71 
kona. Rúmlega þriðjungur braut-
skráðra er með erlent ríkisfang og 
samkvæmt tilkynningu frá Háskóla 
Íslands undirstrikar það stöðu 
skólans sem alþjóðlegs rannsóknar-
háskóla. – bdj

Aldrei fleiri 
doktorar

HEILBRIGÐISMÁL Þingsályktunar-
tillaga um úttekt á heilsutengdum 
forvörnum eldra fólks hefur verið 
lögð fyrir Alþingi sem hefur ályktað 
að fela heilbrigðisráðherra að gera 
úttekt á heilsufarslegum forvarn-
arúrræðum eldra fólks. Líkams- 
og heilsurækt, dagleg hreyfing og 
bætt mataræði skulu vera áherslur 
úttektarinnar.

Í greinargerð tillögunnar kemur 
fram að í flestum löndum nái íbúar 
stöðugt hærri aldri og því sé mikil-
vægt að rannsaka heilsu fólks á efri 
árum. „Rannsóknir benda til þess að 
virkur lífsstíll og fjölbreytt þjálfun 
hafi margvíslegan heilsutengdan 
ávinning í för með sér auk þess sem 
þjálfunin getur dregið úr ýmsum 
áhættuþáttum sem tengjast hækk-
andi aldri.“

Einnig kemur fram að gögn bendi 
til þess að rúmlega þriðjungur 
mannkyns nái ekki ráðlögðu lág-
marki daglegrar hreyfingar og 
að þrátt fyrir mikla þekkingu á 
jákvæðum áhrifum reglubundinnar 
hreyfingar fari hreyfing minnkandi.

Vikið er að því í  greinargerðinni 
að nauðsynlegt sé að auka framlag 
ríkisins til heilsutengdra forvarna. 
„Framlag ríkisins til heilsutengdra 
forvarna þarf að aukast um 1,5-3 
prósent af heildarframlagi ríkisins 
til heilbrigðismála. Slíkt framlag 
getur skipt sköpum fyrir íslenska 
þjóð svo að vinda megi ofan af lang-
vinnum sjúkdómum, sinna ört vax-
andi eldra samfélagi og auka jafn-
vægi í útgjöldum til heilbrigðismála 
á næstu árum og áratugum.“

Heilbrigðisráðherra gerir grein 
fyrir niðurstöðum úttektarinnar á 
haustþingi 2020. – bdj

Eldra fólk 
hreyfir sig 
ekki nóg

Framlag ríkisins til 
heilsutengdra forvarna þarf 
að aukast um 1,5-3 prósent. 
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Sporlaus á nýjum Hybrid
Akstur allra nýrra Hybrid bíla frá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi, seldum frá og með 1. janúar 2019,  
er núna kolefnisjafnaður að fullu í samstarfi við Kolvið. Njóttu þess að aka sporlaust á Hybrid, án þess að skilja  
eftir svo mikið sem eitt kolefnisspor á leiðinni.
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MILLJÓN KRÓNA AFSLÁTTUR
FIAT TIPO STATION

BLACK FRIDAY TILBOÐ
AÐEINS 3 BÍLAR Í BOÐI
Milljón króna afsláttur (30% afsláttur) á Fiat 
Tipo Station. 5 ára ábyrgð.

TILBOÐSVERÐ: 2.290.000 KR.
FULLT VERÐ: 3.290.000 KR.

ÁRA5ÁBYRGÐ

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

SAMFÉLAG Mánaðarlegt meðlag er 
í dag, 34.362 krónur, og alls greiða 
8.615 einstaklingar á Íslandi þessa 
upphæð með börnum sínum nú 
um stundir. Langf lestir meðlags-
greiðendur eru karlmenn eða um 
93% prósent samkvæmt tölum Inn-
heimtustofnunar sveitarfélaga frá 
árinu 2018.

Börn sem greitt er meðlag með 
eru alls 11.703 talsins og er saman-
lögð heildarupphæð meðlags-
greiðslna um 400 milljónir króna 
á mánuði, sé miðað við september 
2019. Þessar upplýsingar koma 
fram í skrif legu svari frá Braga R. 
Axelssyni, lögmanni Innheimtu-
stofnunar, við fyrirspurn Frétta-
blaðsins.

Á árinu 2018 var staðan sú að 
53% meðlagsgreiðenda borguðu 
með einu barni, 28% með tveimur 
börnum og 12% með þremur 
börnum. Sá frjósamasti á skrá 
Innheimtustofnunar var með-
lagsskyldur með 11 börnum. Ef 
einstaklingur er meðlagsskyldur 
ber honum að greiða meðlag með 
öllum börnum sínum undir 18 
ára aldri en það er útbreiddur 
misskilningur að aðeins þurfi að 
greiða meðlag fyrir að hámarki 
þrjú börn.

Rúmlega tólf prósent þeirra sem 
greiða meðlag eru erlendir ríkis-
borgarar, alls 1.054 einstakling-
ar. Rúmlega helmingur þessara 
erlendu ríkisborgara er búsettur 
á Íslandi. Í ljósi þess að reglulega 
er auglýst eftir erlendum meðlags-
skyldum foreldrum í Lögbirtinga-
blaðinu segir Bragi að vanskil þessa 
hóps virðist hlutfallslega minni en 
heildarinnar. Þrátt fyrir að í mörg-
um tilvikum sé erfitt að innheimta 
þessar skuldir séu mörg dæmi þess 

að erlendir ríkisborgarar geri upp 
meðlagsskuldir sínar sem farið 
hafa í vanskil.

Eins og áður segir þá eru með-
lagsgreiðslur yfirleitt ekki afskrif-
aðar og hlaðast því upp í kerfi 
Innheimtustof nunar. Undan-

tekningar frá þessari reglu eru 
nokkrar, til dæmis þegar ein-
staklingar verða gjaldþrota eða 
ef greiðandinn kveður þessa jarð-
vist. Afskriftir vegna slíkra til-
vika voru tæplega 250 milljónir 

árið 2019 en eins og áður segir eru 
uppsafnaðar ógreiddar meðlags-
skuldir í gagnagrunni Innheimtu-
stofnunar um 21 milljarður króna 
frá árinu 1972.
bjornth@frettabladid.is

Fjórðungur meðlagsgreiðenda 
í vanskilum við hið opinbera
Tæplega fjórðungur meðlagsgreiðenda sem eru á skrá Innheimtustofnunar sveitarfélaga er í vanskilum 
með meðlagsgreiðslur sínar. Ógreiddar meðlagsgreiðslur eru ekki afskrifaðar nema í undantekningartil-
fellum og hlaðast upp í kerfi stofnunarinnar. Útistandandi ógreiddar kröfur hlaupa á milljörðum króna.

Um 21 milljarður króna í meðlagsgreiðslur er ógreiddur frá því að Innheimtustofnun hóf störf árið 1972.

7%
meðlagsgreiðenda eru konur.

✿  Meðlagsgreiðendur í september 2019
   
   Upphæð  Fjöldi greiðenda  Fjöldi barna
Meðlag (án meðlagsskyldu)  1.104.270        40        47
Meðlag (erlendur ríkisborgari)         45.592.468                    1.055                             1.364
Meðlag (íslenskur ríkisborgari)  352.400.830        7.520       10.292
                                                Samtals  399.097.568        8.615       11.703

1 Heimsfrægur leikari bjó í tjaldi 
á Íslandi og stal sér til matar  

Rory McCann er heimsfrægur eftir 
að hafa túlkað Hundinn í Game of 
Thrones. Einu sinni bjó hann þó í 
tjaldi á Íslandi.

2 Hvað hugsum við þegar við 
hugsum um kynlíf? Hvað er 

kyn líf yfir höfuð? Kyn  fræðingar 
varpa ljósi á kyn líf í sam  fé laginu í 
dag og velta fyrir sér þeim mýtum 
og tabúum sem því fylgja.

3 Flúði Akureyri vegna áreitni 
þjálfarans: „Ég vissi að þetta 

myndi enda illa“ Listskautari 
greindi frá áreitni yfirþjálfara síns 
fyrir um ári en uppskar andúð.

4 Líkfundur á Granda Björg-
unarsveitir leituðu mannsins 

fyrr í dag. Ekkert saknæmt er talið 
hafa átt sér stað.

5 Sam tök kvenna í í þróttum: 
„Ekki boð legt að þol enda

skamma börn“ Samtök kvenna í 
íþróttum gagnrýna harðlega þau 
viðbrögð sem skautarinn Emilía 
Rós fékk þegar hún greindi frá 
kynferðislegri áreitni þjálfara síns.

VIÐSKIPTI Útf lutningsverðmæti 
eldisafurða nam um 3,1 milljarði 
króna í október og hefur aldrei verið 
meira í einum mánuði. Þetta kemur 
fram í fréttatilkynningu sem birt 
var á heimasíðu Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi.

Í tilkynningunni kemur fram að 
um sé að ræða vel yfir þreföldun í 
verðmætum miðað við sama mánuð 

í fyrra, bæði í krónum talið sem og í 
erlendri mynt.

Spá SFS fyrir árið var á þá leið að 
heildarverðmæti eldisafurða yrði 
um 24 milljarðar og virðist margt 
benda til þess að sú spá raungerist. 
Í októberlok er heildarverðmætið 
komið upp í 20 milljarða króna.

Árið 2018 voru heildarútf lutn-
ingsverðmætin 10,6 milljarðar 

króna og er því um að ræða 90 pró-
senta aukningu í krónum talið á 
milli ára. Þegar leiðrétt er fyrir geng-
isáhrifum er munurinn 70 prósent.

Útflutningur á eldislaxi er lang-
stærsti þátturinn eða 14,8 milljarðar 
króna. Þá hefur útflutningur á sil-
ungi aukist mikið síðan í fyrra og er 
kominn í 4,1 milljarð króna það sem 
af er ári. – bþ

Útflutningsverðmæti eldisafurða aldrei verið meiri
Útflutningur á eldislaxi 

er langstærsti þátturinn, eða 
14,8 milljarðar króna.

HEILBRIGÐISMÁL Embætti land-
læknis er langt komið með rann-
sókn á atvikum er varða dauðsföll 
tveggja kvenna eftir magaminnk-
unaraðgerð. Þetta kemur fram í 
umf jöllun Ríkisútvarpsins um 
þessa tegund aðgerða sem hafa 
færst mjög í vöxt á undanförnum 
árum.

Um 600 Íslendingar undirgangast 
slíka aðgerð á ári. Fylgikvillar eru 
sjaldgæfir en 2-3 prósent þeirra sem 
fara í aðgerð fá slíka kvilla.

Þrír aðilar á Íslandi framkvæma 
magaminnkunaraðgerðir. Land-
spítalinn, Klíníkin í Ármúla og 
Gravitas. Þá er einnig nokkuð 
algengt að Íslendingar ferðist til 
Póllands og Lettlands til þess að 
leggjast undir hnífinn.   bþ

Rannsóknin  
langt komin

2 .  D E S E M B E R  2 0 1 9   M Á N U D A G U R4 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Stærsta netútsala ársins!

...og þúsundir 
annarra varaallt að 63% afsl.

allt að 50% afsl.

allt að 50% afsl.

allt að 70% afsl.

allt að 40% afsl.

allt að 90% afsl.

allt að 60% afsl.

Spil og púsl

Snyrtivörur

Gjafavara

Lítil heimilistæki



SJÁLFBÆR
upplýsingagjöf 
SJÁLFBÆR 
upplýsingagjöf

Hvernig er ófjárhagslegri upplýsingagjöf 
íslenskra fyrirtækja háttað?
Á morgunfundi Almenna lífeyrissjóðsins kynnir Margret Flóvenz, 
endurskoðandi, niðurstöðu skýrslu um ófjárhagslega upplýsinga- 
gjöf í ársreikningum skráðra íslenskra fyrirtækja. Skýrslan er 
unnin af nemendum í viðskiptasiðfræði við Háskóla Íslands. 

Fundarstjóri verður Ólafur H. Jónsson, stjórnarformaður Almenna.

Staður: Borgartún 25, 8. hæð
Stund:  Fimmtudagur 5. desember kl. 8:30

Allir velkomnir

Nánari upplýsingar og skráning á:

www.almenni.is

K R I N G L U N N I  &  S M Á R A L I N D

Jólagjafir 
fyrir börnin

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

UMHVERFISMÁL „Ég held það hafi 
mjög mikla þýðingu að koma Lofts-
lagssjóði af stað. Þannig getur þessi 
hálfi milljarður sem við erum búin 
að taka frá næstu fimm árin nýst í 
spennandi og framsækin nýsköp-
unarverkefni sem geta leitt til sam-
dráttar í losun gróðurhúsaloftteg-
unda á Íslandi,“ segir Guðmundur 
Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og 
auðlindaráðherra.

Loftslagssjóði var formlega 
hleypt af stokkunum í  síðustu 
viku þegar opnað var fyrir umsókn-
ir í sjóðinn. Í fyrstu úthlutun er gert 
ráð fyrir því að úthlutað verði 140 
milljónum króna en opið verður 

fyrir umsóknir til 30. janúar næst-
komandi.

Styrkir verða veittir til eins árs en 
tvær tegundir styrkja verða í boði. 
Annars vegar verða í boði styrkir 
til fræðslu um loftslagsmál en hins 
vegar vegna nýsköpunarverkefna 
sem er ætlað að styrkja rannsóknir 
og þróunarstarf vegna innleiðingar 

á loftslagsvænum lausnum. „Það 
skiptir auðvitað gríðarlega miklu 
máli í þessu stóra verkefni sem 
við erum að vinna að. Þetta er ein 
af fjölmörgum aðgerðum sem við 
erum að hrinda í framkvæmd 
samkvæmt aðgerðaáætlun ríkis-
stjórnarinnar í loftslagsmálum,“ 
segir Guðmundur Ingi.

Stjórn Loftslagssjóðs mun skipa 
sérstakt fagráð sem metur styrk-
hæfi umsókna. Við matið verða 
meðal annars höfð til hliðsjónar 
jákvæð áhrif verkefnisins á loftslag, 
samfélagsleg áhrif, nýnæmi verk-
efnisins og hvort það muni nýtast 
víða í samfélaginu. – sar

Mikilvægt að koma Loftslagssjóði af stað

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson.

ORKUMÁL Mosfellsbæ býðst nú til 
kaups félagið Orkuveita OB/01 ehf. 
sem ræður yfir borholu með heitu 
vatni í Mosfellsdal.

Eigendu r ja rða nna Sel holt 
sog Selvangs eiga saman félagið 
Orkuveitu OB/01 ehf. um rekstur 
holunnar sem gerð var af Jarðbor-
unum árið 1996 og er 460 metra 
djúp. Holan er sögð gefa tíu lítra 
á sekúndu af 80 til 83 stiga heitu 
vatni. Til samanburðar má nefna 
að vatnsmesti hver Evrópu, Deild-
artunguhver í Borgarfirði, gefur 
af sér um 180 sekúndulítra af 100 
gráðu heitu vatni. Það er meðal 
annars notað til upphitunar húsa 
í Borgarnesi og á Akranesi.

Selholt og Selvangur eru, ásamt 
höfuðbólinu Seljabrekku, efstu 
bæir í Mosfellsdal. Í bréfi Hildar 
Sólveigar Pétursdóttur, lögmanns 
Orkuveitu OB/01, til Mosfells-
bæjar segir að eigendur jarðanna 
tveggja séu annars vegar ellilíf-
eyrisþegar og hins vegar ekki með 
fasta búsetu á staðnum. Þess vegna 
vilji þeir selja jarðhitaréttindin.

„Á undanförnum árum hefur 

verið nokkur eftirspurn eftir heitu 
vatni úr holunni, meðal annars frá 
eigendum Skeggjastaða, Hrafnhóla 
og Þverárkots og hafa þeir um nokk-
urt skeið óskað eftir viðræðum um 
aðgang að vatninu. Þrýstingur hefur 
nú aukist mjög á umbjóðendur 
mína að svara því hvort þeir geti selt 
aðgang að heitu vatni úr holunni og 
er því nauðsynlegt fyrir þau að taka 
ákvörðun um framtíð hennar,“ segir 
í erindi lögmannsins. Með því fylgir 
yfirlýsing eigenda nefndra þriggja 
jarða um vilja fyrir því að kaupa 
heitt vatn úr holunni.

Segir í bréf i lögmannsins að 
áform sumra jarðeigenda í Mos-
fellsdal um uppbyggingu atvinnu-
rekstrar séu háð því að nægjanlegt 
heitt vatn sé í boði. Það standi 
nærri sveitarfélaginu að vera bak-
hjarl slíkrar uppbyggingar sem sé 
þegar hafin. Lagt er til að bæjarráð 
Mosfellsbæjar undirriti viljayfir-
lýsingu um að holan verði könnuð 
og að fengið verði mat á verðmæti 
jarðhitaréttindanna og á virði 
rekstursins. Markmiðið sé að Mos-
fellsbær kaupi síðan félagið með 
tilheyrandi nýtingarrétti.

„Hafi Mosfellsbær ekki vilja til 
framangreinds er þess óskað að 
bærinn hafi milligöngu við Orku-
veitu Reykjavíkur, í samráði við 
umbjóðendur mína, um að Orku-
veitan kaupi framangreint félag,“ 
segir í bréfi lögmanns Orkuveitu 
OB/01.

E r i n d i ð  v a r   á  f i m m t u -
dag  tekið fyrir í bæjarráði Mos-
fellsbæjar  sem sk ipaði f ram-
k væmdastjóra umhver f issviðs 
að ger a u msög n u m má l ið.  
gar@frettabladid.is

Bjóða Mosfellsbæ að 
kaupa heitavatnsholu
Eigendur borholu með heitu vatni í landi Selholts vilja selja Mosfellsbæ 
holuna. Segja þeir mikinn þrýsting á sölu vatns úr holunni. Vilji bærinn ekki 
kaupa er hann beðinn um að hafa milligöngu um sölu til Orkuveitunnar.

Í Mosfellsdal. Eigendur Selholts og Selvangs vilja selja Mosfellsbæ heitavatnsréttindi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þrýstingur hefur nú 
aukist mjög á 

umbjóðendur mína að svara 
því hvort þeir geti selt 
aðgang að heitu vatni úr 
holunni.

Hildur Sólveig Pétursdóttir, 
lögmaður Orkuveitu OB/01
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Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91–93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Opið virka daga 8:00–18:00
husgogn@penninn.is
www.penninn.is

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

Netverslunardagurinn
 ���	��������������������������������
������
�����������	��������
�����������������������	�������
���
��
�����������
����	��

���������
��������	����	������������������� ������



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

www.hekla.is/volkswagensalur

Vertu klár fyrir veturinn
Volkswagen atvinnubílar

Volkswagen Caddy
1.2 TSI beinskiptur
Tilboðsverð 2.690.000 kr. 
Verðlistaverð 2.990.000 kr.

Volkswagen Transporter
2.0 TDI Beinskiptur
Tilboðsverð 4.390.000 kr.
Verðlistaverð 4.950.000 kr. 

*Búnaður á mynd getur verið frábrugðinn bílum á tilboðsverði. Sjá staðalbúnað á volkswagen.is.

DÓMSMÁL Af þeim 586 málum sem 
hafa verið munnlega flutt og dæmd 
í Landsrétti hafa vitni aðeins verið 
leidd fyrir dóm í 129 málum. Í 457 
málum hafa hins vegar engar slíkar 
skýrslur verið teknar af vitnum. Í 
sakamálum er gjarnan látið duga að 
spila upptökur af framburði vitna, 
gefnum í héraðsdómi. Þetta kemur 
fram í svari Landsréttar við fyrir-
spurn Fréttablaðsins.

Meðal helstu markmiða við upp-
töku nýs áfrýjunardómstóls er bein 
sönnunarfærsla á áfrýjunarstigi 
í sakamálum en Mannréttinda-
dómstóll Evrópu hefur kveðið upp 
nokkra áfellisdóma gegn íslenska 
ríkinu vegna ófullnægjandi mann-
réttindaverndar í tengslum við 
áfrýjun bæði sakamála og einka-
mála.

Í ársskýrslu dómstólanna fyrir 
síðasta ár segir að vegna þessarar 
breytingar á áfrýjunarstigi sé máls-
meðferðin tímafrekari fyrir Lands-
rétti en hún var í Hæstarétti þar 
sem bein sönnunarfærsla fór ekki 
fram og engir vitnisburðir teknir. 
Áfrýjun sakamála tók eingöngu til 
lagaatriða fyrir tilkomu Landsréttar 
en takmarkað endurmat á sönn-
unargögnum fór fram í Hæstarétti.

Í kjölfar dóms Mannréttinda-
dómstólsins í Landsréttarmálinu 
voru um nokkurra mánaða skeið 
aðeins ellefu dómarar af fimmtán 
sem tóku þátt í dómstörfum þar 
til þeim var fjölgað í þrettán með 
setningu tveggja dómara tíma-
bundið. Áhyggjum hefur verið lýst 
af álagi við dóminn sem þessi staða 
skapi með óæskilegum áhrifum á 
málshraða. Meðal réttinda sakaðra 
manna er að ekki verði óeðlilegar 
tafir á málsmeðferð og sá sem bor-
inn er sökum eigi rétt á að leyst sé úr 
máli eins fljótt og auðið er.

Meðal málshraði sakamála á yfir-
standandi ári í Landsrétti eru tæpir 
tíu mánuðir.

Málshraði áfrýjaðra einkamála er 
8,5 mánuðir á sama tíma. Í svari við 
fyrirspurn Fréttablaðsins áréttar 
Björn L Bergsson, skrifstofustjóri 
Landsréttar, að stutt sé frá því að 
Landsréttur tók til starfa og enn 
hafi ekki byggst upp reynsla af 
því hvers vænta megi í málshraða 
enda yfirstandandi ár í raun fyrsta 

rekstrarárið þar sem aðstreymi 
mála er jafnt yfir allt árið.

Í ársskýrslu Dómstólasýslunnar 
fyrir síðasta ár kemur fram að í 
Landsrétti sé stefnt að því að halda 
í heiðri þau viðmið dómstólasýsl-
unnar að yfirleitt verði leyst úr 
áfrýjuðum málum innan átta mán-
aða frá áfrýjun. Eins og tölurnar 
sýna er meðalmálshraði töluvert 
lengri sérstaklega þegar litið er til 
sakamála. Í ársskýrslunni er þó 
tekið fram að málshraðinn sé ekki 
að öllu leyti á valdi Landsréttar 
í sakamálum þar sem undirbún-
ingur þingfestingar sakamála sé 
á hendi ríkissaksóknara og engin 
viðmið um tímalengd þess undir-
búnings hafa verið skilgreind.
 adalheidur@frettabladid.is 

Framburður vitna fátíður í Landsrétti
Vitni eru leidd fram í rúmum 22 prósentum mála í Landsrétti. Helsta markmið með nýju millidómstigi var að uppfylla kröfur 
Mannréttindasáttmála Evrópu um beina sönnunarfærslu á áfrýjunarstigi. Málshraði Landsréttar í sakamálum er 9,9 mánuðir.

Landsréttur tók við hlutverki áfrýjunardómstóls af Hæstarétti 1. janúar 2018. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Dómfelldu í Bitcoin-
máli beðið í 10 mánuði

Hið svokallaða Bitcoin-mál 
er ekki enn komið á dagskrá 
Landsréttar en dómur í málinu 
var kveðinn upp í janúar. Sjö 
menn voru þá dæmdir fyrir 
aðild að innbrotum og þjófnaði 
úr tveimur gagnaverum. Þeir 
fimm sem hlutu þyngstu 
refsingu áfrýjuðu málinu til 
Landsréttar og var málið skráð 
þar 8. mars síðastliðinn. Þótt 
átta mánuðir séu liðnir hefur 
málið ekki enn verið tekið á 
dagskrá réttarins.

Í svari Landsréttar við fyrir-
spurn Fréttablaðsins segir að 
ástæðan sé sú að ríkissak-
sóknari hafi enn ekki þingfest 
málið og afhent gögn þess til 
Landsréttar. Í svari ríkissak-
sóknara segir að Héraðsdómur 
Reykjaness hafi enn ekki af-
hent gögn málsins þótt óskað 
hafi verið eftir því og sú beiðni 
verið ítrekuð.

Málsmeðferð Hæstaréttar í bága við 
Mannréttindasáttmála
Sigurþór Arnarsson var árið 1998 sýknaður í 
héraði af aðild að alvarlegri líkamsárás á veitinga-
staðnum Vegas. Hæstiréttur sneri sýknudóminum 
við og sakfelldi Sigurþór á grundvelli endurmats 
á skýrslum sem vitni veittu í héraðsdómi án þess 
að dómarar Hæstaréttar hlýddu sjálfir á vitnis-
burði. Sigurþór fór með málið fyrir Mannréttinda-
dómstól Evrópu sem komst að þeirri niðurstöðu 
að meðferð málsins fyrir Hæstarétti hefði ekki 
verið í samræmi við ákvæði 6. gr. mannréttinda-
sáttmálans um rétt til réttlátrar málsmeðferðar. 
Mál Sigurþórs var í kjölfarið endurupptekið í 
Hæstarétti og hann sýknaður. Með dómi Héraðs-
dóms Reykjavíkur í fyrra voru Sigurþóri dæmdar 18 
milljónir í skaðabætur fyrir ólögmæta sakfellingu 
og frelsissviptingu.

Fyrr á þessu ári felldi MDE aftur áfellisdóm gegn 
Íslandi á sömu forsendum og í Vegasmálinu. Um 
var að ræða mál starfsmanns Húsasmiðjunnar 
sem var sakfelldur í Hæstarétti fyrir ólögmætt 
verðsamráð. Fleiri mál bíða niðurstöðu MDE vegna 
Húsasmiðjumálsins.

Árás á Vegas 
velktist um í rétt-
arkerfinu lengi 
með viðkomu 
hjá MDE. 

Málshraði Landsréttar í 
sakamálum er 9,9 mánuðir 
en 8,5 mánuðir í einka-
málum.

Björn L. Bergsson er skrifstofustjóri 
Landsréttar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Tryggðu þér áskrift

Í KVÖLD
KL. 19:15

KAUPTU STAKAN LEIK: 

SKÁK Alls hafa fjórir Íslendingar 
orðið heimsmeistarar í sínum 
aldursf lokki í skák. Jón L. Árna-
son varð fyrstur árið 1977 þegar 
hann skaut meðal annars Garry 
nokkrum Kasparov ref fyrir rass á 
heimsmeistaramóti 17 ára og yngri. 
Íslendingar þurftu svo að bíða í ára-
tug eftir nýjum heimsmeistara en þá 
eignuðumst við tvo slíka. Hannes 
Hlífar Stefánsson varð heimsmeist-
ari 16 ára og yngri og Héðinn Stein-
grímsson varð heimsmeistari 12 
ára og yngri. Árið 1994 vann Helgi 
Áss Grétarsson síðan sigur á heims-
meistaramóti 20 ára og yngri.

Það verður að teljast óvenjulegt 
að lítil þjóð eins og Ísland geti státað 
af slíkum afrekum í keppnisgrein 
sem nýtur mikilla vinsælda um 
allan heim. Því fór vel á því að þessi 
skemmtilega hugmynd, mót heims-
meistara, kæmist í framkvæmd hér 
á landi. Þrír Íslendinganna, Hannes 
Hlífar, Héðinn og Helgi Áss, þáðu 
boð um þátttöku í mótinu en aldurs-
forsetinn, Jón L., kom að mótinu með 
öðrum hætti. Hann lék fyrsta leik 
mótsins og veitti áhorfendum inn-
sýn í gang mála með skákskýringum 
á skákstað.

Mótið var gríðarlega vel skipað 
og þétt. Enginn einn skákmaður 
skaraði beint fram úr heldur virtust 
þeir keppast við að veita hver öðrum 
skráveifu. Til að byrja með virtust 
Rússarnir ungu, Mikhail Antipov og 
Semyon Lomasov, ætla að berjast um 
sigurinn. Sá síðastnefndi er aðeins 18 
ára gamall og vantar einn áfanga til 
þess að verða stórmeistari. Þegar 
þrjár umferðir voru til loka mótsins 
þurfti hann aðeins þrjú jafntefli til 
þess að tryggja sér titilinn eftirsótta. 
Rússinn ungi virtist þá fara gjörsam-
lega á taugum og að lokum tapaði 
hann öllum þremur skákunum.

Þetta nýtti egypski stórmeistar-
inn Ahmed Adly sér. Eftir erfiða 
byrjun, þar sem hann var meðal 
annars gjörsamlega yfirspilaður 
af Hannesi Hlífari, beit hann loks í 
skjaldarrendur og komst í efsta sæti 
mótsins í 5.umferð og hélt því sæti, 
með öðrum, allt til loka.

Adly er Íslandsvinur enda er 
hann einn af nánustu vinum Omars 
Salama, sem er einn virtasti skák-
stjóri heims um þessar mundir. 
Omar er fæddur í Egyptalandi, en 
er í dag íslenskur ríkisborgari, og 
hefur þessi tenging hans gert það 

að verkum að sterkt vinasamband 
er milli Íslands og Egyptalands á 
skáksviðinu.

Sigurvegarinn Adly er afar öflugur 
og útsmoginn skákmaður sem á það 
til ná frábærum úrslitum. Hann er 
þó mikið ólíkindatól og á það til 
að vera nokkuð mistækur. Ef hann 
kemst í stuð halda honum þó engin 
bönd. Þannig var hann einn af sigur-
vegurum Alþjóðlega Reykjavíkur-
skákmótsins árið 2006 sem er eitt af 
hans helstu afrekum. Fórnarlamb 
hans í síðustu umferð var enginn 
annar en Magnus Carlsen, núver-
andi heimsmeistari í skák og senni-
lega sterkasti skákmaður sögunnar.

Gengi Íslendinga í mótinu var 
upp og ofan. Ljósið í myrkrinu var 
taflmennska Hannesar Hlífars sem 
endaði í þriðja sæti mótsins. Sérstak-
lega var áðurnefnd skák Hannesar 
við sigurvegarann Adly frábær.

Skemmt ileg u st u sk ák menn 
mótsins voru þó sennilega kven-

kyns keppendurnir tveir, Sarasadat 
Khadamalsharieh frá Íran, og Dinara 
Saduakassova frá Kasakstan. Báðar 
tvær sókndjarfar með af brigðum 
og ótrúlega baráttuglaðar. Þær geta 
gengið stoltar frá borði en þær deildu 
5-6. sæti með 4,5 vinninga.

Samhliða mótinu fóru fram margs 
konar hliðarviðburðir. Málþing, 
krakkaskákmót, hraðskákmót, 
Fischer-Random slemiskákarmót 

sem og opið skákmót sem var titlað 
Suðurlandsmótið.

Þar bar stigahæsti skákmaður 
Íslands, stórmeistarinn Hjörvar 
Steinn Grétarsson, sigur úr býtum 
og valtaði yfir alla sjö andstæðinga 
sína. Hjörvar Steinn var ekki valinn 
í íslenska skáklandsliðið á dögunum 
og slík mistök mun enginn þora að 
gera aftur!
bjornth@frettabladid.is

Egypski stórmeistarinn Adly 
bar sigur úr býtum á Selfossi
Glæsilegri skákhátíð, sem bar nafn styrktaraðilans, Ísey skyr, lauk á Selfossi um helgina. Fjölmargir við-
burðir fóru fram undir merkjum hátíðarinnar en hápunkturinn var heimsmeistaramótið, tíu manna 
lokað mót þar sem þátttakendur áttu það sameiginlegt að hafa á ferli sínum orðið heimsmeistarar.

Íslandsvinurinn Ahmed Adly í upphafi viðureignar sinnar gegn Helga Áss Grétarssyni. MYND/INGVAR Þ. JÓHANNESSON

✿   Lokatafla mótsins   
Röð Nafn Titill Land Vinningar
1. Ahmed Adly GM EGY 6
2. Mikhail Antipov GM RUS 6
3. Hannes Hlífar GM ISL 5
4. Sergei Zhigalko GM BLR 5
5. Sarasadat Khademalsharieh IM IRI 4,5
6. Dinara Saduakassova IM KAZ 4,5
7. Semyon Lomasov IM RUS 4
8. Rafael Leito GM BRA 4
9. Héðinn  GM ISL 3,5
10. Helgi Áss GM ISL 2,5

ÍÞRÓTTIR Stofnþing Bogfimisam-
bands Íslands var haldið í Íþrótta-
miðstöðinni í Laugardal sunnudag-
inn 1. desember. Með stofnun hins 
nýja sérsambands eru sérsambönd 
ÍSÍ orðin 33 talsins.

Í fréttatilkynningu frá hinu nýja 
stofnaða sérsambandi, BFSÍ, kemur 
fram að bogfimiíþróttin á Íslandi 
eigi rætur sínar að rekja til íþrótta-
félaga um íþróttir fatlaðra. Fyrstu 
skipulögðu æfingar í íþróttinni hér 
á landi voru hjá Íþróttafélagi fatlaðra 
í Reykjavík.

Bogfimi var þó alltaf bæði stund-
uð af fötluðu og ófötluðu íþrótta-
fólki. Sérstök nefnd um framgang 
íþróttarinnar hefur verið starfrækt 
innan vébanda ÍSÍ um langt skeið. 
Undanfarin ár hefur svo verið unnið 
markvisst að stofnun sérsambands 
um bogfimi enda íþróttin vaxið 
hratt á landsvísu. Íþróttin er nú 
stunduð í tíu íþróttafélögum innan 
vébanda níu íþróttahéraða.

Ólafur Gíslason var kjörinn fyrsti 
formaður sambandsins en aðrir í 
stjórn BFSÍ voru kjörnir til fjögurra 
ára.

Bogfimi er ólympísk íþróttagrein 
og þó að Íslandi hafi ekki enn teflt 
fram keppanda í bogfimi á Ólympíu-
leikum þá hefur Ísland átt þátttak-
endur á alþjóðlegum mótum, svo 
sem Evrópuleikunum árið 2015 og 
2019. Keppendur í bogfimi áttu til að 
mynda góðu gengi að fagna á Smá-
þjóðaleikunum í San Marínó árið 
2017. – bþ

Sérsamband 
um bogfimi

SKÁK „Ég er afar þakklátur fyrir að fá 
boð á þetta glæsilega mót. Umgjörð-
in var öll til fyrirmyndar og það var 
sérstaklega magnað að tefla rétt hjá 
hinsta hvílustað Bobby Fischer. Ég 
tefli oftast vel á Íslandi og kannski 
er það vegna þess að veðrið er yfir-
leitt frekar slæmt. Þess vegna held 
ég mig innandyra og undirbý mig,“ 
segir stórmeistarinn Ahmed Adly í 
samtali við Fréttablaðið. Adly varð 
heimsmeistari ungmenna árið 2007 
en ári áður hafði hann unnið sigur 
á Alþjóðlega Reykjavíkurskákmót-
inu. „Þá lagði ég Magnus Carlsen í 
úrslitaskák. Í því móti fékk ég sjálfs-
traust sem gerði það að verkum að 
ég gat unnið heimsmeistaramótið. 
Mér líður vel á Íslandi og á landinu 
mikið að þakka," segir egypski stór-
meistarinn. – bþ

Slæmt veður 
hjálpaði mjög

Ísland hefur ekki enn 
teflt fram keppenda í 
bogfimi á Ólympíuleikum.
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Tilboðin 
gilda eingöngu
á husa.is og 
Skútuvogi

FRÍ HEIMSENDING Í VEFVERSLUN AÐEINS Í DAG
Að undanskilinni múrvöru, byggingarvörum, flísum og hraðsendingum.

Byggjum á betra verði husa.is
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afsláttur
30%
Búsáhöld

afsláttur
25%
Blöndunar- og
hreinlætistæki

afsláttur
25%
Verkfæratöskur

afsláttur
25%
Handverkfæri

afsláttur afsláttur
25% 25%

afsláttur
30%
Ryksugur

afsláttur
25%
Nilfisk háþrýstidælur

afsláttur
20%
Parket

Rafmagnsverkfæri Tröppur og stigar

afsláttur
30%
Smáraftæki

afsláttur
25%
Gervijólatré

afsláttur
25%
Hillurekkar



Fáðu fréttablað dagsins í  
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana. 
Skráðu þig á póstlista blaðsins á 
www.frettabladid.is#nyskraning 
Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

EKKERT
BRUDL

Gjafakort 
BÓNUS 

• Fæst í öllum verslunum
• Góð gjöf sem kemur sér vel fyrir alla

Hvatt til vitundarvakningar um alnæmi

 Alþjóðlegi alnæmisdagurinn var haldinn hátíðlegur um allan heim í gær. Í Odisha héraði á Indlandi var haldin stór hátíð í tilefni dagsins þar sem 
hátíðargestir báru rauða borða og spjöld sem hvöttu til vitundarvakningar um sjúkdóminn. Á spjöldunum voru meðal annars rituð orðin „Stöðvum 
alnæmi“ og „þekkjum alnæmi til að koma í veg fyrir alnæmi“. Alþjóða alnæmisdagurinn er haldinn 1. desember ár hvert. NORDICPHOTOS/GETTY 

KONGÓ  Íslamskir vígamenn myrtu 
fjórtán manns í Norður-Kivu sýslu 
í Lýðræðislega lýðveldinu Kongó á 
föstudaginn samkvæmt þarlend-
um yfirvöldum. Mörg fórnarlamb-
anna voru hálshöggvin og myrt 
með sveðjum. Reuters greinir frá.

Vígamennirnir tilheyra Samein-
uðu lýðræðisfylkingunni (SLS) sem 
eru samtök uppreisnarmanna sem 
hafast að mestu leyti við í frum-
skóginum á landamærum Austur-
Kongó og Úganda.

Vígasveitirnar hafa myrt hátt 
í hundrað manns á síðastliðnum 
mánuði en þann 30. október hóf 
stjórnarher landsins sókn gegn SLF 
með það að markmiði að uppræta 
starfsemi þeirra.

Árásin á föstudaginn átti sér stað 
einungis nokkrum kílómetrum frá 
landsvæði þar sem önnur árás var 
gerð nokkrum dögum fyrr en þá 
voru nítján manns myrtir, meðal 
annars sex manna f jölskylda í 
þorpinu Mbau.

„Á meðan herinn leggur sig fram 
við að uppræta starfsemi uppreisn-
armannanna hefna þeir sín með 
of beldi sem beinist að saklausum 
borgurum,“ segir Donat Kibwana, 
borgarstjóri Beni í Norður-Kivu 
sýslu.

Ebólufaraldur hefur orðið 2.200 
manns að bana á svæðinu síðan 
í ágúst í fyrra og hefur of beldið 
sem þar geisar hamlandi áhrif á að 
hægt sé að stöðva útbreiðslu sjúk-
dómsins. Alþjóðlegar stofnanir 
vöruðu á föstudag við því að með 
of beldisverkum síðastliðinn mán-
uðinn gæti útbreiðsla ebólu aukist 
á svæðinu og að starfsfólk hjálpar-
samtaka væri ekki öruggt þar. -bdj

Fjórtán manns 
myrtir í Kongó

 Yfir hundrað manns hafa verið 
myrtir á rúmum mánuði í Kongó.

NAMIBÍA Sitjandi forseti Namibíu, 
Hage Geingob, sigraði á laugardag 
í kosningum í landinu með yfir-
burðum eða með um 56,3 pró-
sentum atkvæða. Það er þó lélegasta 
frammistaða frambjóðanda stjórn-
arflokksins í nærri þrjá áratugi, að 
sögn AP fréttastofunnar. Forsetar 
stjórnarf lokksins hafa að jafnaði 
unnið með yf ir 70 prósentum 
atkvæða í kosningum síðan landið 
varð sjálfstætt árið 1990.

Kosningarnar fóru fram á mið-
vikudaginn en úrslit voru tilkynnt 
um helgina. Um 1,3 milljónir 
manna af 2,45 milljónum íbúa voru 
á kjörskrá. Kosningaþátttaka var 
um 60 prósent.

Tannlæknirinn Panduleni Itula, 
sem er 62 ára, bauð sig fram sem 
óháður forsetaframbjóðandi og 
fékk um 30 prósent atkvæða. Hann 
sótt fylgi til yngri kjósenda en um 
helmingur þeirra er atvinnulaus. 
McHenry Venaani, frambjóðandi 
Lýðræðishreyfingar fólksins (PDM), 
fékk 5,3 prósent.

Til þings voru fimmtán f lokkar 
í framboði í fjórtán kjördæmum 
landsins. Á þingi eru 104 þingsæti 
sem samanstanda af 96 kjörnum 
fulltrúum og átta án atkvæðisréttar 
sem eru tilnefndir af forsetanum. 
Kosningar eru rafrænar.

Erfitt efnahagsástand  
Stjórnarflokkurinn, Alþýðusam-
tök Suðvestur-Afríku (SWAPO), 
sem er sósíalískur flokkur, hefur 
verið með tvo þriðju sæta á þingi 
landsins frá árinu 1994. SWAPO 
fékk nú 63 þingsæti, fjórtán færri 
þingmenn en í síðustu kosning-
unum. Það er því ljóst að stjórnar-
flokkurinn heldur stöðu sinni og 

yfirráðum, þrátt fyrir mjög erfitt 
efnahagsástand, mikið atvinnu-
leysi, viðvarandi misskiptingu 
og versnandi lífskjör. Þá hafa 
opinberar skuldir og ríkisútgjöld 
aukist mjög og ríkisstarfsmönnum 
fjölgað. Umræða um spillingu 
hefur einnig ýtt undir óánægju 
almennings.

PDM sem er stærsti stjórnarand-
stöðuf lokkurinn, þrefaldaði fylgi 
sitt frá síðustu kosningum, og fékk 
16,6 prósent atkvæða og sextán 
þingmenn kjörna. Flokkur land-
lausra, LPM, sem á rætur í skorti á 
aðgengi fólks að landi, var í þriðja 
sæti með 4,9 prósent atkvæða og 
fjóra þingmenn.

Stjórnarandstöðuflokkarnir hafa 
kvartað undan meintu kosninga-
svindli í forseta- og þingkosningum.

Spilling og mútubrot
WikiLeaks birti nýverið gögn sem 
benda til þess að embættismenn 
stjórnarinnar hafi þegið mútur frá 
fyrirtækjum sem tengjast íslenska 
sjávar út vegsf y rirtæk inu Sam-
herja. Tveir ráðherrar hafa sagt af 
sér í kjölfarið vegna málsins. Þá 
birti sjónvarpsstöðin Al Jazeera 
um helgina þátt sem sýnir rann-
sóknarblaðamann, sem þóttist 
vera kínverskur fjárfestir, fara á 
fund með háttsettum namibískum 
embættismönnum til að kaupa 
fiskveiðikvóta í Namibíu. Sjávar-
útvegsráðherra landsins krafði 
þar „kínverska fjárfestinn“ um 
ríf lega 24 milljóna króna framlag 
til handa stjórnarf lokknum vegna 
fyrirhugaðra viðskipta. 
david@frettabladid.is

Forsetinn og SWAPO 
töpuðu en sigruðu þó
Stjórnarflokkur Namibíu heldur stöðu sinni og yfirráðum, þrátt fyrir mjög 
erfitt efnahagsástand, mikið atvinnuleysi, viðvarandi misskiptingu og versn-
andi lífskjör. Umræða um spillingu hefur ýtt undir óánægju almennings.

Hage Geingob, frambjóðandi SWAPO, vann forsetakosningarnar í Namibíu 
með yfirburðum en hann tapaði þó miklu af fyrra fylgi. NORDICPHOTOS/AFP

HONG KONG Þúsundir íbúa Hong 
Kong gengu til bandarísku ræðis-
mannsskrifstofunnar í gær til að lýsa 
ánægju sinni með Trump forseta og 
Bandaríkjaþing, sem samþykktu sér-
stök lög til stuðnings málstað mót-
mælenda í Hong Kong í síðustu viku.

Mótmælin í gær voru friðsöm til 
að byrja með en þegar óeirðalögregla 
hindraði framgöngu mótmælend-
anna sló í brýnu. Lögregla brást við 
með táragasi, piparúða og gúmmí-
skotum eftir að mótmælendur köst-
uðu múrsteinum og reyk sprengjum, 
að sögn fréttastofunnar AP.

Hörð og viðvarandi mótmæli sem 
brutust út fyrir sex mánuðum höfðu 
mikil áhrif á niðurstöður kosninga 
sem haldnar voru fyrir viku. Ríkis-
stjórnin galt þar afhroð og eru lýð-
ræðissinnar nú við stjórn í 17 af 18 
héruðum. Kosningaþátttaka var 
mjög mikil eða um 71 prósent. 
Niðurstöður þykja sýna mikinn 
stuðning við mótmælin.  – ds

Enn er mótmælt  
í Hong Kong
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Kveikt á trénu
Dásamleg jólastemning myndaðist á Austurvelli í 
gær þegar ljósin voru kveikt á Óslóartrénu. Katla 
Margrét var var kynnir á hátíðinni sem var öll 
túlkuð á táknmáli. Jólasveinar skemmtu börnunum 
og lúðrasveit lék ljúf jólalög við mikinn fögnuð. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Ekki er hægt 
að komast 
að annarri 
niðurstöðu 
en að 
Ríkisút-
varpið telji 
sig hafið yfir 
lög og rétt og 
þurfi ekki 
að fara að 
lögum 
frekar en 
því þykir 
sjálfu 
ástæða til.

 

Þar standa 
vaktina 
þúsundir 
fólks sem 
ver ómæld-
um vinnu-
stundum 
endurgjalds-
laust í okkar 
þágu og 
samfélags-
ins.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is
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Hægtað pantasteikt ogósteikt

Fyrir stuttu birti Ríkisendurskoðun skýrslu 
um þætti í starfsemi Ríkisútvarpsins þar sem 
fram kemur að lög hafi lagt þá skyldu á hana 
að aðgreina samkeppnisrekstur frá öðrum 
með því að stofna um hann sérstakt hlutafélag. 

Þetta hafi borið að gera ekki seinna en í janúar á síðast-
liðnu ári eða fyrir um 23 mánuðum.

Þetta varð þó aldrei og var skýrt þannig út af for-
manni stjórnar þegar skýrslan kom út, að eftir henni 
hafi verið beðið og nú verði settur vinnuhópur í að 
undirbúa málið. „Við erum mjög fegin að vera loksins 
búin að fá stimpilinn,“ sagði hann við Fréttablaðið.

Menntamálaráðherra bætti um betur og sagði við 
blaðið: „Ég fór þess á leit við Ríkisendurskoðun að vinna 
skýrslu um fjárhagslega aðgreiningu almannaþjónustu 
og samkeppnisreksturs í bókhaldi Rík isútvarpsins ohf. 
Það er mikilvægt að eyða allri óvissu í þessum efnum. 
Ríkisendurskoðun tekur af öll tví mæli um nauðsyn 
þess að stofna dótturfélag fyrir samkeppnisrekstur og 
ég mun beina þeim tilmælum til stjórnar.“

Þegar Fréttablaðið bar þessi ummæli stjórnarfor-
manns og ráðherra undir ríkisendurskoðanda sagði 
hann að aldrei hafi verið nein lagaleg óvissa fyrir 
hendi um skylduna til að stofna dótturfélagið.

Af endurskoðunarskýrslunni virðist helst ráðið 
að stjórnendur Ríkisútvarpsins hafi aðallega haft 
áhyggjur af að virðisaukaskattsinneign sem myndast í 
samkeppnisrekstri tapaðist og kæmi ekki til frádráttar 
virðisaukaskattsskuldbindingu sem myndaðist í 
öðrum hlutum starfseminnar.

Þá kemur einnig fram í endurskoðunarskýrslunni 
að ekki virðist merkjanlegur áhugi innan Ríkisút-
varpsins að fara að ákvæðum laga um hana, einkum 4. 
gr., sem mælir skýrt fyrir um stofnun dótturfélags. Því 
hafi verið mælst til að lögunum yrði breytt. Stofnunin 
vill ekki fara að lögum og vill sem sagt að þeim sé því 
breytt. Ætli það sé þjónusta sem öðrum stendur til 
boða?

Ekki er hægt að komast að annarri niðurstöðu en að 
Ríkisútvarpið telji sig hafið yfir lög og rétt og þurfi ekki 
að fara að lögum frekar en því þykir sjálfu ástæða til.

Þetta er óboðlegt og grefur undan trausti á stofnun 
sem rekin er að stóru leyti fyrir almannafé og almenn-
ingur á þar engrar undankomu auðið.

Á hinn bóginn varpar þetta ljósi á hversu erfitt það 
virðist vera að koma fram breytingum á rekstarum-
gjörð stofnunarinnar. Nægir þar að nefna þá sjálf-
sögðu kröfu sem uppi hefur verið árum saman um 
að stofnunin láti almannafé til rekstrar hennar duga 
en sogi ekki jafnframt til sín langt yfir tvo milljarða 
af innlendu auglýsingafé og sé þar í markaðsráðandi 
stöðu. Hafi Ríkisútvarpið sjálft ekki áhuga á að breyta 
því, sem varla er von, verður það ekki.

Ráðherra og Alþingi horfa aðgerðarlaus á og virðast 
vera á sömu bylgjulengd.

Bylgjulengd 
Ríkisútvarps

Styrmir reddar oss
Stofnfundur Félags Sjálfstæðis-
manna um fullveldismál fór 
fram með viðhöfn í Valhöll í gær, 
sunnudag. Þangað flykktust 
Íhaldsmenn og ræddu um það 
öngstræti sem fullveldismál 
þjóðarinnar eru komin í, að 
þeirra mati. Athygli vekur að 
meðalaldur fundargesta var ansi 
hár en nánast allir fundargestir 
voru á eftirlaunaaldri. Þá sáust 
ekki margar konur á fundinum. 
Augljóst er því að ungar konur 
taka fullveldi þjóðarinnar sem 
sjálfsögðum hlut og þjóðin flýtur 
sofandi að feigðarósi í þessum 
mikilvæga málaflokki. Sem 
betur fer bauð Styrmir Gunn-
arsson, fyrrverandi ritstjóri, 
fram krafta sína til þess að gegna 
formennsku í hinu nýstofnaða 
félagi. Þar er kominn rétti 
maðurinn til að leiða þjóðina út 
úr þessum ógöngum.

Engin landamæri
Namibískir ráðherrar, sem voru 
staðnir að verki við að þiggja 
mútur, eru í nauðvörn. Stefið er 
kunnuglegt.  Þessir ágætu valda-
menn muna ekki neitt, skilja 
ekki neitt og gerðu augljóslega 
ekkert rangt. Sömu viðbrögð 
hafa meðal annars íslenskir 
ráðamenn sýnt þegar þeir hafa 
gert mistök og lenda í stormi fjöl-
miðlaumfjöllunar. Það er því smá 
fegurð fólgin í varnartilburðum 
Namibíumannanna. Viðbrögð 
pólitíkusa virðast ekki þekkja 
nein landamæri.  
bjornth@frettabladid.is

Í þessari viku, þann 5. desember, er haldið upp á 
alþjóðlegan dag sjálfboðaliða. Þetta er ekki einn af 
þessum dögum sem vekja mikla athygli og umtal. 

Tilefni hans varðar þó okkur öll.
Tilvist og starfsemi almannaheillasamtaka er 

hugsanlega sjálfsögð, en við leiðum hugann lítið að 
því hvaða þýðingu slík samtök hafa. En ef þau hyrfu af 
vettvangi yrðum við áþreifanlega vör við mikilvægi 
þeirra. Sum samfélagsleg verkefni myndu hreinlega 
hverfa. Margt af því sem við tökum sem gefnu nú er 
afrakstur frumkvæðis og baráttu almannaheillasam-
taka. Leiðum hugann að því.

Nánast daglega varðar starfsemi almannaheillasam-
taka líf okkar á einhvern hátt, svo sem starf íþrótta-
félaga, æskulýðsfélaga, foreldrafélaga, félaga í menn-
ingar- og listalífi, réttindamálum, velferðarmálum, 
stjórnmálum og þjónustu af ýmsum toga. Þar standa 
vaktina þúsundir fólks sem ver ómældum vinnustund-
um endurgjaldslaust í okkar þágu og samfélagsins.

Almannaheillasamtök hafa einnig miklu lýðræðis-
hlutverki að gegna. Þau eru vettvangur okkar til þess 
að hafa áhrif á þróun samfélagsins; vettvangur þar sem 
við æfum okkur í þeim grundvallarleikreglum sem 
lýðræðið byggir á, ræðum hlutina í návígi, tökumst á 
um skiptar skoðanir, leitum samstöðu, leggjum línur 
um leiðir og framkvæmd verkefna sem ákveðið er að 
ráðast í.

Ég hef varið stærstum hluta ævi minnar í að starfa á 
vettvangi almannaheillasamtaka og verið spurður að 
því hvernig í ósköpunum ég nenni að ,,eyða“ tímanum 
í eitthvað sem ég fæ ekkert fyrir. Ég lít ekki þannig á. 
Fyrir utan tækifærið til þess að taka þátt í að móta 
umhverfi og samfélag, er það vettvangur til þess að 
kynnast og starfa með fjölda góðra manna og kvenna 
sem auðga tilveruna og næra mennskuna. Það er ekki 
svo lítils virði.

Dagur sjálfboðaliðans er kjörið tækifæri til þess að 
leiða hugann að mikilvægi almannaheillasamtaka og 
finna sér félag eða samtök til þess að skrá sig í. Það er 
ein leið til þess að hafa áhrif á gang mála í samfélaginu.

 Hvernig nennirðu þessu?

Árni Einarsson
stjórnarmaður 
í Almanna-
heillum.
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Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

Hlustaðu
á hjartað þitt

Beltone Trust™ heyrnartækin gera þér kleift að heyra jafnvel minnstu smáatriði 
– sem stundum reynast þau mikilvægustu. Við hjá Heyrnarstöðinni leggjum allan 
okkar metnað í að veita góða þjónustu og bjóða upp á hágæða heyrnartæki. 
Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

Beltone Trust™

Á dögunum urðu viss straum
hvörf í alþjóðlegri umræðu um 
efnahagsmál þegar nýr forstjóri 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Kristalina 
Georgieva, ákvað að verja drjúgum 
tíma sínum á ársfundi sjóðsins til þess 
að tala ekki bara um kreppuhorfur 
og skuldastöðu þjóðanna, heldur um 
loftslagsmál. Marga rak í rogastans. 
Hvaða átti það að þýða að verja dýr
mætum tíma mikilvægs fólks til þess 
að tala um slíkt jaðarmál?

Síðan hefur Georgieva, sem er hag
fræðingur frá Búlgaríu, farið í nokkur 
viðtöl og skýrt mál sitt. Hún bakkar 
ekki baun. Auðvitað eru loftslagsmál 
ekki gæluverkefni. Fátt ef nokkuð er 
mikilvægara en að þjóðir heimsins 
bregðist við hamfarahlýnun og reyni 
að afstýra tilheyrandi veðurfars
breytingum og eyðingu lífríkis. Sjálfur 
grundvöllur mannlegrar tilvistar er í 
húfi. Örlagastundin nálgast.

Margir skilja þetta vel og gera engar 
athugasemdir við það að yfirmaður 
fjármálastofnunar vilji meina að 
grundvöllur tilvistarinnar sé áhyggju
efni í efnahagslegu tilliti. Þó það nú 
væri. Ekkert líf þýðir jafnframt ekkert 
efnahagslíf. Eða hvað? Svo eru nefni
lega hinir sem einfaldlega virðast alls 
ekki ætla að ná þessu. Aukin fram
leiðsla á grunni aukinnar notkunar á 
jarðefnaeldsneyti virðist fyrir sumum 
vera mikilvægari en sjálf tilvistin. Ekki 
má bregða út af áætlunum um hag
vöxt, jafnvel þótt sjálft lífið sé í húfi.

Framtíðin og Frozen
Hér byrgja peningalegir hagsmunir 
mönnum augljóslega sýn. Auðvitað 

vill Rússland halda áfram að vera 
olíuframleiðsluríki. Það er tómt vesen 
fyrir Rússa að hætta því. Áætlanir á 
þeim bænum um aukinn útf lutning 
á olíu og gasi eru gígantískar. Sama 
gildir um Bandaríkjamenn sem fyrst 
núna eru að verða olíuútf lutningsríki. 
Þeir vilja helst ekki hætta olíufram
leiðslu á þeim tímapunkti. Gefa skal 
í. Og Norðmenn eru ekkert að fara að 
hætta í olíunni í náinni framtíð til að 
snúa sér alfarið að gönguskíðum.

Samt vill maður vona. Í dag hefst 
loftslagsráðstefna Sameinuðu 
þjóðanna í Madríd. Ég er nánast 
kominn á þann stað að vilja fylgjast 
með í beinni. Ekki vegna þess að lofts
lagskvíðinn, svokallaður, sé orðinn 
svo mikill, heldur frekar út af því, að 
sem viss áhugamaður um heimsmál og 
tilveruna get ég ekki varist þeirri hugs
un að í raun sé allt annað sem fjallað 
er um í heiminum frá degi til dags 
nánast fánýtt. Loftslagsmálum verður 
að redda áður en lengra er haldið. Svo 
ég vitni í Frozen 2, þar sem megin
mantran er einhvern veginn á þessa 
leið: Ef þú veist ekki hvernig framtíðin 
verður, gerðu þá bara það næsta sem 
þér finnst rétt. Nú vona ég að slíkt fari 
að gerast á einhvern hátt. Að hið rétta, 
á einhvern þann tilviljanakennda og 
stundum klunnalega mannlega máta 
sem manneskjum tekst stundum að 
gera rétt, fari að láta á sér kræla.

Hið stóra verkefni
Georgieva var í viðtali við The 
Observer um helgina. Þar hélt hún sem 
sagt uppteknum hætti. Hún talaði um 
stórhveli. Og af hverju í ósköpunum 

er forstjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
að tala um stórhveli? Jú, þeir binda 
á sínum líftíma gríðarlegt magn 
koltvísýrings, um 33 tonn hver. Þeir 
eru okkur þess vegna lífsnauðsyn
legir. Líka í efnahagslegu tilliti. Allt 
sem hjálpar til við að snúa við hlýnun 
jarðar hjálpar líka til við að koma í veg 
fyrir hörmungar sem verða ekki bara 
líffræðilegar heldur líka óhjákvæmi
lega efnahagslegar.

Þessar áherslur vekja von. Peninga
kona talar um stórhveli. Viss straum
hvörf segi ég. Og líka vegna annars 
sem hún segir, og aðrir hafa sagt: Ef 
rétt er á málum haldið þá verður hægt 
að stuðla að umbreytingu efnahags
kerfanna. Málið snýst fyrst og fremst 
um eitt: Að olíuöldinni ljúki. Að hætt 
verði að nota jarðefnaeldsneyti. 
Mannkynið keppir við tímann. Byggja 
þarf annan, hreinan, grunn undir vel
megun.

Úrslitaviðureignin
Það gerist aldrei, segja þá margir. Af og 
frá. Brennt verður þar til allt brennur. 
En lítum á. Hvað getur keppt við 
tímann? Jú, stóru kraftarnir í hinum 
mannlega, jarðneska heimi eiga sér 
einn sameiginlegan af lgjafa: Peninga. 
Ekkert virðist breyta jafnmikið ver
öldinni og peningar, hvort sem það er 
gott eða slæmt. Helst er hægt að vona 
að það sem gerist næst — sérstaklega 
eftir svona viðtöl eins og við Georg
ievu — er að þeir sem sjá efnahags
legan hag í því að finna nýja orkugjafa 
muni einn daginn, nánast í einni 
andrá, storma fram á völlinn með 
nýjar aðferðir sem menga ekki neitt, — 
til að tendra ljós, f ljúga vélum, keyra 
bíla og knýja verksmiðjur. Og fundnar 
verða leiðir til að binda CO2 í massavís 
og jafnvel byggja úr því hús.

Þessi tækni er öll til. Um allar jarðir 
er fólk að betrumbæta hana. Þegar 
hún verður orðin nógu góð og nógu 
ódýr mun úrslitaorustan milli nýja 
tímans og gamla tímans fara fram og 
gamli tíminn — reykmettaður, grár og 
gugginn — mun tapa. Held ég.

Hvað reddar mannkyni?

Margir skilja þetta vel og gera 
engar athugasemdir við það að 
yfirmaður fjármálastofnunar 
vilji meina að grundvöllur til-
vistarinnar sé áhyggjuefni í 
efnahagslegu tilliti. Þó það nú 
væri. Ekkert líf þýðir jafnframt 
ekkert efnahagslíf. Eða hvað? 
Svo eru nefnilega hinir sem ein-
faldlega virðast alls ekki ætla að 
ná þessu.
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Fyrsti desember er mikilvægur 
dagur fyrir Evrópusambandið. 
Ursula von der Leyen vARÐ þá 

fyrsta konan til að gegna embætti 
forseta framkvæmdastjórnar Evr-
ópusambandsins. Hún hefur heitið 
því að fimm ára stjórnartíð hennar 
muni einkennast af djörfung og 
umbótum. Hún hefur lagt áherslu 
á að Evrópa snúist ekki um reglur 
og reglugerðir, heldur um samstöðu 
fólks, í þágu frelsis og sameiginlegra 
gilda sem miða að betri framtíð.

Óstöðugleiki einkennir samtíma 
okkar. Of mörg voldug ríki tala í 
nafni átaka og einangrunar. En um 
leið er þetta heimur þar sem millj-
ónir manna fara í mótmælagöngur 
gegn spillingu og krefjast aukins 
lýðræðis. Heimurinn okkar þarfnast 
evrópskrar forystu meira en nokkru 
sinni fyrr: Evrópusambandið verð-
ur að halda áfram að styrkja sig 
sem ábyrgt áhrifaafl í þágu friðar, 
jákvæðra breytinga og vera í forystu 
um samstarf allra þjóða.

Loftlagsaðgerðir
Ef nefna þyrfti eitthvert eitt svið, 
þar sem heimurinn þarf á leiðandi 
forystu Evrópusambandsins að 
halda, þá væru það loftlagsmálin. 
Loftslagsbreytingar varða tilvist 

Evrópu – sem og plánetunnar allr-
ar. Við megum engan tíma missa: 
því hraðar sem Evrópa vinnur í 
þessum málum því meiri verður 
ávinningurinn fyrir borgara og sam-
keppnishæfni Evrópu sem og velferð 
heimsins alls.

Ursula von der Leyen hyggst 
leggja fram evrópska „Grænáætlun“ 
um umhverfismál (e. Green Deal). 
Grænáætlunin mun breyta reglum 
um iðnaðarframleiðslu til að hjálpa 
stórum sem smáum fyrirtækjum 
á sviði nýsköpunar og stuðla að 
þróun á umhverfisvænum lausnum, 
samhliða aukinni sókn inn á nýja 
markaði. Þetta framtak mun hafa 
áhrif á Íslandi, sem hefur skuld-
bundið sig til að uppfylla skilyrði 
Parísarsamkomulagsins ásamt ESB.

Tækifæri fyrir Ísland
Að líkindum mun þetta einnig 
skapa mikil tækifæri fyrir Ísland, 
sem stendur þegar framarlega í 
nýsköpun – sérstaklega hvað varðar 
grænar lausnir í orkumálum. Ísland 
mun geta lagt sitt af mörkum í 
umskiptunum í átt að loftslagshlut-
leysi, sérstaklega í ljósi stóraukinna 
styrkveitinga í gegnum Horizon 
rannsóknaráætlunina sem íslenskir 
frumkvöðlar hafa nýtt sér svo vel. 
Heilbrigði hafsins og framtíð norð-
urslóða munu einnig skipa stóran 
sess í dagskrá nýju framkvæmda-
stjórnarinnar.

Þá mun hin nýja framkvæmda-
stjórn grípa öll tækifæri og takast 
á við allar þær áskoranir sem fylgja 
örri stafrænni þróun samfélaga 
okkar. Þar er enn eitt sviðið þar 
sem Ísland getur notið síaukins 

orðspors síns sem nýsköpunarsam-
félag, heppilega staðsett svo nærri 
Evrópusambandinu.

Frekari þróun EES
Stofnun innri markaðarins er eitt 
helsta afrek Evrópusamrunans. 
Þetta er afrek sem Ísland hefur 
notið góðs af sem aðili að Evrópska 
efnahagssvæðinu síðastliðin 25 ár. 
Við búumst við enn meiri fram-
förum þar á næstu fimm árum. 
Ísland og ESB munu enn sem fyrr 

starfa saman innan hins trausta 
tveggja stoða kerfis þar sem Ísland 
mun áfram hafa áhrif á mótun EES-
reglna.

Með konu í fyrsta sinn í forsæti, 
mun framkvæmdastjórn von der 
Leyen vinna að því af fullum krafti 
að nálgast sama kynjajafnrétti og 
ríkir á Íslandi. Og við byrjum á 
toppnum – stefnan er að ná fyrst 
jöfnu kynjahlutfalli í efstu stöðum 
framkvæmdastjórnarinnar sjálfrar 
og því næst meðal millistjórnenda, 

fyrir lok fimm ára kjörtímabilsins.

Metnaðarfull markmið
Vonandi getum við öll verið sam-
mála um metnaðarfull markmið 
Ursulu von der Leyen fyrir Evrópu: 
Heimsálfan okkar mun verða sú 
fyrsta til að ná kolefnisjöfnuði fyrir 
2050. Hún verður leiðandi stafrænt 
afl og það hagkerfi sem best nær 
jafnvægi milli markaðsafla og félags-
legra áherslna. Þannig höldum við 
áfram að leiða veginn á alþjóðavísu.

Sterkara Evrópusamband
Michael Mann
sendiherra Evr-
ópusambands-
ins á Íslandi

Ursula von der Leyen varð í gær forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. NORDICPHOTOS/AFP
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Í húsunum eru 8 skráðar íbúðir, en 12 útleigurými eru í 
notkun. Þetta eru ýmist 2ja og 3ja herbergja íbúðir auk 
stúdíóíbúða. Flestar eru íbúðirnar í góðu ástandi og margt 
hefur verið endurnýjað. 

Samkvæmt fyrirliggjandi deiliskipulagi má byggja samtals 
328 fm. á nýrri lóð, Spítalastíg 4 A, og 289 fm. á nýrri lóð, 
Spítalastíg 6 A. Núverandi heildarfasteignamat lóða og 
mannvirkja er kr. 300.300.000.-
Óskað er eftir tilboðum í heildareignina.

Allar upplýsingar veita löggiltir fasteignasalar Skeifunnar 
fasteignasölu, Þórir í s. 820 6786 og Eysteinn í s. 896 6000.

Skeifan fasteignasala hefur fengið í sölumeðferð 
athyglisverðan fjárfestingarkost í miðbænum

Spítalastígur 4 íbúð, Spítalastígur 4B hús með þremur íbúðum. 
Spítalastígur 6 hús með fimm íbúðum. Ennfremur 2 óbyggðar lóðir, 
Spítalastígur 4 A sem er 325 fm. byggingarlóð og Spítalastígur 6 A 
sem er 301 fm. byggingarlóð. Lóðirnar eru eignarlóðir.

Spítalastígur
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★★★★★
Eiríkur Örn Norðdahl, Fjallabaksleiðin

„Mjög fyndinn höfundur en í þessari bók er mikill tregi.“ 

Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljunni

„... fyndin en harmrænn undirtónn. Gott að hvíla í textanum. 

Þetta er svo vel skrifað ... er að skrifa alvöru skáldskap.“ 

Sverrir Norland, Kiljunni

„Síðasti kaflinn gerði mig ansi tregafullan.“ 

Egill Helgason, Kiljunni

„Meistari hins óræða og tvístígandi hiks ... ein af bestu 

skáldsögum Braga. Hún er vel stíluð, forvitnileg 

og heldur betur bráðskemmtileg.“

Einar Falur Ingólfsson, Morgunblaðinu

„Bækurnar hans eru svo yfirgengilega skemmtilegar og snerta 

mann á köflum djúpt ... [tekst} að fanga kjarna tilverunnar á 

launfyndinn og harmrænan hátt.“ 

Maríanna Clara Lúthersdóttir, Víðsjá, Rás 1

 „Vel skrifuð og tregablandin saga sem hreyfir við lesandanum.“ 

Brynhildur Björnsdóttir, Fréttablaðinu  

STAÐA PUNDSINS
SJÁLFSÆVISAGA – EN EKKI MÍN EIGIN 

EFTIR BRAGA ÓLAFSSON

★★★★
„Það skrifar enginn eins og Guðrún Eva 

Mínervudóttir. ... Falleg og áleitin saga 

um fólk í öllum sínum einfalda og 

flókna veruleika.“ 

Brynhildur Björnsdóttir, Fréttablaðinu

„Snerti mig svo djúpt ... Gríðarlega vel 

skrifuð og persónusköpunin mjög 

eftirminnileg. ... Uppáhaldsbókin mín 

eftir hana.“ 

Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljunni 

★★★★
„Vellíðan fylgir því að lesa þessa sögu 

um mýktina í hörðum heimi. Ég mæli 

með því að hún sé lesin hægt og hverrar 

setningar á þessum 166 blaðsíðum sé 

notið til hins ítrasta.“ 

Ágúst Borgþór Sverrisson, DV

„Það sker mann hvað [drengurinn] 

er umkomulaus.“ 

Egill Helgason, Kiljunni 

„Fullt af þungum og stórum hlutum sem 

Guðrún Eva skrifar um af ótrúlega 

næmum léttleika.“ 

Þorgeir Tryggvason, Kiljunni

AÐFERÐIR TIL AÐ LIFA AF
EFTIR GUÐRÚNU EVU MÍNERVUDÓTTUR

Metsölulisti
Eymundsson

7.
Innbundin
skáldverk

7. SÆTI

BÓKSÖLULISTINN

ÍSLENSK

SKÁLDVERK

FYRSTA PRENTUN UPPSELD
ÖNNUR PRENTUN KOMIN Í VERSLANIR

ÞRIÐJA PRENTUN VÆNTANLEG!



HETJA HELGARINNAR

David Martin
David Martin er fæddur árið 1986 og 
byrjaði ferill sinn sem varnarmaður eins og 
pabbi hans, enski landsliðsmaðurinn Alvin 
Martin. Sá spilaði í 20 ár fyrir West Ham og 
skoraði 34 mörk. Hann lék einnig 17 lands-
leiki fyrir England en tókst ekki að skora. 
Hann lék einn leik á HM 1986. 
Hann hefur verið reglulega á Sky Sport 
og Talksport að lýsa leikjum í sjónvarpi 
og útvarpi og var einmitt að sinna þeim 
skyldum sínum á Stamford Bridge þegar 
guttinn átti sína frumraun. 

Við vitum að fjöl-
skyldan hans tengist 

félaginu sterkt. Það er ekki 
auðvelt að spila sinn fyrsta leik 
í Úrvalsdeildinni. En ég fann það 
í vikunni að hann var tilbúinn og 
ég hafði engar áhyggjur.

Manuel Pellegrini

Ég er 33 ára og 
hef átt ágætan 

feril. Ég hef spilað nokkra 
leiki í gegnum tíðina en 
ekkert getur undirbúið 
mann fyrir svona leik. 
Ég hef átt erfitt með að 
borða undanfarna daga. 
Aaron Cresswell er búinn 
að hlæja mikið að mér 
því ég gat aldrei klárað 
matinn minn.

David Martin

David Martin, markvörður West 
Ham, lagðist í jörðina og brotnaði 
saman þegar dómarinn f lautaði 
leikinn af á Stamford Bridge. 
Martin, sem er 33 ára, var að spila 
sinn fyrsta leik fyrir West Ham, 
en hann er sonur Alvins Martin, 
sem spilaði 469 leiki fyrir félag-
ið á 20 árum og 17 landsleiki. 
Martin var því að feta í fótspor 
pabba gamla og það var tilfinn-
ingaþrungin stund þegar hann 
skokkaði upp í stúku, fram hjá 
fréttamannastúkunni eftir leik, 
fann pabba sinn og faðmaði hann 
þétt að sér. Þar f læddu tilfinningar 
og hvorugur hélt aftur af sér. Þeir 
nutu stundarinnar enda var þetta 
fyrsti sigur West Ham á Chelsea á 
Brúnni í 17 ár.

Burt með Roberto
Fréttirnar í vikunni bentu til að 
Martin litli myndi fá tækifærið 
í þessum leik. Roberto hefur jú 
verið algjörlega hörmulegur og 
eiginlega hálf ótrúlegt til þess að 
vita að maðurinn fái laun fyrir 
að verja mark. Liðið tapaði öllum 
leikjum með hann í rammanum og 
það kom í raun ekki á óvart að 33 
ára nýliði skyldi fá tækifærið.

Og spilamennska West Ham 
stórlagaðist. Liðið hafði spilað 
átta leiki og ekki unnið og starf 
Manuels Pellegrini var jafnvel 
talið í hættu. En nú var traustur 
markvörður í markinu og Declan 
Rice og Mark Noble voru góðir á 
miðjunni. Aaron Cresswell skor-
aði sigurmarkið þegar skammt 
var liðið á seinni hálf leikinn. West 
Ham hefur ekki unnið á Stamford 
Bridge síðan 2002 þegar Frank 
Lampard og Jody Morris, þjálfarar 
Chelsea í dag, voru í liðinu.

Púðurskot heimamanna
Það vantaði Tammy Abraham í 

lið heimamanna og sóknarleikur-
inn var ekkert sérlega burðugur. 
Oliver Giroud byrjaði leikinn í 
framlínunni en þetta var fyrsti 
byrjunarliðsleikur hans síðan í 
ágúst. Hann var langt frá því að 
vera sannfærandi. The Guardian, 
sem er vel virtur fjölmiðill, sagði 
meðal annars í umsögn sinni um 
leikinn að Giroud hefði verið í 
krummafót þær 72 mínútur sem 
hann spilaði.

Chelsea náði sex skotum á 
markið og var með boltann 64 pró-
sent en það var skrifað í skýin að 
Martin myndi alltaf eigna sér fyr-
irsagnirnar. Hann varði einu sinni 
mjög vel, fyrst frá Mateo Kovacic 
og síðan frákastið í kjölfarið. Þá 
var sungið; England number one 
í stúku West Ham.

Byrjaði sem varnarmaður
Martin kom til West Ham frá 
Milwall og átti að verða þriðji 
markvörður félagsins. En félag-
ið getur ekki notað Roberto og 
Pólverjinn Lukasz Fabianski er 
meiddur og nú þarf Martin að 
standa sig. Hann byrjaði feril 
sinn sem varnarmaður og ólst 
upp í akademíu Tottenham. 
Hann færði sig svo í markið og 

samdi við Wimbeldon þar sem 
hann spilaði 15 leiki í deildinni. 
Hann fór á reynslu hjá Liverpool 
og samdi við félagið árið 2006. 
Komst á bekkinn í deildarbikar-
leik en eftir að Charles Itandje 
meiddist var hann á bekknum 
sem varamarkvörður fyrir annan 
Pólverja sem stóð á milli stanga 
Liverpool, Jerzy Dudek. Hann kom 
þó aldrei inn á fyrir Liverpool. 
Hann var lánaður víða, meðal 
annars til Leicester og Leeds og 
Derby County en samdi að lokum 
aftur við Wimbeldon, sem heitir 
nú Milton Keynes Dons, þar sem 
hann spilaði í sjö ár, alls 274 leiki. 
Hann var valinn leikmaður ársins 
hjá félaginu tímabilið 2015-2016 
þar sem liðið spilaði í fyrsta sinn 
í Champion ship deildinni og féll 
með 39 stig. Liðið fékk á sig 69 
mörk og vann ekki leik frá fimmta 
mars. Martin spilaði 38 leiki þetta 
tímabilið. Hann á einnig nokkra 
yngri landsleiki með Englandi.

Óskabyrjun
Flestir voru sammála um að dagar 
Martins sem aðalmarkvörður 
væru taldir og hann væri kominn í 
kósýstöðu sem þriðji markvörður. 
En skjótt skipast veður í lofti - sér-
staklega í fótboltanum. Það hefur 
oft sýnt sig að skyndilega kemur 
tækifæri, jafnvel þó bestu árin séu 
að baki.

„Þegar ég sá pabba fórum við 
báðir að gráta þannig að við sögð-
um nú ekkert voðalega mikið. En 
fyrir hann, að vera hér á vellinum 
að sjá mig spila í fyrsta sinn fyrir 
félagið sem hann elskar og spilaði 
fyrir í yfir 20 ár var líklega alveg 
stórkostlegt,“ sagði Martin eftir 
leikinn, 33 ára, sem spilaði sinn 
fyrsta leik í Úrvalsdeildinni og hélt 
hreinu með pabba sinn í stúkunni. 
Það er varla hægt að óska eftir 
betri byrjun.

Hreint mark á 
frumsýningu
David Martin spilaði sinn fyrsta leik í ensku úrvals-
deildinni og hélt hreinu í sigurleik gegn Chelsea. 
Martin er sonur goðsagnar félagsins, Alvins Martin.

Þegar ég sá pabba 
fórum við báðir að 

gráta þannig að við sögðum 
nú ekkert voðalega mikið. 
En fyrir hann, að vera hér á 
vellinum að sjá mig spila í 
fyrsta sinn fyrir félagið sem 
hann elskar og spilaði fyrir í 
yfir 20 ár, var líklega alveg 
stórkostlegt.
David Martin
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Sjóðheitir stjórastólar og  
titillinn á leið til Anfield
Quique Sanchez Flores missti starfið sitt, Tottenham heldur áfram góðu gengi undir 
stjórn José Mourinho og Freddy Ljungberg stýrði Arsenal gegn Norwich. Það breytti 
litlu þar sem Arsenal gerði aðeins jafntefli við Norwich. Liverpool er að stinga af eftir 
helgina enda töpuðu helstu keppinautar þeirra stigum. Titillinn er á leið til Anfield.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Fæst í flestum apótekum, Heilsuver 
og www.heilsanheim.is

Kristófer Bergmann segist hafa átt erfitt sem unglingur að sættast við sjúdóminn en svo hafi hann ákveðið að lifa lífinu til fulls. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ekki lengur hræddur 
við sjúkdóminn
Kristófer Bergmann Skúlason var aðeins fimm ára þegar hann greindist með 
Duchenne-vöðvarýrnun. Í dag er hann 22 ára og segist ekki taka sjálfan sig of 
alvarlega. Hann nýtur hvers andartaks og þráir að skoða heiminn. ➛2



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

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,

Ég er róleg týpa en léttur í skapi 
og geri óspart grín að sjálfum 
mér og ástandinu. Auðvitað 

á ég mína slæmu daga, en ég reyni 
að taka sjálfan mig ekki of alvar-
lega og hafa gaman af lífinu,“ segir 
Kristófer Bergmann Skúlason sem 
var fimm ára þegar hann greindist 
með Duchenne-vöðvarýrnum.

„Ég virtist eins og hvert annað 
heilbrigt barn fyrstu tvö árin 
ævinnar. Ég lærði að ganga og 
labbaði eðlilega þar til ég varð 
þriggja ára og fór þá að skríða 
meira, varð óstöðugur, datt mikið 
og átti erfitt með að standa á fætur 
af gólfi og fara upp stiga,“ útskýrir 
Kristófer um fyrstu einkenni sjúk-
dómsins.

„Þegar þarna var komið settu 
foreldrar mínir spurningarmerki 
við hreyfiþroska minn. Ég fór fyrst 
í sjúkraþjálfun, svo til barna-
læknis og þaðan til taugalæknis 
og á endanum í rannsóknarferli 
þar sem kom í ljós að ég væri með 
Duchenne-vöðvarýrnum. Það er 
f lókinn erfðasjúkdómur þar sem 
líkamann skortir prótín til að 
byggja upp vöðva og í stað þess 
að vöðvar stækki með tímanum 
rýrna þeir jafnt og þétt því ekkert 
prótín er til að byggja á. Sjúkdóm-
urinn leggst yfirleitt á stráka og 
við erum nú tólf með sjúkdóminn 
hér á landi,“ upplýsir Kristófer.

„Í seinni tíð hef ég reynt að gera 
það besta úr hlutunum en þegar 
ég var á unglingsárunum átti ég 
mjög erfitt. Ég var hræddur við 
sjúkdóminn og vildi sem minnst 
vita um hann, hugsaði mikið um 
hvenær hann myndi versna, var 
sárreiður út í lífið og ekki á góðum 
stað andlega. Þegar ég nálgaðist 
sautjánda árið ákvað ég hins vegar 
að snúa við blaðinu og taka sjálfan 
mig í gegn, temja mér jákvæðni og 
gera það besta úr stöðunni,“ segir 
Kristófer.

Sjálfsvorkunn ekki í boði
Kristófer er 22 ára og stundar nám 
við félagsfræðibraut Borgarholts-
skóla.

„Ég er fæddur í Reykjavík þar 
sem ég ólst upp fyrstu árin en 
seinna flutti ég í Mosfellsbæ og 
þaðan á Selfoss þar sem ég gekk 
í Sunnulækjarskóla. Ég hef tekið 
námið í Borgarholtsskóla hægt og 
rólega, verð stúdent í vor og stefni 
á háskólanám í félagsvísindum eða 
jafnvel sagnfræði,“ segir Kristófer 
sem er sérlega áhugasamur um 
sögulega atburði.

„Sem drengur pældi ég ekkert í 
sjúkdómnum. Mér fannst ég í engu 
öðruvísi en önnur börn en vissi 
að ég væri ekki alveg heilbrigður 
og fann að ég gat ekki hlaupið 
jafn hratt og þau eða sýnt sömu 
snerpu. Þegar ég varð tíu ára þurfti 
ég að fara í hjólastól og man vel 
eftir þeim tímamótum,“ minnist 
Kristófer.

Hann segir sjúkdóminn koma í 
stökkum og smám saman draga úr 
honum mátt.

„Það getur verið svolítið erfitt og 
ég hef reglulega þurft að aðlagast 
nýju ástandi. Því er mikilvægt að 
vera jákvæður og þakklátur. Ég 
er þakklátur fyrir að geta talað 
og þakklátur fyrir allt fólkið sem 
hjálpar mér; fjölskylduna mína, 
vini og aðstoðarfólk,“ segir Kristó-
fer.

Hann kveðst ekki vera hræddur 
við sjúkdóminn í dag.

„Hræðslan veldur vanlíðan og 
vonleysi. Því þýðir ekki að sitja 
heima og væla yfir örlögum sínum; 
maður græðir ekkert á því. Ég hef 
ákveðið að lifa lífinu og njóta hvers 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

augnabliks. Það er mitt mottó. Ég 
vil frekar taka þátt í lífinu og lifa 
því heldur en að horfa á það fara 
fram hjá mér. Mér hugnast ekki að 
loka mig af í sjálfsvorkunn heldur 
gera það sem ég þó get og gera það 
besta úr því.“

Góðir og dýrmætir vinir
Kristófer hefur undanfarin ár leigt 
sér íbúð í Garðabæ þar sem hann 
býr einn en hefur aðstoðarfólk hjá 
sér allan sólarhringinn.

„Ég er með tíu starfsmenn sem 
skipta með sér vöktum og það 
hefur gengið rosalega vel. Ég er 
heppinn með frábært starfsfólk 
og finnst mikið frelsi að búa einn, 
vera með eigin bíl til umráða og 
geta farið hvert sem er,“ segir Krist-
ófer sem lifir góðu lífi.

„Ég fer í skólann tvo daga í viku 
og sjúkraþjálfun þrisvar í viku 
og reyni þess á milli að gera það 
sem mér þykir gaman. Ég fer oft 
á tónleika, í bíó, út að borða, á 
rúntinn og hitti vini. Þegar ég var 
yngri átti ég fáa vini en eftir að ég 
ákvað að verða jákvæðari gagnvart 
lífinu opnuðust f leiri tækifæri og 
ég eignaðist mjög góða vini sem 
eru mér afar dýrmætir. Ég elska að 
vera með þeim og það skiptir mig 
miklu að geta verið á meðal vina. 
Það er gott að geta talað við vin um 
erfiðleikana en líka að gera margt 

skemmtilegt með þeim. Þannig 
eignaðist ég einn minn besta vin 
sem var með mig í liðveislu og við 
tengdumst strax miklum vina-
böndum. Hann opnaði hug minn 
fyrir því að prófa nýja hluti og 
njóta lífsins til fulls,“ segir Krist-
ófer fullur lífsgleði.

Foreldrarnir hetjur Kristófers
Kristófer er sonur Kristjönu Lilju 
Wade og Skúla Bergmanns Skúla-
sonar.

„Það dýrmætasta í lífinu er 
fjölskyldan, vinirnir og heilsan; 
að líða vel. Ég á bróður í 10. bekk 
og systur sem er í háskólanum, 
tveimur árum eldri en ég. Við 
systkinin erum náin og höfum 
gengið í gegnum mikið saman. Þau 
hafa þurft að horfa upp á sjúk-
dóminn draga úr mér kraft aftur 
og aftur og það hefur reynst þeim 
mjög erfitt en við erum sterk fjöl-
skylda. Ég á mjög sterka foreldra 
sem eru hetjurnar í mínu lífi; að 
hafa barist og gengið í gegnum það 
sára sorgarferli að ég væri með 
Duchenne. Ég er þeim mjög náinn 
og við hittumst mikið,“ segir Krist-
ófer með hlýju en örstutt er á milli 
hans og fjölskyldunnar í Garðabæ.

Í vor tók sjúkdómurinn nýtt 
stökk.

„Með tímanum sest sjúk-
dómurinn á lungun og hjartað og 

nú er ég kominn í öndunarvél á 
nóttunni og stóran part dagsins. 
Ég hef aðlagast því en tek eftir 
að fólk horfir svolítið á mig með 
öndunarvélina. Ég læt það ekki á 
mig fá. Hún er bara hluti af mér og 
verður það áfram,“ segir Kristófer 
af æðruleysi.

Hann segist stundum upplifa 
fordóma gegn fötluðum í sam-
félaginu.

„Gagnvart sjálfum mér birtast 
fordómar þegar fólk talar við mig 
eins og ég sé barn; hátt og barna-
lega en oftast talar það frekar við 
aðstoðarfólk mitt en mig. Ég tek 
líka eftir þessu á meðal starfsfólks í 
heilbrigðisstétt sem talar stundum 
við mig á barnalegan hátt,“ upp-
lýsir Kristófer og kallar eftir mann-
legri nálgun því ekki sé allt eftir 
bókinni eða sem sýnist.

„Ég vil gjarnan að fólk komi 
fram við mig sem þann unga mann 
sem ég er. Margir tengja hjólastóla 
við það að fólk geti ekki tjáð sig 
en þrátt fyrir að líkami minn sé 
fatlaður er ég alveg skýr í höfðinu 
og fullfær um að tala og tjá mig 
sjálfur.“

Upplífgandi að sjá heiminn 
Kristófer hefur yndi af ferðalögum 
bæði innanlands og utan.

„Ég hef þegar komið til Dublin, 
London, Rómar, Danmerkur, 

Svíþjóðar, Flórída og Mallorca og 
í sumar fór ég til New York, sem 
var gamall draumur sem rættist 
og stórkostleg ferð. Ég er áhuga-
samur um byggingar og söfn og 
New York mætti öllum mínum 
væntingum og gaman að koma á 
alla þá staði sem maður kannast 
við úr bíómyndum,“ segir Kristófer 
sem dreymir um að komast næst 
til Parísar.

„Það er upplífgandi að hafa 
ferðalög til að stefna að. Það eru 
margir staðir á „bucket-listanum“ 
mínum og mig dreymir um að sjá 
sem flest. Mér er mikils virði að 
njóta hvers augnabliks þótt það 
sé töluvert meira basl fyrir mig að 
ferðast en aðra,“ segir Kristófer.

Fyrr á þessu ári var stofnuð á 
Facebook upplýsinga- og styrktar-
síðan „Kristófer – Fulla ferð áfram“ 
fyrir þá sem vilja fylgjast með og 
styrkja Kristófer í að ferðast og lifa 
lífinu.

„Sökum sjúkdómsins þarf ég 
aðstoð allan sólarhringinn og 
því er kostnaður við ferðalögin 
gríðarlegur þar sem ég þarf að 
kaupa betri f lugsæti fyrir sjálfan 
mig, sérútbúna gistingu, akstur, 
leigu hjálpartækja og allan ferða-
kostnað fyrir aðstoðarfólk mitt. Ég 
hef verið lánsamur og er þakklátur 
fyrir hversu margir hafa styrkt 
mig hingað til, bæði einstaklingar 
og fyrirtæki, og vonast til að geta 
séð meira af heiminum og kannski 
komist til Parísar á nýárinu,“ segir 
Kristófer vongóður.

Tónlist er annað áhugamál 
Kristófers.

„Ég er mikill tónleikamaður og 
alæta á alla tónlist en heillaður 
að tónlist sjöunda og áttunda 
áratugarins, til dæmis af Eagles 
og Fleetwood Mac. Ég er líka í 
gospelkór Vídalínskirkju hjá hjón-
unum Jóhönnu Guðrúnu og Davíð 
og reyni að mæta á kóræfingar í 
hverri viku. Það tekur svolítið á 
því ég hef ekki sama vöðvakraft 
í öndunarveginum og hef ekki 
heldur orku í heila tónleika en læt 
mér nægja að mæta á æfingar og 
syng líka mikið heima. Ég syng 
tenór og fólk segir að ég hafi fallega 
rödd. Mér finnst ótrúlega gaman 
að syngja og kóræfingarnar eru 
líka andlega losandi útrás fyrir 
erfiðar hugsanir og neikvæðar til-
finningar,“ segir Kristófer.

Stundum sorgmæddur
Vegna vöðvarýrnunar er Kristófer 
stundum verkjaður.

„Ég er kominn með mikla hrygg-
skekkju og öll bein eru skökk 
og viðkvæm. Ég er því á verkja-
lyfjum og fer í sjúkraþjálfun sem 
bjargar mér alveg í gegnum þetta,“ 
útskýrir Kristófer.

Hann segir taka mjög á andlega 
að vera fastur í eigin líkama og 
geta ekki hreyft sig.

„Það tekur líka á að vita að 
sjúkdómurinn minnkar lífslíkur 
til mikilla muna. Lífslíkur þeirra 
með Duchenne eru um 40 ár og 
maður verður stundum pirraður 
og dapur að hugsa til þess. Ég 
pæli annars minna í því í dag og 
reyni að lifa og njóta alla daga en 
verð eðlilega sorgmæddur yfir 
því annað slagið og velti mér upp 
úr af hverju ég en ekki hinir sem 
geta hreyft sig og gert alla hluti 
sjálfir. Þetta er þungbær og erfiður 
veruleiki en ég reyni að einblína 
á hvað ég hef og hverju ég get 
áorkað, hvað ég get gert þrátt fyrir 
sjúkdóminn og horfa á björtu hlið-
arnar. Duchenne er orðinn hluti 
af mér sem ekki er unnt að breyta 
og ég þarf að lifa með því, fullur 
þakklætis fyrir það sem ég hef og 
allt fólkið mitt.“

Þeim sem langar að hjálpa Krist-
ófer að halda áfram að ferðast og 
njóta lífsins er bent á ferðareikning 
hans: 0586-14-402086, kt: 130197-
2569 og á Facebook-síðuna hans: 
Kristófer – Fulla ferð áfram.

Kristófer segir upplífgandi að hafa ferðalög að stefna að. Hann hefur farið víða um heim og langar næst til Parísar.
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Fasteignablaðið
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Heimili fasteignasala sími 
530 6500 kynnir til sölu: 
Einbýlishús á tveimur 

hæðum og sérstandandi bílskúr 
ásamt geymsluskúr. Húsið stendur 
í stórum fallegum 511 fm garði við 
Efstasund í Reykjavík.

Húsið er skráð alls 202,6 fm. 
Íbúðarrými 163 fm og bílskúr 39,6 
fm. Allt húsið og bílskúrinn hafa 
verið algerlega vandlega endur-
nýjuð á síðastliðnum níu árum. Á 
efri hæð hússins er forstofa, bað-
herbergi, stofur og eldhús. Á neðri 
hæð hússins eru fimm svefnher-
bergi, baðherbergi og þvottahús 
með sérinngangi. Bílskúr hefur 
verið breytt í mögulegt íbúðar-
rými sem 2ja herbergja íbúð. 
Nýlegar innréttingar, innihurðir, 
innréttingar, gólfefni, raf- og pípu-
lagnir. Gluggar, gler, frárennslis-
lagnir, drenlögn og klóak endur-
nýjað. Í garðinum er sólpallur með 
heitum potti og stórt hellulagt 
bílaplan með snjóbræðslukerfi.

Gólfhiti í öllu húsinu. Fallegur 
afgirtur, upplýstur garður í góðri 
rækt. Húsið er skráð alls 202,6 fm. 

Íbúðarrými 163 fm og bílskúr 39,6 
fm.

Algerlega endurbætt einbýlishús 
á vinsælum stað.

Endurnýjað einbýli 
við Efstasund

Húsið sem stendur við Efstasund hefur allt verið endurnýjað. 

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

     

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast.

Suðurlandsbraut 26   Sími: 587 2700

Opið 11-18 virka daga og 11-16 laugardaga.  www.alno.is 

EITT�ER�VÍST:�ALNO

Suðurlandsbraut 26   Sími: 587 2700

Opið: 11-18 virka daga,  11-16  laugardaga        www.alno.is

EITT�ER�VÍST:�ALNO

Suðurlandsbraut 26   Sími: 587 2700

Opið 11-18 virka daga og 11-16 laugardaga.  www.alno.is 

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

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

www.midborg.is

Sólveig Fríða Guðrúnardóttir
Nemi til löggildingar í fasteigna-
sölu og lögfræðingur.

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

F
ru

m

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

Orrahólar.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði 
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar 
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket.  V. 23,8 m.  8305

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 56,9 m.  8504

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  8598

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

Háholt 14, Mosfellsbær 
• Sími : 588 5530 
• berg@berg.is - www.berg.is 
• GSM 897 0047 Nánari upplýsingar gefur Bogi 

Molby Pétursson fasteignasali. 
Bogi@heimili.is



ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

SARA MARÍA KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Nýbygging, 22 íbúða fjölbýli á þremur hæðum með lyftu, til 
afhendingar í apríl/maí 2020. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja, og 
allar með sérinngangi frá svalagangi.  Þær verða allar afhentar með 
gólfefnum á öllum rýmum og með ísskáp og uppþvottavél í eldhúsi. 
Íbúðirnar eru í göngufæri við grunnskóla.

DALBRAUT 3, REYKJANESB.
NÝBYGGING

FRÁ: 29.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Tveggja herbergja, 78,5 fm. íbúð á tveimur hæðum, með baðherbergi 
og gestasalerni. Gólfhiti í íbúð og suður svalir. Þvottaaðstaða innan 
íbúðar. Íbúðin afhendist án gólfefna. Afhending við kaupsamning

BRÍETARTÚN 11, ÍB. 411 105 RVK
ATHUGIÐ - LÆKKAÐ VERÐ

51.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966
Fallegt og vel skipulagt, þriggja til fimm herbergja, 170,6 fm. 
einbýlishús. Bílskúr með heitu og köldu vatni, rafmagni og 
rafmagnshurð. Húsið stendur á rúmleg 660 fm. lóð í rólegri götu.

STEKKHOLT 7, 800 SELFOSS 47.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Þriggja herbergja, 110,0 fm. íbúð með tveimur baðherbergjum, þar 
af er hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi. Gólfhiti í íbúð og 
svalalokun á austur svölum. Útgengi á svalir frá stofu og hjónasvítu.

BRÍETARTÚN 11, 105 RVK
EINUNGIS TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR

59.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

70.8 fm. 3ja herb.  björt íbúð á efri hæð á  eftirsóttum stað. Aðeins 
4 íbúðir í stigahúsi. Íbúðin skiptist í hol, tvö herbergi, eldhús, stofu og 
baðherbergi.

BRÁVALLAGATA 46, 101 RVK 37.5M

STEFÁN HRAFN                                  895 2049

Í einkasölu 275 fm heil húseign á besta stað í miðbæ Hafnafjarðar. 
Getur verið laus fljóslega.

STRANDGATA 25 - 220 HFJ 74.9M

STEFÁN HRAFN                                  895 2049

BORGARTÚN 28A, 105 RVK 59.9M

Frábærlega staðsett nýtt fjölbýlishús með vönduðum íbúðum í lyftuhúsi. 
Stórar svalir, geymslu í kjallara og stæði í bílakjallara. Íbúðirnar afh. 
fullbúnar án gólfefna, bað flísalagt samk. skilalýsingu. Ísskápur fylgir. 
Íbúðirnar eru rúmgóðar og vel skipulagðar, alrými eru björt og vistleg.
Húsið er hannað er af Orra Árnasyni hjá Zeppelin Arkitektum.

ÓLAFUR 663 2508/ STEFÁN  895 2049



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast
mark.is

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 
17.15 – 17.45
• Mjög góð 50,0 fm. 2ja herbergja íbúð á 5. hæð 

með glæsilegu útsýni í lyftuhúsi við Þverbrekku 
2 í Kópavogi. 

• Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð m.a. innrétt-
ingu og tæki í eldhúsi og gólfefni að mestu.´

• Stórar svalir til vesturs.
• Opið eldhús. Stofa. Baðherbergi með tengi fyrir 

þvottavél. 

Aðkoma er góð með steyptum stéttum með 
hitalögnum og fjölda bílastæða.

Verð 29,9 millj.

Þverbrekka 2 – Kópavogi. 2ja herbergja útsýnisíbúð.

 

• Vel skipulögð 6 herbergja 155,7 fm. efri sérhæð 
í þríbýlishúsi auk 22,5 fm. bílskúr, við Álfhólsveg. 
Glæsilegt útsýni til vesturs og norðurs.

• Húsið er klætt á austur og suðurhlið og nýlega 
hafa verið gerðar múrviðgerðir á norðurhlið 
hússins. Gluggar voru málaðir árið 2018. Nýlegt 
harðparket er á aðalrýmum hæðarinnar. 

• Hæðin er með stórum gluggum sem hleypa inn 
góðri birtu.

• Stofa sem rúmar vel setu- og borðstofu með 
gluggum til suðurs, vesturs og norðurs og út-
gengi á svalir til suðurs. 5 svefnherbergi. 

Verð 59,9 millj.

• Strikið 1 er fjölbýlishús í Sjálandinu fyrir 60 ára 
og eldri. 

• Íbúðirnar eru frá 83,9 fm. til 179,6 fm, 2ja og 3ja 
herbergja. Afhendingartími er mars – maí 2019.

• Allar innréttingar eru frá Axis, AEG eldhústæki 
og hreinlætistæki frá Tengi.  Íbúðirnar skilast 
með flísum á gólfi á baði og þvottaherbergi að 
öðru leyti skilast íbúðirnar án gólfefna. 

• Íbúðirnar eru ýmist með svölum eða timbur-
veröndum. Stæði í upphitaðaðri bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum.

• Innan hússins verður salur fyrir íbúa hússins til 
þess að halda fundi eða mannfagnaði.

• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.,  
www.bygg.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 sér-
smíðaðar 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.

Álfhólsvegur 119 – Kópavogi. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

Strikið 1 – Sjálandi  Garðabæ. Nýjar íbúðir fyrir 60 ára og eldri 

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 
12.15 – 12.45
• Virkilega falleg og vel skipulögð 70,2 fm.  íbúð 

á 4. hæð að meðtalinni sér geymslu í mikið 
endurnýjuðu fjölbýlishúsi við Reynimel. Húsið 
var málað og múrviðgert 2018-2019

• Stórir gluggar í stofu og svalir til suðvesturs. Tvö 
herbergi. Bjart eldhús með ljósri innréttingu og 
nýjum tækjum.

• Glæsilegs útsýnis nýtur frá íbúðinni.
• Góð aðkoma er að húsinu með malbikuðum 

bílastæðum á lóð. Lagt hefur verið fyrir raf-
hleðslustöðvum við bílastæði. Tyrfð lóð með 
hekki á lóðarmörkum. 

Verð 42,9 millj.

• 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 rafmagns-
tafla eru nýleg.  

• Samliggjandi bjartar stofur með gluggum til 
austurs og vesturs. Eldhús með hvítum sprautu-
lökkuðum innréttingum. Hjónaherbergi og stórt 
barnaherbergi sem hægt er að skipta í tvö. 

Frábær staðsetning.
Verð 59,9 millj.

Reynimelur 88. 3ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.

Hjarðarhagi 11.   4 – 5 herbergja endurnýjuð íbúð á efstu hæð.Sólheimar. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

Vel skipulagt 84,9 fm. endaraðhús á einni hæð 
við Boðahlein í Garðabæ, sem er á byggðasvæði 
DAS í Garðabæ/Hafnarfirði og er eingöngu ætlað 
fyrir 60 ára og eldri. Hægt er að nýta sér þjónustu 
hjá DAS.
Verulega aukin lofthæð er í stofum og holi. Hið 
innra er húsið nokkuð endurnýjað, m.a. eldhús og 
hluti af baðherbergi.
Afgirt hellulögð verönd fyrir framan hús með 
útgengi frá sólstofu. Einnig er hellulögð verönd 
á baklóð til norðurs þaðan sem sést til Esju og 
sjávar. Geymsluskúr á lóð. 
Staðsetning er á eftirsóttum stað við þjónustu-
kjarna DAS. 

Verð 49,9 millj. 

• Íbúðirnar eru frá 2ja herbergja upp í glæsilegar 
þakíbúðir.

• Hverri íbúð fylgir sér bílastæði í bílakjallara með 
aðstöðu fyrir hleðslu rafbíla.

• Húsin eru hönnuð af ASK arkitektum og Land-
hönnun sér um hönnun lóða og umhverfis þar 
sem stuðlað er að „grænni“ ásýnd hverfisins. 

• Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu og stofnæðar.

Traustur verktaki með alþjóðlega vottun.
Skoða má allar íbúðirnar á www.ggverk.is
Verið velkomin á skrifstofu Fasteignamark-
aðarins ehf., Óðinsgötu 4, til að fá verðlista, 
teikningar og nánari sölugögn eða sendið 
fyrirspurnir á fastmark@fastmark.is og fáið allar 
upplýsingar í tölvupósti.

Boðahlein 1 – Garðabæ. Endaraðhús við DAS – 60 ára og eldri. 

Bjarkarholt 8-20 -  Mosfellsbæ - Nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri

• Virkilega fallegt 203,5 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum auk kjallara i. 

• Tvær stofur og er kamína í annarri. Hægt væri 
að nýta aðra stofuna sem svefnherbergi. Rúm-
gott eldhús. Endurnýjað gestasalerni. Fimm 
herbergi og eru svalir til suðvesturs út af einu 
þeirra. 

• Lóðin er 589,0 fm. að stærð. Hellulögð stétt 
að húsi. Tyrfð flöt fyrir framan hús og fallegur 
gróður. Steyptir veggir á lóðarmörkum og hellu-
lagt stæði. Vel væri hægt að koma fyrir bílskúr 
á lóðinni og liggur fyrir deiluskipulag þess efnis 
ásamt teikningum. 

Um er að ræða frábæra staðsetningu við 
tjörnina í Hafnarfirði með afar fallegu útsýni.

 Verð 99,0 millj.

Tjarnarbraut – Hafnarfirði. Einbýlishús við Lækinn.
• Mjög fallegt og þó nokkuð endurnýjað um 

310,0 fm. 7 herbergja einbýlishús á 4 pöllum. 
Eldhúsinnrétting og tæki eru nýleg, aðal bað-
herbergi hússins er nýlega endurnýjað og 
þakjárn og þakkantur eru frá árinu 2018.  

• Stórar stofur með mikilli lofthæð, arni og útgengi 
á svalir til suðausturs þaðan sem nýtur útsýnis 
til fjalla. Stór eyja er í eldhúsi og góð borðað-
staða. Fjögur herbergi. Útgengi á verönd til 
suðurs úr hjónaherbergi og sjónvarpstofu.

• Lóðin er ræktuð og skjólsæl með fallegum 
trjágróðri.  Steypt innkeyrsla og hellulögð stétt 
eru fyrir framan hús.  Viðarverönd er fyrir framan 
hús til austurs og suðurs og stór afgirt viðarver-
önd til suðurs er fyrir aftan húsið og er þar hita-
veituskel.                      Verð 89,9 millj.

Klapparberg. Einbýlishús á grónum og skjólsælum stað.

Í D
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OPIÐ HÚS

Kirkjusandur – Nýr borgarhluti við sjávarsíðuna Stuðlaborg og Sólborg – Nýjar og glæsilegar íbúðir í grónu hverfi.  - Leitið upplýsinga á skrifstofu. 

OPIÐ HÚS

  D
AG



Um er að ræða 431 fm tvílyft einbýlishús með sjávar útsýni og tvöföldum innbyggðum bílskúr (60fm) á eftirsóttum stað á Arnarnesinu.  
Húsið þarfnast viðhalds og endurbóta og er til afhendingar við kaupsamning. 
Húsið er teiknað af Skúla H. Norðdahl arkitekt árið 1972 og stendur á 1330 fm eignarlóð.

 MÁVANES 10, 431,2 m2

210 GARÐABÆ, 129.000.000 KR

 BRÍETARTÚN 9-1,  66,7 - 240 m2

105 REYKJAVÍK, FRÁ 44,9 mkr.

ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR!!
Glæsilegar nýtískulegar íbúðir í hjarta Reykjavíkur. Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með 
stórum gluggum, ljósum veggjum og gólfhita. Flestar íbúðir með svalalokun.

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

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 3. des. kl. 17-17.30

 MIÐTÚN 28, 83,3 m2

105 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Góð og vel skipulögð 138.4 fm 4 herbergja íbúð á 1 hæð með bílskúr. Frábær 
staðsetning þar sem stutt er í fjölbreytta verslun og þjónustu, Háteigsskóli og 
leiksskólinn Stakkaborg í 1 og 2 mínútna göngufjarlægð. 

OPIÐ HÚS  Mánudaginn 2 des. kl 16:00 – 16:30

 BÓLSTAÐARHLÍÐ 62, 138,4 m2

105 REYKJAVÍK, 53,9 mkr.

Glæsileg tveggja herbergja  íbúð sem hefur verið tekin algerlega í gegn.  Gott skipulag á 
góðum stað í miðborginni. 

OPIÐ HÚS Mánudaginn 2. des. kl. 17.0 -17.30

 BERGÞÓRUGATA 7, 57,9 m2

101 REYKJAVÍK, 39,9 mkr.

285.3 fm einbýlishús á mjög góðum og eftirsóttum stað í Seljahverfinu með 3 herbergja ca.. 
130 fm aukaíbúð á jarðhæð. Frábær staðsetning í Seljahverfinu í Breiðholti í göngufjarlægð 
frá skóla, leikskóla. Góð aukaíbúð sem gefur mikla möguleika á góðum leigutekjum

OPIÐ HÚS  Mánudaginn 2 . des. kl. 17:00 – 17:45

 YSTASEL 7, 281,4 m2

109 REYKJAVÍK, 77,9 mkr.

Mjög falleg og rúmgóð 156,1 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra glæsilega stofu (stofu/borðstofu), opið herbergi 
innaf stofum, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu. Húsvörður er í 
húsinu. Fallegt útsýni. 

 Mánudaginn  2. des. kl. 17:00 - 17:30OPIÐ HÚS

 EFSTALEITI 14, 156,1 m2

103 REYKJAVÍK, 75,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Falleg og mikið endurnýjuð 134,2 fm sérhæð í tvíbýlishúsi með skjólsælum suðurgarði 
og sólríkri sérverönd. Leigutekjur eru af stúdíó íbúð bílskúr.

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

 MELÁS 3, 134,2 m2

210 GARÐABÆ, 57,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

* Þrjú herb - Sér þvottahús - Góðar svalir *
Afar rúmgóð 4ra herb. íbúð á 1. hæð að Hraunbæ 46, eign merkt 01-03.  Íbúðin er með 
sólríkum svölum og sér þvottaherbergi með glugga !

 HRAUNBÆR 46, 120 m2

110 REYKJAVÍK, TILBOÐ
Herdís Valb. Hölludóttir

Lögg. fasteignasali
S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Um er að ræða eign með þremur 3ja herbergja íbúðum með sérinngang í nýuppgerðu 
húsi við Hverfisgötu 86 í Reykjavík. Húsið hefur allt verið endurnýjað lagnir, gluggar, 
klæðning, innréttingar og gólfefni ofl.

 HVERFISGATA 86, 57,5-64,2 m2

101 REYKJAVÍK, 38,0 – 48,0 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Vel skipulögð  2ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum og sérmerktu 
stæði. Íbúðin skiptist í forstofu með geymslu, baðherbergi, eldhús, stofu og 
svefnherbergi. 

 Mánudaginn  2. des. kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 DVERGABORGIR 10, 67,3 m2

112 REYKJAVÍK, 33,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

GLÆSILEGT ÚTSÝNI - FJÖGUR SVEFNHERBERGI - SÉRÞVOTTAHÚS - STÓRAR 
SUÐURSVALIR - ENDURNÝJAÐAR INNRÉTTINGAR. 119.1 fm 5 herb. íbúð á 3 hæð í 
mjög vel staðsettu góðu fjölbýlishúsi. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð m.a eldhús, 
baðherbergi , fataskápar, gólfefni og fl.

 KJARRHÓLMI 2, 119,1 m2

200 KÓPAVOGI, 47,5 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

3 herb. íbúð á 3.hæð í góðu velstaðsettu fjölbýli.  Góðar innréttingar, endurnýjað 
baðherbergi, möguleiki að hafa 3 svefnherbergi. Björt og góð íbúð. Bókið skoðun. 
Þórarinn sími 899-1882 

 KLEPPSVEGUR 12, 80,7 m2

105 REYKJAVÍK, 38,5 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

*AUKAÍBÚÐ -*SJÁVARLÓÐ- *EINSTÖK STAÐSETNING-*ÚTSÝNI. Glæsilegt 
einbýlishús á einstaklega góðum stað við Grafarvoginn með samþykktri 3ja-4ra 
herbergja aukaíbúð á neðri hæð. Bókið skoðun.

 FUNAFOLD 48, Tvíbýli - 436 m2

112 REYKJAVÍK, 124,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

Mjög góð og snyrtileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsnæði. Sérinngangur af 
svölum og stæði í lokaðri bílgeymslu.

 TRÖLLAKÓR 16, 98,3 m2

KÓPAVOGUR 203, 47,0 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Góð fimm herbergja 122 fm íbúð á tveimur hæðum, (efstu) við Garðhús 12 í Grafarvogi. 
Fjögur svefnherbergi, baðherbergi, snyrting, eldhús, stofa, þvottahús og geymslur. 
Stórar suður svalir eru út frá stofu neðri hæðar. Efri hæðin er töluvert undir súð þannig 
að gólfflötur er mun stærri en gefið er upp hjá fasteignaskrá.

 GARÐHÚS 12, 122 m2

REYKJAVÍK 112, 46,7 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

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.

 KIRKJUBREKKA 17, 219,7 m2

GARÐABÆR /ÁLFTANES, 97,8 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Höfum fengið til sölu félag sem á þrjár nýlegar, vandaðar íbúðir í miðbæ 
Reykjavíkur. Félagið hefur ótímabundið leyfi til skammtímaleigu á 
íbúðunum. Íbúðirnar hafa fengið mjög háa einkunn hjá booking.com. 

Nánri upplýsingar veita:

Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali 

s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Viðskiptatækifæri!

Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali 

s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

 Mánudaginn 2. des kl. 17:00-17:45OPIÐ HÚS TÚNGATA 47, 186,1 m2

101 REYKJAVÍK, 94,9 mkr.

Parhús -frábær staðst. Stærð 186,1 fm. V.94,9 millj. Vandað parhús sem er tvær hæðir og kjallari. Einstaklega góður staður. Húsið er 186.1 fm. allt að 4 svefnherbergi, góðar 
stofur,sérinngangur í kjallaran og möguleiki væri að vera með litla séríbúð. Góður afgirtur garður til suðurs , gott aðgengi af miðhæðinni að garðinum.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Mjög falleg og vönduð 150 fm íbúð með innbyggðum bílskúr á 2. hæð í eftirsóttu húsi við 
Þorragötu. Íbúðin er skráð 130,8 fm og bílskúrinn 19,0 fm. Innangengt í bílskúr. Geymsla 
innaf bílskúr. Glæsilegt útsýni úr stofum m.a. sjávar- og fjallasýn. Íbúðin er fyrir 63 ára og 
eldri.

 ÞORRAGATA 7, 150 m2

101 REYKJAVÍK, 70,9 mkr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur fasteig-
nasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fastei-
gnasali, löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 862 1110

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðin-
ugr og löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166



Um er að ræða 431 fm tvílyft einbýlishús með sjávar útsýni og tvöföldum innbyggðum bílskúr (60fm) á eftirsóttum stað á Arnarnesinu.  
Húsið þarfnast viðhalds og endurbóta og er til afhendingar við kaupsamning. 
Húsið er teiknað af Skúla H. Norðdahl arkitekt árið 1972 og stendur á 1330 fm eignarlóð.

 MÁVANES 10, 431,2 m2

210 GARÐABÆ, 129.000.000 KR

 BRÍETARTÚN 9-1,  66,7 - 240 m2

105 REYKJAVÍK, FRÁ 44,9 mkr.

ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR!!
Glæsilegar nýtískulegar íbúðir í hjarta Reykjavíkur. Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með 
stórum gluggum, ljósum veggjum og gólfhita. Flestar íbúðir með svalalokun.

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

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 3. des. kl. 17-17.30

 MIÐTÚN 28, 83,3 m2

105 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Góð og vel skipulögð 138.4 fm 4 herbergja íbúð á 1 hæð með bílskúr. Frábær 
staðsetning þar sem stutt er í fjölbreytta verslun og þjónustu, Háteigsskóli og 
leiksskólinn Stakkaborg í 1 og 2 mínútna göngufjarlægð. 

OPIÐ HÚS  Mánudaginn 2 des. kl 16:00 – 16:30

 BÓLSTAÐARHLÍÐ 62, 138,4 m2

105 REYKJAVÍK, 53,9 mkr.

Glæsileg tveggja herbergja  íbúð sem hefur verið tekin algerlega í gegn.  Gott skipulag á 
góðum stað í miðborginni. 

OPIÐ HÚS Mánudaginn 2. des. kl. 17.0 -17.30

 BERGÞÓRUGATA 7, 57,9 m2

101 REYKJAVÍK, 39,9 mkr.

285.3 fm einbýlishús á mjög góðum og eftirsóttum stað í Seljahverfinu með 3 herbergja ca.. 
130 fm aukaíbúð á jarðhæð. Frábær staðsetning í Seljahverfinu í Breiðholti í göngufjarlægð 
frá skóla, leikskóla. Góð aukaíbúð sem gefur mikla möguleika á góðum leigutekjum

OPIÐ HÚS  Mánudaginn 2 . des. kl. 17:00 – 17:45

 YSTASEL 7, 281,4 m2

109 REYKJAVÍK, 77,9 mkr.

Mjög falleg og rúmgóð 156,1 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra glæsilega stofu (stofu/borðstofu), opið herbergi 
innaf stofum, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu. Húsvörður er í 
húsinu. Fallegt útsýni. 

 Mánudaginn  2. des. kl. 17:00 - 17:30OPIÐ HÚS

 EFSTALEITI 14, 156,1 m2

103 REYKJAVÍK, 75,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Falleg og mikið endurnýjuð 134,2 fm sérhæð í tvíbýlishúsi með skjólsælum suðurgarði 
og sólríkri sérverönd. Leigutekjur eru af stúdíó íbúð bílskúr.

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

 MELÁS 3, 134,2 m2

210 GARÐABÆ, 57,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

* Þrjú herb - Sér þvottahús - Góðar svalir *
Afar rúmgóð 4ra herb. íbúð á 1. hæð að Hraunbæ 46, eign merkt 01-03.  Íbúðin er með 
sólríkum svölum og sér þvottaherbergi með glugga !

 HRAUNBÆR 46, 120 m2

110 REYKJAVÍK, TILBOÐ
Herdís Valb. Hölludóttir

Lögg. fasteignasali
S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Um er að ræða eign með þremur 3ja herbergja íbúðum með sérinngang í nýuppgerðu 
húsi við Hverfisgötu 86 í Reykjavík. Húsið hefur allt verið endurnýjað lagnir, gluggar, 
klæðning, innréttingar og gólfefni ofl.

 HVERFISGATA 86, 57,5-64,2 m2

101 REYKJAVÍK, 38,0 – 48,0 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Vel skipulögð  2ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum og sérmerktu 
stæði. Íbúðin skiptist í forstofu með geymslu, baðherbergi, eldhús, stofu og 
svefnherbergi. 

 Mánudaginn  2. des. kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 DVERGABORGIR 10, 67,3 m2

112 REYKJAVÍK, 33,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

GLÆSILEGT ÚTSÝNI - FJÖGUR SVEFNHERBERGI - SÉRÞVOTTAHÚS - STÓRAR 
SUÐURSVALIR - ENDURNÝJAÐAR INNRÉTTINGAR. 119.1 fm 5 herb. íbúð á 3 hæð í 
mjög vel staðsettu góðu fjölbýlishúsi. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð m.a eldhús, 
baðherbergi , fataskápar, gólfefni og fl.

 KJARRHÓLMI 2, 119,1 m2

200 KÓPAVOGI, 47,5 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

3 herb. íbúð á 3.hæð í góðu velstaðsettu fjölbýli.  Góðar innréttingar, endurnýjað 
baðherbergi, möguleiki að hafa 3 svefnherbergi. Björt og góð íbúð. Bókið skoðun. 
Þórarinn sími 899-1882 

 KLEPPSVEGUR 12, 80,7 m2

105 REYKJAVÍK, 38,5 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

*AUKAÍBÚÐ -*SJÁVARLÓÐ- *EINSTÖK STAÐSETNING-*ÚTSÝNI. Glæsilegt 
einbýlishús á einstaklega góðum stað við Grafarvoginn með samþykktri 3ja-4ra 
herbergja aukaíbúð á neðri hæð. Bókið skoðun.

 FUNAFOLD 48, Tvíbýli - 436 m2

112 REYKJAVÍK, 124,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

Mjög góð og snyrtileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsnæði. Sérinngangur af 
svölum og stæði í lokaðri bílgeymslu.

 TRÖLLAKÓR 16, 98,3 m2

KÓPAVOGUR 203, 47,0 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Góð fimm herbergja 122 fm íbúð á tveimur hæðum, (efstu) við Garðhús 12 í Grafarvogi. 
Fjögur svefnherbergi, baðherbergi, snyrting, eldhús, stofa, þvottahús og geymslur. 
Stórar suður svalir eru út frá stofu neðri hæðar. Efri hæðin er töluvert undir súð þannig 
að gólfflötur er mun stærri en gefið er upp hjá fasteignaskrá.

 GARÐHÚS 12, 122 m2

REYKJAVÍK 112, 46,7 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

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.

 KIRKJUBREKKA 17, 219,7 m2

GARÐABÆR /ÁLFTANES, 97,8 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Höfum fengið til sölu félag sem á þrjár nýlegar, vandaðar íbúðir í miðbæ 
Reykjavíkur. Félagið hefur ótímabundið leyfi til skammtímaleigu á 
íbúðunum. Íbúðirnar hafa fengið mjög háa einkunn hjá booking.com. 

Nánri upplýsingar veita:

Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali 

s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Viðskiptatækifæri!

Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali 

s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

 Mánudaginn 2. des kl. 17:00-17:45OPIÐ HÚS TÚNGATA 47, 186,1 m2

101 REYKJAVÍK, 94,9 mkr.

Parhús -frábær staðst. Stærð 186,1 fm. V.94,9 millj. Vandað parhús sem er tvær hæðir og kjallari. Einstaklega góður staður. Húsið er 186.1 fm. allt að 4 svefnherbergi, góðar 
stofur,sérinngangur í kjallaran og möguleiki væri að vera með litla séríbúð. Góður afgirtur garður til suðurs , gott aðgengi af miðhæðinni að garðinum.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Mjög falleg og vönduð 150 fm íbúð með innbyggðum bílskúr á 2. hæð í eftirsóttu húsi við 
Þorragötu. Íbúðin er skráð 130,8 fm og bílskúrinn 19,0 fm. Innangengt í bílskúr. Geymsla 
innaf bílskúr. Glæsilegt útsýni úr stofum m.a. sjávar- og fjallasýn. Íbúðin er fyrir 63 ára og 
eldri.

 ÞORRAGATA 7, 150 m2

101 REYKJAVÍK, 70,9 mkr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is
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Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur fasteig-
nasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fastei-
gnasali, löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 862 1110

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðin-
ugr og löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. des. kl. 16:30 – 17:30

 HVERFISGATA 85

 EFSTALEITI - NÝR ÁFANGI Í SÖLU

Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Vel hannaðar 2-4ra herbergja íbúðir.
Skjólgóður inngarður og gönguleiðir eru hannaður af landslagsarkitekt hússins. 
Húsið er hluti af heildaruppbyggingu á hluta Baróns- og Laugavegsreit með nýjum 
göngustígum, uppgerðum eldri húsum auk nýbygginga. Verð frá 37,9 mkr

Íbúð 308
Stærð 55,8 m2

Verð: 42,4 mkr.

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Efstaleitið 
er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna 
borgarinnar. Íbúðirnar eru glæsilega innréttar, Rut Káradóttir innanhúsarkitekt sá um 
efnis- og litaval á innréttingum og flísum.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

HVERFISGATA 86 
VEL STAÐSETTA ÍBÚÐIR Í MIÐBORGINNI

EFSTALEITIÐ
BÓKIÐ SKOÐUN SÝNUM DAGLEGA

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali

S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali

S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090

www.eignamidlun.is



sími

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Mjög fallegt, vel skipulagt og 
mikið endurnýjað 360 fm  
parhús á þessum vinsæla 
útsýnistað á Seltjarnarnesi.
• Möguleiki á að hafa 2ja 

herbergja íbúð með sérinngangi 
án mikilar fyrirhafnar.

• 5 rúmgóð svefnherbergi, mjög 
rúmgóðar stofur með stórbrotnu 
útsýni og þrjú baðherbergi. 

• Stórt eldhús með vandaðri 
innrétting frá Alno og nýlegum 
tækjum. Góð borðaðstaða í 
eldhúsi. 

• Nýlegar neysluvatnslagnir og 
húsið allt málað að innan sem 
utan fyrir 4 árum.

Víkurströnd
170 Seltjarnarnes

 Verð:  130 millj.

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

Mjög fallegt, vel skipulagt 213,9 fm  
raðhús með bílskúr á þessum 
eftirsótta stað í Ártúnsholtinu.
• Nánast allt endurnýjað

• Húsið var málað að utan fyrir  ca. 3 
árum og skipt um þakjárn árið 2015. 

• Hiti í gólfum á neðri hæð hússins og 
aukin lofthæð á efri hæð.

• Hiti er í stéttum að húsinu og fyrir 
framan bílskúr.

 Verð:    89,9 millj.

Fiskakvísl 22
110  Reykjavík

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

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663-4392

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptas. 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

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

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313

Friðjón Ö. Magnúss.
aðst. fasteignasala 
Sími: 692 2704

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929



– Með þér alla leið

• Um er að ræða þriggja og fjögurra herbergja vel 
skipulagðar íbúðir í þremur litlum fjölbýlishúsum. 

• Hvert hús er tveggja hæða með 11 íbúðum og stærð 
íbúða er frá 74,3 fm til 108,2 fm.  

• Með íbúðum á 1. hæð fylgir stór séreignagarður sem 
heimilt er að girða af samkvæmt teikningu.

• Húsin standa á stórri lóð, með fjölda bílastæða og 
hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla. 

• Innréttingar eru allar hannaðar af Hönnu Stínu 
innanhúsarkitekti

• Stutt er í alla þjónustu að Fitjum. 
• Stapaskóli, einn glæsilegasti leik-og grunnskóli 

landsins er að rísa í þessu blómlega hverfi, steinsnar 
frá íbúðunum.  

• Falleg náttúra er allt um kring og stutt  
er í ýmiss konar útivistarmöguleika.

Dalsbraut 22-24
Dalsbraut er á góðum stað í ytri Njarðvík 
þar sem stutt er út á braut og akstur til 
Hafnarfjarðar er einungis um 20 mín

OPIÐ HÚS
Miðvikudaginn 4. desember kl. 17:00 - 17:30

 Vandaðar íbúðir á frábæru verði

verð frá: 29,9 millj. til 39,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Mikið endurnýjað raðhús á 2 hæðum 

4 svefnherbergi 

2 stofur 

Mjög falleg eign 

Verð :  56,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Hólaberg 22

s. 616 1313

111 Reykjavík

NÝTT Í SÖLU

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

Þvottahús innan íbúðar. Sér inngangur 

44 fm sérafnotaréttur með harðviðargólfi og glerlokun 
Sjávarútsýni Glæsileg eign

Verð :  69,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Kópavogsgerði 1- 3

s. 616 1313

200 Kópavogur

Glæsileg, rúmgóð og björt hæð í Sólheimum 
með útsýni til Esju, Snæfellsjökuls og Bláfjalla 
Fjögur svefnherbergi, stórar og bjartar stofur, 
rúmgóður bílskúr.
Örstutt verslanir, bakarí og fjölbreytt þjónustu, Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinn og útivistarperluna Laugardal  
Rólegt, barnvænt og vel gróið hverfi. Vel viðhaldin eign

84,5 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sólheimar 12

s. 775 1515

104 Reykjavík

Vönduð 86,3 fm endaíbúð ásamt stæði 

í bílageymslu. Glæsilegar svartbæsaðar 

innréttingar og hurðar. Stór stofa og rúmgott svefnherbergi 

Lokaður suður garðu. Svalir til vesturs og svalagangur til austurs

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hverfisgata 94 

s. 773 6000

101 Reykjavík

54,9 millj.

LAUS STRAX

Glæsileg fullbúin 2ja herbergja íbúð 

Lyftuhús / Sérinngangur af svölum Stæði 

í lokaðri bílageymslu Fallega innréttuð, steyptar borðplötur 

Yfirbyggðar suð-vestur svalir Nokkur skref í aðgengi að 

þjónustu Ísskápur og uppþvottavél fylgir

56,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

7 íbúðir eftir í húsinu Urriðaholt 

Nokkrar íbúðir með sér bílskúr 

56,9 millj.Verð frá:

Nánari upplýsingar veita:

Mosagata 5-7 210 Garðabær

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

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

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

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

3ja herbergja íbúð á þriðju hæð, auk 
stæðis í bílageymslu í lyftublokk fyrir 
60 ára og skráð 114,5 fm og stæði í 
bílageymslu - falleg og rúmgóð sameign  
og frábær staðsetning

54,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðleiti 5

s. 775 1515

103 Reykjavík

117,4 fm sumarhús á steyptum grunni og á 

tveimur hæðum 

Skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofu, eldhús stóru 

tómstundarými, þvottahúsi og geymslum

69 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fljótsbakki 6

s. 775 1515

801 Selfoss

BÓKIÐ SKOÐUN

Falleg og vel skipulögð 126 fm 5 herbergja 

íbúð á 3 hæð ásamt 5,8 fm svölum til 

suðurs í nýju lyftuhúsi við Hlíðarenda

72,5 millj.Verð frá:

Nánari upplýsingar veita:

Valshlíð 6 102 Reykjavík

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

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

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

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

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

102Reykjavík
Nýr áfangi í sölu 
Nú bætast við rúmlega 50 nýjar 
íbúðir við Hlíðarenda til sölu. 
Íbúðirnar verða tilbúnar til 
afhendingar vor/sumar 2020.

Yfir 50 íbúðir seldar

.       

34,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 3. des. kl. 18:00 - 18:30

Snyrtileg 91 fm, 3ja herb íbúð á 3 hæð ásamt 
stæði í lokaðri bílageymslu í góðu fjölbýli við 
Engjasel í Seljahverfi 
Magnað útsýni er úr íbúðinni 
Laus við kaupsamning

Engjasel 33
109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

54,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 3. des. kl. 16:30 - 17:15

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

Engjateigur 17-19
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg ca 120 fm fjögurra herbergja íbúð 
með sérinngangi og sólríkri verönd ásamt 
stæði í bílageymslu 3 góð svefnherbergi 
26,4 fm stæði í bílageymslu. Tvö auka stæði beint fyrir utan 
Stutt í alla þjónustu, heilsugæslu, íþróttasvæði, skóla og 
leiksskóla

 59,8 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lækjasmári 100

s. 778 7272

201 Kópavogur

74 fm íbúð á jarðhæð

Rúmgóð stofa, útgengt á sér verönd

Eitt svefnherbergi m. fataskápum

Þvottaherbergi innan íbúðar

Baðherbergi m. sturtu

Verð :  39,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lækjasmári 4

s. 695 5520

201 Kópavogur

LAUS STRAX

Íbúð 106, þriggja herbergja íbúð á fyrstu 

hæð stærð 111,6 m2.  Eigninni tilheyrir 

geymsla stærð 11,4 m2.  Eigninni tilheyrir sérnotaflötur stærð 

33,4 m2.  Einnig fylgir stæði í upphitaðri lokaðri bílageymslu 

merkt nr. B-34. Einstakt útsýni.

69 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 103c

s. 845 8958

110 Reykjavík

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík.
• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft, innbyggður ísskápur  

og upp þvottavél fylgir öllum íbúðum.

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni www.102reykjavik.is

• Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir,  
inn rétt aðar á hagkvæman og þægilegan máta.

• Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja hæða bílakjallari. 

• Hægt að fá vinnu við parketlögn á sanngjörnum kjörum.

Pantið söluskoðun í síma 569-7000  – Sýnum alla daga vikunnar.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

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

Verð frá : 39,9 millj.

Opið hús á skrifstofu Mikluborgar 
alla virka daga á milli kl. 11 og 13

Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrilshlíð

.       

50,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 2. desember kl 16:30 - 17:00

3-4ra herbergja íbúð 120,7 fm íbúð (402)
á efstu hæð til hægri.
Stæði í bílageymslu, skráð 25,4fm

Miðleiti 4
103 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

93,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 3. desember kl. 17:00 - 17:30

Falleg og vel skipulögð 157 fm sérhæð 
ásamt 41,5 fm bílskúr á eftirsóttum stað í 
Vesturbænum alls 199,4 fm 
Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar stofur og tvö 
baðherbergi 
Falleg eign á besta stað í Vesturbænum 
Stutt í alla helstu þjónustu

Grímshagi 7
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272
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102Reykjavík
Nýr áfangi í sölu 
Nú bætast við rúmlega 50 nýjar 
íbúðir við Hlíðarenda til sölu. 
Íbúðirnar verða tilbúnar til 
afhendingar vor/sumar 2020.

Yfir 50 íbúðir seldar

.       

34,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 3. des. kl. 18:00 - 18:30

Snyrtileg 91 fm, 3ja herb íbúð á 3 hæð ásamt 
stæði í lokaðri bílageymslu í góðu fjölbýli við 
Engjasel í Seljahverfi 
Magnað útsýni er úr íbúðinni 
Laus við kaupsamning

Engjasel 33
109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

54,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 3. des. kl. 16:30 - 17:15

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

Engjateigur 17-19
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg ca 120 fm fjögurra herbergja íbúð 
með sérinngangi og sólríkri verönd ásamt 
stæði í bílageymslu 3 góð svefnherbergi 
26,4 fm stæði í bílageymslu. Tvö auka stæði beint fyrir utan 
Stutt í alla þjónustu, heilsugæslu, íþróttasvæði, skóla og 
leiksskóla

 59,8 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lækjasmári 100

s. 778 7272

201 Kópavogur

74 fm íbúð á jarðhæð

Rúmgóð stofa, útgengt á sér verönd

Eitt svefnherbergi m. fataskápum

Þvottaherbergi innan íbúðar

Baðherbergi m. sturtu

Verð :  39,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lækjasmári 4

s. 695 5520

201 Kópavogur

LAUS STRAX

Íbúð 106, þriggja herbergja íbúð á fyrstu 

hæð stærð 111,6 m2.  Eigninni tilheyrir 

geymsla stærð 11,4 m2.  Eigninni tilheyrir sérnotaflötur stærð 

33,4 m2.  Einnig fylgir stæði í upphitaðri lokaðri bílageymslu 

merkt nr. B-34. Einstakt útsýni.

69 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 103c

s. 845 8958

110 Reykjavík

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík.
• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft, innbyggður ísskápur  

og upp þvottavél fylgir öllum íbúðum.

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni www.102reykjavik.is

• Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir,  
inn rétt aðar á hagkvæman og þægilegan máta.

• Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja hæða bílakjallari. 

• Hægt að fá vinnu við parketlögn á sanngjörnum kjörum.

Pantið söluskoðun í síma 569-7000  – Sýnum alla daga vikunnar.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

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

Verð frá : 39,9 millj.

Opið hús á skrifstofu Mikluborgar 
alla virka daga á milli kl. 11 og 13

Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrilshlíð

.       

50,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 2. desember kl 16:30 - 17:00

3-4ra herbergja íbúð 120,7 fm íbúð (402)
á efstu hæð til hægri.
Stæði í bílageymslu, skráð 25,4fm

Miðleiti 4
103 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

93,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 3. desember kl. 17:00 - 17:30

Falleg og vel skipulögð 157 fm sérhæð 
ásamt 41,5 fm bílskúr á eftirsóttum stað í 
Vesturbænum alls 199,4 fm 
Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar stofur og tvö 
baðherbergi 
Falleg eign á besta stað í Vesturbænum 
Stutt í alla helstu þjónustu

Grímshagi 7
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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



– Með þér alla leið

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@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

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

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

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

Vandaðar nýjar 
íbúðir fyrir 60+

• Útsýnisíbúðir

• Vandaðir verktakar

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg  
í Hraunbæ 105

• Afhending okt. árið 2020

Verð frá kr. 42,5 milljónir

Hraunbær 103 a/b/c

Íbúð 101
Þriggja herbergja
Stærð 123.0 m2

Verð 69.500.000 kr

Íbúð 106
Þriggja herbergja
Stærð 123.0 m2

Verð 65.680.000 kr

Íbúðir 208, 408, 508, 
605 og 705
Tveggja herbergja
Stærð frá 62.4 m2

Verð frá 43.900.000 kr

Íbúðir 103, 204, 304
Þriggja herbergja
Stærð frá 106.2 m2

Verð frá 60.950.000 kr

Íbúðir 105, 207, 307, 
407, 507, 604 og 704  
Þriggja herbergja
Stærð frá 93.0 m2

Verð frá 49.990.000 kr

Íbúð 201
Þriggja herbergja
Stærð 108.5 m2

Verð 59.990.000 kr

Íbúðir 802 og 902
Tveggja herbergja
Stærð frá 54.9 m2

Verð frá 44.500.000 kr

Íbúð 102, 203, 303 og 403
Tveggja herbergja
Stærð frá 92.4 m2

Verð frá 49.000.000 kr

Íbúðir 104, 206, 306, 
506, 603, 703 og 903  
Þriggja herb.
Stærð frá 98.8 m2

Verð frá 55.990.000 kr

Íbúðir 202, 302, 402 og 502
Tveggja herbergja
Stærð frá 63.2 m2

Verð frá 42.500.000 kr

Sala íbúða gengur mjög vel 

þökkum góðar móttökur

Frábært útsýni

BÓKIÐ SKOÐUN

4ra herb endaíbúð á efstu hæð  

Nýlegt hús, stutt í leik- og grunnskóla. 

Stofa og eldhús í opnu rými. Útgengt á 18 fm svalir. Gott útsýni

Lyfta og snyrtileg sameign  

Stæði í lokaðri bílgeymslu

57,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gerplustræti 12

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

251 fm einbýlishús við Markarflöt 20. 
Eignin hefur verið mikið endurbætt á 
undanförnum árum og skiptist í anddyri, 
3-4 svefnherbergi, stofur, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús, 
geymslur og bílskúr. Arinstofa/húsbóndaherbergi er við 
inngang. 

114,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Markarflöt 20

s. 775 1515

210 Garðabær

 220 fm raðhús á tveimur hæðum með 25 
fm bílskúr við Háaleitisbraut 35. Eignin 
skiptist í anddyri, eldhús, snyrtingu, 
stóra stofu, sjónvarpsstofu, 5 svefnherbergi, geymslur, eitt af 
svefnherbergjum er hluti af aukaíbúð með sérinngangi af 
neðri hæð. 

94,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Háaleitisbraut 35

s. 775 1515

108 Reykjavík

Vandað 226,6 fm einbýlishús á einni 

hæð 4 svefnherbergi, eldhús, þvottahús, 

2 baðherbergi Fallegt útsýni er úr stofu Gólfhiti er í húsinu 

Tvöfaldur bílskúr með góðri lofthæð 

120 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Steinás 10

s. 775 1515

210 Garðabær

Fallegt einbýli með glæsilegu útsýni og 

tvöföldum bílskúr Möguleiki á aukaíbúð 

og góður suður garður Fjögur svefnherbergi, gætu verið fimm 

Glæsilegt nýtt eldhús og ný gólfefni á efri hæð

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrísholt 6

s. 773 6000

 210 Garðabær

89,9millj.

210 fm íbúð á efstu hæð með fallegu 

útsýni Tvennar svalir - Stórar stofur Eldhús 

með vönduðum tækjum 

Tvö stæði í bílageymslu fylgja íbúðinni 

Vönduð eign 

92 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jötunsalir 2

s. 775 1515

201 Kópavogur
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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 41,9 millj.Verð frá:

www.105midborg.is/miklaborg

Stuðlaborg

KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

Sérlega 
vandaðar 

íbúðir

Gerplustræti 13
270 Mosfellsbær

Fullbúnar íbúðir í litlu fjölbýli með lyftu  
(aðeins 8 íbúðir á fjórum hæðum). 
Stærðir frá 133-137 fm
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Gólfsíðir útsýnisgluggar og hiti í gólfum.
Þrjú svefnherbergi í öllum íbúðum

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

Nýjar 4ra herbergja íbúðir

Verð frá : 59,5 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

Hafnarbraut 11
200 Kópavogur

Spennandi og nýuppgerðar 1-3ja 
herbergja íbúðir í lyftuhúsi  
á Kársnesinu 
Allar íbúðirnar með sér þvottahúsi og parketi á 
gólfum.  
Með hverri íbúð fylgir innbyggður ísskápur og 
uppþvottavél. 

Bílastæði í opinni bílageymslu fylgir flestum 
íbúðum.  

Íbúð 413 er 2ja herbergja á 4. hæð með útsýni.  
Skráð stærð 70,4 fm þar af geymsla 7,4 fm og 
bílastæði

Til afhendingar strax. 

 Verð:  43,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is
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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 41,9 millj.Verð frá:

www.105midborg.is/miklaborg

Stuðlaborg

KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

Sérlega 
vandaðar 

íbúðir

Gerplustræti 13
270 Mosfellsbær

Fullbúnar íbúðir í litlu fjölbýli með lyftu  
(aðeins 8 íbúðir á fjórum hæðum). 
Stærðir frá 133-137 fm
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Gólfsíðir útsýnisgluggar og hiti í gólfum.
Þrjú svefnherbergi í öllum íbúðum

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

Nýjar 4ra herbergja íbúðir

Verð frá : 59,5 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

Hafnarbraut 11
200 Kópavogur

Spennandi og nýuppgerðar 1-3ja 
herbergja íbúðir í lyftuhúsi  
á Kársnesinu 
Allar íbúðirnar með sér þvottahúsi og parketi á 
gólfum.  
Með hverri íbúð fylgir innbyggður ísskápur og 
uppþvottavél. 

Bílastæði í opinni bílageymslu fylgir flestum 
íbúðum.  

Íbúð 413 er 2ja herbergja á 4. hæð með útsýni.  
Skráð stærð 70,4 fm þar af geymsla 7,4 fm og 
bílastæði

Til afhendingar strax. 

 Verð:  43,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is
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Fallegt 169 fm raðhús  
á einni hæð. Stórar bjartar stofur. 
Bílskúrinn með gryfju 25,7 fm. 
Skjólgóður afgirtur suður garður með verönd. Snjóbræsla 
í stétt og í garði undir hellum. Frábær staðsetning, stutt í 
skóla, verslun og þjónustu. Einstök aðstaða til útivistar og 
íþróttaiðkunar.

73,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 75

s. 845 8958

110 Reykjavík

4-5 herbergja íbúð á 1 hæð 

3 svefnherbergi 

Aukaherbergi í kjallara 

Stórar bjartar stofur 

20 fm bílskúr

Verð :  49 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Álftamýri 6

s. 616 1313

108 Reykjavík

NÝTT Í SÖLU

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

Verð :  88,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Langagerði 4

s. 616 1313

108 Reykjavík

137 fm heilsárshús með gólfhita á 
steyptri plötu. Eignin skiptist í anddyri, 
rúmgóða stofu og eldhús, fjögur rúmgóð 
svefnherbergi, baðherbergi með sturtuklefa  
Sólpallur allan hringinn í kringum húsið  
Geymslu og þvottahús. Heitt vatn er í húsinu og rafmagn 

44,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stangarbraut 19 

s. 775 1515

801 Önverðarnes

Fallegt og vel byggt sumarhús á 5214 fm 
eignarlandi í landi Reykjaskógar.  
Lóðin er kjarri vaxinn og stór heimreið fyrir framan hús.  
Steyptur sökkull.  Hitalögn er í gólfi.  Einstaklega fallegt hús 
klætt liggjandi báru og fyrir vikið viðhaldslétt.  Stór pallur 
við húsið með heitum potti og aðgang að áhaldageymslu 
og auka svefnherbergi sem gengið er í utanfrá.  

36,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjavegur 19

s. 695 5520

801 Biskupstungur

Heilsárshús í Ásgarðslandi 

Stutt keyrsla úr Reykjavík 

4 svefnherbergi, 2 baðherbergi 

Húsið er á eignarlóð

42,5 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Áshvammar 10

s. 775 1515

801 Grímsnes

STÓRBROTIÐ ÚTSÝNI

Frábærlega staðsett einbýli á einni 

hæð Innst í botnlanga alveg við grænt 

svæði, sundlaug og skíðabrekku 213 fm þar af 40,5 fm 

bílskúr Mikil lofthæð Fjögur mjög rúmgóð herbergi Bað, 

gestasnyrting og góðar stofur Arinn og stór garður

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Logafold 138

s. 773 6000

112 Reykjavík

86,7 millj.Góð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í 
lyftuhúsi við Engihjalla. Gott útsýni úr 
stofu til norðurs yfir Reykjavík og Esjuna. 
Tvennar svalir til austurs og vesturs. Þrjú svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi og stór stofa sem er tvískipt. 
Sameiginlegt þvottahús fyrir íbúðirnar er á hæðinni.

38,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Engihjalli  25

s. 778 7272

200 Kópavogur

Glæsileg stílhrein útsýnisíbúð á 9 
hæð 129 fm ásamt stæði í bílgeymslu 
Fallegar ljósar flísar á gólfum, vandaðar 
innréttingar. Tvö svefnherbergi og hægt að bæta við 
því þriðja. Yfirbyggðar svalir með stórbrotið útsýni m.a. 
Bláfjöllin, Reykjanesið og víðar

61,9millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rjúpnasalir 14

s. 695 5520

201 Kópavogur

Steniklætt einbýli á 2 hæðum 
4 svefnherbergi 2 snyrtingar 
Möguleiki á aukaíbúð á neðri hæð 
38 fermetra bílskúr 
Gróinn garður 

Verð :  74 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Þinghólsbraut 38

s. 616 1313

200 Kópavogur

Fallegt 211 fm einbýlishús á þremur 
hæðum með bílskúr innst í götu í 
Heiðargerði. 5 svefnherbergi, tvær stofur, 
tvö eldhús, þvottahús og tvö baðherbergi 
Möguleiki á útleigueiningu er í kjallara 
Bílskúr og stór garður

73,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðargerði 49

s. 778 7272

108 Reykjavík

Fjölskylduparadís í Borgarfirði
Glæsilegt hús á steyptum sökklum 74,9 fm 
Glæsilega innréttað hús með kamínu 
í stofu. Þrjú góð svefnherbergi í aðalhúsinu. Baðhús m 2 
herbergjum m sér baði 34 fm. Stór pallur í kringum húsið 
Heitur pottur. Klst afstur frá Reykjavík. Geymsla köld 4 fm

TilboðVerð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heyholt 31

s. 845 8958

301 Borgarfirði

Góð þriggja herbergja, 102,2 fm, íbúð í 
vel viðhöldnu lyftuhúsi á góðum stað á 
Selfossi,  þar af er 6,0 fm sérgeymslu í 
sameign.
Húsið er byggt árið 2004 og klætt með viðhaldslítilli 
klæðningu.

32,8 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fossvegur 10

s. 778 7272

800 Selfoss

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Lóð við Uglugötu 40-46

Samkvæmt samþykktu deiliskipulagi  
má byggja 6 raðhús á tveimur hæðum  
án bílgeymslu. 

Gatnagerðargjöld greidd.

60 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Uglugata 40-46

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð, alls 109,1 fm 
á 2. hæð með útsýni í Reykjavík.  
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, 
suðursvalir, og stæði í bílageymslu.  
Vinsæl staðsetning, 
Gott fjárfestingartækifæri.  

53,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásholt 2

s. 775 1515

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
miðvikudaginn  

4. desember  
kl 13.00-13.40
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Búseturéttur:                           6.009.628 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       150.428 kr.

Búseturéttur:                          8.047.676 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      192.284 kr.

Búseturéttur:                           5.688.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       202.867 kr.

Búseturéttur:                           6.700.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      149.625 kr.

Búseturéttur:                           7.680.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      179.228 kr.

Búseturéttur:                          4.999.675 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       219.918 kr.

Búseturéttur:                           9.250.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       195.759 kr.

Búseturéttur:                         11.546.497 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        275.420 kr.

Búseturéttur:                           7.100.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      158.126 kr.

Búseturéttur:                         11.780.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      267.394 kr.

Búseturéttur:                           8.561.939 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       216.265 kr. 

Búseturéttur:                         11.549.010 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       281.380 kr. 

Búseturéttur:                         14.243.031 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      350.573 kr.

Búseturéttur:                           5.180.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      119.540 kr.

Búseturéttur:                        10.500.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      233.564 kr.

Mögulegt lán: 3.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 4.023.000 kr.  
Ósk um afhendingu: Byrjun febrúar.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun mars.

Mögulegt lán: 3.350.000 kr. 
Afhending: Byrjun sept. 2020.

Mögulegt lán:3.840.000 kr. 
Afhending: Byrjun sept. 2020.

Mögulegt lán: 1.300.000 kr. 
Ósk um afhendingu: Í janúar.

Mögulegt lán: 4.625.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 5.773.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun jan

Mögulegt lán: 3.550.000 kr. 
Afhending: Byrjun sept. 2020.

Mögulegt lán: 5.890.000 kr. 
Afhending: Byrjun sept. 2020.

Mögulegt lán: 4.280.970 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í janúar.

Mögulegt lán: 5.774.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 7.121.520 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 2.590.000 kr. 
Afhending: Byrjun júní 2020. 

Mögulegt lán: 5.250.000 kr. 
Afhending: Byrjun sept. 2020.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Kópavogur og  Reykjavík: Miðbær, Norðlingaholt,  
Laugarnes, Fossvogur og Vesturbær

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI UPPLÝSINGAR

BJALLAVAÐ 7   ·  110 RVK.

SKÓGARVEGUR 16  ·  103 RVK. 

LAUGARNESVEGUR 56   ·  105 RVK.

  KEILUGRANDI 11  ·  107 RVK.

  KEILUGRANDI 7  ·  107 RVK.

119.8

84,3

114,2

50

117

4ra

3ja

3ja

2ja

4ra

201

207

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                           9.917.402 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       238.624 kr.

Búseturéttur:                           5.180.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      119.401 kr.

Búseturéttur:                           7.922.310 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       179.939 kr.

Búseturéttur:                           9.240.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       211.377 kr.

Búseturéttur:                        11.380.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      249.180 kr.

Mögulegt lán: 4.958.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Lok janúar.

Mögulegt lán: 2.590.000 kr. 
Afhending: Byrjun júní 2020. 

Mögulegt lán: 3.961.155 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán:  4.620.000 
Afhending: Byrjun júní 2020.

Mögulegt lán:  5.690.000 kr. 
Afhending: Byrjun sept. 2020.

ÞVERHOLT 21  ·  105 RVK.

KEILUGRANDI 3  ·  107 RVK.

EINHOLT 12   ·  105 RVK. 

KEILUGRANDI 1  ·  107 RVK.

KEILUGRANDI  5 ·  107 RVK.

95.9

35 

73.2

96,5 

107,7 

3ja

1

2ja

3ja

5

302

308

405

201

104

Áður auglýst því hægt að úthluta strax

Áður auglýst því hægt að úthluta strax Áður auglýst því hægt að úthluta straxÁður auglýst því hægt að úthluta straxÁður auglýst því hægt að úthluta strax

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

 
Áður auglýstar íbúðir: 
Úthlutun er óháð félagsnúmeri. 
Hægt er að úthluta strax. Birt með fyrirvara um villur og breytingar

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU  
Umsóknarfrestur: Til 10. des. kl. 16. 
Úthlutun: 11. des. kl. 12.

Áður auglýst því hægt að úthluta strax Áður auglýst því hægt að úthluta straxÁður auglýst því hægt að úthluta straxÁður auglýst því hægt að úthluta strax

Áður auglýst því hægt að úthluta strax Áður auglýst því hægt að úthluta strax

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK.

TRÖNUHJALLI 15   ·  200 KÓP.

KEILUGRANDI 9  ·  107 RVK.

KEILUGRANDI 9  ·  107 RVK.

EINHOLT 12  ·  105 RVK.

EINHOLT 10  ·  105 RVK. 

ÞVERHOLT 23  ·  105 RVK.

KEILUGRANDI 3  ·  107 RVK.

KEILUGRANDI 5  ·  107 RVK.

NÝUPPGERÐ 
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95.3
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buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000



OPIÐ HÚS mánudaginn 2. des. kl :17:00-17:30

Sólheimar 27    104 Reykjavík

Mjög vel staðsett 88,6fm 3 herbergja íbúð á 11 efstu hæð með einstöku útsýni 
til suður og vesturs. Eignin skiptist í : forstofu, tvö herbergi, baðherbergi, eldhús, 
stofu og borðstofu, útgengt út á rúmgóðar suður svalir. Tvær geymslur fylgja 
íbúðinni. Tvær lyftur eru í húsinu. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 88.6 m2      

45.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. des. kl: 17:45-18:15

Glaðheimar 14a     104 Reykjavík

Mjög vel staðsett 3 herbergja íbúð á miðhæð í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin var öll tekin 
í gegn fyrir 15 árum síðan. Eignin skiptist í : forstofu, eldhús, stofu, borðstofu 
(auðvelt að breyta í herbergi), hjónaherbergi, baðherbergi og geymslu. Eignin laus 
til afhendingar strax. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 70.2 m2      

38.900.000

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

Hagasel 7    109 Reykjavík

8 HERBERGJA PARHÚS Á 2 HÆÐUM.
Mjög vel skipulagt 241,1fm 8 herbergja parhús á tveimur hæðum með innbyg-
gðum 37,8fm. Eignin skiptist í : forstofu, wc, 5 herbergi, eldhús, stofu, borðstofu, 
sjónvarpshol, sólstofu, geymslu og bílskúr. Fallegur garður með heitum potti.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 8     Stærð: 241,1 m2        Parhús

78.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3 des. kl: 17:45-18:15

Krummahólar 10    111 Reykjavík

Mjög rúmgóð, snyrtileg og falleg 2ja herb íbúð á 2 hæð í góðu lyftuhúsi. Um er að 
ræða eign sem er skráð 79,1fm.Eignin skiptist í : forstofu, hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, þvottahús, herbergi, baðherbergi og geymslu. Yfirbyggðar suður svalir. 
Þvottahús er innan íbúðar og innaf svefnherbergi er fataherbergi. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 2     Stærð: 79,1 m2       Lyftuhús

33.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960

Hraunkambur 6    220 Hafnarfirði

Falleg sérhæð með sérinngangi í tveggja íbúða húsi við Hraunkamb 6 í Hafnarfirði. 
Íbúðin er á fyrstu hæð og skiptist í þvottahús, eldhús, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi og stofu. Í kjallara er rúmgóð geymsla með sér inngangi. Samtals er eignin 
99.8 fm 
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 3     Stærð: 99,8 m2      

38.800.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. des. kl. 17:30 – 18:00

Brekkuás 1    221 Hafnarfirði

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi með sérstæði í bílageymslu 
á fallegum útsýnisstað í Ásahverfinu í Hafnarfirði. Aðeins eru 6 íbúðir í stigagang-
inum, tvær á hæð. 
Íbúðin sjálf er skráð skv. Þjóðskrá 108,1 fm auk 8,5 fm geymslu samtals 116,6 fm. 
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 116,6 m2      

54.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960

Lækjasmári 68    201 Kópavogi

Fallega og mikið endurnýjaða 2ja herbergja 66.9 fm íbúð með sérinngangi og 
sérafnotareit og sérmerktu stæði. Fín eign á góðum stað í Smárahverfinu þar sem 
örstutt er í verslun og Kópavogsdalinn með öllum sínum útivistarmöguleikum. 
Nýlegt eldhús með innbyggðum tækjum.  
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 2     Stærð: 66,9 m2      

38.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. des. kl. 17:30 – 18:00

Barmahlíð 48    105 Reykjavík

Skemmtileg 3-4 herbergja 71.4 fm risíbúð við Barmahlíð 48 sem býður upp á mik-
la möguleika. Íbúðin er að hluta til undir súð og er gólfflötur íbúðarinnar því stærri 
en skráðir fermetrar segja til um. Skólplagnir og þakjárn hefur verið endurnýjað. 
Þá hafa allir gluggar einnig verið endurnýjaðir og rafmagnstafla í sameign 
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 71,4,9 m2      

38.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2.des. kl. 17:30-18:00

Kleppsvegur 54    104 Reykjavík

Mikið endurn. 4ra herb. íbúð auk herb. í risi til útleigu. Eldhús og baðherb. endurn. 
ásamt öllu gólfefni og fatask. Íbúðin er með 2 svefnherb. í dag. Stofa með sér 
borðstofu sem auðv. er að breyta í 3ja herb. Eldhús með sérsmíð. innr., uppþv.vél 
og ísskáp.getur fylgt. Baðherb. með glugga. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4-5      Stærð: 97,6 m2      

43.900.000

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

Blikahólar 6    111 Reykjavík

*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. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 167,4 m2       Stór bílskúr

49.900.000

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

Lindasmári 39     201 Kópavogur 48.900.000

Björt, rúmgóð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í  
Lindasmára í Kópavogi. 

Íbúðin skiptist í forstofu, hol, stofu/borðstofu, eldhús,  þrjú  góð 
svefnherbergi, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og geymsla  í 
íbúð. 

Frábær staðsetning þar sem  örstutt í Smáralind, Smáratorg, Fífuna, 
skóla og leikskóla. Stutt út á allar helstu umferðaræðar. 

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 112,9 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Fallegt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Laust strax. Forstofa, 
gestasalerni, alrými með eldhúsi og stofu, stórt baðherbergi með baðkari og sturtu, 
þrjú góð svefnherbergi, sér sjónvarpshol, rúmgott þvottahús og bílskúr. Lóð er 
frágengin og hellulagt bílaplan. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 184 m2

Ástu Sólliljugata 14  270 Mosfellsbæ 79.900.000

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

Strikið 1A,B og C  210 Garðabæ 53,8-94,6 millj

Fallegar  íbúðir fyrir fólk 60 ára og eldri í glæsilegu 3-5 hæða fjölbýlishúsi við Strikið 
1 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 2-3ja herbergja  og 84-174,2 fm. Íbúðirnar eru 
með vönduðum innréttingum frá Axis og AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með 
góðum svölum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-3     Stærð: 84-179,6 m2

NÝTT
PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416        

Hraunbrún 50    220 Hafnarfirði 89.900.000

Fallegt, einstakt og skemmtilegt, pallabyggt einbýlishús í grónu og 
vinsælu hverfi á besta stað í Hafnarfirði. Skipulag hússins býður upp 
á marga góða kosti og nýtingu, auk þess að vera afar rúmgott og 
fjölskylduvænt. Auk íbúðarinnar, sem er 196,2 fm, er stór bílskúr, 39,5 
fm, og rúmgóðar vistarverur á neðstu pöllum, samtals um 117,7 fm, 
en húsið er alls 353,4 fm. Sjón er sögu ríkari og með því einu að skoða 
eignina áttar maður sig á þeim gæðum, sem hún býr yfir, auk þess að 
liggja svo miðlægt m.t.t. allrar þjónustu, útivistar, skóla og miðbæjar. 
Húsið er laust til afhendingar. 
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 10     Stærð: 353,4 m2       Bílskúr 39,5 m2

PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416

BÓKAÐU SKOÐUN - AÐEINS 4 BIL EFTIR

Tónahvarf 6    203 Kópavogur 54,6-59,1 millj

Nýtt og mjög vel staðsett atvinnuhúsnæði sem skiptist niður í 16 sjálf-
stæð bil, öll með iðnaðarhurð ásamt gönguhurð.  Húsið er staðsteypt, 
filtmúrað að utan og málað, einangrað að innan, múrað og málað, lóð 
er fullfrágengin og næg bílastæði. Öll bilin skilast fullbúin með epoxy á 
gólfi, eldhúsaðstöðstu og baðherbergi með ræstirými innaf. Eitt end-
abil er laust á jarðhæð 191,1 fm og þrjú bil eru laus á efri hæð. Bilin á 
efri hæð eru öll á tveimur hæðum, neðri hæð er 154fm og efri hæðin 
50,1fm, samtals 204,1fm, svalir eru á báðum hæðum með einstöku 
útsýni. Atvinnuhúsnæði í sérflokki.  
Uppl. veitir Þóra fasteignarsala í gsm: 822 2225 

Herbergi: x     Stærð: 191,1-204,1 m2      

4 BIL EFTIR

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

Holtsgata 39    101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 71fm 3 herbergja risíbúð í góðu þríbýlishúsi á þessum vinsæla 
stað. Eignin skiptist í hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö herbergi, baðherbergi og 
geymslu. Nýbúið er að skipta um járn á þaki og opnanlegu fög í gluggum. Íbúðin 
er opin og björt. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 71 m2       Ris íbúð

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. des. kl. 17:30-18:00
Móttaka í sýningaríbúð í E-F, bláahluta

Lyngás 1 E-F-G-H    210 Gbæ  47.9-59.9 millj.

Frábærlega staðsett nýtt fjölbýli miðsvæðis í Garðabæ steinsnar frá 
skólum, íþróttamiðstöð og sundlaug. Um er að ræða vel skipulagðar 
3-5 herbergja íbúðir með vönduðum innréttingum frá AXIS innrét-
tingasmiðju. Hluti íbúða eru tilbúnar til afhentinga við kaupsamning. 
Stæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum. Glæsilegur skjólgóður garður 
verður á milli hosanna. Einstklega barnvænt umhverfi. 
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3-4     Stærð: 82,8 – 111,2 m2        Bílakjallari     

NÝJAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ

4ra
herb.

3ja
herb.

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

Miðbraut 15    270 Seltjarnarnes 116.000.000

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús með tvöföldum bílskúr 
við rólega götu á Seltjarnarnesi. Þrjú mjög stór og góð svefnherb. 
og eitt lítið auka herb. (hægt að bæta við 2 herb.) Borðstofa og 
setustofa eru samliggjandi og fallegur arin skilur á milli þeirra. 
Eldhúsið var endurnýjað fyrir sirka 12 árum á vandaðan og 
glæsilegan hátt. Aðalbaðherbergi er einnig nýlega endurnýjað.
Stór og skjólgóð s/v verönd. Möguleiki er að útbúa aukaíbúð með 
sérinngang.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5-7     Stærð: 223,1 m2

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

Lindasmári 33    201 Kópavogur 64.900.000

Frábær fjölskylduíbúð með fjórum svefnherbergjum og möguleika á fimm. Íbúðin er 
á enda með sérinngangi á efri hæð. Eignin er á tveimur hæðum með mikilli lofthæð 
í stofu og eldhúsrými. Yfir helming eignarinnar eru loftin niðurtekin og þar er stórt 
herbergi, sjónvarpshol og skrifstofurými. Frábær eign á frábærum stað.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 156 m2          Sérinngangur 

Sjónarvegur 3  Urriðaholti - 210 Garðabæ

Verð frá: 46,9-61,9 millj.

Um er að ræða 10 íbúðir í fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Bílastæði í bílageymslu fyrir sex íbúðir. 
Sameiginlegur inngangur í 9 íbúðir og sérinngangur í eina íbúð. Vandaðar innréttingar frá HTH, steinn á 
borði í eldhúsi og baðherbergi. Fataherbergi í stærri íbúðum. Húsið er staðsteypt, einangrað að utan og 
klætt með álklæðningu frá Áltak.
Afhending íbúða er mars 2020.

Herbergi: 2-3     Stærð: 93 – 114 m2

Dórothea E. Jóhannsdóttir 
fasteignasali
gsm: 898 3326

Hafliði Halldórsson 
fasteignasali

gsm: 846 4960

NÝTT Í SÖLU!ÚTSÝNI

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR 
EFST Í URRIÐAHOLTI, GARÐABÆ!

OPIÐ HÚS MÁN. 2. DES. KL. 12:00-13:00

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

Holtsvegur 25    210 Garðabæ 53.500.000

Glæsileg og björt 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð með miklu 
útsýni yfir Urriðavatn og inní Hafnarfjörð. Alls er eignin 95,9 fm, 
þar af er geymsla í sameign 7,6 fm. 

Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og 
baðherbergi. 

Sérstæði í lokaðri bílageymslu. Eignin getur verið laus við 
kaupsamning.  

Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 2     Stærð: 95,9 m2      

520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala

844 6516

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



OPIÐ HÚS mánudaginn 2. des. kl :17:00-17:30

Sólheimar 27    104 Reykjavík

Mjög vel staðsett 88,6fm 3 herbergja íbúð á 11 efstu hæð með einstöku útsýni 
til suður og vesturs. Eignin skiptist í : forstofu, tvö herbergi, baðherbergi, eldhús, 
stofu og borðstofu, útgengt út á rúmgóðar suður svalir. Tvær geymslur fylgja 
íbúðinni. Tvær lyftur eru í húsinu. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 88.6 m2      

45.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. des. kl: 17:45-18:15

Glaðheimar 14a     104 Reykjavík

Mjög vel staðsett 3 herbergja íbúð á miðhæð í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin var öll tekin 
í gegn fyrir 15 árum síðan. Eignin skiptist í : forstofu, eldhús, stofu, borðstofu 
(auðvelt að breyta í herbergi), hjónaherbergi, baðherbergi og geymslu. Eignin laus 
til afhendingar strax. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 70.2 m2      

38.900.000

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

Hagasel 7    109 Reykjavík

8 HERBERGJA PARHÚS Á 2 HÆÐUM.
Mjög vel skipulagt 241,1fm 8 herbergja parhús á tveimur hæðum með innbyg-
gðum 37,8fm. Eignin skiptist í : forstofu, wc, 5 herbergi, eldhús, stofu, borðstofu, 
sjónvarpshol, sólstofu, geymslu og bílskúr. Fallegur garður með heitum potti.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 8     Stærð: 241,1 m2        Parhús

78.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3 des. kl: 17:45-18:15

Krummahólar 10    111 Reykjavík

Mjög rúmgóð, snyrtileg og falleg 2ja herb íbúð á 2 hæð í góðu lyftuhúsi. Um er að 
ræða eign sem er skráð 79,1fm.Eignin skiptist í : forstofu, hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, þvottahús, herbergi, baðherbergi og geymslu. Yfirbyggðar suður svalir. 
Þvottahús er innan íbúðar og innaf svefnherbergi er fataherbergi. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 2     Stærð: 79,1 m2       Lyftuhús

33.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960

Hraunkambur 6    220 Hafnarfirði

Falleg sérhæð með sérinngangi í tveggja íbúða húsi við Hraunkamb 6 í Hafnarfirði. 
Íbúðin er á fyrstu hæð og skiptist í þvottahús, eldhús, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi og stofu. Í kjallara er rúmgóð geymsla með sér inngangi. Samtals er eignin 
99.8 fm 
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 3     Stærð: 99,8 m2      

38.800.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. des. kl. 17:30 – 18:00

Brekkuás 1    221 Hafnarfirði

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi með sérstæði í bílageymslu 
á fallegum útsýnisstað í Ásahverfinu í Hafnarfirði. Aðeins eru 6 íbúðir í stigagang-
inum, tvær á hæð. 
Íbúðin sjálf er skráð skv. Þjóðskrá 108,1 fm auk 8,5 fm geymslu samtals 116,6 fm. 
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 116,6 m2      

54.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960

Lækjasmári 68    201 Kópavogi

Fallega og mikið endurnýjaða 2ja herbergja 66.9 fm íbúð með sérinngangi og 
sérafnotareit og sérmerktu stæði. Fín eign á góðum stað í Smárahverfinu þar sem 
örstutt er í verslun og Kópavogsdalinn með öllum sínum útivistarmöguleikum. 
Nýlegt eldhús með innbyggðum tækjum.  
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 2     Stærð: 66,9 m2      

38.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. des. kl. 17:30 – 18:00

Barmahlíð 48    105 Reykjavík

Skemmtileg 3-4 herbergja 71.4 fm risíbúð við Barmahlíð 48 sem býður upp á mik-
la möguleika. Íbúðin er að hluta til undir súð og er gólfflötur íbúðarinnar því stærri 
en skráðir fermetrar segja til um. Skólplagnir og þakjárn hefur verið endurnýjað. 
Þá hafa allir gluggar einnig verið endurnýjaðir og rafmagnstafla í sameign 
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 71,4,9 m2      

38.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2.des. kl. 17:30-18:00

Kleppsvegur 54    104 Reykjavík

Mikið endurn. 4ra herb. íbúð auk herb. í risi til útleigu. Eldhús og baðherb. endurn. 
ásamt öllu gólfefni og fatask. Íbúðin er með 2 svefnherb. í dag. Stofa með sér 
borðstofu sem auðv. er að breyta í 3ja herb. Eldhús með sérsmíð. innr., uppþv.vél 
og ísskáp.getur fylgt. Baðherb. með glugga. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4-5      Stærð: 97,6 m2      

43.900.000

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

Blikahólar 6    111 Reykjavík

*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. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 167,4 m2       Stór bílskúr

49.900.000

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

Lindasmári 39     201 Kópavogur 48.900.000

Björt, rúmgóð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í  
Lindasmára í Kópavogi. 

Íbúðin skiptist í forstofu, hol, stofu/borðstofu, eldhús,  þrjú  góð 
svefnherbergi, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og geymsla  í 
íbúð. 

Frábær staðsetning þar sem  örstutt í Smáralind, Smáratorg, Fífuna, 
skóla og leikskóla. Stutt út á allar helstu umferðaræðar. 

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 112,9 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Fallegt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Laust strax. Forstofa, 
gestasalerni, alrými með eldhúsi og stofu, stórt baðherbergi með baðkari og sturtu, 
þrjú góð svefnherbergi, sér sjónvarpshol, rúmgott þvottahús og bílskúr. Lóð er 
frágengin og hellulagt bílaplan. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 184 m2

Ástu Sólliljugata 14  270 Mosfellsbæ 79.900.000

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

Strikið 1A,B og C  210 Garðabæ 53,8-94,6 millj

Fallegar  íbúðir fyrir fólk 60 ára og eldri í glæsilegu 3-5 hæða fjölbýlishúsi við Strikið 
1 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 2-3ja herbergja  og 84-174,2 fm. Íbúðirnar eru 
með vönduðum innréttingum frá Axis og AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með 
góðum svölum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-3     Stærð: 84-179,6 m2

NÝTT
PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416        

Hraunbrún 50    220 Hafnarfirði 89.900.000

Fallegt, einstakt og skemmtilegt, pallabyggt einbýlishús í grónu og 
vinsælu hverfi á besta stað í Hafnarfirði. Skipulag hússins býður upp 
á marga góða kosti og nýtingu, auk þess að vera afar rúmgott og 
fjölskylduvænt. Auk íbúðarinnar, sem er 196,2 fm, er stór bílskúr, 39,5 
fm, og rúmgóðar vistarverur á neðstu pöllum, samtals um 117,7 fm, 
en húsið er alls 353,4 fm. Sjón er sögu ríkari og með því einu að skoða 
eignina áttar maður sig á þeim gæðum, sem hún býr yfir, auk þess að 
liggja svo miðlægt m.t.t. allrar þjónustu, útivistar, skóla og miðbæjar. 
Húsið er laust til afhendingar. 
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 10     Stærð: 353,4 m2       Bílskúr 39,5 m2

PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416

BÓKAÐU SKOÐUN - AÐEINS 4 BIL EFTIR

Tónahvarf 6    203 Kópavogur 54,6-59,1 millj

Nýtt og mjög vel staðsett atvinnuhúsnæði sem skiptist niður í 16 sjálf-
stæð bil, öll með iðnaðarhurð ásamt gönguhurð.  Húsið er staðsteypt, 
filtmúrað að utan og málað, einangrað að innan, múrað og málað, lóð 
er fullfrágengin og næg bílastæði. Öll bilin skilast fullbúin með epoxy á 
gólfi, eldhúsaðstöðstu og baðherbergi með ræstirými innaf. Eitt end-
abil er laust á jarðhæð 191,1 fm og þrjú bil eru laus á efri hæð. Bilin á 
efri hæð eru öll á tveimur hæðum, neðri hæð er 154fm og efri hæðin 
50,1fm, samtals 204,1fm, svalir eru á báðum hæðum með einstöku 
útsýni. Atvinnuhúsnæði í sérflokki.  
Uppl. veitir Þóra fasteignarsala í gsm: 822 2225 

Herbergi: x     Stærð: 191,1-204,1 m2      

4 BIL EFTIR

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

Holtsgata 39    101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 71fm 3 herbergja risíbúð í góðu þríbýlishúsi á þessum vinsæla 
stað. Eignin skiptist í hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö herbergi, baðherbergi og 
geymslu. Nýbúið er að skipta um járn á þaki og opnanlegu fög í gluggum. Íbúðin 
er opin og björt. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 71 m2       Ris íbúð

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. des. kl. 17:30-18:00
Móttaka í sýningaríbúð í E-F, bláahluta

Lyngás 1 E-F-G-H    210 Gbæ  47.9-59.9 millj.

Frábærlega staðsett nýtt fjölbýli miðsvæðis í Garðabæ steinsnar frá 
skólum, íþróttamiðstöð og sundlaug. Um er að ræða vel skipulagðar 
3-5 herbergja íbúðir með vönduðum innréttingum frá AXIS innrét-
tingasmiðju. Hluti íbúða eru tilbúnar til afhentinga við kaupsamning. 
Stæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum. Glæsilegur skjólgóður garður 
verður á milli hosanna. Einstklega barnvænt umhverfi. 
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3-4     Stærð: 82,8 – 111,2 m2        Bílakjallari     

NÝJAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ

4ra
herb.

3ja
herb.

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

Miðbraut 15    270 Seltjarnarnes 116.000.000

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús með tvöföldum bílskúr 
við rólega götu á Seltjarnarnesi. Þrjú mjög stór og góð svefnherb. 
og eitt lítið auka herb. (hægt að bæta við 2 herb.) Borðstofa og 
setustofa eru samliggjandi og fallegur arin skilur á milli þeirra. 
Eldhúsið var endurnýjað fyrir sirka 12 árum á vandaðan og 
glæsilegan hátt. Aðalbaðherbergi er einnig nýlega endurnýjað.
Stór og skjólgóð s/v verönd. Möguleiki er að útbúa aukaíbúð með 
sérinngang.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5-7     Stærð: 223,1 m2

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

Lindasmári 33    201 Kópavogur 64.900.000

Frábær fjölskylduíbúð með fjórum svefnherbergjum og möguleika á fimm. Íbúðin er 
á enda með sérinngangi á efri hæð. Eignin er á tveimur hæðum með mikilli lofthæð 
í stofu og eldhúsrými. Yfir helming eignarinnar eru loftin niðurtekin og þar er stórt 
herbergi, sjónvarpshol og skrifstofurými. Frábær eign á frábærum stað.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 156 m2          Sérinngangur 

Sjónarvegur 3  Urriðaholti - 210 Garðabæ

Verð frá: 46,9-61,9 millj.

Um er að ræða 10 íbúðir í fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Bílastæði í bílageymslu fyrir sex íbúðir. 
Sameiginlegur inngangur í 9 íbúðir og sérinngangur í eina íbúð. Vandaðar innréttingar frá HTH, steinn á 
borði í eldhúsi og baðherbergi. Fataherbergi í stærri íbúðum. Húsið er staðsteypt, einangrað að utan og 
klætt með álklæðningu frá Áltak.
Afhending íbúða er mars 2020.

Herbergi: 2-3     Stærð: 93 – 114 m2

Dórothea E. Jóhannsdóttir 
fasteignasali
gsm: 898 3326

Hafliði Halldórsson 
fasteignasali

gsm: 846 4960

NÝTT Í SÖLU!ÚTSÝNI

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR 
EFST Í URRIÐAHOLTI, GARÐABÆ!

OPIÐ HÚS MÁN. 2. DES. KL. 12:00-13:00

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

Holtsvegur 25    210 Garðabæ 53.500.000

Glæsileg og björt 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð með miklu 
útsýni yfir Urriðavatn og inní Hafnarfjörð. Alls er eignin 95,9 fm, 
þar af er geymsla í sameign 7,6 fm. 

Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og 
baðherbergi. 

Sérstæði í lokaðri bílageymslu. Eignin getur verið laus við 
kaupsamning.  

Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 2     Stærð: 95,9 m2      

520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala

844 6516

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



HLÍÐARSMÁRI 4

Erla Björk Theodórsdóttir Ingunn Björg SigurjónsdóttirGuðný Guðmundsdóttir

Vilborg Gunnarsdóttir

Víðir Arnar Kristjánsson Guðný Ösp Ragnarsdóttir Haukur Halldórsson Bergþóra Lárusdóttir Sigurberg Guðjónsson Daði Þór Jónsson

Hrafnkell Pálmason

Hrannar Jónsson Sölvi Þór Sævarsson Kristín Björg JónsdóttirBaldur Örn Baldursson

Oscar Clausen

Árni Helgason

Magnús Guðlaugsson Bergrós Hjálmarsdóttir Gunnar Vilhelmsson

Ólafur SævarssonInga Björg Sigurðardóttir

Björgvin Þór Rúnarsson

Bjarni Stefánsson

Sverrir Sigurjónsson

Aðalsteinn Bjarnason

Sigríður Elka Guðmundsdóttir

Óskar Már Alfreðsson

Kristín Einarsdóttir Agnar Agnarsson

Snorri Björn Sturluson

Steinar Ársælsson

Hlíðarsmára 4 Kópavogi - Austurvegi 6 Selfossi & Stillholti 16-18 Akranesi
Sími 527 1717 - www.domusnova.is

FRÍTT VERÐMAT

Erum flutt að HLÍÐARSMÁRA 4 201 Kópavogi 2. hæð.
Verið velkomin á nýja staðinn, við tökum vel á móti ykkur. 

Kaffi á könnunni og frítt verðmat!



SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

Fellsmúli 26 v/Gresnsásveg | Sími 581-1552 | www.curvy.is

GÓÐAR YFIRHAFNIR Í STÆRÐUM
14-32 eða 42-60

Sjáðu úrvalið og pantaðu í 
netverslun www.curvy.is eða 

komdu í verslun Curvy við Grensásveg

Fellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.isFellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.is

SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ

GÓÐAR YFIRHAFNIR Í STÆRÐUM
14-32 eða 42-60

Sjáðu úrvalið og pantaðu í 
netverslun www.curvy.is eða 

komdu í verslun Curvy við Grensásveg

CYBER MONDAY
HJÁ CURVY.IS 2.DESEMBER

Fellsmúli 26 v/Gresnsásveg | Sími 581-1552 | www.curvy.is

14-32 eða 42-60

Sjáðu úrvalið og pantaðu í 
netverslun www.curvy.is eða 

komdu í verslun Curvy við Grensásveg
20% afsláttur af öllum vörum
 og 40-50% afsáttur af völdum vörum 
á meðan birgðir endast.
* ATH! Afsláttur er aðeins þennan eina dag hefst á miðnætti og er til miðnættis.



Bílar 
Farartæki

Nýr Jeep Wrangler Rubicon 3,6 L 
Bensín. Með öllum búnaði. Verð: 
9.760.000,- Langt undir listaverði !

Þjónusta

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

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

 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

 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 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

Honda Civic Tourer Lifestyle

Honda Civic Comfort

Vatnagörðum 24 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Nýskráður 3/2017, ekinn 26 þús.km.,  
dísel, beinskiptur.

Nýskráður 5/2018, ekinn 17 þús.km., 
bensín, 6 gírar.

Tilboð kr. 
1.990.000

 Allt að 90% fjármögnun í boði

Verð kr. 
2.690.000

 Allt að 90% fjármögnun í boði
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Honda Civic Type R

Honda Jazz Trend

Nýskráður 3/2018, ekinn 9 þús.km, 
bensín, 6 gírar.

Nýskráður 6/2017, ekinn 35 þús.km., 
bensín, 6 gírar.

Tilboð kr. 
5.490.000

 Allt að 90% fjármögnun í boði

Tilboð kr. 
1.690.000

 Allt að 90% fjármögnun í boði

Bernhard notaðir bílar

eru fluttir að

Vatnagörðum 24

Bernhard notaðir bílar

eru fluttir að

Vatnagörðum 24

KOMDU OG GERÐU GÓÐ KAUP  

Í GÓÐUM NOTUÐUM BÍL 

SÖLUMENN OKKAR ERU Í SAMNINGSSTUÐI

Síðan 1922 - glæsileg hönnun og sérstaklega 
hljóðlátar - alvöru vélar með snertiskjá.

Hafðu samband og fáðu nánari upplýsingar

5
1

6
6

  
#

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

Þvottahús  l Hótel l Gistiheimili l SPA 
l Hreingerningarþjónusta l Snyrtistofur 
l Hjúkrunar- og dvalarheimili l Rannsóknarstofur 
l Leikskólar l Clinics l Fjölbýlishús l Hostels l 
Skólar l Minni iðnaðarfyrirtæki l Líkamsræktarstöðvar

Þvottavélar 
og þurrkarar 
fyrir stærri 
notendur

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Markaðurinn fylgir 
Fréttablaðinu á miðvikudögum

» Þú getur einnig nálgast Markaðinn 
í Fréttablaðs appinu

Fyrst og fremst   
viðskiptafréttir

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  2 .  D E S E M B E R  2 0 1 9  M Á N U DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Halla
Lögg. fast.
659 4044

Ellert
Sölumaður

661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489 

Bárður
Sölustjóri
896 5221 

Elín Urður
Lögg. fast.
690 2602

Elín Rósa
Lögg. fast.
773 7126

Lilja
Viðskiptafr.

820 6511

Kristján
Viðskiptafr.

691 4252 Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Þarftu að selja? Hafðu sambandTraust og fagleg þjónusta

Til sölu og afhendingar 
fljótlega Funahöfði 6, 
alls 757 fm. Á götuhæð 
er verkstæðishús með 
móttöku og skrifstofum á 
2. hæð, alls 431 fm. 

Á götuhæð er einnig 
viðbyggð óeinangruð 
stálgrindarskemma, sem 
er 326,3 fm. auk milli
gólfs. Fjöldi bílastæða. 
Kjörið fyrir t.d. hverskyns 
bílaþjónustu og iðnað. 

Verð kr. 145 millj.

Til sölu 757 fm. við Funahöfða  

Stuðlaborg er vandað fjölbýli með íbúðum í 
fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-165 fm. Stuðlaborg og Sólborg

Glæsilegar íbúðir í grónu hverfi.
Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali og frágangi. 
Þýskar gylltar álklæðningar ásamt stórum swiss pearl steinplötum. 
Sérstök hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loftræsting 
skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa  
einstakt og óhindrað sjávarútsýni yfir Sundin,  Esjuna, Akrafjall, 
Snæfellsjökul og innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn.

Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska arkitektastofa Schmidt 
Hammer Lassen (SHL) hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

Sólborg er vandað fjölbýli með íbúðum í þremur 
lyftuhúsum. Stærðir íbúða eru 54 fm – 195 fm.  

Þakgarðar fylgja fjölda íbúða í húsinu.

Þakgarðar fylgja fjölda íbúða í húsinu, aðrar með svalir eða séraf-
notareiti. Garðar og torg verða við húsið. Hljóðvist í húsinu er í 
hávegum höfð hvort sem um er að ræða hljóð að utan eða á milli 
íbúða hússins. Útlit hússins verður brotið upp líkt og um fleiri en 
eina byggingu væri að ræða.

Hönnuðir Sólborgar 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

Verið velkomin á skrifstofu Fasteignamarkaðarins ehf., 
Óðinsgötu 4, til að fá verðlista, teikningar og nánari  
sölugögn eða sendið fyrirspurnir á  
fastmark@fastmark.is og fáið allar upplýsingar  
í tölvupósti.

Hamraborg 12 
200 Kópavogur 
416 0500

www.eignaborg.is

Bjart rað- eða keðjuhús með góðu útsýni, hannað af Sigvalda Thordarsyni.  
Fimm svefnherbergi, stórar suðvestur svalir, möguleiki á aukaíbúð. Upprunalegar 
innréttingar og lagnir. Gengið úr stofu út á stórar svalir.  Opið á milli stofu og 
eldhúss. Þrjú svefnherbergi eru á efri hæðinni og er fataherbergi inn af hjóna-
herbergi. Á svefnherbergisgangi eru þvottahús og baðherbergi með  
opnalegum gluggum. Óskráð geymslurými inn af bílskúr.

ÁRANGUR 
Í SÖLU 
FASTEIGNA

Brattatunga 7, 200 Kópavogur

Opið hús þriðjudaginn 19. nóv. kl. 17.00–17.30

Verð 69,9 m.

Stærð 214 m2

Upplýsingar gefur Óskar Bergsson, löggiltur fasteignasali  
í síma 893 2499 og oskar@eignaborg.is 

Upplýsingar veitir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, 
lögmaður og lögg. fasteignasali, sími 892 2804, 
netfang sveinbjorn@eignaborg.is  

Einbýlishús með gestahúsi  – Stærð  109,2 fm 
Hringið og leitið upplýsinga
Fallegt einbýlishús ásamt gestahúsi á góðum stað í Vík í Mýrdal.
Eignin hefur verið í útleigu fyrir allt að 9 ferðamenn. Í húsunum eru 4 
svefnherbergi ásamt forstofuherbergi og rúmgóðu svefnlofti.
Stigi liggur úr stofu upp á rúmgott svefnloft. Gesta hús

Sunnubraut 24 870 Vík  Verð:  39,5 m



AÐSTÖÐUMÁL Þróttur hefur talað 
fyrir daufum eyrum borgaryfir-
valda og kveða þeir við annan tón 
í nýju bréfi til borgaryfirvalda sem 
tók málið fyrir á borgarráðsfundi á 
fimmtudag.

Skorar Þróttur á borgaryfirvöld að 
gera ráð fyrir uppbyggingu á vegum 
félagsins í fjárhagsáætlun borgar-
innar, enda sé stefnt að því innan 
borgarinnar að Laugardalurinn 
verði fjölmennasta hverfi borgar-
innar eftir áratug. Óskar félagið 
eftir skýrri afstöðu borgarinnar til 
hugmynda Þróttar sem myndi leysa 
öll vandamál sem félagið telur upp 
á einu bretti. Skólastjórar Laugar-
nesskóla og Laugalækjarskóla taka 
undir hugmyndir félagsins og benda 
á í sínu bréfi að borgin verði að svara 
þeirri þörf fyrir þjónustu sem hljót-
ist af þessari fjölgun.

Í bréfinu er farið yfir aðstöðumál 
Þróttar og grunnskólanna og hug-
myndir um uppbyggingu kynntar. 
Hún er sögð metnaðarfull en ekki 
kostnaðarsöm, umfangsmikil en 
ekki plássfrek og byggi á samvinnu 
stofnana í hverfinu. Hún sé græn 
og mun Þróttur afsala sér tveimur 
stórum lóðum í Laugardalnum sem 
borgin geti nýtt til uppbyggingar.

Þá er bent á að borgaryfirvöld hafi 
ekki staðið við þá samninga sem 
gerðir voru við Þrótt vegna Laugar-
dalshallar. Félagið átti að fá 30 tíma 
á viku en hefur aðeins 20 og þarf að 
víkja fyrir annarri starfsemi eins og 
tónleikum, ráðstefnum, sýningum 
og fleira. Gerir félagið ráð fyrir að 
tapa um þriðjungi allra æfinga á ári 
vegna þessa. Handbolti í félaginu sé 
aðeins stundaður nú af drengjum 
og blak af stúlkum og báðar greinar 
orðnar fámennar. Handboltinn æfi í 
Grafarvogi en blakið fái inni í Voga-
skóla auk Laugardalshallar.

Knattspyrnudeildin er orðin, sam-
kvæmt tölum ÍBR, ein sú stærsta í 
borginni þar sem iðkendum hefur 
fjölgað um 70 prósent á síðustu fimm 
árum. Aðstaðan sé löngu sprungin 
enda hefur félagið aðeins einn gervi-
grasvöll og fjórum öðrum svæðum 
með náttúrulegu grasi yfir að ráða.

Bent er á að gervigrasið sé eigin-
lega ónýtt enda nýtingin langt 
umfram það sem eðlilegt getur talist. 
Suma daga séu um 150 börn á vell-
inum og í fyrsta sinn þurfti félagið að 
fella niður æfingu vegna plássleysis. 
Víða eru grasplötur farnar að gliðna 
í sundur og holur hafa myndast við 
völlinn. Leyfi til að notkunar vallar-
ins í efstu deild rennur út í sumar 
og fullyrðir félagið að það fáist ekki 
endurnýjað.

Grasvellirnir séu laskaðir enda lítt 

haldið við. Svæðin séu stórskemmd 
eftir tónleikahald á Secret Solstice. 
Völlurinn við Suðurlandsbraut hafi 
aldrei verið endurbættur þrátt fyrir 
mistök í lagnakerfi sem veldur því 

að völlurinn verður eins og mýri í 
rigningu enda drenar hann ekki. Þá 
séu önnur svæði að drabbast niður.

Í samanburðartöflu sem Þróttur 
sendi borginni kemur fram að félag-

ið hafi vetraraðstöðu líkt og Leiknir 
sem hafi fjórum sinnum færri iðk-
endur.

Þá sé aðstaða skólabarna í hverf-
inu bagaleg, eiginlega skammarleg. 
Frístundinni skorti aðstöðu til að 
sinna börnum sem þurfa á gæslu 
að halda. Um þá lausn sem Þróttur 
leggur til og hefur haft frumkvæði 
að ríki samstaða og ætti að leysa öll 
vandamál á einu bretti.

Í bókun meirihlutans segir að 
það sé ánægjulegt hvað iðkendum 
hafi fjölgað hjá félaginu. „Málefnum 

Laugardalshallar og þjóðarleikvanga 
þarf hins vegar að ráða til lykta áður 
en hægt er að taka ákvarðanir um 
næstu skref.“ Það mun því lítið ger-
ast í aðstöðumálum Þróttar á næstu 
árum enda ansi langt í að þjóðarleik-
vangur og ný höll rísi. benediktboas@
frettabladid.is

Uppbyggingaráætlun Þróttar
n Nýtt íþróttahús.
n  Nýir gervigrasvellir á Valbjarnar-

velli
n Nýtt gervigras á Aðalvöll.
n  Lagfæringar á svæði við Aðal-

völl.
n  TBR-svæði afhent borginni til 

afnota.
n Nýtt gras á Þríhyrningi.
n  Nýtt gras á kastsvæði norð-

vestan Valbjarnarvallar.
n  Suðurlandsbrautarvöllur af-

hentur borginni til afnota.
n  Búningsklefar við Valbjarnar-

völl.

Þróttarar hafa þurft að fresta æfingum  
í knattspyrnu vegna plássleysis
Þróttarar eiga orðið ónýtt gervigras og þurftu að fresta æfingu í fyrsta sinn vegna plássleysis. Þeir sendu borgarráði bréf um tillögur 
að lausnum sem eru sagðar metnaðarfullar en ekki kostnaðarsamar, grænar, umfangsmikar en ekki plássfrekar. Þá mun félagið af-
sala sér tveimur lóðum til borgarinnar. Það mun þó ekki fá úrlausn á sínum málum fyrr en málefnum Laugardalshallar verði lokið.

Skýrsla sem var kynnt 
formönnum og fram-
kvæmdastjórum knatt-
spyrnudeilda sýnir að 
um 80 prósent af út-
gjöldum knattspyrnu-
deildanna fari í laun.

FÓTBOLTI Á fundi formanna og 
framkvæmdastjóra knattspyrnu-
deilda í landinu um síðustu helgi 
var lögð fram skýrsla KSÍ sem 
Jóhann Már Helgason gerði um 
fjármál félaganna. Skýrslan hefur 
ekki verið birt opinberlega en var 

rædd í einum langlífasta útvarps-
þætti landsins, fótbolta.net á X-inu 
977.

Þórir Hákonarson, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri KSÍ og núver-
andi íþróttastjóri Þróttar, kom í 
þáttinn og ræddi skýrsluna. Þar 
kom fram að áttatíu prósent af 
tekjum fara í laun og launatengd 
gjöld hjá f lestum félögum. Rímar 
skýrslan ágætlega við frétt Frétta-
blaðsins frá fimmta október þar 
sem kom fram að samkvæmt árs-
skýrslum nokkurra félaga greiddi 
Breiðablik 255 milljónir í laun á 
síðasta ári til þjálfara, leikmanna og 
yfirstjórnar. Tekjurnar voru tæpar 
323 milljónir. Svona mætti trúlega 

lengi telja. Breiðablik var valið af 
handahófi.

Þórir sagði í þættinum að það 
væru svo sem engin ný sannindi 
í skýrslunni og fátt sem kæmi á 
óvart en það hefði verið gott að taka 
þetta saman. Þetta væri þó meira 
en gengur og gerist víðast hvar. 
„Þetta gefur vísbendingu um að við 
erum með allt of háan launakostnað 
miðað við tekjur. Ég held að hlut-
fallið hafi hækkað en málið er ekki 
endilega að launin hafi hækkað 
heldur að tekjur hafi minnkað. 
Hlutfallið hafi þannig hækkað,“ 
benti Þórir á í mjög svo fróðlegu 
spjalli sem hlusta má á í f lestum 
streymisveitum. - bb

Allt að áttatíu prósent fara í laun og launatengd gjöld

Ársskýrsla Breiðabliks, sem var valin af handahófi, segir að 80 prósent af 
þeim tekjum sem aflað er samkvæmt árseikningi fari í laun til leikmanna, 
þjálfara og yfirstjórnar. Félagið tapaði 16 milljónum í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stundum eru á einum og sama tíma um 150 börn á vellinum sem er nýttur í meira en 2.000 klukkustundir á ári, langt umfram það sem eðlilegt getur talist. 

Í haust hefur félagið þurft að fella niður æfingar vegna plássleysis og 
rennur leyfi vallarins út næsta sumar, sem Þróttur fullyrðir að fáist ekki 
endurnýjað eins og málum er háttað í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

70
prósent fjölgun hefur orðið 
í knattspyrnudeildinni á 
undanförnum fimm árum.
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Til hamingju
Bergþóra!

SVÍNSHÖFUÐ EFTIR BERGÞÓRU SNÆBJÖRNSDÓTTUR

★★★★★
„Ófyrirsjáanleg fullmótuð flétta.“
–MORGUNBLAÐIÐ

★★★★
–FRÉTTABLAÐIÐ

„… afrek að láta okkur fyllast reiði gagnvart 

persónunum og gjörðum þeirra án þess þó 

að við glötum samúðinni með þeim.“
–VÍÐSJÁ

„Skrifar eins og fantur.“
–KILJAN

Bergþóra Snæbjörnsdóttir er tilnefnd til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna fyrir sína fyrstu skáldsögu, 

Svínshöfuð. Hún hlaut einnig tilnefningu fyrir 

ljóðabókina Flórída sem kom út fyrir tveimur árum.
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Okkar ástkæri
Hafþór Viðar Gunnarsson

Stekkjartúni 17, Akureyri,
lést í faðmi fjölskyldunnar á 

gjörgæsludeild Landspítalans við 
Hringbraut 23. nóvember.  

Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju 
fimmtudaginn 5. desember kl. 13.30.  

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á blóðgjöf til Blóðbankans eða 

Krabbameinsfélag Akureyrar.

Anna Björk Ívarsdóttir
Helgi Már, Ragnar Máni og Úlfar Logi Hafþórssynir

Guðrún Helgadóttir
Kristín Gunnarsdóttir 

og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir og amma,

Arnþóra H. Sigurðardóttir
Adda, 

Miðleiti 7, Reykjavík,
lést á Landspítalanum mánudaginn  

 25. nóvember. Útför hennar fer fram frá 
Dómkirkjunni fimmtudaginn 5. desember klukkan 15.00.

Bjarni J. Bjarnason
Auður Bjarnadóttir Tryggvi Hafstein
Bjarni Þór Hafstein

Elsku pabbi okkar, tengdapabbi og afi, 
Haukur Pálmason 

fyrrverandi aðstoðarforstjóri 
Orkuveitu Reykjavíkur, áður 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur, 

lést 24. nóvember.  
Útförin fer fram frá Neskirkju 

    miðvikudaginn 4. desember kl. 11.00.

Anna Soffía Hauksdóttir
Jóhannes Hauksson Inga Björg Hjaltadóttir
Helga Hauksdóttir Hafþór Þorleifsson 
Haukur Óskar Auður Tinna 
Margrét Aðalheiður Friðgeir Ingi
Hringur Ásgeir Ívar
Hildur Ylfa
Haukur Oddur 
Urður

Hér í Janusi er heild-
stæð læknisfræðileg 
endurhæf ing þann-
ig fólk kemur hingað 
í þessa iðju til að ná 
upp virkni. Allir sem 

koma hingað eru á leiðinni í vinnu 
eða skóla,“ segir Þórdís Halla Sigmars-
dóttir, verkefnastjóri leiðbeinenda á 
iðjubrautinni. Hún er smíðakennari 
að mennt og var búin að vinna 19 ár í 
grunnskóla áður en hún skipti.

Þórdís segir um og yfir 40 manns 
sækja í iðjuna hjá Janusi endurhæf-
ingu á hverjum degi. Þar er unnið úr 
ferskum viði á sérstöku tálgunar-
svæði,  á öðrum stað er glermósasík 
raðað saman í listmuni, draumfang-
arar og önnur hnýtingarverk verða til í 
einni deildinni og í annarri er saumað 
prjónað og heklað. „Við reynum að 
endurvinna og endurnýta  ýmislegt 
sem við fáum gefins frá fyrirtækjum 
og einstaklingum. Sækjum okkur 
líka margt í náttúruna til að vinna 
úr,“  segir Þórdís og upplýsir að  þau 
fóstri og grisji ákveðinn reit í Öskju-
hlíðinni og sæki þangað tálgunarefni. 
„Svo seljum við munina á  tveimur 

mörkuðum,  sumarmarkaði og jóla-
markaði, í þeim tilgangi að afrakstur-
inn fari í styrktarsjóð fyrir þátttak-
endur. Þeir vinna verkin og ef þeir eru 
í tímabundinni, fjárhagslegri neyð 
geta þeir sótt um styrk. Þeir sem hljóta 
hann fá ekki beina peninga heldur 
kort fyrir matvöru. Þetta fyrirkomu-
lag hefur lengi verið við lýði hér,“ segir 
hún og getur þess að jólamarkaðurinn 
verði  á þriðjudaginn, 3. desember, 
milli klukkan 11.30 og 17.30, að Skúla-
götu 19.  gun@frettabladid.is

Sækjum margt í náttúruna
 Á iðjubraut Janusar endurhæfingar er tálgunarsvæði og saumasvæði, svo er unnið við 
mósaík, hnýtingar, prjón og hekl. Þórdís Halla Sigmarsdóttir er þar verkefnastjóri.

Það verður líklega lítil 
myndlistarsýning sama dag.

Markaðurinn er opinn 11.30-17.30 
aðeins þennan eina dag 3. desemb-
er. Þema markaðarins er endur-
nýting, náttúruleg efni, umhverfis-
vitund og nýsköpun. Til sölu verður 
fjölbreytt úrval list og nytjahluta á 
góðu verði. Einnig bjóðum við upp 
á sölu léttra veitinga, kaffi, vöfflur 
og fleira góðgæti. Ágóði sölunnar 
rennur í styrktarsjóð Janusar.

Svo seljum við munina á árlegum jóla-
markaði í þeim tilgangi að afraksturinn 
fari í styrktarsjóð fyrir þátttakendur, segir 
Þórdís Halla. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hér eru mósaíkfuglar á flugi.

Hnýtt hengi og draumfangarar eru í tísku, að sögn Þórdísar Höllu. 

Hörpuskeljaljósin veita milda birtu.

1409 Háskólinn í Leipzig stofnaður.

1766 Svíþjóð verður fyrst 
ríkja til að innleiða prentfrelsi. 
Það gildir þó ekki á öllum 
sviðum. Anders Chyd enius 
þingmaður og prestur frá 
Austur-Botnum leiðir kröfuna 
um prentfrelsi, en Gústaf 
konungur III sem var frjáls-
hyggjumaður og aðdáandi 
Voltaire jók frelsi þegna sinna 
manna verulega. Prentfrelsið 
varð þó takmarkað eftir 
valdaránið gegn konunginum 
en komið aftur á árið 1809.

1939 Starfsemi á La Guardiaflugvellinum í New York 
hefst formlega.

1942 Enrico Fermi tekst að koma af stað keðjuverkun 
kjarnaklofnunar í Chicago.

1961 Flugstöðin á Akureyrarflugvelli opnuð.

1961 Fídel Castro lýsir því yfir að hann sé marx-lenínisti 
og að Kúbu verði stjórnað í samræmi við hugmyndafræði 
kommúnisma.

1982 Bandaríkjamaðurinn Barney Clark fékk fyrsta 
ígrædda gervihjartað. Hann lifði í 112 daga eftir aðgerð-
ina. Þessi aðgerð var hin fyrsta sinnar tegundar í sögunni.

1988 Benazir Bhutto tekur formlega við embætti for-
sætisráðherra Pakistans og verður þar með fyrsta konan 
til þess að vera þjóðarleiðtogi íslamsks ríkis.

1993 Pablo Escobar, kólumbískur eiturlyfjabarón, 
skotinn til bana í Medellin í Kólumbíu.

 Merkisviðburðir
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AF ÖLLUM VÖRUMAF ÖLLUM VÖRUM

10 - 30%10 - 30%



VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÁRÉTT
1 Klína
5 Tala
6 Í röð
8 Yfirráða
10 Átt
11 Fálm
12 Svörður
13 Temur
15 Tæpur
17 Hökta

LÓÐRÉTT
1 Hornreka
2 Tíð
3 Peningur
4 Ágóði
7 Jafnhliða
9 Ráðgera
12 Tuldur
14 Eldsneyti
16 Umhverfis

LÁRÉTT: 1 útata, 5 tíu, 6 rs, 8 umráða, 10 na, 11 
fum, 12 torf, 13 agar, 15 naumur, 17 stama.
LÓÐRÉTT: 1 útundan, 2 tíma, 3 aur, 4 arður, 7 
samfara, 9 áforma, 12 taut, 14 gas, 16 um.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Luchovski átti leik gegn 
Gridnev í Moskvu árið 1992.
1. g4! 1-0.  
Ahmed Adly og Mikhail 
Antipov urðu efstir og jafnir á 
heimsmeistaramótinu á Sel-
fossi sem lauk á föstudaginn. 
Hannes Hlífar Stefánsson var 
þriðji.  Hjörvar Steinn Grétars-
son vann öruggan sigur á 
opna Selfoss-mótinu. Frekari 
umfjöllun á skak.is og einnig í 
Fréttablaðinu í dag. Mótshald-
ið allt var Skákfélagi Selfoss og 
nágrennis til mikils sóma. 
www.skak.is:  Atskákmót 
Reykjavíkur hefst á morgun.

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Hvessir og hlýnar meira í 
dag, sunnan og suð-
vestan 13-20 þegar 
kemur fram á daginn 
með rigningu og súld, 
en úrkomulítið á Austur-
landi. Hiti 7 til 15 stig, 
hlýjast norðanlands.

匀琀愀爀琀⼀猀琀漀瀀

匀欀漀爀爀椀 攀栀昀  ∠ 䈀氀搀猀栀昀椀 ㈀ ∠ 　 刀瘀欀 ∠ 㔀㜀㜀ⴀ㔀㔀 ∠ 眀眀眀⸀猀欀漀爀爀椀⸀椀猀

䴀氀甀洀 ∠ 匀欀椀瀀琀甀洀 ∠ 吀爀愀甀猀琀 漀最 昀愀最氀攀最 ︀樀渀甀猀琀愀

䄀䜀䴀 ︀甀爀爀椀爀 漀最 䔀䘀䈀 猀يح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

7 9 6 3 5 2 1 4 8

8 3 5 4 9 1 2 7 6

1 2 4 6 7 8 3 9 5

2 4 9 8 3 6 5 1 7

3 5 8 1 2 7 4 6 9

6 7 1 5 4 9 8 2 3

9 1 3 7 8 4 6 5 2

4 8 2 9 6 5 7 3 1

5 6 7 2 1 3 9 8 4

7 8 4 2 3 6 5 1 9

9 2 6 1 5 8 7 3 4

5 3 1 7 9 4 6 8 2

4 9 3 5 6 1 8 2 7

1 5 8 4 7 2 9 6 3

2 6 7 9 8 3 1 4 5

6 1 9 3 2 7 4 5 8

3 4 5 8 1 9 2 7 6

8 7 2 6 4 5 3 9 1

8 7 3 5 9 2 6 1 4

4 5 9 3 6 1 8 2 7

1 6 2 7 4 8 5 9 3

9 3 1 6 5 4 7 8 2

5 2 4 9 8 7 1 3 6

6 8 7 1 2 3 4 5 9

3 9 5 8 7 6 2 4 1

7 4 8 2 1 9 3 6 5

2 1 6 4 3 5 9 7 8

1 8 5 4 3 7 2 6 9

9 3 4 2 6 1 5 7 8

2 6 7 8 9 5 3 1 4

7 1 6 9 2 8 4 5 3

5 9 2 3 7 4 6 8 1

8 4 3 1 5 6 7 9 2

4 7 9 5 1 3 8 2 6

3 5 1 6 8 2 9 4 7

6 2 8 7 4 9 1 3 5

1 9 7 3 4 5 2 6 8

2 4 8 7 6 9 1 3 5

3 5 6 8 1 2 7 9 4

9 6 5 1 3 4 8 2 7

8 1 4 9 2 7 3 5 6

7 2 3 5 8 6 9 4 1

4 8 2 6 7 3 5 1 9

5 3 1 4 9 8 6 7 2

6 7 9 2 5 1 4 8 3

2 6 8 3 4 9 5 7 1

3 5 9 7 1 6 4 8 2

4 1 7 8 5 2 3 6 9

9 7 1 4 8 5 2 3 6

5 4 6 2 3 1 7 9 8

8 2 3 6 9 7 1 4 5

1 9 4 5 7 8 6 2 3

6 3 5 9 2 4 8 1 7

7 8 2 1 6 3 9 5 4

Jólatónleikar til styrktar Líf styrktarfélagi Landspítalans
fimmtudaginn 5. desember kl. 12

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

- í Fríkirkjunni í Reykjavík.- í -
Jólatónleikar

JÓL Í BÆ

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Góði 
guð!

Láttu snjóa! 
Láttu snjóa! 
Láttu snjóa! 
Láttu snjóa! 
Láttu snjóa! 
Láttu snjóa!

Hvernig segir 
maður snjór 
á hebresku?

Þú tekur 
þetta!

Vúhú!
Þetta er alltof óábyrgur 

leikur hjá okkur.

Satt. Ábyrgð er 
skemmtilegri en 

ég hélt!

Höfum það þannig að fyrir hvert 
kast sem brýtur ekkert fáum 
við tíu stig.

Ertu að 
fara í 

fótbolta?

Ef mamma og 
pabbi leyfa. Þú munt 

skíttapa, þú 
ert ekki nógu 

harður.

Mamma! 
Solla er að 
stríða mér!

Hvaða stöðu 
ætlar þú að 

spila, ha,
væluvörðinn?

Fruss!
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mánudagur, afsláttur...

aðeins á netinu...

cyber monday...

afsláttur, afsláttur...

mánudagur, afsláttur...

aðeins á netinu...

cyber monday...

afsláttur, afsláttur...

mánudagur, afsláttur...

aðeins á netinu...

cyber monday...

22,22% afsláttur á skór.is...

22,22% afsláttur á air.is...

22,22% afsláttur á ellingsen.is...

mánudagur, afsláttur...

aðeins á netinu...

cyber monday...

afsláttur...

mánudagur...

aðeins á netinu...

cyber monday...

22,22% afsláttur á skór.is...

22,22% afsláttur á air.is...

22,22% afsláttur á ellingsen.is...

CYBER
MONDAY

22,22% afs lát tur  á  net inu

skannaðu kóðann með myndavé l inn i  í  s ímanum



*Gildir ekki með öðrum tilboðum né Eames Lounge Chair.  Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er 2. desember, aðeins á vef á meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

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

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - 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
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Leikjastóll Commander
TILBOÐSVERÐ: 21.768.-
Verð áður: 33.490.-

Laserprentari 
HL-L2310D duplex
TILBOÐSVERÐ: 15.393.-
Verð áður: 21.990.-

Fjölnotatæki 
MFC-J491D
TILBOÐSVERÐ: 13.499.-
Verð áður: 26.999.-

Minnislykill USB DUO 3
64 GB
TILBOÐSVERÐ: 10.230.-
Verð áður: 15.739.-

Ævintýri gæsamömmu
TILBOÐSVERÐ: 2.699.-
Verð áður: 4.199.-

Handbók fyrir Ofurhetjur 
fjórði hluti
TILBOÐSVERÐ: 2.299.-
Verð áður: 3.399.-

Tilfinningabyltingin
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 6.999.-

Seiðmenn hins forna 2
TILBOÐSVERÐ: 3.199.-
Verð áður: 4.699.-

Hárbókin
TILBOÐSVERÐ: 3.999.-
Verð áður: 5.699.-

Þögn
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 6.999.-

ALLAR 
FERÐATÖSKUR

AFSLÁTTUR
*

afsláttur
30%

afsláttur
35%

TILBOÐIN GILDA AÐEINS Á VEFNUM OKKAR PENNINN.IS 

Leikjamotta með LED lýsingu
TILBOÐSVERÐ: 4.348.-
Verð áður: 6.690.-

Heyrnartól þráðlaus Slim
TILBOÐSVERÐ: 5.440.-
Verð áður: 13.599.-

Lyklaborð með LED lýsingu
TILBOÐSVERÐ: 4.153.-
Verð áður: 6.390.-

Leikjaborð Fighter
TILBOÐSVERÐ: 27.993.-
Verð áður: 39.990.-

Snake block (S)
TILBOÐSVERÐ: 1.749.-
Verð áður: 2.499.-

Vísindaþraut Space Explorer
TILBOÐSVERÐ: 1.819.-
Verð áður: 2.599.-

Mittistaska úr leðri
TILBOÐSVERÐ: 2.099.-
Verð áður: 2.999.-

Frozen kastali
TILBOÐSVERÐ: 2.099.-
Verð áður: 3.499.-

Minnislykill USB 3
256 GB
TILBOÐSVERÐ: 10.230.-
Verð áður: 15.739.-

Kortaveski Croc
TILBOÐSVERÐ: 1.799.-
Verð áður: 2.999.-

Trélitir 36 stk. 
extra mjúkir
TILBOÐSVERÐ: 4.725.-
Verð áður: 9.449.-

afsláttur
30%

afsláttur
35%

20%
AF ÖLLUM VÖRUM OKKAR Í VEFVERSLUN

AUK FJÖLDA ANNARA SÉRTILBOÐA!

afsláttur
50%

afsláttur
40%

afsláttur
50%

afsláttur
30%

afsláttur
30%

afsláttur
30%

afsláttur
30%

afsláttur
35%

afsláttur
40%

Lampi Octagon One 
valhneta
TILBOÐSVERÐ: 8.500.-
Verð áður: 16.999.-

afsláttur
50%

afsláttur
35%

afsláttur
35%

afsláttur
60%
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 ÞAÐ TÓK MIG EINN 
TIL TVO ÁRATUGI AÐ 

EIGNAST VERKIN SEM ÞARNA 
ERU. ÞAU VORU ALLS EKKI DÝR 
Á ÞESSUM TÍMA EN HAFA NÚ 
MARGFALDAST Í VERÐI.

Myndir úr safni 
Braga Guðlaugs-
sonar eru á sýn-
ingu í Listasafni 
R e y k j a n e s -
bæjar. Sýningin 

hefur yfirskriftina Ágústmyndir 
Septembermanna. Hún stendur til 
12. janúar 2020. Sýningarstjóri er 
Aðalsteinn Ingólfsson. Í sýningar-
skrá segir Aðalsteinn um verkin 
á sýningunni: „Þarna er aðallega 
um að ræða verkin sem kynslóð 
eftirstríðsáranna gerir í aðdraganda 
myndlistarbyltingarinnar sem 
kennd er við Septembersýningarn-
ar 1947-52, sem sagt „Ágústmyndir 
Septembermanna“.

Valdar af kostgæfni
Bragi Guðlaugsson iðnaðarmaður 
hefur í áratugi safnað myndlistar-

verkum. Hann er það sem kalla 
má ástríðusafnari og á að eigin 
sögn hátt í 300 verk. Á sýningunni 
í Reykjanesbæ er að finna rúmlega 
þrjátíu myndir, aðallega olíumál-
verk, eftir þrettán listamenn.

„Aðalsteinn Ingólfsson kom að 
máli við mig fyrir ári síðan vegna 
þessarar sýningar. Hann valdi 
myndirnar af kostgæfni. Þetta eru 
mest fígúratvífar myndir eftir lista-
menn sem f lestir gerðust seinna 
abstrakt málarar. Þorvaldur Skúla-
son er nokkuð dómínerandi á sýn-
ingunni en þar eru ellefu verk eftir 
hann, þrjú eftir Kristján Davíðsson 
og þrjú eftir Jóhannes Jóhannes-
son,.“ segir Bragi.

Keyptar á löngu tímabili
Spurður hvað hafi laðað hann að 
þeim verkum sem eru á sýning-
unni segir hann: „Þetta var alvöru 
byrjunin á minni söfnun og seinna 
fór ég að safna abstrakt. Ég safnaði 
myndum þegar ég var strákur en 
losaði mig við þær myndir, enda var 
sú söfnun ekki upp á marga fiska. Ég 

hreifst af þessu tímabili og keypti 
myndirnar á löngu tímabili. Það tók 
mig einn til tvo áratugi að eignast 
verkin sem þarna eru. Þau voru alls 
ekki dýr á þessum tíma en hafa nú 
margfaldast í verði. Mér fannst þessi 
verk áhugaverð og þau hristu upp í 
mér. Það á sérstaklega við um verk 
Þorvalds Skúlasonar sem var ein-
stakur listamaður. Myndir hans tala 
sterkt til manns og maður gleymir 
þeim ekki.“

Bragi segir af og frá að hann hugsi 
kaupin sem fjárfestingu. „Ég held að 
það sé mjög slæmt að hugsa þann-
ig þar sem hugarfarið getur snúist í 
höndunum á manni.“ Spurður um 
eftirlætis myndlistarmenn nefnir 
hann Þorvald Skúlason, Gunnlaug 
Scheving, Karl Kvaran og Guð-
mundu Andrésdóttur. „Svo eru 

núlifandi listamenn eins og Eggert 
Pétursson og Þórdís Aðalsteinsdótt-
ir. Ég hef líka fylgst vel með Þorvaldi 
Jónssyni og Helga Þórssyni.“

Enn að kaupa myndir
Bragi er enn að kaupa myndir. 
„Núna kaupi ég kannski þrjár til 
fimm myndir á ári og vel þær vel. 
Svo er ég farinn að kaupa myndir 
eftir myndlistarmenn sem urðu 
ekki stór nöfn en gerðu eitt og eitt 
mjög gott verk. Ég er nýbúinn að 
kaupa mjög fallega módelmynd 
í Fold eftir Ásgeir Bjarnþórsson. 
Hann var aðal mannamyndamálar-
inn á fyrri hluta aldarinnar og gerði 
myndir af alls konar stórmennum. 
Þetta er mynd sem hann gerði árið 
1931 og sýnir nakta konu. Afar gott 
verk.“

Myndir úr safni 
ástríðusafnara
Á sýningu í Listasafni Reykjanesbæjar 
eru myndir úr safni Braga Guðlaugs-
sonar. Hefur safnað myndlist í  áratugi. 

Bragi er sannur ástríðusafnari. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sé yfir hluta salarins í Reykjanesbæ.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Við pökkum inn jólunum með bestu jólatónlistinni!

Jólastöðin þín
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SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á TL.IS

10-30 % AFSLÁTTUR

AÐEINS
Í DAG!



DAGSKRÁ

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓGOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Friends
08.25 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Dýraspítalinn
09.55 Kórar Íslands
11.35 Margra barna mæður
12.05 Landnemarnir
12.40 Nágrannar
13.05 So You Think You Can Dance
14.30 So You Think You Can 
Dance
15.55 Grand Designs. The Street
16.45 Jólaboð Jóa  Hátíðlegur 
skemmtiþáttur í umsjón Jóhann-
esar Ásbjörnsonar þar sem 
þjóðþekktir einstaklingar kíkja í 
jólaboð og eiga frábæra kvöld-
stund saman í skammdeginu.
17.43 Bold and the Beautiful
18.03 Nágrannar
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.47 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Aðventumolar Árna í Árdal
19.20 Lego Masters
20.10 Grand Designs
21.00 Watchmen
21.55 StartUp
22.40 60 Minutes
23.25 All Rise
00.15 Blinded
01.00 His Dark Materials
02.05 Boardwalk Empire  Önnur 
þáttaröð af þessari margverð-
launuðu seríu sem skartar Steve 
Buscemi í hlutverki stórkallsins 
Nucky Thompson, sem réði lögum 
og lofum í Atlantic City á bannár-
unum snemma á síðustu öld.
03.00 Boardwalk Empire
04.00 Boardwalk Empire

19.10 The Middle
19.35 The Last Man on Earth
20.00 Friends
20.50 Seinfeld
21.15 It’s Always Sunny in Phila-
delphia
21.40 American Horror Story 8. 
Apocalypse
23.10 The Third Eye
00.00 Flash
00.45 Veep
01.15 The Middle
01.40 The Last Man on Earth
02.05 Tónlist

12.15 Lego DC Comics Super 
Heroes. The Flash
13.35 Mr. Deeds
15.10 Overboard
17.05 Lego DC Comics Super 
Heroes. The Flash
18.25 Mr. Deeds
20.05 Overboard
22.00 The Lost City of Z
00.20 Atomic Blonde
02.15 Secret In Their Eyes
04.05 The Lost City of Z

07.00 Alfred Dunhill Champions-
hip  Útsending frá Alfred Dunhill 
Championship á Evrópumóta-
röðinni.
12.00 Spanish Ladies Open  Út-
sending frá Spanish Ladies Open á 
Evrópumótaröð kvenna.
15.00 2017 Presidents Cup Of-
ficial Film
15.50 Alfred Dunhill Champions-
hip
20.50 Spanish Ladies Open

11.20 Slóvenía - Noregur HM 
kvenna í handbolta
13.05 Gettu betur 1987 MR - FB
13.45 Stöðvarvík 
14.10 Maður er nefndur Elín 
Pálmadóttir  Í þessum þætti 
ræðir Jakob F. Ásgeirsson við 
Elínu Pálmadóttur, blaðamann og 
rithöfund. Hún segir frá uppvexti 
sínum á Lindargötunni í Reykjavík, 
harðvítugri pólitík kreppuáranna 
og þeim miklu breytingum sem 
orðið hafa á ævi hennar. Hún lýsir 
reynslu sinni af Sameinuðu þjóð-
unum á fyrstu árum þeirra. Hún 
segir frá starfi sínu í París eftir-
stíðsáranna, fjörutíu ára blaða-
mennsku á Morgunblaðinu og 
baráttu sinni fyrir náttúruvernd. 
14.45 Fyrir alla muni Skúli fógeti
15.10 Út og suður
15.35 Hönnunarkeppni 2019
16.15 Nörd í Reykjavík 
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið. Jólakóngur-
inn  Karvel er níu ára og býr í Silfur-
skógi með fjölskyldu sinni. Hann 
hefur ákveðið að jólin í ár verði 
betri en nokkru sinni fyrr. Margt 
getur komið í veg fyrir að það 
rætist og þess vegna hefur hann 
undirbúið sig sérstaklega vel. En 
samt verða jólin allt öðruvísi en 
hægt var að ímynda sér.
18.25 Lalli 
18.32 Símon 
18.37 Refurinn Pablo 
18.42 Letibjörn og læmingjarnir 
18.49 Minnsti maður í heimi 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Aldamótabörnin 
21.10 Aðferð Modus II 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.25 Maðurinn sem myndaði 
Víetnam The Man Who Shot 
Vietnam  Heimildarmynd um ljós-
myndarann Philip Jones Griffiths 
sem ferðaðist til Víetnams árið 
1966 og ljósmyndaði þar af-
leiðingar stríðsins til ársins 1971. 
Ljósmyndabók hans, Vietnam Inc, 
hafði djúpstæð áhrif á skilning 
heimsbyggðarinnar á Víetnam-
stríðinu. Atriði í myndinni eru ekki 
við hæfi ungra barna.
23.20 Hitlersleikarnir, Berlín 1936 
 Heimildarmynd um Ólympíuleik-
ana í Berlín sumarið 1936. Leikarnir 
voru skipulagðir af nasistum með 
það fyrir sjónum að sanna ágæti 
Þýskalands fyrir heimsbyggðinni. 
Eftir miklar viðræður ákváðu 
stærstu lýðveldi heims að taka 
þátt í leikunum og í fimmtán daga 
vék ofbeldi og hatur fyrir fagnað-
arlátum og samheldni. Leikstjórn. 
Jérôme Prieur. e.
00.10 Dagskrárlok

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 Blue Bloods 
22.35 MacGyver
23.20 The Late Late Show 
00.05 NCIS 
00.50 FBI 
01.35 Evil 
02.20 Cloak and Dagger 

07.25 Charlton - Sheffield Wed-
nesday
09.05 Formúla 1 2019. Keppni
11.25 Baltimore Ravens - San 
Francisco 49ers
13.45 Kansas City Chiefs - Oakl-
and Raiders
16.05 Atletico Madrid - Barcelona
17.45 Spænsku mörkin
18.15 Ítölsku mörkin
18.45 Football League Show 
19.15 Selfoss - HK  Bein útsending 
frá leik í Olís deild karla.
21.15 Seinni bylgjan
22.45 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
23.10 Preston - West Brom

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: Lög Lennons og 
McCartney á íslensku og ensku - 
seinni þáttur
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 Tónlist 
bönnuð, hljóðfæri eyðilögð
15.00 Fréttir
15.03 „Segið aldrei neinum frá 
neinu“
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. Hús úr húsi 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
19.40 Preston - West Brom  Bein 
útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR
AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF 
OPIN

Fyrir þínar
bestu stundir

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

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

       

Skemmtilegar 
Múmíngjafavörur 

Múmín púði 50x50 cm.  
Fjólublár eða blár. 
Fullt verð: 5.900 kr.  
JÓLATILBOÐ: 5.015 kr.

15%
AFSLÁTTUR

Allar Múmín  
gjafavörur með  
15% jólaafslætti

Múmín púðaver 50x30 cm

Fullt verð: 4.900 kr.

JÓLATILBOÐ: 4.165 kr.

Múmín snyrtitaska,  
minni, gráblá.

Fullt verð: 3.900 kr.

JÓLATILBOÐ: 3.315 kr.

Múmín rúmföt.

Fullt verð: 9.900 kr.

JÓLATILBOÐ: 8.415 kr.

MÚMÍN  
SÆNGURFÖT

Múmín 
rúmfötin 

samanstanda 
af sængur veri 
og koddaveri 
sem bæði eru 
með rennilás. 

Þau eru úr 
100% lífrænni 
bómull og fást 
í 3 litum, græn, 

grá og gul.

Múmín snyrtitaska, stærri.

Fullt verð: 6.900 kr.

JÓLATILBOÐ: 5.865 kr.
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ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15
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nýr vefur
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Skoðaðu úrvalið okkar á 

*SENDUM UM LAND ALLT

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

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

Netverslun
nýr vefur

ormsson

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

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

Netverslun
nýr vefur

ormsson



HANN FÓR STRAX AÐ 
TALA UM ÍSLENSKA 

TÓNLIST OG FANNST ÓÐMENN 
FRÁBÆRIR, TRÚBROT, TAT-
ARAR, NÁTTÚRA OG PELICAN 
SVO NOKKRIR SÉU NEFNDIR.
Óskar Logi Ágústsson

Við erum í fanta spila-
formi eftir þennan 
túr og getum eigin-
lega ekki beðið eftir 
að spila fyrir framan 
okkar fólk. Það er 

nefnilega alltaf gaman að spila fyrir 
framan Íslendinga, sérstaklega í 
seinni tíð eftir að giggunum fækkaði 
hér á landi,“ segir Óskar Logi Ágústs-
son í hljómsveitinni The Vintage 
Caravan en hljómsveitin er nýkom-
in heim úr miklum túr með sænsku 
hljómsveitinni Opeth. Hljómsveitin 
heldur tvenna tónleika hér á landi, 
annars vegar sjöunda desember á 
Græna hattinum og hins vegar 13. 
desember á Hard Rock.

Opeth er 30 ára gömul hljómsveit 
og þekkt í þungarokkssenunni. 
Flestir tónleikarnir voru með 1.500-
3.000 áhorfendur en alls spiluðu 
þeir saman á 16 tónleikum víðs 
vegar um Evrópu. „Tónleikastað-
irnir voru af fínustu sort. L´Olympia 
til dæmis í París þar sem Jimmy 
Hendrix brenndi gítar. Bítlarnir 
spiluðu þar einnig og okkur fannst 
mikill heiður að spila þar. Konung-
lega leikhúsið í Kaupmannahöfn og 
Palladium í London, einir fínustu 
staðir borganna,“ segir Óskar en 
alls hefur hljómsveitin spilað á um 
80 tónleikum á árinu. 

Óskar seg ir að söng varinn 
Mikael Åkerfeldt sé gríðarlegur 
tónlistarspekingur og eigi yfir níu 
þúsund vínylplötur. „Hann er mjög 
skemmtilegur og við náðum vel 
saman. Hann fór strax að tala um 
íslenska tónlist og fannst Óðmenn 
frábærir, Trúbrot, Tatarar, Náttúra 
og Pelican svo nokkrir séu nefndir. 
Ég náði þó að fræða hann um Þursa-
flokkinn og við hlustuðum á Þursa-
flokkinn með þeim á túrnum, sem 
var helvíti skemmtilegt. Ég er alveg 
nörd í tónlist en hann er enn meiri 
og við smullum saman. Við förum 
með þeim á annan túr um Skand-
inavíu í janúar.“

Opeth hefur verið til lengi og 
spilar framsækið rokk. Það er ein-
stakt að hlusta á hljómsveitina spila 
og samspilið hefur lengi vakið eftir-
tekt. 

Óskar segir að hann hafi alveg 
verið aðdáandi fyrir en fyrir hina 
hljómsveitarmeðlimi The Vin-
tage Caravan hafi þessi túr verið 

 Ævintýrið um Evrópu með Opeth

Hljómsveitirnar baksviðs fyrir tónleika en alls héldu böndin 16 tónleika víðsvegar um Evrópu í mörgum af fallegustu tónleikasölum álfunnar.

Á flestum tónleikum á túrnum voru 1.500-3.000 áhorfendur. 

„Við erum í fanta spilaformi eftir þennan túr og getum 
eiginlega ekki beðið eftir að spila fyrir framan okkar 
fólk,“ segir Óskar Logi söngvari The Vintage Caravan en 
hljómsveitin heldur tvenna tónleika hér á landi, þann 7. 
desember á Græna hattinum og þann 13. á Hard Rock. 

Alexander, Stefán og Óskar spiluðu í nokkrum stórkost-
legum tónleikasölum og leikhúsum á túrnum. Alexander 
og Stefán hafa verið aðdáendur Opeth frá barnæsku. 

Óðmenn, Trúbrot, Tatarar, Náttúra og Pelican og svo 
auðvitað Þursaflokkurinn komu við sögu í þessum túr 
sem er stórmerkilegt fyrir margar sakir. 

Strákarnir í The 
Vintage Caravan 
eru nýkomnir heim 
eftir tónleikatúr 
með sænsku hljóm
sveitinni Opeth þar 
sem íslensk tónlist 
kom við sögu í rút
unni á milli borga. 
The Vintage Cara
van heldur tón
leika annars vegar 
sjöunda desember 
á Græna hattinum 
og hins vegar þrett
ánda desember á 
Hard Rock.

draumur í dós. „Ég kynntist þeirra 
tónlist fyrir svolítið löngu á ein-
hverju ættarmóti og varð hrifinn en 
ég fór aðra leið í hlutunum. Svo fóru 
þeir að skipta yfir í aðra stefnu og þá 
kom ég aftur inn. Strákarnir, bæði 
Alexander og Stefán hafa þó verið 
miklir aðdáendur og Opeth er einn 
þeirra helsti innblástur. Þannig að 
þetta var sérstaklega gaman fyrir 
þá. Við vorum allir í skýjunum en 
þeir voru yfir sig hrifnir því þeir 
hafa verið aðdáendur síðan þeir 
voru krakkar.“ – bb
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21. - 22. DESEMBER Í HÖRPU

Miðasala fer fram á harpa.is/jolagestir. Nánar á senalive.is/jolagestir

AuÐur · Birgitta Haukdal · FriÐrik Ómar · GDRN
Gissur Páll · Jón Jónsson · Svala · Þóra Einarsdóttir

ÁSAMT SIGURVEGARA JÓLASTJÖRNUNNAR 2019

STÓRSVEIT JÓLAGESTA SKIPUÐ LANDSLIÐI HLJÓÐFÆRALEIKARA · STRENGJASVEIT JÓLAGESTA
KARLAKÓR INN ÞRESTIR · REYKJAVÍK GOSPEL COMPANY · BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA

L I V E

Nú stendur yfir list-
sýning í listagall-
eríinu K ling og 
Bang, en að henni 
standa þau Mel-
anie Ubaldo, Dýr-

finna Benita og Darren Mark. Þau 
eiga öll það sameiginlegt að eiga 
filippseyskar rætur, en í sýningunni 
skoða þau menningu landins og 
deila með gestum.

Buðu upp á filippseyskan mat
„Titillinn á sýningunni er Lucky 
me? en það er tilvísun í vinsælar 
pakkanúðlur á Filippseyjum. Við 
erum öll þaðan. Við erum íslensk 
en með filippseyskan uppruna. Við 
Darren fluttum hingað mjög ung en 
Dýrfinna fæddist á Íslandi,“ segir 
Melanie.

Hún segir sýninguna hafa frekar 
jákvæðan undirtón, að þau séu að 
nýta tækifærið til að deila sinni 
menningu og arf leifð með okkur 
Íslendingum.

„Þetta er nostalgísk túlkun á 
filippseyskri menningu frá okkar 
sjónarhorni. Okkar upplifun er 
öðruvísi en foreldra okkar, en 
sýningin er þó tileinkuð þeim en 
líka öðrum filippseyskum inn-
f lytjendum hér á landi. Þetta eru 
alls konar verk, myndbandsverk, 
gjörningar og innsetningar. Á 
laugardaginn, á opnuninni, spil-
uðu til dæmis bræður mínir og 
vinir hans körfubolta, en hann 
er mög vinsæll á Filippseyjum. 
Bróðir hennar Dýrfinnu boxaði, 
en það er líka mjög stórt þar 
austur frá og svo vorum við nátt-
úrulega með filippseyskan mat,“ 
segir Melanie.

Foreldrar þremenninganna sáu 
um eldamennskuna og féll hún 

gífurlega vel í kramið hjá gestunum.
„Það var mjög sætt. Við buðum 

til dæmis upp á hrísgrjónarétt sem 
er vafinn inn í bananalauf, það er 

f lókið og mikil vinna að gera þann-
ig. Tekur margar klukkustundir að 
búa þannig til.“

Karokí nánast trúarbrögð
Melanie segir að það hafi verið mjög 
vel mætt á sýninguna.

„Það myndaðist bara mjög góð 
stemning, sérstaklega í kringum 
matinn. Þá verður þetta ekki alveg 
jafn þvingað. Okkar pæling sem 
listamennirnir þrír var að taka 
yfir Kling og Bang og bjóða öðrum 

í okkar rými. Við erum að bjóða 
gestum að vera partur af því.“

Hún segir Filippseyinga taka 
karókímenningu mjög alvarlega, 

og því settu þau upp altari sem á var 
varpað karókíi.

„Textinn fór yfir altarið. Þar 
myndaðist góð stemning og fólk 
var farið að syngja með. Karókí er 
alveg rosalega stór partur af menn-
ingunni. Fólk tekur því svo alvar-
lega að það er nánast eins og trúar-
brögð. Við vildum endilega að fólk 
tæki lag,“ segir Melanie.

Sýningin er í Kling og Bang, 
Grandagarði 20, og stendur yfir til 
12. janúar.  steingerdur@frettabladid.is

Deila filippseyskri 
menningararfleifð 

sinni með list
Listafólkið Melanie, Dýrfinna og Darren 

opnuðu nú um helgina sýninguna Lucky me? 
í Kling og Bang galleríi úti á Granda. Þar kynntu 
þau filippseyska menningu fyrir sýningargest-

um en þau eiga rætur á Filippseyjum. 

Listafólkið Darren Mark, Melani Ubaldo og Dýrfinna Benita standa fyrir sýningunni, en þau eiga öll rætur að rekja til Filippseyja. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

Sýnining stendur til tólfta janúar. Nafn sýningarinnar er tilvísun í vinsælar pakkanúðlur 
sem fást á Filippseyjum. MYND/SNÆDÍS MALMQUIST

OKKAR UPPLIFUN ER 
ÖÐRUVÍSI EN FOR-

ELDRA OKKAR, EN SÝNINGIN 
VAR ÞÓ TILEINKUÐ ÞEIM EN 
LÍKA ÖÐRUM FILIPPSEYSKUM 
INNFLYTJENDUM HÉR Á LANDI.

KARÓKÍ ER ALVEG 
ROSALEGA STÓR 

PARTUR AF MENNINGUNNI. 
FÓLK TEKUR ÞVÍ SVO ALVAR-
LEGA AÐ ÞAÐ ER NÁNAST EINS 
OG TRÚARBRÖGÐ.
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Komdu út að hlaupa!

Nýtt sex vikna grunnnámskeið í náttúruhlaupum 

hefst 4. janúar 2020. Námskeiðið hentar öllum.

Í janúar hefst einnig þriggja mánaða ultra námskeið undir 

stjórn Elísabetar Margeirsdóttur. Aðeins fyrir vana hlaupara.

Nánari upplýsingar á natturuhlaup.is

Kynningarkvöld í verslun 66°Norður 
Faxafeni, 2. desember kl. 20:00

66north.is

Staðarfell Neoshell jakki®

Vatnsheldur jakki með frábæra 
öndunareiginleika.

35.000 kr.

Létt og hlýtt vesti sem hentar vel  
sem einangrun á köldum dögum.

26.000 kr.

Aðsniðinn langerma bolur sem andar 
einstaklega vel, léttur og þornar fljótt. 

13.000 kr.

Grettir hálfrenndur bolurVatnajökull einangrað vesti
Polartec® Power Dry®PrimaLoft® Gold



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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Ódýrt fyrir alla

Ódýrt 
fyrir 
alla

Þú mátt ekki missa af þessu!

Auðvelt að versla á byko.is

SVARTUR
FÖSTUDAGUR
líka á mánudegi!

30%
afsláttur

Jólaseríur og jólaskraut • Lemax 
Matar- og kaffistell • Glös • Luktir 
& kósývara • Búsáhöld • Pottar & 
pönnur • Leikföng • Barnabílstólar 
Mottur & dreglar • Föndurvörur 
Járnhillur • Háþrýstidælur • Allur 
Dovre Ullarnærfatnaður

25%
afsláttur

Gæludýrafóður • Harðparket • Baðinnréttingar 
Skil rafmagnsverkfæri • Blá Bosch verkfærasett 
Allar Cat vörur • Bílafylgihlutir • Bílahreinsivörur

Valin BOSCH,  
Einhell og Ryobi 

 rafmagnsverkfæri

25-40%
afsláttur

Valdar Snickers 
vörur

25-70%
afsláttur

Fríar 
lita- 

prufurMálning

20%
afsláttur

...og margt margt fleira
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Skráðu þig á facebook 
viðburðinn okkar og 
þú gætir unnið svarta 
KitchenAid hrærivél  
að verðmæti 79.995.
Vinningshafi dreginn  
út í dag mánudag.

Viltu  
vinna? O

P
IÐ 24 

TÍMA Í  
VEFVERSLUN

Báðar voru um áttrætt þegar 
við heilsuðum upp á þær á 
stofugangi. Þær höfðu gengist 

undir sömu aðgerð og deildu 
herbergi. Sú sem lá nær dyrunum 
muldraði eitthvað og kvaðst ekki 
geta farið heim. Líkamlega var hún 
fær um að sjá um sig sjálf en henni 
leið augljóslega illa. Sú sem lá við 
gluggann var komin á ról og þakk-
aði glaðlynd fyrir góða þjónustu. 
Hún hafði verið blind frá barnæsku 
en hlakkaði til að komast heim.

Setjum okkur í spor kvennanna. 
Ef þú þyrftir að velja, hvort hlut-
skiptið yrði fyrir valinu?

Fyrir mér er andleg heilsa gáttin 
að tilverunni, því maður getur auð-
veldlega gengið í gegnum lífið án 
þess að hafa raunverulega lifað.

Undanfarin ár hafa orðið miklar 
framfarir í skilningi og meðferð á 
andlegri vanlíðan. Við sem sam-
félag getum samt gert betur til að 
hlúa að andlegri heilsu.

Andleg heilsa lendir oft neðar-
lega á forgangslista í heilbrigðis-
þjónustu. Þetta er umhugsunarvert 
þegar tölur (frá Bandaríkjunum) 
sýna að streitutengdir sjúk-
dómar eru í þriðja sæti yfir hæstu 
útgjaldaliði í heilbrigðisþjónustu, 
á eftir krabbameinum og hjarta-
sjúkdómum – sem hafa reyndar 
talsverða tenginu við streitu. Auk 
þess er áætlað að 60-90% af tíma 
heimilislæknis sé varið í að eiga 
við streitutengd vandamál, t.d. 
bakverki, höfuðverki, svefnleysi, 
bakflæði og meltingartruflanir.

Værum við ekki betur sett ef 
hvert mannsbarn hefði aðgang að 
sálfræðingi, líkt og heimilislækni? 
Ef marka má tölurnar að ofan þá 
eru ansi mörg okkar sem þyrftum 
á einum sála í símaskránni að 
halda, sem getur hjálpað þegar 
persónulega batteríið er að tæmast 
og manni tekst ekki að hlaða það 
sjálfur.

Til að öðlast lífsgleði blindu 
konunnar.

Blinda konan


