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ÚRSLITAKEPPNIN ÍR-ingar taka á
móti Keflvíkingum í undanúrslitum Ís-
landsmóts karla í körfubolta. Leikurinn
fer fram í Íþróttahúsi Seljaskóla og hefst
klukkan 19.15.

DAGURINN Í DAG

21. mars 2005 – 78. tölublað – 5. árgangur

TELJA AÐ SÉR VEGIÐ Starfsmenn á
fasteignasölum telja að starfsheiðri sínum
vegið og lítið gert úr þekkingu sinni, starfs-
reynslu og menntun með þeirri stefnu lög-
giltra fasteignasala að þeir einir sem hafi
löggildingu fái að sinna fasteignasölu og
ráðgjöf. Sjá síðu 2

ENDALOK ÁLVÆÐINGAR Valgerður
Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
segir að það gangi ekki til lengdar að bygg-
ja fleiri álver. Hún segir mikilvægt að huga
að því að koma fleiri öflugum stoðum und-
ir íslenskt efnahagslíf. Sjá síðu 2

HELGI REIÐUR Rúmlega 40 milljóna
króna starfslokasamningur er gerður var við
fyrrverandi framkvæmdastjóra Sameinaða
lífeyrissjóðsins er að mati Helga Vilhjálms-
sonar, kennds við Góu, nánast þjófnaður
frá almenningi. Sjá síðu 4
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UMHVERFISSPJÖLL „Það er eins og
einhver sé að færa fórnir hérna að
næturlagi,“ segir Einar Pálmi
Árnason sem hefur ítrekað komið
að dýrahræjum og innyflum á
opnu svæði nærri Réttarholts-
skóla að undanförnu. Nú síðast
fann hann rolluhræ sem hafði
verið skilið þar eftir. Einar Pálmi
gerði lögreglu viðvart og hún fékk
starfsmenn borgarinnar til að
fjarlægja hræið.

„Þetta er í fjórða skipti sem ég
verð var við svona lagað hérna og
ég skil ekki hvað fólki gengur til
með þessu,“ segir Einar Pálmi. 

Í síðasta mánuði var meindýra-
eyðir kallaður til á sama stað til að
fjarlægja hræ og matarleifar.

Honum virtist sem einhver vildi
fæða hrafna sem voru þarna. 

Gunnar Arnar Guðmundsson-
ar, héraðsdýralæknir Gullbringu-
og Kjósarumdæmis, segir að ekki
sé mikil hætta á að sýking berist
til manna af rolluhræjum. Hann
telur nær öruggt að hræ sem þetta
sé hvorki komið frá sláturhúsum
né sorpeyðingarstöðvum. 

Að sögn lögreglu er mjög sjald-
gæft að svona mál komi upp. - jse

GLAÐNINGUR Á BARNASPÍTALA HRINGSINS
Jónsi ananas gaf Elvari Atla og pabba hans, Smára Brynjarssyni, páskaegg og Birgitta gulrót fékk stóran koss frá Brynjari Erni í skiptum

fyrir eggið sitt.

LAMBASEL Ónafngreindur aug-
lýsandi bauð í gær hverjum þeim
sem sækti um og fengi einbýlis-
húsalóð í Lambaseli átta milljónir
króna fyrir lóðina. Verði einhver
við boðinu hagnast viðkomandi
um 3,4 milljónir króna.

Auglýsandinn lýsir sjálfum sér
sem reykvískri fjölskyldu og
segist gera þetta til að auka lík-
urnar á að fá lóð og mótmæla
„vandræðaástandi“ í lóðamálum í
Reykjavík. Auglýsingin birtist  í
Fréttablaðinu sama dag og borgin
auglýsti eftir umsóknum um 30
lóðir fyrir einbýlishús.

Auglýsandinn neitar að greina

frá nafni sínu en sagði í tölvupósti
að hann væri hvorki í samstarfi
við stjórnmálaflokk né verktaka.

Hann áætlar að 10-20 þúsund
Reykvíkingar sækist eftir
Lambaselslóðunum og bendir á að
einstaklingar og byggingaverk-
takar safni kennitölum til að auka
líkur sínar. Eftirmarkaðsverð
lóða sé komið langt fram yfir það
sem borgin fari fram á. Hann
segir að í Kópavogi og Hafnar-
firði semji verktakar við einstak-
linga sem sækja um lóðir og skip-
ti þeir hagnaði af sölu húss á milli
sín.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson

borgarfulltrúi telur auglýsinguna
sýna ófremdarástandið í lóðamál-
um í borginni. Það minni á ástand-
ið fyrir 1980, þegar lóðir gengu
kaupum og sölum.

„Við munum auðvitað fylgjast
grannt með þróun þessa máls. Ef
niðurstaðan verður sú að ákvæðin
halda ekki, sem við settum til að
lóðirnar færu til fjölskyldna sem
byggja yfir sjálfa sig, mun þeirri
skoðun vaxa fiskur um hrygg að
sanngjarnast sé að bjóða einbýlis-
húsalóðir út eins og aðrar lóðir,“
segir Dagur B. Eggertsson, for-
maður skipulagsnefndar.

- ghs

Kindahræ finnast á opnu svæði í Reykjavík:

Hræ skilin eftir á almannafæri

Guðni Gíslason:

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS 

Húsið glóir í
kvöldsólinni

●  fasteignir  ●  hús

Meistaramót Íslands:

▲

SÍÐA 20

Jakob Jóhann í
toppformi
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● metin féllu í laugardalnum

Hart deilt á
lóðaúthlutun

Auglýst hefur verið eftir fólki til að sækja um einbýlishúsalóðir í Lambaseli 
og áhugasömum boðnar rúmar þrjár milljónir í hagnað fyrir að framselja lóð-

ina. Getur grafið undan lóðaúthlutun, segir Dagur B. Eggertsson.

Reynir B. Eiríksson:

▲

SÍÐA 20

Draumur
sem rættist

Ragnar Santos: 

▲

SÍÐA 30

Öfundsverður
lífsstíll

VEÐRIÐ Í DAG

EINHVER VÆTA sunnan og vestan til,
einkum síðdegis. Milt í veðri. Sjá síðu 4.

LEIDDUR Á BROTT
Lögreglan leiðir mótmælanda á brott eftir

atburði gærdagsins.

Mótmæli í Kirgisistan:

Löggan flúði
upp á þak

KIRGISISTAN, AP Um tíu þúsund lýð-
ræðissinnar ruddust inn í lög-
reglustöð í borginni Jalal-Abad í
Kirgisistan og ráku starfsmenn
stjórnarráðsins á brott til að mót-
mæla vafasömum kosningaúrslit-
um þar í landi í síðasta mánuði. 

Lögreglumenn þurftu að flýja
upp á þak stöðvarinnar þar sem
þeir skutu úr byssum sínum út í
loftið eftir að múgurinn hóf að
kasta steinum að þeim. Stjórnvöld
í landinu segjast vera tilbúin að
semja við mótmælendurna, sem
hafa krafist þess að Askar Akajev
forseti segi af sér. ■

Barnaspítali Hringsins:

Fengu plötur
og páskaegg

SKEMMTUN Börnin á Barnaspítala
Hringsins fengu óvænta og
skemmtilega heimsókn í gær þegar
leikararnir úr Ávaxtakörfunni birt-
ust að óvörum hlaðnir páskaeggjum
og fleiri gjöfum. 

Aðalleikararnir í sýningunni, þau
Birgitta Haukdal og Jón Jósep Snæ-
björnsson, mættu á Barnaspítala
Hringsins og afhentu börnunum
gjafir, páskaegg og geislaplötur með
tónlist úr leikritinu.

Boðskapur Ávaxtakörfunnar er
að það er ljótt að leggja fólk í einelti
og því var þess vel gætt að allir
fengju páskaegg og enginn yrði úti
undan. Eftir að leikararnir afhentu
gjafirnar tóku þeir lagið af nýút-
kominni geislaplötu með lögunum
úr sýningunni og börnin fengu ein-
tak af disknum úr höndum ávaxt-
anna sjálfra. - bb

● myndaði daga munks í taílandi ● goðamót haldið í þriðja sinn

KINDAHRÆ
Í fjögur skipti hefur sjón sem þessi

blasað við íbúum í grennd við Réttar-
holtsskóla. Einn þeirra segir það engu

líkara en verið sé að færa fórnir þarna. 
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Valgerður Sverrisdóttir vill þróa hátækniiðnað:

Óráðlegt að byggja
mikið fleiri álver

IÐNAÐUR Valgerður Sverrisdóttir
iðnaðarráðherra segir óráðlegt að
byggja mikið meira af álverum en
þegar er og vill leggja meiri
áherslu á uppbyggingu hátækni-
iðnaðar en stóriðju í framtíðinni. 

„Það er augljóst að ef af fyrir-
hugaðri stækkun í Straumsvík,
Norðuráli og Fjarðaráli verður er
álframleiðsla orðin svo stór hluti
af útflutningstekjum okkar að það
verður komið nóg. Fjölbreytileik-
inn er það sem skiptir máli og við
megum ekki lenda í því að áliðn-
aðurinn sé orðinn svo mikilvægur

að við verðum háð honum,“ segir
Valgerður en þvertekur fyrir að
verið sé að slá stóriðjufram-
kvæmdir af.

„Á Iðnþingi var mér afhent
fyrir hönd stjórnvalda tilboð frá
hátækniiðnaðinum sem kallast
Þriðja stoðin og gengur út á það
að upplýsingatækni verði megin-
stoð í verðmætasköpun og gjald-
eyristekjum árið 2010. Við mun-
um fara yfir þetta tilboð og skoða
það í mikilli alvöru hvernig
stjórnvöld geta komið til móts við
þessa atvinnugrein og stutt við

hugvit, upplýsingatækni og líf-
tækni. Nýstofnaður Tækniþróun-
arsjóður er hugsaður til að skapa
fleiri atvinnutækifæri með þeim
rannsóknum sem vísindasam-
félagið vinnur að.“

- bb

Mannskæð sprenging í Pakistan:

Þrjátíu fórust og tuttugu særðust
PAKISTAN, AP Að minnsta kosti þrjá-
tíu manns fórust og um tuttugu
særðust í sprengingu sem varð í
helgidómi sjía í suðvesturhluta
Pakistan á laugardagskvöld. 

Þúsundir manns höfðu safnast
saman á staðnum þegar sprengingin
varð. Bæði sjíar og súnníar, auk
hindúa, voru viðstaddir samkomuna
og því hefur lögreglan átt erfitt með
að átta sig á hver stóð að baki verkn-
aðinum.

Sprengjan var afar öflug og
skildi eftir sig eins metra djúpan
gíg. Ekki er talið að um sjálfs-
morðsárás hafi verið að ræða heldur
hafi tímasprengja sprungið. Enginn
hefur lýst ábyrgð á verkaðinum á
hendur sér. 

Um 80% þeirra 150 milljóna
manna sem búa í Pakistan eru súnní-
ar og 17% eru sjíar. Lengi hafa stað-
ið yfir deilur á milli þessara tveggja
hópa og margir fallið í valinn. ■

Telja að lítið sé gert
úr störfum sínum

Starfsmenn á fasteignasölum telja að starfsheiðri sínum vegið og lítið gert úr þekk-
ingu sinni, starfsreynslu og menntun með þeirri stefnu löggiltra fasteignasala að þeir

einir sem hafi löggildingu fái að sinna fasteignasölu og ráðgjöf.
FASTEIGNAMARKAÐURINN Fyrirhuguð
er stofnun Félags starfsmanna á
fasteignasölum til að standa vörð
um lögvarinn rétt starfsmanna til
að starfa við fasteignasölu í um-
boði og á ábyrgð löggilts fast-
eignasala. Félagið á einnig að vera
hagsmunasamtök og vinna að
betra verklagi og bæta ímynd
stéttarinnar. 

Guðmundur Andri Skúlason,
starfsmaður á Hóli fasteignasölu,
skrifar undir auglýsingu um helg-
ina þar sem stofnun félagsins er
tilkynnt og óskað eftir áhugasöm-
um til samstarfs. Að hópnum
standa starfsmenn á fjölmennum
fasteignasölum og löggiltir fast-
eignasalar. Guðmundur segir að
fjölmargir hafi haft samband en
of snemmt sé að segja til um
hvenær stofnfundurinn verði
haldinn.

Hann segir að mikil óánægja sé
meðal starfsmanna á fasteigna-
sölum um þá stefnu Félags fast-
eignasala að sérþekking löggiltra
fasteignasala á öllum stigum
kaup- og söluferlis sé allri annarri
þekkingu og menntun æðri. Verið
sé að þrengja að öðrum starfs-
mönnum á fasteignasölum. „Búið
er að móta stefnuna. Með auglýs-
ingunni er fyrsta skrefið stigið,“
segir hann og telur félagið tilbúið
að vinna með Félagi fasteignasala
ef fasteignasalar „láta af þessum
vitleysisgangi“.

Björn Þorri Viktorsson, for-
maður Félags fasteignasala, segir
að löggiltir fasteignasalar séu
ekki að vega að starfsheiðri eða
starfsreynslu sölumanna á fast-

eignasölum en reynt sé að vekja
löggilta fasteignasala til umhugs-
unar um að framselja ekki störf
sín of mikið til þessa fólks. Hvorki
viðskiptafræðingar né lögmenn
hafi næga menntun til að sinna
fasteignasölu en lögmenn hafi
vissulega ágætan grunn að byggja
á.

„Þeir eru ekki sérfræðingar í

fasteignasölu. Til þess þurfa þeir
að mennta sig í því. Það er
akkúrat það sem slagurinn stend-
ur um,“ segir hann og bætir við að
telji starfsmenn á fasteignasölum
þrengt að sér hafi þeir „klárlega
verið að fara langt út fyrir sínar
heimildir í störfum sínum. Það er
merki um það“.

ghs@frettabladid.is

Grunaðir fíkniefnasalar:

Tveir menn
handteknir

EITURLYF Tveir menn voru handtekn-
ir eftir að lögreglan í Kópavogi fann
sextíu grömm af amfetamíni í bíl
þeirra í fyrrinótt. Vegna þess
hversu mikið magn mennirnir voru
með leikur grunur á að þeir hafi
ætlað sér að selja efnið.

Mennirnir voru fluttir í fanga-
klefa þar sem þeir voru yfirheyrðir
og þeim haldið fram á morgun. Far-
ið var í húsleitir meðan mennirnir
voru í vörslu lögreglu en þeim
sleppt að húsleitunum loknum.

Þetta var fjórða fíkniefnamálið í
Kópavogi um helgina. Sextán
grömm af amfetamíni voru hald-
lögð í þremur fyrri málunum. - bþg

RICE Í KÍNA
Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hitti Hu

Jintao, forseta Kína, í Peking í gær.

Vopnasala til Kína:

Evrópuríki
óábyrg

KÍNA, AP Condoleezza Rice, utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, gaf
í gær í skyn að evrópskar ríkis-
stjórnir sýndu óábyrga háttsemi
færi svo að þær seldu hátækni-
vopnabúnað til Kína, þar sem
þeim búnaði yrði hugsanlega einn
góðan veðurdag beitt gegn banda-
ríska Kyrrahafsheraflanum.

„Það eru Bandaríkin, ekki Evr-
ópa, sem verja Kyrrahafssvæð-
ið,“ sagði Rice í ávarpi í Seúl, höf-
uðborg Suður-Kóreu, sem var síð-
asti viðkomustaður hennar í ferð
um Asíulönd. Til Seúl kom hún frá
Peking, þar sem hún átti fundi
með kínverskum ráðamönnum. ■

FRÁ VETTVANGI Í DOHA
Katarskur lögreglumaður skoðar vettvang
bílsprengjutilræðisins við Doha Players-

leikhúsið í gær.

Tilræði í Katar:

Egypti sagð-
ur ábyrgur

KATAR, AP Yfirvöld í Katar kenndu í
gær egypskum ríkisborgara um bíl-
sprengjutilræði á leikhús í Doha um
helgina sem varð einum Breta að
bana. Tilræðið var framið aðeins
nokkrum dögum eftir að talsmaður
Al-Kaída-hryðjuverkanetsins boð-
aði árásir á vestræn skotmörk á
Persaflóasvæðinu, nú er þess er
minnst að tvö ár eru liðin frá innrás
Bandaríkjamanna og bandamanna
þeirra í Írak.

Enginn lýsti ábyrgð á tilræðinu á
hendur sér. ■

SPURNING DAGSINS
Margrét, eru konur ekki líka
menn?

„Jú, konur eru líka menn.“

Margrét Hólm Valsdóttir bauð sig fram í aðal-
stjórn Sparisjóðabanka Íslands en náði ekki kjöri.
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráð-
herra, hafði hvatt til þess að fleiri konur kæmu
inn í stjórnir en það dugði ekki til.. Fimm karl-
menn sitja því áfram í stjórninni.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
Breskt par handtekið:

Dóttirin
til sölu

LONDON, AP 18 ára kona og 21 árs
maður hafa verið handtekin í
Englandi fyrir að reyna að selja
manni sem reyndist blaðamaður
tveggja og hálfs árs gamla dóttur
sína.

Að sögn blaðamannsins, sem
starfar hjá dagblaðinu The News of
the World, vildi parið selja dóttur-
ina fyrir rúma eina og hálfa milljón
króna. „Ég vil ekki eiga hana. Ég
mun ekki sakna hennar. Ég hef ekki
tíma fyrir hana. Hún þarf athygli
allan sólarhringinn,“ sagði móðirin.
Dóttirin, sem var heil heilsu, er nú í
umsjá barnaverndaryfirvalda. ■

OF HRATT Á TVÖFALDRI REYKJA-
NESBRAUT Að sögn lögreglunnar
í Keflavík er mikið um of hraðan
akstur á þeim hluta Reykjanes-
brautar sem hefur verið tvöfald-
aður. Vill lögreglan koma þeim
tilmælum til ökumanna að 90
kílómetra hámarkshraði sé á allri
Reykjanesbrautinni.

SKEMMDARVERK Í REYKJANESBÆ
Tvö skemmdarverk voru unnin í
Reykjanesbæ í fyrrinótt. Allar
rúður voru brotnar í fólksbíl á
Hafnargötu og tvær rúður brotn-
ar í húsbíl á bílasöluplani í Njarð-
vík. Ekki er talið að tengsl séu á
milli þessara skemmdarverka.
Enginn hefur verið handtekinn
en málið er í rannsókn.

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR
Iðnaðarráðherra segir nauðsynlegt að líta í

fleiri áttir í útflutningi.

KENNSL BORIN Á LÍK
Nokkrir Pakistanar bera kennsl á lík fórnarlamba sprengingarinnar.
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GUÐMUNDUR ANDRI SKÚLASON
Forsvarsmaður áhugahóps um stofnun Félags starfsmanna á fasteignasölum. Í auglýsingu

hópsins segir að starfsmenn telji að starfsheiðri sínum vegið með úrskurði Félags fast-
eignasala um að einungis löggiltir fasteignasalar skuli sinna fasteignasölu og ráðgjöf



Vorum að breyta og bæta 
á Skólavörðustígnum   
Undanfarið hafa staðið yfir umfangsmiklar breytingar á húsnæði SPRON á Skólavörðustíg. 
Viðskiptavinir okkar hafa sýnt skilning og þolinmæði meðan á framkvæmdum hefur 
staðið og fyrir það erum við mjög þakklát. Nú er þessu verki lokið og við erum 
afar stolt af útkomunni. 

Í tilefni breytinganna bjóðum við öllum þeim sem heimsækja okkur fram að páskum upp 
á kaffi og meðlæti. Okkur væri mikil ánægja ef þú litir inn til okkar á Skólavörðustígnum 
og gleddist með okkur.

Velkomin í SPRON Skólavörðustíg 11, 
sími 550 1200 - spron.is
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Þingkosningar í Afganistan:

Kosið í september
AFGANISTAN, AP Fyrstu þingkosn-
ingarnar sem fram fara í
Afganistan frá því að talibana-
stjórninni þar var steypt fyrir
þremur og hálfu ári verða haldn-
ar 18. september næstkomandi.
Þetta tilkynnti kjörstjórnin í
gær. Kosningarnar eru mikil-
vægur áfangi í átt að lýðræði og
stöðugleika í landinu eftir aldar-
fjórðungs upplausn og borgara-
stríð.

Með þingkosningum er stefnt
að því að ljúka því stjórnskipun-
arlega umbótaferli sem ákveðið
var á ráðstefnu í Bonn í Þýska-
landi eftir að bandarískar her-
sveitir í bandalagi við innan-

landsandstæðinga talibana
hröktu þá frá völdum síðla árs
2001.

Afganar settu sér nýja stjórn-
arskrá í janúar í fyrra og héldu
forsetakosningar í október, en
öryggismál og skipulagsvanda-
mál hafa valdið töfum á fram-
haldi umbótaferlisins. Það hefur
aftur ýtt undir óánægju heima-
manna með forsetann Hamid
Karzai, sem nýtur stuðnings
setuliðs Bandaríkjamanna og
bandamanna þeirra. ■

Tími kominn
til aðgerða

Rúmlega 40 milljóna króna starfslokasamningur sem gerður var við fyrr-
verandi framkvæmdastjóra Sameinaða lífeyrissjóðsins er að mati Helga

Vilhjálmssonar, kennds við Góu, nánast þjófnaður frá almenningi.
FÉLAGSMÁL „Þetta er ekki í fyrsta
sinn sem fréttir af þessu taginu
koma eins og blaut tuska framan í
almenning og að mínu mati er
kominn tími til aðgerða,“ segir
Helgi Vilhjálmsson, fram-
kvæmdastjóri sælgætisverk-
smiðjunnar Góu-Lindu. Helgi
hefur um skeið látið málefni líf-
eyrissjóðanna til sín taka og birti
um helgina heilsíðuauglýsingu
þar sem hann gagnrýnir að lífeyr-
isgreiðendur hafi greitt þær 43
milljónir króna sem Jóhannes Sig-
urgeirsson, framkvæmdastjóri
Sameinaða lífeyrissjóðsins, fékk
greiddar við starfslok sín.

Helga blöskrar að það geti átt
sér stað árið 2005 að háttsettir
menn leiki sér með þessu móti
með peninga almennings. „Þetta
er helber skrípaleikur enda veit
ég ekki um eitt einasta einkafyrir-
tæki þar sem menn fá rúmar 40
milljónir króna fyrir það eitt að
taka pokann sinn þegar illa geng-
ur. Ég vil sjá að tekið sé á málum
sem þessum enda er að mínu viti
þarna farið á afar grátt svæði
gagnvart lífeyrisgreiðendum og
ég spyr hvað sé þjófnaður og hvað
ekki.“

Helgi segir forkastanlegt að
fara svona með það fé sem lífeyr-
isgreiðendur gjaldi sjóðnum en
hann hefur áður bent á dæmi um
rausnarlegar lokagreiðslur lífeyr-
issjóðanna. „Fólk má ekki sofna á
verðinum enda eru þetta pening-
arnir okkar og þegar misgóðir
menn gera sér mat úr þeim er mál

að heimta réttlæti. Er einhver
vinnandi maður sem ekki myndi
setja spurningamerki við það ef
teknar yrðu 25 þúsund krónur af
launum hans hver mánaðamót og
hann væri engu nær um í hvað
það færi? Ég fullyrði að enginn
félagsmaður hefði skrifað undir
að greiða framkvæmdastjóra
fleiri tugi milljóna við starfslok.
Tími er kominn til aðgerða.“

Þorbjörn Guðmundsson, vara-
formaður núverandi stjórnar
Sameinaða lífeyrissjóðsins, segist
hafa orðið var við mikil illindi
vegna starfslokasamningsins en
lögmæti hans hafi verið kannað
og niðurstaðan sé sú að ekkert sé
hægt að gera. „Sá eini sem getur
breytt því sem orðið er er Jóhann-
es Sigurgeirsson sjálfur.“

albert@frettabladid.is

Kennaraverkfallið:

Raskaði vinnu
þriðjungs

JAFNRÉTTISRÁÐ Kennaraverkfallið
olli 30% foreldra talsverðri röskun í
vinnunni samkvæmt könnun sem
IMG Gallup gerði fyrir Jafnréttis-
ráð. Talsvert hærra hlutfall kvenna
en karla varð fyrir röskun í starfi
vegna verkfallsins, 37% á móti
27%. Starfsdagar, vetrarfrí og aðrir
dagar þar sem börnin sækja ekki
skóla valda hins vegar almennt mun
minni röskun á högum foreldra.

Niðurstöðurnar koma ánægju-
lega á óvart að mati jafnréttisráðs
því þó svo að frávik í skólastarfi
virðist valda ívið meiri röskun í
starfi fyrir konur en karla er mun-
urinn ekki mjög mikill. ■

Um páskana verða kjöraðstæður fyrir
regnhlífar; logn og regn.

Veðrið um páskana:

Hlýtt og
rigning

PÁSKAVEÐRIÐ Páskaveðrið verður
milt og hlýtt en dálítið vætusamt,
einkum sunnan og vestan til. Ekk-
ert páskahret er fyrirsjáanlegt og
ekki útlit fyrir að landsmenn kom-
ist mikið á skíði um þessa páska.

Á skírdag lítur út fyrir milt
veður og heldur stífa suðaustanátt
með einhverri vætu, þá helst sunn-
anlands. Á föstudaginn langa verð-
ur suðlæg átt og væta sunnan og
vestan til en ætti að vera fallegt
veður, fremur þurrt og hlýtt um
landið norðan- og austanvert. ■

ÁN HEIMILIS
Mæðgur sem þurftu að yfirgefa heimili sín
eftir jarðskjálftann bíða í neyðarhúsnæði í

Fukuoka.

Jarðskjálfti í Japan:

400 slösuðust
FUKUOKA, AP Ein kona fórst og að
minnsta kosti 400 manns slösuð-
ust í gær í öflugum jarðskjálfta í
suðurhluta Japans sem mældist
7,0 á Richter-kvarða. Gat skjálft-
inn af sér eftirskjálfta sem mæld-
ist 4,2 á Richter.

Skjálftinn átti upptök sín
skammt frá lítilli eyju sem nefnist
Genkai og þurfti um helmingur
850 íbúa eyjunnar að yfirgefa
heimili sín og fara til nágranna-
bæjarins Kyushu. Í borginni
Fukuoka setti skjálftinn af stað
skriður auk þess sem vatns- og
gasleiðslur eyðilögðust. ■

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

58,55 58,83

112,26 112,80

77,92 78,36

10,46 10,52

9,57 9,63

8,56 8,61

0,56 0,56

89,70 90,24

GENGI GJALDMIÐLA 18.03.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

106,61 +0,05%

Íslenskir þingmenn:

Heimsóttu
gröf Arafats

Vesturbakkinn Íslenskir þing-
menn heimsóttu fyrrum höfuð-
stöðvar og gröf Jasser Arafat í
ferð sinni um Ramallah á Vestur-
bakkanum í gær.

„Gröfin var þakin blómum.
Hún var mjög virðuleg og hafði
yfir sér látlaust yfirbragð,“ segir
Magnús Þór Hafsteinsson. Þrátt
fyrir að einhverjir Palestínumenn
hafi notað pálmasunnudaginn í
gær til að mótmæla hertöku Ísra-
ela á Vesturbakkanum segist
Magnús Þór ekkert hafa orðið var
við slíkt. „Það var allt með kyrr-
um kjörum. Palestínumennirnir
hafa verið mjög vinsamlegir og
vilja allt fyrir okkur gera.“ - fb

ÁTTA TEKNIR FYRIR ÖLVUN-
ARAKSTUR Lögreglan í Reykjavík
tók átta ökumenn fyrir ölvunar-
akstur í fyrrinótt. Umferðareftir-
lit var að sögn lögreglu með
mesta móti þessa nótt og kann
það að vera skýringin á þessum
óvenjumikla fjölda.

ÁREKSTUR Á SUÐURLANDI Tveir
fólksbílar lentu saman við vega-
mót Biskupstungubrautar og
Skálholtsvegar í Biskupstungum
um klukkan fjögur í gær. Nokkrir
erlendir ferðamenn voru í báðum
bílum en enginn slasaðist. Annar
bíllinn er óökufær en hinn er lítið
skemmdur.

AFGANSKA ÞINGIÐ
Þinghúsið í Kabúl er illa farið eftir borgara-
stríðið, en unnið er að því að nýkjörið þing

geti tekið þar til starfa í haust.
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SÁRREIÐUR
Helgi Vilhjálmsson segir með ólíkindum að vita til þess að starfslokasamningar upp á

fleiri tugi milljóna séu gerðir við menn sem standi sig ekki í stykkinu.
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Gildir til 28. mars eða á meðan birgðir endast

Frisse salatEikarlauf salat Romain salat Lamba salat Pak Soy salatLollo Rosso salat

Portabello Frábært að
fylla þessa m/gráðaosti og grilla

Eringi Horse mushrooms
Móætisveppir

Beach garic Pied bleuMini eringi

Mini shitake
Smjörsteiktu þennan með steikinni

Gulir ostru Bestir snögg-
steiktir í smjöri eða ólífuolíu

Rauðir ostru Bestir
snöggsteiktir í smjöri eða ólífuolíu

King bolett Frábær
viðbót í sveppasúpuna

King ostru Mjög gott
að skera í teninga og steikja

Nornagaldur Blandaðir
villisveppir, tilvaldir í sveppasósuna

Landsins mesta úrval af sveppum
í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

í Hagkaupum
Nýtt

Ferskt með flugi
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SVEITARSTJÓRNARMÁL „Viðræður
okkar gengu eins í sögu og engin
snurða hljóp á þráðinn,“ segir
Ágúst Þór Bragason, bæjarfull-
trúi Sjálfstæðisflokks á Blöndu-
ósi. Nýr meirihluti hefur verið
myndaður í bænum með sam-
starfi D-lista sjálfstæðismanna
og H-lista vinstrimanna og
óháðra.

Ágúst segir vonir standa til að
horft verði fram á veginn í stað
deilna eins og þeirra sem
sprengdu fyrri meirihluta milli D-
lista og Á-lista bæjarmálafélags-
ins Hnjúka. „Það gefur gott vega-
nesti að vita til þess að ekkert
kom upp á í þessum meirihluta-
viðræðum og að því leyti göngum

við til verks með tandurhreinan
skjöld og það er staðfastur vilji
beggja aðila að láta gott af okkur
leiða.“

Fyrri meirihluti sprakk að
hluta vegna trúnaðarbrests sem
varð vegna ákvörðunar Valdimars
Guðmannssonar, fyrrverandi for-
manns bæjarráðs, um að hefja
framkvæmdir við byggingu þjón-
ustuhúss án þess að leggja málið
fyrir bæjarstjórn. ■

Starfsmenn Fríhafnarinnar og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar:

Boða líklega ekki verkfall
SAMNINGAR Jens Andrésson, for-
maður Starfsmannafélags ríkis-
stofnana, segir að verkfallsboðun
komi til greina meðal starfs-
manna í Leifsstöð því að ekki ríki
friðarskylda fyrr en náðst hafi
samkomulag um kjarasamning.
Hann á þó ekki von á því að verk-
fall verði boðað. 

„Ég geri ráð fyrir að við leið-
réttum það sem stendur eftir
þegar við erum búin að taka stöð-
una meðal starfsmanna. Ég gerir
ráð fyrir að við tölum við okkar
félagsmenn og förum svo í samn-
ingstörn,“ segir hann. 

Starfsmenn Fríhafnarinnar
ehf. og Flugstöðvar Leifs Eiríks-
sonar felldu nýlega kjarasamn-
ing. Samningurinn átti að gefa
tæplega 20 prósent á öllum samn-
ingstímanum og upphafshækkun-
in var ríflega sex prósent. Í samn-
ingnum var meðal annars verið að

færa greidd laun inn í taxtann.
Jens segir að samningurinn

hafi átt að gefa verulegar launa-
bætur og það hafi kannski ekki
komist nægilega vel til starfs-

manna. Einhver andstaða hafi
leynst meðal starfsmanna, sem
hafi orðið til þess að samningur-
inn var felldur. Það þurfi að
kanna. - ghs

Hundruð þyrftu að
rýma heimili sín

Vinna við rýmingaráætlun og viðbrögð við eldgosi í Mýrdalsjökli er langt kom-
in. Hundruð íbúa þyrftu að rýma hús sín ef jökulhlaup færi niður Emstrur.

VÍK Í MÝRDAL Vinna við rýmingar-
áætlun og viðbrögð við eldgosi í
Mýrdalsjökli er langt komin og
má búast við að niðurstöðurnar
liggi fyrir í byrjun júní. Í haust
hefst undirbúningur almanna-
varnaæfingar sem á að halda í
október. Áætlunin gerir ráð
fyrir að hundruð íbúa á Hvols-
velli, í Fljótshlíð og Landeyjum
rými hús sín ef jökulhlaup fer
niður Emstrur og Markarfljót.
Fólkið færi líklega á Hellu og
nágrenni.

Rýmingaráætlunin er meðal
annars byggð á hermiflóðum
sem hafa verið látin renna niður
Markarfljót og Emstrur í tölvu.
Almannavarnir hafa þannig
getað áttað sig betur á því hvar

þurfi að rýma hús í kjölfar eld-
goss.

Yfirgnæfandi líkur eru á því
að flóðið renni í suðurátt og þarf
þá að rýma þann hluta Víkur sem
stendur niðri á sandinum, og
bæina fyrir austan Vík, fyrst og
fremst Höfðabrekku. Þar búa
nokkur hundruð manns og færi
fólkið í þann hluta þorpsins sem
stendur ofar. 

Sveinn Pálsson, sveitarstjóri
Mýrdalshrepps, segir að til sé 20-
30 ára gömul rýmingaráætlun
sem standi fyrir sínu. Samkvæmt
henni geti rýming átt sér stað á
30-40 mínútum. Eina raunveru-
lega breytingin sem hafi átt sér
stað sé sameining allra almanna-
varnanefndanna í sýslunni. 

Í seinni tíð hafa fundist sann-
anir um að hlaupið geti í vestur
frá Mýrdalsjökli og því þarf líka
að vera til rýmingaráætlun í
Fljótshlíð, Þórsmörk, á Hvols-
velli og í Landeyjum. „Langflest
hlaup fara niður Mýrdalssand og
landslagið undir jöklinum er
kannski þannig að það eru lang-
mestar líkur til þess. Í seinni tíð
hafa menn aftur á móti fundið
sannanir um hlaup í aðrar áttir
og það er það sem menn eru að
vinna út frá núna. En líkurnar á
því eru miklu minni,“ segir
Sveinn.

Rýmingaráætlunin er unnin
undir stjórn Almannavarnadeild-
ar Ríkislögreglustjóra. 

ghs@frettabladid.is

Tilræðið í Madríd:

Bræður
handteknir

LONDON, AP Breska lögreglan
greindi frá því á laugardag að
hún hefði handtekið mann sem
eftirlýstur var á Spáni vegna
gruns um að hafa verið viðriðinn
lestarsprengjutilræðið í Madríd
fyrir ári, sem kostaði 191 mann
lífið.

Hinn grunaði, Moutaz Alm-
allah Dabas, er spænskur ríkis-
borgari af sýrlenskum uppruna.
Spænska lögreglan handtók á
föstudag bróður hans, Mo-
hannad Almallah Dabas, grunað-
an um að eiga þátt í að fá her-
skáa múslima í lið með hryðju-
verkamönnum. ■

Minningarathöfn:

Tíu ár frá
gasárás

TÓKÝÓ Japanir minntust þess í gær
að tíu ár voru liðin frá gasárás var
gerð á neðanjarðarlestarstöð í
Tókýó með þeim afleiðingum að
tólf fórust og um 5.000 veiktust.

Starfsfólk lestarstöðvarinnar,
eftirlifendur árásarinnar og Jun-
ichiro Koizumi forsætisráðherra
minntust atburðarins við helgi-
dóm í Tókýó. Meðlimir í sértrúar-
söfnuðinum Aum Shinrikyo gerðu
árásina og hafa þrettán þeirra
verið dæmdir til dauða vegna
árásarinnar og annarra glæpa. ■

Tónleikar Nelsons
Mandela:

Sungið gegn
alnæmi

SUÐUR-AFRÍKA, AP Leikarinn Will
Smith, söngkonan Annie Lennox
og hljómsveitin Queen voru á
meðal þeirra sem komu fram á
góðgerðartónleikum í Suður-
Afríku í baráttunni gegn alnæmi.

Þetta voru aðrir góðgerðartón-
leikar Nelsons Mandela á tveimur
árum en talið er að um tveir millj-
arðar manna hafi horft á fyrri tón-
leikana í sjónvarpi árið 2003. Að
sögn Mandela söfnuðust um 93
milljónir króna á tónleikunum í
gegnum SMS-textaskilaboð. ■

EITURSLANGA Í SUNDSVALL Ban-
eitruð gleraugnaslanga olli skelf-
ingu í fjölbýlishúsi í Sundsvall. Að
sögn sænska ríkisútvarpsins glat-
aðist fullur kassi af eiturslöngum
við flutninga og slapp ein þeirra
út. Hún skreið úr einni íbúð í aðra
og hræddi fólk en ekki er talið að
hún hafi bitið neinn.

■ SVÍÞJÓÐ

■ INNLENT

Á ekki að kosta neitt að hafa
börn í leikskóla?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ferðu í ferðalag um páskana?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

54,5%

44,5%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

BLÖNDUÓS
Ágúst Þór Bragason og félagar hans í
Sjálfstæðisflokknum ganga nú í sæng
með vinstrimönnum og óháðum við

stjórn bæjarmála á Blönduósi.

NELSON MANDELA 
Mandela vill vekja athygli á alnæmisvand-

anum í Suður-Afríku.
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Bensínverðið:

Hækkar enn
ELDSNEYTI Lítrinn af 95 oktana
bensíni hefur hækkað um um það
bil tvær krónur og 70 aura hjá
stóru olíufélögunum og er ástæð-
an sögð þróun heimsmarkaðs-
verðs. Lítrinn kostar rúmar 100
krónur í sjálfsafgreiðslu en er sjö
til tíu krónum dýrari með þjón-
ustu. Lítrinn af dísilolíu hefur
hækkað um svipaða upphæð. 

Athygli vekur að lítraverð er
breytilegt eftir landshlutum og
þurfa íbúar Vesturlands til dæmis
að greiða tveimur til fjórum krón-
um hærra verð fyrir bensín en
íbúar höfuðborgarsvæðisins.
Hvorki Orkan né Atlantsolía hafa
tilkynnt um verðhækkanir þrátt
fyrir þróun heimsmarkaðsverðs. ■

JENS ANDRÉSSON
Formaður Starfsmannafélags ríkisstofnana telur verkfall koma til greina í Leifsstöð en þykir

þó ólíklegt að til þess komi. Starfsmenn þar felldu nýlega kjarasamning.

Blönduós:

Nýr meirihluti tekinn við

FLÝTA FRAMKVÆMDUM Stjórn
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
hefur samþykkt að hraða eins og
mögulegt er undirbúningi stækk-
unar norðurbyggingar flugstöðv-
arinnar og ljúka framkvæmdum á
tveimur árum. Norðurbyggingin
er upphaflegi hluti flugstöðvarinn-
ar.

Mýrdalsjökull
Eyjafjallajökull

Vík

Katla

Höfðabrekka

Markarfljót

Emstrur
Hvolsvöllur

Hella

Fljótshlíð
Þórsmörk

Landeyjar

FLÓÐ ÚR MÝRDALSJÖKLI
Langlíklegast er að flóð úr Mýrdalsjökli fari yfir sandinn austanmegin og að um 150 manns þurfi að rýma hús sín í Vík og nágrenni. Þó er
hugsanlegt að það fari vestanmegin niður Emstrur og Markarfljót og þá getur þurft að rýma hús í Fljótshlíð, Landeyjum og á Hvolsvelli.

Kortið er myndskreyting. Það er gert til að gefa hugmynd um það svæði sem gæti farið undir vatn.
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FARA MEÐ BÆNIR
Starfsmenn lestarstöðvarinnar minnast

þeirra sem fórust í gasárásinni sem þar var
gerð fyrir tíu árum.
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Heilbrigðisyfirvöld:

Vara börn við
ljósabekkjum

HEILBRIGÐISMÁL Íslensk og erlend
heilbrigðisyfirvöld vara mjög við
því að börn yngri en 18 ára noti
ljósabekki.

Landlæknisembættið, Geisla-
varnir ríkisins, Krabbameinsfélag-
ið og Félag íslenskra húðlækna
hafa sent foreldrum og forráða-
mönnum fermingarbarna póstkort
þar sem bent er á hætturnar sem
fylgja því að ungt fólk fari í ljósa-
bekki.

Þá hefur heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðuneytið vakið sérstaka
athygli á viðvörum Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar (WHO)
þar sem segir að ljósabekkir eigi
þátt í mikilli fjölgun húðkrabba-
meinstilfella. Segir stofnunin að
börn yngri en 18 ára eigi ekki að
nota ljósabekki þar sem ungu fólki
sé hættara við því en öðrum að fá
húðkrabbamein við notkun þeirra.

- jss

Lotus TexStyle dúkarúlla
1,2 x 50 m

4.557.-

Bolsíus kerti
24,5 cm, 30 stk.

478.-

Lotus NexxStyle servíettur
39 x 39 cm, 80 stk.

222.-
Verð frá

Lotus Professional borðpappírsvörur
– setja lit á borðhaldið

Mánudaga til fö
studaga

frá kl. 8:00 til 1
8:00

Laugardaga frá

kl. 10:00 til 1
4:00

Nýr opnunartími

 í verslun RV:

R
V

20
29

Tilboð

mars 2005

20% afsláttur af NexxStyle

og LinStyle servíettum,

TexStyle og LinStyle dúkum

á rúllum.

Fyrir afmælisveislur,
   fermingar og brúðkaup

SVEITARSTJÓRNARMÁL Óánægðir íbú-
ar Skeiða- og Gnúpverjahrepps
hafa sent félagsmálaráðuneytinu
stjórnsýslukæru vegna ákvörðun-
ar hreppsnefndarinnar að leggja
niður grunnskólann í Brautarholti
og flytja skólahald í Gnúpverja-
skóla í Árnesi. 

80 til 100 manns mættu á fund
á miðvikudagskvöld, þar sem
samþykkt var að skora á hrepps-
nefndina að láta gera kostnaðar-
greiningu á flutningi skólastarfs,
áhrif þess á rekstur leikskóla sem
starfræktur er við þann skóla sem
loka á og lokið verði við úttekt
Rannsókarstofnunar Kennara-
háskóla Íslands á skólastarfi í
hreppnum.

Óánægja íbúa snýr að því að
skýrsla Rannsóknarstofnunarinn-

ar var ekki komin út þegar
ákvörðunin var tekin og að
atkvæðagreiðsla hafi ekki verið
auglýst í fundarboðun hrepps-
nefndar. Þá efast kærendur um
hæfni þriggja hreppsnefndar-
manna í málinu, þar sem þeir eða
makar þeirra starfi við Þjórsár-
skóla. Að lokum er það gagnrýnt
að málið hafi verið afgreitt á ein-
um fundi.

Aðalsteinn Guðmundsson, odd-
viti hreppsnefndar, segir megin-
ástæðu þess að sameina eigi skóla-
starf fækkun nemenda. Þá hafi
ákvörðun hans um hvorum skólan-
um skyldi lokað verið byggð á fag-
legu sjónarmiði og vilja til að
brjóta upp hrepparíg. Það sé
rýmra húsnæði í Gnúpverjaskóla
og því sé það heppilegra. - ss

Nýr húsdýragarður:

Strútar á Stokkseyri
DÝRAGARÐUR Nýr húsdýra- og
skemmtigarður verður opnaður
á Stokkseyri 20. maí. Torfi
Áskelsson, einn af forsprökkum
garðarins, segist hafa gengið
með hugmyndina í maganum í
tíu ár. Nú verður draumurinn að
veruleika þegar hann, ásamt
konu sinni og öðrum hjónum,
opnar skemmtigarð sem á að
bera nafnið Töfragarður, en
aðaláherslan verður lögð á af-
þreyingu fyrir börn. 

Torfi segir að þótt Stokkseyri
bjóði upp á fjölbreytta skemmt-
un eins og kajakferðir, veiðisafn
og draugasafn hafi vantað eitt-
hvað fyrir börnin. Ætlunin sé að

nota náttúruna og byggja garð-
inn í kringum hana. Auk venju-
legra húsdýra verða í garðinum
refir, og ef allt gengur að óskum
jafnvel strútar. Torfi hefur í
nokkur skipti sóst eftir því að
flytja inn strútsegg en ekki
fengið. Hann segir ótrúlegt að
flytja megi inn snáka og eðlur
en ekki strúta. Hann segist þó
ekki hafa gefist upp og aldrei að
vita nema þessir stóru fuglar
feli hausinn í íslenskum sandi í
náinni framtíð. ■

ÁRNES Í SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPI
Lagt hefur verið til að skólanum í Brautarholti verði lokað og skólahald flutt í Árnes.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur:

Ólga í skólamálum

TÖFRAGARÐUR
Nokkrar íbúar garðsins eru þegar mættir.

VIÐVÖRUNARKORT
Foreldrar og aðstandendur fermingarbarna
hafa fengið svona póstkort send, þar sem

varað er við því að börnin fari í ljós.





PÁLMASUNNUDAGUR
Hátíðahöld á Panama í tilefni pálma-

sunnudags stóðu undir nafni. Fjöldi fólks
veifaði blöðum pálmatrjáa í göngu í
Panamaborg, höfuðborg Panama.
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Vaxandi eftirspurn eftir fílabeini: 

Mörg þúsund fílar
eru felldir árlega

NAÍRÓBÍ Talið er að 6.000-12.000
afrískir fílar falli á hverju ári
fyrir byssum veiðiþjófa. Fílabein
gengur kaupum og sölum á svarta
markaðnum í Súdan og eru Kín-
verjar stórtækir í fílabeinskaup-
um.

Flestir fílanna eru felldir í
Súdan, Kongó og Mið-Afríkulýð-
veldinu en einnig eru veiði-
þjófarnir aðgangsharðir í Kenía
og Tsjad. Esmond Martin, bresk-
ur sérfræðingur sem rannsakað
hefur fílabeinsmarkaðinn, segir

að fíladráp fari vaxandi enda sé
svarti markaðurinn í höfuðborg
Súdan, Kartúm, yfirfullur af
vörum úr fílabeini. Hann segir
sérstakt áhyggjuefni að súdanski
herinn stundi stórfelldar veiðar í
suðurhluta landsins þrátt fyrir
strangt bann þar að lútandi.

Verðið á fílabeini hefur tvö-
faldast á átta árum og því er eftir
meiru að slægjast fyrir veiði-
þjófa. Nú kostar kílóið ríflega
hundrað dollara, eða um sex
þúsund krónur.

Martin telur að Kínverjar
kaupi um 75 prósent af fílabeininu
en þúsundir Kínverja starfa í

Súdan við fílabeinshandverk.
Efnahagsuppsveiflan í Kína hefur
því sína ókosti. ■

Stórfellt vopnasmygl:

Eldflaugar seldar
til Írans og Kína

KÆNUGARÐUR, AP Úkraínskir
vopnasalar smygluðu átján eld-
flaugum sem geta borið kjarna-
odda til Írans og Kína á meðan
Leoníd Kútsjma gegndi forseta-
embætti í Úkraínu. Enn syrtir í
álinn fyrir forsetann fyrrver-
andi.

Fljótlega eftir að Viktor
Júsjenkó komst til valda í Úkra-
ínu var tekið til við að rannsaka
ásakanir um grófa spillingu í
valdatíð forvera hans og í síð-
asta mánuði komust menn á
snoðir um umfangsmikið vopna-
smygl sem menn handgengnir
Kútsjma stóðu á bak við. 

Í gær lýsti saksóknari svo
yfir að átján eldflaugum sem
skýrslur sögðu að hefðu farið til
Rússlands hefði í raun verið
smyglað til Írans og Kína.
Flaugarnar eru af gerðinni Kh55
og geta borið allt að 200
kílótonna kjarnaodda og draga
tæpa 3.000 kílómetra. Engir
kjarnaoddar fylgdu þó flaugun-
um.

Kínverjar búa yfir kjarn-
orkuvopnum og Íranar eru tald-
ir hafa áhuga á að eignast þau. 

Kútsjma hefur neitað öllum
sakargiftum, rétt eins og í síð-
ustu viku þegar hann neitaði að
eiga nokkra aðild að morðinu á
blaðamanninum Gongadze árið
2000. ■

Frumvarp VG um RÚV:

Valdapólitísk
tengsl víki

RÍKISÚTVARPIÐ Vinstri grænir hafa
lagt fram frumvarp um Ríkis-
útvarpið. Ögmundur Jónasson
þingmaður segir að frumvarp
ríkisstjórnarinnar um Ríkis-
útvarpið sé ekki ásættanlegt. 

„Við viljum höggva á hin
valdapólitísku tengsl sem eru á
milli meirihluta stjórnar á hverj-
um tíma og Ríkisútvarpsins með
því að leggja útvarpsráð í núver-
andi mynd niður. Við viljum setja
á laggirnar eins konar dagskrár-
ráð sem hefur það verkefni að
sjá til þess að skilgreindum verk-
efnum Ríkisútvarpsins sé sinnt.
Aðkomu að því eiga fulltrúar ein-
stakra flokka á Alþingi, þó ekki
kosnir hlutfallskosningu, auk
fulltrúa sveitarfélaga, lista-
manna, neytendasamtaka og
starfsmanna. Með þessu móti er
sjálfstæði Ríkisútvarpsins
tryggt,“ segir hann.

- sda

EFTIRSÓTT BRÁÐ
Fílabein er afar eftirsótt um þessar mundir enda eru þúsundir fíla drepnar á ári hverju.

Þessi fílamæðgin eru þó sennilega óhult þar sem þau búa í þjóðgarði í Kenía.
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LEONÍD KÚTSJMA
Valdatíð hans virðist hafa einkennst öðru
fremur af spillingu.FR
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Sveitarfélög:

Flestir vilja sameiningu
KÖNNUN Meirihluti er hlynntur
sameiningu sveitarfélaga ef
marka má viðhorfskönnun sem
IMG Gallup hefur unnið fyrir
félagsmálaráðuneytið. Rúmlega
66 prósent eru mjög eða frekar
hlynnt sameiningu sveitarfélaga,
ríflega 22 prósent andvíg og rúm
ellefu prósent hlutlaus. Meirihluti
svarenda er hlynntur sameiningu
hvort sem litið er til landshluta
eða aldurs. 

Stuðningur við sameiningu var
mjög mikill í sveitarfélögum sem
hafa verið sameinuð á síðustu
árum, sem gefur vísbendingar um
að íbúar þeirra séu ánægðir með
sitt sameinaða sveitarfélag, segir
í fréttatilkynningu frá félags-
málaráðuneytinu.

Tillögur sameiningarnefndar
voru kynntar á nítjánda lands-
þingi Sambands íslenskra sveitar-
félaga í gær. Ef allar tillögurnar
ganga eftir mun meirihluti sveit-
arfélaga hafa fleiri en 1.000 íbúa

og aðeins níu sveitarfélög færri
en 500 íbúa í stað 51 í dag. Sveitar-
félögum myndi því fækka úr 101 í
46 árið 2006. ■

Seltjarnarnesbær:

Hættir við
myndatökur

SVEITARSTJÓRNARMÁL „Okkar mat er að
betur má ef duga skal og tillögurnar
eru fyrstu skref í þá átt,“ segir Jón-
mundur Guðmarsson, bæjarstjóri á
Seltjarnarnesi. Bæjarstjórnin hefur
lagt línurnar um hvernig best sé að
efla innbrotavarnir og öryggi íbúa
bæjarfélagsins en tíðni innbrota á
Nesinu hefur aukist jafnt og þétt
undanfarin ár.

Bæjarstjórn hefur um skeið skoð-
að tillögur sem borist hafa og mun
ætlunin að skoða betur fimm tillögur
en fallið hefur verið frá því að setja
upp eftirlitsmyndavélar við bæjar-
mörkin eins og fyrstu hugmyndir
voru um. „Það var dálítið viðkvæmt

enda erfitt að feta stíginn milli eftir-
lits afbrotamanna og eftirlits al-
mennings. Sú tillaga er ekki ein af
þeim sem við ætlum að skoða nánar
og er komin á hilluna að svo stöddu.“

Meðal leiða sem fara á til að auka
öryggi er aukin nágrannavarsla, lög-
gæsla verði aukin frá því sem nú er,
tölfræði afbrota í bænum verði tekin
saman og kynnt fyrir íbúum og
einnig verði kannað hvort hægt sé að
nota ljósleiðaratæknina til að efla
öryggi heimila. - aöe

VIÐ BÆJARMÖRKIN
Bæjarstjóri Seltjarnarness segir að fallið
hafi verið frá hugmyndum um eftirlits-

myndavélar við bæjarmörkin.

REYKJANESBÆR
Stuðningur við sameiningu var mikill í

þeim sveitarfélögum sem þegar hafa verið
sameinuð.
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– hefur þú – hefur þú séð Dséð DV í dag?V í dag?

Íslensk stúlka
í fangelsi
fyrir að ljúga
nauðgun upp
á hermann
Segist sjá
eftir öllu
saman
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TILBOÐTILBOÐ
Vulcan 800 2005

Verð aðeins 968.000 kr.
Hjálmur fylgir hverju seldu hjóli.

14.123 *
á mánuði14.123 *
á mánuði

*Meðalgr. pr. mán í 60 mán. 
   Miðað við útborgun kr. 290.000 og SP bílalán.

 

TILBOÐTILBOÐ
Husaberg FE 
450cc, 550cc & 650cc árg. 2005

Verð frá 970.000 kr.
Hjálmur fylgir hverju seldu hjóli.

14.123 *
á mánuði14.123 *
á mánuði

*Meðalgr. pr. mán í 60 mán á FE 450cc. 
   Miðað við útborgun kr. 290.000 og SP bílalán.

 
Léttasta endurohjól landsins.
Getum einnig útvegað 2004 hjól á frábæru verði.
Aðeins örfá hjól eftir hjá framleiðanda.
Hafið samband við sölumann.

Hjóla- og vélsleðadagar Í Nítró

SVONA ERUM VIÐ:

„Fólki hefur gengið mjög vel að aðlag-
ast nýja nafninu,“ segir Jón B. Stefáns-
son, skólameistari Fjöltækniskóla Ís-
lands, en skólinn var reistur á dögunum
á grunni Stýrimannaskólans í Reykjavík
og Vélskóla Íslands. „Ég vil meina að
nafnabreytingin hafi tekist vel og að
þeir sem vilji vita hafi vitneskju um
hana. Jón segir fólk strax byrjað að nota
nýja nafnið enda sé það lipurt og venj-
ist vel. 
290 nemar eru við Fjöltækniskólann og
býst Jón við að þeim fjölgi í haust. Hið
tignarlega hús skólans á Rauðarárholt-
inu í Reykjavík getur rúmað talsvert
fleiri nemendur og því engin ljón í veg-
inum.
Fyrir nokkrum misserum lauk umfangs-
miklum endurbótum á húsinu utan-

verðu og senn verður ráðist í að taka
það í gegn að innan. Jón hlakkar til en

segir suma vilja sem minnst gera. „Þeir
eru til sem sjá ákveðinn sjarma í innvið-
unum og vilja hafa húsið gamalt og
þreytt. Það hefur til dæmis vakið áhuga
auglýsingagerðarfólks og hér hafa aug-
lýsingar verið myndaðar.“ Sem dæmi
má nefna að auglýsing um enska fót-
boltann á Skjá einum var tekin upp í
skólabyggingunni. 
Sem fyrr segir er Fjöltækniskóli Íslands
reistur á grunni Stýrimannaskólans í
Reykjavík og Vélskóla Íslands. Voru skól-
arnir tveir í hópi elstu skóla landsins,
Stýrimannaskólinn hóf starfsemi 1891
og Vélskólinn 1911. Skip- og vélstjórn
verða vitaskuld áfram kenndar við skól-
ann en tvö ný svið hafa orðið til; tækni-
svið og sjávarútvegssvið. Verður starf-
semin því breiðari en fyrr.

Nafnabreytingin tókst vel
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? JÓN B. STEFÁNSSON, SKÓLAMEISTARI FJÖLTÆKNISKÓLANS

Jörmundur Ingi Reykja-
víkurgoði hefur unnið
lengi að því að reikna
gamla íslenska dagatalið
upp á nýtt og komist að
merkilegum niðurstöðum.
„Flestir halda að dagatal gangi út á
að telja 365 daga ársins, en það er
nú dálítið meira fólgið í þessu,“
segir Jörmundur Ingi Hansen
Reykjavíkurgoði, sem hefur und-
anfarin ár unnið jöfnum höndum
að því að reikna gamla íslenska
dagatalið upp á nýtt. Hann segir að
íslenska dagatalið hafi verið mun
nákvæmara en það gregoríska
sem notast er við í dag. Á þeim
árum sem Jörmundur hefur varið í
að rannsaka gamlar heimildir seg-
ist hann hafa gert ýmsar merkileg-
ar uppgötvanir. „Það fréttnæmasta

er að þjóðveldið var stofnað við
sólstöður árið 930 sem komu upp
hinn 17. júní samkvæmt gamla
dagatalinu.“ Þetta finnst Jörmundi
ansi merkileg tilviljun. „Hvernig
foreldrar Jóns forseta Sigurðsson-
ar reiknuðu þetta út nokkrum öld-
um seinna skal ég ekki segja,“
segir Jörmundur og hlær. 

Hann er ávallt með mörg járn í
eldinum. Á föstudag voru Passíu-
sálmar Hallgríms Péturssonar
sungnir í fyrsta sinn í New York í
Bandaríkjunum og Jörmundur
kom meðal annarra að því verki.
„Ég hef unnið að heimildarmynd
um kristinn sértrúarsöfnuð sem
kallast móravíanar. Í París voru
þeir kallaðir bóhemar og samin
um þá heil ópera, La Boheme.
Þeim var yfirleitt úthýst hvar sem
þeir fóru en voru virkir á Græn-
landi. Þetta voru miklir passíu-

menn og Hallgrímur Pétursson
samdi Passíusálmana undir óbein-
um áhrifum frá þessum söfnuði.“ 

Söfnuðurinn er ennþá starfrækt-
ur og fyrir nokkru komst banda-
rískur móravíani yfir enskar þýð-
ingar á Passíusálmunum og nóturn-
ar við þá. „Ég og aðrir vorum hon-
um innan handar, en hann setti upp
heila óratoríu sem var flutt á föstu-
daginn í New York. Mér vitanlega
er þetta í fyrsta skipti sem sálm-
arnir hafa verið sungnir í heilu lagi.
Hér á landi eru þeir alltaf lesnir.“ 

Jörmundur komst því miður
ekki til New York til að hlýða á
flutninginn en örvæntir ekki því
stefnt er að því að gera þetta að
árlegum viðburði. „Það er aldrei
að vita nema maður bregði sér til
New York á næsta ári og skelli sér
á tónleika.“

bergsteinn@frettabladid.is

„Talsvert meira hefur verið spurt
um tenniskjóla en áður,“ segir
Diljá Kristjánsdóttir, sem vinnur í
íþróttavöruversluninni Útilífi í
Kringlunni. Hún rekur aukinn
áhuga á þessum ágæu kjólum al-
farið til kvikmyndarinnar Wimble-
don, sem sýnd var í kvikmynda-
húsum á síðasta ári og er nú fáan-
leg á öllum betri myndbandaleig-
um. Í henni fara leikararnir Paul
Bettany og Kirsten Dunst með
hlutverk tennisleikara sem fella
hugi saman á tennisvellinum.

Og myndin hefur ekki bara
áhrif á klæðasmekk íslenskra
kvenna, þær hafa líka fyllst áhuga
á tennis. „Við vinkonurnar byrjuð-
um með popp og kók í bíósalnum
og enduðum á að fá okkur tennis-
kennara,“ segir Diljá, hress og kát
með nýja áhugamálið. Ólíkt
fólkinu í myndinni hefur hún hins
vegar ekki fundið ástina á tennis-
vellinum. En hver veit hvað gerist
í þeim efnum.

Diljá og vinkonur hennar taka
daginn snemma og eru mættar til
tennisæfinga í Kópavoginum

klukkan 7 á morgnana. „Það verð-
ur að taka þetta á hörkunni,“ segir
Diljá. - bþs

Kvikmyndin Wimbledon hefur áhrif á tísku og áhugamál á Íslandi:

Tenniskjólar aldrei vinsælli

FÉLLU FYRIR TENNIS Í BÍÓSALNUM Diljá er hér fyrir framan vinkonur sínar; Ingi-
björgu, Sigrúnu, Guðnýju og Svönu.

JÖRMUNDUR INGI Hefur um skeið unnið að heimildarmynd um móravíana sem Hallgrímur Pétursson mun hafa verið undir óbeinum
áhrifum frá þegar hann samdi Passíusálmana.

Þjóðveldið var stofnað 17. júní

1.072 BRÉFBERAR STARFA HJÁ 
ÍSLANDSPÓSTI Samkvæmt kjörskrá Póst-
mannafélagsins.
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Banki allra landsmanna
410 4000  |  landsbanki.is

Eyddu í sparnað og fermingargreiðslan vex 
jafnt og þétt í framtíðinni. Framtíðargrunnur 
Landsbankans er góður kostur til fermingargjafa.

 •   Hæstu vextir sparireikninga Landsbankans
 •   Bundinn til 18 ára
 •   Verðtryggður

Fermingargreiðsla sem vex
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Þau fermingarbörn sem leggja ferm
ingarpeningana inn á Fram
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Samfylkingin:

60 dagar
til stefnu
Barátta Ingibjargar Sólrúnar
Gísladóttur og Össurar Skarp-
héðinssonar um formannsemb-
ætti Samfylkingarinnar á eftir að
standa í tvo mánuði í viðbót. Til-
kynnt verður um úrslit póstkosn-
ingar flokksmanna eftir slétta
tvo mánuði, laugardaginn 21.
maí, en frestur til að skila inn
kjörseðlum rennur út tveimur
dögum fyrr.

Flokksmenn og aðrir lands-
menn geta kynnt sér frambjóð-
endurna tvo og stefnumál þeirra
á heimasíðunum ingibjorgsol-
run.is og althingi.is/ossur.

- bþs

Tónelsk æska:

Gítararnir
vinsælir
Gítarar seljast eins og heitar
lummur þessa dagana og virðist
sem þeir séu fermingargjöfin í ár.
Hljóðfærasalar um land allt segja
gítarsöluna aldrei meiri en kunna
ekki skýringar á þessum miklu
vinsældum. Segja raunar að gítar-
arnir hafi selst vel undanfarin ár
en samt aldrei eins og nú.

„Þeir rjúka út,“ segir Elín
Hekla Klemenzdóttir í Gítarnum
við Stórhöfða. „Kassagítararnir
eru alltaf mjög vinsælir en svo er
mikið tekið af rafmagnsgítar-
pökkum.“ Í slíkum pakka er raf-
magnsgítar, magnari, snúra og ól
og auðvitað fylgir með nögl. 

Gítarar eru bæði gefnir stúlk-
um og drengum.

Sjálf spilar Elín á gítar og seg-
ist vera í væmnu deildinni. „Ég vil
bara spila róleg og væmin lög,“
segir hún, himinsæl með eigin
tónlistarsmekk.

Hún rekur Gítarinn ásamt
manni sínum Antoni Kröyer og
hafa þau verið á Stórhöfðanum í
fimm ár. „Það er æðislegt að vera
á Höfðanum, miklu betra en í mið-
bænum. Hér eru nefnilega miklu
fleiri bílastæði,“ segir Elín og
heldur áfram að afgreiða gítara af
miklum móð.

- bþs

ELÍN KLEMENZDÓTTIR
Gítararnir renna út þessa dagana.



Hvaða læti eru þetta? Af hverju
lætur fólk svona yfir því að einn
óhæfur maður sé ráðinn í eina
stöðu hjá ríkinu? Það er ekki eins
og þetta sé í fyrsta eða síðasta
sinn sem slíkt gerist. Það er ekki
eins og skotinn hafi verið Kenn-
edy, eins og leiðtogi Gettu-betur-
arms Vinstri grænna, Stefán
Pálsson, benti á af þjóðkunnri
visku sinni í pistli á netsíðu sinni,
þar sem hann kom til varnar hin-
um nýráðna fréttastjóra, félaga
sínum í áhangendaliði fótbolta-
félagsins Fram.

Já, hvaða læti er þetta?
Sennilega eru lætin vegna

þess að fólki er brugðið. Það átti
enginn von á þessu. Það hefði ef
til vill ekki komið hinum kald-
hæðnari mönnum á óvart þótt
hæfasti maðurinn, Friðrik Páll
Jónsson, hefði ekki verið ráðinn,
slíku erum við vön – stjórnmála-
menn vilja gjarnan hafa á tilfinn-
ingunni að þeir ráði hlutum og
hyllast því til að ganga gegn því
sem blasir við að gera þegar þeir
komast í aðstöðu til þess. En að
atlaga hins pólitíska valds að
fréttastofunni yrði svo óskamm-
feilin og að skeytingarleysið
gagnvart faglegum sjónarmiðum
yrði svo frámunalegt – það virð-
ist hafa komið öllum í opna
skjöldu.

Sennilega eru lætin vegna
þess að hér hefur Framsóknar-
flokkurinn sett upp óvenju
blygðunarlausa valdasýningu:
svona ætlum við að hafa þetta.
Flokkurinn hagar sér eins og
hann sé Sjálfstæðisflokkurinn.
En á þessum tveimur flokkum er
reginmunur sem full ástæða
virðist vera til að rifja upp. Sjálf-
stæðisflokkurinn er sem sé tölu-
vert afl í samfélaginu sem Fram-
sókn er ekki. Sjálfstæðisflokkur-
inn er fjöldaflokkur – sem Fram-
sókn er ekki. Sjálfstæðisflokkur-
inn hefur á landsvísu á milli
þrjátíu og fjörutíu prósent at-
kvæða og stendur fyrir djúprætt
lífsviðhorf mjög margra lands-
manna. Framsóknarflokkurinn

er hins vegar ört minnkandi
smáflokkur sem vegna odda-
aðstöðu á miðjunni hefur yfir
fleiri vegtyllum að ráða en
manneskjum. Þegar sjálfstæðis-
menn misbeita valdi hafa þeir þó
að minnsta kosti þetta afl á bak
við sig. 

Sennilega eru lætin vegna
þess hve ungir menn eiga hér í
hlut. Nepótismi var hér þjóðar-
plága um langa hríð – það er að
segja sá siður að hygla kunningj-
um og vinum úr menntaskóla,
íþróttum, flokksstarfi, hverfi eða
ætt á kostnað þeirra sem betur
væru að starfi eða heiðri komnir
í ljósi reynslu, fyrri starfa,
menntunar og almennra mann-
kosta. Satt að segja hélt maður
að þessi nepótismi væri á undan-
haldi. Maður hélt að íslenskt
samfélag hefði þroskast með
aukinni menntun ungs fólks og
með auknum tengslum við gróin
menningarsamfélög í Evrópu –
með EES-samningnum þar sem
ýmsum leikreglum lýðræðissam-
félags var þröngvað upp á Ís-
lendinga. Nú kemur á daginn að
þetta var óskhyggja – ný kynslóð

ungra karlmanna hefur hér brot-
ist fram með eftirminnilegum
hætti.

Sennilega eru lætin vegna
þess að fólki þykir vænt um
fréttastofu útvarps, það treystir
henni vegna þess að það hefur
aldrei orðið vart við að þar gangi
menn erinda pólitísku flokkanna.
Í hvaða flokki er Broddi Brodda-
son? Eða Hjördís Finnbogadótt-
ir? Eða Óðinn Jónsson? Svo að
bara þrjú séu nefnd af þeim
framúrskarandi hópi frétta-
manna sem á í vændum þennan
nýja yfirmann. Því er fljótsvarað
í hvaða flokki þau eru: Þau eru í
flokki fréttamanna. Það að vera
fréttamaður er lífsafstaða í
sjálfu sér og getur með engu
móti farið saman við að standa í
því valda- og hagsmunapoti sem
þátttaka í starfi pólitísku flokk-
anna er.

Og sennilega eru lætin vegna
þess að nú hefur verið skipaður í
eina helstu trúnaðarstöðu ís-
lenskra fjölmiðla maður sem
enginn veit neitt um annað en að
sífellt er tönnlast á því að hann
sé svo góður náungi. Og hafi
verið svo snjall í sölumennsku á
flökunarvélum – eða einhverju –
í Asíu, haft með höndum rekstur
hjá hvorki meira né minna en
sjálfu Marel – gott ef ekki nokk-
urs konar forstjóri þar að því er
Markúsi Erni skilst. Málið snýst
ekki um það. Þótt þessi maður
hefði skaplyndi móður Theresu
og viðskiptavit Björgólfsfeðga
hefði hann varla fengið vinnu
sem almennur fréttamaður á út-
varpinu hefði allt verið með
felldu og einungis farið eftir
reynslu og menntun á sviði
fréttamennsku og fjölmiðlunar.
„Ekki í mínum höndum,“ var
haft eftir honum í Fréttablaðinu
þegar reynt var að grafast fyrir
um fyrirætlanir hans. Það er
misskilningur. Það er í höndum
Auðuns Georgs Ólafssonar hvort
hann verður hér eftir að per-
sónugervingi síðbúins nepótisma
á Íslandi. ■

Þ að er full ástæða til þess að hafa nokkrar áhyggjur af
þróun efnahagsmála að undanförnu. Þenslueinkenna
sér víða stað í efnahagskerfinu og Seðlabankinn mun

þurfa að hækka stýrivexti af fullum þunga til að sporna gegn
ójafnvægi í þjóðarbúskapnum. Afleiðingin er sífellt sterkari
króna sem ógnar útflutnings- og samkeppnisgreinum. 

Í uppgjörum sjávarútvegsfyrirtækja er styrks krónunnar
farið að gæta svo um munar. Reyndar sjást enn góðar hagn-
aðartölur vegna erlendra skulda fyrirtækjanna, en rekstrar-
afkoman rýrnar nú dag frá degi. Iðnfyrirtæki í samkeppnis-
rekstri við innflutning hafa að undanförnu flúið land og
sprotafyrirtæki eiga undir högg að sækja. 

Nú er í sjálfu sér eðlilegt að góð lífskjör og hár kaupmátt-
ur verði til þess að ekki reynist framtíðargrundvöllur fyrir
mannfrekan iðnað sem á sitt undir samkeppnishæfum laun-
um. Sú þróun að fyrirtækin sem borga lægstu launin flytji
starfsemi annað er óhjákvæmileg eigi lífskjör eftir að batna
hér á landi. Spurningin er fyrst og fremst sú á hve löngum
tíma þetta gerist og hvort niðurstaða hraðra breytinga verð-
ur kröftug niðursveifla með tilheyrandi atvinnuleysi. 

Verra er að framkvæmdir við stóriðju gera sprotafyrir-
tækjum erfitt fyrir sem hafa til framtíðar möguleika á að
borga há laun og krefjast menntaðs starfsfólks. Hröð upp-
bygging orkufreks iðnaðar á næstu árum kann að leiða til
þess að nýgræðingur af slíku tagi verður kæfður í fæðingu. 

Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra boðaði á Iðnþingi
frekari uppbyggingu stóriðju. Norðlendingar hafa horft til
slíkrar fjárfestingar um árabil. Víst er að ráðherrann er undir
pólitískum þrýstingi í eigin kjördæmi um að næsta stóriðja
rísi á Norðurlandi. Byggðasjónarmið hafa verið ríkur þáttur í
röksemdafærslu þeirra sem vilja auka fjárfestingu Íslend-
inga í stóriðju. Ráðamönnum ber hins vegar fyrst og fremst
að gæta þjóðarhags við slíkar ákvarðanir. Of hröð uppbygg-
ing slíks iðnaðar mun verða á kostnað annarrar nýsköpunar í
landinu. Fjárfestingar í stóriðju munu ryðja burt fjárfesting-
um í öðrum greinum. Greinum sem leiða til meiri hagsældar
og þjóna betur langtímahagsmunum þjóðarinnar. Fjölmörg
dæmi eru um það í hagsögunni að þjóðum sem byggja á
mannauð fremur en náttúruauðlindum hefur vegnað betur í
efnahagslegu tilliti. Skjótfenginn gróði af náttúruauðlindum
hefur hins vegar dregið allan frumkvöðlamátt úr samfélögun-
um og valdið efnahagstjóni sem ríkulegar náttúruauðlindir
hafa ekki megnað að bæta. 

Hið opinbera gengur nú um stundir ekki á undan með góðu
fordæmi og vinnur gegn þeim þensluáhrifum sem stóriðju-
fjárfestingin veldur. Seðlabankinn mun að öllum líkindum
hækka vexti á morgun samhliða útgáfu Peningamála. Fróð-
legt verður að lesa í skilaboð bankans til stjórnvalda. Stjórn-
völd voru heppin í niðursveiflunni árið 2001 og sluppu með
skrekkinn. Óábyrgt væri að reiða sig á slíkt glópalán að nýju
og gera ekki það sem vitað er að þarf til að viðhalda jafnvægi
við núverandi kringumstæður. ■

21. mars 2005 MÁNUDAGUR

SJÓNARMIÐ
HAFLIÐI HELGASON

Frekari fjárfestingar í stóriðju geta dregið allan mátt úr
annarri nýsköpun.

Förum varlega 
í frekari stóriðju

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
FRÉTTASTJÓRAMÁLIÐ

GUÐMUNDUR
ANDRI 
THORSSON

Þótt þessi maður 
hefði skaplyndi

móður Theresu og viðskipta-
vit Björgólfsfeðga hefði
hann varla fengið vinnu sem
almennur fréttamaður á út-
varpinu hefði allt verið með
felldu...

,,

Hvaða læti?

Kornið sem fyllir mælinn
Leiðarahöfundi Morgunblaðsins fannst
nóg komið þegar íslenskir bændur voru
farnir að biðla til ríkisins um styrki til
kornræktar. Taldi blaðið langt seilst þegar
reynt væri að koma á fót nýjum landbún-
aðargreinum með ríkisstyrkjum. Fyrir eru
greinar sem njóta stuðnings og fannst
Morgunblaðinu vart á það bætandi, og
lái því hver sem vill.
Eins og gengur eru skiptar skoðanir um
nýjabrumið í landbúnaðinum og vér mal-
arbörn ekki alltaf inni í umræðu um nú-
tíma landbúnað. Þannig upplýsir Jónatan
Hermannsson, starfsmaður Landbúnað-
arháskólans að Keldnaholti, að uppskera
korns á flatareiningu sé sú sama og í
meginhluta Skandinavíu. Hér sé ræktun-
arland gott. Kornrækt er styrkt víða um

heim og segir Jónatan að krafa bænda sé
einungis að sitja við sama borð og ná-
grannaþjóðir. 
Þetta eru að sjálfsögðu rök í málinu, en
eftir stendur spurningin hvers vegna ráð-
ast eigi í að byggja upp niðurgreidda at-
vinnugrein hér á landi hvort sem hún er
niðurgreidd annars staðar eða ekki.

Dýr bíltúr
Ekkert virðist nú geta komið í veg fyrir að
Héðinsfjarðargöng verði að veruleika,
þótt flestir séu þeirrar skoðunar að göng-
in séu ekki þjóðhagslega skynsamlegasta
fjárfestingin sem fyrir liggur. Pétur Blön-
dal viðurkenndi þetta í viðtali við sjón-
varpið, þótt hann standi að göngunum
eins og aðrir meirihlutamenn á þingi,

ásamt líklega öllum þingmönnum kjör-
dæmisins. Pétur er alla jafna ákafur tals-
maður hagkvæmnissjónarmiða í fjárfest-
ingum og hefur væntanlega þurft að
kyngja tvisvar ákvörðun um Héðinsfjarð-
argöng. Göngin munu kosta sjö milljarða
króna, sem jafngildir 20 milljónum á
hverja fjögurra manna fjölskyldu á Siglu-
firði, og er gert ráð fyrir að 350 bílar fari
um þau á sólarhring. Ef hver bíll greiddi
þúsund krónur fyrir ferðina
myndu göngin ná að borga
sig á aðeins 55 árum án
þess að tillit sé tekið til
fjármagns- og innheimtu-
kostnaðar. Pétur er stærð-
fræðingur og veit að sjálf-
sagt er leitun að verri
fjárfestingu nú um
stundir.

haflidi@frettabladid.is
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Goðamót Þórs í knattspyrnu er
haldið í þriðja sinn í ár en þar etja
kappi drengir og stúlkur á aldrin-
um 9 til 14 ára. Keppt er í Bogan-
um á Akureyri en mótið skiptist í
þrjá hluta; tveimur er lokið en
þriði hlutinn fer fram dagana 1.
til 3. apríl. Þátttakendur verða
um 1.400 að þessu sinni og koma
víðs vegar að af landinu. Að með-
töldum foreldrum, þjálfurum og
fararstjórum koma hátt í þrjú
þúsund gestir til Akureyrar
vegna mótsins.

Reynir B. Eiríksson, fram-
leiðslustjóri Norðlenska, átti hug-
myndina að Goðamótunum. Reyn-
ir er harður Þórsari en segist þó
vel geta hugsað hlýtt til KA-
manna og hann telur ríginn á milli
félaganna fara minnkandi. „Ég
fæddist á Eyrinni á Akureyri og
það kom ekkert annað til greina en
fara í Þór en á Eyrinni voru ein-
göngu Þórsarar. Eftir ég kom úr
námi frá Bandaríkjunum fluttist
ég í Þorpið og nú hefur sonur
minn dregið mig að Þór af fullum
þunga en hann æfir fótbolta með
félaginu. Ef ég hefði sest að á
Brekkunni, og börnin mín farið að
æfa með KA, þá hefði leið mín
eflaust legið þangað.“

Sjö ára byrjaði Reynir að bera
út Morgunblaðið og sinnti því
þangað til hann var 15 ára. Eftir
árs leyfi frá Morgunblaðinu, eins
og hann orðar það, voru hann og
Skapti Hallgrímsson ráðnir sem
fréttaritarar Morgunblaðsins.
„Við Skapti höfum oft talað um
hvað Moggamenn voru geggjaðir
að þora að ráða 16 ára gutta til að
skrifa í blaðið en næstu 22 árin
skrifaði ég um íþróttir á Akureyri
fyrir Moggann. Ég hætti því þegar
ég var 38 ára og þá hafði ég unnið
hjá Morgunblaðinu hátt í 30 ár.“

Reynir er skapandi og frjór

framkvæmdamaður og fylgir
hugmyndum sínum eftir; sann-
kallað athafnaskáld. Í starfi sýnu
hjá Norðlenska kemur hann að
hugmynda- og hönnunarvinnu
varðandi nýjungar í kjötiðnaði en
hann hefur einnig komið með
nýjar hugmyndir að fjáröflunum
fyrir Þór, t.d. tónleikahald sem
skilaði góðum tekjum.

Hugmyndina að Goðamótun-
um fékk Reynir þegar hann var
að horfa yfir íþróttasvæði Þórs
og Boginn var langt kominn í
byggingu. „Ég sá skóla með
mötuneyti, sundlaug og stutt frá
var Þórsheimilið og Boginn. Ég
hugsaði um þessa samsetningu
eftir að heim kom og fljótlega
varð til draumur um að búa til
knattspyrnumót að vetrarlagi
sem um leið myndi toga fjölda

gesta til bæjarins. Foreldrarnir
gætu fylgst með börnum sínum í
fótbolta en einnig notað ferðina
til að njóta þess besta sem Akur-
eyri hefur upp á að bjóða í
skemmtun og afþreyingu. Niður-
staðan varð Goðamótin sem við
gjarnan kynnum sem Ævintýra-
helgi á Akureyri.“

Vinsældir Goðamótanna hafa
fest þau í sessi á stuttum tíma og
ljóst að þau verða árlegur við-
burður á komandi árum. Skap-
andi hugsun eins manns leiddi til
hugmyndar, sem varð að draumi,
sem rættist. Ungu knattspyrnu-
fólki af öllu landinu býðst að
spreyta sig í keppni um leið og
mótið styrkir vetrarferða-
mennsku, menningu og verslun á
Akureyri.

kk@frettabladid.is

16 21. mars 2005 MÁNUDAGUR

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
fæddist á þessum degi.

Draumur sem rættist
TÍMAMÓT: GOÐAMÓT HALDIÐ Í ÞRIÐJA SINN

„Þetta er svo sem engin kúnst. Það eina sem
maður þarf að gera er að slá á rétta nótu á

réttum tíma og hljóðfærið sér um afganginn.“ 
Þýska tónskáldið Johann Sebastian Bach vissi hvað hann söng enda þótti

hann sleipur á orgelinu. Hann var ekki aðeins afkastamikið tónskáld
heldur afrekaði hann líka að eignast 20 börn yfir ævina.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Jóhanna Jóhannesdóttir, húsmóðir,
Hrafnistu, Reykjavík, lést mánudaginn
28. febrúar. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey.

Stefán Valdimar Jóhannsson, frá
Hömrum, Hrísalundi 18, Akureyri, lést 
mánudaginn 14. mars.

Einar Brandsson, Prestastíg 11, Reykja-
vík, lést föstudaginn 18. mars.

Ingibjörg Sveinbjörnsdóttir, frá Möðru-
völlum í Kjós, Dvalarheimilinu Grund,
Reykjavík, lést föstudaginn 18. mars.

JARÐARFARIR

13.00 Gylfi Hauksson, Álfatúni 10,
Kópavogi, verður jarðsunginn frá
Hjallakirku í Kópavogi.

13.00 Jón Jens Guðmundsson, frá
Munaðarnesi, Strandasýslu, verð-
ur jarðsunginn frá Víðistaðakirkju.

13.00 Vala Ásgeirsdóttir Thoroddsen.
Efstaleiti 10, Reykjavík, verður
jarðsungin frá Dómkirkjunni.

15.00 Hjalti Björnsson, Tröllaborgum
23, Reykjavík, verður jarðsunginn
frá Grafarvogskirkju.

15.00 Þorbjörg Hulda Alexandersdótt-
ir, Kópavogsbraut 1b, Kópavogi,
verður jarðsungin frá Kópavogs-
kirkju.

HUGMYNDASMIÐUR GOÐAMÓTANNA Í fjáröflunarskyni fyrir Þór á Akureyri stóð
Reynir, ásamt fleirum, fyrir tvennum tónleikum í Glerárkirkju fyrir nokkrum árum og
mættu um 800 tónleikagestir.

Þennan dag upplýsti Jimmy Carter, forseti Banda-
ríkjanna, bandaríska íþróttamenn um að þeir
myndu sniðganga Ólympíuleik-
ana í Moskvu, sem áttu að fara
fram sama ár, vegna innrásar
Sovétríkjanna í Afganistan. Það
er í eina skiptið sem Bandaríkja-
menn hafa sniðgengið Ólympíu-
leikana.
Þegar sovéskt herlið gerði innrás
í Afganistan í desember árið
1979 brugðust Bandaríkjamenn
illa við. Þeir fordæmdu innrás-
ina, hættu öllum afvopnunarum-
ræðum við veldið í austri og fordæmdu verknað-
inn hjá Sameinuðu þjóðunum. Um leið hótuðu
þeir því að sniðganga Ólympíuleikana í Moskvu

sem halda átti árið eftir. Þegar Sovétmenn neituðu
að draga herlið sitt til baka ákvað Carter að snið-

ganga leikana. 
Carter kallaði því saman 150 íþrótta-
menn úr bandaríska landsliðinu og
þjálfara þeirra til að útskýra ákvörðun
sína. Carter sagði í ræðu sinni að hann
skildi að íþróttamennirnir yrðu leiðir en
þessa leið hefði þurft að fara. Ákvörð-
unin féll misjafnlega í kramið hjá
íþróttafólkinu, eins og einn þeirra sagði:
„Sem borgari er auðvelt að styðja
ákvörðun forsetans, en það er erfitt

sem íþróttamaður“.
Ákvörðun Bandaríkjanna hafði engin áhrif á Sovét-
menn, sem héldu Ólympíuleikana. Þeir drógu her-
lið sitt frá Afganistan áratug síðar.

21. MARS 1980

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1801 Bretar, undir stjórn Ralphs

Abercromby, sigra her
Frakka í Alexandríu í Eg-
yptalandi.

1829 Jarðskjálfti á Spáni verður
6 þúsund manns að bana.

1871 Blaðamaðurinn Henry M.
Stanley hefur Afríkuför sína
í leit að trúboðanum og
landkönnuðinum skoska
David Livingston.

1884 Frakkar lögleiða verkalýðs-
félög.

1945 Eftir sprengjuárás á höfuð-
stöðvar Gestapo í Kaup-
mannahöfn varpa breskar
flugvélar fyrir mistök
sprengjum á Franska skól-
ann og drepa 86 börn og
10 nunnur.

1965 Yfir 3 þúsund manns hefja
kröfugöngu undir stjórn
Martins Luthers King frá
Selma til Montgomery í
Alabama í Bandaríkjunum.

Bandaríkin sniðganga Ólympíuleikana
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Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
systir, amma og langamma,

Þorbjörg Hulda 
Alexandersdóttir
Kópavogsbraut 1b, Kópavogi,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi að morgni mánudagsins
14. mars.

Ingimar Sigurðsson
Guðrún Kristinsdóttir  Helgi Stefánsson
Alexander Ingimarsson Edda Ástvaldsdóttir
Guðmundur S. Ingimarsson
Birna Rúna Ingimarsdóttir Friðþjófur Th. Ruiz
Jórunn Alexandersdóttir Lórens Rafn
barnabörn og barnabarnabörn

FÆDDUST ÞENNAN DAG

1685 Johann Sebastian
Bach, tónskáld.

1763 Frederick Richter,
rithöfundur.

1806 Benito Juarez,
forseti Mexíkó.

1944 Timothy Dalton,
leikari.

1950 Peter Banks, úr
Genesis.

1958 Gary Oldman,
leikari.

1960 Ayrton Senna,
kappaksturshetja úr
Formúlu 1.

1962 Rosie O’Donnell,
leikkona, skemmtikraft-
ur og þáttastjórnandi.

1962 Matthew Broder-
ick, leikari.

Ný skýrsla
um flóru 
Elliðaárdals
Umhverfissvið Reykjavíkurborg-
ar hefur gefið út skýrsluna „Flóra

Elliðaárdals“. Þar
er um að ræða út-
tekt á flóru Elliða-
árdals ásamt um-
fjöllun um upp-
runa og út-
breiðslu tegunda. 

H ö f u n d u r
skýrslunnar er Jó-
hann Pálsson,
grasafræðingur
og fyrrverandi
garðyrkjustjóri.
Skýrsluna má
nálgast í heild
sinni á vef um-

hverfissviðs borgarinnar, www.um-
hverfisstofa.is. Áður hefur komið út
eftir Jóhann flóruúttekt um
friðlandið í Vatnsmýrinni, en þá
skýrslu má einnig nálgast á vef um-
hverfissviðs borgarinnar. ■

AFMÆLI

Dalla Þórðardóttir prestur
er 47 ára í dag.

Georg Kr. Lárusson, for-
stjóri Landhelgisgæsl-
unnar, er 46 ára í dag.

Sigurbjörn Þorkelsson,
rithöfundur og bæna-
skáld, er 41 árs í dag.

Linda Sif Þorláksdóttir
leikkona er 38 ára í dag.

Ari Magnússon ljós-
myndari er 28 ára í dag.

NÝ SKÝRSLA
UMHVERFIS-
SVIÐS Flóra
Elliðaárdals er
umfjöllunarefni
hennar.
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SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. xx 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

FASTEIGNASÖLUR

101 Reykjavík 18-19

Akkurat 20-21

Ás 12-13

Draumahús 24-25

Eignakaup 23

Eignastýring 9

Fasteignamarkaðurinn 15

Fasteignamiðlun 17

Fasteignam. Grafarv. 17

Fasteignastofa Suðurn. 9

Hof 5

Hóll 8

Hraunhamar 10-11

Húsalind 7

Húseign 7

Lyngvík 16

Miðborg 4

Nýtt Fasteignasala 22

Þingholt 6

Fasteignasalan Bifröst er nú með til
sölu frábærlega staðsett 253,8 fer-
metra einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum, tvöföldum bílskúr í
Funafold 60 í Grafarvogi.

Húsið stendur innst í lokuðum botnlanga nið-
ur við Grafarvoginn og er útsýni glæsilegt. Á
efri hæð er forstofa, gestasnyrting, borð-
stofa, eldhús og stofur eru hálfri hæð neðar.
Á neðri hæð eru hol, fjögur svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús. 

Komið er inn í húsið á efri hæð og er þar
forstofa með flísum á gólfi og fataskáp og
gestasnyrtingu með flísum á gólfi og upp á
miðja veggi. Í framhaldi af forstofu er borð-
stofa með flísum, skáp og góðum útskots-
glugga. Eldhúsið er rúmgott og með viðar-
innréttingu, flísum á gólfi og borðkrók.

Hálfri neðri hæð neðar er stofan og sjón-
varpshol með parketti á gólfi, arinstæði, mik-
illi lofthæð sem setur svip á rýmið og góðum
gluggum sem gefa mikla birtu bæði á veggj-
um og í lofti. Útgengt er á litlar suðursvalir
út frá stofum. 

Steyptur, flísalagður stigi er á milli hæða.
Á neðri hæð er hol með flísum á gólfi og
skápur, hjónaherbergi með parketti og skáp-
um en útgangur er í garðinn úr hjónaher-
bergi. Baðherbergi er með kari, veggir og
gólf eru máluð og skápar undir vaski. Rúm-
gott þvottahús með flísum á gólfi og útgangi
í garð. Þrjú önnur svefnherbergi með park-
etti og lausum skápum í einu.

Garðurinn er í góðri rækt og skjólsæll og
liggur vel við sól. Bílskúrinn er tvöfaldur en
undir honum, að hluta, er um 26 fermetra
óinnréttað rými sem mætti tengja neðri hæð.

Tilboð óskast í þessa eign.

Með útsýni út yfir
Grafarvoginn

Garðurinn er í góðri rækt og húsið á besta stað innst í botnlanga.

LIGGUR Í LOFTINU
í fasteignum

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINSER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Góðan dag!
Í dag er mánudagurinn 21. mars, 

80. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 7.24 13.35 19.47
AKUREYRI 7.08 13.20 19.32

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Eftirspurn eftir lóðum er
gríðarleg í sveitarfélaginu Ár-
borg en á bilinu fjögur til fimm
þúsund umsóknir um 38 lóðir
í Suðurbyggð á
Selfossi hafa
borist bæjaryf-
irvöldum.
Margir munu
hafa sent inn
fleiri en eina
umsókn og er
nú unnið að
því að flokka umsóknirnar.
Lóðirnar sem eru í boði nú eru
18 lóðir undir einbýlishús, 15
parhúsalóðir og fimm raðhúsa-
lóðir. Alls verða 65 íbúðir á
umræddu svæði. 

Hjúkrunarheimilið Hlíð á
Akureyri stækkar samkvæmt
nýju deiliskipulagi. Fyrirhugað
er að reisa nýja byggingu vest-
an við núverandi húsakost. Í

nýbyggingunni verða sextíu
hjúkrunarrými – allt einstak-
lingsherbergi – auk eldhúss,
matsalar, búningsaðstöðu

starfsfólks,
stigahúss, lyftu
og svo tengi-
gangs við eldra
húsið. Stefnt er
að verklokum í
september
2006. 

Fjórar lóðir fyrir iðnaðarhús-
næði eru nú lausar í Hellna-
hrauni sunnan Reykjanesbraut-
ar. Lóðirnar eru frá 2.700 fm til
8.500 fm og eru byggingarhæf-
ar nú þegar. Skipulagsuppdrætt-
ir, skipulags- og byggingarskil-
málar, gjaldskrár og umsóknar-
eyðublöð fást afhent í Þjónustu-
veri Hafnarfjarðar, Strandgötu 6,
og á heimasíðu bæjarins.

fasteignir@frettabladid.is

Háreist og glæsilegt hús BLS. 2
Tímabært að þvo gluggana BLS. 3

Nýjar byggingar Háskólans BLS. 6
Turnar á höfuðborgarsvæðinu BLS. 14

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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Fissler 
pottar og pönnur
- finndu muninn!

sími 568 6440

Erum að taka upp nýja sendingu

79.900
59.900

Klassískur gítar
frá 10.90022.900

Stillitæki

MAPEX trommusett 
með stöndum og diskum

El

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Guðni Gíslason, innanhúss-
arkitekt og ritstjóri, er hrifinn
af húsinu að Hverfisgötu 3 í
Hafnarfirði. Honum finnst
fallegast þegar lýsing húsa er
þannig að húsin glói. 

Guðni Gíslason innanhússarki-
tekt hefur löngum verið hrifinn
af einu húsi í Hafnarfirði öðrum
fremur. „Hverfisgata 3 í Hafnar-
firði er hús sem hefur setið lengi
í mér. Mér finnst reyndar erfitt
að velja eitt hús öðrum fremur en
það er þá helst þetta. Húsið er

byggt árið 1925, stendur á áber-
andi stað og hefur verið vel við
haldið. Þetta er timburhús en
afar glæsilegt og svolítið háreist
þó lítið sé, eflaust ekki meira en
50 fermetrar að grunnfleti, með
óvenjuháu risi og bröttum kvist-
um. Þetta er prívat hús einhvers
og ég veit ekki hver býr þar. Úti-
hurðin er einkar glæsileg og að-
koman flott en mér finnst inn-
gangur í hús alltaf skipta mjög
miklu máli. Ég hef búið í Hafnar-
firði næstum alla ævi og þetta
hús hefur alltaf vakið athygli
mína.“

Guðni er ritstjóri tímaritsins

Ljóss sem inniheldur fjölbreytt
efni sem tengist lýsingu og því
liggur beinast við að spyrja hann
hvort lýsingin hafi áhrif á fagur-
fræðilegt mat hans á húsum.

„Það eru mjög fá hús sem mér
finnst vera fallega lýst því ég vil
hafa hús lítið lýst að utan og
smekklega og þannig að þau trufli
ekki aðra. Mér finnst fallegast
þegar húsin glóa, svona eins og
þegar kvöldsólin skín á þau. Þetta
hús Hverfisgötu 3 hefur mér hins
vegar aldrei þótt þurfa lýsingu
því ég hef oft séð það í náttúru-
legri kvöldlýsingu og þá er það
einstaklega fallegt.“ 

]Veggirnir málaðir
Það er tilvalið að mála veggina á vorin þegar sólin er komin hátt á loft, því þá er
auðveldara að sjá til og greina hvernig litirnir koma út í dagsbirtu. [

Guðni hefur búið í Hafnarfirði mestalla ævina og þetta gamla timburhús hefur alltaf verið í uppáhaldi. Hann bendir á að aðkom-
an að húsinu sé flott og slíkt skipti ávallt máli. 
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Lítið en háreist og einkar glæsilegt

Fólk sankar að sér ótrúlega miklu dóti
sem best er að losa sig við.

Draslið burt
Með smá skipulagi er hægt að
hreinsa drasl úr íbúðinni á
skömmum tíma.
Á hverju heimili eru skápar og hill-
ur fullar af dóti sem ágætt er að
losa sig við. Hins vegar vill það oft
vera svo að þegar að því kemur að
losa sig við dótið gefast margir upp
enda finnst þeim skyndilega að þeir
hafi gríðarlega þörf fyrir allt þetta
dót. Sannleikurinn er sá að við
komumst af með ótrúlega lítið af
hlutum og heimilið verður þægi-
legra og hreinna þegar fólk hefur
losað sig við óþarfa dót. 

Taktu fjóra kassa og merktu þá
rusl, geyma, gefa, í geymslu. Farðu
svo í hvert herbergi og flokkaðu
hluti ofan í kassana. Farðu í gegn-
um skápa, hillur og kommóður og
ekki gleyma neinu. Munurinn á
kössunum „geyma“ og „í geymslu“
er sá að í annan þeirra seturðu dót
sem þú notar sjaldan en þarft að
geta nálgast auðveldlega, í hinn
kassann seturðu hluti sem þú notar
aldrei en vilt af einhverjum ástæð-
um geyma, en sá kassi getur farið
upp á háaloft eða inn í geymslu. 

Þú þarft virkilega að spyrja
sjálfan þig hvort þú hafir not fyrir
hlutina. Eins og til dæmis hvort þú
munir einhvern tímann lesa gamlar
kiljur aftur, eða hvort þú munir ein-
hvern tímann laga bilaða hluti sem
þú hefur hvort eð er komist af án í
langan tíma. Og þótt hlutir séu heil-
ir og vel nothæfir ertu kannski ekk-
ert að nota þá og þeir sóma sér bet-
ur hjá Góða hirðinum.

- b j ö r t  o g  b r o s a n d i
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Þessir byggja til framtíðar...
...og við hjálpuðum þeim.
                Vilt þú byggja til framtíðar?

Eigum á lager 350 RAL liti
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Hreinir gluggar veita birtu inn

» BETRI SJÓNVARPSDAGSKRÁ
Á MÁNUDÖGUM

Gluggaþvottur er fastur liður
í viðhaldi fasteigna, ekki síst
nú þegar sólin liggur lágt.

Það er þarft verk að þvo gluggana
á þessum árstíma og ætti glugga-
þvottur að falla undir föst verk-
efni sem snúa að því að halda hús-
unum okkar í horfinu. 

Á þessum tíma árs liggur sólin
lágt og það hefur í för með sér að
birtan flæðir í gegnum gluggana,
sem flestir eru útataðir eftir vetr-
arveðrið, rokið og slydduna.
Óhreinindin verða hreinlega flóð-
lýst.

Margir eru svo heppnir að
komast auðveldlega að gluggun-
um en aðrir alls ekki, þar á meðal
þeir sem búa á 10. hæð og geta
því ómögulega sinnt glugga-
þvotti.

Fyrir þá sem eiga erfitt með að
þvo gluggana er besta leiðin að
setja sig í samband við þau fyrir-
tæki sem sérhæfa sig í hvers
kyns gluggaþvotti en þau eru all-
nokkur í höfuðborginni og oftast

einhver í stærri byggðakjörnum
landsins.

Þeim sem vilja sjálfir sjá um
gluggaþvott heimilisins er bent á
eftirfarandi atriði:

Þau tæki sem auðvelda verkið
eru:

• Skafa með gúmmíkanti (allir
hafa séð atvinnumennina nota
svona)

• Svampur (eða mjúkur breiður
bursti)

• Tauklútar
• Fata

Vinsamlegast bíðið eftir frost-
lausum blíðviðriskafla, fátt er
jafn pirrandi og ef hreinsi-
græjurnar frjósa á rúðunni eða að
standa í gluggaþvotti þegar sand-
rok geisar. Uppskriftin að góðum
gluggaþvotti er svona: 

1. Setjið volgt vatn í fötu og bæt-
ið út í matskeið af uppþvotta-
legi.

2. Dýfið svampinum eða burstan-

um í löginn og vindið mesta
vatnið burt.

3. Strjúkið yfir gluggann, fyrst
langsum og svo þvert (sjálf-
sagt að beita afli þar sem
óhreinindi þrjóskast við).

4. Dragið gúmmísköfuna lárétt
eftir efsta hluta rúðunnar og
hreinsið svo óhreinindi burt af
henni með tauklút

5. Dragið sköfunna lóðrétt niður
eftir enda rúðunnar og hreins-
ið óhreinindin af sköfunni með
klút.

6. Skafið afganginn af vatninu og
óhreinindunum burt með lá-
réttum strokum, án þess að
fara mikið inn á þau svæði sem
þegar eru orðin hrein og þurr.

7. Notið hreina tusku til að
strjúka yfir gluggann og
aðliggjandi gluggapósta.

Atvinnumenn í faginu mæla ekki
með gluggaþvotti í of mikilli sól
og hita þar sem sápuvatnið þorn-
ar of hratt. En æfingin skapar
meistarann og þá er bara að fara
að æfa sig.

Nauðsynlegt er að hafa réttu áhöldin við gluggaþvottinn. 
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Gott er að skola þakrennuna með vatni.

Þakrennuþrif
Vanhirða á þakrennu getur
valdið skemmdum.

Nauðsynlegt er að þrífa þakrenn-
una reglulega, annars geta orðið
miklar skemmdir á þaki húsa eða
útveggjum. Best er að komast að
þakrennunni með því að klífa upp
nægilega háan stiga, þannig að þú
sjáir vel ofan í rennuna. Hafðu
með þér plastpoka sem þú getur
lagt á þakið og sett draslið í, en þú
skalt byrja á því að losa laufblöð
og önnur laus óhreinindi. 

Bleyttu upp í mold sem hefur
storknað svo þú skemmir ekki
rennuna og skóflaðu henni svo
burt. Ef niðurfallið er stíflað
skaltu láta vatn úr garðslöngu
renna í gegn, en farðu varlega því
rennur þola ekki jafnmikinn kraft
og vatnspípur. 

Þegar þú hefur losað allt rusl
og stíflur skaltu skola rennuna og
niðurfallið vel með rennandi
vatni, en mundu þó að hafa ekki of
mikinn kraft á vatninu. Einnig
skaltu nota tækifærið og athuga
hvort nokkur leki er í rennunni
sem þurfi að huga að.
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Einbýli

Þorláksgeisli
185,6 fm glæsilegt parhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, snyrt-
ingu, stofu, eldhús, vinnuherbergi, þvottahús, þrjú
herbergi og baðherbergi. Gegnheilt parket er á öll-
um gólfum nema flísar eru á baðherbergi, snyrt-
ingu og forstofu. Mjög góð staðsetning og glæsi-
legt útsýni. Hiti í gólfum”. V. 42,9 m. 5452

Þorláksgeisli
200 fm glæsilegt parhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Skipulag: Neðri hæð: (inn-
gangshæð) Anddyri, innangengt í bílskúr, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og
geymsla. Efri hæð: eldhús, stofa/borðstofa með út-
gangi á svalir, sjónvarpshol/herbergi og snyrting.
Mjög góð staðsetning og glæsilegt útsýni. Húsið
afhendist tilbúin til innréttinga. V. 38,9 m. 5393

Kvíslar
Erum með kaupanda að góðu raðhúsi með bílskúr
í kvíslunum eða hraunbæ. Skipti á minna raðhúsi
í kvíslunum koma vel til greina.  5470

Básbryggja
203 fm sérlega glæsilegt raðhús á þremur hæðum
sem stendur við sjóinn í bryggjuhverfinu með ein-
stöku útsýni. Húsið skiptist í forstofu, þrjú her-
bergi, tvennar stofur, eldhús, þrjú baðherbergi,
geymslu og bílskúr. Gegnheilt plankaparket á
gólfum. V. 38,9 m. 5198

3ja herbergja

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

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

Ingólfsstræti
91,1 fm mjög góð 3ja herbergja íbúð á jarð-
hæð/kjallara í glæsilegu húsi við Ingólfsstræti
með sérinngangi. Íbúðin sem er mjög lítið niður-
grafin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, bað-
herbergi, geymslu og tvö svefnherbergi. Enginn
gólfefni eru á íbúð nema þá á baði þar sem eru
flísar. Búið er að skipta um gler, rafmagns- og
pípulagnir. Að utan er nýtt járn, þakjárn, þakrenn-
ur og niðurfallsrör. V. 18,9 m. 5373

Þorláksgeisli 93,1 fm glæsileg íbúð á
4. hæð í lyftuhúsi með sérinngangi innaf svölum
auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
þvottahús, hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús og geymslu í kjallara.  5358

2ja herbergja

Þverholt
63,8 fm mjög góð íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi á góðum stað við Þverholt í Mosfellsbæ.
Íbúðin sem öll var endurnýjuð árið 2002 skiptist í
flísalagt hol, eldhús 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

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. 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.
Húsnæðið er til leigu eða sölu. V. 14,9 m. 5268

Stangarhylur1712,1 fm verslunar og
iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum við Stangar-
hyl. húsnæðið sem byggt er 1988 skiptist í 5 eign-
arhluta og er til sölu eða leigu, einstakir sér eða
allir saman. Hægt er að breyta stærð eignahluta
ef menn kjósa svo og því eru miklir möguleikar
sem felast í þessu húsnæði. Húsið er jafnframt
mjög vel staðsett, næg bílastæði á malbikuðu
plani. V. 145 m. 5167

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

Byggingarmöguleiki fyrir
framkvæmdamenn
ca 600 fm húsnæði í miðbæ Reykjavíkur með
möguleika á breytingu í 6 - 7 íbúðir. Nánari upplýs-
ingar veitir Þorlákur V. 70 m. 5272 

Jafnasel - Bar
337 fm veitingarhúsnæði. Húsnæðið er innréttað
fyrir veitingarrekstur og skiptist í tvö góða sali,
eldhús og snyrtingar. Húsnæðið hefur þrjá inn-
ganga, tvö góða bari og getur selst með öllum
búnaði. Nánari upplýsingar á skrifstofu Mið-
borgar V. 35,6 m. 5270 

Verslunar og/eða lagerhús
3.600 fm. heil húseign vel staðsett miðsvæðis.
Húsið hentar mjög vel bæði fyrir verslun og sem
lagerhús. Lofthæð u.þ.b 10 m, fjöldi innkeyrslu-
hurða og góður glerfrontur. Stór lóð með malbik-
uðum bílastæðum.  5177 

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 fyr-
ir þremur snyrtingum.V. 29 m. 5225

Borgartún
Til leigu efsta hæðin í Rúgbrauðgerðinni Borgar-
túni. Hæðin skiptist í stóran glæsilegan veislusal
með eldhúsi og nokkra minni veislu- og fundar-
sali. Einnig er um að ræða stór og góð skrifstofu-
herbergi. Upplagt fyrir félagasamtök, veisluþjón-
ustur eða tengdan rekstur. Veislusalurinn og skrif-
stofuherbergin geta leigst sér. Nánari upplýsingar
gefur Þorlákur Ómar. 5060

Melabraut - Hafnarfj.
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

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

Hótel Staðarborg
Velbúið 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

Fjárfesting
Átta íbúða fjölbýlishús við Akursbraut á Akranesi.
Íbúðirnar er frá 56 - 80 fm að stærð og skilast til-
búnar án gólfefna. Nánari upplýsingar veitir Þor-
lákur V. 100 m. 5249 

Suðurlandsbr. - Skeifan
791,3 fm. glæsilegt og vel staðsett verslunar-og
lagerhúsnæði á einum besta og fjölfarnasta
verslunarstað borgarinnar. Eignin býður uppá
margskonar nýtingarmöguleika. V. 89 m. 4807

Þórunn
ritari.

Nökkvavogur
70 fm falleg íbúð í kjallara með sérinngangi. Íbúð-
in skiptist í flísalagða forstofu, hol, eldhús, flísa-
lagt baðherbergi, parketlagða stofu og tvö park-
etlögð herbergi. Sérgeymsla undir tröppum.
Sameiginlegt þvottahús á hæð. V. 14,9 m. 5457

Fannafold
212,8 fm glæsilegt og mjög bjart einbýli á tveimur
hæðum á fallegum stað í foldunum. Húsið skiptist
í forstofu, þvottahús, gestasnyrtingu, eldhús með
borðkrók, parketlagðar stofur, fallega sólstofu,
flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtuklefa,
fjögur svefnherbergi með skápum, stórt sjón-
varpshol og bílskúr. Suður garður og suður svalir
á efri hæð. Hiti í bílaplani. V. 41,9 m. 5477

Sóleyjarimi
Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í 4-6 hæða lyftuhúsi á mjög eftirsóttum stað.
Fallegt útsýni er úr íbúðunum og stutt er í útiveru, golf, verslanir og alla þjónustu. Íbúð-
irnar sem eru mjög aðgengilegar eru fyrir 50 ára og eldri, hannaðar af Kristni Ragnars-
syni arkitekt. Íbúðunum er skilað fullbúnum án gólfefna, með vönduðum eikar- og ma-
hónýinnréttingum og glæsilegum stáltækjum.
Íbúðirnar eru frá 60 til 106 fm og kosta frá 12,9 - 22,8 millj. kr. Húsinu verður skilað full-
frágengnu að utan með steinaðri áferð, en klætt álklæðningu að hluta, á stigahús og út-
byggingar. Einnig verður hluti svalaganga klæddur með hertu gleri. Lóð verður skilað
frágenginni með malbikuðum bílastæðum, steyptum gangstéttum og grassvæðum þar
sem við á á lóð. Þak er steinsteypt og einangrað að ofan og þétt með þakdúk. Öllum
íbúðum á efri hæðum fylgja góðar svalir en hellulögð verönd með jarðhæðum.  5400

Andarhvarf - síðasta íbúðin
4ra herbergja 134,3 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi
ásamt ca 27 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu, eld-
hús, stofu, þrjú herbergi, geymslu, þvottahús, bað-
herbergi og snyrtingu. Íbúðin er afhent fullfrágengin
án gólfefna með flísalögðu baðherbergi í janúar
2006. V. 30,9 m. 5391

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 svefn-
herbergi, stofu, baðherbergi, eldhús með
borðkrók og búri. Suður svalir. Geymsla og
þvottahús í kjallara. V. 28,9 m. 5386

Torfufell
Góð 58,1 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í
góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í hol, eldhús
með hvítri innréttingu, baðherbergi með
sturtu, rúmgóða stofu og dúklagt svefnher-
bergi með góðum fataskáp. Á hæðinni er sér-
geymsla fyrir íbúð. V. 10,5 m. 5471

Kvisthagi
70 fm góð 3ja herbergja íbúð í kjallara með sér-
inngangi í mjög fallegu og mikið endurnýjuðu
húsi við Kvisthaga. Íbúðin skiptist forstofu, hol,
stofu, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og
geymslu. Nýlega er búið að steypuviðgera og
mála húsið. Einnig er búið að skipta um þakjárn,
þakkant og niðurfallsrör V. 16,7 m. 5394

Reykás
Góð 74 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu
fjölbýli. Íbúðin skiptist í flísalagt anddyri, parket-
lagt hol, þvottahús, baðherbergi með baðkari og
sturtu, flísalagt eldhús, parketlagða stofu og
svefnherbergi. Úr stofu er útgengt á skjólgóðann
sólpall sem snýr til suðurs. Á hæðinni er sér-
geymsla með hillum. V. 13,9 m. 5362
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
Sölustjóri

Glæsileg 210 fm staðsteypt raðhús á tveimur hæðum á þessum frábæra stað.

Á neðri hæð: Bílskúr, forstofa, salerni, eldhús, stofa og borðstofa. Á efri hæð:

Hol, baðherbergi, þvottaherbergi og 4 herbergri. Hús skilast fullbúin að utan með

steinuðum útveggjum og að innan fullbúin án gólfefna með vönduðum innrétting-

um. Lóð verður frágengin þ.e. bílastæði hellulagðar með hitalögnum en að öðru

leyti tyrfð. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu. Verð frá 36 millj.

Sóleyjarimi - Landsímalóðin

Logafold - skipti

Vorum að fá í einkasölu mjög gott 217 fm einbÿlishús með innbyggðum 40 fm bíl-

skúr. Skiptist í: Stofu, borðstofu og arinstofu með mikilli lofthæð, gott eldhús með

klassískri eikarinnréttingu, forstofuherbergi, 3 svefnherbergi á herbergjagangi og

eitt stórt í risi. Góð gestasnyrting og baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Inn-

an gengt úr þvottah. í bílskúr. Verð 42,5 millj.

ATH. eignin er eingöngu til sölu í skiptum fyrir minna einbÿli í hverfinu.

Sólbraut - Seltjarnarnes

Vorum að fá í sölu glæsilegt 234 fm einbýlishús á einni hæð með tvöföldum bíl-

skúr. Húsið skiptist í góða forstofu, gestasnyrtingu, sjónvarpshol, rúmgott eld-

hús með þvottaherbergi og búri inn af. Rúmgóð og björt stofa og borðstofa

með góðri lofthæð. Sér svefnherbergisálma með fjórum góðum svefnherberg-

um, baðherbergi og gufubaði. Verð 62 millj.

3ja og 4ra herb.

Espigerði - Glæsileg 
Vorum að fá í sölu glæsilega 168 fm
íbúð með bílskÿli á tveim hæðum í fal-
legu fjölbÿlishúsi með lyftu. Á neðri
hæð er forstofa, gestasalerni, hol, eld-
hús, stofa og borðstofa. Á efri hæð er
sjónvarpshol, þvottaherbergi, baðher-
bergi og tvö til þrjú svefnherbergi.
Parket og flísar á gólfum. Svalir á báð-
um hæðum. Verð 33,5 millj.

Bollagata - Sér inngangur
Vorum að fá í sölu góða 3ja herbergja
íbúð í kjallara með sér inngang í fal-
legu þríbÿlishúsi. Flísalagt baðher-
bergi með glugga og snyrtilegt eldhús
með glugga. Tvö rúmgóð svefnher-
bergi og björt og góð stofa. Glæsileg
lóð er við húsið. Verð 14,4 millj.

Mosarimi - Sér lóð 
Vorum að fá í sölu mjög góða 3ja her-

bergja íbúð á jarðhæð í tveggja hæða

fjölbÿli. Sér inngangur og stór afgirt sér

lóð. Eldhús opið við stofu og gott bað-

herbergi með innréttingu. Rúmgóð stofa

og tvö rúmgóð herbergi. Þvottaherbergi

í íbúð. Verð 17,8 millj.

Óðinsgata - Hæð og ris 
Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra

herbergja á tveim hæðum í góðu

þríbÿlis húsi. Á hæðinni er stórt eld-

hús, gott svefnherbergi og rúmgóð

stofa og borðstofa. Í risi eru tvö

svefnherbergi með gaflgluggum. Sér

þvottaherbergi fylgir íbúð á jarð-

hæð. Verð 16,7 millj
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Sími  590 9500
Borgartún  20, 105  Reykjavík

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00-18.00,   FÖSTUDAGA 9.00-17.00 SÍMAVAKT UM HELGAR

Þorarinn Kópsson
Framkv.stjóri

Kjartan Kópsson
Sölumaður

Páll Valdimar
Kolka

Sölumaður

Skúli A.
Sigurðsson
Sölumaður

Anton Karlsson
Sölumaður

Ella Lilja
Sigursteinsdóttir
Lögg. fasteignasaliElla Lilja Sigursteinsdóttir lögg.  fasteignasali

LANDIÐ

GRÆNIBAKKI 465 BÍLDUDAL
Fjögurra herbergja 104 fermetra einbýlis-
hús.
B.B.Mat:. . . . . . . . 12.102.000
Fasteignamat: . . . 3.142.000
Ásett verð: . . . . . . 4.500.000 

RAÐ- OG PARHÚS

ÁSGARÐUR - RAÐHÚS 
Raðhús 203 fm. með aukaíbúð í kjallara
ásamt 23,4 fm. bílskúr.
Húsið er á þremur hæðum. Þrjú svefnher-
bergi auk íbúðar í kjallara.
Útsýni yfir Fossvogsdal.
Verð: ..........32 millj.

4RA TIL 7 HERB.

LAUGARNESVEGUR 105 REYKJAVÍK

150 Fermetra fjögurra herbergja sérhæð á

annari hæð ásamt 28 fm bílskúr. Þrjú

rúmgóð svefnherbergi, stórt eldhús. 

OPIÐ HÚS VERÐUR MÁNUD. 

21.MARS MILLI 16 OG 18

Ásett verð:..........26,5 millj. 

HRINGBRAUT-VESTURBÆRFjögurra her-

bergja íbúð á tveim hæðum í þessum vin-

sæla borgarhluta: Íbúðinni fylgja tvö bíla-

stæði í lokaðri bílageymslu:

Verð:..........18,5 millj. 

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. Eikar fataskápar í

herbergjum. Lóð er fullfrágengin, bílastæði

malbikuð og gönguleiðir hellulagðar.

TEIKNINGAR Á SKRIFSTOFU ÞINGHOLTS 

Verð:...........24,9 millj.

3JA HERB.

STÓRAGERÐI 108 REYKJAVIK

Rúmgóð 83 fm, 3 herbergja íbúð í góðu

fjölbýlishúsi á annari hæð.

Verð:..........15,5 millj 

GALTALIND - 201 - KÓPAVOGUR
3 Herbergja íbúð á 2 hæð í fjölbýli.
Parket og flísar á gólfum, sér þvottahús.
Verð :..............20.millj

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 bíla-
geymslu. Íbúðunum er skilað fullbúnum
en án gólfefna utan baðherbergis sem er
með flísum á gólfi og veggjum. Innrétting-
ar eru úr eik. Í eldhúsi eru tæki úr burst-
uðu stáli. Eikar fataskápar í herbergjum.
Lóð er fullfrágengin, bílastæði malbikuð
og gönguleiðir hellulagðar.
Verð:...........18,9 millj.

2JA HERB.  
VÍÐIMELUR-107-REYKJAVIK
Ósamþykkt, mikið endurnýjuð tveggja
herbergja ris-íbúð á Víðimel í Reykjavík.
Nýlegt gler og gluggar eru í allri íbúðinni,
nýbyggðar svalir og nýlegt járn á þaki. 
Árið 1998 var skipt um allt rafmagn, ofna-
kerfi, einangrun, klæðningu í lofti og út-
veggjum.
Verð:...........10,4 millj.

EINBÝLI

KRÍUNES 210 GARÐABÆTveggja íbúða 421 fermetra gott einbýlishús á þessum
vinsæla stað.
Verð:..........56.500.000 

Fyrirhugað er að reisa tvær
nýbyggingar á lóð Háskóla Ís-
lands. Þar verða meðal ann-
ars kennslustofur, lesrými og
veitingaaðstaða.

Ríkiskaup fyrir hönd Fram-
kvæmdasýslu ríkisins og Háskóla
Íslands hafa auglýst eftir alverk-
taka til að taka þátt í samkeppni
um hönnun og byggingu Háskóla-
torgs. Verkið felur í sér hönnun og
byggingu tveggja nýbygginga á
lóða Háskóla Íslands við Suður-
götu í Reykjavík eins og kemur
fram á vefsíðu Ríkiskaupa, rikis-
kaup.is.

Önnur byggingin, Háskólatorg
I, er um fimm þúsund fermetrar
og skulu þar vera meðal annars

kennslustofur, lesrými, bóksala
stúdenta og veitingaaðstaða. Sú
bygging verður byggð milli aða-
byggingar Háskóla Íslands og
íþróttahúss og verður tengd við
það og Lögberg. Hin byggingin,
Háskólatorg II, er um þrjú þúsund
fermetrar og þar skulu meðal ann-

ars vera skrifstofur fyrir og
lesrými fyrir stúdenta. Sú bygging
verður á milli Odda, Lögbergs og
Nýja Garðs og verður tengd við
Odda og Lögberg. Áætluð stærð
tengibygginga er um fimm hund-
ruð fermetrar.

Helsta markmið nýju bygging-
anna er að þétta svæði Háskólans,
tengja byggingar sem þegar eru á
svæðinu saman og mynda þannig
heildstæðara Háskólatorg og
miðju háskólasvæðisins sem bygg-
ir á hugmyndinni um háskóla sem
samfélag í kringum torg.

Til alútboðs verða valdir allt að
fimm alverktakar sem keppa um
hönnun Háskólatorgs og fá afhent
útboðsgögn að forvali loknu. Frest-
ur til að skila inn þátttökutilkynn-
ingum rennur út fjórtánda apríl.

MOSFELLSBÆR: Skemmtilegt raðhús
Víðiteigur: Ný uppgert ris og sólríkur, afgirtur garður 

Lýsing: Fallegt fjögurra herbergja raðhús sem
er hæð og ris. Í forstofu er fatahengi og ljósar
flísar sem ná áfram inn í hol, stofu og eldhús. Í
eldhúsi er nýleg falleg innrétting úr kirsuberi og
stáli, stáltæki, gashellur og uppþvottavél fylgir.
Stál er milli skápa, og stór og góður borðkrókur.
Í hjónaherbergi og barnaherbergi er plastparket,
stór skápur í hjónaherbergi. Baðherbergið er
flísalagt í hólf og gólf, vegghengt salerni og bað-
kar með sturtuaðstöðu. Í þvottahúsi er flísalagt gólf og hillur og gott geymslurými. Stigi
úr gegnheilli furu er upp á loftið þar sem er panill í lofti og innfelld halogenlýsing. Tveir
þakgluggar. Mikið geymslupláss er í skápum meðfram öllu þar sem lægst er til lofts. 

Annað: Grunnflötur hússins er 82,1 fermetri en að auki er nýstandsett fjölskyldu-
herbergi í risi. Garðurinn við húsið er sólríkur og afgirtur og stór timburverönd út af
stofu. Fallegar viðarrimlagardínur eru fyrir öllum gluggum og innihurðuiir nýlegar úr
maghony.

Verð: 21,5 milljónir, Stærð: 82,1 fm og innréttað ris. Fasteignasala: Draumahús.

Markmið með framkvæmdunum er að
mynda mynda heildstæðara Háskólatorg.

Samkeppni um hönnun Háskólatorgs
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tú 15 Álft

16.00

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

KLEPPSVEGUR -2JA HERB.

Mjög björt og mikið standsett 71 fm 2ja her-
bergja íbúð í kjallara í litlu fjölbýlishúsi efst á
Kleppsvegi. Sér geymsla /þvottahús með hillum
við hliðina á íbúðinni. Sameiginleg hjóla-
geymsla. Íbúðin snýr öll út að garði. Stutt í alla
þjónustu. Ásett verð kr. 13,5 millj.

HJALLASEL- ENDARAÐHÚS

238 fm endaraðhús ásamt bílskúr. 7 svefnher-
bergi, stofa, sólstofa, pallur í suður og vestur,
stór borðstofa og rúmgott eldhús. Ásett verð kr.
35,7 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ- RIS. M.SVÖLUM

Falleg og björt risíbúð með kvistgluggum á góð-
um stað í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í þrjú her-
bergi (eitt notað sem stofa), eldhús og baðher-
bergi. Flísalagðar suðursvalir með fallegu útsýni
í suður og yfir Skólavörðuholtið. Ásett verð kr.
16,9 millj.

BÓLSTAÐARH. – SÉRH. M. BÍLSKÚR

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

KRISTNIBRAUT – ÚTSÝNISÍBÚÐ

Stórglæsileg 3ja herbergja útsýnisíbúð á 3ju
hæð (efstu) í eftirsóttri byggingu í Grafarholtinu.
Fallegt parket á gólfum, þvottahús innan íbúðar,
góðar svalir úr stofu með stórbrotnu útsýni, góð
lofthæð. Baðherbergi með baðkari og sturtu.
Ákveðin sala. Tilboð óskast í eignina.

KRISTNIBRAUT – TVENNAR SVALIR

Falleg 4ra herb. 110 fm íbúð á góðum stað í Graf-
arholtinu. Ibúðin er í mjög góðu ástandi og nýtt
eikarparket og náttúrusteinn á gólfum. Eignin
skiptist í 3 rúmgóð svefnherb. með góðum eikar-
skápum, björt stofa með útgengi út á austur sval-
ir með mjög fallegu útsýni, forstofa, eldhús með
fallegri eikarinnréttingu og góðum eldunartækj-
um, baðherbergi og þvottahús með góðri vinnu-
aðstöðu. Tvennar svalir. Ásett verð kr. 23,5 millj. 

MJÓAHLÍÐ – 3JA HERB.

Falleg þriggja herbergja 63,2 fm íbúð í kjallara á
eftirsóttum stað í Hlíðunum. Skipt hefur verið
um alla glugga í íbúðinni og steypuviðgerðir
sem gera þarf á húsinu í sumar eru á kostnað
seljanda. Íbúðin er ekki mikið niðurgrafi. Ásett
verð kr. 13,4 millj. 

TJARNARGATA – NÝTT

Einstök eign á einum eftirsóttasta stað Reykja-
víkur. Um er að ræða 320 fm eign, þar af eru 90
fm í útleigu. Fallegar náttúruflísar eá gólfi í holi
en fallegar harðviða gólffjalir á gólfi í eldhúsi,
stofu og herbergjum. Arinn er í húsinu. Opið
rými með fallegu útsýni yfir Tjörnina. Fallegur
stigi niður á neðri hæð þar sem er baðherbergi
,svefnherbergi og geymslurými þar sem er létt-
ur veggur sem liggur að útleiguíbúðinni. Mögu-
legt er að opna aftur á milli. Einnig er þvottahús
á hæðinni. Óskað er eftir tilboðum í eignina. 

NÝTT

NÝTT

OPIÐ HÚS 
mán. 21 mars kl. 17-19
Strandvegur 18 – 210 Garðabær

Þetta er ný, ónotuð 122ja
fermetra 4ra herbergja íbúð
ásamt stæði í bílageymslu.

Allar innréttingar eru úr eik
frá Axis, flísar og parket
(sem er eik) frá Agli
Árnasyni og lýsing innan
íbúðar frá Lumex.

Allar upplýsingar gefur:
JÓNAS JÓNASSON
í síma: 847-7171 / 585-0101

201 KÓPAVOGUR Eign í lyftuhúsi
Lækjasmári: Ný fjögurra herb. íbúð með yfirb. svölum og sólskála.

Lýsing: Komið er inn í flísalagða
forstofu með skápum. Gangur er
parketlagður og sjónvarpshol
líka. Eldhúsið er með kirsuberja-
innréttingum, flísum milli skápa
og tengi fyrir uppþvottavél. Borð-
krókurinn er með parketi á gólfi.
Stofan er rúmgóð, parketlögð, úr
henni er gengið út á svalir og í
sólskálann. Svefnherbergin eru
þrjú. Skápar eru í þeim öllum og
parket á gólfum. Baðherbergið
er með baðkri og sturtuklefa,
flísalagt í hólf og gólf og spegla-
skápur er fyrir ofan vask. 

Annað: Í kjallara er stór sérgeymsla og sameiginleg hjóla og vagnageymsla. 

Fermetrar: 111.7. Verð: 22.9 milljónir. Fasteignasala: 101 Reykjavík

101 REYKJAVÍK Hús við tjörnina
Tjarnargata: Tveggja íbúða hús með arni

Við Tjarnargötuna er til sölu einstök eign
á einum eftirsóttasta stað Reykjavíkur. 

Lýsing: Fallegar náttúruflísar eru á gólfi
í holi en fallegar gegnheilar harðviðar
gólffjalir á gólfi í eldhúsi, stofu og her-
bergjum. Arinn er í húsinu. Í kvistum er
opið rými sem nýtt er sem vinnuaðstaða
en þaðan er fallegt útsýni yfir Tjörnina.
Fallegur stigi niður á neðri hæð þar sem
eru baðherbergi og svefnherbergi en
inn af svefnherberginu er geymslurými
þar sem léttur veggur liggur að útleiguí-
búðinni. Mögulegt er að opna aftur á
milli. Einnig er þvottahús á hæðinni.

Annað: Tvær íbúðir eru í húsinu og er sú minni í útleigu. Hún er níutíu fermetrar. 

Fermetrar: 320 Verð: Óskað er eftir tilboðum Fasteignasala: Húsalind

Íþróttahús á
Suðureyri
Bygging íþróttahússins á Suður-
eyri gengur vel samkvæmt vef-
síðu Bæjarins besta, bb.is. Allar
sperrur og stálgrindur íþrótta-
hússins eru komnar upp og
framkvæmdum miðar vel. 

Fljótlega verður hafist handa
við að klæða húsið að utan og
því mun væntanlega ljúka á
næstu tveimur vikum. Því næst
verður unnið innandyra en það
er byggingafyrirtækið Ágúst og
Flosi ehf. sem stendur fyrir
verkinu.

Íþróttahúsið verður á sjötta
hundrað fermetra að gólffleti
og mun kosta Ísafjarðarbæ 57
milljónir króna. 

HRAUNTEIGUR 105, RVK. 3JA. HERB.
Falleg 3ja. herb. íbúð á þessum
eftirsótta stað í Laugardalnum. 

Björt og falleg kjallaraíbúð með
eikarparketi á helstu gólfum, 
rúmgóð herbergi og stofa. 

Eldhús og bað flísalagt. Þakið
verður málað í sumar á kostnað
seljanda. 

Sameign öll hin snyrtilegasta! 

Eign sem stoppar stutt! 

Brunabótamat: 9 mkr.

Byggingarár: 1949 

Afhending: Júlí 2005  

Verð: 15,4 millj. 

Allar nánari upplýsingar gefur:
ÁSLAUG BALDURSDÓTTIR
í síma: 822 9519
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| Tákn um traust   ]

til sölu
Vallargerði
Glæsileg íbúð

Glæsileg og mikið endurnýjuð 5 herb. 
rúmlega 127 fm íbúð á jarðhæð ásamt  43 
fm 2ja-3ja herbergja aukaíbúð í fallegu 
húsi.  Stærri íbúðin er með flísum á 
forstofu og baðherbergi og heillögðu 
eikar parketi á öllum herbergjum, stofu 
og eldhúsi.  Eldhúsinnréttingin er ný með 
nýrri eldavél og háfi.  Minni íbúðin er 
panelklædd með parketi á gólfum, 
nýlegum innréttingum og baðkari á 
baði.

Nánari upplýsingar veitir Lárus í síma 824 

3934

til sölu
Álfheimar
Góð og falleg sérhæð

Mjög góð hæð í fjórbýli í Álfheimunum. 

Íbúðin, sem er á efstu hæð er 88,4 fm með 

þremur svefnherbergjum og stofu ásamt 

geymsluherbergi með glugga innan íbúðar 

sem notað er í dag sem vinnuherbergi. 

Mikið útsýni ATH. Fyrir liggja ósamþykktar 

teikningar af 40 fm svölum út frá eldhúsi 

eignarinnar Verð 17,7 mill

Nánari upplýsingar veitir Lárus í síma 824 

3934

til sölu
Dalsel
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð

Skemmtilega skipulögð þriggja 

herbergja íbúð á jarðhæð í 

góðu fjölbýli í Breiðholti.

 Hér er um að ræða sérlega 

skemmtilega íbúð á góðum 

stað. LAUS NÚ ÞEGAR. Allar 

nánari upplýsingar veitir 

Guðmundur Andri, 

sími 8 200 215.

til sölu
Bergþórugata
Frábær tveggja herbergja

Falleg og vel skipulögð 55,3 fm. tveggja 

herbergja íbúð á annari hæð á þessum 

vinsæla stað á Skólavörðuholtinu. Íbúðin er 

mjög rúmgóð og í góðu ásigkomulagi. 

Eldhús með góðum innréttingum, gott 

baðherbergi og mjög stórt svefnherbergi 

með miklu skápaplássi.  Stór stofa með 

útsýni til Hallgrímskirkju og góðum 

svölum til suðurs.  Verð 12,6 millj.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur 

Andri,  í síma 8 200 215
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Þessir vinna
- fyrir mig

Guðmundur Andri,  
sími 8 200 215 / 595 9034

Davíð 
sími 846-2792 / 595 9015

Lárus
sími 824-3934 / 595 9093

til sölu
Álakvísl
Algjörlega endurnýjuð

Glæsileg og algjörlega endurnýjuð 4ra til 
5 herbergja íbúð á þessum vinsæla stað í 
Árbænum ásamt stæði í lokuðu bílskýli. 
Nýtt eldhús, ný baðherbergi, nýtt parket 
og flísar og nýjar hurðir í allri íbúðinni. 
Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar.
Íbúðin er skráð 115,1 fm. en risherbergi er 
ekki skráð í heildarfermetratölu og 
jafnframt er gólfflötur efri hæðrar töluvert 
stærri. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 
TILBOÐ
Nánari upplýsingar veitir Davíð í síma 
846-2792

til sölu
Urðarholt
Draumur þess handlagna

Mjög góð rúmlega 110 fm ósamþykkt 3ja 

til 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni í 

miðbæ Mosfellsbæjar.  

Draumur handlagna piparsveinsins. 

Íbúðin er í ágætu ástandi en þarfnast 

lítilsháttar aðhlynningar.  Aðallega þarf að 

snyrta til gólfefni, og fegra innréttingar.

Verð 14,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur 

Andri,  í síma 8 200 215

Er þín eign á réttum stað ?

Góður árangur okkar byggir á 

faglegri framsetningu, fumlausu 

söluferli og öruggum 

samningum. 

Beinn sími 595 9015
 



Góð 93,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 3ju

hæð auk sérbyggðs bílskúrs. Eignin skipt-

ist í korklagt eldhús með góðri innrétt-

ingu, flíslagt baðherbergi með baðkari,

parketlagða stofu og tvö parketlögð svefn-

herbergi sem áður voru þrjú, ofnað hefur

verið á milli tveggja. Barnavænt umhverfi.

Verð kr. 17.500.000,-. 

Einbýlishús 90 fm. að stærð auk 28 fm.

geymsluskúrs, byggt úr timbri árið 1923.

Húsið skiptist í eldhús, baðherbergi, stofu

og fimm svefnherbergi. Vel staðsett hús

með ágætis möguleika. 

Verð kr. 10.000.000,-. 

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.

Falleg 93,0 fm. 3ja herbergja kjallaraíbúð
með sérinngangi. Íbúðin hefur verið endur-
nýjuð töluvert, til að mynda drenlögn, raf-
magn, gluggar og gler sem og gólfefni. Eld-
húsið hefur verið fallega endurnýjað með
flísum á gólfi, stofa parketlögð, hol og bað-
herbergi flísalagt og dúkar á báðum svefn-
herbergjum. Verð kr. 15.900.000.

Glæsileg 3ja herbergja 106 fm. íbúð á 1.
hæð auk stæðis í bílageymslu þessum frá-
bæra stað. Íbúðin er með toppinnréttingum
og gólfefnum, verönd með heitum potti.
Eign fyrir vandláta. Verð kr. 24.900.000,-

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.

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

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

Stórglæsileg efri sérhæð auk bílskúrs í tví-
býlishúsi í Vesturbænum býðst í skiptum
fyrir einbýlishús með tvöföldum bílskúr á
góðum stað á Höfuðborgarsvæðinu.

• Leitum að 1500-2000 fm. skrifstofu og
iðnaðarhúsnæði miðsvæðis fyrir hugbún-
aðarfyrirtæki.
• Sérbýli í miðbæ Reykjavíkur.
• 3ja herbergja íbúð í 101 / 105 / 107.
Í Kambaseli 3-4 herbergja. 

VEGNA MIKILLAR

SÖLU VANTAR ALLAR

TEGUNDIR EIGNA Á

SÖLUSKRÁ OKKAR

VANTAR

TÓMASARHAGI
REYKJAVÍK.

GRANDAVEGUR
REYKJAVÍK

SUMARBÚSTAÐIR 
TIL FLUTNINGS

NORÐURNES
SUMARBÚSTAÐUR

DALSEL - REYKJAVÍK

NAUSTABRYGGJA
REYKJAVÍK

BARMAHLÍÐ
REYKJAVÍK

ÁLFTAMÝRI -REYKJAVÍK.

TUNGATA
EYRARBAKKA

AUSTURBERG
EYRARBAKKA

FAXABRAUT

Faxabraut 38a - 230 Reykjanesbær. 71m2 neðri hæð. Íbúðin
skiptist í sameiginlega forstofu og þvottahús, hol, stofu, svefn-
herbergi, gang, bað, eldhús og geymslu. Hurð úr gangi út á
baklóð, sem er séreign n.h.. Innréttingar allar nýjar, innihurðar
málaðar. Þak og þakkantur í góðu ástandi. Gluggar nýir nema
lausafögin, raf-, vatns-, hita- og skolplagnir eru nýlegar. 
Verð 8,5 millj.

HRINGBRAUT

Hringbraut 71 - 230 Reykjanesbær 121m2
e.h. í eldra húsi. Sameiginlegt anddyri, teppi
á stiga. Plastparket og teppi á gólfum. Skáp-
ar í hjóna- og barnaherbergi. Eldhús, upp-
runaleg innrétting. Baðherbergi, dúkur á
gólfi, máluð innrétting, baðkar, flísaplötur á
veggjum. Geymsluloft yfir allri íbúðinni. Hús-
ið er klætt með Steni-klæðningu. Sér-
geymsla í kjallara ásamt sameig. þvottaher-
bergi, svalarhurð út á litlar svalir. 
Verð 10,6 millj.

FÍFUMÓI

Fífumói 1b - 260 Reykjanesbær 3ja herbergja
79,8m2 íbúð á 3.hæð. Plastparket á gólfum.
Skápar í báðum herbergjum. Opið eldhús
með ágætis innréttingu, ný borðplata. Bað-
herbergi með flísaplötum og hvítum skáp-
um. Ný eldvarnarhurð inn í íbúð. Hugguleg
eign. 
Verð 8,2 millj.

FAXABRAUT

Faxabraut 28 - 230 Reykjanesbær 98,6m2
hæð og ris í Reykjanesbæ. Á neðri hæð er
forstofa, stofa, 2 svefnherbergi, bað, eldhús
og geymsla, á e.h. er hol, svefnh., þvottahús
með salernisaðstöðu og geymslur. Skápar
og innréttingarÝ í góðu ástandi, innihurðar
málaðar. Þak og þakkantur í góðu ástandi.
Gluggar frá 1993, vatns-, hita-, og skolplagnir
endurn.1993. Húsið lítur vel út að utan.
Skipti á 3ja herb. íbúð koma til greina. 
Verð 9,9 millj.

HRINGBRAUT

Hringbraut 71 - 230 Reykjanesbær 121m2
e.h. í eldra húsi. Sameiginlegt anddyri, teppi
á stiga. Plastparket og teppi á gólfum. Skáp-
ar í hjóna- og barnaherbergi. Eldhús, upp-
runaleg innrétting. Baðherbergi, dúkur á
gólfi, máluð innrétting, baðkar, flísaplötur á
veggjum. Geymsluloft yfir allri íbúðinni. Hús-
ið er klætt með Steni-klæðningu. Sér-
geymsla í kjallara ásamt sameig. þvottaher-
bergi, svalarhurð út á litlar svalir. 
Verð 10,6 millj.

FAXABRAUT

Faxabraut 25d - 230 Reykjanesbær 117m2 3ja herb. íbúð á 2.
hæð.Forstofa, tvær saml. stofur, 2 svefnh., bað, eldhús og
geymsla í risi. Plastparket á gólfum. Skápar og innréttingar í
góðu ástandi. Þak, þakkantur og gluggar nýlegt. SameignÝ í
mjög góðu ástandi. Lagnir að hluta til nýlegar, raflagnir nýleg-
ar. Lóð er girt. Húsið klætt m/áli, nýlegt plan. Verð 9,2 millj.

NÓNVARÐA 

Nónvarða 12 - 230 Reykjanesbær 107m2 3ja herb, e.h. ásamt
26m2 bílsk. á góðum stað.Ý Skápar í herbergjum og innrétt-
ingar í góðu ástandi. Flísar á baði, hiti í gólfi, sturta. Þak og
þakkanturÝ nýlegt ásamt vatnslögnum., hitalagnir eru með
forhitara. Búið að skipta um gler í stofu. Lóð er girt með
steyptum vegg og límgerði.Flísalagðar svalir.Bílgeymsla er
upphituð með geymslu í enda. Verð 12,5 millj.

S u › u r n e s j a
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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

Arnarhraun - Hf. - 3ja herb.
Vorum að fá í sölu á þessu vinsæla svæði í Hafnar-
firði 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 fullbún-
ar með gólfefnum. Verð 16,1 og 17,5 millj. 107882

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

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

Arnarhraun - Hf. Nýkomin
skemmtileg björt 42 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjöl-
býli, sérinngangur, nýleg eldhús innrétting og
gólfefni, góð staðsetning. Verð 9,5 millj. 

Nönnustígur - Hf. Vorum að fá
þessa skemmtilegu eign í sölu við Nönnustíg í Hf.
íbúðin er 42,1 fm. Skipting eignar: Svefnherbergi,
stofa, eldhús, baðherbergi og sameiginlegt
þvottahús. Þetta er fín eign sem vert er að skoða.
Verð 7,9 millj. 109419

Álfaskeið - Hf. Ný komin einkasölu
mjög falleg 59 fermeta íbúð á jarðhæð í góðu fjöl-
býli á góðum stað við Álfaskeið í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, bað-
herbergi, herbergi og geymslu. Gólfefni eru park-
et og flísar. Verð 11,9 millj. 109412

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

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.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Borgarholtsbraut - Kópav. m. bílskúr
Nýkomin í einkasölu sérlega skemmtileg efri
sérhæð 92 fm  auk bílskúrs 35 fm. þrjú
svefnherbergi, þvottaherbergi í íbúð, stórar
suður svalir, allt sér. 
Verð 22,4 millj. 10945

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 for-
stofu, gang, hjónaherbergi, baðherbergi, þvotta-
hús, eldhús, stofu, borðstofu og geymslu. Góðar
svalir og gott útsýni.Fallegar innréttingar og gólf-
efni eru flísar. Verð 14,9 millj. Myndir af eigninni á
mbl.is. 96215

Hliðsnes - Álftanesi náttúruperla 
Höfum fengið til sölumeðferðar þessa glæsilegu
húseign. Eignin sem er 280 fm með innbyggðum
bílskúr stendur á 1 hektara eignarlandi á sjávar-
lóð við Skógtjörn. Einstök staðsetning og náttúru-
fegurð. Tilvalið fyrir hestamenn og aðra náttúru-
unnendur. Hús í topp standi að utan sem að inn-
an. Verð og allar upplýsingar veita sölumenn
Hraunhamars. 55488

Stekkjarhvammur - raðh. - Hf. 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt raðhús á þremur
hæðum samtals 187 fm. þar af bílskúr 26,3 fm. Ný-
legt eldhús og gólfefni. Góð staðsetning. Verð
33,5 millj. 48596 

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.
Laus strax. Verð 19,9 millj. 50471

Gauksás - Hf. - glæsilegt einb 
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. Gert er ráð fyrir lítilli auka íbúð
með sérinngangi. Hugsanlegar leigutekjur ca 55-
60 þúsund pr. mán. Teikningar á skrifstofu. Frá-
bær staðsetning og útsýni. Verðtilboð. 108931

Daggarvellir - Hf. - 4ra herb. 
Nýkomin í einkasölu 106,3 fermetra íbúð á fjórðu
hæð í lyftuhúsi með sér inngang ásamt stæði í
bílageymslu vel staðsett í Vallahverfi í Hafnar-
firði. Eignin skiptist í: Sér inngangur , forstofa
með skáp, hol, eldhús með fallegri innréttingu og
góðum borðkrók, tvö góð barnaherbergi með
skápum, hjónaherbergi með skápum, stór og
björt stofa með útgang út á suður svalir. Baðher-

bergi flísalagt með baðkari og fallegri innréttingu. Góð geymsla. Íbúðin er í dag tilbúin án gólfefna
og til afhendingar strax. Innréttingar eru allar úr eik. Verð 21,5. millj. 512941

Burknavellir - Hf. - 4ra m. bílgeymslu
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

Spóaás - Hf.- einbýli 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð
með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals ca
270 fm. Húsið er ekki alveg fullbúið. Frábær stað-
setning og útsýni m.a. yfir Ástjörnina. Jaðarlóð.
Verð 41,5 millj. 70512

Hverfisgata - Hf. - einb. 
Nýkomin í einkasölu þessi eigulega eign. Eignin
er skráð 166 fm. kjallari hæð og ris. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Eign í mjög góðu standi. Skemmti-
legur garðskáli og timbur pallar í baklóð. Eign
sem vert er að skoða. Verð 28 millj. 103777

Kríuás Hf. m. bílskúr 
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 95 fm. íbúð
á annarri hæð í vönduðu lyftuhúsi auk 35 fm. bíl-
skúrs. Sér inngangur. Glæsilegar innréttingar og
vönduð gólfefni. Allt fyrsta flokks. Frábær stað-
setning og útsýni. Verð 23,9 millj. 95005 

Gnoðarvogur - Rvík. - 3ja herb
Sérlega skemmtileg íbúð á þessum vinsæla stað í
Vogunum. Íbúðin er 74,4 fm með geymslu. Íbúðin er
á fjórðu hæð eða þeirri efstu. Skipting eignar: hol,
baðherbergi, 2 svefnherbergi, stofa, svalir, eldhús
með borðkrók. Í sameign er þvottahús. Þetta er
eign sem vert er að skoða. Verð 15,3 millj. 109423

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

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

Kórsalir - Kóp.- 4ra herb. 
Ný komin í einkasölu glæsileg 133 fermetra íbúð
á fyrstu hæð með sér afnotagarði ásamt stæð í
bílageymslu á frábærum útsýnisstað í salahverfi í
Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús,
stóra stofu, borðstofu, baðherbergi , þrjú her-
bergi , þvottahús og geymslu. Innréttingar eru all-
ar hinnar glæsilegustu og gólfefni eru parket og
flísar. Verð 26,6 millj. 98229

Álftröð - Kóp. - sérhæð 
Nýkomin í einkasölu á þessum góða stað mjög
snyrtileg 93,4 fermetra efri hæð í tvíbýli ásamt bíl-
skúr samtals um 128 fm. Eignin skiptist í forstofu,
gang, eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol,
baðherbergi, tvö herbergi, snyrtingu og sérstæð-
an bílskúr. Útsýni, ákveðin sala. Verð 18,9 millj.
100173 

Stakkhamrar - Rvík. - einb. 
Í einkasölu hjá Hraunhamri fasteignasölu glæsi-
legt einbýli á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr
samtals um 205 fermetrar vel staðsett á frábærum
stað í Hamrahverfi í Grafarvogi. Eignin skiptist í
forstofu, gestasnyrtingu, sjónvarpshol, stofu ,
borðstofu, sólstofu, eldhús, þvottahús, gang, þrjú
góð barnaherbergi, hjónaherbergi , baðherbergi ,
góðan bílskúr og geymsluloft. Húsið er innréttað á

mjög smekklegan hátt með fellegum innréttngum og vönduðum gólfefnum. Glæsilegur garður með
sólpalli, heitum potti og fallegum gróðri. Útsýni. Eign í algjörum sérflokki. Upplýsingar á Hraun-
hamri.is og mbl.is og hjá sölumönnum.

Hellubraut - Hf. - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu mjög gott einbýli á tveimur
hæðum ásamt innbyggðum bílskúr samtals um 180
fermetrar, vel staðsett á einum fallegasta útsýnis-
stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu
, hol, stofu, borðstofu, eldhús, búr, geymsluloft,
gang, 3 herbergi, hjónaherbergi og baðherbergi. Á
neðri hæð er inngangur, þvottahús, baðherbergi,
geymsla og bílskúr. Stórar suður og vestur svalir.

Einstök staðsetning. Upplýsingar um eignina eru inni á mbl.is og hjá sölumönnum Hraunhamars.



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.

Aragerði - einbýli Nýkomið í
einkasölu gott einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr samtals um 220 fermetrar
vel staðsett við Aragerði Vogum Vatnsleysu-
strönd. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, búr,
stofu, borðstofu, 3 herbergi og baðherbergi. Á
neðri hæð er inngangur hol, geymsla, tvö stór
herbergi, sjónvarpshol, þvottahús og snyrting.
Ný eldhúsinnrétting og allt nýtt á baði. Gólfefni
eru að mestu parket og flísar. Gróinn garður.
Verð 24,5 millj. 43350

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

Lyngás - Gbæ. Nýkomið í einka-
sölu gott 186,5 fm atvinnuhúsnæði með tvenn-
um innkeyrsludyrum. góð staðsetning. Verð 13,9
millj. 109245

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

Staðarberg 2-4 Hf. Glæsilegt
nýtt 210 fm. vandað húsnæði innréttað undir
tannlæknstofu ofl. Góð staðsetning. Í húsnæð-
inu er m.a. starfrækt tannlæknastofa í fullum
rekstri sem er tilbúin að gera 10 ára leigusamn-
ing við kaupanda. 107509.

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 - bílskúrar
Hf. Nýtt hjá Hraunhamri fasteignasölu. Bíl-
skúrar 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. Nánari upplýsingar á Hraun-
hamar.is eða hjá sölumönnum. Verð 2,5 millj. 

Bæjarhraun Hf. - Til leigu
Nýlegt og gott 191 fm. verslunar og skrifstofu-
húsnæði á jarðhæð 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 inn-
keyrsludyrum bakatil. Áberandi staðsetning,
mikið auglýsingagildi, góð aðkoma, næg bíla-
stæði. LAUST STRAX. Uppl. gefur Björgvin í
síma 894-3755. 109365

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

Skútuvogur - Atvh til
leigu/sölu Nýkomið í einkasölu glæsi-
legt atvinnuhúsnæði, skrifstofu/verslunarhús-
næði 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

Bæjarhraun - Hf. til leigu
Nýkomið sérlega gott ca 800 fm atvinnuhús-
næði, sem skiptist þannig, 550 fm lagerpláss
með innkeyrsludyrum og ca 250 fm verslun-
ar/skrifstofupláss. Laust strax. Frábær stað-
setning og gott auglýsingagildi. 107370

DREKAVELLIR 24 A OG B   Glæsilegt 12 íbúða fjölbýlishús
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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

Engjavellir 3 - 6 býli - Hf.

Sumarhús Svínadal (Hrísabrekka) 
Nýkomið fallegt fullbúið 62 fm sumarhús á
þessum vinsæla stað í Eyraskógi, örstutt frá
höfuðborgarsvæðinu. Ýmis skipti koma til
greina. Verð 7,5 millj. 108340

Sumarhús Lóubraut 5 Flúðum 
Bústaðurinn er 77 fm að stærð sem skiptist
þannig: Aðalrými 54 fm sem er með 2 rúmgóð-
um svefnherbergjum, 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

Sumarhús Lækjarháls 2
Bústaðurinn er 50 fm með góðu svefnlofti. Það
er 25 fm og með góðri lofthæð (2,75 m ca þar
sem er hæst). Þakhalli er hátt í 40˚ Húsið er
staðsett í landi Litlubrekku í kjarrivöxnu landi,
stutt frá Langá. Næsta þéttbýli er Borgarnes í
ca 5 km. fjarlægð. Verð 6,2 millj. 108582



ELDRI BORGARAR   

ELDRI BORGARAR - AKRANESFallegt
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   

HVASSABERG - LAUST STRAXGLÆSI-
LEGT 230 fm EINBÝLI á tveimur hæðum,
ásamt 44 fm tvöföldum BÍLSKÚR á góðum
ÚTSÝNISSTAÐ í SETBERGINU eða samtals
274 fm. ARINN í stofu. Möguleg 6 svefnher-
bergi. GLÆSILEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ.
Verð 47,0 millj.  3242 

HOLTSGATA - EINBÝLI Fallegt og talsvert
endurnýjað 159,5 fm einbýli ásamt 30 fm
bílskúr, alls 189,5 fm. Fjögur svefnherbergi.
Nýlegar rennur og dren. Verð 28,9 millj.
2722 

KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT
ÚTSÝNISTÓRGLÆSILEGT 219,7 fm
EINBÝLI á tveimur hæðum á frábærum
ÚTSÝNISSTAÐ. Útsýni til austurs yfir Hafn-
arfjarðarhöfn, 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 - MIÐBÆRGott 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 - FALLEGTVandað
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.   

HRINGBRAUT - LAUS STRAXMIKIÐ END-
URNÝJUÐ 101 fm 4ja herb. íbúð á MIÐHÆÐ
í þríbýli. Þrjú svefnherb. Góðar innréttingar
og gólfefni. Sjónvarps og símatengi er í
hverju herbergi. SUÐURSVALIR. Björt og
falleg eign sem vert er að skoða. Verð 21,9
millj.  2850 

BREIÐVANGUR - ÍBÚÐ Á FYRSTU
HÆÐ113.5 fm íbúð á fyrstu hæð í góðri
blokk. Parket á gólfum. Stutt í barnaskóla
og verslun. Góð eign. Verð 18.5 millj.  3483 

TUNGUSEL - ENDURNÝJUÐMikið end-
urnýjuð 4ra herb. íbúð á 1. hæð. Náttúru-
steinn, parket og flísar á gólfum. Hellulögð
verönd m/skjólveggjum. Góðar nýlegar inn-
réttingar. Stutt í alla þjónustu, góð staðsetn-
ing. Verð 18,3 millj.  3466 

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

ENGJAVELLIR - NÝTT - 6 ÍBÚÐA
HÚSGLÆSILEGT 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 STAÐSETNINGFalleg
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.   

HELLISGATA - NEÐRI SÉRHÆÐ76 fm 3ja
herb. íbúð í miðbæ/vesturbæ. Tvö rúmgóð
herbegi. Sér pallur á lóð, gott skjól, hraun-
lóð. Verð 14,3 millj.  3546 

ÁLFHOLT - FALLEG 3JA HERB. ÍBÚÐGóð
falleg eign í góðu litlu fjölbýli (6 íbúðir). Sam-
eign er góð svo og hús að utan. Verðlauna-
garður, verönd. Útsýni gengið innaf fyrstu
hæð. Stærð 89 fm, verð 16.5 millj.  3534 

HVERFISGATA - GÓÐ ÍBÚÐ Falleg og tölu-
verð endurnýjuð miðhæð í þríbýli. Góð
nýting, sjá myndir á as.is söluskrá. Stærð 49
fm, verð 10.5 millj.  3544 

LINDARHVAMMUR - FRÁBÆRT
ÚTSÝNIBjört og falleg 80 fm NEÐRI SÉR-
HÆÐ í góðu tvíbýli á FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ. Húsið er í góðu ástandi. WC
í vegg. Parket á stofu og herbergjum. Verð
16,3 millj.       3527 

HOLTSGATA - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ81 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
15,9 millj.  3057 

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

SKELJATANGI - MOSFELLSBÆFrábær 3ja
herb. íbúð á annari hæð í permaformhúsi,
Stærð 84 fm. sér inngangur. Góð gólfefni,
nýlegar flísar og parket á gólfi. Töluverðar
endurnýjar innréttingar. Gott leiksvæði fyrir
börn. Verð 17.5 millj.  3282 

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs
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Hafnarfirði
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HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGURTöluvert
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 - REYKJAVÍKGóð 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 

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ NÓATÚNS-
VERSLUN46 fm einst.lingsíbúð á góðum
stað. Hús gott að utan, laus fljótlega. Flísar
og dúkur á gólfum. Verð 9.9 millj.  3541 

NÖNNUSTÍGUR - GÓÐUR STAÐURGóð
42,1 fm 2ja herbergja ósamþykkt búð í kjall-
ara þríbýlis. SÉRINNGANGUR. Endurnýjað
gler, rafmagn, legaliðatafla. Verð 7,9 millj.
3423 

LÆKJARFIT - SÉRINNGANGURGóð 75 fm
2ja herbergja íbúð á neðri hæð í góðu
fimmbýli með SÉRINNGANGI. Parket og
flísar á gólfum. Hús í góðu ástandi, klætt að
utan. Verð 12,5 millj.  2205 

ATVINNUHÚSNÆÐI   

DALSHRAUN1553 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað í Hafnarfirði. Vinnslusalurinn er
ca. 1270 fm, og lofthæð frá 3 m til 7 m. Hús-
ið er klætt að utan með steni. Verð 120,0
millj.  3511 

MIÐHRAUN - NÝLEGT ENDABILNýlegt 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 

RAUÐHELLA - TVÖ GÓÐ BILNýkomið á
sölu tvö góð bil, gert er ráð fyrir millilofti,
gluggar á efri hæð til staðar. Góðar inn-
keyrsluhurðir, góð lofthæð í húsinu, frá ca.
4.4 m í 6.5 m. Verð á bili sem er 109 fm er
9.5 millj. og bil sem er 133 fm er 11.5 millj.
Laust við kaupsaming. Góðar eignar.  3522 

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSU-
STRÖNDGott 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 - VERSLUNARHÚSNÆÐI119 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 

LÓNSBRAUT - GOTT HÚS - GOTT
BILNÝLEGT 101 fm (75.6 fm, 25 fm milliloft),
atvinnuhúsnæði 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 

VEITINGASTAÐUR - VOGUM60,8 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 

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 VERÐGott 351
fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin skiptist
niður í góðan sal, skrifstofu, wc og kaffi-
stofu. 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 

SUMARHÚS   

SUMARHÚS - VATNSLEYSUSTRÖND84
fm sumarhús á Vatnsleysuströnd. Viðarfjalir
á gólfum. 3000 fm eingnarlóð. Verð 7,0 millj.
3465 

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 

SVÍNAVATN - GRÍMSNESIUm 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 lóðar-
mörkum. Góður útsýnisstaður. Verð 4,0
millj.  3106 

RJÚPNABORGIR - BORGARBYGGÐFal-
legur sumarbústaður (A-bústaður) með sér-
lega fallegu útsýni í grónu landi, í landi Eski-
holts II, Borgarbyggð. Húsið er nýlega tekið
í gegn að utan og nýr pallur. Til afhendingar
strax. Verð 4,2 millj.  3448 

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

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



LANDIÐ

ÁSGATA - RAUFARHÖFNFallegt og snyrti-

legt 119,4 fm einbýli á einni hæð. Húsið hef-

ur verið haldið vel við bæði að utan og inn-

an. Laust við kaupsamning. Verð kr. 4,4

millj.  3536 

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.

Baðherbergi nýlega tekið í gegn. Verð 14,9

millj.  3474 

SUÐURGATA - SANDGERÐIGóð 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 - REYKJANESBÆRSÉR-

LEGA FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fermetra

2ja herbergja íbúð á jarðhæð í eldra stein-

húsi. 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 

SUÐURGATA - SIGLUFJÖRÐUR - FRÁ-
BÆRT VERÐGOTT 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 - GRINDAVÍKFallegt MIK-

IÐ ENDURNÝJAÐ 107 fm EINBÝLI á einni

hæð, ásamt litlu svefnlofti svo og 31,3 fm

garðskála, samtals 138 fm. Húsið er stað-

sett á frábærum stað í jaðri byggðar með

frábæru útsýni. Verð 15,5 millj.  3349 

ELDRI BORGARAR - AKRANESFallegt

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
SÉRHÆÐFalleg 91 fm neðri sérhæð í tvíbýli

ásamt bílskúr 49 fm. SÉRINNGANGUR.

MIIKIÐ ENDURNÝJUÐ EIGN. Verð 9,5 millj.

3356 

NORÐURVÖR - GRINDAVÍKFallegt 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 Tilboð.  3315 

URÐARVEGUR - ÍSAFIRÐIFalleg 131 fm
4ra herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu
tvíbýlishúsi. SÉRINNGANGUR. 3 svefnher-
bergi. Saunaklefi. Góð staðsetning. Verð
8,4 millj  3245 

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNU-
OG VERSLUNARHÚSNÆÐIGott talsvert
endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði
(verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum
stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega
málað að utan. Flísalagður salur með kerf-
islofti. Frábær staðsetning miðsvæðis. Verð
14,0 millj.  3211 

FORNAVÖR - GRINDAVÍKGLÆSILEGT 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 - GRINDAVÍKEinbýli á
tveimur hæðum, kjallari 65 fm, hæðin 136
fm og bílskúr 28 fm, samtals 229 fm. Tvær
íbúðir í húsinu með sérinngangi. Þrjú svefn-
herb. á efri hæð og tvö á neðri. Verð 15,8
millj.  3162 

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 

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 þvotta-
hús 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.  3493 

Byggingaraðili er Eiríkur og Einar Valur ehf.  

GLÆSILEGT 230 fm EINBÝLI á tveimur
hæðum, ásamt 44 fm tvöföldum BÍLSKÚR
á góðum ÚTSÝNISSTAÐ í SETBERGINU
eða samtals 274 fm. ARINN í stofu. Mögu-
leg 6 svefnherbergi. GLÆSILEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. Verð 47,0 millj.  3242

HVASSABERG - LAUST STRAX

Fallegt og talsvert endurnýjað 159,5 fm
einbýli ásamt 30 fm bílskúr, alls 189,5 fm.
Fjögur svefnherbergi. Nýlegar rennur og
dren. Verð 28,9 millj.  2722 

HOLTSGATA - EINBÝLI 

Vandað og fallegt 219,6 fm RAÐHÚS á
tveimur hæðum, ásamt góðu plássi í risi,
svo og 23,4 fm BÍLSKÚR. Möguleg 6
svefnherbergi. Parket og flísar. Verð 34,8
millj  3422 

STEKKJARHVAMMUR - FALLEGT

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 101 fm 4ja herb.
íbúð á MIÐHÆÐ í þríbýli. Þrjú svefnherb.
Góðar innréttingar og gólfefni. Sjónvarps
og símatengi er í hverju herbergi. SUÐUR-
SVALIR. Björt og falleg eign sem vert er að
skoða. Verð 21,9 millj.  2850 

HRINGBRAUT - LAUS STRAX

76 fm 3ja herb. íbúð í miðbæ/vesturbæ.
Tvö rúmgóð herbegi. Sér pallur á lóð, gott
skjól, hraunlóð. Verð 14,3 millj.  3546 

HELLISGATA - NEÐRI SÉRHÆÐ

Falleg og töluverð endurnýjuð miðhæð í
þríbýli. Góð nýting, sjá myndir á as.is sölu-
skrá. Stærð 49 fm, verð 10.5 millj.  3544 

HVERFISGATA - GÓÐ ÍBÚÐ 

46 fm einst.lingsíbúð á góðum stað. Hús
gott að utan, laus fljótlega. Flísar og dúkur
á gólfum. Verð 9.9 millj.  3541 

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ NÓATÚNSVERSLUN

Góð falleg eign í góðu litlu fjölbýli (6 íbúð-
ir). Sameign er góð svo og hús að utan.
Verðlaunagarður, verönd. Útsýni gengið
innaf fyrstu hæð. Stærð 89 fm, verð 16.5
millj.  3534 

ÁLFHOLT - FALLEG 3JA HERB. ÍBÚÐ



Lægsta söluþóknun á Íslandi!

Allar gerðir eigna vantar vegna 
mikillar sölu! Þú hringir og við 
komum og skoðum samdægurs!

neteign.is
Fasteignasala á Netinu

Sími: 595 9090

100%
Verðvernd

Alltaf ódýrastir!

kr.99.900
auk vsk. samtals 124.375 kr.

neteign.is • Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali • Sími: 595 9090 • Holtasmára 1 • 201 Kópavogi. 

Mjög góð 2. herbergja, 63 fm íbúð á 1. hæð í lyftu-
húsi í Breiðholtinu. Húsið er klætt viðhaldslítilli
klæðningu og er í mjög góðu ástandi. Frábært út-
sýni er úr íbúðinni. 

Arahólar - 12,6 millj

4. herbergja, 93,9 fm íbúð í Austurbergi í Breið-
holti. Mikið tækifæri fyrir laghenta þar sem það
þarf að taka íbúðina algjörlega í gegn. Hús í góðu
ástandi !

Austurberg - 14 millj.

Kósý 2. herbergja, 58 fm sérhæð í þríbýlishúsi í
Vesturbænum. Sérinngangur er inn í íbúðina sem
er á 1. hæð. Þessi íbúð hefur mikinn sjarma yfir
sér. Gólfefni eru lakkaðar gólffjalir. 

Ránargata - 13,5 millj.

Prýðileg 3. herbergja, 81 fm íbúð á 5. hæð í lyftu-
húsi í Hólahverfinu í Breiðholtinu. Eikarparket er á
gólfum í stofu og eldhúsi. Húsið er klætt viðhalds-
lítilli klæðningu. Yfirbyggðar en opnanlegar svalir.

Hrafnhólar - 14,1 millj.

Góð 4. herbergja, 92,7 fm íbúð á 3. og efstu
hæð á vinsælum stað í Kópavoginum. Íbúðin er
með sérinngangi af svölum. Sumarið 2003 var
skipt um þak, rennur, gler þar sem þurfti og
húsið var málað að utan. 

Lundabrekka - 17,5 millj

Nýlega endurnýjuð 3. herbergja, 75,3 fm íbúð
miðsvæðis í Reykjavík. Nýlega hefur verið lagt
parket á gólf og náttúruflísar á baðgólf. Stutt er í
Kringluna og íþróttasvæði Fram svo eitthvað sé
nefnt. Áhugaverð eign á topp stað í Reykjavík.

Álftamýri - 16,9 millj 

Prýðileg 2. herbergja 58 fm íbúð á 7. hæð í
Hamraborginni í Kópavoginum. Frábært útsýni til
norðurs og vesturs. Bílageymsla er undir húsinu.
Stutt er í alla þjónustu, heilsugæslu, verslanir, fé-
lagsstarf aldraðra svo eitthvað sé nefnt. 

Hamraborg - 11,9 millj 

Góð 4. herbergja, 86,5 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjöl-
býli í Fossvoginum. Tilvalið tækifæri fyrir laghenta
þar sem íbúðin býður upp á marga möguleika.
Undanfarin ár hafa farið fram ýmsar endurbætur
eins og steypuviðgerðir, sprunguviðgerðir, skólp,
málun, nýtt þak og fleira.

Kelduland - 17,5 millj 

Falleg 4. herbergja, 111 fm íbúð á góðum stað í hinu
vinsæla Lindahverfi í Kópavogi. Íbúðin er á 2. hæð
með sérinngangi af svölum og er endaíbúð. Skóli
og leikskóli í göngufæri og stutt í aðra þjónustu.

Fífulind - 21,9 millj

Góð 3. herbergja 92,2 fm íbúð á efstu hæð í Graf-
arvoginum með frábæru útsýni. Íbúðin er í litlu 6
íbúða fjölbýli og er með snyrtilegum og vönduð-
um innréttingum, hurðum og gólfefnum.

Berjarimi - 17,7 millj

NÝTTNÝTT

• Fasta söluþóknun, 124.375 kr m/vsk óháð verðmæti eignar
• Ekkert gagnaöflunargjald og enginn auglýsingakostnaður!
• Við stundum fagleg og traust vinnubrögð

• Við heitum því að vera ávallt ódýrastir!
• Allar eignir eru í einkasölu.
• Persónuleg og framúrskarandi þjónusta.

• Öll fjárvarsla er í höndum verðbréfafyrirtækis.
• Seljandi sýnir eignina, annað sjáum við um.
• Lögmenn með langa reynslu sjá um skjalagerð og ráðgjöf.

Falleg 75fm, 2. herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjöl-
býli efst í Áslandinu í Hafnarfirði. Húsið er klætt
viðhaldslítilli klæðningu og er íbúðin með sérinn-
gangi. Innréttingar eru úr Mahóný og parket úr
rauðeik. Af verönd er fallegt útsýni í norður yfir
Reykjavík, svo og yfir Setbergið og í átt til Bláfjalla.

Neteign kynnir glæsilegar íbúðir með sérinngangi í 6
íbúða, 3. hæða húsi í hinu vinsæla Vallahverfi í Hafn-
arfirðinum. 4. herbergja íbúðir 132,6 fm og 136,7 fm.
Íbúðirnar eru seldar fullbúnar án gólfefna en þó
verða flísar á gólfi í baðherbergi og þvottahúsi. Inni-
hurðir verða frá Agli Árnasyni og allar innréttingar og
skápar verða frá Bræðrunum Ormsson að HTH
gerð og getur kaupandi valið um 3-4 viðartegundir.
Eldhústæki verða frá AEG. 

Þrastarás - 16,1 millj. Engjavellir - 24,5 og 25,3 m.

Engjavellir - 5 herbergja - 27 milljónir

Neteign kynnir glæsilegar íbúðir með sérinngangi í 6 íbúða, 3. hæða húsi í hinu vinsæla Vallahverfi í
Hafnarfirðinum. Um er að ræða 5. herbergja íbúðir, 150 fm á stærð. Íbúðirnar eru seldar fullbúnar án
gólfefna en þó verða flísar á gólfi í baðherbergi og þvottahúsi. Innihurðir verða frá Agli Árnasyni og
allar innréttingar og skápar verða frá Bræðrunum Ormsson að HTH gerð og getur kaupandi valið um
3-4 viðartegundir. Eldhústæki verða frá AEG. Nánari upplýsingar á www.neteign.is

Langahlíð - 18,9 millj.

Notaleg 4. herbergja, 103 fm íbúð í fallegu húsi í
Hlíðunum í Reykjavík. Íbúðin er með sérinngangi
og er í lítið niðurgröfnum kjallara.  Gott eldhús og
baðherbergi.  Garðurinn í kringum húsið er vel til
haldið 

Efstakot

OKKAR STARFSEMI SNÝST UM …

NÝTTNÝTT NÝTTNÝTT

NÝTTNÝTT

NÝTTNÝTT

Við hjá neteign.is þökkum
frábærar móttökur á 
undanförnum vikum. 
Fjöldi fólks sparar nú stórar 
fjárhæðir á að eiga viðskipti við 
neteign.is 

Fylgist grannt með, því nýjar eignir
eru kynntar nánast daglega á
heimasíðu okkar. Skráðu þig á póst-
listann okkar og fáðu sendar allar
nýjar eignir á www.neteign.is

14 21. mars 2005  MÁNUDAGUR



Sérbýli

Melbær. Vel skipulagt og vel viðhaldið
254 fm raðhús á þremur hæðum með innb.
bílskúr. Eignin skipist m.a. í stórar stofur,
eldhús með miklum eikarinnrétt. og góðri
borðaðst. sjónvarpshol m. aukinni lofthæð,
3- 4 herb. og nýlega endurnýjað baðherb.
auk 2ja herb. séríbúðar í kjallara. Yfir-
byggðar suðursvalir. Ræktuð lóð með ver-
önd og skjólveggjum. Hiti í innkeyrslu og
stéttum sem eru nýlega endurn. Verð 42,9
millj. 

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

Sæbraut-Seltj. Afar glæsilegt 276
fm einbýli á tveimur hæðum með 38 fm
innb. bílskúr. Hiti í stéttum og innkeyrslu.
Eignin skiptist m.a. í marmaralagt gesta
w.c., eldhús með massívum eikarinnrétt og
góðri borðaðst.,stórar samliggj. stofur,
gesta w.c., stóra sjónvarpsstofu með arni,
4 rúmgóð herb. og glæsilegt baðherb.
Vand.innrétt. Parket og flísar á gólfum.
Eignin er vel staðsett nærri sjó með sjávar-
útsýni. Verönd með skjólveggjum. Ræktuð
lóð. Verð 65,0 millj.

4ra-6 herb.

Sigtún. Glæsileg og nánast algjörlega
endurnýjuð 108 fm 4ra herb. íbúð í lítið nið-
urgröfnum kj. í fjórbýli í Laugardalnum auk
4,3 fm sér geymslu. Íb. skiptist í hol, stofu,
borðstofu með fallegum bogadregnum
gluggum, eldhús m. nýl. spautulökk, inn-
rétt., endurnýjað flísalagt baðherb. og 2
stór herb. með skápum. Íb. fylgir 1 herb. á
gangi utan íbúðar með aðg. að w.c. Parket
á gólfum. Verð 19,9 millj.

Veghús. Góð 101 fm 4ra herb. íbúð á
10. hæð, efstu, í góðu lyftuhúsi auk sér
geymslu í kj. Íbúðin skiptist í forstofu, 3
rúmgóð herb., eldhús með beyki/hvítri inn-
rétt., þvottaherb., borðstofa og góð stofa
og baðherb. Svalir út af borðstofu, stórt-
kostlegt útsýni. Tvær lyftur. Húsvörður.
Laus strax. Verð 19,0 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.

Eiríksgata. Falleg 107 fm 4ra herb.
íbúð á 1. hæð með sér geymslu í kj. Íbúðin
skiptist í gang, 2 rúmgóðar og bjartar stof-
ur, eldhús með fallegri innrétt. og borðkrók,
algjörlega endurnýjað baðherb. og 2 góð
herb. 16 fm geymsla á baklóð sem mögul.
væri að breyta í studíóíbúð. Verð 24,4 millj.

3ja herb.

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.

Háteigsvegur. Falleg 87 fm íbúð á
jarðhæð/kj. með sérinng. í fjórbýli. Eldhús
m. uppgerðum innrétt og borðaðst., rúm-
góð parketl. stofa m. síðum fallegum
gluggum, 2 herb. og flísal. baðherb. Sér
bílastæði á lóð. 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 18,9 millj.

Öldugrandi. Mikið endurnýjuð 86 fm
íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli og sér
geymslu í kj. Rúmgóð og björt stofa, eld-
hús m. nýlegri innrétt., 2 herb. og endurnýj-
að baðherb. Parket og flísar á gólfum. Stutt
í alla þjónustu. Laus strax. Verð 18,5 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.

Lokastígur. Góð 49 fm íbúð á 1.
hæð í góðu steinhúsi á þessum eftirsótta
stað í Þingholtunum. Íb. skiptist í hol, 2
herb., rúmgóða og bjarta stofu, eldhús
sem er endurn. að hluta og baðherb. 2
geymslur í kj. Hús í góðu ástandi og sam-
eign góð. Verð 12,9 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.

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.

2ja herb.

Brávallagata. Falleg og nánast al-
gjörlega endurnýjuð 53 fm íbúð á 2. hæð
með góðri lofthæð auk sér geymslu í kj.
Nýjar innrétt. og tæki og lagnir. Olíuborin
eik á gólfum, rósettur í loftum. Laus strax.
Verð 14,2 millj. 

Bergstaðastræti. Lítið niðurgraf-
in 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.

Flyðrugrandi. Góð 65 fm íbúð á
jarðhæð í nýlega viðgerðu húsi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, 1 herb.
og baðherbergi. Þvottaaðst. í íbúð. Sér af-
girt hellulögð verönd. Verð 14,4 millj.

Kaplaskjólsvegur. Mjög fallegt
65 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt sér
geymslu í kj. í vesturbænum. Íbúðin skipt-
ist í hol, stofu m. svölum til vesturs, eldhús
með góðri borðaðst. og flísal. baðherb.
Húsið allt nýlega viðgert og málað að utan.
Verð 15,5 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.

Asparfell. Góð 63 fm íbúð á jarðhæð í
góðu lyftuhúsi. Íb. skiptist í rúmgott hol,
baðherb. m. þvottaaðst., eldhús m. nýlegri
innrétt. og bjarta stofu. Húsvörður. Sér
geymsla í kj. Verð 11,4 millj. 

Engihjalli-Kóp. Góð 62 fm íbúð á
3. hæð í lyftuhúsi með stórum suðvest-
ursvölum. Björt stofa m. útg. á svalir, rúm-
gott herb., eldhús með eldri innrétt. og
baðherb. Sam. þvottahús á hæð og sér
geymsla í kj. Sameign til fyrirmyndar. Verð
11,3 millj. 

Hvassaleiti. Góð 61 fm íbúð á þess-
um eftirsótta stað. Eldhús m. nýlegum inn-
rétt. og góðri borðaðst., gott sjónvarpshol,
björt stofa, herb. með skápum og baðherb.
Sér geymsla á hæð. Stutt í þjónustu. Verð
12,9 millj. 

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurlandsbraut. Vel staðsett og
glæsilegt um 400 fm verslunarhúsnæði 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 mal-
bikaðra bílastæða. Hús nýlega viðgert og
málað að utan. Verð 89,0 millj.

Vesturvör-Kóp. Rúmgott 314 fm
iðnaðarhúsnæði við Vesturvör. Á hæðinni
eru stór salur auk móttöku/skrifstofu, snyrt-
ingar og geymslu og á millilofti er skrifstofa
auk kaffistofu og geymslu. Verð 24,7 millj.
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Barmahlíð- efri sérhæð
Falleg, björt og vel skipulögð 110 fm efri sér-
hæð í þríbýli auk sér bílastæðis á lóð og bíl-
skúrsréttar. Hæðin skiptist í breiðan og góðan
gang með skápum, eldhús, samliggjandi park-
etlagðar stofur, 3 herbergi og flísalagt baðher-
bergi m. þvottaaðstöðu. Geymsluris og 2
geymslur í kj. Verð 22,9 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.

Klapparstígur- 4ra herb. útsýnisíbúð.
Glæsileg 102 fm 4ra herb. útsýnisíbúð á 8.
hæð í lyftuhúsi auk sér stæðis í bílageymslu og
sér geymslu í kj. Íb. skiptist í forstofu, fallegt
flísalagt baðherbergi, stórar og bjartar sam-
liggjandi stofur m. útbyggðum gluggum og
tvennum svölum, eldhús með vönd. eikarinn-
rétt. og 2 herbergi. Parket og marmari á gólf-
um. Sameiginl. þvottaherb. á hæð. Húsvörður.
Verð 31,9 millj

Austurströnd-Seltjarnarnesi ñ 6 herb. 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.

Laugavegur.
11 glæsilegar og algjörlega endurnýjaðar sam-
þykktar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðirnar
eru frá 34 fm og upp í 70 fm að stærð og eru
allar með nýjum innréttingum og tækjum.
Nýtt parket á gólfum. Til afhendingar strax.
Verð 115,0 millj.
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ATVINNUHÚSNÆÐI

BÍLDHÖFÐI LAUST VIÐ KAUP-
SAMNING. Höfum fengið til sölumeð-

ferðar atvinnuhúsnæði 142,4 fm með stór-

um innkeyrsludyrum og góðu malbikuðu

plani fyrir framan. Góð aðkoma er að þessu

húsnæði. Allar nánari upplýsingar á skrif-

stofu Lyngvík fasteignasölu S. 588-9490 

VERSLUNARHÚSNÆÐI

GLÆSILEGT HÚSNÆÐI FYRIR
VERSLUN, SKRIFSTOFUR
EÐA ANNAN REKSTUR Um er að

ræða 3 verslunarpláss 78-100 fm Áhvílandi

10.0 - 12.0 m með 6,3 % vöxtum til 25 ára. 

Eignir eru til afhendingar í apríl 2005

BORGARHOLTSBRAUT

EFRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR Í
VESTURBÆ KÓPAVOGS.

Vorum að fá í sölu 92,2fm efri sér-
hæð ásamt 35fm bílskúr. Hæðin
er með þremur svefnherbergjum
og suður svölum. Verð 22,4m 

GARÐABÆR - EIMB. M/AUKA ÍBÚÐ.  
Mjög gott einbýlishús með samþ.aukaí-

búð í kjallara, og stórum bílskúr við

Hraunhóla. Húsið skiptist í efri sérhæð

sem er 132 fm ásamt 45 fm bílskúr. Íbúð-

in er mikið endurnýjuð, parket á gólfum,

beyki-hvít eldhús innrétting og góðar

suðvestur svalir. Á neðrihæð er samþ. 70

fm 2ja herbergja íbúð með sér innangi. Verð kr 41.5 M . (1680) 

GVENDARGEISLI M. STÆÐI Í BÍLAG. OG SÉRINNG.
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. 

HRAUNBÆR - GÓÐ ÍBÚÐ  
Mjög góða 95 fm 3ja herbergja íbúð á

2.hæð að Hraunbæ. Endurnýjað eldhús

og gólfefni. V. 16,3 m. 

BARÐASTAÐIR - PENTHOUSE ÍBÚÐ  
Mjög glæsileg 162 fm 4ra herbergja íbúð

á tveimur hæðum að Barðastöðum.

Vönduð gólfefni og innréttingar, Tvennar

svalir og mjög gott útsýni. V. 31,8 m. 

SÆBÓLSBRAUT MEÐ SÉRMERKTU BÍLASTÆÐI
Vorum að fá í sölu góða tveggja herbergja

íbúð í kjallara með góði suður verönd og

sérmerktu bílastæði. Gott herbergi með

skápum. Björt stofa. Studíoeldhús með

fallegri innréttingu. Baherbergi með tengi

fyrir þvottavél. Góð sameing 

MÖÐRUFELL MIKIÐ ENDURNÝJUÐ.  

Vorum að fá í sölu. Mikð endurnýjuð 3ja

herbergja 78 fm íbúð á 3ju hæð. Verð

13,2 m.

KÁRSNESBRAUT - M. AUKAHERBERGI OG BÍLSK.
3ja herbergja 112,5 fm íbúð á 1. hæð með

bílskúr og aukaherbergi sem hefur að-

gengi að snyrtingu í vel staðsettu húsi.

Verð. kr. 17,9 m. 

KLEIFARSEL PARHÚS MEÐ SÉRSTÆÐUM BÍLSK.
Mjög gott 152,2 fm parhús á tveimur

hæðum og 27,4 fm sérstæður bílskúr. Á

neðri hæðinni er gestasnyrting, tvær stof-

ur og gegnið útí garð frá báðum stofum.

Eldhús með fallegri innrétingu og borð-

krók. Á efri hæðinni eru 3. góð barnaher-

bergi og stórt hjónaherbergi með skáp og

stórum suðvestur svölum. Baðherbergi með baðkari, sturtuklefa og glugga. Bíl-

skúrinn er sérstæður með millilofti. (2471) 

OKKUR 
VANTAR

ALLAR GERÐIR
EIGNA Á SKRÁ! 

SKIPHOLT
GLÆSILEG ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM
M/ STÓRUM SVÖLUM OG ÞAKGARÐI.
Um er að ræða 131,2 fm 3ja
herbergja íbúð á tveimur hæð-
um ásamt sér 12,7 fm geym-
slu, samtals birt séreign 143,9
fm. Tvennar svalir. Íbúðin er
tilbúin til afhendingar við
kaupsamning. V.32,5 m. 

ÞÓRÐARSVEIGUR

NÝ GLÆSILEG 3ja HERBEGJA ÍBÚÐ
MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU TIL AF-
HENDINGAR Í MAÍ N.K. 
Til sölu 3ja herbergja enda íbúð 105
fm. á 1.hæð. sem skilast fullbúin með
gólfefnum og stæði í bílageymslu.
Verð. 21,2 m. Íbúðin er sýnd í samráði
við sölumenn á Lyngvík.

ÞÓRÐARSVEIGUR

NÝ GLÆSILEG 4ra HERBEGJA ÍBÚÐ
MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU TIL AF-
HENDINGAR Í APRÍL N.K. 
Til sölu 4ra herbergja enda íbúð 121 fm. á
1.hæð með sér afnotarétti í garði. Íbúðin
skilast fullbúin með gólfefnum og stæði í
bílageymslu. Verð. 23,5 m. Íbúðin er sýnd í
samráði við sölumenn á Lyngvík. 

HÓLABERG

ENDA RAÐHÚS MEÐ BÍLSKÚR. 

Vorum að fá í sölu 128 fm enda
raðhús á tveimur hæðum með
fjórum svefnherbergjum og 20 fm
sjálfstæðum bílskúr. V.26,8 m 
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3ja herbergja

DYNSALIR Glæsileg og mjög rúm-

góð 101,5 fm, 3ja herb. íbúð ásamt 26,4 fm

bílskúr í Salahverfi í Kópavogi. 2 svefnherb.,

eldhús, flísalagt baðherb. með sturtuklefa,

baðkari, vegghengdu salerni og fallegri inn-

réttingu. Suður svalir með útsýni. Þvotta-

herb.. Innfelldar hurðar, fataskápar og eld-

húsinnr. úr kirsuberjavið. Parket og flísar á

gólfum. Sér geymsla. V. 23,8 millj.

FLÉTTURIMI Falleg og rúmgóð 90,7

fm, 3ja herb. íbúð ásamt stæði í bílskýli á

góðum stað í Grafarvoginum. Flísar og

parket á gólfum. Rúmgóð stofa. Flísalagðar

svalir. Eldhús með fallegri innréttingu og

borðkrók. Þvottaherb.. innan íbúðar. Flísa-

lagt baðherb.. Sér geymsla. V. 18,9 millj.

KLEPPSVEGUR Falleg 3ja herb.
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Kleppsveginn.
Eldhús með fallegri innréttingu. Baðherb.
með sturtuklefa. Tengt fyrir þvottavél. Stór
svefnherb.. Björt og rúmgóð stofa. Svalir
með glæsilegu útsýni yfir borgina. Parket,
korkfísar og dúkur á gólfum. Sér geymsla. 
V. 13,9 millj.

Landsbyggðin

STYKKISHÓLMUR Til sölu 111,9
fm. miðhæð í reisulegu húsi við Silfurgötu.
Mikið endurnýjuð íbúð, m.a. rafmagn, ofnar,
eldhúsinnr. og baðinnr.. Sér inngangur. 4
herb. o.fl.. Fallegt útsýni út á Breiðafjörð. 

V. 8,9 m.

STYKKISHÓLMUR 114,8 fm
einbýlishús úr timbri á 2 hæðum við Þver-
veg, byggt árið 1934. Húsið er klætt að utan
með áli. Forstofa er flísalögð með fataskáp
og hringstigi upp á efrihæð. Á neðri hæð er
baðherb./þvottaherb., 3 svefnherb. og hol.
Hiti er í gólfum á neðri hæð, einnig ofnakerfi.
Á efri hæð er eldhús, rúmgóð stofa og bað-
herb. með sturtu. V. 8,8 millj.

Atvinnuhúsnæði

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

Í HJARTA BÆJARINS - BRATTAGATA 
Í einkasölu þetta fallega hús, Brattagata 3 b. Timburhús byggt 1905, jarð-
hæð/kjallari með steyptri viðbyggingu frá 1958, samtals ca. 130 fm grunnflöt-
ur. 1. hæð er ca. 92 fm., rishæð ca. 85 fm. með mikilli lofthæð og fallegum
kvistum og stórum suðursvölum, sérinngangur. Bílskúr innréttaður sem skrif-
stofa, ca 34,9 fm. Samtals er eignin ca. 340 fm. birt flatarmál. Botntölur eru
samt. 378,6 fm. Vönduð loftræsting er í kjallara og á fyrstu hæð hússins. Dan-
foss hitastillar. Stétt niður með húsinu og sér bílaplan fyrir 6-7 bíla er hellulagt
með hitalögn. Ath: Einsdæmi er í miðborg Reykjavíkur að hafa eins gott að-
gengi og geymslurými fyrir bíla og þarna er. Húsið er skipulagt þannig að á
jarðhæð/kjallara eru skrifstofur, fundaherbergi, kaffiaðstaða, snyrting, geym-
sla og herb. fyrir loftræstinguna. Á fyrstu hæð er forstofa, samliggjandi stof-

ur (skrifstofur) og sólstofa (fundaherbergi). Í risi er síðan falleg 2-3ja herb. íbúð. Eftir 1984 er húsið gert upp þannig að allt upphaflegt var
látið halda sér eins og mögulegt var, t.d. s.s. skrautlistar í loftum og rósettur. Skipt var um járn á öllu húsinu og allir gluggar uppgerðir
með tvöföldu gleri. Út af aðalhæð er falleg sólstofa með marmara á gólfi og rúmgóður sólpallur. Brattagata 3B er sérstök eign staðsett
í miðju Grjótaþorpinu í hjarta miðbæjarins og innan við 500 metrar til allra helstu menningar-, stjórnsýslu- og fjármálastofnana. Mjög ró-
leg staðsetning. Þetta er eign fyrir stórfjöldskyldu sem vill hafa rúmgott um sig og e.t.v. sér vinnuaðstöðu eða hobby á jarðhæð.

STYKKISHÓLMUR 137,9 fm
einbýlishús á 2 hæðum við Hafnargötu,
byggt árið 1906, ásamt 19,5 fm hjall. Efri
hæð: Forstofa, gestasnyrting, skáli, stofa
og borðstofa. Eldhús með furuinnréttingu
og búr. Neðri hæð: baðherb. sem verið er
að standsetja, 3 svefnherb., og þvottaherb..
Útigeymsla. Húsið töluvert endurnýjað,
endurbótum ekki lokið. Mikið útsýni yfir
höfnina og út á Breiðafjörðinn. V. 10,8 millj.

ARNARÁS - 2JA HERB.
Mjög falleg 80 fm, 2-3ja herb. íbúð á jarð-
hæð með sér inngangi og sér lóð á besta
stað í Garðabænum. Parket og flísar á
gólfum. Falleg stofa, ca. 17 fm afgirtur
sólpallur, eldhús með innréttingu úr Öl,
gluggalaust herb. nýtt sem skrifstofa eða
gesta herb., baðherb. með glugga, bað-
kari, sturtubotn og innréttingu, hjónaherb.
með geysimiklu skápaplássi, þvottaherb.
og sér geymsla. V. 17,4 millj.

FANNAFOLD - 4RA HERB.
Mjög falleg 4ra herb., 113 fm íbúð á jarð-
hæð með sér inngangi og sér lóð í litlu
fjölbýli á besta stað í Foldahverfi. 3 svefn-
herb., flísalagt baðherb., eldhús, þvotta-
herb. með glugga, 2 geymslur, björt og
falleg stofa og sólstofa. Skjólgóður sól-
pallur og stór sér lóð. Glæsilegt útsýni yfir
borgina. Bílskúrsréttur. V. 22,4 millj.

BANKASTRÆTI Falleg og mik-
ið endurnýjuð 183,2 fm. 6 herb. íbúð á 3.
hæð á þessum vinsæla stað í miðbæn-
um. 4 parketlögð herb. 2 stórar samliggj-
andi stofur, parket- og flísalagðar. Eld-
hús, gestasalerni og flísalagt baðherb.
Geymsla/búr er í eldhúsi. Arinn. V. 43.6 m

3JA HERB. ÍBÚÐ ÓSKAST 
Höfum kaupanda að rúmgóðri 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð, með sér inngangi og með sér lóð í Grafarvogi

eða í Seljahverfi

SELT

4RA HERBERGJA

SUÐURHVAMMUR - BÍLSKÚR Góð
4ra herb. 104 fm. íbúð á 2.h.við Suður-
hvamm í Hafnarfirði ásamt 32 fm. bílskúr og
7,5 fm. geymslu eða samtals 143,5 fm.
Íbúðin skiptist í 3 rúmgóð herbergi með
skápum, flísalagt baðherb. með baðkari,
eldhús með ágætri innréttingu og borð-
plássi, þvottaherbergi og rúmgóð parket-
lögð stofa með útsÿni og útgangi út á 44 fm.
svalir. Bílskúr með vatni og rafmagni og
geymslu inn af. Áhv. 12,1 m. V. 22,4 m.

2JA HERBERGJA

BOÐAGRANDI - LYFTUHÚS 2ja
herb. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi á þessum vin-
sæla stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist
m.a. í stofu með rúmgóðum suðursvölum út
af, svefnherb., eldhús og baðherb. Hús-
vörður í húsinu. Sameiginleg gufubaðsað-
staða á 1. hæð. Stutt í alla þjónustu. Verð
13,0 m.

FÁLKAGATA Björt studíóíbúð í nágrenni
við Háskóla Íslands. Eldhús með eldri inn-
réttingu og tækjum. Baðherbergi með
baðkari og flísalagt gólf. Alrÿmið er parket-
lagt og með útgengi á suðursvalir. Fata-
skápar í forstofu og alrÿmi. V. 9.9 millj.

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. þvotta-
herb. á hæðinni. Áhv. 3,2 m. V. 6,9 m.

ATVINNUHÚSNÆÐI

NÓNBÚÐ GB Til sölu er verslunar- og iðn-
aðarhúsnæði á jarðhæð sem er 118.5 fm. á
stærð. Linoleumdúkur á gólfum. Í dag er rek-
in sólbaðstofa í húsnæðinu með fimm bekkj-
um og naglasnyrtingu. Fjórir sér sturtuklefar
og salerni. Einnig er starfsmannaaðstaða
með lítilli innréttingu og geymslu- og þvotta-
aðstaða. Húsnæðið getur verið laust fljótlega.
Bekkirnir og innréttingar fylgja húsnæðinu.

OPIÐ  VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00
LAUGARDAGA FRÁ KL. 13.00 - 15.00

EINBŸLISHÚS

Í HJARTA BÆJARINS- BRATTAGATA 
Í einkasölu þetta fallega

hús tímburhús frá 1905,

jarðhæð+kjallari með

steyptri viðbyggingu frá

1958 samtals ca. 130 fm

grunnflötur, 1. hæð er ca.

92 fm., rishæð ca. 85 fm.

með mikilli lofthæð og fal-

legum kvistum og stórum

suðursvölum, sérinngang-

ur. Bílskúr innréttaður sem

skrifstofa , ca 34,9 fm eða

samtals er eignin 334,1 fm. birt flatarmál, en botntölur eru samtals 378,6 fm. 

4RA HERBERGJA

BANKASTRÆTI - 101 RVK 
Vorum að fá í sölu tvær nÿupp-

gerðar íbúðir samtals ca 140 m≤
sem seljast saman. Stærri íbúð-

in er með stofu og borðstofu

með gegnheilu við á gólfi. Eld-

húskrókur með viðarinnréttingu,

flísum á vegg og 90 cm

gaseldavél. Svefnherbergi með

gegnheilu við á gólfi og tvöfaldri

hurð út á svalir. Baðherbergi

með sturtu, vegghengdu kló-

seti, flísum á gólfi og á vegg.

geymsla með tengingu fyrir

þvottavél og þurrkara. Minni

íbúðin er með svefnherbergi

með parketi á gólfi. Baðherbergi

með sturtu, með dúk á gólfi á

vegg við sturtuklefa. Stofa með

parketi á gólfi. Eldhúskrókur

með birki innréttingu.

SAMTENGD SÖLUSKRÁ SEX FASTEIGNASALA
EIN SKRÁNING - MINNI KOSTNAÐUR

MARGFALDUR ÁRANGUR
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OPIÐ SUNNUDAGA FRÁ KL. 12.00 - 14.00

SÉRBÝLI
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.

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. 

BREKKA - RANGÁ - HELLA Heils-
árshús 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. sólpallar.
eru c.a. 200 m2 - Mjög gott nýtt gerði með
tökubás - stórt bílaplan - Heitt vatn í báðum
húsum og gert ráð fyrir heitum 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.

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.

HELGUBRAUT - 200 KÓP.
NÝTT! Mjög gott ca 250 fm, 2ja íbúða
endaraðhús á þessum vinsæla stað.
Aðalíbúð er með fjórum herbergjum og
tveimur til þremur stofum. og Innbyggðum
bílskúr, samtals ca. 200 fm. Á jarðhæð er
ca 50 fm. 2ja herb. íbúð með sér inngangi.
VERÐ 42,7 millj.

VIÐARHÖFÐI - 110 RVK. Um 392
fm iðnaðarhúshæði sem skiptanlegt er í
þrjú bil. Grunnflötur 353 fm. Tvennar inn-
keyrsludyr, ca 4 m háar. Lofthæð rýmis
tæpl. 5 m. VERÐ 42,0 millj.

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.

LAUGAVEGUR - 101 RVK. 143,1
fm verlsunarhúsnæði við götu. Góðir út-
stillingargluggar. VERÐ 26,5 millj.

SKIPHOLT-105 RVK. Þrjú verslunar-
rými til sölu í húsi sem er allt ný standsett.
Rýmin eru frá 77,8 - 99,6 fm. Skilast rúm-
lega fokheld með rafmagnstöflu og að-
gengi að pípulögnum. Miklir möguleikar í
boði og hægt að hanna rýmin eftir eigin
höfði. Góð staðsetning við eina fjölförnustu
götu í Reykjavík. VERÐ FRÁ 13.0 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.

SÓLBAÐSTOFA - KÓP. Vönduð og
rótgróin sólbaðstofa. Stór viðskipta-
mannahópur. Góður leigusamningur, að-
staða til naglaásetningar. VERÐ 7,5 millj.

SUMARBÚSTAÐIR
Lundskógur. Vel staðsettur sumarbú-
staður í Lundskógi. Húsið er fullbúið og
selst með húsgögnum utan persónulegra
muna. Í bústaðnum eru tvö svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús með góðri innréttingu.
Yfir svefnherbergjahluta er um 27 fm.
svefnloft sem er ekki innifalið í stærðar-
skráningu. Úr stofu er gengið út á stóran
pall. Lóð er stór og á henni er m.a. róla. 

4-7 HERB.
DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Nýjar
og glæsilegar 4ra herb. íbúðir afh. mars
2005. Frá 92,0 fm - 110 fm. Skilast fullbún-
ar án gólfefna. Sérinngangur. Þvottahús í
íb. Vandaðar innréttingar VERÐ FRÁ 17,8
- 20,7 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. 

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.

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. 

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.

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. 

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. 

2JA HERB.

DALSEL - 109 RVK. Rúmgóð og
snyrtileg 2ja herb. 75,1 fm íbúð á 3. hæð,
ásamt stæði í bílskýli. Rúmgott svefnher-
bergi. Baðherbergi m/ tengi f. þvottavél og
þurrkara. Parket á stofu. Frábært útsýni.
VERÐ 13,2 millj. 

LAUGAVEGUR - 101 RVK. 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.

SKIPHOLT-105 RVK. Glæsileg 2ja
herb. 93,5 fm. íbúð á 2. hæð, án gólfefna í
lyftuhúsi sem er ný standsett. Sérinng. af
svölum. Eikarinréttingar og glæsileg stál-
tæki eru í íbúðinni. Sérmerkt stæði fylgir og
sér geymsla. Húsið er klætt að utan með áli
og báruðu alusinki. Frábær staðsetning.
VERÐ 20,5 millj. 

Laugarnesvegur - 105 Rvík. Björt
og falleg 2ja herb. 57,0 fm íbúð á 3.hæð í
snyrtilegu fjölbýli. Stórar svalir og gott
útsýni. Fyrsta flokks eign á vinsælum stað.

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.

NÝTT OG SPENNANDI

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.

ESKIHLÍÐ - 105 RVK. 

Mjög falleg og björt 64,0 fm íbúð í kj. í
fallegu fjölbýli. Hús allt viðgert og allar
lagnir nýjar. Baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf og fallegt nýlegt parket á gólf-
um. Toppíbúð á frábærum stað. Góð
sameign og garður. Geymsla ekki í fm
tölu íb. VERÐ 13,95 millj.

NÝTT OG SPENNANDI

BERGÞÓRUGATA - 101 RVK. 

Mjög björt og falleg 51,5 fm íbúð með
sérinng. á jarðhæð í fallegu litlu fjölbýli.
Sérþv. og geymsla í íb. Sameigin.
timburverönd og garður. VERÐ 12,6
millj.

Aðeins 5 eftir

UNIK TELUR HJÁ AKKURAT HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

UNIK TELUR HJÁ AKKURAT HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

EIGNIR VIKUNNAR

HRINGBRAUT - 220 HFJ. Falleg
4ra herb. 101,1 fm íbúð á 2.hæð í góðu
þríbýlish. Flísar og parket á gólfum. Ný-
lega uppgert eldhús og baðherbergi. Vel
skipulögð og búið að endurnýja mikið af
lögnum og öðru. VERÐ 21,9 millj.

LAUFENGI-112 RVK. Góð 4ra
herb. íbúð, 94,3 fm. á 3. hæð með sér
inngang af svölum ásamt stæði í bíl-
geymslu. Íbúðin er björt og rúmgóð með
suðursvölum og góðu útsýni. Stutt í
skóla og alla helstu þjónustu. VERÐ
18,9 millj

SKIPHOLT - 105 RVK. 3ja herb.
penthouse íbúð á tveimur hæðum, 143,9
fm. Hægt er að fjölga herbergjum. Eign-
in skilast fullbúin án gólfefna. Innrétting-
ar úr kirsuberjavið. Tvennar svalir. Lyftu-
hús. Sérinngangur af svölum. Stæði í bíl-
skýli. VERÐ 32,5 millj. 
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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!

aðeins 8 eftir

aðeins 8 eftir
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Réttarsel 
– 109 Reykjavík 
Um er að ræða 169,1 fm raðhús ásmt 30,6 fm bílskúrs og 85 fm óskráðs
rýmis. 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.

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
útgengt á litlar suður svalir. Verð 26,7 millj.

Kríuhólar 
– 111 Reykjavík
Falleg 3ja herb. íbúð á 7.hæð í vel við höldnu
fjölbýlishúsi við Kríuhóla. Nýtt parket, nýjar
hurðir og skápar . Húsið er álklætt að utan og
sameign öll eins og best verður á kosið.
Verð 14,4 millj.

Þórðarsveigur 
– 113 Grafarholt 
3ja herbergja 88,2 fm íbúð á 1.hæð ásamt 15,4
fm geymslu alls 105,0 fm. og stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin skilast fullbúin að innan með
gólfefnum. Verð 21,2 millj.

Reyrengi 
– 112 Reykjavík 
Falleg og rúmgóð 3ja herb, 82,2 fm íbúð á 2.hæð
í góðu fjölbýli með sérinngangi af svölum. Húsið
var allt tekið í gegn að utan sumarið 2003 og lít-
ur mjög velút. Öll íbúðin er mikið endurnýjuð,
laus strax. Verð 16,9 millj.

Þórðarsveigur 
– 113 Grafarholt  
4ra herb. 111,0 fm íbúð 1.hæð ásamt 10,4 fm sér
geymslu í kjallara alls 121,4 fm og stæði í lokaðri
bílageymslu. Eignin afhendist fullbúin að utan
og innan. Verð 23,5 millj.

Espigerði 
– 108 Reykjavík
Rúmgóð 5 herb. 118,2 fm íbúð á 5. hæð í góðu
lyftuhúsi. Frábært útsýni, tvennar svalir. Stutt í
alla þjónustu.

Skútuhraun – 220 Hfj.
Atvinnuhúsnæði við Skútuhraun 2 í Hafnarfirði.
Húsið er Stálgrindarhús frá Butler, það er ca.
2500 fm en þessi hluti þess er 1418 fm með
200,3 fm milllilofti, eða samtals 1618,3 fm. Verð
90,0 millj.

Tunguháls -110 Rvík
1692 fm heil húseign á fjórum hæðum. Á fyrstu
hæð er 448,4 fm og í dag nýtt undir myndbanda-
framleiðslu og skrifstofur. Önnur og þriðja hæð
eru sitthvor 477,4 fm, þriðja hæð er 288,9 fm,
allar nýttar undir skrifstofur. Verð 165,0 millj.

Skeifan – 108 Reykjavík 
Mjög gott 945,6 fm atvinnuhúsnæði í Skeifunni.
Snyrtileg aðkoma, góð bílastæði. Húsið var ein-
angrað og klætt og þak endurnýjað fyrir fimm
árum. Tveir inngangar eru að húsnæðinu og auk
þess mjög gott innkeyrslupláss bakatil. Verð 65,0
millj.

Skipholt – 105 Rvík 
Höfum fengið í sölu þrjú góð verslunarhúsa bil í
nýju húsi við Skipholt. Bilunum verður skilað
rúmmlega fokheldu að innan tilbúnu að utan.
Stærð 70 til 100 fm, verð 13 til 15 milj.

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR OKK-
UR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
KOMUM OG VERÐMETUM EIGNINA
SAMDÆGURS ÁN KOSTNAÐAR OG
SKULDBINDINGAR FYRIR ÞIG !!  

Vantar m.a.:
• Einbýli í Rimahverfi – Grafarholt
• 2-3ja herb. íbúð í Hraunbæ 
• 3ja herb. íbúð í Smárahverfi – Kópavogi
• 3ja herb. íbúð í Hraunbæ
• 3ja herb. íbúð í lyftuhúsi í Hólunum
• 4ra herb. íbúð í borgar- eða Víkurhverfi –
Grafarholti
• 4ra herb. íbúð í lyftuhúsi með útsýni
• Sérbýli í nágrenni við Kópavogsskóla 
• Einstaklingsíbúð á höfuðborgarsvæðinu
• 4ra herb. íbúð á Melunum
• Einbýli í Kópavogi 
• Einbýli í HólmakvíslHeiðar 693 3356 Reynir 820 2145 Linda 820 0023

Aðeins tvær íbúðir eftir – www.nytt.is/nybyggingar/thordarsveigur
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Sími 520 6600 Helgi Hákon Jónsson 
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Ármúli 38 • 108 Reykjavík • Fax: 520-6601
• Veffang: www.eignakaup.is

Opnunartími frá kl. 9-17 mán-fös. kl. 12-14 laug.

www.eignakaup.is

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 ! 

RAÐ- OG PARHÚS

NAUSTABRYGGJA. 
Stórglæsilegt raðhús á 4. hæðum með bíl-

skúr á þessum margrómaða stað. Fallegar

innréttingar sem og gólfefni. Parket og flís-

ar á gólfum. Möguleiki á séríbúð á 1. hæð.

V. 44,9 m Ekki missa af draumeigninni. 

4RA HERBERGJA

SKIPHOLT - REYKJAVÍKFalleg

114,1 fm íbúð á 4.og efstu hæð í góðu fjöl-

býli. Eignin skiptist í Forstofu / hol, tvö góð

barnaherbergi, hjónaherbergi, fataherbergi,

stofu, eldhús. Sérgeymsla og sameiginlegt

þvottahús, þurrkherbergi og hjóla/vagna-

geymsla. Verð 19,9 millj. 

KRISTNIBRAUT- GRAFARHOLT
Glæsileg útsýnisíbúð á þriðju og efstu hæð.

Vandaðar innréttingar og gólfefni. Góð her-

bergi. Bað flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott

eldhús og stórar suðursvalir með útsýni yfir

borgina. Stutt á gólfvöllinn. Tilboð óskast

3JA HERBERGJA

HJALTABAKKI - 109 RVK
Falleg 91,3 fm íbúð á 1 hæð með sérgarð.

Skipting eignar: Forstofa / hol, stofa, eld-

hús, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðher-

bergi. Gólfefni parket, flísar og dúkur. Sér-

geymsla og hjóla/ vagnageymsla. Verð

15,1 millj. 

LAUFÁSVEGUR. 

Glæsileg 2ja-3ja herb. 73 fm nýuppgerð

íbúð með sér inngang í hjarta borgarinnar.

Laus fljótlega. V. 17,9 m

MÓABARÐ - HAFNARFJ. 
Glæsileg og mikið endurnýjuð ósamþykkt
íbúð á jarðhæð með útgengi útí fallegan
garð. Baðherbergi flísagt í hólf og gólf. Eld-
hús með glæsilegri innréttingu. Góð gólf-
efni í íbúð. Sér bílastæði. GLÆSILEG
EIGN. V. 11 m

ÍRABAKKI - REYKJAVÍK
Falleg 86,1 fm íbúð á 3 og efstu hæð í góðu
fjölbýli. Tvennar eru í íbúð. Íbúðin er mikið
endurnýjuð og með góðum gólfefnum.
Parket á stofu, herb, eldhúsi. Flísalagt bað-
herbergi. Þetta er falleg í búð í afar barn-
vænu umhverfi

HAMRABORG - KÓPAVOGUR
Falleg útsýnisíbúð á 8.og efstu hæð í góðu
lyftuhúsi með stæði í lokaðri bílageymslu.
Parket er í forstofu,stofu, eldhús iog her-
bergjum. Svalir. Baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf. Eldhús með góðum borðkrók.
Þvottahús á hæðinni. Falleg íbúð með stór-
fenglegu útsýni. V.14 m

SMYRLAHRAUN - HAFNAR-
FJÖRÐUR Glæsileg 112 fm íbúð með
bílskúr. Falleg gólfefni. Eldhús nýuppgert.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Nudd-
baðkar. Nýjar innréttingar, hurðir og gólf-
efni. Glæsileg eign í barnvænu um-
hverfi.V. 17,9 m

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.

EINHOLT- 105 REYKJAVÍK Alveg
endurnýjuð 69,1 fm íbúð miðsvæðis í Rvk.
Skipting eignar: Forstofa/hol, stofa, eldhús,
hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðher-
bergi. Sérgeymsla á hæð. Gólfefni parket
og flísar. Verð 15,7 millj.

2JA HERBERGJA

MJÓAHLÍÐ - REYKJAVÍK Mjög
falleg og vel skipulögð 57,7 fm íbúð með
svölum í litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í hlíð-
unum. Íbúðin er með góðum gólfefnum.
Fallegt eldhús. Baðherbergi með flísum á
gólfi. Rúmgóð parketlögð stofa og gott
svefnherbergi með svölum. Falleg eign

ÁLFHEIMAR - 104 Falleg 59 fm
íbúð á jarðhæð á góðum stað. Íbúðin
skiptist í hol, svefnherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi. Gólfefni parket, flísar á baði.
Sérgeymsla, sameiginlegt þvottahús og
hjóla og vagnageymsla. Verð 12,8 millj.

SKÓLATÚN. ÁLFTANES 
Mjög góð 2ja herb. íbúð á efri hæði í litlu
fjölbýli. Eignin skiptist í stóra og góða
forstofu, eldhús með hvítri innréttingu,
stofu, svefnherbergi, baðherbergi og stórt
og gott þvottahús sem er inni í íbúð. Parketi
og flísar á gólfum. Gengið út á góðar suður
svalir út frá stofu. 

PENTHOUSE ÍBÚÐIR

NAUSTABRYGGJA. 
Falleg 143 fm penthouse íbúð á 2 hæð-

um með stórglæsilegum innréttingum og

óborganlegu útsýni. Tvennar svalir. Eikar

innréttingar sem og gólfefni. Flísar á

baðherbergi, þvottahús innaf. Eign sem

vert er að skoða. V. 29.9 m.

SUÐURNES

VOGAGERÐI. VOGUM. Falleg og
mikið endurnýjuð 63,2 fm íbúð með sér inn-
gangi. 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

MÁVABRAUT - 230 KEFLAVÍK
Falleg 91 fm íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli.
Skipting eignar: Forstofa/hol, eldhús, búr,
baðherbergi, hjónaherbergi, 2 barnaher-
bergi, stofa, sérgeymsla. Gólfefni parket,

Helgi Hákon
Jónsson 

Viðskiptafræðingur &
lögg.fasteignasali

Grétar J. Stephensen
sölufulltrúi
861-1639  

Mikael Nikulásson 
Framkvæmdastjóri

694-5525 

Guðrún Helga
Jakobsdóttir

ritari/skjalavinnsla

Ólafur Sævarsson
sölustjóri
820-0303 

Berglind Ósk
Sigurjónsdóttir 

sölufulltrúi
822-2435 

Mjög falleg 181,7 fm neðri sérhæð á
þessum frábæra stað í nálægð við
nátturuna. Eignin skiptist í 3 svefn-
herb., baðherb., eldhús, stofu sem og
borðstofu og þvottahús/geymslu.
Einnig er 24 fm bílskúr. Fallegar sér-
smíðaðar birki innréttingar og hurðir.
Flísalagt aðalrými. 3 m lofthæð, hiti í
gólfi, suður verönd og arinn í stofu.
Glæsileg eign. V. 36.9 m. 

ÓLAFSGEISLI – GRAFARHOLT

Falleg 92,2 fm sérhæð ásamt 35 fm
bílskúr í Vesturbæ Kópavogs. Eignin
skiptist í 3.svefnh. Rúmgott eldhús,
þvottaherbergi og afar bjarta og góða
stofu. Stórar suðursvalir. Garður í
góðri rækt. Frábær staðsetning. V:
22,4 m

BORGARHOLTSBRAUT- KÓPAVOGUR

Mjög fallegt einbýlishús á tveimur
hæðum auk kjallara með tveimur
íbúðum við sjávarsíðuna í Fossvogsdal.
Neðri hæðin skiptist í tvö svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús og stofu. Efri hæðin
í sjónvarpsrými, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og stórar svalir. Þetta er
eign með fallegu útsýni og í afar
barnvænu umhverfi. V.45 m 

SÆBÓLSBRAUT- KÓPAVOGUR

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

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

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

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

3ja herbergja 3ja herbergja

4ra - 5 herbergja

Hringbraut - 101 RvkGrettisgata - 101 Rvk

13.200.000 
Sjarmerandi og hlýleg 2ja herb. risíbúð
sem er 64 fm auk sérgeymslu á hæðinni
í góðu fjölb. á besta stað í bænum! Íbúð-
in er á 4. hæð, undir súð og því töluvert
stærri að gólffleti. Hús í góðu standi.

11.500.000 
Björt og góð 50,9 fm 2ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð með geymslu í kjallara og
þvottahúsi í sameign.

Njálsgata - 101 RvkNeðstaleiti - 103 Rvk

19.800.000 
Björt og rúmgóð 54 fm. 2ja herbergja
íbúð á 1. hæð með sérgarði og 27 fm.
stæði í bílageymslu, samtals 81 fm.á frá-
bærum stað í vönduðu fjölbýli.

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 RvkReykás - 110 Rvk

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

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.

Álfaborgir - 112 RvkKlapparhlíð - 270 Mos

14.300.000 LAUS STRAX!
Rúmgóð, björt og falleg 2ja herb. 66,7 fm
íbúð með sérinngangi af svölum á 2.
hæð í nýlegu fjölbýli.

14.600.000
Góð 2ja herb. 67 fm íbúð á 2. hæð með
sérinngangi og ágætis útsýni. Frábær
staðsetning.

Furugrund - 200 KópForsalir - 201 Kóp

20.500.000
Mjög falleg 3ja herb. 92,8 fm íbúð á 2.
hæð í nýlegu lyftuhúsi með stórum svöl-
um og stæði í bílageymslu.

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

Hraunhvammur - 220 HfjGyðufell - 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 innrétt-
ing í eldhúsi m.t. fyrir uppþv.vél. Yfir-
byggðar svalir.

15.400.000 
Björt og góð 88,7 fm. 3ja herbergja sér-
hæð með sérinngangi í tvíbýli. Stutt er í
miðbæ Hafnarfjarðar og alla þjónustu.

Nökkvavogur - 104 RvkKötlufell - 111 Rvk

13.900.000 
Mjög snyrtileg og góð 3ja herb. 84,6 fm
(þar af 5,8 fm geymsla) íbúð á 3. hæð í
klæddu fjölbýli. Frábært útsýni úr eld-
húsglugga og herbergjum.

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.

Njálsgata - 101 RvkTúngata - 101 Rvk

13.900.000 
56 fm. 3ja herbergja kjallaraíbúð með
sérinngangi í námunda við miðbæjinn.
Eignin er mikið uppgerð m.a. skólp, raf-
magn og lagnir endurnýjað. Stutt í alla
þjónustu og 5 mín. gangur í miðbæjinn.

13.700.000
2ja - 3ja herb. 54,7 fm íbúð á 1. hæð í litlu
þríbýli í miðbænum. Sérgeymsla og sam.
þvottahús í kjallara.

Ásbraut - 200 KópÁlfaskeið - 220 Hfj

20.500.000 
Rúmgóð og falleg 5 herb. 150,7 fm íbúð
þ.a. bílskúr 24 fm. á 4. hæð í góðu fjölbýli.
Góðar suðursvalir með frábæru útsýni.

17.900.000
Mjög góð 4ra herb. 90,8 fm íbúð á 1. hæð
í fjölbýli. Mjög falleg innr. í eldhúsi. Hús í
góðu ástandi.

Háaleitisbraut - 108 RvkFurugrund - 200 Kóp

20.500.000 
Einstaklega falleg 110,8 fm 3ja herb. 87,8
fm endaíbúð ásamt 23 fm íbúðarher-
bergi í kjallara með aðgang að baðher-
bergi alls 110,8 fm.

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

Hvammabraut - 220 HfjHraunbær - 110 Rvk

17.900.000 
MEÐ AUKAHERB.! Mjög góð 5 herb. 124
fm íbúð á 2. hæð með auka herb. í kjall-
ara með aðgangi að baðherb. sem er í
útleigu. Öll sameign í góðu standi og
stutt í alla þjónustu.

24.900.000
Góð 6 herb. 138,6 íbúð á 3. og 4. hæð í
fjölbýli. 4 svefnherb. og tvær stofur. Bíla-
geymsla í sameign.

Skaftahlíð - 105 RvkMelás - 210 Gbæ

26.000.000
Góð 5 herb. 125 fm efri sérhæð auk 45 fm
bílskúrs samt. 170 fm í vel viðhöldnu
þríbýli. Mjög vel staðsett.

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

Hraunbær - 110 RvkÞverholt - 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

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.

Laufrimi - 112 RvkSeljavegur - 101 Rvk

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

18.300.000 
Mjög björt og góð 3ja til 4ra herbergja
88,7 fm. íbúð á jarðhæð með sér garði og
sér inngangi í Permaformhúsi. Eldhús er
opið í stofu.
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Suðurnes Rað- og parhúas Einbýli
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Stararimi - 112 RvkKlapparás - 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 !

53.500.000 
Stórglæsilegt og vandað 5 herb. einbýli á
einni hæð með tvöföldum bílskúr. Þetta
er sannkallað draumahús fyrir vandláta.

Hátún - 230 Keflav.Fífumói - 230 Keflav.

8.500.000
Algerlega endurnýjuð 3ja herb. 55 fm
íbúð á 1. hæð með suðaustur svölum.
Falleg ljós innrétting í eldhúsi og stál-
tæki.

24.900.000
142 fm. parhús á 2 hæðum með suðvest-
lægum garði og svölum. 45 fm. bílskúr
fylgir húsinu. Samtals 187 fm. Skjólsæll
og góður staður.

Stafnesvegur -245 Sandg.Silfurtún - 250 Garður

17.200.000
Nýtt endaraðhús sem er 4ra herb. 122,5
fm að innbyggðum bílskúr meðtöldum.
Skilast fullfrágengið fljótlega.

19.900.000
170 fm. parhús á 2 hæðum með vestlæg-
um garði og svölum. 39 fm. bílskúr fylgir
húsinu. Samtals 209 fm. með stórri ver-
önd og heitum potti.

Kambasel - 109 RvkBlikaás - 221 Hfj

42.800.000 
Einstaklega fallegt 7 herb. 200,4 fm par-
hús á tveimur hæðum þ.a. 28,7 fm bílskúr.
Vandaðar innréttingar úr kirsuberjavið
eru í öllu húsinu. Góðar suðvestursvalir
með frábæru útsýni og sólpallur.

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.

Barónsstígur - 101 RvkVíðiteigur - 270 Mos

21.500.000 
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 4ra
herb. raðhús sem er hæð og ris. Góður
afgirtur garður með timburverönd.

49.700.000 
MEÐ SÉRÍBÚÐ! Nýuppgert 2ja íbúða hús
í miðbænum auk bílskúrs samt. 233 fm .
Neðri íbúðin er 3ja herb. 92,7 fm með
sérinng. Efri hæð og ris er 5 herb. 118.2
fm. Frábær staðsetning.

Fleiri eignir 
og hringmyndir á
www.draumahus.is
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SMÁAUGLÝSINGA- 
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

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.-

VW Passat 2.0 Comfortline AT, nýskr.
11/01 árg.02, ek. 42 þ.km., sjálfsk., silf-
urgr., sumar/vetrardekk, 2 eigendur,
áhv. 1.000 þús.. Verð 1.620.000.-

BMW 540 IA 8 cyl 285 hö., nýskr.
09/96, ek. 145 þ.km., sjálfskiptur,
dökkbl., xenon-ljós, sóllúga, leður
o.m.fl. áhvíl. 1.300 þús.. Verð
1.980.000.-

Pontiac Grand Am GT. V6, nýskr. 2001.,
ek. 65 þ.mílur., ssk., grár., 16” Álfelgur.,
cruise control., cd o.fl. ath. skipti á dýr-
ari. Verð 1.390.000.-

VW Passat 1.6 Basicline, nýskr. 03/’00,
ek. 51 þ.km., beinsk., vínrauður, vind-
skeið, húddhlíf o.fl. áhv. 500 þús.. Verð
1.120.000.-

MMC Pajero 3.5 GDI New, nýskr.
08/’00, ek. 74 þ.km., sjálfsk., 5 dyra,
gylltur, sóllúga, leður, varadekkshl.,
dráttarkrókur o.fl. Verð 2.980.000.-

Toyota Corolla 1.6 XLI stw, nýskr. 06/97,
ek. 143 þ.km., beinsk., 5 dyra, hvítur,
dráttarkrókur. Verð 460.000.-

VW Golf Highline “Playstation” 1.8, ný-
skr. 01/’00, ek.77 þ.km., beinsk., blár,
leður , sóllúga, spoiler kit., 16” og 17”
álf., 3 sjónvörp, kraftmagnarar, dvd,
playstation tölva o.m.fl. o.mfl. Áhv. 800
þús.. Verð 1.990.000.-

Peugeot 307 XR 1.6, nýskr. 07/02, ek.
42 þ.km., beinsk., vínrauður, vetradekk,
geislaspilari o.fl. Verð 1.290.000.-

Ford Escape XLT Sport V6, nýskr. 10/’01,
ek. 41 þ.m., sjálfsk., dökkgrænn, stig-
bretti, þakbogar, 16” álfelgur o.fl. áhvíl.
1.500 þús. Verð 2.450.000.-

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

MMC Space Wagon 4WD árg. 1993,
sjálfskiptur, 7 manna, sk. ‘06. V. 320
þús. tilboð 250 þús. 100%. Lán mögu-
legt. Uppl. í s. 540 5800 & 699 5801.
www.bilasala.net

Nissan Micra GX 4/’99, sjálfskipt, ek. 57
þús. km. V. 520 þús. tilboð 450 þús.
Uppl. í s. 540 5800 & 699 5801.
www.bilasala.net

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 540 5800
www.bilasala.is

Ford Explorer XLT 4.0. 2002, 7 MANNA,
e:56þ.km. álfelgur, CD, þjónustubók,
fjarstart, þjófavörn o.fl. V:2.580þ.
áhv.1.200þ. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11 S:562-1717 Sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is

Subaru Impreza Turbo WRX 3/2001, ek.
79 þ.km. s+v dekk, 17” álfelgur og 17”
gylltar felgur, spoilerkit allan hringinn,
filmur allan hringinn, CD, turbo-timer
o.m.fl. V:1.980 þ. áhv.1.300 þ. Til sýnis
og sölu hjá Bílalíf Kletthálsi 11 s: 562-
1717. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

BMW 316 I Compact M Ek. 78 þ. km.
Nýsk. 6/1999. Verð kr. 1090.000. Litur
Svartur. Lán 806 þús.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

GPS tæki er góð fermingargjöf. Styðjum
útivist ungs fólks. Magellan GPS tæki
eru á verði frá 16.900.- kr . Sjá nánar á
heimasíðu okkar www.aukaraf.is

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur

Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

Nissan Terrano II Luxury Disel 3.0, ek.
54 þ. km. Árg. ‘03, sjsk. Flottur bíll. Verð
3290 þ.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Nýr ‘05 Chrysler Town & Country Ltd.
3,8L Leður, 4 armstólar,fellanleg sæti í
gólf, 7 manna, álfelgur, rafknúnar hurð-
ir ofl. Til sýnis á staðnum. Rétt verð um
5.500 þús. Tilboðsverð: 3.990 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

LMC - Hjólhýsi. Mikið úrval Glæsileg
Þýsk hjólhýsi. Nánari upplýsingar gefur
Víkurverk Tangarhöfða 1 sími 557 7720

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Suzuki Grand Vitara 2,5 V6, árg. 06, ‘98,
sjálfsk., dr.beisli, topplúga. Verð 1190
þús. Opið frá kl. 13 til 18 í mars.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Góð verð á innfluttum bílum frá USA.
2004 árg. af VW Touareg. Fjölmargir bíl-
ar í boði. V6 frá 3.600 þ. V8 frá 4.100 þ.
Toppbílar á góðu verði!

Bílatorg
Sími: 691 8386

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.

35” breyttur 2004 Ford F150 Lariat til
sölu. Ekinn 18 þ. Bíll með öllum auka-
hlutum. Uppl. í s. 844 4456.

Toyota Corolla Gli 1.6 ‘93. 5 gíra, ek.
210 þús. Ný sumar og nagladekk. Mik-
ið endurnýjaður V. 250 þús. S. 694
5504.

Suzuki Balleno GLS station árgerð
2000. Ný sumar og vetradekk. Ekinn
77000 km. Gott bílalán. S. 482 2224 &
899 5424 & 693-9907.

Nissan Almera árg. 06/00. Ek. 78 þ.
Sumar-vetrardekk, CD, rafmagn í rúð-
um. V. 690 þ. S. 860 0842.

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 Toyota Corolla L/B 1600 vvti.
Árg. 10/’00, ek. 65 þ. Mjög fallegur og
vel með farinn bíll. Gott verð. S. 899
5555.

Toyota Corolla 1,6 ‘91. 5 dyra. Góður
bíll. Sk ath ód. Þarfn lag. V. 145 þ. S.
866 5052.

Til sölu Plymount Lacer RS sportbíll árg.
‘90. Low profile dekk, álfelgur, ný vél,
tjónaður að framan, ryðlaus. Verð 100
þús. Upplýsingar í síma 481 2782 &
866 4161.

Toyota Corolla 1.6 ‘93. 3ja dyra, CD og
fjarstýrðar samlæsingar. Góður bíll. V.
220 þ. S. 691 9374.

Til sölu Toyota Corolla ‘88. Verð ca 60-
70 þús. Uppl. í s. 892 0600 eða 861
8077.

Hyundai Pony árg. ‘94, sk. ‘05. Sumar
og vetrardekk. Verð 65 þús. S. 661
3548.

VW Golf 1,6 árg. ‘95 ek. 115 þús. Ný
heilsársdekk. V. 300 þús. s. 844 0320.

Mercedes Bens 190 Sportline, árg.’92.
Ekinn 200.000 km. Dökk rauður, álf.,
sjálfsk., toppl. Flottur bíll. 590.000

Renault Megane Scénic árg. ‘98, ek. 114
þ. km. Litur vínrauður. Ótrúlega þægi-
legur barna/fjölskyldubíll. Í góðu
ástandi, ný tímareim og lítur vel út.
Listaverð 690 þ. kr. Uppl. í s. 664 8801.

Hyundai Getz ‘03, ek. 31 þ. 5 dyra, bsk,
mjög vel með farinn. V. 1040 þ. Tilboð
920 þ. S. 820 7103.

Til sölu Subaru Forester árgerð 98.
138.000km. Verð aðeins 780þús. Áhv.
580þús. Upplýsingar 697-7417

VW Polo 1400 ‘98, 10.5000 km, álfelg-
ur, spoiler, CD, sum+vet, 530.000, s.
6914883.

Musso Grand Lux 2,9 Dísel, beinsk., árg.
‘99. Breittur 33”, ekinn 167 þ. en 30 þ.
á vél og kassa. Skipti á ód. fólksbíl.
Uppl. í s. 892 8043.

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

Heimsbílar eru með allt
að 120 bíla sölusvæði

eitt það stæðsta á höfuðborgar-
svæðinu. Hjá okkur fær bíllinn þinn

athygli á glæsilegu og rúmgóðu
bílastæði.

Verið velkomin á Kletttháls 11a.



MMC Lancer Station Árg. ‘04, ek. 13800
km. Listaverð 2.050 þ. Tilboð 1.650.
Bílalán Útborgun 270 þ. Sími 892 7702.

Til sölu glæsilegur Audi A4 til sölu. Mjög
mikið breyttur og vel með farinn bíll.
Árg. 2000, ekinn 70 þús. Verð 2,2, ath.
skipti á ódýrari. Aðeins áhugasamir hafi
samband í s. 845 8528 & 893 4230.

Dodge Caravan SXT V6 árg. 2005, 7
manna, 5 dyra, 3.3 l vél, ek. 29 þ. km.
DVD, CD, innbyggð barnasæti, græns-
ans. Verð 2.950 þ. Uppl. í s. 896 6612.

3 manna blönk fjölskylda óskar eftir
fólksbíl, má kosta kr.0-120.þús M/skoð-
un 05/06. Ekki meira ekinn en
160.þús.km. Árgerð frá ‘95 & yngri.
Toyota, Mazda, Nissan, Mitsubishi,
Subaru. Ekki bilaðan bíl en má þarfnast
smá lagfæringa. S.661 9660 Guðjón.

Jeppaeigendur,
drullutjakkar, tilvalið að hafa í jeppan-
um í ófærðinni. Vélaborg Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi) sími
414 8600 og Draupnisgötu 1 Akureyri
sími 464 8600.

Pajero Sport ‘01. Ekinn 57 þús. Pres-
ident pakki. Upplýsingar í síma 898
2717.

VW Caddy árg. ‘98, ek. 166 þús. Verð
290 þús. Uppl. í s. 896 9819.

Til Sölu Scania 124 c. 420 hp. 2000.
Með Sörling, Grjótpalli, upphitaður.
Mjög lipur og góður bíll í mjög góðu
standi. Ekinn 124,000 km. S. 892 8425..

Til sölu MAN 41 402 8X8 árg. 1996, ek-
inn 205.000 km með 20 tm krana á
loftlæsingum fyrir allt að 30 tm. Uppl.
894 1725.

Til Sölu Volvo FH12, árg 5/2002, 6x2,
ekinn 248.000. Selst á grind. Mjög góð-
ur bíll. Verð 5,450+VSK. Uppl. sima 840
1630.

Til Sölu Narko 3 öxla frystivagn
m/alopnun á hægri hlið. Thermo King
frystivél. Léttur og góður vagn, þyngd
7200 kg, mikið endurnýjaður. Verð
1350.000 +VSK. Uppl í sima 840 1630.

Til Sölu Volvo FH12 6x2 árgerð 2002
nýskr.6.2004, ekinn 73.000 km. Selst á
grind. Mjög góður bíll. Verð
5.950.000+VSK. Uppl. í sima 840 1630.

Til sölu Volvo FH12,árg.30.9.1996 ek-
inn. 560.þkm. með 7m kassa með
alopnun v/m og Thermo King frystivél.
Lofti framan og aftan. Mjög góður bíll.
Verð 2,850.000+VSK. Uppl. í síma 840
1630.

Skidoo MXZ 800 ‘01. 35 mm belti,
brúsagrind, stýrishækkun, segl,
hnakktaska og fl. V. 650 þ. Einnig 2-3
sleða flatvagn m. sturtu á 190 þ. S. 698
6160 e. 17.

Óska eftir meðalstórri kerru í þokkalegu
standi. Verðhugm. 30-50 þ. S. 844
2043.

FellihýsiPalomino Colt árg.1998 með
fortjaldi og fl.verð kr.500þ staðgr. Uppl.í
síma 893-6268.

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

John Deere hágæðaolíur;
Smurolía, koppafeiti, vökvakerfisolía,
frostlögur. 50% lengri endingartími.
Frekari upplýsingar hjá sölumönnum.
Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá
Járnhálsi) 110 Rvk, 414 8600, Draupn-
isgötu 1, 603 Ak, 464 8600.

Engon rotortilt á allar gröfur. Hraðlás
40˚ skekking og endalaus snúningur
Jötunn Vélar ehf Austurvegur 69 Selfoss
s.4800 400 www.jotunn.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.

Nú er rétti tíminn til að panta sér bát
fyrir sumarið. Vandaðir bátar á góðu
verði.www.vatnasport.is s. 822 4060.

Þessi bátur er til sölu. Verð 550 þús.
Upplýsingar í síma 616 6349.

Gúmmíbátar og Gallar
Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. S: 6607570
www.gummibatar.net

Vatntkassalagerinn-Bíla-
þjónninn

Ódýrir vatnskassar, púst bensíntankar
og almennar viðgerðir. Smiðjuvegur 4a,
S. 567 0660.

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.

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.

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

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

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

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

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

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Varahlutir

Bílaþjónusta

Bátar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Kerrur

Vélsleðar

Vörubílar

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +
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Sími 567 1800
Finndu rétta bílinn • www.bilamarkadurinn.is

Góð sala!
Vantar bíla á skrá

og á staðinn.
Opið virka daga 

kl. 10-19
Laugardaga

kl. 10-17
Sunnudaga

kl. 13-17

Finndu rétta bílinn
www.bilamarkadurinn.is

Dodge Grand Caravan 3.8 4x4, árg. 2001, ek-
inn 73 þús. km. Sjálfskiptur. leður, álfelgur, raf-

magn í hurðum og skotti. Gullfallegt eintak
með gjörsamlega öllu. Verð 2650 þús.

Subaru Legacy 2.0, árg. 2001, beinskiptur, ek-
inn 56 þús km, álfelgur, dráttarkr. filmur, spoil-
er, rafmagn í rúðum og speglum, fjarst sam-
læs, hiti í sætum. Flottur Bíll. Verð 1450 þús.

Dodge Caravan SXT 3.3, árg. 2005, sjálfskiptur,
ekinn 0 þús. km. Álfelgur, cruise control, spól-
vörn, fjarst samlæs,rafm. í rúðum og speglum.

DVD Entertainment pakki. Alveg nýr bíll. 
Verð 3490 þús.

Toyota Corolla 1.6, árg. 1996, beinskiptur, ek-
inn 162 þús km, rafmagn í rúðum og spegl-
um, þjónustubók, 2 eigendur frá upphafi.

Góður bíll... Verð 490 þús.

Vw Golf 1.6, árg. 1998, ek. 147 þús. Km.
Sjálfsk., sumardekk á álf. og vetrardekk 

á stálf., abs, rafmagn í rúðum og speglum,
Verð 690 þús. Einn eigandi.

Vw Golf 1.6 Comfortline, árg. 11/1998, beins.,
ekinn 138 þús. km, abs, 17“ ronal álfelgur,

spoiler. Flottur bíll. Verð 950 þús. 

MMC 3000GT SL, árg. 1998, sjálfskiptur, ek.
105 þús, leður, topplúga, rafmagn í öllu, 218

hö. Fallegur bíll. Verð 1820 þús.

Vw Golf Gti 1.8T, árg. 11/1998, beinskiptur,
ekinn 115 þús km, leður, topplúga, 16“
álfelgur, recaro körfustólar, hiti í sætum,

rafmagn í rúðum og speglum. Flottur bíll.
Verð 1090 þús.

Toyota Corolla 1.3 Xli, árg. 1994, sjálfskipt-
ur, ekinn 155 þús. km, álfelgur, efri og

neðri spoiler. Sparneytinn og góður borg-
arbíll. Verð 390 þús.

Subaru Legacy Station árg. 1999, sjálfskipt-
ur, ekinn 141 þús km, langkeyrslubíll, álfelg-
ur, dráttarkrókur, rafm. í rúðum og speglum,

sumar og vetrardekk fylgja.
Verð 990 þús.

Jeep Grand Cherokee Limited 4.7, árg. 1999, sjálf-
skiptur, ekinn 96 þús km, leður, topplúga, álfelg-
ur, rafmagn í öllu, innfluttur nýr. Toppbíll á góðu

verði. Verð 2250 þús.

Dogde Grand Carvan SXT, 07/04, ek:0 þ. km.
Rauður, 7 manna,álfegur,rafmagn í rúðum og
speglum,sjiggt gler,toppbogar,cd,loftkæling.

Verð 3350 þ. A.T.H NÝR BÍLL.

Merecedes Benz 230C Kompressor, árg.
11/1999, sjálfskiptur, ekinn 80 þús km.

leður, topplúga, cd magasín, álfelgur, spólvörn,
rafmagn í öllu, cruise control. Einn með öllu.

Verð 2350 þús.

Merecedes Benz ML320, árg. 1999, sjálf-
skiptur, ekinn 128 þús km. leður, topp-

lúga, álfelgur, spólvörn, dráttarkúla, cruise
control, rafmagn í öllu, spoiler.

Glæsilegur og góður forstjórabíll. 
Verð 2950 þús.

Vw Golf 1.6 Comfortline, árg 1999, bein-
skiptur, ekinn 84 þús km. abs, álfelgur,

fjarst samlæs, rafmagn í rúðum og spegl-
um, spoiler. Verð 860 þús.

Suzuki Grand Vitara 2.0, árg 2001, beinskiptur,
ekinn 65 þús km. abs, fjarst samlæsingar, hiti í

sætum, rafmagn í rúðum og speglum. 
Verð 1430 þús.

Vw Golf GTI Turbo, árg. 2003, beinsk., ek.
aðeins 20 þús km, 16“ álfelgur, topplúga,

spoiler, filmur, highline körfustólar, spólvörn.
Glæsilegur bíll í alla staði. Verð 1980 þús.

Vw Beetle 1.8 Turbo árg 2002, sjálfskiptur,
ekinn 32 þús km, tvílit leður, 17“ álfelgur,

topplúga, spólvörn, blómavasi, hiti í sætum.
Flottur bíll Verð 2350 þús. 

Áhvílandi 1500 þús.

Subaru Impreza Turbo, árg. 2000, beinskiptur,
ekinn 112 þús km. Perfect power tölva, hks

pústkerfi, blow off ventill, 16“ krómfelgur, leð-
ur, samlitur. Geggjuð græja. Verð 1700 þús.

Suzuki Baleno Station 4x4, árg. 2000, bein-
skiptur, ekinn aðeins 33 þús km, abs, sumar-

dekk á álf og vetrardekk á álf, dráttarkr., 
rafmagn í rúðum og speglum, spoiler.

Verð 1050 þús.

ÞJÓNUSTA/BÍLAR TIL SÖLU
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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.

Á framljós í Avensis árg. ‘97- ‘01, Corollu
‘99, Golf ‘92- ‘01, Polo ‘99. Ný vara, gott
verð. Kaupi bíla. S. 864 0984.

Bílaverkstæði JG
Varahlutir í : VW Golf ‘99, Almera ‘98,
Primera ‘91, Hyundai Accent ‘98, Pony
‘93, Mazda 323, Colt, Lancer, Galant,
Corolla, Volvo 740, Feroza, Bens 190,
Pajero, Glayser S10 og K5 og fl. Uppl. í
s. 483 4299 & 892 2628.

Til sölu BMW 318i ‘82, til uppgerðar
eða niðurrifs. Vélin er góð, læst drif,
búið að gera mikið fyrir hann. Mikið af
varahlutum fylgir. Uppl. í s. 894 0991.

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

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

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

Fallegar fermingargjafir. 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 12-16
laugardaga. S. 588 4545. Vaxtalausar
léttgreiðslur

Comet iðnaðarryksugur
Comet iðnaðarryksugur, tvær gerðir,
verð frá kr. 12.201. Vélaborg, Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 8600.

Leikföng - Leikföng !
Landbúnaðarleikföng í úrvali. Fótstignar
og rafdrifnar dráttarvélar, einnig minni
leikföng bæði í settum og stök. Véla-
borg Krókhálsi 5F Reykjavík(gengið inn
frá Járnhálsi). Sími 414 8600 og
Draupnisgötu 1, Akureyri. Sími 464
8600.

Kaminur og eldstæði frá
NIBE - Svíþjóð.

www.kaminur.com
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.

Ægilega sumarlegur og sætur sætur í B-
C skálum á kr. 1.995,- tvenns konar
buxur í stíl á kr. 995,- Misty Laugavegur
178. Sími 551 2070.

“...er lífstíll” “ teg. Rio úr svörtu lakki
með innleggjum, heilsunnar vegna.
stærðir 37-42 kr. 5.985,-Misty Skór
Laugavegi 178 S 551-2070.

Lokadagar - Ótrúlegt verð - t.d. jakkaföt
kr. 3.500- Lagersala, Auðbrekku 1, opið
12-18. S. 564 3477, Jóna.

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.

Ýmislegt fyrir hársnyrtistofur til sölu s.s.
gamlir rakarastólar, hársnyrtistólar, let-
ingi, speglar ofl. S. 861 2981 og 891
7878.

Play Station II fylgir 8 stk leikir, verð 28
þús. Uppl. í s. 864 9777.

Til sölu sjónvarpsskápur L182 B50
H181 mjög vandaður skápur. Uppl. í s:
8940991

Glæsileg húsgögn. Til sölu vegna flutn-
ings borðstofusett, “LIGNE ROSET”, get-
ur nýst sem fundarborð. Nýleg skrif-
stofueining með skúffukálfi og skáp.
Einnig sérsmiðuð hillueining. Til sýnis
þriðjudag, miðvikud. 8-10. Sími. 821
7520.

TÞM
Æfingarrými til afnota ásamt stökum
æfingum. www.tonaslod.is,
contact@tonaslod.is. Sími 824 3001 &
824 3002.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur,
einnig píanóstillingar. Uppl. í s. 899
8894.

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.

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.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önn-
ur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjá-
klippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræð-
ingur. S. 697 8588.

Öll garðyrkju- og lóðavinna er okkar fag.
Því nú er rétti tíminn, pantið tímanlega
hjá Blómi. S 896 7969.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafé-
laga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

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

Framtal 2005
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og
seljendur fasteigna. Sæki um frest.
Vönduð vinna. Framtalsþjónustan, s.
533 1533.

SKATTFRAMTÖL-ÁRSUPPGJÖR! Skatt-
framtöl, kærur og frestir. NÚ ERU SÍÐ-
USTU FORVÖÐ! RÁÐÞING S. 562 1260
& 663 7833.

Skattframtöl-Bókhald-Vsk.& launaupp-
gjör-Ársuppgjör. Ódýr og góð þjónusta.
Sími. 692 6910.

Framtalsþjónusta - er viðskiptafræðing-
ur - vanur. Uppl. í síma 517 3977.

Skattframtal 2005. Einfalt framtal
2.700. Frestir. Framtalsþj. HR s.
6634141

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

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

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð 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 og trésmíðavinna. Föst
tilboð eða tímavinna. Sími. 6161569

Smíða glugga, opnanleg fög og fleira og
fleira. Hagstætt verð, Hjalti 892 4592.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Fjármál

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

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

Stofnun félaga - Vsk.uppgjör -
Launaútreikning ofl.

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

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

Bókhald

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Til sölu

Viðgerðir

www.komatsu. is

Dresser jarðýta

Nýjar og notaðar vinnuvélar - www.komatsu.is

Upplýsingar veitir Hjálmar
í síma 8937110 / 5353510

Kr. 2.000.000 + vsk.

Árgerð 1994

10.600 vinnustundir

Þyngd 16.000 kg

TIL SÖLU
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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. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

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.

Su-do námskeið. Air brush námskeið,
mynd. Brúnkumeðferð, Tattoo, nagla-
skreytingar, förðun og hárskreytingar.
Kennari Ragnheiður Bjarnadóttir förð-
unar og Su-do meistari. Uppl. í síma
588 8300.

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.

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

Spádómar og huglæg hjálp alla daga
hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar
þér hentar.

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

Húsasmíði frá A-
ÖTökum að okkur uppsteypu húsa,
glugga og hurðasmíði ásamt ísetningu
og innveggjauppsetningar. Tilboð eða
tímavinna. Uppl. í s. Jón 863 3707 &
Sveinn 892 8413.

TILBOÐ ! Automatisk sturtublöndunar-
tæki með uppsetningu, verð 18,350 kr.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Pípulagnir. Nýlagnir/breytingar almennt
viðhald og viðgerðir. tilboð eða tíma-
vinna GFG pípulagnir s: 8631668 Pípu-
lagningameistari/BS í Byggingafræði

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.

Snyrting

Heilsuvörur

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Snyrting

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

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta
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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.

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

Nudd og heilun
Tek fólk í nudd og heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Nudd og heilun fyrir stressaða og stirða.
hugurogheilsa.com & S. 866 0007.

Námskeið til pungaprófs, 30 rúmlesta
skipstjórnarréttinda, 4 til 16 apríl.
Kennsla kl. 09 til 16. alla daga nema
sunnudaga. S. 898 0599 & 588 3092.
sigling@mmedia.is. www.siglingaskol-
inn.net. Siglingaskólinn.

Glerbræðslunámskeið er að hefjast
tímar eftir samkomulægi keramik og
glergallerí Kothúsum Garði s. 422 7935.

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

Bifhjóla -og ökukennsla Eggerts Vals. Er
byrjaður í bifhjólakennslunni. S. 893
4744.

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu hjónarúm, hornsófi og glerskáp-
ar. Nánari uppl. á
www.itn.is/thorg/husgogn

Sófalist
Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa stóla og
borðstofustóla. Sérsaumuð rúmteppi
og púðaver. Opið mán - fimmtudaga
15.00 - 18.30, laugard. 11.00 - 15.00
Sófalist, Síðumúla 20 ( 2 hæð ),
www.sofalist.is Sími 553 0444

Fimm hvítar innihurðir í góðu ástandi til
sölu fyrir lítinn pening. S. 661 0600

Antík sófasett til sölu, 1+2+3. Pluss
áklæði og útskornir armar. Selst ódýrt.
S. 483 1169.

Til sölu nýr 3ja sæta leðursjónvarpssófi.
Frábært verð. Uppl. í s. 896 6198.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Nýr og ónotaður kerruvagn með loft-
dekkjum til sölu. Kostar nýr 60 þús.,
verðhugmynd 47 þús. Uppl. í s. 697
7967.

20% afsláttur af kattavörumDýrabær
Hlíðasmára 9 Kóp. op.má-fös. 13-18
lau. 11-15 s.553-3062. má-fös 13-18,
laugard 11-15.

Allt um enskan Bulldog á Íslandi
www.bulldog.is. Ættbækur, myndir og
fróðleikur. Þar er einnig Bulldog hvolp-
ur að óska eftir heimili .

Alþjóðleg hundasýning Íshunda verður
haldin helgina 23. og 24. apríl n.k. í
reiðhöll Gusts Kópavogi. Skráningu lík-
ur 22. mars. Upplýsingar um sýninguna
er að fá á ishundar.is eða á skrifstofu fé-
lagsins í síma 577 2474.

30% Vetrarafsláttur !
Allar gæludýravörur með 30% afsl. Full
búð af nýjum vörum. Opið alla daga.
Tokyo, Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

Laxá á Refasveit. Eigum til lausar stang-
ir . Uppl. í síma. S. 898 3440, 824 5406
& 893 0630.

Tilboð óskast í silungasvæðið í Hafra-
lónsá, frá ós að Búðarhöfða. Tilboðs-
frestur er til 1.apríl. Tilboðin opnuð
sama dag í Tunguseli kl 21. Uppl. gefur
Marínó í síma 468-1257. Réttur áskilinn
til að taka hvaða tilboði sem er eða
hafna öllum.

Kerruleiga. 2ja, 3ja og 5 hesta kerrur.
GSM 898 1713.

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

Skrifstofu og Atvinnuhús-
næði.

Á annarri hæð við Ármúla. 3ja herb.
104m og salur 150m (kaffiaðstaða).
Uppl. í s. 553 1708 & 892 2392

Nýjar stórglæsilegar leiguíbúðir með
öllum tækjum. Langtímaleiga. 2ja her-
bergja í Reykjavík. Sjá heimasíðu Átt-
haga ehf. www.atthagar.is

Frábær 2ja herb.íbúð á 2.hæð við KR-
völlinn til langtímaleigu. thorvald-
ur1@hotmail.com

Til leigu 3ja herb. íbúð á svæði 108.
Uppl gefur Gunnar í s. 694 3601.

Björt 2ja herb. íb., sv. 104, 60 fm, 50 þ.
Fyrirframgr? Reglusemi. S. 846 5095.

Íbúð óskast
Par með 2 börn óskar eftir 3ja herb
íbúð í Hfj. Reglusemi og skilvísi heitið.
Uppl. í síma 848 4072.

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

Til lgu eða sölu 150 fm atvinnu eða lag-
erhúsnæði upphitað plan góð inn-
keyrsluhurð vel staðsett i Mosfellsbæ
uppl í s 897-0630 Axel

Ódýrt geymsluhúsnæði
óskast.

Til kaups eða leigu í Rvík. eða alltað
300 km frá Rvík. Uppl. í s. 694 5384.

KATLA góður vinnutími!
Verksmiðjustarf

Óskum eftir að ráða fólk til starfa í
verksmiðju okkar að Kletthálsi 3 á

svæði 110 í Reykjavík, til hefðbund-
inna verksmiðjustarfa, góð vinnuað-
staða og góður vinnutími 8-16. Við
erum framsækið fyrirtæki í örum

vexti, með fjölbreytta starfsemi og
getum boðið möguleika á framtíð-

arstarfi. Æskilegt að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.

Þeir sem hafa áhuga vinsamleg-
ast sendi upplýsingar um sjálfa
sig (fyrri störf og þess háttar) á

netfangið katla@katla.is.

Óskum eftir starfsfólki á
kvöldvaktir !!

Við hjá Skúlason leitum að fólki 18
ára og eldri við úthringingar, fjöl-
breytt og skemmtileg verkefni að

fara að stað. Fast tímakaup og mikil
vinna í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Hafðu samband í síma 575

1500 og leggðu inn umsókn.
Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.

575 1500, www.skulason.is

Skemmtilegt sölustarf !
Vilt þú kynna falleg og vönduð

kvenföt á heimakynningum? Góð
laun í boði fyrir réttan aðila, stuðn-
ingur, þjálfun og frábær félagsskap-

ur.
Allar nánari upplýsingar í síma
565 3900 og á www.clamal.is

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Mjólkurhristingur, 
Mjólkurhristingur
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Ódýrari tilboðsmálning.
Litaver.

Keramikflísar, ótrúlegt til-
boð.
Teppabúðin-Litaver.

Gólfteppatilboð.
Teppabúðin-Litaver.

Plastparket frá 790 m2.
Teppabúðin-Litaver.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar

Vatnshitablásarar – Raf-
magnshitablásarar
Fálkinn

Múrboltar.
Sindri.

Mark skrifstofustólar á til-
boðsverði.
Á.Guðmundsson,
Bæjarlind Kópavogi.

Nýttu þér ráðgjöf sérfræð-
inga Tæknivals við kaup á
tölvubúnaði.
Tæknival, Skeifunni 17.

Höggdeyfar í bíla
Fálkinn

Benecol er mjólkurdrykk-
ur sem inniheldur
plöntustanólester.
Dagleg neysla lækkar kól-
esteról.
Mjólkursamsalan

Flúrlampar – ljóskastarar
Fálkinn

Heildarlausnir í skrifstofu-
húsgögnum.
Á. Guðmundsson, 
Bæjarlind, Kópavogi

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Flex -T vinnustöðvar á
30.prósenta kynningartil-
boði.
Á .Guðmundsson, 
Bæjarlind, Kópavogi

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Benecol inniheldur
plöntustanólester sem
lækkar kólesteról um allt
að 15%
Mjólkursamsalan.

Mjólkurhristingur, mjólk-
urhristingur, dásamlegur
mjólkurhristingur
Hamborgarabúllan

BÍLAVIÐGERÐIR

SKEMMTANIR
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Fín aukavinna!
Vantar fólk á aldrinum 18-70 ára. Í
símasölu frá 18-22 á kvöldin. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

Gröfumaður
Vanur gröfumaður óskast á gröfu. Uppl.
í s. 892 2927.

Prikið auglýsir!
Okkur vantar vana barþjóna í hlutastarf.
Einungis vanir barþjónar koma til
greina. Góð laun fyrir rétta fólkið. Uppl.
í S. 694 5553 í dag og á morgun á milli
12 - 16.

Tekjuleið. Ef þú ert að leita að leið til að
ná þér í tekjur þá erum við með lausn-
ina, hvort sem þú býrð hérlendis eða
erlendis. www.simnet.is/world

Hexa ehf óskar eftir vönum saumakon-
um til starfa sem fyrst, fjölbreytt starf í
boði. Upplýsingar hjá Þórhildi síma
567-0880

Hjólbarðarverkstæði
Vanur Starfsmaður Óskast á Hjólbarða-
verkstæði Sigurjóns Hátúni 2a uppl í
Síma 5515508

Smiðjustál óskar eftir að ráða járniðn-
aðarmann. Uppl. í síma 5541416.

Leitum m.a. að starfsmönnum með
vinnuvéla- og meirapróf. Frekari upplýs-
ingar eru veittar hjá Hreinsitækni ehf. ,
Stórhöfa 35 eða í síma 693-1701.

Pítan Skipholti
Okkur vantar gott starfsfólk til vinnu
strax. Þarf að vera stundvíst, heilsu-
hraust, snyrtilegt og kunna að brosa. 18
ára og eldri. Uppl. á staðnum milli kl. 14
og 16.30 og umsóknareyðublöð á net-
inu á pitan.is

Kofi Tómasar Frænda óskar eftir starfsf.
í hlutastörf, kvöld og helgar, einnig
dyraverði. Uppl. á staðnum.

Einkamál

Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

Framhaldið 
af Get Shorty 

Páskamyndin í ár

Þú gætir unnið

Miða fyrir 2 

á Be Cool

DVD myndir

VHS myndir

Coca-Cola 

Sendu SMS 

skeytið 

JA FBC
á númerið 

1900
og þú gætir 

unnið. 

gamanmynd ársins

Viltu miða
á hættulegustu

M
EDION 42" PLASM
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K

I

M
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K

I

ÞETTA ER RUGL!
ALDREI GLÆSILEGRI

VINNINGAR.

M
ED

IO

N V
6 XXL TV TÖLVA

M
ED

IO

N V
6 XXL TV TÖLVA

*Aðalvinningur verður dreginn út úr öllum innsendum SMS skeytum •  99 kr/skeytið

SENDU SMS SKEYTIÐ BT JAF Á NÚMERIÐ 1900 
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 

SVARAÐU EINNI SPURNINGU MEÐ SMS SKEYTI 
BT A, B EÐA C Á NÚMERIÐ 1900.

12. HVER VINNUR. 

Aukavinningar: Sony MP3 • Toshiba fartölva • Medion borðtölva með flatskjá • Panasonic heimabíó • Samsung GSM símar • USB minnislykill með MP3 • 
Playstation tölvur • Kodak stafrænar myndavélar • 70 mínútur spilið • Epson ljósmyndaprentarar • Mustek DVD spilarar • Bíómiðar fyrir 2 á Danny the Dog • Kippu 

af Coca Cola • Tölvuleikir • DVD myndir • VHS myndir • Geisladiskar og margt fleira!

VIÐ SENDUM ÞÉR STRAX HVORT ÞÚ HAFIR UNNIÐ EÐA EKKI.  

AÐALVINNINGUR ER  ER 42” MEDION PLASMASJÓNVARP P AÐALVINNINGUR ER 42” MEDION PLASMASJÓNVARP 

Fullt af páskaeggjum
frá Nóa Síríus



HÚSIN Í BÆNUM
FRIÐRIK WEISSHAPPEL

SPURNING 
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

Lestu
fasteignablöðin?

Fasteignavefur Vísis
Finnir þú eign á fasteignavef
Vísis sem þú vilt skoða nánar
síðar eða geyma sérstaklega er
einfalt að vista hana í þinni
eignamöppu á fasteignasíðunni.
Þetta getur einnig verið mjög
hentugt þegar verið er að skoða
nokkrar eignir í einu til að geta
borið þær saman eftir að leit
lýkur. Til að nota þjónustuna
þarf fyrst að skrá sig inn á Vísi.

SELDAR EIGNIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Hefurðu endurfjármagnað
húsnæðislán þín?

Hverfið mitt
Ég bý í frábæru hverfi hérna á
Norðurbrú í Kaupmannahöfn,
hverfið er eiginlega svona 101
Köben og er mjög blandað. Það er
moska við hliðina á kaffihúsinu
okkar strákanna og hingað
streyma múslimarnir til bæna oft
á dag, aðeins ofar er svo félags-
miðstöð Afríkubúa og eru þeir oft
mjög skrautlegir til fara. Í götunni
minni er svo sushi-staður sem
heitir Selfish og er í eigu Kauro
sem er Japani, pitsustaðurinn
Hugos sem er í eigu Írana og
„takeaway“-staðurinn“ Kazim’s
Kitchen en þar er eigandinn tyrk-
neskur. Á einu horninu er svo Os-
bourne’s sem er í eigu Englend-
ings og er fótboltabar hverfisins
en beint á móti okkur er svo The
Bagel Company sem er í eigu Gyð-
ings að ógleymdri Maríu sem á te-
húsið Tea Time en hún er frá New
York! Svo er náttúrlega kaffihúsið
sem er í eigu íslensku mafíunnar,
en það nafn fengum við fljótlega
eftir komu okkar í hverfið, meint í
gríni að sjálfsögðu. 

Þetta er sem sagt fjölþjóðlegt
samfélag og virkar glimrandi vel.
Það sem mér finnst svo frábært
við hverfið mitt er að það er mjög
mikil samkennd hérna og allir til í
að hjálpa öllum. Við strákarnir
vorum til dæmis að vinna eitt
kvöldið við að byggja staðinn okk-
ar, búnir að vera fjórtán tímana
upp á dag í tvo og hálfan mánuð
þegar Kauro birtist allt í einu með
risastóran bakka af flottustu
sushi-bitum sem ég hef séð.
Klukkan var um átta og við vorum
um það bil að fara að panta pitsu í
sjötugasta skiptið. Þetta var
fallegt sumarkvöld og ég mun
aldrei gleyma því hvað ég og við
allir vorum þakklátir fyrir þennan
vinargreiða. Svo settumst við allir
við eina borðið sem búið var að
smíða og gæddum okkur á sushi! 

Þegar svo kom að því að opna
staðinn streymdu til okkar gjafir í
formi konfekts, kampavíns og
rauðvínsflaskna, bóka, blóm-
vanda og fleira. Við vorum bók-
staflega orðlausir. Viðtökurnar
hafa farið fram úr björtustu von-
um þó að ekki séu biðraðir eins og
sagt hefur verið frá heima. Þessi
velgengni er ekki síst því að
þakka að staðurinn er í eigu okkar
fjögurra þar sem fjármálunum er
stjórnað af Brynjólfi Garðarssyni
framkvæmdastjóra, sem einnig
er meistarakokkur og eldar mat á
staðnum ásamt yfirkokkinum
Þóri Bergssyni sem heimtar kaffi
reglulega frá veitingastjóranum
Ingva Steinari Ólafssyni sem
stýrir barnum og salnum. Ég að-
stoða svo Ingva í salnum og er í
gríni kallaður yfirmaður þróunar-
sviðs! Annars erum við að bíða
eftir sumrinu og erum bara hress-
ir.

Kveðja, Frikki
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Fyrstir til a› tryggja kaupendum   fast endursöluver›

Andrea Gylfadóttir er blúsdrottning Íslands.

Miðasala á Blúshátíð
gengur vel:

Blámi í
dymbilviku
Undirbúningur Blúshátíðar í
Reykjavík er í fullum gangi
enda er hátíðin sneisafull af
spennandi viðburðum þar sem
bæði innlendir og erlendir blús-
menn og -konur koma fram og
leika blús á heimsmælikvarða.
Hátíðin hefst á þriðjudag með
tónleikum Kentár og Smokie
Bay Blues Band á Hótel Borg. Á
miðvikudaginn leika hljómsveit-
irnar Mood og Hot Damn! einnig
á Borginni ásamt hinni marg-
reyndu hljómsveit Grinders
með KK í fararbroddi en sveitin
lék á götum stórborga heimsins
hér á árum áður. Á skírdag
mætast blúsdrottningarnar
Deitra Farr og Andrea Gylfa-
dóttir ásamt fríðu föruneyti á
stórtónleikum á Hótel Nordica,
en þær hittust síðast fyrir þrett-
án árum, þá báðar ungar og efni-
legar. Á föstudaginn langa verð-
ur svo aðeins skipt um gír þegar
Kammerkór Hafnarfjarðar flyt-
ur negrasálma í Fríkirkjunni í
Reykjavík undir stjórn Helga
Bragasonar en kórinn nýtur
fulltingis Andreu Gylfadóttur
og jafnvel er búist við að Deitra
Farr taki lagið þar líka. 

Hægt er að nálgast miða við
innganginn á tónleikana en þeim
sem vilja tryggja sér miða í tíma
er bent á að miðasalan er opin
milli 13 og 18 alla daga á Hótel
Borg. ■



KÖRFUBOLTI Fríður hópur fólks
fylgdi liði sínu úr Grafarvogi til
að fylgjast með fyrstu viðureign
liðanna í seríunni en þrjá sigur-
leiki þarf til að komast í úrslitin.
Snæfellsliðið mætti mjög einbeitt
til leiks og eftir aðeins tvær og
hálfa mínútu var staðan orðin 12-2
heimamönnum í vil. 

Fjölnismenn tóku leikhlé en
lítið breyttist eftir það. Snæfells-
liðið lék sterka maður á mann
vörn og hafði Hlynur Bæringsson
sérstaklega góðar gætur á Nem-
anja Sovic. Snæfell, með þá Mike
Ames og Calvin Clemmons í
broddi fylkingar, hélt uppteknum
hætti og valtaði yfir gestina.
Ames skoraði 4 af 8 þriggja stiga
körfum Snæfells í fjórðungnum
og staðan var 41-20 eftir 10 mín-
útna leik.

Fjölnir vaknaði eilítið til lífsins
í öðrum fjórðungi og gerðu heima-
menn grundvallarmistök, hættu
að sækja og fóru frekar í að halda
fengnum hlut.  Fjölnir mætti leik-
mönnum Snæfells framar á vell-
inum og virtist sóknarleikur
heimamanna riðlast við það. Góð-
ur endasprettur tryggði heima-

mönnum 16 stiga forystu í hálf-
leik, 58-42.

Stuðningsmenn Snæfells hafa
eflaust hugsað með sér að það
væri formsatriði að ljúka leiknum
en annað kom heldur betur á dag-
inn. Fjölnir skoraði fjórar þriggja
stiga körfur á upphafsmínútum
síðari hálfleiks og skaut sig inn í
leikinn að nýju. Snæfell datt í
hnoðgírinn, þar sem menn kusu
frekar að fara einn á einn en að
láta liðsheildina ráða ríkjum og
minnkaði Fjölnir forskotið í 72-70
undir lok fjórðungsins. Snæfell,
sem skoraði 41 stig í fyrsta leik-
hluta, skoraði aðeins 15 stig á
þessum kafla.

Lokamínútur venjulegs leik-
tíma voru æsispennandi. Jeb Ivey
jafnaði leikinn með þriggja stiga
körfu, 93-93, þegar 23 sekúndur
voru eftir af leiknum. Ivey braut á
Mike Ames, fékk fimmtu villu
sína, fjórar sekúndur eftir. Ames
klikkaði úr báðum skotunum,
Magnús Pálsson tók ævintýralegt
skot og litlu munaði að Hjalti Vil-
hjálmsson næði að blaka boltan-
um ofan í. Því þurfti að grípa til
framlengingar.

Bæði Ivey og Nemanja Sovic
voru utan vallar í framlenging-
unni en engu að síður hefði sigur-
inn getað lent Fjölnismegin. Pálmi
Freyr Sigurgeirsson tryggði Snæ-
felli sigur með einu vítaskoti þeg-
ar fjórar sekúndur voru eftir.
Hann misnotaði seinna skotið en
Hlynur Bæringsson náði frákast-
inu og leiktíminn rann út. Lokatöl-
ur urðu 103-101.

„Fyrri hálfleikurinn var eigin-
lega of hraður en í seinni hálfleik
vorum við að taka mikið af þving-
uðum skotum. Það eigum við alls
ekki að þurfa enda með mjög góð-
ar skyttur innan okkar raða. Við
vorum ekki nógu skynsamir í
seinni hálfleik. Við eigum að geta

verið miklu betri í kollinum en
þetta. Menn voru heldur ekki að
taka skotin af nógu miklum krafti
en sigurinn hafðist og það er fyrir
öllu,“ sagði Bárður Eyþórsson,
þjálfari Snæfells.

„Við vissum alltaf að við kæm-
umst inn í þetta. Svona skotsýning
endist bara í smá tíma. Ég held að
þeir séu að klikka úr einu skoti í
fyrsta fjórðungi, voru þá með 8
þrista. Við höfðum alltaf trú á að
við kæmum inn í þetta. Hefðu
mínir lykilmenn fengið að vera
inni á og spila körfubolta hefðum
við tekið þetta. Engu að síður var
þetta mjög vel dæmdur leikur,“
sagði Benedikt Guðmundsson,
þjálfari Fjölnis. smari@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

18 19 20 21 22 23   24
Mánudagur

MARS

■ ■ LEIKIR
� 19.00 ÍH og Stjarnan mætast á
Stjörnuvelli í B-deild deildarbikars karla í
fótbolta.

� 19.15 ÍR og Keflavík mætast í
Seljaskóla en þetta er annar leikur
liðanna í undanúrslitum Íslandsmótsins.

■ ■ SJÓNVARP
� 15.45 Helgarsportið á RÚV.
Endurtekinn þáttur..

� 16.10 Ensku mörkin á Rúv. Öll
mörkin og tilþrifin í enska boltanum um
helgina.

� 17.30 Þrumuskot á Skjá einum. Öll
mörkin og tilþrifin í enska boltanum um
helgina.

� 18.30 Bay Hill Invitational á Sýn.
Útsending frá PGA-mótaröðinni í golfi.

� 20.30 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn. Bein útsending frá þætti Guðna
Bergssonar þar sem farið er yfir atburði
helgarinnar í Evrópuboltanum.

� 22.00 Olíssport á Sýn. Hvað gerðist
í íþróttaheiminum um helgina? Svarið
fæst í Olíssporti.

� 23.15 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn. Útsending frá þætti Guðna
Bergssonar þar sem farið er yfir atburði
helgarinnar í Evrópuboltanum.

Hundaheppni
í Hólminum
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> Við gleðjumst yfir því ...
... að Örn Arnarson sé kominn á fulla

ferð í sundinu á ný en
strákurinn sýndi gamla
takta í Laugardalnum um
helgina og er greinilega á

uppleið á nýjan leik
eftir erfiða tíma
síðustu mánuði.

sport@frettabladid.is

> Við hrósum ...
... fimleikafólkinu Kristjönu Sæunni
Ólafsdóttur og Viktori Kristmannssyni
sem
fóru á
kostum
á fjölum
Laugardals-
hallarinnar um
helgina og yljuðu
áhorfendum með
stórkostlegum
tilþrifum.

Furðulegasta frétt helgarinnar

Framkoma Hlyns Sigmarssonar

Það gerist ekki á hverjum degi að
áhorfendum sé hent út úr íþróttahúsum
og hvað þá formönnum handknattleiks-
deilda. Það gerðist á laugardag í
kvennaleik Hauka og ÍBV þegar Gísli
Jóhannsson og Hafsteinn Ingibergsson
hentu formanni handknattleiksdeildar
ÍBV út og það í fyrri hálfleik.

Magnús Þór Gunnarsson, eða Maggi
„Gun“ eins og hann er stundum kallað-
ur, hefur ekki átt sjö dagana sæla með
Keflavík í úrslitakeppni Intersportdeild-
arinnar í körfuknattleik. Keflvíkingar
mættu nágrönnum sínum frá Grindavík
í fyrstu umferð og strax í fyrsta leik ein-
vígisins fékk Magnús þungt olnboga-
skot í andlitið frá Terrell Taylor, leik-
manni Grindavíkur. Magnús nefbrotnaði
við höggið og var útbúin gríma handa
kappanum fyrir næstu leiki. 

Ef marka má frammistöðu Magnúsar síð-
an hann setti upp grímuna góðu mætti
halda að hún virkaði sem auka varnar-
maður á piltinn. Hittni Magnúsar hefur
farið hraðbyri niður á við eftir nefbrotið
en hann hitti þó úr 3 þriggja stiga til-
raunum úr 7 í öðrum leik Keflavíkur og
Grindavíkur, sem verður að teljast ágætt. 

Í oddaleik fyrstu umferðar nýtti Magnús
aðeins 1 þriggja stiga skot af 5 tilraun-
um, sem átti þó ekki eftir að vera hans
versta frammistaða í úrslitakeppninni. 

Keflavík fékk spútniklið úrslitakeppninn-
ar, ÍR, í undanúrslitum og er skemmst
frá því að segja að ÍR-ingar unnu fyrsta
leikinn, sem reyndist vera fyrsti sigur-
leikur liðsins í Keflavík síðan 1986.
Guttinn með grímuna tók 11 þriggja
stiga skot í leiknum og hitti ekki úr einu
einasta. „Það er nú ekki bara hægt að
kenna grímunni um þetta,“ sagði Magn-
ús í samtali við Fréttablaðið. „Þetta er
nú samt svolítið óþægilegt. En hver
veit? Kannski er ég búinn að missa
það,“ bætti Magnús við og hló. „Það
kemur bara í ljós í þarnæsta leik, þá
verður hún farin. Þá getum við fullreynt
hvort þetta hafi verið gríman eða ég.“

ÍR og Keflavík
eigast við í
Seljaskóla í
kvöld.
Staðan
er 1-0
fyrir ÍR
en lið-
ið sem
vinnur
þrjá leiki
kemst í úrslit.

Snæfell slapp með skrekkinn og var heppið að
leggja Fjölni, 103-101, í framlengdum
háspennuleik í Stykkishólmi í gærkvöldi.

KÖRFUBOLTAKAPPINN MAGNÚS GUNNARSSON: GETUR EKKERT MEÐ ANDLITSGRÍMUNA

Kannski er ég búinn að missa það

LEIKIR GÆRDAGSINS

Intersportdeild karla
SNÆFELL–FJÖLNIR 103–101
Stig Snæfells: Hlynur Bæringsson 28, Michael
Ames 25, Calvin Clemmons 19, Sigurður
Þorvaldsson 14, Magni Hafsteinsson 12, Pálmi
Freyr Sigurgeirsson 5.
Stig Fjölnis: Jeb Ivey 30, Nemanja Sovic 23,
William Coley 21, Pálmar Ragnarsson 9, Helgi
Þorláksson 9, Magnús Pálsson 6, Hjalti
Vilhjálmsson 6.

1. deild kvenna, körfubolti
HAUKAR–GRINDAVÍK 56–75
Stig Hauka: Ebony Shaw 24 (14 fráköst), Helena
Sverrisdóttir 18 (16 fráköst, 6 stoðs.), Pálína
Gunnlaugsdóttir 7, Kristrún Sigurjónsdóttir 4, Ösp
Jóhannsdóttir 3.
Stig Grindavíkur: Rita Williams 36 (11 fráköst),
Svandís Sigurðardóttir 14 (15 fráköst), Sólveig
Gunnlaugsdóttir 9, Ólöf Pálsdóttir 6, Erla
Þorsteinsdóttir 5 (9 fráköst), Erla Reynisdóttir 5. 

RITA STERK Rita Williams fór illa með
Haukastúlkur í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bikarmeistarar Hauka í körfuknattleik sigra ekki tvöfalt þetta árið:

Grindavík komst auðveldlega í úrslit
KÖRFUBOLTI Grindavíkurstúlkur
mættu mjög ákveðnar og ein-
beittar til leiks í Hafnarfirði í
gærkvöldi. Eftir að jafnræði
hafði verið með liðunum framan
af fyrsta leikhluta tóku gestirnir
úr Grindavík, með Ritu Williams
fremsta í flokki, öll völd á vellin-
um og unnu sanngjarnan og auð-
veldan sigur, 56-75. 

Fáir hefðu þorað að spá því að
Grindavíkurliðið ynni einvígi lið-
ana í tveimur leikjum eins og
raun bar vitni, en liðið virðist svo
sannarlega vera að smella saman
á réttum tíma. Sólveig Gunn-
laugsdóttir, fyrirliði liðsins, var
kampakát eftir leikinn í gær og
þakkaði liðsheildinni sigurinn.
„Það hefur sennilega enginn

nema við trúað að við myndum
vinna 2-0. Við lögðum upp með
það sama fyrir þennan leik og
þann fyrri, nema hvað við ætluð-
um ekki að hleypa þeim inn í leik-
inn aftur eins og gerðist síðast.
Liðið er allt að smella saman hjá
okkur núna, við spiluðum sem lið
í dag og allir hafa gaman af
þessu“, sagði Sólveig. - bb

POTTÞÉTTUR PÁLMI
Pálmi Freyr Sigurgeirsson
tryggði Snæfell sigur á
Fjölni í gær með vítaskoti í
framlengingu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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SUND. Fyrsta Íslandsmótið í sundi í
50 metra laug innanhúss var hald-
ið í nýju Laugardalslauginni um
helgina og tókst mótið með sann-
kölluðum sóma og Íslandsmetin
féllu í hrönnum. Aðstæður til
þessarar keppni hafa til þessa
ekki verið góðar og mjög háðar
veðri og vindum, en aðstandendur
keppninnar um helgina eru sam-
mála um að framtíðin í íslensku
sundi sé afar björt með tilkomu
þessa frábæra mannvirkis.

Alls voru sett ellefu Íslands-
met á móti helgarinnar. Sveit
Ægis setti met í 4x100 metra fjór-
sundi kvenna og bætti einnig Ís-
landsmetið í 4x100 metra skrið-
sundi kvenna. Karla- og kvenna-
sveitir Ægis settu báðar Íslands-
met í 4x200 metra skriðsundi á
laugardeginum.

Jakob ósáttur
Jakob Jóhann Sveinsson og

Anja Ríkey Jakobsdóttir úr sund-
félaginu Ægi hlutu verðlaun á
mótinu fyrir framúrskarandi ár-
angur einstaklinga. Jakob Jóhann
bætti eigið Íslandsmet í 100 metra
bringusundi og setti einnig met í
50 metra bringusundinu, eftir
geysilega harða keppni við Jón
Odd Sigurðsson. 

Jakob var ekki sáttur við sjálf-
an sig í mótslok, þrátt fyrir að
hafa sett 2 glæsileg met. „Ég var
nokkuð sáttur eftir fyrri sundin,
en ég er ósáttur við að hafa ekki
náð að bæta metið í 200 metra
bringusundinu. Það er kannski af
því að ég var að synda svo mörg
sund áður, en ég var allt of hægur
í 200 metrunum,“ sagði þessi
mikli keppnismaður.

Æfði eins og skepna
Í kvennaflokki var það Anja

Ríkey Jakobsdóttir sem varð hlut-
skörpust keppenda. Hún setti þrjú
Íslandsmet, eitt í 100 metra
baksundi og tvíbætti met í 50
metra baksundi, og fékk að laun-
um Guðrúnarbikarinn fyrir best-
an árangur í kvennaflokki á mót-
inu. „Ég hef stefnt á þetta mót síð-

an í ágúst í fyrra og er að toppa á
hárréttum tíma. Ég er mjög sátt
við að bæta þessi met enda bætti
ég mig nokkuð vel. Ég hef æft
eins og skepna og hef eiginlega
ekkert gert annað en að æfa upp á
síðkastið,“ sagði Anja.

baldur@frettabladid

ANJA RÍKEY Í FÍNU FORMI Sundkonan Anja Ríkey Jakobsdóttir stal senunni á
Meistaramóti Íslands í sundi um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sveitir Ægis sigursælarLEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin
LIVERPOOL–EVERTON 2–1
1–0 Steven Gerrard (27.), 2–0 Luis Garcia (32.),
2–1 Tim Cahill (82.).
BIRMINGHAM–ASTON VILLA 2–0
1–0 Emile Heskey (52.), 2–0 Julian Gray (89.).
MIDDLESBROUGH–SOUTHAMP. 1–3
0–1 Andreas Jakobsson (14.), 1–1 Jimmy Floyd
Hasselbaink (41.), 1–2 Peter Crouch (60.), 1–3
Peter Crouch (67.).

Spænska úrvalsdeildin
REAL MADRID–MALAGA 1–0
1–0 Roberto Carlos (61.).
ATHLETIC BILBAO–LEVANTE 3–1
1–0 Fernando Llorente (12.), 2–0 Fernando
Llorento (52.), 2–1 Gomez Juanma (73.), 3–1
Ismael Urzaiz (87.).
MALLORCA–SEVILLA 0–1
0–1 Cesar Julio Baptista (45.).
NUMANCIA–RACING 2–3
1–0 Iniesta Pablo Sanz (5.), 1–1 Mario Regueiro
(24.), 2–1 Francesco Tarantino (40.), 2–2 David
Aganzo (45.), 2–3 Javier Arizmendi (54.).
VALENCIA–GETAFE 3–1
1–0 Francisco Rufete (31.), 2–0 Marco Di Vaio
(36.), 3–0 Miguel Mista (63.), 3–1 Mariano
Pernia (75.).

Ítalska úrvalsdeildin
CHIEVO–BRESCIA 3–1
0-1 Victor Mareco (17.), 1–1 Lorenzo D´Anna, víti
(27.), 2–1 Sergio Pellissier (81.), 3–1 Sergio
Pellissier (87.).
INTER–FIORENTINA 3–2
1–0 Esteban Cambiasso (27.), 1–1 Giampaio
Pazzini (41.), 2–1 Juan Sebastian Veron (53.),
3–1 Ivan Cordoba (65.), 3–2 Ivan Cordoba, sjm
(87.).
LIVORNO–CAGLIARI 3–3
1-0 Christiano Lucarelli (37.), 2–0 Igor Protti
(39.), 2–1 David Suazo (42.), 2–2 David Suazo,
víti (45.), 3–2 Christiano Lucarelli (63.), 3–3
Nelson Abeijon (90.).
MESSINA–BOLOGNA 0–0

PARMA–PALERMO 3–3
0–1 Paolo Cannavaro, sjm (13.), 1–1 Dominic
Morfeo (19.), 1–2 Luca Toni, víti (34.), 1–3
Franco Brienza (47.), 2–3 Alberti Gilardino, víti
(51.), 3–3 Alberto Gilardino (90.).
SAMPDORIA–ATALANTA 1–2
0–1 Stephen Makinwa (3.), 1–1 Cristiano Doni
(30.), 1–2 Cesare Natali (67.).
UDINESE–LECCE 2–1
0–1 Alex Pinardi (31.), 1–1 David Di Michele
(42.), 2–1 David Di Michele (89.)

Þýska úrvalsdeildin
STUTTGART–FREIBURG 1–0
1–0 Markus Babbel (20.).
MAINZ–SCHALKE 2–1
1–0 Fabian Gerber (1.), 1–1 Cassio Lincoln, víti
(70.), 2–1 Michael Thurk (79.).

Þýski handboltinn
TUSEM ESSEN–TUS LUBBECKE 36–27
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði 8 mörk fyrir
Essen í leiknum.

Spænski handboltinn
VALLADOLID–CIUDAD REAL 28–32
Ólafur Stefánsson skoraði 4 mörk fyrir Ciudad.
Þar af eitt úr víti.

Íslandsmótið í fimleikum:

Kristjana
sigraði ann-
að árið í röð
FIMLEIKAR. Það var mikið um dýrð-
ir í Laugardalshöllinni um helgina
þar sem bestu fimleikamenn
landsins voru saman komnir til að
etja kappi. Það má segja að þau
Kristjana Sæunn Ólafsdóttir og
Viktor Kristmannsson úr Gerplu
hafi verið sigurvegarar helgar-
innar, en þau sigruðu í fjölþraut-
inni í karla- og kvennaflokki. 

Viktor sigraði með nokkrum
yfirburðum í karlaflokki og var
sigur hans sérstaklega sætur því
hann var að glíma við veikindi
sem helltust yfir hann tveimur
dögum fyrir keppnina og sagði
hann í samtali við Fréttablaðið í
gær að árangur hans hefði komið
sér nokkuð á óvart þegar litið
væri til heilsufars hans um
keppnishelgina. „Mér gekk svona
þokkalega á gólfinu og á bogan-
um, en svo náði ég að keyra nokk-
uð vel í hinum greinunum svo að
ég er ansi sáttur þrátt fyrir smá
hnökra. Ég var líka rúmfastur
tveimur dögum fyrir keppni og
missti röddina og átti erfitt með
að anda, svo að ég get ekki kvart-
að yfir árangrinum í fjölþraut-
inni“, sagði Viktor.

Kristjana Sæunn Ólafsdóttir
var einnig kampakát að lokinni
keppni, þar sem hún sigraði eftir
hörkukeppni við Sif Pálsdóttur úr
Gróttu, en aðeins munaði hárs-
breidd á þeim stöllum í fyrsta og
öðru sætinu. „Ég hefði getað gert
aðeins betur í gólfæfingunum, en
í heildina er ég mjög ánægð með
sigurinn, því þetta var svo jafnt
og spennandi,“ sagði Kristjana.

Á laugardeginum tryggði sveit
Stjörnunnar úr Garðabæ sér sigur
í keppni í hópfimleikum og hlaut
48,55 stig. Í öðru sæti varð sveit
Gerplu með 45,85 stig og Björk
varð í þriðja sæti með 44,95 stig

- bb

GLÆSILEG TILÞRIF Kristjana Sæunn
Ólafsdóttir fór á kostum í Laugardals-
höllinni um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FYRIRLIÐINN GÓÐUR Steven Gerrard,
fyrirliði Liverpool, fagnar hér marki sínu
gegn Everton að hætti Jose Mourinho.

Liverpool vann grannaslaginn gegn Everton:

Vörðumst eins og ljón
FÓTBOLTI Liverpool nældi í gríðar-
lega mikilvæg stig gegn Everton í
gær og á því enn möguleika á
Meistaradeildarsæti.

Sigurinn kom þó ekki áfalla-
laust því Fernando Morientes,
Dietmar Hamann og Stephen
Warnock meiddust allir í leiknum
og svo fékk Milan Baros að líta
rauða spjaldið. Þrátt fyrir þessi
áföll fagnaði Liverpool sigri.

„Þetta hefði verið auðveldara
hefði Baros nýtt færin sín betur
en því miður var hann ekki á skot-
skónum og svo fékk hann rautt.
Við vörðumst eins og ljón eftir
það og innbyrðum stigin sem
betur fer,“ sagði Steven Gerrard,
fyrirliði Liverpool, sem skoraði
fyrsta mark leiksins og var einn
besti maður vallarins í 2-1 sigri
Rauða Hersins. - hbg

Íslandsmeistaramót innanhúss í 50 metra laug haldið í fyrsta sinn hér um
helgina og þar féllu fjölmörg Íslandsmet.



FeFermingagjafirgjafir

Það er bara einn 

sem er alltaf 

ódýrastur!

Ti
lb

oð
in

 g
ild

a 
í m

ar
s 

20
05

 e
ða

 á
 m

eð
an

 b
irg

ði
r e

nd
as

t. 
Bi

rt 
m

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 m

yn
db

re
ng

l o
g 

pr
en

tv
illu

r. 

7.200,-
Vaxtalaust

129.600 staðgreitt
á mánuði í 18 mánuði*

FARTÖLVA
HP Compaq NX9020 CM360 DVD
PG720EA

OPIÐ
alla sunnudaga

Office 1 Smáralind 

sunnudaga 12-18

Office 1 Skeifunni 17 

sunnudaga 13-17

2ja ára
neytenda-

ábyrgð!

A
29.390

• Digital myndavél • Vönduð fartölvutaska 
• Tölvuorðabók • Windows XP • Vírusvörn

Verðmæti

FYLGIRFRÍTTMEÐ

Áskrift í 
2 mánuði

pakki

22.480
• Ljósmyndaprentari • Vönduð fartölvutaska 
• Tölvuorðabók • Windows XP • Vírusvörn

Verðmæti

Bpakki
FYLGIRFRÍTTMEÐ

Áskrift í 
2 mánuði

Afgreiðslutímar
           verslana!

Office 1 Smáralind 

Virka daga frá 11-19,

laugardaga 11-18,

sunnudaga 12-18

Office 1 Skeifunni 17 

Virka daga frá 10-18,

laugardaga frá 11-16,

sunnudaga 13-17

Office 1 Akureyri 

Office 1 Egilsstöðum

Virka daga frá 10-18,

laugardaga frá 11-16

Íslensk 
or›abók
2002

Verð 11.980,-
Verð áður 19.980,-

9.000,-
VERÐLÆKKUN!

40%
AFSLÁTTUR!

Vísindabókin

Verð 2.990,-
Verð áður 4.990,-

Auðlegð
íslenskrar
tungu
Askja

Ísland í aldanna rás
1900-2000

Verð 9.995,-
Verð áður 12.980,-

23%
AFSLÁTTUR!

Verð 7.960,-
Verð áður 19.960,-

12.000,-
VERÐLÆKKUN!

Söguatlas 

Verð 5.990,-
Verð áður 14.990,-

9.000,-
VERÐLÆKKUN!

Íslandssaga a-ö
Askja

Verð 3.900,-
Verð áður 16.900,-

13.000,-
VERÐLÆKKUN!

60 GB har›ur diskur

St‡rikerfi: Microsoft 
Windows XP Professional

N‡jasta Celeron línan me› 
áttfalt stærra skyndiminni 
en á›ur og aukin afköst

2 x USB 2.0, 2 x PCMCIA, 
hljó›tengi inn og út, VGA-
tengi fyrir auka tölvuskjá Lithium-ion rafhla›a.

Allt a› 3,5 klst. ending

60 GB60 GB
Örgjörvi: Intel® Celeron®
M 360 1,4 GHz og
1MB cache minni

256 MB vinnsluminni
Drif: DVD+/-RW
-(dvd skrifari)

Intel Extreme Graphics 2 
Þrívíddarskjákort fyrir 
leikina. Allt a› 64 MB

10/100 Netkort
og 56KB mótald

Skjár: 15` XGA,
upplausn 1024 x 768

256256  MBMB

Þrá›laust netkort 54MB

3D3D

40 GB har›ur diskur

St‡rikerfi: Microsoft 
Windows XP Professional

N‡jasta Celeron línan me› 
áttfalt stærra skyndiminni 
en á›ur og aukin afköst

2 x USB 2.0, 2 x PCMCIA, 
hljó›tengi inn og út, VGA-
tengi fyrir auka tölvuskjá Lithium-ion rafhla›a.

Allt a› 3,5 klst. ending

4040 GB GB
Örgjörvi: Intel® Celeron® 
M 360 1,4 GHz
og 1MB cache minni

256 MB vinnsluminni
DVD/CD-RW
(combo drif)

Intel Extreme Graphics 2 
Þrívíddarskjákort fyrir 
leikina. Allt a› 64 MB

10/100 Netkort
og 56KB mótald

Skjár: 15` XGA,
upplausn 1024 x 768

256256  MBMB

Þrá›laust netkort 54MB

3D3D

Veldu þér
  aukapakka

hann fylgir frítt með!

FARTÖLVA
HP Compaq NX9020 CM360 DVD
PG720EA

2ja ára
neytenda-

ábyrgð!

6.650,-
Vaxtalaust

119.700 staðgreitt
á mánuði í 18 mánuði*

* Miðað við 18 jafnar vaxtalausar greiðslur 
á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% 
stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina 
og greiðist með jöfnum greiðslum yfir 
samningstímann.
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FORMÚLA 1 Fernando Alonso, öku-
maður hjá Renault-liðinu í For-
múlu 1 kappakstrinum, fór með
sigur af hólmi í annarri keppni
tímabilsins sem fram fór í
Malasíu í gærmorgun. Jarno
Trulli hjá Toyota var í öðru sæti
og Nick Heidfeld hjá Williams
hampaði þriðja sætinu. 

Renault hefur því unnið tvö
fyrstu mótin á keppnistímabilinu
en Giancarlo Fisichella vann
fyrsta mót ársins. Byrjunin lofar
því góðu fyrir Renault og var
Alonso hæstánægður eftir
kappaksturinn.

„Það er frábær tilfinning að ná
sigri hér. Þetta var mjög erfið
keppni líkamlega og brautin mjög
krefjandi. Ég tel okkur eiga góða

möguleika á að berjast um titil-
inn,“ sagði Alonso, sem leiddi
keppnina frá fyrstu mínútu til
hinnar síðustu.

Michael Schumacher, ökumað-
ur Ferrari, hafnaði í 7. sæti að
þessu sinni en hann féll úr keppni
á mótinu í Ástralíu fyrir hálfum
mánuði.

„Sjöunda sætið er ekki til þess
að fagna því en ég tel mig þó hafa
gert eins vel í stöðunni og mögu-
legt var,“ sagði Schumacher, sem
vann sig upp úr þrettánda sæti. „Í
næstu keppni munum við notast
við nýja bílinn og það er alltaf sér-
stök upplifun. Ég hlakka til að
spreyta mig á nýja bílnum,“ bætti
Schumacher við. 

smari@frettabladid.is

Verða sárin eftir
Heysel grædd?
Þær verða eflaust tilfinningaþrungnar
viðureignir Juventus og Liverpool í átta
liðum úrslitum Meistaradeildarinnar.
Þetta er í fyrsta sinn sem liðin mætast í
Evrópukeppni í 20 ár, síðan þau mætt-
ust í dapurlegasta knattspyrnuleik sög-
unnar á Heysel-leikvangnum í Brussel
1985. Þar létu 39 aðdáendur Juventus

lífið er hópur
stuðnings-
manna Liver-
pool réðst yfir
vegg er að-
skildi stuðn-
ingsmennina.
Félögin tóku
upp hálfopin-
bert „stjórn-
málasamband“

ef svo mætti kalla eftir slysið og léku
vináttuleik nokkrum árum síðar til að
leggja áherslu á vinsamleg samskipti og
nauðsyn þess að græða sárin. Þó þykir
mörgum aðstandendum þeirra sem lét-
ust og almennum knattspyrnuáhuga-
mönnum á Ítalíu að hvorki Liverpool né
Juventus hafi axlað nægilega ábyrgð á
því sem gerðist og ljóst er að viðureign-
irnar nú munu ýfa upp sárin en jafn-
framt veita tækifæri til að græða þau ef
vel er á málum haldið.

Taylor-skýrslan 

Dauði stuðningsmannanna 39 á Heysel
markaði því miður ekki endalok bullu-
háttar og óláta tengdra fótbolta. Slysið á
Hillsborough fjórum árum síðar gerði
það ekki heldur en þó var það kannski
dropinn sem fyllti mælinn hjá Englend-
ingum ásamt slysinu í Bradford. Á ní-
unda áratugnum jukust ólæti mjög á
enskum völlum og ástandið versnaði sí-
fellt án þess að til nægilegra aðgerða
væri gripið. Lögregluyfirvöld og knatt-
spyrnuyfirvöld sváfu á verðinum og illa
ígrundaðar aðgerðir þeirra gerðu
ástandið ennþá verra, girðingar á leik-
völlum sem halda áttu aðdáendum frá
því að ráðast inn á vellina reyndust
dauðagildra eins og sannaðist á Hills-
borough. Í kjölfar slysaöldunnar á ní-
unda áratugnum var samin hin fræga
Taylor-skýrsla sem setti nýja staðla um
aðbúnað og öryggisatriði á leikvöllum.
Hún var gífurlega umdeild enda að-
gerðirnar kostnaðarsamar og ef ekki
hefði komið til hin mikla innspýting fjár
vegna aukinna sjónvarpstekna í byrjun
tíunda áratugarins hefðu mörg ensk fé-
lög orðið gjaldþrota.

Ófyrirgefanleg fagnaðarlæti

Ástandið á Englandi er allt annað nú en
það var 1985 og ólæti á knattspyrnu-
völlum þarlendis heyra sögunni til.
Kaldhæðni örlaganna er sú að ólæti
voru nær óþekkt á Ítalíu 1985 en eru
nú orðin allt of algeng, einkanlega í
neðri deildunum. Enda eru margir
ítalskir áhugamenn miklu svekktari út í
Juventus og ítölsk yfirvöld en Liverpool
og Englendinga. Leikmönnum Juventus
verður seint fyrirgefið að hafa fagnað
Evrópumeistaratitlinum í leikslok og
ummæli þeirra um að sigur í
Intercontinental-bikarnum síðar um árið
hefði hjálpað til að gleyma Heysel virk-
uðu sem olía á eldinn. Einnig þykja
knattspyrnuyfirvöld hafa staðið sig slæ-
lega að bregðast við auknum vanda-
málum á völlunum.Tilhneigingin syðra
er að líta á þetta sem „enska vandamál-
ið“ og sjá ekki bjálkann í eigin auga
fyrir flísinni í auga náungans.
Fæstir hafa trú á að ólæti brjótist út í
kringum leiki Juve og Liverpool þótt
bloggsíður stuðningsmanna Juve séu
reyndar fullar af yfirlýsingum um „stund
hefndarinnar“ og öðrum bjánaskap.
Vonandi er að þessir leikir verði til þess
að vekja ítölsk yfirvöld til umhugsunar
um ástandið heima fyrir og minna Eng-
lendinga á að þeir eiga ennþá langt í
land þegar út fyrir landsteinana er kom-
ið, eins og skammarleg hegðun enskra
stuðningsmanna á
tveimur síðustu
Evrópumótum

landsliða ber
vitni um.

EINAR LOGI 
VIGNISSON

Sigurganga Renault-liðsins hélt áfram um helgina:

Alonso leiddi frá fyrstu mínútu

SIGURREIFUR Spánverjinn Fernando Alonso fagnaði sigri sínum í Malasíu vel og
innilega. Sigur hans var mjög sannfærandi.
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Ungir menn sem
ánetjast hugbreyt-
andi efnum eiga það
til að hlaða upp
skuldum á töluvert
meiri hraða en Jói á
bolnum. Er það ekki
þeirra viljaverk þar

sem fyrrnefnd iðja
getur verið frekar

dýr í rekstri.
Margir af þessum mönnum eiga

erfitt uppdráttar þegar espiduftin
eru lögð á hilluna og vill bág fjár-
hagsstaða oft verða yfirþyrmandi. 

Það var fyrir fáeinum árum síð-
an sem ungur maður, oft kenndur
við rapptónlist, ákvað að snúa blað-
inu við og hætta allri óreglu.
Skuldir hans voru eitthvað í kring-

um fjórar milljónir en var hann
harðákveðinn í að þær yrðu unnar
upp í rólegheitum. Róm var ekki
byggð á einum degi, sagði hann.

Hann réði sig í vinnu við að
keyra út grænmeti fyrir ónefnda
heildsölu. Hann horfði bjartsýnn
fram á við, nú yrði tekið á því. En
þar sem einn 10 þúsund kall hérna
og 5 þúsund kall þar er ekki nema
dropi í hafið þegar milljónir eru
annars vegar fór gamli óheiðar-
leikinn fljótlega að láta á sér
kræla. „Hvernig get ég farið að
því að flýta þessu ferli?“ hugsaði
hann með sér.

Hann ákvað að nýta sér gamla
söluhæfileika götunnar. „Ég sel
kúnnanum bara grænmetið beint
án þess að gefa það upp og hirði

seðilinn,“ ákvað guttinn. 
Á stuttum tíma varð hann uppá-

hald allra viðskiptavinanna. Háar
fjárhæðir streymdu beint í vasann
hjá kappanum og vinnuveitandinn
skildi ekkert í hvernig á því stóð að
kúnnarnir voru löngu hættir að
panta frá fyrirtækinu. Bílstjórinn
ungi var búinn að hagræða hlutun-
um þannig að menn sömdu bara
beint við hann, framhjá fyrirtæk-
inu.

Þegar upp var staðið átti hann
stappfulla vasa af seðlum, lét sig
hverfa frá fyrirtækinu og í stað
þess að borga vafasömum lánar-
drottnum sínum sneri hann til
baka í óreglulífið, helmingi
skuldugri en áður, sem var nátt-
úrulega allt grænmetinu að kenna.

STUÐ MILLI STRÍÐA
SMÁRI JÓSEPSSON SEGIR FRÁ RAPPSTJÖRNU SEM KOMST Í FJÁRHAGSKRÖGGUR

Seldi grænmeti svart
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REKSTRARVÖRULISTINN
VÉLAR OG TÆKI

Sími 520 6666  www.rv.is  Réttarháls 2
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30
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GNOÐARVOGI 44

Rækjur
Hörpuskel

Humar
Villtur reyktur lax

Stórlúða
Smálúða

Skötuselur
Villtur grafinn lax Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Sjáðu þetta hyski! Þarna standa
þeir á strigaskónum sínum og
spila frá sér þær fáu krónur

sem þeir eiga!

Halló! Þú ert búinn að
mála herbergið
þitt kolsvart!

Lúkkar
þetta ekki

flott?

Þetta er það klikk-
aðasta sem ég hef
nokkurn tíma séð!

Fyrir utan það að
það hverfur allt í
þessu svartholi.

Já, ég er enn að
leita að skónum

mínum.
Þetta er of

mikið!
Þetta er
geggjað!

Kannski græða þeir 
eitthvað af og til en þeir
standa samt allaf uppi í

tapi!

Ólíkt þér
sem dælir

peningunum
út í get-
raunum?

Getraunir eru
list! Fyrr eða
síðar kemur
að því að ég
mun tippa

mitt meist-
araverk!

Ekki segja samt
upp vinnunni

þinni, meistari!

Engin 
virðing!

Júbb!
Þetta er
nýtt met.

Úff! Okkar lið
sparkaði í boltann!

Og hann rúllar í átt
að marki andstæð-

inganna!!

Hann er beint fyrir
framan markið og það
er enginn varnarmaður

sjáanlegur!!!

Og samt tekst okk-
ur ekki að skora!

Við ætluðum
að sparka í
hann en það
var padda

fyrir okkur.



Þú færð BTnet í verslunum BT á höfuðborgarsvæðinu eða í síma 588-1234 og við sendum forstilltan BTnet búnað heim til þín. Nánar á www.btnet.is

Alltaf bestu pakkarnir! Allt innifaliðog engin aukagjöld!
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V16 extra
• • 4 Mb/s hraði
• • 2 GB erlent niðurhal
• • 3 Póstföng
• • 50 MB Heimasíðusvæði
• • 1,99 kr. MB umfram erlent niðurhal   

   Afnot af þráðlausum beinir án endurgjalds   
   999 kr. inneign á tónlist.is   

Allt þetta á aðeins 

3.890 kr. 
                 á mánuði allt innifalið!*

2GB niðurhal

• •  Taktu fleiri bita 
    á betra verði!



HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Sýnd kl. 10  B.i. 14

Ó.Ö.H. DV
S.V. Mbl

Hann trúir ekki
að vinur hennar
sé til þar til fólk
byrjar að deyja!

Missið ekki af 
þessum magnaða 
spennutrylli með 
Robert De Niro 
sem fær hárin 
til að rísa!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 2, 4 og 6 m/ísl. tali

Sýnd kl. 1, 2, 3, 4, 6 og 8 m/ísl. tali
Sýnd kl. 2, 4, 6, 8 og 10 m/ensku tali

Sýnd kl. 8 og 10.20  B.i. 16
Sýnd í Lúxus kl. 3, 5.40, 8 og 10.20

ATH: Nýja Star Wars EP III 

sýnishornið frumsýnt á undan 

myndinni!

J.H.H. kvikmyndir.com

 S.V. MBL 

2 vikur á toppnum í USA 

& Íslandi. Yfir 18.000 gestir!

S.V. MBL 

SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 5.30 og 10.15 B.i. 14

400 kr. 
í bíó!*

*Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 3.20 og 8 B.i. 14 Sýnd kl. 10 Síðustu sýningar

Ó.Ö.H. DV    S.V. Mbl

Hlaut 
Óskarsverðlaun 
fyrir besta 
handrit

S.V. MBL 

Þ.Þ. FBL

Sýnd kl. 3, 5.30, 8,30 og 10.50

2 vikur á toppnum í USA 

& Íslandi. Yfir 18.000 gestir!

Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8.30 og 10.50 
B.i. 16

ATH: Nýja Star Wars EP III 

sýnishornið frumsýnt á undan 

myndinni!

Hann trúir ekki
að vinur hennar
sé til þar til fólk
byrjar að deyja!

Missið ekki af 
þessum magnaða 
spennutrylli með 
Robert De Niro 
sem fær hárin 
til að rísa!

S.V. MBL 

Sýnd kl. 4, 6 og 8 m/ísl. tali

STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 

e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

Lau 9/4 kl 20,  Su 10/4 kl 20                 

Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA 

leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Fi 7/4 kl 20, Fö 8/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20,

Su 17/4 kl 20, Fi 21/4 kl 20, Fö 22/4 kl 20,

Lau 30/4 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

Fö 1/4 kl 20

AUSA eftir Lee Hall

Í samstarfi við LA. 

Su 3/4 kl 20

- Ath: Miðaverð kr. 1.500

AMERICAN DIPLOMACY

eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við 

Hið lifandi leikhús.

Fi 31/3 kl 20, Fö 1/4 kl 20

Síðustu sýningar

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Mi 23/3 kl 20, Fi 24/3 kl 20, 

Fö 1/4 kl 20 - UPPSELT, 

Lau 2/4 kl 20 UPPSELT, 

Fi 14/4 kl 20, Fö 15/4 kl 20  - UPPSELT

SVIK
eftir Harold Pinter

Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Lau 2/4 kl 20, Lau 9/4 kl 20

Síðustu sýningar

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

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

mögnuð fjölskyldusýning!



DEKK • FÓLKSBÍLADEKK • JEPPADEKK • FÓLKSBÍLADEKK •JEPPADEKK • FÓLKS

LEIÐANDI Í LÆGRA DEKKJAVERÐI

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!

...einfaldlega betri!

Leikkonan Julie
Andrews endurnýjaði
kynni sín við barn-
fóstruna Mary Popp-
ins þegar hún kom á
leiksýningu á sam-
nefndu verki í West
End í Lundúnum. Það
var Játvarður prins
sem stóð fyrir uppá-
komunni en allur ágóði
af sýningunni rann til
g ó ð g e r ð a r s a m t a k a
sem Andrews er
verndari fyrir og með-
al gesta voru Elizabeth
Hurley og Elle
McPherson.

Var þetta í fyrsta
skipti sem Andrews sá
uppfærslu á leikritinu
og aðra en sjálfa sig í
hlutverki barnfóstrunn-
ar síkátu sem færði
henni Óskarsverðlaun
fyrir fjörutíu árum.

Andrews gekk í sal-
inn undir miklu lófa-
klappi með laginu
Supercalifragilistic-
expialidocius sem varð
ódauðlegt í flutningi
hennar. Sagði hún leik-
sýninguna hafa vakið
með sér ógrynni af

skemmtilegum minningum. ■

Rapparinn 50 Cent svarar leikar-
anum Samuel L. Jackson fullum
hálsi eftir að Jackson lét hafa
eftir sér að hann vildi ekki leika á
móti rapparanum í kvikmyndinni
Get Rich or Die Tryin’ þar sem 50
Cent væri óreyndur leikari.
Myndin, sem leikstjórinn Jim
Sheridan hefur verið orðaður við,
á að vera að hluta til byggð á ævi
rapparans og fetar hann þar með í
fótspor lærimeistara síns
Eminem sem gerði kvikmyndina 8
Mile. Á hún að segja frá glæpa-
manni sem snýr baki við afbrot-
um og reynir fyrir sér sem tónlist-
armaður.

Íslandsvinurinn, sem er þekkt-
ur fyrir að hafa munninn fyrir
neðan nefið, sagði Jackson vera
einfaldlega hræddan um að hann
myndi stela senunni. „Jackson
veit að hann væri bara aukaleik-
ari, áhorfendur kæmu til þess að
sjá mig en ekki hann.“ Auk þess
segist rapparinn ekki sjá Jackson
fyrir sér í öðru hlutverki en afa
síns. ■

Justin Hawkins, aðalsöngspíra
The Darkness, hefur viðurkennt
að erfiðlega gangi að semja lög
fyrir nýjustu plötu sveitarinnar.
Hann biður þó aðdáendur sveit-
arinnar að vera þolinmóða en
segist ekki geta lofað nýrri af-
urð fyrr en í september. „Við
erum ekki búnir að semja nema
tvö lög,î segir söngvarinn en síð-
asta plata sveitarinnar seldist í
bílförmum í fyrra. 

Hawkins situr þó ekki með
hendur í skauti, því hann hefur
setið fyrir vaxmynd og verður
aðdráttaraflið að henni aukið
enn frekar með gagnvirkum
hætti. Gestum og gangandi
verður boðið að herma eftir gít-
arleik Hawkins í myndböndum
hljómsveitarinnar. Hawkins
mun síðan gefa þátttakendum
einkunn fyrir framistöðuna, allt
frá „totally airhead“ til „air guit-
ar good“. ■

Endurnýjun góðra kynna

JULIE ANDREWS Sá í fyrsta
skipti leiksýningu byggða á
Mary Poppins en Andrews
gerði samnefndu hlutverki skil
fyrir fjörutíu árum.

50 Cent svarar fyrir sig

RAPPARINN 50 CENT Á ÍSLANDI Ís-
landsvinurinn 50 Cent hefur nú sent leik-
aranum Samuel L. Jackson tóninn eftir að
sá síðarnefndi vildi ekki leika í kvikmynd

með honum.

Darkness-plata í september

JUSTIN HAWKINS, SÖNGVARI THE
DARKNESS Segir það ganga illa að berja
saman nýja plötu og þeir séu einungis
búnir að semja tvö lög.



Rollan hefur verið fyrirmynd Ís-
lendinga gengum aldir þegar kem-
ur að því að elta forystusauðinn.
Við sem fyrrum sauðaþjófar erum
einkar opin fyrir tilmælum fjöl-
miðla að fylgja eftir í blindni. Nú
er dagsskipun á fimmtudögum að
horfa á Aðþrengdar eiginkonur til
að vera með á nótunum því loksins,
loksins er byrjað að sýna þessa
ofurvinsælu svörtu kómedíu í ríkis-
kassanum. Því safnast nú hjörðin
að tímaþjófnum til að glápa á
amerískar húsmæður í tilvistar-
kreppu.
Konur eru alls staðar eins, mundi
einhver segja, og víst mýmargt til í
því, sé litið til vestræns samfélags.
Klárt að þessi gifta útgáfa Beðmála
í borginni er í ýktari kantinum, en
víst kannast maður við allar týp-

urnar úr sínu nánasta umhverfi.
Alls staðar finnast vonsviknar,
óhamingjusamar, vergjarnar, upp-
burðarlitlar, illgjarnar, truflaðar og
lífsleiðar konur. Heil sería um það
efni er varla besta auglýsingin
fyrir hjónabandið eða kvenþjóðina
almennt. Að vísu hef ég bara séð
einn þátt, en fannst hann bera þess
merki að karlmaður með takmark-
aðan, þótt hýran skilning, á konum
skrifi handritið. Konur einar vita
að kvenveran á ýmis leyndarmál
sem karlar geta aldrei skilið né vit-
að um, og að því gefnu er ég ávallt
hissa á fjármagnsaustri í gerð af-
þreyingarefnis sem fjallar um dag-
legar krísur kvenna úr höfði karla.
Veit að án y-litnings mundi ég ekki
treysta mér til að tefla fram trú-
verðugum karlmanni í skáldskap

sem í aðaldráttum byggði á tilveru
karldýrsins.
En hugmyndin að þáttunum er
sniðug. Hver önnur en dauð mann-
eskja af himnum ofan gæti ljóstrað
upp útsmognum klækjum dauð-
leiðra húsmæðra og safaríkum
leyndarmálum hins fullkomna út-
hverfafólks? Gæti orðið forvitni-
lega opinská reið. Trúlega fyrir
bæði kynin.

21. mars 2005 MÁNUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ
ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR HORFÐI Á VERGJARNAR EIGINKONUR LEGGJA Á RÁÐIN

Karlmenn um konur

15.45 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Brandur lögga (20:26)
18.10 Bubbi byggir 18.20 Brummi (31:40) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Coupling 4 13.55 The
Sketch Show 14.20 Spy Kids 2: The Island of
Lost Dreams 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.20

Taka tvö. Að þessu sinni spjallar Ásgrímur Sverr-
isson við kvikmyndaleikstjórann Óskar Jónas-
son.

▼

Fræðsla

20.30

Eldsnöggt með Jóa Fel. Í kvöld töfrar Jói fram
konfekt og leyfir feðgunum á Skólabrú að
smakka.

▼

Lífsstíll

21.00

Survivor Palau. Nú er spurning hvernig ættbálk-
unum gengur að spreyta sig á þrautum í kvöld.

▼

Raunveru-
leiki

7.00 Will & Grace (e) 8.00 Sunnudagsþáttur-
inn (e) 9.00 Þak yfir höfuðið – fasteignasjón-
varp (e) 

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir

20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel IV Bakara-
meistarinn Jói Fel heldur uppteknum
hætti og kitlar bragðlauka sjónvarps-
áhorfenda.

21.05 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.

21.35 The Block 2 (18:26) Í ástralska mynda-
flokknum The Block fá fjögur heppin
pör tækifæri til að innrétta íbúð eftir
eigin höfði. Þátttakendurnir flytja inn í
auðar íbúðir og verða að láta hendur
standa fram úr ermum. 

22.20 The Guardian (6:22) (Vinur litla manns-
ins 3)

23.05 60 Minutes II 23.50 History Is Made at
Night (Bönnuð börnum) 1.25 Las Vegas 2
(11:22) (e) 2.10 Cuba (Bönnuð börnum)
4.10 Fréttir og Ísland í dag 5.30 Ísland í bítið
(e) 7.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.05 Spaugstofan 23.30 Ensku mörkin 0.25
Kastljósið 0.45 Dagskrárlok

18.30 Vinkonur (9:26) (The Sleepover Club) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Átta einfaldar reglur (30:52) (8 Simple

Rules for Dating My Teenage Daught-
er)

20.20 Taka tvö – Óskar Jónasson (10:10) Í
þessari tíu þátta röð spjallar Ásgrímur
Sverrisson við íslenska kvikmyndaleik-
stjóra um myndir þeirra. Brugðið er
upp völdum atriðum og rætt um hug-
myndirnar sem að baki verkunum lig-
gja. Gestur að þessu sinni er Óskar
Jónasson. Um dagskrárgerð sér Jón
Egill Bergþórsson. Textað á síðu 888 í
Textavarpi.

21.15 Lögreglustjórinn (The District III).
22.00 Tíufréttir
22.20 Eldlínan (12:13) (Line of Fire) Atriði í

þáttunum eru ekki við hæfi barna. 

9.10 Óstöðvandi tónlist 16.50 Cheers – 1.
þáttaröð (11/22) 17.30 Þrumuskot – ensku
mörkin 18.20 Sunnudagsþátturinn (e) 

23.30 CSI: New York (e) 0.15 Jack & Bobby
(e) 1.00 Þrumuskot – ensku mörkin (e) 2.00
Þak yfir höfuðið (e) 2.10 Cheers – 1. þáttaröð
(11/22) (e) 2.35 Óstöðvandi tónlist 

19.15 Þak yfir höfuðið – fasteignasjónvarp
Skoðað verður íbúðarhúsnæði; bæði
nýbyggingar og eldra húsnæði en ein-
nig atvinnuhúsnæði, sumarbústaðir
og fleira og boðið upp á ráðleggingar
varðandi fasteignaviðskipti, fjármálin
og fleira. Umsjón hefur Hlynur Sig-
urðsson.

19.30 Malcolm In the Middle (e) 
20.00 One Tree Hill Lucas á rómantískt kvöld

með Önnu. Andy kemur Karen á óvart
með því að bjóða henni í mat. Keith
eldar fyrir Jules á fyrsta stefnumótinu
þeirra.

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. Konu
er nauðgað og hún barin til óbóta. En
hún lifir af og ber kennsl á árás-
armanninn.

22.40 Jay Leno 

6.00 Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams 8.00
The Powerpuff Girls 10.00 Molly 12.00 Prince
William 14.00 Spy Kids 2: The Island of Lost
Dreams 16.00 The Powerpuff Girls 18.00 Molly
20.00 Prince William 22.00 Tart (B. börnum)
0.00 The Musketeer (B. börnum) 2.00 Twelve
Monkeys (Strangl. b. börnum) 4.05 Tart (B.
börnum)

OMEGA

8.00 Sherwood C. 8.30 Um trúna 9.00 Maríu-
systur 9.30 Ewald F. 10.00 Joyce M. 10.30 700
klúbburinn 11.00 Robert S. 12.00 Samveru-
stund (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. 19.30 Í leit að vegi Drottins 20.00
Vatnaskil 21.00 Um trúna 21.30 Joyce M.
22.00 Í leit að vegi Drottins 22.30 Joyce M.

AKSJÓN

7.15 Korter 21.00 Bravó e. 21.00 Níubíó. Hed-
wig and the Angry Inch 23.15 Korter 

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS 
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
13.00 Cross-country Skiing: World Cup Falun Sweden
14.00 Ski Jumping: World Cup Planica 15.30 Curling: World
Championships (women) Scotland 17.30 Biathlon: World
Championship Khanty-Mansiysk Russia 18.30 Figure
Skating: World Championship Moscow Russia 20.30 Cur-
ling: World Championships (women) Scotland 22.00 Boxing
23.00 News: Eurosportnews Report 23.15 Sumo: Hatsu
Basho Japan 0.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 EastEnders Omnibus 14.00 Teletubbies 14.25
Tweenies 14.45 Fimbles 15.05 Bill and Ben 15.15 The
Story Makers 15.35 Serious Jungle 16.00 Animals – The
Inside Story 17.00 Keeping up Appearances 17.30 Yes
Minister 18.00 A Place in France 18.30 Location,
Location, Location 19.00 Born and Bred 19.50 How to
Get a New Life 20.50 Safe as Houses 21.50 Top Gear
Xtra 22.50 The Dinosaur That Fooled the World 23.40 A
Little Later 0.00 What the Industrial Revolution Did for Us

ANIMAL PLANET 
12.00 Profiles of Nature 13.00 Animals A-Z 15.00
O’Shea’s Big Adventure 16.00 Mad Mike and Mark 17.00
Horsetails 17.30 Keepers 18.00 Lyndal’s Lifeline 19.00
Animals A-Z 21.00 Killer Bees – Taming the Swarm 22.00
Pet Powers 23.00 Gelada Baboons 23.30 Up with the
Gibbons 0.00 Profiles of Nature 1.00 Animals A-Z

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 In Search of a Lost Princess 13.00 World’s Best
Demolitions 14.00 Protecting the President 15.00 Fireball
Forward 17.00 Shadow of the Red Giants 18.00 Titanic’s
Ghosts 19.00 Air Crash Investigation 20.00 Ultimate Sur-
vivor – The Mystery of Us 22.00 Air Crash Investigation
23.00 The Lost Film of Dian Fossey 0.00 Protecting the
President 1.00 Frontlines of Construction

DISCOVERY 
12.05 Scrapheap Challenge 13.00 Birth of a Sports Car
14.00 Dangerman 15.00 Collision Course 16.00 The
Truth About Moon Landings 17.00 Building the Ultimate
17.30 Massive Machines 18.00 Bull Shark 19.00 Americ-
an Chopper 20.00 The Mistress 23.00 American Casino
0.00 Face of Evil Reinhard Heydrich 1.00 Poisonous
Women

MTV
12.30 Pimp My Ride Weekend Music Mix 15.00 TRL
16.00 Dismissed 16.30 Punk’d 17.00 So ‘90s 18.00
World Chart Express 19.00 Dance Floor Chart 20.00
MTV Making the Movie 20.30 Wild Boyz 21.00 Top 10 at
Ten 22.00 MTV Live 23.00 Just See MTV

VH1
12.00 Missy Elliot Rise & Rise Of 13.00 Missy Elliot Fabu-
lous Life Of 13.30 P Diddy Fabulous Life Of 14.00 Run
DMC Ultimate Album 15.00 VH1 Presents the 80s 16.00
40 Hip Hop Classics 20.00 VH1 Hip Hop Honours 22.00
MTV at the Movies 22.30 VH1 Rocks

CLUB
12.15 The Stylists 12.45 Anything I Can Do 13.10
Hollywood One on One 13.35 Spectacular Spas 14.05
The Race 14.55 Weddings 15.20 Fantasy Open House
15.45 Matchmaker 16.15 Cheaters 17.00 Yoga Zone

17.25 The Method 17.50 The Stylists 18.20 Anything I
Can Do 18.45 The Race 19.40 The Roseanne Show
20.25 Matchmaker 20.50 Hollywood One on One 21.15
What Men Want 21.40 Cheaters 22.25 City Hospital

E! ENTERTAINMENT
12.00 The E! True Hollywood Story 21.00 Jackie Collins
Presents 22.00 The E! True Hollywood Story 1.00 Jackie
Collins Presents 2.00 E! Entertainment Specials

CARTOON NETWORK
12.05 The Grim Adventures of Billy & Mandy 12.30 Loo-
ney Tunes 12.55 Tom and Jerry 13.20 The Cramp Twins
13.45 Johnny Bravo 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 The
Powerpuff Girls 15.00 Codename: Kids Next Door 15.25
Dexter’s Laboratory 15.50 Samurai Jack 16.15 Megas
XLR 16.40 The Grim Adventures of Billy & Mandy 17.05
Courage the Cowardly Dog 17.30 Scooby-Doo 17.55
Tom and Jerry 18.20 Looney Tunes 18.45 Ed, Edd n
Eddy

JETIX
12.05 Braceface 12.30 Lizzie Mcguire 12.55 Totally Spies
13.20 Digimon I 13.45 Inspector Gadget 14.10 Iznogoud
14.35 Life With Louie 15.00 Three Friends and Jerry II
15.15 Jacob Two Two 15.40 Ubos 16.05 Goosebumps

MGM
13.00 Return from the Ashes 14.45 For Better or for Wor-
se 16.20 Witness for the Prosecution 18.00 Inside Out
19.25 The World of Henry Orient 21.10 Island of the Lost
22.40 Posse 0.30 Get Crazy 2.00 Scenes From the Gold-
mine 3.45 Convicts

TCM
20.00 Where Eagles Dare 22.30 The Liquidator 0.10

ERLENDAR STÖÐVAR
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20.30

Boltinn með Guðna Bergs. Guðni og Heimir
Karlsson fara yfir stöðu mála í Evrópuboltanum.

▼

Íþróttir

23.15 Boltinn með Guðna Bergs 

18.30 US PGA Bay Hill Invitational Útsending
frá Bay Hill Invitational sem er liður í
bandarísku mótaröðinni í golfi. Leikið
var í Orlando í Flórída en síðasti
keppnisdagurinn var í beinni á Sýn í
gær.

20.30 Boltinn með Guðna Bergs Spænski,
enski og ítalski boltinn frá ýmsum
hliðum. Umsjónarmenn eru Guðni
Bergsson og Heimir Karlsson.

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapp-
arnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.

22.30 David Letterman Það er bara einn
David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

17.45 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00
Game TV (e) 19.30 Stripperella (e) 20.00
Amish In the City 21.00 Kenny vs. Spenny
22.03 Jing Jang 22.40 The Man Show 

29

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 18.25 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Útvarp
Samfés 21.00 Konsert með Kris Kristofferson
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

12.00 Fréttir frá Fréttastofu. 12.15 Hádegis-
útvarpið. Fréttatengt efni, umsjón Sigurjón
M. Egilsson og fl. 13.00 Hrafnaþing, umsjón
Ingvi Hrafn Jónsson 14.03 Mannlegi þáttur-

inn með Ásdísi Olsen. 15.03 Allt og sumt
með Hallgrími Thorsteinsson og Helgu Völu
Helgadóttur. 17.59 Á kassanum. Illugi Jökuls-
son.

7.03 Góðan dag með Róbert Marshall.
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Rósu
Bjarkar Brynjólfsdóttur. 

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. 

Eva María Jónsdóttir heldur áfram að grafa upp
gömul mál úr Íslandssögunni og í kvöld heimsækir
hún Pétur Pétursson, ljósmyndari og fyrrverandi at-
vinnumann í fótbolta.
Pétur spiliaði fótbolta bæði í Hollandi og á Spáni og
þekktist hvarvetna af gullna liðaða hárinu. Pétur var
að sjálfsögðu í landsliði Íslands og er einn besti fót-
boltamaður okkar Íslendinga fyrr og síðar.
Nú rekur hann ljósmyndastofu á Seltjarnarnesi en er
enn mikið viðloðandi fótboltann, sem er hans
ástríða.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Stöð 2 kl. 21.05EINU SINNI VAR

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Gullna liðaða hárið

Svar:Buddy úr kvikmyndinni Elf frá
árinu 2003.

„We elves try to stick to the four main food groups:
candy, candy canes, candy corns and syrup.“

»

Lust for Life 2.10 Mark of the Vampire 3.10 Brotherly
Love

HALLMARK
12.15 Broken Promises: Taking Emily Back 13.45 Shatt-
ered City 15.15 The Yearling 17.00 Broken Vows 18.45
Just Cause 19.30 Picking Up And Dropping Off 21.00
Word Of Honor 22.30 On The Beach

BBC FOOD
12.00 Food Source 12.30 Tamasin’s Weekends 13.00
Jancis Robinson’s Wine Course 13.30 The Thirsty Tra-
veller 14.00 The Italian Kitchen 14.30 Rocco’s Dolce Vita
15.00 Neven Cooks 16.00 Who’ll Do the Pudding? 16.30
Ready Steady Cook 17.00 Kitchen Invaders 18.00
Ainsley’s Meals in Minutes 18.30 Gondola On the Murray
19.30 Ready Steady Cook 20.00 Soul Food 20.30
Masterchef 21.00 Can’t Cook Won’t Cook 21.30 Neven
Cooks 22.30 Ready Steady Cook

DR1
12.20 Arbejdsliv – I chefens stol 12.50 Boom Boom 13.50
HåndboldS¢ndag I 15.15 HåndboldS¢ndag II 17.00 Sig-
urds Bj¢rnetime 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret
18.00 Fint skal det være 18.30 Sådan ligger landet 19.00
Unge Andersen 20.00 TV Avisen 20.15 S¢ndag 20.45
S¢ndagssporten med SAS liga 21.10 D¢dens Detektiver
21.35 Sorte skæbner 22.50 Magtens billeder – Hvorfor
har mænd magten? 23.50 Musikprogrammet

SV1
13.55 Bandy: SM-Final 2005 16.00 Människans vägar
16.30 Skolakuten 17.00 BoliBompa 17.01 Harleys hitte-
gods 17.15 Tv-huset 18.30 Rapport 19.00 Sixties 19.30
Sportspegeln 20.15 Stopptid 20.20 Agenda 21.15 Tre
drömmar och en baby 21.45 Vetenskap – Den gränslösa
hjärnan 22.15 Rapport 22.20 Design 365 22.25 The Desk
22.55 Orka! Orka! 23.40 Sändningar från SVT24

Ljósmyndastofa Péturs er á
Austurströnd 8. 

▼

Pétur Pétursson.
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Segjast
sjálfar
fórnar-
lömb

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

Dyraverðir Kaffibarsins
á slysadeild eftir árás
plötusnúðastelpna

Bandaríkjamaðurinn Paul Lydon
vinnur sem gagnagrunnsforritari
við góðan orðstír á verkfræðistof-
unni Afli, en við enn betri róm sem
tónlistarmaður. Hann kom frá
heimaborginni Boston til Íslands í
ævintýraferð fyrir sextán árum og
hefur ekki snúið aftur heim. Á Ís-
landsárunum hefur Paul gefið út
þrjár hljómplötur, þá síðustu, Vit-
laust hús, fyrir tveimur árum. 

„Mér finnst bara skemmtilegt
að heyra þetta,“ segir Paul þegar
honum eru færð tíðindin að sjálf-
ur rokkkóngur Íslands, Bubbi
Morthens, hafi fengið Vitlaust hús
lánaða hjá Mugison og hálfpartinn
sitji sem fastast á henni vegna
hrifningar.

„Ég reyni að gera vel það sem
skiptir mig persónulega miklu
máli og það vonandi skilar sér í
eyru áheyrenda. Mér þykir bara
verulega vænt um að heyra að
fólk hafi yndi af tónlistinni, því til
þess er leikurinn gerður.“

Tónlistarmennirnir Mugison

og Ragnar Kjartansson hafa sjálf-
ir lýst yfir að þeir haldi ekki vatni
yfir tónlist Pauls, en þessir lista-
menn munu allir skemmta gestum
Ísafjarðar á hátíðinni Aldrei fór
ég suður um páskana.

„Nei, Íslendingar eru ekkert
lengi að taka við sér, en ég auðvit-

að gaf út plötuna sjálfur, samdi,
söng og tók upp heima á fartölv-
una, og svo hafa strákarnir í 12
Tónum hjálpað mér að dreifa
disknum. Án þeirra væri upplagið
sennilega enn heima á stofugólfi,“
segir Paul, sem aldrei hefur áður
farið til Ísafjarðar. ■

Bubbi situr á Vitlausu húsi

PAUL LYDON Er að strá töfrum tónlistar sinnar yfir íslenska rokkara sem vart halda vatni,
þótt platan sé komin til ára sinna.

Það muna margir eftir Englend-
ingnum Robert Eddison þegar
hann gekk um götur Reykjavíkur
sköllóttur í appelsínugulum
munkakufli. Robert hafði ætlað að
heimsækja íslenskan pennavin en
heimsóknin dróst á langinn þegar
samfélag íslenskra búddista fór
þess á leit við Robert að gerast trú-
arlegur leiðbeinandi þess. Þetta
var árið 1995 en þá hófu strákarn-
ir í Poppoli Pictures að mynda ævi-
spor Roberts, sem síðan hafa farið
í óvæntar áttir, allt fram á lokatök-
ur í Taílandi nú í mars.

„Við fórum til Bangkok þar
sem Robert er nú í klaustri en
ferðuðumst líka til klausturs í
Norður-Taílandi þar sem hann var

á árum áður og að afskekktum
helli þar sem Robert dvaldi aleinn
við hugleiðslu í heilt ár,“ segir
Ragnar Santos, framleiðandi
heimildarmyndarinnar Fare Lon-
ely as Rhinoceros, um trúarlegt
ferðalag Roberts, sem í millitíð-
inni gerðist kvæntur maður og
lifði „eðlilegu“ lífi á Íslandi. 

„Munkar lifa á því að betla mat
og flestir borða aðeins eina máltíð
á dag. Við gerðum eins og lifðum á
hrísgrjónum, rottukjöti, kjúklingi
og froskum. Maður vonaði að það
væru ekki hænsn sem hundarnir
höfðu veitt því munkar mega alls
ekki drepa dýr, en náttúran hefur
sinn gang og þeir hirða frá hund-
unum. Í klaustrinu voru engin

rúm svo við sváfum á hörðu gólfi
með eðlum og skordýrum. Ég var
heppinn að hafa eðlu í mínu her-
bergi sem sá svolítið um flugurn-
ar,“ segir Ragnar hlæjandi, alsæll
með ferðina. Segist undurskjótt
hafa dottið inn í lífsstíl munkanna.

„Maður vaknaði fimm á
morgnana en þá hefst bænahald
og klukkan sex fara munkarnir að
betla. Robert er sáttur. Þetta er
eina lífið sem hann þekkir utan
þeirra þriggja ára sem hann lifði
sem venjulegur maður á Íslandi.
Eftir fimm mánaða hjónaband
stundaði hann um tíma djamm og
kvennafar, en það líferni var
honum ekki að skapi og hann var
þeim degi fegnastur þegar hann

gat helgað sig munkalífinu aftur.“
Ragnar reiknar með að myndin

um Robert verði tilbúin með
haustinu. Í áratug hafa þeir
Poppoli-menn fylgst með lífi Ro-
berts.

„Robert er flottur karakter og
sagan er falleg. Lífsstíll hans er
öfundsverður á margan hátt.
Maður fékk menningarsjokk að
koma aftur í vestrænt þjóðfélag
þótt dvölin með munkunum væri
ekki lengri en þetta. Munkar eru
ekki vanir áreiti og streitu en við
vestrænir menn erum góðir í því
að búa til stress og vandamál. Mér
fannst þetta æðislegt líf,“ segir
Ragnar að lokum.

thordis@frettabladid.is

ALDREI EINMANA Robert Eddison lifir miklu einlífi sem munkur en er aldrei einmana. Vísað er til nashyrninga í titli myndarinnar, en nashyrningar ferðast einir, öfugt við fíla sem
ferðast í hjörðum. Að ofan er Robert meðal munka í Taílandi.

RAGNAR SANTOS: MYNDAÐI DAGA ÍSLANDSVINAR OG MUNKS Í TAÍLANDI

Öfundsverður lífsstíll

Te er allra meina bót. Það er fátt betra en að sötra á
ljúffengu jurtatei, svörtu, grænu eða hvítu. Ótal rann-

sóknir sýna að tedrykkja er gífurlega holl fyrir líkama og
sál og á víst að koma í veg fyrir ótrúlegustu hluti eins
og krabbamein, hjartaáföll og alzheimer. Auk þess er te

yndislega gott og ljúft og notalegt í maga. 

Mokkajakkar eru í hæsta móti móðins og fínir fyrir
kuldalegt veðurfar á klakanum. Strákar eru eiginlega

svalari en stelpur í mokkajökkum þó svo að sumar stelpur
geti púllað lúkkið. Jakkinn þarf helst að vera ansi þröngur
og fallegur í sniðinu. Liturinn skiptir litlu sem engu máli en
þó eru jarðlitirnir fallegastir.

Gæludýr eru eitt það besta sem fólk getur feng-
ið sér og enginn ætti að fara á mis við það að

annast eitt lítið kríli. Gæludýr lífga þvílíkt upp á til-
veruna hjá eigandanum að fýldasta fólk hressist við.
Það er meira að segja hægt að hafa örlitla
skemmtun út úr fiskum. Svo eru dýr svo ótrú-
lega fyndin og skemmtileg. 

Gosdrykkir er óhollir og ógeðslegir og aðeins góðir í gíf-
urlegu hófi. Helst ætti maður bara að sleppa þessu

rugli og fá sér te í staðinn. Þetta klessist bara á tennurnar,
býr til holur í tönnunum og ógeðslega skán. 

Skíðagallar. Eflaust eiga einhverjir eftir
að skella sér á skíði um páskana. En er

þá málið að skella sér í skíðagallann? Er
það? Neeeei....skíðagallar eru ekkert svakalega
flottir. Það er eitthvað hræðilega hallærislegt við skíðagalla og
þeir minna helst á tísku níunda áratugarins. Skíðabuxur eða
snjóbuxur og smart úlpa við er málið. 

Sterk ilmvatns- eða rakspírastybba er einstaklega óaðl-
aðandi og leiðigjörn. Oft fer fólki í kringum ilmvatns-

spreðarann að gruna að hann sé að reyna að yfirgnæfa
einhverja aðra ólukkulykt og ekki eru það nú góð skilaboð.
Ilmvatnsnotkun er best í hófi til þess að kæfa ekki sam-
ferðarfólkið. Það sem fæstir vita líka er að margir eru með
ofnæmi fyrir ilmvatni.

INNI ÚTI

... fær hljómsveitin Jakobínarína
fyrir að koma, sjá og sigra á
Músíktilraunum.
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Lárétt: 1 herklæði, 6 hátíð, 7 hæð,
8 ármynni, 9 fæði, 10 til viðbótar,
12 hreyfing uppávið, 14 mann, 15 fersk,
16 tvíhljóði, 17 stefna, 18 ró.
Lóðrétt: 1 drykk, 2 blóm, 3 hita,
4 hestinn, 5 flýtir, 9 for, 11 skítur, 13 sýn-
ishorn, 14 sær, 17 hreyfing.

Lausn

Lárétt: 1brynja,6jól,7ás,8ós,9ali,
10auk,12ris,14hal,15ný,16au,
17inn,18frið.
Lóðrétt: 1bjór, 2rós,3yl,4jálkinn,
5asi,9aur, 11saur, 13sýni,14haf,
17ið.
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Trunta og Giggi
gera það gott!

Mæðgurnar Trunta og Giggi ...
eru í augnablikinu á meðal

stigahæstu keppenda í risastórum
hlutabréfaleik sem danska dag-
blaðið Berlingske Tidende stendur
fyrir. Trunta, sem er 35 ára, og
Giggi, sem er 13 ára, eru simpans-
ar í dýragarðinum í Kaupmanna-
höfn og nota tómatsósubletti á
gólfinu til að ákveða hvaða bréf
skuli keypt og seld á meðan aðrir
þátttakendur, sem eru yfir 40 þús-
und, reyna að hámarka hagnað
sinn með einhverjum dýpri pæl-
ingum.“

ÞESSI FRÉTT sem birtist á vis-
ir.is á laugardaginn bendir óneit-
anlega til þess að annaðhvort séu
verðbréfaviðskipti risarúlletta,
fjárhættuspil handa spilasjúkling-
um, eða þá að loksins sé uppfund-
in atvinnugrein til viðbótar við
stjórnmál sem er svo lýðræðisleg
að greindarskortur sé ekki til
trafala.

ÞAÐ ER LÍF OG FJÖR við
spilaborðin á Íslandi um þessar
mundir og margt brallað. Fyrir-
tæki skipta um eigendur oftar en
almúginn skiptir um nærföt. Í
augnablikinu græða allir á tá og
fingri. Meira að segja græðir
blásaklaust fólk óviljandi á því að
kaupa sér íbúðarhúsnæði sem
hækkar um margar milljónir á
ári. Að vísu er sá gróði sýnd veiði
en ekki gefin, því að sá sem selur
húsnæðið sitt þarf að líkindum á
öðru húsnæði að halda – sem
hefur auðvitað hækkað að sama
skapi – allt þar til maður fer í
fyrirfram greidda gröfina og
getur tekið með sér gróðann. 

SIMPANSASAMFÉLAGIÐ í
veröldinni virðist þó merkilega
ótruflað af fréttunum um ævin-
týralegan gróða þeirra Truntu og
Giggiar, enda hefur gullkálfadans
hingað til ekki notið verulegra
vinsælda hjá öðrum dýrategund-
um en mannfólkinu. Þetta kann þó
að eiga eftir að breytast þegar tíð-
indin um velgengni þeirra Truntu
og Giggiar fara að spyrjast út og
fleiri framtakssamar dýrategund-
ir fara að taka þátt í hlutabréfa-
viðskiptum. Samkvæmt þessu er
því alls ekki óhugsandi að til
dæmis Síminn lendi í eigu krókó-
díla og Ísland allt með tímanum í
eigu hákarla. ■

BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR


