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NÁMSKEIÐ „Fallegur hugur“ er yfir-
skrift hugleiðslunámskeiðs sem hefst í
kvöld klukkan 20 í Karuna Búddamið-
stöðinni, sem er til húsa að Ljósvallagötu
10. Námskeiðið er opið bæði byrjendum
og lengra komnum.

DAGURINN Í DAG

7. mars 2005 – 64. tölublað – 5. árgangur

DÝRKEYPT VERÐTRYGGING Þing-
maður Frjálslynda flokksins segir verðtrygg-
ingu og mikinn vaxtamun þýða að greiðslu-
byrði íslenskra heimila sé milljarði hærri á
viku hverri en norskra heimila af sambæri-
legum skuldum. Sjá síðu 2

HÁSKÓLATORG RÍS Háskóli Íslands
hefur fengið grænt ljós á forval vegna gerð-
ar svokallaðs Háskólatorgs, þjónustumið-
stöðvar stúdenta sem tengja á byggingar
háskólasvæðisins. Sjá síðu 2

KANNSKI TILRÆÐI Giuliana Sgrena
hafnar því að bíl hennar hafi verið ekið of
hratt og ekki sinnt stöðvunarmerkjum
bandarískra hermanna. Hún útilokar ekki
að skothríð hermanna hafi verið viljandi.
Sjá síðu 4
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Vissir þú ...
að öflug íslensk

framleiðsla skapar

fleiri störf og stuðlar

að atvinnuöryggi

í landinu. Nú standa

yfir Íslenskir gæða-
dagar í verslunum
Nóatúns þar sem

íslensk framleiðsla

er í öndvegi.

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

LÓÐAMÁL „Þetta útboð segir allt um
ástandið á fasteignamarkaðinum.
Þetta verð er náttúrlega brjálæð-
islega hátt. Þó að Reykjavíkur-
borg gæfi lóðina myndi sá sem
fengi hana ekki lækka verðið til
viðskiptavinarins. Grundvallar-
atriði er hvort arðurinn renni til
sameiginlegra sjóða eða í vasa
einkaaðila,“ segir Steinunn Valdís
Óskarsdóttir borgarstjóri um
lóðaútboðið í Norðlingaholti en
þar buðu menn allt að 17,2 millj-

ónir króna í lóðir fyrir einbýlis-
hús.

„Á meðan fólk er tilbúið að
greiða hátt verð fyrir lóðir hlýtur
þessi þróun að halda áfram. Það er
fyrst og fremst auðvelt aðgengi að
lánsfé sem ræður för. Verktakar
eiga þessa peninga ekki í sjóðum
heldur ganga inn í banka og taka
lán í þeirri von að geta selt lóðirn-
ar á uppsprengdu verði til kaup-
enda,“ segir Steinunn.

„Því miður kemur þetta ekki á

óvart. Þetta er alveg í takt við
það sem menn hafa spáð fyrir
um. Lóðaskortur skilar sér í
þessu hækkaða verði. Sá sem
heldur því fram að lóðaskortur
skili sér ekki í hækkun verðs er
hreinlega ekki í takt við raun-
veruleikann. Þetta mun ekki 
lagast fyrr en við hjá Sjálfstæðis-
flokknum tökum við,“ segir 
Guðlaugur Þór Þórðarson,
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks-
ins í Reykjavík. - lkg 

UNGUR MAÐUR LÉST Í BÍLSLYSI Tæplega tvítugur maður lét lífið þegar bíll sem hann keyrði lenti í árekstri við jeppa á
Suðurlandsvegi. Þrír slösuðust alvarlega í slysinu og sex til viðbótar hlutu minniháttar meiðsl. Sjá síðu 2

HÚSNÆÐISMÁL Vegna húsnæðis-
skorts búa sex fjölskyldur og 
fjórir einstaklingar við Viðskipta-
háskólann á Bifröst í tíu svoköll-
uðum húsnæðiseiningum á skóla-
svæðinu. Nemendurnir eru ósáttir
við aðstæður og segja einingarnar
vera gáma sem séu kaldir og leki
auk þess sem húsaleigan sé of há. 

Það eykur á óánægju íbúanna
að erfitt reynist að fá húsaleigu-
bætur þar sem einingarnar eru
ekki samþykktar sem íbúðarhús-
næði.

Nemandi, sem ekki vildi láta
nafn síns getið, sagði í samtali við
Fréttablaðið að fólk í gámunum
borgaði rúmar þúsund krónur á
hvern fermetra, sem væri nánast

sama leiga og í miðbæ Reykja-
víkur. Nemendurnir eru sammála
um að á Bifröst sé gott að búa en
það vegi ekki þungt á móti því
sem þeir hafi gengið í gegnum.

Þórir Páll Guðjónsson, fram-
kvæmdastjóri Nemendagarðanna,
vill kalla þetta húsnæði einingar
og segir eðlilegar skýringar vera
á þessu máli. 

„Borgarbyggð hefur neitað að
greiða húsaleigubætur til fólks í
þessum einingum því að þær eru
ekki með svokallað fastanúmer,“
segir Þórir Páll. Fjöldi nemenda
skólans býr utan nemenda-
garðanna og hefst við í sumar-
bústöðum og öðru leiguhúsnæði.
„Borgarbyggð hefur samþykkt

bústaðina sem nemendagarða og
ætti Borgarbyggð að samþykkja
þessi hús sem slík þó svo að það
hafi ekki verið gert,“ segir Þórir
Páll. Hann bendir á að fjölgunin í

skólanum sé svo ör að skólayfir-
völd hafi ekki undan að byggja
húsnæði.

Samkvæmt Þóri Páli er beðið
eftir að lokið verði við lóðarteikn-
ingar af svæðinu þar sem íbúðar-
einingar eru, en þá verði auðveld-
ara fyrir nemendur að sækja um
húsaleigubætur.

Þórir Páll vísar á bug gagnrýni
nemenda um að húsaleigan sé of há
og bendir á að leigan á þriggja 
herbergja íbúðum sé um 70 þúsund
en leigan á einingunum aðeins 60
þúsund krónur. „Kvartanir vegna
hitaleysis komu í kjölfar vanda-
mála sem við glímdum við vegna
hitaveitunnar en það hefur verið
lagað,“ segir Þórir Páll. - amg

Borgarstjóri um tilboð í lóðir í Norðlingaholti:

Brjálæðislega hátt verð

●  útsendarar hennar væntanlegir í vikunni

Oprah Winfrey:

▲

SÍÐA 30

Guðbjörg Kristjánsdóttir:

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS 

Fræin í mold í
þessum mánuði

●  fasteignir  ●  hús

Hyggst fjalla um
íslenskar konur

● v-dagurinn undirbúinn

Ingibjörg Sólrún:

▲

SÍÐA 30

Fer með
píkusögur

Íslandsmótið í handbolta:

▲

SÍÐA 20

Breytingartillögur
liggja fyrir
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● allt annað fyrirkomulag

Nemendur hýstir 
í köldum gámum

Nemum á Bifröst fjölgar svo mjög að menn hafa ekki undan við að byggja yfir þá. Til að bregðast við
því leigir skólinn út húsnæðiseiningar sem íbúarnir lýsa sem köldum og lekum gámum. Íbúarnir

kvarta undan hárri leigu og því að húsaleigubætur fáist ekki greiddar.

HÚSNÆÐISEININGAR EÐA GÁMAR
Skólayfirvöld á Bifröst vilja kalla húsnæði
nemendanna húsnæðiseiningar en nem-

endurnir segja það ekkert annað en gáma.

VEÐRIÐ Í DAG

ÁFRAM MILT Litilsháttar súld öðru
hvoru vestan til. Skýjað með köflum eða
léttskýjað austan til. Hiti víðast 3-8 stig. 
Sjá síðu 4

Fólksfjöldaþróun:

Færeyingum
fækkar á ný

FÆREYJAR Færeyingum er tekið að
fækka á ný eftir að hafa fjölgað
samfleytt í níu ár. Þessu skýrði fær-
eyska útvarpið frá í gær.

Á síðasta ári fluttu 1390 manns
til Færeyja, en brottfluttir voru
1534, sem þýðir að brottfluttir voru
146 fleiri en aðfluttir.

Hermann Óskarsson, forstjóri
færeysku Hagstofunnar, segist þó
engan veginn óttast að nú megi bú-
ast við landflótta á ný eins og gerð-
ist fyrir rúmlega áratug.

Sjö prósent Færeyinga fluttu frá
Færeyjum um og upp úr 1990. Þá
glímdu eyjarskeggjar við miklar
efnahagsþrengingar.

- gb



SLYS Tæplega tvítugur maður
lést og þrír jafnaldrar hans
slösuðust alvarlega þegar
bíll sem þeir voru í lenti í
árekstri við jeppa sem kom
úr gagnstæðri átt á Suður-
landsvegi á sjöunda tíman-
um í gærmorgun. Farþeg-
arnir þrír eru þó ekki taldir í
lífshættu.

Hjón og þrjú börn sem
voru í jeppabifreiðinni og
fimmti farþeginn í fólksbíln-
um voru flutt á Landspítala-
háskólasjúkrahús í Fossvogi
en eru ekki alvarlega slösuð.
Tvö barnanna eru tólf ára og
eitt þrettán ára. 

Áreksturinn varð í beygj-
unni við gatnamót Þrengsla-
vegar og bendir margt til
þess að fólksbíllinn hafi
runnið yfir á gagnstæða
akrein en töluverð hálka var
þar í gærmorgun. Ekki er þó
hægt að fullyrða um orsakir
slyssins þar sem málið er í
rannsókn.

Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar var kölluð á vettvang
en einnig komu að lögregla
og sjúkraliðar frá Selfossi,
Slökkvilið Hveragerðis og
sjúkrabílar og tækjabíll frá
Reykjavík. - jse 
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Níu slösuðust í árekstri á Suðurlandsvegi:

Ungur maður lést í bílslysi

Ný þjónustumiðstöð stúdenta við Háskóla Íslands:

Forval hafið vegna gerðar Háskólatorgs
FRAMKVÆMDIR Háskóli Íslands 
hefur fengið grænt ljós á forval
vegna gerðar svokallaðs Háskóla-
torgs, þjónustumiðstöðvar stúd-
enta sem tengja á byggingar há-
skólasvæðisins. Í forvalinu eru
valdir hópar sem fá að skila inn
tilboðum í verkið. 

Páll Skúlason rektor greindi
frá því í brautskráningarræðu 26.
febrúar að framlag Háskólasjóðs
Eimskipafélagsins gerði Há-
skólanum kleift að hefja fram-
kvæmdir nú. 

„Það er að komast skriður á
málið,“ segir Guðrún Björns-
dóttir, framkvæmdastjóri Félags-
stofnunar stúdenta, sem sæti á í
nefnd Háskólans um gerð torgs-
ins. „Ingjaldur Hannibalsson, for-
maður nefndarinnar, tilkynnti á
síðasta fundi að samráðsnefnd um
opinberar framkvæmdir hefði
gefið vilyrði fyrir því að forval
gæti farið fram og það var auglýst

á evrópska efnahagssvæðinu
þriðja þessa mánaðar.“

Háskólatorgið, sem á að vera
tilbúið um áramótin 2007/2008, á
að hýsa matsölu og alla þjónustu
við stúdenta undir einu þaki.
„Þjónustuhús Háskólatorgsins

verður milli gamla íþróttahússins
og aðalbyggingarinnar,“ segir
Guðrún, en frá torginu verða
tengibyggingar yfir í öll húsin auk
þess sem farið verður undir 
Suðurgötuna til að tengja vestur-
og austursvæði Háskólans. - óká

Tugmilljarðamunur
á vaxtagreiðslum

Þingmaður Frjálslynda flokksins segir að vegna vaxtamunar og verðtryggingar
sé greiðslubyrði fjölskyldna hér margföld á við það sem tíðkast í Noregi. 

Frjálslyndir og Framsóknarmenn hafa ályktað um afnám verðtryggingar.
EFNAHAGSMÁL Íslenskar fjölskyld-
ur greiða vikulega milljarði meira
en norskar vegna verðtryggingar
lána, segir Gunnar Örn Örlygs-
son, þingmaður Frjálslynda
flokksins. Á landsþingi flokksins
um helgina var samþykkt ályktun
sem kvað á afnám verðtryggingar
lána. Samskonar ályktun var sam-
þykkt á flokksþingi Framsóknar-
flokksins fyrir skömmu.

„Samkvæmt upplýsingum sem
ég hef frá BN Bank í Noregi er
verið að bjóða þar vexti á 20 ára
lánum upp á 2,8 prósent. Þar eru
engin stimpilgjöld, engin lántöku-
gjöld, engin uppgreiðslugjöld,
engar kvaðir um frekari viðskipti
og engin verðtrygging,“ segir
Gunnar Örn. 

Gunnar segir muninn sláandi
þegar borin er saman greiðslu-
byrði norskra og íslenskra fjöl-
skyldna á 850 milljarða skuldum

heimilanna hér. „Vaxtabyrði
norskra fjölskylda væri um 26
milljarðar króna á ári, en íslenskra
um 79 milljarðar,“ segir hann og
miðar við þá vexti sem hér eru í
boði og verðtryggingu upp á 4 
prósent. „Íslenskar fjölskyldur
greiða 53 milljörðum meira en
norskar. Þetta er rúmur milljarður
á viku,“ segir Gunnar Örn. „Ef við
gefum okkur að fjölskyldur hér
séu um 80 þúsund þarf hver að afla
um 100 þúsund króna í brúttó-
tekjur á mánuði til að mæta því
sem munar.“ Þá segir Gunnar Örn
fráleitt að lífeyrissjóðir landsins
geti ekki starfað í sama umhverfi
og lífeyrissjóðir í nágrannalönd-
unum þar sem verðtrygging er

ekki fyrir hendi og vill að ríkis-
stjórnin skipi nefnd til að fara ofan
í kjölinn á verðtryggingarmálum.

Dagný Jónsdóttir, þingmaður
Framsóknarflokksins og varafor-
maður efnahags- og viðskipta-
nefndar Alþingis, segir ályktun-
ina sem fram kom um afnám
verðtryggingar á flokksþingi
Framsóknar í lok síðasta mánaðar
vel þess virði að skoða nánar, en
verið sé að vinna úr og flokka
margar ályktanir þingsins. „En ef
við ætlum að fara fram með málið
verðum við að sjálfsögðu að ná
um það samkomulagi við sam-
starfsflokkinn í ríkisstjórn, því
ekki er kveðið á um það í stjórnar-
sáttmála.“ olikr@frettabladid.is

HUNDAR GANGA LAUSIR Lögreglu-
menn í Reykjanesbæ höfðu um
helgina afskipti af sjö hundum sem
gengu lausir. Flestir komust fljótt
til síns heima en einn hundur fékk
að sitja vaktina með lögreglu-
manni meðan beðið var eftir því að
næðist í heilbrigðiseftirlitsmann
sem gæti lesið úr örmerkingu frá
Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja.

TVÆR BÍLVELTUR Tveir bílar fóru
út af Grindavíkurvegi og ultu með
stuttu millibili í gærmorgun. Engin
teljandi slys urðu á fólki en bílarn-
ir eru töluvert skemmdir að sögn
lögreglu. Einnig fór jeppabifreið út
af á svipuðum stað. Mikil hálka
var á veginum og biður lögreglan
fólk um að fara sérlega varlega á
morgnana þegar hálka leynist á
vegum.

Blíðviðri í gær:

Frystir um
næstu helgi

VEÐURFAR Blíðviðri var um land allt í
gær með vætu á köflum. Hiti fór
upp undir tíu stig um land allt og
var léttskýjað. Búast má við svip-
uðu veðri í dag. 

Austanmenn eru heppnastir með
veður og helst góða veðrið fram að
næstu helgi. Þá er spáð norðanhreti
og mun væntanlega frysta. Þangað
til mega höfuðborgarbúar búast við
meiri vindi og vætu en samt léttu
veðri.

Veðrið snýst í norðanátt á
fimmtudag og þá kólnar en óljóst er
enn hve kröftuglega blæs. - lkg

HERMENN PAKKA SAMAN
Í fyrsta áfanga liðsflutninganna flytjast
sveitir Sýrlendinga til Bekaa-dalsins en

hann er við sýrlensku landamærin.

Sýrlenskt herlið:

Fluttir til
Beeka í dag

BEIRÚT, AP Sýrlendingar hefja
flutninga á hersveitum sínum í 
Líbanon í dag. Líbanska stjórnar-
andstaðan er vantrúuð á að þær
fari frá landinu í bráð.

Bashar Assad, forseti Sýr-
lands, boðaði í ræðu á sýrlenska
þinginu að 14.000 manna herlið
landsins sem staðsett er í Líbanon
yrði kallað heim í áföngum. Liður
í þeirri áætlun er flutningur her-
manna frá norðurhluta landsins
til Bekaa-dalsins sem er við landa-
mæri Sýrlands og hefjast flutn-
ingarnir í dag. ■

Mýrarljós 

Fréttablaðið, feb. 2005
"Hreinasti gullmoli"

Sýning fimmtudags- og sunnudagskvöld!

SPURNING DAGSINS
Eggert, tekurðu að þér fjár-
málaráðgjöf?

Já, með mikilli ánægju ef mér er treyst
fyrir því.

Eggert Magnússon er formaður Knattspyrnusam-
bands Íslands. KSÍ fjárfesti fyrir hundrað milljónir
í KB banka fyrir fjórum mánuðum og hefur hagn-
ast um rúmar sex milljónir síðan þá.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
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GUNNAR ÖRN ÖRLYGSSON
Gunnar segir óþolandi og séríslenskt fyrir-
bæri hvernig höfuðstóll lána lækkar aldrei
þrátt fyrir stöðugar afborganir og vill láta

afnema verðtryggingu lána.

Í BANKANUM
Gunnar Örn Örlygsson, þingmaður Frjálslynda flokksins, kallar eftir þverpólitískri samstöðu

um afnám verðtryggingar lána og vill að ríkisstjórnin skipi nefnd til að fjalla um hvernig
standa beri að afnámi verðtryggingar.
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FÉLAGSSTOFNUN STÚDENTA VIÐ HRINGBRAUT
Starfsemi Félagsstofnunar stúdenta flyst yfir í nýtt Háskólatorg sem rís á milli íþróttahúss

og aðalbyggingar Háskólans við Suðurgötu.

Ný lyfta vígð:

Nægur snjór
í Bláfjöllum

ÚTIVIST „Við erum afskaplega
ánægðir með daginn og allt búið að
ganga feikivel. Allir farið upp 
heilir og komið heilir niður,“ 
segir Hlynur Skagfjörð, rekstrar-
fulltrúi skíðasvæðisins í Bláfjöllum.

Ný lyfta, sem hlaut nafnið 
Kóngurinn, var tekin í notkun í gær
og fór forseti Íslands fyrstu ferðina.
Í tilefni dagsins var frítt inn á skíða-
svæðið. „Ég ætla rétt að vona að
þeir sem lögðu leið sína hingað í dag
muni bera út fagnaðarerindið að
það er enn nægur snjór hér,“ segir
Hlynur. - lkg

Á SLYSSTAÐ
Ökumaður og farþegar fólksbílsins fóru verst út úr slysinu.

Ökumaðurinn lést og þrír farþegar slösuðust alvarlega.
Hjón og þrjú börn sem voru í jeppanum, auk fjórða

farþegans í fólksbílnum slösuðust minna.

BÍLVELTA Í BLÁFJÖLLUM 
Ökumaður missti stjórn á bíl sín-
um á Bláfjallavegi í gær með
þeim afleiðingum að hann valt
nokkrar veltur og var um tuttugu
metra fyrir neðan veg þegar allt
var afstaðið. Konan sem ók bíln-
um slasaðist ekki alvarlega en
fékk heilahristing. Töluverð
hálka var og aðstæður erfiðar.

BRAUT BÍLRÚÐUR Rúmlega tvítug-
ur maður braut afturrúður í tveim-
ur bílum þegar hann var á leiðinni
heim af dansleik á Akranesi í 
fyrrinótt. Ekki átti hann neitt sök-
ótt við eigendur bílanna en hann
var ofurölvi þegar hann vann
skemmdarverkin. Tjónið gæti
numið um 300 þúsund krónum.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Í BLÁFJÖLLUM
Margir lögðu leið sína í Bláfjöll í gær. Fáir

hafa þó verið yngri en þetta barn sem sat í
snjóþotu sinni þegar ljósmyndara bar að.
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þjónusta

Framúrskarandi þjónusta
Samkvæmt könnunum þykir enginn banki veita betri þjónustu en Íslandsbanki. Við erum 
afar stolt af því áliti sem við njótum, enda leggjum við mikið upp úr framúrskarandi 
þjónustu. Í okkar huga felst 100% þjónusta í því að fara fram úr væntingum viðskiptavina 
okkar. Það er okkar markmið.
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Búnaðarþing 2005 í Reykjavík:

Nýr háskóli boðar bændum nýja tíma
LANDBÚNAÐUR Staða landbúnaðar-
ins er styrk, að því er fram kom í
setningarræðu Haraldar Bene-
diktssonar, formanns Bænda-
samtaka Íslands, við setningu
Búnaðarþings á Hótel Sögu í
Reykjavík í gær. Hann sagði
milda tíð og mikla afurðasölu
endurspegla styrk landbúnaðar-
ins. Á Búnaðarþingi eiga sæti
fulltrúar bænda af landinu öllu
sem að sögn Haraldar eiga að
vinna að mótun á framtíðarmögu-
leikum í greininni.

Guðni Ágústsson landbúnaðar-
ráðherra sagði í ávarpi sínu á
þinginu stórtíðindi síðasta árs
vera stofnun Landbúnaðar-
háskóla Íslands og sagði skólann

vera „nýtt flaggskip landbúnað-
arins sem boðar bændum nýja
tíma.“ Hann sagði að ef skoðuð
væri þróun síðustu ára blasti við
hvað menntun og rannsóknir
hefðu skilað miklu. „Þrátt fyrir
sársaukafullar breytingar á borð
við fækkun og stækkun búa sýnir
sig að vísindi og tækni efla alla
dáð og gera störf bóndans mark-
vissari,“ sagði hann.

Guðni sagði heilbrigði bjúfjár
tryggja gæði framleiðslu bænda
og upplýsti að til stæði að setja 
á stofn nefnd sem fara á yfir 
aðferðafræðina sem beitt er 
gegn búfjársjúkdómum og gerði
tilllögur til framtíðar.

- óká

Útilokar ekki að um
viljaverk hafi verið að ræða

Giuliana Sgrena hafnar því að bíl hennar hafi verið ekið of hratt og ekki sinnt stöðvunar-
merkjum bandarískra hermanna. Hún útilokar ekki að skothríð hermanna hafi verið viljandi.

ÍRAK Ítalska blaðakonan Giuliana
Sgrena sem látin var laus úr 
höndum mannræningja í Írak um
helgina útilokar ekki að banda-
rískar hersveitir hafi skotið vilj-
andi á bíl sinn með þeim afleiðing-
um að ítalskur leyniþjónustu-
maður beið bana. 

Ítalina og bandarísku hermenn-
ina greinir verulega á um tildrög
skothríðarinnar.

Gleði ítölsku blaðakonunnar
Giuliana Sgrena yfir að hafa verið
látin laus úr mánaðarlangri prís-
und sinni snerist upp í skelfingu á
föstudaginn þegar bandarískir
hermenn hófu skothríð á bifreið
hennar og ítalskra leyniþjónustu-
manna á leið á flugvöllinn í
Bagdad. Nicola Calipari leyniþjón-
ustumaður dó í árásinni þegar
hann reyndi að skýla blaðakon-
unni.

Sgrena sneri aftur til Ítalíu á
laugardaginn og í gær birtist grein
eftir hana í dagblaðinu Il Mani-

festo um reynslu sína. Þar hafnar
hún því alfarið að bílnum hafi ver-
ið ekið hratt og ekki sinnt stöðvun-
armerkjum eins og bandarísk yfir-
völd hafa haldið fram. Þegar skot-
hríðin hófst rifjuðust upp fyrir
henni orð mannræningjanna um að
fara varlega „því Bandaríkjamenn
vilja ekki að þú snúir aftur.“

Í viðtali við Sky Italia TV í gær
útilokaði hún ekki að árásin hefði
verið viljandi. „Allir vita að

Bandaríkjamenn eru mótfallnir
samningaviðræðum við gíslatöku-
menn og því sé ég ekki af hverju
ég ætti að útiloka að ég hafi verið
skotmark hermannanna.“ Ítalskir
leyniþjónustumenn höfðu síðustu
vikur átt í viðræðum við mann-
ræningjana sem lyktuðu með
frelsun Sgrena en ekki er vitað
hvort lausnargjald hafi verið
greitt.

Málið er þegar farið að draga

pólitískan dilk á eftir sér. Mikil
andstaða hefur verið í Ítalíu við
stuðning ríkisstjórnar Berlusconi
og þrýstingur mun eflaust vaxa
um að 3.000 manna herlið Ítala
verði kallað heim. Donald Rums-
feld, varnarmálaráðherra Banda-
ríkjanna, sagðist í samtali við
Antonio Martino, ítalskan starfs-
bróður sinn, harma atvikið mjög
og lofaði að það yrði rannsakað til
hlítar. sveinng@frettabladid.is

Aðalfundur eldri borgara:

Stjórnvöld
bæti laun

KJARAMÁL Félag eldri borgara í
Kópavogi hefur stofnað stuðnings-
sjóðinn Hjálparhellu sem á að
greiða félögum í neyðartilfellum,
svo sem þegar félagar missa eftir-
laun vegna veikinda. Reglugerð
sjóðsins var samþykkt á aðalfundi
félagsins á laugardag.

Þess var krafist var að stjórn-
völd bættu laun lægst launuðu eldri
borgaranna. Félagið mótmælir
háum gjöldum fyrir læknisþjónustu
aldraðra og vill að lyfjaverð verði
lækkað. Einnig hvetur félagið
stjórnvöld til að færa málefni 
aldraðra frá heilbrigðisráðuneyti til
félagsmálaráðuneytis. - lkg

Breskur lögreglustjóri:

Stendur ógn
af al-Kaída

BRETLAND Sir John Stevens, fyrrver-
andi yfirmaður Lundúnalögregl-
unnar, staðhæfði í grein í blaðinu
News of the World um helgina að
allt að tvö hundruð hryðjuverka-
menn á snærum al-Kaída væru í
Bretlandi og þeir gætu látið til skar-
ar skríða hvenær sem er. 

Umdeild löggjöf um aðgerðir
gegn hryðjuverkum var samþykkt í
neðri deild breska þingsins í síðustu
viku en lögin veita stjórnvöldum
mjög ríkar heimildir til að fylgjast
með meintum hryðjuverkamönn-
um. Stevens sagði lögin afar þýðing-
armikil og þeir sem væru á móti
þeim skildu ekki hættuna sem væri
yfirvofandi. ■

■ MIÐ-AUSTURLÖND
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ÍTALIR SYRGJA HETJU SÍNA
Kista leyniþjónustumannsins Nicola Calipari var geymd í grafhýsi óþekkta hermannsins í Róm í gær og gat almenningur komið og vottað

honum virðingu sína.

Fíkniefnamál:

Teknir með
ýmis efni

LÖGREGLUMÁL 20 grömm af hassi, 10
grömm af amfetamíni og lítilræði
af kókaíni fundust í bifreið í Hafn-
arfirði í fyrrinótt. Tveir menn voru
teknir í yfirheyrslur en sleppt að
þeim loknum og telst nú málið upp-
lýst. Mennirnir þóttu hegða sér
grunsamlega þegar lögreglan hafði
afskipti af þeim við hefðbundið 
eftirlit og var því leitað í bílnum.

Tveir starfsmenn Fíkniefnalög-
reglunnar stóðu lögregluvaktina í
Hafnarfirði þar sem árshátíð hafn-
firsku lögreglunnar var sama kvöld.
Þeir virðast hafa unnið fyrir kaup-
inu sínu. - jse

VIÐ UPPHAF BÚNAÐARÞINGS
Haraldur Benediktsson, formaður Bænda-
samtaka Íslands, heilsar gestum við upp-
haf Búnaðarþings í gær, en við hlið hans

er Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands,
sem var gestur Búnaðarþingsins.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/E

.Ó
L.

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

60,64 60,92

115,66 116,22

79,54 79,98

10,68 10,75

9,67 9,73

8,79 8,85

0,58  0,58

92,30 92,86

GENGI GJALDMIÐLA 06.03.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

109.27 -0,25%

FRJÁLS ÚR PRÍSUNDINNI
Giuliana Sgrena var svo máttfarin eftir
eldraun sína að hún þurfti á aðstoð að
halda við að komast úr flugvélinni sem

flutti hana til Rómar á laugardaginn.

SISTANI HEGGUR Á HNÚTINN
Illa hefur gengið að mynda ríkis-
stjórn í Írak. Nú hefur Ali Sistani
erkiklerkur höggvið á hnútinn og
sagt sigurvegurum þeirra að koma
sér saman um skiptingu ráðherra-
stólanna á næstu tíu dögum svo að
stjórnlagaþingið geti komið saman.
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BÓKMENNTIR Í bréfi til háskóla-
samfélagsins kallar Helga Kress
bókmenntafræðiprófessor eftir
opinni umræðu um vinnumat og
rannsóknaraðferðir. Þetta gerir
hún í framhaldi af umræðu um
vinnubrögð prófessors Hannesar
Hólmsteins Gissurarsonar við
ritun bókar um Halldór Laxness,
sem út kom árið 2003. 

Helga segir forstöðumann
rannsóknasviðs Háskólans hafa
upplýst hana um að Háskólinn
viti ekki hvernig rannsóknarfé
Hannesar vegna vinnumats sé
varið. Hún segir engin viðbrögð
hafa borist frá rektor um málið.

Í bréfi sem Hannes Hólm-

steinn sendi til starfsmanna Há-
skólans á föstudag kemur fram
að hann sé sammála gagnrýni
Guðmundar Jónssonar prófess-
ors í sagnfræði og Helgu Kress
um að í bók sinni hefði hann átt
að vísa oftar í Peter Hallberg og
Halldór Laxness sjálfan. 

„Ég hélt, að ein allsherjartil-
vísun í eftirmála, þar sem ég tók
fram, hversu mikið gagn ég
hefði haft af ritum Hallbergs,
nægði. En ég sé nú, að svo var
ekki,“ segir Hannes í bréfinu og
segir að þarna hafi hans eigin
athuganarleysi verið um að
kenna.

Þá kemur fram að hann vinn-

ur að svari við ritgerð Helgu þar
sem hún gagnrýnir heimilda-
notkun hans. Bréfið var svar við
opnu bréfi Guðmundar þar sem
hann fer fram á að háskólayfir-
völd taki föstum tökum ásakanir
á hendur Hannesi. 

- óká

Rafiðnaðarsamband Íslands vill breyta 1. maí:

Vill færa daginn og hætta kröfugöngunni
HÁTÍÐARHÖLD „Mér finnst ekkert
því til fyrirstöðu að breyta fyrir-
komulagi hátíðarhaldanna á 1. maí.
Hins vegar gæti tekið lengri tíma
að breyta fyrirkomulagi frídaga og
þyrfti til þess heildstæða samstöðu
á vinnumarkaðinum,“ segir 
Guðmundur Gunnarsson, formað-
ur Rafiðnaðarsambands Íslands.

Í ályktun Rafiðnaðarsambands-
ins segir að félagið vilji að stéttar-
félög í Reykjavík sameinist um að
halda víðtæka fjölskylduhátíð í
Laugardalnum í stað kröfugöngu.
Einnig vill sambandið að hátíðar-
höldin 1. maí flytjist á fyrsta föstu-
dag hvers mánaðar því mikið óhag-
ræði sé fyrir atvinnulífið þegar
stakir frídagar lenda á virkum 
dögum. Mundi þessi regla þá eiga
við fleiri frídaga, eins og til dæmis
17. júní.

Guðmundur segir fáa í kröfu-
göngum. Þar séu öfgahópar mest

áberandi og skemmi áferð 1. maí.
„Mér er ekkert illa við í sjálfu

sér að ræða breytingar um fyrir-
komulag hátíðarhaldanna 1. maí.
Ég er reyndar frekar íhaldssamur
gagnvart kröfugöngunni og vil

ekki missa hana. Við verðum líka
að hafa í huga að þetta er baráttu-
dagur en ekki bara hátíðisdagur,“
segir Guðmundur Þ. Jónsson, ann-
ar varaformaður Eflingar stéttar-
félags og situr í 1. maí nefnd. ■

Mögulegt er að bjarga 
milljónum mannslífa
Ef ekkert verður að gert munu níutíu milljónir Afríkubúa ganga með

HIV-veiruna árið 2025. Ný skýrsla Sameinuðu þjóðanna er komin
út og þar er hvatt til tafarlausra aðgerða.

ALNÆMI Níutíu milljónir Afríku-
búa munu verða smitaðir af HIV-
veirunni árið 2025 fari þjóðir
heimsins ekki að taka við sér í
baráttunni. Ný skýrsla Samein-
uðu þjóðanna dregur upp dökka
mynd af stöðu og horfum.

Alnæmisvarnastofnun Sam-
einuðu þjóðanna UNAIDS sendi
á föstudaginn frá sér skýrslu þar
sem reynt er að meta hvaða
framtíð bíður HIV-smitaðra 
Afríkubúa og hvernig þjóðir
heimsins muni bregðast við þeim
skelfilega vanda sem álfan glím-
ir nú við. Til greina koma þrjár
mögulegar spár en þær gera 
allar ráð fyrir að alnæmisfarald-
urinn eigi eftir að ná hámarki
sínu og að í það minnsta 67 millj-
ónir Afríkubúa muni deyja fyrir
árið 2025.

Versta dæmið gerir ráð fyrir
að fjárframlög og aðstoð til HIV-
smitaðra muni standa í stað.
Verði sú spá að veruleika er útlit
fyrir að tala þeirra Afríkubúa
sem deyja úr alnæmi muni fjór-
faldast og verði árið 2025 áttatíu
milljónir. Níutíu milljónir manna
ganga þá með HIV-veiruna, sam-
anborið við 25 milljónir í dag.

Besta spáin gerir ráð fyrir að
framlög til málaflokksins muni
tvöfaldast og að löndum Afríku
muni takast að gera gagngerar
endurbætur á heilbrigðiskerfum
sínum. Ef þessar forsendur
standast verður hægt að bjarga
sextán milljón mannslífum og 43
milljónum manna frá því að
smitast.

UNAIDS telur að 12.000 milj-
arða króna þurfi til þess að besta

spáin geti ræst en þau fjárfram-
lög sem þegar hefur verið lofað
hrökkva alls ekki til.

„Ef alnæmisfaraldurinn 
verður jafn skæður árið 2025
eins og í dag er það ekki vegna
þess að það er óumflýjanlegt
heldur vegna þess að pólitískan
vilja skortir í heiminum til að
gera eitthvað í málunum,“ segir 

í aðfararorðum skýrslunnar.
UNAIDS bendir á að í níu 

Afríkulöndum séu lífslíkur íbú-
anna undir fjörutíu árum vegna
veikinnar. 6.500 manns deyja á
degi hverjum og ellefu milljónir
barna eru munaðarlaus. Á síð-
asta ári smituðust rúmar þrjár
milljónir manna af HIV-
veirunni. sveinng@frettabladid.is

Jóhannes Páll páfi:

Kom út í
glugga

RÓM, AP „Frá dýpstu rótum míns
litla hjarta óska ég þess að þér batni
fljótt,“ skrif-
aði Pálína, ung
stúlka í pólska
bænum Wado-
wice, fæðingar-
bæ Jóhannesar
Páls páfa, í bók
með kveðjum og
heillaóskum til
páfa, sem honum
verður færð á
næstunni.

Þar í bæ, rétt
eins og annars
staðar í hinum
kaþólska heimi,
hafa menn á-
hyggjur af
heilsufari páfa og biðja ákaft fyrir
bata hans.

Páfi hefur verið veikburða und-
anfarið, en kom þó í gær út að
glugga á sjúkrahúsinu í Róm þar
sem hann hefur dvalist í nærri tvær
vikur og blessaði mannfjöldann 
fyrir utan. ■

ALFREÐ ÞORSTEINSSON
Stjórnarformaður Orkuveitunnar tók fyrstu

skóflustunguna.

Hellisheiðarvirkjun:

Tók fyrstu
skóflustungu
FRAMKVÆMDIR Alfreð Þorsteins-
son, stjórnarformaður Orkuveitu
Reykjavíkur, tók fyrstu skóflu-
stunguna að stöðvarhúsi Hellisheið-
arvirkjunar við Kolviðarhól á laug-
ardag. Alfreð sagði þá að fjárfest
yrði fyrir 6,3 milljarða króna í 
Hellisheiðarvirkjun á árinu og sagði
framkvæmdirnar hafa mikil áhrif í
samfélaginu.

„Rösklega 800 manns munu
starfa að uppbyggingu orkuvera og
álvers. Þegar framkvæmdum lýkur
munu um 30 – 40 manns vinna við
virkjanir Orkuveitu Reykjavíkur og
Hitaveitu Suðurnesja og rúmlega
350 manns starfa hjá Norðuráli, en
þar af bætast við um 160 ný störf
vegna stækkunar verksmiðju 
Norðuráls á Grundartanga.“ - bþg

■ SJÁVARÚTVEGUR

■ STJÓRNMÁL

■ EVRÓPA

Er rétt hjá Landhelgisgæslunni
að kaupa olíu í Færeyjum? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að afnema verðtryggingu?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

17,5%

82,5%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

- alltaf ódýrastir -

Meistarakokkurinn 

Tómas
er mættur til starfa.

Full búð af nýjum og 
girnilegum fiskréttum.

FÉKK UPPÞVOTTALÖG Á VEIT-
INGAHÚSI Konu sem pantaði sér
glas af ölkelduvatni á þýsku veit-
ingahúsi var í staðinn veittur
ætandi uppþvottalögur. Hún fékk
sér sopa af glærum leginum og brá
að vonum illilega í brún. Konan var
flutt á sjúkrahús með alvarleg sár í
hálsi.

GEGN SÖLU LANDSVIRKJUNAR 
Almennur félagsfundur var hald-
inn hjá Vinstrihreyfingunni –
grænu framboði 5. mars. Þar var
samþykkt að ítreka þyrfti stefnu
um málefni Landsvirkjunar. Flokk-
urinn leggur áherslu á að grunn-
þjónusta samfélagsins sé í al-
mannaeigu og er á móti sölu á hlut
borgarinnar í Landsvirkjun.

350 MILLJÓNA AFLI Skip Eskju
hafa aflað 50 þúsund tonna það sem
af er ári. Aflaverðmætið nemur
350 milljón krónum og er það 
nokkuð meira en á sama tíma í
fyrra að því er fram kemur á vef
fyrirtækisins.

VEIÐA MIKLA LOÐNU Skip HB
Granda hafa landað um hundrað
þúsund tonnum af loðnu það sem af
er vertíð. Heldur lifnaði yfir veið-
inni með vestangöngu loðnunnar
fyrir viku og fékk hvert skipið 
á fætur öðru fullfermi út af Vest-
fjörðum þegar best gaf samkvæmt
frétt á vef útgerðarinnar.

HELGA KRESS prófessor í bók-
menntafræði við Háskóla Íslands,
segir engin viðbrögð hafa borist frá
rektor Háskólans við ritgerð hennar
um meðferð texta og tilvitnana í bók
Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar
um Halldór Laxness. Helga kallar því
eftir opinni umræðu háskólasam-
félagsins um málið.

Gagnrýni á bók Hannesar Hólmsteins um Halldór Laxness:

Vill umræðu um vinnubrögð og rannsóknir

PÁFI BLESSAR
MANNFJÖLDANN
Fagnaðarstraumur
fór um mannfjöld-

ann fyrir utan sjúkra-
hús í Róm þegar
páfi birtist þar í

glugga um stund í
gær.

HÁTÍÐARHÖLD 1. MAÍ
„Ég er til í að ræða um að hliðra til ýmsum frídögum en ekki 1. maí. 1. maí er 1. maí en
ekki fyrsti föstudagur í maí,“ segir Guðmundur Þ. Jónsson, annar varaformaður Eflingar.
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FRAMTÍÐIN ER ÞEIRRA
Í dag eru ellefu milljónir barna í Afríku munaðarlaus vegna alnæmisfaraldursins. Sú tala á

ekki eftir að lækka á næstunni, sama til hvaða ráða verður gripið.
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1Hvers konar gæludýr ræktar Krist-
björg Sara Thorarensen?

2Hvað var hæst boðið í einbýlishúsa-
lóðir í Norðlingaholti?

3Hvað heitir varaformaður Frjálslynda
flokksins?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?
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Fulltrúar Fríkirkjunnar í stjórn SARK:

Aðskilnaður er kristilegt baráttumál
TRÚMÁL Séra Hjörtur Magni 
Jóhannsson og Magnús Axels-
son voru um helgina kjörnir í
stjórn SARK, samtaka um að-
skilnað ríkis og kirkju, en þeir
eru fulltrúar Fríkirkjunnar.
„Okkur var boðin þátttaka,“ 
segir Hjörtur, en hann hefur
ekki starfað áður á vettvangi
samtakanna. „Það er hins vegar
rétt að þarna er fólk sem kemur
úr mjög ólíkum áttum, en hefur
það sem sameiginlegt markmið
og stefnumál, að lýðræði og
jafnræði ríki á þessu sviði þjóð-
lífsins, sem og öðrum.“

Hjörtur Magni segir ljóst að
hér ríki ekki trúfélagafrelsi
meðan milljarðar streymi frá

ríkinu í eitt trúfélag. Þá segir
hann aðgreiningu ríkis og kirkju
vera kristilegt baráttumál. „Ég
lít svo á að þegar þjóðkirkju-
stofnunin gengur ekki fram af
réttlæti gagnvart öðrum trúfé-
lögum beri kristnu fólki að mót-
mæla slíkri hegðun sem ókristi-
legri. Mér hefur virst að afstaða
þjóðkirkjustofnunarinnar hafi
einkennst af hroka til annarra
kristinna trúfélaga sem hún
virðir hvorki svars né viðlits,“
segir hann og bendir á að 60 til
65 prósent þjóðarinnar vilji að-
greiningu ríkis og kirkju. „Það
hefur ítrekað komið fram í skoð-
anakönnunum og ljóst að þar er
kristið fólk að tjá sig um.“ - óká

Borgarstjórnin í Moskvu:

Í stríð gegn
kláminu

RÚSSLAND Borgaryfirvöld í
Moskvu eru búin að fá nóg af sið-
spillingunni sem þau telji að ein-
kenni borgina. Að sögn breska
blaðsins The Independent undir-
búa þau lagasetningu sem bannar
klámfengnar auglýsingar. Einnig
vilja þau banna starfsemi kynlífs-
leikfangabúða í íbúðahverfum,
flugvöllum, lestarstöðvum og að
slíkar verslanir séu aldrei nær
kirkjugörðum en sem nemur 500
metrum.

Eftir að Sovétríkin liðu undir
lok brustu allar flóðgáttir siðferð-
is og allt það sem áður var bannað
varð í einu vetfangi leyfilegt. ■
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Öryggisrá›stefna EJS ver›ur haldin í flri›ja sinn dagana 14. og 15. mars og
nú er dagskráin glæsilegri en nokkru sinni. Rá›stefnan er ætlu› öllum sem
vilja auka flekkingu sína á öryggi í uppl‡singatækni og höf›ar jafnt til
tæknimanna og stjórnenda sem annarra starfsmanna fyrirtækja og stofnana.

MÁNUDAGURINN 14. MARS

Steve Riley - Microsoft

Peter Gibbs - Cisco

John Madelin - RSA

fiRI‹JUDAGURINN 15. MARS

Steve Riley - Microsoft

Steve Riley - Microsoft

Steve Riley - Microsoft

Herbert Tenhagen - Trend Micro

Wireless LAN security with 802.1x etc.

Security Policies? Ugh, just give me passwords!

Windows passwords – Everything you need to know

DEMO á Trend Micro Network VirusWall

Cisco Security Vision

Social Engineering

Tom Watson - Trend Micro

Mark Minasi

Tomorrow's Security – the 3rd Vendor Strategy

Why the software industry has bugs
and what you can do about it

 Nordica Hótel

Hótel Borg

Mark Minasi / Steve Riley / Tom Watson /
Peter Gibbs / John Madelin

Skráning og allar nánari uppl‡singar á www.ejs.is

Erlendir samstarfsa›ilar eru

Hádegisver›ur

Léttar veitingar / kvöldver›ur

Hádegisver›ur

8:15 - 20:00

8:30 - 20:00

Skráning/morgunhressing

8:45

RSA Security

16:10 / 20:00

Skráning/morgunhressing 8:30 - 9:00

12:20

16:10

9:00

12:30

16:10

Fartölva og fleiri veglegir vinningar!Happdrætti

IPsec internals & implementationSteve Riley - Microsoft

Rá›stefnugjald er 39.800,- Hádegis- og kvöldver›ur er innifalinn ásamt öllum rá›stefnugögnum.
15-25% afsláttur fyrir öll fyrirtæki sem senda fleiri en tvo fulltrúa, me›limi MCSE, opinbera
starfsmenn og menntastofnanir.

8:15 - 8:40

ÖRYGGISRÁ‹STEFNA

EJS 2005
14. &

 15. M
A

R
S

Léttar veitingar / kvöldver›ur

SR. HJÖRTUR MAGNI JÓHANNSSON
Hjörtur Magni, sem er safnaðarprestur 

Fríkirkjunnar í Reykjavík, var um helgina
kjörinn nýr í stjórn SARK, samtaka um að-

skilnað ríkis og kirkju.

Söfnunarfé Rauða krossins vegna flóðbylgjunnar:

Þriðjungur fjár-
ins til Indónesíu

HONG KONG, AP Stærstur hluti söfn-
unarfjár Alþjóða Rauða krossins
vegna hamfaranna við Indlands-
haf mun renna til Indónesa. Ríf-
lega hundrað milljarðar króna eru
í sjóðum Alþjóða Rauða krossins
og Rauða hálfmánans sem renna
eiga til hamfarasvæðanna og var
ráðstöfun fjárins ákveðin um
helgina.

35 milljörðum króna verður
varið til hjálpar- og uppbygging-
arstarfs í Indónesíu en flóðbylgj-
an olli gífurlegri eyðingu í norður-
héruðum Súmötru. Þar fórust yfir
125.000 manns.

Tuttugu milljarðar króna munu

renna til Srí Lanka, fjórir millj-
arðar til Maldíveyja og Indverjar
fá tvo í sinn hlut. 

Rauði krossinn mun jafnframt
verja tíu milljörðum króna til for-
varnarstarfs í löndunum við Ind-
landshaf svo að búa megi íbúa
þeirra betur undir að mæta slíkum
áföllum. „Þeir sem gáfu pening-
ana gerðu það eflaust í þeirri trú
að þeir rynnu til bágstaddra. Við
erum hins vegar viss um að þeir
myndu líka vilja að þeir yrðu not-
aðir til að koma í veg fyrir þján-
ingar fólks,“ sagði Johan Schaar,
tilsjónarmaður hamfarasjóðanna,
í viðtali við blaðamenn. ■

Háskólinn í Reykjavík:

Nýtt merki nýs skóla
NÁM Búist er við því að nemendur
Háskólans í Reykjavík verði 
nálægt 2.500 talsins þegar hann
tekur til starfa við skólasetningu
19. ágúst. Þá sameinast formlega
Háskólinn í Reykjavík og Tækni-
háskóli Íslands.

Nýtt merki skólans var kynnt á
fundi í Borgarleikhúsinu síðasta
föstudag, það er tígulformað og
vísar til spjaldhúfu útskriftar-
nema. Þá var tilkynnt að skólinn
haldi nafni Háskólans í Reykjavík

Stúdentafélög háskólanna,
Viska og Technis, sameinast undir

nafninu Stúdentafélag Háskólans
í Reykjavík. - bþg

REKTOR NÝS SKÓLA
Guðfinna S. Bjarnadóttir stendur hér undir

merki nýja skólans.

DROPINN HOLAR STEININN
Enn er mikið verk óunnið á hamfarasvæðunum og þess langt að bíða að lífið komist í
eðlilegt horf. Talið er að uppbyggingin í löndunum muni kosta yfir 700 milljarða króna.

M
YN

D
/A

P





10 7. mars 2005 MÁNUDAGUR

Snjóframleiðsla er 
algert forgangsmál

Snjóleysi ógnar helsta skíðabæ landsmanna. Ferðafrömuðir á Akureyri eru áhyggjufullir vegna veður-
farsbreytinga. Staðarhaldarinn í Hlíðarfjalli segir snjóframleiðslukerfi forgangsatriði svo hægt sé að

halda skíðasvæðinu opnu yfir vetrarmánuðina.
FERÐAÞJÓNUSTA Sigurbjörn Sveins-
son, framkvæmdastjóri veitinga-
hússins Greifans á Akureyri, 
segir ferðafrömuði á Akureyri
mjög uggandi vegna snjóleysis 
í Hlíðarfjalli undanfarin ár.
„Ferðaþjónusta á Akureyri þrífst
að stórum hluta á skíðafólki yfir
vetrarmánuðina og ef skíðabær-
inn Akureyri á að standa undir
nafni er nauðsynlegt að fjárfesta

í snjóframleiðslukerfi í Hlíðar-
fjall. Fram undan eru páskar og
Andrésar andar leikarnir á skíð-
um og þá er bærinn vanur að 
fyllast af skíðafólki, svo fremi 
að skíðasvæðið sé opið,“ segir 
Sigurbjörn.

Frá árinu 1998 hefur hátt í 300
milljónum króna verið varið til
uppbyggingar á skíðasvæðinu í
Hlíðarfjalli. Verði snjófram-

leiðslukerfi keypt
þarf Vetrarí-
þróttamiðstöð Ís-
lands að fjár-
magna kaupin en
Vetraríþróttamið-
stöðin fær fjár-
framlög frá ríki
og Akureyrarbæ.
Guðmundur Karl
Jónsson, for-
s t ö ð u m a ð u r
Skíðastaða í Hlíð-

arfjalli, segir Vetraríþróttamið-
stöðina hafa tæpar 300 milljónir
til framkvæmda fram til ársins
2008. „Nauðsynlegur búnaður 
til snjóframleiðslu kostar um 
80 milljónir króna og árlegur
rekstrarkostnaður er tvær til
þrjár milljónir króna. Kaup á
snjóframleiðslukerfi er for-
gangsmál því við höfum ekkert

að gera við skíðahótel eða lyftur
þegar enginn er snjórinn. Í ár var
skíðasvæðið með öllu lokað frá
23. janúar til 10. febrúar og síðan
þá hefur aðeins verið hægt að
hafa svæðið opið að hluta. Ef
halda á skíðasvæðinu opnu yfir
vetrarmánuðina þá verðum við
að fá snjóframleiðslukerfi,“ segir
Guðmundur Karl.

Vinir Akureyrar er áhuga-
félag með það að markmiði að
auka straum ferðamanna til 
Akureyrar og undanfarin fjögur
ár hefur félagið m.a. staðið fyrir
fjölskylduhátíðinni Ein með öllu
sem haldin hefur verið um versl-
unarmannahelgar. Félagið hefur
sent frá sér yfirlýsingu þar sem
skorað er á stjórn Vetraríþrótta-
miðstöðvar Íslands að snjófram-
leiðsla í Hlíðarfjalli hefjist strax
næsta haust. kk@frettabladid.is

138 ÍBÚÐIR SELDAR OG KEYPTAR
Í Reykjavík dagana 23.2. – 3.3. 2005. 

Heimild: Fasteignamat ríkisins

SVONA ERUM VIÐ:

„Ja, fyrst ber að nefna að ég held að
vorið sé að koma og fagna því,“
segir Guðrún Agnarsdóttir læknir.
„Ég er bara á fullu úti í garði að
hreinsa til og hlusta á þrestina. Ég
hef mjög gaman af því að dunda
mér í garðinum en gef mér því mið-
ur ekki nógu mikinn tíma í það.“ 
Guðrún fylgist vel með þjóðfélags-
málum og finnst umræðan um
reykingabann á veitingahúsum
standa upp úr enda tengist það
vinnu hennar. „Það hefur verið mikil
viðleitni um alla Evrópu að gera alla
vinnustaði reyklausa. Það hefur
komið fram frumvarp um þetta mál
á Alþingi meðal annars. Íslendingar
hafa verið mjög framarlega í tóbaks-
vörnum og standa sig vel í að lækka
hlutfall þeirra sem byrja að reykja

og það væri mjög miður ef 
Íslendingar fara að heltast úr
lestinni í þessum efnum. Ef fólk
vill reykja er mikilvægt að það
skaði ekki aðra með því.“ 
Þá er Guðrún í óðaönn við að
skipuleggja sumarfríið. „Ég er
búin að ákveða að fara í göngu-
ferð í Skagafjörð síðustu helgina
í júlí. Við hjónin erum í góðum
gönguhóp sem fer í svona ferðir
reglulega. Svo ætla ég að reyna
að verja sem mestum tíma með
barnabörnunum. „
Guðrún er að því er virðist
hreystin uppmáluð en gefur sjálf
lítið fyrir það. „Ég reyni mitt
besta en það vill svo heppilega
til að ég hef líka gaman af
þessu. Það gerir herslumuninn.“

Fagnar vorinu og undirbýr sumarið
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? GUÐRÚN AGNARSDÓTTIR LÆKNIR

SNJÓBORG
Mikil snjókoma hefur verið í Sarajevo síð-

ustu daga. 

Starfsmenn bæjarskrifstofu
Seyðisfjarðar fóru með sigur af
hólmi í árlegri
spurningakeppni
sem haldin var í
bænum á dögun-
um. Unnu þeir
annað tveggja 
liða kennara við
grunnskólann en
níundu bekkingar
og forráðamenn
þeirra standa að keppninni og afla
með henni peninga til skólaferða-
lags.

Tryggvi Harðarson bæjarstjóri

fór fyrir sínu fólki í keppninni en
með honum í liðinu voru Kolbrún
Pétursdóttir, Guðríður Ágústs-
dóttir og Anna Karlsdóttir.
„Tryggvi er ansi glúrinn en við
bættum hvert annað upp,“ sagði
Anna í samtali við Fréttablaðið,
hress og kát með sigurinn. 

22 lið tóku þátt í keppninni og
var spurt um allt milli himins og
jarðar. 

Níundu bekkingar fara í skóla-
ferðalag til Danmerkur líkt og
seyðfirsk ungmenni hafa gert í á
þriðja áratug. Vitaskuld verður
siglt með Norrænu. ■

TRYGGVI 
HARÐARSON

VERTINN Á
GREIFANUM

Sigurbjörn Sveins-
son, veitingamað-
ur á Greifanum 

HLÍÐARFJALL
Guðmundur Karl Jónsson, staðarhaldari í Hlíðarfjalli, segir að þeir sem grannt þekki til

snjóalaga í fjallinu telji að nú sé minni snjór í fjallinu en á sama árstíma undanfarin 30 ár. 

Viskubrunnurinn á Seyðisfirði:

Bæjarskrifstofan vann
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S: 552 5070 

við JL-Húsið
Opið 08:00-18:30

Þar sem fiskurinn stoppar stutt

Fiskur í dag ?
Ýsuflök
390 kr./ kg.

Ýsa í sósu
590 kr. / kg.

Reykt ýsa
690 kr. / kg. 

(beinlaus)

Ýsa í raspi 
690 kr. / kg.

- Ódýr rauðmagi -

Í tilefni af þeirri umræðu sem
spunnist hefur um stefnumótun í
Evrópumálum, bæði hérlendis og
í Noregi, í kjölfar flokksþings
Framsóknarflokksins, er ástæða
til að fara aðeins yfir stöðu EES-
samningsins og horfurnar hvað
varðar tengsl Íslands við Evrópu-
sambandið.

Í kringum flokksþingið var í
norskum fjölmiðlum talsvert
fjallað um Evrópuumræðuna á 
Íslandi. Til að mynda hafði Aften-
bladet eftir Halldóri Ásgrímssyni,
forsætisráðherra og formanni
Framsóknarflokksins, að EES-
samningurinn stæði höllum fæti
og að hann varaði við því að Ís-
land yrði eitt eftir með Liechten-
stein í EFTA-stoð EES, en sú staða
myndi blasa við skyldu Norðmenn
ákveða að ganga í ESB. Íslending-
ar yrðu að vera undir það búnir að
Norðmenn hæfu aðildarviðræður
á næsta kjörtímabili norska Stór-
þingsins, sem hefst síðar á þessu
ári og lýkur 2009.

Eftir hinum norska starfs-
bróður Halldórs, Kjell Magne
Bondevik, hefur sama blað að
hann eigi von á nýrri umræðu um
ESB-aðild í Noregi eftir árið 2007,
það er eftir næstu alþingiskosn-
ingar á Íslandi. „Ég er áhugasam-
ur um ESB-umræðuna á Íslandi,
þar sem það sem þar gerist getur

haft bein áhrif á Noreg, og öfugt,“
segir hann. 

Það er reyndar ekkert nýtt að
spurningin um framtíð EES og
valkosti Íslands í Evrópusam-
starfi sé samtvinnuð við þær
ákvarðanir sem Norðmenn taka í
þessum málum. 

Tengslin náin
Allt frá því Norðmenn felldu inn-
gönguna í sambandið í þjóðarat-
kvæðagreiðslu í nóvember 1994
hafa Íslendingar og Norðmenn átt
samleið hvað varðar tengslin við
ESB. Þessi tengsl eru náin. Í gegn-
um EES-samstarfið hefur mjög
stór hluti löggjafar ESB verið inn-
leiddur í íslenska löggjöf. Ísland
tekur í gegnum það fullan þátt í
innri markaði Evrópu. En þótt
EES tengi Ísland náið við ESB 
eru veigamiklir þættir ESB-sam-
starfsins utan við EES-samstarfið
(sbr. töflu).

Þar sem EES-samningnum 
hefur ekki verið breytt frá því
hann var saminn fyrir vel rúmum
áratug, á sama tíma og samstarfið
innan ESB hefur ítrekað verið
bæði víkkað út til fleiri sviða og
„dýpkað“, er með tímanum að
skapast æ meira ósamræmi milli
þess sem EES-samstarfið nær 
til og ESB-samstarfsins sjálfs.
Þetta rýrir gildi EES og sýnir að
tíminn vinnur ekki með EES-
samningnum.

Svigrúmið ólíkt
Vert er að hafa í huga að svigrúm
íslenskra og norskra stjórnvalda
til ákvarðana í ESB-málum er
ólíkt. Á síðustu þrjátíu árum hafa
norskir kjósendur tvisvar sinnum
fellt aðildarsamning sem stjórn-
völd voru búin að gera. Það mun
því engin norsk ríkisstjórn leggja
út í þriðju atlöguna að ESB-aðild
nema hafa fyrir því vissu að
samningarnir njóti meirihluta-
stuðnings meðal almennings. Ís-
land hefur hins vegar aldrei áður
sótt um aðild og því geta íslensk
stjórnvöld, fræðilega séð, þess
vegna ákveðið í dag að leggja inn
umsókn. Þar að auki hafa skoð-
anakannanir lengi sýnt að meiri-
hluti Íslendinga er fylgjandi að-
ildarviðræðum, svo fremi sem út
úr þeim komi hagstæðir samning-
ar sem bornir verði undir þjóðar-
atkvæði.

Ekki miklu fórnað?
Varðandi framtíðarhorfur EES-
samstarfsins er annars vert að
rifja upp ummæli sem Hans-
Adam II fursti af Liechtenstein
hefur látið falla um það. Haustið
2003 varð diplómatísk deila hans
við stjórnvöld í Tékklandi og
Slóvakíu nærri því til þess að
samningarnir um aðlögun EES-
samningsins að stækkun Evrópu-
sambandsins kæmust ekki í gildi.
Þá sagði furstinn að fastlega

HELSTU ÞÆTTIR ESB-SAMSTARFSINS SEM ERU UTAN VIÐ

EES-SAMSTARFIÐ:
- Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál
- tollabandalag og sameiginleg utanríkisviðskiptastefna
- Efnahags- og myntbandalagið, EMU
- skattamál
- utanríkis- og öryggismálastefna
- dómsmála og lögreglusamstarf
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AUÐUNN ARNÓRSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
EES-SAMNINGURINN

NORRÆNU FORSÆTISRÁÐHERRARNIR
Stefna Íslands og Noregs gagnvart Evrópusambandinu er samtvinnuð

Staða EES-samningsins og mótun íslenskrar Evrópustefnu:

EES gæti átt
skammt eftir ólifað

Ég bý í tjaldbúðum norska Rauða krossins í
Aceh. Vinnan hefur verið mjög gefandi.
Mitt hlutverk er að skipuleggja heilbrigðis-
hluta búðanna og skipulag skráningar.
Búðirnar eru staðsettar á knattspyrnuvelli í
Banda Aceh-bænum, sem er höfuðstaður
héraðsins.
Fyrir flóðbylgjuna bjuggu fjórar milljónir
manna í héraðinu, þar af 800 í þessari
borg. Um helmingur borgarinnar skolaðist
burt með flóðbylgjunni eða hrundi við
jarðskjálftann. Þessar búðir eru fyrir alla
spítala bæjarins, þar á meðal norska
Rauða kross-spítalann sem ég vinn við.
Hann er fyrir utan völlinn, eins og hann
væri á bílastæði Laugardalsvallar. 
Ég er mjög stolt af vinnu okkar og þeirri
aðstöðu sem við bjóðum fólkinu. Ég held
að ekki sé hægt að bjóða betur miðað við
aðstæður. Ég tala við og met alla sjúklinga

við komuna og útvega þeim þá umönnum
sem þeir þurfa. Svo sé ég þá næstum dag-
lega, að minnsta kosti til að byrja með og
alltaf ef það eru vandamál. 
Viðtölin við fólkið eru yfirleitt mjög erfið og
það kemur fyrir að ég, túlkurinn og hinir

hjúkrunarfræðingarnir klökknum við að
heyra sögur fólksins. Hvað er annað hægt
frammi fyrir tvítugri konu sem missti eins
árs og tveggja mánaða barn í hafið og fékk
sýkingu í brjóstið vegna mjólkurstíflu? Eða
65 ára gamlan mann sem stendur uppi 
aleinn og sér engan tilgang með lífinu ein-
samall? Hvað segir maður eða gerir fyrir 32
ára gamlan mann sem missti konu sína og
tvo unga syni. Öll hafa misst heimili sín –
þau eru ekki einu sinni á kortinu lengur. 
Fólkið kemur inn til okkar mjög þungbúið
og taugastrekkt, konur gjarnan grátandi.
Eftir einn til tvo daga fer það að brosa og
fas þeirra er allt orðið léttara. Það er auð-
vitað einmitt þetta sem gefur starfinu gildi
sitt og veitir okkur tilverurétt. Við leggjum
metnað okkar í að fólki finnist það vel-
komið og að það finni fyrir öryggi hjá 
okkur og að okkur er annt um það. 

PÓSTKORT FRÁ SÚMÖTRU: HILDUR MAGNÚSDÓTTIR, SENDIFULLTRÚI RAUÐA KROSS ÍSLANDS.

Stolt af vinnu okkar
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mætti búast við því að Noregur
eða Ísland gengju í ESB á allra
næstu árum og því ætti 
EES-samningurinn sér hvort eð 
er enga framtíð; litlu væri því
fórnað þótt EES-samningurinn
yrði óframkvæmanlegur vegna
óleystrar deilu Liechtenstein við
Tékkland og Slóvakíu. Reyndar
tókst að búa þannig um hnúta að
aðlögunarsamningarnir tóku gildi
þrátt fyrir þessa óleystu deilu. En
að svona mál skyldi geta stofnað
EES-samstarfinu í hættu sýnir
glögglega að það á í vök að 
verjast.

Uppfærsla út úr myndinni
Þótt flestir séu sammála um að
EES-samningurinn hafi reynst Ís-
lendingum vel er staðreyndin sú
að hann er byggður á öðrum for-
sendum og kringumstæðum en nú
ríkja, enda eru þrettán ár frá því
hann var saminn. Því hafa vaknað
spurningar um hvort samningur-
inn geti um ókomin ár haldið gildi
sínu sem þessi árangursríki
grundvöllur að Evróputengslum
Íslands. ESB hefur gefið skýrt til
kynna að það hafi engan hug á að
verða við beiðnum um uppfærslu
samningsins. Þegar fulltrúar 
íslenskra stjórnvalda fóru þess á
leit við fulltrúa ESB árið 2002, að
samningarnir sem þá voru fram
undan um aðlögun EES að stækk-
un ESB til austurs yrðu nýttir sem
tækifæri til að uppfæra EES-
samninginn, fengu þeir svohljóð-
andi svör: Ef þið viljið semja upp
á nýtt gerið þið svo vel að koma
ykkur fyrir í biðröðinni að fullri
aðild að sambandinu.

Það stendur því upp á íslensk
stjórnvöld að móta stefnu sem er
undir það búin að EES-samstarfið
líði undir lok. Þótt ályktun nýaf-
staðins flokksþings Framsóknar-
flokksins um stefnuna í Evrópu-
málum hafi verið loðin er þó eitt
skýrt í henni: Ef ekki skyldi verða
unnt að starfrækja EES-samning-
inn áfram ætti Ísland að móta
samningsmarkmið og leita aðild-
arviðræðna við ESB, frekar en að
reyna að tryggja hagsmuni Ís-
lands í Evrópu með tvíhliða samn-
ingum.

Tíminn verður hins vegar að
leiða í ljós hvort sú ríkisstjórn, sem
verður mynduð eftir næstu alþing-
iskosningar árið 2007, muni setja
stefnuna á aðildarviðræður. ■

STOFNANAKERFI EES
Ókleift yrði að viðhalda þessu kerfi með
trúverðugum hætti ef Ísland eða Noregur
skyldu ákveða að yfirgefa EFTA-stoðina.

Þetta viðurkenna bæði Halldór Ásgrímsson
og Kjell Magne Bondevik.

Flugvélin, sem bandaríski auðkýfingurinn
og ævintýramaðurinn Steve Fossett lenti í
Kansas á fimmtudag eftir að hafa flogið
fyrstur manna einsamall viðstöðulaust og
án eldsneytisáfyllingar umhverfis hnöttinn,
er sérstök smíð. Hönnuður hennar er Burt
Rutan, en hann er löngu orðinn goðsögn í
heimi flugáhugamanna fyrir snilld sína í
hönnun nýstárlegra flugfarartækja. Fyrir
tveimur áratugum hannaði Rutan ásamt
bróður sínum Dick flugvélina Voyager, sem
Dick flaug ásamt Jeanne Yeager umhverfis
jörðina í desember 1986, en með því flugi,
sem tók níu daga, voru nokkur heimsmet
sett. Hann er enn fremur hönnuður
SpaceShipOne, háfleygustu flugvélar
heims sem er grunnurinn að loftfarinu
sem Richard Branson, og fyrirtæki hans
Virgin Galactic, ætlar að bjóða almennum

jarðarbúum far út í geim á (og til baka).
Vél Fossetts, sem bar vinnuheitið Model
311-1 en var síðan nefnd GlobalFlyer, er
nýjasta rósin í hnappagat Rutans. Hún er í
rauninni flughæf umgjörð utan um 13
eldsneytistanka, sem jafnframt rúmar einn
mann og er eins létt og mögulegt er. Hún
er þríbola. Ytri bolirnir tveir bera eldsneyt-
isbirgðirnar, 2474 kíló af þotueldsneyti
hvorumegin, auk lendingarbúnaðar og
stéls, en miðbolurinn ber þrýstijafnaðan
flugmannsklefann og sérsmíðaðan þotu-
hreyfilinn. Burðarefniviður vélarinnar eru
koltrefjar, stífasta form þeirra er notað við
smíði vængjanna og aramíð-bíkúpumilli-
legg er notað á milli skinna. Við flugtak var
eldsneyti 83% af þyngd vélarinnar.
Vænghafið er 34,7 m, yfirborðsflötur
vængja 37 fermetrar, lengd 13,4 m, þurr-

vigt 1.519 kg og flugtaksþyngd 9.980 kg.
Sjá nánar: http://www.scaled.com/ og:
http://www.rutanaircraft.com/ og:

http://www.centenni-
alofflight.gov/essay/GENERAL_AVI-
ATION/rutan/GA15.htm

FBL GREINING: HNATTFLUGSVÉLIN GLOBALFLYER

Fljúgandi eldsneytistankur
MEISTARASMÍÐ Heimsmets-flugvélin GlobalFlyer er
nýjasta rósin í hnappagat hönnuðarins Burt Rutan

LÍMD VIÐ SÍMANN
Stór og mikil tæknisýning fer fram í

Hannover í Þýskalandi þessa dagana. Þessi
kona sá um að halda veggspjöldum sýn-

ingarinnar hreinum.
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„Hún kom eins og geisli inn 
í grafarhúm kalt“. Þannig orti
Þorsteinn Erlingsson um van-
trúna undir lok 19. aldarinnar en
svo nefndi hann þá lífsafstöðu að
tileinka sér ekki auðsveipur
steinrunnið kenningakerfi heldur
spyrja, leita og þenkja, rannsaka
og draga ályktanir sjálfur í stað
þess að láta yfirvöld stjórna and-
legu lífi sínu.

Sennilega eigum við erfitt
með að ímynda okkur hvernig
það var að búa við trúræði á borð
við það sem ríkti hér á landi öld-
um saman og hvílík lausn það var
fyrir ungt fólk þess tíma að neita
að gangast undir klerkaveldið.

Menn hafa verið að kalla eftir
aukinni kristindómsfræðslu í
skólum og sumir meira að segja
krafist þess að teknar verði upp
bænastundir í skólum. Þau börn
sem ekki eru alin upp í kristni
mega samkvæmt þessu fara
fram á meðan – vertu úti – svona
til að ekkert fari á milli mála um
það hvílík frík þau séu. Trúboðið
er réttlætt með því að þetta sé
„okkar“ menning sem okkur beri
að heiðra, gott ef ekki sjálft sam-
hengið í íslenskri menningu – 
yfirgnæfandi meirihluti lands-
manna játi kristna trú og meiri-
hlutinn verði að fá að hafa þetta
eins og hann vill... Kristnin skýri
líka yfirburði okkar yfir þá hluta
mannkyns sem í myrkrinu búi,
hún hafi fært okkur frjálsa 
hugsun, kvenréttindi, lýðréttindi,
málfrelsi, fyrir utan náttúrlega
eilíft líf...

En þá gleymist eitt: þjóðfélag
okkar er sekúleríserað – verald-
legt. Og sekúleríseringin hefur
haldist í hendur við frjálsa hugs-
un og þróun vísinda sem leitt
hafa til þess að menn hafa komist
á snoðir um eitt og annað sem
stangast á við kenningar biblí-
unnar, rétt eins múslimar gerðu á
sínum tíma þegar þeir losnuðu
undan þröngum stakki kóransins.
Sekúlerísering táknar að völd
klerka yfir lífi fólks hafa verið

afnumin og að biblían er ekki
höfð að leiðarljósi við lagasetn-
ingu eða úrlausn mála líkt og
raunin er með kóraninn í helsta
stuðningsríki Bandaríkjamanna í
mið-austurlöndum, Sádi-Arabíu.
Biblían geymir ekkert síður en
kóraninn ýmis fáránleg boð og
bönn sem ættuð eru úr löngu
liðnu og fullkomlega fjarlægu
samfélagi þar sem staðhættir
líkjast í engu staðháttum hér; og
afskaplega óviðeigandi að fara að
játast undir löngu aflagt feðra-
veldi. Við höfum lítið við gamla
testamentið að gera nema í bók-
menntalegu samhengi – til að
dást að orðkynngi spámannanna,
erótík ljóðaljóðanna og tign
sálmanna í texta sem hefur sig
upp yfir stund og stað, eins og
allar miklar heimsbókmenntir
gera, á íslensku máli sem brýnna
er að varðveita en rausið í spá-
mönnunum. En til að fá leiðsögn
um líf sitt ætti fólk frekar að fá
sér sjálfshjálparbækur nútímans
en að reyna að fá botn í Esekíel.

Um nýja testamentið og kær-
leiksboðskap Jesú Krists gegnir
allt öðru máli – hann fellur aldrei
úr gildi.

Ég held að til sé íslensk kristni
og að höfuðrit hennar sé eftir
meistara Þórberg: ævisaga séra
Árna Þórarinssonar. Þetta eru
trúarbrögð sem sprottin eru upp
úr landsháttum hér, bændamenn-
ingu, barnaþrælkun, fásinni, ein-
angrun og myrkri og alltumlykj-
andi og lifandi náttúru sem ýmist
er undurblíð eða ógurleg. Þetta
er trú á stokka og steina. Þetta er
hugmyndafræðin sem Þorgeir
Ljósvetningagoði og þeir allir
komu hér á þegar þeir féllust á
að taka upp kristni en blóta 
á laun – sérkennilegur samruni
evrópskrar kristni og heiðninnar
sem fyrir var í landinu. Allt er
kvikt af leyndu lífi í þessari trú –
skemmtilegt er myrkrið: það er
álfur í sérhverjum hóli, um fjör-
ur ráfa marmennlar og sækýr
eru á beit, hestar gætu reynst
nykrar, draugar ríða húsum, tröll
eru í fjöllum... en fyrst og fremst
gengur fram af síðum bókarinnar
takmarkalaus trú á afl ljóssins og
kærleikans: hún er full af sögum
um lækningar fólks sem hefur
ekkert annað í höndunum en
skært ljós. Við búum í skamm-
degislandi. Við trúum á ljósið.

Hvað á að kenna í skólum? Oft
hef ég furðað mig á því hversu
mikið fer fyrir Mósebókum í
stundarskrá dóttur minnar og
spurt af hverju hún sé ekki 
heldur að læra landafræði eða
ensku eða grasafræði eða afla
sér einhverrar þekkingar á ver-
öldinni eins og hún er – ekki eins
og Móses og Jeremías héldu að
hún væri. Hins vegar mætti
kenna henni um álfa og tröll, 
Þorgeirsbola, móra og skottur og
afl ljóssins til að sigrast á slíkum
kvikindum.

En í hinum gömlu fræðum frá
Palestínu ætti að duga að sýna
börnunum Life of Brian með
Monty Python. ■

Í slenska óperan hefur gegnt veigamiklu hlutverki í
íslensku menningarlífi undanfarin ár. Vegna hennar og
starfs Söngskólans í Reykjavík sprakk út blómi nýrrar

kynslóðar söngvara sem auðgað hafa íslenskt samfélag undan-
farin ár. Margir þessara ungu söngvara starfa við óperuhús
víða um heim, en gleðja íslenska áheyrendur með reglulegum
heimsóknum. Starf þessara tveggja stofnana við þröngan kost
hefur borið ríkulegan ávöxt. 

Fram undan eru samningaviðræður Íslensku óperunnar við
íslenska ríkið um starfsemi hennar til næstu fimm ára. 
Vonandi er ríkur skilningur fyrir mikilvægi starfs óperunnar
og þætti hennar í flóru menningarlífsins. 

Að undanförnu hefur verið tekist á um listræna stefnu 
Íslensku óperunnar. Jónas Sen tónlistargagnrýnandi gagnrýndi
stefnu og verkefnaval óperunnar í ljósi þeirra aðstæðna sem
hún býr við. Eðlilegt er að tekist sé á um stefnu mikilvægs
menningarfyrirbæris eins og Íslensku óperunnar. Umræðan
varð hins vegar vatn á myllu þeirra sem hafa horn í síðu 
hennar. Jafnvel heyrðust raddir sem héldu því fram að stærsti
hluti áhorfenda óperu væru þar af félagslegum ástæðum 
fremur en í leit að listrænni upplifun. Gagnrýni Jónasar
byggðist á ást á óperu, tónlist og þróun menningarlífsins og
fráleitt að nýta sér hana til fjandskapar í garð fagurs listforms.
Gagnrýnin sýnir einmitt lífsmark í umræðunni. Henni hefur
líka verið svarað kröftuglega. 

Frjó umræða um menningarstarfsemi er af hinu góða. 
Öllum sem fylgjast með íslensku menningarlífi má vera ljóst
að gríðarlega merkilegt starf hefur verið unnið innan veggja
Íslensku óperunnar frá stofnun hennar. Starfsemi sem hefur
bæði alið af sér og þroskað fjölda listamanna og auðgað menn-
ingarlíf landsmanna. Slíkt starf er enn unnið í Íslensku óper-
unni og hún hefur sem aldrei fyrr sinnt kynningu og upp-
fræðslu fyrir börn og unglinga. Hitt er öllum ljóst að starfs-
aðstaða Íslensku óperunnar takmarkar verulega möguleika til
tilkomumikilla óperusýninga. Gamla bíó getur aldrei orðið 
óperuhús miðað við nútíma kröfur. 

Ísland mun í framtíðinni keppa við önnur lönd um menntað
fólk. Starfsemi sem byggir á miklum mannafla og lágum laun-
um mun aldrei festa hér rætur. Möguleikar okkar felast í háu
menntunarstigi og að hér festi rætur fyrirtæki í þekkingar-
starfsemi. Slík fyrirtæki þurfa að vera samkeppnishæf við
önnur um vinnuafl. Menntaðir starfsmenn fyrirtækja gera
kröfur til þess samfélags sem þeir búa í. Kröfur um gott
menntakerfi og fjölbreytt menningar- og tómstundalíf.

Sinfóníuhljómsveit Íslands, Íslenska óperan og fleiri stoðir
íslensks menningarlífs eru bautasteinar fjölbreytni og þroska
menningarlífsins. Ekkert samfélag rís hærra en mennta- og
menningarstig þess leyfir. Saman hafa ávallt farið í sögunni
hátt menningarstig, menntun og hagsæld. Það samhengi mun
ekki rofna. Þess vegna á að hlúa að öllum þeim stoðum ef við
viljum á annað borð tilheyra þeim hluta heimsins sem hefur
það best. ■
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SJÓNARMIÐ
HAFLIÐI HELGASON

Íslenska óperan vinnur frábært starf við erfiðar
aðstæður.

Mikilvæg
menningarstoð
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Allir á barinn
Mikil tækifæri í bjórnum.
Millifyrirsögn í grein um Björgólf
Thor Björgólfsson DV 5. mars.

Bara mismunandi abnormal
Ekkert til sem heitir normal ís-
lensk fjölskylda.

Fyrirsögn í Morgunblaðinu 6. mars.

Aðeins á Króknum?
Vor á Króknum.

Lögreglufrétt í Fréttablaðinu 6. mars

Hver á þá að jarma?
Eiga lömbin að þagna?
Spyr Sigurður Sigurðsson verkfræð-
ingur

Morgunblaðið 6. mars

Óttaðist ekki átök
Ég á haglabyssu og hef fyrir
henni leyfi en held ég sleppi því
að taka hana með mér á þingið.
Sverrir Hermannsson fyrir Lands-
þing Frjálslynda flokksins

DV 5. mars.

Aðrir kostir eru umdeildari
Ríkisstjórnin hefur alla ástæðu
til að kjósa nú þann kostinn sem
samstaða getur orðið best um.
Benedikt Sigurðarson um grunnnetið
og Símann.

Fréttablaðið 6. mars

Spaklega mælt
Þú getur notið einhvers án þess
að eiga það.

Sverrir Berg Steinarsson í Fréttablaðinu 6. mars.

Hvað er gata og hvað er ekki
gata?
Það verður annað hvort þessi
gata eða engin gata.
Bolli Kristinsson kaupmaður um
Laugaveginn.

Fréttablaðið 6. mars

Mistök skulu standa
Segir leiðréttingu nefndarinnar
óheimila.

Fyrirsögn í Morgunblaðinu 6. mars.

Jörðin er ekki heldur eilíf
Það er mín skoðun að flugvöllur-
inn verði ekki þarna til eilífðar-
nóns.
Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgar-
stjóri um flugvöllinn í Reykjavík.

Fréttablaðið 5. mars

FRÁ DEGI TIL DAGS

Eins og geisli

Hugrekki
Guðmundur Gunnarsson og félagar
hans í miðstjórn Rafiðnaðarsambands-
ins sýndu lofsvert hugrekki með álykt-
un sem þeir gerðu um 1. maí hátíðar-
höldin á föstudaginn. Þeir vilja leggja
kröfugöngu dagsins af og efna í stað-
inn til fjölskylduhátíðar í Laugardaln-
um. Allir vita að sá tími er liðinn að 1.
maí sé dagur rauðra fána og heróps
um stéttabaráttu. Æ færri taka þátt í
samkomum verkalýðssamtakanna
þennan dag. Örfáar hræður láta sjá sig
í 1. maí göngunni sem fer niður
Laugaveginn. Þetta er eðlilegt því
þjóðfélagið hefur gerbreyst á þeim
tíma sem liðinn er frá fyrstu kröfu-
göngunni á fjórða áratugnum. Og hlut-
verk og baráttumál verkalýðssamtak-

anna hafa líka breyst. Innan verkalýðs-
hreyfingarinnar viðurkenna margir að
þetta sé rétt en enginn hefur fram að
þessu haft hugrekki til að segja það
upphátt.

Barn síns tíma
Í ályktun miðstjórnar Rafiðnaðarsam-
bandsins segir: „Kröfugangan er barn
síns tíma og fer því fjarri að hún standi
undir þeim væntingum sem hin al-
menni félagsmaður gerir í dag. Lítil
þátttaka ásamt athafna margskonar
öfgahópa hefur eyðilagt þá áferð sem
var á þessum degi. Miðstjórn RSÍ telur
að núverandi fyrirkomulag sé verka-
lýðshreyfingunni ekki til framdráttar og
fyllilega tímabært að nálgast viðhorf
nútímans og ná jákvæðri athygli“.

Fjölskylduhátíð
Enn fremur segja Guðmundur og félag-
ar: „Miðstjórn RSÍ leggur til að stéttar-
félögin í Reykjavík sameinist um að
halda víðtæka fjölskylduhátíð í Laugar-
dalnum. Sett verði upp skemmtidag-
skrá í Laugardalshöll. Þar væri boðið
upp á eitt 15 mín. ávarp og vönduð
skemmtiatriði. Boðið verði upp á kaffi
og meðlæti fyrir þá sem vilja. Stéttarfé-
lögin setji upp kynningar-
bása á starfsemi sinni
og stefnumörkum í
anddyri og fyrir framan
höllina, þar sem m.a.,
verði útbýtt frímiðum í
Húsdýragarðinn,
sundlaugarnar og fl.
fyrir börnin“.
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Þjóðfélag okkar er 
sekúleríserað – ver-

aldlegt. Og sekúleríseringin
hefur haldist í hendur við
frjálsa hugsun og þróun vís-
inda sem leitt hafa til þess
að menn hafa komist á
snoðir um eitt og annað
sem stangast á við kenning-
ar biblíunnar...

,,





„Það er svo sem ekkert á dag-
skrá, ég er bara 52 ára og lifi enn
á minningunni um fimmtugsaf-
mælið,“ segir Anna Kristine
Magnúsdóttir, útvarpskona með
meiru sem á afmæli í dag. 

Anna Kristine er flestum kunn
úr útvarpi en er læknaritari á
Seltjarnarnesi að aðalstarfi. Sam-
starfsmenn Önnu njóta góðs af
afmælinu því hún ætlar að færa
þeim veitingar í tilefni dagsins
og kvöldinu hyggst hún verja í
faðmi fjölskyldunnar og góðra
vina.

Anna er mikið afmælisbarn og
hélt ríflega upp á fimmtugsaf-
mælið fyrir tveimur árum. „Ég
bauð 200 manns í veislu og fékk
frænda minn frá Tékklandi
óvænt í heimsókn sem var mjög
gaman. Ég skil ekki fólk sem

skammast sín fyrir að eldast og
ég er guði þakklát fyrir hvern af-
mælisdag sem ég upplifi. Það er
ekki sjálfgefið að maður verði 52
ára eða við hestaheilsu alla tíð,“
segir Anna. æðruleysið upp-
málað, og bætir við að það megi
búast við rosalegu partíi þegar
hún verður sextug. 

Anna minnist þó sérstaklega
eins afmælisdags þegar dóttir
hennar bauð henni út að borða á
Hótel Borg. „Þetta var svo sem
ekkert merkilegur dagur, ég man
ekki einu sinni hvað ég var 
gömul, en við mæðgurnar fóru
saman út að borða. Þegar við
pöntuðum eftirréttinn fórum við
yfir í gyllta salinn og þar voru
allir vinir mínir mættir í eftir-
rétt. Það var virkilega óvænt og
skemmtilegt kvöld.“ 

Anna Kristine ritstýrði tíma-
ritinu Ský um skeið en hætti því
nýlega og sneri aftur í útvarpið.
„Ég var að byrja með þáttinn
Messufall á Talstöðinni á sunnu-
dagsmorgnum klukkan ellefu, en
ég skrifa enn þá fyrir Ský sem
lausapenni.“ Anna er ein
þekktasta útvarpskona landsins
og segist elska útvarp. „Ég er
búin að vera í fjölmiðlum í 28 ár
en byrjaði í útvarpi árið 1991 og
finnst þetta langskemmtilegasti
miðillinn,“ segir Anna og bætir
við að tæknimaður hennar til
margra ára, Ragnar H. Björns-
son, eigi afmæli sama dag og hún. 

Efnistök Önnu Kristine eru
oftar en ekki á mannlegu nótun-
um sem Anna kann betur við en
„harða“ blaðamennsku. „Ég var í
afleysingum á DV í eitt sumar

eða svo og var þá í „hörðu“ frétt-
unum og held að þetta hafi verið
leiðinlegasta sumar ævi minnar.“ 

Auk þess að vera komin aftur í
útvarpið stendur Anna á annars
konar tímamótum. „Ég hef
ákveðið að selja íbúðina. Ef það
er einhver skemmtilegur aðili
sem vill leigja mér íbúð í Vestur-
bænum á sanngjörnu verði má
hann hafa samband. Ég skal ryk-
suga upp í leiguna,“ segir hún og
hlær. 

Þrátt fyrir að vera mikið af-
mælisbarn óskar Anna ekki eftir
neinu sérstöku í afmælisgjöf;
segist vera komin á þann aldur að
sig vanti ekki neitt og eigi of mik-
ið af öllu ef eitthvað er. „Það eina
sem ég óska er að ég haldi minni
innri ró sem ég er nýbúin að 
öðlast, það er fyrir mestu.“ ■
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JÚRÍ ALEXEIJEVITS GAGARÍN (1934-1968)
lést þennan dag.

Þakklát fyrir hvern afmælisdag
TÍMAMÓT: ANNA KRISTINE MAGNÚSDÓTTIR ER 52 ÁRA Í DAG

„Ég sé engan guð hérna uppi!“

Þessi orð lét rússneski geimfarinn Júrí Gagarín falla árið 1961 á
sporbaug um jörðu, en hann var fyrsti maðurinn út í geim. Hann fór

í geimfarinu Vostok 1 umhverfis jörðina og var þyngdarlaus í 89
mínútur.

timamot@frettabladid.is

Fyrir fjörutíu árum upp á dag réðist 200 manna lið lög-
reglu og sjálfboðaliðar í lögregluliði Alabama í Banda-
ríkjunum á 500 manna kröfugöngu svartra og hvítra þar
sem krafist var aukinna mannréttinda. Fólkið vildi knýja
á um jafnan rétt svartra og hvítra til að kjósa, en ganga
átti frá borginni Selma til höfuðstaðar fylkisins,
Montgomerys.
Að minnsta kosti 50 urðu fyrir meiðslum þegar lögregl-
an réðist til atlögu með táragasi, svipum og kylfum. Rík-
isstjórinn hafði gefið skipun um að stöðva skyldi göng-
una „til að tryggja öryggi almennings.“ Að minnsta kosti
17 voru lagðir á sjúkrahús með brákaðar höfuðkúpur og
útlimi, auk þess sem fólk þjáðist af völdum táragassins. 
Miðpunktur baráttunnar um jafnan kosningarétt til
handa svörtum í Bandaríkjunum hafði síðan 1963 verið
í Selmu. Mótmæli sem fram fóru í janúar og febrúar
1965 voru barin niður með valdi, en þar lést meðal
annars baráttumaðurinn Jimmy Lee Jackson.
Tveimur dögum eftir ofbeldisverkin í Selmu stóð mann-

réttindafrömuður-
inn Dr. Martin
Luther King fyrir
annarri göngu.
Hópur hans féll á
kné og bað til
guðs fyrir framan
lögregluliðið sem
stöðvaði gönguna,
en ekki kom til
átaka í það skipti.
Dr. King höfðaði síðan mál fyrir alríkisdómi þar sem
hann vildi fá viðurkenndan rétt fólks til að ganga fylktu
liði til Montgomerys. 21. mars fór svo fram þriðja og
síðasta gangan, þá undir vernd lögreglu. Í lok göngunn-
ar voru fleiri þúsund manns viðstaddir mótmælafund
og í ágúst sama ár var kosningalögum breytt þannig að
bannað var að viðhafa ólíkar aðferðir á kjörstað eftir 
litarhafti eða kynþætti kjósenda. 

7. MARS 1965 Lögreglulið Ala-
bama í Bandaríkjunum réðist á
mótmælagöngu þar sem krafist var
jafnræðis svartra og hvítra við
framkvæmd kosninga.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1854 Charles Miller fær einka-
leyfi í Bandaríkjunum á
saumavél sem gerði
hnappagöt.

1876 Alexander Graham Bell fær
einkaleyfi fyrir símann sinn

1902 Sögufélagið, félag áhuga-
manna um sagnfræði, var
stofnað til að gefa út heim-
ildarrit um sögu Íslands.

1930 Útvegsbanki Íslands var
formlega stofnaður.

1931 Sjötíu símastaurar milli
Reykjavíkur og Hafnarfjarð-
ar brotnuðu í stormi.

1935 Endurtilfærsla Saar til
Þýskalands markar upphaf
útþenslu Þýskalands.

1981 Lagið Af litlum neista hlaut
flest atkvæði í fyrstu
söngvakeppninni sem
Sjónvarpið efndi til.

Lögregla barði mótmælendur í Alabama

AFMÆLI

Jakob L Kristinsson dósent
í eiturefnafræði er 62 ára í
dag.

Aðalsteinn Ingólfsson list-
fræðingur er 57 ára í dag. 

Halldór Runólfsson yfir-
dýralæknir er 57 ára í dag.

Helgi Þorgils Friðjónsson
myndlistarmaður er 52 ára

í dag.

Anna Kristine Magnúsdótt-
ir ritstjóri og útvarpskona
er 52 ára í dag.

ANDLÁT

Gísli Teitur Kristinsson, vélstjóri, Suður-
götu 43, Akranesi, lést þriðjudaginn 1.
mars.

Jóhanna Björnsdóttir, Mýrargötu 18,
Neskaupstað, lést miðvikudaginn 2.
mars.

JARÐARFARIR

13.00 Sveinn Valdimar Lýðsson,
Snorrabraut 30, verður jarðsung-
inn frá fríkirkjunni í Reykjavík. 

13.30 Kristinn Hólm Vigfússon, Ránar-
götu 23, Akureyri, verður jarð-
sunginn frá Akureyrarkirkju. 

15.00 Guðmundur Eyjólfsson, Hrafn-
istu í Reykjavík, áður Álftamýri 49,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju.

FÆDDUST ÞENNAN DAG

1785 Allessandro Manzoni, rithöfundur.

1792 Sir John Herschel,
stjörnufræðingur.

1850 Thomas Masaryk, tékkneskur
stjórnmálamaður.

1875 Maurice Ravel, tónskáld.

1908 Anna Magnani,
leikkona.

1942 Michael Eisner,
stjórnarformaður Walt
Disney Co.

1945 John Heard, leikari.

1946 Peter Wolf, söngvari
J Giels Band.

1946 Matthew Fisher, hljómborðsleikari
Procol Harum.

1954 Matt Frenette,
trommuleikari Loverboy.

1961 Mary Beth Evans,
leikkona.

Ný heimasíða
og opið hús
Samtök um vinnu- og verk-
þjálfun (SVV) hafa opnað nýja
heimasíðu á slóðinni www.hlut-
verk.is.

Í tilefni af opnuninni verður á
morgun opið hús hjá vinnu-
stofum aðildarfélaga samtak-
anna, en þar á meðal eru
Blindravinnustofan, Múlalund-
ur, vinnustaðir ÖBÍ, Sólheimar,
Reykjalundur, og fleiri. Opið
verður frá klukkan 11 árdegis
til klukkan sex síðdegis, en 
nánari upplýsingar er að finna á
nýju heimasíðunni. ■

Rangt var farið með sögulega
staðreynd varðandi mannfall í
seinni heimsstyrjöldinni í grein
sem birtist á tímamótasíðum
blaðsins fyrir skemmstu. Þar kom
fram sú algenga trú að Íslending-
ar hafi hlutfallslega misst fleiri í
styrjöldinni en Bandaríkin. Hið
rétta mun þó vera að Bandaríkin
hafi misst um 300 þúsund manns
af hernaðarorsökum, eða 2,3 á
hverja þúsund íbúa, meðan Ísland
missti um 150 manns, eða 1,2 á
hverja þúsund íbúa, svo vitað sé.
Óvíst er um örlög 43 sjómanna og
4 farþega af þremur skipum og
því ekki hægt að fullyrða þeir
hafi fallið í hernaðarátökum. 

■ LEIÐRÉTTINGAmnesty International:

Ný skýrsla um skotvopn
Íslandsdeild Amnesty Inter-
national kynnir í dag nýja
skýrslu um áhrif skotvopna á líf
kvenna. Skýrslan er samvinnu-
verkefni mannréttindasam-
takanna Amnesty International,
mannúðar-og mannréttindasam-
takanna Oxfam og alþjóðahreyf-
ingarinnar IANSA sem berst
gegn misnotkun smávopna.

„Skýrslan greinir frá marg-
þættum áhrifum skotvopna á líf
kvenna, á heimilum, af hálfu
lögreglu, vopnaðra klíka, í vopn-
uðum átökum og stríði. Í skýrsl-

unni er auk þess fjallað um hvað
hægt er að gera til að stöðva of-
beldi gegn konum og misnotkun
skotvopna,“ segir í tilkynningu
samtakanna, en útkoma skýrsl-
unnar er hluti af herferð 
Amnesty International sem 
ber heitið „Í okkar höndum –
endum ofbeldi gegn konum“ og
herferðinni „Komum böndum 
á vopnin“ sem Amnesty
International, IANSA og Oxfam
standa saman að og stefnir að
samþykkt alþjóðlegs vopna-
viðskiptasáttmála. ■

ANNA KRISTINE MAGNÚSDÓTTIR 
Anna Kristine segist ekki skilja fólk sem
skammast sín fyrir að eldast. Hún fagnar
hverjum afmælisdegi, enda ekki sjálfgefið að
fólk nái fimmtugsaldri eða haldi heilsunni.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/E

.Ó
L.



SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 32 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

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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fasteignir@frettabladid.is

Íbúðaverð hækkaði mest á
Austurlandi milli áranna 2003
og 2004, alls 34,8%. Þetta
kemur fram á vefsíðu Fast-
eignamats ríkisins. Á höfuð-
borgarsvæð-
inu var hækk-
un 13,2%
milli sömu
ára. Norður-
land vestra
var með
12,1% hækk-
un og Norðurland eystra með
10,6% hækkun. Á eftir þeim
svæðum kemur Suðurland
með 9,9% hækkun, Reykjanes
með 9,0% hækkun og Vestur-
land með 8,8% hækkun.

Minnst hækkun varð á íbúða-
verði á Vestfjörðum á þessu
umrædda tímabili, aðeins
1,7%.

Sundlaug er í
byggingu á
Drangsnesi í
Strandasýslu. Þar
hafa iðnaðar-
menn verið að
störfum undan-
farnar vikur,

pípulagningamenn að ganga
frá lögnum og jöfnunartönkum
og rafvirki að mæla fyrir ljósum
og raflögnum. Þetta kemur
fram á vefnum www.strandir.is

FASTEIGNASÖLUR

101 Reykjavík 14
Akkurat 20-21
Ás 12-13
Ásbyrgi 26
Bifröst 22
Domus 25
Draumahús 18-19
Eignakaup 27
Eignalistinn 9
Eignastýring 9
Eignaval 31
Fasteignamarkaðurinn 23
Fasteignamiðlun 24
Fasteignam. Grafarv. 24
Fasteignam. Hafnarfj. 5
Fyrirtækjasala Ísl. 29
Hof 7
Hóll 15 og 32
Hús.is 30
Hraunhamar 10-11
Húsalind 15
Húseign 25
Höfði 28
Lyngvík 4
Miðborg 6
Nethús 17
Nýtt heimili 32
Þingholt 8

Fasteignasalan FMH er nú með Gisti-
heimilið Auroru á Freyjugötu 24 í
Reykjavík á sölu. Húsið er steinsteypt,
tvær hæðir, kjallari og ris – samtals
284,4 fermetrar.

Undanfarin ár hefur verið rekið gisti-
heimili með tólf herbergjum á þremur
hæðum við Freyjugötu 24 í Reykjavík. Á
gistiheimilinu hafa verið tvö eins manns
herbergi, sex tveggja manna herbergi og
fjögur herbergi fyrir tvo til þrjá gesti. Í
hverju herbergi er sími og handlaug og
aðgangur að sturtu og salerni er á gangi á
hverri hæð. Ekki er full lofthæð í kjallara
en þar hefur verið komið fyrir setustofu
og sjónvarpsherbergi, þvottaherbergi,
vinnuherbergi, geymslu og inntaksrými.

Á fyrstu hæð er komið inn í litla for-

stofu. Frá forstofu liggur stigi upp á efri
hæðir. Komið er inn í hol og þaðan er inn-
angengt í tvö þriggja manna herbergi,
eitt tveggja manna, flísalagt baðherbergi
og opið inn í eldhús og morgunverðar-
aðstöðu.

Á annarri hæð er millipallur þar sem
gengið er inn í tvö þriggja manna, eitt
tveggja manna og tvö þriggja manna her-
bergi ásamt flísalögðu baðherbergi.

Í risinu eru fjögur tveggja manna her-
bergi og eru tvö með útgang á svalir. Bað-
herbergið er flísalagt. Stigi liggur niður í
kjallara úr holi fyrstu hæðar en einnig er
útgangur sunnanmegin út á baklóðina. 

Athugandi er að brjóta upp gólf í kjall-
ara til að auka nýtingu á honum. Gisti-
heimilið er selt með öllum búnaði sem í
því er. Ásett verð er 55 milljónir.

Gistiheimili í miðbænum
Gistiheimilið Aurora er nú til sölu og selst með öllum búnaði.

LIGGUR Í LOFTINU
í fasteignum

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Aðalstræti lifnar við BLS. 16
Hverfi í miðaldastíl BLS. 26

ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Góðan dag!
Í dag er mánudagurinn 7. mars, 

66. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 8.14 13.39 19.05
AKUREYRI 8.01 13.23 18.47

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Garðurinn undirbúinn BLS. 2
Steypt hús flutt á nýjan stað BLS. 3



]Þarfaþing
Hamar er þarfaþing og að minnsta kosti einn slíkur ætti að vera til á hverju
heimili. Hann er hinn þarfasti þjónn við húsbyggingar og framkvæmdir af ýmsu tagi
og algerlega ómissandi í verkfærakassann.[

Fissler 
pottar og pönnur
- finndu muninn!

sími 568 6440

Erum að taka upp nýja sendingu

79.900
59.900

Fræ af öllum tegundum
standa nú frammi í verslunum
enda tímabært að undirbúa
sumarkomuna. Guðbjörg
Kristjánsdóttir garðyrkjumað-
ur segir vönduð vinnubrögð
skipta sköpum.

Þrátt fyrir að enn sé stutt liðið á
mars er margt sem nú þegar
minnir á vor. Fræ af öllum tegund-
um standa nú frammi í verslun-
um, en þetta er einmitt tíminn til
að sá fræjum í mold og búa undir
sumarið. „Úrvalið er gríðarlegt,“
segir Guðbjörg Kristjánsdóttir,
garðyrkjumaður hjá Garðheim-
um.

Hún segir að einstaka tegund-
um sé nóg að planta í apríl, en
flest fræ þurfi að komast í mold í
mars. „Til að árangurinn verði
sem bestur þarf að vanda sig við
sáninguna og hlúa vel að plönt-
unum. Mikilvægt er að nota sáð-
mold því margar plöntur þola ekki
sterka mold. Smáu fræin eru látin
liggja ofan á moldinni og plast

breitt yfir. Þetta getur fólk gert
inni hjá sér og látið kassa og potta
standa í gluggum. Það verður þó
að passa að ofnar séu ekki heitir
undir fræjunum svo þau þorni
ekki. Fræin verða að vera í birtu,
því hiti og myrkur gera það að
verkum að upp koma spírur sem
ekkert verður úr.“

Guðbjörg bendir líka á að fræ
sé ekki endilega það sama og fræ.
„Það er hægt að kaupa sams konar
fræ á ólíku verði, ódýru fræin
geta kostað um þa bil 115 krónur
meðan dýrari fræin fara upp í 600
krónur. Það borgar sig þó oft að
kaupa dýrari fræin og mörg fræ
eru gæðastimpluð, en þar er
merkingin F1 best.“

Þegar sáningu sumarblómanna
er lokið er passlegt að huga að
matjurtafræjunum, en þau er best
a setja niður í kringum 20. apríl.

„Það borgar sig svo ekki að fara
með plönturnar út í beð fyrr en í
júní þegar ekki er lengur hætta á
næturfrosti. En aðalatriðið er auð-
vitað að hlúa vel að að plöntunum á
öllu ferlinu, þá uppsker maður
ríkulega,“ segir Guðbjörg.

Fræin eiga að fara í
mold í þessum mánuði

Gegnheilt Parket 
Tilboðsverð

á meðan birgðir endast 
10 mm gegnheil eik 

kr. 1750 pr. ferm

15 mm gegnheilt parket / míkrófasað 
fullfrágengið, lakkað eða olíuborið.

Verð frá kr. 3250 pr. ferm

Myndir og nánari upplýsingar á 
www.parketsalan.is

Ef vel er staðið að sáningunni og umhirðunni uppsker fólk ríkulega, segir Guðbjörg
Kristjánsdóttir, garðyrkjumaður í Garðheimum. 

Í Garðheimum er gríðarlegt úrval sumarblómafræja og vandinn mestur að velja milli
allra þessara fallegu tegunda.
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Steinhús söguð niður og reist annars staðar

STÁLVASKAR

Fosshálsi 1 
110 Reykjavík simi 525-0800

www.baðheimar.is

Miklar framkvæmdir standa
nú yfir á Norðurbakkanum í
Hafnarfirði en þar er verið að
rífa 6.000 fermetra af húsnæði
sem mun víkja fyrir nýrri
byggð. Stórir byggingamassar
verður fluttir í einu lagi og
nýttir á öðrum stað.

Byggingarnar sem um ræðir eru
gamla Bæjarútgerðin, Norður-
stjarnan, skemmur flutninga-
fyrirtækisins Jóna og Eimskipafé-
lagsskemman. Húsnæðið mun þó
ekki allt hafna á haugunum því
húsnæði Jónanna verður sagað
niður og reist aftur annars staðar.
„Fyrst og fremst erum við að rífa
niður Norðurstjörnuna og Bæjar-
útgerðina því þau hús er ekkert
hægt að nýta,“ segir Guðjón Hall-
dórsson, verkefnastjóri Bortækni,
sem sér um framkvæmdirnar. 

„Við munum hins vegar taka
burðarvirki og þök af skemm-

unum og flytja til uppsetningar
annars staðar. Af heildarmagninu
þarna munum við nýta um það bil
4.000 fermetra og trúlegt að ekki
hafi áður jafn stórir bygging-
armassar verið fluttir í einu lagi.“ 

Bortækni hefur langa reynslu
af því að rífa niður hús, en ekki
jafn langa í að setja þau upp aftur.
„Í þessu verkefni stöndum við

frammi fyrir því að þurfa að rífa
og henda byggingum sem eru
fleiri þúsund fermetrar og sumar
ekki nema 15 ára gamlar. Það er
mikil sóun á verðmætum,“ segir
Guðjón. „Nú þegar við búum yfir
aukinni og öflugri flutningatækni
kjósum við að flytja það sem er
nýtilegt frekar en að henda því í
sjóinn. Það er það skemmtilega
við þetta. Nú er allt orðið einnota
og algengast að henda bara og
byggja upp á nýtt. Stysta leiðin í
þessu hefði verið að setja jarðýt-
una á allt saman. Það er bara eng-
in verðmætasköpun í því. Bygg-

ingarnar munu rísa á nýjum stað
og þjóna tilgangi sínum í áratugi í
viðbót.“

Einingarnar eru sagaðar niður
með vír- og demantssögum og
merktar. Á nýja staðnum verður
um einhverja steypuvinnu og
samsetningu að ræða.

Framkvæmdirnar eru á áætlun
og Bortæknimenn munu hafa
tæmt svæðið í lok apríl. „Húsnæð-
ið verður svo nýtt í það sem það
hentar best í og nú þegar hafa fjöl-
margir aðilar sýnt áhuga á hús-
næðinu.“

edda@frettabladid.is

Grindin af skemmunni stendur ein eftir. Hún verður söguð niður og flutt á nýjan stað.Þökin verða líka nýtt á nýja staðnum. Guðjón Halldórsson, verkefnastjóri hjá Bor-
tækni, er ánægður með að geta bjargað verðmætum.

Sumar bygginganna eru ónýtilegar og verða jafnaðar við jörðu. 
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F A S T E I G N A S A L A
Síðumúla 33 - Sími 588 9490 - www.lyngvik.is - lyngvik@lyngvik.is

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

Þorsteinn Austri
sölufulltrúi, sími 820 3466

LÆKJARSMÁRI - SÉRINNG. OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Vorum að fá í sölu mjög góða og vel stað-

setta 117,6 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð

með sér inngangi og suð-vestur verönd,

ásamt stæði í bílgeymslu. V. 27,5 m. 

DRÁPUHLÍÐ - 4RA HERBEGJA RISÍBÚÐ 

Vorum að fá til sölumeðferðar 4ra her-

bergja risíbúð að Drápuhlíð. Íbúðin er

samkvæmt fasteignamati 55 fm en er ca

70 fm að grunnfleti. V. 14,0 m 

VESTURBERG GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja 114 fm

endaíbúð á efstuhæð með yfirbyggðum

suðvestur svölum, og glæsilegu útsýni

yfir borgina og flóan. Íbúðin er er að

mestu endurnýjuð svo sem eldhús, bað-

herbergi og gólfefni. Verð kr. 17,9 m. 

MÖÐRUFELL MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja 114 fm

endaíbúð á efstuhæð með yfirbyggðum

suðvestur svölum, og glæsilegu útsýni

yfir borgina og flóan. Íbúðin er er að

mestu endurnýjuð svo sem eldhús, bað-

herbergi og gólfefni. Verð kr. 17,9 m. 

2JA HERB.

SÆBÓLSBRAUT MEÐ SÉR-
MERKTU BÍLASTÆÐI Vorum að fá
í sölu góða tveggja herbergja íbúð í kjallara
með góði suður verönd og sérmerktu bíla-
stæði. Gott herbergi með skápum. Björt
stofa. Studíoeldhús með fallegri innrétt-
ingu. Baherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Góð sameing 

ATVINNUHÚSNÆÐI

BÍLDHÖFÐI LAUST VIÐ KAUP-
SAMNING Höfum fengið til sölumeðferð-

ar atvinnuhúsnæði 142,4 fm með stórum

innkeyrsludyrum og góðu malbikuðu plani

fyrir framan. Góð aðkoma er að þessu hús-

næði. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu

Lyngvík fasteignasölu S. 588-9490

LANDIÐ

VOGAR VATNSLEYSUSTRÖND
-VOGAGERÐI
LAUS VIÐ KAUPSAMNING 
Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í

Vogunum. Sér geymsla og suður svalir.

Mjög snyrtileg eign á góðum stað. 

HEIÐARVEGUR SELFOSSI.
Glæsileg 3ja herbergja 76,3 fm íbúð á 2.

hæð með sérinngang. Tvö góð herbergi

með parketi á gólfi og annað með skáp.

Stofa með parketi og suður svölum. Eld-

hús með parketi, fallegri innréttingu og

borðkrók. Flísalagt baðherbergi með inn-

réttingu og baðkari. Þvottahús innan

íbúðar. Húsið er viðhaldsfrítt að utan. Lóð

og bílastæði fullfrágengin. (2397)

GVENDARGEISLI MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU OG SÉRINNGANGI

Mjög góð 127,5 fm 4ra herbergja íbúð á

annari hæð. Íbúðin er hin vandaðasta

glæsilegar innréttingar, baðherbergi flísa-

lagt og gólf í þvottahúsi flísalagt. Í öllum

herbergjum er skápar nema í hjónaher-

bergi er fataherbergi. Frá stofu er gegnið

út á suður svalir. Þetta er vönduð eign

með miklu útsýni. 

GARÐABÆR - EINBÝLI MEÐ AUKA ÍBÚÐ. 

Mjög gott einbýlishús með samþ.aukaíbúð í kjallara, og stórum bílskúr við Hraunhóla. Húsið skiptist í efri sérhæð
sem er 132 fm ásamt 45 fm bílskúr. Íbúðin er mikið endurnýjuð, parket á gólfum, beyki-hvít eldhús innrétting og
góðar suðvestur svalir. Á neðrihæð er samþ. 70 fm 2ja herb. íbúð með sér innangi. Verð kr 41.5 m. (1680) 

ÞÓRÐARSVEIGUR 30 MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Eigum eftir eina 3ja herbegja íbúðir 105 fm og tvær 4ra herbergja íbúðir 118 og 122 fm. Öllum íbúð-
unum fylgja stæði í bílageymslu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum í mai nk. Allar íbúirn-
ar snúa út í skjólgóðan suður garð. Verð á 3ja herbergjka íbúð er kr. 21,2 m Verð á 4ra herbergja íbúð
er kr. 22,7 m og 23,5 m. 

BARÐASTAÐIR - PENTHOUSE ÍBÚÐ  

Vorum að fá í sölu glæsilega 162 fm 4ra

herbergja íbúð á tveimur hæðum að

Barðastöðum. Vönduð gólfefni og inn-

réttingar, Tvennar svalir og mjög gott út-

sýni. V. 31,8 m. 

KÁRSNESBRAUT - MEÐ AUKAHERBERGI OG BÍLSKÚR

Vorum að fá í sölu vel staðsetta 3ja her-

bergja íbúð ásam aukaherbergi sem hefur

aðgengi að Snirtingu

GRÝTUBAKKI

Góð 4ra herbergja 101 fm íbúð. Þrjú góð

herbergi tvö með skápum. Björt stofa og

borðstofa með útgengi á vestur svalir.

Gott studíoeldhús með nýlegri innrétt-

ingu og Simens uppþvotttavél sem fylgir.

Gólfefni eru gegnheilt parket. Baðher-

bergi með flísum á gólfi, innréttingu og

tengi fyrir þvottavél. Hús ný málað að

utan og önnur sameign góð og vel við-

haldið. Stutt í alla þjónustu og skóla. 

SÓLHEIMAR - LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Góð 3ja herbergja ca 86 fm íbúð á annari

hæð. Tvö góð herbergi með parketi og

skápum og annað með austur svölum.

Baðherbergi með flísum, baðkari og glug-

ga. Edlhús með parketi á gólfi og inrétt-

ingu. Björt borðstofa og stofa með parketi

og suðursvölum. Afhending í apríl. (2420) 

BRYGGJUHVERFI - RAÐHÚS 

Toppeign sem er vel staðsett, 204 fm rað-

hús ásamt innbyggðum tvöföldum bíl-

skúr. Á jarðhæð er stórt herb.með sér

snyrtingu. Húsið stendur við sjávarkamb-

inn við Básbryggju með fallegu útsýni út

á sundin. V. 33,9 m. 

HRAUNBÆR - GÓÐ ÍBÚÐ 

Vorum að fá í sölu mjög góða 95 fm 3ja her-

bergja íbúð á 2.hæð að Hraunbæ. Endurnýj-

að eldhús og gólfefni. 

KLEIFARSEL – PARHÚS MEÐ SÉRSTÆÐUM BÍLSKÚR 

Mjög gott 152,2 fm parhús á tveimur hæðum og 27,4 fm sérstæður bílskúr. Á neðri hæðinni er gestasnyrting, tvær
stofur og gegnið útí garð frá báðum stofum. Eldhús með fallegri innréttingu og borðkrók. Á efri hæðinni eru 3. góð
barnaherbergi og stórt hjónaherbergi með skáp og stórum suðvestur svölum. Baðherbergi með baðkari, sturtu-
klefa og glugga. Bílskúrinn er sérstæður með millilofti. Afhending í apríl nk. Verð aðeins kr. 31,2 M. (2471) 

OKKUR VANTAR
ALLAR GERÐIR
EIGNA Á SKRÁ! 



100% ÖRYGGI • ALLIR FJÁRMUNIR VIÐSKIPTAMANNA Í UMSJÁ BANKASTOFNANA  
MIKIL SALA • VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ • PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA ALLA LEIÐ!

SÍMI 517 9500

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 - 18.00

Eiður Arnarson Viggó Jörgensson
lögg. fasteignasali

Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Sonja Magnúsdóttir

Strandgötu 41 - 220 Hafnarfjörður - www.fmh.is

HÆÐIR

AUSTURGATA - HAFNARFIRÐI 
Skemmtileg neðri sérhæð með mikla
möguleika. Forstofa með skáp. Rúmgott
hol með parketi. Rúmgóð stofa með park-
eti. Eldhús með snyrtilegri innréttingu góð-
ur borðkrókur. Svefnherbergi með skápum
útgengi á svalir parket á gólfi. Rúmgott
barnaherbergi með skápum. Í kjallara er
þvottahús,geymsla og opið rými með
mikla möguleika. Innbyggður bílskúr með
opnara.Í lóð er byggt útihús (studioíbúð ca
20 fm ) eitt herbergi og baðherbergi, Frá-
bært í útleigu eða fyrir unglinginn. Klæða
þarf hús að utan. Verð 21.9 millj

HÆÐIR

STRANDGATA - 220 HAFNAR-
FIRÐI Stórglæsileg 191 fm íbúðarhæð
á 3. hæð ( 2 hæðir upp ) í steinhúsi í hjarta
Hafnarfjarðar. Íbúðin er öll endurgerð að
innan sl. 2 ár s.s. veggir, rafmagn, ofna-
lagnir, gólfefni, stórglæsilegt baðherbergi,
o.fl. o.fl. Þrjú stór svefnherbergi. U.þ.b. 90
fm stofur og eldhús. Tilbúin til afhendingar
í maí 2005. Skoðið nánari lýsingu og
myndir á fmh.is. VERÐ 40,5 millj.

4RA TIL 5 HERB.

FURUGRUND - KÓPAVOGUR 
Glæsileg 104 fm 4ra herb. íbúð á fyrstu
hæð á þessum vinsæla stað. Rúmgott eld-
hús með ljósri innréttingu, flísar á gólfi.
Rúmgott svefnherb, með fataskápum.
Rúmgott barnaherb. Baðherb.i með snyrti-
legri innréttingu, baðkar, flísar á gólfi.
Rúmgóð stofa með útgengi á svalir. Úr
stofu er hringstigi niður í ca 27 fm herbergi
(inn í heildar stærð íbúðar) sem nota má
sem herbergi eða sjónvarpshol, eða jafn-
vel leigja út þar sem það er wc og sturta í
sameign. Þvottahús geymsla og hjóla-
geymsla í sameign. Frábær staðsetning.
Verð 19.8 millj

3JA HERB.

ÁLFASKEIÐ - 220 HAFNARFIRÐI
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
með aukaherbergi í kjallara í 4ra íbúða par-
húsi miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúðin þarfn-
ast standsetningar að hluta. 
Verð 14,4 millj.

3JA HERB.

ARNARSMÁRI - 201 KÓPAVOGI
Fallega 3ja herbergja 80,4 fm íbúð (þar af
4,7 fm geymsla) með sérinngangi af svöl-
um á mjög góðum stað í Smáranum í
Kópavogi. Gólfefni eru parket og flísar.
Mjög skemmitlega staðsett eign m.t.t. út-
sýnis og aðkomu. Eign sem vert er að
skoða. Verð 17,9 millj.

2JA HERB.

FRAMNESVEGUR - 107 REYKJA-
VÍK 58,5 fm, 2ja herbergja íbúð ásamt
25 fm stæði í lokaðri bílageymslu í fal-
legu húsi sem er reist 1985. Íbúðin er á
2. hæð. Parket á öllum gólfum nema bað-
herbergi sem er flísalagt. Rúmgóð stofa
með útg. út á suðursvalir. Baðherb.með
baðkari, pláss fyrir þvottavél í innréttingu,
vaskur í borði. Eldhús með beyki innrétt-
ingu, AEG eldavél, og borðkrók. Geymsla á
gangi fyrir framan íbúð. Sérstæði í bíla-
geymslu. Verð 16,1 millj.

2JA HERB.

KLUKKUBERG - 221 HAFNARF.
Glæsileg 60,7 fm 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð með einkaverönd. Vandaðar innrétt-
ingar, flísar og eikarparket á gólfum. Vönd-
uð eign í alla staði. 
SÉR INNGANGUR, EINKAVERÖND.
FRÁBÆRT ÚTSÝNI. 
Verð 12,9 millj.

3JA HERB.

EFSTIHJALLI - KÓPAVOGUR 
Skemmtileg 2ja herbergja íbúð í tveggja
hæða fjölbýli. Rúmgott hol með skápum.
Eldhús með snyrtilegri innréttingu, rúm-
góður borðkrókur opinn inn í stofu flísar á
gólfi. Rúmgott Svefnherbergi með fata-
skápum. Baðherbergi með baðkari snyrti-
leg innrétting flísar. Rúmgóð stofa með út-
gengi á svalir.Parket Frábær fyrstu kaup
stutt í alla þjónustu. Verð 11.9 millj

ATVINNUHÚSNÆÐI

SKÚTAHRAUN - 220 HAFNARF.
Ca 290 fm iðnaðarhúsnæði með tvær 5
metra háar innkeyrsludyr í sitt hvorum
enda hússins. Húsnæðið skiptist þannig
að gólfflötur jarðhæðar er 200 fm og tví-
skipt milliloft er u.þ.b. 90 fm. Húsnæðinu er
skipt í tvennt í dag og er tilvalið til útleigu
en lítil aðgerð er að breyta því afturí eina
heild. Húsnæðið er vel staðsett í þekktu
iðnaðarhverfi og aðkoma góð. 
Hagstætt verð 20 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

VESTURVÖR - 200 KÓPAVOGI 
314 mf iðnaðarhúsnæði ásamt 78 fm
skemmu samtals 391fm. Eingnin er þan-
nig: Stór salur, móttaka/skrifstofa, snyrting
og geymsla. Á millilofti er kaffistofa og
skrifstofuaðstaða. 78 fm skemma við hlið
aðalbyggingarinnar er óeinangruð. 
Verð 24,7 millj.

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar, en án gólfefna nema flísar á baði  og sérþvottahúsi. Vandaðar innrétting-
ar. Öll sameign frágengin. Til afhendingar frá 1. júni 2005. 

Frábær staðsetning, stutt í leikskóla, grunnskóla, íþróttir og aðra þjónustu sem býðst á svæðinu.
Teikningar og skilalýsing á skrifstofunni okkar að Strandgötu 41 í gamla ì Skálanum.

VERÐ:
3ja herbergja íbúðir 105,9 fm  107,8 fm kr. 19,8 millj. - 20,3 millj.
3ja - 4ra herb. íbúðir 87,6 fm  87,6 fm kr. 16,9 millj. - 16,9 millj. 
4ra herbergja íbúðir 92,4 fm  110,0 fm kr. 17,8 millj. - 20,7 millj.

MJÖG TRAUSTUR BYGGINGAVERKTAKI

NÝJAR ÍBÚÐIR AÐ DAGGARVÖLLUM 6 – HAFNARFIRÐI

Steinað fjölbýlishús á þremur hæðum með 28 íbúðum
GISTIHEIMILI

FREYJUGATA - 101 REYKJAVÍK 
Gistiheimilið Aurora að Freyjugötu 24, 101
Reykjavík. Húsið er steinsteypt, tvær hæð-
ir, kjallari og ris samtals 284,4 fm. Undan-
farin ár hefur verið rekið gistiheimili með 12
herbergjum á þremur hæðum, 2 x eins
manns, 6 x tveggja manna og 4 x tveggja til
þriggja manna herbergi. Nánari uppl. á
skrifstofu FMH. Verð 55 millj. 

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR

ENGJAVELLIR 3 – HAFNARFIRÐI

Nýkomið í sölu glæsilegt hús með sex íbúðum á mjög góðum stað á Völlunum 

í Hafnarfirði. Íbúðirnar afhendast tilbúnar án gólfefna að hluta. Húsið tilbúið

að utan og lóð frágengin. Vandaðar innréttingar og tæki. Húsið klætt að utan

með ál- og harðviðarklæðningu. Stutt í leikskóla, grunnskóla, heislugæslustöð

og verslun. Afhending í feb – mars 2006. Traustir verktakar, Eiríkur og Einar Valur ehf.

Tvær 5 herbergja íbúðir 150,0 fm, verð 27,0 millj. 

Fjórar 4ra herbergja íbúðir frá 132,6 fm, verð frá 24,5 millj.

EINBÝLI
KVISTABERG - 221 HAFNARF.
Glæsilegt 225 fm einbýli á þessum vinsæla
stað. 4 rúmgóð svefnh, rúmgóð stofa/borð-
stofa.Sólstofa með útgengi í garð. Tvö bað-
herbergi, saunaklefi. Glæsilegt eldhús með
vönduðum innréttingum. Þvottahús með
innréttingu. Tvöfaldur flísalagður bílskúr
með 3ja fasa rafm og gryfju. Vandað gegn-
heilt iberaro parket á gólfum. Glæsileg eign
í alla staði. Verð 45,9 millj
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Einbýli

Digranesheiði
243 fm glæsilegt einbýlishús á frábærum útsýnis-
stað í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið hefur allt ver-
ið endurbyggt að utan sem innan og allar innrétt-
ingar eru sérsmíðaðar. Jarðhæðin skiptist í hjóna-
herbergi, baðherbergi, þvottahús, hol/sjónvarps-
hol, geymslu og forstofu. Miðpallurinn skiptist í
aðalforstofu, þrjú svefnherbergi, hol, og baðher-
bergi flísalagt með baðkari og innréttingu. Á efsta
palli eru rúmgott eldhús, stofa, borðstofa, arin-
stofa og ný glæsileg sólstofa með óviðjafnanlegu
útsýni. V. 65 m. 5356

Básbryggja
203 glæsilegt raðhús á þremur hæðum við sjáv-
arsíðuna í bryggjuhverfinu. Húsið er glæsilega
innréttað, planka eikarparket á gólfum, hluti
veggja hlaðnir antik múrsteini og allar innrétt-
ingar mjög vandaðar. Húsið skiptist í forstofu,
3-4 herbergi. 2 stofur, 3 baðherbergi, eldhús og
bílskúr V. 38,9 m. 5198

Leifsgata
Mjög falleg 93,5 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju
hæð í góðu fjórbýli við miðbæ Reykjavíkur.
Íbúðin skiptist í parketlagt hol með vönduðum
fataskáp, flísalagðan gang, baðherbergi flísa-
lagt í hólf og gólf, korklagt eldhús, tvö parket-
lögð svefnherbergi og tvær rúmgóðar og bjart-
ar stofur. V. 19,6 m. 5368

Skipholt
94,1 fm góð 4ra herbergja ibúð á 4. hæð auk 21,4
fm bílskúrs. Íbúðin skiptist í parketlagt hol, eldhús
með upprunalegri innréttingu og borðkrók, flísa-
lagt baðherbergi með baðkari, parketlagða stofu
með suð-vestur svölum og þrjú parketlögð svefn-
herbergi með skápum. Nýtt eikarparket á íbúð-
inni. Hús nýlega málað að utan. V. 18,5 m. 5355

Naustabryggja
95,1 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, þvotta-
hús, risloft og geymslu. Rúmgóðar svalir. Yfir íbúð-
inni er risloft með hægt er að innrétta sem stofu
eða herbergi. Íbúðin afhendist án gólfefna í des-
ember. V. 21,9 m. 4452

Austurberg
94,3 fm góð 4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð
ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í hol/gang, parket-
lagða stofu, eldhús, flísalagt baðherbergi og þrjú
parketlögð svefnherbergi. Í kjallara er geymsla og
þvottahús. V. 16,9 m. 5194

3ja herbergja

Grettisgata - ný íbúð
94,4 fm glæsileg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
með sérinngangi á góðum stað í miðbæ Reykja-
víkur. Íbúðin skiptist í anddyri, geymslu, eldhús,
hol, þvottahús, baðherbergi, stofu og tvö svefn-
herbergi. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna
nema flísar á baðherbergi. Mikil lofthæð er í íbúð,
góð verönd V. 20,9 m. 5210

Hraunbær
80,3 fm glæsileg 3ja herbergja íbúð á annarri hæð.
Íbúðin skiptist í hol, parketlagða stofu með suður
svölum, glæsilegt eldhús frá Innex með borðkrók,
baðherbergi með baðkari og tvö svefnherbergi.
Geymsla og þvottahús í kjallara. Hús málað að
utan árið 2002. V. 15,9 m. 5365

Flúðasel - verönd
72,9 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. Íbúðin skipt-
ist í tvö herbergi, parketlagða stofu með útgangi á
verönd, parketlagt eldhús, baðherbergi og
geymslu. V. 12,9 m. 5321

Naustabryggja
95,1 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, þvotta-
hús og tvennar geymslur. Rúmgóðar svalir. Íbúðin
afhendist án gólfefna í desember. V. 21,9 m. 4448

2ja herb

Þverholt
63,8 fm mjög góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi á
góðum stað við Þverholt í Mosfellsbæ. Íbúðin sem öll
var endurnýjuð árið 2002 skiptist í flísalagt hol, eld-
hús opið hús, svefnherbergi, stofu, baðherbergi og
geymslu. Halogen lýsing í loftum, mahony hurðar og
kirsuberja innrétting í eldhúsi. V. 13,2 m. 5382

Snorrabraut
59,1 fm björt og mikið endurnýjuð íbúð í kjallara
með sameiginlegum inngangi. Íbúðin skiptist í
flísalagða forstofu, hol, herbergi, flísalagt baðher-
bergi, parketlagða stofu, parketlagt eldhús og
geymslu. V. 12,2 m. 5381

Reykás
Góð 74 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu
fjölbýli. Íbúðin skiptist í físalagt anddyri, parket-
lagt hol, þvottahús, dúklagt baðherbergi, flísalagt
eldhús, parketlagða stofu og svefnherbergi. Úr
stofu er útgengt á sólpall sem snýr til suðurs. Á
hæðinni er sérgeymsla með hillum. V. 14,2 m. 5362

Austurberg
58,6 fm góð 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð. Íbúð-
in skiptist í forstofu/hol, baðherbergi, eldhús með
viðarinnréttingu, parketlagt herbergi, og parket-
lagða stofu. Snyrtileg sameign. V. 10,2 m. 5131

Barmahlíð
88,2 fm falleg 2ja herbergja íbúð í kjallara með
sérinngangi í góðu fjórbýli í Hlíðunum. Íbúðin
skiptist í flísalagða forstofu, parketlagt hol, rúm-
gott eldhús með borðkrók, flísalagt baðherbergi
með baðkari, parketlagða stofu og parketlagt
svefnherbergi. Auk þess fylgja íbúð tvær geymsl-
ur. V. 15,9 m. 5328

Naustabryggja
79,6 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús
og geymslu. Rúmgóðar svalir. Íbúðin afhendist án
gólfefna í desember. V. 17,9 m. 4449

Atvinnuhúsnæði

Hafnarstræti
680 fm heil húseign í miðbæ Reykjavíkur. Húsið er
á tveimur hæðum og skiptist þannig: Á jarðhæð
eru þrjú veitingahús með sér inngangi. Efri hæð er
innréttuð sem skrifstofuhúsnæði. Eignin er öll í
traustri útleigu. V. 95 m. 5301

Bíldshöfði
162,3 fm snyrtilegt skrifstofurými á þriðju hæð
(annarri hæð frá bílaplani). Húsnæðið skiptist í
fimm góðar skrifstofur, fundarherbergi, eldhús
með borðaðstöðu, baðherbergi og geymslu. Hús-
næðið er til leigu eða sölu. V. 14,9 m. 5268

Akralind - Leiga
400 fm skifstofurými á tveimur hæðum í húsi
byggðu 2000. Húsnæðið er á þriðju hæð og er
vandað í alla staði. Innfelld lýsing frá Lúmex, glæsi-
legar innihurðir o.fl. Frágengið bílaplan. Húsnæðið
er til leigu og er til afhendingar strax.  5014

Funahöfði
415,3 fm gott lagerhúsnæði í kjallara með inn-
keyrsluhurð frá porti. Húsnæðið skiptist í þrjú rými.
Eitt stórt rými sem möguleiki væri að stúka af og tvö
smærri rými. Lofthæð er um 2,40 metrar. Búið er að
stúka af fyrir þremur snyrtingum.V. 29 m. 5225

Borgartún
Til leigu efsta hæðin í Rúgbrauðgerðinni Borg-
artúni. Hæðin skiptist í stóran glæsilegan
veislusal með eldhúsi og nokkra minni veislu-
og fundarsali. Einnig er um að ræða stór og góð
skrifstofuherbergi. Upplagt fyrir félagasamtök,
veisluþjónustur eða tengdan rekstur. Veislusal-
urinn og skrifstofuherbergin geta leigst sér.
Nánari upplýsingar gefur Þorlákur Ómar. 5060

Melabraut - Hafnarfjörður
1.462 fm. atvinnuhúsnæði sem stendur á milli
gatna. Húsnæðið sem skiptist í nokkra hluta og
auðvelt er að skipta meira niður. Eignin getur selt
í einu lagi eða í hlutum. V. 70,0 m. 3676

Hyrjarhöfði
588,5 fm gott atvinnu- iðnaðarhúsnæði með góðri
lofthæð og innkeyrsluhurðum. Allt mjög snyrtilegt
og í góðu viðhaldi. Stór girt og malbikað bílaplan.
V. 55 m. 4919

Hótel Staðarborg
Vel búið og snyrtilegt 21 herbergja hótel með baði
í öllum herbergjum, 19 tveggja manna og 2 eins
manna herbergi. Auk tveggja matsala, sem hægt
er að sameina, er u.þ.b. 120 fm samkomusalur
tengdur hótelinu og gefur möguleika á stórum
samkvæmum, s.s. ættarmótum, árshátíðum, ráð-
stefnum o.fl. tilboð 4033

Suðurlandsbraut - Skeifan
791,3 fm. glæsilegt og vel staðsett verslunar-og
lagerhúsnæði á einum besta og fjölfarnasta
verslunarstað borgarinnar. Eignin býður upp á
margs konar nýtingarmöguleika. V. 89 m. 4807

Vesturvör
164 fm endabil á 1. hæð í góðu iðnaðarhúsi.
Möguleiki á hagstæðri fjármögnun. 4679

Þorláksgeisli
176 fm glæsilegt parhús á tveimur hæðum með
24 fm innbyggðum bílskúr. Skipulag: Neðri hæð:
(inngangshæð) Anddyri, innangengt í bílskúr,
þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og
geymsla. Efri hæð: eldhús, stofa/borðstofa með
útgangi á svalir, sjónvarpshol/herbergi og snyrt-
ing. Mjög góð staðsetning og glæsilegt útsýni.
Húsið afhendist tilbúin til innréttinga, lóð verður
þökulögð. V. 38,9 m. 5393

Andarhvarf
Í byggingu 6 Íbúðir við Andarhvarf. Um er að
ræða efri og neðri sérhæðir í þremur húsum.
Íbúðirnar eru 134,3 fm ásamt 27 fm bílskúr. Þær
skiptast í forstofu, eldhús, stofu, þrjú herbergi,
geymslu, þvottahús, baðherbergi og snyrt-
ingu.Íbúðirnar eru afhentar í janúar 2006, full-
frágengnar án gólfefna með flísalögðu baðher-
bergi. V. 30,2 - 31,5 m. 5387

Lindargata
Falleg 55,3 fm 3ja herbergja risíbúð í þríbýli við mið-
bæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í parketlagðan
gang, geymslu, baðherbergi með baðkari, parket-
lagt eldhús með hvítri innréttingu, parketlagða
stofu og tvö svefnherbergi. Eignin er talsvert undir
súð og má gera ráð fyrir því að gólfflötur sé stærri
en uppgefin fermetrastærð. V. 13,2 m. 5380

Gnoðarvogur
134,1 fm mjög góð neðri sérhæð auk 32,2 fm
bílskúrs í fallegu fjórbýli við Gnoðarvog.
Hæðin sem er með sérinngangi skiptist í for-
stofu, hol, gestasnyrtingu, þrjú stór svefnher-
bergi, stofu, baðherbergi, eldhús með borð-
krók og búri. Suður svalir. Geymsla og þvotta-
hús í kjallara. V. 28,9 m. 5386

Þórunn
ritari.

Háaleitisbraut - útsýni
114,9 fm falleg íbúð á 3. hæð með frábæru út-
sýni auk 23 fm bílskúrs. Íbúðin skiptist í parket-
lagt hol, stóra og bjarta parketlagða stofu, gott
eldhús með borðkrók, þrjú parketlögð svefn-
herbergi og flísalagt baðherbergi. Í kjallara er
geymsla og þvottahús. V. 20,9 m. 5378

Heiðargerði - Akranes
148 fm efri sérhæð og ris í tveggja íbúða húsi.
Eignin skiptist þannig að á hæðinni er eldhús, bað-
herbergi, parketlagðar stofur og tvö parketlögð
svefnherbergi. Í risi eru fimm herbergi og baðher-
bergi. Að utan er búið að klæða með steni klæðn-
ingu suður og vestur hliðar hússins og skipta um
glugga og gler á sömu hliðum. V. 14,5 m. 4855
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3ja og 4ra herb.

Birkihlíð - Hæð
Vorum að fá í sölu mjög góða neðri hæð
með sér inngang í fallegu tvíbÿlishúsi á
þessum eftirsóta stað. Endurnÿjað eld-
hús og gott baðherbergi. Rúmgóð stofa
og þrjú svefnherbergi á sér gang. Hiti er
í stétt og bílaplani fyrir framan húsið.
Verð 19,9 millj

Kleppsvegur
Mjög góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
(efsta) í snyrtilegu fjölbÿli. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi og björt stofa með vest-
ur-svölum út af. Fallegt nÿlega end-
urnýjað eldhús og baðherbergi. Nýlegt
parket og flísar á gólfum. Verð 16,2 millj.

Seljavegur - Vesturbær 
Mjög góða 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
með auka herbergi í kjallara. Þrjár íbúð
í húsinu, ein á hæð. Tvö rúmgóð svefn-
herbergi og góð stofa. Í kjallara er rúm-
gott herbergi, sem hentar vel til útleigu
í kjallara. Útgangur er úr íbúð á góða
suður baklóð. Verð 16,9 millj.

Mosarimi - Sér lóð 
Vorum að fá í sölu mjög góða 3ja her-
bergja íbúð á jarðhæð í tveggja hæða fjöl-
býli. Sér inngangur og stór afgirt sér lóð.
Eldhús opið við stofu og gott baðherbergi
með innréttingu. Rúmgóð stofa og tvö
góð herbergi. Þvottaherbergi í íbúð.

Fróðengi - Útsýni 
Vorum að fá í sölu glæsilega 2ja herbergja
íbúð 3. hæð (efstu) í litlu fjölbÿlishúsi með
bílskúr. Frábært útsýni er úr íbúð yfir borg-
ina. Flísalagt baðherbergi með þvottaað-
stöðu og fallegt eldhús opið inn í stofu.
Stofa með stórum útsÿnis glugga og suð-
vestur-svölum út af. Stutt í alla þjónustu.

Atvinnuhúsnæði

Stórhöfði - Leiga 
Vorum fá á glæsilegum útsýnisstað við
Grafarvogin erum við með fjögur ca 70
fm skrifstofurými á 2. hæð með sameig-
inlegu opnu rÿmi með snyrtiaðstöðu.
Rýmin skiptast í tvær til fjórar herbergi.
Sameign og öll aðkoma að húsinu er
mjög góð.

Sóleyjarimi - Landsímalóðin

Höfum fengið í einkasölu 15 glæsileg 210 fm steinsteypt raðhús á tveimur
hæðum á þessum frábæra stað. Á neðri hæð er bílskúr, forstofa, salerni, eld-
hús, stofa og borðstofa. Á efri hæð hol, baðherbergi, þvottaherbergi og 4 her-
bergri. Húsin skilast fullbúin að utan með steinuðum útveggjum og að innan
fullbúin án gólfefna með vönduðum innréttingum. Lóð verður frágengin þ.e.
bílastæði og gönguleiðir hellulagðar með hitalögnum en annars tyrfð. Teikn-
ingar og allar nánari upplÿsingar á skrifstofu. Verð frá 35 millj.

Sæviðarsund 63 - Opið hús

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 187,3 fm parhús á tveimur hæðum ásamt
rúmgóðum bílskúr. Á neðri hæð er forstofa, gestasnyrting, eldhús og stof-
ur. Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Hellu-
lagðar suðursvalir út af hjónaherbergi og ca. 20 fm sólpallur út af stofu.
Massíft Hickory plankaparket á stofum, eldhúsi, herbergjum og herbergja-
gangi. Mustang náttúrusteinn á stiga forstofu, gestasnyrtingu, bað- og
þvottaherbergi. Kirsuberjainnr. og innihurðir. Í eldhúsi eru stállituð tæki og
fallegur viftuháfur, ísskápur og uppþvottavél fylgja. Húsið er allt ný málað
að utan sem innan. Opin aðkoma og næg bílastæði. Verð 43 millj. Eignin
verður sýnd á “opnu húsi” miðvikudaginn 9. mars n.k. milli klukkan 19-21.

Birtingarkvísl - Endurnýjað 

Vorum að fá í sölu glæsilegt mikið endurnýjað raðhús á fjórum pöllum á
rólegum stað í Ártúnsholti. Á neðsta palli er sjónvarpsherbergi og þvotta-
herbergi (óskráð rými). Á öðrum palli er forstofa, salerni og tvö herbergi.
Á þriðja palli er stofa og eldhús. Á fjórða palli er baðherbergi og tvö her-
bergi. Parket og flísar á gólfum.

Fermetrar: 98,9. Verð: 23,5 milljónir. Fasteignasala: Eignalistinn.

Lýsing: Sérinngangur og afgirt 
verönd. Flísalögð forstofa með fata-
hengi. Gangur þar sem vistarverur
tengjast saman. Á hægri hönd eru
barnaherbergin, á vinstri hönd er
hjónaherbergið með góðu skápaplássi
og baðherbergi með baðkari, þvotta-
hús er inni af baðherberginu. Eldhúsið
og stofan eru í opnu rými með út-
gengi á mjög rúmgóða afgirta verönd.
Eldhúsið er með mahoníinnréttingu. 
Gólfefni eru flísar á gangi, eldhúsi,
stofu og baðherbergi. Herbergin eru
parkettlögð með plastparketti. 8,4 fer-
metra geymsla fylgir íbúðinni á annarri hæð hússins. 

Annað: Skemmtilega hönnuð íbúð í mjög svo barnvænu hverfi. Stutt í barnaheimili
og skóla og húsið að mestu viðhaldsfrítt.

Húsið er að mestu viðhaldsfrítt.

Alls bárust um það bil 140 tillögur
víðs vegar að úr heiminum í hug-
myndasamkeppni verkefnisins
„Akureyri í öndvegi“ um skipulag
miðbæjar Akureyrar. Þetta kem-
ur fram á heimasíðunni akur-
eyri.is en keppnin hófst í nóvem-
ber á síðasta ári. 

Aldrei hafa borist jafn margar
tillögur í samkeppni af þessu tagi
en keppnin er haldin í samstarfi
við Arkitektafélag Íslands og
beinist einkum að fagfólki á sviði
byggingarlistar og skipulags þótt
þátttaka hafi verið opin öllum.

Dómnefnd skipa Kristján Þór
Júlíusson, bæjarstjóri á Akur-
eyri, formaður, Árni Ólafsson
arkitekt, Hlín Sverrisdóttir
skipulagsfræðingur og landslags-
arkitekt, Pétur H. Ármannsson

arkitekt og Þorvaldur Þorsteins-
son, forseti Bandalags íslenskra

listamanna, en úrslit verða til-
kynnt 14. apríl.

270 Mosfellsbær: 
Skemmtilega hönnuð íbúð
Klapparhlíð 24: Fjögurra herbergja endaíbúð á jarðhæð.

140 tillögur bárust í hugmyndasamkeppni um skipulag miðbæjar Akureyrar.

Metþátttaka í samkeppni á Akureyri
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4RA TIL 7 HERB.

ÁLFKONUHVARF 29-31
4ra herbergja íbúðir í nýju fjölbýlishúsi í
Álfkonuhvarfi, Kópavogi.Um er að ræða
íbúðir á 1. og 2. hæð í 3ja hæða lyftuhúsi
ásamt bílageymslu. Íbúðunum er skilað
fullbúnum en án gólfefna utan baðher-
bergis sem er með flísum á gólfi og veggj-
um. Innréttingar eru úr eik. Í eldhúsi eru
tæki úr burstuðu stáli. Þvottahús verður
með tengingu fyrir þvottavél og ræstingar-
vaskur. Eikar fataskápar í herbergjum. Lóð
er fullfrágengin, bílastæði malbikuð og
gönguleiðir hellulagðar.
Verð :..........24,9 millj

DALSEL 109 REYKJAVIK
4 Herberga íbúð á 2 hæð í mikið endur-
nýjuðu fjölbýli við Dalsel, með íbúðinni
fylgir stæði ílokaðri bílageymslu.
Verð:..........19,2 millj 

3JA HERB.

ÁLFKONUHVARF 29-31
3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýlishúsi í
Álfkonuhvarfi, Kópavogi.Um er að ræða
íbúðir á 1. og 2. hæð í 3ja hæða lyftuhúsi
ásamt bílageymslu. Íbúðunum er skilað
fullbúnum en án gólfefna utan baðher-
bergis sem er með flísum á gólfi og veggj-
um. Innréttingar eru úr eik. Í eldhúsi eru
tæki úr burstuðu stáli. Þvottahús verður
með tengingu fyrir þvottavél og ræstingar-
vaskur. Eikar fataskápar í herbergjum. Lóð
er fullfrágengin, bílastæði malbikuð og
gönguleiðir hellulagðar.
Verð:..........18,9 millj

STÓRAGERÐI 108 REYKJAVIK
Rúmgóð 83 fm, 3 herbergja íbúð í góðu
fjölbýlishúsi á annari hæð.
Verð:..........15,5 millj 

íbúðir í byggingu við Álfkonuhvarf: Íbúðirnar, sem eru þriggja og fjögurra herbergja í þriggja hæða lyftuhúsi með bílageymslu.
Íbúðirnar skilast fullfrágengnar, en án gólfefna að undanskildu baðherbergi þar sem flísalagt er í hólf og gólf. Milliveggir eru
gipsklæddir, baðherbergis og þvottahússveggir eru klæddir rakaþolnu gipsi. Í eldhúsi er eikarinnrétting og tæki í eldhúsi eru úr
burstuðu stál. Í hjóna og barnaherbergjum eru eikarskápar. Þvottahús verður með tengingu fyrir þvottavél og ræstingarvask.
Lóð er fullfrágengin, bílastæði malbikuð og gönguleiðir hellulagðar.

Álfkonuhvarf

Þingholt í samvinnu við Hákot Akranesi kynna:

RAÐ- OG PARHÚS

MELBÆR 110 REYKJAVÍK
Tveggja íbúða 302,3 fm raðhús með bílskúr
á góðum stað í Árbæjarhverfi.

Ásett verð:..........42,0 millj. 

EINBÝLI

KRÍUNES 210 GARÐABÆ
Tveggja íbúða 421 fermetra gott einbýlishús
á þessum vinsæla stað.

Verð:..........56.500.000 

4RA TIL 7 HERB.

LAUGARNESVEGUR 105 REYKJAVÍK
150 Fermetra fjögurra herbergja sérhæð á
annari hæð ásamt 28 fm bílskúr. Þrjú rúm-
góð svefnherbergi, stórt eldhús. 

Ásett verð:..........26,5 millj. 

Kaupendaþjónusta

Ertu að leita að íbúð á
ákveðnu svæði? 

Þá bjóðum við hjá 
Þingholt upp á frábæra 
þjónustu, við einfald-
lega leitum fyrir þig á
þeim stað sem að þú

vilt vera í þeim húsum
sem að þú vilt búa og
allt þér að kostnaðar-

lausu.

Íbúðahverfi
á Ísafirði
Sex lóðum
hefur verið út-
hlutað í nýja
íbúðahverfinu
á Tunguskeiði
á Ísafirði.
Hafnar eru
framkvæmdir
á þrem einbýl-
ishúsum í
hverfinu og eitt þeirra er orðið
fokhelt eins og kemur fram á vef
Bæjarins besta, bb.is.

Átta lóðir eru við götuna þar
sem húsin munu rísa og ber gatan
nafnið Grenilundur. Annars bera
götur íbúðahverfisins nöfnin 
Asparlundur, Furulundur og Eik-
arlundur.

Garðabær: Skemmtilegt endaraðhús
Ásbúð: Lúxusraðhús á góðum stað.

Verð: 38,8 milljónir. Stærð: 220,6 fermetrar. Fasteignasala: Hraunhamar.

Neðri hæð: Fallegt fullbúið
endaraðhús við Ásbúð í Garðabæ.
Rúmgóð flísalögð forstofa með
góðum skápum. Flísalagt baðher-
bergi með sturtuklefa og þar inni af
flísalagt gufubað. Tvö góð herbergi
á neðri hæð og auk þess gott
vinnuhol. Efri hæð: Glæsileg stofa
og borðstofa, hátt til lofts og vand-
aðar loftaþiljur. Eldhús er opið með
góðri innréttingu og búrskáp. Út-
gangur er úr borðstofu í bakgarð.
Baðherbergi er sérlega gæsilegt,
nýstandsett, flísalagt í hólf og gólf
með hornbaðkari og sturtuklefa, vönduð innrétting og hiti í gólfi. Mjög gott svefn-
herbergi með góðum skápum auk tveggja annarra herbergja. Þvottahús með
glugga og góðri innréttingu. 

Annað: Aðkoma að húsinu er mjög góð, hellulögð innkeyrsla með snjóbræðslu.
Bílskúr er tvöfaldur með góðri geymslu inni af. Lítur mjög vel út að utan.

Húsið er í góðu ástandi.

Fermetrar: 324,6 Verð: 65 milljónir Fasteignasala: Draumahús

Lýsing: Gengið er inn á efri hæð inn í flísalagða
forstofu ásamt gestasalerni. Hol er opið inn í
stofu og þar er stigi niður á neðri hæðina. Eld-
húsið er opið að hluta inn í borðstofu, en inn af
eldhúsi er mjög gott nýlegt þvottahús og þaðan
er útgengt út á grillpall. Stofan er stór með
gluggum þvert yfir með frábæru útsýni og arin
er í enda stofunnar. Hjónaherbergi er stórt með góðum skápum, parketti á gólfum
og inni af hjónaherbergi er baðherbergi. Gengið er niður á neðri hæðina í smá hol
en inni af því er góð köld geymsla, tvö mjög stór herbergi og mjög stórt rými. Inni
af því er annað stórt rými með miklum skápum og eldhúsinnréttingu. Gott herbergi
liggur inn af þessu rými. Glæsilegt baðherbergi er á neðri hæðinni sem er flísalagt í
hólf og gólf og góð forstofa með fatahengi. 
Úti: Lóðin er mjög stór og er nýr sólpallur með nuddpotti á mjög skjólgóðum stað í
garðinum. Falleg aðkoma að húsinu með gróðri og lýsingu. Bílskúrinn sem er inn-
byggður er rúmgóður 37,3 fermetra og töluvert breiður. 

Annað: Ósnortin náttúra og fallegar gönguleiðir eru í kringum eignina en húsið
stendur neðan götu á 1.405 fm eignarlóð, næst Elliðaárdalnum.

110 Reykjavík: Stórkostlegt útsýni 
Klapparás 5: Glæsilegt einbýlishús á einum fegursta stað höfuð-
borgarsvæðisins.
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Mjög góð 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð
auk bílskúrs. Íbúðin sem er 111,3 fm. að
stærð skiptist í þrjú dúklögð svefnher-
bergi, teppalagða stofu og flísalagða borð-
stofu, flísalagt baðherbergi og dúklagt eld-
hús með eldri málaðri innréttingu. Góð
staðsetning. Verð kr. 18.900.000.

Mjög glæsileg efri sérhæð auk bílskúrs alls
155,3 fm. að stærð fæst eingöngu í skipt-
um fyrir 200-250 fm. einbýlishús með tvö-
földum bílskúr á góðum stað.

Leitum að 1500-2000 fm. skrifstofu og
iðnaðarhúsnæði miðsvæðis fyrir hugbún-
aðarfyrirtæki 

Góð 3ja herbergja 75 fm. íbúð á 3. hæð.
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu,
eldhús og baðherbergi. Húsið nýlega við-
gert að utan og málað. Verð kr.

15.500.000.

Mikið endurnýjuð 50 fm. 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð í fjöleignahúsi. Eignin
skiptist í flísalagða sameiginlega forstofu,
flísalagt eldhús með nýrri innréttingu,
flísalagt baðherbergi, parketlagt svefnher-
bergi og teppalagða stofu. Verð kr.
9.900.000.

Falleg 93,0 fm. 3ja herbergja kjallaraíbúð
með sérinngangi. Íbúðin hefur verið end-
urnýjuð töluvert, til að mynda drenlögn,
rafmagn, gluggar og gler sem og gólfefni.
Eldhúsið hefur verið fallega endurnýjað
með flísum á gólfi, stofa parketlögð, hol
og baðherbergi flísalagt og dúkar á báð-
um svefnherbergjum. Verð kr.
15.900.000.

Aðilar með mjög fallega 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með timburverönd og
skjólveggjum við Grandaveg, Reykjavík
leita að stærri eign í Vesturbænum, skipti
ekki skilyrði. 

Mjög góð 3ja herbergja 77,4 fm. Íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi með sérinngangi af svöl-
um. Íbúðin skiptist í eldhús með góðri
innréttingu og borðkrók, flíslagt baðher-
bergi með baðkari, stofu og tvö svefnher-
bergi. Dúkur á gólfum. Íbúð sem hentar
öllum aldurshópum. Góð staðsetning
miðsvæðis. Verð kr. 16.500.000.

Aðili með 138,0 fm. sérhæð við Goð-
heima leitar að einbýli, rað- eða parhúsi
við Sæviðarsund, Reykjavík eða nágrenni
þess.

Um er að ræða mjög fallegan sumarbú-
stað í Kjósinni, sem er 38,0 fm. að stærð
auk svefnlofts. Bústaðurinn er álklætt
timburhús á steyptum grunni, panel-
klæddur að innan með parketi á gólfum.
Falleg ræktuð lóðarspilda með veröndum
og heitum potti. Verð kr. 7.800.000.

Erum með á söluskrá okkar sumarbústaði
til flutnings sem byggðir verða samkvæmt
samkomulagi kaupenda og byggingaraðila.
Teikningar af bústöðunum eru mjög falleg-
ar og er val um nokkrar stærðir. Verðið er
afar hagstætt. Byggingaraðili getur haft
milligöngu með flutning og eins að koma
bústaðinum fyrir á lóðarspildum kaupenda.

SUMARBÚSTAÐIR 
TIL FLUTNINGS

NORÐURNES
SUMARBÚSTAÐUR

GOÐHEIMAR
REYKJAVÍK

SKÚLAGATA
REYKJAVÍK

GRANDAVEGUR
REYKJAVÍK

BARMAHLÍÐ
REYKJAVÍK

DALSEL
REYKJAVÍK

ÁLFTAMÝRI
REYKJAVÍK.

VANTAR SKRIFSTOFU
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI

TÓMASARHAGI
REYKJAVÍK

HÁALEITISBRAUT
REYKJAVÍK

Sigurður Örn Sigurðason löggiltur fasteignasali

Landið

Selfoss-Hörðuvellir. Einkar
glæsilegt 365 fm einbýli auk 42 fm bílskúrs
á besta stað á Selfossi. Fallegar innrétting-
ar og gólfefni. Til greina kemur að skipta
á ódýrari eign á Selfossi. V: 37 millj.

4ra til 7 herb.

KRUMMAHÓLAR “ÞAK-
HÆÐ” Góð íbúð á tveimur hæðum 127
fm ásamt 25 fm bílskúr. GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI TIL ALLRA ÁTTA3. svefnherbergi, 2
stofur, 2 baðherbergi, geymsla/ þvottahús
innan íbúðar. Sérinngangur frá stigapalli.
Tvennar suðursvalirVerð 23,5 millj.

Atvinnuhúsnæði

DALVEGUR - KÓPAVOGI
Mjög vel staðsett iðnaðarhúsnæði við
Dalveg í Kópavogi. Húsnæðið býður
uppá mjög gott auglýsingagildi með
staðsetningu út við Reykjanesbraut.Um
er að ræða samtals 647,2 fm, með fjórum
innkeyrsludyrum. Milliloft með skrifstofu,
lager og kaffistofurými. Tilboð óskast í
eignina. S:530-4600 / 864-1243.

MOSFELLSBÆR - VÖLU-
TEIGUR 
Gott atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum,
neðri hæð innréttuð fyrir verkstæði. Loft-
hæð u.þ.b. 3m. bjartur og góður salur. Efri
hæð innréttuð sem: “Lítil íbúð” matsalur,
vinnusalur fyrir léttan iðnað og geymslur
þar innaf. V: 18,5 millj.

Sumarbústaðir

SUMARHÚS - KLAUSTUR.
Skemmtilega hannaður 60,8 fm sumarbú-
staður í landi Efri Víkur við Klaustur.Byggð-
ur 2004 FULLINNRÉTTAÐUR MEÐ ÖLL-
UM HÚSGÖGNUM Stutt í veiði, einstakt
útivistarsvæði. Verð 8,4 millj.

Fyrirtæki
ÍSBÚÐ / SÖLUTURN 
Ein af þekktari ísbúðum Vesturbæjar, auk
íss er selt á staðnum, sælgæti, tóbak, sam-
lokur, Lottó, tímarit ofl.Tilboð óskast í
reksturinn!
Uppl á skrifstofu Eignalistans.

SÖLUTURN / ÍSBÚÐ /
GRILL SKARI / NESTURNINN við
sundlaug Seltjarnarness. Einstakt tækifæri
fyrir athafnafólk að koma sér upp góðum
rekstri með mikla framtíðarmöguleika, þar
sem mikil íbúðabyggð á eftir að rísa á
svæðinu í kringum söluturninn. Aðalsölu-
vara er skyndibiti og Ís sem gefur hvað
bestu álagninguna í svona rekstri.
UM ER AÐ RÆÐA BÆÐI HÚSNÆÐI OG
REKSTUR TILBOÐ ÓSKAST
Uppl. gefur Ólafur á skrifstofu Eignalistans

4ra til 7 herb.

KLAPPARHLÍÐ 
- MOSFELLSBÆR 
4ra herb. íbúð á jarðhæð, sér inngangur,
afgirt verönd, þvottahús innan íbúðar.
Húsið að mestu viðhaldsfrítt, stutt í leik-
skóla og skóla. Mjög barnvænt hverfi.
V: 23,5 millj. 

EIGNALISTINN ÖRUGG MIÐLUN FASTEIGNA 

• VANTAR ALLAR GERÐIR
EIGNA Á SKRÁ 

• MIKIL EFTIRSPURN EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA

• EINBÝLISHÚS, PARHÚS,
RAÐHÚS, HÆÐIR, ÍBÚÐIR,
IÐNAÐARHÚSNÆÐI, NÝ-
BYGGINGAR

• VIÐ KOMUM, SKOÐUM OG
VERÐMETUM SAMDÆG-
URS.

• SKOÐUN EIGNAR ER EKKI
SKULDBINDING TIL SÖLU
EIGNAR

ÓSKALISTINN
Höfum ákveðna kaupenur
að eftritöldum eignum:
• Höfum ákveðna kaupendur

að eftirtöldum eignum:

• 3ja herbergja íbúð á svæði
101. Má þarfnast lagfæringar.

• Fjársterkir kaupendur óska
eftir 150 til 200 fermetra
hæð eða húsi í Fossvogi.

• 3ja til 4ra herbergja íbúð í
Bökkunum 

• Rað eða parhúsi í Selja-
hverfi 

• Vantar 4-5 svefniherbergja
hús, íbúð eða hæð helst í
kringum Langholtsskóla.

• Vantar einbýlishús í Grafar-
vogi verð allt að 35 millj. 

• 4ra herbergja íbúð í Kópa-
vogi, helst í kringum Smára-
hverfið, verður að vera á
jarðhæð. 

• 4ra herbergja íbúð í Sala
eða Lindahverfi helst með
bílskýli. 

• 4ra svenh. húsnæði á svæð-
inu í kringum Hvassaleitis-
skóla. Svæði 103 eða 108.
Verð allt að 25 mill.
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Breiðvangur - Hf. Vorum að fá í
sölu þessa eign í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúð-
in er 115,7 fm auk bílskúrs 22,8 fm, þetta er enda-
íbúð á 4 hæð. Skipting eignar: 4 svefnherbergi,
stofa, sjónvarpshol, eldhús, þvottahús, baðher-
bergi, hol, geymsla og bílskúr. Þetta er góð eign
vert er að skoða. Verð 18,9 millj. 108892

Strandgata - Hf. Nýkomin í einka-
sölu glæsileg ný standsett risíbúð á þessum frá-
bæra stað í hjarta bæjarins, eldhús, baðherbergi,
og öll gólfefni hafa verið endurnýjuð, allt fyrsta
flokks. Verð 15,3 millj. 96855

Hörgsholt - Hf Nýkomin í einkasölu
björt og skemmtileg 112 fm íbúð á efstu hæð í fjöl-
býli, sérþvottaherbergi, suður svalir, frábært út-
sýni. Laus strax. Verð 18,3 millj. 109006

Vallarbraut - Hf Nýkomin í einka-
sölu sérlega falleg 63 fm íbúð á þriðju hæð (efstu)
í glæsilegu nýlegu fjölbýli , vandaðar innréttingar,
flísalagt bað, topp eign. Verð 13,5 millj. 107297

Norðurbraut - Hf. Nýkomin í sölu
62,7 fermetra íbúð á fyrstu hæð í fjögurra íbúða
húsi í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í
forstofu, eldhús, stofu, herbergi, gang, baðher-
bergi og geymslur. Verð 9,2 millj. 107507

Reykjavíkurvegur - Hf Ný-
komin í einkasölu 48,3 fermeta íbúð á annarri
hæð í vel staðsettu fjölbýli. Eignin skiptist í for-
stofu, baðherbergi stofu, eldhús, herbergi og
geymslu. Gólfefni eru flísar. Stutt í alla þjónustu.
Verð 9,7 millj. 108070

Gauksás - Hf. - glæsilegt einbýli 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með
innbyggðum bílskúr samtals 310 fm. Húsið af-
hendist fullbúið að utan, nær tilbúið undir tréverk
eða lengra komið. Teikningar á skrifstofu. Frábær
staðsetning og útsýni. Verðtilboð. 108931

Hjallabraut - Hf. - 4ra herb. 
Nýkomin í einkas. á þessum barnvæna stað mjög
góð 109 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í góðu
vel staðsettu fjölb. Gluggar á þrjá vegu. Alllt nýtt
á baði. Þvottahús í íb. S-svalir. Verð 17,5 millj.
95610

Burknavellir - Hf.- 2ja herb. 
Nýkomin í einkasölu mjög falleg 77,3 fermetra 2-
3ja herbergja íbúð með sér inngang vel staðsett í
Vallarhverfi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu,
hol, herbergi ( geymsla á teikningu) , eldhús, bað-
herbergi, stofu og hjónaherbergi. Fallegar inn-
réttingar og gólfefni eru parket og flísar. Góð ver-
önd. Verð 16 millj. 108915

Burknavellir - Hf. - 4ra m. bílageymslu 
Nýkomin í einkasölu mjög falleg ný 102 fermetra
íbúð með sér inngang á þriðju hæð í góðu klæddu
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu vel staðsett á
Völlum í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, hol,
baðherbergi, tvö góð barnaherbergi, hjónaher-
bergi, stofu, eldhús, þvottahús og geymslu. Inn-
réttingar eru allar úr eik og gólfefni eru parket og
flísar. Verð 20,5 millj. 105375

Daggarvellir Hf. 3ja m. bílskýli 
Nýkomin í einkasölu mjög falleg 98 fm íbúð á
þriðju hæð í nýju lyftuhúsi, íbúðin afhendist í júní
n.k. fullbúin án gólfefna, lóð frágengin. Bílskýli
fylgir. Verð 18,7 millj. 108931

Hringbraut - Hf. 4ra m/bílgeymslu 
Nýkomin í einkasölu 105,6 fm. 4ra herbergja íbúð
á fyrstu hæð með sér inngang og stæði í bíla-
geymslu í suðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í
forstofu. hol, tvö barnaherbergi, baðherbergi,
hjónaherbergi, þvottahús og geymslu. Á efri hæð
er eldhús borðstofa og stofa. Stæði í bílageymslu.
Verð 19,9 millj. 50471

Arnarhraun - Hf. - 3ja herb. 
Vorum að fá í sölu á þessu vinsæla svæði í Hafn-
arfirði tvær íbúðir stærðir 104,1 og 113,5 fm. 3ja
herb. Þær eru báðar á jarðhæð, gott aðgengi.
Mjög góð staðsetning. Mikil lofthæð. Íbúðirnar
skilast fullbúnar með gólfefnum. Verð 16,1 og 17,5
millj. 107882

Hliðsnes - Álftanesi náttúruperla 
Höfum fengið til sölumeðferðar þessa glæsilegu
húseign. Eignin sem er 280 fm með innbyggðum bíl-
skúr stendur á 1 hektara eignarlandi á sjávarlóð við
Skógtjörn. Einstök staðsetning og náttúrufegurð. Til-
valið fyrir hestamenn og aðra náttúruunnendur. Hús
í topp standi að utan sem að innan. Verð og allar
upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars. 55488

Birkiholt - Álftanesi - 2ja herb. 
Nýkomin í einkasölu falleg 76,2 fermetra íbúð með
sér inngang á annarri hæð vel staðsett við Birkiholt
í Bessastaðahreppi. Eignin skiptist í forstofu, gang,
hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús,
stofu, borðstofu og geymslu. Góðar svalir og gott
útsýni.Fallegar innréttingar og gólfefni eru flísar.
Verð 14,9 millj. Myndir af eigninni á mbl.is. 96215

Hraunbær - Rvík.- 3ja herb. 
Vorum að fá í sölu nýuppgerða íbúð á þessum
vinsæla stað í Árbænum. Íbúðin er 87 fm. auk
geymslu. Skipting eignar: 2 svefnherbergi, mjög
rúmgóð stofa, eldhús m/nýrri innréttingu. Bað-
herbergi að mestu endurnýjað. Þvottahús og
geymsla í sameign. Eign sem vert er að skoða.
Verð 16,2 millj. 107250

Kleppsvegur - Rvík - 4-5 herb. 
Nýkomin í einkasölu mjög góð 118,7 fermetra 4-5
herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli . Eign-
in skiptist í forstofu, hol, sjónvarpshol, stofu, eld-
hús, baðherbergi, borðstofu (hægt að nota sem
herbergi) hjónaherbergi og barnaherbergi.
Geymsla í kjallara ásamt sameiginlegri þvottaað-
stöðu. Hjóla og vagnageymsla. Verð 17,1 millj.
108423

Móaflöt - einb. - Gbæ. 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft ein-
býli með innbyggðum tvöföldum bílskúr, hús
136,5 fm bílskúr 50,4 fm samtals 186,9 fm. Tvö-
faldur bílskúr með sjálfvirkum opnara. Mjög fal-
legur garður, frábær staðsetning. Góð eign. Verð
38 millj. 108488

Móaflöt - raðh - Gbæ. 
Nýkomið í einkasölu skemmtilegt einlyft
endaraðhús m/innbyggðum bílskúr samtals 178
fm. Bílskúr er innréttaður sem hluti af íbúð. 5
svefnherbergi, rúmgóðar stofur arinn ofl. Eignin
þarfnast lagfæringar og endurnýjunar við að
hluta. Nýlegt þak. Ræktaður garður, góð stað-
setning. Verð 31,5 millj. 108954 

Smáraflöt - einb. - Gbæ. 
Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra stað
mjög gott 156,5 fermetra einbýli á einni hæð
ásamt 34,1 fermetra bílskúr samtals um 204,1
fermetrar vel staðsett á flötum í Garðabæ. Eign-
in skiptist í forstofu, hol, eldhús, borðstofu, stofu,
sólskála, gang, 3-4 svefnherbergi, baðherbergi,
studeóíbúð sem er hluti af bílskúr og geymslur.
Glæsilegur gróinn garður. Verð 34,9.millj. 81558

Hrísmóar - 2ja - Garðabæ 
Um er að ræða 2ja herbergja með sér inngang 69
fermetra íbúð á annari hæð með sér inngang í
góðu fjölbýli vel staðsett í hjarta Garðabæjar.
Góður sérinngangur með fatahengi. Flísalagt
baðherbergi með baðkari sem í er sturta . Gott
herbergi með skápum. Góð geymsla og þvotta-
hús. Eldhús með sprautulakkaðri innréttingu ,
eyju og háf yfir og borðkrók. Stór og góð stofa og
borðstofa með útgangi út á stórar suður svalir.
Gólfefni eru að mestu flísar. Stutt í alla þjónustu.

Strandvegur - 3ja - Garðabæ 
Ný komin í einkasölu glæsileg 89,4 fermetra íbúð
á fyrstu hæð ásamt stæði í bílageymslu vel stað-
sett á frábærum útsýnisstað í Sjálandshverfi í
Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu , hol, eldhús,
stofu, borðstofu, baðherbergi, tvö herbergi ,
þvottahús og geymslu. Íbúðin er öll innréttuð á
mjög smekklegan hátt með vönduðum inn¥rett-
ingu. Verð 21.millj

Ásbúð - glæsilegt raðh. - Gbæ. 
Nýkomið í einkasölu sérlega glæsilegt vel stað-
sett endaraðhús með innbyggðum bílskúr sam-
tals 220 fm. Vandaðar innréttingar, glæsilegt ný-
standsett baðherbergi. Fimm góð svefnherbergi.
Eign í toppstandi. Verð 39,8 millj. 109133

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Kórsalir - Kóp.- 4ra herb.
Ný komin í einkasölu glæsileg 133 fermetra íbúð á

fyrstu hæð með sér afnotagarði ásamt stæð í bíla-
geymslu á frábærum útsýnisstað í salahverfi í Kópa-
vogi. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stóra stofu,
borðstofu, baðherbergi , þrjú herbergi , þvottahús og
geymslu. Innréttingar eru allar hinnar glæsilegustu
og gólfefni eru parket og flísar. Verð 26,6 millj.

Ástún - Kóp. - 2ja herb. 
Falleg íbúð á þessum góða stað í Kópavogi. Íbúð-
in er 54,3 fm á annarri hæð auk geymslu. Sérinn-
gangur af svölum. Skipting eignar: Svefnher-
bergi, stofa, eldhús, baðherbergi, svalir, þvotta-
herbergi, geymsla auk sameignar. þetta er góð
eign sem vert er að skoða. Verð 12,3 millj. 109211

Forsalir - Kóp. - 4ra herb. 
Nýkomin í einkasölu glæsileg 110,8 fermetra íbúð
á fyrstu hæð með sér afnotagarði ásamt stæði í
bílageymslu á frábærum útsýnisstað í Salahverfi
í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús,
stofu, borðstofu, baðherbergi, þrjú herbergi,
þvottahús í íbúð og geymslu. Innréttingar eru all-
ar hinar glæsilegustu og gólfefni eru niðurlímt
eikarparket og flísar. Verð 24,8 millj. 73021

Daggarvellir 6A- Hf. -fjölbýli 
4 íbúðir eftir *Nýkomnar glæsilegar nýjar
íbúðir. *Um er að ræða 3 og 4ra herb. íbúðir með
sérinngangi, 88 fm til 110 fm.  *Verð á 3ja herb frá
19,8 -20,3 millj. *Verð á 4ra herb frá 17,8 - 20,7
millj. *Íbúðirnar afhendast í júni 2005 fullbúnar án
gólfefna. *Vandaðar innréttingar og tæki. S-sval-
ir og útsýni. *Góð staðsetning í barnvænu hverfi.

* Teikningar á Mbl.is *Traustir verktakar *Allar nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.
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Nýkomið í sölu glæsilegt sexbýli á góðum stað á Völlunum í Hafnarfirði íbúðirnar afhendast tilbúnar að utan sem að innan
en án gólfefna, lóð verður frágengin. Vandaðar innréttingar frá HTH tæki frá AEG. Hús klætt að utan með ál og harðviðar-
klæðningu. Afhending feb/mars 2006. Traustir verktakar.

Sumarhús Lóubraut 5 Bú-
staðurinn er 77 fm að stærð sem skiptist þannig:
Aðalrými 54 fm sem er með 2 rúmgóðum svefn-
herbergjum, baði, samliggjandi stofu og elhúsi,
manngengt 20 fm svefnloft og 3 fm geymsla.
Inntak fyrir heitt og kalt vatn verður í geymslu
og einnig verður komið fyrir rotþró. Bústaðurinn
stendur á 6 steyptum veggjum á púða. Hann er
tilbúinn til innréttinga og gólfefna, en hægt er
að skila honum lengra komnum. Hann stendur á
leigulóð með 50 ára samning, leigan er ca
30,000,- á ári. Verð 10 millj. 109036

Mávabraut - 4ra Reykja-
nesbæ Vorun að fá í sölu skemmtileg 4ra
herbergja íbúð á annri hæð (fjórar íbúðir í stig-
húsi) eignin skiptist þannig, 3 svefnherbergi,
stofa, eldhús,lítil geymsla innaf eldhúsi, baðher-
bergi, geymsla í kjallara. Verð 9,5 millj. 108998

Stapahraun - Hf. Nýkomið í
einkasölu sérlega gott atvinnuhúsnæði 400 fm.
m/mikilli lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Að
auki er gott bjart milliloft ca. 100 fm. (skrifstofa
ofl.) Sérhæð, góð staðsetning. Verð 38 millj.
68494

Bæjarhraun - Hf. til
leigu/sölu Nýkomið sérlega gott ca
800 fm atvinnuhúsnæði, sem skiptist þannig,
550 fm lagerpláss með innkeyrsludyrum og ca
250 fm verslunar/skrifstofupláss. Afhending n.k.
áramót. Frábær staðsetning og gott auglýsinga-
gildi. 107370

Hvaleyrarbraut - Hf. Nýkom-
ið gott 187 fermetra atvinnuhúsnæði m/inn-
keyrsludyrum. Húsnæðið var innréttað fyrir fisk-
vinnslu. Fullbúin eign. Góð staðsetning. Hag-
stætt verð og kjör. 82972

Dalshraun - Hf. Nýkomið í einka-
sölu gott 216 fm atvinnu/verslunnarhúsnæði á
jarðhæð á besta stað við Dalshraunið (hornbil).
Laust strax. Verð 19,5 millj.

Lónsbraut - Hf. Nýkomið í einka-
sölu fullbúið glæsilegt 79 fm atvinnuhúsnæði
auk 25 fm millilofts. Innkeyrsludyr, góð stað-
setning í suður bænum. Verð 8,5 millj. 108567

Skútuvogur - Atvh. til
leigu/sö Nýkomið í einkasölu glæsilegt
atvinnuhúsnæði, skrifstofu/verslunarhúsnæði
samtals ca. 1000 fm á þessum vinsæla stað.
Eignin er fullinnréttuð á vandaðan máta. Eign í
sérflokki. Möguleiki að selja eignina í þremur
einingum. Verðtilboð. 107659

Staðarberg 2-4 Hf. Glæsilegt
nýtt 210 fm. vandað húsnæði innréttað undir
tannlæknstofu ofl. Góð staðsetning. Leigu-
samningur til 10 ára getur fylgt 2/3 hluta hús-
næðisins.
Fornubúðir/við fiskmark-
aðinn Nýkomið í einkasölu sérlega gott
vandað nýlegt atvinnuhúsnæði 240 fm auk efri
hæðar ca 140 fm. innkeyrsludyr, góð lofthæð,
frábær staðsetning við fiskmarkaðinn og smá-
bátahöfninna. Verð 26,8 millj. 107084
Suðurhraun - Gbæ Nýkomið
nýlegt atvinnuhúsnæði á þessum vinsæla stað,
um er að ræða 527 fm þar af steypt milliloft 150
fm, góð lofthæð og innkeyrsludyr. Verð 35 millj.
101582
Lyngás - Gbæ Nýkomið í einkasölu
gott 186,5 fm atvinnuhúsnæði með tvennum inn-
keyrsludyrum. góð staðsetning. Verð 13,9 millj.
109245

Nýbýlavegur - Kóp. Nýkomið
í einkasölu gott atvinnuhúsnæði verslun/skrif-
stofur ef vill 188,5 fm. Innkeyrsludyr. Góð stað-
setning. Laust strax. Verð 17,6 millj. 109261

Móhella 4A - Hf. Nýtt hjá Hraun-
hamri fasteignasölu. Bílskúrar eða geymslubil
26,3 fermetrar sem eru að rýsa við Móhellu í
Hafnarfirði. Bílskúrarnir eru byggðir að mestu
úr einingum frá Límtré og afhendast fullbúnir
með frágenginni lóð þeir fyrstu í apríl 2005. Nán-
ari upplýsingar á Hraunhamar.is eða hjá sölu-
mönnum.

DREKAVELLIR 24 A OG B   Glæsilegt 12 íbúða fjölbýlishús

www.hraunhamar.is/drekavellir

Hraunhamar kynnir nýjar glæsilegar íbúðir á Völlunum í Hafnarfirði
• Þriggja til fimm herbergja íbúðir frá 92,5 fm -132,8 fm
• Verð frá 17,9 millj. - 23,9 millj.
• Hús klætt að utan
• Vandaður frágangur
• Íbúðunum verður skilað fullbúnum að utan sem innan án gólfefna í október 2005

Byggingaraðili Einkasöluaðili

Heimsendi 1 Kópavogi 
Nýkomið sérlega gott 14 hesta hús með haug-
húsi, samtals 180 fm. Sérgerði, hitatúba. enda-
bil. Laust strax. Verð 10,3 millj. 107231 Myndir á
mbl.is og hraunhamar.is

Engjavellir 3 - 6 býli - Hf.
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ELDRI BORGARAR

ELDRI BORGARAR - AKRANES Fallegt
ENDARAÐHÚS við Höfða á Akranesi, húsið
er 76,4 fm og bílskúrinn 28 fm, samtals
104,4 fm. Parket á gólfum, laus fljótlega eft-
ir kaupsaming. Væntanlegir kaupendur
verða að verða vera orðnir a.m.k. 60 ára
samkv. þinglýstum skilmálum. Verð 14,0
millj.  3295 

EINBÝLI

AUSTURGATA - LÍTIÐ EINBÝLI Lítið 52,4
fm einbýli í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið er
vel staðsett, róleg gata fyrir ofan Strandgöt-
una.Verð 12,5 millj.  2765 

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

KIRKJUVEGUR - MIÐBÆR Gott 116,3 fm
PARHÚS á tveimur hæðum á sérlega róleg-
um og góðum stað í MIÐBÆ HAFNAR-
FJARÐAR. Rafmagn yfirfarið. Húsið klætt
að utan.  Verð 19,9 millj.  3503 

STEKKJARHVAMMUR - FALLEGT Vandað
og fallegt 219,6 fm RAÐHÚS á tveimur hæð-
um, ásamt góðu plássi í risi, svo og 23,4 fm
BÍLSKÚR. Möguleg 6 svefnherbergi. Parket

og flísar. Verð 34,8 millj  3422 

4RA TIL 7 HERB.

ARNARSMÁRI - SÉRLEGA FALLEG Falleg
4ra herbergja 104 fm íbúð í litlu fjölbýli (6
íbúðir) ásamt 28 fm bílskúr, samtals 132 fm.
Falleg gólfefni, parket og flísar, góðar sér-
smíðar innréttingar og skápar, allt nýtt á
baðherbergi, baðkar og sturta. Verð 25,9
millj.  3458 

BREIÐVANGUR - ÍBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ
113.5 fm íbúð á fyrstu hæð í góðri blokk.
Parket á gólfum. Stutt í barnaskóla og versl-
un. Góð eign. Verð 18.5 millj.  3483 

TUNGUSEL - ENDURNÝJUÐ Mikið end-

urnýjuð 4ra herb. íbúð á 1. hæð. Náttúru-
steinn, parket og flísar á gólfum. Hellulögð
verönd m/skjólveggjum. Verð 18,3 millj.
3466 

BÆJARHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI Falleg
og opin 118 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju
hæð. Rúmgóð herbergi. Frábært útsýni.,
suður svalir.  3484. Verð 18,5 millj.

ÞÚFUBARÐ - ENDAÍBÚÐ Falleg og björt

106,4 fm 4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í
litlu fjölbýli. Endurnýjað baðherbergi. Parket
og flísar á gólfum. Rúmgóðar suður svalir.
Verð 17,5 millj.  2908 

HÁAKINN - FALLEG Góð og VEL SKIPU-

LÖGÐ 70,5 fm 4ra herbergja rísíbúð í góðu
þríbýli. Bílskúrsréttur. Góð og falleg eign
sem vert er að skoða. Verð 16,5 millj.  3471 

EYRARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Falleg

96 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli. FALLEG OG BJÖRT EIGN MEÐ
FRÁBÆRU ÚTSÝNI. Verð 17,6 millj.  3470 

ENGJAVELLIR - NÝTT - 6 ÍBÚÐA HÚS
GLÆSILEGT nánast viðhaldfrítt 6 íbúða
fjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði. Húsið er
klætt að utan með liggjandi stálklæðningu,
og að hluta með palesander viðarklæðn-
ingu og múrklæðningu. Íbúðirnar verða af-
hentar fullbúnar án gólfefna, nema baðher-
bergi og þvottahús verða flísalögð. AF-
HENDING FEBRÚAR - MARS 2006 4ra og 5
herb. íbúðir frá 132,6 fm - 150,0 fm. Verð frá
kr. 24,5 - 27,0 millj.  Byggingaraðili er Eiríkur
og Einar Valur ehf.  3493 

LAUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNING Falleg

98,4 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í
góðu fjölbýli, ásamt stæði í opinni bíla-
geymslu. SÉRINNGANGUR af svölum.Fal-
leg eign á góðum stað. Verð 18,2 millj.  3323 

SUÐURVANGUR Falleg 114,4 fm íbúð á 3.

hæð. Þrjú svefnherbergi. Þvottahús inn af
eldhúsi. Gott útsýni. Verð 16,5 millj.  3363 

HÓLABRAUT - FALLEG EIGN Góð 82 fm
4ra herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Húsið
er almennt í góðu ástandi að utan og sam-
eign er góð. Íbúðin að innan er töluvert end-
urnýjuð og vel með farin. Sjón er sögu ríkari.
Verð 14,7 millj.  3318 

3JA HERB.

HOLTSGATA - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 81 fm
íbúð með sér inngangi á góðum í miðbæ
Hafnarfjarðar. Nýleg gólfefni, innréttingar,
raf- og ofnalagnir. Gott ástand á húsinu að
utan, nýlegt járn á þaki, helluögn og verönd.
Falleg eign sem hægt er að mæla með. Verð
16.2 millj.  3057 

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍBÝLI/FJÓRBÝLI
Góð 60.7 fm íbúð í tví/fjórbýli ásamt 16.7 fm
og 7.2 fm geymslum í kjallara, samtals fm
84,6. Hægt er að gera 3ja svefnherb. í kjall-
ara. Flísar á gólfum. Hús að utan almennt í
góðu ástandi. Verð 15,9 millj.  3501 

TJARNARBRAUT - FALLEG MIÐHÆÐ Fal-
leg 3ja herbergja íbúð á MIÐHÆÐ í góðu
tvíbýli á góðum stað við Hörðuvelli og Læk-
inn. Búið er að klæða húsið að utan. Verð
14,5 millj.  3462 

ÖLDUGATA - FALLEG Björt og falleg tals-
vert endurnýjuð 3ja herbergja risíbúð í góðu
tvíbýli á góðum stað. Allt nýtt á baði, lagnir
og rafmagn yfirfarið, gólfefni og fl. Verð 11,5
millj.   3442 

SKÓLABRAUT - ENDURNÝJUÐ Falleg og
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ SÉRHÆÐ, 73,2 fm
íbúð á fyrstu hæð í þríbýli. SÉRINNGANG-
UR. FALLEG ÍBÚÐ Í HJARTA MIÐBÆJAR
HAFNARFJARÐAR. Verð 15,5 millj.  3398 

MÓABARÐ - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ
Ósamþykkt 78 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð
í þríbýli. Endurnýjaðar innréttingar og tæki,
skápar, rafmagnstafla og fl. FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. Verð 11 millj.  3137 

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

SKELJATANGI - MOSFELLSBÆ Frábær
3ja herb. íbúð á annari hæð í permaform-
húsi, Stærð 84 fm. sér inngangur. Góð gólf-
efni, nýlegar flísar og parket á gólfi. Tölu-
verðar endurnýjar innréttingar. Gott leik-
svæði fyrir börn. Verð 17.5 millj.  3282 

HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGUR Töluvert
endurnýjuð 3ja herb. íbúð. SÉR-INNGANG-
UR. Flísar og parket á gólfum. Rólegt um-
hverfi. Góð ræktuð lóð. GOTT ÚTSÝNI. verð
12,9 millj.  3340 

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. Verð 10,2 millj.  2958 

NÖNNUSTÍGUR - GÓÐUR STAÐUR Góð
42,1 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara þríbýlis.
SÉRINNGANGUR. Endurnýjað gler, raf-
magn, legaliðatafla. Verð 7,9 millj.  3423 

ARNARHRAUN - TALSVERT END-
URNÝJUÐ Falleg ENDURNÝJUÐ 47,7 fm
2ja herb. íbúð. Ný innrétting í eldhúsi, plast
parket og flísar á góflum. Svalir úr stofu.
Verð 9,7 millj.  3395 

ATVINNUHÚSNÆÐI

MIÐHRAUN - NÝLEGT ENDABIL Nýlegt og
gott 424 fm ENDABIL á einni og hálfri hæð.
Neðri hæð er 287,7 fm með tveimur góðum
innkeyrsludyrum, hita í gólfi. Efri hæðin er
136,7 fm, samþykkt góður salur, 3 skrifstof-
ur, geymsla, kaffistofa m/innréttingu, tölvu-
herbergi, baðherbergi. Tölvulagnir í öllum
herbergjum. Lóð frágengin með hita,
geymslu pláss bakatil fyrir 3 stk 20 - 40 feta
gáma. Verð 44,5 millj.  3454 

HELLUHRAUN - FRÁBÆR STAÐSETNING
Gott 87 fm atvinnubil á jarðhæð með inn-
keyrsludyrum. Sérlega góð staðsetning
sem hefur mikið AUGLÝSINGARGILDI. Verð
7,7 millj.  3396 

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSU-
STRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í
Vantsleysuhrepp. Húsið er í góðu ástandi
bæði að utan og innan. Gólfflötur er 427.6
fm og efri hæð 63.6 fm, samtals 491.2 fm.
Lofthæð í húsinu er ca. 7 m, ein innkeyrslu-
hurð. Húsið er allt einangrað, snyrtilegt og
lítur vel út bæði að innan og utan. Verð 30,0
millj.  3460 

VOGAR - VERSLUNARHÚSNÆÐI 119 fm
verslunarhúsnæði í Vogum í Vatnsleysu-
strönd, hluti af húsinu ca. 30 fm eru útleigu,
leigutaki er Síminn. Í dag er þarna video-
leiga og sjoppa. Gófefni eru flísar að mestu,
snyrting og starfsmannaaðstaða. Verð 12,0
millj.  3439 

ÁLFASKEIÐ - VORUM AÐ FÁ Í SÖLU
394,1 fm verslunarhúsnæði, húsnæðið er á
einni hæð, góð lofthæð, húsið almennt í
góðu ástandi bæði að utan og innan. Eign-
in skiptist í stóran sal, afgreiðsluborð, snyrt-
ing, eldhús, skrifstofa. Verð 43,0 millj.  2726 
VEITINGASTAÐUR - VOGUM 60,8 fm veit-
ingastaður í Vogum í Vatnsleysuströnd. Sal-
ur fyrir 24 manns, bar, pizzastaður. Flísar og
p.parket á gólfum. Verð 6,5 millj.  3440 

LÓNSBRAUT - GOTT HÚS - GOTT BIL
NÝLEGT 101 fm (75.6 fm, 25 fm milliloft), at-
vinnuhúsnæði á góðum stað nálægt höfn-
inni í Hafnarfirði. Góð lofthæð, góð inn-
keyrsluhurð. Laust við kaupsaming.
NÝLEGT 101 fm (75.6 fm, 25 fm milliloft), at-
vinnuhúsnæði á góðum stað nálægt höfn-
inni í Hafnarfirði. Góð lofthæð, góð inn-
keyrsluhurð. Laust við kaupsaming. Verð
9,9 millj.  3359 

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 

KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐ Gott
351 fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin
skiptist niður í góðan sal, skrifstofu, wc og
kaffistofu. Verð 22,0 millj.  1182 

HESTHÚS   

HESTHÚS - HAFNARFJÖRÐUR Ódýrt
hesthús Húsið er hannað fyrir 12 hesta, ca.
8-10 tonna heyhlaða á annarri hæð hægt að
keyra beint inn með heyjið. Kaffistofa og
geymsla. Stórt gerði. Verð 2,6 millj.  2242 

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

Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 1.
hæð. Náttúrusteinn, parket og flísar
á gólfum. Hellulögð verönd m/skjól-
veggjum. Verð 18,3 millj.  3466

TUNGUSEL - ENDURNÝJUÐ

ARNARSMÁRI - SÉRLEGA FALLEG

Falleg 4ra herbergja 104 fm íbúð í litlu fjölbýli (6 íbúðir) ásamt 28 fm bíl-
skúr, samtals 132 fm. Falleg gólfefni, parket og flísar, góðar sérsmíðar
innréttingar og skápar, allt nýtt á baðherbergi, baðkar og sturta. Verð 25,9
millj.  3458 
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LANDIÐ

LANDIÐ   

TÚNGATA - EINBÝLI MEÐ MIKLA MÖGU-
LEIKA Gott einbýli á þremur hæðum 150,8
fm, ásamt bílskúr 35,1 fm, samtal 185,9 fm.
Glæsilegt eldhús með nýrri innréttingu. Bað-
herbergi nýlega tekið í gegn. Verð 14,9 millj.
3474 

VOGAGERÐI - VOGAR - VATNSLEYSU-
STRÖND Góð 73,8 fm. 3ja herb. íbúð á 1.
hæð í tveggja hæða litlu fjölbýli (5-býli) í
Vogum á Vatnsleysuströnd. Nýleg innrétting
á baði. Nýlegt parket á gólfum. Verð 8,9 millj.
3451 

SUÐURGATA - SANDGERÐI Góð 3ja her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýli ásamt bílskúr.
Íbúðin er 81,0 fm, bílskúrinn 24,7 fm, sam-
tals 105,7 fm. Pl.parket og flísar á gólfum,
sér þvottahús í íbúð. Verð 8,9 millj.  3452 

FAXABRAUT - REYKJANESBÆR SÉRLEGA
FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fermetra 2ja her-
bergja íbúð á jarðhæð í eldra steinhúsi.
SÉRINNGANGUR. Húsið var tekið í gengn
að innan og utan, vorið 2004. Eignin er því
hin snyrtilegasta, jafnt að innan sem utan.
Verð 7,4 millj.  3434 

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍK Góð 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli, á góðum stað í
bænum. Baðherbergi allt endurnýjað. Góð
sameign. GÓÐ STAÐSETNING. Verð 6,9
millj.  3426 

SUÐURGATA - SIGLUFJÖRÐUR - FRÁ-
BÆRT VERÐ GOTT TÆKIFÆRI. Einbýlis-
hús/tvíbýlishús, tilvalið sem sumarhús eða
til heilársnotkunar. Einbýlishús með tveim
sjálfstæðum íbúðum sem hægt er að kaupa
í sitthvoru lagi. Verð 2,0 millj.  3384 

VESTURBRAUT - GRINDAVÍK Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 138,4 fm EINBÝLI á einni
hæð, ásamt litlu svefnlofti svo og 31,3 fm
garðskála, samtals 169,7 fm. Húsið er stað-
sett á frábærum stað í jaðri byggðar með
frábæru útsýni. Verð 15,5 millj.  3349 

ELDRI BORGARAR - AKRANES Fallegt
ENDARAÐHÚS við Höfða á Akranesi, húsið
er 76,4 fm og bílskúrinn 28 fm, samtals
104,4 fm. Parket á gólfum, laus fljótlega eft-
ir kaupsaming. Væntanlegir kaupendur
verða að verða vera orðnir a.m.k. 60 ára
samkv. þinglýstum skilmálum. Verð 14,0
millj.  3295 

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK - NEÐRI SÉR-
HÆÐ Falleg 91 fm neðri sérhæð í tvíbýli
ásamt bílskúr 49 fm. SÉRINNGANGUR.
MIIKIÐ ENDURNÝJUÐ EIGN. Verð 9,5 millj.
3356 

NORÐURVÖR - GRINDAVÍK Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 128,7 fm. EINBÝLI, ásamt ca:
22,3 fm BÍLSKÚR. 5 svefnherbergi. End-
urnýjað er: veggklæðningar, einagrun, raf-
magnslagnir og rafmagnstafla, innréttingar,
gólfefni, innihurðar og fl. Verð 15,9 millj.  2122 

BORGARHRAUN - GRINDAVÍKTVEGGJA
ÍBÚÐA HÚS. Fallegt TALSVERT END-
URNÝJAÐ 307,4 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI,
ásamt 24,4 fm BÍLSKÚR, samtals 331,8 fm.
Efri hæðin er 195 fm með 5 svefnherbergj-
um. Neðri hæð er 112 fm með 2 svefnher-
bergjum. Verð 25 millj.  3315 

VOGAGERÐI - VOGUM Falleg 72 fm 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. END-
URNÝJAÐ baðherbergi.  Verð 9,7 millj.  2720 

URÐARVEGUR - ÍSAFIRÐI Falleg 131 fm 4ra
herb. NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu tvíbýlishúsi.
SÉRINNGANGUR. 3 svefnherbergi. Sauna-
klefi. Góð staðsetning. Verð 8,4 millj  3245 

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNU- OG
VERSLUNARHÚSNÆÐI Gott talsvert end-
urnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði (verslun-
arhúsnæði) á einni hæð á góðum stað mið-
svæðis í bænum. Húsið er nýlega málað að
utan. Flísalagður salur með kerfislofti. Frá-
bær staðsetning miðsvæðis. Verð 14,0 millj.
3211 

FORNAVÖR - GRINDAVÍK GLÆSILEGT 149
fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt 54 fm inn-
byggðum BÍLSKÚR, samtals 203 fm. Húsið
skilast fullbúið að utan, steinað og fokhelt
eða lengra komið að innan. Verð 17,0 millj.
3166 

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Einbýli á tveim-
ur 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 

EFSTAHRAUN - GRINDAVÍKFALLEGT OG
VEL VIÐHALDIÐ 201 fm einbýlishús ásamt
63 fm bílskúr, samtals 264 fm. Sólstofa. Góð
verönd með skjólveggjum. Lítil aukaíbúð í
hluta af risi. Sauna. Stórar svalir. Falleg
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 fjölbýli.
SUÐVESTURSVALIR. Hús og sameign í
góðu ástandi. Falleg og snyrtileg eign sem
vert er að skoða. Verð 6,5 millj.  2992 

TÚNGATA - GRINDAVÍK - SÉRHÆÐGóð
talsvert endurnýjuð 124 fm EFRI SÉRHÆÐ,
ásamt 70 fm BÍLSKÚR í góðu klæddu
tvíbýli. SÉRINNGANGUR. Fjögur svefnher-
bergi. Verð 12,4 millj.  1610 

AUSTURGATA - LÍTIÐ EINBÝLI Lítið
52,4 fm einbýli í miðbæ Hafnarfjarð-
ar. Húsið er vel staðsett, róleg gata
fyrir ofan Strandgötuna. Verð 12,5
millj.  2765

AUSTURGATA - LÍTIÐ EINBÝLI

Gott 116,3 fm PARHÚS á tveimur
hæðum á sérlega rólegum og góð-
um stað í MIÐBÆ HAFNARFJARÐ-
AR. Rafmagn yfirfarið. Húsið klætt
að utan. Verð 19,9 millj.  3503

KIRKJUVEGUR - MIÐBÆR

Falleg og opin 118 fm 4ra herbergja
íbúð á 3ju hæð. Rúmgóð herbergi.
Frábært útsýni, suður svalir.  3484.
Verð  18,5 millj.

BÆJARHOLT - FRÆABÆRT ÚTSÝNI

Góð og VEL SKIPULÖGÐ 70,5 fm
4ra herbergja rísíbúð í góðu þríbýli.
Bílskúrsréttur. Góð og falleg eign
sem vert er að skoða. Verð 16,5 millj.
3471

HÁAKINN - FALLEG

81 fm íbúð með sér inngangi á góð-
um í miðbæ Hafnarfjarðar. Nýleg
gólfefni, innréttingar, raf- og ofna-
lagnir. Gott ástand á húsinu að utan,
nýlegt járn á þaki, helluögn og ver-
önd. Falleg eign sem hægt er að
mæla með. Verð 16.2 millj.  3057

HOLTSGATA - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

Nýlegt og gott 191 fm verslunar og
skrifstofuhúsnæði á jarhæð á besta
stað í Hafnarfirði, við Bæjarhraun
beint á móti Húsasmiðjunni og KFC.
Húsnæðið skiptist í 155 fm framhús
og 36 fm vörumóttöku, lagerrými
með góðum innkeyrsludyrum baka-
til. Áberandi staðsetning, mikið
auglýsingagildi, góð aðkoma, næg
bílastæði. LAUST STRAX. Uppl.
Björgvin sími 894-3755.  3479

TIL LEIGU Í HAFNARFIRÐI - BÆJARHRAUN 6

SUMARHÚS   

SUMARHÚS - VATNSLEYSUSTRÖND 84
fm sumarhús á Vatnsleysust. Viðarfjalir á gólf-
um. 3000 fm eingnarlóð. Verð 7,0 millj.  3465 

SVÍNAVATN - GRÍMSNESI Um er að ræða
7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm grunni
undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi
sem er á staðnum með nýju 20 fm fortjaldi.
Kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörk-
um. Góður útsýnisstaður. Verð 4,0 millj.  3106

BJÁLKAHÚS - NÝTTBjálkahús, auðvelt í
samsetningu, hús sem bjóða upp á marga
möguleika geta nýst jafnt sem sumarhús
og/eða heilsárshús. Aukahlutir: Verönd 18,6
fm, milliveggir og sérstök einangrun eru
aukahlutir.  Verð frá kr. 630 þús. - 1,2 millj.
Uppl. gefur Jörundur í síma 893-8700  2416 

RJÚPNABORGIR - BORGARBYGGÐ Falleg-
ur sumarbústaður (A-bústaður) með sérlega
fallegu útsýni í grónu landi, í landi Eskiholts
II, Borgarbyggð. Húsið er nýlega tekið í gegn
að utan og nýr pallur. Til afhendingar strax.
Verð 4,2 millj.  3448 

SUMARHÚS - NÝSMÍÐI Sumarhús í smíð-
um erum með yfir 30 teikningar af bústöðum
fermetrar eru frá 33 fm til 95 fm með eða án
svefnlofts. Getum smíðað á landi kaupanda,
gerum undirstöður. Getum útvegað lóðir.
Verðin eru frá kr. 3.250.000 fokhelt til 9,9 millj.
fullbúið án innréttinga.  3401 

ENGJAVELLIR - NÝTT - 6 ÍBÚÐA HÚS

GLÆSILEGT nánast viðhaldfrítt  6 íbúða fjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði.
Húsið er klætt að utan með liggjandi stálklæðningu, og að hluta með palesander viðarklæðningu og
múrklæðningu. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi og þvottahús verða flísalögð. 

AFHENDING  FEBRÚAR - MARS 2006 • 4ra og 5 herb. íbúðir frá 132,6 fm - 150,0 fm. 

Verð frá kr. 24,5 - 27,0 millj. 

Byggingaraðili er Eiríkur og Einar Valur ehf.  
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Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, 

Löggiltur fasteignasali og hdl.  

GSM 867 2928

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir 

Sölufulltrúi 

GSM 899 5949

Hamraborg 20A • 200 Kópavogur • www.husalind.is 
Sími 554 4000 • Fax 554 4018 • husalind@husalind.is

BÓLSTAÐARHLÍÐ – SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR

Glæsileg fasteign á eftirsóttum stað í Hlíðunum. Eignin skiptist
í fjögur svefnherbergi, stofu, baðherbergi, eldhús, hol,
geymslu, þvottahús og bílskúr.  Baðherb. uppgert. Bílskúrinn
innréttaður sem stúdíóíbúð með góðum leigutekjum.
Suðursvalir út af stofu. Ný múr-klæðning á öllu húsinu.
Heildar fermetrarfjöldi 149,4 fm. Ásett verð kr. 33,4 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ -  RISÍBÚÐ MEÐ SVÖM OG

BÓLSTAÐARHLÍÐ  - RISÍBÚÐ

Falleg og björt risíbúð með kvistgluggum á góðum stað í
Hlíðunum.  Íbúðin skiptist í þrjú herbergi (eitt notað sem
stofa), eldhús og baðherbergi.  Flísalagðar suðursvalir með
fallegu fallegu útsýni í suður og yfir Skólavörðuholtið.
Ásett verð kr. 16,9 millj. 

BALDURSGATA

Falleg 2ja herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur.  Íbúðin
skiptist í eldhús, stofu, svefnherbergi, baðherbergi,
geymslu í kjallara og þvottahús og þurrkherbergi í sameign.
Íbúðin er vel skipulögð og hér nýtist hver fermeter mjög
vel. Ásett verð kr. 13,0 millj.

HOLTSGATA 

58 fm ósamþykkt íbúð á 5. hæð á eftirsóttum stað í
Reykjavík. Íbúðin er 2ja – 3ja herbergja og nýtist mjög vel.
Eldri snyrtileg innrétting í eldhúsi, ágæt eldunartæki.  Gott
skápapláss, svefnherbergi, stofa og herbergi innan af stofu
sem er jafnt hægt að nýta sem svefnherbergi eða
vinnuherbergi. Ásett verð 8,3 millj. gönguleiðir meðfram
strandlengju Reykjavíkur og Laugardalinn.  Skilalýsing og
teikningar á skrifstofu.  Möguleiki fyrir kaupanda að velja
innréttingar og gólfefni.  Ásett verð 25,6 millj.  Verðmat
vegna endurfjármögnunar kr. 12.450.-

NÝTT

NÝTT

NÝTT

KRISTNIBRAUT

OPIÐ HÚS ÞRIJÐUD. 8. MARS - KL 18:00 - 19:00
Stórglæsileg 3ja herbergja útsýnisíbúð á 3ju hæð í eftirsóttri
byggingu í Grafarholtinu. Ljóst eikarparket á gólfum, þvottahús innan
íbúðar, góðar svalir úr stofu með stórbrotnu útsýni, góð lofthæð.
Baðherbergi með baðkari og sturtu. Íbúðin er mjög opin og björt.
Stutt á golfvöllinn og fallegar gönguleiðir í nágrenninu. Tilvalin fyrir þá
sem eru að minnka við sig og vilja fallega eign í nýlegu húsi, hafa
möguleika á útivist við bæjardyrnar og að ganga á golfvöllinn.
Ákveðin sala. Tilboð óskast í eignina.

KELDULAND – 4RA HERB.

4ra herbergja 86,0 fm endaíbúð í Fossvoginum. Íbúðin skiptist í
eldhús, baðherbergi, 3 svefnherbergi, rúmgóða stofu og sameign.
Stórar suðursvalir með fallegu útsýni yfir Fossvoginn. Húsið hefur
verið tekið í gegn að utan, ásamt því sem nýtt gler og yfirfarnir
gluggapóstar eru í allri suðurhlið hússins.  Þetta er mjög rúmgóð íbúð
með mikla möguleika þar sem gólefni og allar innréttingar eru orðnar
illa farnar.  Seljandi er tilbúinn að skoða uppítöku á annarri eign. Allar
nánari upplýsingar veitir Guðbjörg í S. 899 5949

KRISTNIBRAUT – TVENNAR SVALIR

Falleg 4ra herbergja 110 fm íbúð á góðum stað í Grafarholtinu. Íbúðin
er í mjög góðu ástandi. Nýtt eikarparket og náttúrusteinn á gólfum.
Eignin skiptist í 3 rúmgóð svefnherb. með góðum eikarskápum sem ná
upp í loft, stofu sem er mjög björt og með útgengi út á austur svalir
með mjög fallegu útsýni til fjalla, forstofa, eldhús með fallegri
eikarinnréttingu og góðum eldunartækjum, baðherbergi og þvottahús
með vinnuaðstöðu. Tvennar svalir. Ásett verð kr. 23,5 millj.

MIÐTÚN – ALGERLEGA ENDURNÝJAÐ

Frábært tækifæri til að eignast algerlega endurnýjaða hæð ásamt risi (ca. 130 fm) nálægt helsta
fjármálahverfi borgarinnar. Hér er stutt í alla þjónustu, miðbæinn, fallegar gönguleiðir meðfram
strandlengju Reykjavíkur og Laugardalinn. Skilalýsing og teikningar á skrifstofu. Möguleiki fyrir kaupanda
að velja innréttingar og gólfefni. Ásett verð 25,6 millj. Verðmat vegna endurfjármögnunar kr. 12.450.-
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Nýjar og gæsilegar íbúðir

Hóll kynnir 2ja, 3ja, 4ra, og 5 
herbergja íbúðir við Sandavað 
í Norðlingaholti auk stæðis í 
bílageymslu.  Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna frá nóv 
2005 til feb 2006. 

5 herbergja íbúðir
Verð frá  24,500.000
80% lán    19.600.000
Áætluð. afb. lána  88.200

4ra herbergja íbúðir
Verð frá  19,500.000
80% lán    15.600.000
Áætluð. afb. lána  70.200

3ja herbergja íbúðir
Verð frá  17,200.000
80% lán    13.760.000
Áætluð. afb. lána  61.920

2ja herbergja íbúðir
Verð frá  14,200.000
80% lán    11.360.000
Áætluð. afb. lána  51.120

 Glæsilegar íbúðir í Norðlingaholti 
teikningar á www.holl.is

Sandavað 1 - 5Sandavað 1 - 5



Fyrir miðju Aðalstræti standa nútímalegar byggingar, umvafðar gömlum húsum.
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Aðalstrætið er elsta gata bæj-
arins og lítur mjög vel út
þrátt fyrir háan aldur. Gatan
hlaut nýverið létta andlitslyft-
ingu og hefur aldrei verið
glæsilegri.

Bryggjuhúsið gamla markaði
enda Aðalstrætisins og við það
stóð borgarhliðið þar sem meðal
annars var tekið á móti Kristjáni
IX í heimsókn hans árið 1907 og
var Aðalstrætið borðum skreytt
af því tilefni. Bryggjuhúsið er nú
orðið að Kaffi Reykjavík og er
skreytt auglýsingaborðum ætluð-
um ferðamönnum, en Aðalstræti
virðist taka þeim opnum örmum
með hótelum, veitingastöðum og
upplýsingamiðstöð.

Aðalstrætið er elsta gata bæj-

arins en í lok 19. aldar voru göt-
urnar moldarbornar og voru þar
hvorki gangstéttar né götulýsing-
ar. Ljósker voru sett upp um alda-
mótin og þótti mörgum það óþarfi
þar sem talið var að kerin myndu
aðeins lýsa veginn fyrir þjófa að
nóttu. Strætið er vel upplýst í dag
en síðustu árin hafa verið þar
miklar framkvæmdir og moldar-
hrúgur staðið upp úr sprengdu
malbikinu. Nú hins vegar er þess-
um framkvæmdum að ljúka og
ásýnd götunnar allt önnur. Nýtt og
glæsilegt hótel stendur við enda
Aðalstrætis og ber sama gamla
útlit og eldri húsin í götunni, sem
flest eru upprunaleg. Virðing fyr-
ir sögunni er ríkjandi og mun
meðal annars veitingastaður nýja
hótelsins heita Fjalakötturinn, í
höfuðið á þeirri frægu byggingu
sem áður stóð við Aðalstræti.

Aðalstrætið
ber aldurinn vel

Skilti á ensku vísa ferðamönnum veginn,
en rétt undan var borgarhliðið gamla.

Verslunin Geysir var lengi vel til húsa að Aðalstræti 2. 
Húsið við Aðalstræti 10 er eitt af elstu húsum bæjarins. Árið 1765 brann húsið en
húsið sem stendur þar nú var reist á grunni þess. 

Við Aðalstræti er nú að finna einhverja fallegustu götumynd í Reykjavík.

Hótel Reykjavík Centrum er nýtt hótel sem risið hefur við Aðalstræti.

Fálkahúsið Hafnarstræti 1-3. Húsið var
byggt á Bessastöðum árið 1750, en tólf
árum seinna var það tekið niður og
endursmíðað í Reykjavík.

Bryggjuhúsið gamla sem sem nú er Kaffi Reykjavík. Lengi vel var opinn gangur í
gegnum húsið en sú kvöð fylgdi byggingarleyfi hússins.
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-Þín sala þinn sparnaður

Ragnar Thorarensen
Löggiltur fasteignasali

Elín D. W. Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Halldór Jensson
Sölufulltrúi

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

Opnunartími: mán-fim 9-17 / föst 9-16

Eftirfarandi dæmi sýna hvað það kostar að selja hjá Nethúsum.
Aðeins 1% söluþóknun frá 10 milljón króna eign

Verð Söluþóknun Gagnaöflun Vsk. Samtals

Dæmi 1    að 10 millj.        100.000 kr.          9.500.00 kr.         26.827.00 kr.         136.327.00 kr.
Dæmi 2    11 millj.               110.000 kr.          9.500.00 kr.         29.277.00 kr.         148.777.00 kr.
Dæmi 3    12 millj.               120.000 kr.          9.500.00 kr.         31.727.00 kr.         161.227.00 kr.
Dæmi 4    13 millj.               130.000 kr.          9.500.00 kr.         34.177.00 kr.         173.677.00 kr.
Dæmi 5    14 millj.               140.000 kr.          9.500.00 kr.         36.627.00 kr.         186.127.00 kr.

Þetta er innifalið í
okkar söluþóknun:

Skoðun
Myndataka
Verðmat
Skráning
Auglýsing á netinu
Aðgangur að gagnvirkri heimasíðu
Kauptilboðsgerð
Samningsgerð
Afsalsgerð
Persónuleg, traust og fagleg þjónusta

Það þarf ekki að vera dýrt...
...að selja fasteign !575 8800575 8800

4ra herbergja

Þórsgata - 101 Rvík 

Mjög sjarmerandi 4ja herbergja 88
fm hæð að Þórsgötu í Reykjavík. 2
rúmgóðar stofur með gólffjölum
og tvöfaldri rennihurð. Rúmgott
eldhús með ljósri innréttingu. Gott
baðherbergi. Nýlegt gler.

18,700,000

NÝTT

4ra herbergja

Fálkagata - 107 Rvk

Um er að ræða afar fallega 4ra
herbergja 119,9 fm íbúð á 2. hæð.
Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, tvö
svefnherbergi, eldhús og
baðherbergi. Nýleg eldhúsinnrétting
og endurnýjað bað. Falleg íbúð á
góðum stað.

24,800,000

3-4ra herbergja

Dalsel - 109 Rvík 

Mjög góð 3–4ra herbergja íbúð
ásamt stæði í bílskýli að Dalseli í
Reykjavík. Samtals birt stærð sam-
eignar samkvæmt FMR 125,3 fm.
Parket og flísar á gólfum. Ágæt eld-
húsinnrétting, baðherbergi með fal-
legri hvítri innréttingu. Húsið klætt
með viðhaldslítilli klæðningu. Falleg
eign í barnvænu umhverfi

18,900,000

NÝTT

4ra herbergja

Hulduhlíð - 270 Mosb.

Mjög góð 4ja herbergja 93 fm efri
hæð með sérinngangi í fjórbýli að
Hulduhlíð í Mosfellsbæ. Park-
et,fllísar og dúkur á gólfum. Falleg
eldhúsinnrétting úr beyki. Rúmgóð
stofa með útgengi út á suðursvalir.
Falleg eign með góðu útsýni. Falleg
lóð í kringum húsið.

18,900,000

NÝTT

3ja herbergja

Hafnargata - 230 Kef.

Um er að ræða 3ja herbergja 77,5
fm mikið endurnýjaða sérhæð að
Hafnargötu í Keflavík.Upptekinn
loft, nýlegar innréttingar, parket og
flísar á gólfum. Glæsileg eign á
góðum stað

9,900,000

NÝTT

6 herbergja

Klapparstígur - 230 Rbær 

Efri hæð og ris að Klapparstíg í
Reykjanesbæ samtals 83,3 fm.
Nánari lýsing: Íbúðin skiptist í for-
stofu, stofu, eldhús með uppruna-
legri innréttingu, herbergi með
skáp. Risið skiptist í baðherbergi,
svefnherbergi og opið rými.

8,200,000

NÝTT

2ja herbergja2ja herbergja
Laugavegur - 101 Rvk

Mjög góð 2ja herb. 41,9 fm íbúð á
jarðhæð með sér inngangi í góðu bak-
húsi. Baðherbergi nýlega endurnýjað.
Rafmagn nýlega endurnýjað. Falleg
eign.

9,300,000

Vesturberg - 111 Rvk 

Mjög góð og velumgengin 55 fm 2ja
herb íbúð á annari hæð. Dúkur og flís-
ar á gólfum. Baðherbergi nýtekið í
gegn á afar smekklegan hátt. Skápur í
holi og herb..

10.900.000

2ja herbergja
Æsufell - 111 Rvk 

Góð 2ja herb 65 fm íbúð á jarðhæð.
Parket á stofu, dúkur og flísar á bað-
herbergi og teppi á svefnherbergi.

9.400.000

2ja herbergja2ja herbergja
Furugrund - 200 Kóp 

Mjög góð 2ja herb 61,7 fm íbúð á 2.
hæð. Parket á stofu og herbergi. Suð-
ursvalir. Flísar á eldhúsi og baðherb.
Rúmgott herbergi fylgir í sameign.

13,200,000

Laugavegur - 101 Rvk

Falleg 2-3ja herb 61.2fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. íbúðin hefur
töluvert verið endurnýjuð t.d. nýjir
gluggar, ofnlokar, útidyrahurð, raf-
magnslagnir ný eldhúsinnr. SJÓN ER
SÖGU RÍKARI.

12,900,000

SumarhúsSumarhús
Húsafell 

Virkilega fallegt vel útbúið 38,3 fm
sumarhús á yndislegum stað í Húsa-
felli. Góður pallur með skjólvegg
ásamt heitum potti.

6,900,000

Arnarstapi

Glæsilegur sumarbústaður Húsið er
55fm auk 15 fm svefnlofts og skilast
fullbúinn að utan með palli. og fok-
heldur að innan. Verð: 7.000.000 kr.
eða fullbúinn að öllu leyti á:

10.500.000 kr

2ja herbergja2ja herbergja
Asparfell - 111 Rvk 

Mjög góð 2ja herbergja 58 fm íbúð á
sjöundu hæði að Asparfelli í Reykjavík.
GLÆSILEGT ÚTSÝNI. Stofa, eldhús og
herbergi parketlagt. Skápar í holi og
svefnherbergi.

10,500,000

Frostafold - 112 Rvk 

Falleg vel skipulögð íbúð með fallegu
útsýni. 51,3fm.Íbúð auk sér geymslu í
kjallara. Parket á gólfum í holi, stofu
og herbergi. Baðherbergi flísalagt.

12,900,000

3ja herbergja3ja herbergja
Álfaskeið - 220 Hf.

Góð 97,1 fm endaíbúð á 3 hæð. 3 góð
svefnherb, rúmgoð stofa með suður
svölum. baðherbergi endurnýjað Stutt
í alla þjónustu.

14.000.000

Vesturberg -111 Rvk 

Góð 3ja herbergja 73,2 fm íbúð á
þriðju hæð Glæsilegt útsÿni. Gott eld-
hús. Baðherbergi er flísalagt Stofa
með parket, vestur svalir. þvottahús á
hæðinni.

12,500,000

SELJENDUR 
FASTEIGNA ATHUGIÐ 

Vegna mikillar sölu undanfarið
vantar okkur allar gerðir eigna
til sölumeðferðar. Við bjóðum
viðskiptavinum okkar úrvals-
þjónustu gegn aðeins 1% sölu-
þóknun

Eignir óskast

NÝTT
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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

2ja herbergja

Hringbraut - 101 Rvk 

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Furugrund - 200 KópÁlfaskeið - 220 Hfj

20.500.000
Einstaklega falleg 110,8 fm 3ja herb. 87,8
fm endaíbúð ásamt 23 fm íbúðarherbergi í
kjallara með aðgang að baðherbergi alls
110,8 fm.

20.500.000
Falleg 5 herb. 150,7 fm íbúð með bílskúr
á 4. hæð í góðu fjölbýli. Góðar suður-
svalir með frábæru útsýni.

Seljavegur - 101 RvkLaugarnesv.- 105 Rvk

13.200.000 
Einstaklega góð 3ja herb. 53 fm íbúð í risi
í þríbýli. Nýlegt þak og gluggar.

13.900.000 
Mjög rúmgóð og fín 3ja herb. íbúð á 3.
hæð með frábæru útsýni út á sundin.
Á gólfum eru mjög fallegar flísar og
nýtt eikarparket. Nýlega uppgert bað
á fallegan máta.

Laufengi - 112 RvkNökkvavogur - 104 Rvk

16.200.000 
Mjög rúmgóð, björt og falleg 3ja herb. 80
fm íbúð á jarðhæð í mjög góðu, litlu fjölbýli
(9 íbúðir). Útgengi úr stofu út á hellulagð-
an sólpall og afgirtan sérgarð. Hús steni-
klætt, viðhaldslítið og lítur sérlega vel út.

12.900.000 
Virkilega góð 66,5 fm 2-3ja herbergja
íbúð með sérinngangi í kjallara. Parket
og flísar á gólfi. Baðherbergi er allt
nýlega standsett.

Hraunbær - 110 RvkAusturberg - 111 Rvk

16.800.000 
Góð 4ra herb 95 fm íbúð á 1. hæð í
fjölbýli sem búið er að taka allt í gegn og
lítur mjög vel út. Nýleg eldhúsinnrétting
og tæki.

17.600.000
Vel skipulögð og björt 4ra herbergja
íbúð á annari hæð ásamt sér geymslu í
kjallara og bílskúr. Sameignlegt þvotta-
hús og þurrkherbergi í kjallara.

Kaplaskjólsv. - 107 RvkHáaleitisbraut - 108 Rvk

16.900.000 
87 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð í góðu
fjölbýli. Frábær staðsetning.

19.900 000
Björt og falleg 4ra herb. 116,6 fm íbúð á
4. hæð í góðu fjölbýli á þessum vinsæla
stað.

Skaftahlíð - 105Melhagi - 107 Rvk

19.900.000 
Virkilega falleg 4-5 herb. 114 fm íbúð á
jarðhæð í afar góðu fjölbýli. Nýlega tölu-
vert endurnýjuð.

25.500.000
Glæsileg og nýuppgerð 4ra herbergja
113,5 fm íbúð á 2.hæð með tvennum
svölum. Falleg eikarinnrétting í eldhúsi
og vönduð tæki. Rauðeik á gólfum. Frá-
bær staðsetning.

3ja herbergja

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Ólafur Jóhannsson 
olafur@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

3ja herbergja

Klukkurimi - 112 Rvk

14.900.000 
3ja herb 89 fm íbúð á 2. hæð með sérinn-
gangi. Þvottahús innan íbúðar.

Laufrimi - 112 Rvk

18.800.000
Mjög góð 3ja til 4ja herbergja 88,7 fm
íbúð á jarðhæð með sér garði og sér
inngangi í Permaformhúsi.

Hrafnhólar - 111 Rvk

14.600.000 
Mjög góð og mikið endurnýjuð 3ja herb.
84 fm íbúð á 2. hæð í mjög góðu ál-
klæddu lyftuhúsi. Nýlegar eikarhurðir,
nýleg innrétting á baði, fallegt eldhús.

4ra - 5 herbergja

Lautarsmári - 201 Kóp

21.400.000 
Virkilega falleg 96 fm 3ja herb íbúð á 1.
hæð með stórum og fallegum afgirtum
sérgarði og sólpalli sem snýr í suður.
Gegnheilt eiarparket og sérsmíðarðar,
vandaðar innréttingar. Stutt í alla þjónustu.

Grettisgata - 101 Rvk  

13.900.000 
Sjarmerandi og hlýleg 2ja herb. risíbúð
sem er 64 fm auk sérgeymslu á hæðinni
í góðu fjölb. á besta stað í bænum! Hús
í góðu standi.

Reykás - 110 Rvk

14.300.000
Mjög góð 2ja herb 69 fm íbúð á 1. hæð í
vel viðhöldnu fjölbýli auk sérgeymslu. 
Þvottahús innan íbúðar.

Njálsgata - 101 Rvk  

14.500.000
Virkilega góð 2ja herbergja 58,2 fm íbúð
á jarðhæð í tvíbýli í miðbænum. Stafap-
arket í stofu og útgengi út á verönd.

Sundlaugav. - 105 Rvk

13.600.000 
Algjörlega enduskipulögð og nýuppgerð
2ja - 3ja herb 55,5 fm risíbúð á 2. hæð.
Ath. íbúðin er undir súð og því stærri að
gólffleti.

Barónsstígur - 101 Rvk

20.700.000
Nýuppgerð 3ja herb. 93 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi í tvíbýlishúsi. Sér-
bílastæði. Eikarinnrétting í eldhúsi og
stál háfur og glæsilegt baðherbergi.
Mjög gott þvottahús innan íbúðar. Frá-
bær staðsetning.

Barðastaðir - 112 Rvk

20.800.000 
Mjög falleg 3ja herb. 91,5 fm íbúð á 3. og
efstu hæð í litlu fjölbýli auk bílskúrs.
Mjög gott og falleg útsýni! Allar innrétt-
ingar og hurðir úr kirsuberjavið, eik-
arparket. Þvottahús innan íbúðar.

Furugrund - 200 Kóp

15.900.000 
Falleg 3ja herb. 78 fm íbúð á 2. hæð í vel
viðhöldnu fjölbýli með góðum suðursvöl-
um.

Engihjalli - 200 Kóp

14.900.000 
3ja herb. 90 fm íbúð auk geymslu á 4.
hæð með gríðalega miklu útsýni.

Gyðufell - 111 Rvk

13.900.000 
Rúmgóð 3ja herb. 84,2 fm íbúð (að
geymslu meðtalinni.) á 4. hæð í ál-
klæddu fjölbýli. Nýleg og falleg inn-
rétting í eldhúsi m.t. fyrir uppþv.vél.
Yfirbyggðar svalir.

Gullengi - 112 Rvk

15.900.000 
Góð 3ja herbergja 84,9 fm. íbúð á annari
hæð í fjölbýli með sér inngangi af svöl-
um. Mjög góð staðsetning, stutt í alla
þjónustu í Spönginni og skólar í næsta
nágrenni.

11.500.000
Björt og góð 50,9 fm 2ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð með geymslu í kjallara og
þvottahúsi í sameign.
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Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is

ljósmyndari

Guðrún Elíasdóttir
gudrunel@draumahus.is

ritari/skjalaumsjón

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is

þjónustustjóri

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus

Fjármálastjóri

4ra - 5 herbergja Rað- og parhúas Einbýli

Landsbyggðin

Rað- og parhúas

Unufell - 111 Rvk

14.600.000 
Virkilega snyrtileg, björt og rúmgóð 4ra
herb. 97,9 fm íbúð á 4. hæð í álklæddu
fjölbýli. Íbúðin hefur öll verið endurgerð
(utan baðh.) á ca undanförnum 2-3
árum. Mjög stóra yfirbyggðar svalir.
Nýlegar innréttingar.

Þverholt - 105 Rvk

27.400.000 
Afar falleg 124,8 fm. 5 herb. íbúð á 5. og
efstu hæð í fjölbýlishúsi með lyftu auk
sérgeymslu. Parket og flísar á gólfum.
Bílastæði í bílageymslu

Álfhólsvegur - 200 Kóp

27.800.000
Mjög fallegt 5 herb. 143,6 fm raðhús sem
er tvær hæðir og kjallari með bílskúr.
Nýlega standsett eldhús. Eign á frábær-
um stað.

Álfhólsvegur - 200 Kóp

35.400.000 
Mjög bjart og fallegt 7 herb. 177,3 fm
raðhús ásamt 37,6 fm bílskúr afar vel
viðhöldnu húsi. Fimm svefnherb. Nýleg
eldhúsinnrétting.Fallegur suðurgarður
og pallur. Rauðeik á gólfi. Eign í góðu
ástandi.

Kambasel - 109 Rvk

31.900.000 
Mjög vel skipulagt 6 herb. 189 fm raðhús
á tveimur hæðum, þar af er 20,8 fm bíl-
skúr. Fjögur svefnherbergi. Barnvænt
umhverfi og stutt í alla þjónustu.

Klapparás - 110 Rvk

65.000.000
Mjög glæsilegt einbýli, alls 257,6 fm þ.a.
37,3 fm breiður og góður bílskur. Húsið
er staðsett á einum fegursta stað höfuð-
borgarsvæðisins með ósnortna náttúru
Elliðaánna við bæjardyrnar. Stórkostlegt
og óhindrað útsýni !

Tjarnarmói - 800 Sel

22.300.000
Bjart og fallegt 4ra herb. 160,6 fm parhús
á einni hæð á samt bílskúr á góðum
útsýnisstað á Selfossi. Byggt 2004.

Blikaás - 221 Hfj

42.800.000 
Einstaklega fallegt 7 herb. 200,4 fm parhús á
tveimur hæðum þ.a. 28,7 fm bílskúr. Vand-
aðar innréttingar úr kirsuberjavið eru í öllu
húsinu. Góðar suðvestursvalir með frá-
bæru útsýni og sólpallur .

Esjugrund - 116 Kjal

21.900.000
Fallegt 5 herb. 126,5 fm raðhús á einni
hæð í sex húsa lengju. Falleg rauðeik í
stofu. Hellulagt bílaplan og garður.

Melbraut - 250 Garður

16.000.000
Bjart og gott 139,2 fm. 4ra - 5 herbergja
einbýlishús á einni hæð ásamt 44 fm.
tvöföldum bílskúr. Stór ræktaður garður.

Sunnubr.- 230 Reykjanesb.

10.500.000 
Vel skipulögð og rúmgóð 3ja herb. 109
fm neðri hæð (að geymslu meðtalinni) í
góðu tvíbýli.

Suðurnes

D raumahús  eh f  • Bryn jó l fu r  H j a r tarson  hd l .   og  S i gurður  J .  S i gurðsson ,   l ögg i l t i r  fas te ignasa lar
Mö rk in  4   •   108  Reyk j av í k  • S ím i  530  1800   •   Fax  530  1801   •   www .d raumahus . i s   •   d raumahus@d raumahus . i s
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Ertu að hugleiða endurfjármögnun?      Verðmetum samdægurs.

Guðný Soffía
Viggó

Halla
Halldór

Júlíus Þóra
Gunnar BjarniÞórarinn

Ingvar

Lynghálsi 4 • 110 Reykjavík • akkurat@akkurat.is • www.akkurat.is
Halla Unnur Helgadóttir löggiltur fasteignasali

OPIÐ SUNNUDAGA FRÁ KL. 12.00 - 14.00

SÉRBÝLI

HÁSTEINSVEGUR - 825 STO Fal-

legt 231 fm 2ja íbúða hús. Húsið stendur á

2.450 m2 sjávarlóð og er upph. teiknað

sem fjórar íbúðir en hefur nú verið endursk.

Áhv. 10,7 millj. Brunab.m. 21,2 millj. VERÐ

17,1 millj.

HÖRÐUVELLIR - 800 SELF. Stór-

glæsilegt 365 fm einbýlishús auk 58 fm

tvöf. bílskúrs. Fimm svefnherb. og fjórar

stofur. Garðskáli. Möguleiki á að skipta upp

í tvær íbúðir. Sérlega vönduð og falleg eign.

VERÐ 37,0 millj. 

SKÓLAVEGUR - 230 REYKJA-
NESBÆR Um 170 fm einb. á tveimur

hæðum. 3 svefnh. og 3 stofur. Parket á

flestum gólfum. VERÐ 16,0 millj.

BJARKARHEIÐI - 810 HVG. Að-

eins 4 hús efitr! Glæsileg steinsteypt

raðhús á einni hæð, ca 140 fm. Innb. bíl-

skúr. Húsin skilast fullbúin með/eða án gól-

fefna. Vandaðar innréttingar. Suður garður,

frágenginn. Sérbýli á verði 4ra herb. íbúðar

í Rvk. VERÐ frá 19,9 millj.

HÆÐIR

LAUGAVEGUR - 101 RVK. 143,1

fm verlsunarhúsnæði við götu. Góðir út-

stillingargluggar. VERÐ 26,5 millj.

SÓLBAÐSTOFA - KÓP. Nýtt!
Vönduð og rótgróin sólbaðstofa. Stór við-

skipta-mannahópur. Góður leigusamning-

ur, aðstaða til naglaásetningar. VERÐ 7,5

millj.

ÞÓRSGATA - 101 RVK. GOTT OG

VEL STAÐSETT VERSLUNAR - SKRIF-

STOFU-HÚSNÆÐI. Húsnæðið sam-

anstendur af skrifstofu, opnu rými og af-

stúkuðu kælirými ásamt miklum geymslum

í kjallara (án glugga) Í húsnæðinu er í dag

rekið veislueldhús, en það gæti einnig

hentað sem skrifstofuhúsnæði. Til eru

teikningar af rýminu þar sem búið er að

skipta því upp í tvær íbúðir. VERÐ 24,0

millj.

BÆJARHRAUN - 220 HFJ. 136,1

fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð. 4

skrifstofur(herb), 2 salir, eldhús/kaffistofa,

baðherb. Eignin er í dag nýtt sem íbúðar-

húsnæði. VERÐ 13,8 millj.

Austurgata 7- 220 Hfj. Lækkað
verð.Mjög fín 78 fm sérhæð, 37 fm óinn-
réttaður kjallari, 25 fm bílskúr og ca 20 fm
stúdíóíbúð. Séreign samtals 166 fm. Hæð-
in er með nýlegri eldhús innréttingu, park-
eti á gólfum, rúmgóðum herbergjum. Stúd-
íóíbúð með baðherbergi. Frábær staðsetn-
ing. Verð 22,5 millj. 

BREKKA - RANGÁ - HELLA
Heilsárshús og land til sölu aðeins 50 mín
frá Rvk.. Rétt hjá Hellu eru tvö hús, 56 m2
og c.a. 35 m2, eða um 90 m2 - Samb. sól-
pallar. eru c.a. 200 m2 - Mjög gott nýtt
gerði með tökubás - stórt bílaplan - Heitt
vatn í báðum húsum og gert ráð fyrir heit-
um potti , landið er 25 hekt. graslendi og
ræktað að hluta. Byggingar. er á landinu.
Verð 26.mkr. - Áhvílandi c.a. 14 mkr. á
góðum kjörum.

4-5 HERB.

ÁLFKONUHVARF - 203 KÓP. 4ra
herb. 128,5 fm endaíbúð á 2. hæð ásamt
stæði í bílskýli. Eikarinnréttingar. Vegg-
hengt salerni. Þvottahús innan íbúðar.
Eignin afhendist fullbúin án gólfefna, nema
á blautrýmum. Gott útsýni til suður. Mögul.
að yfirtaka áhvílandi lán frá Frjálsa og taka
viðbót þaðan. VERÐ 25,2 millj. 

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Full-
búin án gólfefna. 4ra herb. 93,8 fm íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílageymslu.
Kirsuberjainnréttingar. Til afhendingar nú
þegar. VERÐ 19,7 millj. 

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Ný og
glæsileg 4ra herb. 110 fm íbúð á 2.hæð
með sérinngangi af svölum.. Skilast fullbú-
in án gólfefna. Vandaðar innréttingar.
Þvottahús í íb. VERÐ 20,5 millj. 

FLÉTTURIMI - 112 GRAFAR-
VOGI. Falleg 4-5 herbergja endaíbúð á
1.hæð ásamt sérm. stæði í bílskýli. Hægt
að hafa 4 svefnh. Sérþvottahús í íb. Suður-
svalir. Stutt í alla þjónustu. VERÐ 18,3
millj.

3JA HERB.

BREIÐAMÖRK - 810 HVERA-
GERÐI. Skemmtilega hönnuð 93,4 fm
óinnréttuð íbúð á jarðhæð í blönduðu húsi.
Lofthæð íbúðar 2,7 m. Hentar vel fyrir fatl-
aða. Verð er miðað við ástand eignarinnar í
dag en hægt er að fá hana lengra komna.
VERÐ 13,2 millj. 

INGÓLFSSTRÆTI - 101 RVK.
2 íbúðir! nýuppg. húsi, 3 íbúðir, 91,5-143,2
fm að stærð, allar á tveimur hæðum. Allar
íb. hafa verið endurn. á vandaðan og
smekklegan hátt. VERÐ 22,9-25,5 millj.. 

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Ný og
glæsileg 3ja 106 fm íbúð á 2.hæð með sér-
inngangi af svölum. Skilast fullbúin án gól-
fefna. Þvottahús í íb. VERÐ 19,8 millj. 

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Nýjar
og glæsilegar 3ja herb. íbúðir afh. mars
2005. Frá 106 fm - 108 fm. Skilast fullbúnar
án gólfefna. Sérinngangur. Þvottahús í íb.
Vandaðar innréttingar VERÐ FRÁ 19,8 -
20,3 millj. 

LAUGAVEGUR - 101 RVK. NÝTT!!
Góð 2 - 3ja herbergja 89,4 fm íbúð með
sérinngang á efri hæð í bakhúsi. Rúmgóð
og björt stofa. Parket og flísar á gólfi.
VERÐ 14,0 millj.

2JA HERB.
LAUTASMÁRI - 201 KÓP. Glæsi-
leg 2ja herb. 83 fm. íbúð á 2. hæð ásamt
24,5 fm bílskúr á þessum vinsæla stað í
Smáranum. Innihurðir úr beyki, innréttingar
úr kirsuberjalíki, plasthúðað. Sér geymsla
fylgir eigninni. Stutt í alla þjónustu. VERÐ
18,4 millj.

VESTURGATA - 101 RVK. Góð 2ja
herb. 50,9 fm. ósamþykkt íbúð. Íbúðin er á
jarðhæð. Baðherbergið er allt nýlega tekið
í gegn. Geymsla fylgir eigninni. Stutt í alla
helstu þjónustu. VERÐ 9,7 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

HÁTÚN - 105 RVK. 610 fm verslun-
ar- lager húsn. Hentar vel fyrir t.d verslun
eða heildsölu. Góð staðsetning, sér lager.
Fín aðkoma. VERÐHUGM: 48 millj. Uppl.
á skrifstofu Akkurat.

JAFNASEL - 109 RVK. Gott 337 fm
atvinnuhúsnæði með innréttingum og
tækjum fyrir veitingarekstur. Var sportbar.
VERÐ 38,0 millj.

BREKKUHÚS - 112 RVK. GÓÐ
FJÁRFESTING.159,4 fm atvinnuhúsnæði í
hús í útleigu með framtíðar leigusamning,
þar sem eftir eru átta ár. VERÐ 24,5 millj.

UNIK TELUR HJÁ AKKURAT HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

SPENNANDI EIGNIR

Sími 594 5000

• Sérinngangur í allar íbúðir.
• Sérþvottahús í íbúðum
• Sérgeymsla í íbúðum
• Sérafnotaréttur af lóð eða suðursvalir.
• Vandaðar innréttingar úr eik HTH
• Falleg og vönduð tæki: Keramikhelluborð
• Fullbúnar án gólfefna.

Vogar á Vatnsleysuströnd er vinalegt bæjarfélag. Aðeins
15 mín til Hfj. Mikil menningar- og íþróttastarfsemi.
Nýlegt íþróttahús og sundlaug. Góður skóli og leikskóli.

HEIÐARGERÐI 1 – VOGAR VATNSLEYSUSTRÖND
PARKET FYLGIR FYRSTU 5 ÍBÚÐUM! FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR

VERÐ 10,9 MILLJ. – 15,9 MILLJ. 
80% LÁN FRÁ LÁNASTOFNUN.

FURUGRUND - 200 KÓP. Falleg 4ra herb. á 3.hæð í fallegu lyftuhúsi. Stórt
stæði í bílskýli 23,8 fm. Suðursvalir. Stutt í Fossvoginn, útivist og gönguleiðir. Stutt
í alla þjónustu. VERÐ 20,5 millj. 

UNIK TELUR HJÁ AKKURAT HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

SPENNANDI EIGNIR

TRÖNUHJALLI - 200 KÓP. Stórglæsilegt 180 fm parhús á tveimur hæð-
um á þessum frábæra stað. Innbyggður fullbúinn bílskúr, 28 fm, samtals 208 fm.
Óskráð ca 20 fm rými í kjallara. Mikið útsýni. Fjögur svefnherbergi, sér fataher-
bergi. Lóð afgirt með limgerði og tréverki á alla kanta, stór trépallur. Gerfihnatta-
diskur getur fylgt. VERÐ 39,9 millj. 

5 seldar
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Íbúðirnar skilast fullfrágengnar án gólfefna. Fallegt eldhús með innréttingum

upp í loft, úr eik, borðplötur plastlagðar (duropal) rafmagnstæki úr burstuðu

stáli, keramikhelluborð, ofn og vifta. Góðar suðursvalir eða sérverönd.

Baðherbergi flísalagt upp í 2,10 og með baðkari. Hitastýrð blöndunartæki.

Hjónaherbergi með vönduðum fataskápum. Barnaherbergin skilast með 80 cm

eikarfataskápum sem og í forstofu. Allar innihurðir úr eik. Þvottahús skilast með

tengingum fyrir þvottavél og vaski. Afhending ágúst 2005 (mynd af svipuðu húsi).

GVENDARGEISLI 44–52 NÝTT Í  SÖLU!

Frábær staðsetning, stutt í Heiðmörk, Elliðarvatn og aðra útivist.

Níu 3ja herb. ca 96 fm ásamt stæði í bílageymslu. 

VERÐ 18,9 millj.

Fimm 4ra herb. ca. 128 fm ásamt stæði í bílageymslu. 

VERÐ  24,9 millj. 

Í einkasölu hjá Akkurat ehf fasteignasölu.

Mjög vandaðar 3–4 herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. Húsið er 3.

hæða lyftuhús með sérinngangi af svölum með glæsilegu útsýni af

svölum yfir Elliðavatn. Íbúðirnar skiptast í anddyri, gang, rúmgóð svefn-

herbergi með eikar fataskápum, glæsileg baðherbergi með baðkari,

flísalögð uppí 2,10m. Eldhús með eikarinnréttingum upp í loft og tækjum

úr burstuðu stáli. Stór stofa. Þvottahús með ræstivaski. Geymsla í

sameign. Að innan skilast íbúðirnar fullbúnar án gólfefna en þó verður

baðherbergi flísalagt, innihurðir verða úr eik. Afhending maí 2005. 

• 14 Glæsilegar sérhæðir á frábærum stað í Grafarholtinu.

• Stutt í útivist og náttúruna. 

• Aðeins þrjár íbúðir í hverju stigahúsi.

• Ein á hæð.

• Sérinngangur í hverja íbúð og stæði í lokaðri bílageymslu undir húsi.

4 íbúðir á jarðhæð með sérinngangi og sérverönd. 

ca. 120 fm ásamt stæði í bílageymslu. VERÐ 22,9 millj.

5 íbúðir á annarri hæð með sérinngangi og suðursvölum. 

ca. 138 fm ásamt stæði í bílageymslu. VERÐ 26,2 millj.

5 íbúðir á þriðju hæð (efstu) með sérinngangi og suðursvölum. 

ca. 138 fm ásamt stæði í bílageymslu VERÐ 26,2 millj.

Í einkasölu hjá Akkurat ehf fasteignasölu.

ÁLFKONUHVARF 29–31NÝTT Í  SÖLU!

4 herbergja íbúð á 3. hæð 3 herbergja íbúð á 1. hæð

4 herbergja íbúð 3 herbergja íbúð

Lynghálsi 4 • 110 Reykjavík • akkurat@akkurat.is • www.akkurat.is
Halla Unnur Helgadóttir löggiltur fasteignasali

OPIÐ SUNNUDAGA FRÁ KL. 12.00 - 14.00

Sími 594 5000

fyrir þig!

6 seldar

5 seldar
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UPPSELDIR - VANTAR  

Vegna gríðarlega mikillar
sölu á SÉRBÝLI erum við
uppseldir í bili. Ef þú ert í
söluhugleiðingum eða ert
með óselda eign hafðu þá
samband. Virk kaupenda-
skrá og persónuleg þjón-
usta. Það eru margir að
bíða eftir réttu eigninni. Nú
er lag, hafðu samband.

✔ 2ja herbergja

Espigerði - Laus fljótlega 
Í þessu vinsæla húsi erum við með í sölu
rúmgóða 97 m2, 3ja-4ra herbergja endaíbúð á 2.
hæð með góðum suður og vestur svölum.
Fallegt baðherbergi. Búr og þvottahús í íbúð.
Íbúðin er laus í mars/apríl n.k. Ekki missa af
þessari.  Verð 18,9 millj.

2ja herbergja

Spóahólar 
Snyrtileg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð í litlu
fjöleignahúsi á rólegum stað. Húsið var tekið í
gegn fyrir rúmu ári. Parket og flísar á gólfum.
Verð 11,2 millj.

Vesturberg  
Vorum að fá í sölu 64 m2 2ja herbergja íbúð á 5
hæð í fjöleignarhúsi. Góðar vestur svalir með
útsýni yfir borgina. Verð 10,6 millj.

✔ 3ja - 4ra herbergja

Háaleitisbraut - NÝTT
Vorum að fá í sölu 70 m2 3ja herbergja íbúð á
þessum eftirsótta stað. Glæsilegt útsýni, vestur
svalir. Laus í apríl. Verð 13,7 millj.

Þorláksgeisli - Laus 
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í
litlu fjöleignarhús ásamt stæði í bílgeymslu. Sér
inngangur er í íbúðina og er hún til afhendingar
við undirritun kaupsamnings tilbúin til
innréttingar. Verð 17,9 millj.

Fellsmúli - Rúmgóð
Rúmgóð og falleg 105 m2, 4ra herb. íbúð á 1.
hæð (ein upp) í góðu fjöleignarhúsi. Rúmgóð
stofa með góðum svölum útaf. Nýlegt parket og
flísar á stofu, holi og eldhúsi. þrjú svefnherbergi.
Sameiginleg íbúð sem stendur undir húsgjöldum
að mestu. Verð 17,5 millj.

Álfkonuhvarf - Lyfta 
Vorum að fá í sölu 128,5 m2, 4ra herbergja íbúð á
2. hæð í litlu fjöleignarhúsi.  Lyfta er í húsinu og
stæði í bílgeymslu fylgir. Til afhendingar í apríl n.k.
fullbúin án gólfefna. Áhv. 9,7 millj. Verð 25,2 millj.

Álakvísl - Stæði
Vorum að fá í einkasölu fallega 115 m2 4ra
herbergja íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í
bílgeymslu. Parket og flísar. Þetta er íbúð sem þú
verður að skoða. Verð 21,9 millj.

✔ Atvinnuhúsnæði 

Síðumúli - Til leigu 
Í mjög áberandi húsi, við Síðumúla, eru til leigu
250 - 500 m2,  á 2 og 3 hæð. . Húsnæði er til
afhendingar nú þegar, tilbúið til innréttingar eða
lengra komið. Nánari upplýsingar gefur Pálmi.

Garðatorg
Mjög gott 137 m2 verslunar og
skrifstofuhúsnæði við Garðatorgi í
Garðabæ. Húsnæðið er í leigu og er með
5 ára leigusamning. Kjörið fyrir fjárfesta.
Mjög vaxandi verslunarmiðstöð.  Verð
16,2 millj.  Nánari uppl. gefur Pálmi.

SKOÐIÐ NÝJA OG

GLÆSILEGA HEIMASÍÐU

OKKAR 

www.fasteignasala.is

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ -
MIKIL SALA - SKRÁÐ EIGN

ER SELD EIGN

SAMTENGD SÖLUSKRÁ FIMM FASTEIGNASALA • EIN SKRÁNING • MARGFALDUR ÁRANGUR • HUS.IS

KAUPENDASKRÁ OKKAR 
ER SVO VIRK 

AÐ ALLT SELST STRAX. 
ER ÞÍN EIGN Á RÉTTUM STAÐ? 

3-4 herbergja í Listhúsinu í Laugardal
Falleg, nýuppgerð og einstaklega björt 3ja-4ra herbergja íbúð (110 fm) á tveimur hæðum
með sér inngangi í Listhúsinu í Laugardal. Á neðri hæðinni eru forstofa, hol, baðherbergi,
svefnherbergi og eldhús, Á efri hæðinni er mjög rúmgóð stofa ásamt sólstofu (yfirbyggðar
svalir) sem gefur mikla möguleika t.d. mætti útbúa svefnherbergi eða stúka af vinnurými
sé þörf fyrir það. Nýtt parket er á holi, svefnherbergi, eldhúsi og allri efri hæðinni. Mikil
lofthæð í eldhúsi og á efri hæð. Nánari lýsing: Komið er inn í forstofu sem er með flísum í
framhaldi er hol. Svefnherbergið er með skápum. Baðherbergið er með flísum á gólfi og
uppá miðja veggi, hvít innrétting og sturta, lagt er fyrir þvottavél og þurrkara á baðinu.
Eldhúsið er með nýrri innréttingu og nýjum tækjum, borðkrókur (aðstaða) út við glugga.
Vandaður og sérhannaður stigi er milli hæða. Á efri hæðinni er mjög rúmgóð stofa með
sólstofu. Vönduð, glæsileg eign þar sem ekki þarf að hugsa um garðin. Húsið stendur mjög
miðsvæðis í Reykjavík og stutt er í alla þjónustu. Í Laugardal er sundlaug, íþróttamiðstöðvar,
húsdýragarðurinn og grasagarður, íshokkí, útivist  o.fl. ofl. sem auðvelt er að sækja. Húsið
sjálft er í góðu ástandi og aðkoma að því er mjög góð. Verð 25,9 millj.Borðstofa

Listhús í Laugardal er eitt glæsilegasta hús borgarinnar

Stofa og sólskáli

Hlýleg björt íbúð í hjarta Reykjavíkur
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• Einbýli eða raðhús á einni hæð í

skiptum fyrir tvíbýlishús í Seljahverfi

• Hæð eða lítið sérbýli í Kópavogi

• Hæð í Safamýri 

• 2ja herbergja íbúð í Hraunbæ eða

Selás

• 3ja og 4ra herbergja íbúðir í

Lindahverfi

• Hæð í Vesturbænum

Einbýli í Grafarvogi eða Grafarholti. 

Eignir óskast fyrir
viðskiptavini okkar

inngangur og
herbergi

Frábær staðsetning í Laugardal

Lárus Ingi Magnússon
Sölumaður
Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali
Katrín Magnúsdóttir
Ritari
Sverrir B. Pálmasson
Sölumaður
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Sérbýli

Njálsgata. Gott 89 fm einbýlishús á
veimur hæðum auk um 40 fm baðstofulofts
em í dag er nýtt sem vinnustofa. Eignin
kiptist m.a. í 2 saml. stofur, eldhús m. upp-
erðri innrétt., 3 herb. og baðherb. Fallegt
tsýni af baðstofulofti. Verð 24,9 millj. 

Ekrusmári Kóp. Glæsilegt og vel
kipulagt 182 fm einbýlishús á einni hæð

með 33 fm innb. bílskúr. Eignin skiptist í
orstofu, þvottaherb., sjónvarpshol, 4
erb., rúmgott eldhús m. vönd. eikarinn-
étt. og vönd. tækjum, rúmgóða stofu m.
tg. á verönd og vandað flísal. baðherb. m.
ornbaðkari. Parket og flísar á gólfum. Út-
ýni úr stofu m.a. að Snæfellsjökli. Stór
erönd með skjólveggjum og heitum potti.
iti í innkeyrslu og stéttum. Verð 45,0 millj.

Garðastræti. Glæsilet 330 fm hús-
ign í miðborginni. Fjögur sér bílastæði á

óðinni. Eignin skiptist þannig að efri hæð
r glæsileg 110 fm 4ra hreb. íbúð sem er öll
ýlega innréttuð á afar vand. og smekkleg-
n máta. Neðri hæð er innréttuð sem 4ra
erb. íbúð og er í ágætu ásigkomulagi. Kj.
ússins er í dag innréttaður sem geymslur,
vottaherb. og íbúðarherb. Mögulegt er að
engja saman neðri hæð og kj. og gera úr
ví eina íbúð. Einnig er húsið mjög vel til
ess fallið að breyta þvi í einbýlishús.

Ránargata. Nýkomið í sölu 169 fm
inbýlishús, forskalað timburhús, á tveimur
æðum. Eignin skiptist m.a. í samliggjandi
úmgóðar stofur, eldhús með góðri borð-
ðstöðu., 3 herbergi og baðherbergi auk
ér 2ja herb. íbúðar í kjallara. Aukin loft-
æð á neðri hæð, gifslistar og rósettur víða
loftum. Verð 27,9 millj.

Sæbraut-Seltj. Afar glæsilegt 276
m einbýlishús á tveimur hæðum með 38
m innb. bílskúr. Hiti í stéttum og inn-
eyrslu. Eignin skiptist m.a. í marmaralagt
esta w.c., eldhús með massívum eikar-

nnrétt og góðri borðaðst.,stórar samliggj.
tofur, gesta w.c., stóra sjónvarpsstofu

með arni, 4 rúmgóð herbergi og glæsilegt
aðherb. Vand. innréttingar. Parket og flís-
r á gólfum. Eignin er vel staðsett nærri sjó

með sjávarútsýni. Verönd með skjólveggj-
m. Ræktuð lóð. Verð 65,0 millj.

Hæðir

Rauðalækur. Falleg 110 fm 5 herb.
búð á 3. hæð, efstu, í góðu fjórbýlishúsi á
essum eftirsótta stað. Hæðin skiptist í
orstofu/gang, rúmgóðar samliggjandi
tofur með útgengi á suðursvalir, 2 her-
ergi, eldhús með góðri borðaðst. og flísa-

agt baðherb. auk herb. við hlið íbúðar og
ér geymslu. Verð 22,9 millj.

4ra-6 herb.

Kristnibraut. Glæsileg 130 fm 4ra
herb. íbúð á 3. hæð, efstu, í nýju fjölbýli í
Grafarholti. Íbúðin er innréttuð á mjög
vandaðan og smekklegan hátt og skiptist í
forst., 3 herb., stofu, eldhús, þvottaherb og
baðherb. Innréttingar úr eik, eikarparket og
flísar á gólfum og vönduð tæki. Lýsing
hönnuð af Lúmex. Glæsilegt útsýni og
stórar suðursvalir. Ein íbúð á hverri hæð.
Verð 25,5 millj.

Fífulind- Kóp. Glæsileg 130 fm 5
herb. íbúð á tveimur hæðum. Á aðalhæð
eru forstofa, eldhús, borðstofa, stofa, 2
herb., þvottaherb. og baðherb. Uppi eru
opið rými/sjónvarpshol, 1 herbergi og flísa-
lagt baðherb. Vandaðar innrétt. úr kirsu-
berjavið. Flísalagðar suðursvalir. Sameign
til fyrirmyndar. Verð 25,9 millj.

Veghús. Góð 101 fm 4ra - 5 herb. íbúð
á 10. hæð, efstu, í góðu lyftuhúsi auk sér
geymslu í kj. Íbúðin skiptist í forstofu, 3
rúmgóð herbergi, eldhús með beyki/hvítri
innréttingu, þvottaherb., borðstofa og góð
stofa og baðherbergi. Svalir út af borð-
stofu, stórtkostlegt útsýni. Tvær lyftur.
Húsvörður. Laus strax. Verð 19,0 millj.

3ja herb.

Þingholtsstræti. Mjög falleg og
mikið endurnýjuð 55 fm íbúð á 2. hæð á
þessum eftirsótta stað. Íb. skiptist í 2 bjart-
ar samliggj. stofur, rúmgott eldhús m. fal-
legri uppgerðri innrétt., flísal. baðherb. og 1
herb. Timburfjalir á gólfum. Nýjar svalir.
Húsið er mikið endurbætt hið ytra. Laus við
kaupsamn. Verð 14,2 millj.

Bræðraborgarstígur. Mjög fal-
leg og björt 97 fm íbúð á 2. hæð með suð-
ursvölum út af stofu. Íb. skiptist í forst./hol,
flísal. baðherb., stórar saml. skiptanlegar
stofur, rúmgott eldhús með góðri borð-
aðst. og fallegri innrétt. og eitt herb. með
skápum. Húsið nýlega viðgert að utan. Sér
geymsla í kj. Verð 19,9 millj.

Stigahlíð. Falleg og björt 75 fm 3ja -
4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli í
Hlíðunum auk sér geymslu í kj. Eldhús m.
góðri borðaðst. og uppgerðum innrétt.,
rúmgóð parketlögð stofa, stórt hol með
útg. á svalir, 2 rúmgóð herb. og baðherb.
Suðursvalir. Verð 14,9 millj.

Álfaborgir. Mjög falleg 76 fm íbúð m.
sérinng. á 2. hæð ásamt 2,4 fm geymslu á
jarðhæð I góðu fjölbýli. Íb. skiptist í for-
stofu m. geymslu innaf, hol, flísalagt bað-
herb., 2 herb., bæði með skápum, eldhús
og stofu m. útg. á suðursvalir. Laus 1.apríl
nk. Verð 15,9 millj.

Kristnibraut. Glæsileg 82 fm 3ja
herb. íbúð á 2. hæð auk 11,7 fm sér
geymslu í kj. Íb. skiptist í forst., eldhús m.
beykiinnrétt. og góðri borðaðst., stofu,
þvottaherb., 2 herb., bæði með skápum og
flísal. baðherb. Flísal. suðursvalir. Sér
stæði í bílageymslu. Lóð frág. m. leiktækj-
um. Verð 19,4 millj.

Ljósvallagata. Mjög góð 75 fm ris-
íbúð á þessum eftirsótta stað auk 5,5 fm
geymslu á lóð. Íbúðin skiptist í gang, eld-
hús m. nýrri Alno innrétt., baðherb. með
þvottaaðstöðu, 2 herb. og bjarta stofu. Fal-
legt útsýni úr herb. yfir Esjuna og Þingholt-
in. Parket og flísar á gólfum. Vestursvalir.
Verð 17,2 millj.

Seljavegur-laus strax. Góð 67
fm íbúð á 1. hæð auk sér geymslu í kj.í
vesturbænum. Íb. skiptist í hol, rúmgott
eldhús m. borðaðst., flísalagt baðherb., 2
herb. og parketl. stofu m. útg. á stórar suð-
ursvalir. Hús nýlega málað að utan. Verð
14,5 millj.

2ja herb.

Bergstaðastræti. Lítið niðurgrafin
og nánast algjörlega endurnýjuð 73 fm
íbúð m. sérinng. á jarðhæð/kj. Íb. skiptist í
forst., bjarta stofu, flísalagt baðherb., rúm-
gott herb. með góðum skápum, þvotta-
herb./geymslu og eldhús m. góðri borð-
aðst. Flísar og parket á gólfum. Laus fljót-
lega. Verð 14,5 millj.

Skaftahlíð. Mjög falleg 62 fm íbúð á
1. hæð með 5,2 fm sér geymslu í kjallara í
nýlega uppgerðu steinhúsi á þessum eftir-
sótta stað. Íb. skiptist í forst., bjarta stofu
m. útg. á vestursvalir, eldhús með upp-
gerðri innrétt. og nýjum tækjum, 1 herb. og
baðherb. Sér geymsla í kj. Verð 13,9 millj.

Efstasund. Mjög falleg og vel skipu-
lögð 62 fm íbúð á 1. hæð í fjórbýli auk 6,8 fm
geymslu í kj. Eldhús með nýlegum innrétt.
og góðri borðaðst., flísal. baðherb., rúmgóð
og björt stofa og parketl. herb. með skáp-
um. Lóð nýlega endurnýjuð. Verð 14,5 millj.

Flyðrugrandi. Góð 65 fm íbúð á
jarðhæð í nýlega viðgerðu húsi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, 1 herb.
og baðherb. Þvottaaðst. í íbúð. Sér afgirt
hellulögð verönd. Nánari uppl. á skrifstofu.

Eldri borgarar

Skúlagata. Glæsileg 102 fm 3ja - 4ra
íbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi fyrir eldri
borgara ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í for-
stofu, stóra stofu m. fallegu útsýni út á
sundin, sjónvarpshol, þvottaherb., 2 herb.,
bæði með skápum, rúmgott eldhús með
góðri borðaðst. og baðherb. Parket og
dúkar á gólfum. Verð 25,9 millj. 

Atvinnuhúsnæði
Bakkabraut-Kóp. Atvinnuhús-
næði samtals að gólffleti 302 fm sem skipt-
ist í tvö bil, 151 fm hvort. Annað bilið er vel
innréttað og með litlu millilofti, en hitt er
minna innréttað, en með stóru og góðu
millilofti. Getur elst sitt í hvoru lagi. Nánari
uppl. veittar á skrifstofu.

Hólshraun-Hf. 217 fm vel skipu-
lögð, björt og mikið endurnýjuð skrifstofu-
hæð með góðri aðkomu og nægum bíla-
stæðum. Hæðin skiptist í stórt opið rými, 4
afstúkaðar skrifstofur, möguleiki á fleirum,
2 snyrtingar, tölvurými og eldhúsaðstöðu.
Mikil lofthæð á allri hæðinni. Verð 20,9 millj.

Vesturvör-Kóp. Rúmgott 314 fm
iðnaðarhúsnæði við Vesturvör. Á hæðinni
eru stór salur auk móttöku/skrifstofu,
snyrtingar og geymslu og á millilofti er
skrifstofa auk kaffistofu og geymslu. Verð
24,7 millj.

Stangarhylur. Húsnæðið er vel inn-
réttað sem skrifstofu- og lagerhúsnæði
með innkeyrsludyrum. Eignin er í dag að
mestu nýtt af eiganda hennar en er að
hluta til í útleigu til skemmri tíma. Góð að-
koma er að eigninni og næg bílastæði.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

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

SAMTENGD SÖLUSKRÁ FJÖGURRA FASTEIGNASALA - EIN SKRÁNING - MINNI KOSTNAÐUR - MARGFALDUR ÁRANGUR

Óðinsgötu 4, sími 570-4500, fax 570-4505. Opið virka daga frá kl. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  -  http://www.fastmark.is/ 

Jón Guðmundsson, lögg. fasteignasali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.
Unnar Smári Ingimundarson, viðskiptafr. og lögg. fasteignasali 

Austurströnd-Seltj. – útsýnisíbúð.
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 133 fm 6
herb. endaíbúð á efstu hæð á Seltjarnarnesi.
Íb. skiptist í forst., hol, 5 herb., skápar í öllum,
flísal. baðherb., fallegt eldhús m. vönd. tækj-
um og ljósum innrétt. og stóra stofu m. útg. á
um 40 fm hellul. svalir. Mikið útsýni til sjávar.
Sér stæði í bílageymslu og sér geymsla. Verð
24,9 millj. 

Brúnastekkur – Elliðaárdalur
Glæsilegt 334 fm einbýlishús á tveimur hæð-
um auk 50 fm tvöfalds bílskúrs. Eignin skiptist
m.a. í gesta w.c., eldhús með góðum borð-
krók, stofu, borðstofu, fjölda herbergja, tvö
baðherb. auk 67 fm séríbúðar. Mikið útsýni úr
stofu. Falleg ræktuð lóð, mikil veðursæld. Hiti
í stéttum fyrir framan hús. Staðsetning eignar-
innar er afar góð í nánd við Elliðaárdalinn. Frá-
bærar gönguleiðir í næsta nágrenni. Stutt í alla
þjónustu. Verð 48,5 millj.

Ásbúð – Garðabæ.
Fallegt 179 fm einbýlishús á einni hæð auk 50
fm tvöfalds bílskúrs. Eignin skiptist í forstofu,
gesta w.c., sjónvarpshol, þvottaherb., eldhús
m. góðri borðaðstöðu, 4 herb., samliggj. borð-
og setustofu og baðherbergi. Hús nýlega mál-
að að utan, þakkantur nýlega endurnýjaður.
Falleg ræktuð lóð. Hiti í göngustíg að húsi.
Verð 39,9 millj.

Vitastígur – Hafnarfirði.
Reisulegt 151 fm einbýlishús á tveimur hæð-
um með 2ja herb. aukaíbúð á neðri hæð í
hjarta gamla bæjarins í Hafnarfirði. Á hæðinni
eru hol, samliggj. stofur, 2 ñ 3 herbergi, eldhús
með góðri borðaðstöðu og baðherbergi. Ris-
loft. Hús klætt að utan með viðhaldsfrírri ál-
klæðn. Stór og glæsilegur hraungarður. Afar
vel staðsett eign. Verð 27,9 millj. 

Suðurlandsbraut – verslunarhúsnæði
Vel staðsett og glæsilegt um 400 fm verslun-
arhúsnæði með miklum gluggum auk kjallara
sem er nýttur sem lager og verslun. Getur nýst
hvort sem er sem ein heild eða í tvennu lagi.
Fjöldi malbikaðra bílastæða. Hús nýlega við-
gert og málað að utan. Verð 89,0 millj.
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Sérbýli

Njálsgata. Gott 89 fm einbýlishús á
tveimur hæðum auk um 40 fm baðstofulofts
sem í dag er nýtt sem vinnustofa. Eignin
skiptist m.a. í 2 saml. stofur, eldhús m. upp-
gerðri innrétt., 3 herb. og baðherb. Fallegt
útsýni af baðstofulofti. Verð 24,9 millj. 

Ekrusmári Kóp. Glæsilegt og vel
skipulagt 182 fm einbýlishús á einni hæð
með 33 fm innb. bílskúr. Eignin skiptist í
forstofu, þvottaherb., sjónvarpshol, 4
herb., rúmgott eldhús m. vönd. eikarinn-
rétt. og vönd. tækjum, rúmgóða stofu m.
útg. á verönd og vandað flísal. baðherb. m.
hornbaðkari. Parket og flísar á gólfum. Út-
sýni úr stofu m.a. að Snæfellsjökli. Stór
verönd með skjólveggjum og heitum potti.
Hiti í innkeyrslu og stéttum. Verð 45,0 millj.

Garðastræti. Glæsilet 330 fm hús-
eign í miðborginni. Fjögur sér bílastæði á
lóðinni. Eignin skiptist þannig að efri hæð
er glæsileg 110 fm 4ra hreb. íbúð sem er öll
nýlega innréttuð á afar vand. og smekkleg-
an máta. Neðri hæð er innréttuð sem 4ra
herb. íbúð og er í ágætu ásigkomulagi. Kj.
hússins er í dag innréttaður sem geymslur,
þvottaherb. og íbúðarherb. Mögulegt er að
tengja saman neðri hæð og kj. og gera úr
því eina íbúð. Einnig er húsið mjög vel til
þess fallið að breyta þvi í einbýlishús.

Ránargata. Nýkomið í sölu 169 fm
einbýlishús, forskalað timburhús, á tveimur
hæðum. Eignin skiptist m.a. í samliggjandi
rúmgóðar stofur, eldhús með góðri borð-
aðstöðu., 3 herbergi og baðherbergi auk
sér 2ja herb. íbúðar í kjallara. Aukin loft-
hæð á neðri hæð, gifslistar og rósettur víða
í loftum. Verð 27,9 millj.

Sæbraut-Seltj. Afar glæsilegt 276
fm einbýlishús á tveimur hæðum með 38
fm innb. bílskúr. Hiti í stéttum og inn-
keyrslu. Eignin skiptist m.a. í marmaralagt
gesta w.c., eldhús með massívum eikar-
innrétt og góðri borðaðst.,stórar samliggj.
stofur, gesta w.c., stóra sjónvarpsstofu
með arni, 4 rúmgóð herbergi og glæsilegt
baðherb. Vand. innréttingar. Parket og flís-
ar á gólfum. Eignin er vel staðsett nærri sjó
með sjávarútsýni. Verönd með skjólveggj-
um. Ræktuð lóð. Verð 65,0 millj.

Hæðir

Rauðalækur. Falleg 110 fm 5 herb.
íbúð á 3. hæð, efstu, í góðu fjórbýlishúsi á
þessum eftirsótta stað. Hæðin skiptist í
forstofu/gang, rúmgóðar samliggjandi
stofur með útgengi á suðursvalir, 2 her-
bergi, eldhús með góðri borðaðst. og flísa-
lagt baðherb. auk herb. við hlið íbúðar og
sér geymslu. Verð 22,9 millj.

4ra-6 herb.

Kristnibraut. Glæsileg 130 fm 4ra
herb. íbúð á 3. hæð, efstu, í nýju fjölbýli í
Grafarholti. Íbúðin er innréttuð á mjög
vandaðan og smekklegan hátt og skiptist í
forst., 3 herb., stofu, eldhús, þvottaherb og
baðherb. Innréttingar úr eik, eikarparket og
flísar á gólfum og vönduð tæki. Lýsing
hönnuð af Lúmex. Glæsilegt útsýni og
stórar suðursvalir. Ein íbúð á hverri hæð.
Verð 25,5 millj.

Fífulind- Kóp. Glæsileg 130 fm 5
herb. íbúð á tveimur hæðum. Á aðalhæð
eru forstofa, eldhús, borðstofa, stofa, 2
herb., þvottaherb. og baðherb. Uppi eru
opið rými/sjónvarpshol, 1 herbergi og flísa-
lagt baðherb. Vandaðar innrétt. úr kirsu-
berjavið. Flísalagðar suðursvalir. Sameign
til fyrirmyndar. Verð 25,9 millj.

Veghús. Góð 101 fm 4ra - 5 herb. íbúð
á 10. hæð, efstu, í góðu lyftuhúsi auk sér
geymslu í kj. Íbúðin skiptist í forstofu, 3
rúmgóð herbergi, eldhús með beyki/hvítri
innréttingu, þvottaherb., borðstofa og góð
stofa og baðherbergi. Svalir út af borð-
stofu, stórtkostlegt útsýni. Tvær lyftur.
Húsvörður. Laus strax. Verð 19,0 millj.

3ja herb.

Þingholtsstræti. Mjög falleg og
mikið endurnýjuð 55 fm íbúð á 2. hæð á
þessum eftirsótta stað. Íb. skiptist í 2 bjart-
ar samliggj. stofur, rúmgott eldhús m. fal-
legri uppgerðri innrétt., flísal. baðherb. og 1
herb. Timburfjalir á gólfum. Nýjar svalir.
Húsið er mikið endurbætt hið ytra. Laus við
kaupsamn. Verð 14,2 millj.

Bræðraborgarstígur. Mjög fal-
leg og björt 97 fm íbúð á 2. hæð með suð-
ursvölum út af stofu. Íb. skiptist í forst./hol,
flísal. baðherb., stórar saml. skiptanlegar
stofur, rúmgott eldhús með góðri borð-
aðst. og fallegri innrétt. og eitt herb. með
skápum. Húsið nýlega viðgert að utan. Sér
geymsla í kj. Verð 19,9 millj.

Stigahlíð. Falleg og björt 75 fm 3ja -
4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli í
Hlíðunum auk sér geymslu í kj. Eldhús m.
góðri borðaðst. og uppgerðum innrétt.,
rúmgóð parketlögð stofa, stórt hol með
útg. á svalir, 2 rúmgóð herb. og baðherb.
Suðursvalir. Verð 14,9 millj.

Álfaborgir. Mjög falleg 76 fm íbúð m.
sérinng. á 2. hæð ásamt 2,4 fm geymslu á
jarðhæð I góðu fjölbýli. Íb. skiptist í for-
stofu m. geymslu innaf, hol, flísalagt bað-
herb., 2 herb., bæði með skápum, eldhús
og stofu m. útg. á suðursvalir. Laus 1.apríl
nk. Verð 15,9 millj.

Kristnibraut. Glæsileg 82 fm 3ja
herb. íbúð á 2. hæð auk 11,7 fm sér
geymslu í kj. Íb. skiptist í forst., eldhús m.
beykiinnrétt. og góðri borðaðst., stofu,
þvottaherb., 2 herb., bæði með skápum og
flísal. baðherb. Flísal. suðursvalir. Sér
stæði í bílageymslu. Lóð frág. m. leiktækj-
um. Verð 19,4 millj.

Ljósvallagata. Mjög góð 75 fm ris-
íbúð á þessum eftirsótta stað auk 5,5 fm
geymslu á lóð. Íbúðin skiptist í gang, eld-
hús m. nýrri Alno innrétt., baðherb. með
þvottaaðstöðu, 2 herb. og bjarta stofu. Fal-
legt útsýni úr herb. yfir Esjuna og Þingholt-
in. Parket og flísar á gólfum. Vestursvalir.
Verð 17,2 millj.

Seljavegur-laus strax. Góð 67
fm íbúð á 1. hæð auk sér geymslu í kj.í
vesturbænum. Íb. skiptist í hol, rúmgott
eldhús m. borðaðst., flísalagt baðherb., 2
herb. og parketl. stofu m. útg. á stórar suð-
ursvalir. Hús nýlega málað að utan. Verð
14,5 millj.

2ja herb.

Bergstaðastræti. Lítið niðurgrafin
og nánast algjörlega endurnýjuð 73 fm
íbúð m. sérinng. á jarðhæð/kj. Íb. skiptist í
forst., bjarta stofu, flísalagt baðherb., rúm-
gott herb. með góðum skápum, þvotta-
herb./geymslu og eldhús m. góðri borð-
aðst. Flísar og parket á gólfum. Laus fljót-
lega. Verð 14,5 millj.

Skaftahlíð. Mjög falleg 62 fm íbúð á
1. hæð með 5,2 fm sér geymslu í kjallara í
nýlega uppgerðu steinhúsi á þessum eftir-
sótta stað. Íb. skiptist í forst., bjarta stofu
m. útg. á vestursvalir, eldhús með upp-
gerðri innrétt. og nýjum tækjum, 1 herb. og
baðherb. Sér geymsla í kj. Verð 13,9 millj.

Efstasund. Mjög falleg og vel skipu-
lögð 62 fm íbúð á 1. hæð í fjórbýli auk 6,8 fm
geymslu í kj. Eldhús með nýlegum innrétt.
og góðri borðaðst., flísal. baðherb., rúmgóð
og björt stofa og parketl. herb. með skáp-
um. Lóð nýlega endurnýjuð. Verð 14,5 millj.

Flyðrugrandi. Góð 65 fm íbúð á
jarðhæð í nýlega viðgerðu húsi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, 1 herb.
og baðherb. Þvottaaðst. í íbúð. Sér afgirt
hellulögð verönd. Nánari uppl. á skrifstofu.

Eldri borgarar

Skúlagata. Glæsileg 102 fm 3ja - 4ra
íbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi fyrir eldri
borgara ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í for-
stofu, stóra stofu m. fallegu útsýni út á
sundin, sjónvarpshol, þvottaherb., 2 herb.,
bæði með skápum, rúmgott eldhús með
góðri borðaðst. og baðherb. Parket og
dúkar á gólfum. Verð 25,9 millj. 

Atvinnuhúsnæði
Bakkabraut-Kóp. Atvinnuhús-
næði samtals að gólffleti 302 fm sem skipt-
ist í tvö bil, 151 fm hvort. Annað bilið er vel
innréttað og með litlu millilofti, en hitt er
minna innréttað, en með stóru og góðu
millilofti. Getur elst sitt í hvoru lagi. Nánari
uppl. veittar á skrifstofu.

Hólshraun-Hf. 217 fm vel skipu-
lögð, björt og mikið endurnýjuð skrifstofu-
hæð með góðri aðkomu og nægum bíla-
stæðum. Hæðin skiptist í stórt opið rými, 4
afstúkaðar skrifstofur, möguleiki á fleirum,
2 snyrtingar, tölvurými og eldhúsaðstöðu.
Mikil lofthæð á allri hæðinni. Verð 20,9 millj.

Vesturvör-Kóp. Rúmgott 314 fm
iðnaðarhúsnæði við Vesturvör. Á hæðinni
eru stór salur auk móttöku/skrifstofu,
snyrtingar og geymslu og á millilofti er
skrifstofa auk kaffistofu og geymslu. Verð
24,7 millj.

Stangarhylur. Húsnæðið er vel inn-
réttað sem skrifstofu- og lagerhúsnæði
með innkeyrsludyrum. Eignin er í dag að
mestu nýtt af eiganda hennar en er að
hluta til í útleigu til skemmri tíma. Góð að-
koma er að eigninni og næg bílastæði.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Smiðjuvegur -Kóp. Glæsilegt
525 fm skrifstofuhúsnæði á tveimur hæð-
um í nýlegu húsi. Húsnæðið er innréttað á
afar vand. og smekklegan hátt og er vel
búið tölvu.- og símalögnum. Fjöldi skrif-
stofuherb. auk móttöku á báðum hæðum
o.fl. Mikil lofthæð. Næg bílastæði. Verð
59,0 millj.
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Austurströnd-Seltj. – útsýnisíbúð.
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 133 fm 6
herb. endaíbúð á efstu hæð á Seltjarnarnesi.
Íb. skiptist í forst., hol, 5 herb., skápar í öllum,
flísal. baðherb., fallegt eldhús m. vönd. tækj-
um og ljósum innrétt. og stóra stofu m. útg. á
um 40 fm hellul. svalir. Mikið útsýni til sjávar.
Sér stæði í bílageymslu og sér geymsla. Verð
24,9 millj. 

Brúnastekkur – Elliðaárdalur
Glæsilegt 334 fm einbýlishús á tveimur hæð-
um auk 50 fm tvöfalds bílskúrs. Eignin skiptist
m.a. í gesta w.c., eldhús með góðum borð-
krók, stofu, borðstofu, fjölda herbergja, tvö
baðherb. auk 67 fm séríbúðar. Mikið útsýni úr
stofu. Falleg ræktuð lóð, mikil veðursæld. Hiti
í stéttum fyrir framan hús. Staðsetning eignar-
innar er afar góð í nánd við Elliðaárdalinn. Frá-
bærar gönguleiðir í næsta nágrenni. Stutt í alla
þjónustu. Verð 48,5 millj.

Ásbúð – Garðabæ.
Fallegt 179 fm einbýlishús á einni hæð auk 50
fm tvöfalds bílskúrs. Eignin skiptist í forstofu,
gesta w.c., sjónvarpshol, þvottaherb., eldhús
m. góðri borðaðstöðu, 4 herb., samliggj. borð-
og setustofu og baðherbergi. Hús nýlega mál-
að að utan, þakkantur nýlega endurnýjaður.
Falleg ræktuð lóð. Hiti í göngustíg að húsi.
Verð 39,9 millj.

Vitastígur – Hafnarfirði.
Reisulegt 151 fm einbýlishús á tveimur hæð-
um með 2ja herb. aukaíbúð á neðri hæð í
hjarta gamla bæjarins í Hafnarfirði. Á hæðinni
eru hol, samliggj. stofur, 2 ñ 3 herbergi, eldhús
með góðri borðaðstöðu og baðherbergi. Ris-
loft. Hús klætt að utan með viðhaldsfrírri ál-
klæðn. Stór og glæsilegur hraungarður. Afar
vel staðsett eign. Verð 27,9 millj. 

Suðurlandsbraut – verslunarhúsnæði
Vel staðsett og glæsilegt um 400 fm verslun-
arhúsnæði með miklum gluggum auk kjallara
sem er nýttur sem lager og verslun. Getur nýst
hvort sem er sem ein heild eða í tvennu lagi.
Fjöldi malbikaðra bílastæða. Hús nýlega við-
gert og málað að utan. Verð 89,0 millj.
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RJÚPNASALIR - KÓP. Í einkasölu 3ja
herbergja 96 fm endaíbúð á 3. hæð í fjölbÿli
á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Húsið er
3ja hæða fjölbÿlishús sem er einangrað og
klætt að utan með álklæðningu. Íbúðin
skiptist m.a.stofu, borðstofu með útgangi út
á vestursvalir, tvö svefnherbergi, eldhús
með eikarinnréttingu, AEG-keramikhellu-
borð, háfur, veggofn, flísalagt baðherbergi í
hólf og gólf og þvottaherbergi. Parket og
flísar á gólfum. Verð 18,9 millj.

2JA HERBERGJA

FURUGRUND - KÓP. 2ja herb. 56 fm
ósamþykkt kjallaraíbúð í fjöleignahúsi á
þessum vinsæla stað í Grundum Kópavogs.
Íbúðin er stofa, svefnherb., eldhús og bað-
herb. Parket og flísar á gólfum. Verð 8,3 millj.

KLEPPSVEGUR Mjög góð 71,7 fm. íbúð
í kjallara í fjölbÿli efst á Kleppsveginum. Sér-
inngangur er í íbúðina sem skiptis í flísa-
lagða forstofu, rúmgott hol með tölvukrók,
rúmgóða parketlagða stofu, svefnherbergi
með nÿjum skáp, eldhús með nÿlegri inn-
réttingu og tækjum, vinnuherbergi, baðher-
bergi með flísum á gólfi, baðkari og teng-
ingu fyrir þvottavél og geymsla í íbúð. Góð
íbúð. Áhv. 7,4 m. V. 12,9 m.

LAUGARNESVEGUR Ósamþykkt 46
fm. tveggja herbergi íbúð í kjallara í steni-
klæddu húsi við Laugarnesveginn í Reykja-
vík. Íbúðin skiptist í parketlagt hol með
skáp, eldhús með ágætri innréttingu og
borðplássi, flísalagt baðherb. með glugga
og baðkari, rúmgóða parketlagða stofu og
svefneherb. með skápum. Sam. þvottaherb.
á hæðinni. Áhv. 3,2 m. V. 6,9 m.

NŸBYGGINGAR

GRENIMELUR - VESTURBÆR Erum
með til sölu 652,30 fm einbÿlishús sem fyrir-
hugað er að byggja á lóð við Grenimel Reykja-
vík, húsið verður á 3 hæðum og kjallara, þá er
tvöföld bílgeymsla tengd húsinu. Húsinu
verður skilað fullbúnu. Húseignin skiptist skv.
skráningartöflu þannig að kjallari er 114,30
fm, 1. hæð 221,0 fm., 2. hæð 139,0 fm., 3.
hæð 139,0 fm. og bílskúr 47,0 fm. Þannig að
íbúðarrÿmi er 605,30 fm og bílskúr 47,0 fm
eða samtals 652,30 fm. Lyfta verður í húsinu
svo og þjónustuíbúð. Að auki verða 71 fm
þaksvalir með heitum potti. Húsið verður
steypt upp á hefðbundinn hátt, einangrað og
klætt að utan með viðurkenndu múrkerfi,
ÿmist málað eða klætt svargráum steinflísum.
Teikningar á skrifstofu. Arkitekt er Logi Már
Einarsson hjá Kollgáta - arkitektúr - hönnun.

LANDSBYGGÐIN

BREKKUGATA - ÓLAFSFJÖRÐUR
4ra herb. 110 fermetrar einbÿlishús á tveim
hæðum. Allt viðgert og málað að utan í fyrra.
Nÿtt þak, nÿir gluggar að hluta, allt rafmagn
nÿtt, allar vatnslagnir nÿjar og skólp nÿtt.
Plastparket á öllum herbergjum. Lóðin var öll
tekin í gegn fyrir nokkrum árum og hún er
stór og mjög fín. Búið að setja nÿtt dren
sunnan við húsið. Á sama tíma var steypt
stétt framan við húsið og í henni er hiti. Nÿjar
tröppur voru einnig steyptar. Húsið stendur
nokkuð hátt og glæsilegt útsÿni fram fjörðinn
og út á sjóinn og yfir bæinn. Verð: Tilboð.

ATVINNUHÚSNÆÐI
KLETTHÁLS - 110 RVK Erum með til
sölu eða leigu í fallegu húsi sem er í bygg-
ingu allt að 1619,7 m≤ endabil í atvinnuhús-
næði með allt að 10 metra lofthæð. Húsið er
með stórri lóð og er á tveimur hæðum. Jarð-
hæðin er 1284 m≤ og milliloft 379 m≤ með 2
svölum. Teikningar á skrifstofu. Mögulegt að
fá minna bil.

STANGARHYLUR - 110 RVK Vorum
að fá í sölu gott 564,7 m≤ atvinnuhúsnæði á
tveimur hæðum með góðri aðkomu og bíla-
stæðum. Húsið hentar undir margskonar
starfsemi, það er með þremur inngöngum,
innkeyrsluhurð, lager, skrifstofum, eldhúsi
með tækjum og stórum sal. 34299

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU
Vorum að fá til leigu í stærri eða smærri ein-
ingum í glæsilegt fimm hæða 3503,6 m≤
skrifstofuhúsnæði á mjög góðum stað við
Smáralind í Kópavogi. Húsið er með glæsi-
legu útsÿni, nægum bílastæðum, svölum,
góðri aðkomu, opnum og björtum stiga-
gangi. Húsið er einangrað að utan og klætt
með stálklæðning og steinplötum. 

Teikningar á skrifstofu og allar nánari uppl.
gefur Örn Helgason á skrifstofu Fasteigna-
miðlunar eða í síma 575-8509.

FLUGUMŸRI - 270 MBÆ Erum með í
sölu gott 544.6 m≤ atvinnuhúsnæði með
2.470 m≤ lóð. Húsið er stór salur og viðbygg-
ing á tveimur hæðum. Húsið hentar undir
margvíslega starfsemi. Það er með 5,2 til 7,5
metra lofthæð í sal, góðum þakgluggum,
stórri lóð, stækkunarmöguleikum og með
þremur stórum innkeyrsluhurðum sem eru
4,5 m á hæð og 4 m á breidd.

FYRIRTÆKI
IÐNBÚÐ - GARÐABÆ Vorum til sölu á
jarðhæð atvinnuhúsnæði góðum stað í
Garðabæ. Í dag er rekin þar sólbaðsstofa er
með 5 ljósabekkjum, 4 sturtum sem geta
fylgt með í kaupunum. 35408

SÉRHÆÐIR

ÆGISÍÐA - 107 RVK Erum með til
sölu 218,7 fm efri hæð og ris ásamt bílskúr
í fallegu húsi með glæsilegu óviðjafnanlegu
útsÿni. Íbúðin er samtals 183,7 fm og bíl-
skúrinn er 35 fm. Á neðri hæð er eldhús,
baðherbergi, stór stofa, hjónaherbergi og
stórar flísalagðar svalir. Á efri hæðinni eru
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og ca. 20
fm flísalagðar svalir. Stétt fyrir framan bíl-
skúr og að útitröppum og útitröppur eru
upphitaðar. Verð 43,6 millj.

BANKASTRÆTI - 101 RVK Vorum að
fá í sölu tvær nÿuppgerðar íbúðir samtals ca
140 m≤ sem seljast saman. Stærri íbúðin er
með stofu og borðstofu með gegnheilu við
á gólfi. Eldhúskrókur með viðarinnréttingu,
flísum á vegg og 90 cm gaseldavél. Svefn-
herbergi með gegnheilu við á gólfi og tvö-
faldri hurð út á svalir. Baðherbergi með stur-
tu, vegghengdu klóseti, flísum á gólfi og á
vegg. geymsla með tengingu fyrir þvottavél
og þurrkara. Minni íbúðin er með svefnher-
bergi með parketi á gólfi. Baðherbergi með
sturtu, með dúk á gólfi á vegg við sturtu-
klefa. Stofa með parketi á gólfi. Eldhúskrók-
ur með birki innréttingu.

4RA HERBERGJA

ENGIHJALLI Falleg 114 fm. 4ra herb. íbúð
á fimmtu hæð við Engihjallann í Kópavogi.
Íbúðin skiptist þannig að gengið er inn í park-
etlagt andyri með skápum. Þaðan er gengið í
parketlagt hol. Svefnherbergin eru þrjú. Stof-
an er rúmgóð. Þar er parkeyt á gólfi og út-
gangur út á stórar vestur-svalir. Eldhúsið er
með snyrtilegri innréttingu, nÿjum tækjum og
borðplássi. Baðherbergið er með nÿjum tækj-
um og glugga. Mikil sameign, þvottaherbergi
með vélum á hæðinni. Áhv. 10,2 V. 17,4 m.

3JA HERBERGJA
ÞÓRSGATA Falleg og mikið endurnÿjuð
3ja herb. 84 fm. íbúð á jarðhæð við Þórs-
götuna í Reykjavík.Hátt er til lofts í íbúðinni
sem skiptist þannig að gengið er inn á
gang með parketi á gólfi og nÿjum skápum,
tvö rúmgóð herbergi með skápum, flísalagt
baðherbergi með sturtuiklefa, glugga og
tengingu fyrirþvottavél. Stofan er parket-
lögð og eldhúsið er með fallegri innrétt-
ingu. Húsið lítur vel út að utan. V. 18,4 m.

HVASSALEITI - VR HÚSIÐ Mjög góð 112 fm.
endaíbúð á fimmtu hæð. Íbúðin skiptist í andyri, sjón-
varpsstofu, rúmgott svefnherbergi með skápum, bjarta
stofu með útgangi út á suður - svalir, borðstofu, flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa og skápum, eldhús með
ágætri innréttingu og tækjum ásamt borðplássi og inn af
eldhúsi er búr með hillum. Á hæðinni er sameiginlegt þvottaherbergi með vélum og svo
er sérgeymsla í kjallara. Það er gengheilt parket á stofum og herbergi. V. 29,5 m.
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DOFRABORGIR Glæsileg og rúm-
góð 135,3 fm efri sér hæð ásamt 58 fm tvö-
földum bílskúr á besta stað í Grafarvogi. 3
svefnherb. og 2 baðherb.. Glæsilegar inn-
réttingar. V. 34,8 m.

SÆVIÐARSUND Björt 3ja - 4ra
herb., 75,8 fm íbúð á 1. hæð í fjórbýli, ásamt
10,2 fm herb. í kjallara. Sameiginlegt þvotta-
hús, 1,4 fm geymsla og 29,5 fm innbyggður
bílskúr. Samtals 116,9 fm. V. 19,3 millj.

FLÉTTURIMI Glæsileg og rúmgóð
3ja herb., 110,5 fm íbúð á jarðhæð. 2 svefn-
herb., rúmgott baðherb.. Fallegt eldhús.
Rúmgóð stofa og borðstofa. Afgirtur sólpall-
ur. Þvottaherb. innan íbúðar. V. 20,8 millj.

Landsbyggðin

STYKKISHÓLMUR Til sölu 111,9
fm. miðhæð í þessu reisulega húsi við Silfur-
götu. Mikið endurnÿjuð íbúð, m.a. rafmagn,
ofnar, eldhús og bað. Sér inngangur. 4 herb.
o.fl.. Fallegt útsýni út á Breiðafjörð. V. 8,9 m.

STYKKISHÓLMUR 
143,6 fm efri sérhæð ásamt 31,8 fm. bíl-
skúr við Sundabakka, í einu fallegasta
sjávarþorpi landsins. 4 svefnherb..
Útsÿni. SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN
Í R.VIK. V. 11,9 millj.

SUMARBÚSTAÐIR

HRAUNBORGIR 
Til sölu vandaður og vel einangraður
47,6 fm. bústaður í botnlanga í Hraun-
borgum. 2 svefnherb. og svefnloft.
Nýlegur 50 fm pallur. Kalt vatn og olíu-
kynding. Rafmagn við lóðarmörkin.
Leigulóð. V. 5,8 millj.

Einbýlishús
Grafarvogur - Grafarholt Fjársterkur aðili leitar
að glæsilegu húsi með útsýni, í Grafarvogi eða
Grafarholtinu, fyrir allt að 90 millj.

Grafarvogur Leitum að einbýlishúsi fyrir fjársterkan
aðila í Foldahverfi á verðbilinu 40-55 millj.

Grafarvogur Traustur kaupandi leitar að einbýlis-
húsi í Folda-, Hamra- eða Húsahverfi. Helst með tvö-
földum bílskúr.

Grafarvogur Höfum kaupanda að 150-200 fm
einbýli fyrir allt að 40 millj. 

Rað- og parhús
Grafarvogur Höfum verið beðnir um að útvega rað-
eða parhús í eftöldum hverfum: Borgar-, Staðar- eða
Víkurhverfi. Verðhugm. allt að 45 millj.

Grafarvogur Leitum fyrir kaupanda að rað- eða
parhúsi sunnan megin í Grafarvoginum með bílskúr.

Grafarvogur - Grafarholt Höfum kaupanda að
rað- eða parhúsi fyrir allt að 42 millj. Helst með útsýni.

Séhæðir
Grafarvogur - Grafarholt Höfum traustan kaup-
anda að sérhæð í tvíbýlishúsi með bílskúr. 

4ra til 7 herbergja
Grafarvogur - Grafarholt 5 manna fjölskylda
leitar að 5-6 herbergja íbúð með bílskúr eða bíl-
skýli. Má kosta allt að 30 millj.

Grafarvogur Höfum kaupanda að 5 herbergja
íbúð, helst í Foldahverfi. 4ra herbergja

Grafarvogur Leitum fyrir 4ra manna fjölskyldu
að íbúð í Víkurhverfi fyrir allt að 25 millj.

Grafarvogur - Grafarholt Traustur aðili  óskar eftir
4ra herb. íbúð. Má kosta að 18-19 millj.

Grafarvogur Leitum að 130-200 fm, 4-5 herbergja
íbúð með bílskúr eða bílskýli. 

3ja herbergja
Grafarvogur - Grafarholt - Árbær
Höfum kaupanda að 3-4ra herbergja íbúð. 
Má kosta allt að 21 millj.

Grafarvogur Traustur kaupandi er að 3ja her-
bergja íbúð í Víkurhverfi eða þar í grennd.

Grafarvogur Höfum kaupanda að rúmgóðri 3ja
herbergja íbúð. Íbúðin verður að vera á jarðhæð og
helst með sér inngang, en það er þó ekki skilyrði.

2ja herbergja
Grafarvogur - Grafarholt Leitum að 2ja herberg-
ja íbúð á jarðhæð. Verður að vera með bílskúr eða
bílskýli og helst með sér inngang.

Grafarvogur Höfum kaupanda að 2-3ja herberg-
ja íbúð á jarðhæð eða í lyftu húsi.

VANTAR ÞIG VERÐMAT?
TÖKUM AÐ OKKUR 
AÐ GERA VERÐMAT 

SAMDÆGURS.

DUGGUVOGUR 
Til sölu eða leigu 325,4 fm. jarðhæð með
stórri innkeyrsluhurð. Góð lofthæð. Húsið
er áberandi og hefur því mikið auglýsinga-
gildi. Plássið getur hentað fyrir heildsölu,
verslun, verkstæði eða iðnað. Laust í apríl
2005. V. 26,7 m.

DYNSALIR 
Glæsileg og rúmgóð 101,5 fm, 3ja herb. íbúð
ásamt 26,4 fm bílskúr í Salahverfi í Kópav. 2
svefnherb. Flísalagt baðherb. með sturtu-
klefa, baðkari, vegghengdu salerni og fallegri
innréttingu. Suður svalir með útsýni. Þvotta-
herb. innan íbúðar. Innfelldar hurðir, fataskáp-
ar og eldhúsinnr. úr kirsuberjavið. Parket og
flísar á gólfum. Sér geymsla. V. 23,8 millj.

ÓLAFSVÍK 
Iðnaðar og verkstæðishús við Ennisbraut,
byggt árið 1981, samt. 843,9 fm. Vandað
hús sem hentar undir hverskonar verk-
stæðis- og iðnaðarstarfsemi. Góð úti-að-
staða. Kaffistofa, tvö salerni, fatageymsla.
Góð starfsmanna-aðstaða. .Ymiskonar
skipti koma til greina.

BANKASTRÆTI
Falleg og mikið endurnýjuð 183,2 fm. 6
herbergja íbúð á 3. hæð á þessum vin-
sæla stað í miðbænum. 4 parketlögð her-
bergi. 2 stórar samliggjandi stofur, par-
ket- og flísalagðar. Eldhús, gestasalerni
og baðherbergi er flísalagt. Geymsla/búr
er í eldhúsi. Arinn. V. 43.6  m

Fasteignir óskast í Grafarvogi, Grafarholti og Árbæ

SELT SELT

SELT
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Ein skráning – Margfaldur ávinningur
Domus er aðili að hús.is ásamt nokkrum af traustari fasteignasölum
landsins en vefurinn er eitt öflugasta fasteignasölukerfi hér á landi.

Hallormsstaðaskógur 

HALLORMSSTAÐASKÓGUR - ÍBÚÐARHÚS MEÐ: - 7 SVEFNHERBERGJUM
- 8 GEYMSLUM - 3 STOFUM - 2 ELDHÚSUM - 2 BAÐHERBERGJUM. Húsið var byggt árið 1952, það er stein-
steypt og með bárujárnsþaki. Árið 1981 var húsið einangrað og klætt utan með borðviði. Samkvæmt
teiknigu er húsið 390 m2 ef miðað er við 1,80 m lágmarkssalarhæð: 1. hæð (jarðhæð) 156 m2, 2. hæð 165
m2 og 3. hæð (ris) 69 m2. Til þessa hefur húsið verið nÿtt sem tvær íbúðir. Á 2. hæð er sérsmíðuð eld-
húsinnrétting Teiknuð af Sveini Kjarval og fallegur og sérstakur arinn með hringrásarkerfi. Lóðin er 10.560
m2 að flatarmáli. Margar trjátegundir hafa verið gróðursettar kringum húsið. Á efri og ytri hlutum lóðarinn-
ar er birkskógur. Stéttar úr náttúrusteini eru umhverfis allt húsið og sunnan hússins er skemmtilegt stein-

borð. Sérstök heimreið er að húsinu.REISULEGT HÚS Á EINSTÖKUM STAÐ

Egilsstaðaskógur

EGILSSTAÐASKÓGUR OFAN HÁLLSLÆKJAR OG AUST-
AN VIÐ ÞJÓÐVEG AÐ EYVINDARÁ - 87.7 HEKT.
SKÓGIVAXIÐ LAND - MÖGULEIKI AÐ KAUPA HLUTA
ÚR LANDI- GÆLISEIGN - ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM

.

STARMÝRI 2 Í ÁLFTAFIRÐI 

Jörð  STARMÝRI 2 Í ÁLFTAFIRÐI - 200 FM
EINBŸLISHÚS BYGGT 1984 - FJÁRHÚS -
NÝLEG HLAÐA - LAX/SILUNGSVEIÐI - SEL-
VEIÐI

Villifuglagarðurinn, Skálnesi 

Nánari uppl veittar á skrifstofu Domus.

Nýbyggingar - Neskaupstaður

NESKAUPSTAÐUR ( STEINNINN) SEX
RÚMGÓÐAR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR -
FUNDASALUR ( VEITINGAHÚS) - HÚSIÐ
SELST Í NÚVERANDI ÁSATANDI (RÚM-
LEGA FOKHELKT) - MÖGULEIKI AÐ YFIR-
TAKA GOTT FRAMKVÆMDALÁN - VÍTT TIL
VEGGJA OG HÁTT TIL LOFTS - TIL AF-
HENDINGAR STRAX.

Kaupendur athugið: 
Leitið ekki langt yfir skammt. 

Skráið ykkur á eignavaktina á domus.is

HÚSEIGN KYNNIR FALLEGA 3 HERBERGJA ÍBÚÐ 
Á 1. HÆÐMEÐ SÉR GARÐI OG SÉRINNGANGI

OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Mjög falleg tveggja herb. íbúð á annarri hæð í fjölbýli. Nýleg falleg eldhúsinnrétting,
parket á stofu og eldhúsi.Yfirbyggðar suðursvalir. Rúmgott svefnherbergi og snyrtilegt
baðherbergi. STUTT Í ALLA ÞJÓNUSTU - LAUS STRAX - ALLAR UPPL.VEITIR
GYÐA GERÐARSDÓTTIR SÖLUMAÐUR Í SÍMA 695-1095 / 585-0104

Falleg tveggja til þriggja herb. 84 fm í á annarri hæð í fölbýli. Rúmgott svefnherbergi og
stórar stofa. Eldhús með hvítri innréttingu og beykiköntum. Flísalagt baðherbergi.
Beykiparket á allri íbúðinni. ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR,
SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 / 585-0104.

Forstofan er rúmgóð með fallegu gegnheilu parketi og skápum. Baðherbergið er með
góðum innréttingum.Allt baðið er parketlagt, frá gólfi og upp með baðkari. Barnaherbergi
er rúmgott með símainntaki, tölvu- og sjónvarps-tenglum. Parket á gólfi og skápar.
Hjónaherbergi er með góðum skápum, parket á gólfi sem og síma/tölvu/og
sjónvarpstenglum. Stofan er mjög rúmgóð með útgengt út í sérgarð sem snýr í suður.
Stofan er samliggjandi eldhúsi sem er með mjög fallegum innréttingum og nýlegum
tækjum. Parket á gólfum. Geymsla fylgir íbúðinni sem og hjólageymsla.Allt parket í íbúðinni
er afar vandað og var lagt af fagmönnum. Öll íbúðin er stílhrein og allar hurðar, parket,
innréttingar, skápar og hurðagereft.Verð: 21.500.000

GYÐUFELL -111 RVK 

VALLARBARÐ – 220 HFJ
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Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen
108 Reykjavík
SÍMI 568 2444 - FAX 568 2446
Ingileifur Einarsson lögg.fasteignasali

Gunnar Hallgrímsson sölumaður sími 898 1486

GLÆSILEG NÝBYGGINGAR AÐ SÓLEYJARIMA 9 -11, LANDSÍMALÓÐINNI Í GUFUNESI VIÐ SPÖNGINA

STÆRRI EIGNIR

HAFNARSTÆRTI - HEIL
HÚSEIGN Til sölu öll fasteignin Hafnar-
stræti 18, sem er kjallari, jarðhæð og rishæð.
Húsið er nær allt endurnýjað fyrir um einu ári
síðan. Góðir leigusamningar eru um nær allt
húsið. Kjörið tækfæri fyrir fjárfesta. Verð 95 millj.

SÉRHÆÐIR

ÖLDUTÚN - HAFNARFIRÐI
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI 151,8 fm efri sérhæð
með 21,4 fm bílskúr við Öldutún í Hafnarfirði.
Björt íbúð með stórum svölum og góðu
útsýni.Stutt í skóla. Verð 24,5 EIGNIN ER TIL AF-
HENDINGAR STRAX. (tilv.35572)

2 HERBERGJA

LEIFSGATA - STÚDÍÓÍBÚÐ
Falleg mikið endurnýjuð 25,5 fm. stúdíóíbúð í
góðu steinhúsi. Íbúðin er nýlega mikið end-
urnýjuð. Verð 8,7 millj

SÓLEYJARIMI 9 - 11
Allar íbúðir í Sóleyjarima 11 seldar. Hefjum sölu í Sóleyjarima 9 fljótlega þar verða glæsilegar íbúðir fyrir 50 ára og eldri með miklu útsýni.
SÖLUAÐILLI ÁSBYRGI FASTEIGNASALA SÍMI 568-2444.BYGGINGARAÐILLI HÚSAFL SF.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA 
Nú vantar okkur allar gerðir eigna á skrá, höfum ákveðna kaupend-
ur að eignum á kaupendalista. Við hjá Ásbyrgi komum og metum
eignina þér að kostnaðarlausu, ásamt því að finna eign sem þér

hentar. Við erum með samtengdann gagnagrunn sex fasteignasala,
þú setur eignina þína í einkasölu hjá okkur en ferð inn á sameigin-

legan grunn hjá HUS.IS. Kynntu þér kosti HUS.IS og vertu í sam-
bandi við sölumenn okkar. Við vinnum vel fyrir þig.

asbyrgi@asbyrgi.is • www.asbyrgi.is • www.hus.is 

AKURHOLT MOSF. - 2 ÍB.
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI mjög vandað 389 fm.
einbýlishús með um 70 fm. aukaíbúð á neðri
hæð og innbyggðum 44 fm. bílskúr. Á efri hæð
eru m.a. 3-4 svefnherb. 
glæsileg stofa með arni, baðherb., snyrting,
baðherbergi og baðherb. innaf hjónaher-
bergi. Á neðri er m.a. sjónvarpshol, sauna og
nær ttilbúin 70 ffm. 3ja herb. íbúð. Stór falleg
frágengin lóð með verönd. Verð 48,5 millj.
(tilv.35558)

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓPA-
VOGUR TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI fal-
legt 119,6 fm endaraðhús með 39,6 fm bílskúr.
Húsið er allt mjög snyrtilegt og í góðu við-
haldi. Stór garður og tvennar suðursval-
ir.Stutt er í skóla og alla þjónustu. Bílskúrinn
stór með góðri vinnuaðstöðu og 3 fasa raf-
magni. Eign sem vert er að skoða. Verð 28,8
(tilv.35597)

EKRUSMÁRI - EINBÝLI
Mjög gott 182,2 fm. einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist m.a. í
4 góð svefnherb., 2 saml. stofur, ný end-
urnýjað baðherb. með hornnuddbaði. Falleg
ræktuð lóð með stórum sólpalli og heitum
potti. Mikið útsýni. Verð 45. millj. (tilv. 35551)

GALTALIND-KÓPAV. Til sölu
sérlega falleg og vel skipulögð 112,3 fm 4
herb. íbúð á 3. hæð.  Íbúð er öll í mjög góðu
standi, sameign mjög góð.  Fallegt útsýn úr
íbúðinni, stutt í skóla, leikskóla og alla
þjónustu. Eign sem vert er að skoða. Verð
23,5 m. (tilv.35693

SAMTENGD SÖLUSKRÁ SEX FASTEIGNASALA • EIN SKRÁNING • MINNI KOSTNAÐUR • MARGFALDUR ÁRANGUR

SMIÐJUVEGUR - LAUST
STRAX TIL LEIGU HJÁ ÁSBYRGI, mjög
gott verslunar- og þjónustuhúsnæði á jarð-
hæð 502,8 fm. Húsnæðinu er hægt að skipta
upp í tvær einingar. Góðir gluggar með fínu
auglýsingagildi og 2 stórar innkeyrsludyr.
Leigist í einu eða tvennu lagi. Eignin er laus
strax. (34415)

SMIÐJUVEGUR SKRIF-
STOFUHÚSNÆÐI TIL SÖLU
HJÁ ÁSBYRGI: Þjónustu-og skrifstofuhús-
næði á annari hæð við Smiðjuveg í Kópavogi.
Húsnæðið er 570 fm þar var áður rekin ljósa
og nuddstofa. Húsnæðið er í dag að mestu
einn salur. LAUST STRAX.(tilv.35390)

ELDSHÖFÐI - ATVINNU-
HÚSNÆÐI TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI
S. 568-2444, GLÆSILEGT 375 FM. IÐNARÐ-
AR- EÐA LAGERHÚSNÆÐI Á SÉR AFGIRTIRI
LÓÐ. Um er að ræða steinsteypt iðnaðar- eða
lagerhúsnæði sem skiptist í 290 fm. sal á jarð-
hæð með 3 stórum innkeyrsludyrum. Lofthæð
er frá um 5 m. upp í um 8 m. í mænir. Hæð inn-

keyrsludyra er um 4,5 m.. Þá er starfsmannaðstað á tveimur hæðum 44,1 fm. á jarðhæð og er þar
kaffistofa og snyrting. Efri hæð er 41 fm. og eru það skrifstofur. Húsnæðið er í sérstaklega góðu
ástandi bæði að utan og innan. Í húsinu er iðnaðarraflögn, góð lýsing og hitalögn með blásurum
og ofnum.Að utan er húsi klætt með lituð stáli og einangrað utanfrá. Lóð er malbikuð og öll af-
girt og með læstu hliði. Húsið hentar mjög vel fyrir iðnað eða sem lagerhúsnæði. Góð aðkoma.
Laust fljótlega. Verð 43 milj. (tilv 35472)

SMIÐJUVEGUR VERSL-
UN - LAGER TIL SÖLU HJÁ ÁS-
BYRGI, glæsilegt 930 fm. verslunar- og lager-
húsnæði á efri jarðhæð við Smiðjuveg, sem
skiptist í mjög gott verslunarpláss með stór-

um gluggum, góðar skrifstofur með miklu útsýni og gott lagerhúsnæði með stórum innkeyrslu-
dyrum. Ástand húsnæðisins er sérstaklega gott. Mjög góð staðsetning. Húsnæðið hentar vel fyr-
ir verslun og heildverslun. Verð 95 millj. 35489 (tilv.35489)Laust fljótlega. Verð 43 milj. (tilv 35472)

Hverfi sem minnir á bygging-
ar þýsku Hansakaupmann-
anna á miðöldum hefur risið
á síðustu árum milli Lundar
og Malmö í Suður-Svíþjóð.
Það heitir Jakriborg.

Nafnið Jakriborg er búið til úr
fornöfnum bræðranna Jan og
Krister Berggren sem byggðu
hverfið eftir eigin höfði. Markmið-
ið var að brjóta upp ríkjandi hefð-
ir í skipulagi og stíl og þeir ferð-
uðust víða um Evrópu til að safna
að sér hugmyndum sem einnig
blönduðust þeirra eigin draumum
frá barnæsku um bæ í miðaldastíl.

Þeir bræður hafa teiknað allt sjálf-
ir, frá borgarmúrnum að baðher-
bergisinnréttingunum. Að innan
eru húsin að mörgu leyti gamal-
dags líka. Íbúðirnar eru með meiri
lofthæð en algengast er og hurðir
eru með spjöldum og messing-
handföngum.

Þótt ýmsir arkitektar láti sér
fátt finnast um þessar fram-
kvæmdir bræðranna þá vill fólk á
öllum aldri búa þar og því hafa
íbúðir fyllst í sama takti og hverf-
ið byggist. Þar kemur til fjöl-
breytt úrval íbúða, lág leiga og
góð staðsetning. Aðeins þriggja
mínútna lestarferð er til Lundar,
11 mínútna til Malmö og 40 mín-
útna til Kaupmannahafnar. 

350 íbúðir eru komnar í gagnið
í Jakriborg og 1000 manns eru á
biðlista eftir þeim sem eru í
smíðum. Enn eru þar engar mat-
vöruverslanir né stofnanir af
nokkru tagi og ekki stendur til að
setja þar upp skyndibitastað. Ein
gjafavöruverslun í eldgömlum
stíl, Fridas diverse, er þó í bæn-
um og maddaman sem rekur
hana býður upp á hressingu úti á
torginu á sumrin. Á virkum dög-
um er fátt um manninn í
Jakriborg enn sem komið er en
um helgar laðar hverfið að sér
ferðamenn, arkitekta, sveitar-
stjórnarmenn og skipulagsfræð-
inga sem koma langt að til að
skoða það.

Húsin standa þétt í Jakriborg og þegar
dagurinn er stuttur nær sólin ekki að
skína niður á stéttarnar.

Múr hefur verið reistur milli Jakriborgar
og járnbrautarteinanna.

Nýtt hverfi í miðaldastíl
Vanjas-torg heitir eftir móður bræðr-
anna en hún lést stuttu eftir að þeir
tóku til við að reisa Jakriborg. Stuttu
áður hafði hún farið með þeim á bygg-
ingarstaðinn og boðist til að láta þá
hafa fé til að þeir gætu látið drauma
sína um staðinn rætast. 
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4RA HERBERGJA
JÖRFABAKKI. Góð 99,8 fm, 4ra
herb., íbúð á þriðju hæð að meðtöldu auka
herbergi í kjallara og 12 fm geymslu með
glugga. Eignin skiptist í flísalagt andyri,
parketlagða stofu með útgengi út á suður
svalir, þrjú svefnherbergi, eldhús og bað-
herbergi. V. 15,5 m.

3JA HERBERGJA
LAUFÁSVEGUR. Glæsileg 2ja-3ja
herb. 73 fm nýuppgerð íbúð með sér inn-
gang í hjarta borgarinnar. Flísalagt anddyri.
Parketlögð stofa. Ný beyki eldhúsinnrétt-
ing með háf. Þvottaherb. innaf eldhúsi.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Sturtu-
klefi. Rúmgott parketlagt hjónaherb. Park-
etlögð geymsla sem getur nýst sem her-
bergi. Laus fljótlega. V. 17,9 m

ÞORLÁKSGEISLI. Í nýju 3.hæða fjöl-
býli er til sölu 99 fm íbúð með sér inngang
ásamt stæði í bílageymslu. Ííbúð skiptist í
forstofu, eldhús, baðherb, þvottah, tvö
svefnh og stofu með góðum svölum. Eign-
in afhendist tilbúin til innréttinga. TILBOÐ
ÓSKAST Ath. Laus við kaupsamning

KRISTNIBRAUT- GRAFARHOLT
Glæsileg útsýnisíbúð á þriðju og efstu

hæð. Vandaðar innréttingar og gólfefni.

Góð herbergi. Bað flísalagt í hólf og gólf.

Rúmgott eldhús og stórar suðursvalir með

útsýni yfir borgina. Stutt á gólfvöllinn. 

Tilboð óskast

2JA HERBERGJA

HVERFISGATA. 2ja. herb. 59 fm kjall-

ara íbúð í hjarta borgarinnar. Eignin skiptist

í eldhús, stofu, svefnherbergi og baðher-

bergi. Einnig geymsla og sameiginlegt

þvottahús í kjallara. Teppi og flísar á gólfi.

Eldri innrétting í eldhúsi.LAUS STRAX !

V.10.4 m.

MJÓAHLÍÐ - REYKJAVÍK Mjög
falleg og vel skipulögð 57,7 fm íbúð með
svölum í litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í
hlíðunum. Íbúðin er með góðum gólfefn-
um. Fallegt eldhús. Baðherbergi með flís-
um á gólfi. Rúmgóð parketlögð stofa og
gott svefnherbergi með svölum. 
Falleg eign

SUÐURNES-VOGAR

VOGAGERÐI. VOGUM. Góð 73,8
fm 3ja herbergja íbúð í Vogum á Vatns-
leysuströnd. Íbúðin er á neðri hæð í 2
hæða húsi. Búið að skipta um vatn í öllu
húsinu. V. 9,9 m.

VOGAGERÐI. VOGUM. Falleg og
mikið endurnýjuð 63,2 fm íbúð með sér
inngangi. Flísar í anddyri. Parket á forstofu,
stofu, eldhús og herberg. Hiti í gólfum að
hluta. Baðherbergi flísalagt. Þvottaher-
bergi. Verönd með heitum potti. V 8,8m

Falleg 143 fm penthouse íbúð á 2
hæðum með stórglæsilegum innrétt-
ingum og óborganlegu útsýni. Tvennar
svalir. Eikar innréttingar sem og gólf-
efni. Flísar á baðherbergi, þvottahús
innaf. 

Eign sem vert er að skoða nánar. 

V. 29.9 m.

NAUSTABRYGGJA

Stórglæsilegt raðhús á 4. hæðum með
bílskúr á þessum margrómaða stað.
Fallegar innréttingar sem og gólfefni.
Parket og flísar á gólfum. Möguleiki á
séríbúð á 1. hæð. 

V. 44,9 m

Ekki missa af draumeigninni. 

NAUSTABRYGGJA

Mjög falleg 181,7 fm neðri sérhæð á þess-
um frábæra stað í nálægð við nátturuna.
Eignin skiptist í 3 svefnherb., baðherb.,
eldhús, stofu sem og borðstofu og þvotta-
hús/geymslu. Einnig er 24 fm bílskúr. Fal-
legar sérsmíðaðar birki innréttingar og
hurðir. Flísalagt aðalrými. 3 m lofthæð, hiti
í gólfi, suður verönd og arinn í stofu.

Eign sem vert er að skoða nánar. 

V. 36.9 m. Allar nánari uppl. gefur 
Ólafur hjá Eignakaup.

ÓLAFSGEISLI. GRAFARHOLT

Gott 210.7 fm einbýli að meðtöldum bíl-
skúr. Eignin skiptist í eldhús, stofu sem og
borðstofu, 3-4 svefnherbergi, 2 salerni,
þvottahús og geymslu. Góður vel gróin
garður og falleg verönd. 

Allar nánari uppl. veitir Ólafur hjá
Eignakaup. 

V. 38.9 m.

VESTURHÓLAR

Mjög fallegt einbýlishús á tveimur hæðum
auk kjallara með tveimur íbúðum við sjáv-
arsíðuna í Fossvogsdal. Neðri hæðin
skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús og stofu. Efri hæðin í sjónvarps-
rými, tvö svefnherbergi, baðherbergi og
stórar svalir. Þetta er eign með fallegu út-
sýni og í afar barnvænu umhverfi. V.45
mSjón er sögu ríkari 

SÆBÓLSBRAUT - KÓPAVOGUR 

Mjög fallegt 167 fm einbýli að meðtöldum bíl-
skúr. Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, eldhús,
stofu sem og borðstofu, sjónvarpshol, baðher-
bergi, gestasalerni, þvottahús og geymslu.
Nýjar innréttingar í
eldhús og á baði.
Flísar og parket á
gólfi. Nýjar hurðir
ofl. Stór verönd
með heitum potti. 

Mjög vönduð og
vel við haldin
eign. V. 24.9 m.

Helgi Hákon
Jónsson 

Viðskiptafræðingur &
lögg.fasteignasali

Grétar J.
Stephensen

sölufulltrúi
861-1639  

Anton Karlsson
sölufulltrúi
868 6452

Mikael Nikulásson
Framkvæmdastjóri

694-5525 

Guðrún Helga
Jakobsdóttir

ritari/skjalavinnsla

Ólafur Sævarsson
sölustjóri
820-0303 

EIGNIR ÓSKAST !!! 
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir eignum af öllum gerðum og stærðum fyrir fjölda
fólks sem er á kaupendalista okkar. Mjög góð söluprósenta sem og fríar auglýsingar. Endilega

hafið samband við sölumenn og við komum samdægurs

EIGNAKAUP - ÞAR SEM HLUTIRNIR GERAST ! 

Verðmetum samdægurs án skuldbind-
inga um sölu fyrir aðeins kr. 7500 án/vsk.

Endilega hafið samband við sölumenn
Eignakaups. 

HAFNARGATA. VOGUM

FASTEIGNAEIGENDUR ATHUGIÐ!!!
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SKRIFSTOFUR OKKAR Í REYKJAVÍK OG HAFNARFIRÐI
ERU OPNAR ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL 9-17.
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Sporðagrunnur 3-4ra herb.

Falleg og snyrtileg, 102,5 fm. 3-4ra herb. íbúð á
jarðhæð í tvíbýlishúsi á þessum eftirsótta stað.
Parket og flísar á gólfum. Verð 17,9 mill. (4341)

Barmahlíð Sérhæð.

Sérlaga falleg, björt og mikið endurnýjuð, efri
sérhæð á þessum vinsæla stað í hlíðunum,
ásamt 36 fm. sérstæðum bílskúr, sem hefur ver-
ið innréttaður sem íbúð. parket og flísar á gólf-
um. Verð 24,9 mill.(4339)

Hraunbær 2ja herb.

Vorum að fá í sölu sérlega fallega 60 fm 2-ja
herbergja á 1.hæð á þessum eftirsótta og fjöl-
skylduvæna stað. Verð 12,5 millj. 

Laugarnesvegur 2ja herb.

Sérlega hugguleg 2ja herbergja, 51,1 fm íbúð á
jarðhæð í litlu fjölbýlishúsi. Sér hiti og rafmagn.
Íbúðin er laus strax, lyklar á Höfða. Verð 12 mill.
(4454)

Hverfisgata 2ja herb.

Vorum að fá í sölu fallega og mikið endurnýjaða
57,9 fm. 2ja herb íbúð í þríbýli í miðbænum. Ný-
legt eldhús, gólfefni, gluggar, o.fl. Mikið endur-
nýjuð eign. V.11,9millj.

Hrafnhólar 2ja herb.

Vorum að fá í sölu fallega 60 fm 2-ja herbergja
íbúð á 2.hæð auk 26 fm bílskúrs. Laus strax. Verð
13,5 millj. 

Bankastræti Hæð 

Vorum að fá í sölu hæð með tveimur tveggja
herbergja íbúðum á þessum eftirsótta stað. Sjón
er sögu ríkari. Verð 32 millj. (4349)

Njálsgata 2ja herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega ósamþykkta
49fm íbúð í góðu húsi. Góð gólfefni. Nýlegir
gluggar og gler. Áhv. 4 millj með gr.byrgði 24
þús. Verð. 6,9 millj. (4429)

Langeyrarv. Tvíb. neðrih.

Í einkasölu einkar vel staðsett 100,3fm neðri sér-
hæð. Stór og góð ræktuð lóð. Eign á besta stað
í Vesturbænum, fallegt útsýni yfir Höfnina og
innsiglinguna. Eignin er að stórum hluta upp-
runaleg en það gefur skemmtilega möguleika á
endurnýjun á eigin forsendum.V.17,9 millj

Þorláksgeisli 3ja herb.

Gullfalleg og vel skipulögð þriggja herbergja
íbúð á jarðhæð í litlu fallegu 6 íbúða fjölbýli.
Íbúðinni fylgir sér  bílastæði í stórri bílageymslu
sem er í kjallara hússins. Sérgeymsla. Lóð og
sameign verða fullbúin. Góð  staðsetning. Íbúð-
in er tilbúin til innréttinga. Verð 18,9 mill. (3596)

Kötlufell 3ja herb

Vorum að fá í sölu fallega 3ja herbergja á 2.hæð
í klæddu fjölbýli. Yfirbyggðar svalir. Frábær kaup.
Verð 13,9 millj. 

Básbryggja 3ja herb.

Vorum að fá í sölu stórglæsilega þriggja her-
bergja “penthouse íbúð” á þessum vinsæla stað.
Parket og flísar eru á gólfum. Hér er hátt til lofts
og vítt til veggja. Verð 19,9 millj. 

Engihjalli 3ja herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega og bjarta 90fm
íbúð á 4 hæð. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Park-
et á gólfum. Húsvörður. Verð 14,9 millj. (4453)

Vættaborgir 3ja herb.

Vorum að fá í sölu glæsilega 3-ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sér inngangi á þessum eftirsótta
stað. Sér suður garður með glæsilegri verönd.
Parket og flísar eru á gólfum. Verð 18,5 millj.

Karlagata 2ja herb. 

Vorum að fá í einkasölu mjög góða 42fm kjall-
araíbúð á þessum vinsæla stað. Parket á gólfum.
Sér rafm. og hiti. Verð 8,9 millj. (4391)

Tunguvegur 2ja herb.

Vorum að fá í einkasölu sérlega huggulega 70fm
íbúð á þessum góða stað. Sér inngangur. Sér
verönd í garði úr íbúðinni. Sér hiti og rafm. Verð
13,9 millj. (4416)
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Stóragerði 4ra herb.

Vorum að fá í einkasölu sérlega fallega 101fm
íbúð á 2 hæð auk bílskúrs. Þrjú herbergi og góð
stofa. Hús nýlega tekið í gegn. Verð 20,9 millj.
(4427)

Álfaskeið 4-5 herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega 141 fm 4-5 her-
bergja endaíbúð með skúr á þessum eftirsótta
stað. Sér þvottahús. Getur losnað fljótlega. Verð
19,7 millj. 

Naustabryggja Penthouse

Vorum að fá í sölu glæsilega 132 fm fimm her-
bergja íbúð á tveimur hæðum. Sér stæði í bíla-
geymslu. Parket og flísar eru á gólfum. Verð 26,9
millj. (4257)

Álfhólsvegur Raðhús

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilegt 185 fm rað-
hús á þessum eftirsótta stað. Verönd í garði og
þar er frábær aðstaða fyrir börnin. Stutt í alla
þjónustu. Verð 33,9 millj. 

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fasteignasali.

Þórey Thorlacius
ritari og skjalagerð

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
skjalagerð

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari og skjalagerð

Runólfur Gunnlaugsson
Viðsk.fræðingur

lögg. fast.- og skipasali

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

Ármúli Atv.

Vorum að fá til leigu 410 fm skrifstofuhæð á
2.hæð í þessu vel staðsetta húsi. Sér inngangur.
Eignin er laus til afhendingar um áramót. Eignin
er innréttuð sem skrifstofur og fundarsalir. Verð
samkomulag.

Lónsbraut Atv.

Vorum á fá í einkasölu gott atv.bil í góðu nýlegu
húsi.  100fm m.millilofti. Góðar innk. dyr (4x4)
auk gönguhurðar. Verð 9,6 millj. (4418)

Sími 533 6050 • 565 8000 

Stóragerði Þríbýli

Í einkasölu falleg 102,1fm. 3ja herbergja íbúð í skemmtilegu þríbýli, sérinngang-
ur í eignina meðfram húsinu. Þessi aðkoma er aðeins notuð af þessari íbúð.
V. 20,5millj

Daggarvellir 4ra herb.

Í einkasölu glæsileg 93,8fm. 4ra herb. íbúð auk bílastæðis í bílageymslu. Inn-
gangur af svölum, sérgeymsla og lyfta. Þrjú góð svefnherbergi, gott skipulag og
allt nýtt. Afh. fullbúin án gólfefna, hvíttuð eik í innréttingum. V. 20,9millj.

Breiðvangur 4-5 herb.

Vorum að fá í sölu glæsilega 115 fm íbúð á 1. hæð á þessum barnvæna stað.
Sér þvottahús í íbúð. Verð 18,5 millj. 

Vesturberg 3ja herb.

Erum með í sölu þessa fallegu 86 fm. 3ja. herb. íbúð í góðu húsi. Parket á öllum
gólfum, flísal. baðherb. Vestur svalir með útsýni yfir Reykjavík. Verð 14,2 millj.
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BJÖRGVIN ÓSKARSSON

RÁÐGJAFI Í

ATVINNUHÚSNÆÐI

VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR MBA

S. 82I 5160

ATVINNUHÚSNÆÐI
Þverholt 239 m2. Gott verslunar- eða
þjónustuhúsnæði á 1. hæð, götuhæð í
glæsilegu húsnæði, góð aðkoma, gott
auglysingagildi. Laust strax, sér bílastæði
bakatil. Óskað er eftir verðtilboði í eignina. 

Skeiðarás 185 m2. Til sölu gott inn-
keyslubil á góðum stað. Verð 11,9 millj. 

Bíldshöfði. Á neðri hæð er lager sem er
150 fm með innkeysluhurð og á efri hæð
er ca 150 fm, hægt er að nýta sem góðar
skrifstofur eða annað álíka og er í útleigu.
Parket á gólfum og þakgluggar á efri hæð. 

Dvergshöfði 900 m2. Til Sölu heil jarð-
hæð, hluti í útleigu, innkeyrsluhurð og at-
vinnurými, 900 m2, þar af geta um 500 m2
losnað fljótlega, en rest er í útleigu. Stað-
setning er áberandi. 

SKÚLAGATA 149 m2. Húsnæðið er á
götuhæð, sérbílastæði í bílageymslu fylg-
ir, mikið gluggahaf, mikilir möguleikar á
góðum merkingum, flott þekkt hús. Verð
14 millj. Laust nú þegar. 

Stórhöfði 345 m2. Til sölu eða leigu.
Um 345 m2 rými í nýju húsi á 2. hæð með
góðu útsýni. Rýmið getur skilast fullbúið
eða óinnréttað. Góð lofthæð og útgangur
á svalir. 

Smiðjuvegur 290 m2. Til sölu gott
skrifstofuhúnsæði á 2. hæð, afstúkaðar
skrifstofur, eldhúsaðstaða, salerni. Verð
23 millj. 

TIL LEIGU

Skúlagata 300 m2. Á þessum frábæra
stað, um 300 m2 fullinnréttað glæsilegt
rými á jarðhæð með útsýni til Esjunnar.
Skiptist í 5-6 skrifstofur og fundarher-
bergi. Tveir inngangar eru að rýminu og
því hægt að hafa sérinngang. Lyklar á
skrifstofu, Björgvin sýnir. 

Skógarhlíð 130 m2. Á jarðhæð í stór-
glæsilegu skrifstofuhúsnæði, rýmið er
opið vinnurými, skrifstofa, tækjaherbergi
og fundarherbergi. Jafnframt er aðgangur
að mötuneyti, fullkomin fundaraðstaða,
móttöku, símsvörun og margt fleira. Laust
nú þegar. 

Rauðarárstígur 120 m2. Gott verslun-
ar- eða þjónusturými til leigu á góðum
stað við Rauðarárstíginn. Húsnæðið er
bjart með stóra glugga. 

Dvergshöfði 500 m2. Iðnaðarrými með
innkeyrsluhurð 3,2 m, til leigu um 500 m2
sem getur losnar fljótlega. Húsnæðið er
LAUST. Staðsetning er áberandi við eina
af fjölförnustu götum bæjarins, aðkoma á
tvo vegu. 

Bæjarlind 340 m2. Vel afstúkað og inn-
réttað húsnæði, um 340 m2. 5 skrifstofur
og fundarherbergi, eldhús. Mjög bjart
rými og vel staðsett hús með lyftu. Kerfis-
loft og léttstr.lagnir. Möguleiki er að
stækka rýmið. 

Bæjarlind 185 m2. Til Leigu, 185 m2
vel innréttað skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í
lyftuhúsnæði, kerfisloft og fullkomnar
nettengingar, rýmið er 3 afstúkaðir salir,
kaffistofa og salerni. 

Bæjarlind 252 m2. Um 252 m2 skrif-
stofurými á 2. hæð t.v. í vel staðsettu og
áberandi verslunar- og skrifstofuhúsnæði
við Bæjarlindina. 

Askalind 215 m2. Mjög vel innréttað
um 215 m2 innkeyrslubil á jarðhæð. Hús-
næðið hentar sérlega vel heildsölum.
Laust fljótlega. 

Hlíðasmári 150 m2. Á jarðhæð að neð-
anverðu á þessum frábæra stað. Laust
nú þegar.

Mörkin, Rvk. Til Leigu. Um 350 m2
glæsilegt skrifstofurými á 2. hæð. Milligólf
í rjáfri t.d. fyrir kaffistofu og tækjarými.
Rýmið afhendist að óskum leigjanda. 

Vegmúli 130 m2. Skrifstofurými á 2.
hæð í vel viðhöldnu og vel staðsettu
verslunar- og skrifstofuhúsnæði. Rýmið er
opið vinnurými og afstúkuð eldhúsað-
staða. Kerfisloft með innfelldum lýsing-
um. Innréttað að óskum leigutaka. 

Brautarholt 400 m2. Glæsilegt ný inn-
réttað og glæsilegt ca. 400 m2 skrifstofu-
rými á 3.hæð. Til afhendingar fljótlega. 

Efstaland allt að 700 m2. Um er að
ræða ca. 700 m2 skrfstofuhúsnæði, allt
endurnýjað, á 2. hæð, lyfta í húsinu. Hægt
væri að fá leigðar smærri einingar. 

Engihjalli 127 m2. Um er að ræða
126,5 m2 verslunarhúsnæði í verslunar-
miðstöðinn að Engihjalla, á 1. hæð. 

Tunguháls 140 m2. Flott og vandað
skrifstofuhúsnæði á 4. hæð í nýlegu hús-
næði. Opið vinnurými og aflokað fundar-
herbergi. Stórar svalir með æðislegu út-
sýni. LAUST!

Bæjarlind 400 m2. Um 400 m2 fullinn-
réttuðu skrifstofurými á 2. hæð í vel stað-
settu og áberandi verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði. 

Engjateigur 200 m2. Á 2. hæð í mjög
vel staðsettu húsnæði, góðir merkingar-
möguleikar. Bjart og opið rými. Laust nú
þegar.

Auðbrekka 400 m2. Skrifstofu- /at-
vinnuhúsnæði á 2. hæð (efstu) á þessum
frábæra stað. Samtals er hæðin 400 m2
en auðvelt að stúka niður í smærri eining-
ar. Glæsilegt útsýni yfir Fossvoginn og til
fjalla. Húsið er nýmálað að utan og í góðu
mjög góðu viðhaldi. Eigandi væri tilbúinn
að innrétta alla hæðina leigutaka að
kostnaðarlausu, til trausts leigutaka m.v.
langtíma binditíma leigusamnings. Hús-
næðið getur verið laust fljótlega. 

Hólmaslóð verslunar- og skrif-
stofuh. Ýmsar stærði. Á jarðhæð eru
verslunarrými 182 m2 og 205 m2 með
innkeyrsluhurð á hlið, hægt er að sameina
jarðhæðina í eitt rými með auðveldum
hætti. Á 2. hæð eru laus skrifstofu- og
þjónusturými, 35 m2, 74 m2 og 125 m2.
Öll rými hafa aðgang að sameiginlegu
eldhúsi sem eru tvö á hæðinni og góðri
sameiginlegri salernisaðstöðu. Tölvu- og
símalagnir. Hagstæð leiga. Nánari upp-
lýsingar í s. 821-5160.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU   •   FYRIRTÆKI TIL SÖLU   •   FYRIRTÆKI TIL SÖLU   •   FYRIRTÆKI TIL SÖLU

FAGLEG ÞJÓNUSTA  -  SÉRHÆFÐ ÞEKKING  -  TRAUST VINNUBRÖGÐ

SELJUM MEST AF ATVINNUHÚSNÆÐI OG FYRIRTÆKJUM

FJÖLMIÐILL þekkt nafn með sterka-
stöðu á markaði, rekstur í fullum gangi.

ÞVOTTAHÚS efnalaug þekkt og vin-
sælt þvottahús , með mikinn og góðan
búnað , stór hópur traustra fastra við-
skiptavina bæði fyrirtækja og einstak-
linga verð 10 millj

BÍLALÚGUVEITINGASTAÐUR vax-
andi rekstur nú ca 45 millj m/vsk á ári ,
selst vegna veikinda verð aðeins kr
6.900.000,-

HÁRSTOFA góður rekstur , flott stað-
setning, ca 2 störf laust fljótt

BÍLA OG SPRAUTUVERKSTÆÐI í
eigin húsnæði , 25 ár í rekstri, sprautu-
klefi 3,5*6m, bílalyfta, mikið af öðrum
tækjum og búnaði. Verð með húsnæði
aðeins kr 12,9 millj

NÁMSKEIÐ/SKÓLI þekktur rekstur
og einfaldur , enga sér menntun þarf
aðeins að þjálfast upp í starfinu sem er
innifalið. Uppl aðeins á skrifstofunni.

SÉRSTÖK FATAVERSLUN eina sér-
verslunin á sínu sviði og hefur stóran
hóp fastra viðskipavina, Jöfn og traust
afkoma. Verð lager + 2,5 millj

FISKVERSLUN í smá verslunarkjarna
í miðju stóru íbúðarhverfi, stöðugur
rekstur

BÍLAÞJÓNUSTA verkstæði, smurn-
ing og dekkjaþjónusta, þekkt nafn á
góðum stað, mikill og góður búnaður.

SKÓGVERSUN/LAGER 20 þús pör
af topp tískuskóm og verslun á góðum
stað selst allt saman ásamt viðskipa-
samböndum erlendis.

BAR & KAFFIHÚS á Laugaveginum,
50 manns í sæti, huggulegur staður
Verð 4 millj, laust strax besti tíminn
framundan

SNYRTISTOFA með mikið af tækum
og búnaði, mikið að gera stór kúnna
hópur 15 ár í eigu sama aðila. 

SKYNDIBITAKEÐJA í góðum vax-
andi rekstri, topp framlegð, egin inn-
flutningur, mjög þekkt nafn, traustur
rekstur, gott starfsfólk. ATH: upplýsing-
ar aðeins á skrifstofunni.

HREINSIþJóNUSTA séhæfð þjón-
usta , auðveld vinna , tölverður búnað-
ur, kennsla innifalin í verði.

MATSALA opið 8-16 virka daga gott
húsnæði, þekktur staður í stóru iðnaðar

og þjónustu hverfi, góður búnaður, flott
tækifæri fyrir duglega aðila

GRILLBÍLALÚGA með 2bílalúgum,
topp aðstaða og búnaður við eina
mestu umferðaræð höfuðborgarinnar

GISTIHEIMILI allur búnaður, bókanir
fyrir ca 2,5 og fl til sölu um 10 ára gam-
all rekstur með fína viðskipavild, mögu-
lega bara hægt að kaupa viðskiptavild
og bókanir.

SOLBAÐSTOFA ñNEGLUR í litlum
verslunarkjarna á góðum stað

HÁRSNYRTISTOFA 5 stólar, 2 vaka-
stólar, er í stóru hverfi, húsaleiga 50
þús, staðsett í miðju íbúðarhverfi í góðu
húsnæði.

BLÓMAVERSLUN í verslunarkjarna
sem er sífellt að styrkjast þekkt verslun
og í góðum rekstri. 

VEITINGAHÚS/BAR í góðu húsnæði
á fjölförnum ferðamannastað, 

SPORTVERSLUN í góðri öflugri
verslunarmiðstöð traust samvinna við
íþróttafélög, mikill og góður rekstur ,
gott húsnæði á góðum stað í húsinu,
byggir á yfir 10 ára sögu.

VEITINGABÍLL, búnaður + bíll verð
aðeins kr 1.800.000,-

BLÓMA OG GJAFAVÖRUVERSL.
lítil og þægileg verslun á Laugarveginum.

BILLJARD SPORTBAR flott og gott-
húsnæði, toppbúnaður, 4 snókerborð, 4
poolborð, breiðtjald, öl og gleði

HEILDSALA Í FATNAÐI , undirföt,
sundfatnaður, sokkabuxur og bolir, merki
sem hefur verið á hér á landi í tugi ára.
Selst eingöngu á lagerverði ca 3,5 millj.

PRENTÞJÓNUSTA og útgáfa góður
ört vaxandi rekstur , traust erlend við-
skipasambönd.

SÓLBAÐSSTOFA 12 bekkir + 1
standklefi, vel innréttuð og falleg stofa
með stóran hóp fastra viðskiptavina,
ársvelta yfir 20 millj, góður afkoma fyrir
eiganda

STÓR VIDEOSÖLUTURN með grilli,

góð staðsetning í Hafnarfirði við iðnað-

ar og athafnasvæði og mikla og fjöl-

menna íbúðarbyggð, topp rekstur sem

selst vegna veikinga verð aðeins 7 millj. 

SÓL-NEGLUR-SNYRTING hverfa-

stofa sem býður uppá alla þá mögu-

leika nánast sem þú óskar þér verð að-

eins 4,5 millj byggir á áratuga góðum

rekstri.

VILTU VERA MEÐ REKSTUR Á LANDSBYGGÐINNI ? 
HÖFUM Á SKRÁ NOKKURT ÚRVAL VEITINGASTAÐA Á GÓÐUM STÖÐUM

MIKILL FJÖLDI ANNARA FYRIRTÆKJA Á SKRÁ.

HEF ÁKVEÐA KAUPENDUR AF:
• STÓRU FJÖLSKYLDU FYRIRTÆKI 

VERÐ ALLT AÐ 100 MILLJ
• LÍTIÐ FRAMLEIÐSLUFYRITÆKI, EKKI DAGVÖRU, SEM GæTI VERIð úT á LANDI
• HEF KAUPANDA/ KJARNAKONU AF ÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI.
• þEKKTRI VERSLUN EðA HEILDSöLU
• FRAMLEIðSLUFYRIRTæKI AF ýMSUM STæRðUM OG GERðUM

Láttu viðskiptafræðing MBA með yfir 11 ára reynslu í fyrirtækjasölu aðstoða þig

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

GUNNAR JÓN YNGVASON

LÖGGILTUR FASTEIGNA 

& FYRIRTÆKJASALI

ÁSVALLAGATA - LEIGUÍBÚÐIR.
Rétt hjá Háskólanum, tvær einstaklings-
íbúðir ( ósamþykktar ) samtals 60 fm .
leigutekjur 960 þús á ári verð 9 millj.
Íbúðirnar eru báðar í útleigu framá næsta
ár. 

VEGMÚLI 150 M2 
Verslunar- og þjónusturými á jarðhæð
Vegmúlamegin í glæsilegu húsi og vel
staðsettu. Rýmið telst 150 m2 og verður
innréttað að óskum leigutaka. 

Laust nú þegar.

HVALEYRARBRAUT 105 M2. 
Til leigu í nýlegu húsnæði, með góðri
stærð á innkeyrsluhurð og lofthæð rým-
isins um 4 metra. Lóðin er malbikuð.
Rýmið skilast í samræmi við þarfir leigu-
taka og miðast leiguverð við það. Björg-
vin sýnir áhugasömum, s. 821-5160. 

FLUGUMÝRI 804 M2. 
Glæsilegt nánast fullbúið iðnaðarhús-
næði með 5 innkeyrsluhurðum. Hægt er
að skipta rýminu í niður eftir þörfum. Góð
lofthæð, samþykkt milligólf og mænis-
ofanbirta sem hleypir mikilli birtu inn. Eft-

ir er að steypa gólf að innan. Verð 60 millj. Húsnæðið er til afhendingar nú þegar. 

MELABRAUT 1336 M2 A. MILLIGÓLFA
Til sölu iðnaðarhúsnæði sem telst að
birtu flatarmáli 1336 m2. Mikil lofthæð, 2
innkeyrsluhurðir, þakbirtueiningar, klædd
milligólf. Möguleiki er að kaupa smærri
einigngar í húsinu eða skipta því upp, þá

t.d. 243 m2, 503 m2 eða 590 m2. Heildarverð er 69 millj. Möguleiki á yfirtöku lána.
Húsnæðið er nýtt sem geymsluhúsnæði en getur losnað fljótlega. Nánari upplýs-
ingar veitir Björgvin í s. 821-5160. 

HLÍÐASMÁRI 130 M2. 
Verslunar- eða skrifstofuhúsnæði á jarðhæð (2. hæð) á þessum frábæra stað.
Frágangur á húsnæði afhent leigjanda eftir óskum. Laust nú þegar.
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Víkurbraut 46, Grindavík
Sími 426 7711  
Fax 426 7712

www.es.is
Eignamiðlun Suðurnesja

Sigurður V. Ragnarsson,
löggiltur fasteignasali

Snjólaug Jakobsdóttir,
sölumaður

Staðarvör 12, Grindavík

Fallegt parhús ásamt bílskúr 147 ferm. Húsið skipt-
ist í forstofu, stofu, borðstofu, gang, geymslu og 4
svefnherb. Flísar á forstofu, gangi og borðstofu og
einu herb. Parket á stofu og 3 herb. Stimplað plan.
Forhitari. Góð eign.
Verð: 15.900.000,- 

Suðurvör 1, Grindavík

Mjög gott parhús á góðum stað. Húsið er 143ferm.
og bílskúr er 35ferm.. Húsið skiptist í stofu, garð-
stofu, hol, forstofugang, þvottaherb. og 4 svefn-
herb.. Sólpallur að framan og aftan. Varmaskiptir á
heitavatni. Lóðin er girt og ræktuð, verðlaunalóð. 
Verð: 16.800.000,-

Vesturbraut 16, Grindavík

Fallegt einbýlishús, ásamt garðskála sem skiptist í
kjallara, hæð og svefnloft. Staðsett í jaðri byggðar
með mikið útsýni. Búið að endurnýja rotþró, endur-
nýjað þak ásamt gluggum og gleri. Rafmagn end-
urnýjað og heita og kaldavatnslagnir.
Verð: 15.500.000,-

Austurvegur 45 nh. Grindavík

Neðri hæð ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í 3 svefn-
herb. og stofu. Í eldhúsi er nýleg innrétting og park-
etdúkur á gólfi. Á baði eru veggir og gólf flísalagt
og þar er nýleg innrétting. Búið er að endurnýja raf-
magn, holræsa- og vatnslagnir.
Verð: 9.500.000,-

Túngata 1, Grindavík

Einbýlishús kjallari, hæð og ris, 126 ferm. ásamt bíl-
skúr 24,4 ferm. Klætt að utan með plastklæðningu.
3 herbergi. Parket á stofu, holi og eldhúsi.
Verð: 13.800.000,-

Staðarhraun 24A, 0302 Grindavík

Góð 2ja herb. á 3ju hæð, 75,6 ferm. Íbúðin skiptist í stofu og 1 svefnherb., þvottaherb. er inn
af svefnherb. gangi. Geymsla er sér í sameign. Nýjar neysluvatnslagnir. Verð kr. 7.900.000.

Erum með traustan kaupanda að: 
atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu sem er í útleigu
með góðum leigusamningi. Húsið þarf að vera á góðum
stað, í góðu standi þ.e.a.s. að ekki þurfi viðhald næstu árin.
Ekkert hámarks verð. Nánari uppl. veitir Örn Helgason í
síma 696-7070 og Sverrir í síma 896-4489.

FAGMENN Á SÍNU SVIÐI

Til sölu kaffihús á góðum stað í
austurbæ Reykjarvíkur, góð velta og
miklir möguleikar fyrir hendi. Búið er
að taka allan staðinn í gegn, mála
og annað, nánari uppl gefur Þórir á
skrifstofu Eignavals.

Grillsöluturn í austubæ Reykjarvíkur
til sölu, velta 4-5 millj á mánuði,
sæti fyrir 30-40 manns í sal, seldur
er heimilismatur í hádeginu. Ásett
verð 11 millj.

Kópavogur til sölu vel rekin sólbað-
stofa á góðum og rótgrónum versl-
unarkjarna, sex nýlegir ergóline
bekkir, góð sturtuaðstaða er, blaut-
gufuklefi og aðstaða til að setja
neglur. Ávhílandi lán frá Glitni. Nán-
ari uppl gefur Þórir á skrifstofu
Eignavals.

Til sölu sérhæfður veitingarstaður í
austurborg Reykjarvíkur framlegð
góð. Uppl eru gefnar á skrifstofu.

Til sölu gjafavöruverslun í litlum
verslunarkjarna í Kópavoginum,
verslunin sérhæfir sig í gjafavörum,
möguleiki er að bæta inn blóma-
verslun inn. Hentugt fyrir tvær sam-
hentar manneskjur.

Til sölu veitinarstaður í miborg
Reykjarvíkur , nánari uppl gefnar á
skrifstofu.

Til sölu bílaleiga í fullum rekstri,
uppl um árskýrslur og annað eru
hægt að nálgast á skrifstofu Eigna-
vals.Tilboð óskast

Til söluturn í austurbæ Reykjarvíkur,
góð velta, stutt er í framhaldsskóla
og staðsetning góð, miklir mögu-
leikar fyrir hendi.

Tilsölu 3 sérhæfðir matsölustaðir,
staðinnir eru reknir á höfuborgar-
svæðinu, mjög góð velta. Allar uppl
er gefnar skrifstofu Eignavals.

Til sölu, lítil og sérhæfð hljóplötubúð
á Laugaveg, mjög lítill rektrarkostn-
aður á mánuði, hentugt fyrir eina
manneskju. Auðveld kaup.

Til sölu Grillsöluturn, 4 bílalúgur,
bakkelsi selt gegnum bílalúgu, mjög
góð velta, auðveld kaup. Nánari
uppl gefur Þórir

A.T.H Uppl um fyrirtæki eru ekki
gefnar upp í síma.

Trönuhraun í Hafnafirði, 1
skemmtileg 51fm bil, góð lofthæð
og mjög góð innkeyrsluhurð, bilið
skilast fullklárað með rafmagn og
hita, Ásett verð 5,5 millj.

Bíldshöfði. Til sölu/ leigu 300fm
verslunar, þjónustu og lagerhúsnæði
á tvemur hæðum, möguleiki á skipt-
ingu. Upplýsingar gefnar á skrif-
stofu.

Bíldshöfði. Til sölu / leigu 162fm
skrifstofuhúsnæði, . Upplýsingar
gefur Þórir.

Engihjalli í Kópavoginum. Til
sölu nokkur verslunarrými. Upplýs-
ingar gefur Þórir 

Þverholt. Til sölu 239.2fm verslun-
ar og þjónustu bil, góð aðkoma og
bílastæði í bílageymslu fylgja, allt til
staðar til að opna sólbaðsstofu.
Upplýsingar gefur Þórir.

Rauðhella Hafnarfirði. Til sölu
132,9 fm atvinnuhúsnæði, góð loft-
hæð og gott útisvæði er. Ásett verð
11,9 millj. Áhv lán 

Rauðhella Hafnarfirði. Til sölu
gott 109,2 fm atvinnuhúsnæði, góð
lofthæð og innkeyrsluhurð. Ásett
verð 9,9 millj. Áhvílandi lán

Melabraut. Hafnarfirði. Til sölu
gott 90 fm atvinnuhúsnæði auk 60
fm millilofts, kaffiaðstað, skrifstofa
og mótaka. Húsnæðið er laust nú
þegar. Ásett verð 11,3 millj.

Eirhöfði. Til sölu 1850fm atvinnu-
húsnæði, miklir möguleikar fyrir
hendi, aukalóð getur fylgt. Upplýs-
ingar gefnar á skrifstofu.

Fornubúðir Hfj, til sölu tvö 170 fm
bil á góðum stað við höfnina í Hafn-
arfirðinum, góð lofthæð.

Bæjarhraun Hafnarfirði, til sölu
108,9 fm skrifstofuhúsnæði, hús-
næðið er notað sem íbúð í dag.
Miklir möguleikar fyrir hendi.

Vesturvör Kópavoginum. Til
sölu 164 fm atvinnuhúsnæði, tvær
innkeyrsluhurðar og lofthæð góð.

Þverholt Mosfellsbær, Til sölu
57,7 fm verslunarhúsnæði á jarð-
hæð, húsnæðið er selt með þeim
rekstri sem er rekinn í húsnæðinu í
dag, mögleikar að breyta í íbúð er
fyrir hendi. Ásett verð fyrir rekstur
og húsnæði 8,9 m. Nánari uppl gef-
ur Þórir á skrifstofu.

SUÐURNES. Höfum einn aðila
sem óskar eftir 200-300fm atvinnu-
húsnæði á suðurnesjasvæðinuhelst
með góðri lóð, skoðar allt. Upplýs-
ingar gefur Þórir.

KÓPAVOGUR. Okkur vantar 80-
150fm atvinnuhúsnæði í gamla
bænum í Kópavogi, verður að vera
með góðum innkeyrsluhurðum.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI. Okkur
vantar skrifstofurými helst á jarð-
hæð á svæði 105 til 108. Upplýsing-
ar gefur Þórir

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

ATVINNUHÚSNÆÐI

Atvinnuhúsnæði • Fyrirtæki
Sími 585 9999

Þórir Sigfússon • GSM 664 6992 • thorir@eignaval.is

Við höfum áralanga reynslu af sölustörfum 
og eru tilbúnir að þjónusta þig.

Við komum og verðmetum samdægurs
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414 6600

fasteignasala
www.nytt.is

hamraborg 10 | 200 kópavogur 
h a n s  p é t u r  j ó n s s o n  l ö g g i l t u r  f a s t e i g n a s a l i  
www.nytt.is | nytt@nytt.is | sími: 414 6600 | fax: 414 6601

2jahlíðar

Réttarsel
Um er að ræða 169,1 fm. raðhús ásamt 30,6 

fm. bílskúr og 85 fm. óskráðu rými.  Eldhús er 
nýtt, glæsilegt með góðum tækjum flísar á 

gólfi og rúmgóður borðkrókur. Nýtt 
glæsilegt baðherbergi með kari og sturtu.  

Þetta er fallegt og vandað endaraðhús með 
fallegum garði og hita í plani. 
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Andrésbrunnur
Falleg og björt 62,9 fm 2ja herb. íbúð ásamt 
8,9 fm geymslu í rólegu og barnvænu hverfi. 
Aðgengi að húsi er gott með nægum 
bílastæðum. Snyrtileg teppalögð sameign 
með lyftu. Einstaklega falleg, björt og 
rúmgóð íbúð með eikarparketi og nýjum 
innréttingum.

Ólafsgeisli 
Glæsilegt 204,5 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum á frábærum útsýnisstað í Grafarholti. 
Sérsmíðaðar eldhúsinnréttingar, gegnheilt 
parket og viðarklædd loft. Mikið og fallegt 
útsýni yfir golfvöllinn.
Allt fyrsta flokks. Paradís golfarans. 
Verð 45,9 millj.

Mávahlíð - 105 Reykjavík
Falleg 122,9 fm efri hæð í fjórbýlishúsi. Fallegur arin í 
holi. Eldhús með fallegri innréttingu. Baðherbergi 
flísalagt í hólf og gólf. Úr borðstofu er útgengi á litlar 
suður svalir.  Verð 27,3 millj.

fjögurra herbergja
4ra herb.  100,3 fm íbúð á ásamt 10,9 fm geymlsu alls 

111,2 fm. og stæði í bílageymslu.  Íbúðin skilast 
fullbúin að innan með gólfefnum.   

Verð   22.700.000

Útborgun     2.270.000

90% lán     20.430.000

Mánaðarl. afb. lána   87.200

 Aðeins þrjár íbúðir eftir  -  www.nytt. is/nybyggingar/thordarsveigur Aðeins þrjár íbúðir eftir  -  www.nytt. is/nybyggingar/thordarsveigur

Keflavík - 4ra herb. risíbúð við Ásabraut
LAUS STRAX!  Íbúðin er 57 fm en
gólfflötur mun stærri.  Herbergin eru
rúmgóð með skápum.  Húsið var
steníklætt fyrir um 5 árum.  Frábær
kostur til að eignast íbúð á
hagstæðum kjörum.   
Verð 5,8 millj. 

Valdimar á Hóli gefur allar nánari
upplýsingar í símum 555-6669 &
868-8888

Vegna aukinnar sölu í Reykjanesbæ vantar mig eignir á svæðinu.  Þér er
velkomið að hringja og ég mun aðstoða þig að vörum spori.

Valdimar
Gsm 868 8888

valdimar@holl.is

555 6669
Tákn um traust

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

Keflavík - 4ra herb. m/bílskúr v. Faxabraut
Hlýleg 113 fm ENDAÍBÚÐ í áttbýli
ásamt 35 fm bílskúr, samtals 148 fm.
Íbúðin skiptist í 83 fm á hæð og 30 fm
í risi.  Risið er nýtt sem herbergi, hol og
geymsla.  Opin og skemmtileg eign
með SÉRINNGANGI á frábærum stað
í grennd við skóla, sundlaug og alla
helstu þjónustu.  SUÐURSVALIR.  Sjá
myndir á helstu netmiðlum. 
Verð 12,2 millj.

Valdimar gefur allar nánari upplýsingar í síma 868-8888 & beinn sími 555-6669

Vegna aukinnar sölu í Reykjanesbæ vantar mig eignir á svæðinu.  Þér er
velkomið að hringja og ég mun aðstoða þig að vörum spori.

Valdimar
Gsm 868 8888

valdimar@holl.is

555 6669
Tákn um traust

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

Guðmundur Andri | sími: 8 200 215 | gandri@holl.is  
Davíð | sími: 846 2792 | david@holl.is | www.holl.is  

100%  þjónusta

|



NÝJAR LEIÐIR
Í FASTEIGNAVIÐSKIPTUM

Í kjölfar vaxtalækkana hefur sala eigna aukist verulega.
Okkur vantar eignir fyrir trausta og örugga kaupendur.

Í mörgum tilfellum er boðið upp á staðgreiðslu 
eða langan afhendingartíma.

• 2ja, 3ja og 4ra herb. í Kópavogi og Grafarvogi. Verðbil 10-20 millj.

• 2ja, 3ja og 4ra herb. í Hlíðunum. Verðbil 8-25 millj.

• Þjónustuíbúðir á Höfuðborgarsvæðinu. Verðbil 10-30 millj.

• 2ja-5 herbergja íbúðir og hæðir í Hafnarfirði og Kópavogi. Verðbil 9-30 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Kópavogi. Verðbil 20-45 millj.

• 2ja íbúða hús á Höfuðborgarsvæðinu. Verðbil 25-50 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Garðabæ. Verðbil 20-90 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Breiðholti. Verðbil 20-40 millj.

• 2ja, 3ja og 4ra herb. í Breiðholti og Árbæ. Verðbil 8-18 millj.

• Hæðir í Hlíðunum, Laugarneshverfi og Vesturborginni. Verðbil 18-35 millj.

• 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir í miðborg Reykjavíkur. Verðbil 8-40 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Fossvogi og Smáíbúðahverfi. Verðbil 20-60 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Grafarvogi og Grafarholti. Verðbil 25-50 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús á Seltjarnarnesi, Vesturbæ Reykjavíkur, Skerjafirði 
og miðbæ Reykjavíkur. Verðbil 30-100 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Hafnarfirði og á Álftanesi. Verðbil 20-50 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Mosfellsbæ og á Kjalarnesi. Verðbil 20-40 millj.

HAFIÐ SAMBAND OG VIÐ SKOÐUM SAMDÆGURS
VERÐLEGGJUM EIGNIR YKKUR AÐ KOSTNAÐARLAUSU

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00 - 17:00 • Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur 

fasteignasali
Þjónustusími sölumanna 

eftir lokun 694 1401

• Einbýli/parhús/raðhús í Mosfellsbæ og á Kjalarnesi. Verðbil 20-40 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Hafnarfirði og á Álftanesi. Verðbil 20-50 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús á Seltjarnarnesi, Vesturbæ Reykjavíkur, Skerjafirði
og miðbæ Reykjavíkur. Verðbil 30-100 millj.

• Útsýnisíbúð í Reykjavík. Verðbil 20-40 millj.

• 2ja, 3ja og 4ra herb. í Engihjallaí Kópavogi. Verðbil 11-18 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Grafarvogi og Grafarholti. Verðbil 25-50 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Fossvogi og Smáíbúðahverfi. Verðbil 20-60 millj.

• 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir í miðborg Reykjavíkur. Verðbil 10-40 millj.

• Hæðir í Hlíðunum, Laugarneshverfi og Vesturborginni. Verðbil 18-35 millj.

• 2ja, 3ja og 4ra herb. í Breiðholti og Árbæ. Verðbil 8-18 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Breiðholti. Verðbil 20-40 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Garðabæ. Verðbil 20-90 millj.

• 2ja íbúða hús á Höfuðborgarsvæðinu. Verðbil 25-50 millj.

• Einbýli/parhús/raðhús í Kópavogi. Verðbil 20-45 millj.

• 2ja-5 herbergja íbúðir og hæðir í Hafnarfirði og Kópavogi. Verðbil 9-30 millj.

• Þjónustuíbúðir á Höfuðborgarsvæðinu. Verðbil 10-40 millj.

• 2ja, 3ja og 4ra herb. í Hlíðunum. Verðbil 8-25 millj.

• 2ja, 3ja og 4ra herb. í Kópavogi og Grafarvogi. Verðbil 10-20 millj.



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

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

Eigum til fjölda bíla á 100%
láni til 36 mánaða.

Ford Excursion.
Ford Excursion limited 7.3 power
stroke. ek 78 þús. míl, árg. ‘00, 8
manna. Verð 3.980. Uppl. á Bílasölu ís-
lands sími 510 4900.

Bílasala Íslands
Stórhöfða 26 & Skógarhlíð 10,

110 Rvk.
Sími: 510 4900

www.bilasalaislands.is

Nissan Patrol 2,8 SE+ 38”. Árgerð 1998.
Ek. 157 þ. km. Skipti: Ódýrari mikið yfir-
farinn.

Toyota Landcr. 90 GX TDI. Árg. 2000. Ek.
82 þ. km. V. 2850.000. Lán 1400.

Ford Econline XL 350 CLUB W. 15
manna Árg .1998. Ek 89 þ.mílur V.
1280.000

Toyota Lancer 90 LX 4-D4 NEW Árg.
2003. Ek 57 þ.km sjálfskiptur.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

ICOM VHF talstöð í bíl, sleða eða á
borð. 128 rása, Textaskjár og takkar
með baklýsingu, Hátalari framan á stöð,
Snúningsstilli til að hækka og lækka,
Forritanlegir takkar, hraðvalsminni fyrir
uppáhaldsrás, Vönduð stöð fyrir jeppa,
sleða, verktaka og fleiri. Tilboð 39.900.-
Mikið úrval talstöðva frá ICOM fyrir alla
hugsanlega notkun. Sjá nánar á
www.aukaraf.is

Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur

Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

Nýr 2005 VW Touareg V6. Sjálfsk.
Crikket leður, lúga og allur helsti bún-
aður sem fáanlegur er. Listaverð á bíl
með þessu búnaði er um 7 millj. Okkar
verð: 5.088 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Húsbílar. Vorum að fá mikið úrval af
glæsilegum húsbílum. Ekki missa af
þeim. Víkurverk Tangarhöfða 1, sími
557 7720.

LMC - Hjólhýsin. Vorum að fá fleiri gerð-
ir af LMC hjólhýsum. Glæsileg Þýsk
hjólhýsi. Nánari upplýsingar gefur Vík-
urverk Tangarhöfða 1 sími 557 7720

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Mazda Tribute V6 4x4 2002. Ssk., topp-
lúga, litað gler, 16” álfelgur, dráttar-
beisli, samlitur. Opið frá 13-18 í mars.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Mini Cooper S, 163 hö., nýskr. 01/03,
ek. 9 þ.m., beinsk. 6 gíra, rauður, 17”
álf., leður, sóllúga, navigation o.m.fl.
Verð 3.670.000.-

MMC Pajero GLS 3.5 V6 32”, nýskr.
11/98 árg. 99, ek. 100 þ.km., sjálfsk.,
gylltur, 7 manna, 32” breyttur, vara-
dekkshl., sóllúga, leður, dráttarkr. o.fl.
Verð 1.980.000.-

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Til sölu BMW X 5 sport. Árgerð 2004.
Ek. 7 þús. Nýskráður 11/2004. Næsta
skoðun 2006. Verð 6,7 millj. Skipti ekki.
Bensín knúinn. Skráður 5 manna. Sjálf-
skiptur, 3000cc slagrými. 5 dyra. 4 sum-
ardekk. Uppl. í s. 699 5008.

Lexus is200 sport. Árg. ‘00. Ekinn 47 þ.
6 gíra, auka álfegur. V. 1900 þ. Áhv. ca
925 þ. Uppl. í s. 866 0752.

VW Golf Comfortline, 2001 árg., ek. 58
þ., álf., cd, spoiler. Ásett 1150 þ. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 822 6677 & 820 4488.

Toppurinn í flotanum, til afhendingar
strax. Ford Mustang Premium árg. 2005
m. aukahl. Einnig Ford King Range F350
árg 2005. Uppl. Gilli s. 899 5707.

Glæsilegir Volvo bílar: S80 T6 ‘01, ek.
95 þús. Með öllu. 2.8L. 270 hp. Spar-
neytinn og öflugur. Og V70 Cross C. ‘01.
Ek. 64 þús. Eins og nýr. Verð 3150 þús.
Áhv. lán. Sími 699 6099.

VSK bíll á rauðum númerum til sölu.
Ford F-250 Platinum Díesel Turbo. Sjálf-
skiptur, árg. 2001, ekinn 155 þús km,
vel með farinn glæsivagn. Nánari upp-
lýsingar hjá Bílasölu Suðurlands í s. 480
8000.

MMC Galant V6-24 2500, árg. ‘98, ek-
inn 117 þús. Tilboð óskast. Nánari uppl.
í síma 860-7503 og 891-7482.

Toyota Corolla 16 GTI árg. ‘88, sk.’06,
CD, 15” álf. með ný sumardekk, kraft-
kútur, loftsía, nýir aftur demparar,
græjur ofl. Ný yfirfarinn. Bíllinn lítur vel
út að utan sem innan. Uppl. í s. 899
5624, Víðir.

Opel Omega árg. 2000 dísel, ssk., ek.
153 þús., áhv. 1100 þús, grb. 30 þús. á
mán. Fæst gegn yfirtöku bílaláns. S. 820
3674.

Toyota Rav4 2.0, 4WD, árg. 2000, 3ja
dyra, 5 gíra, ekinn 88 þ. Verð 1650 þ. S.
844 4345.

Toyota Yaris Luna 1,3 ‘02. Ek. 29 þ.
Sum. og v. dekk. Ásett verð 890 þús.
Engin skipti. S. 690 9878, Axel.

Subaru Lecasy, árg. ‘90 til sölu. Uppl. í s.
869 7133 & 567 2293.

Tilboð óskast í Lincoln Continental, árg.
‘91, rafmagn í öllu, digital mælar, leður,
loftpúðafjöðrun. Ath. skipti. Uppl. í s.
659 3181.

VW Golf GTI G60 ‘91, ek. 152 þús., sk.
‘06. Í toppstandi, aksturstölva og smur-
bók. 1 af 4 á landinu. Verð 350 þús.
Uppl. í s. 849 0198.

Corolla G6, árg. ‘98, 1300cc, ek. 92 þús.
Sumar og vetrardekk, álf., fjarst.,saml.,
samlitur, cd. Óska eftir tilboði. S. 869
3717.

Til sölu Passat 7/2000, ek. 90 þ.
Geislasilari, bassabox og sumardekk á
álfelgum fylgir með. Einn eigandi. V.
1090 þ. S. 898 5599.

Benz C280 AMG Sport, árg ‘95, ek. 166
þús. Ssk., topplúga, ABS, spólvörn, 17”
AMG álfelgur o.m.fl. Toppeintak. Verð
1650 þ. Skipti á ódýrari. Guðni s. 860
2442.

Opel Astra 1.6 árg. ‘99. Ek. 79 þús. sjálf-
skipt. Álfelgur, Sumar/vetrardekk.
Þjófav. Dekurbíll. V. 790 þús. Uppl. í s.
863 9443.

Til sölu Subaru Impreza WRX árg. 2003,
ek. 18 þús. Topp eintak. Sími 894 2255.

Til sölu Toyota Corolla 1300 XLI árg. ‘94,
ek. 147 þús., skoðaður ‘06, í topplagi.
Verð 295 þús. Sími 894 0067.

Góðir 7 manna fjölskyldubílar til sölu 2
x MMC Space Wagon 4x4. Verðhugm.
250.000 (‘94) & 350.000 (‘93 ) Uppl. í
síma 861-3616.

Volvo 460 GLE 2.0 beinsk. Ekinn 185
þús. Fallegur bíll dráttarkrókur o.fl 250
þús Stað.gr 8991731

Suzuki Vitara ‘99, ek. 128 þús til sölu.
Ný tímareim. V. 790 þús. S. 896 6758.

Athugið get útvegað
Allar gerðir af bílum frá Ameríku þar á
meðal Dodge (benz) Sprinter, árgerðir
2005 bæði vörubílum og fólksbílum.
Uppl. í s. 899 3004.

Til sölu MMC L300 4x4 árg 91 ekin
198þús léleg kúpling verð 170þús sími
6632333

Triton 12’ Álkerra, 2ja sleða-6hjóla,
Quickslide festingar, 13’’ dekk, Slushgu-
ard, mjög létt, góð fjöðrun. Uppl. í síma
897 9599 & 897 7571.

Mazda 626 GT árg. ‘88. 2ja dyra,
Beinsk., 2l vél, þarfnast smá viðgerðar.
Nýleg kerti og -þræðir og demparar.
Verðhugmynd 100.000. Uppl. í s. 866
9495 eða 552 0828.

MMC Pajero Long bensín árg. ‘90. Ek.
193.600 km. Skoðaður. Ath. skipti.
Uppl. í s. 696 9847.

Mercedes Benz E 230 árg 86. km 202 þ.
Sk. ‘06. Rauðmet. Sjálfsk., topplúga,
álfelgur, krókur. Margt endurnýjað. Tveir
eigendur. Selst í góðar hendur fyrir gott
verð: 250 þús. Uppl. í s. 897 1820.

0-250 þús.

Bílar til sölu



Nissan Sunny SLX ‘94. Ek. 164 þús., ssk.
Verð 220 þús. Uppl. í síma 861 9252.

Galant ‘91 ekinn 203 þús. Mikið yfirfar-
inn. Verðtilboð. Uppl. í síma 862 8400.

Til sölu Dodge Shadow 1991. Einnig til
sölu 38” Mudder dekk á fimm gata felg-
um. Einnig Lancer ‘91. Verð 80.000.
Uppl. í síma 892 5739.

Subaru Legacy árg. ‘91, ek. 197 þús,
nýsk., góð vetrardekk, dráttarkúla. Verð
140 þús. Uppl. í s. 869 9140.

Mercedes Benz E 230 árg. ‘86. km 202
þ. Sk. ‘06. Rauðmet. Sjálfsk. topplúga,
álfelgur, krókur. Margt endurnýjað. Tveir
eigendur. Selst í góðar hendur fyrir gott
verð 250 þús. Uppl. í s. 897 1820.

Nissan Sunny SLX, árg. ‘93, ekinn 158
þús. Verð 170 þús. Uppl. í s. 899 4275.

Toyota Corolla 1.3 XLI, árg. ‘95, ek 203
þús. Verð 220 þús.Uppl. í s. 899 4275.

200 þús. stgr.
Toyota Corolla 1.3 árg. ‘90, ek. aðeins
74 þús. ssk, sumar og vetradekk, 2 eig-
endur, 4ra dyra. Uppl. í s. 856 0592.

Subaru ‘91, sk. ‘06, dráttakrókur. Verð
90 þús. Uppl. í s. 867 7866.

Honda Civic ‘92 Lsi. Góður bíll, þarfnast
smá lagf.- ekki miklar. V. 80 þ. Sími 895
9570.

Benz 190E árg. ‘89, sk. ‘06 til sölu. V.
130 þús. Uppl. í s. 847 0408.

FordEscortSTW’97,1.6
16V.ek.95000,+ferdabox,CDspilari,ny
dekk,v.315p.simi8497522

MMC Lancer station árgerð ‘97. Beinsk.
Ekinn 130 þús. Í topplagi. Verð 330 þús.
Uppl. í s. 897 8779.

Til sölu Renault Megane árgerð 11/’98,
1600cc, beinskiptur, ekinn 88 þús.
Ásett verð 650 þús. Tilboð 490 þús.
staðgreitt. Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í
síma 899 0407.

Daihastsu Coure ‘00, ekinn 100 þús.
Ssk. ný tímareim, þjónustubók frá upp-
hafi, sumar og vetrardekk. 100% lán, ca
295 þús. (17 þús. á mán). Uppl. í s. 847
0569.

Ford Econoline árg. ‘90, 4,9l, bein inn-
spýting. Ekinn 91 þús. mílur. Vél nýupp-
tekin. Skráður sem húsbíll. S. 863 7616.

Til sölu Opel Corsa ‘98. Ekinn 56 þ. Verð
450.000. Sparneytinn. Uppl. í s. 699
8287. osnaedis@hotmail.com

Honda Civic árg ‘95, með CD og þjófa-
vörn, ek. 165 þús, sk. ‘06. Verð 450
þús., fæst á 330 þús. S. 862 2505.

Skoda Felicia, GLi station ‘99, sk. ‘04, e.
85 þ. Gangverð 337 þ. Verð hugmynd
290 þ. S. 517 3617.

VW Golf 1.4, árg ‘98, ekinn 54 þús. Verð
450 þús. Uppl. í s. 899 4275.

Mazda 323, ‘96, 4x4, station, ek. 129
þús., sk. ‘05. Sumar- & naglad. fylgja.
Ásett verð 350 þús. Tilboð 290 þús. S.
577 4747.

Honda Civic ‘95. Impetus Kit. Skoðaður
‘05. S. 867 6727.

Til sölu VW Golf ‘94. Ek. 155 þús., sum-
ar + vetrardekk. V. 200 þús. Uppl. í s.
568 1899 & 821 9811.

WW Golf ‘95 ST. Ek. 115 þ. V. 340 þ. Get
tekið ódýran uppí. MMC Galant 9IV,
140 þ. S. 6901433

Nissan Primera Comfort 1.6 12/’00. Ek.
64 þús. Áhv. 390 þ. V. 990 þ. S. 897
1871.

Almera 1600 ssk. ‘99 árg. Ek. 45 þús.
Geislasp., rafmagn spegl/rúðum. Ásett
verð 840. Tilboð óskast. S. 694 8275.

Ford Explorer árgerð 1992. Mikið
breyttur. Ekinn 98 þús. Verð 590.000. S.
693 3348.

Dodge Caravan ‘97, 4cyl, 2400cc,
87.000 km, sk. ‘05, sjálfsk, vökvast,
sumar- og vetrard, verðhugm. 890.000,
Visa/Euro raðgr. S 562 1026 - 821 1026

Toyota Hiace ‘99, 8 manna. Áhv. bílalán.
Tilboð. S. 663 5304.

Peougot Partner vsk-bíll árg. ‘99, ekinn
70 þús. Ásett verð 620 þús. Tilboðsverð
420 þús + vsk. Uppl. í s. 893 7388.

BMW 520i árg. ‘95, ekinn 155 þús.
sj.sk., topplúga. Góður bíll. Ásett verð
1.200 þús. Tilboðsverð 850 þús. Uppl. í
s. 893 7388.

Til sölu Peugeot Partner ‘98, dísel, ek.
81 þús. Verð 500 þús. Uppl. í s. 896
2803.

Toyota Avensis ek. 54 þús., árg. ‘99.
Verð 990 þús. S. 822 8860.

Til sölu Renault Megane árgerð 11/’98,
1600cc, beinskiptur, ekinn 88 þús.
Ásett verð 650 þús. Tilboð 490 þús.
staðgreitt. Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í
síma 899 0407.

Til sölu Ford Focus 2002. Hann er
keyrður 32.000 km. Nánari upplýsingar
www.rafholt.is/focus eða hjá Borgþóri í
s. 699 0991.

M.Benz E 280 4matic árg. ‘98, ek. 106
þús., elegance. Toppbíll. Verð 1.990 þ.,
stgr. Uppl. í s. 862 1116.

Nissan Terrano 2. árg. ‘99. Sjálfsk., dísel,
ek. 131. þ. Verð 1580 þús. S. 460 4300
& 893 2529.

Til sölu af sérstökum ástæðum nýinn-
fluttur Ford Ecape XLT sport, árg. ‘03, ek.
53 þús. Glæsilegur bíll. S. 869 4957 &
695 9500.

Óska eftir að kaupa sjálfskiptan bíl á
verðbilinu 30 til 40 þ. Helst 3ja dyra.
Skipti möguleg á góðum MMC Lancer
til niðurrifs. S. 897 8727.

Óska eftir góðum ssk. smábíl. Verðbil
500-600 þús. Uppl. í s. 896 3508 e. 18.

Óska eftir bíl vel undir gangverði, allt að
200 þ stgr. Má þarfnast lagfæringar S:
8665052

Óska eftir ódýrum bíl á ca 10-40 þús.
Helst skoðuðum. Uppl í s. 6613548

Óska eftir bíl, ekki eldri en 95, má kosta
að 200þ, má þarfnast lagf. 897 8779

Landcruiser VX ‘01. Sjálfssk. 33ja. Ek.
117 þús. Common Rail. Krókur. 6 diska
CD. Fjarstart. Þjófav. Reykl. S. 864 4777.

Opel Frontera árg. ‘95, dísel. Verð 330
þús. Uppl. í síma 586 8125 & 895 8125.

Til sölu Pajero ‘99, dísel túrbo, leður,
lúga, ssk., ekinn 132 þús. Verð 2450
þús. Uppl. í s. 822 0255.

Jeep Cherokee ‘95, ek. 156 þús. Ath.
skipti á dýrari. Uppl. í s. 864 2362.

Útsala. Toyota Hilux árg. ‘95, SR5 bens-
ín. ekinn 144 þ. km. 35” dekk. Lækkuð
drif, jeppaskoðun. Góður bíll. Ásett verð
850.000. Fæst á 550.000 stgr. S. 893
5201.

Galloper árg. ‘00, 33”, ek . 154 þús. Vel
yfirfarinn. Vetrar og sumardekk. Ásett
verð 1.100 þús. Uppl. í s. 896 4171.

Til sölu Bronco árg. ‘88, 33”, loftpúðar
að aftan, sk. ‘06. Uppl. í s. 894 1766.

Toyota Landcrucer 100 vx, 6/1998, 4.7
bensín, ek. 162 þús. Gullfallegur bíll.
Ásett verð 3.200 b.lán 2190 þ. Skoða
skipti á ódyrari. 691 4441.

Til sölu Landcruiser 80 ‘91, sjálfsk., ek.
375 þ. Uppt. vél, 33” dekk, góður bíll.
Verð 1750 þ. kr. Sími 897 2171 & 437
1200.

Jeep Liberty Sport 2002. Sparaðu millj-
ón! Bílauppboð - Nýir og nýlegir bílar
langt undir markaðsverði. www.is-
landus.com

Izusu Trouper 3.0 Turbo disel árg. 2000
ek. 110 þús. 5 gíra beinsk. Breyttur 35”
flottur jeppi. Verð 2.590 þús. ath. skipti
á ódýrari. Uppl. í s. 659 2122.

LR Defender 110, árg. 2001, ek. 90 þús.,
ný dekk. Bíll í toppstandi. Uppl. í s. 898
8582.

Nissan Double Cab Navara 2,5TDI árg.
2003. Ek. 35 þús. 38” breyttur, lengdur,
Kastarar + grind, DVD, TV, Filmur, Þjófa-
vörn+Fjarstart, Topplúga o.fl. o.fl. V.
4.190 þús. Ath. sk. ód. Uppl. í s. 863
9443.

Oldsmobile Bravada ‘91. Fullbreyttur
fjallabíll, 38”, V8.. einn með öllu, sjón er
sögu ríkari. Verðhugm. 1.500.000. S,
861-3616. Flott græja !

Pajero 2500, disel, nýskráning 11/’95,
beinskiptur, 5 gíra, ek. 198 þús. Verð
920 þús. Uppl. í síma 663 2214.

Land Cruiser 90, diesel, skráður nóv.
‘98, ekinn 108 þús. km, breyttur 35”.
Sími 899 3084.

Til sölu Nissan Patrol ‘01, 44” breyttur,
loftpúðafjörðun, mikið af aukahlutum.
Uppl. í s. 892 7079.

Toyota Hilux d/c TDI, árg. ‘90, 38’’, loftl.
framan og aftan, gormar að framan.
Þarfnast lagf. fyrir sk. Ásett v. 350 þús. S.
694 2429.

Mercedez Benz 280CE, árg. ‘83. Mikið
endurnýjaður. Á tjónauppboði Vís. Sjá
nánar www.vis.is og á www.stjarna.is

Fornbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.
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Til sölu 2 hæða MAN, árg. 1981, bíll í
góðu standi, einnig eru til sölu vegna
endurnýjunar, ýmsar stærðir hópferða-
bíla, sjá heimasíðu, www.allrahanda.is
Uppl. í símum 660 1303 og 660 1305.

MAN 26 464. Árg. 2000, ek. 260 þús.
km. Gott ástand dekk góð. S. 451 3407
og 892 2596.

Ford-Econoline-Winnebago árg. ‘92.
Innfl. frá Texas sumarið ‘04. Einn með
öllu. Í mjög góðu ástandi. Ek. 62 þús.
m. Verð 2.950.000. Guðjón s. 821
2529.

Húsbíll til sölu. Fiat Ducado, árgerð ‘03,
nýskráður 4.’02. Ekinn 54.000. Uppl. í s.
462 6553 & 893 1553.

Suzuki DRZ400s til sölu. Vel með farið
götuskráð enduro hjól ‘01 módel.
Skoðað til ‘06. Keyrt um 6 þús. Verð
420 þús. Uppl. í síma 892 1373 eftir kl.
16.00.

Yamaha WR 450 árgerð 2004, ekið 200
km. Kemur á götuna Í janúar 2005.
Aukahlutir eru stýri og handahlífar. Verð
790 þús. Uppl. gefur Karl í síma 899
9995. Hjólið er til sýnis og sölu í Nítró.

Til sölu Ski-Doo MXZ 700 árg. 2000 ek.
3.500 km, verð 470 þús. Uppl. í s. 897
7910.

Tilboð Polaris XCR 440. Árg. ‘98. Ek.
3500 km. Ný-yfirfarinn og gott eintak.
Verð ca. 270 þús. Uppl. í s. 896 6977.

Til sölu fólksbílakerra, L. 215 cm, B. 117
cm, H. 42 cm. Verðtilb. Uppl. í síma 893
1343.

Til sölu glæsilegt Landhaus árg. ‘95
með fortjaldi, allt mjög vel með farið og
snyrtilegt. Nánari uppl. í s. 662 0700.

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

Nordic ljós fyrir vinnuvélar.
Lýstu upp með Nordic vinnuvélaljósum,
innbyggður dempari, þola mikinn hrist-
ing, hitna minna og lýsa betur. Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600. Skoðið
einnig úrvalið á velaborg.is

Til sölu 5 tonna BobCat veltagrafa árg.
‘04. Fast track, keyrð 270 vinnustundir.
Verð 4.3 milj. + vsk. Get einnig útvegað
nýja 8 tonna Belta gröfu með fleyglögn-
um hraðtengi, einnig skóflu og grjót-
klemmu á Dipper. Uppl. s. 899 3004.

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafrí-
ir. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá
Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414 8600,
Draupnisgötu1, 603 Akureyri, sími 464
8600.

Grásleppunetin komin.
Gott verð. Felld grásleppunet, silunga-
net. Beitusíld - beitusíld.

Viðgerðir á slöngubátum & göllum. 10
ára reynsla, vönduð vinna. Lífbjörgunar-
bátar, björgunarvesti & slöngubátar á
góðu verði. Tómas s. 660 7570
www.gummibatar.net

Óska eftir grásleppunetum. Skoða allt.
Uppl í síma 846 2122 og 426 7574.

Til 44” DC, kr. 70 þús. Einnig Warn 9000
spil og Miller 3 fasa rafsuða. S. 864
0984.

4 stk. dekk 285/75 16” á álf. á 20 þ. 4
stk. 14” á Primeru felgum á 10 þ. 4 stk.
13” á Lancer og Charade felgum á 8 þ.
4 stk. 15” á Opel Vectra felgum með
koppum á 8 þ. S. 896 8568.

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.

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.

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.

Opel, Opel, Opel, Opel. Kaupi bíla. S.
483 1919 & 845 2996 553-9900.

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

Jeppapartasala Þórðar, tangarhöfða 2,
S. 587-5058. Sérhæfum okkur með
varahluti í Japanska jeppa og Subaru.

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

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

Hedd 557 7551
Golf, Polo, Skoda Fabia, Neon, MMC,
Nissan, Subaru, Toyota 4 runner, Applos
ofl. Hedd, Skemmuvegi 16.

Á framljós í Avensis árg. ‘97- ‘01, Corollu
‘99, Golf ‘92- ‘01, Polo ‘99. Ný vara, gott
verð. Kaupi bíla. S. 864 0984.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91, Swift ‘90,
Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90, Primera
‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe Turbo
‘93. Kaupi bíla. S. 896 8568.

Benz og Musso
Erum að rífa Musso ‘98. M. Benz ‘80-
’98, 190E, 200C, 210, 220CD, 250D,
300TD, 300E 4matick ofl. S. 691 9610.

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

Tilbúnir stigar og hringstigar með harð-
viðar þrepum og handlista. Handriða-
efni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn,Dalbrekku 26, s.
564 1890

Tilbúnir stigar og hringstigar með harð-
viðar þrepum og handlista. Handriða-
efni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn, Dalbrekku 26, s.
564 1890

Páskalitir, nýir ilmir. Fallegar fermingar-
gjafir. Glæsilegt úrval. Opið mán.-fös.
10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilmur ehf
Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Okkar árlega rýmingarsala. 50-70% af-
sláttur af öllu í versluninni. Nú er tæki-
færið, ekta pelsar á hálfvirði og margt fl.
Sigurstjarnan, (bláu húsin) Fákafeni.
Opið frá 11-18 virka daga og 12-13
laugardaga. S. 588 4545. Vaxtalausar
léttgreiðslur

Comet háþrýstidælur
Comet háþrýstidælur, margar gerðir,
verð frá kr. 9.950. (Dæla á mynd,
26.390 kr). Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk. Sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600. Skoðið einnig úr-
valið á velaborg.is

Vorvörur til málunar í úrvali. Keramik-
gallery ehf. Dalvegur 16 b, Kóp. S. 544
5504.

Úrval af flottum englum á fermingar-
borðið til málunar. Keramikgallery. Dal-
vegur 16 b, 200 Kópavogur. S. 544
5504.

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

Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Hall-
dór S. 892 7285.

Gríðalega vandaðar viðarinnréttingar í
fataverslun til sölu, ásamt hillum, mát-
unarklefum, speglum og fl. Einnig gínur.
Uppl. í s. 899 8913.

Gott Tekk hjónarúm 150x200 og náttb.
m. skúffum áföst gaflinum. R.B spring-
dýnur. V. 30 þ. S. 566 6314 & 896 4227.

Íssk. 140 cm m/sér frysti á 10 þ., 120
cm. Eldavél á 5 þ. Barnakerra á 3 þ. Þrí-
hjól á 3 þ. Stórir alvöruvindhanar. Einnig
varahlutir í ýmsa bíla. S. 896 8568.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæðsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, S. 694 6161.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153. Frá kl 8-23.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur,
einnig píanóstillingar. Uppl. í s. 899
8894.

Tölvur

Sjónvarp

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir

Evrópu og Asíubíla, t.d. boddíhlutir,
ljós, kúplingar, stýrishlutir,

bremsuhlutir, handbremsubarkar,
vatnsdælur, öxulliðir 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

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Belgíska Kongóið 
Síðustu sýningar
Borgarleikhúsið

Vinnuvélanámskeið Iðn-
tæknistofnunnnar hefst
miðvikudaginn 9. mars

Réttindi á allar vinnuvélar
Iðntæknistofnun

Ódýrari gæðamálningu
Málningartilboð
Litaver

Veggfóður og skrautlista-
úrval
Litaver

Stigahúsateppi, gólfteppa-
tilboð
Teppabúðin Litaver

Plastparket frá 790 m2
Teppabúðin Litaver

Mjólkurhristingur, mjólk-
urhristingur, dásamlegur
mjólkurhristingur
Hamborgarbúllan

Legur í bíla 
Fálkinn

Rafmótarar – gítarmótara
Fálkinn

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

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

Verkfræði -arkitekta og- rafmagnsteikn-
ingar, byggingarstjórn. Uppl. í s. 824
7587 & 863 2520 eða ahlverk@sim-
net.is

www.rum.is frábær fermingartilboð,
Amerísk fermingarrúm frá 29.900 kr.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akur-
eyri, s. 551 5200 & 461 5300

Mikið úrval af gjafavöru. Opið frá 10-18
virka daga og 11-14 laugardaga. H-Gall-
erí Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Nýjar 6 tíma dvd
myndir á 2.990. Spólur 1990. 3 á 5.000.
Egg frá 990. Venus Freyjugötu 1 sími
552 2525. www.venus6.is. Sendum í
póskröfu um land allt.

Lítið verktakafyrirtæki óskar eftir sam-
starfi við laghentan duglegan aðila.
Miklir tekjumöguleikar. Uppl. í s. 898
9993.

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

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

Tek að mér regluleg þrif fyrir heimili, fyr-
irtæki, einnig flutningsþrif. Mikil reynsla,
reglusemi. Ásta 848 7367.

Tek að mér venjuleg heimilisþrif í
heimahúsum. Er vandvirk. Uppl. í s. 587
2084 & 690 2084.

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjá-
klippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræð-
ingur. S. 697 8588.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önn-
ur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafé-
laga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

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

Skattframtöl-Bókhald-Vsk.& launaupp-
gjör-Ársuppgjör. Ódýr og góð þjónusta.
Sími 692 6910.

Skattframtöl. Einstaklingar og smærri
fyrirtæki. Ráðþing s. 562 1260 og 663
7833.

Skattframtal 2005. Einfalt framtal kr.
2.700. Framtalsþjónusta HR sími 663
4141.

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

Málari óskar eftir verkefnum. Uppl. í
síma 892 9496.

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

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í 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.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

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

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Alm. viðhald húsa, málun, múrun, flísa
& parketlagnir, trésmíði ofl. Föst tilboð
eða tímavinna. s. 616 1569

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.

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.

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður
898-0690, til kl. 23 alla daga.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Er vírus í tölvunni eða er hún biluð?
Mæti á staðinn. Þekking og reynsla í 20
ár. S. 696 3436. www.togg.biz

Er húðin þurr?
Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

Flottar neglur.
Gott verð. Opið 10-18. Tímapantanir í S.
511 1552. Hágreiðslust. Supernova.

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

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tar-
rot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Spásíminn 902-5055. Tarot - spilaspá Er
við frá 18 - 23

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

Miðlun að handan, fáðu svör við spurn-
ingum morgundagsins. Tarot, miðlun
og fyrirbænir. Opið frá alla daga til
24:00. Laufey spámiðill. 908 6330.

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

TILBOÐ ! Automatisk sturtublöndunar-
tæki með uppsetningu, verð 18,350 kr.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is

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

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891
8902, Ásta.

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

Fit - Pilates
Námskeiðin vinsælu með stóru Fit-Bolt-
unum. Alhliða styrktaræfingar sem
þjálfa djúpvöðva líkamans og gefa lang-
ar fallegar línur og flatan kvið. Uppl. í s.
896 2300 og á www.einka.is

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

Feng Shui.
Ráðgjöf, einkahugræktarþjálfun, fyrir-
tækjaráðgjöf. Nánari uppl. á
www.fengshui.is eða í s. 698 7695,
jkt@centrum.is

Hagnýtt MCSA nám. Server 2003 áfangi
hefst 14. mars. Alls 92 st. á aðeins
79.900. Rafiðnaðarskólinn www.raf.is

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 12-18:30 og laugardaga 11-15.
www.sofalist.is Síðumúli 20 2. hæð s.
553 0444.

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu sem nýr 8 ára vel með farinn 3ja
sæta sófi. Selst á kr. 20 þús. S. 663
5618.

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

Snyrting

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

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Fjármál

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

- Bókhald/Ársreikningar
- Skattframtöl fyrir lögaðila

/einstaklinga - Stofnun félaga
- Vsk.uppgjör - Launaútreikning ofl.

Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3,
270 Mosfellsbæ,
sími 566 5050.

GSM 894 5050, 894 5055.

Bókhald

Garðyrkja

Hreingerningar

Fyrirtæki

Verslun

Til bygginga



Borðstofuborð og 6 stólar til sölu. Svart-
bæsaður askur. Verð 35 þús. Uppl. í s.
867 9413.

Til sölu ljósdrappað sófasett 3+1+1.
Selst ódýrt vegna fluttninga. Uppl. í
síma 891 6400.

Gullfallegur stofuskápur úr kirsuberja-
við, stór og mikil hirsla til sölu vegna
breytinga. Borðstofuborð úr marmara
svart með hvítu og gráu, einstakt,
sporuskjulagað 200x100 ca. Verðtilboð.
Sími. 695 4122.

Til sölu vönduð borðstofuhúsgögn úr
hnotu. Stækkanlegt borð m. 8 stólum
og skáp. S. 554 3849.

Hillusamstæða, borðstofuborð og stól-
ar til sölu. Uppl. í s. 847 0388.

Fínir, gamlir og nýir handunnir dúkar á
15-40% afslætti í mars. Amma Ruth,
Skipasundi 82, 104 Reykjavík, s.552
6255 Opið virka daga 14-18
www.ammaruth.is

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Puppia hundaúlpur, líka í stórum
stærðum. Dýrabær Hlíðasmára 9 Kóp.
op.má-fös. 13-18 lau. 11-15 s.553-
3062. má-fös 13-18, laugard 11-15.

30% Vetrarafsláttur !
Allar gæludýravörur með 30% afsl. Full
búð af nýjum vörum. Opið alla daga.
Tokyo, Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Hestaklippur
Hestamenn, nú er rétti tíminn til að
raka undan faxi. Eigum hágæða LISTER
rafmagnsklippur með hleðslurafhlöðu
og 220 voltra. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími. 464 860

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigu-
listinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

Sumarhús á Spáni. Höfum úrval af góð-
um íbúðum til leigu/sölu á Alicante
svæðinu. Uppl. ís. 567 1596/694 7196/
e.mail.gumsig@terra.es

Danmörk/Árósar
Hús til leigu í Árósum, Danmörku, 145
fm, leigist frá 01/07’05-31/01’06. Leiga
7 þús. dkr. husiaarhus@hotmail.com S.
0045-87440498

Herbergi á svæði 109 til leigu, fullbúið
húsgögnum. Allur búnaður í eldhúsi,
þvottavél, Stöð 2 og Sýn. Uppl. í síma
698 3211.

Herbergi til leigu í vesturbæ Kóp., að-
gangur að klósetti, eldhúsi ofl. Verð 20
þús. Uppl. í síma 821 2723.

Íbúð frá 6. apríl-30. júní. Falleg 100 fm
hæð á Sólvallagötu. Leigist með hús-
gögnum. S. 698 7807.

Tvær ungar og einstæðar mæður óska
eftir 3-4 herb. íbúð á svæði 112, annað
kemur til greina. Skilvísum greiðslum
heitið, verður að vera uppgefin leiga.
Greiðslugeta 80.000 á mán. Getum
borgað 1 mánuð fyrirfr. Frekari uppl. s.
692 3573.

Vantar strax góða 3ja eða litla 4ra herb.
íb í Rvk. Langtíma leiga. Uppl. í s. 866
6341.

3ja-5 herbergja íbúð/hús óskast til
leigu á höfðuborgarsvæðinu. Reyklaus
og öruggar greiðslur. Uppl. í síma 861
2295

Til leigu gott 137 fm full innréttað skrif-
stofuhúsnæði í lyftuhúsi við Skipholt.
Móttaka, 5-6 herbergi, lítil kaffistofa,
næg bílastæði. Guðlaugur s. 896 0747.

Atvinnueign.is
Þarftu að leigja eða taka á leigu at-
vinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigu-
lista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is s:568-6600

Atvinnuhúsnæði til leigu. Við sund: 20
fm skrifstofa og 45 fm vinnustofa á 2.
hæð. Einnig 87 fm verslunar/þjónustu-
húsn á 1. hæð Hólmaslóð: 36, 74 og
125 fm skrifstofur á 2. hæð. Sími. 894
1022 og 553 9820 leiguval.is

Vantar bílskúr eða lítið atvinnhúsnæði á
leigu, helst á svæði 104 eða í nágrenni.
Uppl. í s. 894 9222.

Búslóðageymsla!
Búslóðir og allt sem þú þarft að geyma
í geymslu. Geymir ehf, S. 893 6507 &
892 4273.

Kaminur og eldstæði frá
NIBE - Svíþjóð.

Glæsilegar kamínur. Handöl & Contura.
Sjá www.kaminur.com. Verð frá 175
þús. Tökum við pöntunum til afgr. í apr-
íl. Fyrirsp. kamina@internet.is & 694
6606 eftir kl. 18.

Vegna aukinna verkefna
Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Áhugasamir hafi
samband við Önnu Sigurðardóttir hjá
Kynningu ehf. í síma 586 9000 eða í
gsm 822-1412. Einnig má senda um-
sóknir á anna@kynning.is.

Viltu vinna 4 tíma á
kvöldin og þéna

ca 5-12 þús. per kvöld?
Rótgróið markaðsfyrirtæki leitar eftir
starfsfólki 2-5 kvöld vikunnar allt árið
um kring. Heppilegur aldur 20 ára og
eldri, jafnvel miklu eldri. Engin reynsla
áskilin. Verkefnin eru auðveld í sölu og
tekjumöguleikar góðir. Unnið er frá
skrifstofu okkar sem staðsett er í
Reykjavík og upplýsingar veittar í síma
699 0005 eftir kl.15 daglega.

RIZZO Pizzeria óskar eftir dugmiklu
starfsfólki, nánari upplýs. á staðnum
Hraunbæ 121.

Aktu Taktu.
Okkur vantar gott fólk !

Vilt þú vera hluti af öflugri liðsheild,
vinna með góðu fólki í vaxandi fyrir-
tæki? Við gerum miklar kröfur til starfs-
manna okkar og leggjum okkur jafn-
framt fram um að verðlauna þá sem
standa sig vel. Við leitum að fólki sem
er 18 ára og eldra og getur unnið reglu-
bundnar skiptivaktir. Erum einnig að
leita að fólki í hlutastarf. Umsóknareyði-
blöð inn á aktutaktu.is Upplýsingar eru
veittar alla daga 9-15 í síma 892-0274
(Herwig)

Eikaborgarar óska eftir stelpu tvö kvöld
í viku uppl. í síma 6979988

Starfsfólk óskast
Starsfólk óskast til framtíðarstarfa í Bak-
arí. Uppl. gefur Guðný í s. 551 3524,
Sandholt.

Pylsuvagninn
í Laugardalnum

Okkur vantar gott starfsfólk til vakta-
vinnu strax. Þarf að vera stundvíst,
heilsuhraust, snyrtilegt og kunna að
brosa. 18 ára og eldri. Uppl. í s. 588
5445 eða 864 9862.

Vantar mann með minni vélaréttindi og
meirapróf til starfa strax. Upplýsingar á
staðnum að Stórhöfða 35 hjá Hreinsi-
tækni ehf.

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir vönu
starfsfólki til ræstingastarfa víðsvegar á
höfuðborgarsvæðinu. Nánari upplýs-
ingar gefur Margrét í síma 587 3111,
virka daga milli kl. 13 og 16.

Óskum eftir að ráða vana bónara.
Uppl. á Bónstöð Jobba, Skeifunni 17
eða í síma 568 0230.

Óska eftir duglegum samstarfsaðila
sem gerir miklar tekjukröfur. www.ubif-
ree.ws

Vantar röskan starfskraft í þrif. Vinnutími
frá kl. 14 - 19 virka daga. Einnig vantar
starfskraft í afleysingar. Ekki yngri en 20
ára. Meðmæli óskast. Umsóknir sendist
á póstfangið gummumur@mi.is. Öllum
verður svarað.

Hagkaup Skeifan
Óskar eftir góðum einstaklingi til að sjá
um kaffistofuna og elda léttan hádegis-
mat fyrir starfsmenn okkar. Vinnutími er
kl 8:30-17. Umsóknum skal skilað í
verslun, en einnig er hægt að sækja um
í gegnum www.hagkaup.is

Esso Mosfellsbær Okkur vantar duglegt
og þjónustulipurt starfsfólk til framtíð-
arstarfa í Mosfellsbæ. Starfið felst í af-
greiðslu inni, á öllum þeim vörum sem
seldar eru á þjónustustöðvunum okkar.
Ef þú vilt starfa með okkur í góðum hóp
þá viljum við fá þig í lið með okkur.
Umsóknir eru á esso.is. Nánari upplýs-
ingar hjá Þorbjörgu í síma. 560-3300
milli kl 10-15 alla virka daga.

Czy chcesz oszczedzic na rozmowach
telefoni cznych do polski od 50-80%
taniej? Iczy chcesz miec placone za to
ze dzwoni sz? Dzwon teraz! Informacje
pod tel. Monika 868-3495 Þóra 822-
6300.

Óskum eftir vönum starfsmanni til
starfa við fisk- og kjötdeild okkar. Einnig
vantar starfsfólk til hlutastarfa um kvöld
og helgar. Umsóknareyðublöð og nán-
ari uppl. veitir verslunarstjóri. Melabúð-
in Þín Verslun, Hagamel 39, s. 551
0224.

Starfsmann Vantar!!
Starfsmann vantar til framtíðarstarfa við
afgreiðslu í ísbúð, söluturn og mynd-
bandaleigu. Lágmarksaldur 18 ár, hærri
aldur skaðar ekki. Ath. reyklaus vinnu-
staður. Vinnutími frá kl. 10:00 til 18:00.
Umsóknareyðublöð á staðnum. Ríkið
Snorrabraut 56.

Starfskraft vantar á bílaþvottastöð. Ekki
yngri en 18 ára. Uppl. í s. 898 7600.

27 ára rafeindaverk/tölvutæknifræðing-
ur með 5 ára reynsla vantar vinnu.
Meðmæli 6903334

Kona óskar eftir vinnu, er vön mat-
reiðslukona. Ýmislegt annað kemur til
greina. Má gjarnan vera úti á landi. Hef
góð meðmæli. Svör sendist á Frétta-
blaðið merkt “ábyggileg”.

Einföld heimaviðskipti
Engin sala, 100 % sjálfvirkt.
www.website.ws/kassinn

Einkamál

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Matráður
Starf matráðs við leikskóla á

Ártúnsholti er laust til umsóknar.
Viðkomandi þarf að vera ljúfur í
lund, vel skipulagður og vera fær
um að elda einfaldan og hollan

mat við hæfi barna.
Um að ræða 75 til 100% starf

og er ráðningartími eftir
samkomulagi. Reglusemi er áskil-

inn.
Nánari uppl. í s. 557 7071

& 899 2056. Leikskólastjóri.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Dýrahald

Fatnaður

Antík
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Vantar þig vinnu ?
Við hjá Pósthúsinu erum að leita að harðdug-
legu fólki til að dreifa Fréttablaðinu og DV.

Hvort sem þú ert morgunhani eða nátthrafn höf-
um við starf til að bjóða þér.

Prófaðu að hringja í okkur og fá frekari upplýs-
ingar því það er aldrei að vita nema þú finnir

eitthvað við þitt hæfi.

Góð laun í boði fyrir duglegt fólk. 

Þú nærð í okkur í síma 585-8330 alla daga 
vikunnar milli 7.00 og 17.30. 

Okkur á pósthúsinu vantar fólk til þess að bera út
um virka daga annars vegar og helgar hins vegar í
eftirtalin póstnúmer:

101
103
104
105
107
108
200
230

Upplýsingar í síma 585 8330

ÞRIÐJUDAGUR

FIMMTUDAGUR

FÖSTUDAGUR

- um ýmislegt o.fl. á hverjum degi -



Hvar ætlar þú að auglýsa? 
Á sunnudögum fylgja sérblöð bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sem fjalla um atvinnumál og eru atvinnuauglýsingar helsta efni þeirra. Bæði blöðin eru svokölluð innblöð, þ.e.
þau eru í miðju aðalblaðanna þannig að lesendur þeirra rekast á atvinnublöðin og ákveða þá hvort þeir skoða þau eða ekki.

En hverjir fá blöðin?
Við leituðum svara í fjölmiðla- og neyslukönnunum Gallups. Fjölmiðlakannanir Gallups eru gerðar í samvinnu við alla stærstu miðla landsins, Samtök auglýsenda og Samtök
íslenskra auglýsingastofa, og eru viðurkenndar af þeim sem eina rétta aðferðin til að bera saman fjölmiðlanotkun landsmanna. Kannanirnar eru kynntar á heimasíðu Gallups sem
niðurstöður en ekki túlkun.

Ertu að leita að góðum starfsmanni?

Tvær spurningar:
Hversu sennilegt er að fólk í atvinnuleit lesi ekki
atvinnuauglýsingarnar í Fréttablaðinu (95% þeirra fá blaðið)?

Er ekki kominn tími til að laga birtingar á atvinnuauglýsingum að
nýjum veruleika á blaðamarkaði eins og öll stærstu fyrirtækin í landinu
hafa gert með sínar venjubundnu auglýsingar?

1) 95% heimila í Reykjavík og í nágrenni fá Fréttablaðið heim til
sín á morgnana, sem þýðir að 95% þeirra sem eru í atvinnuleit
fá atvinnublað Fréttablaðsins heim til sín á sunnudögum.

2) 48% heimila á sama svæði eru með áskrift að
Morgunblaðinu, sem þýðir að 52% þeirra sem eru á aldrinum
12-80 ára í atvinnuleit þurfa að fara út í búð og ná sér í
Moggann ef þeir vilja skoða atvinnublaðið sem honum fylgir.

3) 72% Íslendinga á aldrinum 20-40 ára búa á heimilum sem
EKKI eru með áskrift að Morgunblaðinu, sem þýðir að 72%
landsmanna á aldrinum 20-40 ára sem eru í atvinnuleit ára
þurfa að fara út í búð ef þeir vilja skoða atvinnublað
Morgunblaðsins á sunnudögum.

4) Ungt fólk er í langflestum tilfellum markhópur
atvinnuauglýsinga og svona les það sunnudagsblöðin,
samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallups í október síðastliðnum:

65% Íslendinga á aldrinum 20-40 ára fletta ekki

sunnudagsblaði Morgunblaðsins né heldur 72%

kvenna undir 35 ára aldri, sem getur varla hljómað

vel fyrir fyrirtæki í leit að góðum starfsmönnum.



Óvenjulegur
kvöldverður
Ég sit hérna í sófanum mínum í
Köben og ætla að reyna að skrifa
fyrsta pistilinn minn hérna á bak-
síðuna. Ég er oft búinn að byrja
en er aldrei ánægður og finnst
ekkert nógu merkilegt til þess að
fanga athygli lesenda. Svo ákvað
ég bara að segja frá óvenjulegri
hugmynd sem ég fékk. 

Eitt kvöldið í vinnunni fékk
ég óvenjumörg sms-skilaboð og
fór að velta fyrir mér að sms og
tölvupóstur hafa gert það að
verkum að fólk fjarlægist og
venst á að hafa samskipti á
mjög ópersónulegan máta í stað
þess að hittast og spjalla. 

Ég er öfgamaður og ákvað að
gera tilraun sem var fólgin í því
að bjóða algjörlega ókunnugu
fólki heim til mín í mat og at-
huga hvort fólk myndi þora,
hvernig viðbrögð ég fengi og
hvort fólk mundi þora. Sama
kvöld bauð ég manni og konu
sem horfðu undrandi á mig,
sögðu svo já og fannst þetta
greinilega mjög óvenjulegt
heimboð, sögðu að svona lagað
gerðist bara í New York og væri
ákaflega ódanskt. Næsta kvöld
bauð ég svo manni sem þáði
boðið undrandi og frekar skept-
ískur. Svo bætti ég við tveimur
vinum frá Íslandi og kærust-
unni.

Kvöldið eftir eldaði ég pasta
og opnaði nokkrar flöskur af
rauðvíni og bjóst allt eins við
því að fólkið myndi ekki mæta.
Það er skemmst frá því að segja
að síðustu gestir fóru um hálf
fjögur um nóttina eftir alveg
einstaklega skemmtilegt kvöld.
Til gamans þá var konan 
grafískur hönnuður og strák-
arnir annars vegar plötuútgef-
andi og hins vegar kennara-
nemi.

Það sem ég fékk út úr þessu
var að brjóta aðeins upp
mynstrið sem við festumst oft í,
ég eignaðist þrjá nýja vini sem
hafa verið í sambandi og boðið
okkur í afmælisveislur og
fleira, en síðast en ekki síst þá
uppgötvaði ég að fólk er ekki
hrætt við að tengjast á miklu
nánari máta en ég hélt. Þegar
þessir nýju vinir mínir fóru
heim voru lokaorðin þau að
þetta hefði verið frábær gjörn-
ingur og að þau skyldu að bjóða
einhverjum ókunnugum í mat
fljótlega, þessu konsepti var
gefið nafnið „strange dinner“ og
ég skora á þá sem þetta lesa að
prufa.

Kveðja, Frikki

Plastparket m/ viðaráferð, margar gerðir.
Verðdæmi:
Merbau 8mm kr. 1.090.- m2

FLÍSAR 
og efni til flísalagna

Sturtuklefar í miklu úrvali.

15% afsl. til páska.
NORDSJÖ málning 

fyrir vandláta.

FLÍSAR 
og efni til flísalagna

Tilboð:
Filtteppi kr. 295.- m2

Sisalteppi kr. 2.490.- m2

Tilboð:

Sturtuklefar

Plastparket

NORDSJÖ

ÞRÓUN ÍBÚÐAVERÐS 2003–2004

Heimild Fasteignamat ríkisisins.
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SPURNING 
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

Á að leyfa 
hundahald
í fjöleignar-
húsum?

Fasteignavefur Vísis
Reiknivélar lána

Á fasteignavef Vísis hafa í samstarfi við KB banka verið settar upp reiknivélar lána
sem eru mjög einfaldar í notkun og gefa skýrar niðurstöður. Annars vegar er um
að ræða reiknivél fasteignalána þar sem
hægt er að sjá allan lántökukostnað,
greiðslubyrði og samantekt heildarkostnað-
ar. Hins vegar reiknivél endurfjármögnunar
þar sem núverandi lán fasteignar er með
skýrum hætti borið saman við nýtt lán hjá
KB banka.

Eignaleit hjá ákveðnum fasteignasala

Nú er hægt að leita að fasteignum hjá völd-
um fasteignasala á fasteignavef Vísis. Leitar-
niðurstöður einskorðast þá við eignir sem
viðkomandi fasteignasali er með á skrá hjá
Vísi. Fasteignasalarnir sjálfir nota slíka leit
mikið en einnig getur gagnast einstaklingum
vel að geta greint niðurstöður leitar með
þessum hætti.

-1,78,8 12,1
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Nýr samstarfssamningur Sæ-
plasts og Háskólans á Akureyri er
sagður stórt skref í samstarfi 
fyrirtækja og rannsóknaraðila á
Norðurlandi. Skrifað var undir
samninginn fyrir helgi, en hann
felur í sér að Sæplast hf. og Há-
skólinn á Akureyri vinni saman að
rannsóknum á þeim sviðum sem
tengjast lausnum frá Sæplasti. Að
auki felur hann í sér að leitað
verður nýrra lausna sem tengjast
geymslu- og flutningatækni í mat-
vælaiðnaði.
„Sæplast leitar einnig til fræði-
manna innan háskólans vegna
vissra verkefna sem Háskólinn á
Akureyri er ekki nauðsynlega 
aðili að,“ segir í tilkynningu á vef
Sæplasts.

Geir A. Gunnlaugsson, for-
stjóri Sæplasts hf. og Þorsteinn
Gunnarsson, rektor Háskólans á
Akureyri, skrifuðu undir samn-
inginn í verksmiðju Sæplasts á
Dalvík.

Fram kemur að Sæplast veiti
áfram styrki til ákveðinna verk-
efna sem tengjast framhaldsnámi
á háskólastigi við Háskólann á Ak-
ureyri og unnin eru fyrir fyrir-
tækið. „Í slíkum tilfellum er um
að ræða meistaraprófsverkefni
nemenda við háskólann. Einnig
verða í boði styttri BS-verkefni og
koma leiðbeinendur í verkefnum
frá Háskólanum á Akureyri eða
Sæplasti hf. Hugmyndir og tillög-
ur að verkefnum koma bæði frá
nemendum og leiðbeinendum HA,

sem og frá starfsmönnum
Sæplasts.“ Samningurinn er sagð-
ur til kominn í beinu framhaldi af

stofnun Tækniseturs Sæplasts hf.
sem staðsett er í verksmiðju fyr-
irtækisins á Dalvík. ■

Samstarf um rannsóknir í matvælaiðnaði

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI Fyrirtækið Sæplast á Dalvík og Háskólinn á Akureyri skrifuðu
nýlega undir samning um samstarf á sviði rannsókna. Sæplast heldur engu að síður
áfram að styrkja einstök verkefni í framhaldsnámi á háskólastigi við skólann.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

4 5 6 7 8 9   10
Miðvikudagur

MARS

■ ■ LEIKIR
� 21.30 Fjölnir og HK/Víkingur
mætast í Egilshöll á Reykjavíkurmóti
kvenna í fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 15.45 Helgarsportið á Rúv.

� 16.10 Ensku mörkin á Rúv. 

� 17.30 Þrumuskot ensku mörkin á
Skjá Einum.

� 22.40 Enski boltinn Manchester
City – Bolton á Skjá Einum.

� 23.30 Ensku mörkin á Rúv.

HANDBOLTI Tillagan sem kynnt
verður á ársþinginu á laugardag
kemur frá nefnd sem var skipuð í
framhaldi af formannafundi sem
haldinn var þann 12. febrúar sl.
Felur hún í sér miklar breytingar,
þar sem sú stærsta er líklega sú
að úrslitakeppnin góða, sem skor-
ið hefur úr um íslandsmeistara
mörg undanfarin ár, er úr sög-
unni. Þess í stað verður tekin upp
einföld deildarkeppni þar sem það
lið sem fær flest stig mun standa
uppi sem Íslandsmeistari. Er
þetta samskonar fyrirkomulag 
og er við lýði í mörgum stærstu
deildum Evrópu, t.d. þýsku og
spænsku úrvalsdeildinni.

Fari því svo að tillagan verði
samþykkt munu öll fjórtán lið
landsins koma saman í einni deild
á næsta ári þar sem keppt verður
tvöföld umferð, heima og að 
heiman.

Að sögn Einars Þorvarðar-
sonar, fram-
k v æ m d a -
stjóra HSÍ,
stóð samband-
ið nýlega fyrir
skoðanakönn-
un fyrir þjálf-
ara og for-
s v a r s m e n n
handboltafé-
laga þar sem
niðurstöður
sýndu að vilji

er innan hreyfingarinnar að setja
Íslandsmótið í efstu deild karla í
tvær deildir. Að sögn Einars mun
það ekki geta gerst fyrr en á
næsta ári en fyrirhugað sé að sex
lið verði felld að loknu mótinu á
næsta ári, gangi tillagan í gegn.

Það sé hins vegar ekki fyrr en á
Ársþinginu að ári sem að sú til-
laga verður tekin fyrir.

„Hugmyndin er þá að tímabilið
2006-2007 verði leikið í tveimur
deildum þar sem átta lið skipi
efstu deild. Þá verði leiknar þrjár
umferðir þar sem innbyrðis
viðureignir liða í fyrstu tveimur
umferðunum ráði til um hvar
viðureign liðanna í þriðju umferð
fer fram. Þannig þurfa liðin að
hugsa um úrslit allt mótið og
markatalan er farin að skipta máli
frá fyrsta leik,“ segir Einar.

Áætlað er að deildarkeppninni
sjálfri með slíku fyrirkomulagi
verði lokið um miðjan apríl. Í til-
lögunni er enn fremur að finna
hugmyndir um svokallaðan Deild-
arbikar sem færi fram strax að
loknu íslandsmóti og tæki 2-3 
vikur. Í honum hefðu fjögur efstu
lið deildarinnar þátttökurétt,
Íslandsmeistari myndi spila við
liðið sem hafnar í 4. sæti, og liðin
í 2. og 3. sæti myndu keppa
innbyrðis. Þau lið sem fyrr vinna
tvo leiki í undanúrslitum komast í
úrslit þar sem liðið sem fyrr
vinnur þrjá leiki mun standa uppi
sem sigurvegari. Segir Einar að
með deildarbikarnum sé komið
mót sem svipi mjög til úrslita-
keppninnar og þeirrar stemningu
sem jafnan fylgir henni.

Íslandsmeistari öðlast að sjálf-
sögðu rétt í Meistarakeppni 
Evrópu.  Sigurvegarinn í deildar-
bikarnum öðlast þátttökurétt í
EHF-keppninni og liðið í 2. sæti
deildarinnar tekur þátt í Áskor-
endakeppninni. Þá verður óbreytt
fyrirkomulag á bikarkeppninni
þar sem sigurvegari öðlast þátt-

tökurétt í Evrópukeppni Bikar-
hafa.

Einar segir að tillögurnar hafi
þegar verið kynntar fyrir for-
svarsmönnum félaga landsins og
að flestir þeirra hafi tekið mjög
vel í breytingarnar. Og ef tekið er

mið af þeim miklu gagnrýnisrödd-
um um núverandi deildarfyrir-
komulag verði að teljast yfir-
gnæfandi líkur á að breytingar-
tillagan nýja verði samþykkt á
ársþinginu.

vignir@frettabladid.is

Gjörbreytt íslandsmót
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> Við gleðjumst yfir því ...

... að Michael Schumacher hefur
ekki jafn mikla yfirburði í formúlu

1 kappakstrinum nú eins og
í fyrra, ef eitthvað er að

marka frammistöðu hans
í fyrsta móti ársins. Það
þýðir að tímabilið í ár
verður eitthvað annað
að horfa á en í fyrra.

sport@frettabladid.is

> Við hrósum ...

... HSÍ fyrir að mynda sjálfir nefnd sem nú
hefur lagt fram tillögu sem mun stokka upp
íslandsmótið í handknattleik. Þjálfarar og
forsvarsmenn handknattleiksfélaga hafa
sífellt verið að kvarta undan
núverandi keppnisfyrir-
komulagi en aldrei fundið þörf
fyrir því að koma sjálfir með
nýjar hug-myndir. Það er
happ þeirra sömu að
hafa á bak-við sig
forystu sem nennir að
vinna skítverkin fyrir þá.

Aðal frétt vikunnar
Troðsla Baldvins Þorsteinssonar

Það ráku margir upp stór augu þegar
Baldvin Þorsteinsson, leikmaður Vals í
handbolta, tók upp á því að troða bolt-
anum ofan í körfu á vegg Hlíðarenda
þegar hann var í hraðaupphlaupi gegn
KA í síðustu viku. Annað eins hefur ekki
sést í handboltaleik á Íslandi í ár og
aldir.

Knattspyrnukonan Margrét Lára
Viðarsdóttir hefur heldur betur verið
óstöðvandi með liði sínu Val í
Reykjavíkurmótinu í knattspyrnu. Hún
hefur skorað sextán mörk í þremur
leikjum liðsins og óhætt að segja að
þessi efnilega stúlka byrji vel með Val
en hún gekk til liðs við félagið í vetur
eftir að hafa alið sinn feril hjá ÍBV.
Margrét Lára byrjaði á því að skora
fimm mörk gegn Fylki, skoraði síðan sjö
mörk gegn Fjölni og endaði á því að
skora fjögur mörk í úrslitaleiknum gegn
KR á laugardaginn.

Mörkin skipta ekki máli
Fréttablaðið hringdi í Margéti Láru til
forvitnast um þetta markaregn. Hún
vildi fyrst ekkert kannast við að vera
búin að skora sextán mörk, taldi mörkin
frekar vera fjórtán eða fimmtán en eftir

að blaðamaður hafði útskýrt fyrir henni
að skýrslur KSÍ lygju aldrei viðurkenndi
hún að mörkin væru nokkuð mörg.
„Ég tel reyndar aldrei mörkin hjá mér
og það skiptir mig engu máli hvað ég
skora mörg mörk. Það er að vísu
rosalega gaman að skora mörk, ég væri
að plata ef ég segði það ekki, en mestu
máli skiptir að við vinnum leikina. Við
höfum unnið þessa leiki í
Reykjavíkurmótinu stórt og það er
kannski ekkert óeðlilegt við það að
framherji eins og ég sé með þriðjung
markanna. Síðan er ég með frábæra
samherja sem eru duglegir við að
leggja upp færi fyrir mig,“ sagði Margrét
Lára sem líkar vistin í Val vel. „Þetta er
frábært lið, með mjög góðan þjálfara
og ég sé svo sannarlega ekki eftir því
að hafa skipt.“ Aðspurð um markmið
næsta tímabils sagði Margrét Lára að

markmiðið
væri að vinna
alla leiki –
mörkin
kæmu síðan
af sjálfu sér.

Með sextán mörk í þremur leikjum

Intersportdeildin í körfubolta:

Helgi Jónas breytir
miklu fyrir Grindavík
KÖRFUBOLTI Vegna meiðsla hefur
Helgi Jónas Guðfinnsson aðeins
spilað fimm leiki með Grindavík í
Intersportdeildinni í körfubolta í
vetur en þegar þessi 29 ára bak-
vörður er í leikmannahópi liðsins
má finna mikil batamerki á leik
liðsins.

Gengi Grindavíkur í vetur 
hefur verið ein samfelld hrak-
fallasaga og eftir að hafa unnið 35
af 44 leikjum og verið í tveimur
efstu sætunum síðustu tvö tímabil
er Grindavíkurliðið enn að berjast
fyrir sæti inn í úrslitakeppnina í
ár og hefur tapað einum leik fleiri
en liðið hefur unnið.

Það skiptir því miklu máli að
reynslumikill leikmaður eins og
Helgi Jónas geti hjálpað til að
rétta af skútuna því allir eru sam-
mála um að Grindvíkingar hafi
yfir góðum mannskap að ráða,
mannskap sem gæti komist langt
smelli liðið saman. Tölfræðin er

líka sterk þegar kemur að mikil-
vægi Helga Jónasar. 

Grindavík hefur þannig unnið
4 af 5 leikjum sem Helgi Jónas
hefur verið með í, þar á meðal þá
tvo síðustu gegn ÍR og KFÍ, en
hefur aðeins unnið 6 af hinum 16
leikjum liðsins án hans. Það má
sjá mun á mörgum tölfræði-
þáttum í þeim leikjum sem Helgi
Jónas hefur tekið þátt í, töpuðu
boltarnir eru þannig mun færri,
liðið skorar meira, fær færri stig
á sig og frákastar betur líkt og
sést vel í töflunni sem fylgir. 

Það má heldur ekki gleyma því
að Helgi og Páll Axel Vilbergsson
ná vel saman og Páll fær mun
betri skot með Helga sér við hlið
eins og sést á því að Páll skorar
fleiri þriggja stiga körfur og 
hittir 13,5% betur fyrir utan
þriggja stiga línuna en þegar
Helgi Jónas er ekki með.

ooj@frettabladid.is

HELGI JÓNAS MIKILVÆGUR Helgi Jónas
Guðfinnsson hefur dýrmætt hlutverki í liði
Grindvíkinga.

Þórður Birgisson:

Æfir með
Strömsgodset
FÓTBOLTI Siglfirski framherjinn
Þórður Birgisson, sem skoraði
þrettán mörk með KS í 2. deildinni
á síðasta tímabili, dvelur þessa
dagana hjá norska 1. deildarliðinu
Strömsgodset en hann mun æfa
með liðinu fram að næstu helgi.
Það var Marko Tanasic, þjálfari
KS, sem hafði milligöngu með

N o r e g s f e r ð
Þórðar en
hann lék á sín-
um tíma með
Strömsgodset.

Þ ó r ð u r
spilaði æf-
ingaleik með
Strömsgodset
á laugardag-
inn en tókst
ekki að skora

á þeim þrjátíu mínútum sem hann
spilaði. Ståle Brandsrud, aðstoð-
arþjálfari liðsins var ekki heillað-
ur af Þórði og sagði í samtali við
staðarblaðið Drammens Tidende
að Þórður hefði verið alltof villtur
og hlaupið út um allt, nokkuð sem
væri ekki gott fyrir framherja. ■

ÞÓRÐUR BIRGISSON

Björgvin Björgvinsson:

Varð fimmti í
Slóveníu í gær
SKÍÐI Skíðakappinn Björgvin
Björgvinsson frá Dalvík hafnaði í
fimmta sæti á alþjóðlegu FIS-
mótinu í Slóveníu í gær. Björgvin,
sem var 22. í rásröðinni, var þrett-
ándi eftir fyrri umferð en var með
besta tímann í seinni ferðinni,
rúmlega sekúndu betri en næsti
maður, og reif sig upp í fimmta
sætið.

Kristján Uni Óskarsson frá
Ólafsfirði var með tíunda besta
tímann eftir fyrri ferð en náði
ekki að klára þá seinni. Sindri Már
Pálsson úr Breiðabliki og Dalvík-
ingurinn Kristinn Ingi Valsson
náðu ekki að klára fyrri ferðina í
Slóveníu í gær. ■

Tillaga um breytt keppnisfyrirkomulag á Íslandsmótinu í handbolta liggur fyrir og verður hún kynnt á
ársþingi HSÍ sem fram fer næsta laugardag. Yfirgnæfandi líkur eru á að tillagan verði samþykkt.

EINAR
ÞORVARÐARSON

NÝTT MÓT Nýtt fyrirkomulag
felur í sér að allir leikir vetrarins
skipta jafn miklu máli.
Áhorfendur fá því meira fyrir
sinn snúð og meiri ástæða fyrir
því að mæta á hefðbundna
deildarleiki.

Faxaflóamót kvenna:

ÍBV gaf leik-
inn gegn ÍA
FÓTBOLTI Ekkert varð af leik ÍA og
ÍBV í Faxaflóamóti kvenna í
knattspyrnu sem fram átti að fara
í gær þar sem síðarnefnda liðið
náði ekki í lið. Að sögn Sigurlás
Þorleifssonar, þjálfara ÍBV, er lið-
ið að kljást við mikla manneklu
þessa dagana og því hafi þessi

ákvörðun verið
tekin. Það aftraði
liðinu þó ekki frá
því að leggja FH-
stúlkur af velli
kvöldið áður í
sama móti, þar
sem Hólmfríður

Magnúsdóttir og Olga Færseth
skoruðu mörkin. 

„Það voru margar tæpar fyrir
þann leik en svo er ekkert spenn-
andi að spila á mölinni á Akranesi.
Sá völlur þykir ekki viðunandi
fyrir karlana og það sama ætti 
að gilda fyrir konurnar,“ sagði
Sigurlás í samtali við Fréttablaðið
í gær.
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LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin
EVERTON–BLACKBURN 0–1
0–1 John Stead (71.).
WEST BROM–BIRMINGHAM 2–0
1–0 Neil Clement (53.), 2–0 Kevin Campbell
(64.).

STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA
CHELSEA 28 22 5 1 53–9 71
MAN. UTD. 29 18 9 2 47–17 63
ARSENAL 29 18 7 4 67–32 61
EVERTON 29 15 6 8 34–30 51
LIVERPOOL 28 13 4 11 41–30 43
--------------------------------------------------
C. PALACE 29 6 8 15 32–45 26
SOUTHAM. 29 4 12 13 30–44 24
WBA 28 3 12 13 25–49 21
NORWICH 29 3 11 15 29–58 20

Enska 1. deildin
MILLWALL–LEEDS 1–1
Gylfi Einarsson var ekki í leikmannahópi Leeds
í leiknum vegna meiðsla á mjöðm.

Spænska úrvalsdeildin
ATHLETIC BILBAO–ALBACETE 3–1
0–1 Ruben (12.), 1–1 Ezquerro (41.), 2–1 Lacruz
(71.), 3–1 Guerrero (90.).
ESPANYOL–LEVANTE 2–1
0–1 Sergio (23.), 1–1 Amavisca (28.), 2–1
Rodriguez (64.).
MALLORCA–R.SOCIEDAD 3–2
0–1 De Paula (6.), 1–1 Romeo (14.), 1–2 Uranga
(15.), 2–2 Garcia (20.), 3–2 Romeo (54.).
NUMANCIA–VILLAREAL 1–1
0–1 Riquelme (27.). 1–1 Merino (60.).
REAL BETIS–GETAFE 2–2
0–1 Vivar Dorado (15.), 1–1 Rivas (28.), 1–2
Pernia (46.), 2–2 Assuncao (54.).
ZARAGOZA–R.SANTANDER 1–0
1–0 Capi (59.).

Ítalska úrvalsdeildin
FIORENTINA–REGGINA 2–1
1–0 Pazzini (49.), 2–0 Miccoli, víti (78.), 2–1
Colucci (78.).
INTER–LECCE 2–1
0–1 Pinardi (21.), 1–1 Cordoba (26.), 2–1
Adriano, víti (87.).
MESSINA–LAZIO 1–0
1–0 Coppola (43.).
PARMA–CAGLARI 3–2
0–1 Bonera, sjálfsmark (4.), 1–1 Gilardino (10.),
2–1 Bovo (17.), 3–1 Simplicio (90.), 3–2 Suazo
(90.).
SAMPDORIA–CHIEVO 1–0
1–0 Gasbarroni (81.).
SIENA–BRESCIA 2–3
0–1 xxx (xx.).
UDINESE–BOLOGNA 0–1
0–1 Di Biagio (40.), 0–2 Caracciolo (45.), 1–2
Chiesa (53.), 1–3 Mannini (74.), 2–3 Maccarone
(90.).

Þýska úrvalsdeildin
NURNBERG–DORTMUND 2–2
0–1 Worns (62.), 1–1 Mintal (76.), 1–2 Rosicky
(85.), 2–2 Vittek (88.).
H.BERLIN–KAISERSLAUTERN 1–1
0–1 Mettomo (50.), 1–1 Madlung (85.).

Deildarbikar karla
ÍBV–ÞÓR 3–1
1–0 Steingrímur Jóhannesson (37.), 2–0 Ian Jeffs
(58.), 2–1 Vilmar Freyr Sævarsson, víti (77.), 3–1
Bjarni R. Einarsson (90.).
FRAM–VÖLSUNGUR 0–0
BREIÐABLIK–FYLKIR 2–1
1–0 Steinþór Freyr Þorsteinsson (44.), 2–0 Ellert
Hreinsson (46.), 2–1 Björgólfur Takefusa, víti
(50.).
KR–ÞRÓTTUR 3–1
1–0 Arnar Gunnlaugsson (17.), 2–0 Sigmundur
Kristjánsson (53.), 2–1 Páll Einarsson, víti (55.),
3–1 Arnar Gunnlaugsson (73.).

1.deild karla í handbolta
FH–STJARNAN 31–23
Mörk FH: Guðmundur Pedersen 9, Brynjar
Geirsson 7, Heiðar Arnarson 6, Hjörleifur
Þórðarson 4, Pálmi Hlöðversson 1, Arnar
Pétursson 1, Jón Helgi Jónsson 1, Valur Arnarson
1, Hjörtur Hinriksson 1.
Mörk Stjörnunnar: Davíð Ketilsson 6, Arnar
Theódórsson 5, Jakob Sigurðarson 4, Þórólfur
Nielsen 4, Gunnlaugur Garðarsson 2, Björn Óli
Guðmundsson 1, Hermann Björnsson 1.

DHL-deild karla
VÍKINGUR–HK 25–35
Mörk Víkings: Ragnar Hjaltested Ragnarsson 6,
Árni Þórarinsson 4, Benedikt Árni Jónsson 4, Þórir
Júlíusson 3, Andri Berg Haraldsson 3, Þröstur
Helgason 2/1, Björn Guðmundsson 2, Pétur
Þorláksson 1. Varin skot: Reynir Þór Reynisson
19, Hilmar Guðmundsson 5.
Mörk HK: Augustas Strazdas 7/3, Haukur
Sigurvinsson 5/2, Valdimar Þórsson 5/1, Karl
Grönvald 4, Elías Már Halldórsson 4, Tómas
Eitutis 3, Hákon Bridde 3, Ragnar Ægisson 2,
Alexander Arnarson 1, Wilhelm G. Bergsveinsson
1. Varin skot: Björgvin Gústafsson 10, Hörður
Flóki Ólafsson 9.

Með sigrinum komst HK í efsta sæti DHL-
deildarinnar með 14 stig, einu stigi meira en
Haukar sem eru í 2. sæti.

HANDBOLTI Ágúst Jóhanns-
son, sem stýrt hefur karlaliði
Gróttu/KR, undanfarin þrjú ár,
hefur ákveðið að þjálfa ekki liðið
á komandi tímabili. Ágúst sagði í
samtali við Fréttablaðið í gær að
hann hefðu ákveðið að hætta þar
sem honum fannst hann vera
kominn á leiðarenda með liðið.

„Ég vildi vera heiðarlegur og
segja forráðamönnum liðsins það
tímanlega að ég vildi ekki vera
áfram. Það er komin þreyta í mig
og leikmennina og því taldi ég
þetta rétta leikinn í stöðunni. Mér
hefur liðið afskaplega vel hjá
Gróttu/KR. Það hefur gengið mis-
jafnlega hjá okkur en ég held að
þegar allt er skoðað þá geti ég
verið nokkuð sáttur við það bú

sem ég skila af mér,“ sagði Ágúst
sem ætlar að þjálfa áfram á kom-
andi tímabili en leita á önnur mið.

Guðmundur Þór Jóhannesson,
formaður meistaraflokksráðs
Gróttu/KR, sagði í samtali við
Fréttablaðið að félagið væri nú
þegar byrjað að leita að nýjum
þjálfara en ekkert væri enn kom-
ið í ljós. „Við erum að skoða
nokkra möguleika en það er 
ekkert fast í hendi,“ sagði 
Guðmundur en Grótta/KR hyggst
blása til sóknar á komandi tíma-
bili og styrkja liðið verulega. „Við
ætlum að styrkja hópinn sem
nemur þremur til fjórum leik-
mönnum og kveikja handbolta-
áhugann hjá fólkinu á Seltjarnar-
nesi á nýjan leik.“ ■

ÁGÚST JÓHANNSSON
Hefur tekið ákvörðun um
að þjálfa ekki Gróttu/KR á
næsta tímabili.

Breytingar í herbúðum Gróttu/KR á komandi tímabili:

Ágúst hættir sem þjálfari
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Fyrrum knattspyrnusnillingurinn
Diego Maradona er nú að jafna

sig eftir aðgerð sem framkvæmd var
á honum til að
minnka í honum
magann. Maradona
var orðinn hnöttótt-
ur af offitu eftir að
hafa barist við
kókaínfíkn sína og
því brugðu læknar
á það ráð að
minnka magann á kappanum til að
sporna við áti hans. Hann mun
dvelja á sjúkrahúsi í nokkra daga til
að jafna sig eftir aðgerðina. Þessi 44
ára gamli fyrrum besti knattspyrnu-
maður heims hefur verið í miklum
vandraæðum með heilsu sína að
undanförnu og var á tímabili vart
hugað líf.

Arsene Wenger, knattspyrnustjóri
Arsenal hefur gefið það út að

hann muni aðeins leitast við að
kaupa stórstjörnur til liðsins í sumar
þegar opnar fyrir leikmannaskipta-

gluggann á ný.
Wenger segist ekki
vilja styggja ungu
leikmennina sem
hafa staðið sig vel
hjá liðinu í ár,
leikmenn eins og
Facrice Fabregas,
Matheu Flamini.

Gael Clichy og fleiri, með því að
kaupa leikmenn sem muni koma
inn í stað þeirra, því það myndi
eyðileggja andann í liðinu. „Við
munum aðeins fá til okkar
heimsklassa leikmenn sem geta
fært okkur eitthvað alveg sérstakt“,
sagði Wenger, sem mun væntanlega
hafa rúmlega 20 milljónir punda úr
að spila til að styrkja liðið í sumar,
þrátt fyrir að liðið hafi þurft að sýna
nokkurt aðhald í fjármálum undan-
farið vegna vallarbyggingar sem
stendur yfir hjá félaginu.

Miðjumaðurinn sterki hjá AC 
Milan Gennaro Gattuso hefur

lýst því yfir að draumur hans sé að
leika með Manchester United á
Englandi þegar
hann hættir að
leika með ítalska
liðinu. Þessi yfirlýs-
ing kappans þykir
koma á einkenni-
legum tíma, því lið
hans á einmitt í
höggi við United í
16-liða úrslitum meistaradeildar-
innar í vikunni. „Ég myndi hafa
gaman af því að leika fyrir svona
stórt félag eins og United áður en
ferli mínum líkur“, sagði Gattuso, en
talið er líklegt að hann yrði ágætur
arftaki Roy Keane, fyrirliða United,
sem leggur brátt skóna á hilluna,
þótt að Alex Ferguson hafi sagt að
Keane hreinlega fengi ekki að hætta
knattspyrnuiðkun fyrr en hann segði
til.

Jerry Buss eigandi Los Angeles
Lakers hefur ekki gefið upp alla

von í að lokka fyrrum þjálfara liðsins
Phil Jackson til félagsins á ný og
hafa þeir þegar átt viðræðufund

saman. Jackson
þykir ekki líklegur
kandídat í að taka
við starfinu á ný 
eftir að hafa farið
ófögrum orðum um
aðalstjörnu liðsins,
Kobe Bryant í bók
sem hann gaf út

um síðasta tímabil sitt við þjálfun
hjá Lakers, þegar liðið tapaði fyrir
Detroit Pistons í úrslitum NBA í
fyrra. Í bókinni segir hann að Bryant
sé eigingjarn og óviðeigandi per-
sónuleiki og því þykir ólíklegt að
þeir vinni saman aftur, þó að leik-
maðurinn hafi lýst yfir áhuga sínum
á að leika aftur undir stjórn Jackson.

Christian Horner, eigandi Red
Bull- liðsins í Formúlu 1 er í skýj-

unum eftir frábæran árangur liðs
síns í fyrstu keppni ársins í Ástralíu
um helgina. Aðalökumaður liðsins,
skotinn David Coulthard, hafnaði í
fjórða sæti í keppn-
inni og Christian
Klien hafnaði í því
sjöunda. Coulthard
sagði eftir
kappaksturinn að
hann hefði senni-
lega unnið keppn-
ina ef hann hefði
ekki lent í jafn mikilli traffík og raun
bar vitni „Mér fannst eins og ég
hefði farið fram úr sex Jordan bílum,
slík var örtröðin á brautinni“, sagði
skotinn hæðnislega á blaðamanna-
fundi eftir keppnina.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM

Með Íslensku og ensku tali

 SMS skeytið BTL VAST  
á númerið 1900 
og þú gætir unnið 

Sendu 

Í aukavinning er:
SHARK TALE á DVD • SHARK TALE á VHS
Fullt af öðrum DVD og VHS myndum og margt fleira.

*Aðalvinningur verður dreginn út úr öllum innsendum SMS skeytum
Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið 

Aðalvinningur er:
Mustek DVD spilari og SHARK TALE á DVD*

Fyrsti deildarsigur Chelsea í hálfa öld er í sjónmáli að mati Jose Mourinho:

Sagði alltaf að við myndum vinna
FÓTBOLTI. Jose Mourinho, knatt-
spyrnustjóri Chelsea segir að lið
sitt sé komið með aðra höndina á
meistaratitilinn á Englandi eftir
öruggan sigur á Norwich um helg-
ina, en liðið hefur átta stiga for-
skot í deildinni og á leik til góða á
Manchester United og Arsenal.

„Ég hef alltaf sagt að við
myndum vinna deildina og fólk
hefur sakað mig um að vera
hrokafullan. Við erum hins vegar

komnir í mjög vænlega stöðu og
ef við náum góðum úrslitum gegn
West Brom í leiknum sem við 
eigum inni, held ég að við séum
komnir ansi nálægt titlinum“,
sagði Portúgalinn, sem kveðst
vilja tryggja deildarmeistaratitil-
inn á Stanford Bridge, heimavelli
Chelsea.

„Draumur okkar er að landa
titlinum á heimavelli fyrir framan
áhorfendur okkar, því þeir eiga
það skilið. Ef við gætum tryggt
okkur deildarmeistaratitilinn á
heimavelli tveimur vikum fyrir
lok mótsins, yrði það frábært. Við
hins vegar tökum því sem að
höndum ber og þó það yrði ekki
fyrr en í síðustu umferðinni, sætt-

um við okkur alveg við það“, sagði
Mourinho.

Chelsea etur kappi við
Barcelona í Meistaradeildinni í
vikunni og er þess leiks beðið með
mikilli eftirvæntingu. Chelsea
nægir 1-0 sigur til að komast
áfram í keppninni, eftir að hafa
gert mikilvægt mark á útivelli í
fyrri leiknum ytra. Vonast er til
að Arjen Robben verði orðinn
leikfær fyrir Chelsea, en Mourin-
ho segist enga áhættu taka með
leikmanninn.

„Ef hann verður tæpur fyrir
Barcelona-leikinn, hvílum við
hann fram að næsta deildarleik“,
sagði knattspyrnustjórinn
skrautlegi. - BB

SIGURVISS Jose Mourinho er
byrjaður að finna lyktina af enska
meistaratitlinum
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Kjúklingur sem framleiddur er undir vörumerkinu Eldfugl
hefur verið eldaður og er tilbúinn til notkunar.

Eldfugl fæst í eftirtöldum tegundum; gordon bleu, nuggets, borgari, spjót, strimlar,

bollur, texmex úrb.læri, snitzel, buffalóvængir og hunangslæri.

Eldfugl - Tilbúinn í matinn

FORMÚLA Ítalinn Giancarlo
Fisichella var maður helgarinnar
í Formúlunni, en hann sigraði
nokkuð örugglega í fyrstu keppni
ársins í Melbourne í Ástralíu.
Rubens Barrichello hjá Ferrari
hafnaði í öðru sæti í keppninni, en
félagi Fisichella hjá Renault,
Fernando Alonso varð í þriðja
sæti og því má segja að lið
Renault hafi verið sigurvegarar
helgarinnar. 

Liðið hafði verið að aka frá-
bærlega á undirbúningstíma-
bilinu og þeir sem spáðu því að
Renault næði ekki að fylgja því
eftir inn í tímabilið þurftu svo
sannarlega að éta það ofan í sig
eftir helgina.

Nokkuð var um óhöpp í keppni
helgarinnar og til að mynda 
þurfti heimsmeistarinn Michael
Schumacher að sætta sig við að
falla úr keppni eftir að hann lenti
í árekstri við Nick Heidfeld hjá

Williams. Athygli vakti að nýliðar
Red Bull, með skotann David
Coulthard fremstan í flokki, náðu
frábærum árangri og höfnuðu í
fjórða og sjöunda sæti.

Giancarlo Fisichella var mjög
ánægður með byrjun sína á mót-
inu; „Þetta var nokkuð auðvelt 
allan tímann og það er frábært að
byrja nýtt keppnistímabil svona
vel. Ég reyndi að spara bílinn og
aka varlega og það heppnaðist
ágætlega, þó ég þyrfti að gá að
mér þegar Rubens Barrichello
sótti aðeins að mér í lokin“, sagði
Fisichella, sem var á ráspól í
keppninni eftir að hafa náð best-
um tíma í tímatökum daginn áður. 

Pat Symonds, yfirmaður
tæknimála hjá Renault var
ánægður með sína menn eftir
keppnina og sagði lið sitt verða 
ofarlega í baráttunni um meist-
aratitilinn í ár. „Þið eigið eftir að
sjá meira af Fisichella – þetta
verður ekki síðasti sigur hans í
ár“, sagði Symonds.

Rubens Barrichello varaði
menn við því að afskrifa Ferrari.
„Við verðum í slagnum í ár og
þegar nýi bíllinn kemur verðum
við enn sterkari“, sagði Brasilíu-
maðurinn, sem ók jafnt og yfir-
vegað í keppninni og hafnaði eins
og áður sagði í öðru sæti.

baldur@frettabladid.is

SIGRINUM FAGNAÐ Ítalinn Giancarlo Fisichella hjá Renault mundar sigurlaunin eftir
glæsilegan sigur í fyrstu keppni ársins í Formúlu 1. Fréttablaðið/Reuters

ÚRSLITIN Í MELBOURNE:
ÖKUMAÐUR: LIÐ:
1. GIANCARLO FISICHELLA RENAULT
2. RUBENS BARRICHELLO FERRARI
3. FERNANDO ALONSO RENAULT
4. DAVID COULTHARD RED BULL
5. MARK WEBBER WILLIAMS
6. JUAN PABLO MONTOYA MCLAREN
7. CHRIS KLIEN RED BULL
8. KIMI RAIKKÖNEN MCLAREN

Keppnistímabilið í Formúlu 1 hófst um helgina:

Fisichella stal senunni
á fyrsta móti ársins

FÓTBOLTI Lið Þróttar í Lands-
bankadeildinni á von á slóvensk-
um framherja til sín þann 17.
mars nk. og mun hann vera hjá
liðinu til reynslu í viku-
tíma. Að sögn Guðmund-
ar Vignis Óskarssonar,
f r a m k v æ m d a s t j ó r a
Þróttar, er um að ræða
framherja sem leikið 
hefur í úrvalsdeildinni í
heimalandi sínu undan-
farin tvö ár við góðan
orðstír. 

„Ef allar þær lýsingar sem við
höfum heyrt af honum og hann
stendur undir væntingum á 
æfingum tel ég ekki ólíklegt að
gengið verði til samninga,“ sagði

Guðmundur Vignir í samtali við
Fréttablaðið í gær. Áður höfðu
Þróttarar samið við varnarmann
frá Serbíu, Dusjan Jovic að nafni.

Þá eru fulltrúar 
Þróttar á leið til Edinborg-
ar í næstu viku til að
ganga frá félagsskipuym
Hjálmars Þórarinssonar
til Hearts. Hjálmar hefur
verið í láni hjá skoska úr-
valsdeildarliðinu í vetur
og staðið sig það vel að
forráðamenn Hearts vilja

ólmir festa kaup á leikmanninum.
Að sögn Guðmundar Vignis ber
lítið á milli félaganna og því lík-
legt að samningaviðræður muna
ganga greiðlega.

Þróttarar leita að framherja fyrir sumarið:

Slóvaki á leið til Þróttar
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Fátt vekur jafn
mikla kátínu
og að lesa um
þekktar rokk-
stjörnur og
þeirra hugð-
arefni. Það
kæmi hreint

ekki á óvart
að menn 
úr þessum

geirum hafi
notast við ýmsar kryddtegundir
til að gera sögur sínar safaríkari,
þeir verða jú að halda orðsporinu
við lýð. 

Það kom því töluvert á óvart
þegar sá sem þetta skrifar las 

viðtal við frægan rokkgítarleik-
ara sem átti góðu gengi að fagna á
níunda og tíunda áratugnum.
Hann tilheyrði hljómsveit sem
kennd var við glysrokk og eins og
svo oft vill verða með svo stórar
stjörnur, leiddust meðlimir sveit-
arinnar út í skæða kynlífs- og 
eiturlyfjafíkn og varð líf þeirra
eitt risastórt teiti í tæpan áratug.
Hljómsveitin fór hamförum um
allan heiminn og er ótrúlegt að
enginn úr hljómsveitinni hafi týnt
lífi í öllu ruglinu. Menn komu hins
vegar talsvert útbrunnir út úr
þessu öllu saman, mismikið þó.

Eftir að hafa sagt skilið við
hljómsveitina hélt okkar maður

áfram teitinu og var espiduft
ósjaldan sogið upp í nebbann. Átti
hann afar erfitt með að kveðja hið
gamla líferni sem var orðið stórt
vandamál. Óreglan fór svo að 
lokum á hilluna en þá tók önnur
óhemja við – átfíkn. Kílóin hrönn-
uðust upp og tók það heila eilífð
að hrista þau af sér. Kappinn hafði
afar merkileg skilaboð fram að
færa eftir þessa miklu lífreynslu.
„Fólk hefur ekkert á móti því að
maður sé sokkinn í eiturlyf, það er
eins og þau hafi verið tekin í al-
gjörlega sátt af almenningi. En ef
þú ert of feitur – þá geturðu bara
átt þig,“ sagði gítarleikarinn.
Dæmi nú hver fyrir sig. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SMÁRI JÓSEPSSON FÆRIR DJÚP SKILABOÐ FRÁ ÚTBRUNNUM ROKKARA

Feitt fólk getur átt sig
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Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

 JA FHB
á númerið 
1900

og þú gætir unnið.

Kemur í bíó fimmtudaginn 3. mars

Vinningar eru:
Miðar fyrir 2 á HITCH

Varningur tengdur myndinni
DVD myndir • Coca-Cola light • oflofl

2 vikur 
á toppnum í 

Bandaríkjunum

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

er

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

Heilbrigðisráð-
herra ætlar 
að bjarga 
gamla fólkinu 
á Sólvangi

Framdi sjálfs-
morð í gæslu-
varðhaldi á 
Litla-Hrauni 
um helgina

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

24

Ég legg mikla áherslu á
að hafa dýr í kringum

mig. Það róar svo sálina!

Ég er glaður að
heyra það! Við tók-

um hundinn með.

Fullt tungl hefur
áhrif á öll vötn á

jörðinni.

Líttu út Siggi,
kvöldið gæti orðið
svolítið hættulegt!

Sko, Solla...við erum búnar að fara í
leiki, baka kökur, poppa popp, horfa á
bíómyndir og lesa sögur. Hvað er það

eiginlega sem þarf til þess að þið
hættið að flissa og farið að sofa??

*glamr* Mamma, megum við fá
snakk?! *fliss*

Ég þarf
veskið þitt.

Mamma ég þarf virki-
lega, virkilega, virki-

lega, mikið að fá gemsa.

Og ég vil virkilega,
virkilega, virkilega,
ekki kaupa gemsa

handa þér.

En mig vantar hann virkilega,
virkilega, virkilega, mikið!

Þá geturðu unnið
virkilega, virki-
lega, virkilega,

mikið fyrir
honum.

Færðu svo
gemsa?

Virkilega,
virkilega,
virkilega
tvísýnt.
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■ TÖLVULEIKIR

■ TÖLVULEIKJAFRÉTTIR

Sterkur leikur
Nánari uppl‡singar á www.komatsu.is

Fyrstir til a› tryggja kaupendum   fast endursöluver›

KRAFTVÉLAR EHF. · Dalvegi 6-8 · 201 Kópavogur · Sími 535 3500 · Fax 535 3509 · www.kraftvelar.is

50 Cent í nýjum
tölvuleik
Rapparinn 50 Cent hefur gert samn-
ing við VU
Games um
gerð tölvu-
leiksins Bull-
etproof sem á
að koma út
seint á þessu
ári. 50 Cent
kemur sjálfur
fram í leikn-
um. Þar lend-
ir hann í vef
s p i l l i n g a ,
svika og und-
arlegra samn-
inga sem leiða hann um blóðuga
slóð undirheima New York borgar. 

„Allt sem ég geri, geri ég til að
ná árangri,“segir 50 Cent. „Ég ein-
set mér alltaf að sigra andstæðinga
mína og tölvuleikurinn er þar engin
undantekning. Leikurinn er nokk-
urs konar ævintýraútgáfa af mínu
lífi. Ég ætla að hrista upp í tölvu-
leikjaheiminum líkt og ég gerði með
rapp heiminn,“ segir hann.

Leikurinn blandar saman efni
Hollywood-kvikmynda, tónlistar og
leik. Til að tryggja gæðin fengu höf-
undar leiksins Emmy-verðlauna-
hafann Terry Winter, framleiðanda
Sopranos-þáttanna, til að skrifa
handrit leiksins. ■

Hugmyndasmiður fyrsta Grand
Theft Auto leiksins, David Jones, er
um þessar mundir að hanna fjölda-
spilunarleik að nafni All Points 
Bulletin með fyrirtækinu Webzen
frá Kóreu. Í APB fá spilarar tæki-
færi á að vinna annað hvort við lög-
gæslu eða glæpastarfsemi í stór-
borgum. Það verður nóg að gera
fyrir spilarana og er áherslan lögð á
raunveruleika eins og við þekkjum
hann í dag. Leikurinn er áætlaður á
markað fyrsta fjórðung 2007 en
David Jones vonast til að sýna leik-
inn á E3-sýningunni í Los Angeles
núna í vor.

Aðdáendur Matrix eiga von á öðrum
leikjaskammti um næstu jól því At-
ari eru með leikinn Path Of Neo í
framleiðslu. Leikurinn fylgir eftir
Neo og för hans í gegnum Matrix
myndirnar. Spilarar munu upplifa
sum atriðin úr myndunum á nýjan
hátt og lenda í öðrum ævintýrum 
í þessum magnaða heimi.
Wachowski-bræðurnir sem gerðu
myndirnar vinna náið með fram-
leiðendum leiksins enda vilja þeir
gefa áhangendum seríunnar auka
Matrix-skammt beint í æð. Aðalleik-
arar myndanna hafa verið tölvu-
gerðir til að ná sem mestum raun-
veruleika í leikinn.■

50 CENT Rapparinn
vinsæli ætlar að hrista
upp í tölvuleikja-
heiminum.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

HEIMSINS 
STÆRSTI

SÖNGLEIKUR 
BIRTIST

NÚ Á HVÍTA 
TJALDINU

Í FYRSTA SINN!

TILNEFND TIL 3
ÓSKARSVERÐLAUNA

Með Íslandsvininum, Gerard Butler (Bjólfskviða),
Emmy Rossum (Mystic River) , Miranda Richard-
son og Minnie Driver Í mynd eftir Joel Schum-
acher. Byggt á söngleik Andrew Lloyd Webber.

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

THE INCREDIBLES kl.    3.45 & 6   m. ísl. tali

WHITE NOISE kl. 8                      B.i. 16

TEAM AMERICA kl. 8.15 og 10.30   B.i. 14

LEMONY SNICKETT’S kl. 4 og 6

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30         b.i. 14

HHHHHHHH - H.J., MBL
HHHHHHHH - V.E., DV

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

KÓRINN

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20  B.i. 14 ára

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30
Í LÚXUS kl. 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 4, 5.30, 8 og 10.30  B.i. 16
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 8 & 10.30

Sýnd kl. 8 og 10                    B.i. 16
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 5

Sýnd kl. 6 og 9             

Sýnd kl. 6 og 8 Sýnd kl. 6 og 9.10  b.i. 12 kl. 5.30, 8.30 & 10  b.i. 12

Besta mynd ársins
Besti Leikstjóri 

- Clint Eastwood
Besta Leikkona 
- Hillary Swank

Besti Leikari í aukahlutverki 
- Morgan Freeman

HHHHHH
JHH

Kvikmyndir.com

Will Smith og 
Kevin James (King
of Queens) í
skemmtilegustu
gamanmynd ársins!

2 vikur 
á toppnum í

Bandaríkjunum!

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

ATH! GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

HHHH HHHH Ó.Ö.H. DV

HHHHHH S.V. Mbl

FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY

Sýnd kl. 3.50 og 8     

Sýnd kl. 10                      B.i. 16 ára

Sýnd kl. 4 og 6   m/ísl. tali
Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 m. ensku tali

Sýnd kl. 3.45 og 6.30     m. ísl. tali Sýnd kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30   

HHHHHH Mbl

HHHHHH DV

HELVÍTI VILL HANN 
HIMNARÍKI VILL HANN EKKI 

JÖRÐIN ÞARFNAST HANS

HEIMSINS 
STÆRSTI

SÖNGLEIKUR 
BIRTIST

NÚ Á HVÍTA 
TJALDINU

Í FYRSTA SINN!

TILNEFND TIL 3 ÓSKARSVERÐLAUNA

STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 

e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

Aðalæfing Fi 10/3 kl 20 - kr. 1.000,-

Frumsýning Fö 11/3 kl 20, Lau 12/3 kl 20, 

Lau 19/3 kl 20, Su 20/3 kl 20

HÍBÝLI VINDANNA 

leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Su 13/3 kl 20 Fi 17/3 kl 20, Fi 7/4 kl 20, Fö

8/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20, Su 17/4 kl 20

HÉRI HÉRASON 

e. Coline Serreau

Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR 

e. Astrid Lindgren

Lau 2/4 kl 14 - Aukasýning

Su 3/4 kl 14 - Aukasýning   Lokasýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR 

Fjölskyldusýning um páskana.

Mi 23/3 kl 20, Fi 24/3 kl 15, Fi 24/3 kl 20,

Lau 26/3 kl 15, Lau 26/3 kl 20

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

SEGÐU MÉR ALLT 
e. Kristínu Ómarsdóttur

Su 13/3 kl 20, Lau 19/3 kl 20, Su 20/3 kl 20

BELGÍSKA KONGÓ 
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í

aðalhlutverki

Fi 10/3 kl 20, Fö 11/3 kl 20, 

Lau 12/3 kl 20 - UPPSELT,

Lokasýningar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.

Su 13/3 kl 20, Su 20/3 kl 20

- Ath: Miðaverð kr. 1.500

AMERICAN DIPLOMACY
eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við 

Hið lifandi leikhús.

Fö 11/3 kl 20, Lau 18/3 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Fi 10/3 kl 20, Fi 17/3 kl 20

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Fö 11/3 kl 20, 

Su 12/3 kl 20,

Fö 18/3 kl 20 - UPPSELT,

Lau 19/3 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter

Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Lau 12/3 kl 20, Lau 19/3 kl 20

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga      12-20 laugardaga og sunnudaga

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA  
- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI 

Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin

Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið 

- kynning á verki kvöldsins

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins

Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins

NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd fullorðinna

- gildir ekki á barnasýningar

,,Við ætlum fjórar vinkonur 
saman aftur og aftur! 

Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

Sumarnámskeið fyrir skapandi börn,
eldri og yngri, keramik, teikning,
málun - allt innifalið - litlir hópar.

Aðeins 8500 kr. vikan!

Skráning í Keramik fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

Hvað segja börnin 
um námskeið í 

Keramik fyrir alla?

Barnaafmæli
Bekkjarferðir

Keramik fyrir alla,

Frábær skemmtun
fyrir allan hópinn.

Tilboðspakkar
Keramik og pizza frá

kr. 990 á mann.

Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala frá kl. 10 virka daga.

AUKASÝNING: Fim. 10. mars kl. 20
– Styrkt af Vinafélagi Íslensku óperunnar – Uppselt
9. sýn.12. mars kl. 19 – Uppselt – Allra síðasta sýning
Ekki er hleypt inn í salinn eftir að sýningin hefst

„Tveir bassar og annar með strengi“
Hádegistónleikar þriðjudaginn 15. mars kl.12.15
Davíð Ólafsson, bassi, Dean Ferrell, kontrabassi og Kurt Kopecky, píanó
flytja verk eftir, meðal annars, Mozart og Bach.

Miðasala á netinu: www. opera.is

Katie Holmes og
Chris Klein eru hætt

saman 14 mánuðum
eftir að þau tilkynntu
trúlofun sína. „Þau
munu halda áfram að
vera vinir þrátt fyrir
sambandsslitin,“
sagði talskona
Holmes. Parið hefur
verið saman frá árinu
2001 og trúlofuðu sig
í desember 2003. Næsta bíómynd
Holmes er sumarmyndin Batman
Begins. 

Kelly Osbourne segist
hafa beðið Natalie

Imbruglia afsökunar á
því að hafa kallað hana
ljótu nafni. Hins vegar
segir Kelly að þetta
þýði ekki að henni líki
nú við söngkonuna.
„Við höfum hist síðan
ég sagði þetta við hana
og ég baðst þá afsök-
unar. Mér þarf samt
ekkert að finnast hún
besta manneskja í
heiminum en ég mun
haga mér betur næst.“

Söngkonan Tori Amos er að gefa
út nýja bók sem nefnist Tori
Amos: Piece By Piece, sem var
skrifuð á tveggja ára tímabili.
Var hún unnin upp úr spjalli tón-
listarblaðamannsins Ann Powers
við söngkonuna. 

Upphaflega áttu samtölin að
fjalla um gerð nýjustu plötu
hennar The Beekeepker en smám

saman urðu þau umfangsmeiri.
„Mér fannst þetta vera rétti tím-
inn til að segja frá því hvernig
mér hefur tekist að halda áfram
að skapa í þessum bransa,“ sagði
Amos. „Ekki bara sem tónlistar-
maður heldur hef ég einnig þurft
að fylgjast með viðskiptahliðinni,
verða móðir og eiga í ástarsam-
bandi.“ ■

TORI AMOS Ný bók er að koma út frá
þessari ástsælu söngkonu.

Bók frá Tori Amos
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Það er ljóst að áhrif GTA-leikjanna
eru ótvíræð í leikjaheiminum. Það
sannast enn og aftur í leiknum
Mercenaries sem ber mikinn GTA-
keim. Leikurinn fjallar um málaliða
sem þurfa að takast á við öfgastjórn
í Norður-Kóreu og hafa hertekið
landið með áform um frekari land-
vinninga með kjarnorkuvopnum.
Öfgastjórnin kallast „Deck of 52“
því skúrkarnir sem þú eltist við eru
52 talsins. Ef þú nærð þeim á lífi
þrengist hringurinn en ef þú nærð
þeim látnum tekur lengri tíma að
fara í gegnum stokkinn og einnig
fær málaliðinn minna borgað fyrir
vikið. Auk þess að elta uppi „Deck
of 52“ fær málaliðinn heilan helling
af skemmtilegum aukaverkefnum
frá hinum ýmsu vinnuveitendum.
Málaliðinn getur kosið að vinna 
fyrir Sameinuðu þjóðirnar, Suður-
Kóreu, mafíuna eða Kína. Þessir
vinnuveitendur eru málaliðanum
vinveittir svo lengi sem verkin eru
unnin og málaliðinn gerir ekkert til
að ergja viðkomandi því þá minnkar
vináttan og getur breyst í óvinveitt
ástand.

Peningar eru aðalatriði fyrir
málaliðann og með peningum er
hægt að gera þrælskemmtilega
hluti eins og kaupa farartæki, loft-
árásir og alls kyns vopn og birgðir
sem er mjög fínt í erfiðum aðstæð-
um inni á bardagavellinum. Þegar
líða tekur á leikinn bætist í vopna-
búrið sem málaliðinn getur verslað
úr.

Landsvæðið í leiknum er ansi
stórt og er skipt niður eftir hersetu.
Málaliðinn getur dulbúið sig inni á
óvinasvæðum og flakkað um óá-
reittur svo lengi sem hann hegðar
sér eðlilega og forðast yfirmenn
sem geta borið kennsl á hann. Mála-
liðinn getur hnuplað öllum farar-
tækjum og hirt öll þau vopn sem
hann kemst yfir en hann getur bara
borið tvö vopn á sér hverju sinni.
Hann getur kallað á hermenn til að
manna byssurnar á farartækjum
sem hann hefur hertekið ef hann
óskar þess og þeir eru vinveittir eða
mannað byssurnar sjálfur.

Grafík og hljóðvinnsla leiksins
er fín og framsetningin með því
betra sem gerist, allar upplýsingar
og kort af landsvæðum flæða í
gegnum „PDA“-tæki málaliðans,
sem gerir honum auðvelt fyrir að

fylgjast með gangi mála í stríðinu.
Tónlistin er fjölbreytt eftir her-

setusvæðunum og stigmagnast 
þegar hasar er í aðsigi og virkar
sem ágætis viðvörun.

Það er mikið líf í þessum leik og
alveg endalausir möguleikar í gangi
til að skemmta sér við. Mercenaries
býður upp á þrælskemmtilega af-
þreyingu fyrir alla hasarunnendur.

franzgunnarsson@hotmail.com

Endalaus skemmtun

MERCENARIES

VÉLBÚNAÐUR: PLAYSTATION 2
FRAMLEIÐANDI: PANDEMIC
ÚTGEFANDI: LUCASARTS

NIÐURSTAÐA: Frábær hasarleikur í anda GTA
með ótal möguleikum og frjálsum aðferðum til

að klára verkefni. Nútíma söguþráður sem á 
erindi í dag gefur honum skemmtilegt raun-

veruleikagildi í amstri dagsins.

[ TÖLVULEIKIR ]
UMFJÖLLUN

SÍMI 553 2075

– bara lúxus

www.laugarasbio.is

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

kl. 5.30, 8 & 10.30 B.i. 16

HHHHHH kvikmyndir.is

Sýnd kl. 8 og 10:15            Sýnd kl. 4 ATH! 500 kr.  

Sýnd kl. 3:45, 5:50, 8 og 10:20          

ATH! GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

HHHHHH
JHH

Kvikmyndir.com

HHHH HHHH Ó.Ö.H. DV
HHHHHH S.V. Mbl

“…það mátti því búast við því að Closer
væri góð mynd en hún er gott betur en
það.” HHHHHHHH Þ.Þ. FBL

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

Sýnd kl. 5.40

Sýnd kl. 8 og 10.20

HHHHHH NMJ Kvikmyndir.com

HHHHHHHH SV Mbl

HHHHHH – MMJ kvikmyndir.com  HHHHHHHH – Ó.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30          Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15   B.i. 14

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30       B.i. 14

HHHHHH
JHH

Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 4 og 6 með íslensku tali
Sýnd kl. 6, 8 og 10 með ensku tali.

Will Smith og 
Kevin James (King
of Queens) í
skemmtilegustu
gamanmynd ársins!

2 vikur 
á toppnum í

Bandaríkjunum!

Will Smith og 
Kevin James (King
of Queens) í
skemmtilegustu
gamanmynd ársins!

2 vikur 
á toppnum í

Bandaríkjunum!

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

HHHHHHHH - H.J., MBL
HHHHHHHH - V.E., DV

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

Besta mynd ársins
Besti Leikstjóri 

- Clint Eastwood
Besta Leikkona 
- Hillary Swank

Besti Leikari í aukahlutverki 
- Morgan Freeman

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30             B.i. 16

Gildir á fyrstu sýningu alla virka daga.
Ath: Tilboðssýningar eru sérmerktar með rauðu.400 kr. í bíó.

kl. 6 m/ísl. tali.kl. 8 og 10.10                         B.i. 16

Hlaut
Óskarsverðlaun
fyrir besta 
handrit

HHHHHH Mbl

HHHHHH DV

HELVÍTI VILL HANN 
HIMNARÍKI VILL HANN EKKI 

JÖRÐIN ÞARFNAST HANS

Sögur kvenna 
frá hernámsárunum 

Sun. 6/3 kl. 14.00

Mið. 9/3 kl. 14.00 Uppselt

Sun. 13/3 kl. 14.00

ÁstandiðTenórinn
Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Sun. 6. mars kl. 20
Síðasta sýning

Takmarkaður sýningarfjöldi



Ég er skotin í VH1. Finnst hún
langsamlega best af sambærileg-
um sjónvarpsstöðvum, einfaldlega
þar sem sjá má tónlistarmynd-
bönd aftan úr grárri forneskju í
bland við nýjasta nýtt. Þar má líka
finna þáttinn Fabulous life sem
sýnir svipmynd af lífi þeirra
frægu og ríku. Síðast sá ég þátt
um frábært líf parsins Leonardos
DiCaprio og Gisele Bundchen.
Hann er ein af skærustu stjörnum
Hollywood. Hún hæstlaunaðasta
ofurfyrirsæta heims. 
Líf þeirra er sannarlega glæsilegt
og nóg til á bankabókinni. Hann er
metinn á 50 milljónir dala. Hún á
30 milljónir. Samt þurfa þau
sjaldnast að opna buddu. Hvert
sem þau koma mæta þeim smeðju-
legir aðilar sem vilja splæsa á þau

rándýrri hótelgistingu, veitinga-
hús eru opnuð um nætur svo Leo
geti fengið sér nautasteik og svöl-
ustu sjóin í Las Vegas eru færð
upp í svítum konungs. 
Man sjálf eftir þessari misskipt-
ingu þegar ég vann sem gengil-
beina á einu af hótelum bæjarins.
Þegar ríka fólkið kom í hús varð
að færa því fordrykki, XO-koníak
með kaffinu og handgert konfekt;
helst kælda Dom Pérignon í ísfötu
og auðvitað allt gefins fyrir „heið-
urinn“ af heimsókninni. Verka-
maðurinn sem önglaði aurum
mánuðum saman til að bjóða frún-
ni í afmælis“dinner“ fékk ekki
molakaffið frítt. Komin ein skýr-
ing á því hvers vegna þeir ríku
verða æ ríkari.
Ljósið í frábæru lífi ofurparsins

virðist örlæti þeirra til fagurra
málefna, en Gisele gefur árlega
fimm prósent tekna sinna til götu-
barna í Brasilíu og Leo feitar
summur til varnar gróðurhúsaá-
hrifum. Kannski DiCaprio verði
sá sem stöðvar bráðnun Vatnajök-
uls á endanum? Í það minnsta
frísklegt að sjá þá ríku gefa með
sér.

7. mars 2005 MÁNUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ
ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR HEFUR SÉÐ HVERNIG RÍKIR VERÐA RÍKARI

Frábært líf ríka fólksins

15.45 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Brandur lögga (18:26)
18.10 Bubbi byggir 18.20 Brummi (29:40) 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Perfect Strangers 13.05 Coupling 4 13.35 Tón-
list 14.05 The Elf Who Didn’t Believe 15.35
The Sketch Show 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

22.20

Line of Fire. Starfsmenn alríkislögreglunnar í
Bandaríkjunum þurfa að berjast gegn glæpafor-
ingja í Virginíufylki.

▼

Drama

21.45

Like Father Like Son. Seinni hluti framhalds-
myndarinnar um hinn unga Jamie og föður hans
sem situr í fangelsi.

▼

Framhald

17.00

Cheers. Gamlir og góðir félagar mæta aftur á
svæðið í þættinum um fólkið á barnum Cheers í
Bandaríkjunum.

▼

Gaman

7.00 Will & Grace (e) 7.30 Will & Grace (e)
8.00 Sunnudagsþátturinn (e) 9.00-17.00
Óstöðvandi tónlist 

6.58 Ísland í bítið 9.00 Í fínu formi 9.15 Bold
and the Beautiful 9.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir Nýr þáttur með Sveppa,

Audda og Pétri. 
20.30 Einu sinni var (Einu sinni var) Nýr þátt-

ur þar sem ýmir fréttnæmir atburðir
Íslandssögunnar, stórir eða smáir, eru
teknir til frekari skoðunar. Umsjónar-
maður er Eva María Jónsdóttir.

21.00 The Block 2 (16:26)
21.45 Like Father Like Son (Í fótspor föður-

ins) Jamie sem er 15 ára uppgötvar
að faðir hans er ekki dáinn heldur sit-
ur hann í öryggisfangelsi með morð
fjögurra unglingsstúlkna á samvisk-
unni. Á sama tíma og sannleikurinn
um faðerni Jamies kemur fram í dags-
ljósið finnst ein vinkvenna piltsins
myrt. 2004. 

23.10 60 Minutes II 23.55 Las Vegas 2
(8:22) (e) 0.40 Bamboozled (Stranglega
bönnuð börnum) 2.50 Fréttir og Ísland í dag
4.10 Ísland í bítið (e) 5.45 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

23.05 Spaugstofan 23.30 Ensku mörkin 0.25
Kastljósið 0.45 Dagskrárlok

18.30 Vinkonur (7:26) (The Sleepover Club) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Frasier Bandarísk gamanþáttaröð. 
20.25 Taka tvö – Þorsteinn Jónsson (8:10) Í

þessari tíu þátta röð spjallar Ásgrímur
Sverrisson við íslenska kvikmyndaleik-
stjóra um myndir þeirra. Gestur að
þessu sinni er Þorsteinn Jónsson.
Textað á síðu 888 í Textavarpi.

21.15 Lögreglustjórinn (The District III) Saka-
málasyrpa um Jack Mannion, hinn
skelegga lögreglustjóra í Washington. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Eldlínan (10:13) (Line of Fire) Banda-

rískur myndaflokkur um starfsmenn
alríkislögreglunnar í Richmond í Virig-
iníufylki Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi barna. 

17.00 Cheers – 1. þáttaröð (1/22) 17.30
Þrumuskot – ensku mörkin 

0.40 CSI: New York (e) 1.25 Jack & Bobby
(e) 2.10 Þrumuskot – ensku mörkin (e) 3.00
Cheers – 1. þáttaröð (1/22) (e) 3.25 Óstöðv-
andi tónlist 

18.30 Sunnudagsþátturinn (e) 
19.30 Malcolm In the Middle (e) Allt kemst á

annan endann á heimilinu. Hal er
ákærður fyrir glæp tengdum vinnu-
stað hans. Hann er settur í stofufang-
elsi og fjölskyldan þarf að taka að sér
ýmis aukaverkefni út af því. 

20.00 One Tree Hill Krakkarnir í Tree Hill fá
nýjan nágranna sem þeim gengur illa
að aðlagast í fyrstu en þá gerir hann
Brooke mikinn greiða.

21.00 Survivor Palau Nú fer keppnin fram á
S-Kyrrahafeyjunni Palau.

21.50 C.S.I. Bandarískir þættir um störf rann-
sóknardeildar Las Vegas borgar. Rússi-
bani fer af sporinu og sex manns
deyja. Deildin rannsakar hvort um var
að ræða slys eða ekki.Warrick og
Catherine reyna að finna morðingja
13 ára stúlku.

22.40 Man. City – Bolton 

6.00 Apollo 13 8.15 Driven 10.10 Chocolat
12.10 Wide Awake 14.00 Apollo 13 16.15
Driven 18.10 Chocolat 20.10 Hassel (Strang-
lega bönnuð börnum) 22.00 The Base 2
(Stranglega bönnuð börnum) 0.00 Killing Me
Softly (Stranglega bönnuð börnum) 2.00
Windtalkers (Stranglega bönnuð börnum) 4.10
The Base 2 (Stranglega bönnuð börnum) 

OMEGA

7.00 Joyce M. 7.30 Benny H. 8.00 Sherwood C. 8.30
Um trúna og tilveruna 9.00 Maríusystur 9.30 Ewald
F. 10.00 Joyce M. 10.30 700 klúbburinn 11.00 Robert
S. 12.00 Samverustund (e) 13.00 Billy G. 14.00 Joyce
M. 14.30 T.D. Jakes 15.00 Kvöldljós 16.00 Blandað
efni 17.00 Ewald F. 17.30 Blandað efni 18.00 Joyce
M. 18.30 Fréttir á ensku 19.30 Í leit að vegi Drottins
20.00 Vatnaskil 21.00 Um trúna og tilveruna 21.30
Joyce M. 22.00 Í leit að vegi Drottins 22.30 Joyce M.

AKSJÓN

7.15 Korter 21.00 Níubíó. Friends & Enemies
23.15 Korter 

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
12.30 Snooker: Irish Masters 14.00 Cycling: Pro-tour Paris-
Nice France 16.15 Football: Gooooal ! 16.30 Football:
Eurogoals 17.30 All sports: WATTS 18.00 Sumo: Hatsu Bas-
ho Japan 19.00 Snooker: Irish Masters 22.00 Football: UEFA
Champions League Happy Hour 22.30 Football: Eurogoals
23.30 News: Eurosportnews Report 23.45 All sports: WATTS
0.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Classic EastEnders 12.30 Passport to the Sun 13.00
Spelling Strategies 13.15 Friends International 13.20 Friends
International 13.30 Teletubbies 13.55 Tweenies 14.15 Fimb-
les 14.35 Bill and Ben 14.45 The Story Makers 15.05 S Club
7: Viva S Club 15.30 The Weakest Link 16.15 Big Strong
Boys 16.45 Cash in the Attic 17.15 Ready Steady Cook
18.00 Doctors 18.30 EastEnders 19.00 Holby City 20.00
Red Cap 20.50 Murder in Mind 21.45 Black Cab 22.00
Lenny Henry in Pieces 22.30 I’m Alan Partridge 23.00 Born
and Bred 0.00 Building the Impossible 1.00 Century of Flight 

NATIONAL GEOGRAPHIC
13.00 Dogs with Jobs 13.30 Chimp Diaries 14.00 Search For
The Submarine I – 52 15.00 The Raising of U-534 16.00 Ulti-
mate Enemies 17.00 Battlefront 17.30 Battlefront 18.00 Built
for Destruction 19.00 Dogs with Jobs 19.30 Chimp Diaries
20.00 Species Hunter 21.00 D-Day 22.00 D-Day 23.00 My-
stery of the Dakar 0.00 Interpol Investigates 1.00 Warriors of
the French Foreign Legion

ANIMAL PLANET 
12.00 Vets in Practice 12.30 Emergency Vets 13.00 O’Shea’s
Big Adventure 14.00 Mad Mike and Mark 15.00 Wildlife SOS
15.30 Aussie Animal Rescue 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 Wildlife Specials 23.00 Pet
Rescue 23.30 Breed All About It 0.00 Vets in Practice 0.30
Emergency Vets 

DISCOVERY
12.00 The Mistress 13.00 The Mistress 14.00 Extreme
Machines 15.00 Super Structures 16.00 Jungle Hooks 16.30
Rex Hunt Fishing Adventures 17.00 Unsolved History 18.00
Wheeler Dealers 18.30 A Chopper is Born 19.00 Myth Bust-
ers 20.00 Amazing Medical Stories 21.00 Trauma – Life in the
ER 22.00 Mutants 23.00 Forensic Detectives 0.00 Weapons
of War 1.00 Battlefield 2.00 Jungle Hooks 2.30 Rex Hunt Fis-
hing Adventures 3.00 Hidden 4.00 Battle of the Beasts

MTV
12.00 Newlyweds 12.30 Just See MTV 14.00 SpongeBob
SquarePants 14.30 Wishlist 15.00 TRL 16.00 Dismissed
16.30 Just See MTV 17.30 MTV:new 18.00 European Top 20
20.00 Making the Video 20.30 Jackass 21.00 Top 10 at Ten
22.00 MTV Mash 22.30 Pimp My Ride 23.00 The Rock Ch-
art 0.00 Just See MTV

VH1
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 Ashton Kutcher Rise & Rise Of 20.30 Older Babes
Yonger Guys All Access 21.30 Cameron Diaz Fabulous Life
Of 22.00 VH1 Rocks 22.30 Flipside

CLUB
12.20 Arresting Design 12.45 Famous omes & Hideaways
13.10 Use Your Loaf 13.35 Single Girls 14.30 Matchmaker
15.00 Cheaters 15.45 Sizzle 16.10 Crimes of Fashion 16.35
Arresting Design 17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50

Single Girls 18.45 Crimes of Fashion 19.15 Arresting Design
19.40 The Roseanne Show 20.25 Cheaters 21.10 The Villa
22.00 Sex and the Settee 22.25 Men on Women 22.50
Sextacy

E! ENTERTAINMENT
12.00 MJ Project 12.30 MJ Project 13.00 MJ Project 13.30
MJ Project 14.00 Fashion Police 15.00 E! News Weekend
16.00 The E! True Hollywood Story 18.00 The Ultimate
Hollywood Blonde 19.00 The Ultimate Hollywood Blonde
20.00 Fashion Police 20.30 Behind the Scenes 21.00 E!
News Weekend 22.00 The E! True Hollywood Story 23.00
Fashion Police 23.30 Life is Great with Brooke Burke 0.00
Jackie Collins Presents 1.00 The Ultimate Hollywood Blonde

BBC FOOD
12.00 Ainsley’s Meals in Minutes 12.30 Gondola On the
Murray 13.00 Gondola On the Murray 13.30 Ready Steady
Cook 14.00 A Cook’s Tour 14.30 Masterchef 15.00 Can’t
Cook Won’t Cook 15.30 James Martin: Yorkshire’s Finest
16.00 James Martin: Yorkshire’s Finest 16.30 Ready Steady
Cook 17.00 Food Source 17.30 Tamasin’s Weekends 18.00
Tales from River Cottage 18.30 Friends for Dinner 19.00 Fri-
ends for Dinner 19.30 Ready Steady Cook 20.00 A Cook’s
Tour 20.30 The Tanner Brothers 21.00 Can’t Cook Won’t
Cook 21.30 Nancy Lam 22.00 Nancy Lam 22.30 Ready
Steady Cook

CARTOON NETWORK 
12.05 Scooby-Doo 12.30 Spaced Out 12.55 Courage the
Cowardly Dog 13.20 Samurai Jack 13.45 Foster’s Home for
Imaginary Friends 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 Johnny Bravo 16.40
Samurai Jack 17.05 Megas XLR 17.30 Tom and Jerry 17.55
Scooby-Doo 18.20 Looney Tunes 18.45 Ed, Edd n Eddy

JETIX
12.20 Gadget and the Gadgetinis 12.45 Black Hole High
13.10 Lizzie Mcguire 13.35 Braceface 14.00 Hamtaro 14.25
Moville Mysteries 14.50 Pokémon VI 15.15 Digimon I 15.40

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ



MÁNUDAGUR 7. mars 2005

SÝN

20.30

Boltinn með Guðna Bergs. Guðni og Heimir
Karls slá á létta strengi og fjalla um Evrópubolt-
ann frá ýmsum hliðum.

▼

Íþróttir

23.15 Boltinn með Guðna Bergs 

18.30 NBA (Sacramento – Detroit) Útsend-
ing frá leik Sacramento Kings og
Detroit Pistons. Meistararnir hafa
óðum verið að nálgast sitt fyrra form
eftir erfiða byrjun og eru til alls líkleg-
ir. Detroit kom flestum á óvart í fyrra
en nú búast flestir við að liðið fari aft-
ur alla leið.

20.30 Boltinn með Guðna Bergs Spænski,
enski og ítalski boltinn frá ýmsum
hliðum. Sýnd verða mörk úr fjölmörg-
um leikjum og umdeild atvik skoðuð í
þaula. Einnig sérstök umfjöllun um
Meistaradeild Evrópu. Góðir gestir
koma í heimsókn og segja álit sitt á
því fréttanæmasta í fótboltanum 
hverju sinni. Umsjónarmenn eru
Guðni Bergsson og Heimir Karlsson.

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. 

22.30 David Letterman 

17.45 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00
Game TV (e) 19.30 Headliners (e) 20.00
Crank Yankers 20.30 Kenny vs. Spenny 21.00
Kenny vs. Spenny 21.30 Idol Extra 22.03 Jing
Jang 22.40 The Man Show 

29
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LEIKIR

14.999kr
   Ef þú kaupir leik með 
    - færðu hann á 
   20% afslætti!

Playstation Two

Fyrstir koma fyrstir fá!

    FULLKOMIN
  FERMINGARGJÖF!

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 13.05 Í hosíló 14.03 Út-
varpssagan, Saga sonar míns 14.30 Miðdeg-
istónar 15.03 Af heimaslóðum 16.13 Hlaupa-
nótan 17.03 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vit-
inn 19.30 Laufskálinn 20.05 Nú, þá, þegar
21.00 Viðsjá 22.15 Lestur Passíusálma

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 22.10 Hringir 

0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Af minnisstæðu fólki 9.50 Morg-
unleikfimi 10.13 Stefnumót 11.03 Samfélagið
í nærmynd

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið. Fréttatengt efni, um-
sjón Sigurjón M. Egilsson og fl. 13.00
Hrafnaþing, umsjón Ingvi Hrafn Jónsson
14.03 Mannlegi þátturinn með Ásdísi Olsen. 

15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thor-
steinsson og Helgu Völu Helgadóttur. 17.59
Á kassanum. Illugi Jökulsson. 19.30 Endur-
tekin dagskrá dagsins. 

7.03 Góðan dag með Sigurði G. Tómassyni.
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Ragn-
heiðar Gyðu Jónsdóttur. 

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið
(endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Í kvöld ræðir Ásgrímur Sverrisson við Þorstein Jónsson
kvikmyndaleikstjóra. Þorsteinn lagði stund á nám í kvik-
myndagerð við hinn kunna kvikmyndaskóla FAMU í Prag
og útskrifaðist þaðan 1971. Hann gerði síðan nokkurn
fjölda heimildarmynda fyrir Sjónvarpið og urðu margar
þeirra mjög umdeildar. Má þar nefna Fisk undir steini,
Gagn og gaman, Lífsmark og Öskudag. Fyrsta bíómynd
Þorsteins er Punktur, punktur, komma, strik eftir sam-
nefndri skáldsögu Péturs Gunnarssonar og var hún frum-
sýnd 1981 við miklar vinsældir. Þremur árum síðar gerði
hann Atómstöðina eftir skáldsögu Halldórs Laxness, sem
einnig fékk mikla aðsókn.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Sjónvarpið kl. 20.25.TAKA TVÖ  

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Þorsteinn Jónsson.

Spjall við kvikmyndaleikstjóra

Svar:Kafteinn Oveur úr kvikmynd-

inni Airplane! frá árinu 1980.

„Joey, do you like movies about gladiators?“

»

Spider-Man 16.05 Sonic X 16.30 Totally Spies

MGM
13.00 He’s My Girl 14.45 Valdez Is Coming 16.15 The File of
the Golden Goose 18.00 The Rosary Murders 19.45 Get Cr-
azy 21.15 Gentlemen Marry Brunettes 22.55 The Bikini Shop
0.35 Legacy of Blood 2.05 Kidnapped 3.45 Boy, Did I Get a
Wrong Number!

TCM
20.00 The Gypsy Moths 21.45 Alex in Wonderland 23.40
Tortilla Flat 1.25 Today we Live 3.20 The Angel Wore Red

HALLMARK
12.00 Out of Time 13.45 Go Toward the Light 15.15 A Prom-
ise Kept: The Oksana Baiul Story 17.00 Touched by an Angel
17.45 Missing Pieces 19.30 Law & Order 20.15 Hard Time
21.45 Carla

DR1
12.15 Magtens billeder – De fordrevne 13.15 Den sidste
slæderejse 13.50 Sådan ligger landet 14.20 Vagn i K¢ben-
havn 14.50 Nyheder på tegnsprog 15.00 Boogie 16.00 S¢ren
spætte 16.05 Yu-Gi-Oh! 16.30 Troldspejlet 17.00 H.C. And-
ersens eventyr 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 18.00
Nyhedsmagasinet 18.30 Bedre bolig 19.00 Rejseholdet
20.00 TV Avisen 20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Jagt-
en på D.B. Cooper 22.45 Andersen – historien om en digter
23.30 Viden om 0.00 Boogie

SV1
12.40 Sportspegeln 13.25 Stopptid 13.30 Melodifestivalen
2005 – deltävling 4 15.00 Rapport 15.05 Agenda 16.00 The
Illustrated Mum 16.25 Les petits animaux sauvages 16.30
Krokodill 17.00 BoliBompa 17.01 Kipper 17.10 Mutteröga
17.20 Evas vinterplåster 17.30 Lilla sportspegeln 18.00
Trackslistan 18.30 Rapport 19.00 Saltön 20.00 Plus 20.30
Sverige! 21.00 Vita huset 21.45 Familjen Anderson 22.10
Rapport 22.20 Kulturnyheterna 22.30 Mannen från
U.N.C.L.E. 23.20 Sändningar från SVT24

Þetta er áttundi þátturinn af tíu. 
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Lárétt:
1 röskur, 6 skel, 7 núna, 8 tónn, 9 forðabúr, 10
dalskorningur, 12 lúsaregg, 14 endir, 15 ónotuð,
16 í röð, 17 arða, 18 hæðir.
Lóðrétt:
1 yfirráð, 2 eins og 6, 3 átt, 4 æskumann, 5
mjöl, 9 yfirgefin, 11 eldsneyti, 13 tapa, 14 lána,
17 píla.

Lausn.
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Indónesíuævintýri 
Kristjáns 
Ra í þrot

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

V-dagurinn er á morgun og verður
veigamikil dagskrá í Íslensku Óp-
erunni á morgun í tilefni hans.
Meðal annars munu þær Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir og Ilmur
Kristjánsdóttir leikkona fara með
einleik úr Píkusögum. 

„Ég er mjög ánægð með að fá
að taka þátt í þessu því mér finnst
málstaðurinn vera mjög góður. 
V-dagssamtökin einbeita sér að
því að berjast gegn ofbeldi á kon-
um sem er mjög þarft málefni.
Það er mikilvægt að tala um svona
hluti og afhjúpa þessa leynd sem
hefur verið í kringum mál af
þessu tagi,“ segir Ingibjörg. 

Að sögn Ingibjargar sá hún
Píkusögur þegar þær voru sýndar
í Borgarleikhúsinu á sínum tíma.
„Mér fannst verkið mjög gott og
það sem er virkilega gott við það
er að þarna tala konurnar mun 
opinskárra um þessa hluti en van-
inn er. Það sem ég tók eftir var að

verkið minnti mig á umræðu sem
ég tók þátt í fyrir um 25 árum í að-
draganda stofnun Kvennalistans.
Þá var kynferðislegt ofbeldi 
mikið í umræðunni og ég áttaði
mig á því hversu lítið hefur breyst
á þeim tíma. Ég lít því á þátttöku
mína í þessari dagskrá sem bar-
áttu gegn kynferðislegu ofbeldi
sem því miður hefur farið vax-
andi í gegnum árin frekar en hitt.
Það er hægt að taka á ofbeldinu
með ýmsum hætti og þetta er ein
leiðin.“ ■

Fer með einleik úr Píkusögum

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Rottur.

Sautján milljón krónur.

Magnús Þór Hafsteinsson.

Þáttagerðarfólk á vegum sjón-
varpskonunnar heimsfrægu Oprah 
Winfrey mun að öllum líkindum
koma til landsins í næstu viku og
safna efni fyrir innslag um stöðu 
íslenskra kvenna sem sýnt verður í
The Oprah Winfrey Show. 

Oprah sjálf mun því miður ekki
sjá sér fært að heiðra landann með
nærveru sinni að þessu sinni enda
konan með eindæmum upptekin.
Aðstoðarkonur hennar hafa hins
vegar leitað víða fanga hérlendis og
ráðfært sig við nokkrar nafntog-
aðar konur.

„Ég veit ekki alveg hvað vakir
fyrir þeim,“ segir söng- og leikkon-
an Selma Björnsdóttir sem einn út-
sendara Ophru hefur sett sig í sam-
band við. 

„Ég held að hugmyndin sé að tala
við nokkrar konur um stöðu kvenna
á Íslandi. Þá var ég líka spurð hvort
ég væri tilbúin til þess að fara með
tökuliðinu í skoðunarferð um 
næturlíf Reykjavíkur.“ Selma segist
hafa tekið vel í erindið en fulltrúi
Ophru hafi ekki gengið endanlega
frá neinu við sig.

Andrea Róbertsdóttir er ein
þeirra sem starfsfólk Ophru hefur
leitað til vegna Íslandsheimsóknar-
innar og það var hún sem benti á
Selmu vinkonu sína. „Ég hélt fyrst
að þetta væri eitthvað grín hjá
Strákunum á Stöð 2 en ef svo er er
þetta orðið ansi langdregið

d j ó k , “
segir Andrea sem veit í raun
ekkert hvernig á því stendur að
Ophra hafði samband við sig. 

Auðunn Blöndal, einn af
Strákunum á Stöð 2, þver-
tekur fyrir að hann og félag-

ar hans standi á bak við
fréttirnar af áformum
Ophru. „Þetta er enginn
hrekkur frá okkur. 

Pétur getur hermt eftir ýmsu en
ekki Ophru,“ segir Auðunn. 

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir,
fyrrum Ungfrú Ísland og einn
þáttastjórnenda Ópsins á RÚV seg-
ist hafa verið í nánu sambandi við
aðstoðarkonu Ophru: „Ég hef heyrt
nokkrum sinnum í henni og hef 
talað við hana allt í tvo tíma í senn.
Einu sinni varð síminn minn meira

að segja rafmagnslaus vegna þess
að hún talaði svo lengi. Ég hélt auð-
vitað fyrst að þetta væri grín.“

Ragnhildur Steinunn og Selma
voru báðar beðnar um að senda
myndir af sér til þáttarins sem og
þær gerðu. Ég sendi helling af
myndum af mér og svo horfðu þau á
Ópið á netinu. Það hittist þannig á
að í þættinum sem þau skoðuðu var
ég að borða kókósbollu upp úr fiska-
búri og ég veit nú ekki hvort það
hefur komið nógu vel út.“
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Oprah forvitin um næturlífið

Breski uppistandarinn Eddie Izzard er væntanlegur í vikunni. Uppistand
eins og það þekkist í dag var ekki í boði fyrr en Steinn Ármann Magn-
ússon tróð upp í eigin persónu á skemmtistaðnum Berlín. Hann segir
fáa hafa toppað Eddie Murphy þegar hann var upp á sitt besta.

„Það er auðvitað alltaf huglægt hver er bestur, en Eddie Murphy kom
með nýjan, ferskan blæ. Hann var sjálfsöruggur og kjaftfor, sagði mikið
af sögum af móður sinni og fjölskyldu og í honum gat maður fundið
sjálfan sig,“ segir Steinn Ármann og nefnir Eddie Izzard sem annan
verulega góðan uppistandara.

„Izzard hefur gefið þá yfirlýsingu að ekkert klám sé í uppistandi hans,
en klám er auðvelt efni því yfirleitt hlær fólk mikið að grófum bröndur-
um. Þó geta menn farið yfir strikið, eins og Andrew Dice Clay gerði
þegar bera fór á sjokk-skemmtikröftunum. Ekki óalgengt að menn
gengju út af uppistandi hans.“

Steinn Ármann segir flesta svarta skemmtikrafta sem komið hafa á 

eftir Murphy, eins og Will Smith og Martin Lawrence, vera hjóm eitt í
samanburði. „Þetta eru allt strákar sem byrjuðu í uppistandinu en fóru
þá línu sem Eddie var á því hann var undur á þessu sviði.

„Svo hætta þeir allir þegar þeir komast í bíómyndir eða sjónvarps-
þætti, enda voða fáir í fullu starfi sem uppistandarar. Þetta er erfitt
starf og sumum leiðist að endurtaka sig, en í Bandaríkjunum geta
menn eins og Jerry Seinfeld verið með sama prógrammið árum 
saman. Seinfeld er verulega góður, eins og Jay Leno sem enn á það til
að fara í túra sem uppistandari.“

Steinn Ármann segir húmor sígildan en áherslurnar mismunandi á
hverjum tíma. „Þegar ég byrjaði í þessu bannaði ég konunni að koma.
Fannst það óþægilegt, enda var ég dónalegur og svona. Vildi ekki að
hún sæi mig þannig. Og eins er með Eddie Murphy. Hans húmor 
hefur breyst. Í fyrstu bíómyndunum var hann sjálfum sér líkur, kjaftfor
ofurtöffari, en þegar menn verða fjölskyldumenn hætta þeir að hafa
samvisku í dónaskapinn.“

Steinn Ármann Magnússon segir fáa uppistandara hafa toppað Eddie Murphy 

SÉRFRÆÐINGURINN

STEINN ÁRMANN MAGN-
ÚSSON, LEIKARI
Segir flesta uppistandara á
eftir Eddie Murphy misgóðar
eftirlíkingar, en að kvikmynda-
stjarnan sé undur á sviði
uppistands.

Ekki lengur samviska í dónaskapinn

... fær Anna R. Ingólfsdóttir fyrir
að snúa spennusögum sænska
rithöfundarins Lizu Marklund
yfir á íslensku.
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OPRAH WINFREY Allt bendir til að þessari sjónvarpsdrottingu sé full alvara með Íslandsheimsókn en Arnar Knútsson, hjá Filmus, stað-
festir að fulltrúi hennar hafi sóst eftir tækjabúnaði og tökumanni frá fyrirtækinu í næstu viku. Samkvæmt áætlun munu útsendarar Oprah
koma til Íslands á morgun og vera við tökur á föstudag og laugardag.

SELMA OG RAGNHILDUR STEINUNN Tóku báðar vel í beiðni um að
fara með fulltrúum Ophru á djammið. „Konan sem ég talaði við hafði
miklar áhyggjur af því að ég drykki ekki og færi því aldrei á djammið,“ seg-

ir Ragnhildur sem er að sjálfsögðu til í tuskið.

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR
Hún tekur virkan þátt í V-deginum á

morgun og fer með einleik úr Píkusögum í
Íslensku Óperunni. Auk Ingibjargar stígur
meðal annars Ellen Kristjánsdóttir á svið,
tvö dansatriði verða sýnd auk þess sem

sjálf Eve Ensler, höfundur Píkusagna, mun
fjalla sérstaklega um það hjálparstarf sem

hún hefur unnið í Kenía í tengslum við
umskurð á konum. 

Lárétt:
1vaskur, 6aða,7nú,8la,9egg,10gil, 12nit,
14lok,15ný,16jk,17ögn,18ásar.
Lóðrétt:
1vald,2aða,3sa,4ungling,5rúg,9ein,11
koks,13týna,14ljá,17ör.
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GANGA fiÉR ÚR GREIPUM!

AUKAHLUTAPAKKI

„Skollabuxur
Group“

Áaðalfundi Flugleiða verður gerð
tillaga um það að nafni fyrirtæk-

isins verði breytt í „FL Group“, enda
segja Flugleiðamenn að fyrirtækið
sé ekki lengur flugfélag heldur
„fjárfestingafélag“, sem er auðvitað
miklu flottara. Fjárfestingarfélagið
Atorka heitir nú „Atorka Group“.
Medcare Flaga mun breyta um nafn
og heita „Flaga Group“. Fyrir eru
tvö félög í Úrvalsvísitölunni sem
hafa orðið „Group“ í nafni sínu:
„Actavis Group“ og „Bakkavör
Group“. Þá er gert ráð fyrir að flug-
rekstrarfélagið „Avion Group“ skrái
sig í Kauphöllina á þessu ári. Skífan
hefur breytt nafni sínu í „Dagur
Group“. Alls eru 36 fyrirtæki í fyrir-
tækjaskrá með viðskeytinu „Group“.
„Baugur Group“ er einna þekktast
en einnig má nefna móðurfélag
Lánstrausts sem heitir „Creditinfo
Group“.

AF ÞESSU má sjá að það er meira
en tímabært að leggja niður þau
púkalegu nöfn sem hafa verið okkur
til trafala alla tíð og fara að gera út
undir fegurri og hljómmeiri nöfnum
en hingað til. Hér var allt í kalda koli
efnahagslega langt fram á tuttugustu
öld og þjóðin lifði á signum fiski og
hamsatólg þar til athafnaskáldi datt í
hug að stofna verslun sem hafði
„kjör“ eða „ver“ í nafninu og ný gull-
öld gekk í garð. Nú er „kjör-ver-tíma-
bilinu“ lokið og „group-öld“ er 
runnin upp og þjóðin lifir ekki leng-
ur á fiski heldur fjárfestingum.

SJÁLFUR er ég orðinn hundleiður á
að vera bara manneskja og stefni að
því að gerast alþjóðlegt fjárfestinga-
félag. En mig vantar gott nafn.
„Skollabuxur Group“, (SB Group),
kemur til greina, en „The Group
Group“ er betra, eða jafnvel „The
Group Group Group“. (Reynið að
toppa það!)

ATHAFNASKÁLDUM okkar
nægir ekki að kyrja sín athafnaljóð í
Kauphöllinni meðan þeir býtta inn-
byrðis á hlutabréfum við hver ann-
an, eins og stelpur í gamla daga
skiptust á glansmyndum eða serví-
ettum og strákar á hasarblöðum. 
Athafnaskáld á öllum tímum þurfa
ný töfraorð til að galdra spesíur ofan
í vasana á Armani-skollabuxunum
sínum. Eða eins og Gottskálk biskup
sagði glottandi við hinn unga 
athafnamann Galdra-Loft: „Vel er
sungið, sonur!“ 

BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR


