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SKÁLDASPÍRUKVÖLD Skáldaspíru-
kvöld verður haldið í kvöld klukkan 21 á
Kaffi Reykjavík. Þeir sem lesa núna upp eru
Sigfús Bjartmarsson, Þóra Ingimarsdóttir,
Úlfar Þormóðsson, Sindri Freysson og Jökull
Valsson, öll úr nýútkomnum bókum, en
einnig les Guðrún Heiður Ísaksdóttir úr
óbirtum verkum sínum. 
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FLEIRI FINNAST VARLA Rúmri viku
eftir að flóðbylgjan gekk á land við Ind-
landshaf eru 150 þúsund látnir og þúsunda
enn saknað. Ólíklegt er að fleiri muni finn-
ast á lífi og hjálparsveitir hætta senn að
leita. Neyðargögn eru farin að berast á
flesta staði. Sjá síðu 2

NÖFNIN BIRT Í FJÖLMIÐLUM Birt-
ing lista nafna fólks sem er saknað ber ár-
angur á Norðurlöndum. Þjóðarsorg hefur
verið um helgina í Danmörku, Svíþjóð, Nor-
egi og Finnlandi vegna hamfaranna í Asíu.
Sjá síðu 4

ALMENNINGUR MÓTI NÝJA
STJÓRNARSKRÁ Halldór Ásgrímsson
forsætisráðherra sagði í áramótaávarpi að
stjórnarskrárbreytingar væru „verkefni okkar
allra“. Forseti Íslands tilkynnti stofnun
menntaverðlauna í nýársávarpi sínu og
sagði kennaraverkfall ekki mega endurtaka
sig. Sjá síðu 6
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Skipulagði gott
vinnueldhús

●  fasteignir ●  heimili

STÓRHRÍÐ NORÐVESTAN TIL Víða
snjókoma eða slydda. Skafrenningur nyrðra.
Hiti 1-5 stig sunnan til en við frostmark fyrir
norðan. Sjá síðu 4
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VERÐSAMRÁÐ Stjórn Landssam-
bands íslenskra útvegsmanna
hefur farið fram á viðræður við
olíufélögin um skaðabætur
vegna verðsamráðs þeirra. Þetta
var ákveðið á fundi stjórnarinnar
í nýliðnum mánuði þar sem álit
lögfræðings á möguleikum út-
gerðarmanna á skaðabótum var
lagt fram.

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri LÍÚ, segir að sam-
kvæmt álitinu geti útgerðirnar
farið í skaðabótamál telji þær sig
geta sýnt fram á að hafa orðið
fyrir tjóni vegna samráðsins.
Einnig komi þar fram að for-
dæmi séu fyrir því að svipuð mál

hafi verið dæmd að álitum, það
er eftir mati á tjóninu. 

Friðrik segist vona að viðræður
við olíufélögin hefjist á næstu vik-
um. Þá komi í ljós hvort þau séu til-
búin til að ljúka málinu með sam-
komulagi. Það sé ósk útvegsmanna.
Ef það gangi ekki verði þeir hins
vegar að skoða næsta skref. 

Útgerðarfélög eru líklega
stærstu viðskiptavinir olíufélag-
anna og hefur LÍÚ um árabil gagn-
rýnt verðlagningu á skipaolíu og
talið verð á henni óeðlilega hátt í
samanburði við verð í nágranna-
löndunum. Félögin hafa því reynt
að knýja fram lækkun, meðal ann-
ars með því að versla við norska

olíufélagið Statoil. Fram kemur í
niðurstöðu samkeppnisráðs að ís-
lensku olíufélögin þrjú hafi þving-
að Statoil til að hækka olíuverð til
íslenskra skipa í Færeyjum svo
þau hættu að kaupa olíu þar.

Friðrik J. Arngrímsson hefur
sagt ljóst að útvegsmenn hafi tap-
að miklum fjármunum á samráði
olíufélaganna. Í samtali við Sjón-
varpið í haust sagði hann að verð-
samráð olíufélaganna eins og það
birtist í niðurstöðu samkeppnis-
ráðs virtist á köflum reyfarakennt
og sér fyndist málið sorglegt. Olíu-
félögin þyrftu því að reyna að
byggja upp traust viðskiptavina
sinna að nýju. - ghg

Matarskortur hjá
sjálfboðaliðum

Íslenskur fulltrúi Rauða krossins er á Súmötru. Eyðileggingin er gríðar-
leg og margir þeirra sem eru við hjálparstörf hafa sjálfir misst einhvern

í hamförunum. Vart hefur orðið við matarskort hjá sjálfboðaliðum.
JARÐSKJÁLFTI Guðbjörg Sveinsdótt-
ir, sendifulltrúi frá íslenska Rauða
krossinum, fór til Indónesíu í
fyrradag. Hún segir að stærsta
vandamál hjálparstarfsins sé
hversu erfitt getur verið að kom-
ast til þeirra svæða sem verst
urðu úti. „Á ákveðnum svæðum,
sérstaklega á suðurströndinni, er
ekki hægt að komast að nema með
þyrlum. Þangað eru sjálfboðaliðar
nýkomnir og bara rétt farið að
meta eyðilegginguna.“ Þar koma
erfiðar aðstæður ekki eingöngu
niður á innfæddum. „Hjálpar-

starfsmenn á suðurströndinni eiga
mjög erfitt. Fólkið þarf að vera í
tjöldum og sjálfu sér nógt um mat
og vatn. Það tekur á, sérstaklega á
þeim svæðum þar sem vart hefur
orðið við matarskort á meðal sjálf-
boðaliðanna sjálfra. 

Ég býst við að mitt aðalstarf
verði að hlúa að sjálfboðaliðum og
búa til skipulag til að meta ástand-
ið í heild,“ segir Guðbjörg, sem er
geðhjúkrunarfræðingur og sinnir
sálrænum og félagslegum stuðn-
ingi við þá sem hafa farið illa út úr
hamförunum. Hún er núna í

samhæfingarmiðstöð Rauða kross-
ins í Medan á Norður-Súmötru, en
kemur líklega til með að sinna
starfi sínu í borginni Banda Aceh á
nyrsta odda eyjarinnar. 

„Helmingur borgarinnar Banda
Aceh er í rúst, ekkert rafmagn og
samgöngur erfiðar vegna þess að
vegir eyðilögðust.“ Í borginni er
mikið starf fyrir höndum við að-
hlynningu sjálfboðaliða. „Stór hluti
þeirra sem starfa í borginni hefur
verið við störf frá upphafi hjálpar-
starfsins og margir hafi misst ein-
hvern í hamförunum.“ - at

Skaðabótakrafa vegna verðsamráðs olíufélaganna:

Útgerðin krefst bóta

●  hugurinn stefnir heim

Aðeins FH
kemur til greina

Auðun Helgason:

▲
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Eldur í Mosfellsbæ:

Tveir sluppu
ómeiddir

BRUNI Eldur kviknaði í íbúðarhús-
næði í Krókabyggð 14 í Mosfells-
bæ í gær. Þegar Slökkviliði höfuð-
borgarsvæðisins var gert viðvart
sendu allar stöðvar lið á staðinn.
Mikill eldur var í herbergi á efri
hæðinni en húsið er tvílyft par-
hús. Tveir íbúar voru úti þegar
slökkvilið bar að en læknir
slökkviliðs sendi þá á slysadeild á
Landspítala - háskólasjúkrahúsi
til athugunar. Hélt hann að íbú-
arnir, tveir ungir piltar, væru með
snert af reykeitrun en hún reynd-
ist ekki alvarleg.

Vel tókst að slökkva eldinn og
lauk slökkvistarfi um hálfsexleyt-
ið. Einn bíll var þó eftir á vett-
vangi og var húsið vaktað eitthvað
fram eftir kvöldi. Óvíst er um
eldsupptök og er málið í rannsókn
hjá slökkviliðinu. -lkg

BRENNUR HEIMSÓTTAR Á NÝJU ÁRI Fjöldi fólks kom saman við brennur á nýársdag, eins og þessir brennugestir í Gufunesi, eftir að
þeim var víða aflýst á gamlárskvöld vegna veðurs. Sumir kveiktu í stjörnuljósum til að heilsa nýja árinu. Kveikt var í síðustu brennunum í
gær, þar á meðal á Ísafirði. Haukar í Hafnarfirði ætla þó að geyma brennu sína alveg til þrettándans.
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Snjóflóðahætta á 
Vestfjörðum:

Hús rýmd
ALMANNAVARNIR Vegna slæmrar
veðurspár  ákvað Almannavarna-
nefnd Ísafjarðarbæjar í gærkvöld
að rýma nokkur hús á norðanverð-
um Vestfjörðum. Um er að ræða
10 til 15 hús í Skutulsfirði, Hnífs-
dal, Önundarfirði og Dýrafirði, en
einnig varar nefndin við veður-
ham og snjóflóðahættu á öðrum
stöðum, meðal annars á Ísafjarð-
arflugvelli. Ekki er vitað hversu
margir þurfa að yfirgefa heimili
sín þar sem eitthvað er um að fólk
sé að heiman. Einnig eru nokkur
þeirra húsa sem rýma þurfti
atvinnuhúsnæði eða hús sem ekki
er vitað til að búið sé í. Líklegt er
þó talið að um sé að ræða nokkra
tugi einstaklinga sem þurftu að
yfirgefa heimili sín í gærkvöld.

Almannavarnanefndin leggur
áherslu á að íbúar haldi sig innan-
dyra og fylgist með tilkynningum
hennar, en Veðurstofan spáir
vondu veðri auk þess sem aðstæð-
ur á svæðinu eru mjög slæmar.
Nefndin ætlaði næst að meta að-
stæður nú í morgun. -at
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Neyðaraðstoð í Taílandi:

Íslendingar aðstoða Svía heim
HJÁLPARSTARF Boeing 757-vél frá
Flugleiðumi lagði af stað til
Taílands í gær með á annan tug
lækna og hjúkrunarfræðinga inn-
an borðs sem munu koma til hjálp-
ar Svíum sem á að flytja af
hamfarasvæðinu.

Hinn 30. desember bauð Hall-
dór Ásgrímsson Göran Persson,
forsætisráðherra Svía, aðstoð Ís-
lendinga vegna náttúruhamfar-
anna í Asíu. Sænsk stjórnvöld
þáðu aðstoðina á nýársdag og í
kjölfarið var sett saman teymi
hjálparstarfsmanna sem hélt utan
í gær. Með í för eru tólf hjúkrun-
arfræðingar, sex læknar, tveir
menn frá Slysavarnafélaginu

Landsbjörg og tveir frá slökkvi-
liðinu.

Vélin mun hafa stutta viðdvöl
í Taílandi á meðan hjálpargögn
eru flutt frá borði og sjúklingar
um borð. Íslenska hjúkrunar-
fólkið og læknarnir munu annast
sjúklingana á leið til Svíþjóðar,
en verða ekki eftir í Taílandi.
Vélin mun lenda í Svíþjóð hinn 4.
janúar en ekki liggur fyrir hvort
gert er ráð fyrir fleiri ferðum af
þessu tagi. ■

MEULABOH, AP Hjálparsveitir munu
brátt hætta að leita að eftirlifend-
um á hamfarasvæðunum við Ind-
landshaf, en litlar líkur eru á að
fleiri finnist á lífi. Nú er talið að
um 150 þúsund manns hafi farist í
hörmungunum sem dundu yfir á
annan í jólum. Á indónesísku eyj-
unni Súmötru hefur enginn fund-
ist á lífi í þrjá daga, en talið er að
allt að því hundrað þúsund manns
hafi farist þar. Fólk sem saknar
ástvina sinna hefur þó ekki gefið
upp alla von og leitar að þeim log-
andi ljósi. 

Hjálparsveitir hafa einbeitt
sér að því að koma neyðargögn-
um til eyjarskeggja á Súmötru,
þar sem áhrif jarðskjálftans sem
olli flóðbylgjunni voru mest.

Bandarískar þyrlur sveima yfir
eyjunni og koma vatni, kexi og
núðlum til íbúa, sem eru flestir á
vergangi. Stjórnvöld í Indónesíu
og Taílandi hafa gripið til þess
ráðs að nota fíla til að hreinsa
rústirnar sem flóðbylgjan skildi
eftir sig. 

Neyðargögn eru loks farin að
skila sér til fórnarlamba skjálft-
ans allt um Indlandshaf. Að sögn
hjálparsveita er fólk orðið ör-
væntingarfullt eftir aðstoð og er
keppst við að koma neyðargögn-
um til þeirra sem urðu verst úti
áður en það er um seinan. Sums
staðar fetar fólk framhjá líkum
fólks á níðurníddum heimilum
þeirra til að verða sér úti um
helstu eldhúsáhöld. Á Andaman-

og Nicobar-eyjum í Indlandi
kvarta innfæddir yfir að hafa enn
ekki fengið nein neyðargögn en
herskip kom að eyjaklasanum í
gær með gögn og veitti vonar-
glætu.

Sums staðar er fólk farið að
líta til framtíðar. Starfsmaður
barnahjálpar Sameinuðu þjóð-
anna segir að flóttamenn vilji
koma börnum sínum aftur í skóla
sem fyrst og munu samtökin
starfrækja um 600 skóla fyrir um
120 þúsund börn á Súmötru. 

Heilbrigðisyfirvöld hafa
áhyggjur af farsóttum þegar á
líður en enn sem komið er hefur
ekki bólað á þeim. Það er þó for-
gangsverkefni að koma hreinu
vatni til fórnarlamba flóðanna. ■

Gabbpóstur í Bretlandi:

Sagði ætt-
ingja látna

LONDON, AP Breska lögreglan hand-
tók í gær fertugan mann fyrir að
senda aðstandendum fólks sem er
saknað á flóðasvæðunum í Asíu
falsaðar upplýsingar um að ást-
vinir þeirra væru látnir. Maður-
inn sendi tölvupóst í nafni bresku
ríkisstjórnarinnar til þeirra sem
lögðu fram fyrirspurnir um ætt-
ingja sína og vini á vefsíðu Sky-
fréttastofunnar.

Breska ríkisstjórnin segist líta
málið alvarlegum augum og full-
vissar aðstandendur þeirra sem
er saknað að hún myndi aldrei til-
kynna lát ættingja þeirra eða vina
með tölvupósti. ■

Flóðin í Srí Lanka:

Tólf þúsund
börn látin

SRÍ LANKA, AP Starfsmenn barna-
hjálpar Sameinuðu þjóðanna segja
að sorgmæddir foreldrar safnist við
strendur Srí Lanka á morgnana í
von um að finna börn sín sem flóð-
bylgjan hreif með sér fyrir viku og
skolaði út á haf. Sumir lifa í voninni
um að finna börn sín enn á lífi. 

Af þeim 30 þúsund sem hafa lát-
ist í hamförunum á Srí Lanka eru
tólf þúsund börn. Foreldrar flakka
um flóttamannabúðir í von um að
finna börn sín og hafa oft litlar vís-
bendingar um hvort þau séu á lífi
eða ekki. Víða eru börn grafin í
fjöldagröfum án vitneskju foreldra
þeirra. ■

HLÚÐ AÐ FERÐAMÖNNUM
Forsætisráðherra Taílands spjallar við 
erlenda ferðamenn á Phuket-eyju.

Óánægja í Taílandi:

Ferðamenn
fái hjálpina 

LONDON Þær raddir gerast hávær-
ari á Taílandi að erlendir ferða-
menn fái betri aðhlynningu en
innfæddir í kjölfar flóðbylgjunnar
sem reið yfir landið. Þetta kemur
fram í breska tímaritinu Guardian. 

Surin Cootham slasaðist þegar
flóðbylgjan gekk á land og hefur
ekki getað gengið í kjölfarið. Hann
segist enga læknisaðstoð hafa
fengið og býr í tjaldbúðum ásamt
börnum sínum. Hann segir stjórn-
völd gera það að forgangsverkefni
að koma ríkum ferðamönnum til
hjálpar frekar en innfæddum. ■

Söfnunarsíminn er 907 2020
Með því að hringja í söfnunarsímann leggur þú fram 1.000 kr. til hjálparstarfsins 

í Asíu. Einnig er hægt að leggja fram fé með kreditkorti á www.redcross.is,
eða millifærslu á bankareikning 1151-26-000012, kt. 530269-2649.
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kostar birtingu auglýsingarinnar

„Ég sprengdi slatta.“ 
Guðmundur Gunnarsson er formaður Rafiðnaðar-

sambands Íslands. Impregilo hefur sótt um at-
vinnuleyfi fyrir 150 Kínverja og hefur sambandið

lagst gegn komu þeirra.

SPURNING DAGSINS

Guðmundur, sprengdirðu marga 
kínverja um áramótin?

BROTTFÖRIN UNDIRBÚIN
Hjálparsveit skáta í Kópavogi undirbýr

brottförina til Taílands. Tveir starfsmenn
Landsbjargar eru með í för. 

FRÁ SÚMÖTRU
Súmatra varð verst úti og þurfti að þola bæði jarðskjálftann og flóðbylgjuna. Talið er að allt að hundrað þúsund manns hafi farist þar.

Fleiri finnast varla
Rúmri viku eftir að flóðbylgjan gekk á land við Indlandshaf eru 150 þúsund

látnir og þúsunda enn saknað. Ólíklegt er að fleiri muni finnast á lífi og hjálp-
arsveitir hætta senn að leita. Neyðargögn eru farin að berast á flesta staði.

Fyrrverandi formaður
Sjálfsbjargar:

Ekki metin að
verðleikum

ÍÞRÓTTIR „Ég tel engan vafa leika á
því að Kristín Rós Hákonardóttir
hefur verið besta íþróttamann-
eskja landsins síðastliðin ár,“ seg-
ir Arnór Pétursson, fyrrverandi
formaður Sjálfsbjargar. sem er
afar ósáttur við kjör á íþrótta-
manni ársins. 

Eins og fram hefur komið í
fjölmiðlum hlaut Eiður Smári
Guðjohnsen nafnbótina en Kristín
Rós hafnaði í fjórða sæti.

„Kristín Rós hefur unnið allt
sem hægt er að vinna og er eini Ís-
lendingurinn sem hefur komið
heim með gull af Ólympíuleik-
um,“ segir Arnór. „Ég skil því
ekki hvers vegna gengið er fram-
hjá henni ár eftir ár. Hennar mikli
árangur er ekki metinn að verð-
leikum.“

Arnór segist í framhaldi af vali
á íþróttamanni ársins velta því
fyrir sér hvað fatlaðir íþrótta-
menn þurfi að afreka til þess að
vera kjörnir íþróttamenn ársins. ■

Seltjarnarnes og OR:

Ljósleiðarar
í öll hús

LJÓSLEIÐARI Seltjarnarnesbær og
Orkuveita Reykjavíkur hafa
undirritað samning þar sem gert
er ráð fyrir að ljósleiðaratenging
frá OR verði í öllum húsum á Sel-
tjarnarnesi um mitt ár 2006.

„Með aðild bæjarins að mál-
inu teljum við okkur vera að
stuðla að auknum lífsgæðum íbú-
anna,“ segir Jónmundur Guð-
marsson, bæjarstjóri á
Seltjarnarnesi. „Reynsla frá
Norðurlöndum sýnir að ljósleið-
aratenging er að skila þriggja til
fimm prósenta hærra fasteigna-
verði.“

- at

Tónlistarskólakennarar og hljómlistarmenn skrifa undir kjarasamning:

Kerfisbreytingar verði skoðaðar
KJARASAMNINGAR Félög tónlistar-
skólakennara og íslenskra hljóm-
listarmanna hafa skrifað undir
kjarasamning. Samningurinn
verður borinn undir atkvæði fé-
lagsmanna og Launanefndar
sveitarfélaganna nú í janúar en
samningar tókust að kvöldi
fimmtudagsins 30. desember.

Samningurinn felur í sér
ákveðnar launabreytingar auk
þess sem gert er ráð fyrir að
hugsanlegar kerfisbreytingar
verði skoðaðar á samningstíman-
um. Samningurinn gildir til loka
september árið 2006.

„Það eru ákveðin líkindi með
samningi leikskólakennara og
þessum samningi,“ segir Birgir
Björn Sigurjónsson, formaður
samninganefndar sveitarfélaga.
„Þetta er styttri samningur en
flestir aðrir auk þess sem launin
eru í svipuðum farvegi og samn-

ingur leikskólakennara gerir ráð
fyrir.“

Sigrún Grendal, formaður
Félags tónlistarskólakennara,
segist telja saminginn nokkuð
góðan kost fyrir félagsmenn sína.
„Við gerðum stuttan samning en

honum fylgja bókanir um að unn-
ið verði að hlutum sem taka lengri
tíma,“ segir Sigrún. „Við vonumst
því til að á samningstímanum
náum við að vinna vel í haginn
fyrir næstu samningalotu.“

- ht

TÓNLISTARNEMENDUR
Félög tónlistarskólakennara og hljómlistarmanna hafa skrifað undir kjarasamning til tæpra

tveggja ára. Greidd verða atkvæði um samninginn í þessum mánuði.
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Hin íslenska fálkaorða:

Sextán fengu heiðursmerki
ORÐUVEITING Sextán Íslendingar
hlutu heiðursmerki hinnar ís-
lensku fálkorðu nú í ár. Forseti
Íslands sæmdi þá orðunni að
venju á nýársdag.

Stórriddarakross fyrir störf í
opinbera þágu fengu þau Mark-
ús Sigurbjörnsson, forseti
Hæstaréttar, og Valgerður
Sverrisdóttir ráðherra. 

Riddarakross hlutu Ásmund-
ur Jónsson framkvæmdastjóri
fyrir framlag til nýsköpunar á
sviði tónlistar, séra Auður Eir
Vilhjálmsdóttir fyrir störf í
þágu trúar og kirkju, Birgir D.
Sveinsson kennari fyrir störf í
þágu tónlistar, Björgólfur Guð-

mundsson athafnamaður fyrir
framlag til viðskiptalífs og
menningar, Edda Heiðrún Back-
man leikkona fyrir störf í þágu
íslenskrar leiklistar, Eiríkur
Smith listmálari fyrir myndlist-
arstörf, Kristján Þór Júlíusson
bæjarstjóri fyrir störf í þágu
sveitarstjórna og byggðamála,
María Th. Jónsdóttir, formaður
Félags aðstandenda Alz-
heimerssjúkra, fyrir störf í
þágu velferðar og málefna
minnissjúkra, Már Sigurðsson
ferðamálafrömuður fyrir frum-
kvæði í uppbyggingu ferðaþjón-
ustu, Ragnar Bjarnason
söngvari fyrir framlag til ís-

lenskrar tónlistar, Sigurður
Björnsson yfirlæknir fyrir störf
í þágu krabbameinslækninga,
Sigurveig Guðmundsdóttir,
fyrrverandi kennari, fyrir störf
í þágu mennta- og félagsmála,
dr. Þóra Ellen Þórhallsdóttir
prófessor fyrir vísindastörf og
Örlygur Kristfinnsson safn-
stjóri fyrir framlag til uppbygg-
ingar Síldarminjasafnsins. ■

Nöfnin birt í fjölmiðlum
Birting lista nafna fólks sem er saknað ber árangur á Norðurlöndum. 
Þjóðarsorg hefur verið um helgina í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og 

Finnlandi vegna hamfaranna í Asíu.
NORÐURLÖND Þjóðarsorg var í Dan-
mörku í gær og víða flaggað í hálfa
stöng vegna náttúruhamfaranna í
Asíu á annan í jólum, þar sem
hundraða Dana er enn saknað.
Þjóðarsorg var í Finnlandi, Noregi
og Svíþjóð á nýársdag.

Vonir dvína hratt um að finna
megi þá norrænu ríkisborgara
sem enn er saknað.

„Þetta hefur verið eins og löng
martröð,“ sagði Erik Normann
Svendsen, biskup í Danmörku, í
ræðu sem hann flutti á minningar-
athöfn í Vorrar frúar kirkju í Kap-
mannahöfn í gær. 

Minningarathöfnina sóttu
danskir ráðamenn og konungsfjöl-
skyldan, þar á meðal Anders Fogh
Rasmussen forsætisráðherra og
Margrét drottning.

Yfirvöld í Danmörku, Noregi og
Finnlandi hafa tekið þá ákvörðun

að birta í fjölmiðlum lista með
nöfnum þeirra sem enn er saknað,
í þeirri von að upplýsingar berist
um einhverja á listanum.

Í Danmörku var í gær birtur
listi nafna 268 af alls 387 manns,
sem saknað var frá hamfarasvæð-
unum í Asíu. Fjórum tímum síðar
var hægt að strika 140 manns út af
þessum lista vegna ábendinga sem
bárust lögreglunni í kjölfar birt-
ingarinnar. 

Einnig hafði verið birtur í Finn-
landi listi yfir 193 finnskra ríkis-
borgara, sem saknað var. Staðfest
var að fimm Finnar fórust í ham-
förunum.

Meira en 400 Norðmanna er enn
saknað og hyggst norska lögreglan
birta í fjölmiðlum í dag lista yfir
alla Norðmenn sem enn er óvíst
um. Nú þegar er vitað um 21 Norð-
mann sem lét lífið í hamförunum.

Sænsk stjórnvöld skýrðu frá
því í gær að 2.915 Svía væri enn
saknað á hamfarasvæðunum í
Asíu. Staðfest var að 52 Svíar
höfðu látist, en fastlega var reikn-
að með því að sú tala myndi hækka
verulega.

Í gær komu síðustu sænsku
ferðamennirnir heim til Svíþjóðar
frá hamfarasvæðunum í Taílandi,
að undanskildum 50 Svíum sem
enn liggja á sjúkrahúsi í Bangkok.
Þeir komast líklega til heimkynna
sinna á morgun.

Í gær var lokið við að flytja
heim til Finnlands nær alla þá
3.000 finnsku ferðamenn sem
staddir voru á Taílandi, í Indónesíu
eða á Sri Lanka þegar jarðskjálft-
inn mikli og flóðbylgjan riðu yfir.
Finnska flugfélagið Finnair hafði
séð um heimflutninginn, sem hófst
á mánudag í síðustu viku. ■

AKUREYRI
Þaðan er farið með sjúkraflug fyrir

Norðurland og Norðausturland.

Slökkviliðið á Akureyri:

Sjúkraflug
aukið

SJÚKRAFLUG Þrjú hundruð sjúkra-
flug voru farin frá Akureyri á
síðasta ári. Árið þar á undan voru
þau 271. „Við sjáum um sjúkra-
flug frá Norður- og Norðaustur-
landi,“ segir Erling Þór
Júlínusson slökkviliðsstjóri, en
einnig er flogið með sjúkraflug
frá Ísafirði og Vestmannaeyjum.

Slökkviliðið á Akureyri vinnur
að samhæfingu verklags með
starfsmönnum Flugfélags Íslands
og læknum Fjórðungssjúkrahúss-
ins á Akureyri. Þessi vaxandi
fjöldi sjúkrafluga er því orðinn
stór hluti daglegra starfa slökkvi-
liðsmannanna ■

Áttu von á að fjárhagur þinn
vænkist á nýju ári? 

Spurning dagsins í dag:
Stundar þú líkamsrækt?

Niðurstöður gærdagsins 
á visir.is

49%

51%

Nei

Já

KJÖRKASSINN

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

Skálmöldin í Írak:

Nítján létust í
bílsprengju

BAGDAD, AP Alls létust 27 í árásum
andspyrnumanna í Írak í gær, þar
af nítján þegar bílsprengja
sprakk í norðurhluta Bagdad. All-
ir nema einn þeirra sem létust
voru í írösku öryggissveitunum.
Sprengjan sprakk þegar bíllinn
var skammt frá bækistöð banda-
ríska hersins. Á öðrum stað í
borginni dóu fimm lögreglumenn
í sprengjuárás. 

Bandarískum hermönnum
hefur verið fjölgað mjög í borg-
inni Mosul þar sem árásir hafa
aukist eftir því sem nær dregur
kosningum síðar í mánuðinum.
Bandaríkjamenn segja að kosn-
ingunum verði ekki slegið á frest
þrátt fyrir stigvaxandi ofbeldi. ■

Dómsúrlausn sænska
vinnudómstólsins:

Deila með 
íslenska

hliðstæðu
KJARAMÁL Starfsgreinasamband
Íslands fagnar niðurstöðu sænska
vinnudómstólsins um launakjör
lettneskra verkamanna í Svíþjóð.
Í málinu taldi lettneskt verktaka-
fyrirtæki þvingunaraðgerðir
sænska byggingasambandsins
ólögmætar, en sambandið greip til
þeirra þegar fyrirtækið neitaði að
fara eftir sænskum kjarasamn-
ingum. Vinnudómstóllinn komst
að þeirri niðurstöðu að sænskir
kjarasamningar hefðu fullt gildi
gagnvart erlendum verktökum. 

SGS telur að þessi deila sé hlið-
stæð þeirri sem ASÍ á í við ítalska
verktakafyrirtækið Impregilo og
að niðurstaða dómstólsins sé mik-
ilvæg og leiðbeinandi fyrir leik-
reglur á íslenskum vinnumarkaði.

- at

AÐ LOKINNI ORÐUVEITINGU
Jón Helgason, fyrrverandi ráðherra,

óskar Ragnari Bjarnasyni til ham-
ingju með orðuna.
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Rifrildi um ökugjald:

Bitinn
í hálsinn

LÍKAMSÁRÁS Leigubílstjóri var bit-
inn í hálsinn af farþega í miðbæ
Reykjavíkur á þriðja tímanum að-
faranótt sunnudags. Þegar komið
var á leiðarenda upphófst rifrildi
um ökugjald milli farþega og
leigubílstjóra og endaði það með
því að farþeginn beit leigubílstjór-
ann í hálsinn þannig að húðflipi
losnaði frá hálsi hans. Farþeginn
fékk að gista fangageymslu lög-
reglunnar um nóttina og var yfir-
heyrður næsta dag. Samkvæmt
lögreglunni í Reykjavík var árás-
armaðurinn ölvaður. -lkg

LEITAR EIGINKONU SINNAR
Carl Michael Bergman frá Svíþjóð hefur leit-
að eiginkonu sinnar í Taílandi án árangurs frá
því flóðbylgja skall á hóteli hennar fyrir viku.
Átján mánaða syni þeirra var bjargað.
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ARAMÓTAÁVÖRP Halldór Ásgríms-
son forsætisráðherra hvatti í
fyrsta ávarpi sínu til þjóðarinnar
eftir að hann varð forsætisráð-
herra til þess að sem flestir
kæmu að breytingum á stjórnar-
skránni. Búist er við að stjórnar-
skrárnefnd þingflokkanna verði
skipuð á allra næstu dögum en
Halldór boðaði að kallað yrði eftir
sjónarmiðum almennings við
samningu nýrrar stjórnarskrár:
„Þetta er sameiginlegt verkefni
okkar allra og niðurstaðan á að
endurspegla þjóðarvilja. Því er
brýnt að sjónarmið sem flestra
komist að við þessa mikilvægu
vinnu. Í alþingiskosningum 2007,
þegar kosið verður um stjórnar-
skrárbreytingarnar, eiga sem
flestir að geta sagt: Ég hef tekið
þátt í að ræða og móta stjórnar-
skrána.“

Björn Ingi Hrafnsson, aðstoð-
armaður forsætisráðherra, segir
að stofnuð verði heimasíða og
tölvu- og samskiptatækni virkjuð
til að auðvelda fólki að kynna sér
starf stjórnarskrárnefndar og
koma sjónarmiðum sínum á fram-
færi.

Halldór Ásgrímsson skýrði
einnig frá því að hann hefði sett
af stað vinnu til að meta stöðu ís-

lensku fjölskyldunnar: „Það er
ekki að ástæðulausu því ýmis
teikn eru á lofti um að gömul og
gróin fjölskyldugildi séu á undan-
haldi með óæskilegum afleiðing-
um ... Við vitum að börn þarfnast
umhyggju foreldra sinna og tíma
fyrir leik og samræðu. Nútíma-
þjóðfélagið hefur breytt lífs-
mynstrinu og í kjölfarið hafa
samverustundir fjölskyldunnar
tekið breytingum.“

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, lagði áherslu á gildi
menntunar í nýársávarpi sínu til
íslensku þjóðarinnar og skýrði
frá því að hann hefði ákveðið að
stofna til menntaverðlauna en nú
þegar eru afhent útflutnings- og

bókmenntaverðlaun sem eru
kennd við forsetaembættið: „Það
dugir þó skammt að mæla fagurt
um gildi menntunar í hátíðaræð-
um; við verðum að sýna í verki að
þjóðin hafi einbeittan vilja í þess-
um efnum. Það má aldrei aftur
henda að fyrstu kynni barna af
skólastarfi sé iðjuleysi mánuðum
saman vegna deilna þeirra sem
ábyrgð bera. Við verðum að
skapa... þjóðarsamstöðu um úr-
valsskóla, skóla sem eru úrval
vegna gæða, aðgangsins sem er
öllum opinn, jafnréttisins sem
þar ræður ríkjum, úrvalsskóla
sem mismuna í engu vegna efna-
hags foreldranna.“

-ás

6 3. janúar 2005 MÁNUDAGUR

Eldri borgarar á Ísafirði óánægðir með gjaldtöku fyrir þvott á fatnaði:

Niðurlæging fyrir gamla fólkið
HEILBRIGÐISMÁL „Það er mikil
niðurlæging fyrir gamla fólkið að
þurfa að fara með fötin sín í poka
til ættingja sinna,“ segir Jón
Fanndal Þórðarson, formaður
Félags eldri borgara á Ísafirði.

Aldraðir Ísfirðingar eru ósáttir
við ákvörðun stjórnenda Heil-
brigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar
um að taka 5.500 króna gjald af
vistmönnum öldrunardeildar
sjúkrahússins fyrir þvott á
einkafatnaði. Mun gjaldtakan
gilda frá og með áramótum, að því
er fram kemur á vef Bæjarins
besta á Ísafirði.

Þvottahúsi sjúkrahússins var
lokað í sumar og tók efnalaug þá

við þvottunum. Sjúkrahúsið hefur
greitt fyrir þvott á fatnaði vist-
mannanna, sem eru um fimmtán
talsins, þar til nú.

„Þetta er að sjálfsögðu spurn-
ing um peninga þar sem þetta fólk
á enga peninga,“ segir Jón og
bætir við að vistmenn deildarinn-
ar hafi einungis um 11.000 krónur
í vasapeninga á mánuði. „Þetta
eru litlar upphæðir sem skipta
engu máli fyrir sjúkrahúsið en
miklu máli fyrir gamla fólkið.“ ■

Starfsmenn flugfélags:

Fengu skömm
í hattinn

WASHINGTON, AFP Harðorð skilaboð
til starfsmanna bandarísks flug-
félags sem tilkynntu veikindi
yfir jólin voru spiluð bæði í út-
varpi og sjónvarpi í Bandaríkjun-
um.

„Þeir sem kusu að misnota sér
veikindaréttindi sín hafa brugð-
ist samstarfsmönnum sínum og
viðskiptavinum okkar,“ var með-
al þess sem sagði í skilaboðunum.

Óvenju margir starfsmenn
boðuðu veikindaforföll yfir jólin,
að sögn talsmanns fyrirtækisins.
Auk þess myndaðist ringulreið
vegna slæms veðurs og hruns
tölvukerfis fyrirtækisins. ■

Aðsókn að Konukoti:

Dræmari en
búist var við

ATHVARF Aðsókn að Konukoti, at-
hvarfi fyrir heimilislausar konur í
Reykjavík, var dræmari en við
hafði verið búist yfir jólahátíðina,
að sögn Brynhildar Bárðardóttur
verkefnisstjóra hjá Reykjavíkur-
deild Rauða kross Íslands, sem
rekur athvarfið.

Hún sagði að mest hefðu dvalið
3-4 konur næturlangt í athvarfinu,
sem var opið allan sólarhringinn
yfir jólahátíðina. 

Mikið hefði verið um að kon-
urnar kæmu og færu eftir að hafa
staldrað við um stund. Fimm kon-
ur hefðu verið samtímis í athvarf-
inu þegar flest var. - jss

■ MIÐ-AUSTURLÖND

VEISTU SVARIÐ?

1Hvað heitir fyrrverandi aðstoðarfor-
stjóri Íslandsbanka sem rekinn var úr

starfi eftir deilur við Bjarna Ármannsson,
forstjóra bankans?

2Hversu margir heilbrigðisstarfsmenn
fóru með vél Flugleiða til hamfara-

svæðanna í Suðaustur-Asíu?

3Hverjir fengu stórriddarakross hinnar
íslensku fálkaorðu?

Svörin eru á bls. 30

 

 á Hótel Örk 
Fjáröflunardansleikur  

Zontaklúbbs Selfoss til styrktar 
Geðhjálp á Suðurlandi 8. janúar 2005 

 

Dansleikurinn hefst klukkan 19.00 með fordrykk. 
Glæsilegur fimm rétta hátíðarkvöldverður. 

Dansleikur með hljómsveit hússins til 03.00. 
 

Veislustjóri: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
 

Einsöngvari: Guðrún Ingimarsdóttir. 
 

Undirleikur: Anna Guðný Guðmundsdóttir 
 

Einleikur á fiðlu: Sigrún Eðvaldsdóttir 
 

Hljómsveit:  
Veislutríóið ásamt Sigrúni Eðvaldsdóttur  

spilar milli 20.00 og 24.00. 
 

 
Matseðill: 

Humar og hörpuskelsmús með ástríðualdinsósu og 
steinseljufrauði. 

* 

Villisveppa cappuchino. 
* 

Vatnsmelónu carpaccio með ávaxtatartar og mintu. 
* 

Andabringa gljáð með mandarínu og engifer,  
framreidd með kryddsoðinni kartöflu og 

seljurótarkremi ásamt aprikósupiparsósu og 
ristuðum fennel. 

* 

Súkkalaðiturn á vanillugrunni með pistasiuhnetum. 

Verð með gistingu: 10.100,- kr. á mann í tvíbýli. 
Verð án gistingar:  6.800,- kr. 
Pantanir í síma 483 4700, info@hotel-ork.is  

 

BORGARSTJÓRN
Sjö nýjar nefndir voru kosnar á borgar-

stjórnarfundi fyrir jól.

Reykjavíkurborg:

Nýir
formenn

STJÓRNMÁL Borgarstjórn Reykja-
víkur kaus á fundi sínum skömmu
fyrir áramót í nýjar nefndir
Reykjavíkurborgar sem taka
munu til starfa um áramót í sam-
ræmi við stjórnkerfisbreytingar
sem nú er unnið að hjá Reykjavík-
urborg. Formenn nefndanna hafa
verið kosnir. Anna Kristinsdóttir
verður formaður framkvæmda-
ráðs og Íþrótta- og tómstunda-
ráðs; Stefán Jón Hafstein, verður
formaður menningar- og ferða-
málaráðs og menntamálanefndar;
Dagur B. Eggertsson, formaður
skipulagsráðs; Árni Þór Sigurðs-
son formaður umhverfisráðs, og
Björk Vilhelmsdóttir formaður
velferðarráðs. - ás

DÝRALÍF Fiskar af erlendum upp-
runa, sem algengir eru í fiskabúr-
um á Íslandi, virðast lifa góðu lífi
og fjölga sér ört í baðlóninu við
Kaldbak sunnan Húsavíkur. Á
huldu er hvernig þeir komust í
lónið en getgátur eru um að ein-
hver á Húsavík hafi sleppt þeim
þar í tilraunaskyni.

Fuglaáhugamaðurinn Gaukur
Hjartarson tilkynnti Náttúrustofu
Norðausturlands um fiskana
síðastliðið haust. Í ljós kom að um
var að ræða fangasiklíður, Cichla-
soma nigrofasciatum, en kjörhiti

slíkra fiska er talinn vera 24˚C.
Lengstir verða þeir 12 sentimetr-
ar en litasamsetning þeirra minn-
ir á fangabúninga fyrr á tímum.

Gaukur segir að erfitt sé að
átta sig á fjölda fiska í lóninu í
svartasta skammdeginu en í haust
hafi þeir örugglega skipt hundr-
uðum; jafnvel þúsundum. „Kæli-
vatn frá orkustöð Orkuveitu
Húsavíkur rennur í lónið og er
það um 20 gráðu heitt yfir vetrar-
mánuðina en allt að 30 gráður yfir
sumarmánuðina. Miðað við fugla-
líf á lóninu um jólin virðist enn

vera töluvert af þessum búrfisk-
um í lóninu og gæða fuglarnir sér
á þeim,“ segir Gaukur.

kk@frettabladid.is

JÓN FANNDAL ÞÓRÐARSON
Formaður Félags eldri borgara á Ísafirði er
ósáttur við fyrirhugaða gjaldtöku fyrir þvott
á fatnaði vistmanna öldrunardeildar Heil-
brigðisstofnunar Ísafjarðar. 

Undarlegt fiskeldi við Húsavík:

Búrfiskar í baðlóni

FANGASIKLÍÐUR EÐA CICHLASOMA
NIGROFASCIATUM

Ekki er vitað hver sleppti þeim í baðlónið
en nokkrir Húsvíkingar liggja undir grun.

Stjórnarskrárnefnd:

Geir, Birgir
og Þorsteinn

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde fjár-
málaráðherra, Þorsteinn Pálsson
sendiherra og Birgir Ármannsson
alþingismaður verða fulltrúar
Sjálfstæðisflokksins í stjórnar-
skrárnefnd sem Halldór Ásgríms-
son skipar á næstunni. Davíð
Oddsson, formaður Sjálfstæðis-
flokksins, skýrði frá þessu í sjón-
varpsþættinum Kryddsíld á Stöð 2.
Formenn stjórnarandstöðuflokk-
anna, Össur Skarphéðinsson,
Steingrímur J. Sigfússon og Guð-
jón Arnar Kristjánsson, verða í
nefndinni. Ekki hefur verið ákveð-
ið hver verður annar fulltrúi Sam-
fylkingarinnar og forsætisráð-
herra hefur ekki skýrt frá hverjir
tveir fulltrúar flokksins verða en
annar þeirra verður formaður. ■

ABBAS HVETUR TIL STILLINGAR
Mahmoud Abbas, forsetafram-
bjóðandi í Palestínu, hvatti landa
sína til að
hætta að
skjóta
flugskeyt-
um á Ísra-
elsmenn
eftir að
ísraelskir skriðdrekar voru send-
ir á Gaza-strönd til að bregðast
við flugskeytaárásum. Kosningar
í Palestínu eiga að fara fram í
seinni hluta janúar. 

■ MIÐ-AUSTURLÖND
BANDARÍKIN GAGNRÝNA SÝR-
LAND Bandaríkjamenn gagnrýna
sýrlensk stjórnvöld fyrir að gæta
landamæranna við Írak ekki
nógu vel og því eigi andspyrnu-
menn auðvelt með að komast á
milli landanna. Stjórnvöld í Sýr-
landi hafna þessum ásökunum og
segja Bandaríkjamenn ekki hafa
nein haldbær rök fyrir þeim.

Almenningur móti 
nýja stjórnarskrá

Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra sagði í áramótaávarpi að stjórnarskrár-
breytingar væru „verkefni okkar allra“. Forseti Íslands tilkynnti stofnun mennta-
verðlauna í nýjarsávarpi sínu og sagði kennaraverkfall ekki mega endurtaka sig.

FJÖLSKYLDA, MENNTUN OG STJÓRNARSKRÁ
Forsætisráðherra ræddi um mikilvægi fjölskyldunnar í áramótaávarpi sínu. Forsetanum

voru börnin einnig kær og talaði hann um menntun þeirra og kennaraverkfallið.
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RAFMAGNI KOMIÐ Á
Taílenskir verkamenn vinna að því hörðum
höndum að lagfæra rafmagnslínur í Khao
Lak í suðurhluta Taílands, en svæðið fór
illa í flóðbylgjunni sem brast á á annan

dag jóla á síðasta ári. Yfirvöld segja að enn
sé leitað að fólki í rústunum á svæðinu,

jafnt Taílendinga og útlendinga.

BRASILÍA, AP Fimmtungur þeirra
barna sem fæddust í Brasilíu í
fyrra hefur ekkert fæðingarvott-
orð og eru þau þar með í raun ekki
til, samkvæmt hinu opinbera.

Ný skýrsla leiðir í ljós að 21,6
prósent nýfæddra barna árið 2003
voru ekki opinberlega skráð. Það
er örlítið minni fjöldi en árið 1993,
þegar 23,4 prósent nýfæddra
barna voru ekki skráð hjá hinu op-
inbera. Börnum sem ekki hafa
fæðingarvottorð er meinaður að-
gangur að skólum og ýmsa opin-

bera þjónustu. Vegna þessa voru
árið 1997 samþykkt lög sem kveða
á um að foreldrar allra barna sem
fæðast í landinu eigi að fá fæðing-
arvottorð án þess að þurfa að
greiða fyrir það. Mýmörg dæmi
voru um að fátækir foreldrar
skráðu ekki börnin sín vegna
gjaldsins. Höfundar skýrslunnar
telja að ástæðan fyrir því ástandið
hafi lítið batnað og fjölmörg börn
séu enn án fæðingarvottorðs sé að
foreldrar viti einfaldlega ekki að
vottorðið fáist án greiðslu. ■

GJALDÞROT Kröfur í þrotabúið Vélar
og þjónustu hf. nema 1.200 til 1.300
milljónum króna. 

Viðar Lúðvíksson, skiptastjóri
Véla og þjónustu hf., segir kröfu-
yfirlýsingafresti hafa lokið 24.
nóvember. Fyrsti skiptafundur
hafi verið 17. desember. Farið hafi
verið yfir kröfulýsingar og skrá og
stöðu búsins með kröfuhöfum.
Endanleg niðurstaða sé ekki ljós.
Sumum kröfum hafi verið lýst
tvisvar í þrotabúið.

„Það eru nokkrar milljónir í bú-
inu og forgangskröfur greiðast

væntanlega að fullu og síðan eitt-
hvað upp í almennar kröfur,“ segir
Viðar. Forgangskröfurnar nemi 20
til 30 milljónum. 

Viðar segir að fjölda krafna hafi
verið hafnað þar sem gögn og rök-
stuðning fyrir þeim vantaði.
Ákvörðun skiptastjóra hafi í ein-
hverjum tilfellum verið mótmælt
og afstöðu eigi eftir að taka til
þeirra. Greint hefur verið frá því
að KB banki eigi um 65% allra
krafna í búið. Viðar segir flestar
kröfur bankans verðtryggðar.

- gag

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Skrifstofuvörur á tilboði í janúar
Ljósritunarpappír, bréfabindi, töflutúss og gatapokar

Mánudaga til fö
studaga

frá kl. 8:00 til 1
8:00

Laugardaga frá

kl. 10:00 til 1
4:00

Nýr opnunartími

 í verslun RV:

R
V

20
26

Mopak ljósritunarpappír
500 blöð í búnti

278.- m.vsk

Bréfabindi
A4 8cm kjölur

A4 5cm kjölur 148.- m.vsk

Töflutúss 2mm
4 lita sett

298.- m.vsk

AP
 M

YN
D

/R
IC

H
AR

D
 V

O
G

EL

Kröfulýsing í þrotabúið Vélar og þjónusta hf:

Kröfurnar nema 
ríflega milljarði

LANDBÚNAÐARVÉLAR Á HÁLSUNUM
Fyrri eigendur Véla og þjónustu hf. reka nú fyrirtækið Vélaborg. KB banki hefur stofnað

rekstrarfélag utan um þrotabúið og heldur einnig rekstri áfram.
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Stór hluti nýfæddra barna í Brasilíu án fæðingarvottorðs:

Börnum synjað
um skólavist

BÖRN Í SKÓLA
Börnum í Brasilíu sem hafa ekki fæðingarvottorð er synjað um skólavist og ýmsa aðra

opinbera þjónustu.

Átta slasaðir eftir fikt
Augnslys á börnum koma upp á hverju ári. Í ár eru fjögur slysanna af átta

talin alvarleg. Sérfræðingur í augnlækningum segir slysin eiga sér stað þegar
drengir fikti með flugelda og reyni að búa til öflugari sprengjur.

ÁRAMÓT Átta augnslys hafa orðið á
börnum vegna flugeldasprenginga
síðan 30. desember. María Soffía
Gottfreðsdóttir, sérfræðingur í
augnlækningum á Landspítala - há-
skólasjúkrahúsi, segir nokkur til-
vik koma upp á hverju ári þar sem
börn brennist vegna flugelda. „Í ár
eru fjögur af slysunum nokkuð
slæm, það síðasta í fyrrinótt þar
sem leggja þurfti barn inn. Fjögur
af slysunum hafa hins vegar verið
minniháttar þar sem börnin eru
send heim eftir skoðun. Þetta eru
allt drengir undir átján ára, nema
einn sem er eldri,“ segir María en
alvarlegustu slysin geta haft
hræðilegar afleiðingar. „Sem betur
fer missti enginn augað núna en
kröftugustu sprengingarnar geta
sprengt augað. Þá þurfa sjúklingar
að gangast undir flóknar og oft
endurteknar aðgerðir og getur far-
ið svo að sjúklingur missi augað.
Eitt barn um þessi áramót gekkst
undir aðgerð og tvísýnt er með
annað auga þess.“

Að sögn Maríu eiga slysin sér
oft stað þegar börn eru að taka
sundur sprengjur, safna púðri í rör
og búa til kröftugari sprengjur.
„Margir strákar fikta með flugelda
en flugeldar eru alls engin leik-
föng. Ekki verða öll slys þannig en

sú tilraunstarfsemi að búa til nýjar
sprengjur er mjög varasöm. Það er
afar sjaldgæft að stelpur séu að
stunda þetta og slasast þær oftast
sem áhorfendur.“

María segir ekki öll slys verða
um sjálf áramótin heldur bæði fyr-
ir og eftir og er verið að taka á móti
sjúklingum nær allan janúarmánuð
sökum flugeldasprenginga.
„Ábyrgð foreldranna er mikil. Þeir

eiga að passa börnin sín, fylgjast
með þeim og brýna fyrir þeim
hætturnar sem fylgja flugeldum.
Það er mikilvægt að börn séu með
hlífðargleraugu og hanska og
skjóti bara upp flugeldum með for-
eldrum sínum. Það á alls ekki að
taka flugelda í sundur heldur nota
þá á réttan hátt og fara eftir leið-
beiningum. Það er aldrei of varlega
farið.“ ■

Áramótin í Reykjavík:

Skaut af
haglabyssu

ÁRAMÓTIN Áramótin fóru vel
fram í Reykjavík líkt og um síð-
ustu áramót. Að sögn lögregl-
unnar í Reykjavík var talsverð
ölvun á gamlárskvöld og margir
á ferli. Eitthvað var um rysking-
ar en allt minniháttar. 

Um miðnætti á gamlárskvöld
brenndist maður sem stóð yfir
skottertu sem hann var að
kveikja í á Skólavörðuholti, en
meiðslin reyndust ekki alvarleg.

Lögreglan hafði afskipti af
manni sem skaut af haglabyssu í
íbúð í austurbæ Reykjavíkur á
nýársnótt. Margir voru inni í
íbúðinni en engan sakaði. Lög-
reglan lagði hald á haglabyssu
og skot og færði manninn til
yfirheyrslu. Þá voru tveir menn
staðnir að verki við að brjótast
inn í hárgreiðslustofu í Austur-
bæ á nýársnótt. Annar var hand-
tekinn á staðnum en hinn á
flótta. ■

SLYS Slys varð við áramóta-
brennu í Hveragerði um klukkan
níu á gamlárskvöld, þegar ung
stúlka datt aftur fyrir sig. Hún
var flutt með sjúkrabíl á Land-
spítala - háskólasjúkrahús í Foss-
vogi en samkvæmt lögreglunni á
Selfossi varð hún ekki fyrir al-
varlegum meiðslum.

Eldur á Ásólfsstöðum:

Allt ónýtt í
vélageymslu

BRUNI Eldur kviknaði á bænum
Ásólfsstöðum í Gnúpverjahreppi í
gær. Lögreglunni á Selfossi barst
tilkynning um brunann klukkan
14.03 og fór allt tiltækt slökkvilið
Gnúpverja og af Flúðum á staðinn
ásamt lögreglu. Þegar lögregla
kom á stað var mikill eldur í véla-
geymslu þar sem inni voru hey-
vélar, dráttarvélar, vélsleðar og
ýmis verkfæri. Við hliðina á
geymslunni stendur útihús þar
sem á annan tug skepna var inni.
Þegar lögregluna bar að garði var
eldur kominn í þak útihússins en
slökkvilið náði að slökkva þann
eld og verja útihúsið. 

Illa tókst að ráða niðurlotum
eldsins og náðist það ekki fyrr en
seinni partinn í gær. Talið er að
eldur hafi kviknað þegar verið var
að gangsetja vélsleða í geymsl-
unni. Allt í geymslunni eyðilagðist
og er hún að grunni komin. ■

ELDUR Eldur kviknaði í kerta-
skreytingu í glugga í íbúð í
Skipasundi á nýársdagsmorgun.
Vegfarendur sáu eldinn og gerðu
slökkviliði vart við. Vegfarendur
sýndu snarræði, brutust inn í
húsið og vöktu íbúa. Vel gekk að
slökkva eldinn og að sögn
slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins
hefði getað farið verr.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

MARÍA SOFFÍA GOTTFREÐSDÓTTIR
„Það á alls ekki að taka flugelda í sundur heldur nota þá á réttan hátt og fara eftir leið-

beiningum. Það er aldrei of varlega farið.“



X-TRAIL
Ekki festast í framtí›inni!
N‡r X-TRAIL er gullfallegur bíll sem hæfir íslensku ve›urfari. Hann flytur heilu fjölskyldurnar

um landi› flvert og endilangt og sk‡st í innanbæjaraksturinn af lipur› og snerpu. fiú situr hátt

í Nissan X-Trail og me› einu handtaki skiptir›u yfir í fjórhjóladrif ef fær› flyngist.

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

F
I

0
1

1
5

0
3

Sævarhöf›a 2  Sími 525 8000  www.ih.is Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00 og laugardaga kl. 13:00–17:00

Tegund Skipting Dyr Hestöfl Listaver› Tilbo›sver›

X-Trail Sport 2.0 sjálfskiptur 5 dyra 140 3.100.000 kr. 2.990.000 kr.

X-Trail Elegance 2.0 sjálfskiptur 5 dyra 140 3.320.000 kr. 3.229.000 kr.

150.000 kr.
AUKAHLUTAPAKKI

Fylgja öllum Nissan X-Trail jeppum
sem keyptir eru í janúar 2005.

VETRARDEKK
DRÁTTARBEISLI

KAUPAUKI

JANÚARTILBO‹
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SÍMTÖL Hvert símtal í þjónustu-
númerið 118 kostar yfirleitt á bil-
inu sextíu til 120 krónur. Upphafs-
gjald fyrir hringingar í númerið
er fimmtíu krónur ef hringt er úr
farsíma en lítið eitt lægra ef
hringt er úr heimilissíma. Auk
þess kostar hver mínúta sem talað
er rétt tæpar sextíu krónur ef
hringt er úr farsíma en fimmtíu
krónur ef hringt er úr heimasíma. 

Fréttablaðið þekkir dæmi um
símnotanda sem greiddi rúmlega
tvö þúsund krónur fyrir þrjátíu
hringingar úr heimasíma í 118.

Fyrir rúmlega sextíu símtöl í
GSM-síma í sama mánuði greiddi
hann tvö hundruð krónum minna,
en í heild námu símtölin þrjátíu
við 118 meira en fjörutíu prósent-
um af símreikningnum.

Áframflutningur í símanúmer
gegnum 118 kostar þrjár krónur
og hefur verð þeirrar þjónustu
verið auglýst í fjölmiðlum. Hins
vegar hefur verð símtala við 118
ekki verið auglýst. 

„Þjónustan sem 118 býður upp
á hefur afskaplega lítið verið aug-
lýst en áframflutningsþjónustan

var auglýst þegar hún var ný,“
segir Eva Magnúsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi Símans. „Þá er verð-
skrá okkar aðgengileg á netinu
hverjum þeim sem hana vilja
skoða.“ ■

HALLAREKSTUR Samkvæmt fjár-
hagsáætlun Dalvíkurbyggðar
stefnir í 105 milljóna króna halla-
rekstur á þessu ári. Er það heldur
minni halli en á síðasta ári en þá
var reksturinn neikvæður um
tæpar 130 milljónir króna.

Heildarskuldir sveitarfélags-
ins verða á næsta ári tæplega 1,5
milljarðar króna en þar af eru

tæplega 600 milljónir vegna fé-
lagslegra íbúða. Heildartekjur
Dalvíkurbyggðar verða rúmar
800 milljónir króna samkvæmt
áætlun næsta árs.

Eftirlitsnefnd með fjármálum
sveitarfélaga fylgist með fjár-
hagsstöðu sveitarfélagsins en hef-
ur ekki séð ástæðu til sérstakra
aðgerða enn sem komið er. - kk

VERSLUN „Þeir sem flytja inn og
selja falsaða merkjavöru geta átt
von á opinberri málsókn frá
ákæruvaldi og refsingu,“ segir
Hróbjartur Jónatansson hæsta-
réttarlögmaður. Tollgæslan Kefla-
víkurflugvelli hefur á þessu ári
lagt hald á hundruð kílóa af fals-
aðri merkjavöru, aðallega fatnað
og blekhylki.

„Eftirlit hefur verið að aukast
og í kjölfarið erum við að finna
miklu fleiri sendingar af falsaðri
merkjavöru,“ segir Guðbjörn Guð-
björnsson, deildarstjóri fraktdeild-
ar Tollgæslunnar Keflavíkurflug-
velli. „Þessi mál eru einnig mjög í
brennidepli í nágrannalöndum
okkar þannig að oft fáum við vís-
bendingar um slíkan innflutning
að utan.“ Rannsókn málanna
stendur yfir en að sögn Guðbjörns
eru brotin litin alvarlegum augum. 

„Sá sem af ásetningi brýtur
gegn lögum um vörumerki þarf að
sæta sektum og refsing getur eftir
atvikum varðað fangelsi allt að
þrjá mánuði,“ segir Hróbjartur.

„Þá getur fyrirtæki sem stendur í
fölsun sjálft fengið á sig fjársekt
til viðbótar sekt einstaklingsins
sem í hlut á.“

Innflutningur falsaðra merkja-
vara kemur alltaf upp annað slagið
hér á landi að sögn Hróbjarts þrátt
fyrir að slík mál endi ekki öll með
ákæru. „Til þess að hægt sé að
refsa þarf ásetningur um brot að
liggja að baki,“ segir Hróbjartur. 

„Vara getur komið hingað til
lands án þess að menn hafi ásetn-
ing til að brjóta af sér, það er hægt
að kaupa vöru án þess að vera viss
um að hún sé fölsuð. Hægt er að
stöðva dreifingu á slíkum vörum
án þess að viðkomandi aðilum sé
refsað persónulega.“

Fölsun merkjavarnings er mjög
víðtækur og skipulagður iðnaður í
heiminum, sérstaklega í Asíu og
Austur-Evrópu að sögn Hróbjarts.
„Þar fer víða fram skipulögð fram-
leiðsla á fölsuðum varningi í þeim
tilgangi að hagnast á þekktum
vörumerkjum,“ segir Hróbjartur.

helgat@frettabladid.is

†mis starfsmanna- og stéttarfélög
veita styrki vegna dansnámskei›a.

Mambó
Tjútt
Freestyle
Salsa
Brú›arvals
Barnadansar
Samkvæmisdansar
Sérnámskei› fyrir hópa
N‡justu tískudansarnir
Börn – Unglingar – Fullor›nir

Dansrá› Íslands  |  Faglær›ir danskennarar Bolholti 8  |  105 Reykjavík  |  sími 553 6645  |  fax 568 3545  |  dans@danskoli.is  |  www.dansskoli.is

VI‹ BJÓ‹UM
UPP Í DANS Á

N†JU ÁRI

Innritun og
uppl‡singar alla
daga kl. 12–19

í síma 553 6645
e›a me› tölvupósti til

dans@dansskoli.is

Þjónustunúmerið 118:

Símtalið getur kostað á
annað hundrað króna

EVA MAGNÚSDÓTTIR
Upplýsingafulltrúi Símans segir þjónustu-
númerið 118 afskaplega lítið verið auglýst.

Austurland:

Íslandsbanki
á Egilsstaði

ÞENSLA Íslandsbanki opnar nýtt
útibú á Egilsstöðum í ársbyrjun
og verður það til húsa þar sem
Bónus var áður. Tveir þjónustu-
fulltrúar hafa verið ráðnir til
starfa í útibúinu, sem í fyrstu
verður stýrt frá útibúi Íslands-
banka á Reyðarfirði sem opnað
var fyrir rúmu ári.

Samhliða fólksfækkun á
Austurlandi fækkaði útibúum
bankanna í fjórðungnum. Þetta
breyttist þó aftur eftir að ljóst
var að reist yrði álver í Reyðar-
firði  og hefur þeim fjölgað á
ný.

Til skamms tíma var Lands-
bankinn einn banka með útibú á
Reyðarfirði en nú eru þrjár
bankastofnanir þar með útibú.
Öll eru þau við sömu götuna
sem sumir kalla Wall Street.

- kk

Fjárhagsstaða Dalvíkurbyggðar:

Skuldirnar aukast

Fölsuð merkja-
vara áberandi 

Hundruð kílóa af falsaðri merkjavöru voru
haldlögð á Keflavíkurflugvelli á þessu ári. Brot á

lögum um vörumerki geta varðað fangelsi.

GALLABUXUR
Gallabuxur með þekktum tískumerkjum eru meðal þess varnings sem falsaður er skipulega.

AUGLÝSING UM HLUTHAFAFUND
NORÐURLJÓSA HF.

Hluthafafundur Norðurljósa hf. verður haldinn kl.
8.30 þriðjudaginn 11. janúar 2005 í fundarherbergi
yfirstjórnar félagsins að Lynghálsi 5, Reykjavík. 

Dagskrá fundarins:

1. Breytingar á samþykktum félagsins. Fyrir 
fundinum liggur eftirfarandi tillaga að 
breytingum á samþykktum félagsins. 

1.1.1. Tilgangi félagsins verði breytt þannig að hann 
verði eignarhald og viðskipti með hlutabréf, 
rekstur fasteigna og lánastarfsemi.

1.1.2. Fellt verði niður ákvæði um að boða þurfi til 
hluthafafundar með auglýsingu í útbreiddum 
fjölmiðli.

1.1.3. Stjórnarmönnum verði fækkað í þrjá og tveir 
stjórnarmenn skuldbindi félagið.

1.1.4. Sett verði inn ákvæði í samþykktir félagsins 
sem heimila að halda stjórnarfundi í gegnum 
síma eða með fjarfundarbúnaði.

2. Kosning stjórnar. Í samræmi við breyttar 
samþykktir verður kosin ný stjórn fyrir félagið. 

f.h. stjórnar Norðurljósa hf.

Skarphéðinn Berg Steinarsson
stjórnarformaður.



Hollywoodkúrinn
er 48 klukkustunda djúsfasta
sem hjálpar til með hreinsun
líkamans. Kúrinn er 100%
ávaxtasafi unninn úr yfir 10
tegundum ávaxta.

Tveggja daga djúsfasta: Mælt er með
að drekka eingöngu djúsblönduna og
vatn í 2 daga.

Getur stuðlað að þyngdartapi og minna
mittismáli. Athugið að einstaklingsárangur
getur verið mismunandi.
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RAV4, 2,0 l

RAV4 er fáanlegur í fimm dyra útfærslu, 2,0 l 4WD og í svokallaðri EXE-útfærslu. Báðar 
eru ríkulega búnar staðalbúnaði og má þar nefna ABS-hemlakerfi með EBD, hemlunar-
hjálp (BA), útvarpsfjarstýringu í stýri, geislaspilara, hita í sætum, SRS-hliðarloftpúða og 
loftpúðatjöld til viðbótar við SRS-loftpúðana í framsætunum.

*Bílasamningur Glitnis með 10% út og eftirstöðvar í 84 mánuði. 

50% erlend/50% íslensk mynt, 34.200 kr.

Corolla HB, 1,4 l, 5 dyra
Corolla er ríkulega hlaðinn staðalbúnaði og má þar nefna fjóra loftpúða fyrir ökumann 
og farþega, ABS-hemlakerfi, krumpusvæði, Optitron-mæla í mælaborði og útvarps-
fjarstýringu í stýri, svo fátt eitt sé nefnt.  Það er sama hvaða gerð Corolla höfðar til þín, 
falleg hönnun, öryggi, framúrskarandi aksturseiginleikar og frábært verð einkenna þær 
allar.

*Bílasamningur Glitnis með 10% út og eftirstöðvar í 84 mánuði. 

50% erlend/50% íslensk mynt, 22.100 kr.  

Í DAG, Á MORGUN 
EKKI MISSA AF ÞESSU TÆKIFÆRI

Tilboðsverð 2.590.000 kr.

Þessi tilboð eiga enga sína líka. 
Núna eignast þú nýjan Toyota!

Í samstarfi við 

Tilboðsverð 1.669.000  kr.

34.200 kr.
á mánuði með

bílasamningi Glitnis*

22.100 kr.

NÝR TOYOTA Á TILBOÐI

á mánuði með
bílasamningi Glitnis*



Avensis SD, 1,8 l, sjálfsk.

Í Avensis upplifir þú framúrskarandi afköst og nýtur gríðalega mikils staðalbúnaðar. 
Innri hönnun bílsins einkennist af miklu rými og þægindum fyrir ökumann og farþega. 
Avensis hefur sjálfvirkan regnskynjara á þurrkum, tölvustýrða loftræstingu í miðstöð, 
hágæða hljómflutningstæki og afar fullkominn hemlunar- og öryggisbúnað. 

*Bílasamningur Glitnis með 10% út og eftirstöðvar í 84 mánuði. 

50% erlend/50% íslensk mynt, 31.600 kr. 

www.toyota.is

Yaris, 1,3 l, 3ja dyra
Frumleiki endurspeglast í allri hönnun Yaris, hvort heldur sem litið er til straumlínu-
lögunar, þægilega hárrar sætisstöðu, mismunandi sætastillinga eða snjallrar geymslu-
hönnunar. Yaris er hagkvæmur bíll sem hentar annasömu borgarlífi einstaklega vel. 
Þess vegna er Yaris hrein unun að horfa á, eiga og aka.

*Bílasamningur Glitnis með 10% út og eftirstöðvar í 84 mánuði. 

50% erlend/50% íslensk mynt, 17.900 kr.

OG ALLAN JANÚAR

Tilboðsverð 2.390.000 kr.

Tilboðsverð 1.349.000 kr.

31.600 kr.

17.900 kr.

Toyota 
Nýbýlavegi
KÓPAVOGI
Sími 570-5070

Aukabúnaður á mynd, álfelgur

Aukabúnaður á mynd, álfelgur

Bílaleiga Húsavíkur
Garðarsbraut 66
HÚSAVÍK
Sími: 464-1888

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
AKUREYRI
Sími: 460-4300

Bílatangi hf.
Suðurgötu 9
ÍSAFJÖRÐUR
Sími: 456-4580

Bifreiðaverkstæði Borgþórs
Miðási 2
EGILSSTAÐIR
Sími: 471-1436 

Hraun sf.
Hafnarbraut 40
HÖFN
Sími: 478-1991

Kristján Ólafsson
Suðurgötu 1 
VESTMANNAEYJAR 
Sími: 481-2323

Toyotasalurinn
Njarðarbraut 19
260 REYKJANESBÆ
Sími: 421-4888

Toyotasalurinn
Fossnesi 14 
SELFOSS 
Sími: 480-8000

NÝR TOYOTA Á TILBOÐI

á m
ánuði m

eð

bílasamningi G
litn

is*

á m
ánuði m

eð

bílasamningi G
litn

is*
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UMHVERFISMÁL Starfsemin er fyrir
nokkru komin á fullt hjá endur-
vinnslufyrirtækinu Hringrás við
Sundahöfn í Reykjavík, en þar
varð stórbruni 22. nóvember síð-
astliðinn þannig að flytja varð um
sex hundruð íbúa í nágrenninu
neyðarflutningum út af hættu-
svæði brunans. 

Einar Ásgeirsson, fram-
kvæmdastjóri Hringrásar, segir
gífurlegt verk hafa beðið við
hreinsun og uppbyggingu, en að
því starfi hafi komið bæði núver-
andi og fyrrverandi starfsmenn
fyrirtækisins. „Þó að illa hafi horft
um tíma er búið að lyfta hér
grettistaki. Þegar svona áfall dyn-
ur á kemur í ljós hve sterkt bak-

landið er,“ segir hann og kveðst
þakklátur fyrir góðan stuðning
sem fyrirtækinu hafi verið sýndur.

Ekki liggur fyrir hversu mikið
tjón varð í brunanum en Einar seg-
ir fyrirtækið vel tryggt. „Í svona
tjóni er maður aldrei altryggður.
Það verður óhapp og svo verður
bara að vinna sig út úr því.“ Einar
hefur unnið hörðum höndum að
fyrirbyggjandi aðgerðum til að
koma í veg fyrir að sagan endur-
taki sig. „Það verða settir hér upp
eldveggir og verið að reisa nýjar
skemmur. Svo verður bara farið
eftir ítrustu kröfum í forvörnum
sem og öðru,“ segir hann og bætir
við að vinnulagi hafi verið breytt í
þá veru að mun meiri áhersla sé

lögð á að vinnsla fari fram jafnóð-
um og birgðir losaðar út af
vinnsluvæðinu. Þá segir hann ekki
hafa verið þrýst á um að starfsemi
fyrirtækisins verði flutt. „Enda
erum við að taka mjög ábyrgt á
málum,“ segir Einar og bendir á að
fyrirtækið sinni endurvinnslu og
hafi í umræðum á Alþingi verið
nefnt þjóðþrifafyrirtæki. -óká

Áfallið leiðir í ljós hve sterkt baklandið er
EFTIRMÁL? BRUNINN Í HRINGRÁS VIÐ SUNDAHÖFN

3. janúar 2005  MÁNUDAGUR

Lítur björtum 
augum fram á veginn
Ólafur F. Magnússon borgarfulltrúi er nýkominn úr nokkurra mánaða leyfi frá störfum. Hann hlakkar

til að hitta skjólstæðinga sína á ný, bæði í Ráðhúsinu og á læknisstofunni.
FÓLK Hljótt hefur verið að undan-
förnu um Ólaf F. Magnússon,
borgarfulltrúa Frjálslynda flokks-
ins, en fyrir nokkru tók hann sér
frí frá stjórnmálunum og læknis-
störfunum. Hann mætir hins veg-
ar tvíefldur til leiks á nýju ári
enda eru horfurnar bjartar. „Mjög
svo, vegna þess að nýjasta skoð-
anakönnun sem gerð var um fylgi
flokkanna í borginni sýnir að við
erum ekki lengur minnsta stjórn-

málaaflið heldur Framsóknar-
flokkurinn. Það eru mér mjög
kærkomin tíðindi,“ segir Ólafur
en neitar því þó hlæjandi að hjólin
hafi farið að snúast hjá flokknum
eftir að hann fór í leyfi. „Ég met
þetta nú svo að þetta sé vegna
góðra starfa F-listans á kjörtíma-
bilinu.“

Sú breyting hefur verið gerð á
stjórnkerfi borgarinnar að þeir
flokkar sem eru í borgarstjórn
geta nú skipað áheyrnarfulltrúa í
föstum nefndum borgarinnar og
telur Ólafur að það muni auka
vægi F-listans verulega, auk þess
sem nú verði hægt að virkja mun
fleiri til starfa. „Borgarstjórnar-
flokkur F-listans mun hefja störf
á þessu ári sem tíu manna hópur
og þegar við komum fram fyrir
næstu kosningar verðum við öfl-
ug liðsheild sem er vel inni í öllum
málum.“

Hálft annað ár er til kosninga
og býst Ólafur síður við að sam-
einaður Reykjavíkurlisti verði í
kjöri. „Ég stórefast um það og ég
tel það gott fyrir stöðu borgar-
mála að R-listinn hætti að ganga
út á það að halda framsóknar-
mönnum í lykilstöðu í borgarkerf-
inu. Ég hugsa að verði staðan önn-
ur en í síðustu kosningum séu
sóknarfæri fyrir okkur frjáls-
lynda þar sem búast má við að
margir sem hugsi hlýtt til okkar
treysti sér frekar til að greiða
okkur atkvæði því þeir óttast síð-
ur að atkvæðið falli dautt niður.
Þetta var notað gegn okkur síð-
ast.“

Ólafi líst ágætlega á nýja borg-
arstjórann, Steinunni Valdísi Ósk-
arsdóttur, enda hafa þau setið
lengi saman í borgarstjórn. Hins
vegar kveðst hann sakna Þórólfs
Árnasonar. „Hann var ekki at-
vinnustjórnmálamaður og því var
það áberandi hjá honum að hann
hlustaði meira á rödd andstæð-
inga sinna en atvinnustjórnmála-
mönnum er tamt.“ 

Þótt Ólafur hafi í nógu að snú-
ast í borgarmálunum má ekki
gleyma því að hann er læknir að
aðalstarfi og hann hlakkar til að
hitta skjólstæðinga sína á nýjan

leik. „Það er alltaf erfitt fyrir
heimilislækni að taka sér frí því
tengsl læknisins við skjólstæð-
inga sína eru mjög sterk. Það sýn-
ir sig að fólk hérlendis eins og
annars staðar vill hafa sinn heim-
ilislækni. Á sama hátt og ég met
það mikils finnst mér vont að vera

ekki í kallfæri við fólkið mitt eins
og hefur verið nú í vetur,“ segir
Ólafur og bætir því við að án
stuðnings skjólstæðinga sinna úr
heimilislæknastarfinu hefði hinn
óvænti árangur F-listans tæpast
orðið að veruleika. 

sveinng@frettabladid.is

Vinnustofa SÍBS • Hátúni 10c • Sími: 562 8500 • 562 8501 •  Fax: 552 8819 • Heimasíða www.mulalundur.is

BIC Atlantis 
penni
Verð 90 kr/stk

PILOT SUPER GRIP
Verð 75 kt/stk

Ljósritunarpappír 397 kr/pakkningin

Skilblöð númeruð, lituð,
stafróf eða eftir mánuðum.

Gatapokar
100 stk í pakka 486 kr/pk STABILO BOSS

Verð 78 kr/stk

Borðleggjan
di

borðmottur

TILBOÐ Á EGLA BRÉFABINDUM - VERÐ 339 KR / STK. Tilboðið gildir til 31. janúar 2005

Geisladiskar þar sem gæðin skara framúr í 10-25-50 og 100 stk einingum

VANN 
MILLJÓNIR Í PÓKER
Á INTERNETINU

RÚNAR
RÚNARSSON
FLUGSTJÓRI DATT
Í LUKKUPOTTINN
FYRIR JÓL:

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

7

TILBRIGÐI VIÐ EINLIÐALEIK
Ástralski fjöllistamaðurinn Fróði kapteinn
sýnir listir sínar í Oz-sirkusnum. Liðamót
Fróða eru ekki eins og hjá flestu fólki og

því getur hann íklæðst spöðunum á
þennan hátt.

BRUNINN HJÁ HRINGRÁS
Framkvæmdastjóri Hringrásar við Sunda-
höfn í Reykjavík vildi koma á framfæri ára-
mótakveðjum til allra sem stutt hefðu fyrir-
tækið með ráðum og dáð í kjölfar brunans
í nóvember. „Ekki síst til þeirra fjölmörgu
sem sendu okkur heillaskeyti,“ sagði hann
og hvatti gamla viðskiptavini sem nýja til
að færa fyrirtækinu hráefni til endur-
vinnslu.
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ÓLAFUR F. MAGNÚSSON
„Heiðarlegur og duglegur stjórnmálamaður,“ segir Ólafur um Steinunni Valdísi Óskars-

dóttur en kveðst samt sakna Þórólfs Árnasonar.
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Hver er fyrirmyndin? spyrja
sumir frammi fyrir skáldsagna-
persónum og í kjölfarið: Hver á
þetta að vera? Samkvæmt
þessu sjónarmiði er skáldskap-
urinn í rauninni bara viður-
kennd aðferð við að segja frá
því sem ekki er hægt að segja
frá öðruvísi út af lagalegum og
siðferðilegum boðum og bönn-
um. Litið er á skáldsöguna sem
nokkurs konar fjarvistarsönnun
fyrir þann sem vill koma ein-
hverju á framfæri um samborg-
ara sína en treystir sér ekki til
að gera það með beinum hætti.
Skáldskapurinn er þá aðferð við
að koma því á framfæri sem
„ólyginn sagði mér“.

Við höfum átt höfunda sem
blikka okkur lesendur yfir
skáldsöguna og haga skrifum
sínum og kynningu á verki sínu
eins og þeir vilji segja við okk-
ur: „Þótt ég kalli þennan mann
Friðrik hér þá er ég í rauninni
að skrifa um hann Baldur og
allt það - þið vitið... blikk
blikk...“

Þeir reyna með öðrum orðum
að hafa persónuna þannig að
hún þekkist og treysta á að hluti
af lestrarnautninni hjá viðtak-
andanum sé að meðtaka þennan
þekkjanleika. Þetta er göfgað
slúður. Í lesandanum vaknar lít-
ill slúðurkarl og tekur að
kjammsa á þessum dulkóðaða
óhróðri. Þetta henti fyrir þessi
jólin því miður Þráin Bertels-
son sem kaus að fylgja eftir vel
heppnaðri endurminningabók
sinni í fyrra með slíku riti um
Björgólf Guðmundsson.

Við höfum líka átt viðtakend-
ur sem reyna að breyta skáld-
skap í slúður: hver á þetta að
vera? spyrja þeir og taka síðan
að þylja upp alls kyns fólk sem
ekki hefur annað til saka unnið
en að eitthvað í lífi þess eða fari
líkist einhverju sem er að finna
í skáldsögu.

Þetta er samt ekki einfalt.
Grandalaus hef ég hitt móðgaða
konu sem spurði mig hvers
vegna ég væri að skrifa svona
um mann sem stóð nærri henni.
Það kom sem sé á daginn að til-

teknir taktar og kækir persónu í
skáldsögu eftir mig minntu á
þennan mann sem í sögunni var
ekki allskostar farsæll í sínum
störfum. Hvað gat ég sagt? Hún
trúði mér ekki þegar ég sagði
að þetta gerðist allt í hausnum á
mér - og henni - þetta væri
skálduð persóna, samsett úr
ótal manneskjum, ætlað að vera
í senn dæmigerð fyrir eitthvað
og eiga sér sjálfstætt líf sem
einstaklingur... Hún hélt að ég
væri bara að fara með fjarvist-
arsönnunina... Ég hef lesið lista
með nöfnum manna sem sagðir
voru fyrirmyndir að persónu í
síðustu skáldsögu minni af því
að eitthvað skaraðist þótt eng-
inn þeirra hefði hvarflað að mér
á meðan ég var skálda persón-
una. Ég hef líka freistast til að
nota mann sem raunverulega
var á dögum sem fyrirmynd
persónu. Það var Þorlákur Ó.
Johnson og bókin Úr heimsborg
í grjótaþorp sem Lúðvík Krist-
jánsson, sá góði sagnfræðingur,
skrifaði um þennan mikla
undramann, eins og Einar

Sveinbjörnsson veðurfræðing-
ur rakti á sínum tíma í vandaðri
úttekt í gamla Tímanum. Per-
sónan varð samt ekki til fyrr en
ég sleppti Þorláki.

Þessi íslenska fyrirmynda-
umræða tók á sig sérkennilega
mynd hér í Fréttablaðinu fyrir
jólin þegar Eysteinn Þorvalds-
son sá ástæðu til að bera af sér
sakir um að vera hvorki meira
né minna en fyrirmynd að sjálf-
um morðingjanum í Kleifar-
vatni Arnaldar Indriðasonar.
Ástæðan var sú að hann hafði
ekki þrifist í austur-þýskum
skóla á sínum tíma, rétt eins og
gildir um þann sem verður
mannsbani í téðri bók. Ein-
hverjum kann að virðast Ey-
steinn heldur viðkvæmur enda
var hann aldrei sagður beinlínis
slík fyrirmynd í upphaflegri
grein Árna Snævarr heldur lát-
ið nægja að segja frá ævintýr-
um hans og annarra SÍA manna
í Austur-Þýskalandi - gerð grein
fyrir leiktjöldum Arnaldar.
Þetta er hins vegar heillandi
saga og SÍA menn hafa frá
mörgu að segja. Sú ranghug-
mynd hefur komist á kreik að
þeir hafi verið óduglegir að
greina frá upplifunum sínum
fyrir austan járntjald. Það hafa
þeir alls ekki verið - þvert á
móti - og spurning hvort ekki
væri fengur að safni endur-
minninga þessa fólks fyrir ein-
hver jólin...

En viðkvæmni Eysteins er
skiljanleg og okkur ber að virða
hana. Svona umræða hefur að
geyma tilmæli um að lesandi
skuli hafa hina raunverulegu
persónu í huga á meðan hann
les. Slíkt þrengir ekki bara kosti
lesandans við að skapa sér eigin
mynd af hinni uppdiktuðu per-
sónu sem verður til í galdrinum
þegar hugur lesanda fer að
starfa með huga höfundar - og
er undrið mikla í bókmenntum -
heldur eru slík tilmæli til þess
fallin að draga verkið niður á
plan hins göfgaða slúðurs. 

Hver á persónan að vera?
Hún sjálf – alveg eins og við
hin. ■

A tlæti og framtíð barna okkar var leiðarstefið í áramóta-
ávörpum leiðtoga þjóðarinnar að þessu sinni. Það fer vel
á því, enda er okkur vart falið merkilegra verkefni í líf-

inu en að koma börnum okkar til þroska og farsældar. Það hlut-
verk er svo samofið því meginverki lífs okkar að hegða okkur
vel og skynsamlega til þess að við megum leggja okkar af
mörkum til uppbyggingar réttláts og farsæls samfélags.

Forsala aðgöngumiða að farsæld framtíðarinnar er núna og
því fagnaðarefni að forseti, forsætisráðherra og biskup Íslands
minni á þau verðmæti sem okkur eru falin með uppeldi barna
okkar. Áramótin gefa tækifæri til þess að stíga á stokk og
strengja heit. Annað mál er hvernig okkur tekst að vinna úr
heitstrengingunum.

Orð eru til alls fyrst. Tilkynning forseta Íslands um stofnun
menntaverðlauna er fagnaðarefni. Verðlaun geta, ef vel er að
þeim staðið, verið ágætlega til þess fallin að vekja athygli á
mikilvægum þáttum í samfélagi okkar. Menntun er einn þeirra
þátta sem mikilvægastir eru til þess að skapa bæði einstakling-
um og þjóðinni sjálfri forsendur til hagsældar og þroska. 

Átök vegna kjaramála kennara á árinu sem nú hefur kvatt
voru ofarlega í huga ráðamanna við áramót. Átök sem skildu
eftir sig sár sem verður að græða. Stjórnendur ríkis og sveitar-
félaga verða að horfa til þess sem eins af mikilvægustu verk-
efnum komandi tíma að efla sjálfsvirðingu kennarastéttarinnar
og tilfinningu hennar fyrir mikilvægi sínu í samfélaginu. Þjóð-
in hefur ekki efni á því að slík grundvallarstétt í samfélaginu
verði sárindum og beiskju að bráð. Sú hætta er fyrir hendi nú.
Menntun þarf að vera ofar á forgangslista stjórnvalda og vinna
þarf markvisst að því að kennarastéttin búi við kjör sem endur-
spegla að við metum grunnmenntun barna okkar í það minnsta
með sambærilegum hætti og nágrannar okkar á Norðurlöndum. 

Forsætisráðherra gerði málefni og mikilvægi fjölskyldunnar
að umfjöllunarefni sínu. Fjölskyldan er víðfeðmt hugtak og
mikilvægt þegar hugað er að aðbúnaði barna í samfélaginu að
stjórnvöld skilgreini ekki fjölskylduhugtakið of þröngt. Þeirrar
tilhneigingar hefur gætt þar sem fjálglega er rætt um gildi og
mikilvægi fjölskyldunnar að hugtakið sé þröngt skilgreint og
hið þrönga fjölskylduhugtak notað til að kasta rýrð á annað
heimilisform en sambúð karls og konu með börnum sínum. 

Markmið fjölskyldu, í hvaða formi sem hún birtist, er sam-
búð sem einkennist af virðingu og trausti. Heimili þar sem
tækifæri eru fyrir börn að þroska hæfileika sína og verða heil-
steyptar manneskjur sem kunna að deila lífi sínu af sanngirni
og ábyrgð með öðru fólki. Stjórnvöld geta lagt eitt og annað af
mörkum til þess að uppalendur fái betri tækifæri til þess að
veita börnum sínum aðgang að verðmætum framtíðarinnar.
Barnabætur eru til að mynda tekjutengdar hér á landi og mun
lægri en á Norðurlöndunum. 

Verkefnin eru næg og gott til þess að vita að aðbúnaður
barna og möguleikar þeirra til bjartrar framtíðar séu efst í
huga ráðamanna um þessi áramót. ■

3. janúar 2005 MÁNUDAGUR

SJÓNARMIÐ
HAFLIÐI HELGASON

Áherslu á aðbúnað barna og möguleika þeirra til
þroska og tækifæra bar hæst í áramótaávörpum 

leiðtoga þjóðarinnar.

Menntun og
börn í forgang

ORÐRÉTT

Markúsarguðspjall
Raunar væri gaman að sjá við
tækifæri viðtal við þann áskrif-
anda sem horfir á ávarp út-
varpsstjóra, sem ku vera næsti
dagskrárliður á eftir Skaupinu.
Kannski horfir konan hans.
Jónas Haraldsson blaðamaður.

Viðskiptablaðið 31. desember.

Stjórnmálaskýrandi ársins?
Maður ársins er Usama bin
Laden, fyrir að vera enn á lífi,
fyrir að hafa hrakið Bandaríkja-
her frá Sádí-Arabíu, fyrir að

hafa einangrað Bandaríkin í
heiminum og fyrir að hafa breytt
þjóðskipulagi Bandaríkjanna í
eins flokks fasisma. 
Jónas Kristjánsson, fyrrverandi rit-
stjóri.

DV 30. desember.

Annar eins banki
Menn geta svo nefnt útrásina
hvað sem er. Það veit hins vegar
á gott þegar banki eins og Bank
of Scotland lánar Íslendingum á
einu bretti marga tugi milljarða
króna til að kaupa og endurfjár-

magna breskt stórfyrirtæki.
Bankinn hlýtur að sjá einhverja
glóru í þeim viðskiptum ñ ella
myndi hann ekki lána krónu.
Jón G. Hauksson ritstjóri um kaup
Baugs á Big Food Group.

Frjáls verslun 11. tbl. 2004.

Skarpur
Fjölmiðlafrumvarpið var ríkis-
stjórninni og þó ekki síst Davíð
Oddssyni erfitt. 
Týr, dálkahöfundur Viðskiptablaðsins,
hugleiðir atburði ársins við áramót.

Viðskiptablaðið 31. desember.

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
FYRIRMYNDIR
SKÁLDSAGNAPERSÓNA

GUÐMUNDUR
ANDRI 
THORSSON

Þessi íslenska fyrir-
mynda-umræða tók

á sig sérkennilega mynd
hér í Fréttablaðinu fyrir jól-
in þegar Eysteinn Þorvalds-
son sá ástæðu til að bera
af sér sakir um að vera
hvorki meira né minna en
fyrirmynd að sjálfum morð-
ingjanum í Kleifarvatni Arn-
aldar Indriðasonar...

,,

Vinningar verða afhendir hjá
Office 1, Skeifunni. Reykjavík.

Með því að taka þátt
ertu kominn í SMS klúbb.

99 kr/skeytið

Vinningar eru:
Miðar f. 2 á Blade Trinity
Blade 1 og 2 á DVD
Aðrar DVD myndir
Margt fleira. 

Sendu SMS skeytið JA B3F
á númerið1900 og þú gætir unnið. 

9. hver vinnur 
2 X bíómiðar á 99kr.-

Hver á þetta að vera?

Harrods næst?
Í áramótahefti Frjálsrar verslunar rekur
Sigrún Davíðsdóttir umsvif Egyptans
Mohammed Al Fayed í bresku við-
skiptalífi. Hann er meðal annars aðal-
eigandi stórverslunarinnar Harrods í
London og hefur það farið fyrir brjóstið
á mörgum íhaldssömum Bretum sem
finnst hann ekki heppilegt andlit fyrir
jafn þekkt fyrirtæki. Minnir sú afstaða

um sumt á gremju ým-
issa Dana yfir kaup-

um Baugs og
tengdra aðila á
Magasin du Nord á
dögunum. Í lok

greinarinnar
segir Sigrún
að orðrómur

hafi nýlega verið á kreiki um að Philip
Green, gamall viðskiptafélagi Baugs-
manna, hefði í hyggju að kaupa Harr-
ods af Al Fayed. Það hafi verið borið til
baka. En „miðað við framsókn ís-
lenskra verslunarmanna í London þá
eru það kannski engir órar að
ímynda sér að Harrods komist á
endanum í eigu
Íslendinga,“ skrifar Sigrún. 

Nýársleikur Björns
Í pistli á vefsíðu sinni í gær
bregður Björn Bjarnason á
„nýársleik“ með tíu spurningum
frá franska sjónvarpsmanninum
Bernard Pivot, sem telur þær
gagnast við „að greina hugsan-
ir, tilfinningar og skoðanir ein-

staklinga“. Því miður svarar Björn
spurningunum ekki sjálfur en hér er
gestaþraut ráðherrans og Pivot: 1.
Hvaða orð er þér kærast? 2.Hvaða orð
vilt þú síst? 3. Hvað vekur þig til sköp-

unar eða andlega og tilfinningalega?
4. Hvað dregur úr þér allan vilja og
mátt? 5. Hvaða blótsyrði er þér

tamast? 6. Hvaða hljóð eða
hávaði finnst þér bestur? 7.
Hvaða hljóð eða hávaði
finnst þér verstur? 8. Hvaða
starf annað en það, sem
þú sinnir, langar þig helst
að reyna? 9.Hvaða starfi

mundir þú ekki vilja gegna?
10. Sé himnaríki til, hvað vilt
þú vilja heyra Guð segja, þeg-
ar þú kemur að Gullna hliðinu?

gm@frettabladid.is
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SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 18 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 43 stk.

Keypt & selt 14 stk.

Þjónusta 44 stk.

Heilsa 10 stk.

Heimilið 6 stk.

Tómstundir & ferðir 4 stk.

Húsnæði 22 stk.

Atvinna 20 stk.

Tilkynningar 3 stk.

Kennsla & námskeið 2 st

KE Málmsmíði. Hamarshöfði 5, Sími 587
0626 GSM 696 3522. Email ke@ke.is

Góðan dag!
Í dag er mánudagurinn 3. janúar, 

3. dagur ársins 2005.

Reykjavík 11.16 13.32 15.49

Akureyri 11.28 13.17 15.06

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Fasteignasalan Lyngvík í Kópavogi
hefur til sölu glæsilegt 204,5 fermetra
einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr í Ólafsgeisla 59 í
Grafarholti.

Húsið er á frábærum útsýnisstað í Grafar-
holti. Komið er inn í anddyri með skápum
og náttúrusteini á gólfi. Á neðri hæð eru
hjónaherbergi, tvö góð barnaherbergi og
eitt lítið, stórt baðherbergi, þvottahús og
bílskúr.

Hjónaherbergið er með góðum skápum
og parketti á gólfum. Stærri barnaherberg-
in eru mjög rúmgóð með skápum og park-
etti á gólfum. Þriðja barnaherbergið er lít-
ið. Baðherbergið er mjög rúmgott og flísa-
lagt hólf í gólf. Þvottahúsið er rúmgott og
þaðan er innangengt í 30,2 fermetra bílskúr
og gengt út í garð. Á holi, gangi og stiga er
náttúrusteinn.

Á efri hæð er mjög rúmgott eldhús með
stórum borðkrók, öll tæki eru fyrsta flokks
og eldhúsið er mjög fallegt með kirsuberja-
innréttingu eins og allar innréttingar í hús-
inu. Stofurnar eru stórar með fallegu
massífu parketti og viðarþiljum í lofti.
Stórir gluggar eru á stofu sem gera að
verkum að hægt er að njóta þess gríðar-
mikla útsýnis sem er úr húsinu. Úr stofu er
útgengi á stórar suðursvalir. 

Á efri hæðinni er einnig gestasnyrting
og sjónvarpsrými. Á eldhúsi, gangi og
gestasnyrtingu eru náttúrusteinn en park-
ett á stofum og sjónvarpsrými.

Lóðin er nær öll búin, bílaplan er hellu-
lagt og hiti í því. Einnig er hellulagt með-
fram húsinu. Að utan er húsið steinað með
rauðlitum marmarasalla en húsið stendur á
hornlóð og er allt hið glæsilegasta. Þessi
staðsetning er sannkallaður draumur allra
golfara því af svölum hússins er útsýni yfir
nær allan Grafarholtsvöllinn.

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINSER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Húsið er á frábærum útsýnisstað og steinað með rauðlitum marmarasalla.

Á Hvanneyri mun nú fjórða fjöl-
býlishúsið rísa á fjórum árum,
samkvæmt frétt á vefnum hvann-
eyri.is. Húsið verður eins og fjöl-
býlishús sem þegar er risið við
Skólaflöt 12, en það hús er
nýjasta bygging-
in í eigu Nem-
endagarðanna á
Hvanneyri. Hús-
ið er 1.190
fermetrar, á
tveimur hæðum
með íbúðum í risi, og eru í því 4
tveggja herbergja íbúðir, 4
þriggja herbergja og 6 fjögurra
herbergja. Kaupsamningurinn
hljóðar upp á um 160 milljónir
króna, vísitölubundið frá undirrit-
un samnings, og miðast upp-
hæðin við fullfrágengið hús að
utan sem innan og að lóð og

bílastæði séu fullfrágengin. Húsið
verður afhent fullbúið og til út-
leigu 19. ágúst 2005. 

Í Landsbanka Íslands hefur
verið ákveðið að hámark íbúða-

lána hjá bank-
anum verði
90% af mark-
aðsverðmæti
íbúða. Bankinn
hefur áður varað
við 100% láns-

hlutfalli íbúðalána, sérstaklega
þar sem um verðtryggð lán er að
ræða. Landsbankinn mun sem
fyrr veita brúunarlán og skamm-
tíma fyrirgreiðslu sem getur
tímabundið mætt heildarfjárþörf
vegna fasteignakaupa á grund-
velli mats á fjárhags- og trygg-
ingastöðu.

LIGGUR Í LOFTINU
í fasteignum

FASTEIGNASÖLUR

101 Reykjavík 7

Akkurat 9

Ás 11

Fasteignamarkaðurinn 8

Fasteignam. Hafnarfj. 4

Lyngvík Kópavogi 6

Þingholt 10

Draumur allra golfara

Kristalsljósakrónur BLS. 2
Þegar jólaskrautið fer í geymslu BLS. 2

Eldhúsið hjá Guðrúnu í Kokku BLS. 3
Minningabók BLS. 3

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

Banki allra landsmanna410 4000  |  landsbanki.is

4,15%Íbúðalán
Kynntu þér kostina við íbúðalán 
Landsbankans. Fáðu ráðgjöf hjá 
sérfræðingum okkar og veldu 
leiðina sem hentar þér best. Hafðu 
samband í síma 410 4000 eða á 
fasteignathjonusta@landsbanki.is
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Íburðamiklar kristalsljós-
krónur hafa náð miklum vin-
sældum og eru skemmtileg
viðbót við hreinleika naum-
hyggjunar sem ráðið hefur
ríkjum.
Nú þykir mjög flott að hafa krist-
alsljósakrónu á heimilinu og setja
hana inn í mjög nútímalegt um-
hverfi þar sem viktorískum og
módernískum stíl er blandað sam-
an. Verslunin Exó í Fákafeni sem
að jafnaði býður upp á mjög stíl-
hrein og nútímaleg ljós hefur nán-
ast á einni nóttu breyst í höll þar
sem allt hefur fyllst af kristals-
ljósakrónum. Reyndar hefur Exó
haft þessar ljósakrónur í sölu í um
eitt og hálft ár en nú í desember-
mánuði var úrvalið aukið til

muna. Ljósakrónurnar eru úr
Bohemia kristal frá Tékklandi
annars vegar og úr Swarovski
kristal frá Austurríki hins vegar.
Bohemia kristalinn þekkja margir
en Swarovski kristallinn er bjart-
ari og hreinni en jafnframt helm-
ingi dýrari, en Swarovski er mjög
þekkt fyrir skartgripi og skraut-
muni. Vinsælastar eru ljósakrón-
urnar sem eru 4 til 6 ljósa en sú
stærsta ber 21 ljós og þarf tals-
vert stórt rými til að hún fái að
njóta sín til fulls. 

Í stíl við ljósakrónurnar fékk
Exó framleiðendur Bohemia
kristalsins til að búa til sérstaka
kertastjaka og voru þeir einungis
framleiddir fyrir Exó. Vinsældir
þeirra voru gríðarlegar fyrir jólin
þannig að þeir seldust upp en von
er á nýrri sendingu í febrúar. 

... er upplagt að breyta aðeins
til á heimilinu.

Nú þegar jólin eru á enda og jóla-
skraut ratar aftur ofan í kassa og
kirnur verður eftir ákveðið tóma-
rúm í híbýlum fólks. Það er hins
vegar engin ástæða til fyllast
þunglyndi því nú er einmitt tím-

inn til að endurskipuleggja. Er
kannski kristalsskálin frá Stínu
frænku, sem vék fyrir fjárhúsinu
í hillunni í desember, ekki þess
virði að setja hana upp aftur? Er
hægt að halda í jólaseríurnar en
gera þær meira svona heilsárs?

Aðalheiður Gylfadóttir, útstill-
ingahönnuður hjá Debenhams,
segir janúar fínan tíma til að
breyta aðeins til á heimilinu en
halda samt í þessa kósí stemningu
sem við elskum í skammdeginu.

„Ég breyti yfirleitt einhverju
heima á þessum tíma. Suma hluti
set ég í geymsluna og svo fer það
eftir tilfinningagildi hlutanna
hvort þeir fara alla leið. Sumt er
þess eðlis að það lendir í „geyma-
fyrst-og-henda-svo“-flokknum, en
annað geymi ég von úr viti,“ segir
hún hlæjandi. 

„Það er heldur engin ástæða til
að taka niður jólaseríur, sérstak-
lega ekki þessar sem eru í gler-
vösum. Það er hins vegar tilvalið
að breyta til og setja litaðan sand,
steina eða gróft salt í vasana með
seríunum.“

Aðalheiður segir að nú sé líka
tímabært að skipuleggja breyt-
ingar sem koma ekki til fram-

kvæmda fyrr en í vor. „Það er
sniðugt að byrja að sketsa, og
jafnvel mála einn vegg og búa til
eitthvert þema í kringum hann.
Sandlitaður veggur og náttúruleg-
ir hlutir í stíl, kuðungar, skeljar
og falleg kerti geta komið ofsa-
lega vel út.“ 

Aðalheiður segist sjálf hafa
farið allan hringinn í innanhúss-
skreytingunum, allt frá miklu
skrauti og niður í minímalismann.
„Nú er ég heilluð af nýlendustíln-
um, svona hippakósí stemningu,
en þó ekki of mikið af hlutum.
Gróft gólf, flott motta, ruggustóll
og feitt kerti, það er málið.“

Afskornar rósir
Til að hafa rósir útsprungnar þegar tekið er á móti gestum er ráð að kaupa þær daginn áður.
Láttu pakka þeim inn í sellófan og standa í vatni í sellófaninu yfir nótt, en þannig er komið í
veg fyrir að vatnið gufi upp út um laufin og nái vel til rósahausanna. [ ]

Skeifan 8 - s. 568 2200 - Smáralind - s. 534 2200
www.babysam.is

Útsalan er byrjuð og hægt
að gera góð kaup.

ÚTSALA

Glæsileg kristalsljósakróna með 21 ljósi.

Exó lét framleiða fyrir sig sérstaka
kertastjaka í stíl við ljósakrónurnar.

Ljósakrónur með krómi í stað gulls gefa
henni nútímalegri svip.

Sandlitaður veggur, grófur lampi og
falleg lýsing, einfalt og fallegt. 

Enn er tími til að njóta jólaskrautsins,
en engin ástæða er til að pakka seríun-
un niður eftir jól heldur gera þær að
heilsársseríum.

Þegar jólaskrautið fer í geymsluna...
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Nútímalegur hallarstíll
Kristalsljósakróna setur svip á heimilið.
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Guðrún Jóhannesdóttir, eig-
andi verslunarinnar Kokku,
hefur skipulagt eldhúsið sitt
heima fyrir á þann veg að
gott er að vinna í því.

„Við fluttum inn fyrir þremur
árum og þá var eldhúsið agalegt,“
segir Guðrún þegar hún er beðin
um að segja okkur frá eldhúsinu
sínu. „Við erum reyndar ekki sú
týpa af Íslendingum sem rífur allt
út og setur nýtt áður en flutt er
inn,“ segir Guðrún og lýsir því
hvernig hún og maðurinn hennar
létu sig hafa það að vinna í eldhús-
inu agalega áður en þau hófust
handa við að breyta því. 

„Við rifum svo allt út og byrj-
uðum frá grunni þar sem eldhúsið
var það slæmt að ekkert var hægt
að endurnýta. Hins vegar höfum
við byggt það upp smátt og smátt
og eigum enn smáræði eftir eins
og höldur á skápa og gólfefni,“
segir Guðrún, sem er afskaplega
ánægð með útkomuna og þá sér-
staklega vinnuaðstöðuna. „Eld-
húsið er bara til að vinna í því en
við höfum ekkert matarborð í eld-
húsinu heldum notum bara stórt
borðstofuborð sem er frammi,“
segir Guðrún en þau hjónin eru
mikið eldhúsfólk og hafa hagað
málum á þann veg að þau gæti
bæði unnið í einu í eldhúsinu.
Jafnframt eru þau með tvo ofna í

eldhúsinu, sem er frekar óhefð-
bundið. „Gaseldavélin sem við
settum hingað inn er bara lítil
með einum ofni þannig að við
héldum ofninum sem var hér
fyrir. Það er mjög praktískt að
hafa tvo ofna, og maður þarfnast
þess ótrúlega oft,“ segir Guðrún.

Helsta kost þess að skipuleggja
eldhús eftir að flutt er í húsnæðið
segir Guðrún vera þann að þá gef-
ist tími til að átta sig á hvernig sé
best að hafa hlutina og átta sig á
rýminu. „Þar sem við gerðum
þetta smám saman tel ég útkom-
una vera betri en ella og ég er
mjög ánægð með þetta,“ segir
Guðrún.

kristineva@frettabladid.is

Eldhúsið hjá Guðrúnu Jóhannesdóttur í Kokku er afar gott vinnueldhús.

Góð vinnuaðstaða fyrir mestu Fissler 
pottar og pönnur
- finndu muninn!

sími 568 6440

Öryggis-
hurðir
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Smíðað
eftir máli

Hurðir til
á lager

Eldvarnar-
hurðir

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

[ GLUGGAÞVOTTUR ]

Gluggaþvottur er ekki mjög
skemmtilegur en hægt er að gera
hann tiltölulega auðveldan.

Nokkur ráð til að halda
gluggum hreinum
Ef sólin skín úti, vertu þá með sól-
gleraugu þegar þú þrífur glugg-
ana. Þannig sérðu betur þá bletti
sem þú átt eftir og hvar strokurnar
eftir hreinsivökvann liggja.

Þrífðu gluggann frá botni upp í
topp innan frá en frá hlið til hliðar
utan frá svo þú vitir á hvorri hlið
stokurnar eru.

Ef gluggarnir þínir eru rosalega
skítugir þá getur þú bætt tveim til
þrem teskeiðum af ediki í hverja
fjóra lítra af vatni. Það svínvirkar á
blettina.

Það virkar vel að nota saman-
krumpað dagblað til að þurrka
gluggana. Það sparar líka þvotta-
klúta því dagblöðin fara hvort sem
er í ruslið fyrr eða síðar.
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Vandaðar heimilis og gjafavörur

Kringlunni - sími : 533 1322

Lokað í dag!
Útsalan hefst á morgun
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MIKIL
SALA!

Vantar
allar gerðir

eigna 
á skrá!

Skógarás - 110 Reykjavík
Stærð 110,5 fm + 10 fm geymsla, Ásett
verð 20,9 milj.

4RA-5 HERB.

Laufbrekka- 200 Kópavogur,
stærð198,4 fm, Ásett verð 29,7milj)

EINBÝLI
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Nýbýlavegur - 200 Kópavogur
Stærð 55,1 fm ásett verð 12,7 milj.

2 HERB.
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Vesturtún – 225 Álftanes
Stærð 120,1 fm á einni hæð.
Ásett verð 22,7 milj.

RAÐHÚS

VANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTARVANT-
ARVANTARVANTARVANTARVANTAR

VANTAR

Birkiholt - 225 Álftanes
Stærð 110,6 fm. Ásett verð 19,4 milj.

4RA HERB.

VANTAR VANTAR
Gleðilegt ár! Þökkum 

viðskiptin á árinu 2004.
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Ólafsgeisli. - 113 - Reykjavík, 
Særð: 204,5 fm, ásett verð 45,9

EINBÝLI

Gleðilegt ár!

Furugrund - 200 Kópavogur
Stærð 93,8 fm + 15,2 fm aukaherbergi.
Ásett verð 17,2 milj.

5 HERB.5 HERB.

VANTAR  VANTAR

ÞÓRÐARSVEIGUR 2JA TIL 5 HERBERGJA ÍBÚÐIR...

...Í NÝJU HÚSI. TIL AF-
HENDINGAR Í MAÍ N.K
FULLBÚNAR MEÐ GÓLF-
EFNUM OG STÆÐI Í BÍL-
GEYMSLU. (EKKI MEÐ
2JA HERBERGJA).

Verð. 2ja herbergja í lyftuhúsi 13,9 m 75 fm

Verð. 3ja herbergja í lyftuhúsi 18,5 m 97 fm

verð. 4ra herb. í lyftuhúsi 21,2 m 112 fm

Verð. 4ra herbergja án lyftu 22,1 m 116 fm

Verð. 5 herbergja á efstu hæð í lyftuhúsi með
22 fm svölum 170 fm með tveimur stæðum
í bílgeymslu 32,9 m

Dæmi um greiðslutilhögun.
2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi 71-75 fm
án stæði í bílgeymslu Verð: 13,9 m
Greitt við kaupsamning. 800,000.-
90% lán frá íbúðalánasjóði 12,500,000.-
Við afhendingu eignar 400,000.-
Við afsal 1. mánuði eftir afh. 200,000.-
Samtals: kr. 13,900,000,

Dæmi um 3ja herbegja íbúð með stæði í
bílageymslu. Verð frá kr.18.500.000.-
Greitt við kaupsamning 1.000.000.- 
90% lán frá íbúðarlánasjóði 16.600.000.-
Greitt við afhendingu 500.000.-
Greitt við afsal 1. mán eftir 
afhendingu 400.000.-
Samtals kr. 18.500.000.-

Dæmi um verð á 4ra herbergja íbúð með
stæði í bílageymslu. Verð frá 21.200.000.-
Greitt við kaupsamning 1.000.000.-
90% lán með 4,15% vöxtum 19.000.000.-
Greitt við afhendingu 800.000.-
Greitt viðvafsal 1. mán eftir 
afhendingu 400.000.-
samtals kr. 21.200.000.-



Sérbýli
Langeyrarvegur-Hf. Nýkomið í
sölu 277 fm einbýlishús, kjallari/jarðhæð,
og tvær hæðir. Tvær íbúðir eru í húsinu í
dag. Íbúðin á jarðhæðinni er mikið endur-
nýjuð og í góðu ásigkomulagi, en íbúðin á
hæðunum þarfnast endurbóta. Selst í heild
sinni eða jafnvel í tvennu lagi. Nánari uppl.
á skrifstofu.

Brúnastekkur. Fallegt 334 fm ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt 50 fm
tvöf. bílskúr. Eignin skiptist m.a. í gesta
w.c., eldhús með góðum borðkrók, stofu,
borðstofu, fjölda herbergja, tvö baðherb.
auk 67 fm séríbúðar. Mikið útsýni úr stofu.
Falleg ræktuð lóð með hellulögðum ver-
öndum og vegghleðslum. Hiti í stéttum fyr-
ir framan hús. Verð 48,5 millj.

Vitastígur. 97 fm einbýlishús við Vita-
stíg. Húsið er kjallari, hæð og ris, timburhús
á hlöðnum kjallara. Fjórar steinsteyptar
geymslur á baklóð. Lóðin gefur jafnvel
möguleika á að byggja nýtt hús á lóðinni.
Verð 18,0 millj

Hæðir

Laugavegur. Mjög falleg, opin og
skemmtileg 189 fm íbúð á einni hæð í
hjarta borgarinnar. Stórt eldhús með mikl-
um innréttingum, stofa, um 80 fm, með
mikilli lofthæð, þrjú herbergi og flísalagt
baðherbergi. Svalir í norður. Nýjir þak-
gluggar og þak nýlega málað. Verð 27,9
millj.

4ra-6 herb.

Nesvegur. Falleg 86 fm 4ra herb.
íbúð með sérinngangi. Íbúðin skiptist í for-
stofu, hol, bjarta stofu m. útsýni til sjávar,
flísal. baðherb. sem er nýlega uppgert, 3
herb., þvottaherb. og eldhús m. fallegri inn-
rétt. Geymsluris yfir íbúð. Verð 17,5 millj.

Óðinsgata. Falleg 94 fm 4ra herb.
íbúð, hæð og ris, með sérinng. í Þingholt-
unum. Íbúðin skiptist í tvær stofur, tvö
herb., eldhús með eldri innrétt., baðherb.
og snyrtingu. Sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús í kjallara. Svalir út af annari stof-
unni með útsýni yfir Tjörnina. Verð 18,5
millj.

Skipholt m. bílskúr Björt og
mikið endurnýjuð 105 fm endaíbúð á 3.
hæð. Íbúðinni fylgir 8,3 fm sér íbúðarherb.
og sér geymsla í kj. og 22 fm bílskúr. Íbúð-
in skiptist í stórt hol, eldhús m. nýjum vönd.
tækjum, uppgerðum innrétt. og góðri borð-
aðstöðu, bjarta stofu, 3 rúmgóð herb. og
nýlega endurnýjað flísalagt baðherb. Vest-
ursvalir. Gler og gluggar nýjir að hluta.
Parket og mósaikflísar á gólfum. Verð 18,7
millj.

Espigerði. 109 fm 4ra herb. íbúð á 4.
hæð ásamt 7,0 fm geymslu í kj. í þessu eft-
irsótta lyftuhúsi. Rúmgóðar og bjartar sam-
liggj. stofur með útgengi á tvennar svalir,
eldhús með eldri innréttingu og borðað-
stöðu, 2 svefnherbergi, fataherb. innaf
hjónaherb., þvottaherbergi og flísalagt
baðherbergi. Verð 19,9 millj.

Naustabryggja. Stórglæsileg 114
fm 4ra herb. útsýnisíbúð á 3. hæð í glæsi-
legu lyftuhúsi niður við sjó í Bryggjuhverf-
inu. Rúmgóð stofa m. útg. á flísal. svalir, 2
flísal. baðherb., 3 herb., öll með skápum og
eldhús m. vönd. innrétt. úr kirsuberjaviði.
Gegnheilt parket og flísar á gólfum. Sér
geymsla í kj. og sameign til fyrirmyndar.
Frábær staðsetn.við smábátahöfn. Falleg
útsýni út á sundin. Áhv. húsbr. 9,1 millj.
Verð 22,5 millj.

3ja herb.
Mávahlíð.Mjög falleg og mikið endur-
nýjuð 94 fm. íbúð á 2. hæð í mjög fallegu
litlu fjölbýli í hlíðunum. Íbúðin sem er mjög
vel skipulögð skiptist m.a. í 2 stór herbergi,
stórt eldhús, stóra stofu og baðherbergi
með glugga. Ný gólfefni á öllu, nýtt eldhús
og nýtt baðherbergi. Húsið er í góðu ásig-
komulagi að utan og lóð falleg og ræktuð.
Verð 17,9 millj.

Hringbraut.Mjög falleg og vel skipu-
lögð 71 fm íbúð á 2. hæð auk 10,6 fm sér
geymslu. Íbúðins skiptist m.a. í tvær rúm-
góðar og bjartar stofur m. útg. á svalir til
suðurs, rúmgott herb. m. skápum, eldhús
m. uppgerðum fallegum innrétt. og bað-
herbergi. Áhv. húsbr. 5,1 millj. Verð 11,6
millj.

Seljavegur. Góð 3ja herb. risíbúð í
þríbýli í vesturbænum. Eldhús m. nýlegri
innrétt. og borðaðst., stofa og 2 herb.,
bæði með skápum. Nýtt rafmagn og tafla
fyrir húsið. Verð 11,0 millj. Brunab.mat 8,4
millj.

Sólheimar. 85 fm íbúð á 5. hæð í
góðu lyftuhúsi. Opið eldhús, stofa, 2 herb.,
bæði með skápum og flísal. baðherb. Stór-
kostlegt útsýni, svalir eftir endil. stofunni.
Sér geymsla í kj. og önnur á hæðinni. Verð
15,7 millj

2ja herb.
Hrísmóar-Gbæ.Mjög falleg og
mikið endurnýjuð 61,1 fm. 2ja herb. íbúð á
3. hæð í góðu fjölbýlishúsi auk sér geymslu
í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús með borðstofu, rúmgott herbergi
og rúmgott baðherbergi. Baðherbergi hef-
ur allt verið endurnýjað nýverið. Parket og
flísar á gólfum. Húsið er nýviðgert og mál-
að að utan og í mjög góðu ásigkomulagi.
Verð 13,9 millj.

Víkurás. Falleg 35 fm studíóíbúð á 3.
hæð ásamt 4,0 fm geymslu í kj. Austursval-
ir með útsýni yfir Rauðavatn. Snyrtileg
sameign. Verð 7,5 millj.

Grettisgata-sérinng. Falleg og
nánast algjörlega endurnýjuð 42 fm íbúð á
jarðhæð m. sérinng. Nýleg gólfefni, innrétt-
ingar, tæki og lagnir. Laus strax. Verð 8,7
millj.

Miklabraut. Vel skipulögð og nokkuð
endurnýjuð 64 fm íbúð á 2. hæð með 5,1
fm geymslu í kj. Eldhús m. góðri borðaðst.
og uppgerðum innrétt., rúmgóð stofa og
herb. með skápum,Nýtt gler og gluggar,
þrefalt að hluta. Verð 10,9 millj.

Atvinnuhúsnæði
Laugavegur-skrifst.hæð.
Góð 192 fm skrifstofuhæð á 3. hæð, efstu,
í nýlegu húsi. Eignin skiptist í móttöku, 4
skrifstofur, opið rými, w.c. og eldhúskrók.
Laus fljótlega. Verð 24,5 millj.

Ármúli. Heil húseign við Ármúla. Um er
að ræða 3.046 fm alls sem skiptast í versl-
unarhúsnæði á götuhæð, skrifstofuhús-
næði á 2. hæð auk geymslukjallara og iðn-
aðarhúsnæði á tveimur hæðum með inn-
keyrslu á báðar hæðir. Lóð frágengin með
malbikuðu plani og góðu athafnarými.
Húseignin er nánast öll í útleigu í dag. Nán-
ari uppl. veittar á skrifstofu.

Smiðjuvegur ñKóp. Glæsilegt
525 fm skrifstofuhúsnæði á tveimur hæð-
um í nýlegu húsi. Húsnæðið er innréttað á
afar vandaðan og smekklegan hátt og er
vel búið tölvu.- og símalögnum. Fjöldi skrif-
stofuherbergja auk móttöku á báðum hæð-
um o.fl. Mikil lofthæð. Næg bílastæði. Verð
59,0 millj.

Smiðshöfði- tvær húseignir.
Annars vegar iðnaðarhúsnæði, stálgrindar-

hús, að gólffleti 1558 fm auk 88 fm stein-

steypts verkstæðishúss. Þrennar inn-

keyrsludyr. Hins vegar 582 fm iðnaðarhús-

næði auk létts millilofts. Tvennar innekyr-

sludyr. Malarborin lóð. Nánari uppl. veittar

á skrifstofu.

Suðurhraun-Gbæ. 526 fm gott

lagerhúsnæði með millilofti yfir að hluta þar

sem innrétta mætti skrifstofur. Stálgrindar-

hús sem er fullbúið að utan og rúml.tilb. til

innrétt. að innan. Tvennar innkeyrsludyr og

góð lofthæð. Stórt malbikað bílaplan og

næg bílastæði. Verð 36,8 millj.

Skipholt. Vefnaðar og kvenfataversl-
un í eigin húsnæði í Skipholti. Ein af elstu
starfandi verslunum í Reykjavík. Verslunin
er í um 40 fm eigin húsnæði og verslar með
kvenfatnað og vefnaðarvöru. Til greina
kemur að selja húsnæðið sér. Nánari uppl.
á skrifstofu.

Kringlan-skrifstofuhæð.Góð
skrifstofuhæð á 7. hæð að séreignarflatar-
máli 278 fm auk hlutdeildar í sameign og
bílastæðarýmum. Hæðin skiptist í opið
rými, 9 lokuð herbergi og 2 geymslur. Verð
75,0 millj.
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Jón Guðmundsson, lögg. fasteignasali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.
Unnar Smári Ingimundarson, viðskiptafr. og lögg. fasteignasali 

Garðastræti
Glæsilegt 330 fm einbýlishús í miðborginni. Fjög-
ur sér bílastæði á lóðinni. Eignin skiptist þannig
að efri hæð er glæsileg 110 fm 4ra hreb. íbúð
sem er öll nýlega innréttuð á afar vandaðan og
smekklegan máta. Neðri hæð er innréttuð sem
4ra herb. íbúð og er í ágætu ásigkomulagi. Kjall-
ari hússins er í dag innréttaður sem geymslur,
þvottaherb. og íbúðarherb. Mögulegt er að tengja
saman neðri hæð og kjallara og gera úr því eina

íbúð. Einnig er húsið mjög vel til þess fallið að breyta þvi í einbýlishús

Heil húseign við Stangarhyl
Húsnæðið er vel innréttað sem skrifstofu- og lag-
erhúsnæði með innkeyrsludyrum. Eignin er í dag
að mestu nýtt af eiganda hennar en er að hluta til
í útleigu til skemmri tíma. Góð aðkoma er að
eigninni og næg bílastæði. Nánari upplýsingar
veittar á skrifstofu.

Laugarásvegur. 
Vel staðsett einbýlishús á þessum eftirsótta stað í
Reykjavík. Húsið er 322 fm að stærð, kjallari og
tvær hæðir með innb. bílskúr. Á hæðunum eru
m.a. samliggj. skiptanlegar stofur, eldhús með
góðum borðkrók, 6 herbergi og tvö flísalögð bað-
herbergi auk gesta w.c. Í kjallara eru vinnuher-
bergi auk geymslu og þvottahúss. Ræktuð lóð.
Húsið stendur hátt með víðáttumiklu útsýni yfir
Laugardalinn Verð 50,0 millj.

Sjáland- Garðabæ
Strandvegur 12-16. 
Nýjar og vandaðar 3ja–4ra herb. íbúðir í 3ja
hæða fjölbýlishúsi. Stærðir frá 96 fm upp í
126 fm, flestar með vestursvölum. Ath. full-
búnar án gólfefna nema baðherbergi og
þvottaherbergi verður flísalagt. Vandaðar
innréttingar. Stæði í bílgeymslu fylgir öllum
íbúðunum. Lyfta í húsi nr. 12. Afhending
snemma árs 2005. Byggingaraðili: Bygging-
arfélag Gylfa og Gunnars. Teikn. og allar
nánari uppl. veittar á skrifstofu. 

Sjáland - Garðabæ
Norðurbrú 1
Nýjar og vandaðar 3ja–4ra herb. íbúðir í 3ja
hæða fjölbýlishúsi. Stærðir frá 96 fm upp í
125 fm, flestar með vestursvölum. Ath. full-
búnar án gólfefna nema baðherbergi og
þvottaherbergi verður flísalagt. Vandaðar
innréttingar. Stæði í bílgeymslu fylgir öllum
íbúðunum. Lyfta í húsinu. Afhending í febrú-
ar 2005. Byggingaraðili: Byggingarfélag
Gylfa og Gunnars. Teikn. og allar nánari

uppl. veittar á skrifstofu. 

GLEÐILEGT NÝTT ÁR
ÞÖKKUM VIÐSKIPTIN 

Á LIÐNU ÁRI

Melhagi. - 2ja herb. íbúð í nýju húsi.
Nýkomin í sölu 70 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í endurbyggðu húsi við Melhaga auk sér
stæðis í bílageymslu. Íbúðin sem er með sérinngangi og u.þ.b. 3 metra lofthæð er öll
endurnýjuð m.a. gólfefni, innréttingar, lagnir o.fl. Nánari upplýsingar á skrifstofu.
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ELDRI BORGARAR  

HRAUNBÆR - RVÍK - ÞJÓNUSTUÍBÚÐ
LAUS STRAX. Vorum að fá í einkasölu
BJARTA OG FALLEGA 88 fm 3ja herbergja
íbúð á 5. hæð í góðu LYFTUHÚSI fyrir ELDRI
BORGARA. Viðarinnréttingar. Góðar svalir
og GLÆSILEGT ÚTSÝNI YFIR BORGINA.
Verð 18,9 millj.  3253

BOÐAHLEIN - ELDRI BORGARAR Fallegt
og vel viðhaldið 59,7 fm RAÐHÚS á einni
hæð við Hrafnistu í Hafnarfirði/Garðabæ.
SÉRINNGANGUR. FALLEGT ÚTSÝNI út á
Álftanes og fjörðinn. Verð 14,5 millj.  3197

EINBÝLI  

FURUVELLIR 12 - EINBÝLI GLÆSILEGT
189 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ með 42 fm
innbyggðum bílskúr á góðum stað á Völlun-
um í Hafnarfirði, samtals 231 fm. Húsið skil-
ast fullbúið að utan og fokhelt að innan.
Verð 27 millj.  3040

FURUVELLIR 40 - EINBÝLI GLÆSILEGT
180 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ með 60 fm
innbyggðum bílskúr á góðum stað á Völlun-
um í Hafnarfirði, samtals 240,0 fm. Húsið
skilast fullbúið að utan, klætt með Steni og
rúmlega fokhelt að innan, þ.e. búið að ein-
angra og plasta, vélslípuð plata. FALLEG
OG GÓÐ STAÐSETNING VIÐ JAÐAR
BYGGÐAR. Verð 24,9 millj.
3 0 2 3

FÍFUVELLIR 10 - GLÆSILEGT EINBÝLI
GLÆSILEGT 185 fm EINBÝLI á TVEIMUR
PÖLLUM, ásamt innbyggðum 32 fm bílskúr,
samtals 218 fm á góðum stað. Húsið skilast
fullbúið að utan og fokhelt að innan í Mars
2005. Verð 23,9millj.  3188

KALDAKINN - MEÐ AUKAÍBÚÐ FALLEGT
OG TALSVERT ENDURNÝJUÐ 211 fm EIN-
BÝLI á tveimur hæðum. Húsið er í dag nýtt
sem einbýli en auðvelt er að loka á milli
hæða og vera þá með tvær íbúð ir með sér-
inngangi. Þrjú svefnherbergi á hvorri hæð.
RÓLEG OG GÓÐ STAÐSETNING.  3263

LANGABREKKA - GÓÐ STAÐSETNING
Fallegt 142,6 fm EINBÝLI á einni og hálfri
hæð á góðum og rólegum stað í MIÐBÆ
Kópavogs. 5 svefnherbergi. Fallegt útsýni.
Stutt í alla þjónustu. Verð 22,9 millj.  3190

SPÓAÁS - GLÆSILEGT SÉRLEGA FAL-
LEGT OG VANDAÐ 166,2 fm. EINBÝLI á
einni hæð, ásamt 44,0 fm. tvöföldum inn-
byggðum BÍLSKÚR, samtals 210,2 fm. á
góðum stað í ÁSLANDINU. Vandaðar inn-
réttingar og tæki. Parket og flísar. Stór timb-
urverönd með heitum potti og skjólveggj-
um. Verð 37,5 millj.  3155

KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI
STÓRGLÆSILEGT 219,7 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum á frábærum ÚTSÝNIS-
STAÐ. Útsýni til austurs yfir Hafnarfjarðar-
höfn, yfir Álftanes til fjalla og allan hringinn
yfir Flóann til Snæfellsjökuls. Marmari og
gegnheilt parket á gólfum. Möguleg 5
svefnherbergi. SÉRSTÆÐ STAÐSETNING.
Verð 41,0 millj.  3084

RAÐ- OG PARHÚS  

VÆTTABORGIR - GLÆSILEGUR ÚTSÝN-
ISSTAÐUR Tvö NÝ OG GLÆSILEG parhús
með innbyggðum bílskúr sem hönnuð eru
af arkitekt bæði að innan og utan. Húsin af-
hendast fullbúin að utan og innan. FYRSTA
FLOKKS innréttingar og hurðir úr Hlyn. FAL-
LEGT PARKET OG STEINFLÍSAR Á GÓLF-
UM. Fallegt útsýni að Esjunni og víðar. Stutt
í alla þjónustu, róleg og staðsetning. Verð
tilboð. Uppl. hjá Eiríki Svani  2038

FÍFUVELLIR - RAÐHÚS - NÝTT Í SÖLU NÝ
OG GLÆSILEG 166 fm RAÐHÚS á tveimur
hæðum með 43 fm innbyggðum bílskúr á
góðum stað á Völlum í Hafnarfirði, samtals
209 fm. HúsiN verða afhent fullbúinað utan
og fokheld að innan. Lóð grófjöfnuð. Verð
frá 19,2 millj.  3184

HÆÐIR  

KALDAKINN - SÉRINNGANGUR FALLEG
OG TALSVERT ENDURNÝJUÐ 93 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ í tvíbýli. SÉRINNGANGUR. Þrjú
svefnherbergi. RÓLEG OG GÓÐ STAÐ-
SETNING. Verð 16,9 millj.  3264

HLAÐBREKKA - KÓPAVOGUR Skemmtileg
146 fm EFRI SÉRHÆÐ í tvíbýli á góðum
stað. Fjögur svefnherbergi. AUSTURSVAL-
IR. Flísalögt sólstofa. Falleg ræktuð lóð.
GÓÐ STAÐSETNING OG FALLEGT ÚTSÝNI.
Verð 25,9 millj.  3004

KALDAKINN - EFRI SÉRHÆÐ FALLEG OG
TALSVERT ENDURNÝJUÐ 118 fm EFRI
SÉRHÆÐ í tvíbýli. SÉRINNGANGUR. Þrjú
svefnherbergi. Baðherbergi endurnýjað.
Glæsilegt nýlegt eldhús. Parket á gólfum.
RÓLEG OG GÓÐ STAÐSETNING.  3265

BIRKIHVAMMUR - MEÐ AUKAÍBÚÐ -
KÓPAVOGURGóð 103 fm 3ja herbergja íbúð
á efri hæð í þríbýli, ásamt 30 fm bílskúr sem
búið er að breyta í íbúð. Fallegt útsýni. GÓÐ
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA. Verð 18,5
millj.  3063

ÁLFABERG 24 - NEÐRI SÉRHÆÐFalleg og
vel skipulögð 3ja-4ra herbergja NEÐRI SÉR-
HÆÐ í góðu tvíbýli, ásamt 31 fm BÍLSKÚR,
á góðum stað í SETBERGI. Parket og flísar.
SÉRINNGANGUR. Falleg ræktuð lóð með

verönd og heitum potti. Verð 18,0 millj. 2917

ÖLDUTÚN - SÉRINNGANGURStór og mikil

eign á góðum stað í Hafnarfirðri, íbúðin er

alls 152 fm og bílskúrinn 21 fm, samtals 173

fm. SÉRINNGANGUR. Þrjú svefnherbergi,

möguleiki á fjórða. SUÐAUSTURSVALIR.

Íbúðina þarf að taka í gegn og er því tilvalin

fyrir duglegt fólk sem vill innrétta eftir sínu

höfði. Verð 19.4 millj.  2905

4RA TIL 7 HERB.  

GRÆNAKINN - TALSVERT ENDURNÝJ-
UÐFALLEG OG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 104

fm EFRI SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli. SÉRINN-

GANGUR. Vandaðar innréttingar. Suður-

svalir. Nýlegt þak og fl. Verð 15,5 millj  2599

3JA HERB.  

SELJAVEGUR - REYKJAVÍK Góð 41,5 fm

3ja herbergja RISÍBÚÐ í 8 íbúða húsi. Íbúð-

in er stærri að gólffleti, einungis eru mældir

fermetrar þar sem lofthæð fer yfir 1,80. Góð

íbúð sem nýtist vel.  2958

AUSTURBERG - REYKJAVÍK Góð 91 fm

3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli.

SÉRINNGANGUR. Góð gólfefni. Verð 13,9

millj.  3170

SUÐURBRAUT - FALLEG Falleg 91 fm 3ja

herb. íbúð á 1.hæð í góðu nýlega viðgerðu

og máluðu fjölbýli. SUÐURSVALIR. Parket

og flísar.  2766

BREIÐVANGUR - GÓÐ 102,9 fm 3ja her-

bergja íbúð á 1. hæð í Norðurbænum í Hafn-

arfirði. SUÐURSVALIR. Parket og flísar.

Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu. Verð

13,9 millj.
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HRINGBRAUT - NEÐRI SÉRHÆÐ Falleg

talsvert endurnýjuð 96 fm 3ja herbergja

NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu og velviðhöldnu tví-

býli á góðum útsýnisstað. SÉRINNGANG-

UR. Allt nýtt á baði og fl. Verð 16,2 millj.

3273

ÁRSALIR - LYFTUHÚS NÝLEG OG FALLEG

115 fm íbúð á 2. hæð í LYFTUHÚSI ásamt 8

fm geymslu í kjallara og stæði í læstri bíla-

geymslu, samtals 123 fm. Vandaðar innrétt-

ingar og gólfefni. Tvö svefnherbergi, mögu-

leiki á þriðja. SUÐVESTURSVALIR. Verð

25,5 millj.  3005

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs

Opið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

2JA HERB.  

KRÍUÁS - NÝ OG FALLEG Nýleg og falleg

75 fm 2ja til 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fal-

legu nýlegu fjölbýli í ÁSLANDINU. Vandaðar

innréttingar. Möguleg 2 svefnherbergi.

3262

HVERFISGATA - ENDURNÝJUÐ - M. BÍL-
SKÚR Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 57 fm.

2ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu þríbýli,

ásamt 22,2 fm. BÍLSKÚR í MIÐBÆ HAFN-

ARFJARÐAR. Nýlegar innréttingar og tæki.

Allt á baði. Flísar og parket. Verð 13,9 millj.

2871

ATVINNUHÚSNÆÐI  
KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐGott 351

fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin skiptist

niður í góðan sal, skrifstofu, wc og kaffi-

stofu. Verð 19,0 millj.  1182

ÓSEYRARBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR -
GÓÐ OG NÝLEG EIGN. 1460 fm fiskvinnu-
húsnæði á góðum stað við Hafnarfjarðar-
höfn. Húsnæðið skiptist þannig 830 fm
vinnslusal, 490 fm kæligeymsla og 140 fm í
skristofu og starfsmannaaðstöðu. LAUST
VIÐ KAUPSAMNING. Hægt er að yfirtaka
fiskvinnslusaming til þriggja ára um 1000 -
1500 tonn. Fasteignamatið er kr. 86.700.000
og brunabótamatið er kr.13.150.000. Verð
155,0 millj. Uppl. hjá Eiriki sölumanni hjá ÁS
862-3377.  1313

HJALLAHRAUN - GOTT BIL - LAUST VIÐ
KAUPSAMING200 fm bil á góðum stað í
Hafnarfiriði, staðsett við umferðagötu, mik-
ið augl. gildi. 90 fm milliolft sem þolir allt að
450 kg á fm. Stór innkeysluhurð, 4.5 m hæð
og 3 m breidd. Lofthæð í húsinu er sérlega
góð, 5.3 m til 8 m. Verð 20.0 millj.  3240

RAUÐHELLA - Steinsteypt atvinnuhúsnæði
148 fm ásamt ca 50 fm millilofti. Tvennar
innkeyrsludyr. Verð 12,7 millj.  1408

GRANDATRÖÐ Nýlegt 402 fm bil á einni
hæð með góðri loft hæð, möguleiki á 138
fm millilofti (komið samþ.). Hægt er að
skipta húsnæðinu í tvö bil þ.e. 201 fm gólf-
flötur og 68 fm millilofti. Ásett verð er 22,4
millj. fyrir allt 11,2 millj fyrir helming. Hús-
næðið fullbúið að utan en fokhelt að innan,
hægt að fá það lengra komið.  1102

HELLUHRAUN - 240 fm atvinnuhúsnæði
með að auki 100 fm 3ja herb. íbúð, samtals
340 fm. Íbúðin er snyrtileg svo og allt hús-
mæði. Góð lofthæð að hluta, innkeysluhurð,
hentar fyrir margskonar starfssemi. Laust
við kaupsaming.  1643

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir

SÉRLEGA FALLEGT OG VANDAÐ 166 fm
EINBÝLI á einni hæð ásamt 44 fm tvöföld-
um BÍLSKÚR, samtals 210 fm á góðum
stað í ÁSLANDINU. Vandaðar innréttingar,
tæki og gólfefni. Þrjú svefnherb. möguleiki
á fjórða. Fullfrágengin lóð með stórri ver-
önd með skjólveggjum og heitum potti.
Hellulagðar stéttar og bílaplan með hita.
GLÆSILEG FULLBÚIN EIGN Á FRÁBÆR-
UM STAÐ. Verð 37,5 millj.  3155

SPÓAÁS - GLÆSILEGT EINBÝLI 

FALLEGT OG TALSVERT ENDURNÝJUÐ
211 fm EINBÝLI á tveimur hæðum. Húsið
er í dag nýtt sem einbýli en auðvelt er að
loka á milli hæða og vera þá með tvær íbúð
ir með sérinngangi. Þrjú svefnherbergi á
hvorri hæð. RÓLEG OG GÓÐ STAÐSETN-
ING.  3263

KALDAKINN - AUKAÍBÚÐ

Skemmtileg 146 fm EFRI SÉRHÆÐ í tvíbýli
á góðum stað. Fjögur svefnherbergi.
AUSTURSVALIR. Flísalögt sólstofa. Falleg
ræktuð lóð. GÓÐ STAÐSETNING OG FAL-
LEGT ÚTSÝNI. Verð 25,9 millj.  3004

HLAÐBREKKA - KÓPAVOGUR

NÝLEG OG FALLEG 115 fm íbúð á 2. hæð
í LYFTUHÚSI ásamt 8 fm geymslu í kjallara
og stæði í læstri bílageymslu, samtals 123
fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Tvö
svefnherbergi, möguleiki á þriðja. SUÐ-
VESTURSVALIR. Verð 25,5 millj.  3005

ÁRSALIR - LYFTUHÚS

Falleg talsvert endurnýjuð 96 fm 3ja her-
bergja NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu og velvið-
höldnu tvíbýli á góðum útsýnisstað. SÉR-
INNGANGUR. Allt nýtt á baði og fl. Verð
16,2 millj.  3273

HRINGBRAUT - NEÐRI SÉRHÆÐ



LANDIÐ

URÐARVEGUR - ÍSAFIRÐIFalleg 131 fm

4ra herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu tví-

býlishúsi. SÉRINNGANGUR. 3 svefnher-

bergi. Saunaklefi. Góð staðsetning. Verð

8,4 millj  3245

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍKBárujárns-

klætt timburhús á einni hæð. Húsið er 65

fm en búið er að fá leyfi fyrir stækkun. Tvö

svefnherbergi. Nýlegt þak, rafmagn, hita-

lögn og rotþró. Verð 5,9 millj.  3234

DALBRAUT - GRINDAVÍKFallegt og vel

viðhaldið 52 fm PARHÚS á góðum stað í

hjarta Grindavíkur. Tvö svefnherbergi.

Gluggar og gler er að mestu nýlegt. Nýleg-

ar rennur og niðurföll. Verð 6,2 millj.  2991

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNU-
OG VERSLUNARHÚSNÆÐIGott talsvert

endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði

(verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum

stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega

málað að utan. Flísalagður salur með kerf-

islofti. Frábær staðsetning miðsvæðis.

Verð 14,0 millj.  3211

GLÆSIVELLIR - GRINDAVÍKFallegt 104,7

fm ENDARAÐHÚS á einni hæð á rólegum

og góðum stað. 3 svefnherbergi. Hornlóð.

Verð 13,0 millj.  3164

STAÐARVÖR - GRINDAVÍKFallegt talsvert

ENDURNÝJAÐ 118 fm EINBÝLI á einni

hæð, ásamt 30 fm BÍLSKÚR, samtals því

148 fm. Verönd með skjólveggjum og heit-

um potti. Fjögur svefnherb. Nýlegir ál-

gluggar að mestu, nýlegar innréttingar, allt

á baði og fl. Verð 15,5 millj.  3215

HRAUNBRAUT - GRINDAVÍKFallegt 116

fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 37 fm BÍL-

SKÚR, samtals 153 fm. Baðherbergi og

eldhús endurnýjað. Gler yfirfarið. Hús mál-

að að utan í sumar (2004) Timburverönd

framan og aftan við hús með skjólveggj-

um. Nýlegt járn á þaki á húsi og bílskúr.

Verð 15,2 millj.  3056

FORNAVÖR - GRINDAVÍKGLÆSILEGT

149 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt 54

fm innbyggðum BÍLSKÚR, samtals 203

fm. Húsið skilast fullbúið að utan, steinað

og fokhelt eða lengra komið að innan. Verð

14,0 millj.  3166

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍKEinbýli á

tveimur hæðum, kjallari 65 fm, hæðin 136

fm og bílskúr 28 fm, samtals 229 fm. Tvær

íbúðir í húsinu með sérinngangi. Þrjú

svefnherb. á efri hæð og tvö á neðri. Verð

15,8 millj.  3162

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍKGóð 136 fm

EFRI SÉRHÆÐ í steni klæddu tvíbýlishúsi

ásamt 28 fm BÍLSKÚR, samtals 164 fm.

SÉRINNGANGUR. Þrjú svefnherbergi.

Baðherbergi endurnýjað. Verð 12,0 millj.

3189

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK120 fm EIN-

BÝLI á einni hæð ásamt 29 fm BÍLSKÚR,

samtals 149 fm. Þrjú svefnherbergi. Nýlegt

þak. LAUST FLJÓTLEGA. Verð 15,7 millj.

2998

ARNARHRAUN - GRINDAVÍKFallegt og

hlýlegt talsvert endurnýjað 94 fm EINBÝLI

á tveimur hæðum, ásamt 24 fm BÍLSKÚR,

samtals 118 fm. Nýlegir ofnar að hluta og

nýlegt rafmagn. Húsið er lagfært og klætt

að utan. Timburverönd. Verð 11,9 millj.

3163

EFSTAHRAUN - GRINDAVÍKFALLEGT OG
VEL VIÐHALDIÐ 201 fm einbýlishús ásamt
63 fm bílskúr, samtals 264 fm. Sólstofa.
Góð verönd með skjólveggjum. Lítil aukaí-
búð í hluta af risi. Sauna. Stórar svalir. Fal-
leg ræktuð lóð. FRÁBÆR EIGN SEM VERT
ER AÐ SKOÐA. Verð 26 millj.  3082

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍKVEL SKIPULÖGÐ
50 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli. SUÐVESTURSVALIR. Hús og sam-
eign í góðu ástandi. Falleg og snyrtileg
eign sem vert er að skoða. Verð 6,5 millj.
2992

VESTURBRAUT - GRINDAVÍKFallegt 149
fm talsvert endurnýjað steinsteypt EIN-
BÝLI á tveimur hæðum, ásamt 55 fm BÍL-
SKÚR, samtals 204 fm á frábærum útsýn-
isstað. GÓÐAR SUÐURSVALIR. Parket og
flísar. Verð 15,9 millj.  2719

SELSVELLIR - GRINDAVÍKLAUST
STRAX. Fallegt talsvert ENDURNÝJAÐ
EINBÝLI á einni hæð. Húsið er 131 fm, og
bílskúrinn 42 fm, eða samtals 174 fm á
góðum stað miðsvæðis í bænum. VÖND-
UÐ OG FALLEG EIGN. Verð 16,9 millj  2128

ARNARHRAUN - GRINDAVÍKNÝLEGT

OG FALLEGT 108,6 fm PARHÚS á einni

hæð, ásamt 30,4 fm innbyggðum bílskúr,

samtals 139,0 fm. Vandaðar innréttingar

og gólfefni. Halogenlýsing. FALLEG EIGN

Á GÓÐUM STAÐ. Verð 16 millj.  2477

HÓLAGATA - VOGUMGlæsilegt 126,5 fm

einbýli á einni hæð ásamt 38,4 fm bílskúr,

samtals 164,9 fm. Húsið verður afhent full-

búið að utan og fokhelt að innan. Lóð gró-

fjöfnuð þó með grasflöt að framan og

munstrusteyptri verönd. Verð 13,7 millj.

2138

TÚNGATA - GRINDAVÍK - SÉRHÆÐGóð

talsvert endurnýjuð 124 fm EFRI SÉR-

HÆÐ, ásamt 70 fm BÍLSKÚR í góðu

klæddu tvíbýli. SÉRINNGANGUR. Fjögur

svefnherbergi. Verð 10,5 millj.  1610

HAFNARGATA - VOGUMFalleg talsvert

endurnýjuð 100 fm EFRI SÉRHÆÐ í góðu

klæddu tvíbýli. Góð staðsetning. Rafmagn

endurnýjað. Verð 8,5 millj.  1510

NÝBYGGINGAR

FURUVELLIR 42 - EINBÝLI
KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI 

STÓRGLÆSILEGT 219,7 fm EINBÝLI á tveimur hæðum á
frábærum ÚTSÝNISSTAÐ. Útlit, skipulag og allar innrétting-
ar voru teiknaðar af Albínu Thordarson. Útsýni til austurs yfir
Hafnarfjarðarhöfn, yfir Álftanes til fjalla og allan hringinn yfir
Flóann til Snæfellsjökuls. Marmari og gegnheilt parket á
gólfum. Möguleg 5 svefnherbergi. 
SÉRSTÆÐ STAÐSETNING. Verð 41,0 millj.  3084

FURUVELLIR 12 - EINBÝLI

GLÆSILEGT 180 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
með 55 fm innbyggðum bílskúr á góðum
stað á Völlunum í Hafnarfirði, samtals 235
fm. Húsið skilast fullbúið að utan, klætt með
Steni og rúmlega fokhelt að innan, þ.e. búið
að einangra og plasta, vélslípuð plata. FAL-
LEG OG GÓÐ STAÐSETNING VIÐ JAÐAR
BYGGÐAR. Verð 23,9 millj.  3118

GLÆSILEGT 189 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
með 42 fm innbyggðum bílskúr á góðum
stað á Völlunum í Hafnarfirði, samtals 231
fm. Húsið skilast fullbúið að utan og fokhelt
að innan. Verð 27 millj.  3040

FÍFUVELLIR - RAÐHÚS - NÝTT Í SÖLU 
NÝ OG GLÆSILEG 166 fm RAÐHÚS á
tveimur hæðum með 43 fm innbyggðum
bílskúr á góðum stað á Völlum í Hafnarfirði,
samtals 209 fm. HúsiN verða afhent full-
búinað utan og fokheld að innan. Lóð gró-
fjöfnuð. Verð frá 19,2 millj.  3184

FÍFUVELLIR 10 - GLÆSILEGT EINBÝLI  
GLÆSILEGT 185 fm EINBÝLI á EINNI HÆÐ
með innbyggðum 32 fm bílskúr, samtals
218 fm á góðum stað. Húsið skilast fullbú-
ið að utan og fokhelt að innan í Mars 2005.
Verð 23,9millj.  3188
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Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is

viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is

rekstrarfræðingur

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Atli Rúnar Þorsteinsson
atli@draumahus.is

sölustjóri

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is

sölumaður

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is

sölumaður

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is

löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

15.300.000 
Mjög falleg 2ja - 3ja herb. 77 fm íbúð á 2.
hæð í nÿlegu þríbÿli. Eitt svefnh. en
mögul. er á öðru. Tvennar svalir.     

2ja herbergja

3ja herbergja

Laugarnesvegur - 105 Rvk 

Laufásvegur - 101 Rvk Blásalir - 201 Kóp  

Lyngmóar- 210 Gbæ

14.200.000 
Rúmgóð og fín 2ja herb 73 fm íbúð á 3.
hæð í fjölbÿli auk 18 fm bílskúrs. Yfir-
byggðar svalir og ágætis útsÿni.

18.900.000 
Glæsileg 2ja herbergja 86,6 fm. íbúð á
jarðhæð með sérinngangi í nÿ stand-
settu fjölbÿli á góðum stað í Þingholt-
unum.

9.100.000 
Rúmgóð 2ja herb. 51 fm íbúð. Töluverð-
ar endurbætur hafa átt sér stað. Frábær
staðsetning þar sem stutt er í alla þjón-
ustu.

16.900.000 
Mjög falleg 2ja herb. 79 fm íbúð á 12.
hæð með gríðalega miklu útsÿni í fjölbÿli
með tveimur lyftum. Mahogny innrétt-
ingar. Þvottahús innan íbúðar.

Spóahólar - 111 RvkEfstasund - 104 Rvk

11.900.000 
Mjög björt og rúmgóð 2ja herb. 84 fm
íbúð á 1. hæð með sér garði og útsÿni.
Sameign mjög snyrtileg og fín.

Fleiri
eignir og

hringmyndir á
www.draumahus.is

18.300.000
Rúmgóð 4ra herb. 100 fm auk geymslu, á
3. hæð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu
í afar góðu fjölbÿli. Sér inngangur af
svölum. Öll þjónusta í næsta nágrenni.

Öldugrandi- 107 Rvk

15.800.000 LAUS STRAX! 
Virkilega góð 4ra herb.102 fm íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbÿli með 2 lyftum.
Flísar og parket á gólfi. Húsvörður og Öryggismyndavélar. Þvottahús innan
íbúðar og sérgeymsla á hæðinni.

Veghús- 112 Rvk

Naustabryggja- 112 Rvk  Arnarás - 210 Gbæ

16.500.000 
Mjög skemmtileg og falleg 3ja herb. 88
fm íbúð á 3. og efstu hæð, útsýni yfir
borgina. 42 fm stæði í bílageymslu. Sum-
staðar verulega hátt til lofts.

18.500.000 
Glæsileg 3ja herb. 93 fm íbúð með
geymslu, á 3. hæð í álklæddu lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. Allar innrétt-
ingar eru vandaðar. Þvottahús innan
íbúðar. Sérinngangur af svölum.

Trönuhjalli - 200 Kóp

11.300.000
Góð og töluvert endurnýjuð 3ja herb. 61
fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Flott eld-
hús með nýrri innréttingu og stáltækjum.

Hraunbær - 110 RvkHringbraut - 107 Rvk

14.300.000 
6 herb. 100 fm endaíbúð á 2. hæð í
fjölbýli, með sérinngangi. Stórar vestur
svalir.

16.900.000  
4ra herb. 90,7 fm íbúð á 4. og efstu hæð
í eldra fjölbýli. Nýtt baðh. nýlegt parket
og rafm. töluv. endurnýjað.

Hrafnhólar - 111 RvkGoðaborgir - 112 Rvk 

16.800.000 
Mjög fín 4ra herb. 128 fm íbúð á 7. hæð í
álklæddri lyftublokk með frábæru útsýni.
Eigninni fylgir bílskúr sem er 26 fm.

22.500.000 
Sérlega falleg og vönduð 119,9 fm, 5
herbergja endaíbúð á þriðju hæð með
sérinngangi. Íbúðin er á tveimur hæðum
og eru allar innréttingar sérsmíðaðar úr
kirsuberi.

Grettisgata - 101 Rvk Fellsmúli 108 Rvk 

19.500.000 
Mjög falleg og vel skipulögð 4ra her-
bergja 96,7 fm íbúð á annari hæð í
þriggja hæða húsi. Íbúðin er mikið upp-
gerð og vönduð í alla staði.

18.900.000. 
Afar rúmgóð 4ra-5 herbergja 126,7 fm
íbúð á 1. hæð. Upprunalega er eignin
teiknuð sem 5 herbergja íbúð.

Álfaborgir - 112 RvkBlikahöfði - 270 Mos

16.900.000
Björt og falleg 4ra herb. 96 fm íbúð á 1.
hæð með sér inngangi og sér garði á
frábærum stað í Grafarvoginum.

16.800.000
Virkilega vönduð og falleg 4ra herb.
100,2 fm íbúð á 3. og efstu hæð með fínu
útsýni. Innréttingar í íbúðinni eru sér-
valdar sem og tæki í eldhúsi. .

4ra herbergja
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Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is

ljósmyndari

Guðrún Elíasdóttir
gudrunel@draumahus.is

ritari/skjalaumsjón

Landsbyggðin

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is

þjónustustjóri

Laugavegur - 101 Rvk

21.900.000. 
Afar hlýleg og ný uppgerð 5 herbergja
113 fm. hæð á góðum stað á Laugaveg-
inum. Húsið nýstandsett utan og innan. 

Ljósavík - 112 Rvk

28.800.000 MEÐ AUKAÍBÚÐ! 
Stórglæsileg 4ra herb. 108 fm íbúð á 3.
hæð með sérinngangi, + 2ja herb 33 fm
íbúð með sérinngangi, innbyggðum 23
fm. bílsk. og sportbar sem er 33 fm.
Samtals 204 fm.

Dverghólar - SelfossBrekkustígur -  Sandg.

18.900.000 
Mjög fallegt 4ra herb. 145 fm parhús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsið er sérlega bjart, opið og skemmti-
lega skipulagt.

7.000.000
Eldra einbÿli sem er 5 herb. 127 fm . Hús-
ið er hæð og ris með geymslukjallara.
Góð verönd.

Þorláksgeisli 113 Rvk  Blómvellir - 221 Hfj  

39.900.000 
Einstaklega vel skipulagt 6 herb. 221,5 fm
einbýli á 2 hæðum staðsett á jaðarlóð.
Afhendist rúmlega tilb. undir tréverk.

24.900.000 
Tveggja hæða einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr. Fullbúið að utan, rúm-
lega fokhelt að innan. Möguleiki á auka-
íbúð og fá eignina lengra komna.

4ra til 5 herbergja Einbýli

Lækjargata - 101 Rvk

17.500.000 
Falleg penthouse íbúð í miðbænum, á 5.
hæð í glæsilegu fjölbýli með lyftu. Eignin
er hæð og ris og er 1 svefnherb í íbúðinni.

Seljabraut - 109 Rvk 

5.200.000 
4ra herb. 95,6 fm íbúð á 2. hæð auk 30 fm
stæði í bílagreymslu í nýlega klæddu
fjölbýli

Rað og parhús
Sóleyjarimi - 112 Rvk  Kögursel - 109 Rvk  

24.900.000 
Tvö endaraðhús, 5 herb. 209 fm á tveim-
ur hæðum með innbyggðum bílskúr. Afh
í ágúst 2005 fullbúin að utan, rúmlega
fokh. að innan.

27.800.000 
Hlýlegt og fallegt 5 herb. parhús sem er
hæð, ris og risloft auk bílskúrs. .

Hrauntunga - 200 KópTröllaborgir - 112 Rvk  

29.200.000
2ja íbúða raðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr alls 214 fm . Stórar
svalir og fallegt útsÿni. Góð eign á góð-
um stað.

31.500.000
Endaraðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsið er 5 herb. 167
fm.

Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, löggiltur fasteignasali 
Mörkin 4  •  108 Reykjavík  •  Sími 530 1800  •  Fax 530 1801

www.draumahus.is  •  draumahus@draumahus.is
Öll verð miðast við einkasölu
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Ljósmynd sem gæti næstum verið tekin á Manhattan. 

Nordica Hótel var áður Hótel Esja, en hlaut mikla andlitslyftingu og er í raun eins og
annað hús. Útlitsbreytingin var í höndum Ásgeir Ásgeirssonar arkitekts.

Skrifstofuhúsnæði Ístaks teiknað af Agli Má Guðmundssyni. 

Skakkir gluggarnir skutu skökku við þegar þeir sáust fyrst, en falla nú eðlilega inn í umhverfið. Húsið er teiknað af Guðna
Pálssyni og Dagný Helgadóttur.

Heimsborgarleg
gatnamót
Reykjavík hefur fengið á sig svip stórborgar við
gatnamót Suðurlandsbrautar og Laugavegs.

Gatnamótin þar sem Suðurlandsbraut og Laugavegur
mætast hafa fengið á sig stórborgarbrag þar sem nokk-
ur mikilfengleg og nútímaleg glerhýsi hafa risið. Fyrst
ber að nefna Kauphöll Íslands, sem trónir yfir gatna-
mótum sem bogadregið glerhýsi og gefur tóninn að því
sem koma skal í henni Reykjavík. Hlý birtan innan úr
húsinu á veturna er skemmtilegt mótvægi við kalt efnis-
val á byggingunni, en á sumrin speglast sólin í gluggun-
um og gefur húsinu gylltan og glóandi svip sem er ótrú-
lega viðeigandi fyrir kauphöll. Inni af boganum aftan
við húsið er viður notaður sem brýtur upp formið og
forðar Kauphöllinni frá því að vera klakahöll. 

Gegnt Kauphöllinni er Úrval-Útsýn, sem reyndar var
fyrsta nútímalega byggingin til að spretta upp við
gatnamótin með sínum skökku gluggum en þar fyrir
aftan sést í Nordica Hótel, sem áður var Hótel Esja. Hót-
elið var klætt í nútímalegan búning þar sem glerið ræð-
ur ríkjum en eins og við Kauphöllina er það brotið upp
með öðru efni. Ryðgaðar stálplötur umvefja hluta af
hótelinu og þó að það hafi ef til vill ekki þótt fínt á árum
áður að notast við ryðgað efni kemur það einstaklega
fallega út og er óvenju hlýlegt. Síðasta viðbótin á þess-
um slóðum er skrifstofuhúsnæði Ístaks við Engjateig-
inn en það er húsnæði sem samanstendur af skiptu
ferköntuðu rými úr steypu og gleri. Þar eru aðeins bein-
ar línur og hvergi bogadregið form að sjá og dimmar
rúðurnar hleypa út dempaðri og nánast dularfullri birtu,
en glerhlið hússins vísar út að Suðurlandsbraut. Allar
hafa þessar byggingar gerbreytt útliti gatnamótanna og
fært borgina nær því að teljast stórborg.

kristineva@frettabladid.is
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-Þín sala þinn sparnaður

Ragnar Thorarensen
Löggiltur fasteignasali

Elín D. W. Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Halldór Jensson
Sölustjóri

Linda Björk Stefánsdóttir
ViðskiptafræðingurBæjarlind 6 • 201 Kópavogur  • Sími: 575 8800 • Fax: 575 8801 • www.nethus.is

Opnunartími: mán-fim 9-17 / föst 9-16

3ja herbergja

Fagrakinn 220 Hafn 

Mjög góð 3ja herbergja 73,6 fm
neðri sérhæð á eftirsóttum stað í
Hafnarfirði.
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eld-
hús, tvö rúmgóð herbergi og bað-
herbergi.
Baðherbergi er nÿlega flísalagt í
hólf og gólf. Sameiginlrgt þvotta-
hús og sér geymsla.

12,500,000

3ja herbergja

Heiðarból - 230 Rnesbær 

Björt og falleg 3ja herb íbúð alls
um 68 fm á annari hæð í góðu
fjölbÿli. Parket og dúkur á gólfum.
Stigagangur og sameign nÿlega
tekið í gegn sem og hús málað.
Örstutt í grunnskóla.
Brunabótam: 8,4 millj

8,200,000

2ja herbergja

Þórðarsveigur-113 Rvk

Falleg 2ja herb íbúð ásamt stæði í bíl-
geymslu. Parket og flísar á gólfum,
Kirsuberjaviður i innréttingum og
hurðum. Suður svalir, fallegt útsÿni.

14,900,000

Æsufell - 111 Rvk 

Góð 2ja herb 65 fm íbúð á jarðhæð.
Parket á stofu, dúkur og flísar á baðher-
bergi og teppi á svefnherbergi. Útgegnt
úr stofu út á hellulagða verönd. Sér
geymsla og frystihólf í sameign ásamt sam-
eiginlegu þvottahúsi. Brunab.m. 7,6 m.

9,400,000

3ja herbergja

Gullsmári - 201 Kóp 

Falleg 3ja herb íbúð 81,7 fm á 3ju
hæð. Flísar og dúkur á gólfum
Skápar í herbergjum. Fallegar inn-
réttingar eru á baði og í eldhúsi.
Flísar á veggjum á baði og milli
skápa i eldhúsinnréttingu.
Frábært útsÿni.
Brunabótamat: 11 millj

15,900,000

Miklabraut - 105 Rvk

Mjög góð 2ja herb 59,7 fm íbúð í kjall-
ara.Sér geymsla og sameiginlegt þvotta-
hús í sameign. Falleg mikið endurnÿjuð
íbúð þ.m.t. allar lagnir, gler og f.l. Þakið
var viðgert og málað fyrir 2 árum að
sögn seljanda.Brunabótam. 7 millj,

9,700,000

Gleðilegt 
nýtt ár!
Þökkum 

viðskiptin 
á árinu sem 
er að líða

Gleðilegt 
nýtt ár!
Þökkum 

viðskiptin 
á árinu sem 
er að líða

3ja herbergja

Skógarás - 110 Rvk

Mjög falleg 3ja herbergja 65,7 fm
íbúð á jarðhæð með verönd. Flísar,
parket og korkur á gólfum. Sameign-
in er snyrtileg og þar er að finna
þurrkherbergi, vagnageymslu og
hjólageymslu. Húsið er nÿ viðgert að
utan. Örstutt í skóla og leikskóla svo
og alla almenna þjónustu.
Fallegt útsÿni. Brunabótam: 8,6 millj

12,500,000

Strandgötu 41 •  Hafnarfj. • Sími 517 9500 • www.fmh.is

BORGARTÚN 28, 2HÆÐ  •  SÍMI: 588 5160  •  WWW.fyrirtaekjasala.is •  gjy@fyrirtaekjasala.is

GUNNAR JÓN YNGVASON
LÖGGILTUR FASTEIGNA

FYRIRTÆKJASALI
VIÐSKIPTAFR. MBA

BEINN SÍMI SÖLUMANNA  ATVINNUHÚSNÆÐIS 821 5160

VIÐ AÐSTOÐUM ÞIG

SELJUM MEST AF ATVINNUHÚSNÆÐI OG FYRIRTÆKJUM

FAGLEG ÞJÓNUSTA  -  SÉRHÆFÐ ÞEKKING  -  TRAUST VINNUBRÖGÐ

Gleðilegt ár!
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Grænakinn - Hf. Nýkomin í einka-
sölu sérlega falleg risíbúð á þessum vinsæla
stað. Eingin er skráð 91 fm. Tvö svefnherbergi og
möguleiki á þremur en auk þess er geymsla og
gott herbergi í kjallara. Góðar innréttingar. Park-
et á gólfum. Góð eign. Verð 14,2 millj. 60377

Hörgsholt - Hf. Nýkomið í einkasölu
á þessum frábæra útsýnisstað 109 fm íb. á efstu
hæð í góðu fjölb. 2 svefnherbergi. Góðar svalir.
Frábær staðsetning. Ákveðin sala. Verð 14,0 millj.
74179

Hjallabraut - Hf. Sérlega skemmtileg

íbúð á þessum góða stað í norðurbæ Hafnarfjarð-

ar. Íbúðin er á þriðju hæð (þeirri efstu) og er 80 fm.

Skipting eignar: 2 svefnherbergi, stofa, eldhús,

þvottahús, svalir og geymsla. Rúmgott hol, sem er

í dag notað sem borðstofa. björt stofa, innst í stof-

unni er búið að stúka af herbergi og þaðan er utan-

gengt út á svalir. Snyrtileg eldri innrétting í eldhús-

inu. Góð gólfefni, frábær staðsetning. Góð eign

sem vert er að skoða. Verð 13 millj. 107816

Reykjavíkurvegur - Hf Ný

komin í einkasölu 48,3 fermeta íbúð á annrri hæð

í vel staðsettu fjölbýli. Eigninskiptist í forstofu,

baðherbergi stofu, eldhús,herbergi og geymslu.

Gólfefni eru flísar. Stutt í alla þjónustu. 9,7 millj.

108070

Hringbraut - Laus strax -
Hf. Nýkomin í sölu mjög góð 83,9 fermetra

íbúð í góðu fjórbýli i suðurbæ Hafnarfjarðar. Eign-

in skiptist í forstofu, gang, eldhús, stofu, borð-

stofu, tvö herbergi, baðherbergi, geymslu og

þvottahús. Góð eign. Verð 13,5 millj. 108200

Kaldakinn - Hf. Vorum að fá í sölu

þessa skemmtilegu efri hæð í tvíbýli í suðurbæ

Hafnarfjarðar. Íbúðin er 67,4 fm. skipting eignar: 2

svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi,

geymsluloft, sameignlegt þvottahús og geymsla.

Þetta er eign sem vert er skoða. Verð 11,3 millj.

108231

Hvammabraut - Hf. Vorum að

fá í einkasölu þessa skemmtilegu eign. Íbúðin er

64,6 fm og er á fyrstu hæð með sérgarði, snyrti-

leg eign sem vert er að skoða. Verð 9,5 millj.

92638

Hliðsnes - Álftanesi náttúruperla

Klettagata - Hf. einb.

Arnarhraun 2-3ja herb. Hf. 

Höfum fengið til sölumeðferðar þessa glæsi-
legu húseign. Eignin sem er 280 fm með inn-
byggðum bílskúr stendur á 1 hektara eignar-
landi á sjávarlóð við Skógtjörn. Einstök stað-
setning og náttúrufegurð. Tilvalið fyrir hesta-
menn og aðra náttúruunnendur. Hús í topp
standi að utan sem að innan. Verð og allar upp-
lýsingar veita sölumenn Hraunhamars. 55488

Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli
með tveggja herbergja séríbúð á jarðhæð og
tvöföldum innbyggðum bílskúr, samtals 350 fm.
Húsið er staðsett innst í botnlanga, góð stað-
setning. Verð 42,5 millj. 74927
llegar innréttingar. Stórar svalir, frábært útsýni.
Verð 23,5 millj. 80774

Vorum að fá í sölu á þessu vinsæla svæði í
Hafnarfirði þrjár íbúðir frá 82-113 fm. 2 og 3ja
herb. Þær eru allar á jarðhæð, gott aðgengi.
Mjög góð staðsetning. Mikil lofthæð. Íbúðirnar
skilast fullbúnar með gólfefnum. Verð frá 13,7 til
17,5 millj. 

Álfholt 4ra herb. - Hf. 
Nýkomin í einkasölu mjög falleg 112 fm íbúð á
2.hæð í litlu fjölbýli. Tvennar svalir. Vandaðar
innréttingar. Sér þvottaherbergi. Frábært út-
sýni. Verð 16,5 millj. 107463

Straumsalir - 4ra herb. m/bílsk.

Nýkomin í einkasölu mjög falleg 119 fm íbúð
ásamt 28 fm bílskúr samtals um 147 fm á efstu
hæð í góðu vel staðsettu fimm íbúða húsi í
Salahverfi í Kópavogi. Eignin skiptist í for-
stofu,hol, eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi,
tvö herbergi, hjónaherbergi , þvottahús og bíl-
skúr. Fallegar innréttingar. Stórar svalir, frábært
útsýni. Verð 23,5 millj. 80774

Daggarvellir 3ja-4ja herb. Hf.
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 112 fm.
3ja-4ja herb. fullbúin íbúð á neðri hæð í glæsi-
legu fjórbýli. Eign í algjörum sérflokki. Gegnheilt
parket og flísar á gólfum. Glæsilegar innrétting-
ar. Allt sér. Verð 19,4 millj. 51114

Heimsendi 8 - Kópavogi
12 básar í nýlegu hesthúsi með gerði, kaffistofu,
salerni og drenmottum að hluta. Frábær stað-
setning og aðkoma sérlega góð. Næg bíla-
stæði. Fullbúin eign í sérflokki. Verð 7,5 millj.
106558

Heimsendi 1 Kópavogi 
Nýkomið sérlega gott 14 hesta hús með haug-
húsi, samtals 180 fm. Sérgerði, hitatúba. enda-
bil. Laust strax. Myndir á mbl.is og hraunham-
ar.is

Arnarás 3ja herb. - Gbæ. 
Nýkomin í einkasölu á þessu frábæra stað
glæsileg 90 fermetra íbúð ásamt stæði í bíla-
geymslu vel staðsett í Ásahverfi í Garðabæ.
Eignin skiptist í forstofu, gang, hjónaherbergi,
vinnuherbergi, baðherbergi með þvottahúsi inn
af, eldhús, stofu, borðstofu og geymslu. Sér
inngangur, glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar
og gólfefni eru parket og flísar. Stórar suður
svalir.

Hrísmóar 2ja herb. Gbæ. 

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg ca. 70 fm.
íbúð á 2 hæð í litlu fjölbýli. S-svalir. Parket á
gólfum. Frábær staðsetning. Stutt í þjónustu og
fl. Hagst. lán. Verð 13,2 millj. 107820

Reykjavíkurvegur - Hf. sérh. 
Skemmtileg eign miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúð-
in er 147,4 fm þar af er geymsluskúr 24 fm.
Skipting eignar, 4-5 svefnherbergi, eldhús, 2
baðherbergi, stofa, hol, forstofa, svalir,
geymsluskúr, og sér þvottahús. Frábært útsýni.
Stutt í miðbæinn. Þetta er eign bíður upp á
mikla möguleika. Verð 17,9 millj. 108068

Álfholt - 4ra herb. - Hf.
Nýkomin í einkasölu mjög falleg 112 fm íbúð á
2.hæð í litlu fjölbýli. Tvennar svalir. Vandaðar
innréttingar. Sér þvottaherbergi. Frábært útsýni
yfir bæinn. Verð 16,5 millj. 107463

Hverfisgata - 2ja herb. - Hf. 
Vorum að fá í sölu þessa sérlega skemmtilegu
eign á Hverfisgötunni, íbúðin er 2ja herb. með
bílskúr. Íbúðin er 57 fm og bílskúrinn 22,2 fm.
skipting eignar: Stofa, eldhús, svefnherbergi,
bað, bílskúr og sameiginlegt þvottahús. Þetta er
sérlega falleg eign á þessum góða stað við mið-
bæ Hafnarfjarðar. Þessi íbúð var kynnt sérstak-
lega í þættinum innlit/útlit. Það er vert að skoða
þessa eign. Verð 13,9 millj. 67787

Sörlaskeið 21 - Hafnarfirði
Nýtt glæsilegt 12 hesta hús, endi. Afhending
strax. Fullbúið að utan með sérgerði. Nær tilbú-
ið undir tréverk að innan. Vel mokað hús. Hita-
veita. Frábær staðsetning. Hinsvegar er til sölu
nýtt 6 hesta hús miðjubil í sama húsi. Afhending
strax.

Berjavellir - 3ja herb. - Hf. 
Vorum að fá í sölu þessa skemmtilegu 3ja her-
bergja íbúð í nýlegri blokk á völlunum í Hafnar-
firði. Íbúðin er 78,1 fm og er á þriðju hæð. Skipt-
ing eignar: 2 svefnherbergi, stofa, baðherbergi,
þvottahús, bílskýli og geymslurými í kjallara. 
Góð gólfefni, parket og físar. Þetta er vönduð
eign á þessum vinsæla stað á Völlunum. Eign
sem vert er að skoða. Verð 16,5 millj. 108316

Lyngmóar 2ja herb - Garðabæ
Björt og fallaeg 2ja til 3ja herbergja 72 fm íbúð á 3ju (efstu) hæð í litlu fjölb. auk bílskúrs 17,5 fm sam-
tals 89,5 fm, góð eign á góðum stað sem vert er að skoða. Íbúðin er laus strax. verð. 14,9 millj
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Dofraberg - Hf. Nýkomin í einka-
sölu á þessum góða stað 69 fermetra íbúð á
annarri hæð í góðu vel staðsettu fjöbýli í Set-
bergslandi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu,
gang, baðherbergi, eldhús, stofu, tvö herbergi og
geymslu. Verð 11,5 millj. 106937

Norðurbraut - Hf. Nýkomin í sölu
62,7 fermetra íbúð á fyrstu hæð í fjögra íbúða
húsi í suðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í for-
stofu, eldhús, stofu, herbergi, gang, baðherbergi
og geymslur. Verð 9,2 millj. 107507

Hamraborg - Kóp. Nýkomin í
einkasölu skemmtileg 2ja herbergja íbúð með
bílskýli í hjarta Kópavogs, eignin skiptist í: Hol
með parketi, opið eldhús með nýju parketi, bað-
herbergi, nýuppgert svefnherbergi með skáp,
stofa með nýju parketi. Stæði í vaktaðri bíla-
geymslu fylgir. Sameiginlegt þvottaherb. með
tækjum. Góð sameign. Verð 11 millj. 107994

Góð staðsetning. Hagstætt verð og kjör. 82972

Nýkomið sérlega gott ca 800 fm atvinnuhús-
næði, sem skiptist þannig, 550 fm lagerpláss
með innkeyrsludyrum og ca 250 fm verslun-
ar/skrifstofupláss. Afhending n.k. áramót. Frá-
bær staðsetning og gott auglýsingagildi. 

Bæjarhraun - Hf.- til leigu/sölu 

Nýkomið sérlega gott 360 fm. atvinnuhúsnæði auk þess 60 fm. gott milliloft (kaffistofa ofl.). Í hús-
næðinu var áður trésmíðaverkstæði. Tvennar innkeyrsludyr, möguleiki á fleirum. Sérlóð. Verð 34
millj. 102858 

Vesturvör - Kóp. 

Ný komið í einkasöliu á þessum frábæra stað
innst í botlanga glæsilegt einbýli á einni hæð
ásamt millilofti og tvöföldum bílskúr samtals um
250 fermetrar. Húsið skiptist í samkvæmt teikn-
ingu í forstofu,gestasnyrtingu, þvottahús,geymsl-
ur, sjónvarpshol,baðherbergi, eldhús,stofu ,borð-
stofu,hjónaherbergi, þrjú svefnherbergi,millliloft
þar sem hægt er að útbúa tvö herbergi og tvö-
faldan bílskúr.Eignin afhendist fullbúin að utan en
fokhelt að innan eða lengra komið. Uplýsingar og
teikningar á skrifstofu Hraunhamars. 

Vorum að fá í sölu glæsilegt einbýli á einni
hæð með innbyggðum bílskúr á góðum stað á
Völlum í Hafnarfirði. Húsið er 179,8 fm og bíl-
skúrinn 54,8 fm, samtals 234,6 fm. Möguleiki á
fimm svefnherbergjum. Húsið skilast fullbúið
að utan (klætt með steni) og rúmlega fokhelt
að innan, þ.e. búið að einangra og plasta.
Þetta er skemmtilegt hús á jaðarrlóð. Verð 23,9

Furuvellir 42 - Hf. einb. 

Vorum að fá í sölu þetta skemmtilega hús, Hús-
ið er 212 fm auk 55,5 fm bílskúr, vel staðsett í
suðurhlíðum Hafnarfjarðar með mjög góðu út-
sýni yfir bæinn og til hafnarinnar. Húsið er mjög
vel skipulagt, á tveimur hæðum og gert er ráð
fyrir að hægt sé að hafa aukaíbúð á 1. hæð ef
þess er óskað. Húsið stendur fyrir ofan ber-
svæði og því engar byggingar beint fyrir neðan.
Húsið skilast fullbúið að utan og tilbúið til inn-
réttinga með grófjafnaðri lóð. Hægt er að fá það
afhent fyrr ef þess er óskað. 

Lindarhvammur 10 Hf. einb. 

Furuvellir 12 - Hf. einb. 

Höfum fengið í sölu einnar hæðar einbýlishús í
smíðum í hinu nýja Vallarhverfi Hafnarfjarðar.
Um er að ræða 216 fm. hús með innbyggðum
bílskúr. Gert er ráð fyrir 3 svefnherb. stofu og
samliggjandi stofu.
Möguleiki á auka íbúð. Húsið skilast fullbúið að
utan en fokhelt að innan. Verð 20 millj. 108197

Furuvellir 14 - Hf. - einb. 

Söluturn/Videóleiga - Frábært tækifæri
Söluturn, videóleiga, grill, spilakassar, ofl. Vorum að fá í einkasölu þennan glæsilega nýja sölu-
turn í glæsilegu húsnæði. Sérsmíðaðar innréttingar, vaxandi velta. Gott hverfi, skóli ofl. Sjón er
sögu ríkari. Verðtilboð

Söluturn - Áslandi Hf. 

Nýkomið í einkasölu, verslunar, skrifstofu- og þjónustuhúsnæði á tveimur hæðum, samtals ca 500
fm. Jarðhæð með verslunargluggum og tveimur innkeyrsludyrum baka til. Flísar á gólfum og góð
lýsing. Á efri hæð er gert ráð fyrir skrifstofu- og þjónusturýni (er í dag innréttað sem nokkur herbergi
og eldhús). Hæðin er nýlega innréttuð (ónotuð). Vandað parket á gólfum og nýjar hurðar.  Hentar vel
undir skrifstofur og margvíslega þjónustu.

Kaplahraun - Hf. 

Fífuvellir 5 - 11 raðhús - Hf. 

Nýkomin 4 glæsileg 210 fm. raðhús á tveimur
hæðum í byggingu. Húsin afhendast folkheld og
fullbúin að utan. Glæsileg hönnun. Frábær
staðsetning. Verð frá 19,2 millj. - 19,9 millj. 

Aðeins 4 íbúðir eftir. 
Ath.100% lánamöguleiki.
• Nýkomnar glæsilegar nýjar íbúðir í einkasölu.
• Um er að ræða 2-4ra herb íbúðir með sérinngangi 71 fm. - 110 fm.
• Íbúðirnar afhendast í jan/feb 2005 fullbúnar án gólfefna.
• Góð staðsetning í barnvænu hverfi.
• Vandaðar innréttingar og tæki. S-svalir og útsýni.
• Teikningar á Mbl.is
• Traustir verktakar
• Allar nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.

Daggarvellir 6B fjölb Hf 

Nýkomið í einkasölu glæsilegt atvinnuhús-
næði, skrifstofu/verslunarhúsnæði samtals
ca. 1000 fm á þessum vinsæla stað. Eignin er
fullinnréttuð á vandaðan máta. Eign í sérflokki.
Möguleiki á að selja eignina í þremur
einingum. Verðtilboð. 

Skútuvogur - Atvh til leigu/sölu 

Nýkomið í einkasölu mjög gott 105,9 fermetra
endabil ásamt ca 30 fermetra millilofti vel stað-
sett við Rauðhellu í Hafnarfirði. Góðar inn-
keyrsludyr 4 metrar. Góð lofthæð 6,50 í mæni,
góð lóð. Laust strax verð 9,0 millj. 87728

Rauðhella - Hf. 

Fjarðarbær við FH-torg þ.e. Bæjarhraun 2 í
Hafnarfirði 2 hæð til hægri. Glæsilegt skrifstofu
húsnæði til sölu í hornhúsi við Kaplakrika, sér-
leg gott bjart ca 168 fm rúmgóðar skrifstofur
með fjórum sér herbergjum, biðstofu, móttöku,
geymslu, snyrtingu, kaffistofu og svölum með
skemmtilegt vandað lyftuhús vel staðsett með
mikið auglýsingagildi og næg bílastæði. Laust
strax. Hentar vel sérfræðingum sem vilja
samnýta aðsöðu, uppl gefur Helgi á Hraun-
hamri s: 520-7500 eða Árni s:567-7521 

Fjarðabær v/FH-torg - Hf 

Óskum viðskiptavinum okkar og  landsmönnum öllum
gleðilegs árs og þökkum það sem var að líða!

Kaplahraun - Hf. 
Nýkomið gott 350 fm atvinnuhúsnæði m/innkeyrsludyrum (bakhús). Góð staðsetning. Leigu-

samningur getur fylgt. Hagstætt verð 19 millj. 60457 

Rauðhella - Hf - atvh 
Nýkomið sérl. gott ca 100 fm atvhúsnæði auk ca 35 fm millilofts. Góð lofthæð og innk.dyr. Sérl.

góð eign. Afhendt strax Verð 8,9 millj. 67512

Fornubúðir/við fiskmarkaðinn  
Nýkomið í einkasölu sérlega gott vandað nýlegt atvinnuhúsnæði 240 fm auk efri hæðar ca 140
fm. innkeyrsludyr, góð lofthæð, frábær staðsetning við fiskmarkaðinn og smábátahöfninna.
Verð. 26,8 millj. 

Hvaleyrarbraut - Hf.  
Nýkomið gott 187 fermetra atvinnuhúsnæði m/innkeyrsludyrum. Húsnæðið var innréttað fyrir
fiskvinnslu. Fullbúin eign. Góð staðsetning. Hagstætt verð og kjör. 82972



16 3. janúar 2005  MÁNUDAGUR

4RA TIL 7 HERB.

LAUGARNESVEGUR 105 REYKJAVÍK

Góð fjögurra herbergja endaíbúð á 3ju hæð

með fallegu útsýni yfir Esjuna. Rúmgott hjóna-

herbergi. Tvö barnaherbergi. Geymsla og sam-

eiginlegt þvottahús í kjallara. Stigagangur ný-

lega tekin í gegn. Stutt í skóla og útivistarsvæði

í Laugardalnum. Ásett verð: 15,7 millj.A
HERB.

3JA HERB

LAUGARNESVEGUR 105 REYKJAVÍK
Þriggja herbergja íbúð á annari hæð í fjöl-
býlishúsi við Laugarnesveg.
Stærð 79,8 fermetrar 
Ásett verð: 14,9 millj.

2JA HERB.

MÁNAGATA 105 REYKJAVÍK
53,6 fermetra tveggja herbergja íbúð í kjall-
ara. B.B.Mat. 5.679.000
Fasteignamat: 6.724.000
Ásett verð: 10,7 millj.

Sími  590 9500

Borgartún  20, 105  Reykjavík

Anna Sigurðardóttir lögg.  fasteignasali

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00-18.00,
FÖSTUDAGA 9.00-17.00 OG 
Á LAUGARDÖGUM 12.00-14.00 www.thingholt.is

Ertu að leita að íbúð á ákveðnu svæði? Þá bjóðum við hjá þingholt upp á frábæra þjónustu, við 
einfaldlega leitum fyrir þig á þeim stað sem að þú vilt vera í þeim húsum sem að þú vilt búa 
og allt þér að kostnaðarlausu. Með kveðju starfsfólk Þingholts.

Kaupendaþjónusta

VERÐMETUM EIGNIR VEGNA LÁNTÖKU

Gleðilegt nýtt ár!
Þökkum viðskiptin 

á liðnu ári

MIKIL SALA 
VILTU LÁTA META ÞÍNA EIGN?

Vegna mikilla breytinga undanfarið á
fasteignamarkaði hafa flestar eignir
hækkað mikið í verði á skömmum tíma.

Ef þú ert að hugsa um að selja, hafðu
þá samband við mig og ég met eignina
þína ásamt löggiltum fasteignasala.
FRÍTT og skuldbindingalaust.

Hringdu núna í síma 822 - 3702

MJÓDD

Gunnar Valsson

GSM: 822-3702, 

Sími 520-9550 

e-mail: gv@remax.is

Guðmundur Þórðarson 
löggiltur fasteignasali

200 KÓPAV. Góð tveggja herb. íbúð
Nýbýlavegur: Nýlegt hús í góðu ástandi.

Lýsing: Tveggja herbergja íbúð í nýlegu húsi með fimm íbúðum. Opið anddyri
með skápum. Eldhús með mahóní-innréttingu, góðum tækjum og rúmgóðum
borðkrók. Úr borðkrók er útgengi á suðursvalir og flísar á gólfum. Úr eldhúsi er
opið inn í stofu, á öllum gólfum fyrir utan eldhús og bað er eikarparkett. Baðher-
bergi er flísalagt með sturtu, þar er lagt fyrir þvottavél. Svefnherbergi er rúmgott
með góðum skápum.

Annað: Á jarðhæð er sameiginleg hjóla- og vagnageymsla ásamt lítilli þvottaað-
stöðu og séreignargeymslu með hillum. Sameign er öll mjög snyrtileg og húsið í
góðu ástandi. Í heild sinni mjög góð íbúð sem vert er að skoða.

Fermetrar: 55,1 fermetri.  Verð: 12,7 milljónir.  Fasteignasala: Lyngvík.

Jólatrén sem glöddu landsmenn
um jólin verða hirt við lóðamörk
á næstunni.

„Við byrjum yfirleitt að hirða upp
jólatré í borginni á þrettándanum
og höldum svo áfram í næstu
viku. Það eru starfsmenn hverfis-
bækistöðva borgarinnar sem sjá
um hreinsunina og fara tvo hringi
um hverfin. Eftir það tökum við
upp þau tré sem á vegi okkar
verða,“ segir Theodór Guðfinns-
son hjá Gatnamálastofu Reykja-
víkur spurður um jólatrjáahirð-
una sem fram undan er. Hann
segir fólk yfirleitt setja trén út
fyrir lóðamörk fyrir auglýsta

hreinsunardaga en þó séu undan-
tekningar á því. „Sumir gleyma
trjánum úti á svölum og henda
þeim niður um páska eða þegar
þeir þurfa að komast með góðu
móti að grillinu. Aðrir eru fljótir á
sér og henda trjánum með skraut-
inu og öllu saman, sérstaklega ef
þeir eru að taka til um helgi.“
Hann furðar sig á því að allir virð-
ist geta keypt jólatré og flutt þau
heim til sín en þegar komi að því
að henda þeim þá sé engin leið að
flytja þau í burtu þótt komið sé
langt fram yfir skiladag. 

Hjá áhaldahúsum Kópavogs,
Hafnarfjarðar og Seltjarnarness
mun hreinsun jólatrjáa utan lóða

hefjast á þrettándanum og verður
fram haldið út næstu viku og eftir
þörfum í framhaldinu. Hjálpar-
sveit skáta í Garðabæ sér um
hirðingu jólatrjáa þar og verður á
ferðinni á kvöldin um næstu helgi.
Hjá framkvæmdamiðstöð Akur-
eyrarbæjar eru jólatré tekin við
lóðamörk á tímabilinu 10. til 14.
janúar en sérstakir gámar fyrir
tré eru einnig dreifðir um bæinn. 

Þessi fallegu tré sem valin
voru af kostgæfni fyrir jólin fara
yfirleitt í kurl og verða notuð í
jarðgerð, ásamt öðrum lífrænum
úrgangi, eða í göngustíga í skóg-
arlundum en sum þeirra fuðra
upp á þrettándabrennum. 

Framkvæmdir við Sjálands-
skóla vekja áhuga meðal
skólafólks.
Framkvæmdir við Sjálandsskóla í
Garðabæ ganga vel eins og kem-
ur fram á vefnum gardabaer.is.
Það er fyrirtækið Fasteign ehf.
sem hefur umsjón með fram-
kvæmdum við skólann.

Hönnun Sjálandsskóla tekur

mið af því að í skólanum verði
áhersla á einstaklingsmiðað nám.
Þar innanhúss eru svokölluð
heimasvæði þar sem allt að sjötíu
börn geta verið samtímis en þeim
verður einnig hægt að skipta
niður í minni rými eftir þörf
hverju sinni.

Skólastjóri hefur tekið til
starfa við Sjálandsskóla og gert
er ráð fyrir að kennarastöður

verði auglýstar fljótlega á næsta
ári.

Hirðing jólatrjáa hefst í dag.

Skutla trénu út með skrautinu á

Svona mun Sjálandsskóli líta út að lok-
um.

Áhersla lögð á einstaklingsmiðað nám
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OPIÐ
mánudaga-fimmtudaga frá kl. 9-18,föstudaga frá kl. 9-16.

Svo er GSM-inn alltaf opinn

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593
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TRAÐARLAND - EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ. 
Um er að ræða mjög vel staðsett 167 fm.

einbýlishús á einni hæð neðst í Fossvogs-

dal. Húsinu fylgir 42 fm bílskúr, ásamt

stórri hellulagðri innkeyrslu með hitalögn.

Nýlega búið að skipta um dúk á þaki.

Möguleiki á stuttum afhendingartíma. All-

ar nánari upplýsingar veitir Steinar S.

Jónsson á Lyngvík fasteignasölu. V. 45 m. 

4RA HERB

FÍFUSEL - GÓÐ EIGN Falleg 4ra

herbergja 98,1 fm íbúð í húsi sem er ný mál-

að og viðgert með nýju gleri. Eldhús með

fallegri innréttingu. Björt stofa með suð-

vestur svölum. Svefnherbergi með skáp

með innbyggðu snyrtiborði. Tvö góð her-

bergi annað með skáp. Flísalagt baðher-

bergi með baðkari, sturtuklefa og glugga.

Gólefni eru dúkur og gegn heil eik. Innrétt-

ingar úr hnotu. Verð 15,3m. (2389)

4RA HERB

SKÓGARÁS - ÁRBÆR Vorum að

fá til sölumeðferðar 4-5 herbergja íbúð í Ár-

bænum. Íbúðin er 110 fm auk 10 fm sér-

geymslu. Góð endaíbúð á góðum

stað.(2428) Verð 20,9 m. 

3JA HERB.

KEFLAVÍK - LAUS Vorum að fá til

sölumeðferðar 3ja herbergja rísíbúð í mið-

bæ keflavíkur. Búið er að teikna og er sam-

þykki fyrir að setja heilan mænir frá austur

til vesturs og setja gafla í þakið. Íbúðin er

laus og er sýnd í samráði við sölumenn

Lyngvíkur S: 588-9490 (2423) Tilvalið fyrir

laghenta !!!  Verð 5,1 m. 

2JA HERB

RAUÐÁS - ÁRBÆR Vorum að fá til

sölu 2ja herbergja íbúð 51,5 fm íbúð á

neðstu hæð í góðu fjölbýli. Sameiginlegt

þvottahús er á hæðinni og sér 5 fm

geymsla. (2425) Verð 10,9 m. 

ATVINNUHÚSNÆÐI

MELABRAUT - LAUS - HAFNFJ.

Vorum að fá í sölu 86,4 fm iðnaðarhúsnæði

á jarðhæð með innkeyrsludyrum. Malbikað

plan, lofhæð 4,5 - 5,0 metrar. V 6,9 m (2386) 

ATVINNUHÚSNÆÐI

HÓLMASLÓÐ
Ca 90 fm atvinnuhúsnæði með 4 m. loft-

hæð og 3,40 m háum innkeyrsludyrum.

Húsnæðið er einn salur tilbúið til innrétt-

inga og býður upp á mikla möguleika. Að

utan er húsið klætt með álklæðningu.

(2434) 

NÝBYGGINGAR

TVÍBÝLISHÚS - HAFNAR-
FJÖRÐUR Stórglæsilegt hús í Lindar-

hvammi með 76 fm íbúð á neðri hæð og

stórum tvöföldum bílskúr. Efri hæðin er 137

fm. Húsið skilast fullbúið að utan og tilbúið

til innréttinga að innan. Eignin er í grónu

hverfi með útsýni yfir bæinn. Nánari uppl. á

skrifstofu Lyngvíkur. (2422)   

PARHÚS 

MIÐBÆR - PARHÚS Vorum að fá í

sölu vel staðsett 66,8 fm parhús á tveimur

hæðum auk ris sem er ekki innifalið í or-

angreindum fermetrum. Húsið sem þarfn-

ast viðgerða stendur á baklóð við Njáls-

götu. Allar nánari uppls. veitir Steinar á

Lyngvík. V. 9,8 m

EINBÝLISHÚS

LAUFBREKKA - KÓPAVOGUR
Einbýlishús 198 fm á tveimur hæðum í

grónu hverfi. Sólstofa með hita í gólfi og

gott útsýni. Frá borðstofu er gengið útá ver-

önd og er arinn í stofu. (2426) Verð 29,7 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR 2JA TIL 5 HERBERGJA ÍBÚÐIR...

...Í NÝJU HÚSI. TIL
AFHENDINGAR Í MAÍ
N.K FULLBÚNAR
MEÐ GÓLFEFNUM
OG STÆÐI Í BÍL-
GEYMSLU. (EKKI
MEÐ 2JA HER-
BERGJA). 

Verð. 2ja herbergja í lyftuhúsi 
13,9 m 75 fm
Verð. 3ja herbergja í lyftuhúsi 
18,5 m 97 fm
verð. 4ra herb. í lyftuhúsi 
21,2 m 112 fm
Verð. 4ra herbergja án lyftu 
22,1 m 116 fm
Verð. 5 herbergja á efstu hæð í lyftu-
húsi með 22 fm svölum 170 fm með
tveimur stæðum í bílgeymslu 
32,9 m

Dæmi um greiðslutilhögun.
2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi 71-75
fm án stæði í bílgeymslu 
Verð: 13.900.000 -

Greitt við kaupsamning. 800,000.-
90% lán frá íbúðalánasjóði
12,500,000.-
Við afhendingu eignar 400,000.-
Við afsal 1. mánuði eftir afh. 200,000.-
Samtals: kr. 13,900,000,

Dæmi um 3ja herbegja íbúð með
stæði í bílageymslu.
Verð frá kr.18.500.000.-

Greitt við kaupsamning 1.000.000.- 
90% lán frá íbúðarlánasjóði
16.600.000.-
Greitt við afhendingu 500.000.-
Greitt við afsal 1. mán eftir 
afhendingu 400.000.-
Samtals kr. 18.500.000.-

Dæmi um verð á 4ra herbergja íbúð
með stæði í bílageymslu.
Verð frá 21.200.000.-

Greitt við kaupsamning 1.000.000.-
90% lán með 4,15% vöxtum
19.000.000.-
Greitt við afhendingu 800.000.-
Greitt viðvafsal 1. mán eftir 
afhendingu 400.000.-
samtals kr. 21.200.000.-

JÓRSALIR - EINBÝLISHÚS 
Til sölu mjög fallegt og vel staðsett 192

fm einbýlishús ásamt 39 fm bílskúr,

samtals 230 fm. Húsið er steinað að

utan, stendur innst í botlanga og er gott

útsýni frá turni. Þrjú svefnherbergi á að-

alhæð og tvö í turni Stór afgirt suður

verönd. V. 39,8 m. (1682)

ÞÓRODDARKOT-ÁLFTANESI SVEITARSÆLA Í BYGGÐ. 
Í einkasölu 200,7 fm einbýlishús og þar af
52 fm innbyggður bílskúr. Í húsinu eru fjög-
ur góð svefnherbergi, tvær stofur með glug-
ga á þrjá vegu og hátt til lofts. Glæsilegt
baðherbergi með hornbaðkari og sturtu-
klefa. Glæsilegt eldhús með nýlegri innrétt-
ingu eldavélaeyju og borðkrók og búr inn af
því. Gengið er í út í garð frá þvottahúsi og í
bílskúr. Bílskúrinn er með sjálfvirkum hurð-
aropnara, rafmagni, hita og vatni. (2431)

GLEÐILEGT ÁR. ÞÖKKUM VIÐSKIPTIN Á LIÐNU ÁRI!

BRYGGJUHVERFI - RAÐHÚS 
Toppeign sem er vel staðsett, 204 fm rað-

hús ásamt innbyggðum tvöföldum bílskúr.

Á jarðhæð er stórt herb.með sér snyrt-

ingu. Húsið stendur við sjávarkambinn við

Básbryggju með fallegu útsýni út á sund-

in. V. 33,9 m. 



SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
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AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15 smaar@frettabladid.is / visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
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Gleðileg Jól. Með von um að Þú gerir
góð kaup hjá okkur á næsta ári.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Dogde Ram 2500 4x4 5,9 L. árg 08/’00,
ek. 98 þús. 4 d. Ssk., 6 manna, ný dekk,
klædd skúffa. Álfelgur, litað gler. Verð
1.990 þús. S. 896 9616.

Honda Civic station árg. ‘99. Ekinn 63
þús. Beinskiptur. Einn eigandi. Verð
áður 950 þús tilboð 750 þús. Uppl. í s.
896 9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Draumabíllinn
Þessi gullfallegi Toyota 4Runner ‘91 árg,
er nú til sölu. Bíllinn er í frábæru ástan-
di, ekinn 163 þ. km. Hann býðst fyrir litl-
ar 350.000 kr. íslenskar staðgreitt. Uppl.
í s. 821 7553.

Ford F 250 Diesel Lariat árg. 2002 ekinn
100 þús. km. Góður bíll á góðu verði. S.
898 2811.

Ford Exp. Sport Track árg. 02. 4x4 33”
dekk. Einn með öllu. Verð 2.950 þ kr. S.
893-0802. Nánari uppl. myndir á for-
dexp.tk

Til sölu VW Transporter árg. 2001, ekinn
79 þús. km. Vel með farinn. Verð 1.090
þús. Uppl. 893-6314.

Til sölu vel með farin Toyota Corolla To-
uring 1800 4wd árgerð ‘99. Ekinn
110.000 km. sumar og vetrardekk, upp-
hækkaður. Ásett verð 870.000. Fæst á
800.000. Uppl. í S 894 6011 & 462
4224 Kristján.

Daihatsu Terrios ‘00. Ekinn 86 þús., ssk.,
ný negld vetrardekk, sumardekk fylgja
með. Frúarbíll. Uppl. í s. 864 3545.

Suzuki Vitara 1,6 árg. ‘00. Ek. 66 þ. “35
breyttur. Tilb. 970 þ. S. 822 2188.

Til sölu Volvo 850 GLE ‘94. Ekinn 144.,
ssk., leður, rafm. í rúðum, krókur, spoil-
er, kastarar í fram stuðara og aksturs-
tölva. Verð 650.000. Á sama stað 4
stálfelgur undir Volvo V40 og 4 hjól-
koppar á Benz 15”. S. 554 2768 & 861
6034.

Renault Mégane 99’ ek. 63.000. ásett
740 þús. Tilboð óskast. 6602695

Ath. 300 þ. afsláttur - nú aðeins 1.990
þ. Dodge Dakota 2000 QuadCab 4x4
4.7L V8 til sölu. Uppl. í s. 822 1824 eða
www.tauga.net

Toyota Avensis 2003, ssk., ekinn
43.000, sumar- og vetrardekk á felgum.
Uppl. í síma 692 0220.

Til sölu VW Transporter Combi, árg.
2004 (Jan), diesel, 9 manna, ek. 92
þús. Verð 2,5 miljónir. Uppl. í s. 898
2200.

Óska eftir bíl á verðbilinu 10-30.000.
Upplýsingar í síma 847 0408.

KE Málmsmíði. Hamarshöfði 5, Sími
587 0626 GSM 696 3522. Email
ke@ke.is

Jeep Cherokee Grand Lar. Ssk. 2004,
e.6þús.m. 4000cc, verð 3900þús Uppl
821-2551

GMC 1500 árgerð ‘96. Ásett verð
1490.000, tilboð 1150.000 kr. S. 860
9685.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Óska eftir plastbát, ekki stærri en 18ft
helst með vagni S:6166646 Eiríkur

Til sölu 4 gata 16 tommar felgum med
lowprofile dekk selt å 60þús Uppl.
8485580 “Reynir”

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659.
Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Subaru, Nissan, MMC, Toyota, Ford,
Hundai, Suzuki, Daihatsu, Opel, VW,
Kia, Peugeot, Honda. S. 555 3560.
Sendum á flutning.

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laug-
ard. 10-15.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Nýtt!!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen, á mikið af varahlut-
um. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200
& 694 9117.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Á mikið í Opel, Toy Celica ‘00, Suzuki
Vitara ‘89-’00. VW golf ‘94 -’98 ofl.
Kaupi bíla. S. 483 1919 & 845 2996.

Alternatorar-startarar
Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf., Helluhr. 4, s. 555 4900.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Sófasett, stólar, tölvuborð, bast-
borð+stóll, símabekkur og ísskápur.
Upplýsingar í síma 897 8817.

2 rúm 3ja ára br. 90x200. Eggjabakka
dýnur fylgja. Selst á 15 þ. saman. S. 692
1884.

Gæf dverg-kanína fæst gefins, brún
og hvít, 3ja ára. Uppl. í s. 588 8096 &
690 3545.

Óska eftir gefins ísskáp og eldhúsborði,
getur sótt. Uppl. í s. 867 6082.

Óska eftir að kaupa PC fartölvu og not-
aða þvottavél. Uppl. í s. 821 6215.

Starfsmaður óskast í hljóðfæraverslun í
afl./hlutast., ekki yngri en 25 (spila á
gítar). Umsóknir + meðm. sendist FBL
merkt “Gítar”

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Borgartúni
29, s. 552 7095.

Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Vönduð vinna. Uppl. í s. 899 8894.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæðsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, S:557 2321.

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öx-

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-
föstudaga. Betri vara, betra

verð. Sími 567 6020. 
Bíldshöfði 18

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

Bátar

Vinnuvélar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

» FRÁBÆR SJÓNVARPSDAGSKRÁ ALLA DAGA FÖ
ST
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- mest lesna blað landsins

Á FIMMTUDÖGUM
�Hjálpar þér að gera góð kaup
�Auglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is



STEINULL
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

www.rum.is frábær opnunartilboð, Am-
erísk rúm frá 29.900 kr. Snorrabraut 56,
s. 551 5200.

Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutninga-
þrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyr-
irtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Þrif á stigagöngum upp að fjórðu hæð.
Við hjá Jökli erum vanir ræstingum. Til-
boðið inniheldur þrif á : Gleri, veggjum,
göngum, stigum, gólfum, hurðum.
teppum, flísum og lyftu. Þá myndum
við viðhalda þrifum einu sinni í viku. Til-
boðið er 9.639 á mán án vsk. Hafðu
samband í s. 696 3010. Jökull.

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Almenn Smíði
Almenn smíði og fínsmiði. Getum bætt
við okkur verkefnum. Ingi Smiður. S.
698 2846.

Annast bókhald, uppgjör, laun og af-
stemmingar. Vönduð vinna, uppl. í s.
898 9337.

Reikningshald, skattskil, fjármálaþj.,
stofnun félaga. SMCO- S. 861 8349.

Bókhald-Vsk. & launauppgjör- Ársupp-
gjör-Skattframtöl-Ódýr og góð þjón-
usta. Sími 6930855.

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898 2801.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð á flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

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

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Stífluþjónusta

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing fyrir 
heimili, húsfélög. S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

- Bókhald/Ársreikningar - Skatt-
framtöl fyrir lögaðila/einstaklinga -

Stofnun félaga - Vsk.uppgjör -
Launaútreikning ofl.

Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfells-

bæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Bókhald

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím.

Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum
efnin eftir óskum viðskiptavina.

Flytjum
efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari

Fínpússning sf
Íshellu 2, Hafnarfirði

sími: 553 2500 - 898 3995.

Húsaviðhald

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með fleyg
og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta
og útvegum holtagrjót og allt fyll-

ingarefni, jöfnum lóðir, gröfum
grunna. Einnig endurnnýjun á

drenn og klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Verslun
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Sími: 510 4900 • Skógarhlíð 10 105 Reykjavík 
www.bilasalaislands.is

2005 GRANDINN
ER KOMINN Í HÚS
Velkomin í sýningarsal okkar 

í Skógarhlíð 10

Bílar eru til afhendingar strax.

2005 Jeep Grand Cherokee Hemi 
5.7l 330 hö. 5 gíra Multispeed, sjálfsskipting. 
K-Pakki. 17" álfelgur, leður, sóllúga, regnskynjari,
rafdr. pedalar, ESP stöðuleikakerfi/rásvörn, drátt-
arvörn, 6 diska magasín, MP3, dráttarkrók.

2005 Jeep Grand Cherokee Hemi 5.7l 330
hö. 5 gíra Multispeed sjálfsskipting. K-Pakki. 17"
álfelgur, leður, sóllúga, bakkskynjari, regnskynjari,
rafdr. pedalar, ESP stöðuleikakerfi/rásvörn, drátt-
arvörn, 6 diska magasín, MP3, dráttarkrók.

2005 Jeep Grand Cherokee Laredo
3.7l V6 210 hö. Steptronic sjálfsskipting. 17" álfelg-
ur, rafdr. sæti, ESP stöðuleikakerfi/rásvörn, dráttar-
vörn.

2005 Jeep Grand Cherokee Hemi 5.7l
330 hö. 5 gíra Multispeed sjálfsskipting. K-Pakki. 17"
álfelgur, leður, sóllúga, regnskynjari, rafdr. pedalar,
ESP stöðuleikakerfi/rásvörn, dráttarvörn, 6 diska
magasín, MP3, dráttarkrók.

2 ára 
ábyrgð

2005 Jeep Grand Cherokee Hemi
5.7l 330 hö. 5 gíra Multispeed sjálfsskipting. 
K-Pakki. 17" álfelgur, leður, sóllúga, bakkskynjarar,
regnskynjari, rafdr. pedalar, ESP stöðuleika-
kerfi/rásvörn, dráttarvörn, 6 diska magasín, MP3,
dráttarkrók.

�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Ódýrar tölvuviðgerðir!
Komum í heimahús. Altölvur. S. 897
8008 & 897 8009. altolvur.is

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Sími 616
9153. Milli kl 8-23 alla daga vikunnar.

Er vírus í tölvunni eða er hún biluð?
Mæti á staðinn. Þekking og reynsla.
T&G S. 696 3436.

Geri við tölvur í heimahúsum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
ATH Opið allan sólahringinn og yfir há-
tíðarnar. Sími 693 9221. www.tolvu-
vaktin.is

Slim in harmony gjafabréf.
Eykur orku örvar brennslu. Greifynjan
snyrtistofa sími 587-9310. Opið á
kvöldin í desember.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í S. 554 5266 & 695 4303.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Flísalagnir. Múrari, tek að mér flísalagn-
ir, vélslípun, múrverk. Sími 8919193
Geymið auglýsinguna.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýj-
un og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S
663 7789.

Tek að mér alla almenna trésmíða-
vinnu, flísalagnir o.fl. Vönduð vinna.
Sími 869 1698.

Það er óþarfi að hýrast í kuldanum yfir
jólin! Hringdu Steina pípara. Gleðileg
Jól. S. 699 0100 & 567 9929.

Allskonar Flutningar. Er með meðalstór-
an sendibíl. 9 rúmmetrar. Flyt hvað sem
er. Fagmennska og öryggi í fyrirrúmi.
Geri föst verðtilboð sé þess óskað.
Uppl. í síma 891 7585.

Þarfnast eithvað lagfæringar á þínu
heimili, þarftu aðstöð við eithvað? Einn
handlaginn tekur að sér minni verk.
Sími 8993870.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dag-batnandi.topdiet.is S. 557
5446 og 891 8902 Ásta

Frábær líðan.. Alveg síðan.. HERBALIFE
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Viltu léttast núna? Fríar prufur.
www.heilsuval.topdiet.is Rannveig s.
862 5920.

SHAPE WORKS er sérsniðið prógram
fyrir þig. FRÁBÆR árangur. www.heilsu-
verslun.is

ShapeWorks- Lífstíll til kjörþyngdar.
Fanney Úlfljótsd. www.fanney.topdiet.is
- S. 698 7204.

ÁRAMÓTAHEIT? ShapeWorks kemur
sterkt inn. Jonna:5620935-8960935.
heilsufrettir.is/jonna

Fit - Pilates
Nýju Fit - Pilates námskeiðin með stóru
Fit-Boltunum hafa slegið í gegn. Alhliða
styrktaræfingar sem þjálfa djúpvöðva
líkamans og gefa flatan kvið. Bókun
hafin á 8 vikna námskeiðin sem hefjast
í byrjun janúar 2005. Fyrir byrjendur og
lengra komna. Uppl. í s. 896 2300 og á
www.einka.is

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Ég;-12 kg/ 8 vikur. Þú;??? Allt er hægt
með Herbalife!! Sigurborg, s. 865 8607.

Nýlegt og lítið notað stratatæki til sölu.
Uppl. í síma 698 5206.

Dulspekinámskeið - www.tarot.is Tarot-
námskeið-Talnaspekinámskeið. Fjar-
námi/bréfaskóli. Uppl. á vef og í s. 553
5381.

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Sófalist
Fallegar yfirbreiðslur yfir sófa og stóla.
Opnunartími, mánudaga til fimmtu-
daga 15-18:30. www.sofalist.is Síðu-
múli 20 2. hæð s. 553 0444.

Betri heilsa og frábær líðan. Herbalife.
Ásdís, 845 2028.

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Iðnaður

Spádómar

Snyrting

Tölvuviðgerðir - Vírus-
hreinsanir - Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

TölvurSími 567 1800
Finndu rétta bílinn • www.bilamarkadurinn.is

GLEÐILEGT 
NÝTT ÁR!

ÞÖKKUM
VIÐSKIPTIN

Á LIÐNU ÁRI

Finndu rétta bílinn
www.bilamarkadurinn.is

Vw Caddy 1997, ekinn 137 þús. VSK Bíll. Verð
420 þús. Tilboð 320 þús.

Honda Civic 1,4 Si, árgerð 12/'96, ek. 123
þús. Blár, ABS, fjarstýrðar samlæsingar, CD.

Rafmagn í rúðum og speglum. Verð 590 þús.

Dodge Stratus 2,4, 06/04 ek:4 þús. Grár.Topp-
lúga,16“krómfelgur,Hraðastillir,Loftkæl-

ing,ABS,AIR BAG ofl.ofl.ofl. Flottur bíll.Nánast
nýr, Áhvílandi:1560 þ. Verð: 2790 þ.

Renault Laguna RT 1996, ekinn 185 þús. km,
sumardekk á álfelgum og vetrardekk á felg-
um, mikið yfirfarinn bíll. Verð 320 þús. Lán
273 þús. Vaxtalaust lán. Fæst fyrir yfirtöku á

láni + sölulaun.

Toyota Hilux 2,4 DID SR-5, árg. 10/04, ek. 2
þ. Vínrauður, samlæsingar, CD, ABS, 31“
dekk á álfelgum. Nýr Hilux. Verð 2550 þ.

Áhvílandi 1950 þ.

Chervolet suberban 6,5 Dísel, ek. 179 þ. míl-
ur, árg. 1996. Rauður. dráttarkúla, filmur,
húddhlíf, hiti í sætum,álfelgur, 8 manna. 

Gott eintak. Verð 1550 þ.

Toyota Hi-lux D.Cab 2.4 1993. Ekinn 230
þús. beinskiptur, 35“ breyttur, álfegur,
kastaragrind, pallhús. Verð 790 þús.

Tilboð 490 þús.

Ford Taurus V6 2000. Ekinn 117 þús km,
álfelgur rafmagn í sætum, rúðum og spegl-

um. Fallegur bíll. Verð: 1590 þús.

Nissan Micra GX 1999. Ekinn 69 þús.
Beinskiptur. Góður og sparneytinn bíll.

Verð: 540 þús. Tilboð 490 þús.

Jeep Grand Cherokke Limited 11/00,
ek150þ Svartur.Leður,Topplúga, Álfegur, CD
magasín, digital miðstöð, fjartýrðar samlæs-

ingar, ofl.ofl.ofl. Flottur bíll.
Verð: 2350 þ. áhvílandi: 1800 þ.

Jeep Grand Cherokke laredo, árg. 1995, ek.
140 þ. Grænn húddhlíf, rafm. í rúðum, spegl-

um, fjarstýrðar samlæsingar. Verð 990 þ.

Plymouth Voyager 1999. Ekinn 113 þús
km, álfelgur, geislaspilari. Glæsilegur bíll

Verð: 1450 þús.

Toyota Land Cruiser 90 VX (NEW) Ekinn 0...
2004 model. Alveg nýr bíll með öllu, Til af-

hendingar STRAX. Tems fjöðrunarkerfi, nýja 5
þrepa skiptingin. Verð 5690 þús.

Jeep Grand Cherokee Limited 1999. Ekinn
155 þús, infinity gold hljóðkerfi, leður,

minni í sætum ofl ofl ofl. Verð 2450 þús.
Jólatilboð 1890 þús.

Jeep Grand Cherokke Overland, 05/04
er:11 þ. silfurgrár.tvílitt leður,lúga stig-

bretti,krómfelgur,Krómgrind að framann
kastarar. Virkilega huggulegur bíll. Verð

4590 þ.

Chrysler Town&country, árg. 2002, ek. 64
þús. Blár., sjálfsk., leður, rafm. í rúðum,

speglum,sætum hliðarhurðir eru með raf-
magnsopnun, litað gler að aftan, sjón-

varp.,DVD. Virkilega vel útbúinn og flottur
bíll. Verð 3190 þ.

Mitsubishi Carisma GLX, árg. 06/97, ek. 178
þ. Silfurgrár, ABS, CD ,Air bag, rafmagn í

rúðum,speglum.samlæsingar. Mikið gegn-
tekinn, Verð 570 þ. Tilboð 390 þ.

Suzuki Vitara 1999, ekinn 110 þús. Bein-
skiptur. Sumar og vetrardekk, aðeins einn
eigandi, vel með farinn bíll Verð 950 þús.

Tilboð 850 þús.

Honda Civic 1,6 VTi, árg. 11/'99, ek 96 þ.
Gulur, topplúga, spoiler. Aðeins einn eig-
andi(fæddur 55). Gott viðhald. Bíll í mjög

góðu ásikomulagi. Verð 890 þ.

Toyota Landcrusier 90 VX, árg. 11/'97, ek. 114
þ. Blár, leður, lúga, álfelgur, húddhlíf, kastarar,

fjarstýrðar samlæsingar, „Bankastjórabíll“
Verð 2390 þ. Áhvílandi 945 þ.

TIL SÖLU/ÞJÓNUSTA

- mest lesna blað landsins

Á LAUGARDÖGUM
�Hin hliðin á bílum
�Stærsti bílamarkaður landsins
�Auglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Matreiðslumaður
Framtíðarstarf á Nordica hoteli
Óskum eftir að ráða góðann matreiðslumann í
metnaðarfullt starf við veislueldhús hótelsins. 
Leitað er eftir ábyrgum, samstarfsfúsum og dugleg-
um aðila. Hæfniskröfur við matreiðslu veislurétta
gerðar til viðkomandi.
Unnið er samkvæmt hefðbundinni vaktavinnu mat-
reiðslumanna. 

Framtíðarstarf við morgunverðarhlaðborð á Nordica
hoteli

Óskum eftir að ráða jákvæðan, samstarfsfúsan og
duglegan starfsmann í metnaðarfullt starf við dag-
lega uppsetningu á morgunverðarhlaðborði innan
eldhús hótelsins. 
Unnið er 15 daga í mánuði á vöktum frá kl. 04:00-
11:00 
Starfsreynsla á matvælasviði æskileg og/eða
menntun úr matsveinanámi

Í starfinu felst meðal annars :

• Framsettning og umsjón á allri matvöru
• Bakstur
• Eldamennska
• Almenn Þrif og frágangur
• Hitastigseftirlit 
• Skráning við gámes kerfi

Störfin eru laus nú þegar og er óskað eftir umsókn-
um á tölvupósti til yfirmatreiðslumanns 
(hakon@icehotel.is )

Nánari upplýsingar í síma 444 5054 / 840 0111

Störf á ferðaskrifstofu
Iceland Excursions Allrahanda óskar
eftir að ráða í eftirtalin störf:

Markaðsfulltrúi
Símsvörun og móttaka
Starfsmaður í bókhald

Iceland Excursions Allrahanda er alhliða ferðaþjónustufyrir-
tæki og ferðaskrifstofa í örum vexti. Fyrirtækið kappkostar
að veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á
Íslandi. 
Við leitum að drífandi einstaklingum sem vilja verða hluti
af skemmtilegum hóp í góðu starfsumhverfi. Um framtíð-
arstörf er að ræða.

Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg.

Umsóknum skal skila fyrir 10. janúar á skrifstofu Iceland
Excursions Allrahanda að Höfðatúni 12, 105 Reykjavík eða
á tölvupóstfangið: atvinna@iea.is. 
Einnig er hægt að fylla út umsókn á heimsíðu okkar:
www.icelandexcursions.is

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trún-
aðarmál.

Nánari upplýsingar gefa Þórir Garðarsson í s. 540 1304 og
Heiðar Eiríksson í s. 540 1306.

Í Hafnarfirði búa um 22 þúsund manns. Bærinn stendur í fallegu
umhverfi hrauns og kletta. Hafnarfjörður hefur þá bæjarsál sem
einkennir búsetu við sjó og státar um leið af hagkvæmni stærðar-
innar og staðsetningar í jaðri höfuðborgarsvæðisins. Það er gott að
búa og starfa í Hafnarfirði.

Nýr skóli á Völlum
Skólastjóri grunnskóla

Staða skólastjóra við nýjan grunnskóla á 

Völlum í Hafnarfirði er laus til umsóknar. 

Þar er í hönnun þriggja hliðastæðna grunnskóli og leik-

skóli í sama húsnæði. Nýr skólastjóri tekur þátt í að

móta umgjörð skólastarfsins og stefnu skólans í samráði

við fræðsluyfirvöld og aðra hagsmunaaðila.

Ráðið verður í 50 % stöðu skólastjóra grunnskólans frá

1. febrúar 2005 ( eða eftir samkomulagi) og fulla stöðu

frá 1. ágúst 2005 eða eftir nánara samkomulagi. 

Starfsemi grunnskólans hefst haustið 2005 en leikskól-

inn tekur til starfa haustið 2006.

Meginhlutverk skólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á

daglegri starfsemi og rekstri skólans en einnig að veita

skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar.

Umsækjandi þarf að hafa til að bera eftirfarandi

þætti:

• Kennaramenntun

• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- eða 

kennslufræði og reynslu af stjórnun.

• Lipurð í mannlegum samskiptum

• Metnað og áhuga fyrir nýjungum

Grunnskólinn verður byggður fyrir allt að 700 - 750 börn 

Í Hafnarfirði eru íbúar tæplega 22.000 og í bænum eru

7 grunnskólar og 14 leikskólar og er þjónustusamningur

við einn til viðbótar.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar er þjónustustofnun í þágu

menntunar í bæjarfélaginu og þar starfa sérhæfðir starfs-

menn sem veita faglega ráðgjöf og þjónustu sem hæfir

hverju sinni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Baldursson,

fræðslustjóri í síma 5855800, netfang magnusb@hafnar-

fjordur.is en fræðslustjóri er næsti yfirmaður skólastjóra.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launa-

nefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsókn þarf að innihalda yfirlit um menntun og reynslu

ásamt ítarlegri greinargerð um fyrirhugaðar áherslur í

skólastarfi.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar

jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Umsókn skal skilað á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar,

Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður, eigi síðar en 10.

janúar 2005.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Snjall forritari óskast
Hugbúnaðarfyrirtæki óskar eftir reyndum 

forritara í spennandi verkefni.

Reynsla á eftirfarandi sviðum er nauðsynleg:

SQL/Oracle, ASP, .NET, SOAP og xml. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður, geta unnið sjálfstætt 

og hafið störf sem fyrst. Góð laun eru í boði fyrir réttan mann.

Umsóknir og ferilsskrár sendist hgg@hgg.is fyrir 07.01.2005�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Sýslumaðurinn á Húsavík 

UPPBOÐ 
Uppboð munu byrja á skrifstofu embættisins
að Útgarði 1, Húsavík, sem hér segir á eftirfar-
andi eignum: 

Aðalbraut 2, Raufarhöfn, þingl. eig. Raufarhafnar-
hreppur, gerðarbeiðandi Byggðastofnun, mánu-
daginn 10. janúar 2005 kl. 10:00. 

Aðalbraut 57, Raufarhöfn, þingl. eig. Angela Ragn-
arsdóttir, gerðarbeiðandi Sparisjóður Hafnarfjarð-
ar, mánudaginn 10. janúar 2005 kl. 10:00. 

Bakkavegur 2, Þórshöfn, þingl. eig. Eva Kristjáns-
dóttir, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður, mánudag-
inn 10. janúar 2005 kl. 10:00. 

Brúnagerði 1, neðri hæð, Húsavík, ásamt vélum
og tækjum, þingl. eig. Meindýravarnir Íslands ehf,
gerðarbeiðandi Íslandsbanki hf, mánudaginn 10.
janúar 2005 kl. 10:00. 

Hesthús í Traðargerði, Húsavík, fastanr. 215-3552,
þingl. eig. Björn Sigtryggsson, gerðarbeiðandi Að-
alsteinn Skarphéðinsson, mánudaginn 10. janúar
2005 kl. 10:00. 

Sumarhús og lóð Hlíðarenda, Þingeyjarsveit, fas-
tanr. 216-2464, þingl. eig. Gunnar Halldór Gísla-
son, gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á Akureyri,
mánudaginn 10. janúar 2005 kl. 10:00. 

Þórey ÞH-303, skipaskrárnúmer 6664, þingl. eig.
Stefán Þóroddsson, gerðarbeiðandi Byggðastofn-
un, mánudaginn 10. janúar 2005 kl. 10:00. 

Sýslumaðurinn á Húsavík, 
30. desember 2004.

Þ J Ó Ð H Á T Í Ð A R S J Ó Ð U R
auglýsir eftir umsóknum

um styrki úr sjóðnum á árinu 2005.

Samkvæmt skipulagsskrá sjóðsins nr. 361 30. september

1977, sbr. auglýsingu nr. 673 frá 12. september 2000 um

staðfestingu á breytingu á skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðar-

sjóð, er tilgangur sjóðsins „að veita styrki til stofnana og

annarra aðila, er hafa það verkefni að vinna að varðveislu

og vernd þeirra verðmæta lands og menningar, 

sem núverandi kynslóð hefur tekið í arf.“

Við það skal miðað, að styrkir úr sjóðnum verði viðbótar-

framlög til þeirra verkefna, sem styrkt eru, en verði ekki til

þess að lækka önnur opinber framlög til þeirra eða draga

úr stuðningi annarra við þau.

Stefnt er að úthlutun á fyrri hluta komandi árs.

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2005.

Eldri umsóknir ber að endurnýja.

Nálgast má umsóknareyðublöð á veffanginu

www.sedlabanki.is.

Nánari upplýsingar gefur ritari sjóðsstjórnar,

Sigfús Gauti Þórðarson, í síma 5699600.

Reykjavík, 29. desember 2004.

ÞJÓÐHÁTÍÐARSJÓÐUR

Íbúð til leigu
2 herb. íbúð til leigu með húsgögnum og húsbún-
aði. Um langtímaleigu getur verið að ræða.
Íbúðin er í nýlegu fjölbýlishúsi, skammt frá Kennara-
háskólanum og Hlemmi. Íbúðin er á fyrstu hæð með
sér hellulagðri verönd og á baðherbergi eru þvottavél
og þurrkari. Aðeins reglusamir aðilar koma til greina.
Íbúðin er laus 15.01.05.
Tilboð ásamt nafni og kennitölu sendist fyrir 10.01.05
á netfangið evlaliak@isl.is

UPPBOÐ

Kvöldskóli BHS vor 2005
Innritun í málmiðndeild kvöldskóla Borgarholtskóla verður eftirfarandi daga:

miðvikudag 5. janúar kl. 17 - 19
fimmtudag 6. janúar kl. 17 - 19
föstudag 7. janúar kl. 17 - 19
laugardag 8. janúar kl. 11 - 14

Eftirtaldir áfangar verða í boði fyrir almennt bóknám og allar málmiðngreinar. Tilvalið fyrir þá sem eru að fara í sveinspróf 
í málmiðngreinum. Einnig eru kenndar allar suðugreinar,ss. MIG/MAG, TIG, logsuða og rafsuða. Þá er í boði allir áfangar í rennismíði,

handa og plötuvinnu,ásamt aflvélavirkjun og áfangar fyrir pípulagnir og fl.

Kennsla hefst mánudaginn 10. janúar
Ath: Áfangar geta fallið niður ef ekki næst nægur fjöldi í hópa.

Innritunargjald er kr. 14000. Verð á bóklega einingu er kr. 1250 og verklega einingu kr. 2500.
Sími: 535-1716 í málmdeild • Heimasíða: www.bhs.is

Fjölbrautaskólinn 
í Breiðholti 

Upphaf vorannar

Þriðjudagur 4. janúar:
Kennarafundur kl. 9:00

Miðvikudagur 5. janúar:
Töfluafhending kl. 9:00 – 13:00

Innritun í kvöldskóla kl. 17:00 – 19:00

Fimmtudagur 6. janúar:
Innritun í kvöldskóla kl. 17:00 – 19:00

Mánudagur 10. janúar:
Kennsla hefst í dagskóla skv. stundaskrám.

Miðvikudagur 12. janúar:
Kennsla hefst í kvöldskóla skv. stundaskrám.

Skólameistari.

WWW.fb.is

Til nemenda Borgarholtsskóla
Upphaf skólastarfs í janúar 2005 

verður sem hér segir:

DAGSKÓLI:
Þriðjudagur 4. janúar: Nemendur sæki stundaskrár kl. 11:00-13:00.

Fimmtudagur 6. janúar: Kennnsla hefst hjá bílgreinanemendum í 
lotukerfi skv. stundaskrá

Föstudagur 7. janúar: Kennsla annarra nemenda hefst skv. stunda-
skrá.

SÍÐDEGISNÁM / KVÖLDSKÓLI

Kennsla hefst mánudaginn 10. janúar

Nemendur í síðdegisnámi ( aðstoðarfólk í leik- og 
grunnskólum og félagsliðabrú) sæki stundatöflur 

fimmtudaginn 6. janúar kl. 14-15

Innritun í kvöldskóla er auglýst sérstaklega.

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu 5351700 
og á heimasíðu skólans www.bhs.is 

Skólameistari

Öldungadeild MH

Nýtt stokkakerfi
Færri ferðir - Meira val

Staðarinnritun og ráðgjöf:
fimmtudag og föstudag 6. - 7. jan kl. 15 - 19

laugardag 8. jan kl. 10 - 14 

Símainnritun:
6. - 7. jan kl. 9 - 13 

Einnig eru unnt að innrita sig á vefnum

www.mh.is

69%Vi› segjum fréttir

Flestir velja Fréttablaðið!
Fréttablaðið er sá miðill sem flestir Íslendingar velja

sem sinn á hverjum degi*
Vertu séður, auglýstu þar sem viðskiptavinur þinn er.

* GALLUP NÓV. 2004

ÞRIÐJUDAGUR

FIMMTUDAGUR

- auglýsingasími 550 5000 -

- um ýmislegt o.fl. á hverjum degi -



Lofthreinsitæki
Nýtt!

ECC ehf
Skúlagötu 17
101 Reykjavík
Sími 511 1001
ecc@ecc.is
www.ecc.is

Upplýsingar í síma 511 1001
Opið frá 09.00 til 18.00

hreinsar loftið, eyðir 
lykt og drepur sýkla 

Kröftugt jónastreymi 
Gefur frá sér mínus hlaðnar jónir sem hjálpa til 
við að eyða m.a. ryki, mengun, veirum og frjódufti.  
Heldur herbergisloftinu hreinu og bætir heilsuna.

Bakteríudrepandi útfjólublár lampi 
Útfjólubláa ljósið drepur ýmsa sýkla og 
bakteríur og eyðir lykt (t.d. reykinga- og matarlykt)

Kröftug ryksöfnun
Ryðfrí stálblöð safna á sig ryki og öðrum óhrein-
indum í stað hefðbundins fílters.

Þrjú skref
HI, MED og LOW stillingar og Turbo stilling 
fyrir mismunandi aðstæður. (Blá ljós sýna stillingu).

Gaumljós
Ljós sýna hvort þrífa þarf stál blöðin 
eða hvort tækið þarfnast annars viðhalds.

Mikill orkusparnaður 
Vegna orkusparandi hönnunar notar 
tækið aðeins 28W/klst.  

Byltingarár
Íbúðalánasjóðs
Nú er rétt ár síðan félagsmálaráð-
herra tilkynnti um fyrirhugaðar
breytingar á fyrirkomulagi skulda-
bréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs, en sú
breyting ásamt ákvörðun ríkis-
stjórnarinnar um að hækka láns-
hlutfall almennra íbúðalána sjóðsins
í 90% hefur bylt íbúðalánamarkaði á
Íslandi.

Í tengslum við tilkynninguna var
því haldið fram að breytingin myndi
að öllum líkindum verða til lækkunar
vaxta íbúðalána Íbúðalánasjóðs, sem
síðan myndi að öllum líkindum leiða
til lækkunar langtímaraunvaxtastigs
í landinu. Það stóð ekki á gagnrýnis-
röddum sem efuðust um að breyting-
arnar myndu hafa þessar afleiðingar
í för með sér, en reynslan hefur sýnt
að vextir íbúðalána hafa lækkað enn
meira en björtustu vonir stóðu til
fyrir ári síðan.

Breytingar á skuldabréfaútgáf-
unni fólust í því að leggja niður hús-
bréfakerfið, koma á fót nýjum, öfl-
ugum skuldabréfaflokkum sem
færðir voru að alþjóðlegum stöðl-
um, skráðir í Kauphöll Íslands og
gefni út í Euroclear, öflugustu upp-
gjörsmiðstöð heims. Í kjölfar þess
tók Íbúðalánasjóður að veita ein-
göngu peningalán á lægri vöxtum en
áður. Fyrri hluti ársins fór í undir-
búning að breytingunum sem urðu
þann 1. júlí. Íbúðalánasjóður fékk til
liðs við sig einn öflugasta banka
Evrópu, Deutsche Bank, sem veitti
ráðgjöf við breytingarnar og mestu
skuldabréfaskipti Íslandssögunnar.
Enda var allir undirbúningur unn-
inn í samræmi við það sem best ger-
ist á alþjóðlegum fjármálamörkuð-
um og ber ítarleg útboðslýsing þess
best vitni. Þessi aðferðafræði virtist
vera nýjung á Íslandi þar sem ýms-
ir aðilar á markaði og í fjölmiðlum
gagnrýndu einmitt þau atriði við
framkvæmd skuldabréfaskiptanna
sem féllu að aðferðafræði skulda-
bréfaskipta á alþjóðlegum fjármála-
markaði.

Skuldabréfaskiptin fólust í því að
eigendum húsnæðisbréfa og mark-
flokkum húsbréfa var gefinn kostur
á að skipta þeim yfir í hin nýju,
alþjóðlega viðskiptavænu íbúðabréf
Íbúðalánasjóðs. Skemmst er frá því
að segja að skuldabréfaskiptin tók-
ust frábærlega og var árangurinn
betri en Deutsche Bank hafði áður
kynnst.

Afleiðingar breytinganna hafa
verið víðtækar. Íbúðalánasjóður
hefur lækkað vexti af almennum út-
lánum um nær 1%. Þá urðu breyting-
arnar til þess að íslenski bankar tóku
loks að bjóða almenningi íbúðalán á
mannsæmandi vöxtum, en bankarnir
bjóða nú íbúðalán á helmingi lægri
vöxtum en áður tíðkaðist í banka-
kerfinu. Sú þróun er afar jákvæð og
mikilvæg fyrir heimilin í landinu.

Í raun er hægt að tala um bylt-
ingu á íbúðalánamarkaði, byltingu
sem Íbúðalánasjóður kom af stað
með breytingum sínum þann 1. júlí
síðastliðinn.

Höfundur er sviðsstjóri þróunar- og
almannatengsla Íbúðalánasjóðs.

Bústaðakirkja
Bústaðakirkja stendur við
Bústaðaveg og Tunguveg og
var vígð fyrsta sunnudag í að-
ventu árið 1971. Fyrsti sóknar-
presturinn var séra Ólafur
Skúlason en nú gegnir séra
Pálmi Matthíasson embætt-
inu. Helgi Hjálmarsson arki-
tekt hannaði kirkjuna, sem er
640 fermetrar að flatarmáli
og 1.040 fermetrar á hæð.
Glerlistaverk í kirkjunni eru
eftir Leif Breiðfjörð. Kirkjan
stendur í brekku mót sól og
var tillit tekið til þess við
hönnun hennar. Sóknarmörk
Bústaðakirkju eru Grensás-
vegur og Eyrarland að Reykja-
nesbraut og Miklabraut að
bæjarmörkum Kópavogs.

Upplýsingarnar eru fengnar af
www.kirkja.is

SELDAR EIGNIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Níunda Heklugosið hófst þennan
dag 1597. Það stóð í að minnsta
kosti hálft ár. Margar samtíma-
heimildir eru til um þetta gos en
ítarlegasta lýsingin er í bréfi
Odds Einarssonar Skálholtsbisk-
ups til séra Böðvars Jónssonar.

„Þessi ógnarlega eldsuppkoma
í Heklu og önnur þau býsn, sem
þar með fylgja, sem eru brestir og
dynkir, álíka sem heyra má þá
reiðarþrumur berjast mest í lopti.
Bar þetta fyrst til á mánudags-
kvöldið eptir áttadag um
kvöldrökkurstíma, kom fyrst jarð-
skjálfti, svo menn urðu varir við
nokkra kippi bæði hér og annars
staðar, og þar fylgdi með ógurlegt
myrkur, að sögnum þeirra, er úti
voru, því þeir þóttust ei sjá niður
fyrir fætur sér, en þó var áður
klár heiðríkja og stjörnuljós. Í
sama vetfangi gaus upp úr Heklu
suðaustanverðri eldur og eisa með

sandi og ösku og tilsýndar héðan
sem hún væri öll í einum loga, allt
eins og heitasti tígulofn.“

Tjón varð lítið í þessu gosi
enda hófst það á heppilegasta
tíma, um hávetur. Öskufall var
fremur lítið og barst til ýmissa
átta, mest til suðausturs, yfir

Mýrdal. Ekkert er vitað um
hraunrennsli enda hraunin úr
þessu gosi trúlega horfin undir
yngri hraun. (heimildir sóttar á
vef Orkustofnunar, os.is. Textinn
úr bréfi Odds Einarssonar er úr
bók dr. Sigurðar Þórarinssonar,
Heklueldar.) ■

ELDGOS Í HEKLU

Níunda Heklugosið

Akureyringurinn Svavar Frið-
rik Hjaltalín settist í helgan
stein á nýliðinni Þorláksmessu.
Þá hafði hann starfað á sama
vinnustaðnum í 56 ár en vinnu-
veitandinn var Útgerðarfélag
Akureyringa, sem nú er í eigu
Brims.

Svavar, sem varð sjötugur í
vetur, byrjaði að vinna hjá ÚA
14 ára gamall og þegar hann
hætti þar á Þorláksmessu gaf
Brim honum listaverkið
„Traustir hlekkir“ eftir Hall-
grím Ingólfsson á Akureyri.
Verkið samanstendur af þremur
hlekkjum úr fótreipiskeðju af
Kaldbaki EA og fjörugrjóti af

lóð Brims á Akureyri en á gull-
plötu á listaverkinu er letrað:
Svavar Hjaltalín - Með þökk
fyrir 56 ára gæfuríkt samstarf.
Með fylgdi karfa hlaðin góð-
gæti.

Svavar vann undir stjórn

allra þeirra sem stýrt hafa ÚA
og síðar Brimi: Guðmundi Guð-
mundssyni, Andrési Péturssyni,
Gísla Konráðssyni, Vilhelm Þor-
steinssyni, Gunnari Ragnars,
Guðbrandi Sigurðssyni, Gunn-
ari Larsen og Guðmundi Krist-

jánssyni. Ber hann mikið lof á
stjórnendur félagsins í gegnum
tíðina og telur að velgengni þess
megi þakka dug þeirra og fram-
sýni sem og þeirri gæfu að
félagið hafi alltaf haft yfir að
ráða góðu starfsfólki. - kk

18 3. janúar 2005  MÁNUDAGUR

J.R.R. TOLKIEN 
fæddist þennan dag 1892.

Á sama vinnustað í 56 ár
SVAVAR FRIÐRIK HJALTALÍN: HÆTTI STÖRFUM Á ÞORLÁKSMESSU

“Ekki leita ráða hjá álfum. Þeir segja 
bæði já og nei.“

Skyldu þeir vera álfar í Farmsóknarflokknum?

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI
Matthías Johannessen
er 74 ára í dag.

Kristín Á. Ólafsdóttir
kennari er 55 ára.

Guðmundur Ármann
Sigurjónsson listmálari
er sextugur.

Sölvi H. Blöndal í Quarashi er 29 ára.

JARÐARFARIR

13.30 Kristín Halldórsdóttir, frá
Þrasastöðum í Stíflu, síðast til
heimilis á Ásvegi 15, Akureyri,
verður jarðsungin frá
Akureyrarkirkju.

14.00 Ásdís Þórðardóttir, Brúarlandi,
Fellabæ, verður jarðsungin frá
Egilsstaðakirkju.

Þennan dag 1959 var Alaska
fullgilt sem 49. riki Bandaríkj-
anna. Evrópumenn uppgötvuðu
Alaska 1741. Það var rússneskur
leiðangur undir stjórn Danans
Vitusar Bering sem það gerði.
Frumbyggjar landsins hrundu
niður úr pestum eftir að rúss-
neskir veiðimenn tóku að gera
sér tíðförult til Alaska. 1784 var
fyrsta rússneska landnámið
stofnað á Kodiak-eyju. Snemma
á 19. öld tóku Rússar að taka
sér bólfestu á Kyrrahafsströnd
Ameríku og komust syðst ná-
lægt því sem nú er Bodega-flói í
Kaliforníu. Eftir 1820 dró úr um-
svifum Rússa í Nýja heiminum

og að því kom að Rússar seldu
Bandaríkjamönnum Alaska fyrir
7,2 milljónir dala árið 1867. Ut-
anríkisráðherrann sem gerði
kaupsamninginn varð fyrir að-
kasti heima fyrir, bæði í þinginu
og blöðunum, og kaupin voru
kölluð axarskaft hans og forset-
ans og landið kallað „Hvíta-
bjarnagarður forsetans“. Engu
að síður voru kaupin staðfest í
þinginu og tæpri öld síðar gekk
Alaska í ríkjabandalagið. Þegar
fram liðu stundir varð öllum
ljóst að Bandaríkjamenn höfðu
gert kjarakaup, því fylkið er eitt
náttúruauðugasta svæði álfunn-
ar.

3. JANÚAR 1959
Hæsta fjall Alaska, McKinley-tindur.
Alaska varð 49. ríki Bandaríkjanna
þennan dag.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1431 Heilög Jóhanna af Örk látin

í hendur biskupnum af
Beauvais.

1521 Marteinn Lúter bannfærður
af kaþólsku kirkjunni.

1833 Bretar ná yfirráðum á
Falklandseyjum.

1887 Fimm skip frá Skagaströnd
farast í ofsaveðri. 24 menn
farast.

1888 Kona kýs í fyrsta sinn í
sveitarstjórnarkosningum,
Kristín Bjarnadóttir í
Reykjavík.

1925 Mussolini leysir upp ítalska
þingið og tekur sér alræð-
isvald.

1962 Páfinn bannfærir Fidel
Castro.

1990 Íslandsbanki stofnaður
með samruna Alþýðubank-
ans, Iðnaðarbankans, Út-
vegsbankans og Verslunar-
bankans.

Alaska verður eitt Bandaríkjanna

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,
Guðlaug Einarsdóttir
Máshólum 10, áður Laugarnesvegi 104,

Verður jarðsungin frá Dómkirkjunni fimmtudaginn 6. janúar
klukkan 13.00. Fyrir hönd aðstandenda,

Guðbjörg Guðmundsdóttir, Ólafur Pétursson, Þórfríður Guð-
mundsdóttir, Gísli Kr. Jónsson, Guðlaug Guðmundsdóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og amma,
Anna María Friðbergsson
Máshólum 10, áður Laugarnesvegi 104,

lést 19. desember. Jarðarförin fer fram í Dómkirkjunni þriðjudag-
inn 4. janúar klukkan 13.00.

Alice Gestsdóttir, Björn Jónsson, Agnes Gestsdóttir, Karen Gestsdóttir, 
Rafn Vigfússon, Vilborg Gestsdóttir, Magnús Sædal Svavarsson,
Kristrún Gestsdóttir, Ingi B. Jónasson, Ómar F. Dabney, Ingveldur 
Gísladóttir, María Vala Friðbergs, barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
tengdadóttir, amma og systir,

Ragnhildur Guðjónsdóttir 

lést á heimili sínu Skipastíg 11 laugardaginn 1. janúar.

Sævar Þórarinsson og fjölskylda.

SÍÐASTI VINNUDAGURINN Svavar hóf störf hjá ÚA 1948, ári eftir að fyrsti togari félagsins, Kaldbakur EA, kom til Akureyrar. 





FÓTBOLTI „Stundum er talað um
meistaraheppni og ég held að við
höfum haft hana í dag,“ sagði
Jose Mourinho, knattspyrnu-
stjóri Chelsea, eftir sigur síns
liðs gegn Liverpool á nýársdag. 

Joe Cole var hetja Chelsea í
leiknum en hann skoraði eina
mark leiksins þegar 10 mínútur
voru til leiksloka eftir að hafa
komið inn á sem varamaður
skömmu áður. Cole endurtók
þannig leikinn frá því í fyrri leik
liðanna í október þegar hann
skoraði sigurmarkið í 1-0 sigri. 

„Við vorum mjög heppnir í dag.
Ég vorkenni Rafael Benitez að hafa
ekki fengið jafntefli, það hefðu ver-
ið sanngjarnari úrslit,“ sagði Mour-
inho. Benitez var óánægður með
Mike Riley, dómara leiksins, og
taldi hann meðal annars hafa sleppt
augljósri vítaspyrnu. 

„Þetta voru ósanngjörn úrslit.
Við spiluðum virkilega vel í
fyrri hálfleik og stjórnuðum
leiknum. Tveir hlutir breyttu
leiknum; meiðsli Xabi Alonso og
þegar Tiago tók boltann með
hendinni innan teigs en Riley
flautaði ekki,“ sagði Benitez bál-
reiður eftir leikinn. Í ljós hefur
komið að Alonso er ökklabrotinn
og verður frá keppni næstu sex
vikurnar. Eiður Smári Guðjohn-
sen var í byrjunarliði Chelsea en
átti afar rólegan dag.

Hermann Hreiðarsson og fé-
lagar í Charlton áttu aldrei
glætu gegn meisturum Arsenal
og er Freddie Ljungberg kominn
á skotskóna eftir að hafa verið
frá í nokkrar vikur vegna
mígrenis. Hann skoraði tvö
mörk og nýliðinn Robin van
Persie eitt. 

„Ljungberg var ekki orðinn
heill á öðrum degi jóla, hann
var skárri gegn Newcastle en í
dag lék hann eins og hann á að
sér. Hann var frábær,“ sagði
Arsene Wenger, stjóri Arsenal,
eftir leikinn.

Manchester United hefur
ekki gefið titilvonirnar upp á
bátinn og vann liðið góðan úti-
sigur á Middlesbrough. „Eng-
inn er að spila betur en við í
augnablikinu,“ sagði Alex
Ferguson, stjóri Man. Utd., og
Steve McClaren hjá Middles-
brough sagði ýmislegt til í þeim
ummælum.

„Þeir hafa fengið 28 stig af
30 mögulegum í síðustu leikj-
um. Það er ekki slæmt. Ég held
að þetta verði þriggja liða
keppni allt fram í síðustu um-
ferðirnar.“ ■
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VIð hrósum ...
... íslenska landsliðsframherjanum Heiðari Helgusyni, sem heldur
áfram að fara á kostum með liði Watford í ensku 1. deildinni. Á
nýársdag skoraði hann sigurmarkið gegn Millwall. Heiðar byrjaði
tímabilið rólega og skoraði aðeins eitt mark fram að 16. október
en síðan þá hefur hann farið á kostum og skorað 11 mörk. 

„Ég ætlaði mér alls ekki að gera
þetta og ég vil biðjast afsökunar.
Ég vona að hann nái sér fljótt.“

Frank Lampard er prúðmennskan uppmáluð en ljót
tækling hans varð til þess að Xabi Alonso ökklabrotnaði.

sport@frettabladid.is

Meistaraheppni Chelsea
Jose Mourinho segir að meistaraheppni hafi skilað sínu liði sigri gegn Liver-
pool á nýársdag. Arsenal og Manchester United eru að ná sér á strik á nýjan
leik og fylgja Chelsea eins og skugginn.

Sími 562-3811

ÚTSALAN
hefst á morgun kl: 10.00

Ungbarnasund 
Námskeiðið hefst 5. febrúar nk. í Árbæjarlaug.

Sunddeild Ármanns

Barnasund 
Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 15. janúar nk.
í Árbæjarskóla

Innritun virka daga frá kl. 17:00 og um helgar frá kl. 13:00
í síma 557-6618 (Stella) og Eygló í síma 860-0122

Gleðilegt ár! 
Byrjum námskeiðin 

10. janúar
Upplýsingar í síma: 

561 5620

Enska úrvalsdeildin

ÚRSLIT
LIVERPOOL–CHELSEA 0–1
0–1 Joe Cole (80.).
FULHAM–CRYSTAL PALACE 3–1
1–0 Andy Cole (4.), 1–1 Andy Johnson, víti. (35.),
2–1 Andy Cole (60.), 3–1 Tomasz Radzinski
(73.).
ASTON VILLA–BLACKBURN 1–0
1–0 Nolberto Solano (88.).
BOLTON–WEST BROM 1–1
0–1 Zoltan Gera (13.), 1–1 El-Hadji Diouf. (85.).
CHARLTON–ARSENAL 1–3
0–1 Freddie Ljungberg (35.), 1–1 Talal El
Karkouri. (45.), 1–2 Freddie Ljungberg (48.), 1–3
Robin van Persie (67.).
MAN. CITY–SOUTHAMPTON 2–1
1–0 Paul Bosvelt (19.), 2–0 Shaun Wright-
Phillips. (40.), 2–1 Kevin Phillips, víti (90.).
NEWCASTLE–BIRMINGHAM 2–1
1–0 Shola Ameobi (4.), 2–0  Lee Bowyer (44.),
2–1 Emile Heskey (64.).
PORTSMOUTH–NORWICH 1–1
0–1 Damien Francis (9.), 1–1 Yakubu Aiyegbeni,
víti (61.).
TOTTENHAM–EVERTON 5–2
1–0 Dean Marney (16.), 2–0 Reto Ziegler (27.),
2–1 Tim Cahill (40.), 3–1 Miguel Pedro Mendez
(59.), 4–1 Robbie Keane (68.), 5–1 Dean Marney
(80.), 5–2 James McFadden ( 87.).
MIDDLESBROUGH–MAN. UTD. 0–2
0–1 Darren Fletcher (9.), 0–2 Ryan Giggs (79.).

STAÐAN
CHELSEA 21 16 4 1 41:8 52
ARSENAL 21 14 5 2 51:23 47
MAN. UTD. 21 12 7 2 33:13 43
EVERTON 21 12 4 5 25:22 40
MIDDLESB. 21 10 5 6 34:26 35
LIVERPOOL 21 10 4 7 34:21 34
TOTTENHAM 21 9 5 7 29:21 32
CHARLTON 21 9 4 8 24:31 31
ASTON VILLA 21 7 7 7 23:24 28
MAN. CITY 21 7 6 8 26:22 27
PORSTMOUTH 21 7 6 8 25:28 27
BIRMINGHAM 21 6 8 7 24:23 26
NEWCASTLE 21 6 7 8 33:39 25
BOLTON 21 6 6 9 27:30 24
FULHAM 21 6 3 12 25:36 21
BLACKBURN 21 3 10 8 19:33 19
NORWICH 21 2 10 9 18:37 16
CR. PALACE 21 3 6 12 21:34 15
SOUTHAMPT. 21 2 8 11 19:34 14
WEST BROM 21 1 9 11 17:43 12

LEIKIR GÆRDAGSINS

JOE COLE Hefur heldur betur reynst Chelsea dýrmætur í leikjum liðsins gegn Liverpool á
leiktíðinni. Í báðum leikjunum hefur hann komið inn á og skorað sigurmarkið. Hér sést
hann fagna marki sínu í leiknum á nýársdag.
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BORGAÐU MEÐ

Láttu bækurnar 
vinna fyrir þig!
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Skiptibókamarkaðurinn opnar í dag!
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SETTU ÞÆR UPP Í 

EITTHVAÐ SEM ÞIG 

LANGAR Í!
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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FÓTBOLTI Knattspyrnumaðurinn
Auðun Helgason er líklega á heim-
leið eftir sjö ára dvöl sem atvinnu-
maður í Noregi, Belgíu og nú síð-
ast Svíþjóð. Samningur Auðuns
við sænska liðið Landskrona rann
út fyrir skömmu og sagði Auðun í
samtali við Fréttablaðið í gær að
eins og staðan væri í dag stefndi
hugurinn heim.

„Forráðamenn Landskrona
hafa boðið mér tveggja ára samn-
ing og ef ég skrifa undir hann
verð ég einnig fyrirliði liðsins. Ég
er mjög hrifinn af þjálfara liðsins
og þetta er auðvitað spennandi en
ég get heldur ekki neitað því að
það kitlar mikið að spila með FH á
nýjan leik.“

Auðun sagði að nokkur félög
hefðu sett sig í samband við hann
en hann hefði ekki viljað ræða við
þau. „Það kemur bara til greina að
spila með einu liði á Íslandi og það
er FH. Það eru spennandi tímar
fram undan hjá félaginu og miðað
við það sem ég hef heyrt frá for-
ráðamönnum liðsins er gífurlegur
kraftur og metnaður í félaginu,“
sagði Auðun.

Hann gerir ráð fyrir því að
ákveða hvar hann spilar á kom-
andi tímabili á næstu dögum en

sagði það ekkert launugarmál að
mjög líklegt væri að hann gengi í
raðir síns gamla félags, FH. „Ég
hef fengið tilboð frá norska liðinu
Fredrikstad, danska liðinu OB og
síðan Landskrona. Mér gekk vel
síðari hlutann á tímabilinu í Sví-

þjóð en það er sennilega kominn
tími til að koma heim. Konan
klárar námið sitt nú í janúar og
þetta er mjög fínn tímapunktur
fyrir alla fjölskylduna,“ sagði
Auðun.

oskar@frettabladid.is

AUÐUN HELGASON Sést hér í landsleik gegn Andorra en hann er sennilega á leiðinni
heim og mun þá ganga til liðs við Íslandsmeistara FH. 

Hugurinn stefnir heim
Knattspyrnumaðurinn Auðun Helgason telur meiri líkur en minni á því að
hann spili með FH á komandi tímabili.

Fríir kynningartímar mán 03/01 og mið 05/01

kl 18:00, Faxafeni 8, Miklubrautarmegin

A  I  K  I  D  O

Barna-, unglinga- og fullorðinshópar

Komið og takið þátt eða fylgist með 

Nútíma sjálfsvarnarlist fyrir alla 

Nánari upplýsingar í símum 822-1824 og 897-4675

http://www.aikido.is   aikido@aikido.is

Ný námskeið að hefjast!

Æfingar á mán/mið 18:00, fim 20:30, fös 07:30 og lau 15:30

Sjálfsvörn � Líkamsrækt

■ ■ SJÓNVARP

� 12.45 Enski boltinn á Skjá einum.
Bein útsending frá viðureign
Norwich og Liverpool í ensku
úrvalsdeildinni í fótbolta.

� 15.00 Enski boltinn á Skjá einum.
Bein útsending frá viðureign
Blackburn og Charlton í ensku
úrvalsdeildinni í fótbolta.

� 17.45 Íþróttaárið 2004 á Sýn.
Íþróttafréttamenn Sýnar rifja upp
helstu afrek síðasta árs.

� 18.30 Þrumuskot á Skjá einum.
Farið yfir leiki helgarinnar í enska
boltanum og öll mörkin sýnd.

� 19.30 Enski boltinn á Sýn.
Endursýnd viðureign Man.Utd. og
Arsenal frá árinu 1999.

� 22.00 Olíssport á Sýn. 

� 22.45 Enski boltinn á Skjá einum.
Útsending frá viðureign W.B.A. og
Newcastle í ensku úrvalsdeildinni
í fótbolta frá því fyrr um daginn.

� 23.15 History of football á Sýn.

� 01.30 Þrumuskot á Skjá einum.
Endursýndur þáttur þar sem farið
yfir leiki helgarinnar í enska bolt-
anum og öll mörkin sýnd.

Thomas Gravesen:

Orðaður við
Real Madrid
FÓTBOLTI Fregnir herma að spænska
stórliðið Real Madrid hyggist
gera tilboð í Danann öfluga
Thomas Gravesen hjá Everton nú
þegar leikmannamarkaðurinn
hefur verið opnaður á ný.
Umboðsmaður Danans vildi ekki
tjá sig um þennan orðróm frekar
en aðra varðandi Gravesen. ■

HANDBOLTI Logi Geirsson, landsliðs-
maður í handknattleik og atvinnu-
maður með Lemgo í Þýskalandi,
er um margt sérstakur einstak-
lingur. Fréttablaðið hefur áður
greint frá jákvæðum og upp-
byggilegum pistlum kappans á
heimasíðu sinni þar sem hann op-
inberar sýn sína á lífið og reynir
að smita fólk af jákvæðni sinni.

Logi er maður sem vill gefa af
sér og hann sýndi það í verki um
áramótin er hann ákvað að bjóða
langveiku barni og foreldrum til
Þýskalands. Þar munu þau verða
á hans uppihaldi, horfa á hann
spila með Lemgo og fara síðan í
útsýnisferð um borgina.

„ L i f u m
við ekki
einmitt í
þeim til-
gangi að
gera hvort
öðru lífið
bærilegra?
Að mínu
mati virðist
hamingjan
ætluð til að
deila henni

með öðrum,“ segir Logi á heima-
síðu sinni. Svo sannarlega frá-
bært framtak hjá Loga sem er
öðrum til eftirbreytni. - hbg

Landsliðsmaðurinn Logi Geirsson gefur af sér:

Býður langveiku 
barni til Þýskalands

LOGI GEIRSSON





Félagi minn bank-
aði í mig nýverið og
skipaði mér að
skrifa um skraut-
leg húðflúr á Ís-
landi. Þar sem
maðurinn er stór í
sniðum og skap-

maður mikill var
ekki um annað
að ræða en láta

til skarar skríða.
Fyrst ber að nefna einhvern

mesta aðdáanda The Doors hér
heima á Fróni. Honum fannst ekki
annað hægt en að merkja sig vel
hljómsveitinni og ákvað því að fá sér
andlitsmynd af söngvaranum Jim
Morrison. Skundaði kappinn út á
næstu myndbandaleigu og náði sér í

eintak af myndinni The Doors. Sel-
fyssingurinn knái hugsaði dæmið
greinilega ekki alveg til enda og er
skemmst frá því að segja að í dag
prýðir síðhærður Val Kilmer, sem
lék Morrison í myndinni, handlegg
þessa manns!

Þá er ekki hjá því komist að minn-
ast á Vestfirðing nokkurn sem var í
svaðilför í útlöndum ásamt félögum
sínum úr áhöfn ónefnds skips. Eins
og oft vill verða við menn sem
kenndir eru við sjóinn vilja áfengir
drykkir oft renna hraðar niður í út-
löndum en í heimalandinu. 

Á öðrum eða þriðja degi var hald-
ið í miðbæ stórborgar á meginlandi
Evrópu til að ná sér í húðflúr en á
þessum tíma var erfitt að komast í
listamenn af þeirri gerðinni hér á

landi. Tveir úr hópnum ákváðu að fá
sér húðflúr og bauð okkar maður fé-
laga sínum að vera á undan. Sá fékk
sér hjarta utan um nafn ástkonu
sinnar. 

Söguhetja okkar var næst og
pantaði skútu á handlegginn. Kom
það engum á óvart enda var maðurnn
búinn að stunda sjómennskuna frá
blautu barnsbeini og ekkert því til
fyrirstöðu að merkja sig vel. Þegar
húðflúrsmeistarinn var hálfnaður
með skútuna mætti lögreglan öllum
að óvörum á staðinn og lagði hann
niður eins og hendi væri veifað. Húð-
flúrarinn fékk ekki tækifæri til að
fullvinna verkið og í dag, um 20
árum seinna, er þessi ágæti maður
enn með hálfkláraða skútu á hand-
leggnum!
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Námskeið hefjast 17. janúar

3.-14. janúar
Námskeið fyrir byrjendur og lengra komna
Taltímar - einkatímar
Námskeið fyrir börn
Viðskiptafranska - lagafranska
Kennum í fyrirtækjum

Leikfimitímar með mjúkri sambasveiflu
kl. 16.10, 17.10 og 18.10 virka daga

Í leikfiminni er kerfisbundið unnið að því
að bæta líkamsstöðu og beitingu; og
virkja og ná stjórn á djúpa vöðvakerfi
háls, axlargrindar og baks. Liðkandi og
styrkjandi æfingar eru gerðar í hverjum tíma.

Frjáls aðgangur er að fullkomnum tækjasal ásamt
leiðbeiningum frá sjúkraþjálfara.

Kennarar:
Harpa Helgadóttir, sjúkraþjálfari, Thelma Dögg
Ragnarsdóttir sjúkraþjálfari og Kolbrún Vala Jónsdóttir.

Skráning fer fram í síma 695-1987 og 511-1575
Netfang: harpahe@hi.is Vefsíða: www.folk.is/breidubokin/

Kennslan hefst 10. janúar og fer fram í
glæsilegu húsnæði sjúkraþjálfunar- og

líkamsræktarstöðvar Hreyfigreiningar að
Höfðabakka 9

Einnig í boði Bakleikfimi í vatni í hádeginu. Kennt
er í sundlaug Endurhæfingarstöðvar LSH við Grensás.

Breiðu bökin
Grunnur að bættri líðan í hálsi,

herðum og baki

STÓRA SVIÐ
HÍBÝLI VINDANNA 

leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-
sögum Böðvars Guðmundssonar

Aðalæfing fi 6/1 kl 20 - UPPSELT
Frumsýning fö 7/1 kl 20 - UPPSELT
Lau 8/1 kl 20 - gul kort - UPPSELT
Su 9/1 kl 20 - aukasýning - UPPSELT
Lau 15/1 kl 20 - rauð kort
Su 16/1 kl 20 - græn kort
Fö 21/1 kl 20 - blá kort
Lau 22/1 kl 20
Lau 29/1 kl 20
Su 30/1 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Fö 14/1 kl 20
Su 23/1 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Su 9/1 kl 14
Su 16/1 kl 14
Su 23/1 kl 14
Su 30/1 kl 14

kNÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
BELGÍSKA KONGÓ 

e. Braga Ólafsson
Gríman fyrir besta leik í aðalhlutverki
Í kvöld kl 20 
Fö 7/1 kl 20
Fö 14/1 kl 20
Su 16/1 kl 20

AUSA eftir Lee Hall og
STÓLARNIR eftir Ionesco

Í samstarfi við LA
Frumsýning fi 30/12 kl 20 - UPPSELT
Lau 8/1 kl 20, Su 9/1 kl 20, Fi 13/1 kl 20, 
Lau 15/1 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Í kvöld kl 20
Fö 14/1 kl 20
Fi 20/1 kl 20

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 
10-18 mánudagag og þriðjudaga,

10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Allt starfsfólk Borgarleikhússins

sendir landsmönnum öllum

BESTU ÓSKIR UM HEILLARÍKT 

KOMANDI ÁR um leið og það ÞAKKAR

140.000 GESTUM FYRIR KOMUNA í

leikhúsið á síðasta leikári.

STUÐ MILLI STRÍÐA
SMÁRI JÓSEPSSON SKRIFAR UM SKRAUTLEG HÚÐFLÚR

Val Kilmer í stað Jim Morrison?

M
YN

D
: H

EL
G

I S
IG

U
RÐ

SS
O

N

Hva’ð
ðetta?

Þetta
er kaffi.

Þetta er það
sem fullorðnir
drekka á
morgnana svo
þeir verði aft-
ur mennskir. 

Góðan dag-
inn krakkar!

Plástur? Hva
ertu að púlla

Robbie Fowler á
þetta eða

meiddir þú þig?

Verra! Ég virð-
ist fá bólu-
genið frá

mömmu sem
fer allt í nefið.

Shit!
Hefur

þú
prófað...

Allt! Hníf?

Daginn aftur! Jeminn! Þetta
getur ekki
verið satt!

Þú keyptuð bara snakk
og annað rusl!

Sjáiði
þetta!

Þetta er jú...

Hvað eigum við...

Þetta
verður að
vera....

Ég vissi ekki að það
væru til svona margar

snakktegundir!

Þú ættir að
horfa oftar á
70 mínútur

mamma!





Sharon Osbourne mun leika í
hinu djarfa leikriti The Vagina

Monologues eða Píkusögum.
Gamanleikritið, sem fjallar um
konur að tala opinskátt um sína
innilegustu líkamshluta, hefur
slegið í gegn bæði í West End og

á Broadway. Þetta mun vera fyrsta
hlutverk Sharon á sviði og verður
frumsýnt í London á næsta ári.
„Sharon sá leikritið og elskaði
það. Það er opinskátt og
skemmtilegt og gæti verið skrif-
að fyrir hana. Konur að tala blátt
áfram um þessi mál er nokkuð
sem hentar henni mjög vel,“
sagði heimildarmaður. 

Hollywood-stjörnurnar Jackie
Chan og Chow Yun-fat, sem eru

fæddar í Hong Kong, ætla að láta fé
af hendi rakna til fórnarlamba jarð-

skjálftans gríðarlega sem gekk yfir í
suðurhluta Asíu á dögunum. Chan
lagði fram tæpar fjórar milljónir
króna til Barnahjálpar Sameinuðu

Þjóðanna og Chow
gaf tvær milljónir til
hjálparstarfs. „Fjórar
milljónir eru sáralítið
fyrir svæðin sem
fóru illa út úr skjálft-
anum en ég vonast
til að aðrir fylgi for-
dæmi mínu,“ sagði
Chan.
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Jólamyndin 2004Jólamyndin 2004

Sýnd kl. 1, 3.30, 6              m/ísl. tali
kl. 1, 3.30, 6, 8.30 og 11  m/ens. tali

Sýnd kl. 1, 3.30, 6, 8.30 & 11.15
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 8.30 & 11.15

Sýnd kl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 Sýnd í LÚXUS kl. 3, 5, 7, 9 og 11

Sýnd kl. 8 og 10     b.i. 14               kl. 3.30, 5.45 og 8

Sýnd kl. 2, 4 og 6

Sýnd kl. 10.15       b.i. 14

Sýnd kl. 6, 8.40 og 11.15

Sýnd kl. 1.30 & 3.30 m/ísl. tali.
Sýnd kl. 6, 8.30 & 11 m/ensku tali

Sýnd kl. 2, 4, 8.30 & 10.30

Sýnd í LÚXUS VIP kl. 1 & 3.30

Ein stærsta opnun
frá upphafi 
í des í USA.

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"
HHHHHH
SV Mbl

"...bráðvel heppnuð
skemmtun, grín 
og fjör..."

HHHHHH
ÓHT Rás 2

Sýnd kl. 5.30, 8, 9.20 og 10.40

Sýnd kl. 5.30 m/ísl. tali 
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20 m/ensku tali

MBL HHH  HHH  Algjört augnayndi! 
FBL  Hressir ræningjar!
Kvikmyndir.com HHHHHH

Sama Bridget. Glæný dagbók.

HHHHHH1/2  kvikmyndir.is 
HHHHHH kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 

Aðsóknarmesta
jólamyndin 2004

Aðsóknarmesta
jólamyndin 2004

HHHHHHHHHH
Mbl

HHHHHHHHHH
Mbl

MBL HHH  HHH  Algjört augnayndi! 
FBL  Hressir ræningjar!
Kvikmyndir.com HHHHHH

Jólamyndin 2004
Nýársmyndin 2005

Nýársmyndin 2005

FRÉTTIR AF FÓLKI■ FÓLK

Peningar til fórnarlamba



Leikarinn Sean Penn segir að
hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin

þann 11. september 2001 hafi flýtt
framleiðslu á nýrri mynd hans, The
Assassination of Richard Nixon, í
stað þess að seinka henni eins og
margir hefðu haldið. Myndin gerist

árið 1974 og fjallar um Samu-
el Byck, leikinn af Penn, sem
kennir stjórnvöldum um eigin
mistök. Gerir hann tilraun til
að drepa Nixon forseta með
því að ræna flugvél og fljúga
henni á Hvíta húsið. Penn
hafði unnið að gerð myndar-
innar í tvö ár áður en árásirn-
ar voru gerðar. 
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Sýnd kl. 2.30, 4.30, 6.30, 8.30 og 10.30    

Sýnd kl. 2 og 4   

Sýnd kl. 8                 b.i. 16

Sýnd kl. 6, 8.30 og 11                       b.i. 16

Sýnd kl. 7.30 & 10.15 Sýnd kl. 12, 2.30, 5, 7.30 & 10

Sýnd kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10  b.i. 16

Sýnd kl. 4, og 6 m/ísl. tal

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10  

Jólamyndin 2004

SÍMSÍMI: 5I: 5551 9000 www1 9000 www.regnbog.regnboginn.isinn.is

Alls ekki við hæfi viðkvæmra
Stranglega bönnuð innan 16 ára

MBL HHH  HHH  Algjört augnayndi! 
FBL  Hressir ræningjar!
Kvikmyndir.com HHHHHH

kl. 3.30, 5.45, 8 & 10.15 b.i. 16

SÝND KL. 2, 4 & 6 SÝND KL. 10

Hann er á toppnum...
og allir á eftir honum

Sýnd kl. 8 og 10                 b.i. 16

VAMPÍRUBANINN BLADE ER MÆTTUR 
AFTUR HÆTTULEGRI EN NOKKRU SINNI FYRR

VAMPÍRUBANINN BLADE ER MÆTTUR 
AFTUR HÆTTULEGRI EN NOKKRU SINNI FYRR

400 kr. miðaverð á allar myndir kl. 12
1., 2. og 3. janúar í Sambíóunum KringlunniHÁDEGISBÍÓ

Sýnd kl. 12, 2.30 & 5                      m/ísl. tali Sýnd kl. 5, 7.30 & 10                m/ensku tali

Stórstjörnu þjófagengi aldarinnar er mætt aftur og
stillir skotmark sitt að þessu sinni á Evrópu. 

Ein stærsta opnun frá 
upphafi í des í USA.

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"
HHHHHH
SV Mbl

"séríslenskt
Fönn, fönn,
fönn!"
HHHHHH
SV Mbl

"...bráðvel heppnuð
skemmtun, grín 

og fjör..."

HHHHHH
ÓHT Rás 2

"...bráðvel heppnuð
skemmtun, grín 

og fjör..."

HHHHHH
ÓHT Rás 2

POLAR EXPRESS   SÝND KL. 12 & 2.30       m/ísl. tali

HHHHHHHHHH
Mbl

Aðsóknarmesta jólamyndin 2004

Nýársmyndin 2005

FRÉTTIR AF FÓLKI

Kringlan • Firði • Glerártorg

ÚTSALAN
ER HAFIN

20-60%
AFSLÁTTUR

DÖMU – HERRA
OG BARNASKÓR

Byrjenda- og framhaldsnámskeið: 
12 - 13 ára

14 - 16 ára       

17 - 19 ára

Sönglist og
Borgarleikhúsið
...12 vikna

söng- og leiklistarnámskeið. 
Nemendum gefst kostur á 

að fara í hljóðver 
og syngja inn á geisladisk.

  

Innritun í síma

861-6722 
Kennsla hefst 

10. janúar

Fagmenntaðir kennararbjóða upp á...bjóða upp á...bjóða upp á...

Ragnheiður Hall
Söngkennari

(Söngskólinn í 
Reykjavík)

Þrúður
Vilhjálmsdóttir
Leiklistarkennari

(Leiklistarskóli 
Íslands)

Hrefna
Hallgrímsdóttir
Leiklistarkennari

(University of 
West Florida)

Kristbörg Kari 
Sólmundsdóttir

Söngkennari
(Söngskólinn í  

Reykjavík)

Sigurður Eyberg
Jóhannesson

Leiklistarkennari
(East 15 Acting 

School)

Aino Freyja 
Jarvela

Leiklistarkennari
(Bretton Hall College 

of University of 
Leeds)

Erla Ruth
Harðardóttir

Leiklistarkennari
(Guildford School of 

Acting and Dance)

Nemendasýning 
í Borgarleikhúsinu 
í lok hvers námskeiðs

7 - 9 ára

10 - 11 ára   

Heimasíða: http://songlist.ismennt.is Netfang: songlist@ismennt.is

Aðalheiður 
Halldórsdóttir

Danskennari
(Hogeschool voor de 

kunsten, 
Dansaacademie, 

Arnhem)

69%Vi› segjum fréttir

Flestir velja Fréttablaðið!
Fréttablaðið er sá miðill sem flestir Íslendingar velja

sem sinn á hverjum degi*
Vertu séður, auglýstu þar sem viðskiptavinur þinn er.

* GALLUP NÓV. 2004



Gamla árið var kvatt með stæl
eins og venjulega. Ég held mikið
upp á gamlárskvöld. Þó ekki út af
því að ég hafi afsökun fyrir að
drekka í óhófi, borða í óhófi, lofa
upp í ermina á mér og hafa gaman
að peningabrennu. Nei, það er út
af skaupinu.
Ég batt miklar vonir við skaupið í
ár þar sem þeir Spaugstofumenn
hafa gert besta skaup allra tíma að
mínu mati. Auðvitað skaupið 1985.
En ég varð fyrir vonbrigðum.
Margar góðar hugmyndir voru í
skaupinu í ár sem mér fannst ekki
vera nógu vel útfærðar. Enn frem-
ur fannst mér fyndnustu menn Ís-
lands, Jón Gnarr og Sveppi, ekki
fá nógu góð hlutverk. Of mikið
fannst mér af því að fólk léki sig

sjálft. Til dæmis láu Nylon-stelp-
urnar vel við höggi en þær komust
klakklaust frá skaupinu með því
að vera sætar eins og þær gera
best. Bestur fannst mér þó herra
Davíð Oddsson sem sýndi sína frá-
bæru leikhæfileika á skurðarborð-
inu. Hann er greinilega á rangri
hillu. Ég á eftir að horfa á skaupið
aftur en það er alltaf betra í end-
ursýningu.
En eftir skaupið kemur Markús
Örn Antonsson, okkar ástsæli út-
varpsstjóri, með ávarp sitt. Greyið
Markús Örn. Ég vorkenni honum
um hver einustu áramót. Hver
hlustar svo sem á hann í öllum
sprengiæsingnum? Á mínu heimili
er lækkað niður í honum til að
heyra þjóðina sprengja upp millj-

ónirnar sínar. Hann gæti eflaust
sprengt upp útvarpshúsið eða
klætt sig í kvenmannsföt og eng-
inn myndi taka eftir því. En eitt er
víst að hann óskar landanum gleði-
legs nýs árs og það er fyrir öllu.
Gleðilegt nýtt ár Markús. Gleði-
legt nýtt ár Ísland. ■
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VIÐ TÆKIÐ
LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR ELSKAR SKAUPIÐ EN VORKENNIR MARKÚSI ERNI.

Markús Örn í kvenmannsföt

16.10 Ensku mörkin 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Myndasafnið 18.01
Brandur lögga (9:26) 18.09 Kóalabræður
(23:26) 18.19 Bú! (45:52) 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Perfect Strangers 13.05 Auglýsingahlé Simma
og Jóa 13.35 Wild Man Blues 15.15 Last
Comic Standing 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

BÍÓRÁSIN

22.20

Line of Fire. Fyrsti þáttur í bandarískum mynda-
flokki um unga alríkislögreglukonu sem berst
við glæpi.

▼

Drama

22.25

Six Ways to Sunday. Harry er orðinn sjálfráða og
hefur gengið til liðs við glæpaklíkuna í bænum.

▼

Bíó

18.00

Bak við tjöldin – Ocean’s Twelve. Fylgst er með
gerð þessarar framhaldsmyndar Oceans Eleven
sem sló í gegn á sínum tíma.

▼

Kvikmynd

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful
9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey (e) 10.20
Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons 14 (15:22) (e) (Simpson

fjölskyldan)
20.00 The Block 2 (7:26) Í ástralska mynda-

flokknum The Block fá fjögur heppin
pör tækifæri til að innrétta íbúð eftir
eigin höfði. 

20.45 Six Feet Under 4 (9:12) (Undir grænni
torfu) Bræðurnir David og Nate reka
útfararþjónustu Fisher-fjölskyldunnar.
Bönnuð börnum.

21.40 60 Minutes II 
22.25 Six Ways to Sunday (Enginn sunnu-

dagaskóli) Harry Odum er orðinn
sjálfráða. Samband hans og mömmu
hans hefur alltaf verið náið og sumir
myndu segja hana hafa ofverndað
strákinn. En nú er Harry 18 ára og
ekkert smábarn lengur. Stranglega
bönnuð börnum. 

0.00 Mile High (12:13) (e) (Bönnuð börnum)
0.45 Shield (9:15) (e) (Stranglega bönnuð
börnum) 1.30 Lola and Bilikid (Stranglega
bönnuð börnum) 3.00 Fréttir og Ísland í dag
4.20 Ísland í bítið (e) 5.55 Tónlistarmyndbönd
frá Popp TíVí 

23.05 Ensku mörkin 0.00 Kastljósið 0.20 Dag-
skrárlok

18.30 Spæjarar (51:52) (Totally Spies II)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Frasier Bandarísk gamanþáttaröð. 
20.20 Rannsóknir á Suðurskautslandinu (Troll

i Antarktis) Norsk heimildarmynd um
störf vísindamanna í rannsóknarstöð-
inni Troll á Suðurskautslandinu.

21.10 Lögreglustjórinn (The District III) Saka-
málasyrpa um Jack Mannion, hinn
skelegga lögreglustjóra í Washington,
sem stendur í ströngu í baráttu við
glæpalýð og við umbætur innan lög-
reglunnar.

22.00 Tíufréttir
22.20 Eldlínan (1:13) (Line of Fire) Banda-

rískur myndaflokkur um unga alríkis-
lögreglukonu og baráttu hennar við
glæpaforingja. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna. 

12.45 Norwich - Liverpool 15.00 Blackburn -
Charlton     18.00 Bak við tjöldin - Oceans
Twelve 

0.45 Law & Order: SVU (e) 1.30 Þrumuskot -
ensku mörkin (e) 2.20 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Þrumuskot - ensku mörkin 
19.30 Everybody loves Raymond (e) Gaman-

þáttaröð um hinn nánast óþolandi
íþróttapistlahöfund Ray Romano. 

20.00 Dead Like Me Mason bjargar stúlku
sem heitir Charlotte undan árás-
armanni. Hann fellur strax fyrir henni.
Hún og George verða miklir vinir. 

21.00 Dragnet Dragnet fjallar um störf úrvals-
sveitar lögreglunnar í Los Angeles, Rán-
og morðdeildarinnar undir stjórn Joe
Friday rannsóknarlögreglumanns. Þessi
þáttaröð er úr smiðju Dick Wolf, fram-
leiðanda „Law and Order“ þáttanna.

21.50 The Handler Spennuþættir um aðgerð-
arsveit innan FBI sem þjálfar menn í
að fara huldu höfði til þess að hafa
uppi á harðsvíruðum glæpamönnum
og uppræta hættuleg glæpagengi. Joe
Pantoliano fer með aðalhlutverk.

22.45 W.B.A. - Newcastle 

6.00 Charlie’s Angels: Full Throttle (Bönnuð
börnum) 8.00 Pay It Forward 10.00 Commited
12.00 Drowning Mona 14.00 Pay It Forward
16.00 Commited 18.00 Drowning Mona 20.00
Charlie’s Angels: Full Throttle (Bönnuð börn-
um) 22.00 Hard Cash (Stranglega bönnuð
börnum) 0.00 Below (Stranglega bönnuð börn-
um) 2.00 The Net (Bönnuð börnum) 4.00
Hard Cash (Stranglega bönnuð börnum) 

OMEGA

16.00 Blandað efni 18.00 Joyce Meyer 19.30
Samverustund 20.30 Maríusystur 21.00 Um
trúna og tilveruna Friðrik Schram (e) 21.30
Joyce Meyer 22.00 Í leit að vegi Drottins
22.30 Joyce Meyer 23.00 Fréttir frá CBN
0.00 Kvöldljós (e) 1.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 20.15 Korter
21.00 Níubíó. The Land Girls 23.15 Korter 

Greyið Markús Örn, það hlustar aldrei
neinn á hann blessunina.

Vi› segjum fréttir

Flestir velja Fréttablaðið!
Fréttablaðið er sá miðill sem flestir Íslendingar velja

sem sinn á hverjum degi
Vertu séður, auglýstu þar sem viðskiptavinur þinn er.

69%

FBL MBL

49%

GALLUP NÓV. 2004
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Náðu í eintak á næsta sölustað

Völvublaðið
Aðeins 599 kr.

SKY NEWS

10.00 SKY News Today 11.30 One-on-One 12.00 SKY News
Today 13.00 News on the Hour 13.30 Review of the Year 14.00
News on the Hour 14.30 Review of the Year 15.00 News on the
Hour 15.30 Review of the Year 16.00 News on the Hour 16.30
Review of the Year 17.00 Live at Five 19.00 News on the Hour
19.30 Review of the Year 20.00 News on the Hour 20.30 Revi-
ew of the Year 21.00 Nine O'clock News 21.30 One-on-One
22.00 SKY News at Ten 22.30 SKY News 23.00 News on the
Hour 23.30 Review of the Year 0.00 News on the Hour 0.30
CBS News 1.00 News on the Hour 1.30 Review of the Year
2.00 News on the Hour 2.30 Review of the Year 3.00 News
on the Hour 3.30 Review of the Year 4.00 News on the Hour
4.30 Review of the Year 5.00 News on the Hour 5.30 CBS
News

CNN INTERNATIONAL

8.00 Business International 9.00 Larry King 10.00 World News
10.30 World Sport 11.00 Business International 12.00 World
News Asia 13.00 World News 13.30 World Report 14.00 World
News Asia 15.00 World News 15.30 World Sport 16.00 Your
World Today 19.30 World Business Today 20.00 World News
Europe 20.30 World Business Today 21.00 World News
Europe 21.30 Living Golf 22.00 Business International 23.00
Insight 23.30 World Sport 0.00 CNN Today 2.00 Larry King
Live 3.00 Newsnight with Aaron Brown 4.00 Insight 4.30
World Report

EUROSPORT 

7.30 Rally: Rally Raid Dakar 8.00 Ski Jumping: World Cup
Innsbruck Austria 9.00 Nordic Combined Skiing: World Cup
Ruhpolding Germany 10.00 Nordic Combined Skiing: World
Cup Ruhpolding Germany 10.30 Rally: Rally Raid Dakar 11.00
Ski Jumping: World Cup Innsbruck Austria 12.00 Tennis: ATP
Tournament Doha Qatar 15.00 Football: UEFA Cup 16.00 Ski
Jumping: World Cup Innsbruck Austria 17.30 All sports: WATTS

18.30 Sumo: Kyushu Basho Japan 19.30 Fight Sport: Fight
Club 21.30 Rally: Rally Raid Dakar 22.15 News: Eurosport-
news Report 22.30 Ski Jumping: World Cup Innsbruck Austria
0.00 Rally: Rally Raid Dakar

BBC PRIME

7.35 S Club 7: Viva S Club 8.00 Changing Rooms 8.30 Rea-
dy Steady Cook 9.15 Big Strong Boys in the Sun 9.45 Trad-
ing Up in the Sun 10.15 Bargain Hunt 10.45 The Weakest Link
Special 11.30 Classic EastEnders 12.00 Classic EastEnders
12.30 Passport to the Sun 13.00 English Time: Get the Mean-
ing 13.20 Muzzy in Gondoland 13.25 Muzzy in Gondoland
13.30 Teletubbies 13.55 Tweenies 14.15 Bits & Bobs 14.30
Zingalong 14.45 Tikkabilla 15.05 S Club 7: Viva S Club 15.30
The Weakest Link 16.15 Big Strong Boys in the Sun 16.45
Bargain Hunt 17.15 Ready Steady Cook 18.00 Diet Trials
18.30 EastEnders 19.00 Holby City 20.00 NCS Manhunt
21.00 NCS Manhunt 22.00 Lenny Henry in Pieces 22.30 I'm
Alan Partridge 23.00 Born and Bred 0.00 Supernatural Sci-
ence 1.00 Century of Flight 2.00 The Lost World of El Dorado
3.00 Make Or Break 3.30 Make Or Break 4.00 Follow Me
4.15 Follow Me 4.30 Spelling With the Spellits

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 

16.00 Dambusters 17.00 In Which We Serve 19.30
Commerce Raiders 20.00 Mosquito Hell 21.00 Inside the
Britannic 22.00 Return to Titanic 23.00 Battlefront: Fall of the
Philippines 23.30 Battlefront: Battle On Kwajalein 0.00 Inside
the Britannic 1.00 Explorations: Space - Reaching for the Stars

ANIMAL PLANET 

16.00 The Planet's Funniest Animals 16.30 Amazing Animal
Videos 17.00 Growing Up... 18.00 Monkey Business 18.30 Big
Cat Diary 19.00 O'Shea's Big Adventure 20.00 Mad Mike and
Mark 21.00 Emergency Vets 21.30 Hi-Tech Vets 22.00 Natural
Comparisons 23.00 Pet Rescue 23.30 Breed All About It 0.00

Vets in Practice 0.30 Emergency Vets 1.00 O'Shea's Big
Adventure 2.00 Mad Mike and Mark 3.00 Emergency Vets
3.30 Hi-Tech Vets 4.00 The Planet's Funniest Animals 4.30
Amazing Animal Videos

DISCOVERY CHANNEL 

16.00 Cast Out 16.30 Rex Hunt Fishing Adventures 17.00
Unsolved History 18.00 Wheeler Dealers 18.30 A Racing Car is
Born 19.00 Myth Busters 20.00 Incredible Medical Mysteries
21.00 Trauma - Life in the ER 22.00 Freak Show 23.00 For-
ensic Detectives 0.00 Tanks 1.00 Gladiators of World War II
2.00 Cast Out 2.30 Rex Hunt Fishing Adventures 3.00 Hidden
4.00 Battle of the Beasts

MTV EUROPE

9.00 Top 10 at Ten 10.00 Just See MTV 12.00 SpongeBob
SquarePants 14.30 Just See MTV 15.30 SpongeBob Squ-
arePants 16.00 Dismissed 16.30 SpongeBob SquarePants
18.00 European Top 20 20.00 Making the Video 20.30 Jac-
kass 21.00 Top 10 at Ten 22.00 MTV Mash 22.30 Pimp My
Ride 23.00 The Rock Chart 0.00 Just See MTV

VH1 EUROPE

9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 Most Influential to
MusicTop 10 11.00 Smells Like the 90s 11.30 So 80's 12.00
VH1 Hits 16.00 So 80's 17.00 VH1 Viewer's Jukebox 18.00
Smells Like the 90s 19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now
20.00 50 Sexiest Video Moments 22.00 VH1 Rocks 22.30
Flipside

CARTOON NETWORK 

7.30 The Grim Adventures of Billy & Mandy 7.55 Courage the
Cowardly Dog 8.20 Scooby-Doo 8.45 Spaced Out 9.10
Dexter's Laboratory 9.35 Johnny Bravo 10.00 The Addams
Family 10.25 The Jetsons 10.50 The Flintstones 11.15 Loon-
ey Tunes 11.40 Tom and Jerry 12.05 Scooby-Doo 12.30

ERLENDAR STÖÐVAR
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SÝN

23.15 

History of Football. Myndaflokkur um knatt-
spyrnu en farið er yfir víðan völl í þætti kvölds-
ins.

▼

Íþróttir

19.30 Enski boltinn (Man. Utd. - Arsenal
1999) Leikur Manchester United og
Arsenal í undanúrslitum bikarkeppn-
innar 1999 bauð upp á allt. Rautt
spjald, vítaspyrnu í lok venjulegs leik-
tíma og ótrúlega dramatík í framleng-
ingu. Rauðu djöflarnir náðu forystu í
fyrri hálfleik en Skytturnar jöfnuðu
metin í þeim síðari. 

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapp-
arnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.

22.30 David Letterman Það er bara einn Dav-
id Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.15 History of Football 

16.30 Íslenski popplistinn 17.00 Jing Jang
17.45 David Letterman 18.30 Íþróttaárið 2004 

POPP TÍVÍ

7.00 Meiri músík 17.40 17 7 19.00 Geim TV
(e) 19.30 Crank Yankers 20.00 Popworld
2004 21.00 Headliners (e) 21.30 Idol Extra
22.00 Fréttir 22.03 Jing Jang 22.40 The Man
Show 23.10 Meiri músík 

29

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 13.05 Í hosíló 14.03 Út-
varpssagan, Blindingsleikur 14.30 Miðdegis-
tónar 15.03 Af álfum var það nóg 16.13
Hlaupanótan 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir

18.26 Spegillinn 18.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn 20.05
Nú, þá, þegar 21.00 Litla stúlkan með eld-
spýturnar 21.55 Orð kvöldsins 

22.15 Úr tónlistarlífinu 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 18.00 Kvöldfréttir 

18.26 Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og
Kastljósið 20.00 Útvarp Samfés 21.00
Konsert með The Darkness 22.10 Hringir 

0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar 

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.03 Lauf-
skálinn 9.40 Af minnisstæðu fólki 9.50 Morg-
unleikfimi 10.15 Stefnumót 11.03 Samfélagið
í nærmynd

8.30 Einn og hálfur með Gesti Einari
Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

6.00 Arnþrúður Karlsdóttir 7.00 Hallgrímur
Thorsteinsson 8.00 Ingvi Hrafn 9.00 Sigurður G.
Tómasson 11.00 Arnþrúður Karlsdóttir 

12.00 Fréttir 13.00 Sigurður G. 14.00 Hrafna-
þing 15.00 Hallgrímur Thorsteinsson 16.00 Við-
skiptaþátturinn 17.00 Arnþrúður Karlsdóttir 

18.30 Fréttir 20.00 Sigurður G. 22.00 Arnþrúður
Karlsdóttir 23.00 Hallgrímur Thorsteinsson 

Hér er á ferð myndaflokkur sem sýndur
hefur verið á Sýn undanfarið um eina
vinsælustu íþrótt í heimi, knattspyrnu. 
Í þessum þætti verður farið um víðan
völl og meðal annars fjallað um breska
brautryðjendur, ósigrandi Ítali á fjórða
áratugnum og frábært lið Ungverja á
sjötta áratugnum. Á meðal viðmælenda
er Pietro Rava úr heimsmeistaraliði

Ítala 1938 sem ræðir um knattspyrnu-
iðkun á valdatíma einvaldsins Mussol-
ini. Tom Finney og Walter Winterbottom
tjá sig um vonbrigðin á HM 1950 þegar
Englendingar töpuðu fyrir Bandaríkja-
mönnum. Í þættinum er einnig greint
frá því að Real Madrid varð ekki fyrst
liða til að vinna sigur í Evrópukeppn-
inni.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

SÝN kl. 23.15HISTORY OF FOOTBALL

Breskir brautryðjendur

Svar:Glen Holland úr kvikmyndinni
Mr. Holland’s Opus frá árinu 1995.

„I'm 60 years old, Gene. What are you going to do: write me a recommendation for the morgue?“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Myndaflokkurinn
fjallar eingöngu 
um fotbolta.

Spaced Out 12.55 Courage the Cowardly Dog 13.20 Samurai
Jack 13.45 Johnny Bravo 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35
Codename: Kids Next Door 15.00 Dexter's Laboratory 15.25
The Cramp Twins 15.50 The Powerpuff Girls 16.15 Megas XLR
16.40 Samurai Jack 17.05 Tom and Jerry 17.30 Scooby-Doo
17.55 The Flintstones 18.20 Looney Tunes 18.45 Wacky
Races

FOX KIDS

7.15 Magic School Bus 7.40 Tiny Planets 7.50 Little Wizards
8.15 Three Little Ghosts 8.45 Sylvanian Families 9.10 Happy
Ness 9.35 Bad Dog 9.50 Three Friends and Jerry I 10.05
Dennis 10.30 Life With Louie 10.55 Inspector Gadget 11.20
Gadget and Gadgetinis 11.45 Black Hole High 12.10 Lizzie
Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25 Moville My-
steries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon I 14.40 Spider-Man
15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM MOVIE CHANNEL 

8.05 A Trip with Anita 9.45 The Wizard of Loneliness 11.35
Cast a Long Shadow 12.40 Lambada (cannon) 14.25 The
Secret Invasion 16.05 Death Rides a Horse 18.00 Mosquito
Squadron 19.30 Late for Dinner 21.05 The Billion Dollar Hobo
22.40 Minotaur, the 0.15 Teenage Bonnie &clepto Clyde 1.45
Meatballs 4 3.15 Boy, Did i Get a Wrong Number

TCM - TURNER CLASSIC MOVIES 

20.00 Grand Prix 22.45 The Split 0.15 The Rack 1.50 The
Scapegoat 3.25 The Angel Wore Red

HALLMARK

8.15 Not Just Another Affair 10.00 Just Cause 11.00 Early Ed-
ition 11.45 Barbara Taylor Bradford's Voice of the Heart 13.30
Pals 15.15 Not Just Another Affair 17.00 Murder Without Con-
viction 18.30 Early Edition 19.30 Just Cause 20.30 Bait 22.15
Deadlocked: Escape From Zone 14

▼

Sögukennsla fyrir boltabullur.
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Jón Þórisson.

33.

Markús Sigurbjörnsson, forseti
Hæstaréttar, og Valgerður
Sverrisdóttir ráðherra.
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F yrsta kvikmynd leikstjór-
ans Barkar Gunnarssonar,
hin íslensk-tékkneska

Sterkt kaffi, er í sjöunda sæti
yfir það mikilvægasta sem gerð-
ist árið 2004 á kvikmyndasvið-
inu, samkvæmt hinu víðlesna
tékkneska dagblaði Nedélní
svet. Í efsta sæti er tilnefning
tékknesku myndarinnar Zelary
til Óskarsverðlauna fyrr á árinu. 

Aðeins ein tékknesk mynd
sem var frumsýnd á árinu er
fyrir ofan Sterkt kaffi á listan-
um. Einnig kemur fram að mynd
Barkar sé ein af þremur sem er
talin líklegust til afreka á verð-
launahátíðinni Tékkneska ljón-
inu þar sem 60 til 70 myndir
keppast um hin virtu kvik-
myndaverðlaun. Zelary hlaut til
að mynda tvenn slík verðlaun á
þessu ári.

Börkur segir þessa góðu
dóma vera gleðileg tíðindi. Gerir
hann sér þó engar sérstakar von-
ir um tilnefningar til Tékkneska
ljónsins og er fyrst og fremst
ánægður með að vera nefndur í
hópi annarra góðra mynda.
„Þetta er mjög hvetjandi og það
er alltaf jafn gaman að einhverj-
ir höfðingjar hafi áhuga á mynd-
inni,“ sagði Börkur. Myndinni
hefur einnig verið dreift um Pól-
land, Ungverjaland og Slóvakíu
auk þess sem hún hefur verið
sýnd á mörgum kvikmynda-
hátíðum við góðar undirtektir. 

Sterkt kaffi er gamanmynd í
fullri lengd um samskipti kynj-
anna. Hún fjallar um tvö pör á
þrítugsaldri sem fara í ferðalag

til æskuslóða stúlknanna. Lýsir
hún á kómískan hátt hvernig
þessi pör takast á við það álag
sem fylgir því að fara út á land,
þar sem gemsar virka ekki og
rafmagn, sjónvarp og gott kaffi
er vandfundið.

Börkur er þegar farinn að
undirbúa sína næstu mynd,
Karfinn, sem fjallar einnig um
sambönd. „Hún sýnir kómíska
hlið á fjölskyldusamböndum og
hversu fólk á erfitt með að ná
saman. Hún heitir Karfinn, sem
er einmitt jólamaturinn í Tékk-
landi. Allir eru hræddir um að
vera einir um jólin og berjast
því fyrir því að fjölskyldan nái
saman,“ segir hann.

freyr@frettabladid.is

Eftir að orðið „blingbling“ rataði í
ensku Webster-orðabókina hafa
umsjónarmenn netútgáfu ensku
Oxford-orðabókarinnar ákveðið
að bæta einnig nokkrum slangur-
yrðum í sarpinn. 

Slanguryrðin „thugged out“,
„crack hoe“ og „hoochie“ urðu
fyrir valinu og því geta þeir sem
eiga erfitt með að skilja nýjan
orðaforða unglinga kíkt í orðabók
til þess að fá útskýringu á herleg-
heitunum. „Thugged out“ er þýtt í
orðabókinni sem töffaralegur,
„crackhoe“ er vændiskona sem
reykir krakk og „hoochie“ er þýtt
sem hrikalega flottur kvenmaður. 

Eflaust eru fáir málverndunar-
sinnar í skýjunum yfir þessum
nýjungum en yfirritstjóri orða-
bókarinnar, Jesse Sheidlower,
segir það hlutverk síns fólks að
þýða þessi orð. „Ef unglingarnir
nota orð sem ekki finnast í orða-
bókinni er það okkar skylda að
bæta þeim við,“ segir hann. ■

Ný slanguryrði í orðabók

JA RULE Á það til að skarta smá „blingbling-i“ á tónleikum og í myndböndum. 

BÖRKUR GUNNARSSON Er að gera góða hluti með sína fyrstu kvikmynd, Sterkt kaffi.

KVIKMYNDIN STERKT KAFFI VINSÆL Í TÉKKLANDI: NÁÐI 7. SÆTI Á ÁRSLISTA

Börkur undirbýr Karfann
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... fær Trausti Jónsson veðurfræð-
ingur fyrir að benda landsmönnum
á þá staðreynd að á einu hlýjasta
ári hérlendis síðan mælingar
hófust var kuldamet jafnframt
slegið í höfuðborginni þegar frost
mældist 15,1 stig í nóvember.

HRÓSIÐ

Lárétt: 2 lappi, 6 són, 8 laug, 9 klæði,
11 öfugur tvíhljóði, 12 skálmar, 14 karl-
menn, 16 tímabil, 17 flana, 18 horfir, 20
tvíhljóði, 21 makar.
Lóðrétt: 1 ógna, 3 í röð, 4 skordýrin, 5
hreyfast, 7 konunafn, 10 bættu við, 13
gremju, 15 sleit, 16 konunafn, 19
sólguð.

Lausn:

Lárétt: 2sami,6óm,8bað,9tau,11
ua,12arkar, 14gumar, 16ár, 17ana,
18sér, 20au,21atar.
Lóðrétt: 1hóta,3ab,4maurana,5iða,
7margrét, 10uku,13ama,15rauf, 16
ása,19ra.

Margir strengja þess heit um áramót að koma sér í
betra líkamlegt form á árinu, enda veitir sjálfsagt ekki
af eftir allt átið og letilífið um jólin. Erfiðara getur reynst
að standa við góðu áformin og hafa það úthald sem
þarf til að falla ekki aftur í gryfju letilífsins.
„Númer eitt, tvö og þrjú er að skilgreina markmiðin,“
segir Sölvi Fannar Viðarsson einkaþjálfari, sem rekur
fyrirtækið Heilsuráðgjöf ehf. „Og það er mjög gott að
gera það með því að skrifa niður það sem gera skal.“
Sölvi segir að meirihluti þeirra sem byrja í líkamsrækt
stuttu eftir áramót hætti innan þriggja mánaða, og
flestir á fyrstu vikunum. Þetta verður að teljast hátt
brottfall, en þeir sem hætta eiga það allir sameiginlegt
að hafa ekki sett sér skýr markmið, hvað þá skrifað þau
niður.
Annað sem skiptir verulegu máli er að vera ekki einn á

ferð heldur fá einhvern annan til að mæta með sér í
líkamsrækt.
„Strax og komnir eru fleiri en einn einstaklingur mynd-
ast nefnilega hópefli, þótt það geti hljómað einkenni-
lega að nota það orð um tvo einstaklinga. En bara að
vita að þú ert að fara með einhverjum eykur verulega
líkurnar á því að þú farir af stað.“
Þriðja ráðið sem Sölvi Fannar gefur þeim sem ætla að
byrja í líkamsræktarátaki er að taka frá ákveðinn tíma í
hverri viku, festa niður ákveðna dagskrá frekar en að
mæta bara eftir hentugleikum. Losaraleg dagskrá eyk-
ur verulega líkurnar á því að góðu áformin verða enda-
slepp.
„Mér finnst líka nauðsynlegt að fólk fari í mælingar
þegar það byrjar og síðan verði fylgst reglulega með
öllum breytingum. Oft veit fólk ekki við hverju á að

búast og áttar jafnvel sig ekki á öllum því sem líkams-
ræktin breytir í starfsemi líkamans hvað varðar atriði
eins og styrkleika, liðleika, þrek, upp-
byggingu á vöðvamassa og losun á
fitumassa.“
Mestu skiptir þó að setja sér skýr
markmið og missa ekki sjónar á
þeim.
„Markmið er í raun eins og skot-
mark. Ef við sjáum ekki
skotmarkið þá vitum við
aldrei hvort við hittum í
mark eða ekki.“

SÉRFRÆÐINGURINN

Áramótaheitin: Lykilatriðið er að setja sér skrifleg markmið, segir Sölvi Fannar einkaþjálfari.

Staðið við áramótaheitin

SÖLVI FANNAR 
VIÐARSSON

Kann bestu ráðin til að
standa við áramótaheit

um að komast í gott form.
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ENSKA ER OKKAR MÁL

Ensku
talnámskeið
Innritun hafin 2005





SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
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VI Ð S EG J U M F R É T T I R SM Á A U G L Ý S I N G AS Í M I N N E R 550 5000

Sendu SMS skeytið JA TBF á 

númerið 1900 og þú gætir unnið. 

SMS LEIKUR 

Vinningar eru miðar á myndina TAXI, DVD myndir og margt fleira.

Bíómiði á 99 kr?

9. HVER VINNUR! Í B
ÍÓ

 6
.JA

N.

99 kr/skeytið

Ævintýra-
veröld

Gleðilegt ár, góðir lesendur! Í
grófum dráttum skiptist fólk í

tvo hópa um hver áramót. Í öðrum
hópnum eru þeir sem muna og geta
utanbókar þulið afglöp stjórnmála-
manna, og slys og hörmungar að
minnsta kosti 12 mánuði aftur í tím-
ann. Í hinum hópnum eru þeir sem
geta ekki fyrir sitt litla líf rifjað upp
nokkurn skapaðan hlut utan síns
persónulega reynsluheims. Sá sem
hér heldur á penna er því miður í
síðarnefnda flokknum, svo að það
sem kunnugir halda að sé umburðar-
lyndi er í raun og veru gleymska.

HVAÐ SVO SEM öllum hörmung-
um líður og af þeim er meira en nóg
í veröldinni þá er þessi hættulegi og
ótryggi dvalarstaður mannkynsins
einnig smekkfullur af alls konar dá-
semdum og ævintýrum. Í breska
blaðinu „Sjálfstæðismaðurinn“ (The
Independent) birtist um áramótin
upptalning á 25 girnilegustu ævin-
týraferðum sem ferðaskrifstofur
bjóða upp á að mati blaðsins. Athygl-
isvert var að tvö af þessum ævintýr-
um er boðið upp á í landinu okkar.

ÞARNA kennir margra grasa. Boð-
ið er upp á úlfaldaveðreiðar í Ástral-
íu, haustlitaferð að skoða momiji-
lauf í Japan, villidýraskoðun í Seren-
geti-garðinum í Tansaníu, leirbað í
kólumbísku eldfjalli, kvöldverð á
frægu veitingahúsi í Zanzibar, skíða-
ferðir með þyrlu í Kanada, sund-
sprett með hákörlum í Belís, báts-
ferð eftir ánni Lenu yfir Síberíu,
skoðunarferð um Taormínu á Sikiley,
hrossapóló í Búenos Aires, górillu-
skoðun í Úganda, sólmyrkva í Ma-
dríd 3. okt. nk., píramída í Tíkal í
Gvatemala, hjarngolf á Grænlandi,
hvalaskoðun í Suður-Afríku, skíða-
brun í St. Moritz í Sviss, hvítabjarn-
arskoðun í Churchill í Kanada, að
skoða Kristsstyttuna í Ríó úr þyrlu,
vatnsbrettaferð um Murray-ána í
Ástralíu, skoðunarferð um Ham-
atoura-klaustrið í Líbanon, skíðaferð
um SkyVenture-vindgöngin í Or-
lando í Flórída, og æsilegasta rútu-
ferð veraldar liggur um sjávarsíð-
una á Mæjorku norðanverðri.

ÍSLENSKU ÆVINTÝRIN sem
„Sjálfstæðismaðurinn“ mælir með
við lesendur sína eru vélsleðaferðir
um íslenska jökla og pysjuskoðun í
Vestmannaeyjum. Við sem hérna
búum vitum þó að hér er hægt að
gera margt fleira skemmtilegt. Við
erum lánsöm þjóð.

BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR


