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Fréttablaðið í dag

KRAFTLYFTINGAR Júlían J.K. Jóhanns-
son gerði sér lítið fyrir og tvíbætti 
heimsmetið í réttstöðulyftu í +120 
kg flokki á HM í kraftlyftingum með 
búnaði um helgina. 
Júlían lyfti fyrst 398 kg og svo 405 kg 
sem er nú heimsmetið í greininni. 
Hann stefnir hátt.

„Núna er bara að 
halda áfram. Mín 
n æ st u  m a r k m i ð 
eru að bæta þetta 
h e i m s m e t  e n n 
frekar og komast 
á pall í saman-
lögðu; verða 
h e i m s -
meistari,“ 
segir Júlí-
an. – iþs /  
sjá síðu 12

Tvíbætti 
heimsmetið

Halldór

Emmanuel Macron Frakklandsforseti og Angela Merkel Þýskalandskanslari voru meðal þjóðarleiðtoga sem tóku þátt í 
minningarathöfn í París í gær. Þá voru liðin 100 ár frá lokum fyrri heimsstyrjaldar. Sjá síður 4 og 16. NORDICPHOTOS/GETTY

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

ALÞINGI Samstaða er meðal flokka 
á þingi um það að fjölga aðstoðar-
mönnum þingflokka en ekki er sam-
komulag um í hvaða röð þeim skuli 
úthlutað. Þingflokksformenn munu 
funda um málið í dag og er stefnt að 
því að ljúka málinu áður en umræð-
ur um fjárlög fara á fullt á ný.

Núverandi tillögur gera ráð fyrir 
því að sautján aðstoðarmenn deilist 
niður á þingflokkana í samræmi 
við þingstyrk þeirra en að auki fái 

hver flokkur ritara. Þingflokkar  geta 
áfram ráðið sér aðstoðarmenn á 
eigin kostnað. Forsætisnefnd sam-
þykkti fyrirhugaða fjölgun í sumar 
en með henni er stefnt að því að efla 
Alþingi.

Formenn þingflokka hafa undan-
farið rætt hvernig skuli standa að 
úthlutun þeirra aðstoðarmanna 
sem til stendur að bæta við. Stefnt er 
að því að aðstoðarmönnum fjölgi í 
þrepum þannig að hluti bætist við 

nú um áramótin og síðan á ný þegar 
árin 2020 og 2021 ganga í garð. 

„Ef farið væri eftir venjulegri hlut-
fallsskiptingu strax í upphafi myndu 
stærstu flokkarnir fyrst fá aðstoðina 
sem er í boði. Það er ekki réttlætan-
legt. Tillagan er sú að í upphafi fengju 
allir einn og síðan yrði úthlutað eftir 
þingstyrk,“ segir Jón Þór Ólafsson, 
þingmaður Pírata.

„Það eru alls konar sjónarmið uppi 
en engin endanleg niðurstaða liggur 

fyrir,“ segir Birgir Ármannsson, þing-
flokksformaður Sjálfstæðisflokksins. 
Aðspurður um hvaða áhrif  fjölgunin 
gæti haft á komandi kjarasamninga-
viðræður segir Birgir að hann sjái 
hana ekki sem áhrifaþátt . Tiltölulega 
breið sátt sé um málið á þingi.

Í fjárlagafrumvarpi ársins 2019 
er gert ráð fyrir að fjárheimildir til 
Alþingis verði auknar um rúmar 120 
milljónir til að auka aðstoð við þing-
flokka og þingmenn.  – jóe  

Úthlutun sautján aðstoðarmanna rædd
Aðstoðarmönnum þingflokka mun fjölga um sautján en óvíst er í hvaða skrefum það verður gert. Þingflokkar munu áfram geta ráðið 
aukaaðstoð á eigin kostnað. Ekki samstaða um hvort stærri flokkar fái aðstoðarmenn fyrst eða hvort allir skuli fá jafn marga í upphafi.

Ef farið væri eftir 

venjulegri hlutfalls-

skiptingu strax í upphafi 

myndu stærstu flokkarnir 

fyrst fá aðstoðina sem er í 

boði.

Jón Þór Ólafsson, þingmaður Pírata



Veður

Norðaustan 10-18 um landið norð-
vestanvert, en mun hægari vindur 
í öðrum landshlutum. Rigning eða 
slydda með köflum norðan til.
Hiti 1 til 8 stig í dag, SJÁ SÍÐU 18

Veður Forsetinn og listamaðurinn

Vinafagnaður var þegar Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, heimsótti Erró á vinnustofu listamannsins í París á laugardaginn. Með heimboðinu 
endurgalt Erró kvöldverðarboð Guðna á Bessastöðum nýverið. Eftir að hafa sýnt forsetanum vinnustofuna bauð Erró honum ásamt forsetaritara 
og sendiherra Íslands í Frakklandi í hádegisverð á veitingastað sem hann sækir reglulega. Fór afar vel á með forseta og Erró og ræddu þeir margt. 

LED LAMPAR
Rafvirkjar

Jóhann Ólafsson & Co 533 1900 | olafsson.is

UMHVERFISMÁL „Mengunartilvik í 
Kópavogslæk hafa verið alltof tíð 
og hafa stundum leitt til fiskidauða 
en ávallt truflað eða raskað fugla-
lífi og verið fólki til mikils ama,“ 
segir í bréfi heilbrigðiseftirlits 
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis 
til Málningar hf. vegna málningar 
sem hellt var í niðurfall á lóð fyrir-
tækisins.

Fram kemur í bréfinu að 19. októ-
ber síðastliðinn hafi heilbrigðis-
eftirlitinu borist athugasemd frá 
fólki sem átti leið um Kópavogsdal. 
Lækurinn frá brúnni á Digranesi 
og niður eftir hafi verið hvítur og 
greinilegt að mengandi efni hefði 
borist í hann. Heilbrigðisfulltrúi 
hafi farið strax á vettvang og stað-
fest að kvörtunin væri á rökum reist.

„Greinilegt var að í lækinn barst 
hvítt málningarmettað vatn úr 
drenvatnslögn fyrir ofan brúna á 
Digranesvegi, nálægt innkeyrslu,“ 
segir í bréfinu til Málningar sem 
skrifað er af heilbrigðisfulltrúanum. 
Hann hafi talið líklegt að um væri 
að ræða vatnsmálningu sem losuð 
hefði verið í drenkerfi bæjarins.

„Því miður er þetta ekki í fyrsta 
skipti sem mengandi efni hafa 
komið úr þessu röri,“ segir í bréfinu. 
Vitað hafi verið að drenlögnin þjóni 
ekki síst atvinnusvæðinu í kringum 
Dalveg og upptakanna hafi verið 
leitað þar.

„Sú leit skilaði loks árangri þegar 
komið var inn á lóð Málningar hf. 
að Dalvegi 18. Þar mátti sjá merki 
þess, í kring um niðurfall á lóð, 
að þrif hafi átt sér stað. Farið var í 
fyrirtækið og rætt við starfsmenn 
sem gengust greiðlega við því að 
einn starfsmaður hafi verið að þrífa 

málningu eftir óhapp við flutning,“ 
segir í bréfinu.

H e i l b r i g ð i s e f t i r l i t i ð  s e g i r 
málið  alvarlegt.  Kópavogslækur 
renni um viðkvæmt og vinsælt úti-
vistarsvæði áður en hann opnist út 
á Kópavogsleirur sem njóti hverfis-
verndar.

„Eftirlitið telur það verklag sem 
viðhaft var hjá Málningu hf. þann 
19. október síðastliðinn ámælis-
vert,“ segir í bréfi heilbrigðiseftir-
litsins.

„Þetta voru mannleg mistök,“ 
segir Gísli Guðmundsson, efnaverk-
fræðingur hjá Málningu. Óhapp 
hafi orðið þannig að bíll hafi þurft 
að snögghemla og tuttugu lítrar 
af  málningu farið niður. Aðeins 
einum til tveimur lítrum sem hafi 
orðið eftir við þrif á bílnum hafi 
verið skolað í niðurfallið í stað þess 
að fara með bílinn á þar til gert 
svæði.

Gísli bendir á að málningin hafi 
verið vatnsþynnanleg. „Það varð 
því enginn skaði af þessu þótt þarna 
hafi orðið veruleg sjónmengun um 
tíma,“ segir hann og undirstrikar að 
þetta hafi verið í fyrsta skipti sem 
slíkt gerist hjá Málningu. „Okkur 
finnst þetta mjög, mjög leiðinlegt 
og munum biðjast afsökunar. Þetta 
mun ekki gerast aftur.“ 
gar@frettabladid.is

Litarmengunin var frá 
Málningu hf. á Dalvegi
Heilbrigðisfulltrúi fann upptök mengunar í Kópavogslæk 19. október. Málning 
fór í niðurfall á lóð Málningar hf. Ámælisvert segir heilbrigðiseftirlitið. Mannleg 
mistök sem ekki gerast aftur, segir yfirmaður hjá fyrirtækinu og biðst afsökunar.

Farmur gekk til í flutningabíll á lóð Málningar hf. á Dalvegi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Það varð því enginn 

skaði af þessu þótt 

þarna hafi orðið veruleg 

sjónmengun um tíma.

Gísli Guðmundsson, efnaverkfræð-
ingur hjá Málningu

FÓLK Talið er að lík tveggja íslenskra 
manna, sem hurfu á göngu í 
Himalajafjöllunum fyrir þrjátíu 
árum, séu fundin.

Þorsteinn Guðjónsson og Kristinn 
Rúnarsson hurfu á fjallinu Pumo Ri 
í október árið 1988. Leit bar engan 
árangur en nú þrjátíu árum síðar 
kveðst bandarískur fjallgöngumað-
ur hafa fundið lík Íslendinganna. 
Aðstandendur fréttu af líkfundinum 
á föstudaginn

Fjallið Pumo Ri er í norðaustur-
hluta Nepal, nokkra kílómetra frá 
Everest. Þeir Þorsteinn og Kristinn 
lögðu upp í gönguna ásamt tveimur 
öðrum, þeim Jóni Geirssyni og 
Stephen Aisthorpe. Hinir síðar-
nefndu þurftu frá að hverfa vegna 
veikinda og Þorsteinn og Kristinn 
héldu tveir af stað í átt að toppn-
um. Ekkert spurðist síðan til þeirra.

Elín Sigurveig Sigurðardóttir hjá 
Íslenskum fjallaleiðsögumönn-
um  segir bandarískan fjallgöngu-
mann hafa haft samband. Hann 
hafi skoðað  skilríki á mönnunum 
og fundið út að þeir væru íslenskir.

Miðað við frásagnir annarra fjalla-
manna fyrir þrjátíu árum er talið að 
Þorsteinn og Kristinn hafi náð á topp 
Pumo Ri og farist á bakaleiðinni. Þeir 
voru 27 ára og áttu báðir unnustur. 
Unnusta Kristins var barnshafandi.  
Ítarlegar er fjallað um málið á 
frettabladid.is. – bsp

Kristinn og 
Þorsteinn eru 
fundnir

Þorsteinn  
Guðjónsson.

Kristinn  
Rúnarsson.

DÓMSMÁL Lögmaður Samherja segir 
rangt sem sagði í frétt RÚV að niður-
felling sérstaks saksóknara á kæru 
Seðlabankans hefði byggt á því að 
skort hefði á samþykki ráðherra á 
reglum bankans um gjaldeyrismál. 
Skýrt væri að ekki væri bara forminu 
áfátt í málsmeðferð bankans.

Þá gerir lögmaðurinn í yfirlýsingu 
athugasemd við að Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra hefði sagt 
að seðlabankastjóri hafi ekki haft 
ásetning um brot.

„Endurteknar ávirðingar Seðla-
banka Íslands á hendur félögum í 
samstæðu Samherja hf. og helstu 
fyrirsvarsmanna þeirra sættu efnis-
legri rannsókn af hálfu embættis sér-
staks saksóknara, sem meðal annars 
komst að þeirri niðurstöðu að Sam-
herji hf. hefði gætt þess af kostgæfni 
að senda heim erlendan gjaldeyri 
sem var endurgjald félagsins vegna 
sölu á vöru og þjónustu.“ – gar

Samherji segir 
rangt sagt frá
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Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570-5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460-4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480-8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420-6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540-4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440-8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440-8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481-1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456-4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455-4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464-1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470-5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421-6901

  
Sértilboð á smurþjónustu 1.–16. nóvember hjá viðurkenndum þjónustuaðilum 
Toyota um allt land

Engin vandamál – bara lausnir

*Afsláttur af vörum gildir eingöngu með vinnusölu.
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Sértilboð á olíum, olíusíum, loftsíum, frjókornasíum, bensín- og hráolíusíum, þurrkublöðum, 
þurrkugúmmíi, ljósaperum, rúðuvökva, frostlegi og vinnusölu.*



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

ÁRA5ÁBYRGÐ

TAKMARKAÐ MAGN BÍLA Í BOÐI.

STAÐALBÚNAÐUR: 120 HÖ, LOFTKÆLING, BAKKMYNDAVÉL, 
BLUETOOTH, SNERTISKJÁR, HITI Í SÆTUM OG SPEGLUM, 

16” ÁLFELGUR, AKSTURSTÖLVA  O.FL.

FIAT TIPO EASY HATCHBACK 
TILBOÐSVERÐ FRÁ 2.390.000 KR.

LISTAVERÐ FRÁ 3.090.000 KR.

FIAT TIPO EASY STATION
TILBOÐSVERÐ FRÁ 2.590.000 KR.

LISTAVERÐ FRÁ 3.290.000 KR.

UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS  ISBAND@ISBAND.IS  OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16

TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN OG 
GLÆSILEGAN FIAT TIPO 

MEÐ 5 ÁRA ÁBYRGÐ

NOREGUR Sænski blaðamaðurinn og 
rithöfundurinn Mikael Frödin var 
fyrir helgi dæmdur til greiðslu sektar 
í undirrétti í Alta-héraði Noregs fyrir 
brot gegn fiskeldislöggjöf landsins. 
Frödin hafði fangað og myndað fisk 
í laxeldiskví í sjó í Alta.

Frödin fór í sjókvína vopnaður 
myndavél í júlí í fyrra. Þar festi hann 
á filmu ástand fisksins í eldiskvínni 
en þær myndir sýndu meðal annars 

fiska sem voru illa leiknir af laxalús. 
Myndefnið var síðar notað í heim-
ildarmynd um efnið.

Fyrir dómi viðurkenndi Frödin 
háttsemina en krafðist sýknu á 
grundvelli neyðarréttarsjónarmiða. 
Sagði hann að gjörðir sínar hefðu 
miðað að því að bjarga norska villi-
laxinum en Frödin er í hópi þeirra 
sem telja að honum stafi mikil hætta 
af eldislaxi.

Dómari málsins tók ekki undir 
þau sjónarmið. Taldi hann hátt-
semina eiga lítið skylt við neyðarrétt 
heldur væri um að ræða „PR brellu“ 
í tengslum við þá pólitísku umræðu 
sem á sér stað í Noregi þessi dægrin. 
Gerði hann honum sekt að upphæð 
12 þúsund norskar krónur, andvirði 
tæpra 175 þúsund íslenskra króna, 
en 24 daga fangelsisvist kemur í stað 
sektarinnar verði hún ekki greidd.

Sænskur blaðamaður sektaður fyrir að sniglast í sjókvíaeldi

Illa farinn lax var í kvíum sem mynd-
aðar voru í Alta. MYND/MIKAEL FRÖDIN

„Ég tel ekki að ég eigi að hljóta 
refsingu fyrir þetta því það var skylda 
mín sem blaðamaður að upplýsa 
almenning um alvöru málsins. […] Ef 
lögin segja að við megum ekki skoða 
þetta með eigin augum, þá verðum 
við að treysta á að fyrirtækin sendi frá 
sér réttar upplýsingar. Nú þegar við 
vitum hvernig staðan er í raun, vitum 
við að frásagnir þeirra stand ast ekki,“ 
segir Frödin í yfirlýsingu. – jóe

PARÍS „Þessi minningarathöfn var 
mjög hjartnæm og alvöruþrungin,“ 
segir Guðni Th. Jóhannesson, for-
seti Íslands, en hann tók í gær þátt 
í athöfn í París þar sem þess var 
minnst að hundrað ár voru liðin frá 
lokum fyrri heimsstyrjaldarinnar.

„Macron var auðvitað í aðalhlut-
verki hérna sem gestgjafi og flutti 
ræður um mikilvægi þess að læra af 
þeim hildarleik sem fyrri heimsstyrj-
öldin var og minnti þar meðal ann-
ars á nauðsyn þess að gjalda varhug 
við öfgum þjóðernishyggju.“

Guðni segir mikið til í þeim orðum 
Macron að gera þurfi skýran greinar-
mun á heilbrigðri og jákvæðri ætt-
jarðarást og hins vegar þjóðrembu, 
öfgum, fordómum og illsku. 

Forsetinn tók svo ásamt þjóðar-
leiðtogum hátt í hundrað ríkja þátt 
í friðarráðstefnu sem hófst síðar um 
daginn. 

„Það voru auðvitað forréttindi 
að fá að njóta þessa viðburðar en 
mestu skiptir að okkur sem nú erum 
uppi festist í minni hversu skelfilegt 
stríðið var. Til þess var nú leikurinn 
gerður.“ 

Á ráðstefnunni tók Guðni þátt í 
pallborði ásamt forsetum Finnlands, 
Króatíu og Slóveníu þar sem áskor-
anir framtíðar voru ræddar. – sar

Alvöruþrungin 
athöfn í París

Guðni Th.  
Jóhannesson, 
forseti Íslands.
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STJÓRNSÝSLA „Við erum með mjög 
sterkt mál í höndunum,“ segir Arnar 
Sigurðarson, framkvæmdastjóri 
BRP-umboðs Ellingsen, um deilu 
innflutningsfyrirtækja og tollstjóra 
um vörugjöld á ökutæki sem fyrir-
tækin skilgreina sem dráttarvélar en 
tollurinn ekki.

Fréttablaðið sagði 1. nóvember 
frá viðskiptum Kristjáns Kjartans-
sonar í Eyjafirði og tollstjóra vegna 
kaupa Kristjáns á léttdráttarvél að 
utan. Kristján á að greiða 30 pró-
sent vörugjald sem hann telur ekki 
fót fyrir.

Arnar segir að með reglugerðar-
breytingum hjá Evrópusambandinu 
fyrir tæpum þremur árum hafi verið 
víkkaður út ramminn fyrir tæki sem 
flokkist sem dráttarvélar.

„Framleiðendur fóru þá að fram-
leiða útgáfur af fjórhjólum, sex-
hjólum og buggy-bílum sem eru 
léttdráttarvélar. Fyrir óreynda hafa 
þessi tæki ytri ásýnd fjórhjóls eða 
sexhjóls en eiginleikarnir eru allt 
aðrir. Þetta eru tæki sem eru með 
takmarkaðan hámarkshraða, eru 
allt öðru vísi uppbyggð, miklu dýr-
ari í framleiðslu og hafa margfalda 
dráttargetu á við venjulegt fjórhjól,“ 
útskýrir Arnar.

Eftir breytinguna hófu langflest-
ir innflutningsaðilar að sögn Arnars 
að flytja inn þessi tæki sem dráttar-
vélar í ársbyrjun 2016. „Það var gert 
í sama vörugjaldaflokki og sama 
tollnúmeri eins og er gert alls staðar 
annars staðar í Evrópu. Samgöngu-
stofa úrskurðar í hvaða flokk hjólin 
fara í og þau eru öll skráð sem létt-
dráttarvélar,“ segir hann.

Tollstjóri gerði hins vegar athuga-
semdir. „Þeir taka bara geðþótta-
ákvörðun hjá embætti tollstjóra 
haustið 2017 og færa vörugjöldin 
upp í 30 prósent og leggja endurá-
lagningu á alla innflutningsaðila 
auk þess að sekta sem nam 50 pró-
sentum ofan á vörugjöldin. Þetta 
voru upphæðir sem námu hundr-

uðum milljóna,“ segir Arnar. Þetta 
hafi knésett sum minni fyrirtækin 
og algert hrun hafi orði í sölu.

Ákvörðun tollstjóra var kærð til 
yfirskattanefndar. Arnar kveðst 
bjartsýnn.

„Það eru að minnsta kosti þrír 
fordæmisgefandi dómar sem hafa 
fallið í Evrópu. Alls staðar annars 

staðar í heiminum bera þessi tæki 
núll prósent. Ísland er eina landið í 
heiminum sem er ekki að gera þetta 
svona.“

Meðal annars er tekist á um hvort 
styðjast eigi við skráningu Sam-
göngustofu á dráttargetu tækjanna 
sem byggir á svokölluðu CoC-vott-
orði eða upplýsingar framleiðenda 
sem segja dráttargetuna meiri.

Í umsögn til yfirskattanefndar 
áréttar tollstjóri að við tollflokkun 
sé embættið bundið af íslenskum 
lögum og skýringum og leiðbein-
ingum alþjóðlegu tollasamtakanna 
WCO. Embættið leiti einnig að áliti 
og upplýsingum frá öðrum ríkjum 
og frá ESB varðandi tollskrárnúmer.

„Aftur á móti telur embættið sig 
hvorki bundið af skýringarbókum 
ESB né bindandi álitum ESB enda 
eru tolla- og skattamál ekki hluti af 
EES-samkomulaginu, jafnvel þótt 

slík lögskýringargögn ESB geti í 
einhverjum tilfellum verið notuð 
til stuðnings ákveðnum sjónar-
miðum,“ segir í umsögninni.

Tollstjóri segir eðlilegasta mæli-
kvarðann á dráttargetuna vera 
skráningu Samgöngustofu. Sam-
kvæmt henni sé langt frá því að 
dráttargeta ökutækjanna sem deilt 
er um sé að minnsta kosti tvöföld 
þyngd tækjanna. Þau geti því ekki 
flokkast sem dráttarvélar.

„Ef fallist er á þá afstöðu tollstjóra, 
að aðeins eigi að líta til upplýsinga í 
CoC-vottorði við mat á dráttargetu, 
virðist ljóst að ekki einu sinni hefð-
bundin Massey Ferguson dráttarvél 
getur talist dráttarvél. Þarf vart að 
hafa um þetta frekari orð,“ segir í 
bréfi sem lögmaðurinn Víðir Smári 
Petersen sendi fyrir hönd kær-
anda til yfirskattanefndar.
gar@frettabladid.is

Vilja hundruð milljóna til baka
Framkvæmdastjóri hjá Ellingsen telur innflutningsfyrirtæki með sterka stöðu gegn tollstjóra í máli fyrir 
yfirskattanefnd. Tollstjóri segir tollamál ekki inni í EES og hann því ekki bundinn bindandi álitum ESB.

Arnar Sigurðarson segir tollstjóra beita öðrum viðmiðunum en gert sé í öllum öðrum löndum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ef fallist er á þá 

afstöðu tollstjóra, að 

aðeins eigi að líta til upp-

lýsinga í CoC-vottorði við 

mat á dráttargetu, virðist 

ljóst að ekki einu sinni 

hefðbundin Massey Fergu-

son dráttarvél getur talist 

dráttarvél.

Víðir Smári Petersen lögmaður 
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SPORTJEPPI
SPARNEYTINN RENAULT KADJAR

RENAULT KADJAR ZEN
Sjálfskiptur, dísil. Verð frá: 4.090.000 kr.

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

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

VEGLEGUR VETRARPAKKI

Verðmæti allt að 300.000 KR.

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

Gæða vetrardekk · Vönduð gúmmímotta í skott

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



Gotti gerir 
nestið betra

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi

Falleg 3. herb. neðri hæð í þríbýli með bílskúr og sérinngangi. Í íbúðinni eru 2 svefn-
herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús, borðstofa og stofa. Góðar suðursvalir.
Bílskúr upphitaður. Heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning. V. 4 .9 m.

Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.

s. 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Fögnuðu 100 ára fullveldisafmæli Póllands með hlaupi

Fullveldisafmæli  Pólverjar á Íslandi hittust við Hörpu í gær til að fagna 100 ára afmæli fullveldis landsins en þá fór Pólska fullveldishlaupið fram. 
Pólland varð aftur sjálfstætt ríki eftir lok fyrri heimsstyrjaldarinnar en landið hafði verið undir erlendum yfirráðum í 123 ár. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

REYKJAVÍKURBORG Jón Gnarr, fyrr-
verandi borgarstjóri Reykjavíkur, 
segir listaverkið sem hann fékk að 
gjöf frá breska götulistamanninum 
Banksy ekki vera neitt merkilegt og 
aðeins vera tíu Bandaríkjadala virði.

Fréttablaðið sagði frá því á laug-
ardag að Jón hefði fengið verk að 
gjöf frá Banks sem sett hafi það sem 
skilyrði fyrir gjöfinni að myndin 
væri á borgarstjóraskrifstof-
unni. Spurt hefur verið hvort verk-
ið væri í raun eign borgarinnar og 
hvort Jón hafi ekki átt að greiða 
skatt af  svo verðmætri gjöf; and-
virðið gæti hlaupið á milljónum 
króna.

„Þetta er ekki orginal verk eftir 
Banksy heldur eftirprentun. Hún 
er ekki einu sinni merkt listamann-
inum. Þetta er í rauninni bara plagg-
at,“ segir Jón í færslu á Facebook í 
gær. „Það er hægt að kaupa svona 
á netinu fyrir smápeninga,“ bætir 
hann við og lætur fylgja með hlekk 
á sölusíðuna Amazon, þar sem hægt 
er að kaupa plakat af verkinu á tæpa 
10 Bandaríkjadali, að jafnvirði 1.200 
króna. – gar

Bara tíu dollara 
Banksy-plakat

BANDARÍKIN Í það minnsta 25 hafa 
farist og fjölda er saknað vegna 
skógar elda sem logað hafa í Kali-
forníuríki Bandaríkjanna frá því því 
á fimmtudag. Meira en kvartmilljón 
manna hefur þurft að yfirgefa heim-
ili sín vegna eldanna.

Sem stendur loga eldar á sextán 
mismunandi stöðum í ríkinu. Rauðu 
viðbúnaðarstigi, sem táknar að 
alvarlegar aðstæður vegna elds geti 
skapast á svæðum innan sólarhring, 
hefur verið lýst yfir í ríkinu eins og 
það leggur sig.

Sá mesti logar í Buttle-sýslu í 
norður hluta ríkisins. 23 hafa farist 
í þeim eldi sem meðal annars gjör-
eyðilagði 26 þúsund manna bæinn 
Paradise. Talið er að um níutíu pró-
sent mannvirkja í bænum séu ónýt 
með öllu og bærinn og umhverfi 
hans er ekkert nema sót og aska. 
Um er að ræða þriðja mannskæðasta 
skógareld í sögu Bandaríkjanna og 
þann bruna sem valdið hefur mestri 
eyðileggingu. Hann hefur dreift sér 
yfir um 440 ferkílómetra svæði en 
það samsvarar flatarmáli Grýtu-
bakkahrepps.

Annar eldur logar sunnar í ríkinu 
skammt frá Los Angeles. Þar hafa 
tveir farist en ríflega þrjú þúsund 

slökkviliðsmenn reyna nú að hefta 
för loganna. Þeir hafa nú þegar farið 
yfir 337 ferkílómetra svæði, tæplega 
flatarmál Fjallabyggðar. Veðurspár 
gefa ekki góð fyrirheit um fram-
haldið en spáð er áframhaldandi 

þurrki í ríkinu í vikunni. Til að bæta 
gráu ofan á svart bendir allt til þess 
að vindar muni veita eldtungunum 
stuðning sinn. Áætlanir slökkvi-
liðsmanna vestanhafs gera ráð fyrir 
að það geti tekið um þrjár vikur að 
slökkva eldana.

„Það er engin ástæða fyrir þessum 
gríðarstóru, mannskæðu og dýru 
eldum í Kaliforníu nema slæleg 
umsjón skógræktarsvæða. Millj-
örðum dollara er varið til verksins 
ár hvert og þrátt fyrir það farast svo 
margir vegna lélegrar umsjónar. 
Finnið lausn eða það verða engar 
fjárveitingar úr ríkissjóði,“ sagði 
Donald Trump forseti Bandaríkj-
anna um eldana á Twitter.

Viðbrögð forsetans hafa verið 
harðlega gagnrýnd úr flestum áttum 
en þau þykja lýsa ákveðnu skilnings-
leysi á aðstæðum og vart til þess 
fallin að bæta stöðu mála. 
joli@frettabladid.is

Eldhaf breytti bænum 
Paradís í helvíti á jörð

Nánast ekkert stendur eftir í bænum Paradise í Kaliforníu. NORDICPHOTOS/GETTY

Jón Gnarr, borgarstjóri 2010-2014.

Milljörðum dollara 

er varið til verksins 

ár hvert og þrátt fyrir það 

farast svo margir vegna 

lélegrar umsjónar. Finnið 

lausn eða það verða engar 

fjárveitingar úr ríkissjóði.

Donald Trump,  
forseti  
Bandaríkjanna

Á þriðja tug hefur farist 
og fjölda er saknað í 
skógareldunum miklu 
í Kaliforníu. Eldar loga 
á sextán mismunandi 
stöðum víða um 
ríkið. Bærinn Paradise 
þurrkaðist út af kortinu 
í mesta eldinum. Veður-
spár benda til að ástand-
ið skáni ekki í bráð. 
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HRAÐAÐU ÞÉR AF
BEINU BRAUTINNI

www.mini.is

HEIMURINN ER HANDAN VIÐ HORNIÐ
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MINI COOPER. Verð frá: 3.720.000 kr.



+PLÚS

Minntust loka 
styrjaldar 
Þjóðarleiðtogar söfnuðust saman í París í gær til þess 
að minnast þess að hundrað ár voru liðin frá lokum 
fyrri heimsstyrjaldar. Meðal þeirra sem tóku þátt í 
minningarathöfn við Sigurbogann voru Emmanuel 
Macron, Donald Trump, Angela Merkel og Vladímír 
Pútín. Guðni Th. Jóhannesson var einnig viðstaddur 
athöfnina auk þess að taka þátt í friðarráðstefnu.



Frá degi til dags
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verður á 
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væri að setja 

pening í 

verkefni sem 

bjargar lífi 

fólks?

 

Ætla stjórn-

völd að sitja 

aðgerðarlaus 

hjá á meðan 

löglega 

innflutt kjöt 

er gert 

upptækt í 

tolli með 

tilheyrandi 

skaðabóta-

ábyrgð fyrir 

ríkissjóð?

Það er siðferðileg skylda hvers manns 
að rétta einstaklingi í háska hjálpar-
hönd, hafi hann tök á því. Því alvar-
legri sem háskinn er því mikilvægari 
er hjálpin. Það er engin tilviljun að 
í hegningarlögum er ákvæði sem 

kveður á um að hægt sé að hegna manni sem komi 
ekki til hjálpar þeim sem staddur er í lífsháska. 
Þarna er þung áhersla á þá skyldu einstaklinga að 
bregðast við í slíkri stund, en líta ekki undan.

Í íslensku samfélagi er fjöldi fólks í lífshættu 
vegna óstjórnlegrar fíknar sem er að leggja líf 
þess í rúst. Fólk visnar, nær ekki að njóta sín og á 
ekki raunverulega tilveru því fíknin stjórnar lífi 
þess. Þessir einstaklingar eru í stöðugri nánd við 
dauðann sem getur hremmt þá hvenær sem er. 
Fjölskyldur og vinir lifa í ótta um það sem gerast 
kann og vilja allt reyna til að koma viðkomandi á 
rétta braut. Fíkn leiðir ógæfu yfir fjölskyldur, eyði-
leggur líf og deyðir manneskjur.

Þegar staðan er orðin svo alvarleg að fíknisjúk-
dómar eru algengasta banamein fólks á milli átján 
ára og fertugs þá getur enginn litið undan og látið 
eins og honum komið málið ekki við – allra síst 
stjórnvöld. Ekki verða þau dregin fyrir dóm vegna 
aðgerðarleysis og þeim hegnt, eins og mögulegt 
er að gera bregðist einstaklingur þeirri skyldu 
að koma til hjálpar þeim sem er í lífsháska. Samt 
er það svo að stjórnvöld hafa ekki gert allt sem 
í þeirra valdi stendur til að koma til hjálpar ein-
staklingum sem eru í lífshættu. Þegar 600 manns í 
bráðri hættu eru á biðlista á Vogi eftir áfengis- og 
vímuefnameðferð þá þarf ekki mikla næmni til að 
átta sig á að þann biðlista þarf með öllum ráðum 
að stytta. Þegar ljóst er að 200 milljónir þarf á ári 
til að losna við biðlistann þá fer ekki milli mála 
hvað þarf að gera. Það þarf að auka árleg framlög 
til sjúkrahússins á Vogi og bjarga þannig manns-
lífum.

Á dögunum voru haldnir tónleikar í Háskóla-
bíói þar sem margir af fremstu listamönnum 
þjóðarinnar komu fram í ákalli til stjórnvalda um 
að bjarga lífi þeirra sem eru í hættu vegna fíknar. 
Þangað mættu fulltrúar ríkisstjórnarinnar og 
fluttu ræður þar sem inntakið var: Við stöndum 
með ykkur. Það dugar ekki að stjórnmálamenn 
mæti á fund og lýsi þar yfir stuðningi við mál-
stað, en aðhafist síðan ekkert. Það er vitað hvað 
þarf – 200 milljónir til að bjarga mannslífum. Ótal 
sinnum, oftar en tölu verður á komið, hafa stjórn-
völd bruðlað með fé, hvernig væri að setja pening í 
verkefni sem bjargar lífi fólks?

Það er furðulegt hversu erfitt er fyrir stjórnmála-
menn að vakna til meðvitundar í þessu máli. Þá 
þarf þjóðin að sameinast og vekja þá. Tilraun til 
þess er gerð á undirskriftasíðunni akall.is en þar 
hafa þegar tæplega 18.000 skrifað undir áskorun 
til stjórnvalda um að veita það sem þarf til að 
útrýma biðlistum á Vogi. Því ákalli ber stjórn-
völdum að hlýða.

Ákallið

Eins og öllum er enn í fersku minni komst Hæsti-
réttur að þeirri niðurstöðu, með dómi sínum 
þann 11. október sl., að innflutningstakmarkanir 

á fersku kjöti feli í sér vísvitandi og alvarlegt brot gegn 
EES-skuldbindingum ríkisins, eins og fram kemur í 
héraðsdómi sem staðfestur var af Hæstarétti, og séu 
því með öllu ólögmætar. Þar með var komin endanleg 
niðurstaða fyrir dómstólum í baráttu Samtaka versl-
unar og þjónustu sem staðið hafði í rúmlega sjö ár.

Þrátt fyrir þessa skýru og ótvíræðu niðurstöðu 
Hæstaréttar, og EFTA-dómstólsins þar áður, er ekki að 
merkja að neinn asi sé, hvorki á ríkisstjórn né Alþingi, 
að bregðast við og breyta löggjöfinni til samræmis 
við niðurstöðu dómsins og þjóðréttarlegar skyldur 
ríkisins. Samkvæmt fréttatilkynningu sem atvinnu- 
og nýsköpunarráðuneytið sendi frá sér sama dag og 
dómur gekk, er stefnt að því að mæla fyrir slíku frum-
varpi á Alþingi í febrúar nk.!

Þessi dráttur á viðbrögðum af hálfu stjórnvalda 
vekur mikla undrun. Fyrir það fyrsta hafa stjórnvöld 
haft yfrið nægan tíma til að undirbúa viðbrögð við 
þeirri niðurstöðu sem nú liggur fyrir. Það voru allt frá 
upphafi yfirgnæfandi líkur á að dómur í þessu máli 
yrði á þann veg sem raunin varð. Í öðru lagi er nauð-
synlegt að benda á þá staðreynd að frá og með upp-
sögu dómsins er það ólögmæt aðgerð að gera ferskt 
og ófrosið kjöt upptækt við innflutning til landsins. 
Upptaka kjötsins í tolli hefur beinlínis í för með sér 
skaðabótaábyrgð fyrir ríkissjóð á öllu því tjóni sem 
innflytjendur verða fyrir við slíka aðgerð.

Þetta er einmitt það sem er að gerast. Nú þegar 
hefur a.m.k. ein sending af þýsku lífrænt ræktuðu 
nautakjöti verið gerð upptæk við innflutning til 
landsins. Allar líkur eru á að þær verði fleiri á næst-
unni, vindi stjórnvöld ekki bráðan bug að því að koma 
í gegn nauðsynlegri lagabreytingu. Stóra spurningin 
er því þessi: Ætla stjórnvöld að sitja aðgerðarlaus hjá á 
meðan löglega innflutt kjöt er gert upptækt í tolli með 
tilheyrandi skaðabótaábyrgð fyrir ríkissjóð?

Dómur er fallinn –  
en hvað svo?

Andrés  
Magnússon
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
verslunar og 
þjónustu

Sigur viljans
Blaðamannsdraumar Björns Inga 
Hrafnssonar hafa lifað vafstur 
í pólitík og viðskiptum. Hann 
stofnaði á sínum tíma Pressan.is 
og bætti á sig fleiri miðlum áður 
en hann missti þá alla. Bingi er þó 
ekki af baki dottinn og opnar nú 
vefmiðilinn Viljinn.is. Nafnið er 
notalegt bergmál blaðamennsku-
draumsins sem hófst á Flateyri 
þegar hann var á níunda ári og 
gaf út vélritaða blaðið Viljann. 
Össuri Skarphéðinssyni, sem 
einnig hefur marga fjöruna sopið 
í pólitík og blaðamennsku, finnst 
þó aðeins vanta upp á metnað-
inn. „Hefðir átt að fara alla leið – 
Þjóðviljinn!“

Banksy-tætarinn
Jón Gnarr greip til varna um helg-
ina eftir að Fréttablaðið greindi 
frá því að verk eftir Banksy, sem 
hann eignaðist í borgarstjóratíð 
sinni, prýði nú heimili hans. 
Virkir í athugasemdum sleiktu út 
um með sínum eiturtungum og 
kviðdómur samfélagsmiðlanna 
dró fram grilltangirnar. Í máls-
vörn sinni benti Jón á að myndin 
væri eftirprentun sem fengist 
fyrir tæpa 10 dollara á Amazon. 
Einfaldast væri sjálfsagt fyrir Jón 
að fara að nýlegu dæmi Banksys 
og skella myndinni í pappírs-
tætarann, þagga þannig niður í 
afbrýðisemisröddunum og keyra 
um leið verðgildi verksins upp úr 
öllu valdi með því að breyta því í 
alvöru gjörning.
thorarinn@frettabladid.is
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Einu sinni var ég, fimmtán 

ára, laminn á einu kvöldi á 

útihátíð þrisvar sinnum af 

þremur ótengdum, en álíka 

pöddufullum, mér eldri 

strákum af engri ástæðu. 

Maður hristi þetta af sér. 

Svona var lífið. Það var alltaf 

verið að lemja einhverja.

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Búnaður í Jaguar E-Pace D150 er m.a.: 10" Touch Pro skjár, símkerfi, 125w Jaguar hljómkerfi, LED-
aðaljós með einkennandi dagljósum, 17" álfelgur, íslenskt leiðsögukerfi, rafdrifnir upphitaðir speglar 
með sjálfvirkri deyfingu og aðkomuljósum, varadekk, neyðarhemlunarbúnaður, bakkmyndavél, 
fjarlægðarskynjarar að framan og aftan. jaguarisland.is
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VERÐ FRÁ: 6.290.000 KR.
Jaguar E-Pace D150, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur.
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

NÝR FJÓRHJÓLADRIFINN E-PACE

JAGUAR E-PACE 

Í gær voru 100 ár liðin frá 
lokum þeirra stríðsátaka sem 
Íslendingar kalla í bjartsýni 

sinni Fyrri heimsstyrjöldina. Upp 
undir 20 milljón manns létu lífið 
í þessari fjögurra ára martröð 
og annar eins fjöldi særðist. Alls 
börðust um 70 milljón hermenn í 
stríðinu, mest drengir. Fjölmargar 
lýsingar eru til af því hversu viður-
styggileg hörmung þetta stríð var. 
Ungir menn með rotnar tennur 
fastir í skotgröfum, skríðandi í 
drullu innan um sprengingar. Það 
er ein af dýpri ráðgátum mann-
kynssögunnar hvers vegna svona 
margir ungir karlmenn, jafnvel 
unglingar undir lögaldri, buðu sig 
fram til hermennsku til þess að 
storma inn á vígvöllinn og drepa 
hver annan. Ein kenningin er sú að 
fólk hafi almennt, eftir langvarandi 
frið í Evrópu, verið búið að gleyma 
því hvernig stríð færi fram. Önnur 
kenning er einfaldlega sú að múg-
æsing hafi gripið um sig, einhvers 
konar allsherjar þrýstingur á unga 
menn í samfélögum Evrópu um að 
nú skyldu þeir sanna karlmennsku 
sína. Með því að skjóta hver annan.

Oft hefur það verið hlutskipti 

karlmanna í mannkynssögunni að 
vera með einum eða öðrum hætti 
fallbyssufóður. Að ganga í takt 
við aðra unga menn í einkennis-
klæddum massa með byssu á öxl 
inn í martraðir og dauða. Fyrri 
heimsstyrjöldin var í raun og veru 
ein samfelld, markviss tortíming 
á ungum karlmönnum. Þeim var 
fórnað í milljónavís í valdatafli 
sem fáir í raun skilja, ef einhver. Út 
af hverju var eiginlega þessi heims-
styrjöld? Af hverju dóu allir þessir 
drengir?

Karlfrelsisbarátta
Það var eitthvað viðeigandi við 
það að 100 ára afmæli stríðs-
lokanna skyldi bera upp á 
feðradaginn að þessu sinni. Báðir 
viðburðirnir setja karlmennskuna 
í brennidepil, með ólíku móti. 
Feðradagurinn á Íslandi á sér ekki 
langa sögu. Hann var fyrst haldinn 
árið 2006. Þá var efnt til ráðstefnu 
á Nordica, á vegum félagsmála-
ráðuneytisins, Jafnréttisstofu og 
Félags ábyrgra feðra, um feður í 
samfélagi nútímans og um þátt-
töku feðra í fæðingarorlofi. Síðan 
þá er dagurinn haldinn hátíðlegur 
annan sunnudag í nóvember ár 
hvert.

Ég fékk knús. En reyndar bara 
eftir að ég var búinn að tilkynna 
heimilishaldinu, eins föðurlega 
og mér er unnt, að feðradagurinn 
væri. Það var ekki vitað. En hvað 
um það. Knúsið var gott. Og ég, 
semsagt, hugsaði um fyrri heims-
styrjöldina í leiðinni og allar 
breytingarnar á veröldinni frá 

því hún var háð. Ég held að það 
gleymist stundum hvað jafnréttis-
baráttan, kvenfrelsisbaráttan hefur 
verið mikilvæg fyrir karlmenn líka. 
Hvað hún hefur gert fyrir okkur 

feðurna og drengina. Karlmenn 
eiga ekki að drepa. Þeir þurfa ekki 
að rjúka í stríð til að sanna karl-
mennsku sína. Þeir eiga að ala upp 
börn. Sinna heimilinu. Skipta um 
bleyjur. Tala um tilfinningar sínar. 
Ég held að jafnréttisbaráttan og 
breytingarnar á veröldinni sem 
hafa orðið út af henni sé langlík-
legust til að koma í veg fyrir að 
nokkru sinni myndist aftur sú 
stemmning í Evrópu að ungir karl-
menn telji sig almennt knúna til að 
rjúka í stríð og drepa hver annan. 
Kvenfrelsisbaráttan hefur þannig 
orðið karlfrelsisbarátta líka.

Barðir menn
Saga karlmennskunnar er órjúfan-
lega tengd ofbeldi og átökum, þótt 
vissulega eigi hún sér fallegar og 
uppbyggilegar hliðar líka eins og 

hetjudáðir og ósérhlífni. En ég 
þekki semsagt — held ég að mér 
sé óhætt að segja — engan karl-
mann sem hefur ekki á einhverjum 
tímapunkti í lífi sínu verið barinn. 
Þannig er að vera karl. Einu sinni 
var ég, fimmtán ára, laminn á einu 
kvöldi á útihátíð þrisvar sinnum 
af þremur ótengdum, en álíka 
pöddufullum, mér eldri strákum 
af engri ástæðu. Maður hristi 
þetta af sér. Svona var lífið. Það 
var alltaf verið að lemja einhverja. 
Ég náði líka í öllum tilvikum að 
hlaupa burt. Þegar upp er staðið 
var kvöldið líka gott vegna þess 
að þarna í fyrsta skipti kyssti mig 
stelpa. Í lopapeysu á tjaldstæði. 
Það trompaði barsmíðarnar.

Hér er ég auðvitað að bera mig 
mannalega. Í hreinskilni sagt hefur 
þetta alltaf setið í mér. Að vera 
laminn er ekki gaman. Að verða 
fyrir ofbeldi er niðurlægjandi 
og trámatísk reynsla sem skilur 
eftir ör á sálinni. Ég held að mjög 
margir karlmenn beri slík ör, þótt 
þeir láti ekki endilega mikið með 
það.

Kem ég þá aftur að hinu. Megi 
jafnréttisbaráttan halda áfram 
sem aldrei fyrr og ná nýjum 
hæðum helst, þar sem mark-
miðum beggja kynja er náð, um 
að búa til veröld þar sem ofbeldi 
er ekki liðið — hvaða nafni sem 
það nefnist — og bæði karlar og 
konur, drengir og stúlkur, geta um 
frjálst höfuð strokið og þurfa ekki 
undir nokkrum kringumstæðum 
að sanna eitthvert bull með því að 
meiða, lemja eða drepa.

Drengir, feður, stríð
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ÁRA ÁBYRGÐ KIA

LOFORÐ UM GÆÐI

7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum
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Fáðu þér nýjan Kia og kíktu strax í pakkann
Það er hárréttur tími til að festa kaup á nýjum bíl frá Kia því nú fylgir veglegur kaupauki til áramóta. 
Þegar þú hefur fundið Kia bílinn sem hentar þér og þínum getur þú valið stútfullan vetrarpakka af 
aukabúnaði eða spennandi ferðapakka með gjafabréfi út í heim. 50.000 kr. gjafabréf í Smáralind fylgir 
einnig með öllum nýjum bílum. Kynntu þér málið á pakkadagar.kia.is

Reynsluaktu nýjum Kia með 7 ára ábyrgð hjá okkur. Við tökum vel á móti þér.

Verð frá 4.750.777 kr.

Kia Optima PHEV

Vetrar- eða ferðapakki, 

verðmæti allt að 350.000 kr. 

Verð frá 2.690.777 kr.

Vetrar- eða ferðapakki, 

verðmæti allt að 200.000 kr. 

Kia Rio

Verð frá 3.390.777 kr.

Vetrar- eða ferðapakki, 

verðmæti allt að 250.000 kr. 

Kia Ceed

Verð frá 1.990.777 kr.

Vetrar- eða ferðapakki, 

verðmæti allt að 150.000 kr. 

Kia Picanto



Verð frá 4.690.777 kr.

Vetrar- eða ferðapakki, 

verðmæti allt að 450.000 kr.

Kia Sportage

pakkadagar.kia.is

Verð frá 3.350.777 kr.

Vetrar- eða ferðapakki, 

verðmæti allt að 250.000 kr.

Kia Stonic

Verð frá 4.290.777 kr.

Vetrar- eða ferðapakki, 

verðmæti allt að 300.000 kr.

Kia Niro Hybrid

Verð frá 4.950.777 kr.

Vetrar- eða ferðapakki, 

verðmæti allt að 350.000 kr.

Kia Optima SW PHEV

Verð frá 8.190.777 kr.

Vetrar- eða ferðapakki, 

verðmæti allt að 450.000 kr.

Kia Sorento



Almenna leigufélagið ehf., kt. 611013-0350, Suðurlandsbraut 30, 
108 Reykjavík (útgefandi),

hefur birt viðauka við grunnlýsingu í tengslum við 30.000.000.000 
króna útgáfuramma, víxla og skuldabréfa félagsins, sem dagsett er 
13. desember 2017. Viðaukinn sem er dagsettur 9. nóvember 2018 
hefur verið staðfestur af Fjármálaeftirlitinu.

Viðaukinn er á íslensku og birtur með rafrænum hætti á vef Almenna 
leigufélagsins ehf., https://www.al.is/#!/investors. Fjárfestar geta 
einnig nálgast viðaukann og grunnlýsinguna sér að kostnaðarlausu 
á skrifstofu Almenna leigufélagsins ehf. að Suðurlandsbraut 30, 108 
Reykjavík, á gildistíma grunnlýsingarinnar.

Reykjavík, 12. nóvember 2018.

Almenna leigufélagið ehf.

Birting viðauka við grunnlýsingu

Akureyri - Valur 22-31 
Markahæstir: Ihor Kopyshynskyi 4, Friðrik 
Svavarsson 3, Gunnar Valdimar Johnsen 3 - 
Anton Rúnarsson 6/2, Róbert Aron Hostert 
5, Agnar Smári Jónsson 4.  

Fram - ÍR 24-25 
Markahæstir: Valdimar Sigurðsson 6/4, 
Sigurður Örn Þorsteinsson 5 - Arnar Freyr 
Guðmundsson 9, Pétur Árni Hauksson 5, 
Sturla Ásgeirsson 4/1.  

FH - ÍBV 28-27 
Markahæstir: Ásbjörn Friðriksson 12/4, 
Bjarni Ófeigur Valdimarsson 7, Birgir Már 
Birgisson 3 - Theodór Sigurbjörnsson 5, 
Fannar Þór Friðgeirsson 5.  

Grótta - Stjarnan 25-27 
Markahæstir: Magnús Öder Einarsson 5, 
Leonharð Harðarson 5, Sveinn Jose Rivera 
5/3 - Leó Snær Pétursson 8/2, Egill Magnús-
son 7, Aron Dagur Pálsson 5.  

Efri
Selfoss 12
FH  12
Valur 11
Haukar 10 
Afturelding 9 
Stjarnan 6 
 

Neðri 
ÍR  6
ÍBV  6 
Grótta 6
KA  6
Fram 5 
Akureyri 3

Nýjast
Olís-deild karla

HK - ÍBV 20-31 
Markahæstar: Berglind Þorsteinsdóttir 
6, Díana Kristín Sigmarsdóttir 4/3, Eva 
Hrund Harðardóttir 2 - Ester Óskarsdóttir 
6, Karólína Bæhrenz Lárudóttir 6, Ásta Björt 
Júlíusdóttir 5, Arna Sif Pálsdóttir 4/3, Harpa 
Valey Gylfadóttir 3, Sunna Jónsdóttir 3.

Olís-deild kvenna

KR - Haukar 69-61 
Stigahæstar: Kiana Johnson 26/8 fráköst/7 
stoðsendingar, Orla O’Reilly 15/11 fráköst, 
Unnur Tara Jónsdóttir 14/11 fráköst - LeLe 
Hardy 27/14 fráköst, Þóra Kristín Jónsdóttir 
8, Anna Lóa Óskarsdóttir 7.  

Skallagrímur - Valur 74-96 
Stigahæstar: Maja Michalska 18/8 fráköst, 
Shequila Joseph 17/12 stoðsendingar 
- Heather Butler 25/7 stoðsendingar, Hall-
veig Jónsdóttir 18/7 stoðsendingar, Dag-
björt Dögg Karlsdóttir 15.  

Snæfell - Breiðablik 77-67 
Stigahæstar: Kristen McCarthy 21/12 frá-
köst/10 stoðs., Gunnhildur Gunnarsdóttir 
21, Berglind Gunnarsdóttir 15 - Kelly Faris 
24/12 fráköst, Sanja Orazovic 24/10 fráköst, 
Ragnheiður Björk Einarsdóttir 11.  

Stjarnan - Keflavík 74-77 
Stigahæstar: Danielle Rodriguez 32/8 frá-
köst/12 stoðsendingar, Maria Palacios 13, 
Bríet Sif Hinriksdóttir 12 - Brittanny Dinkins 
40/10 fráköst, Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 
19, Bryndís Guðmundsdóttir 7/10 fráköst.  

Efri
Snæfell 14
Keflavík  12
KR 12
Stjarnan 10 

Neðri 
Valur  6
Skallagrímur  6 
Haukar 4
Breiðablik  0

Domino’s-deild kvenna

Quintus - Valur 24-20 
Mörk Vals: Lovísa Thompson 5, Sandra 
Erlingsdóttir 4, Auður Ester Gestsdóttir 3, 
Díana Dögg Magnúsdóttir 2, Ragnhildur 
Edda Þórðardóttir 2, Ásdís Þóra Ágústs-
dóttir 1, Morgan Marie Þorkelsdóttir 1, Íris 
Ásta Pétursdóttir 1, Gerður Arinbjarnar 1.  

Valur - Quintus 20-21 
Markahæstar: Morgan Marie Þorkelsdóttir 
6, Sandra Erlingsdóttir 3, Anna Úrsúla Guð-
mundsdóttir 3, Díana Dögg Magnúsdóttir 
2, Lovísa Thompson 2, Hildur Björnsdóttir 
1, Ragnhildur Edda Þórðardóttir 1, Íris Ásta 
Pétursdóttir 1, Alina Molkova 1.  
 
Quintus vann einvígið, 45-40 samanlagt og 
er komið í 16-liða úrslit Áskorendabikarsins.

Áskorendabikar Evrópu

KRAFTLYFTINGAR „Þetta var ansi ljúft. 
Ég hef lengi stefnt að þessu og í raun 
alveg síðan ég byrjaði að æfa,“ sagði 
Júlían J. K. Jóhannsson í samtali við 
Fréttablaðið í gær.

Á laugardaginn gerði hann sér 
lítið fyrir og tvíbætti heimsmetið 
í réttstöðulyftu í +120 kg flokki á 
HM í kraftlyftingum með búnaði í 
Halmstad í Svíþjóð. Júlían byrjaði 
á 360 kg og fóru þau auðveldlega 
upp. Næst reyndi hann við 398 kg, 
nýtt heimsmet, og það gekk eins og 
í sögu. Júlían var ekki hættur og í 
þriðju og síðustu lyftunni hlóð hann 
405 kg á stöngina. Og upp fóru þau 
og langþráðu markmiði um að lyfta 
400 kg var því náð.

„Fjögur hundruð kg í réttstöðu-
lyftu hefur verið draumatala; eitt-
hvað sem maður sér í hillingum. 
En ég hef alltaf færst nær og nær 
þessari tölu. Fyrir þetta mót vissi ég 
að ég gæti tekið þetta. En til að það 
yrði að veruleika þyrfti allt að koma 
heim og saman,“ sagði Júlían.

„Ég byrjaði á 360 kg og hoppaði 
svo strax í heimsmetið, 398 kg. Ég 
fann að þetta væri dagurinn. Fyrsta 
lyftan var mjög létt. Ég lyfti þeim 
upp og það lá við að ég heyrði and-
köf í salnum. Það var hvetjandi.“

Júlían segir tilfinninguna þegar 
hann lyfti 405 kg hafa verið magn-
aða. „Manni líður ótrúlega vel. 
Maður hefur stefnt lengi að þessu 
og hugsað um þetta á hverjum 
degi. Það er einstök tilfinning að 
ná markmiði og hvað þá að setja 
heimsmet,“ sagði Júlían. Heimsmet-
ið í réttstöðulyftu var sjö ára gamalt 

en Bandaríkjamaðurinn Brad Gill-
ingham lyfti 397,5 kg á HM 2011. Nú 
er þetta met í eigu Íslendings.

Júlían endaði í 4. sæti í opnum 
flokki á HM í Halmstad. Hann lyfti 
samtals 1.115 kg og bætti sitt per-
sónulega met. Gamla metið var 

1.060 kg. Hann var aðeins 20 kg 
frá því að komast á verðlaunapall. 
Júlían bætti sitt persónulega met í 
hnébeygju en hann lyfti 410 kg sem 
er bæting upp á 20 kg. Hann tók svo 
300 kg í bekkpressu.

„Ég á best 312,5 kg í bekkpressu. 
Þetta var undir væntingum þar. Ég 

hringdi í Auðun Jónsson kraftlyft-
ingamann, góðan vin og læriföður, 
og hann vildi meina að ég hefði 
verið svona spenntur að taka á því 
í réttstöðulyftunni,“ sagði Júlían og 
bætti við að réttstöðulyftan hafi allt-
af verið hans grein, ef svo má segja.

„Frá byrjun hefur það verið mín 
besta grein. Það kom smá millikafli 
þar sem hnébeygjan og bekkpressan 
sigu fram en réttstöðulyftan hefur 
alltaf verið mín uppáhaldsgrein.“

Þrátt fyrir frábæran árangur á 
HM er Júlían hvergi nærri hættur 
og stefnir á toppinn.

„Núna er bara að halda áfram. 
Mín næstu markmið eru að bæta 
þetta heimsmet enn frekar og 
komast á pall í samanlögðu; verða 
heimsmeistari,“ sagði Júlían. 

Andrey Konovalov frá Rússlandi 
varð heimsmeistari en hann lyfti 
samtals 1.227,5 kg. Bandaríkja-
maðurinn Sumner Blaine varð 
annar með 1.225 kg. Þeir eru báðir 
talsvert eldri en Júlían.

„Efstu tvö sætin í dálitlum sér-
flokki en ég upplifi að ég sé ekki 
langt frá þeim. Þeir eru eldri og hafa 
stundað þetta lengur,“ sagði Júlían.

„Núna svíf ég bara um á skýi og er 
rosalega ánægður og jákvæður. Ég 
upplifi að það sé innan seilingar að 
stíga upp á efsta þrepið.“

Júlían er 25 ára og því ættu að vera 
nokkur ár þangað til hann toppar.

„Lengi vel toppuðu menn í kring-
um 33-35 ára en það hefur færst 
neðar. Þetta er um þrítugt og rétt 
rúmlega það,“ sagði Júlían að lokum. 
ingvithor@frettabladid.is

Efsta þrepið er innan seilingar
Júlían J.K. Jóhannsson tvíbætti heimsmetið í réttstöðulyftu um helgina. Hann hefur lengi stefnt að því lyfta 
400 kg og segir tilfinninguna þegar þau fóru upp hafa vera frábæra. Júlían stefnir á að verða heimsmeistari.

Júlían J. K. Jóhannsson, heimsmethafi í réttstöðulyftu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

405
kg er heimsmet Júlíans J.K. 

Jóhannssonar í réttstöðu-

lyftu.

Það er einstök 

tilfinning að ná 

markmiði og hvað þá að 

setja heimsmet.

Júlían J.K. Jóhannsson

Bætti níu ára 
Íslandsmet
SUND Anton Sveinn McKee bætti 
um helgina níu ára gamalt Íslands-
met Jakobs Jóhanns Sveinssonar í 
200 metra bringusundi á Íslands-
meistaramótinu í 25 metra laug. 
Anton synti á 2:07,04 mínútum sem 
er undir HM-lágmarki. Gamla metið 
hans Jakobs Jóhanns var 2:07,75. 
Anton náði einnig HM-lágmarki í 
100 metra bringusundi.

Fjórir aðrir sundmenn náðu HM-
lágmarki á Íslandsmeistaramótinu. 
Eygló Ósk Gústafsdóttir náði lág-
marki í 100 metra bringusundi 
þegar hún synti á 59,55 sekúndum. 
Ingibjörg Kristín Jónsdóttir náði 
lágmarki í 50 metra baksundi og 
Dadó Fenrir Jasminusson í 50 metra 
skriðsundi.

Þá náði Kristinn Þórarinsson HM-
lágmarki í þremur greinum; 100 og 
200 metra fjórsundi og 50 metra 
baksundi. HM í 25 metra laug fer 
fram í Kína í næsta mánuði. – iþs

Anton bætti Íslandsmetið í 200 m 
bringusundi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Harpa reiknar með að útskrifast jólin 2019. MYND/ERNIR

Skemmtilegt að elda 
eitthvað nýtt
Harpa Sigríður Óskarsdóttir var enn í grunnskóla þegar hún ákvað að verða 
kokkur. Hún er hálfnuð með námið og hefur þegar tekið þátt í tveimur 
matreiðslukeppnum. Hún vonast til að sjá fleiri stelpur í faginu. ➛2

Ertu 

svefnlaus?



Ég var í 8. bekk þegar ég ákvað 
að læra matreiðslu en mér 
hefur alltaf þótt gaman að 

elda. Að loknu grunnskólaprófi 
fór ég beint í grunndeildina hjá 
Menntaskólanum í Kópavogi en 
vissi í raun ekki hvað ég var að fara 
út í. Ég heyrði frá mörgum að þetta 
væri erfitt nám og það væri ekki 
auðvelt starf að vera kokkur en 
ég lét það ekki stoppa mig,“ segir 
Harpa Sigríður Óskarsdóttir glöð 
í bragði.

„Um tíma fékk ég þó efasemdir 
um að þetta væri rétta námið fyrir 
mig en fjölskyldan mín hvatti mig 
til að halda áfram og ljúka því, sem 
ég ákvað svo að gera. Ég sé ekki 
eftir því,“ segir hún.

Harpa fékk samning hjá Slipp-
barnum þegar hún hafði lokið 
fyrsta árinu en hætti þar í lok 
sumars og hélt áfram náminu á 
samningi hjá Deplar Farm í Fljót-
unum. Þar lærir hún undir hand-
leiðslu Garðars Kára Garðarssonar, 
sem sigraði í keppninni Kokkur 
ársins í febrúar síðastliðnum.

„Ég var í bóklega náminu á vor-
önninni þegar ég fékk að aðstoða 
við undirbúning keppninnar um 
Kokk ársins. Kennararnir hvöttu 
okkur kokkanemana óspart til 
þess að skrá okkur og sögðu gaman 
að vera með. Ég var á báðum áttum 
en bað svo bekkjarsystur mína 
um að taka þátt í þessu með mér. 
Mér fannst ómögulegt annað en 
að við sem erum einu stelpurnar 
í 24 manna bekk værum með. 
Hún sló til og við skráðum okkur. 
Við vorum níu kokkanemar sem 
mættum til leiks en aðeins fimm 
gátu fengið að hjálpa til í eldhúsi. 
Við urðum að draga um verkefni 
og það kom í minn hlut að aðstoða 
Garðar. Þegar úrslitin voru kynnt 
og í ljós kom að hann hafði sigrað 
trúði ég því varla,“ rifjar Harpa 
upp sem var að vonum ánægð með 
að hafa aðstoðað sigurvegarann. 
Í kjölfarið bauð Garðar henni að 
koma á samning á Deplar Farm, 
sem hún og gerði.

Fyrir stuttu tók Harpa þátt í 
keppninni um Eftirrétt ársins sem 
haldin var í Perlunni. „Vinnufélagi 
minn á Deplum var beðinn um að 
athuga hvort nemi á þeirra vegum 
væri til í að keppa. Ég var spurð 
og ákvað að taka þessari áskorun. 
Ég fékk tveggja vikna fyrirvara 
svo undirbúningurinn var ekki 
langur,“ rifjar Harpa upp.

Hún útbjó möndlutart með 
sítrónugeli og súkkulaðimús. „Ég 
lenti ekki í verðlaunasæti en þetta 
var heilmikil reynsla og lærdómur 
sem ég bý að þegar ég tek þátt í 

keppninni á næsta ári, segir hún.“
Þegar Harpa er spurð hvað henni 

finnist skemmtilegast í matreiða 
segist hún hafa gaman af því að 
elda eitthvað nýtt. „Mér finnst líka 
notalegt að vera í eldhúsinu með 
mömmu og pabba og læra af þeim. 
Ég sé oftast um sósuna og eftirrétt-
ina,“ segir hún en sveinsprófið ætti 
að vera komið í höfn jólin 2019.

„Ég ætla að halda áfram á þessari 

Sérríterta sem tilvalið er að baka með sunnudagskaffinu. 

Karrífiskur fjölskyldunnar. 

Harpa tók þátt í eftirréttakeppni í Perlunni. Hún er nemi hjá Deplar Farm í Fljótunum þar sem 
hún lærir undir handleiðslu Garðars Kára Garðarssonar sem sigraði í keppninni Kokkur ársins.

Harpa naut aðstoðar samnema síns, Hermanns Svans, í 
eftirréttakeppninni þar sem hún útbjó möndlutart.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

braut. Það væri gaman að sjá fleiri 
stelpur í faginu og ég mæli ein-
dregið með því fyrir alla sem hafa 
áhuga á matargerð,“ segir Harpa 
sem gefur hér tvær uppskriftir sem 
fjölskyldan hefur notað um árabil.

Karrífiskur
4-6 manns

800 g ýsa eða þorskur
2 dl soðin hrísgrjón
Salt
Aromat

Sósa
1½ dl AB-mjólk
2 msk. majones
3 msk. sýrður rjómi
2-3 tsk. karrí
Rifinn ostur í sósu og til að strá 
yfir

Eldfast mót er smurt með olíu, 
hrísgrjónin eru sett í mótið og 
fiskurinn yfir, kryddað með salti 
og aromati.  Öllu sem á að fara í 
sósuna er blandað saman og hellt 
yfir fiskinn. Ostinum er stráð yfir 
og síðan bakað í ofni á 180°C í 20 
mínútur.

Sérríterta
2 tertur
Svampbotn
4 egg
100 g kartöflumjöl
100 g hveiti
200 g sykur

Egg og sykur þeytt þar til það er 

orðið kremgult og þykkt. Þurr-
efnum bætt varlega út í og öllu 
blandað sama. Sett í tvö lausbotna 
form og bakað í um 15 mínútur við 
180°C.

Marengsbotn
4 eggjahvítur
90 g flórsykur
90 g sykur
½ tsk. lyftiduft

Eggin aðskilin og eggjahvíturnar 
þeyttar með sykri, lyftidufti og flór-
sykri þar til þær eru orðnar stífar. 
Sett í tvö lausbotna form og bakað 
við 150°C í 1 klst. Botnarnir látnir 
kólna í ofninum.

Krem
3 eggjarauður
4 msk. flórsykur
100 g suðusúkkulaði, brætt yfir 
vatnsbaði
1 peli rjómi í kremið
1 peli þeyttur sér

Eggjarauður og flórsykur þeytt 
saman þar til blandan er orðin 
kremgul. Bræddu súkkulaðinu 
bætt út í og blandan látin kólna 
aðeins. Að lokum er rjómanum 
bætt varlega saman við.
1 svampbotn er bleyttur með 
sérríi, þeytti rjóminn er settur ofan 
á, þar ofan á krem og svo marengs-
botninn. Að lokum er settur rjómi 
og krem ofan á.
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Heimili fasteigna-
sala hefur til sölu 
einbýlishús í Laxa-
tungu 15 í Mos-
fellsbæ.

Húsið er á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr. Húsið er 
skráð alls 246,1 fm. Íbúðar-

rými 205,0 fm og bílskúr 41,1 fm.
Stofur eru stórar og svefnherbergi 

rúmgóð. Steypt bílaplan, sólpallar 
og heitur pottur.

Góð lofthæð er í húsinu og bíl-
skúr. Innréttingar eru vandaðar 
svo og gólfefni. Loftin eru upp-
tekin með innfelldri lýsingu. Hvít-
sprautulakkaðar innréttingar.

Komið er inn í flísalagða forstofu. 
Stórar bjartar stofur með parketi á 
gólfi og útgangi í garðinn. 

Eldhús með fallegri innréttingu, 
vönduðum tækjum og flísum á 
gólfi. Baðherbergi með flísalögðu 

gólfi, innréttingu og sturtuklefa. 
Innréttað rúmgott þvottahús með 
flísum á gólfi. 

Innangengt er úr þvottahúsi í 
stóran bílskúr. Gestasalerni er flísa-

lagt. Hjónaherbergi með parketi á 
gólfi og inn af því fataherbergi. Tvö 
rúmgóð barnaherbergi. 

Bjart rúmgott og vel skipulagt 
einbýli á rólegum og fallegum stað.

Fallegt einbýli á einni hæð

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

  

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

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

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

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

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

V. 56,9 m.

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

 
V. 49,9 m.

Árskógar 6, íbúð 12-02 - 109 Reykjavík

Álfhólsvegur 111 - 200 Kópavogur 

Opið hús miðvikudaginn 14. Nóvember frá kl. 

  
V. 59,9 m.

Bugðulækur 18 - 105 Reykjavík 

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

-

Íbúð 204. 125,4 m2, 5 herbergja íbúð m/
bílastæði í bílageymslu. V. 53,9 m.

Íbúð 401. 113,1 m2, 4ra herbergja íbúð 
bílastæði í bílageymslu.  V. 51,9 m.

Íbúð 403. 120,3 m2, 4ra herbergja íbúð m/
bílastæði í bílageymslu. V. 58,9 m.

Gerplustræti 31 – 270 Mosfellsbær *Laust strax* 

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

Íbúð 306. 62,5 m2, 2ja herbergja íbúð V. 35,9 m. 

Íbúð 311. 63,1 m2. 2ja herbergja íbúð  með bílastæði í bílageymslu. V. 36,9 m.

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær *Laust strax* 

Ástu-Sólliljugata 14 - 270 Mosfellsbær 

-
-

V. 79,9 m.

 V. 72,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16– 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laxatunga 24 - 270 Mosfellsbær 

 V. 84,7 m.
Hringdu og bókaðu skoðun

Sölkugata 1 og 3 - 270 Mos.

 V. 73,9 m.

Skeljatangi 19 - 270 Mos.

 

V. 39,9 m.

Bugðutangi 3 - 270 Mos.

-

 V.81,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laust strax

Laust strax

Laust strax

Laust strax

Laust strax

Laust strax

  

Húsið er á einni hæð við Laxatungu í Mosfellsbæ.



Mjög falleg og rúmgóð 96 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í litlu fjöl-
býlishúsi við Rjúpnasali í Kópavogi. Sér inngangur af svalagangi. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, 
geymslu (nýtt sem herbergi) og forstofu. Einnig er lítil geymsla í 
kjallara. Fallegt útsýni. Sameiginleg lóð með leiktækjum. Örstutt 
í verslanir og þjónustu.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

3ja herb. 68,5 fm íbúð á jarðhæð í 4-býlishúsi með sérinngangi. 
Eldhús er opið inn í rúmgóða og bjarta stofu með útgangi út í 
stóran sameiginlegan garð sem snýr til suðurs. Sér bílastæði. 
Grandaskóli, Ægisborg og íþróttasvæði KR í aðeins nokkurra 
mínútna göngufjarlægð. V. 35,9 m.
Opið hús mánudaginn 12. nóv. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs.
Hreiðar Levý Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

Góð og vel skipulögð 3ja herbergja 91 fm íbúð á tveimur hæðum 
með sérinngangi. Mjög fallegt útsýni frá stofu. Íbúðin skiptist í 
forstofu, stofu og eldhús á efri hæð. Neðri hæð skiptist í hol, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. Stutt er í skóla 
og alla helstu þjónustu. V. 45,5 m.
Opið hús mánudaginn 12. nóv. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

Mjög góð 4-5 herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) í glæsilegu mjög 
vel staðsettu litlu fjölbýli sem búið er að taka mikið í gegn að 
utan m.a var skipt um glugga og húsið steinað á árunum 2008-
2010. Aðalhæðin skiptist í 2 góðar stofur skiptanlegar, tvö herb., 
eldhús og bað og í risi er sér geymsla og eitt herbergi (skráð 
geymsla) með glugga. Íbúðin er laus fljótlega. V. 49,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Mjög falleg 3-4ra herb. 103,1 fm íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi við 
Mánatún. Íbúðin skiptist m.a. í samliggjandi stofu og borðstofu, 
eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús og forstofu. Sér 
geymsla fylgir í kjallara. Stæði bílageymslu tilheyrir íbúðinni. Fal-
legt útsýni. V. 53,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 13. nóv. milli 12:15 og 12:45.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s 861 8511.

Góð 102,5 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér 19 fm verönd. 
Auk þess fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu. Stofa og eldhús 
eru í opnu rými. Vönduð eign við miðbæ Reykjavíkur. Kaffihús, 
verslanir og veitingahús í næsta nágrenni. Hlemmur Mathöll 
handan við hornið. V. 54,9 m. 
Opið hús miðvikudaginn 14. nóv. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168. 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

RJÚPNASALIR 2
201 KÓPAVOGUR

NESVEGUR 53
107 REYKJAVÍK

BREKKUBYGGÐ 63
210 GARÐABÆR

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

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

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

LANGAHLÍÐ 15 - VIÐ KLAMBRATÚN
105 REYKJAVÍK

MÁNATÚN 2
105 REYKJAVÍK

STAKKHOLT 4B
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
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

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

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

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 168,2 fm íbúð á 1. hæð og í kjall-
ara ásamt 31,8 fm stæði í bílageymslu, samtals 200 fm. Um er að 
133,5 fm íbúð á 1. hæð ásamt 34,7 íbúðaraðstöðu í kjallara sem 
hægt er nýta sér eða sem hluta af íbúðinni. Frábær staðsetning 
miðsvæðis. V. 69,5 m.
Opið hús fimmtudaginn 15. nóv. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy nemi til lg.fs. s. 661 6021.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
ESKIHLÍÐ 6B
105 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
NEÐSTALEITI 3
103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsilegt 182,7 fm einbýlishús með bílskúr á einni hæð á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 
fjögur herbergi, baðherbergi, snyrtingu og þvottahús. Þá er búið er innrétta bílskúr að hluta sem svefnherbergi og baðherbergi. Húsið 
var endurnýjað að miklu leyti árið 2004 á vandaðan og smekklegan hátt. Lóðin var einnig endurgerð en þar eru tvær stórar afgirtar 
verandir, önnur með heitum potti. V. 98,9 m.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is

Höfum fengið í sölu glæsilegt 298,3 fm einbýlishús með bílskúr við Bjarkargötu í Reykjavík. Húsið skiptist m.a. í þrjár samliggjandi stofur, 
borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, skrifstofurými og  tvö baðherbergi. Í kjallara er ósamþykkt íbúð með sér inngangi. Úr stofum er gengið 
út á pall. Svalir frá efri hæð. Mikil lofthæð. Húsið er teiknað af Einari Erlendssyni. Einstök staðsetning skammt frá Reykjavíkurtjörn.
V. 149 m.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514.

Ný og glæsileg 4ra herbergja 137 fm íbúð á 1. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis. Íbúðin m.a. í skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, bað-
herbergi, svefnherbergi, hjónaherbergi og þvottahús. Svalir til suðurs. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Glæsilegt útsýni. Stutt er í 
verslanir, þjónustu og iðandi mannlíf. V. 79,8 m.
Opið hús mánudaginn 12. nóv. milli 17:00 og 17:30 (íbúð 104).
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu mjög fallegt og mikið endurnýjað 201,3 fm einbýlishús með bílskúr við Suðurgötu í Reykjavík. Húsið sem er á tveimur 
hæðum auk kjallara skiptist m.a. í stofu, eldhús, 6 herbergi og þrjú baðherbergi. Úr stofu er gengið út á verönd. Mjög góð staðsetning. 
Göngufæri í miðbæ Reykjavíkur. V. 95 m.
Opið hús þriðjudaginn 13. nóv. milli 18:00 og 18:30.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

SÆVARGARÐAR 9
170 SELTJARNARNES

BJARKARGATA 2
101 REYKJAVÍK

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

SUÐURGATA 100
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



2ja herbergja ósamþykkt íbúð í kjallara við Snorrabraut. LAUS 
STRAX. Íbúðin skiptist í hol, herbergi, baðherbergi og stofu. Sér 
geymsla fylgir í kjallara. Húsið er 3ja hæða steinsteypt og steinað 
að utan. Í stigahúsinu eru 7 íbúðir. V. 19,9 m.
Opið hús mánudaginn 12. nóv. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Vorum að fá í sölu 46,9 fm mjög góða talsvert endurnýjaða 
tveggja herbergja íbúð í kjallara í fallegu bakhúsi við Samtún. 
Góðar innréttingar, endurnýjað baðherbergi. Nýtt járn á þaki. 
Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 24,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
SNORRABRAUT 48
105 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
SAMTÚN 22
105 REYKJAVÍK

Góð tveggja herbergja 72,9 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Stakk-
holt ásamt stæði í bílageymslu. Svalir útaf stofu. Eldhús er opið 
inní stofuna. Fallegt útsýni. Íbúðin er laus til afhendingar fljótlega. 
Húsið að klætt að utan með viðhaldslítilli álklæðningu. Frágengin 
lóð með leiktækjum. V. 44,9 m.
Opið hús mánudaginn 12. nóv. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

EINUNGIS ÞRJÁR ÍBÚÐIR EFTIR. Nýjar og glæsilegar 4ra og 5 
herb. íbúðir við Gerplustræti 31 í Mosfellsbæ. Íbúðunum fylgir 
stæði í bílageymslu. Stærð frá 113,1 fm - 125,4 fm. Verð frá 51,9 m.
Bókið skoðun, sýnum samdægurs: 
H. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is
Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
STAKKHOLT 2A
105 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
GERPLUSTRÆTI 31
270 MOSFELLSBÆR

Talsvert endurnýjað 241,8 fm einbýlishús með bílskúr við 
Heiðargerði í Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara. 

“Íbúðaraðstaða” er í kjallara. Fallegur garður og góð suðurverönd. 
Stórar svalir/þakverönd. Mjög góð staðsetning ofarlega í botn-
langagötu. V. 85,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Nýlegt 147 fm raðhús á fallegum stað í Norðlingaholti. Húsið 
er á tveimur hæðum. Hellulagt bílaplan fyrir framan og ca 80 
fm timburverönd við húsið til suð-vesturs. Húsið er staðsteypt 
byggt árið 2009. Húsið skiptist m.a. í forstofu, hol, snyrtingu, 
stofur, eldhús, fjögur herbergi, baðherbergi og þvottahús. Góðar 
svalir útaf hjónaherbergi. V. 67,9 m.
Nánari uppl.rHafsteinsson lg.fs. s. 824 9098. 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
HEIÐARGERÐI 28
108 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
HÓLAVAÐ 15
110 REYKJAVÍK

Glæsileg mikið endurnýjuð 95,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í litlu fjölbýli við Frostafold. Björt stofa og tvö rúmgóð herbergi. 
Eldhúsið er nýuppgert og baðherbergið hefur verið standsett. 
Suðursvalir eru útaf stofu og fallegt útsýni. Stutt í skóla, leikskóla 
og aðra þjónustu. V. 41,9 m. 
Opið hús mánudaginn 12. nóv. milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: 
Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

Glæsileg 151,8 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsið við Má-
natún 5 í Reykjavík. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Svalir 
til suðvesturs útaf stofu. Stofa/borðstofa, eldhús, tvö herbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Frábær staðsetning miðsvæðis í 
Reykjavík. Stutt er í alla helstu þjónustu. V. 68,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 13. nóv. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
FROSTAFOLD 109
112 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
MÁNATÚN 5
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
M. BÍLSKÝLI, LAUS FLJÓTLEGA 2ja herb. íbúð á 4. hæð í mjög 
góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Heildarsstærð er 84,5 
fm. Rúmgóð stofa og gott herbergi. Mjög gott útsýni og einstak-
lega snyrtileg sameign, gott sameiginlegt þvottahús.  Íbúðin er 
laus við kaupsamning. V. 38,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 13. nóv. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Falleg 107,7 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð/efri hæð í litlu fjölbýli við 
Bláhamra í Grafarvogi. Sér inngangur. Svalir til suðurs. Mjög 
fallegt útsýni. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, búr, fjögur her-
bergi, baðherbergi, forstofu og geymslu. (Íbúðin er 4ra herb. skv. 
teikningu). V. 47,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
NEÐSTALEITI 2 - M. BÍLSKÝLI, LAUS FLJÓTLEGA

103 REYKJAVÍK
BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
BLÁHAMRAR 29
112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

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

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

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Mjög fallegt samtals 314,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Þingasel í Reykjavík. Á aðalhæð hússins eru m.a. stofa, borðstofa, 
arinstofa, eldhús, fjögur herbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. Á neðri hæð eru m.a. tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, búr og 
geymslur. Rúmgóður innbyggður bílskúr. Mikil lofthæð er á efri hæð hússins. Glæsilegur skjólgóður gróinn garður með timburverönd. 
Stórt bílaplan er við húsið og hiti er í innkeyrslu. Húsið er mjög vel staðsett í fallegri botnlangagötu. V. 96,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 13. nóv. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Glæsilegt 220,9 fm einbýlishús á einni hæð við Jöklafold í Grafarvogi. Vífill Magnússon arkitekt teiknaði húsið. Húsið skiptist m.a. í stórt 
hol, stofu, borðstofu, eldhús, 3-5 herbergi, baðherbergi, snyrtingu og þvottahús. Innbyggður bílskúr. Stórt upphitað bílaplan er fyrir 
framan húsið. Sérstaklega fallegur garður með verönd, rósarunnum, gosbrunni og fl. Mjög góð staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla,
verslanir og alla helstu þjónustu. V. 99,8 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is.

ÞINGASEL 6
109 REYKJAVÍK

JÖKLAFOLD 16
112 REYKJAVÍK

Mjög falleg og björt 125 fm 4-5 herbergja hæð við Hjarðarhaga. Íbúðin er á efstu hæð (þakhæð). Íbúðin er skráð 111,3 fm en auk þess er 
herbergi/geymsla í kjallara skráð 13,4 fm. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús og hol. Mikil 
lofthæð er í hluta íbúðarinnar. Fallegt útsýni. Íbúðin getur verið laus fljótlega. V. 64,5 m.
Opið hús mánudaginn 12. nóv. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

HJARÐARHAGI 21
107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Strikið – Jónshús – Garðabæ – 3ja herbergja íbúð óskast með suðursvölum.  |  Hamrahverfi – Grafarvogi – Einbýlishús óskast

Akrahverfi Garðabæ – Einbýlishús óskast

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Fallegt og sjarmerandi 214,4 fm. einbýlishús á 

tveimur hæðum, að meðt. 32,0 fm. sérstæðum 

bílskúr á útsýnisstað við Álfaskeið. Í dag eru fjögur 

góð svefnherbergi á efri hæð og er eitt þeirra 

nýtt sem sjónvarpsrými/skrifstofa. Húsið er bjart 

með stórum gluggum og fallegu útsýni af báðum 

hæðum. Rúmgóðar svalir til suðurs og stór afgirt 

verönd til suðurs með heitum potti. Útsýni er að 

fjallgarðinum í suðri, Helgafelli og yfir Lækinn.  

Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og 

ber þess vel merki. Góð staðsetning í grónu og 
rólegu hverfi. Stutt er í grunnskóla og íþrótta-
svæði.  

Verð 79,9 millj.

Glæsileg 135,6 fm.  íbúð á 3. hæð með 

stórkostlegu útsýni út á sundin að Esjunni, Hörpu

og víðar og rúmgóðum svölum til suðurs við 

Vatnsstíg 22.  Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bíla

geymslu með tengi fyrir hleðslustöð fyrir rafbíla. 

Íbúðin er austan megin í austasta húsinu við 

Vatnsstíg í neðstu röð við sjóinn og frá henni 

nýtur afar fallegs útsýnis.  

Núverandi eigendur hönnuðu íbúðina sjálf að innan 

og er mikið lagt í innréttingar, tæki og gólfefni, sem 

eru mjög vönduð. Innréttingar eru hvítar sprautu-

lakkaðar og úr hnotu. Quartz er á borðum innrétt-

inga. Innihurðir eru allar extra háar úr hnotu og án 

gerefta. Led-lýsing er í allri íbúðinni. 

Verð 104,5 millj.

Álfaskeið 52 – Hafnarfirði. Einbýlishús í grónu hverfi.

Vatnsstígur. Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
40,4 fm. 2ja herbergja ósamþykkt íbúð á 1. hæð 

með sérinngangi á frábærum stað við Grettisgötu 

54 í Reykjavík. 

Íbúðin skiptist eldhús, stofu, eitt herbergi og bað-

herbergi. 

Búið er að endurnýja eldhús, gólfefni að mestu 

leyti og gler í gluggum. 

Sameiginlegt þvottahús er á jarðhæð og gengið í 

það aftan við húsið.  

Verð 19,9 millj.

Björt 4ra herbergja 114,6 fermetra íbúð á 2. hæð 

með svölum til vesturs í góðu fjölbýlishúsi í Grafar-

vogi. Stofa rúmar vel setustofu og borðstofu. Þrjú 

góð herbergi með gluggum til austurs. Eldhús 

með Alno innréttingu og góðum borðkrók. Þvotta-

herbergi innan íbúðar.  Íbúðinni fylgir sér bílastæði í 

bílageymslu. Snyrtileg sameign.

Staðsetning eignarinnar er afar góð og stutt er 
í grunnskóla og framhaldsskóla. Íþróttasvæði 
Fjölnis í göngufæri. 

Verð 47,9 millj. 

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45
Mikið endurnýjuð 67,9 fm. ósamþykkt íbúð í 

kjallara með sérinngangi við Vesturgötu. 

Gengið er inn í íbúðina bakatil. Búið er að endur-

nýja eldhús og tæki, baðherbergi, gólfefni og 

innihurðar. Geymsla innan íbúðar. 

Húsið var steinað að utan á árunum 2009-2010.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 27,9 millj. 

Grettisgata 54. 2ja herbergja ósamþykkt íbúð.

Flétturimi. 4ra herbergja íbúð með svölum til vesturs.

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

á fallegum útsýnisstað í Fossvogi auk 25,6 fm. 

bílskúrs. Björt og rúmgóð stofa og borðstofa 

með útgengi á svalir til suðurs. Sjónvarpsstofa. 

Útgengi á verönd úr hjónaherbergi.

-

herbergi og vera þannig með 5 svefnherbergi 

í húsinu, en skv. teikningum eru þau 4. Eldhús 

með fallegum hvítum + palesanderinnréttingu 

og nýlegum tækjum.

Verð 78,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag,   
frá kl. 17.15 – 17.45 
Glæsileg og vel skipulögð 119,2 fm. íbúð á 2. hæð 

að meðt. geymslu í nýlegu fjölbýlishúsi. Rúmgóðar 

suðursvalir og útsýni til suðurs. Lyfta og stæði í 

bílageymslu.

Rúmgóð stofa og borðstofa með gluggum til 

suðurs. Eldhús með stórri eyju og vönduðum 

tækjum. Tvö baðherbergi. Hjónaherbergi með 

góðum skápum sem ná upp í loft.

Gólfhiti er í íbúðinni og myndavéladyrasími. 

Verð 64,9 millj.

Logaland 21. Endaraðhús í Fossvogi.

Skógarvegur 12a. Glæsileg 3ja herbergja íbúðVesturgata 52. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45
Mikið endurnýjuð 79,6 fm. íbúð á jarðhæð með 

sérinngangi í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað 

auk sér geymslu á hæðinni.   Íbúðin hefur verið 

mikið endurnýjuð hið innra. Eldhús með fallegum 

möttum svörtum innréttingum, eyju og nýlegum 

tækjum.  Björt stofa með gluggum í tvær áttir.

Ný harðviðarverönd er útaf stofum til suðurs og 

vesturs. 

Húsið að utan er nýlega málað.  

Verð 42,9 millj.

Mjög björt 83,6 fm. íbúð að meðtalinni geymslu á 

2. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu í vestur-

bænum.  Sér bílastæði í bílageymslu fylgir eigninni. 

Svalir til vesturs út af stofu með útsýni til sjávar 

og svalir til suðurs út af eldhúsi. Rúmgott herbergi 

með góðu skápaplássi. Þvottaherbergi innan 

íbúðar. Húsið er klætt með áli og því viðhaldslítið. 

Snyrtileg sameign.

Íbúðin er laus til afhendingar 1. des nk. 

Verð 44,9 millj.

Safamýri 57. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Boðagrandi. 2ja herbergja íbúð með tvennum svölum.

Glæsilegt 63,5 fm. einbýlishús sem er hæð og 

ris á rólegum stað innarlega í lóð við Grettisgötu.  

Sér geymsla er á lóð. Húsið er eitthvað stærra að 

gólffleti en opinberar tölur segja til um þar sem að 

rishæð hússins er þó nokkuð undir súð.

Húsið var allt endurbyggt árið 1999 og var þá 

m.a. einangrað og klætt upp á nýtt að innan með 

panel og að utan með bárujárni. Skipt var um gler 

og glugga og allar lagnir endurnýjaðar. Húsið var 

innréttað upp á nýtt auk þess sem stór kvistur 

var settur á rishæð hússins. Stór og sólrík afgirt 

viðarverönd er út af stofum til suðurs og austurs 

og lóðin, sem er eignarlóð, 195,1 fm. að stærð er 

öll afgirt. Fallegur trjágróður er á lóðinni. 

Verð 56,9 millj.

Grettisgata. Vel staðsett einbýlishús.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÍDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Tilboð óskast

Íbúðin er alls 118,6 fm á fyrstu hæð 
Tvær geymslur önnur er 10,4 fm (nr. 16)  
og hin 8,7 fm (nr. 44) 
Íbúðin er fullbúin með gólfefnum 
Vandaðar innréttingar.  Vinsæl staðsetning 
Stutt í allt sem nesið hefur upp á að bjóða, aðstaða til 
útivistar, íþróttamannvirki, þjónusta, verslun og skólar
Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu 

Einstaklega vel staðsett 260 fm einbýli 

Stendur hátt í landi Reykjadals Mosfellssveit 

Frábært útsýni til Reykjavíkur og víðar 

5 svefnherbergi, þrjár stofur 

Gólfhiti á neðri og efri hæð 30 fm geymsla  
til viðbótar við uppgefna fermetra

76,0 millj. 102,5millj.Verð : Verð :

Hrólfsskálamelur 14 
170 Seltjarnarnes

Efstu-Reykir 
271 Mosfellsbær

Einimelur
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsilegt 246 fermetra einbýlishús á einni hæð á þessum vinsæla 
stað við Einimel í Reykjavík. 
Aukin lofthæð er í húsinu og innfeld lýsing. Búið er að endurnýja 
bæði baðherbergi hússins ásamt eldhúsi á afar vandaðan máta. 
Eignin skiptist m.a. í 3 samliggjandi stofur, 3 svefnherbergi,  
tvö baðherbergi, eldhús, þvottaherbergi. Innangengt er úr húsinu  
í 35,6 fermetra bílskúr.

Nánari upplýsingar veitir:  

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



Með þér alla leið

.       

29,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 12. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Hugguleg stúdíóíbúð með rislofti sem í dag 
er notað sem svefnherbergi 

Flott staðsetning á Njálsgötunni með 
inngangi bakatil 

Sérinngangur og sér garður

Njálsgata 48A
101 Reykjavík

.       

48,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Glæsileg íbúð á 2 hæð í nýju húsi við 
Grandaveg 42-

B 77 fm 2ja herbergja 

Stæði í bílageymslu 

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

Grandavegur 42-B
107 Reykjavík

.       

62,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 12. nóv.  kl. 16:45 - 17:15

Góð miðhæð ásamt bílskúr í reisulegu 
steinhúsi 164 fm þar af er skúr 22,5 fm 4ra 
herbergja aðalhæð 32 fm rými í kjallara með 
sérinngangi 

Rúmgott eldhús 

Gegnheilt beykiparket

Ránargata 19
101 Reykjavík

.       

82,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Fallegt 186 fm einbýlishús, innst í götu,  
á rólegum stað í Heiðargerði 

5 svefnherbergi, 

2 stofur og innréttaður bílskúr

Heiðargerði 100
108 Reykjavík

.       

53,9 millj.Verð:

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

125 fm eign með studio íbúð 

Vel skipulögð og rúmgóð neðri  
sér hæð í tvíbýli  
(auka studio íbúð með eldhúsaðstöðu) 

Vinsæll staður í vesturbænum

Nesvegur 43
107 Reykjavík

.       

32,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 12. nóv.  kl. 17:00 - 17:40

Sérlega falleg og vel skiplögð 56 fm,  
2ja herb, á 3. hæð

Rúmgóð stofa með stórum svölum til vesturs

Endurnýjað eldhús og bað

Frábær fyrsta eign

Furugrund 40
200 Kópavogur

.       

71,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13. nóv. kl. 12:30 - 13:00

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

Hlíðarbraut 5
220 Hafnarfjörður

.       

67,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 12. nóv.  kl. 17:00 - 17:00

Fallegt og vel viðhaldið 155 fm einbýlishús  
á einni hæð 

Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóður bílskúr 

Búið að endurnýja húsið mikið á síðustu árum 

Möguleiki á að stækka húsið 

Fallegur garður til suðurs

Goðatún 23
104 Reykjavík

.       

59,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 12. nóv.  kl. 18:00 - 18:40

Sérlega björt og falleg 119 fm efri sérhæð 

Mikil lofthæð í stofu og gott skipulag 

Frábær staðsetning í nýlegu húsi  

Stutt í alla helstu þjónustu

Hólmasund 16
104 Reykjavík

.       

54,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 12. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Falleg og vel skipulögð 109,6 fermetra  
6 herb. íbúð (4 svefnherb.) á tveimur hæðum 
á þessum vinsæla stað í Norðurmýrinni 

Húsið er nýlega steinað að utan og á sama 
tíma var skipt um glugga og gler í íbúðini 
fyrir utan þakglugga. Einnig er nýlega búið 

Auðarstræti 7
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir::

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

Nýlegt gistiheimili að stærð 907,9 fm sem 
stendur á góðum stað í nálægð við  
íbúðarbyggð á Völlunum

Húsnæðið er á tveimur hæðum og skiptist  
í 24 stúdíóíbúðir, 12 á hvorri hæð 

Allar íbúðirnar eru með eldhús með góðum  
innréttingum og vel útbúnum baðherbergjum  

Gólfefni íbúðanna er parket. 

Lóðin er 2.124 fm og frágengin með  
fjölda bílastæða

Húsnæðið er allt nýlega innréttað. 

390 milljónir

.       

31,9 millj.Verð:

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

Góð 64 fm kjallaraíbúð 

Öll rými fremur rúmgóð 

Eldhús með góðu skápaplássi 

Baðherbergi endurnýjað, upph klósett 

Stórt svefnherbergi með fataskáp

Flókagata 13
105 Reykjavík

.       

53,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudag 10. okt.  kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg björt og rúmgóð 4ra herbergja 
endaíbúð FMR 129,8 fm/155,2 fm 

Stæði í bílageymslu skráð 25,4 fm 

Frábær staðsetning / þvottahús innan íbúðar 

Aðeins 3 íbúðir í stigagangi Útgeng út á 
suðvestur svalir 

Miðleiti 6
103 Reykjavík

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13. nóv. 17:15-17:45

Björt og falleg 90 fm 3ja herb 

Nýlega steinað húsið 

Skólp og dren endurnýjað nýlega 

Frábær staðsetning 

Laus strax

Mjóahlíð 12
105 Reykjavík

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14. nóv.  kl. 17:00 - 17:30

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð með suðvestur verönd, auk bílskúrs á 
Seltjarnarnesinu 

Eignin er skráð alls skv ÞÍ 99,3 fm 

Bílskúr er 21,3 fm og íbúð 78 fm

Tjarnarból 14
170 Seltjarnarnes

.       

49,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13. nóv. kl. 17:15 - 17:45

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr 
124,5 fm þar af er bílskúr 22,2 fm 

Möguleiki væri að bæta við svefnherbergi 

Stórar suður svalir og þvottahús innan í búðar 

Innangengt í bílskúr úr sameign 

Kyrrlátur staður í við fallegan göngustíg

Básbryggja 5
110 Reykjavík

.       

46,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13. nóv. kl. 18:00 - 18:40

Rúmgóð og vel skipulögð 86 fm, 
3ja herb 
Mikið endurnýjuð á síðustu árum 
Þvottaaðstaða innan íbúðar 
Frábær staðsetning

Grettisgata 69 
101 Reykjavík

.       

67,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13. nóv. kl. 17:00 - 17:40

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

Safamýri 31 
108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Bjarnadóttir,  aðstm. fasteignasala
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Norðurhella 17
 Gistiheimili með 24 íbúðum   221 Hafnarfjörður  

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

.       

37,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13. nóv. kl. 17:00 - 17:30

3ja herbergja íbúð, endurnýjuð - sér þvottahús 

Bílskúr fylgir sem er lokaður og  
innaf bílageymslu 

Stutt í þjónustu, verslun og skóla

Hraunbær 102E
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

Nýlegt 4ra herbergja 114,5 fm parhús  
ásamt innbyggðum bílskúr 
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús ásamt bílskúr

34,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Birkitún 5

s. 778 7272

250 Garður

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

49,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorláksgeisli 1

s. 695 5520

113 Reykjavík

Sérlega falleg mikið endurnýjuð 5 herbergja 
sérhæð á 1 hæð í mjög góðu og vel 
staðsettu húsi á besta stað í vesturbænum 
Íbúðin er skráð 127,6 fm og þar af er 8 fm 
geymsla í mjög góðri sameign í kjallara

69,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 30

s. 893 9929

107 Reykjavík

Falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 
íbúð í góðu húsi við Birkimel 10-B 
80,4 fm 3ja herbergja 
Mikið endurnýjuð 
Góð staðsetning þar sem stutt er  
í skóla, alla helstu þjónustu og iðandi 
mannlíf miðbæjarins

45,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Birkimelur 10-B

s. 899 5856

107 Reykjavík

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

56,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brattholt 6A

s. 845 8958

270 Mosfellsbær

Nýjar íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herb og stærri 
Arkitekt Kristinn Ragnarsson 
Lyftuhús á þremur hæðum,  
fallegar innréttingar 
Afhending er í febrúar/mars 2019 
Sýningaríbúð er í Álalæk 17

26,7 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álalækur 15

s. 775 1515

800 Selfoss

Virkilega fallegt og stílhreint 257 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum innst í 
botnlanga við Þorrasali í Kópavogi 
Fimm svefnherbergi og aukaíbúð í 
bílskúrnum 
Gróinn garður og heitur pottur 
Frábært útsýni

136,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorrasalir 10

s. 778 7272

201 Kópavogur

Afar glæsileg björt og mikið endurnýjuð 
128,2 fermetra eign á 3 hæð í mjög fallegu 
og nýuppgerðu húsi við Þórsgötu í Reykjavík 
Hæðin er innréttuð sem tvær íbúðir 
Stærri íbúðin er um 105,0 fermetrar að 
stærð, 4ra herbergja og með stórum svölum 
til austurs. Minni íbúðin er um 23 fermetrar. 

63,5 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þórsgata 17

s. 893 9929

101 Reykjavík

Fallegt parhús á tveimur hæðum, auk 
rishæðar samtals að stærð 145,5 fm 
Bílskúr stærð 24,5 fm 
Endurnýjað eldhús og gólfefni 
Gott skipulag og fermetrar nýtast mjög vel 
Fallegar stofur með útgengt út í garð

69,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þverás 7

s. 845 8958

110 Reykjavík

Falleg og björt 149,7 fermetra sérhæð að 
meðtöldum 31,6 fermetra bílskúr á þessum 
vel staðsetta og rólega stað í Kópavogi 
Fallegt útsýni er til norðurs úr stofum 
íbúðarinnar og útgengt á rúmgóðar svalir 
Gengið er beint inn á hæðina frá Melaheiði 

61,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melaheiði 7

s. 893 9929

200 Kópavogur

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

35,4 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyjabakki

s. 899 1178

109 Reykjavík

3ja herbergja íbúð 
Miðsvæðis í Reykjavík
Ca 70 fm 
Geymsla í kjallara

39,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þórsgata 15

s. 775 1515

101 Reykjavík

Afar góð 104 fm endaíbúð á 2 hæð 
Ný afstaðnar utanhúsframkvæmdir 
Ma ný gler og gluggar að hluta 
Stæði í bílgeymslu 
Stórt eldhús m borðkrók 
Ný gólfefni á stofu, eldhúsi og hol

39,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flúðasel 89

s. 695 5520

109 Reykjavík

Glæsilega endaíbúð í Garðatorgi 2  
Í hjarta Garðabæjar 
Stærð íbúðar 143,3 fm 
Baðherbergi innaf hjónaherbergi 

Garðabæinn og sjávarútsýni til vesturs 

84,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðatorg 2b

s. 845 8958

210 Garðabær

Vel skipulagt 248 fm einbýli á 2 hæðum 
Innst í botnlanga með frábæru útsýni 
Mjög stílhrein og björt eign 4 svefnherbergi 
og hægt að bæta við. Stofa og eldhús í opnu 
rými þar sem er fallegur arinn. 

35 fm bílskúr

125,0 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjallakór 11

s. 695 5520

203 Kópavogur
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íslenskufræðingur

Staðarfell í Dölum. 
TÆKIFÆRI FYRIR FJÁRFESTA.

5 byggingar sem hýst hafa starfsemi SÁÁ frá árinu 1980. Öllum byggingunum hefur verið 
ágætlega vel viðhaldið. Í stærsta húsinu eru 24 herbergi, eldhús, matsalur, þvottahús ofl. 
Íbúðarhús með þremur íbúðum. Íbúðarhús með tveimur íbúðum.  
Véla- og verkfærageymsla ásamt geymsluhúsnæði. Heildarstærð nálægt 1300 fm. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Efristígur Þingvöllum
ENDURBYGGÐUR BÚSTAÐUR Á FALLEGRI LÓÐ.

Ca. 50 fm. sumarhús á fallegum stað á Þingvöllum. Húsið var endurbyggt árið 2009: 
Lagnir, klæðning, baðherbergi, eldhús og fleira er frá þeim tíma. Bústaðurinn er vel 
skipulagður og hlýlegur. Lóðin er stór og með fallegri trjárækt. Bústaðurinn er innan 
Þingvallaþjóðgarðs og nýtur lóðarréttinda  í samræmi við það. Verð19, 9 millj.

Melabraut 9, 170 Seltjarnarnesi
SÉRHÆÐ/MIÐHÆÐ. 

Vel skipulögð, ca. 130 fm. sérhæð/miðhæð í nýlega viðgerðu húsi við Melabraut 9 á 
Seltjarnarnesi. Íbúðin er með þremur svefnherbergjum, tveimur stofum og sólstofu ásamt 
eldhúsi og baði. Húsið er nýlega steinað og viðgert að utan og lítur vel út. Sérinngangur. 
Verð 56,9 millj. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

Kjarvalströð11, Hellnum-Snæfellsnesi
HEILSÁRSHÚS.

Vandað og vel skipulagt hús á Hellnum, Snæfellsnesi. Á neðri hæð eru forstofa, stofa, 
borðstofa, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol. 
Húsið er á heillandi stað með sjávarútsýni. Verð 26,9 millj. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Heiðnaberg 8, 111 Rvk.
PARHÚS. 

Heiðnaberg 8, parhús. Ca. 172,5 fm. parhús m/bílskúr á frábærum stað í Breiðholti. 
Bílskúr er 25,5 fm. af heildarstærð. Á neðri hæð eru stofur, eldhús, þvottahús, geymslur og 
snyrting. Á efri hæðinni svefnherbergi og baðherbergi. Falleg lóð með sólpallli og góðri 
útiaðstöðu fyrir framan og aftan húsið. Verð 61,9 millj.  

Bókið skoðun hjá fasteignasölum Foldar.

Móhella 4, 221 Hafnarfjörður
VÖRUGEYMSLA

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: 26,3 fm vörugeymsla á góðum stað í 
Hafnarfirði. Lokað, vaktað svæði og gott aðgengi í snyrtilegu umhverfi. Sameiginleg 
snyrtiaðstaða á staðnum. Afhendist við kaupsamning. Verð 7,8 millj.

Nánari upplýsingar veita fasteignasalar Foldar. 

REYNSLUMIKLIR FASTEIGNASALAR FOLDAR SKOÐA, VERÐMETA OG VEITA  
ALLA RÁÐGJÖF YKKUR AÐ KOSTNAÐARLAUSU. HAFIÐ SAMBAND.

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

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

- Vantar íbúðir fyrir 60 ára og eldri í Reyk-
javík þar sem stutt er í þjónustu. Öruggar 
greiðslur í boði.

Óskum eftir Óskum eftir Óskum eftir

Óskum eftir Óskum eftir Óskum eftir
Hafnarfjörður og Suðurnes 

220 - 221 og 230 - 260
Vantar minni sérbýli á bilinu 60-90 millj á skrá 
fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar 3-4 herbergja íbúðir á bilinu 35-45 millj á 
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar einstaklingsíbúðir og 2 herbergja íbúðir 
á bilinu 20-35 millj á skrá fyrir áhugasama 
kaupendur.

Kópavogur og Garðabær
200 - 201- 203 - 210 - 225

Vantar einbýlishús, raðhús og parhús á bilinu
80-200 millj á skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar sérhæðir m/bílskúr á bilinu 70-90 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar 2-5 herbergja íbúðir á bilinu 30-80 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Reykjavík og Mosfellsbær
109 - 110 - 111 - 113 - 270

Vantar minni sérbýli á bilinu 60-90 millj á skrá 
fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar 3-4 herbergja íbúðir á bilinu 35-45 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar einstaklingsíbúðir og 2 herbergja íbúðir á
bilinu 20-35 millj á skrá fyrir áhugasama
kaupendur.

Reykjavík
103 - 104 - 105 - 108

Vantar einbýlishús, raðhús og parhús á bilinu
80-200 millj á skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar sérhæðir m/bílskúr á bilinu 70-90 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar einstaklingsíbúðir og 2 herbergja íbúðir á
bilinu 20-35 millj á skrá fyrir áhugasama
kaupendur.

Reykjavík og Seltjarnarnes
101 - 107 - 170

Vantar einbýlishús, raðhús og parhús á bilinu
80-200 millj á skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar sérhæðir m/bílskúr á bilinu 70-90 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Vantar 2-5 herbergja íbúðir á bilinu 30-80 millj á
skrá fyrir áhugasama kaupendur.



HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

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

Herbergi: 3-5     Stærð: 123,7 - 210 m2

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 56,8-128M

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

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

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 22-26    200 Kópavogur

Naustavör 22-26 er 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Naustavör í Kópavogi staðsett 
örstutt frá smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr íbúðunum Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir íbúðunum og tvö bílastæði með stærri íbúðunum. Íbúðirnar hafa flestar 
tvennar svalir. Vandaðar innréttingum frá Brúnás og  AEG eldhústæki.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4     Stærð: 91,6 - 232,5 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 14. nóv. kl. 17.30-18.00

Steinás 3    210 Garðabæ 89.900.000

Fallegt og vel skipulagt 196,1 fm einbýli á einni hæð  og þar af er bílskúrinn skráður 43,9 
samkvæmt F.M.Rr Í dag er bílskúrinn nýttur sem hluti af íbúðarrýminu. Falleg aðkoma 
er að húsinu og  viðhaldslétt lóð. Þrjú svefnherbergi eru í eigninni.  Gólfefni er gegnheilt 
parket og flísar. Útgengi er út í garð eldhúsi,stofu, hjónaherbergi og  þvottahúsi. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 196,1 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN!

Aflakór 12    203 Kópavogi

Verð: 174.000.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús í einu vinsælasta hverfi höfuðborgarsvæðisins, Kórahverfi Kópavogs. Húsið hlaut hönnunar- 
verðlaun Kópavogsbæjar árið 2014. Húsið er skráð 395,8 fm og þar af er bílskúr 52,8 fm, en að auki er 12 fm geymsla sem er 
ekki inn í fermetratölu og húsið því í raun um 410 fm. Í húsinu eru sérsmíðaðar mahóní innréttingar smíðaðar af Við og við og 
hurðir í yfirstærð smíðaðar af Sérverki. Á gólfum eru flísar frá Álfaborg og merbau parket frá Tarkett. Granítborðplötur eru í eldhúsi 
og baðherbergjum. Margir útgangar eru í húsinu og mjög mikil lofthæð. Svefnherbergin eru þrjú í dag en möguleiki er á að hafa 
herbergin fimm. Einnig er mögleiki á að útbúa sér þriggja herbergja íbúð á fyrsta og öðrum palli og nýta sérinngang á austurhlið 
hússins. Gólfhiti er í öllum rýmum. Vandaðir og fallegir skjólveggir umlykja garðinn. Um er að ræða mjög vandað hús þar sem 
hugsað er útí hvert smáatriði hvað varðar hönnun og efnisval. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 894 4700

Herbergi: 6     Stærð: 395 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. nóv. kl. 16.30 - 18.00

Vesturgata 21B    101 Reykjavík 59.900.000

Einstök og skemmtileg íbúð í nýlegu húsi á kyrrlátu svæði í jaðri 
miðbæjar Reykjavíkur. Íbúðin er rúmgóð, björt og afar falleg 2ja til 
3ja herbergja á 3ju hæð og í risi. Tvennar svalir til suðurs. Frábært og 
ótrúlega mikið útsýni m.a. yfir höfnina og til Esju. Gengið er inn í húsið 
frá sameiginlegu porti milli húsanna úr húsagarði. Íbúðin er nýyfirfarin 
og máluð, afar snotur og snyrtileg. Laus við kaupsamning. Frábær 
staðsetning í göngufjarlægð frá iðandi miðbæjarkjarnanum. Íbúðin 
tekur afar vel á móti og er hlýleg og falleg. Fyrirhugað fasteignamat 
íbúðarinnar 2019 er kr. 57, 5 millj.
 
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 2-3     Stærð: 102,6 m2

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

Tunguvegur 19A    108 Reykjavík 97.900.000

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð með sérinngangi á eftirsóttum stað í borginni. 
Eignin er á þremur hæðum skráð samtals 256 fm og þar af er bílskúrinn skráður 
31,9 fm. Gólfefni eru parket og flísar.  Íbúðin skiptist í 4 svefnherbergjum og með 
2ja herbergja aukaíbúð með sérinngangi.   Góð til útleigu. Rúmgóð timburverönd og 
garðskáli. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 7     Stærð: 256 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. nóv. kl. 17.30-18.00

Garðsstaðir 23    112 Reykjavík 73.500.000

Mjög fallegt og vel skipulagt raðhús á einni hæð á skjólgóðum stað með fallegum 
grónum garði. Húsið er skráð 166,8 fm og þar af er bílskúrinn skráður 23,9 fm.  Húsið 
skiptist í  þrjú rúmgóð svefnherbergi en hægt væri að bæta við fjórða svefnherberginu. 
Eignin er með góðri lofthæð. Glæsilegt útsýni  yfir sundin, Akrafjall og Esjuna. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 166,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. nóv. kl: 17:00-17:30.

Lyngheiði 20    200 Kópavogur

Mjög vel skipulagt einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr, samtals : 153,7fm. 
Eignin er mjög vel staðsett í rólegri götu. Eignin skiptist í : forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, þvottahús, fjögur herbergi, baðherbergi, geymslu og bílskúr. 
Tvær stórar verandir. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 6     Stærð: 153,7 m2       Bílskúr

79.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. nóv. kl :18:00-18:30.

Drápuhlíð 23    105 Reykjavík

Mjög falleg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr. Húsið er teiknuð af Sigvalda Thordarsyni 
og stendur á stórri hornlóð Drápuhlíðar og Lönguhlíðar. Eignin skiptist í : Neðri Hæð : 
forstofu/ hol, herberjagang, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergri og 
tvennar svalir. Rishæð : tvö herbergi og geymsla. Sérgeymsla í kjallara ásamt bílskúr.  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 7     Stærð: 144,6 m2    Bílskúr 30,1 m2   

79.900.000

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

Nýhöfn 2     210 Garðabær

Glæsileg 4ra herbergja 131.7 fm íbúð með geymslu í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðin 
er á efstu hæð við sjávarsíðuna með stæði í lokaðri upphitaðri bílageymslu. 
Stórar svalir, þrjú rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi er flísalagt með baðkari og 
flísalagðri sturtu. Innréttingar eru með spónlagðri eik frá Brúnás. 
Upplýsingar veitir Hafliði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 131,7 m2      

72.900.000

520 9595

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

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Falleg og björt 3ja herb íbúð með sérinngangi. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, 
baðherbergi, tvö svefnherbergi, geymslu innan íbúðar og sameiginlegt þvottahús. Íbúðin 
var öll gerð upp árið 2004 og einnig er búið að skipta um skolp og dren, neysluvatnsgrind 
og lagnir að hluta, neðra þak endurnýjað 2013 og efra þak yfirfarið og málað 2017. Húsið 
var málað og múrviðgert að utan 2013. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 74,4 m2

Digranesvegur 26    200 Kópavogur 34.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. nóv. kl. 18.30-19.00

Falleg  risíbúð ásamt bílskúr í sjarmerandi tvíbýlishúsi á Álfhólsvegi. Um er að ræða 
eign sem er skráð 150.4fm og þar af er bílskúr 34,8fm. Glæsilegt útsýni er frá íbúðinni, 
sérinngangur og mikil lofthæð. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, 3 
svefnherbergi, geymslu og bílskúr. Tvö stæði tilheyra íbúðinni fyrir framan bílskúrinn. Stutt 
er í skóla, leikskóla og alla þjónustu. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 150.4 m2

Álfhólsvegur 66     200 Kópavogur 49.900.000

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

Fallegt og sérlega vel skipulagt Nýtt fullbúið raðhús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr. Húsið er tilbúið til afhendingar. Alrými með eldhúsi og stofu, stórt baðherbergi 
,gestasalerni, þrjú góð svefnherbergi, sér sjónvarpshol og rúmgott þvottahús.  Lóðin 
er frágengin og  bílaplan hellulagt. Fjölskylduvænt hverfi, stutt er í útivist, fjallgöngu og 
einstaka menningu í Álafosskvosinni. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 176,5 m2

Ástu Sólliljugata 16     270 Mos 72.900.000

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

LAUST VIÐ KAUPSAMNING* Glæsilegt nýtt og fullbúið endaraðhús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr og frábæru útsýni. Mjög stór timurverönd með skjólveggjum er við húsið, 
hellulagt bílaplan og frábært útsýni. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu, rúmgott baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu og 
bílskúr. Örstutt út í fallega náttúru. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 184,1 m2

Ástu Sólliljugata 14     270 Mos 79.900.000

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

Björt, rúmgóð og falleg íbúð á 2.hæð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta stað í borginni. Eignin 
er skráð 126,8fm og þar af er bílskúr 20.5fm. Eignin skiptist í hol, stofu, eldhús, baðherbergi, 
3 svefnherbergi, geymslu og bílskúr. Baðherbergi var endurnýjað 2015, skipt var um járn á 
þaki 2007 og fyrirhugað er að skipta um tréverk, glugga, gler og múrviðgera framhlið hússins 
og verður það gert á kostnað seljanda.Uppl.veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 126,8 m2

Safamýri 46     108 Reykjavík 49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. nóv. kl. 17.30-18.00

Klettás 20    210 Garðabæ 79.900.000

Glæsilegt 4-5 herb raðhús með bílskúr í Ásahverfinu í Garðabæ. 
Um er að ræða eign sem er skráð skv F.M.R 156,3fm og þar af 
er bílskúr 24fm. Frábært útsýni, mikil lofthæð og góð aðkoma 
einkenna þetta fallega fjölskylduhús sem nýtist einstaklega vel og 
er með glæsilegu útsýni til suð/vesturs. Húsið er steinað/álklætt 
að utan og með ál/trégluggum og því viðhaldslétt. Svefnherbergin 
eru 3 og að auki er  gluggalaust herbergi sem notað er í dag sem 
vinnustofa.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4-5     Stærð: 156,3 m2

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

Engjasel 84    109 Reykjavík

Opin og vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á 1.hæð með stæði í bílageymslu. Fjögur svefn-
herbergi. Gengið er upp eina hæð. Eldhús er opið að hluta við stofu með útgengi út á 
svalir í suður. Svefnherb. innaf stofu. Svefnherb.gangur með  hjónaherbergi og tvö barna-
herbergi ásamt sjónvarpholi með glugga. Þvottahús innan íbúðar. Sérgeymsla í sameign 
ásamt hjóla-og vagnageymslu. Uppl.veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 5     Stærð: 111,0  m2       Bílageymsla

41.900.000

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

Ásbraut 2a    200 Kópavogur

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

Herbergi: 6     Stærð: 191,6 m2       Bílskúr

78.900.000

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

17. júnítorg 7    210 Garðabæ 42.900.000

Björt og gullfalleg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftufjölbýli fyrir 50 ára og eldri á góðum 
stað í Sjálandinu með sjávarútsýni að hluta (Gengið inn af Strandvegi). Íbúðin skiptist í 
opið hol/stofu/borðstofu, eldhús með U-laga innréttingu, svefnherbergi og baðherbergi 
með sturtu og þvottaaðstöðu. Sérgeymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 2     Stærð: 77,9 m2         Bílageymsla

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. nóv. kl. 18.30-19.00

Fallegt og mjög gott endaraðhús  með bílskúr og góðum garði með heitum potti, útisturtu, 
veröndum og skjólveggjum. Um er að ræða gott fjölskylduhús með sérsmíðuðum inn-
réttingum, góðri lofthæð, gólfhita  á neðri hæð, 4 svefnherbergjum, sjónvarpsholi og 
rúmgóðu eldhúsi.  Eignin er skráð skv F.M.R 200,4fm og þar af er bílskúr 28,5fm. Góð eign 
á eftirsóttum stað. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 200.4 m2

Ögurás 10     210 Garðabæ 89.900.000

EFSTALEITI 27

LÁGALEITI 1-3

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT MIÐBORGARHVERFI

Afhending 
frá apríl 2019

Verð frá 28.400.000

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

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

LÁGALEITI 5, 7 OG 9

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

 Áætluð afhending fyrstu íbúða í apríl 2019.

 Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða flísalögð.

 Bjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi.

 Innréttingar hannaðar af G.K.S.

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

 Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

 Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

 Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án gólfefna.

  

Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG

HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

KYNNING 
þriðjudaginn 13. nóv. 

kl. 17:30-18:30
Sýningaríbúð í Jaðarleiti 6 #102

Efstaleiti 27, Lágaleiti 1-9

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

Falleg og björt 3ja herb íbúð með sér
baðherbergi, tvö svefnherbergi, g
var öll gerð upp árið 2004 o
og lagnir að hluta, neðr
var málað og múrv

Herbergi: 3     Stærð: 74,4 m2

34.900.000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

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



Hagasel 2
Mikið endurnýjað endaraðhús með bílskúr við Hagasel. Eignin er skráð samtals 
161,4 þar af 19,2 fm bílskúr. Þrjú svefnherbergi á neðri hæð og tómstundaherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og geymsla. Á efri hæð er eitt svefnherbergi, gestasnyrting, 
stór stofa og eldhús.  V 72 millj. Uppl: Guðmundur H Valtýsson síma 865 3022

EIGNIR VIKUNNAR

Grandavegur 7 
Gullfalleg íbúð á þessum vinsæla stað. Glæsilegt útsýni, stórar svalir.  
Íbúðin er á tveimur hæðum. Skoðaðu myndir inná www.Eignalind.is
Afhending gæti verið strax.
Verð 51,9 millj. Uppl Sigurður s: 6168880

Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

Sími 616 8880

Guðmundur Valtýsson 
Löggiltur fasteignasali

gudmundur@eignalind.is
Sími 865 3022

Digranesvegur 40, 200 Kópavogur
Opið hús þriðjudaginn 13.nóv. kl. 17:00-17:30

Falleg og björt  158,1 fm sérhæð ásamt bílskúr með sérinngangi.  Íbúðin skiptist 
m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þvottahús, þrjú herbergi  (geta verið 
4) og 1 baðherbergi, sem er nýlega endurnýjað. Stórir gluggar og útsýni til suðurs. 
Yfirbyggðar suðvestur svalir. V. 59.9m
Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494

Haraldur Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali
Símanúmer 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Glæsileg 440m² skrifstofuhæð í hjarta borgarinnar.
Hæðin skiptist í 13 skrifstofur 2 fundaraðstöður, kaffi-
stofu og salerni auk opinna vinnurýma/seturýma.

Opið hús mánudaginn 12. nóvember kl. 17:30-18:00 
Einbýli með auka íbúð
Gott 307m² einbýli með auka íbúð og mikla möguleika 
hvað varðar herbergjafjölda. Gott útsýni, tvöfaldur bíl-
skúr, sólskáli, heitur pottur, gróðurhús, stór lóð í rækt ofl. 

Til leigu Tryggvagata 11 Til sölu Súlunes 4 - Grb

OPIÐ HÚS

Fáðu frítt söluverðmat frá 
Eignamarkaðnum 

Ármúli 4, 108 Rvk. s. 519-8484, 
www.eignamarkadurinn.is  

Nánari upplýsingar veitir Böðvar Reynisson lögg.fasteignasali í s. 766-8484 eða bodvar@eignamarkadurinn.is

Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður Fasteigna í rúm 30 ár

ellert@eignalind.is
simi  893 4477

FRÍTT VERÐMAT 
FASTEIGNA

- kíktu á 
www.verdmat.is eignalind.is

Guðmundur Valtýsson 
Löggiltur fasteignasali

gudmundur@eignalind.is
sími 865 3022

Jónas Örn Jónasson
Lögmaður og lögg. fast.

jonas@eignalind.is
sími 770-8200

Artjón Árni 
Löggiltur fasteignasali

aa@Eignalind.is 
Sími 612 1414

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi

Falleg 3. herb. neðri hæð í þríbýli með bílskúr og sérinngangi. Í íbúðinni eru 2 svefn-
herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús, borðstofa og stofa. Góðar suðursvalir. 
Bílskúr upphitaður. Heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning. V. 4 .9 m.

Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494 

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.

s. 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS



Brekkugata 14 Bæjarlind 7 Merkjateigur160 m2  124.4 m2 104 m2

Brynjólfur Snorrason S: 896-2953  Gunnlaugur S: 617-5161 Bogi S: 6993444
57,5 millj.  61,5 millj. 44,4 millj

Hæð Nýtt fjölbýli Fjölbýli5 herb. 3 herb. 3 herb.Endurnýjað LAUST STRAX Aukaíbúð

Kambsvegur Skógarlundur Strandgata 85110 m2 164 m2 132,8 m2

Bogi S: 699-3444 Bogi S: 699-3444 Brynjólfur Snorrason S:  896-2953
 53,5 millj.  74,5 millj. 48,9 millj

Tvíbýli Raðhús Hæð3 herb. 4 herb. 4 herb.Sólpallur Endaraðhús Leigutekjur

Logaland Einarsnes Boðagrandi189,3 m2 181 m2 190 m2

Brynjólfur Snorrason S:  896-2953 Finnbogi S: 895-1098 Finnbogi S: 895-1098
85,9 millj. 92,9 millj. 34,0 millj

Raðhús Raðhús Fjölbýli4 herb. 4 herb. 1 herb.Fallegt útsýni Útsýni Útsýni

Hringbraut Lautarvegur 4 Allir vilja Heimili!174 m2 172,2 m2

Finnbogi S: 895-1095

Óskum eftir eignum á söluskrá okkar 
víðsvegar á höfuðborgar svæðinu. Þó 
sérstaklega núna:

77,0 millj. 89,9 millj.
Parhús Þríbýli6 herb. 3 herb.Tvær íbúðir Ný sérhæð

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

Opið hús í dag 12.11 kl. 17:00-17:30 Opið hús þriðjud. 13.11 kl. 17:15-17:45

Opið hús 14.11 kl. 17:00-18:00

Opið hús 14.11 kl. 17:15-17:45

Góð þjónusta frá A-Ö á traustum grunni.   
Upplýsingar um sölulaun á skrifstofu.Ragnar S: 774-7373

S
D



Bílar 
Farartæki

 Varahlutir

 Hjólbarðar

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir. 

Getum enn bætt við okkur 
verkefnum fyrir jólin.

Uppýsingar í síma 868-2055

Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Málarar

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

 Hreingerningar

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

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

 Spádómar

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

 Húsaviðhald
Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 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

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

Þjónusta

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

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

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

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

Draghálsi 26

Vörurnar verða til sýnis
í Vöruhúsi okkar
að Draghálsi 26.
Þriðjudaginn 13. til 
þriðjudagsins 20. nóv.
..fyrstur kemur fyrstur fær

Fylgstu með á Facebook
Við erum með myndir af öllum vörunum 

á Facebook síðu Verslunartækni

allt að 

 afsláttur

Lagerhreinsun 
á nýjum og lítið 
notuðum tækjum 
fyrir veitingahús 
og stóreldhús
        

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  1 2 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 8  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



 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT  
165 - 570 FM 

ATVINNUHÚSNÆÐI Í  
116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ 

KR 990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 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

Atvinna

 Atvinna í boði

VEITINGAHÚSIÐ ÍTALÍA - 
BÓKARI

Rótgróið veitingahús í miðbæ 
Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
bókara til starfa sem allra fyrst. 

Æskilegt að viðkomandi hafa 
góða reynslu af TOK fjárhags- 
og launabókhaldi. Um er að 

ræða 50% starf, vinnutími skv. 
samkomulagi.

Umsóknir óskast sendar á 
italia@italia.is

 Atvinna óskast

Tilkynningar

 Tilkynningar

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

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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titilinn sem yrði þá sá fjórði eftir 
yfirtökuna á félaginu 2008.

Agüero hefur verið lykilmaður 
í velgengni City undanfarin ár og 
gerir tilkall til þess að vera besti leik-
maður í sögu félagsins. Stuðnings-
menn City munu allavega aldrei 
gleyma honum. Markið gegn QPR í 
lokaumferðinni tímabilið 2011-12 
eitt og sér gerir það að verkum.

Agüero skoraði tvö mörk í fyrsta 
leik sínum fyrir City og hefur skorað 
eins og óður maður síðan. Hann er 
markahæsti leikmaður í sögu City 
með 210 mörk í aðeins 307 leikjum.

Af þessum 210 mörkum hefur 151 
komið í ensku úrvalsdeildinni. Leik-
irnir eru aðeins 218 og hann er því 
með 0,69 mörk að meðaltali í leik 
sem er frábær tölfræði. 

Agüero er áttundi markahæsti 
leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar 
frá upphafi. Bara á þessu tímabili 
hefur hann hoppað upp úr 13. sæti 
markalistans í það áttunda. Ef ekki 
væri fyrir tíð meiðsli væri Agüero 

eflaust ofar á markalistanum. Hann 
hefur mest spilað 34 deildarleiki á 
einu tímabili og það er kannski 
helsta ástæðan fyrir því að hann 
hefur bara einu sinni orðið marka-
kóngur ensku úrvalsdeildarinnar 
(2014-15). Og þrátt fyrir stöðuga og 
góða spilamennsku síðan Agüero 
kom til City hefur hann aðeins einu 
sinni verið í liði ársins (2017-18).

Argentínski framherjinn virðist 
líka vera sáttur í Manchester. Hann 
kvartar ekki yfir veðrinu og hefur 
látið það vera að daðra við stóru 
liðin á Spáni eins og svo margir af 
bestu leikmönnum ensku úrvals-
deildarinnar hafa jafnan gert.

Agüero ýtir líka allri samkeppni 
til hliðar. Hann er enn þá aðalfram-
herji City, sjö árum eftir að hann 
kom til félagsins. Og stundum 
virðist hreinlega eins og hann leggi 
bölvun á hina framherja City. Þeir 
hafa komið og farið en Agüero er 
alltaf til staðar. Og alltaf skorar 
hann. ingvithor@frettabladid.is

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 12. umferðar 2018-19

Cardiff - Brighton 2-1
0-1 Lewis Dunk (6.), 1-1 Callum Paterson (28.), 
2-1 Sol Bamba (90.). 
Rautt spjald: Dale Stephens, Brighton (34.).

Huddersfield - West Ham 1-1
1-0 Alex Pritchard (6.), 1-1 Felipe Anderson 
(74.).

Leicester - Burnley 0-0 

Newcastle - B’mouth 2-1
1-0 Salomón Rondón (7.), 2-0 Rondón (40.), 
2-1 Jefferson Lerma (45+6.).

Southampton - Watford 1-1
1-0 Manolo Gabbiadini (20.), 1-1 José Hole-
bas (82.).

C. Palace - Tottenham 0-1
0-1 Juan Foyth (66.).

Liverpool - Fulham 2-0
1-0 Mohamed Salah (41.), 2-0 Xherdan Shaqiri 
(53.).

Chelsea - Everton 0-0 

Arsenal - Wolves 1-1
0-1 Ivan Cavaleiro (13.), 1-1 Henrikh 
Mkhitaryan (86.).

Man. City - Man. Utd. 3-1
1-0 David Silva (12.), 2-0 Sergio Agüero (48.), 
2-1 Anthony Martial, víti (58.), 3-1 Ilkay Gün-
dogan (86.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man. City 12  10  2  0  36-5  32
Liverpool 12  9  3  0  23-5  30
Chelsea 12  8  4  0  27-8  28
Tottenham 12  9  0  3  20-10  27
Arsenal 12  7  3  2  26-15  24
B’mouth 12  6  2  4  21-16  20
Watford 12  6  2  4  17-14  20
Man. Utd. 12  6  2  4  20-21  20
Everton 12  5  4  3  19-15  19
Leicester 12  5  2  5  17-16  17
Wolves 12  4  4  4  12-13  16
Brighton 12  4  2  6  13-18  14
West Ham 12  3  3  6  14-18  12
Newcastle 12  2  3  7  9-15  9
Burnley 12  2  3  7  12-25  9
C. Palace 12  2  2  8  8-17  8
S’oton 12  1  5  6  8-21  8
Cardiff 12  2  2  8  11-25  8
Huddersf. 12  1  4  7  6-22  7
Fulham 12  1  2  9  11-31  5

Nýtt hár, sami gamli Agüero
Sergio Agüero skoraði eitt marka City í 3-1 sigri í Manchester-slagnum í gær. Argentínumaðurinn elskar að 
spila gegn United og hefur skorað átta mörk í níu deildarleikjum gegn þeim síðan hann kom til City 2011.

FÓTBOLTI Sergio Agüero skartaði  
aflituðu í leik Manchester City 
og Manchester United á Etihad í 
gær. Það að hann hafi skorað gegn 
United  eru hins vegar nýjar fréttir 
og gamlar.

Á 48. mínútu sendi Agüero bolt-
ann á Riyad Mahrez, fékk hann 
aftur hægra megin í vítateignum, 
þrumaði honum upp í þaknetið og 
kom City í 2-0. Þetta var áttunda 
deildarmark Argentínumannsins 
gegn United síðan hann kom til City 
sumarið 2011. Enginn leikmaður 
hefur skorað fleiri mörk í Man-
chester-slagnum frá stofnun ensku 
úrvalsdeildarinnar en Agüero. New-
castle United (14) og Tottenham 
(10) eru einu liðin sem hann hefur 
skorað meira gegn í ensku úrvals-
deildinni.

Agüero hefur skorað átta mörk 
í fyrstu tólf deildarleikjum tíma-
bilsins og er markahæstur í ensku 
úrvalsdeildinni. Hann hefur skorað 
einu marki meira en Pierre-Emer-
ick Aubameyang (Arsenal) og Eden 
Hazard (Chelsea).

Tíu mínútum eftir mark Agüeros 
í leiknum í gær minnkaði Anthony 
Martial muninn í 2-1 með marki 
úr vítaspyrnu. Frakkinn hefur nú 
skorað í fimm deildarleikjum í röð. 
United hefur sýnt mikla seiglu í 
síðustu leikjum og verið duglegt 
að koma til baka eftir að hafa lent 
undir. Þeir komust þó ekki nær City 
í gær. Þegar fjórar mínútur voru eftir 
gulltryggði Ilkay Gündogan sigur 
heimamanna þegar hann rak smiðs-
höggið á 44 sendinga sókn.

Þótt United hafi hótað því að 
koma til baka í seinni hálfleik var 
City miklu sterkara liðið í leiknum 
og sigurinn var sanngjarn. Staðan í 
deildinni segir líka sitt um muninn 
á þessum tveimur liðum. City er 
með 32 stig á toppnum, tólf stigum 
á undan United sem er í 8. sætinu. 

Í dag er himinn og haf á milli 
þessara liða. City er ekki bara með 
miklu fleiri stig heldur búið að 
skora mun fleiri mörk, 36 gegn 20, 

Leikmaður helgarinnar
Salomón Rondón skoraði bæði mörk New-
castle United í 2-1 sigri á Bournemouth 
á laugardaginn. Þetta var annar sigur 
Newcastle í röð og liðið er komið upp 
í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Rondón kom til Newcastle frá 
West Brom í skiptum fyrir 
Dwight Gayle fyrir tíma-
bilið. Venesúelamaður-
inn skoraði ekki í fyrstu 
átta deildarleikjum sínum 
í svarthvíta búningnum en 
markastíflan brast á laugardaginn.

Rondón kom Newcastle yfir á 
7. mínútu þegar hann fylgdi eftir skoti 
sínu sem Asmir Begovic varði. Þegar fimm 
mínútur voru til hálfleiks tvöfaldaði hann 
svo forskotið með þrumuskalla. Rondón er 
afar öflugur í loftinu en tólf af 26 mörkum 
sínum í ensku úrvalsdeildinni hefur hann 
skorað með skalla. – iþs

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Manchester City 
sýndi mátt sinn og 
megin þegar liðið 
vann 3-1 sigur á 
grönnum sínum 
í United. City er 
með tveggja stiga 
forskot á toppi deildarinnar og 
fátt virðist geta stöðvað Eng-
landsmeistarana.

Hvað kom á óvart? 
Aron Einar Gunn-
arsson og félagar 
unnu gríðarlega 
mikilvægan sigur á 
Brighton á heima-
velli. Mávarnir hafa 
byrjað tímabilið 
ágætlega en þeir réðu ekki við 
nýliðana sem hafa unnið tvo af 
síðustu fjórum leikjum sínum.

Mestu vonbrigðin 
Bournemouth 
hefur byrjað tíma-
bilið mjög vel og því 
bjuggust flestir við 
að liðið myndi vinna 
Newcastle á laugar-
daginn. Svo fór ekki. 
Bournemouth er alltaf að bæta 
sig en stöðugleikann vantar enn.

Aflitaður Sergio Agüero neglir boltanum upp í þaknetið á marki Manchester United og kemur Manchester City í 2-0 í grannaslagnum í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Lék fyrstu 76 mínút-
urnar þegar Everton gerði 
markalaust jafntefli við Chelsea. 
Meiddist í seinni hálfleik.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Lék allan leikinn fyrir 
Card iff sem vann Bright-
on, 2-1. Átti þátt í sigurmarkinu.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Meiddur og lék ekki með 
Reading í 2-2 jafntefli við 
Ipswich á heimavelli.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Sat allan tímann á 
bekknum þegar Aston 
Villa vann 0-3 sigur á Derby.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Á sínum stað í byrjunar-
liði Burnley sem gerði 
0-0 jafntefli við Leicester. 
Meiddist í seinni hálfleik.

og hefur aðeins fengið á sig fimm 
mörk á móti 21 marki United. Lið 
José Mourinho fékk á sig 28 mörk 
allt síðasta tímabil.

City hefur haldið uppteknum 
hætti frá síðasta tímabili þar sem 
liðið varð Englandsmeistari og sló 
ótal met. Pep Guardiola slær hvergi 
af kröfunum þrátt fyrir frábæran 
árangur í fyrra. Mikill vill meira 
og það kæmi mikið á óvart ef City 
myndi ekki verja Englandsmeistara-
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Sparneytnari, hagkvæmari og hljóðlátari ISUZU D-MAX
Isuzu D-Max BASIC dísil, beinskiptur. Verð: 5.150.000 kr. (Verð án vsk: 4.153.223 kr.) 
Isuzu D-Max PRO dísil, sjálfskiptur. Verð: 6.090.000 kr. (Verð án vsk: 4.911.290 kr.)
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Frækinn sigur Kristianstad
HANDBOLTI Ólafur Guðmundsson 
var markahæstur í liði Kristianstad 
sem vann þriggja marka sigur, 32-29, 
á ungverska stórliðinu Veszprém 
í Meistaradeild Evrópu á laugar-
daginn.

Ólafur skoraði sjö mörk, þar af 
fimm í seinni hálfleiknum sem 
Kristianstad vann 18-14. Hafn-
firðingurinn hefur skorað 30 mörk 
í Meistaradeildinni í vetur. Arnar 
Freyr Arnarsson skoraði tvö mörk 

fyrir Kristianstad og fiskaði þrjú víti. 
Teitur Örn Einarsson skoraði eitt 
mark en hann lék aðallega í vörn 
sænska liðsins.

Þetta var fyrsti sigur Kristianstad 
í Meistaradeildinni í vetur. Liðið er í 
7. sæti A-riðils með þrjú stig. Átta lið 
eru í riðlinum og sex þeirra komast 
áfram. Kristianstad er aðeins einu 
stigi á eftir Meshkov Brest sem er í 
6. sætinu, því síðasta sem gefur sæti 
í 16-liða úrslitum. – iþs

Ólafur var drjúgur í sigri Kristianstad á Veszprém. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

FÓTBOLTI Fyrsta tímabil Andra Rún-
ars Bjarnasonar í atvinnumennsku 
hefði vart getað gengið betur. Eftir 
19 marka tímabilið með Grindavík 
í fyrra, þar sem Andri Rúnar jafnaði 
markametið í efstu deild og var val-
inn besti leikmaður hennar, gekk 
hann í raðir sænska B-deildarliðs-
ins Helsingborg í vetur. Og Bolvík-
ingurinn sýndi með frammistöðu 
sinni á nýafstöðnu tímabili að hann 
er ekkert eins tímabils undur. 

Andri Rúnar skoraði tvö 
mörk í 3-1 sigri Helsingborg á 
Varbergs BoIs í lokaumferð 
sænsku B-deildarinnar á 
laugardaginn. Helsing-
borg vann deildina og 
tryggði sér þar með sæti 
í sænsku úrvalsdeildinni 
á næsta tímabili.

Andri Rúnar skor-
aði alls 16 mörk í 27 
leikjum í sænsku B-
deildinni í ár og var 
markakóngur hennar. 
Hann gaf einnig sex 
stoðsendingar og kom 
þannig með beinum 
hætti að 22 af 59 mörkum 
Helsingborg í deildinni. 

Svo fór að Andri Rúnar 
var valinn leikmaður ársins hjá 
Helsingborg. Þess má geta að ekki 
ómerkari leikmaður en Henrik 
Larsson fékk þessi verðlaun í þrí-
gang (1992, 2007, 2009).

S í ð u st u  t vö  t í m a -
bil hefur Andri Rúnar 
skorað samtals 35 mörk 
í 49 leikjum í Pepsi-
deildinni og sænsku 
B-deildinni. Og hann 
er tveimur gullskóm 
ríkari. Ekki amaleg 
uppskera hjá fram-
herjanum öfluga.

Góð helgi  varð 
enn betri fyrir Andra 
Rúnar þegar hann var 

valinn í íslenska lands-
liðið í gær. Hann kemur 

inn í hópinn í staðinn 
fyrir Jóhann Berg Guð-

mundsson sem er meiddur. 
Andri Rúnar hefur leikið tvo 

landsleiki, báða gegn Indónesíu 
í byrjun þessa árs, og skorað eitt 
mark. 
ingvithor@frettabladid.is

Aftur markakóngur
Andri Rúnar Bjarnason skoraði 16 mörk í sænsku B-deildinni á tímabilinu. Lið 
hans, Helsingborg, vann deildina og Andri Rúnar varð markakóngur hennar. 

35
mörk hefur Andri Rúnar 

Bjarnason skorað í síðustu 

49 deildarleikjum sínum, 

bæði á Íslandi og í Svíþjóð.

Jóhann Berg og Gylfi meiddust
FÓTBOLTI Jóhann Berg Guðmunds-
son og Gylfi Þór Sigurðsson meidd-
ust báðir í leikjum liða sinna, 
Burnley og Everton, í ensku úrvals-
deildinni um helgina.

Jóhann Berg, sem meiddist í 
markalausu jafntefli Burnley og 
Leicester City, hefur dregið sig út úr 
landsliðshópnum sem mætir Belgíu 
í Þjóðadeildinni og Katar í vináttu-
landsleik á næstu dögum. Andri 
Rúnar Bjarnason, Helsingborg, var 

kallaður inn í  hópinn í hans stað.
Gylfi meiddist í 0-0 jafntefli Ever-

ton og Chelsea eftir tæklingu Jorg-
inho.  Marco Silva, knattspyrnu-
stjóri Everton, var afar ósáttur 
með tæklinguna og sagði ólíklegt 
að Gylfi gæti tekið þátt í komandi 
landsleikjum. Það myndi þó koma 
í ljós á næstu dögum. Eftir leikinn 
á Stamford Bridge í gær birtust svo 
myndir af Gylfa með hægri fótinn í 
spelku. – iþs

S P O R T  ∙   F R É T T A B L A Ð I ÐS P O R T  ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 15M Á N U D A G U R   1 2 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 8



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

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

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma, langamma 

og langalangamma,
 Edda Kaaber

Reynimel 76, Reykjavík, 
lést fimmtudaginn 8. nóvember á 

dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund.  
Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 

þriðjudaginn 13. nóvember kl. 15.00.

Helga Guðnadóttir Helgi Jensson
Garðar Ás Guðnason  
Kristín G. Guðnadóttir

barnabörn og langömmubörn.

1793 Jean Sylvain Bailly, fyrsti borgarstjóri Parísar, hálshöggvinn. 
Hann varð borgarstjóri eftir byltinguna 1789 en féll síðar í ónáð.

1840 Franski myndhöggvarinn Auguste Rodin er í heiminn borinn.

1927 Leon Trotsky er rekinn úr sovéska Kommúnistaflokknum.

1929 Bandaríska leikkonan Grace Kelly fæðist.

1956 Marokkó, Súdan og Túnis ganga í Sameinuðu þjóðirnar.

1967 Síðustu tíu íbúarnir flytja úr Flatey á Skjálfanda og hefur 
eyjan verið í eyði síðan. Flestir urðu íbúar Flateyjar árið 1952 þegar 
þeir voru 129 talsins.

1974 Rithöfundurinn Þórbergur Þórðarson deyr á Landspítalanum 
í Reykjavík 86 ára að aldri.

1982 Júrí Andropov verður aðalritari sovéska Kommúnistaflokks-
ins og leiðtogi landsins. Hann tók við af Leoníd Brezhnev sem lést 
tveimur dögum áður.

1996 Boeing 747 vél sádiarabíska ríkisflugfélagsins og Ilyushin II-
76 vél frá Kasakstan lenda í árekstri í háloftunum nálægt Nýju-Delí 
á Indlandi. Allir 349 sem voru um borð í flugvélunum tveimur létu 
lífið.

1999 Jarðskjálfti að styrkleika 7,2 ríður yfir norðvesturhluta Tyrk-
lands. Mest varð tjónið í Düzce-héraði en minnst 845 manns létu 
lífið og um fimm þúsund slösuðust.

Merkisatburðir

Leikkonan Grace Kelly fæddist á þessum degi. MYND/GETTY

Ég hef nú orðað það þannig að 
Reykvíkingar alla vega hafi 
varla tekið eftir því að stríðið 
var búið. Það var allt lamað 
hérna út af spænsku veik-
inni og engin blöð komu út. 

Niður staðan varð sú að blöðin í Reykja-
vík splæstu í sameiginlegan fregnmiða,“ 
segir Gunnar Þór Bjarnason sagnfræð-
ingur um það hvernig Íslendingar fréttu 
af lokum fyrri heimsstyrjaldarinnar.

Eins og fyrr segir var prentaður sér-
stakur fregnmiði mánudaginn 11. nóv-
ember 1918 þar sem sagt var frá því að 
vopnahlé væri komið á og uppreisn væri 
hafin í Þýskalandi.

„Seinni stríðsárin, alveg frá 1916, voru 
mjög erfiður tími á Íslandi. Fólk kveið 
því að þessu myndi ekkert linna strax. 
Það var kolaskortur og myrkur á götum í 
Reykjavík á kvöldin því menn höfðu ekki 
efni á lýsingu,“ segir Gunnar Þór.

Hann bendir líka á að fyrri heims-
styrjöldin hafi haft mikil áhrif á fullveldi 
Íslands sem fékkst 1. desember sama ár. 
Stríðið hafi fært Ísland fjær Danmörku.

„Íslendingar þurftu svolítið að standa 
á eigin fótum og semja um viðskipti við 
Breta. Landsstjórnin keypti og leigði skip 
og það voru siglingar til Ameríku sem 
höfðu ekki verið áður. Þetta var mikið 
tímamótaár fyrir Íslendinga. Stríðið 
hafði miklu meiri áhrif hér en menn 
hafa kannski gert sér grein fyrir því það er 
alltaf verið að bera það saman við seinni 
heimsstyrjöldina sem hafði auðvitað svo 
gríðarleg áhrif.“

Gunnar Þór segir að fyrri heimsstyrj-
öldin hafi í raun gefið tóninn fyrir alla 
20. öldina. „Þetta eru auðvitað tímamót í 
Evrópu því það verða svo mikil umskipti 
og uppstokkun. Það hverfur þarna úr 
sögunni hvert heimsveldið á fætur öðru. 
Tyrkjaveldi og Austurríki-Ungverja-
land hverfa og Rússar eru úr leik í bili. 

Stríðið gekk líka mjög nærri Bretlandi 
og Frakklandi þótt þau teldust til sigur-
vegara. Bandaríkin standa því uppi sem 
öflugasta veldið þótt þau séu ekki í sömu 
yfirburðastöðu og síðar varð.“ 

Macron varaði við þjóðernishyggju
Emmanuel Macron Frakklandsforseti 
hvatti þjóðarleiðtoga til þess að minnast 
loka fyrri heimsstyrjaldarinnar með því 
að hafna þjóðernishyggju. Þetta sagði 
hann í ávarpi í París í gær þar sem þess 
var minnst að ein öld er liðin frá lokum 
styrjaldarinnar.

Um sjötíu þjóðarleiðtogar gengu að 
minnismerki óþekkta hermannsins 
undir Sigurboganum þar sem Macron 
flutti ávarp sitt. Hann sagði það frábært 
að hafa leiðtogana á þessum stað til að 
minnast loka styrjaldarinnar en velti 
því fyrir sér hvernig ljósmyndanna af 
viðburðinum yrði minnst í framtíðinni. 

Hvort þær yrðu tákn um frið eða síðasta 
augnablik samstöðu áður en ringulreið 
tæki yfir í heiminum. Það væri undir 
þeim sjálfum komið.

Friðarráðstefna var svo haldin í París 
síðdegis í gær þar sem auk Macron tóku 
þátt leiðtogar á borð við Angelu Merkel, 
kanslara Þýskalands, Vladímír Pútín, 
forseta Rússlands, og Tayyip Erdogan, 
forseta Tyrklands. Donald Trump Banda-
ríkjaforseti tók hins vegar ekki þátt í ráð-
stefnunni heldur hélt til Bandaríkjanna 
að lokinni minningarathöfninni.

Trump var gagnrýndur fyrir að hafa 
á laugardaginn hætt við að heimsækja 
kirkjugarð fyrir utan París þar sem 
bandarískir hermenn sem féllu í styrj-
öldinni hvíla. Ástæðan sem gefin var fyrir 
því var slæmt veður en ekki var hægt að 
fljúga þyrlunni sem átti að flytja Trump. 
Þess í stað heimsótti hann annan kirkju-
garð í gær. sighvatur@frettabladid.is

Reykvíkingar tóku varla 
eftir lokum stríðsins
Þess var minnst víða í gær að hundrað ár voru liðin frá lokum fyrri heimsstyrjaldarinnar. 
Um sjötíu þjóðarleiðtogar komu saman í París til sérstakrar athafnar. Gunnar Þór Bjarna-
son sagnfræðingur segir áhrif styrjaldarinnar á Ísland meiri en menn geri sér grein fyrir.

Emmanuel Macron og Angela Merkel heilsast í París í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

Parísarbúar fagna lokum fyrri heimsstyrjaldarinnar 11. nóvember 1918 en styrjöldin stóð í rúm fjögur ár. NORDICPHOTOS/GETTY

Flatey á Skjálfanda. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Opnunartími í Bónus:

j
að góðum notum fyrir alla

Gjafakort 
Bónus 

VINSÆLASTA 

JÓLAGJÖFIN Í BÓNUS



LÁRÉTT
1. afhending 
5. svipuð 
6. í röð 
8. presta 
10. taumur 
11. eyrir 
12. í dyragætt 
13. ógæfa 
15. festast 
17. kvk. nafn

LÓÐRÉTT
1. spíritus 
2. spendýr 
3. atvikast 
4. áþekkur 
7. vinnuvél 
9. að vísu 
12. úða 
14. festing 
16. stöðugt

LÁRÉTT: 1. afsal, 5. lík, 6. íj, 8. klerka, 10. ól, 11. aur, 
12. hurð, 13. ólán, 15. límast, 17. maría.
LÓÐRÉTT: 1. alkóhól, 2. fíll, 3. ske, 4. líkur, 7. jarð-
ýta, 9. raunar, 12. háma, 14. lím, 16. sí.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Magnus Carlsen (2.835) átti leik 
gegn Fabiano Caruana (2.832) 
í annarri skák heimsmeistara-
einvígis þeirra í Lundúnum í 
fyrradag! 

24. Dd6! Langbesti leikurinn 
sem tryggði Magnúsi auðvelt 
jafntefli. Staðan eftir tvær skákir 
er 1-1. Þriðja skákin fer fram í 
dag og hefst kl. 15. Skákdeild 
Fjölnis er afar óvænt efst á Ís-
landsmóti skákfélaga. 
www.skak.is: HM-einvígið og 
Íslandsmót skákfélaga  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

Hvítur á leik

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

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

Verð 29.900 kr. (án rafhlöðu)

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

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee® M18™ rafhlöðu

Verð 29.900 kr. (án rafhlöðu

M18 FCOT
Alvöru hjámiðja  
frá Milwaukee 

vfs.is

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Norðaustan 
10-18 um landið 
norðvestan-
vert, en mun 
hægari vindur 
í öðrum lands-
hlutum. Rigning 
eða slydda með 
köflum norðan 
til, en úrkomu-
lítið um landið 
sunnanvert. Hiti 
1 til 8 stig í dag, 
mildast suð-
austanlands.

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjustu fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Frábær leikur 
í dag, Kamilla! 
Þú tæklar eins 

og kelling!

Takk.

Ó! AHH! ÚFF! GARG!
Leikurinn 

er sá sami 
en spjallið 
á vellinum 

hefur breyst.

Á! 
Öxlin! 
Öxlin!

Ég og maðurinn minn fórum 
út að borða í gær og það var 

alveg frábært.

Og á meðan við vorum í 
burtu bauð unglingurinn 
okkar í 100 manna partí.

Geisp! Það var komið fram 
yfir miðnætti þegar löggurnar 
fóru loksins.

Þetta er 
eitthvað 

sem þú getur 
hlakkað til.

Já. Það 
hlýtur að vera 

gegg jað að 
komast út án 

krakkanna.

Mánudagur
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Dywizjon 303 (ENG SUB)..................... 17:45

Hinn seki // Den skyldige (ICE SUB) 18:00

Mæri // Border (ICE SUB) .................... 18:00

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

Hinn seki // The Guilty (ENG SUB) ... 20:00

National Theatre Live - Breska Þjóðleikhúsið

JULIE - Bara EIN sýning! ((NO SUB)) .. 20:00

Blindspotting (ICE SUB) ........................ 22:00

Undir Halastjörnu (ENG SUB) ......... 22:00

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

A production from

by Polly Stenham 
after Strindberg

In cinemas from
September 6

★★★★
‘Vanessa Kirby is 
magnetic as Julie’
Mail on Sunday

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

Q5 á sérkjörum
Nokkrir einstaklega vel útbúnir  
Audi Q5 á sérkjörum. 

Audi Q5 Quattro  
Sport Comfort 2.0 190 hö 

Tilboðsverð frá 7.890.000 kr.

Til afhendingar strax

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

12. NÓVEMBER 2018
Viðburðir
Hvað?  Um hvað snerust bandarísku 
þingkosningarnar?  Kosningabaráttan, 
kosningaúrslit og afleiðingar
Hvenær?  12.00
Hvar?  Þjóðarbókhlaðan
Félag stjórnmálafræðinga stendur 
fyrir, í samstarfi við Stofnun 
stjórnsýslufræða og stjórnmála, 
hádegisfundi undir yfirskriftinni 
„Um hvað snerust bandarísku 
þingkosningarnar?  Kosningabar-
áttan, kosningaúrslit og afleiðing-
ar“. Með innlegg í panel verða þau 
Friðjón R. Friðjónsson, almanna-
tengill og framkvæmdastjóri KOM, 
Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í 
félagsfræði, og Silja Bára Ómars-
dóttir, dósent í stjórnmálafræði, 
báðar við HÍ. Þau munu fara yfir 
spurningar um hvað bandarísku 
kosningarnar 2018 snerust, 
úrslitin, kosningabaráttuna og 
mögulegar afleiðingar.

Hvað?  Aðstaða til tónleika-
halds í Reykjavík og Fram-
tíðarbókasafnið
Hvenær?  14.00
Hvar?  Ráðhús Reykjavíkur
Menningar-, íþrótta- og 
tómstundaráð Reykja-
víkurborgar boðar til 
opins fundar í Tjarnarsal 
Ráðhúss Reykjavíkur í 
dag, mánudag, kl. 14-16. 
María Rut Reynisdóttir, 
verkefnastjóri Tónlistar-
borgarinnar, talar. Hvernig er 
aðstöðu til tónleikahalds háttað 
í Reykjavík og hvaða eru leiðir til 
úrbóta?  Kjörnir fulltrúar í menn-
ingar-, íþrótta- og tómstundaráði 
verða í pallborði. Hvar er Borgar-
bókasafnið statt í dag og hver er 
þróunin erlendis?  Sagt verður frá 

Sigga Dögg gefur út glænýja bók, 
kynVera. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Árni Már Erlingsson sýnir í Listamönnum á Skúlagötu og nefnist sýningin Öldur aldanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

notendamiðaðri hönnun við inn-
leiðingu þjónustustefnu Borgar-
bókasafnsins. Auk þess verða 
kynntar hugmyndir að Framtíðar-
bókasafninu út frá notendarann-

sóknum og möguleg skref í 
átt til framtíðar með aðstoð 

borgarbúa. Pálína Magnús-
dóttir borgarbókavörður 

og Guðrún Lilja Gunn-
laugsdóttir, deildarstjóri 
þjónustu og þróunar á 
Borgarbókasafni, tala.

Hvað?  Julie – National 
Theatre Live

Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfis-

götu
Í þessari nýju uppfærslu 

Breska þjóðleikhússins 
fylgjumst við með Julie, sem 

er nýlega einhleyp, halda eftir-
partí. En málin flækjast þegar hún 
tekst rækilega á við Jean sem 
stendur vaktina í eldhúsinu … en 
átökin snúast fljótt upp í ógnvekj-
andi baráttu þess að lifa af. Hér er 
um að ræða klassíkt og dramatískt 

verk, byggt á August Strindberg 
með þeim Vanessu Kirby og Eric 
Abrefa í aðalhlutverkum.

Hvað?  Hugarheimur kynVeru
Hvenær?  09.00
Hvar?  Kaffi Laugalækur
KynVera er ný skáldsaga skrifuð 
af Siggu Dögg kynfræðingi. Sagan 
veitir innsýn í dagbók unglings-
stúlkunnar Veru þar sem hún veltir 
því fyrir sér ástinni, líkamanum 
og kynlífi. Sagan byggir á raun-
verulegum atburðum úr lífi Siggu 
Daggar þegar hún var unglingur, 
og spurningum og samræðum 
unglinga í kynfræðslu hjá henni 
um land allt undanfarin átta ár.

Hvað?  Upplestur í Norrænni bók-
menntaviku
Hvenær?  18.15
Hvar?  Bókasafn Akraness
Jakob Þór Einarsson les úr bókinni 
Íslenskir kóngar eftir Einar Má 
Guðmundsson. Ungt fólk segir frá 
þátttöku á ungmennamóti í När-
pes í Finnlandi sl. haust. Notaleg 
síðdegisstund í umsjón Norræna 
félagsins, allir velkomnir. Kaffi, 
djús og kleinur.

Sýningar
Hvað?  Árni Már Erlingsson – Öldur 
aldanna
Hvenær?  09.00
Hvar?  Listamenn, Skúlagötu
Sjór er viðfangsefni sem hefur 
verið Árna hugleikið undanfarin 
ár, ekki eingöngu í verkum hans 

heldur hefur hann verið iðinn 
við sjóböð og sund. Meðal verka 
á sýningunni eru málverk, prent-
verk og verkfæri sem Árni hefur 
sett saman og sýnir sem skúlptúra. 
Ídýfingarkassi sem notaður er 
við eftirvinnslu á silkiþrykktum 
prentum og kökukefli útbúið sem 
aðferð fyrir dúkristur.

Hvað?  Listasýning
Hvenær?  09.00
Hvar?  Jónshús, Garðabæ
Myndlistasýning Höllu Har.

Hvað?  Áfram streymir
Hvenær?  12.00
Hvar?  Listasalur Mosfellsbæjar
Áfram streymir, sýning Kristínar 
Tryggvadóttur á blekmyndum, er 
til sýnis í Mosfellsbæ. Verk Krist-
ínar spegla gjarnan áhuga hennar 
á hinum óræðu og mikilfenglegu 
náttúruöflum, hinum smæstu og 
stærstu, þar sem gífurlegir kraftar 
takast á og skilja eftir sig mikla feg-
urð. Efnistökin eru aðallega olía, 
akrýl, vatnslitir, teikningar og kol, 
en blek og ýmis fljótandi efni sem 
sameinast og mynda streymi á flet-
inum tóku alveg yfir við vinnslu 
verkanna sem hér eru kynnt á 
sýningunni Áfram streymir.

Hvað?  Á myndlistarbrautinni – ljós-
myndasýning á Mokka
Hvenær?  08.00
Hvar?  Mokka-Kaffi, Skólavörðustíg
Ljósmyndir Brynjólfs Helgasonar 
eru til sýnis á Mokka. „Þessi sýning 
er sett upp til heiðurs listafólki, 
konum og körlum, sem ég hitti eða 
sá gegnum linsuna og myndirnar 
birtust fyrst í myrkraherberginu 
í Aðalstrætinu og sumar síðan í 
Mogganum en ekki stafrænt beint 
á skjánum. Myndirnar eru teknar 
þegar listamennirnir voru að opna 
sýningar á verkum sínum á ýmsum 
stöðum, þ. á m. á Mokka á árunum 
1971-1976. Þær eru teknar á 35mm 
svart/hvítar 400ASA filmur, síðan 
skannaðar og upplausnargæði 
nokkuð misjöfn.“

Hvað?  Málverkasýning Grétu Berg: 
„Græni maðurinn“
Hvenær?  09.00
Hvar?  Grensásvegur 50
Á sýningunni eru sýnd málverk 
Grétu Berg, sem eru gerð eftir 
steinum sem hún fann í læk 
fyrir ofan Kirkjuhvamm upp af 
Hvammstanga. Græni maðurinn: 
andlit hans var á steinunum og 
það er hróp frá Móður Jörð.

Hvað?  Ljósmyndasýning Jóhannesar 
Helga Jenssonar/Jóa Myndó
Hvenær?  13.00
Hvar?  Bókasafn Vestmannaeyja
Ljósmyndasýning í Eyjum.

Hvað?  Málverkasýning RSR
Hvenær?  08.00
Hvar?  Bókasafn Árborgar, Selfossi
Málverkasýning í Listagjá Bóka-
safns Árborgar.
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANSSTÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

UM LAND ALLT

Kristján Már Unnarsson fer um Jökuldal á Fljótsdalshéraði og hittir 
sauðfjárbændur. Með Kárahnjúkavirkjun breyttist Jökla úr forugasta 

nú er orðin laxveiðiá. Þar má enn sjá 
kláfferjur sem fyrrum voru algengur 
ferðamáti og söguslóðir Hrafnkelssögu 
Freysgoða draga að ferðafólk.

KL. 19:25

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

rahnjúkavirkjun breyttist Jökla úr forugasta

má enn sjá 
u algengur 
Hrafnkelssögu
afólk.

á stod2.iss

ð
skvöld

MAGNUM P.I.

Skemmtilegir framhaldsþættir þar 

enda byggðir á samnefndum 
spæjaraþáttum sem slógu rækilega 

KL. 21:35

S.W.A.T.

gömlu vinanna.

KL. 22:20

MANIFEST

farþegarnir upplifðu aðeins 

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

KL. 20:50

GRAND DESIGNS 

Töff og framúrstefnulegir hönnuar-
þættir þar sem fylgst er með
stórkostlegum endurbótum á 
heimilum fólks.

KL. 20:00

Ný
þáttar

öð

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Strákarnir 
07.50 The Middle 
08.15 The Mindy Project 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Grand Designs 
10.30 Project Runway 
11.20 Gulli byggir 
11.45 Heimsókn 
12.10 Maður er manns gaman 
12.35 Nágrannar 
13.05 American Idol 
14.30 American Idol 
16.00 The Great British Bake Off 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Um land allt  Kristján Már 
Unnarsson snýr aftur með þessa 
frábæru þætti þar sem hann 
heimsækir samfélög vítt og breitt 
um landið, heilsar upp á fólk í leik 
og starfi og heyrir þau sjónarmið 
sem helst brenna á fólki í ólíkum 
byggðum.
20.00 Grand Designs
20.50 Manifest  Dularfullir 
spennuþættir í leikstjórn Óskars-
verðlaunahafans Roberts Zem-
eckis. Flug 828 frá Montego-flug-
félaginu í Bandaríkjunum lendir 
eftir óvenju mikla ókyrrð í lofti. Á 
meðan farþegarnir upplifðu að-
eins nokkurra klukkutíma ókyrrð 
töldu aðstandendur þeirra þá af 
þar sem það fannst hvorki tangur 
né tetur af flugvélinni í fimm ár. 
Í kjölfarið fara enn dularfyllri 
atburðir að eiga sér stað sem 
virðist tengja farþegana saman á 
undarlegan hátt.
21.35 Magnum P.I. 
22.20 S.W.A.T. 
23.05 60 Minutes 
23.50 Cardinal 
00.35 Blindspot 
01.20 The Art of More 
02.05 Gåsmamman 
02.50 Gåsmamman 
03.35 Gåsmamman 
04.20 Bones 
05.05 Barry 
05.35 Crashing

19.10 Schitt’s Creek 
19.35 Anger Management 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.35 Legends of Tomorrow 
22.20 Famous in love 
23.05 Stelpurnar 
23.30 Flash 
01.00 Anger Management 
01.25 Schitt’s Creek 
01.50 Tónlist

11.45 Isabella Dances Into the 
Spotlight 
13.25 Tumbledown 
15.05 Flying Home 
16.45 Isabella Dances Into the 
Spotlight
18.25 Tumbledown  Rómantísk 
gamanmynd frá 2015 sem fjallar 
um Hönnuh sem er að koma lífi 
sínu aftur á réttan kjöl eftir dauða 
eiginmanns síns, frægs tónlistar-
manns og viðfangsefnis í nýjustu 
ævisögu hennar.  
 20.20 Flying Home
22.00 The Great Wall  Ævintýra-
legur spennutryllir frá 2016 neð 
Matt Damon í aðalhlutverki. 
Málaliðar frá Evrópu ferðast til 
Kína en dragast óvænt inn í stríð 
innfæddra við það sem býr handan 
einnar merkilegustu og stærstu 
byggingar veraldar, Kínamúrsins.
 23.45 Flight 7500 
01.05 Hell or High Water 
02.45 The Great Wall

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2009-2010 
14.00 Úr Gullkistu RÚV: 90 á 
stöðinni 
14.25 Á götunni 
14.55 Úr Gullkistu RÚV: Út og suður 
15.20 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram 
16.05 Úr Gullkistu RÚV: Inndjúpið 
16.45 Silfrið 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Klaufabárðarnir 
18.08 Veistu hvað ég elska þig mikið? 
18.19 Millý spyr 
18.26 Ronja ræningjadóttir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.05 Skrekkur 2018 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Í saumana á Shakespeare - 
Christopher Plummer 
23.15 Rio Ferdinand: Í móðurstað 
00.15 Kastljós 
00.30 Menningin 
00.40 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil 
13.50 90210 
14.35 9JKL 
15.00 Black-ish 
15.25 Will & Grace 
15.45 Smakk í Japan 
16.25 Everybody Loves Raymond 
16.45 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 Extra Gear 
20.10 Gordon Ramsay’s 24 Hours 
to Hell & Back 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Condor 
22.40 The Affair 
23.55 The Tonight Show 
01.25 CSI 
02.10 Instinct 
02.55 FBI 
03.40 Code Black 
04.25 The Chi 
05.40 Síminn + Spotify

07.00 OHL Classic at Mayakoba
10.00 Nedbank Golf Challenge 
South Africa
16.00 Blue Bay LPGA
21.00 PGA Highlights 
21.55 OHL Classic at Mayakoba

 08.00 Barcelona - Real Betis 
09.40 Celta Vigo - Real Madrid 
11.20 Arsenal - Wolves 
13.00 Chelsea - Everton 
14.40 Liverpool - Fulham 
16.20 Manchester City - Man-
chester United 
18.00 Messan 
19.00 Football League Show 
19.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
19.55 Cincinnati Bengals - Pitts-
burgh Steelers 
22.15 LA Rams - Seattle Seahawks

08.55 Newcastle - Bournemouth 
10.35 Huddersfield - West Ham 
12.15 Leicester - Burnley 
13.55 Sassuolo - Lazio 
15.35 AC Milan - Juventus 
17.15 FH - ÍBV 
18.45 Fréttaþáttur Þjóðadeildar-
innar 
19.15 Haukar - Selfoss 
21.00 Spænsku mörkin 
21.30 Seinni bylgjan 
23.05 Football League Show 
23.35 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 

07.25 Ævintýraferðin
07.37 Gulla og grænjaxlarnir
07.48 Hvellur keppnisbíll
08.00 Stóri og litli
08.13 Tindur
08.23 Mæja býfluga
08.35 K3
08.46 Grettir
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.54 Pingu
11.00 Strumparnir
11.25 Ævintýraferðin
11.37 Gulla og grænjaxlarnir
11.48 Hvellur keppnisbíll
12.00 Stóri og litli
12.13 Tindur
12.23 Mæja býfluga
12.35 K3
12.46 Grettir
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.54 Pingu
15.00 Strumparnir
15.25 Ævintýraferðin
15.37 Gulla og grænjaxlarnir
15.48 Hvellur keppnisbíll
16.00 Stóri og litli
16.13 Tindur
16.23 Mæja býfluga
16.35 K3
16.46 Grettir
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.54 Pingu
19.00 Lína Langsokkur

Dóra könnuður, 
09.00,  13.00 og 17.00
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Meðal 
viðskiptavina 

Yuasa eru:

Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Rafgeymar

stærsti 
rafgeymaframleiðandi 

í heiminum

YBX rafgeymarnir frá Yuasa hafa 
hærra kaldræsi og endast lengur



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir 
heida@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Aðeins 101.915 kr.

KOLDING
hægindastóll
með skemli

Stillanlegur 

hægindastóll með

skemli. Rautt leður/PVC.

Fullt verð: 119.900 kr.

15%
AFSLÁTTUR

Aðeins  195.415 kr.

TIVOLI
svefnsófi

Tveggja sæta vandaður 

ítalskur svefnsófi. Dökk-

grátt eða orange áklæði.

Vönduð heilsudýna.

Stærð: 194 x 103 x 91 cm.

Svefnsvæði: 140 x 195 cm

Fullt verð: 229.900 kr.

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR

AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF 
OPIN

Fyrir þínar
bestu stundir

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til föst. kl. 10–18 (Holtagörðum)
Mán. til föst. kl. 11–18:30 (Smáratorgi)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

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

15%
AFSLÁTTUR

Aðeins frá 4.175 kr.

MÚMÍN
dúninniskór

Unaðslega hlýir dúninnskór 
með broderuðum hattiföttum. 
Sólinn er með stömum 
punktum til að koma í veg 
fyrir að þeir renni. 100% bóm-
ullarefni. 50% dúnn og 50% 
anda fiður. Þrjár stærðir 26–31, 
32–36 og 37–40

Fullt verð frá: 4.900 kr.

Skálmöld mun leggja land 
undir fót næsta sumar og 
spila á þungarokkshátíð-
inni Graspop ásamt fjölda 
annarra sveita. Nýverið 
kom út kynningarplakat 

fyrir hátíðina og eru Skálmeldingar í 
góðum félagsskap. Standa þar ásamt 
Slash, Slayer, Lamb of God, Anthrax, 
Cradle of Filth og Death Angel.

Þungarokkarar landsins ættu að 
kannast við flest þessi bönd sem selt 
hafa tugmilljónir platna og unnið til 
fjölda verðlauna. Snæbjörn Ragn-
arsson segir að hann hafi verið að 
skoða þessa hátíð enda mörg stór 
nöfn á henni. „Ég var að skrolla niður 
Facebook og sá þetta plakat. Hugs-
aði með mér: „Djöfull eru mörg góð 
bönd á þessu festivali.“

Svo renndi ég niður listann og 
þetta varð bara betra og betra. Svo 
rak ég augun í síðasta bandið. Ég var 
búinn að steingleyma að við værum 
bókaðir þarna. Súrrealískt,“ segir 
hann og hlær.

Slayer og Anthrax eru tvö af þeim 
stóru fjórum í þrassmetalsenunni 
ásamt  Megadeth og kóngunum í 
Metallica. Slayer var stofnuð í Hunt-
ington Park í Kaliforníu af þeim 
Kerry King, Tom Araya, Jeff Hanne-
man og Dave Lombardo árið 1981. 
Fimm árum síðar slógu þeir í gegn 
með plötunni Reign in Blood. Síðan 
hefur nánast hvert meistaraverkið 
runnið undan rokkrifjum þeirra. Þeir 
gáfu síðast út plötuna Repentless 
árið 2015.

Fjórar plötur af 12 hafa komist í 
gull og hefur bandið hlotið tvenn 
Grammy-verðlaun en fimm sinnum 
verið tilnefnt. Slayer tilkynnti í janú-
ar að heimstúrinn á næsta ári verði 
síðasti tónleikaferðalag bandsins.

Sveitin Anthrax var einnig stofnuð 
á því herrans ári 1981 og hefur gefið 
út 11 plötur, sú síðasta rann í búðar-
hillur árið 2016. Þeir hafa gert fjöl-
margar tónlistarlegar tilraunir og 

leikið sér meðal annars með húmor 
en alltaf er stutt í þrassið.

„Meirihlutinn  á þessari hátíð 
eru  bönd sem ég hef hlustað á í 
gegnum tíðina,“ segir Snæbjörn og 
bendir á að Skálmöld hafi oft spilað 
á hátíðum með mörgum af þessum 
böndum. „Þetta er bara eitt af þess-
um giggum þar sem milljón bönd 
koma saman,“ segir hann hæverskur. 
benediktboas@frettabladid.is

 Skálmeldingar spila  
á hátíð með Slayer
Þungarokkshljómsveitin Skálmöld, sem nýverið gaf út plötuna Sorg-
ir, spilar í sumar á Graspop-þungarokkshátíðinni þar sem margar af 
stærstu þungarokkssveitum heims koma fram. Snæbjörn Ragnars-
son var búinn að gleyma að hann hefði verið bókaður á hátíðina.

Skálmeldingar eru komnir í örlítið jólafrí en taka upp þráðinn á nýju ári. Þeir eru nýbúnir að gefa út plötuna Sorgir. 

Kerry King í hinni mögnuðu sveit Slayer í New York. NORDICPHOTOS/GETTY

Joey Belladonna og Scott Ian í Anthrax þenja sig í Las Vegas. NORDICPHOTOS/GETTY

ÞETTA ER BARA EITT 
AF ÞESSUM GIGGUM 

ÞAR SEM MILLJÓN BÖND KOMA 
SAMAN.
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Miklu meira en bara ódýrt

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

VeVerkkfæfæraralagegerinn

8.995í miklu úrvali
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

HVAÐ ER HÆGT AÐ REYNA
MIKIÐ Á SANNA VINÁTTU?
Gamansöm þáttaröð um dramað sem fylgir lífsgæðakapphlaupi tveggja 
vinkvenna. Að upplifa frægð og frama er ekki bara dans á rósum heldur 
hefur það ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir þær, fjölskyldu og vini.
 
Öll þáttaröðin er komin í Sjónvarpi Símans Premium

Ný leikin þáttaröð

Markaðurinn er á
frettabladid.is

Markaðurinn færir þér 
nýjustu viðskiptafréttirnar 
og greinargóða umfjöllun 

um viðskiptalífið.

Nú skrifa ég pistil sem 
meiðir ekki, særir ekki 
nokkurn mann (hefði ég 

átt að skrifa, manneskju? – er ég 
strax kominn í vandræði?). Öll 
málefni sem varða nokkru verða 
því látin lönd og leið í þetta sinn 
(eða, er ég þá um leið að útiloka 
vissa jaðarhópa? Er þetta að 
klikka hjá mér?). Gott og vel (ég 
tek bara svona til orða, „gott og 
vel“ ég geri mér grein fyrir því að 
það hafa það ekki allir jafn gott 
og fólki líður misvel).

Pistlar sem þessir eiga ekki 
að vera ögrandi. Þeir eiga ekki 
að vekja til umhugsunar og alls 
ekki hrista upp í neinum (hér er 
ég ekki að tala um bókstaflega 
hristingu, ekki um líkamlegt 
ofbeldi – íslenska tungumálið 
hefur bara þennan möguleika að 
tala um „að hrista upp í“, þetta 
er óskylt því sem átt er við með 
t.d. „shaken baby syndrome“ sem 
svo er kallað á útlensku – það 
er ofbeldi sem ber að fordæma). 
„Bakþankar“ heita einmitt svo 
því þar eiga að birtast þankar 
sem eiga heima bakatil, og fólk 
á því ekki að leiða hugann að 
(ég tek fram að þegar ég segi að 
þankar „eigi heima bakatil“ er ég 
ekki með neinum hætti að niðra 
rassa og alls ekki að veitast að 
þeim sem hafa þá líkamshluta 
í hávegum (kannski var þetta 
heldur ekki passandi?)).

Þegar ég ákvað að kalla þennan 
pistil Núll vissi ég að ég gæti átt 
það á hættu að einhver sæi út 
úr því orði tölustafinn núll, og 
því um leið farið að túlka það 
gat með klámfengnum hætti, en 
ég verð bara að viðurkenna þá 
dirfsku að ég tók áhættuna og 
lét slag standa (með standa er ég 
ekki að vísa til …).

Það er vandlifað – og skrifað.

Núll


