
Vi› upptökur á tónlist 
A Little Trip to Heaven
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

SKÚRIR SUNNAN OG VESTAN Þurrt
að kalla á Norður- og Austurlandi en fremur
skýjað. Hlýtt í veðri með hita á bilinu 12-19
stig, hlýjast norðaustanlands.
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8. ágúst 2005 - 211. tölublað – 5. árgangur

Lítil batamerki á leik KR
Það voru lítil batamerki á leik KR gegn
Íslandsmeisturum FH í Landsbanka-
deildinni í gær en leikurinn var sá
fyrsti hjá Sigursteini Gíslasyni sem
þjálfari KR. FH sigraði örugglega, 2–0. 

ÍÞRÓTTIR 22

Hættir að leika eftir sex ár
Leikarinn Mark Wahlberg
ætlar að hætta að leika
þegar hann verður fer-
tugur, en sex ár eru í
það. Ástæðan er sú að
hann vill einbeita sér
að uppeldi
tveggja ára
dóttur
sinnar,
Ella Rae.

FÓLK 27

Sérleyfi til manndrápa
Um helgina voru sextíu ár liðin frá
aðgerð sem löngum hefur verið réttlætt
með sérleyfi til manndrápa: loftárás

Bandaríkjamanna á
Hiroshima sem varð um

240 þúsund manns að
bana. Engum dettur
í hug að Harry S.
Truman hafi verið
skrímsli á borð við
Maó eða Stalín.

SKOÐUN 16

Á ver›launagar›
í Gar›abæ

ANNA RÓS JÓHANNESDÓTTIR

Í MIÐJU BLAÐSINS

● fasteignir ● hús Músíkalskasti maður sem Baltasar hefur hitt
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Gámar fuku í sjóinn
Björgunarsveitarmenn á höfu›borgarsvæ›inu og Su›urnesjum sinntu tugum
hjálparbei›na í gær. Margt lauslegt tókst á loft en skemmdir voru ekki miklar.
Vindur mældist 43 metrar á sekúndu í sterkustu hvi›unum.
VEÐUR Þakplötur losnuðu af húsum
og vinnupallar tókust á loft þegar
strekkingsvindar léku um höfuð-
borgarsvæðið og Suðurnesin í
gærmorgun. Garðhúsgögn, grill,
trampólín og skjólveggir fuku úr
görðum og tjaldvagnar færðust úr
stað á bílastæðum. Þá losnuðu
tveir bátar frá bryggju í Fossvogi
og rak á fjörur á Álftanesi.

Að líkindum voru þó markverð-
ustu áhrif hvassviðrisins þau að
tveir gámar fuku af hafnarbakk-
anum í Kópavogi og út í sjó. Rak
þá upp á Löngusker í Skerjafirði.

„Fólk er ekki undir þetta búið á
þessum árstíma,“ segir Jón Gunn-
arsson, framkvæmdastjóri Slysa-
varnarfélagsins Landsbjargar.
Fjörutíu björgunarsveitarmenn

tóku þátt í aðgerðum gærdagsins
sem hófust um átta leytið á Suður-
nesjum og um ellefu á höfuðborg-
arsvæðinu.

„Menn eru með lausa hluti á
byggingasvæðum sem ekki er
búið að fergja og því takast þeir á
loft þó að vindurinn sé kannski
ekki mjög mikill,“ segir varðstjóri
hjá lögreglunni í Reykjavík en á
hans borð höfðu borist örfáar til-
kynningar um fjúkandi hluti. 

Fréttir af veðrinu fóru misjafn-
lega í menn og eru dæmi um að
fólk hafi ekki hætt sér út úr húsi.
„Það hringdi hingað ung kona því
hún náði ekki sambandi við al-
mannavarnir. Hún vildi fá upplýs-
ingar um hvort henni væri óhætt
að fara úr Grafarvoginum suður í

Kópavog,“ segir varðstjórinn.
Hvassviðrið þurfti ekki að

koma nokkrum manni á óvart, því
hafði verið spáð og veðurfrétta-
menn raunar hvöttu fólk til að
huga að lausum munum.

Óli Þór Árnason, veðurfræð-
ingur á Veðurstofu Íslands, segir
vind í sterkustu hviðunum í gær
hafa mælst 43 metrar á sekúndu.
Var það um hádegisbil undir
Hafnarfjalli. Vindur hafi hins veg-
ar verið að jafnaði um 20 metrar á
sekúndu.

Óli vill ekki ganga svo langt að
kalla lægðina fyrstu haustlægðina
en neitar því ekki að á henni sé
haustbragur. „Ætli síðsumarslægð
sé ekki nærri lagi,“ segir hann.

bjorn@frettabladid.is

GÁMUR DREGINN TIL HAFNAR Tveir gámar fuku af hafnarbakkanum í Kópavogi og út í sjó. Gámana rak upp á Löngusker þangað sem
björgunarskip Björgunarfélags Hafnarfjarðar sótti þá. Hjálparsveit skáta í Kópavogi aðstoðaði við að koma gámunum til hafnar. Sjá síðu 6

HOUSTON, AP Áætlað er að geimferj-
an Discovery lendi við Canaveral-
höfða í Flórída í dag. Áhöfnin lauk
undirbúningi sínum fyrir ferðina
til jarðar í gærmorgun og æfði
lendinguna ítrekað í tölvuhermi. 

Veðurspáin lofar góðu fyrir
lendinguna og hefur ferðin tekist
nokkuð vel að mati bæði vísinda-
manna hjá NASA og áhafnar ferj-
unnar. Mönnum er þó enn í fersku
minni Columbia-slysið sem varð
þegar geimferjan Columbia var í
aðflugi fyrir hálfu þriðja ári. Hún
tættist í sundur og tugum tonna af
braki rigndi yfir Texas og Louisi-
ana. Áhöfn Discovery og íbúar al-
þjóðlegu geimstöðvarinnar áttu
saman stund áður en Discovery
lagði af stað heim á leið til að minn-
ast þeirra sem létust í Columbia-
slysinu.

Undanfarna daga hefur
Discovery legið við alþjóðlegu
geimstöðina þangað sem hún bar
tækjabúnað, vistir og mannskap.
Farið var í þrjár geimgöngur og
gerðar prófanir á því hvernig bera
skal sig að ef laga þarf hitahlífar

ferjunnar úti í geimi.
Þessi ferð Discovery gengur

undir nafninu „Return Flight“, eða
„flogið aftur“ og vísar nafnið til
þess að ekki hefur verið flogið á
geimferju síðan Columbia-slysið
varð. - oá

Kirkjubæjarklaustur:

Sex björgu›ust
úr eldsvo›a
LÖGREGLUMÁL Sex björguðust
þegar eldur kom upp í veiðihúsi
við Geirlandsá á fjórða tímanum
í fyrrinótt. Var mildi að lög-
reglumenn voru í grenndinni og
voru þeir fljótir á vettvang en
fólkið vaknaði við reykskynjara
og flýtti sér út klæðalítið.

Húsið er mikið skemmt en þó
ekki ónýtt að mati lögreglu en
það er í eigu Stangaveiðifélags
Keflavíkur. 

Eldsupptökin eru talin hafa
verið frá kolagrilli við annan
gafl þess en slökkvistarf gekk
greiðlega eftir að slökkvilið
kom á staðinn.

- aöe

Reykhólar:

Piltur lést í 
vélhjólaslysi
LÖGREGLUMÁL Ungur piltur á vél-
hjóli lést samstundis í fyrrinótt
eftir að hjól hans lenti í árekstri
við bifreið skammt frá Reykhól-
um á Vestfjörðum.

Rannsókn slyssins stóð yfir í
gærdag en ekki lá ljóst fyrir
hverjar orsakir þess voru þegar
Fréttablaðið fór í prentun. Var
óskað aðstoðar þyrlu Landhelg-
isgæslunnar en læknir hafði úr-
skurðað piltinn látinn áður en
hún kom á vettvang. Ökumaður
bifreiðarinnar var fluttur á
sjúkrahús en reyndist ekki hafa
slasast alvarlega.

Þetta er fimmtánda bana-
slysið í umferðinni á þessu ári.

- aöe

FIMMTÁNDA BANASLYSIÐ Á ÁRINU Ungur
maður lét lífið eftir árekstur vélhjóls hans
og bíls sem kom úr gagnstæðri átt.

Erfiðri geimför bandarísku geimferjunnar er að ljúka:

Discovery kemur til jar›ar í dag

GEIMFERJAN DISCOVERY Lendingin var æfð ítrekað í tölvuhermi í gær og veðurspáin lofar góðu.
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LONDON, AP Bretar fengu aðvörun
frá yfirvöldum í Sádi-Arabíu áður
en hryðjuverkaárásirnar 7. júlí
voru gerðar. Sádi-Arabar höfðu þá
látið rekja símtöl hátsettra al-
Kaída liða og komust að því að
mörg símtöl höfðu verið hringd til
Bretlands. Þetta kemur fram í
breska dagblaðinu The Observer. 

Nú stendur yfir rannsókn á
símtölum frá Kareem al-Majati,
sem talinn er vera einn höfuð-
paura al-Kaída í Sádi-Arabíu, þar
sem kannað er hvort hann hringdi
sjálfur beint í höfuðpaur árás-
armannanna í Lundúnum. Einn
starfsmaður öryggislögreglu

Sádi-Arabíu tjáði The Observer að
símtölin frá al-Majati hefðu gefið
til kynna að al-Kaída væri að ráð-
leggja árásir í Bretlandi mörgum
vikum fyrir 7. júlí. Stjórnvöld í
Sádi-Arabíu bjuggu þó ekki yfir
neinum nákvæmum upplýsingum
um stund og stað árásanna né
heldur með hvaða hætti þær yrðu.

Þessar fregnir eru líklegar til
þess að kastljós rannsakenda
beinist nú frá Pakistan og í aukn-
um mæli að Sádi-Arabíu, sem
einmitt er föðurland Osama Bin-
Laden, leiðtoga hryðjuverkasam-
takanna al-Kaída.

- oá

Ný skýrsla Alþjóðasamtaka evrópskra flugfélaga:

Icelandair óstundvísasta flugfélagi›
FLUG Icelandair er óstundvísasta
flugfélag innan Evrópu að því er
fram kemur í nýrri skýrslu Alþjóða-
samtaka evrópskra flugfélaga. Þar
var borin saman stundvísi 27 flugfé-
laga og var Icelandair í því neðsta.

„Þetta kom til af fáum löngum
töfum vegna bilana og veldur því að
við súrrum niður þennan lista,“ seg-
ir Guðjón Arngrímsson upplýsinga-
fulltrúi Icelandair. Meðal
annars hafi sólarhringstöf
vegna bilunar í flugi til San
Fransisco leitt til þess að
nokkra daga tók að vinna
töfina upp í leiðakerfi flug-
félagsins og það telji drjúgt
í svona tölfræði. 

„Við höfum staðið okkur
ljómandi vel gegnumsneitt í
þessum samanburði sem gerður er
til að félögin viti hvar þau
standa,“segir Guðjón en skýrslan er
unnin á grundvelli talna sem flugfé-
lögin sjálf senda inn. Icelandair

hefur verið aðili að Alþjóðasam-
bandi flugfélaga og Evrópusam-
bandi flugfélaga í mörg ár og sjá
þau um að birta ýmsa tölfræði í
hverjum mánuði.

Guðjón telur ólíklegt að þessar
niðurstöður hafi nokkur áhrif á
ímynd eða starfsemi fyrirtækisins
enda veki þær enga athygli nema á
Íslandi. - sgi

Voru tólf tímum frá
flví a› kafna í kafbát
Áhöfn rússneska smákafbátsins AS-28 var bjarga› í gær. Kafbáturinn lá á 190
metra d‡pi í flrjá daga. Skipstjóri kafbátsins sag›i sér lí›a ágætlega flegar
hann var kominn í land. Pútín hefur ekkert tjá› sig um slysi›.

RÚSSLAND, AP Björgun rússneska
smákafbátsins AS-28 tókst
giftusamlega í gær og bjargað-
ist öll sjö manna áhöfnin. Hann
var dreginn að landi til borgar-
innar Petropavlosk á Kamtja-
skaskaga snemma í gærmorgun.

Kafbáturinn festist í netum
og neðansjávarloftneti sem not-
að er til að fylgjast með skipa-
umferð um svæðið á fimmtu-
daginn og því voru sjómennirnir
sjö fastir á hafsbotni í heila þrjá
daga. Aðstæðurnar í kafbátnum
voru heldur hráslagalegar og
hitastigið ekki nema rétt um
fimm gráður. Sjómönnunum var
sagt að klæðast hitagöllum og
liggja og reyna að anda eins létt
og þeir gátu sem þeir og gerðu
meðan þeir biðu á milli vonar og
ótta meðan björgunarmenn
reyndu allt hvað þeir gátu til að
bjarga þeim í kappi við tímann
enda er talið að súrefnisbirgðir
kafbátsins hefðu ekki dugað
nema rétt um hálfan sólarhring
í viðbót.

Vyatsjeslav Milasjevskí, 25
ára gamall skipstjóri kafbátsins,
stóð lengi stoltur við landgang-
inn og heilsaði að hermannasið
eftir að kafbáturinn hafði verið
dreginn í land. Mátti þó greina
bros á annars fölu andliti hans.
Þegar blaðamenn spurðu hann
svo hvernig honum liði var svar-
ið stutt og laggott: „ágætlega“.

Eftir mikla fagnaðarfundi við
fjölskyldur sínar var áhöfnin
flutt á spítala þar sem ástand
þeirra var kannað. Eiginkona
skipstjórans sagðist bæði hafa
grátið og dansað af gleði þegar

fréttist af giftusamlegu björg-
uninni.

Breskur Super-Scorpio kaf-
bátur, sem er fjarstýrður, var
notaður til þess að skera á loft-
netið og netadræsurnar sem
héldu AS-28 pikkföstum á
strandstað. Sergei Ivanov, varn-
armálaráðherra Rússlands,
þakkaði í kjölfar björgunarinn-

ar breskum og bandarískum
björgunarmönnum fyrir veitta
aðstoð. Hann sagði þá hafa
gengið hratt og örugglega til
verks og sýnt mikla fag-
mennsku. Athygli og gagnrýni
hefur vakið að Vladimír Pútín,
forseti Rússlands, hefur nær
ekkert tjáð sig um málið.

oddur@frettabladid.is

DANMÖRK
LÍK Í ÓÐINSVÉÁ Lík óþekkts
manns fannst á reki í ánni sem
rennur gegnum miðja Óðinsvé á
sunnudag. Lögreglan í Óðinsvé-
um rannsakar málið sem grun-
samlegt dauðsfall en ekki er ljóst
hvort um morð, sjálfsmorð eða
slys er að ræða. 

ELDUR Í GRUNNSKÓLA Nemend-
ur grunnskólans í Taastrup í Dan-
mörku fá ekki lengra sumarfrí en
vanalega þrátt fyrir að skólinn
hafi nær brunnið til kaldra kola í
gær. Á tímabili var eldurinn það
mikill að erfiðlega gekk að ná
stjórn á honum og logaði eldurinn
glatt í þrjá tíma. Skólasetning
verður stundvíslega 15. ágúst.

Árekstur á Þingvöllum:

firír fluttir 
á sjúkrahús
LÖGREGLUMÁL Þrír voru fluttir á
sjúkrahús á Selfossi eftir harðan
árekstur fólksbíls og vörubíls á
Þingvöllum um miðjan dag í gær.
Meiðsl þeirra eru þó ekki lífs-
hættuleg.

Orsakir slyssins eru ókunnar
en áreksturinn var harður og
skemmdist fólksbíllinn mikið.
Ökumann vörubílsins sakaði ekki
og vildi hann enga aðhlynningu
eftir áreksturinn. Vörubíllinn er
lítið skemmdur. - aöe

NOREGUR

ÁHÖFN UNDIR ÁHRIFUM Allri
áhöfn ferju sem gengur milli
Molde og Sekken í Noregi hefur
verið sagt upp störfum. Áhafnar-
meðlimirnir þrír mældust allir
með of hátt alkóhólmagn í blóð-
inu þegar lögreglan mældi þá í
gær en þeir höfðu þá þegar farið
eina ferð milli eyjanna þann dag-
inn.

FLEIRI SJÁLFSMORÐ EN TALIÐ
VAR Tvöfalt fleiri Norðmenn
fremja sjálfsmorð meðan á sál-
rænni meðferð stendur en kemur
fram í skýrslum sjúkrahúsa segir
tímaritið Aftenposten. Talið er að
milli 30 og 40 manns hafi framið
sjálfsmorð fyrsta hálfa árið eftir
innlögn á geðdeild eða meðan á
meðferð stóð.

SPURNING DAGSINS
Gunnar, flurfi› fli› ekki a›
finna ykkur eitthva› anna›
a› gera?

Það er nú það sem ég óttast minnst í
mínu starfi að hafa lítið að gera.

Unnið er að þróun bóluefnis gegn flensu. Gunn-
ar Ingi Gunnarsson er heimilislæknir í Árbænum. 

Hryðjuverkamaður handtekinn:

Fannst í 
Sambíu
LONDON Haroon Rashid Aswat,
sem grunaður er um aðild að
hryðjuverkunum í Lundúnum fyr-
ir mánuði var handtekinn við
komuna til Englands í gær. Hann
fannst í Afríkuríkinu Sambíu en
hans hefur verið leitað víða um
heim undanfarnar vikur.

Breskir rannsóknarlögreglu-
menn segja að Aswat sé grunaður
um að hafa þjálfað sjálfsmorðs-
sprengjumennina sem sprengdu
sjálfa sig í loft upp og auk þess átt
þátt í að skipuleggja árásirnar.
Aswat er fæddur í Bretlandi og er
breskur ríkisborgari. ■

Líkamsárásin í Keflavík:

Enginn lengur
í var›haldi
LÖGREGLUMÁL Mennirnir sex sem
lögreglan í Keflavík handtók að-
faranótt laugardagsins vegna lík-
amsárásar fyrir utan skemmti-
staðinn Traffic hafa allir verið
látnir lausir en formlegri rann-
sókn er þó ekki lokið.

Sexmenningarnir lentu í átök-
um við hóp varnarliðsmanna með
þeim afleiðingum að slegið var til
eins þeirra með brotinni bjór-
flösku. Hlaut sá nokkur skurðsár.
Fimm Íslendingar og einn erlend-
ur ríkisborgari voru handteknir í
kjölfarið. Þeir eru nú allir lausir
úr varðhaldi. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR

TEKINN Á 176 KM HRAÐA Lög-
reglan á Selfossi stöðvaði mann á
Þorlákshafnarvegi á 176 kíló-
metra hraða í gær. Hann var
sviptur ökuréttindum á staðnum
enda hámarkshraði á veginum 90
kílómetrar.

HRAÐAKSTURINN SMITANDI
Átján aðrir ökumenn í sama um-
dæmi voru einnig stöðvaðir
vegna hraðaksturs. Einnig var
för eins ölvaðs ökumanns stöðvuð
áður en hann komst af stað.

ENGIN ÁHRIF Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, telur niðurstöð-
ur skýrslunnar engin áhrif hafa á ímynd eða starfsemi fyrirtækisins.

STRÆTISVAGNINN SEM SPRAKK VIÐ
TAVISTOCK SQUARE Kastljós rannsakenda
beinist nú frá Pakistan til Sádi-Arabíu í
kjölfar frétta frá yfirvöldum þar.

Hryðjuverkaárásirnar á Lundúnir líklega skipulagðar í Sádi-Arabíu :

Sádar a›vöru›u Breta

VYATSJESLAV MILASJEVSKÍ Skipstjóri kafbátsins heilsaði stoltur að hermannasið við kom-
una til Petropavlosk.

LÖGREGLUFRÉTTIR
BÍLSLYS Í GRÍMSNESI Vörubíll og
fólksbíll skullu saman á veginum
við Brú í Grímsnesi um klukkan
tvö í gær. Ökumaður vörubílsins
var einn í bílnum og slapp með
skrámur en fjórar konur voru í
fólksbílnum og voru þær fluttar á
spítala til aðhlynningar. Þá var
einn færður til yfirheyrslu eftir
húsleit á Selfossi í gær en hjá
honum fundust tíu töflur sem eru
taldar vera E-töflur. Manninum
var sleppt að lokinni yfirheyrslu
og er málið í rannsókn.
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8. ágúst - 7. nóvember 2005

TÍMABUNDIN
LOKUN
LAUGAVEGAR

Laugavegi, frá Snorrabraut a› Barónsstíg verður lokað vegna endurnýjunar
8. ágúst – 7. nóvember 2005.

Hjálei›ir ver›a um: Bergþórugötu, Grettisgötu, Hverfisgötu og Barónsstíg.

Beðist er velvirðingar á óþægindum sem lokunin kann að valda. Tekið er við ábendingum um það sem betur má fara
við framkvæmdina í síma 411 8000. Nánari uppl‡singar á www.rvk.is/fs

Barónsstígur

Snorrabraut
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Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund
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Allt tiltækt slökkvilið sent að Hafnarstræti á Akureyri:

Sprenging í íbú›arhúsi
SPRENGING „Ég varð nú lítið var við
sprenginguna sjálfa en það gaus
upp heilmikill reykur,“ sagði Björn
H. Sveinsson, íbúi á Hafnarstræti á
Akureyri. Allt tiltækt slökkvilið var
kallað þangað um miðjan dag í gær
eftir að sprenging varð í húsi við
götuna og fylltist það af reyk á ör-
skömmum tíma.

Enginn var eldurinn þegar
slökkvilið kom á vettvang en íbúar
hússins voru þá komnir út heilu og
höldnu. Í ljós kom að neisti hafði
hlaupið í púðurbirgðir sem eigandi
hússins geymdi í kjallara þar sem
hann var við vinnu sína. Greiðlega
gekk að reykræsta húsið en litlar
skýringar fengust á því púðri sem

geymt var í kjallaranum. Taldi
slökkvilið líklegast að um byssupúð-
ur hefði verið að ræða en magn þess
var ekki mikið.

Björn segir mildi að ekki gaus
upp eldur vegna þessa enda byggð
þétt á þessu svæði og mikill elds-
matur í grenndinni. „Það er annað
hús þétt upp við þetta og eldur
áreiðanlega komist í það líka ef
hann hefði kviknað á annað borð. En
slökkviliðið var fljótt að afgreiða
þetta.“ - aöe

Ekki forgangsverkefni
a› lækka tekjuskatt

STJÓRNMÁL „Við viljum að allt
skattkerfið sé tekið til endur-
skoðunar með það fyrir augum
að færa byrðarnar af herðum
þeirra sem hafa litlar eða með-
altekjur og yfir á hina sem hafa
úr nógu að spila,“ segir Ög-
mundur Jónasson, þingflokks-
formaður Vinstri hreyfingarinn-
ar – græns framboðs. 
Ögmundur telur nauðsynlegt að
skattur á arð og fjármagnstekj-
ur sé hækkaður til jafns við
tekjuskatt enda hafi margir
tekjur af fjármagni. „Ríkis-
stjórnin gengur hins vegar í
gagnstæða átt og þetta er hluti
af stórum pakka sem er íviln-
andi fyrir hátekjufólkið í land-
inu.“

Magnús Þór Hafsteinsson,
varaformaður Frjálslynda
flokksins, er ánægður með

fyrirhugaða skattalækkun þótt
honum mislíki margt annað hjá
stjórnarflokkunum.

„Þetta er mjög jákvætt og
það hlýtur að koma sem flestum
til góða að tekjuskatturinn sé
lækkaður,“ segir Magnús Þór.
Hann tekur undir með Ögmundi
um nauðsyn þess að fjár-
magnstekjuskatturinn verði
hækkaður en hann nemur tíu
prósentum.

„Það mætti lækka tekjuskatt-
inn ennþá meira ef fjár-
magnstekjuskatturinn yrði
hækkaður. Ég hef hins vegar
fengið nóg af launamisréttinu í
landinu. Það eru að verða til
tvær þjóðir, annars vegar þessir
ofsalegu ríku og svo við hin,
þessir venjulegu þrælar sem
erum skattpíndir,“ segir Magnús
Þór.

Ágúst Ólafur Ágústsson,
varaformaður Samfylkingar-
innar segir svigrúm vera til
skattalækkana. „Ég fagna því
að til standi að lækka virðis-
aukaskatt á mat enda hefur
Samfylkingin barist lengi fyrir
því,“ segir Ágúst Ólafur. „Það
er augljóst að það er svigrúm til
skattalækkana þó það sé
kannski ekki í jafn miklum
mæli og ríkisstjórnarflokkarnir
telja því við viljum halda uppi
öflugu velferðar- og mennta-
kerfi.“

Ágúst Ólafur segir ekki for-
gangsatriði að lækka tekju-
skatt. Hann segir matarskattinn
beri að lækka um helming enda
komi það flestum til góða.
Breytingar á tekjuskattinum
megi svo skoða í framhaldinu.

bjorn@frettabladid.is

Bandaríkjamenn loka sendiráði:

Óttast 
hry›juverk
SÁDÍ-ARABÍA, AP Bandaríkjamenn
ætla að hafa lokað í sendiráði sínu í
Riyadh í Sádí-Arabíu í dag og á
morgun vegna ótta við hugsanleg
hryðjuverk. Njósnir Bandaríkja-
manna hafa leitt í ljós að hryðju-
verkamenn ráðleggja nú árásir á
opinberar bandarískar byggingar í
landinu.

Stjórnvöld í Sádi-Arabíu segjast
ekkert hafa heyrt um hugsanlega
hryðjuverkaógn. Sendiherra Banda-
ríkjanna hefur varað landa sína við
og hvetur þá til að láta lítið fyrir sér
fara næstu daga á meðan málið er
kannað nánar. 

Ráðist var á sendiráð Bandaríkj-
anna í borginni Jiddah í desember
og fimm starfsmenn sendiráðsins
myrtir. ■

Skógareldar í Bandaríkjunum:

Hundru› yfir-
gefa heimili sín
BANDARÍKIN, AP Rýma hefur þurft
150 heimili í norðvesturhluta
Bandaríkjanna vegna skógarelda
sem þar geysa. Eldurinn kviknaði
á föstudaginn en ekki hefur enn
skýrst hvað olli honum. Ekki er
vitað um neinar eldingar undan-
farna daga en mjög heitt og þurrt
hefur verið lengi á þessum slóð-
um.

Loka hefur þurft vegum í fylkj-
unum Oregon og Montana vegna
eldanna og vinna slökkviliðsmenn
að því að halda eldinum í skefjum.
Áætlanir slökkviliða gera ráð fyr-
ir að lokið verði við að slökkva
eldana á miðvikudaginn. ■

VEÐRIÐ Í DAG

FLÓÐ Í KÍNA Mikil flóð urðu í Kína í gær
vegna fellibyls. 103 námuverkamenn eru
fastir í námu vegna flóðanna.

Námuverkamenn í Kína:

Hundra› fastir
í námu
KÍNA 103 kínverskir námuverka-
menn eru fastir í námu í Guang-
dong-héraði í Kína. Þeir festust
eftir að flóð lokaði útgönguleið-
inni. Björgunaraðgerðir voru í
fullum gangi í gærkvöldi en óvíst
hvort næðist að bjarga mönnun-
um. Fréttir frá kínverskum
stjórnvöldum af atburðinum
þykja aukinheldur óskýrar.

Á fyrri helmingi þessa árs hafa
2.700 Kínverjar dáið í námuslys-
um. Á síðasta ári létust 6 þúsund
Kínverjar í sprengingum, hrunum
og flóðum í námum. Um tveir
þriðju hlutar raforku í Kína eru
framleiddir með kolabrennslu. ■

Hitabylgja í Suður-Evrópu:

Tveir látnir í
skógareldum
MADRÍD, AP Tveir slökkviliðsmenn
létust við skyldustörf á Spáni í gær
en þar geysa skógareldar víða um
landið. Annar hrapaði á
slökkviflugvél sinni en hinn
kramdist undir bjargi sem féll á
hann. Einnig hefur þurft að rýma
heimili í Portúgal og suðurhluta
Frakklands vegna skógarelda.

Hitastigið er það hæsta sem
mælst hefur á Spáni á þessu ári en
á laugardaginn fór hitinn yfir 43
gráður. Margir óttast að sagan frá
sumrinu 2003, þegar 19 þúsund
manns létust í hitabylgju í Evrópu,
endurtaki sig. ■

ELDUR Í PORTÚGAL Hitastigið hefur víða
farið yfir 40 gráður í suðurhluta Evrópu.
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Ágúst Ólafur Ágústsson, flingma›ur Samfylkingarinnar, segir ekki forgangsverk-
efni a› lækka tekjuskatt. fiingmenn Vinstri grænna og Frjálslynda flokksins taka
misjafnlega í hugsanlega lækkun tekjuskatts og vir›isaukaskatts um áramót.

ÖGMUNDUR JÓNASSON Brýnast að hækka
skatt á arð og fjármagnstekjur.

MAGNÚS ÞÓR HAFSTEINSSON Kemur flest-
um til góða að lækka tekjuskattinn.

ÁGÚST ÓLAFUR ÁGÚSTSSON Matarskattinn
ber að lækka um helming.

HÆTTAN LIÐIN HJÁ
Neisti hljóp í púðurbirgðir í kjallara húss

við Hafnarstræti en til allrar hamingju gaus
eldur ekki upp. Slökkviliðið var fljótt að

reykræsta húsið.
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Tveggja metra há stuðlabergssúla reist til minningar um fórnarlömb flugslyssins í Skerjafirði:

Minnisvar›i í fjörukambinum
MINNISVARÐI Minnisvarði um fórn-
arlömb flugslyssins í Skerjafirði
fyrir fimm árum var afhjúpaður í
gærkvöld að viðstöddum aðstand-
endum og öðrum gestum. 

Björgunarsveitarmenn frá
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins
heiðruðu aðstandendur fórnar-
lambanna með nærveru sinni.
Kristín Dýrfjörð hélt stutt þakk-
arávarp við upphaf athafnarinnar
og þakkaði björgunarsveitum,
starfsfólki sjúkrahúsanna og
þjóðinni allri fyrir stuðninginn
sem aðstandendum fórnar-
lambanna var sýndur. Í lokin var
kveikt á kertum og þeim fleytt í
fjörunni en minnisvarðinn er

staðsettur í fjörukambinum til
móts við slysstaðinn í Skerjafirði. 

Minnisvarðinn er rúmlega
tveggja metra há stuðlabergssúla
sem festur er við lítinn steinbekk
þar sem hægt er að tylla sér. Á
súluna er steypt koparskilti með
nöfnum og fæðingardögum þeirra
sem létust. Neðst á plattanum
stendur: „Hér settist sólin í lífi
þeirra en geislarnir lifa áfram
með okkur.“ - sgi

Benjamin Netanyahu segir af sér sem ráðherra:

Ósáttur vi› brottfluttning
JERÚSALEM, AP Benjamin Netanya-
hu, fjármálaráðherra Ísraels og
fyrrverandi forsætisráðherra,
hefur sagt af sér sem ráðherra í
ríkisstjórn Ariels Sharon. Hann
segir ástæðuna vera að hann geti
ekki samvisku sinnar vegna verið
hluti af ríkisstjórn sem standi fyr-
ir brottflutningi gyðinga af Gaza-
svæðinu.

Hann lagði inn afsögn sína á
vikulegum ríkisstjórnarfundi í
gær og fór í kjölfarið rakleitt á
fund blaðamanna þar sem hann
útlistaði ástæðurnar. Hann segir
ólíklegt að afsögn sín komi til með

að breyta áformum um brottflutn-
inginn sem hann segir vera slæm.
Hann vill meina að þegar gyðing-
ar eru farnir frá Gaza þá verði
svæðið gróðrarstía fyrir hryðju-
verkamenn og íslamska öfga-
menn. Hann segir það heimsku að
virða að vettugi ábendingar leyni-
þjónustunnar þar um.

Netanyahu sagðist harma að
honum gæfist ekki tækifæri til að
ljúka við efnahagsumbætur þær
sem hann hefði staðið fyrir und-
anfarin ár en hann gegndi emb-
ætti fjármálaráðherra í hálft
þriðja ár. - oá

Erilsamt hjá björgunarsveitum og lögreglu í hvassviðrinu á Suðvesturlandi:

Bílar me› hjólh‡si í eftirdragi fuku út af
VEÐUR Umhleypingasamt var víða
á suðvesturhorni landsins í gær og
höfðu lögregla og björgunarsveit-
ir ærinn starfa við að bjarga laus-
um hlutum í verstu hviðunum.
Mikill vindstrengur var fyrir
Hafnarfjall í Borgarfirði með
þeim afleiðingum að þrír bílar
með hjólhýsi og einn með tjald-
vagn í eftirdragi fuku út af. Eitt
hjólhýsið gjöreyðilagðist.

Vindhraði fór yfir 30 metra á
sekúndu þegar mest lét á nokkrum
stöðum en þrátt fyrir smávægi-
legt tjón víða bárust engar til-
kynningar um slys á fólki. Björg-
unarsveitarmenn voru kallaðir út

á svæðum allt frá Vestmannaeyj-
um í suðri til Borgarness í vestri.
Þeir aðstoðuðu við að festa lausa
muni á byggingasvæðum víða auk
þess sem gæta þurfti að bátum í
höfnum landsins. 

Veðurstofa Íslands segir lægð-
ina sem þessu olli á leið yfir land-
ið en dregið hefur úr vindstyrk
hennar. Það sé ekki óvanalegt að
slíkar lægðir fari yfir landið í
ágúst og september en ekkert
þessu líkt er þó framundan sam-
kvæmt spám. Suðlægar áttir
munu ríkja næstu daga með frem-
ur stilltu veðri og vætu annars
lagið. - aöe

BRAK FLUGVÉLARINNAR
Hreyfill vélarinnar stöðvaðist örfáum sek-
úndum áður en hún skall á haffletinum.

Flugslysið við Sikiley:

firiggja fórnar-
lamba leita›
PALERMO, AP Björgunarmenn leit-
uðu í gær þriggja fórnarlamba
flugslyssins á laugardag sem ekki
hafa fundist enn. Á meðan voru
tildrög flugslyssins rannsökuð og
eftirlifendur spurðir út í atburð-
ina.

Að sögn þeirra sem lifðu slysið
af hætti að heyrast í hreyflum vél-
arinnar nokkrum sekúndum áður
en hún skall á haffletinum og ekki
gafst einu sinni tími til að klæðast
björgunarvestum.

Sextán létust í flugslysinu en
23 lifðu af. Enginn þeirra sem
lifðu af er í lífshættu. ■

Styður þú réttindabaráttu sam-
kynhneigðra?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefurðu ferðast innanlands í
sumar?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

44%

56%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

MINNISVARÐI
Minnisvarðinn um fórnarlömb flugslyssins í
Skerjafirði fyrir fimm árum er stuðlabergs-

súla. Lítill steinbekkur er festur við hana
þar sem hægt er að tylla sér.

www.icelandair.is/stokkholmur

Stokkhólmur
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Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair í síma 50 50 100 
(svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 og á sunnudögum kl. 10-16).

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Nú getur þú notað 10.000 Vildarpunkta 
sem 5.500 kr. greiðslu upp í fargjaldið.

Ver› á mann í tvíb‡li á Birger Jarl
18.-20. nóv., 2.-4. des., 27.-29. jan. og 3.-5. mars.
Innifali›: Flug, gisting, morgunver›ur, flugvallarskattar og fljónustugjöld.

Verð frá 34.990 kr.
Flug og gisting í tvær nætur

Femínistafélag Íslands:

Vi›horf KEA
fornleg
FÆÐINGARORLOF Femínistafélag Ís-
lands telur viðhorf KEA um að
fæðingarorlof eigi ekki að gilda
um stjórnendur á háum launum
vera fornlegt og þvert á allar jafn-
réttishugsjónir. 

Í fréttatilkynningu frá
Femínistafélaginu kemur fram að
það furði sig á ákvörðun KEA um
að neita Andra Teitssyni fram-
kvæmdastjóra um fæðingarorlof.
Einnig furði það sig á ummælum
Benedikts Sigurðssonar, stjórnar-
fomanns KEA, en af þeim megi
skilja að lög um fæðingarorlof eigi
ekki að gilda um þá sem gegna
lykilstöðu í sínu fyrirtæki. - sgi

Sprengjuhótunin í Leifsstöð:

Enn óljóst
me› sakhæfi
LÖGREGLUMÁL Enn er allt óljóst
með sakhæfi konu þeirrar er lög-
regla telur hafa staðið fyrir
sprengjuhótuninni í Leifsstöð
fyrr í vikunni. 

Hún er ekki með sjálfræði og
er undir umsjón tilsjónarfólks og
ekki liggur fyrir hvernig lögin
taka á slíkum einstaklingum. Mál-
ið telst þó upplýst að öllu leyti en
lögregluyfirvöld þurfa aðstoð
annarra aðila áður en fyrir liggur
hvernig farið verður með mál
hennar. - aöe

ALLT Á TJÁ OG TUNDRI  Björgunarsveitir aðstoðuðu marga íbúa í Breiðholti í óveðrinu í
gær. Lausir hlutir eins og blómaker, garðstólar og annað lauslegt í görðum fólks tókust á
loft og fuku í verstu hviðunum. Allt gekk þó vel fyrir sig að lokum og engar tilkynningar
bárust um stórtjón vegna þessa.

FLJÚGANDI TRAMPÓLÍN Trampólín sem hafa án efa verið eitt vinsælasta leikfangið í görð-
um fólks þetta árið ollu vandræðum enda létt og fuku auðveldlega um víðan völl. Lög-
reglumenn í Kópavogi höfðu í nógu að snúast við að koma í veg fyrir að fljúgandi
trampólín yllu ekki tjóni eða meiðslum.

BENJAMIN NETANYAHU Hann hélt rakleitt á fund blaðamanna eftir að hafa tilkynnt afsögn
sína og útlistaði ástæðurnar.
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1Hvað lagði Árni Magnússon félags-
málaráðherra áherslu á í ræðu sinni á

Hinsegin dögum?

2Hvað eru mörg ár liðin frá kjarnorku-
árásinni á Hiroshima?

3Hver skoraði bæði mörk Chelsea gegn
Arsenal um helgina?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?
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Heimsmeistaramót íslenska hestsins lauk í Svíþjóð um helgina:

firír heimsmeistaratitlar í höfn
HESTAR Jóhann R. Skúlason
krækti í þriðja heimsmeistara-
titil sinn í tölti á heimsmeistara-
móti íslenska hestsins sem hald-
ið var í Svíþjóð um helgina. Ís-
lendingar hömpuðu þremur
heimsmeistaratitlum á mótinu: í
tölti, fjórgangi og fimmgangi. 

Jóhann bar höfuð og herðar
yfir aðra keppendur í töltinu og
sigraði með miklum yfirburðum
með hæstu einkunn sem gefin
hefur verið á heimsmeistara-
móti. Keppnin í fjórgangi var
æsispennandi og munaði ein-
ungis 0,04 á einkunn Sigurðar
Sigurðarsonar sem sigraði og
Stians Pedersen frá Noregi sem

varð annar. Íslendingar voru í
tveimur efstu sætum í fimm-
gangi en Styrmir Árnson
hreppti gullið nokkuð örugglega
á stóðhestinum Hlyni frá Kjarn-
holtum.

Íslendingum var veitt mikil
keppni á mótinu enda geysisterk
lið að koma frá löndum eins og
Svíþjóð, Þýskalandi og Hollandi.
Þó að Íslendingar séu enn sem
fyrr í efstu sætum í hefðbundn-
um hringvallargreinum hafa
þeir ekki staðið sig sem skyldi í
skeiðinu. Má segja að Svíar hafi
burstað Íslendinga og skipuðu
þeir efstu sæti í öllum skeið-
greinum keppninnar. - sgi

– handsmíðaðar gæðavélar    
Vélar og þjónusta hefja innflutning á frábærum vinnuvélum frá Venieri. Venieri er einn 
virtasti framleiðandi vinnuvéla í Evrópu, ítalskt fjölskyldufyrirtæki sem framleiðir um 900 vélar 
á ári.  Vélarnar eru ekki settar saman í fjöldaframleiðslulínu heldur er hver og ein handsmíðuð 
af sérþjálfuðum starfsmönnum. Venieri-vélarnar hafa reynst framúrskarandi við íslenskar 
aðstæður og eru á mjög góðu verði.

Eigum Venieri-vélar á lager - komdu og kynntu þér þær!

 
 Perkins 1104-44T 77 kw/105 hp

 Dekk: 404/70R24

 Vinnuþyngd 7.500 kg

 

 

„Bosc Rexroth Hydrostatic Transmission“ stiglaus skipting

„Speed reduction“ stillanlegur ökuhraði óháður snúningshraða mótors.

„Inch pedal” skipting slær út við hemlun vélar. 

Tregðulæsing fyrir fram- og afturdrif. 

„Ride control“ jafnvægisbúnaður á mokstursgálga. 

Öryggisventlar fyrir lyftutjakka. 

 Perkins 1104C-44.  86KW/117 hp.

 Dekk: 17.5 L24

 Vinnuþyngd 8800 kg.

Hjólaskóflur

Vökvahraðtengi fyrir mokstursskóflu. 

Opnanleg mokstursskófla (4 in 1) með áboltuðum þverskera. 

Lyftaragafflar á lyftaraplani.

Yfirstærð af rafgeymi. 

Loftsæti fyrir ökumann.

Í báðum vélum:

 Liðstýrð hjólaskófla          VF 963

 Liðstýrð hjólaskófla       VF 763B

MEINDÝR Ólafur Sigurðsson, hjá
Meindýraeyðingu heimilanna,
segir óvenjumikið hafa verið um
veggjalús í húsum Íslendinga síð-
ustu misserin og vill brýna fyrir
fólki að það sé á varðbergi gagn-
vart henni á ferðalögum utan-
lands. Auðvelt er að sjá ummerki
lúsarinnar. „Ég hef verið í þessu í
átta ár og fékk lengst af aldrei
meira en eitt tilvik í mánuði,“
segir hann. Nú hafa hins vegar
verið nokkur tilvik í mánuði í
meira en hálft ár og hann veit til
þess að fleiri meindýraeyðar hafi
verið að fást við þennan vanda. 

Þótt veggjalúsin berist hingað
frá útlöndum getur hún breiðst út
hér á landi. Hún fer með veggjum
húsa og lætur sig detta niður úr
loftinu þegar hún finnur fyrir lík-
amshita og andardrætti. Síðan
gerir hún sér bæli í rúminu, þar
sem hún nærist með því að sjúga
blóð úr sofandi fólki að næturlagi.

Sé fæðan næg getur hún fjölgað
sér mjög hratt. 

Ólafur vill að fólk skoði rúm og
veggi á gistihúsum erlendis og
leiti eftir ummerkjum lúsarinnar.
„Þetta eru margir litlir
dökkir blettir sem geta
orðið álíka stórir og
nöglin á litlafingri.“

Fullvaxin veggjalús
er fimm millimetrar
og sést vel með berum
augum. Þær eru rauð-
brúnar að lit, eru þó
ljósar í upphafi ævi-
skeiðsins en dekkjast
með tímanum. Kven-
lúsin getur verpt fimm
hundruð eggjum um
ævina. Þær koma yfirleitt aðeins
fram að næturlagi. 

Bit veggjalúsarinnar varir í
um fimm mínútur, en að því loknu
fer hún aftur í bæli sitt. Bitið er
ekki talið hættulegt en getur vald-

ið kláða og
bólgum. Auk
óþægindanna

fylgja lúsunum óhreinindi og
jafnvel lykt. Hún getur líka skotið
fólki sem hefur verið að heiman í
nokkurn tíma skelk í bringu, en
dæmi eru þess að fólk nýkomið úr
fríi vakni þegar mikill fjöldi

hungraðra lúsa sest að snæðingi á
nánast sama tíma.

Veggjalýs voru algengar víða á
Vesturlöndum en þeim var að
mestu útrýmt á fimmta og sjötta
áratug síðustu aldar með notkun
eiturefnisins DDT, sem nú hefur
verið bannað.

grs@frettabladid.is

Fleiri veggjal‡s en á›ur
Meind‡raey›ar hafa oft or›i› varir vi› veggjalús í húsum sí›ustu misseri. Helstu ástæ›urnar eru aukin
fer›alög á sama tíma og lúsinni fjölgar erlendis. Br‡nt er fyrir fólki a› leita eftir ummerkjum um lúsina á
erlendum gistiheimilum.
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TÖLTGARPUR Jóhann R. Skúlason hreppti töltbikarinn í þriðja sinn á heimsmeistaramóti
íslenska hestsins í Svíþjóð. Hér er hann á hinum geysiflotta Hvin frá Holtsmúla.
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Sandgerði:

Ré›ust flrír
gegn einum
LÖGREGLUMÁL Ráðist var á ungling
á sautjánda aldursári í Sand-
gerði í fyrrinótt með þeim af-
leiðingum að tönn brotnaði.
Voru að verki þrír menn sem
lögreglan í Keflavík kannaðist
fljótt við eftir lýsingu
fórnarlambsins og voru þeir
yfirheyrðir í kjölfarið.

Unglingurinn hringdi sjálfur
eftir lögreglu eftir árásina og
var honum komið undir læknis-
hendur en ekki lá fyrir hvers
vegna mennirnir réðust að hon-
um. Var hann gestur á menning-
arhátíðinni Sandgerðisdagar í
bænum ásamt þegar að honum
var veist. Málið telst þegar upp-
lýst að sögn lögreglu.

- aöe

Vestfjarðaprófastsdæmi:

Agnes fyrsti
prófasturinn
KIRKJA Fyrsti prófastur Vest-
fjarðaprófastsdæmis sem stofn-
að var 1. ágúst er séra Agnes
Sigurðardóttir sem er sóknar-
prestur í Bolungarvíkurpresta-
kalli og hefur verið prófastur
Ísafjarðarprófastsdæmis.

Vestjarðaprófastsdæmi varð
til við sameiningu Barða-
stranda- og Ísafjarðarprófasts-
dæma en samþykkt var á kirkju-
þingi árið 2003 að sameina þau
við starfslok séra Braga Bene-
diktssonar, prófasts Barða-
strandaprófastsdæmis.

Séra Agnes er ein af fjórum
kvenpróföstum á landinu en
prófastsdæmin eru fimmtán
talsins.

- sgi

UMMERKI VEGGJALÚSAR Úrgangur eftir lúsina sést vel á rúmum
og veggjum þar sem hún hefst við. Fullvaxin veggjalús er fimm
millimetrar á lengd.

Stríðslokaafmæli Kinverja:

Vilja enn 
refsa Japönum
KÍNA, AP Kínverjar hafa framleitt röð
kvikmynda í tilefni þess að 60 ár eru
liðin frá því að Japanar biðu ósigur í
síðari heimsstyrjöldinni. Ein af
myndunum er teiknimynd sem fjall-
ar um litla hermanninn Zangga, sem
er skæruliði á táningsaldri.

Kínverjar og Japanar eru tengd-
ir margmilljarða viðskiptaböndum
en Kínverjar setja enn fyrir sig
framgöngu Japana í síðari heim-
styrjöldinni og segja að þeim hafi
ekki enn verið refsað nægilega fyrir
brot sín.

Ríkisstjórn Kína sér til þess að
Kínverjar gleymi aldrei hvaða hlut
Japanar áttu í stríðinu og minna
reglulega á hann í kennslubókum og
fjölmiðlum. - sda

KÍNVERSKT BARN Unga kynslóðin í Kína
fær fræðslu í skólum um þátt Japana í síð-
ari heimsstyrjöldinni. 





Björn Þór
Grafískur hönnuður

Mitt kort hjá Landsbankanum
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Farðu inn á landsbanki.is og búðu til þitt eigið kort

410 4000  |  landsbanki.is



Fimm aldra›ir slasast dag hvern

Fimm aldraðir slasast dag hvern og
verða eldri borgarar oftar fyrir
slysum en aðrir hópar fullorðinna.
Einkum er öldruðum hætt við að
verða fyrir slysum á heimilum sín-
um og í frítíma. 

„Við töldum ástæðu til þess að
fara sérstaklega ofan í saumana á
slysum aldraðra, sér í lagi vegna
þess að hægt er að beita forvörnum
til þess að koma í veg mörg
slysanna,“ segir Matthías Halldórs-
son aðstoðarlandlæknir en Land-
læknisembættið gerði á dögunum
úttekt á orsökum og eðli slysa aldr-
aðra árið 2003.

Komið í veg fyrir slys
Fall er algengasta orsök slysa aldr-
aðra og varð yfirgnæfandi meiri-
hluti þeirra á eða við heimili þess
aldraða að því er fram kemur í út-
tekt Landlæknis.

Hægt er þó að búa þannig um

hnútana að minni líkur séu á því að
fólk detti heima hjá sér að sögn
Matthíasar. „Gamla fólkið þarf eitt-
hvað til þess að halda sér í, forðast
sleipar mottur auk þess að vera
með gleraugun sín,“ segir Matthías.
„Góð lýsing hjálpar einnig mikið
til.“

Slysum vegna falla aldraðra má
í um helmingi tilfella rekja til ytri
þátta. Má þar nefna hál gólf, lélega
lýsingu og lausar mottur.

Sjúkdómar valda hættu
Hinn helming falla aldraðra má
aftur á móti rekja til einstaklings-
bundnari þátta að því er gögn Land-
læknis gefa til kynna. Vandamál í
neðri útlimum, erfiðleikar við
göngu, áhrif lyfja og bráðir sjúk-
dómar eru þeirra á meðal.

Sumir sjúkdómar og lyf valda
svima að sögn Matthíasar. Samfara
því eykst hættan á því að gamalt
fólk detti og slasi sig jafnvel. „Blóð-
þrýstingslyf eru meðal þeirra lyfja
sem valda svima, sérstaklega ef
staðið er snöggt upp,“ segir Matthí-
as. Þá hafi öldrunarlæknar bent á
að aldraðir hérlendis noti meira af
svefnlyfjum en þekkist víðast hvar
annars staðar.

Konur slasast frekar
Eldri konur slasast frekar en jafn-
aldrar þeirra úr hópi karla og má
það rekja til þess að þær eru oft
virkari á heimilinu að sögn Matthí-
asar. „Konur eru oft að hengja upp
gardínur og annað slíkt,“ segir
Matthías. „Það gerar karlar síður,
einkum af þessari kynslóð.“ Matthí-
as bendir á að konum sé einnig
hættara við beinbroti vegna bein-
þynningar, sem algengari er meðal
kvenna.

Þróunin snýst þó við í elsta ald-
urshópnum en körlum yfir 95 ára
aldri er hættara við slysum en kon-
um á sama aldri.

Afleiðingar slysa oft alvarlegar
Tæp tuttugu prósent aldraðra sem
koma á slysadeild eru í kjölfarið
lögð inn á sjúkrahús, og er það mun
hærra hlutfall en í öðrum aldurs-
hópum. Beinbrot eru oft ástæða
innlagnar að sögn Matthíasar.

„Beinbrot eru hættulegri en
margir gera sér grein fyrir,“ segir
Matthías og bendir á að dánartíðni
fyrsta árið eftir beinbrot eykst um
tíu til fimmtán prósent miðað við þá
sem ekki brotna. Oft er um mjaðm-
arbrot eða brot á lærlegg að ræða
og getur aðgerð í kjölfarið reynst
eldra fólki hættuleg. 

Lengur á sjúkrahúsi
Bein gróa seinna eftir því sem fólk
eldist og gamalt fólk getur því búist
við því að glíma lengur við beinbrot

en þeir sem yngri eru. „Gamalt fólk
þarf því oft að liggja inni alllengi,
einnig vegna þess að margir eru í
þeirri stöðu að geta ekki verið
heima hjá sér þegar eitthvað bjátar
á,“ segir Matthías. „Því er fólki
jafnvel komið fyrir á öldrunar-
stofnunum í kjölfar slysa.“

Landlæknir bendir einnig á að
sálræn áhrif falls séu oft töluverð
og eldra fólk verði oft hrætt við að
detta aftur. Það geti aftur leitt til
þess að fólk hreyfi sig minna og
missi í kjölfarið enn frekar styrk og
þor. 

Slysavarnir besta leiðin
Mikill kostnaður fylgir innlögnum
á sjúkrahús vegna meiðsla eins og
mjaðmarbrota, sem algengust eru í
elstu aldurshópunum. Sem dæmi
má nefna að meðalkostnaður vegna
mjaðmarbrotsinnlagnar nemur
tæplega sjö hundruð þúsund krón-
um. Þá er ótalin sú skerðing á lífs-
gæðum sem beinbrot hafa oft í för
með sér fyrir eldra fólk. 

Miklum árangri er þó hægt að
ná með einföldum aðgerðum sem
stuðla að því að gera heimilið að ör-
uggari verustað að sögn Matthías-

ar. Það er sérstaklega mikilvægt í
ljósi þess að öldruðum fjölgar sí-
fellt og enn frekari breytinga á ald-
urssamsetningu þjóðarinnar er að
vænta á næstu árum. ■

GUÐMUNDUR SÆVAR GUÐJÓNSSON
Forseti bæjarstjórnar Vesturbyggðar.

Hér ver›ur
alltaf útger›

ÚTGERÐ Á BÍLDUDAL

SPURT & SVARAÐ

12 8. ágúst 2005 MÁNUDAGUR

Aldraðir eiga frekar á hættu að slasa sig en
aðrir hópar fullorðinna. Landlæknir hefur gert
úttekt á orsökum og eðli slysa aldraðra árið
2003 og komst að þeirri niðurstöðu að með
fyrirbyggjandi aðgerðum mætti koma í veg
fyrir mörg slysanna. Það sé einkum mikilvægt
í ljósi þess að slys á borð við beinbrot geti
haft alvarlegar afleiðingar fyrir lífsgæði hins
aldraða.

Hvar eiga eldri borgarar helst á hættu að
slasa sig?
Tæplega tvö af hverjum þremur slysum verða
á eða við heimili þess aldraða. Slys á umferð-
arsvæðum, í verslunum eða á öðrum þjón-
ustusvæðum, hjúkrunarheimilum og sjúkra-
húsum eru mun færri. Innan veggja heimilis-
ins verða flest slys í svefnherbergi eða stofu,
þar sem flestir eyða hvað mestum tíma.

Næstflest slysanna áttu sér stað í eldhúsi.
Meirihluti aldraðra var á gangi eða hlaupum
þegar slys átti sér stað.

Hverjar eru helstu orsakir áverka?
Algengasta orsök slysa hjá 65 ára og eldri er
einhvers konar fall, en tvö af hverjum þremur
slysum urðu með þeim hætti. Mikill meirihluti
slysanna varð vegna falls á jafnsléttu en nokk-

uð er um að aldraðir falli úr stiga. Eitt prósent
fallslysanna er vegna falls úr meira en eins
metra hæð. Tíðni fallslysa eykst með hækk-
andi aldri.
Tæp sextán prósent slysa urðu hins vegar við
einhvers konar árekstra og er það næstal-
gengasta orsök slysa. 

Hver urðu afdrif hinna slösuðu?
Tæplega tuttugu prósent aldraðra sem leituðu
til slysadeildar árið 2003 voru lagðir inn en
aldraðir eru taldir tíu sinnum líklegri til þess
að leggjast inn á sjúkrahús í kjölfar byltu en
börn. Eftir því sem aldurinn færist yfir leggst
stærri hluti þeirra sem slasast inn á sjúkrahús,
með þeirri undantekningu þó að fólk í elsta
aldurshópnum, níutíu ára og eldra, virðist síð-
ur leggjast inn á sjúkrahús en fólk á aldrinum
85 til 89 ára.

Slasast oftast innan veggja heimilisins
FBL-GREINING: SLYS Á ÖLDRUÐUM

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ

Algengustu kvenmannsnöfnin
Heimild: Hagstofan

Eldri borgarar ver›a oftar fyrir slysum en a›rir hópar fullor›inna, einkum á heimilum sínum. Yfirleitt
ver›a slysin af völdum falls og eru beinbrot algeng aflei›ing. Hægt er a› koma í veg fyrir mörg slysanna
me› einföldum a›ger›um.

ELDRI KONUM HÆTTARA VIÐ SLYSUM Konur eru oft virkari inni á heimilum sínum
og lenda því oftar í slysum en jafnaldrar þeirra úr hópi karla. Myndin er sviðsett.
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Hvernig á að koma í veg
fyrir slys?

- Bæta aðbúnað á heimili
- Koma fyrir handföngum eða öðru

sem hægt er að halda í
- Festa mottur vel
- Grípa til gleraugna ef með þarf
- Bæta lýsingu

Fyrr í sumar hætti útgerðarfyrirtækið
Bílddælingur ehf. starfsemi sinni en það
er stærsti atvinnuveitandinn á Bíldudal.
Guðmundur Sævar Guðjónsson er for-
seti bæjarstjórnar Vesturbyggðar.

Er útséð með það að útgerð geti þrif-
ist á Bíldudal?
Hér verður alltaf útgerð, það er ósköp
einfalt. Þetta hefur hins vegar gengið
afar brösuglega síðustu ár en ástæðan
er alltaf sú sama og hún er sú að aldrei
hefur verið úr nægum veiðiheimildum
að moða. 

Hvert er framhaldið í útgerðarmálum
bæjarins?
Þeir sem stóðu að Bílddælingi eru að
reyna að tryggja betri rekstrarskilyrði.
Við höfum rætt við þingmenn kjör-
dæmisins og mætt miklum skilningi þar
svo nú er Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða að greina rekstur Bílddælings og
að því loknu verður brugðist við með
viðeigandi hætti.
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Stafurinn besta
forvörnin
ÖRYGGI „Það hefur reynst mér
best að ganga við staf, hann veitir
góðan stuðning,“ segir Sigmundur
Hansen ellilífeyrisþegi. Sigmund-
ur er tæpra 77 ára og hefur ekki
orðið fyrir slysi á fullorðinsárum
sínum.

Sigmundur segist meðvitaður
um að gæta þess vel að verða ekki
fyrir slysi. „Það er skylda okkar
gömlu mannanna að gæta fóta
okkar,“ segir hann. Sigmundur
kveðst einnig hafa sett upp hand-
rið við kjallaratröppur á heimili
sínu til þess að koma í veg fyrir
slys.

Rannsóknir sýna að flest slys
sem eldri borgarar verða fyrir
eiga sér stað við eða nærri heimili
þeirra. - ht

HELGA TRYGGVADÓTTIR
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
SLYS Á ÖLDRUÐUM
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KVÖLDÞÁTTURINN
ALLA VIRKA DAGA

Stundum er þráttað um það hvor
hafi verið verri harðstjóri og af-
kastameiri fjöldamorðingi Hitler
eða Stalín – og upp á síðkastið er
Maó formaður oft nefndur, að
ógleymdum ódáminum Lenín.
Kannski er þetta ekki ýkja frjó um-
ræða. Öllum þessum mönnum
fylgdu vondir stjórnarhættir þar
sem fólskan var leitt til öndvegis og
morðæði var löghelgað.

En þótt ekki varði mestu hvort
það var milljóninni meira eða
minna sem fórst af völdum stjórn-
arhátta þeirra þá ber okkur að
muna þessa menn og alla þá mann-
fyrirlitningu sem þeir standa fyrir.
Við þurfum að gæta okkar á þeirri
hugmyndafræði sem þeir aðhylltust
allir hver með sínum hætti: að þeir
störfuðu í umboði hóps sem vegna
píslarvættis eða yfirburða ætti inni
drápskvóta og að því hefðu þeir
nokkurs konar sérleyfi til mann-
drápa; störfuðu á undanþágu frá
fimmta borðorðinu. Að þeir mættu
starfa handan góðs og ills vegna
sérstaks sögulegs hlutverks við að
leiða lýðinn til ódáinsakra. Þessir
harðstjórar og aðrir sem á eftir
komu vöndu sig á að drepa fólk með
því að gera óvin úr því með ímynd-
uðum sameinkennum, án andlits,
nafns eða mennsku. Í umræðu um
Víetnamstríðið átti Halldór Laxness
bestu afgreiðsluna á svona líkfram-
leiðslu: hann sagði eitthvað á þá leið
að enginn maður ætti að drepa fleiri
en hann gæti sjálfur borðað...

Í gær voru sextíu ár liðin frá að-
gerð sem löngum hefur verið rétt-
lætt með sérleyfi til manndrápa:
loftárás Bandaríkjamanna á Hiros-
hima sem varð um 240 þúsund
manns að bana. Engum dettum í
hug að Harry S. Truman hafi verið
skrímsli á borð við Maó eða Stalín –
þessi yfirkennaralegi maður úr
vinstri armi Demókrataflokksins
tók engu að síður ákvörðunina um
kaldrifjað fjöldamorð á óbreyttum
borgurum af meiri stærðargráðu en
áðurnefndir kandídatar um titilinn
versti maður 20. aldarinnar. Í nafni
lýðræðis og einstaklingsréttinda
okkar hér lét hann með einni

sprengingu drepa hátt á þriðja
hundrað þúsund manns – án þess að
séð verði að sú sprenging hafi gert
meira fyrir lýðræðið og einstak-
lingsréttindin hér en til dæmis inn-
rásin í Bagdad.

Stundum er því haldið fram að
sprenginguna hafi þurft til að
knýja Japana til uppgjafar en sam-
kvæmt því sem Dominick Jenkins
segir í grein í Guardian í gær hafa
nýlega birt skjöl frá Bandaríkjun-
um, Japan og Sovétríkjunum sál-
ugu leitt í ljós að þessi eyðing einn-
ar borgar skipti þar ekki sköpum,
enda bættist eyðing Hiroshima ein-
göngu í hóp sextíu og tveggja ann-
arra borga sem Bandaríkjamenn
voru þá búnir að leggja í rúst með
sprengjuregni. Korechika Anami,
hershöfðingi og þáverandi land-
varnaráðherra Japana, sagðist
reiðubúinn að berjast enn eftir
þessa árás – og átti nóg frammi af
fólki til að fórna. Það sem skipti
hér sköpum var annars vegar þátt-
taka Sovétmanna í Kyrrahafsstríð-
inu sem hófst þann 8. ágúst og hins

vegar sú ákvörðun Bandaríkja-
manna að þyrma keisaranum og
keisaradæminu.

Kjarnorkusprengjan á Hiro-
shima var dýrslegt siguröskur og
henni fylgdi hrun þeirrar sjálfs-
myndar sem margir Vesturlanda-
menn höfðu haft: að þeir væru sið-
menntað fólk. Sprengjan þjónaði
þeim tilgangi fyrst að refsa
grimmilega þeirri þjóð sem hafði
vogað sér að ráðast á Bandaríkin í
fyrsta sinn frá stofnun þeirra og
síðan að sýna umheiminum – og þá
einkum hinum stóru öpunum í
skóginum – fram á mátt og megin
Bandaríkjanna. Þessi sprenging
mótaði kalda stríðið ekkert síður
en framganga Stalíns og eftir-
manna hans – sprengjan grúfði yfir
vestrænni menningu með tilheyr-
andi ótta og andlegri kröm, hræsn-
in sem fjöldamorðin í Hiroshima
og seinna Víetnam leiddi í ljós og
köld og sínálæg ógnin frá
bombunni átti mestan þátt í að
skapa þá kaldhæðni og upplausn
meðal ungs fólks sem einkenndi 7.
og áttunda áratug 20. aldarinnar –
frá 68 kynslóð til svartklæddra
pönkara – og hrekja fákæna
krakka í faðm alls konar rugludalla
sem höfðu sumir það eitt sér til
ágætis að vera á móti „kerfinu“ og
draga í efa siðmenningu vestur-
landa. Og enn skynjum við þessa
ógn streyma frá Sprengjunni...

Hin viðurstyggilega fjölda-
slátrun sem átti sér stað í Hiro-
shima fyrir 60 árum verður að
geymast í minni okkar ekkert síð-
ur en ódæði kommúnista og nas-
ista því að hún er vitnisburður um
það hvílík regingeggjun stríð er
ævinlega og hversu tryllingslegar
ákvarðanir hversdagsgæfir og
„réttkjörnir“ ráðamenn í lýðræð-
isríki geta tekið við slíkar aðstæð-
ur, þegar þeir fara að ímynda sér
að þeir hafi sérleyfi til mann-
drápa og að einhverjir hlutar
mannkynsins séu réttdræpari en
aðrir, sökum búsetu sinnar, litar-
háttar, trúarbragða, stéttarstöðu,
kynhegðunar eða þaðan af
langsóttari einkenna. 

Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, er án
efa öflugasti málsvari stjórnarandstæðinga á Alþingi.
Hann er ekki aðeins mælskur og þróttmikill, heldur ber

málflutningur hans með sér að hann trúir á það sem hann segir.
Þetta er ekki nefnt hér til að skjalla hann í tilefni af fimmtugs-
afmælinu í vikunni sem leið, heldur frekar til að velta upp
þeirri spurningu, af hverju maður eins og Steingrímur, sem
talar fyrir skoðunum sem eru, og verða áreiðanlega áfram, í
minnihluta með þjóðinni, hefur skapað sér svo sterka stöðu í al-
menningsálitinu. Af hverju dettur fólki ekki frekar í hug Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, þegar
spurt er um atkvæðamesta leiðtoga stjórnarandstöðunnar?

Persónulegir eiginleikar Steingríms J., eins og orðlögð
snerpa hans, hafa vafalaust sitt að segja í þessu efni. En líka
spilar inn í ákveðin einsýni í stjórnmálatrú hans og boðskap.
Menn geta verið snöggir og ákveðnir þegar þeir eru vel forrit-
aðir. Ingibjörg Sólrún hefur sýnt að hún getur verið fljót að
bregðast við, talað afdráttarlaust og fengið fólk á sitt band. En
henni hættir oft til að tala, og enn frekar að skrifa, eins og pró-
fessor. Hún og menntafólkið í kringum hana virðast ekki átta
sig nægilega vel á því að málfar og rökfræði stjórnmálanna
verður að taka mið af þjóðfélaginu í heild. Það er ekki nóg að ná
sambandi við háskólasamfélagið.

Mörgum finnst að þeir viti hreinlega ekki fyrir hvað Ingi-
björg Sólrún stendur. Einn daginn talar hún um að hún vilji gera
Samfylkinguna að flokki viðskiptalífsins, hinn daginn líkir hún
einkavæðingunni við sölu á ættarsilfrinu. Hún þarf að gera upp
við sig, hvort hún er með eða á móti sölu ríkisfyrirtækja.
Vandamálin eru fleiri. Svo virtist um tíma sem Ingibjörg Sólrún
ætlaði að beita framtíðarhóp Samfylkingarinnar, sem hún
stýrði, til að kynna og afla fylgis við djarfar og nútímalegar til-
lögur í stjórnmálum. Ýmsar hugmyndir komu fram, en koðnuðu
síðan niður og enginn veit hvað um þær varð. Verst er að eng-
inn veit með vissu hvar í hugmyndaflórunni formaðurinn ætl-
aði að taka sér stöðu. Við slíkar aðstæður tapa samherjar flug-
inu og kjósendur áttum.

Þegar Geir H. Haarde, sem þekktur er fyrir hófsaman mál-
flutning, tekur við sem formaður Sjálfstæðisflokksins á flokk-
urinn möguleika á því að styrkja sig enn frekar í sessi meðal
hins breiða hóps kjósenda á miðjunni. Það eru þeir kjósendur
sem Samfylkingin þarf að ná til. Það mun ekki gerast nema
Ingibjörg Sólrún taki sér ærlegt tak. Ætli hún sér raunverulega
í stól forsætisráðherra eftir næstu þingkosningar verður hún
að reka af sér slyðruorðið. Hún verður að sýna og sanna á
næstu vikum og mánuðum að hún eigi erindi í stólinn og valdi
þessu stóra hlutverki.

8. ágúst 2005 MÁNUDAGUR

SJÓNARMIÐ
GUÐMUNDUR MAGNÚSSON

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir þarf að 
reka af sér slyðruorðið.

Nú er a› s‡na
sig og sanna

FRÁ DEGI TIL DAGS

Mörgum finnst a› fleir viti hreinlega ekki fyrir hva› Ingibjörg
Sólrún stendur. Einn daginn talar hún um a› hún vilji gera Sam-
fylkinguna a› flokki vi›skiptalífsins, hinn daginn líkir hún einka-
væ›ingunni vi› sölu á ættarsilfrinu.

Sérleyfi til manndrápa

Í útrýmingarhættu
Í forvitnilegri grein hér í Fréttablaðinu á
fimmtudaginn gerði Þorvaldur Gylfason
prófessor fílinn og sögu hans að umtals-
efni. Benti hann á að fíllinn ætti nú í vök
að verjast. Á Indlandi hefði fílastofninn
talið 1,3 milljónir dýra árið 1977, en tutt-
ugu árum síðar hefði stofninn minnkað
niður í 600 þúsund dýr. Þessi
fækkun stafaði m.a. af
rányrkju, sem illa hefði tekist
að hemja, og árekstrum milli
manna og fíla. Einn af lesend-
um þessa dálks taldi að prófess-
ornum hefði skotist yfir megin-
skýringuna á því að fílar væru í út-
rýmingarhættu. Það væri vegna
þess að eignarrétt skorti á fílastofn-
inum.

Skortir eignarrétt
Lesandinn sagði að hagfræðingar hefðu á
undanförnum árum talsvert skrifað um
þessi efni. Niðurstaða þeirra væri sú að fíl-
um fækkaði í heiminum vegna þess að
þeir væru almenningseign, en ekki eign
einstakra manna. Lesandinn tók til sam-
anburðar dæmi af kindum á Íslandi. Hvers

vegna eru kindur ekki í útrýming-
arhættu eins og fílarnir í Afr-
íku og Asíu? Svarið væri að
kindur hefðu eigendur, sem
merktu þær, girtu þær af frá

kindum annarra, önnuðust
um þær og hirtu afraksturinn af
þeim. Þar sem allir ættu fílana hirti

enginn um þá. Fílabeinið væri
hins vegar verðmætt, og þess
vegna væru fílar veiddir. 

48% nefndu Gísla
Þeir sem stóðu að umtalaðri könnun
um fylgi frambjóðenda sjálfstæðis-
manna til borgarstjórnar segja í tölvu-
pósti, sem þessum dálki barst um helg-
ina í tilefni af skrifum hér í blaðinu, að
48% þátttakenda í könnuninni, sem
sögðust ætla að kjósa Sjálfstæðisflokk-
inn, hefðu talið Gísla Martein Baldurs-
son líklegastan til að velta R-listanum
úr sessi. Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson hafi
44% sjálfstæðismanna nefnt, og 8%
hvorugan þeirra. Meðal kjósenda R-list-
ans hafi 45% nefnt Gísla Martein en
34% Vilhjálm. Álitamál er þó hvort
þessar tölur séu marktækar, þar sem
úrtakið er orðið mjög lítið.

gm@frettabladid.is
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Í DAG
60 ÁR FRÁ HIROSHIMA

GUÐMUNDUR
ANDRI 
THORSSON

Engum dettum í hug a› Harry
S. Truman hafi veri› skrímsli á
bor› vi› Maó e›a Stalín – flessi
yfirkennaralegi ma›ur úr
vinstri armi Demókrataflokks-
ins tók engu a› sí›ur ákvör›un-
ina um kaldrifja› fjöldamor› á
óbreyttum borgurum af meiri
stær›argrá›u en á›urnefndir
kandídatar um titilinn versti
ma›ur 20. aldarinnar.



SMÁAUGLÝSINGAR 
Flokkar & fjöldi
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Banki allra landsmanna410 4000  |  landsbanki.is

4,15%Íbúðalán
Kynntu þér kostina við íbúðalán 
Landsbankans. Fáðu ráðgjöf hjá 
sérfræðingum okkar og veldu 
leiðina sem hentar þér best. Hafðu 
samband í síma 410 4000 eða á 
fasteignathjonusta@landsbanki.is
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Selbrekka, nýtt íbúðasvæði á
Egilsstöðum nýtur vinsælda ef
marka má umsóknir um þær
tólf íbúðalóðir sem nýlega
voru boðnar til kaups í efri
hluta þess því 283 umsóknir
bárust í þær. Lóð-
um í neðri hluta
svæðisins var út-
hlutað á síðasta
ári.

Hátt í hundrað
ára gamalt hús við Hafnar-
stræti á Ísafirði var rifið nýlega
og vék fyrir verslunar- og
þjónustubyggingum sem
stendur til að reisa á lóðinni.
Húsið var reist árið 1907 og
hafði verið selt til flutnings á
2005 krónur en þar sem til-
boðsgjafinn stóð ekki við sitt
var húsið rifið.

Flagghúsið í Grindavík er í
endurbyggingu. Það er talið
vera frá árinu 1917 og er eitt
elsta hús bæjarins. Húsið fékk
viðurnefni sitt af því að það
þjónaði sjófarendum á Járn-

gerðarstaðasundi.

Fasteignamarkað-
urinn virðist vera að
ná jafnvægi aftur eft-
ir 39% hækkun síð-
ustu 12 mánuði.

Hækkanirnar má rekja til
breytinga á lánamarkaði og
uppsveiflu í efnahagskerfinu.
Flestum sérfræðingum í fast-
eignabransanum ber saman
um að verð íbúða komi til
með að haldast óbreytt á
næstunni. Þeir telja hrun á
markaðinum ólíklegt.

fasteignir@frettabladid.is

Fasteignasalan Draumahús er nú með
til sölu sjö til átta herbergja, 257,4 fer-
metra parhús við Ásbúð í Garðabæ.
Húsið er við enda botnlanga með inn-
byggðum bílskúr, stórum svölum og
suðurgarði á frábærum stað. 

Húsið er mjög fallegt, nýmálað að utan
sem innan og skipt hefur verið um eld-
húsinnréttingu og baðherbergi endurnýj-
að. Þak var tekið í gegn fyrir um þremur
árum. Gólfefni eru falleg og hefur húsið í
heild sinni mjög fallegt yfirbragð. Stórar
svalir eru norðan megin og skjólsæll og
sólríkur garður sunnan megin. Ný hellu-
lögð verönd er í garði með skjólverki.
Stutt er í þjónustu, barnaheimili og skóla. 

Á neðri hæð er komið inn í stóra for-
stofu með flísum og beint af augum er
steyptur stigi með gegnheilu eikarpar-
keti í stigahúsi með loftglugga yfir. Úr
forstofu er flísalagt þvottahús. Inn af holi

blasir við stórt sjónvarpshol með sömu
flísunum. Af holi eru tvö samliggjandi
herbergi sem hægt væri að aðskilja.
Stórt flísalagt baðherbergi með sturtu-
klefa er einnig af holinu með geymslu inn
af.

Upp um bjart stigahúsið er komið upp
á efra hol með eikarparketi. Til hægri er
mjög stór stofa með háum gluggum og út-
gengt í garð. Rúmgott, nýtt, hvítt eldhús,
með plássi fyrir uppþvottavél, Ariston
gashellum og grilli, ELBA háf, flísum
milli skápa, veggfastri eyju, glugga og
stórum borðkrók. Þrjú svefnherbergi þar
sem hjónaherbergi hefur verið saman-
sett úr tveimur, öll með parketi, stórum
skápum í hjónaherbergi. Baðherbergið er
mjög fallegt með marmaraflísum á gólfi,
flísum á veggjum, handlaug í skáp, hand-
klæðaofni, baði og sturtuklefa. 

Tvöfaldur bílskúr er á neðri hæð með
máluðu gólfi, rafmagnshurðaopnara,
borði og skápum.

Ásett verð er 47,9 milljónir.

Nýmálað að utan og innan
Húsið er á besta stað í Garðabæ.

LIGGUR Í LOFTINU
í fasteignum

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINSER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Góðan dag!
Í dag er mánudagurinn 8. ágúst, 

220. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 4.57 13.33 22.08
AKUREYRI 4.28 13.18 22.06

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag
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SMÁAUGLÝSINGAR
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]Málningapenslar
Það er mikilvægt að hreinsa pensla og rúllur strax að lokinni notkun. Ef málað er
með vatnsmálningu er gott að þrífa penslana með penslasápu. Penslarnir verða
eins og nýir ef þeir fá að liggja í sápunni í tvo til þrjá daga. [
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir
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Hægt að opna
í miklum hita
Sumir vilja getað lokað svöl-
unum og hljóðeinangrað. Gler
og brautir sérhæfa sig í upp-
setningu á gleri á svölum og
sólstofum.

„Við hljóðeinöngrum um 10 desi-
bel, sem þýðir að fólk getur talað
saman úti á svölum við umferðar-
götu, sem það gat ekki áður vegna
hávaða,“ segir Gunnar Svanberg
hjá fyrirtækinu Gleri og brautum.
Hann setur glerið upp innan við
önnur svalahandrið og með þeim
hætti að hægt sé að opna það ef
hitinn verður of mikill. Glerið er
keypt hjá Samverki á Hellu, er 12
millimetra þykkt og stenst því ís-
lenskt ofsaveður eins og 35 m vind
á sekúndu.

Anna Rós Jóhannesdóttir og
maður hennar Skúli Gunnars-
son hafa skapað sér heilan
heim á lítilli flöt í Garðabæ.
Hún notar blómaáburð eftir
leyniuppskrift frá föður sínum
til að láta plöntur vaxa sem
engan óraði fyrir að gætu þrif-
ist hér á landi.

„Ef maður hefur ekki útsýni þá
býr maður það bara til,“ segir
Anna Rós, sem býr í götu í Garða-
bæ þar sem er lítið útsýni og lóð-
irnar litlar. Þau létu samt slík
smáatriði ekki á sig fá og bjuggu
sér bara til fallegt útsýni yfir eig-
in garð, sem Garðabær sá ástæðu
til að verðlauna sérstaklega fyrir
fegurð í ár. 

„Framgarðurinn er mjög sér-
stakur. Við erum með mjög marg-
ar tegundir af blómum, ég held að
ég sé til dæmis með allt upp í
fjörutíu rósategundir. Svo er bak-
garður bak við bílskúrinn þar sem
við höfum ræktað grænmeti og
ber, til dæmis rifsber, sólber,
hindber og stikilsber,“ segir Anna
Rós. „Síðan erum við með alls
konar skrítna hluti sem við höfum
fundið, bæði úr Flatey þaðan sem
maðurinn minn er ættaður og frá
foreldrum mínum í Ólafsfirði,“
segir hún. Hlutirnir hafa margir
hverjir sérstaka merkingu og eru
að sögn Önnu eins konar hluti af
fjölskyldunni.

Í garðinum vaxa plöntur sem
virka framandi fyrir Íslendinga
sem þekkja fátt annað en fá-

breytileikann í flórunni. Það kem-
ur því ekki á óvart þegar Anna
lýsir því að fólk hafi ráðlagt henni
frá því að hefja ræktun á ýmsum
plöntum hér á landi vegna veðr-
áttunnar - plöntum sem nú lifa
góðu lífi í garðinum hennar. Þegar
aðeins er gengið á eftir henni
kemur í ljós að hún lumar á leyni-
ráði. „Pabbi minn er bóndi norður
í Ólafsfirði og hefur í nokkur ár
búið til blómaáburð sem ég hef
notað í nokkur ár. Ég bara held að
plönturnar vaxi svo vel á honum
því ég hef aldrei notað nokkuð
annað.“ Greinilegt er að fleiri
hafa fallið fyrir áburðinum því
faðir hennar, sem býr á bænum
Kálfsárkoti í Ólafsfirði, er með
áskrifendur að áburðinum sem
hann býr til úr uppskrift sem
hann neitar að gefa upp. 

Um garðinn hennar gildir þó
sama lögmál og um alla garða -
það þarf að sinna honum vel. Anna
Rós sér þó ekki eftir neinu því hún
vinnur krefjandi starf sem yfirfé-
lagsráðgjafi á Barna- og kvenna-
sviði á Landspítalanum og segir
að það sé gott að komast heim og
dreifa huganum í garðinum. „Það
er gott að dunda í moldinni og sjá
eitthvað vaxa og dafna. Ég held að
það hafi styrkjandi áhrif á alla að
sjá eitthvað vaxa.“ 

Anna Rós Jóhannesdóttir í garðinum.

Blómin vaxa með hjálp blómaáburðar að norðan.

Í garðinum eru einnig hlutir úr ýmsum 
áttum.

Rósir og skrítnir hlutir

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Ekki gott að
mála eftir að
fellur á
MARGIR KEPPAST VIÐ AÐ MÁLA
ÞÖK SÍN ÞESSA DAGANA EN ÞEIR
MEGA GÆTA SÍN Á RAKANUM Í
LOFINU SEM LÆÐIST AÐ SÍÐDEG-
IS OG GETUR EYÐILAGT ALLT. ÞAÐ
GETUR KOSTAÐ ÁFALLAHJÁLP.

„Það er hætt við viðloðunarbresti
milli nýju málningarinnar og þeirr-
ar gömlu ef málað er eftir að fell-
ur á. Það getur þýtt að málningin
fjúki af í næsta roki,“ segir Marías
Guðmundsson, málarameistari hjá
Málar ehf. og telur ekkert vit að
mála þök eftir klukkan sex á þess-
um árstíma. „Menn verða að var-
ast það,“ segir hann. „Annars geta
menn lent í stórum skaða. Ég tala
nú ekki um ef raki hefur lokast á
milli laga, þá þenst hann út í
næsta frosti og ryður málningunni
af sér.“ Spurður hvor einhver mun-
ur sé á olíumálningu og vatns-
málningu að þessu leyti segir
hann: „Ef þakið er orðið rakt er
skaðinn skeður því málningin sem
kemur ofan á er það mikið þéttari
en gufan sem er undir að það
lokar vatnið inni á milli. Eflaust á
vatnsmálning hægara með að
samlagast rakanum en þó er sú
hætta fyrir hendi að hún nái ekki
nægilegri fótfestu.“  Marías segir
allt annað uppi á teningnum fyrri
part sumars, í maí, júní og fram í
júlí sé hægt að vera lengur að.
„En í september er þetta bara á
tímanum frá klukkan 10 til 2.30
sem hægt er að mála þök,“ segir
hann ákveðinn. 
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Fossaleyni 8 · 112 Reykjavík
Sími 577 2050 · www.formaco.is

Gluggar
10 ára ábyrgð

Þessi ætlar að drífa sig að klára með-
an sól er enn hátt á lofti og engin
hætta á áfalli.



Rauðagerði - Reykjavík.
146,7 fm • 4 herb. • Parhús með aukaíbúð

28,9 millj.
Fallegt mikið endurnýjað parhús, með fallegum
garði, aukaíbúð, Sólskála og heitum potti (Sjá nán-
ar þak yfir Höfuðið á mbl.is)

Sölumaður: Jónas Jónasson S: 847-7171

Jónas
sölumaður

4 8. ágúst 2005  MÁNUDAGUR

112 Reykjavík: Vel staðsett fjölbýli
Hverafold: Þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð

Lýsing: Komið er inn í hol þar sem er
fatahengi. Eldhúsið er flísalagt með
ljósri innréttingu og borðkrók. Stofan er
rúmgóð og er með yfirbyggðum suð-
vestur svölum. Stofan er parketlögð og
opið er inn í eldhúsið. Glæsilegt útsýni
er af svölunum. Svefnherbergisgangur er
parketlagður og þar eru tvö herbergi.
Barnaherbergi er parketlagt og hjóna-
herbergi með skáp og parketi gólfi.
Einnig er flísalagt baðherbergi með
baðkari og innréttingu. Þvottahús í íbúð-
inni.

Annað: Íbúðin er á efstu hæð í fjölbýlis-
húsi á góðum stað í Grafarvogi. Lítil
geymsla í kjallara fylgir íbúðinni. 

Verð: 19,5 milljónir Stærð: 94,9 fm Fasteignasala: Lyngvík



Vorum að fá í einkasölu 4 raðhús á tveimur hæð-

um við Tröllateig 10-16 í Mosfellsbæ. Um er að

ræða raðhús á góðum stað í vinsælu og gróður-

sælu hverfi við Tröllateig í Mosfellsbæ. Húsin af-

hendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og

fokhelt að innan þó verður þak einangrað og

gólf flotuð. Glæsileg hús á rólegum stað í Mos-

fellsbæ. Afhendingartími er sept/okt 2005 

Verð á húsum
Endaraðhús 25.900.000
Miðjuraðhús 24.900.000

RAÐHÚS VIÐ TRÖLLATEIG 10-16 MOSFELLSBÆ

NÝTT
4RA HERB.

VESTURGATA Vorum að fá stóra risí-
búð á frábærum stað. Íbúðin er um 105 fm
að gólffleti en skráðir fermetrara 85. Í dag
skiptist íbúðin í 2 sv. herbergi, opið eldhús,
bað, og stórar stofur. Íbúð sem býður upp
á mikla möguleika. Verð 16,9 millj. 

VEGGHAMRAR - GRAFARVOGI 
JARÐHÆÐ SÉRGARÐUR OG SÓLSTOFA.  
Mjög rúmgóð 92 fm. 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð í litlu fjölbýli með sérinngangi og
sér verönd. Forstof með flísum. Linolineum
dúkur á gólfum á holi, eldhúsi, gangi og
hjónaherbergi. Parket á stofu og einu her-
bergi. Sólskáli með flísum á gólfi. Útgengt
á hellulagða sér verönd og lóð. Ásett
verð. 17,9 m. 

Ársalir - 201 Kópavogur 
Stórglæsileg íbúð á jarðhæð í SALA-
HVERFINU. Um er að ræða 122 fm íbúð
sem er glæsilega innréttuð og frágengin
að öllu leiti. Íbúðinni fylgir stór og rúmgóð
suðurverönd með skjólgirðingu. Gólfefni á
íbúðinni er parket og flísar, hornbaðkar og
sturta á baði, maghony innréttingar og
hurðar, sér þvottahús innan íbúðar. Ásett
verð: 26,8 millj.

UNUFELL - BREIÐHOLT - FALLEG
NÝ SUÐUR VERÖND OG SÓL-
STOFA.
Mjög rúmgóð og fín 3ja til 4ra herbergja
116 fm. íbúð á jarðhæð með nýrri afgirtri
hellulagðri suðurverönd og nýjum sólskála
út frá stofu. Gólfefni á íbúð er parket og
flísar. Fjölbýlið er nýlega álklætt að utan og
sameign hefur verið tekin í gegn. Ásett
verð: 19,9 M.

ESKIHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK -
SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR.
Falleg sérhæð eignin er samtals 132 fm.
þar af er bílskúr 32 fm. Gólfefni á íbúð er
flísar, dúkur og parket. Nýleg innrétting í
eldhúsi sem og tæki. sameiginlegt þvotta-
hús í kjallara, einnig tvær geymslur (ekki í
fm fjölda íbúðar), vatn, hiti og rafmagn í bíl-
skúr. Ásett verð: 32 m.

5 HERB.

FELLAHVARF - VATNSENDI 
STÓRGLÆSILEG OG VÖNDUÐ ÚTSÝNIS-
ÍBÚÐ Á FRÁBÆRUM STAÐ VIÐ ELLIÐA-
VATN.

Um er að ræða þrjú svefnherbergi, sjón-
varpshol, fallegt eldhús, rúmgóða stofu,
glæsilegt baðherbergi og þvottahús. Mikið
hefur verið lagt í innréttingar og tæki.
Sannarlega glæsileg eign á frábærum stað
Stórar og rúmgóðar svalir.Íbúðin er 130
fm og ásett verð er 32,2 millj.

6 HERB.

SKÓGARÁS - ÁRBÆR. Um er að
ræða stóra 168 fm íbúð á tveimur hæðum
(hæð+ris) á góðum stað í Árbænum. Íbúð-
in er laus við kaupsamning. Íbúðin
skiptist í 5-6 svefnherbergi, 2-3 stofur, 2
baðherbergi, eldhús, þvottahús og mikið
af geymslurýmum. Að utan er búið að
samþykkja lagfæringar að utanverðu og
eru þær framkvæmdir hafnar. Ásett verð
28,9 m. – MÖGULEIKI Á AÐ FÁ KEYPT-
AN BÍLSKÚR MEÐ ÞESSARI EIGN EF
KAUPENDUR HAFA ÁHUGA Á ÞVÍ !!

3JA HERB.

FLÚÐASEL - 109 BREIÐHOLT.
Stór og falleg 3ja herbergja 96,3 fm. íbúð á
jarðhæð. Íbúðin er mikið endurnýjuð, búið
er að opna út í garð og setja upp pall. Gól-
fefni eru parket og flísar. Góð eign á róleg-
um stað Ásett verð: 16,9

MOSARIMI 5 - GRAFARVOGI.
Mjög góð 3ja herbergja tæplega 80 fm
íbúð á annarri hæð á góðum stað í Grafar-
vogi. Íbúðin skiptist í tvö herbergi,
geymslu, baðherbergi, stofu og eldhús.
Gólfefni dúkur og flísar. Ásett verð: 16,9
millj. 

STRANDASEL - SELJAHVERFI -
SÉRVERÖND OG LÓÐ. Mjög falleg 80
fm. íbúð á jarðhæð með sér steyptri suður
verönd og sér afgirtum suðurgarði með
hlöðnu kolagrilli. Parket er á allri íbúðinni
nema á baðherbergi þar eru nýlegar falleg-
ar flísar í hólf og gólf, baðkar með
ömmusturtu, skápum, tengt fyrir þvottavél
á baði. Stór leikvöllur og sparkvöllur í ná-
greninu. Sjá einnig í þættinum Þak yfir höf-
uðið á Mbl.is Ásett verð 17,3 m. Ath
lækkað verð.

KAMBASEL - BREIÐHOLTI.
FASTEIGASALAN KLETTUR KYNNIR Í
EINKASÖLU. Falleg 3ja herbergja 81,8 fm.
íbúð ásamt bílskúr 26.0 fm. samtals 107,8
fm. Sérinngangur. Gólfefni eru parket og
flísar. Stofa og borðstofa með parketi,
gengið út í garð úr stofu, garður fylgir íbúð-
inni. Bílskúrinn er sérstæður. Falleg eign á
góðum stað í Seljahverfinu. Nú standa yfir
viðgerðir á blokkinni og munu seljendur
greiða þann kostnað. Ásett verð 19,2 m.

VESTURGATA - 101 REYKJAVÍK 
Um er að ræða þriggja herbergja risíbúð.
Íbúðin er á fjórðu hæð, efstu, í steinhúsi.
Íbúðin er skráð 83 fm en grunnflötur henn-
ar er c.a. 95 fm, Íbúðin skiptist í hol/alrými,
stofu, tvö herbergi, allt með parketi, bað-
herbergið er með fallegum granítflísum og
nýjum antík blöndunartækjum og eldhúsið
er með bæsuðu flotsteypugólfi. Gott
geymslurými er á hæðinni. Ásett verð:
18,2

Álfkonuhvarf - Íbúð með garði
Hér er um að ræða 97,6 fm íbúð á fyrstu
hæð með garði, með íbúðinni fylgir stæði í
bílageymslu. Íbúðin skilast fullbúin, gólf-
efni eikarparket og flísar, gluggatjöld frá
Nútíma, lýsing frá Lumex, að auki fylgja
með ísskápur, þvottavél, uppþvottavél og
þurrkari. Íbúðin er til afhendingar í nóv/des
2005. Ásett verð er 23,3 millj. 

TORFUFELL - BREIÐHOLT. Fín 3ja
herbergja 78 fm. íbúð á 4. hæð með suð-
ursvölum. Gólfefni eru dúkur og parket.
Tvö svefnherbergi annað með skáp. Bað-
herbergi með baðkari. Borðkrókur í eld-
húsi. Merkt stæði á bílaplani. Sérgeymsla í
sameign og sameiginlegt þvotta og þurrk-
herbergi. Mjög snyrtileg sameign. Ásett
verð 13,2 m.

HRAUNBÆR - ÁRBÆ. Fín 3ja her-
bergja 92 fm. íbúð á 3ju hæð í fjölbýli. Gól-
fefni eru parket og flísar. Baðherbergi flísa-
lagt í hólf og gólf, baðkar og gluggi. Út-
gengt á suðursvalir frá stofu. Leiktæki í
lokuðum garði mjög barnvænt. Stutt í alla
þjónustu og skóla. Ásett verð 16,4 m.

ÁLFKONUHVARF 19 - VIÐ EL-
LIÐAVATN. Frábærlega staðsett og góð
3ja herbergja 96 fm. íbúð. Allt nýtt í íbúð-
inni, eikarparket á gólfum í stofu, gangi,
eldhúsi og herbergjum. Flísar á forstofu,
baðherbergi og þvottarherbergi sem er
innan íbúðar. Lýsing í loftum frá Lumex,
gluggatjöld frá Vogue, tæki frá heimilis-
tækjum, eikarinnréttingar frá GKS. Stæði í
lokaðri bílageymslu. Lyfta. Fallegt útsýni
yfir Elliðavatn að Bláfjöllum. Suðursvalir.
Uppþvottavél fylgir. Ásett verð. 23,2 m.

Í SMÍÐUM 
Elliðavatn-Vatnsendi 
Frábært hús á einni hæð, aðeins um 150
metra frá Elliðavatni. Húsið er alls 302,4
fm, þar af húsið sjálft 254,7 fm + 47,7 fm
bílskúr. Nánari upplýsingar á skrifstofu. 

ATVINNUHÚSNÆÐI

STÓRHÖFÐI - REYKJAVÍK 
Erum með í sölu atvinnuhúsnæði við Stór-
höfða 37. Um er að ræða c.a. 2100 fm at-
vinnuhúsnæði sem hægt er að skipta nið-
ur í þrjú bi c.a. 528-540 fm hvert að gólf-
fleti. Gólfflötur hússins er 1600 fm og svo
er milliloft í húsinu sem verður c.a. 165 fm
í hverju bili. Húsið afhendist fullbúið að
utan með fullfrágenginni lóð og tilbúið
undir tréverk að innan, milliloft verður upp-
sett og stigi upp á það. Góð lofthæð er í
húsinu og möguleiki verður á að hafa inn-
keyrsluhurð að framanverðu, sé þess ósk-
að. Byggingaraðili er JB Byggingafélag.
MJÖG GÓÐ AÐKOMA ER AÐ HÚSINU

FRÁ ÞREMUR ÁTTUM. HÚSIÐ STENDUR
Á T-GATNAMÓTUM STÓRHÖFÐA OG VIÐ-
ARHÖFÐA. Nánari upplýsingar á skrif-
stofu Kletts.

SUMARBÚSTAÐIR

Djálknavegur við Úthlíð
VORUM AÐ HEFJA SÖLU Á ÞREMUR BÚ-
STÖÐUM SEM ERU VIÐ DJÁKNAVEG Í
BLÁSKÓGARBYGGÐ RÉTT VIÐ ÚTHLÍÐ 
UM ER AÐ RÆÐA 4RA HERBERGJA
HEILSÁRSHÚS, 85 FM AÐ STÆRÐ OG
STENDUR Á 4150 FM LÓÐ. HÚSIÐ ER Á
STEYPTUM SÖKKLI Lóðin er á nýskipu-
lögðu svæði með frábæru útsýni yfir Heklu
og suðurlandið eins langt og augað eygir. 
Úthlíð býður upp á allt það sem heilsárs-
húsabyggð þarf að bjóða upp á s.s. veit-
ingastað, verslun með matvöru og aðrar
nauðsynja, sundlaug,9 holu golfvöll og frá-
bærar gönguleiðir. Ásett verð 12,7 millj.

TRÖLLATEIGUR - MOSFELLSBÆ.

Erum með í sölu fjórar 115 fm. 4ra herbergja sérhæðir í fallegu tveggja hæða
húsi. Íbúðunum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Baðherbergi verður flísalagt
á gólfi og veggjum og þvottarherbergi á gólfi. Íbúðirnar verða tilbúnar til afhend-
ingar í des 2005/jan 2006. 

Verð á : 24,8 millj.
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SÉRBÝLI

GVENDARGEISLI Nýtt 206,3 fm
einnar hæðar einbýlishús með innbyggð-
um bílskúr.Fremri forstofa, eldhús með
borðkrók, stór stofa og borðstofa, gesta-
snyrting, þvottahús, á sér gangi eru 4
svefnherbergi og flísalagt baðherbergi. All-
ar innréttingar eru af vandaðri gerð og á
gólfum eru ljósar marmaraflísar og fallegt
parket. Lofthæð er mikil í stofum og
halogenglýsing.Hitalögn er í marmaragólf-
um í alrými. V. 44,7 m. 4701

Holtsgata-áhugaverð
eign/ skiptamögul Reisulegt,
vel byggt og fallegt bakhús á góðum stað í
gamla vesturb. Góð aðkoma er að húsinu
frá Holtsgötu. Húsið sem er skráð 346 fm
skiptist í 4 hæðir þ.e. kjallara, tvær hæðir
og ris en að auki er sérstæður óinnréttaður
77 fm bílskúr/vinnustofa með 30 fm kjallara
með sérinngangi. Samtals er eignin því ca
453 fm. Húsið stendur á - 1107 fm eignar-
lóð. V. 125 m. 4255

HAMRAVÍK - EINBÝLI -
TVÍBÝLI Nýtt 2ja íbúða einbýlishús á 2
hæðum. Vel staðsett á jaðarlóð neðantil við
götu með einstöku útsýni til sjávar og fjalla.
Húsið er samtals um 270 fm. Góð 70 fm sér
íbúð á jarðhæð. V. 65 m. 4671

JÓNSGEISLI - EINBÝLI -
TVÍBÝLI Vandað 256 fm einbýlishús á
2 hæðum Aukaíbúð. Húsið er fullbúið að
utan. Efri hæðin er tilbúin til innréttinga.
Tengja má aukaíbúð við efri hæð og feng-
ist þá góð 5-7 herb. íbúð á tveimur hæð-
um. V. 46,5 m. 4629

Álakvísl Efri sérhæð 106,5 fm auk
bílast. í bílakj. í parhúsi með 3 íbúðum í.
Forstofa, gangur. Eldhús m. ljósri viðarinn-
réttingu, borðkrókur. Stofa og borðstofa,
útgengt á svalir. Stigi á eftir hæðina. 2
barnaherb. Rúmgott hjónaherb. Baðher-
bergi flísalagt, horn nuddbaðkar, t.f þvotta-
vél og þurkara. Hringstigi upp í ca. 12 fm
herbergi sem er undir súð sem er ekki í fm
fjölda  Sér garður afgirður með viðarpalli.
Stæði í bílageymslu. V. 25,5 m. 4722

Grænlandsleið Glæsilegt 222.3
fm parhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum 30 fm bílskúr. 4 góð svefnherb.
Stór stofa,borðstofa.Eldhús,baðherbergi.
Húsið afhendist fullbúið að utan og tilbúið
undir tréverk að innan. V. 36,9 m. 4664

Réttarholtsvegur Talsvert end-
urnýjað 109,3 fm raðhús á þremur hæðum.
Húsið er allt mikið endurnýjað m.a. nýlega
viðgert þak, gler og gluggar, endurnýjaðar
skolplagnir, nýlega málað að utan sem inn-
an. V. 24,8 m. 4608

HÆÐIR

Hvassaleiti Falleg og rúmgóð sér-
hæð/jarðhæð í þríbýli. Sér inngangur, eld-
hús m. upphafl. innréttingu. Ný flísalögn og
baðtæki á baði. 2 svefnherb. Rúmgóð
stofa. Húsið er nýtekið í gegn að utan og
nýskipt er um þakjárn. Góður sameiginleg-
ur garður. V. 18,2 m. 4719

Njálsgata Vorum að fá góða 2-3ja
herb. 67 fm íbúð á 1. hæð ásamt 36 fm
rými á jarðhæð, samt. 104 fm. Hol, bað-
herb. m. baðkari. Miðju rými, eldhús,
svefnherb. Rúmgóð stofa m. útgengt á yf-
irbyggðar svalir, hringstigi út í garð, ver-
önd. Sér inngangur í jarðhæð sem er í dag
3 vinnuherb. V. 17,4 m. 4710

Gautavík Falleg, nýleg og vel innrétt-
uð ca. 110fm neðsta sérhæð í þríbýli. Sér-
þvottahús. Eldhús, borðstofa og stofa með
útgengi á verönd. Rúmgott flísalagt bað-
herb. m. baðkari og sérsturtuklefa. 2 sér-
bílastæði. V. 24,8 m. 4709

Mánagata - efri hæð 2ja her-
bergja 43,2 fm. íbúð á efri hæð í tvíbýli í
Norðurmýri. Sam. inngangur með 1. hæð.
Nýtt parkett á gólfum. Gler og gluggar ný-
legir Þvottahús er sameiginlegt í kjallara.
Sameign mjög snyrtileg. V. 12,9 m. 4712

Dugguvogur- heimili/at-
vinna Ný íbúð/atvinnuhúsnæði stand-
sett á afar vandaðan og hugvitsamlegan
hátt, íbúðar (ósamþ.) og atv.húsn. á efri
hæð 165fm með ca. 70fm svefnlofti eða
samt. ca.235fm. Nýjar pípulagnir, nýtt rafm.
V. 24,9 m. 4649

Naustabryggja-Penthouse
STÓRGLÆSILEG 143 FM (PENTHOUSE)
ÍBÚÐ Í LYFTUBLOKK. 5 herb. íbúð á 2
hæðum. Allar innr. og gólfefni mjög vönd-
uð. Komið inní stórt alrými – hol, stofa
borðstofa og eldhús. 6 metra lofthæð. Á
neðri hæð eru 2 svefnherb. og baðherb. Á
2. hæð er stórt rými/turnherbergi. þvotta-
aðstaða á baði. Stórir gluggar. Tvennar
svalir. Frábært útsýni. V. 32,9 m. 4687

ÞINGHOLT - MÍMISVEGUR
Glæsileg 141,7 fm efri sérhæð ásamt 32 fm
bíslkúrs sem er innréttaður sem íbúð.
Rúmgóður prívat stigapallur.Stórt og rúm-
gott hol,svefnherbergi,stórt baðherbergi
og þvottaherbergi, eldhús með gömlum
sérsmíðuðum innréttingum,2 stórar stof-
ur,Handsmíðaðir fallegir gluggar með tvö-
földu gleri.Gullfallegur arinn er í stofu.Suð-
vestur svalir.Úr íbúðinni er einstaklega fal-
legt útsýni og gluggar í þrjár áttir. Innrétt-
aður 32fm bílskúr sem 2ja herbergja íbúð í
útleigu.Verð tilboð 4410

Ægissíða - Stór 3ja m. sér-
inngangi. Skemmtileg 3ja herb. 96,1
fm íbúð á 1. hæð m. sérinngangi og suður-
garði. Inngangur um skjólgirðingu/hlið.
Forstofa,  gott hol, góð stofa, eldhús m.
borðkrók. Opið frá eldhúsi í borðstofu. 2
svefnherb. Suðurgarður. V. 20,5 2696

4RA - 6 HERBERGJA

HVAMMABRAUT - 6
HERB. Góð 139 fm 6 herb íbúð á 2
efstu hæðum á útsýnisstað í Hafnarfirði.
Vandaðar eikarinnréttingar og hurðir.
Gegnheilt eikar-parket og flísar á gólfum.
Ný eldunartæki. Stórar suðursvalir. Bílskýli.
V. 24,9 m. 4690

Eyjabakki. laus 1.okt. Mjög
falleg 4ra herbergja endaíbúð á efstu
hæð.Hol,eldhús með borðkrók, stofa,
þvottahús, á sérgangi 2 barnaherbergi og
hjónaherbergi með fataherbergi og bað-
herbergi.Parket og dúkar á gólfum. Nýleg-
ar hurðir á íbúðum og húsið viðgert að
utan. Nýtt gler. V. 17,9 m. 4646

KRUMMAHÓLAR - M. BÍL-
SKÚR Góð og björt 91,9 fm endaíbúð á
3.hæð í lyftuhúsi ásamt 25 fm bílskúr. For-
stofa/hol,hjónaherbergi með góðum
skáp,svefnherbergi, barnaherbergi, parket
og baðherbergi með baðkari/sturtu.Úr holi
er komið inn í borðstofu, eldhús og stofu í
einu stóru rými og útgengt út á stórar suð-
ursvalir. V. 18,9m. 4578 

HÁALEITISBRAUT - GÓÐ
4RA HERB. Mjög góð 92.1 fm 4ra
herbergja íbúð á 4. hæð í fjölbýli. Eld-
hús,flísar á gólfi. Á gangi eru 2 svefnher-
bergi,spónar parket á gólfi.Hjónaher-
bergi,spónar parket á gólfi,skápur. Björt
stofa,parket á gólfi,stórar suður svalir.
Baðherbergi,flísalagt í hólf og gólf,sturta.
V. 17,9 m. 4514 

ÁLFASKEIÐ HFN - 4RA - 5
HERB. 125 fm björt og rúmgóð 4ra - 5
herbergja endaíbúð á 2. hæð í góðri blokk
ásamt 24 fm bílskúr. Hol með skáp, eldhús
með borðkrók og nýlegri innréttingu, þar
innaf þvottahús og búr, stór stofa með út-
gengi á suð-vestursvalir, 3 góð svefnher-
bergi og baðherbergi. Hægt að bæta við
fjórða herbergi úr stofu. Parket og flísar á
gólfum. 24 fm bílskúr. V. 19,9 m. 4182 

3JA HERBERGJA

Blönduhlíð Góð 3ja herbergja 88 fm
íbúð í kjallara í Hlíðunum. Komið er í for-
stofu,flísar á gólfi. Baðherbergi er undir
súð, flísalagt gólf, baðkar. Gangur,flísar á
gólfi. Rúmgott svefnherbergi,pergo parket
á gólfi. Stofa,pergo parket á gólfi. Innaf er
svefnherbergi. Eldhús,korkur á gólfi. Skipt
hefur verið út dreni og skólplögnum í hús-
inu,einnig skipt um þak og jarðveg um-
hverfis húsið. Í sameign er sameiginlegt
þvottahús og sér geymsla. V. 18,4 m. 4714

Dvergabakki - Útsýni Falleg
3ja herb. ca.73fm íbúð á 3ju hæð í snytrti-
legu og vel við höldnu fjölbýli. Hol, eldhús
með eldri en ágætri innréttingu, borðkrók-
ur. Nýstandsett flísalagt baðherbergi með
sturtu. Ágæt stofa. Úr stofunni er útgengt á
suðursvalir. V. 14,9 m. 3696

101. Grettisgata. Falleg og rúm-
góð 3-4ra herb. ca,100fm neðsta hæð (sér-
hæð). 2 sérbílast. Sérinngangur, forstofa ,
hol, stofa og borðstofa, eldhús, baðherb. ,
þvottahús/geymsla og 2 ágæt herb. Flísar
á öllum gólfum, ágætir skápar/innréttingar.
Snyrtileg sameign og lóð. V. 21,9 m. 4493

Laufengi Mjög björt 3 herbergja 79,5
fm íbúð á 3.hæð. Hol með góðum skápum,
eldhús með borðkrók, ljós viðarinnrétting,
2 rúmgóð svefnherbergi, góðir skápar,
baðherbergi með sturtu, þvottaaðstaða á
baði, rúmgóð stofa, gluggar á tvær hliðar
og útgengt út á suðursvalir úr stofu. Sér
geymsla er í íbúðinni. V. 16,9 m. 4402

Austurberg Góð stór 74,6 fm 2ja
herbergja íbúð á 3 hæð með sér inngangi
af svölum. Forstofa með flísum á gólfi.
Geymsla með glugga ( hægt að nota sem
barnaherbergi ) Hjónaherbergi með skáp,
baðherbergi með kari á baði er tengt fyrir
þvottavél. Rúmgóð stofa með stórum suð-
vestur svölum. Eldhús með góðri nýlegri
innréttingu og borðkrók. Gólfefni: parket á
holi og stofu, flísar á öðrum gólfum, á jarð-
hæð er sameiginleg vagna og hjóla-
geymsla. Blokk er öll snyrtileg, íbúð er laus
strax. V. 14,9 m. 4663

HRÍSATEIGUR - MIÐHÆÐ
Góð 3ja herb. íbúð á miðhæð í þríbýli. Tvö
góð svefnherb. Parket á gólfum. Íbúðinni
fylgir 18,5 fm hlutdeild í kjallara bílskúrs en
þar er sér geymsla og sér þvottahús. V.
15,4 m. 4567

GYÐUFELL - GÓÐ 3JA
HERBERGJA Góð 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð.Hol, stofa með útgengi á yf-
irbyggðar suðursvalir, eldhús með borð-
krók, baðherbergi og 2 góð svefnherbergi.
Húsið klætt að utan og svalir yfirbyggðar.
V. 14,4 m. 4256

Torfufell - - skipti á stærri
eign Góð 79 fm 3ja herbergja íbúð á
2.hæð, 1.hæðin er jarðhæð.Stórt eldhús
með fallegri ljósri innréttingu, 2 svefnherb.
Snyrtileg sameign. Skipti á stærri eign með
bílskúr möguleg. V. 13,9 m. 4653 

ÆGISSÍÐA - SÉR INN-
GANGUR Falleg 79,2 fm íbúð. Stofa
með parketi á gólfi. Eldhús með uppruna-
legri innréttingu. Baðherbergi með sturtu,
skápur undir vaski, flísar á gólfi og veggj-
um. Tvö svefnherbergi með parketi á
gólfi.Sameiginlegt þvottahús í kjallara.
Snyrtileg sameign. LAUS STRAX 4636 

SÚLUHÓLAR - GÓÐ 3JA
HERB. Góð 3ja herbergja íbúð á 3.
(efstu) hæð í snyrtilegu fjölbýli. Forstofa,
eldhús með ágætum eldri innréttingum,
borðkrókur. Baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf, baðkar, rúmgóð stofa, hjónaherbergi
með skápum og útgengi á vestursvalir,
barnaherbergi. V. 14,9 m. 4518 

SUÐURHÓLAR - Sér inn-
gangur Rúmgóð og vel skipulögð 3ja
herbergja 1. hæð með sér suðurgarði. Sér-
inngangur, forstofa, hol, stofa með útgengi
í afgirtan 50 fm suðurgarð, eldhús með
ágætum innréttingum og borðkrók. Gang-
ur frá holi, þar er hjónaherbergi með skáp-
um og gott baðherbergi.barnaherbergi frá
holi. V. 17,4 m. 4500 

LAUFÁSVEGUR - 101 RVK
Nýstandsett 2ja-3ja herb. íbúð m. sér inn-
gangi á jarðhæð. Anddyri og stór stofa m.
eldhúskrók. Svefnherb. Baðherb. m.
þvottaherb. og fataherb. innaf. Geymsla.
Allt nýtt s.s innréttingar, eldhústæki, allt á
baði og öll gólfefni. V. 18,9 m. 4418 

2JA HERBERGJA

Boðagrandi 2ja herb. íbúð á 9 hæð
í lyftuhúsi. Forstofa, hol, stofa, eldhúskrók-
ur. Baðherb. m. baðk., lagt f. þvottavél.
Svefnherb. Svalir frá stofu. Mikið útsyni út
á Faxaflóa. Sérgeymsla í kjallara, sameig-
inleg vagna og hjólageymsla. Húsvörður.
Íbúðin er laus - V. 13,5 m. 4403

Hólahverfi- Útsýni 2ja herb.
ca.58fm íbúð á 6 hæð í lyftuhúsi. Frábært
útsýni. Mjög snyrtileg og vel hirt sameign.
Sérgeymsla í kjallara. .Vagna/hjólageymslu
og sameiginlegt þvottahús með vélum í
kjallara. V. 13,2 m. 4700

Hraunbær Studio íbúð á jarðhæð í
fjölbýlishúsi. Íbúðin er 21 fm. Ný standsett.
Komið er í stofu, eldhús með nýrri innrétt-
ingu,ísskápur fylgir með, sturtu klefi.
Svefnherbergi innaf. Á gangi er sameigin-
legt baðherbergi. V. 4,8 m. 4715

Dúfnahólar - Útsýni 2ja herb.
ca.60fm íbúð á 6 hæð í lyftuhúsi. Frábært
útsýni. Mjög snyrtileg og vel hirt sameign.
Sameiginlegt þvottahús með vélum í kjall-
ara. V. 13,2 m. 4700

GOÐABORGIR - GÓÐ 2JA
HERB. Björt og rúmgóð 68 fm 2ja her-
bergja íbúð með sér inngangi af svölum í
litlu fjölbýlishúsi. ÍBÚÐIN GETUR VERIÐ
LAUS FLJÓTLEGA. V. 14,9 m. 4685

VALLARÁS - SÉR VER-
ÖND Góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð í
góðri lyftublokk. Hol m. skápum, opið eld-
hús, stofa m. útgengi á sér verönd, stórt
svefnherb. og baðherb. m. kari. Fallegar
flísar á aðalgólfum. V. 13,2 m. 4633 

LANDIÐ

Eskifjörður - Zeutenshús -
LAUST STRAX Eitt af elstu og
sögufrægustu húsum á Eskifirði, byggt
1870. Tvílyft og talsvert endurnýjað m.a.
nýlega verið klætt með bárujárni, gler og
gluggar hafa að hluta verið endurnýjaðir.
Eignin er á 2 hæðum samt. 100,5 fm og 32
fm bílskúr, byggður 1972. V. 9,9 m. 4692

Sumarhús í Heklubyggð á
eignarlóðum 4 87 fm heilsárshús í
Heklubyggð. Húsin eru tilbúin undir tré-
verk. Húsin eru á 1 hæð, 2 svefnherb.,
stofa, eldhús og baðherb. Eignarlóðir. V.
10,8 m. 4669 

HEILSÁRSHÚS Í GRÍMS-
NESINýtt 74 fm heilsárshús í landi
Brjánsstaða í Grímsnesi. Staðsett á tæp-
lega 5000 fm eignarlóð.Hægt er að fá hús-
ið afhent fokhelt eða lengra komið allt eftir
óskum kaupanda. V.11.8 4468 
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FLÓKAGATA - GISTIHEIMILI Höf-
um til sölu Gistiheimilið að Flókagötu
1 og 5 sem er eitt þekktasta og elsta
gistiheimili landsins. Gistiaðstaða
fyrir 65 manns í 30 herbergjum með
öllum búnaði. Eignin er í góðu ásig-
komulagi. Mjög góð staðsetning. V.
150 m. 6087

KÓNGSBAKKI - LAUS Vel skipu-
lögð ca 97 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð
í blokk. Þvottahús í íbúð. Barnvænt
umhverfi. Laus - Lyklar á skrifstofu.
6716

SUNNUBRAUT - KÓPAVOGI Sér-
lega vel staðsett ca 280 fm einbýli á
tveim hæðum. Nú er sér þriggja her-
bergia íbúð á neðri hæð og mögu-
leiki að koma þar fyrir annari lítilli
íbúð eða hafa 8 til 9 svefnherbergi í
allt í öllu húsinu. Veglegar stofur á
efri hæð og þar er frábært útsýni.
Innbyggður 30 fm bílskúr. Stór lóð
gefur möguleika. Stutt niður í fjöru
við Kópavoginn. Útsýni yfir Álftanes
út á Flóann.  6728

SMIÐSHÖFÐI - 9 herbergi Iðnað-
arhúsnæði 204 fm sem er innréttað
sem 9 stór herbergi, 2 baðherbergi,
eldhús og setustofa ofl. Mjög rúm-
gott og bjart húsnæði á efstu hæð í
snyrtilegu 3 ja hæða húsi. Laust til
afhendingar við kaupsamning. Gott
verð. V. 17,5 m. 6729

BAKKASEL- 2 ÍBÚÐIR Fallegt rað-
hús á 3 hæðum með frístandandi bíl-
skúr. Húsið er 232,3 fm og bílskúr er
ca. 20 fm. Á jarðhæð er 2ja herbergja
sér íbúð. Búið er að endurnýja húsið
mikið, meðal annars innréttingar og
baðherbergi. V. 36,5 m. 6710

BOÐAGRANDI - LAUS Mjög góð
2ja herbergja ca 53 fm íbúð á 2. hæð
í fjölbýli sem staðsett er fremst við
Boðagranda með útsýini yfir Flóann.
Laus strax. V. 13,3 m. 6624

LAUFENGI - SÉR VERÖND Falleg
3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sér lóð. Íbúðin skiptist í hol með fata-
hengi síðan hjónaherbergi með stór-
um skápum, barnaherbergið er rúm-
gott og einnig með skápum, baðher-
bergi með kari og sturtuklefa - inn-
réttingu og flísum á veggjum og gólfi
- tengi fyrir þvottavél. Stofan er rúm-
góð og með útgengi út á stóra af-
girta verönd og þaðan út í garð. Eld-
húsið er með góðum innréttingum
og borðkrók. Gólfefni eru parket og
flísar. Húsið og sameign lítur mjög
vel út.  V. 17,9 m. 5623

HELLA - Rangárvöllum Höfum í
sölu fokheld hús ca 177 fm alls. Þar
af er bílskúr ca 42 fm. Húsin standa
við Freyvang og Dynskála. V. 13 m.
6597

TRÖLLATEIGUR - LYFTUHÚS
Mjög falleg 3ja herbergja 122 fm íbúð
auk stæðis í bílskýli. Íbúðin er á
annarri hæð og með svölum í vestur
átt. Íbúðin er sérlega vel útbúin, með
innfeldri lýsingu. Nýtt eikarparket og
flísar á gólfum.Laus strax. V. 25,5 m.
6874

SKIPASUND Snyrtileg 2ja til 3ja
herbergja íbúð í kjallara tvíbýlishúss.
Íbúðin er 63 fm og skiptist í gang, 2
svefnherbergi, baðherbergi, stofu,
eldhús og sameiginlegt þvottahús.
Fallegur garður.  V. 13,1 m. 6880

SKÓGARÁS - SÉR VERÖND Falleg
66 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð með
sér lóð og verönd í 3. hæða fjölbýlis-
húsi. Íbúðinni fylgir hlutur í ósam-
þykktri íbúð. Búið er að gera múrvið-
gerðir utan húss en eftir er að mála,
það verður gert í sumar á kostnað
seljanda. Laus strax.  V. 14,3 m.
6877

HLYNSALIR - KÓPAVOGUR Falleg
3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftu-
húsi með stæði í bílskýli. Vandaðar
innréttingar. Parket og flísar á gólf-
um. Suður svalir - mjög gott útsýni.
Íbúðin getur losnað strax. V. 22,5 m.
6888

HÁTÚN Góð ca 90 fm íbúð á 6. hæð
í lyftuhúsi. Suður svalir. Nýlegar inn-
réttingar í eldhúsi. Parket og flísar á
gólfum.Húsið hefur nýlega verið mál-
að að utan. V. 19,5 m. 6838

FJALLALIND - KÓPAVOGI Mjög
fallegt og vel staðsett einbýlishús á
tveimur hæðum með stórum inn-
byggðum bílskúr. Húsið er um 264
fm og í því eru m.a. 4 stór svefnher-
bergi og tvö góð baðherbergi og 40
fm hobbyherbergi, arin í stofu ofl.
Mjög fallegar innréttingar. Húsið
stendur innst í lítilli botnlangagötu og
þaðan er mikið útsýni. V. 51,5 m.
6889

FÍFUSEL Sérlega björt og falleg,
mikið endurnýjuð enda - íbúð á 2.
hæð ásamt stæði í bílskýli. 3 svefn-
herbergi, mjög gott borðstofu/sjón-
varpshol og björt og falleg stofa.
Parket og flísar á gólfum. 19,9 6914

FÁLKAHÖFÐI - MOS Björt og fal-
leg ca 104 fm þriggja herbergja íbúð
á 2. hæð með sér inngang af svölum.
Þvottahús innaf eldhúsi. Útsýni:
Laus fljótlega. V. 19,8 m. 6918

ÁSBÚÐ - GBÆ Gott ca 230 fm ein-
býli á einni hæð með stórri verönd
og grónum suður garði. 4 til 5 svefn-
herbergi, tvö baðherbergi, sauna,
heitur pottur í verönd. Innbyggður
bílskúr. Húsið sem er timburhús er
allt mjög rúmgott og staðsetning er
vinsæl.  6832

FÁLKAGATA - LAUS ca 42 fm íbúð
á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin ný
uppgerð frá fokheldi. Allar innrétting-
ar og lagnir innan íbúðar nýjar. Suður
svalir og þar tröppur niður í ræktað-
an garð. Laus strax. V. 15,8 m. 6928

HREÐARVATN - BORGARFIRÐI
Vel staðsett heilsárshús í næsta ná-
greni við Bifröst. Húsið er um 46 fm
timburhús á steyptum grunni og hef-
ur fengið gott viðhald og notað sem
heilsárshús. V. 9,5 m. 6622

FROSTAFOLD-bílgeymsla Um er
að ræða 2ja herbergja 58,6 fm. íbúð
á 6. hæð í góðu og velviðhöldnu húsi
með miklu útsýni og stæði í bíla-
geymslu. V. 14,9 m. 6926

MELALIND - STÓR VERÖND
Óvengu stór ( ca 99 fm) 2ja herbergja
íbúð, á 1. hæð ( jarðhæð) í 3ja hæða
fjölbýli sem staðsett er mjög stutt frá
leikskóla, grunnskóla og verslunar-
miðstöð. Þvotta-aðstaða og
geymsla innan íbúðar. Hægt að girða
af stóra sér verönd sem snýr í suður
og vestur. V. 19,9 m. 6940

HRAUNBORGIR - GRÍMSNESI
Fallegur 50 fm sumarbústaður auk
22 fm svefnlofts á leigulóð. Í húsinu
eru m.a. tvö svefnherbergi, stofa og
eldhús, nýbyggð forstofa og svefn-
loft fyrir 6-8 manns. Stór verönd og
fallegur gróður. Góð staðsetning. V.
9,7 m. 6942 

BIRTINGAKVÍSL 
Mjög fallegt endaraðhús á þessum
eftirsótta stað. Húsið er tveimur
hæðum og með innbyggðum bílskúr.
Glæsilegur skjólgarður. Þetta er hús í
mjög góðu ásigkomulagi. Til afhend-
ingar fljótlega. V. 37,9 m. 6939

KRUMMAHÓLAR - BÍLSKÚR 
Falleg ca 100 fm íbúð á jarðhæð með
sér inngangi ásamt ca 25 fm bílskúr.
Sér verönd sem leyfi er til að loka af
og stækka eða afgirða sér garð.
Þvotthús inni í íbúð. Þægileg að-
staða. Hægt að vera mikið út af fyrir
sig. V. 19,9 m. 6944

LYNGMÓAR - GARÐABÆR 
Falleg 4ra herbergja íbúð auk bíl-
skúrs. Íbúðin er á 3ju (efstu hæð)
er 94 fm með góðu útsýni - stórar
suður svalir. V. 21 m. 6931

FYRIRTÆKI VIÐ VESTURHRAUN
GBÆ 
Rekstur við þjónustu á tank-bílum
sem er í sérhönnuðu Ca. 417 fm
húsnæði með tveim 4x5 metra inn-
keyrsludyrum, 6 til 8 metra loft-
hæð. Mjög gott malbikað plan í
kring. Lagnir fyrir 200 amp. rafm.
Gryfja fyrir viðgerðir ofl. Fyrirtækið
hentar t.d. 2 samhentum.  Verð hús
42 milj. Fyritæki 8 milj. Hægt að
kaupa reksturinn og gera leigu-
samning. V. 50,0 m. 5286

RAUÐARÁRSTÍGUR ca 290 fm
verslunarhúsnæði á jarðhæð við
Rauðarárstíg nálægt Hlemmi
(beint á móti Stórholti). Er nú Sól-
baðstofa. Til sölu eða leigu. V. 48
m. 6915



EINBÝLI  

ÖLDUGATA - MÖGULEGAR TVÆR ÍBÚÐIR
Fallegt 148,6 fm EINBÝLI á tveimur hæðum, ásamt
32,0 fm BÍLSKÚR á góðum og rólegum stað upp af
MIÐBÆNUM. 4 svefnherbergi. MÖGULEGAR TVÆR
ÍBÚÐIR. Falleg og vel viðhaldin eign. Verð 33,0 millj.
4273

TJARNARBRAUT - FRÁBÆR STAÐSETNING
Virðulegt 203,9 fm EINBÝLI á þremur hæðum á frá-
bærum stað við LÆKINN í MIÐBÆ HAFNARFJARÐ-
AR. Búið er að endurnýja eldhús og aðl baðherbergi.
4 svefnherbergi, möguleg fleirri. Húsið býður upp á
mikla möguleika, en þarfnast aðhlynningar að hluta.
Verð 34,0 millj  3665

FÁLKAHRAUN - FRÁBÆR STAÐSETNING
NÝLEGT OG FALLEGT 142,1 fm EINBÝLI, hæð og ris
ásamt 32,9 fm BÍLSKÚR, samtals 175,0 fmá frábær-
um stað í HRAUNINU á EINARSREIT. 4 svefnher-
bergi. Bílskúrinn er innréttaður sem STUDÍÓ í dag en
lítið mál er að breyta í STÚDÍOÍBÚÐ eða BÍLSKÚR
aftur. 
Opið hús í dag milli kl. 19,00-21,00 Hanna og Pétur
taka á móti ykkur - sími: 565-3063. Verð 37,9 millj.
1572

SELVOGSGATA - FALLEGT EINBÝLISHÚS
MEÐ BÍLSKÚR Fallegt hús í miðbæ Hafnarfjarð-

ar, húsið er alls 158 fm, þar af er 25 fm bílskúr. Laust
við kaupsaming. Búið að klæða húsið að utan því lít-
ið viðhald að utan. Gott hús sem hægt er að mæla
með. Verð 28.5 millj.  3521

ÁSBÚÐARTRÖÐ - MÖGUL. TVÆR ÍBÚÐIR
LAUST FLJÓTLEGA  Gott 212,6 fm EINBÝLI/TVÍ-
BÝLI, tvær hæðir og ris, ásamt 56 fm tvöföldum BÍL-
SKÚR, samtals 268,6 fm. á góðum ÚTSÝNISSTAÐ.
Verð 44,0 millj.  4030

ÞÚFUBARÐ - GOTT EINBÝLISHÚS Fallegt

191 fm einbýlsihús á tveimur hæðum þar af er 25 fm
bílskúr. Húsið er góðu ástandi bæði að utan og inn-
an. Sex herbergi. Falleg stofa og eldhús. Eign sem
hægt er að mæla með. Tilboð óskast.  2878

VESTURVANGUR - GLÆSILEGT”” TVÆR

ÍBÚÐIR ““ Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 241 fm EIN-
BÝLI á tveimur hæðum, með aukaíbúð á neðri hæð,
ásamt 49 fm BÍLSKÚR, samtals 290 fm. á mjög góð-
um stað í HRAUNINU í NORÐURBÆNUM. Verð 49,5
millj.  3610

RAÐ- OG PARHÚS  

BLIKAÁS - SÉRLEGA FALLEGT Um er að
ræða NÝLEGT 129,9 fm. PARHÚS á tveimur hæðum,
ásamt 35,2 fm. BÍLSKÚR, samtals 165 fm á góðum
stað í Áslandi. Vandaðar viðar innréttingar og tæki.
Steinflísar og parket. Stórar svalir ofan á bílskúr. Verð
36,9 millj.  4362

FLESJAKÓR - KÓPAVOGUR - NÝBYGG-
ING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ Flott parhús
sem nýtist mjög vel, fimm svefnherbergi, gott skipu-
lag eignar, flott staðsetning, laust við kaupsamning,
fullbúið að utan en fokhelt að innan, jeppabílskúr
sem er 39 fm með 3.3 m lofthæð, vandaðir verktak-
ar. Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á netinu.
Verð 32,6 millj.  4024

ÚTHLÍÐ - ENDARAÐHÚS SÉRLEGA FALLEGT
142,8 fm ENDARAÐHÚS á tveimur hæðum, ásamt
37,0 fm BÍLSKÚR á frábærum stað innst í botnlanga.
Vandaðar innréttingar. Gegnheilt parket. Timburver-
önd. FALLEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 37,9 millj.
1790

MIÐVANGUR - FALLLEGT ENDARAÐHÚS
Fallegt 200 fm ENDARAÐHÚS , ásamt 25 fm bílskúr,
samtals 225 fm. Húsið er tveim hæðum, sex her-
bergi, tvö sjónvarpshol, góð verönd, rúmgott eldhús,
stór stofa, fín gólfefni. Gott hús á góðum og rólegum
stað í hjarta norðurbæjar í Hafnarfirði. Verð 37,5 millj.
3978

STEKKJARHVAMMUR - GÓÐ EIGN Fallegt
raðhús á tveimur hæðum, 183 fm og bílskúr 24 fm,
samtals 207 fm. Fjögur svefnherbergi. Rólegt hverfi.
Þetta rúmgóð íbúð, öll rými eru stór. Góð eign. Verð
35,5 millj.  3699

HÆÐIR  

BIRKITEIGUR - MOSFELLSBÆ Falleg ný
160,9 fm 5 herbergja EFRI SÉRHÆÐ í tvíbýli ásamt
46,8 fm innbyggðum bílskúr, samtals 207,7 fm. SÉR-
INNGANGUR. Hæðin skilast rúmlega fokheld. Verð
32,9 millj.  4308

FJARÐARGATA - STÓRGLÆSILEG ÞAK-
ÍBÚÐ Vorum að fá í einkasölu SÉRLEGA FALLEGA
“ÞAKÍBÚÐ” á 5. hæð í fallegu nýlegu “LYFTUHÚSI”
Úr íbúðinni er FRÁBÆRT ÚTSÝNI Í ALLAR ÁTTIR
Þ.E. YFIR HÖFNINA , FJÖRÐINN OG FJÖLLIN ALLT
UM KRING. Vandaðar innréttingar og tæki. Parket og
flísar. 4 svefnherbergi. Stórar svalir. FRÁBÆR EIGN.
Verð 49,9 millj.  4309

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI - NÝTT -
NÝTT VORUM AÐ FÁ Í EINKASÖLU NÝJAR OG
GLÆSILEGAR 126,5 4ra herbergja SÉRHÆÐIR í nýju
“FJÓRBÝLISHÚSI” á VÖLLUNUM í Hafnarfirði. SÉR-
INNGANGUR í allar íbúðir. Seljast fullbúnar að utan
sem innan, án gólfefna. Afhending Febr. - mars 2006.
Verð 27,2 millj.  4315

4RA TIL 7 HERB.  

ÁLFHOLT - SÉRHÆÐ - MÖGUL. 7 HER-
BERGI Falleg og rúmgóð 180 fm EFRI SÉRHÆÐ í
góðu tvíbýli/keðjuhúsi á góðum útsýnisstað. (Mögu-
leg allt að 7 svefnherbergi). SÉRINNGANGUR. Vand-
aðar innréttingar. Parket og flísar. Fallegt útsýni. Verð
32,5 millj.  3794

MÓABARÐ - FIMM HERBERGJA Falleg og
kósý 112 fm fimm herb. íbúð í góðu fjölbýli. Íbúðin er
á þriðju hæð með fallegt útsýni. Snyrtileg og góð
eign. Verð 19.5 millj.  4263

STÍFLUSEL - REYKJAVÍK - GÓÐ Á
FYRSTU HÆÐ Falleg og björt íbúð 101 fm íbúð á
fyrstu hæð í litlu fjölbýli. Sér garður og helllulögð ver-
önd. Þrjú svefnherbergi. Rúmgóð stofa. Verð 19.0
millj.  2933

HOLTABYGGÐ - FJÓRBÝLI - SÉR INN-
GANGUR Falleg og vel með farin 98 fm 4ra herb.
íbúð á fyrstu hæð með sér inngangi. Sér hellulögð
verönd. Flísar og parket á gólfi. Laus við kaupsam-
ing. Verð 19.9 millj.  4378

EYRARHOLT - LAUS STRAXFalleg 92,8 fm 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð ofan kjallara í góðu fjölbýli á
góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Verönd í suður og svalir í
norður. Falleg og björt eign. LAUS VIÐ SAMNING.
Verð 18,2 millj.  3663

HÓLABRAUT - FALLEGFalleg og talsvert endur-
nýjuð 82 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð ofan kjallara
í góðu litlu fjölbýli sem búið er að klæða á tvær hlið-
ar. Verð 14,9 millj.  2503

KLUKKUBERG - GOTT ÚTSÝNI - GÓÐ
EIGN 2 SÉRINNGANGUR “ Falleg og vel með farin
110 fm íbúð ásamt stæði í bílgeymslu á FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ. 3 góð svefnherbergi. Parket á gólf-
um. Fallegar innréttingar. LAUS FLJÓTLEGA. Verð
21.9 millj.  3578
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HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI Falleg 107,1 fm 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á góðum ÚT-
SÝNISSTAÐ. Parket og flísar. Suðursvalir. Verð 18,9
millj.  3720

DAGGARVELLIR - 4RA HERB. FULLBÚIN
MEÐ BÍLGEYMSLU. Falleg og vönduð íbúð á
annari hæð í lyftuhúsi. Húsið er steinað að utan því
lítið viðhald, frábær gólfefni og innréttingar. Bíla-
geymsla. Sjón er sögu ríkari. Verð 23.9 millj.  4168

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR NÝLEG OG
FALLEG 111,9 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
í Áslandi. SÉRINNGANGUR. Vandaðar viðarinnrétt-
ingar og gólfefni. SUÐUR OG NORÐURSVALIR. FAL-
LEGT ÚTSÝNI YFIR TJÖRNINA. Verð 24,9 millj.  2896

HJALLABRAUT - HAFNARFJÖRÐUR -
FIMM HERBERGJA 128 fm íbúð á þriðju hæð í
góðu fjölbýli sem er klædd að utan með álklæðingu
því er lítið viðhald. 4 svefnherbergi. Rúmgóð íbúð og
gott skipulag. Verð 21.5 millj.  4171

BURKNAVELIR - FALLEG MEÐ ÚTSÝNI””
LAUS FLJÓTLEGA ““ NÝ OG FALLEG 106,7 fm 4ra
herbergja íbúð á 3. hæð í nýlegu fjölbýli á góðum
stað í HRAUNINU á VÖLLUNUM. Vandaðar innréttr-
ingar og tæki. Góð staðsetning. Verð 22,3 millj.  4029

LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTTGlæsileg
126 fm 4ra herb. íbúð í nýju “VIÐHALDSLITLU” fjöl-
býli í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Íbúðin afhendist í
Ágúst fullbúin án gólfefna. Stæði í bílageymslu fylgir.
Verð 32,2 millj.  3750

HVAMMABRAUT - BJÖRT ÍBÚÐ Falleg og
björt og rúmgóð 113 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
(var áður 3ja) í góðu fjölbýli. 3 rúmgóð herbergi. Ný-
leg innrétting á baði. Stórar suð-vestur svalir. Verð
18,5 millj.  3681

ESKIVELLIR - STÆÐI Í BÍLGEYMSLU -
LYFTUHÚS Aðeins ein íbúð eftir, 4ra herb. stærð
105,4 fm ásamt stæði í bílgeymslu. Sameign með
lyftu, gengið út á svalir, SÉRINNGANGUR, einungis
tvær íbúðir á svölum. Vönduð tæki og innréttingar.
AFHENDING DESEMBER 2005. Verð 22,5 millj.  3662

LAUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNING Falleg 98,4
fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í góðu fjölbýli,
ásamt stæði í bílageymslu. SÉRINNGANGUR af svöl-
um.Falleg eign á góðum stað. Verð 18,9 millj.  3323

3JA HERB. 

LAUGARNESVEGUR - MIKIÐ ENDURNÝJ-
UÐ - LAUS STRAX Góð 3ja herb. 60,8 fm MIÐ-
HÆÐ í þríbýli ásamt 30 fm skúr á lóð. Sameiginlegur
inngangur með risíbúð. íBÚÐIN ER MIKIÐ ENDUR-
NÝJUÐ. GÓÐ STAÐSETNING. Verð 15,5 millj.  4366

SUÐURGATA - 97 FM 3JA TIL 4RA
HERB. ÍBÚÐ Falleg og björt 97 fm íbúð á annari
hæð (efstu) í litlu fjölbýli. Þrjú herbergi. Parket og
náttúrusteinn á gólfi. Frábært útsýni. Kósý íbúð. Verð
17.5 millj.  4380

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

OPIÐ HÚS MILLI KL. 19.00 - 21.00 Í DAG
NÝLEGT OG FALLEGT 142,1 fm EINBÝLI,
hæð og ris ásamt 32,9 fm BÍLSKÚR, sam-
tals 175,0 fmá frábærum stað í HRAUNINU
á EINARSREIT. 4 svefnherbergi. Bílskúrinn
er innréttaður sem STUDÍÓ í dag en lítið
mál er að breyta í STÚDÍOÍBÚÐ eða BÍL-
SKÚR aftur. 
Hanna og Pétur taka á móti ykkur -
sími: 565-3063. Verð 37,9 millj.  1572

FÁLKAHRAUN 8 - FRÁBÆR STAÐSETNING

Falleg og kósý 112 fm fimm herb.
íbúð í góðu fjölbýli. Íbúðin er á þriðju
hæð með fallegt útsýni. Snyrtileg og
góð eign. Verð 19.5 millj.  4263

MÓABARÐ - FIMM HERBERGJA

Um er að ræða NÝLEGT 129,9 fm.
PARHÚS á tveimur hæðum, ásamt
35,2 fm. BÍLSKÚR, samtals 165 fm á
góðum stað í Áslandi. Vandaðar við-
ar innréttingar og tæki. Steinflísar og
parket. Stórar svalir ofan á bílskúr.
Verð 36,9 millj.  4362

BLIKAÁS - SÉRLEGA FALLEGT

Falleg ný 160,9 fm 5 herbergja EFRI
SÉRHÆÐ í tvíbýli ásamt 46,8 fm inn-
byggðum bílskúr, samtals 207,7 fm.
SÉRINNGANGUR. Hæðin skilast
rúmlega fokheld. Verð 32,9 millj.

BIRKITEIGUR - MOSFELLSBÆ



ÁLFHOLT - AUKAHERBERGI TIL ÚTLEIGU
Falleg og björt 123 fm 3ja - 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ,
með aukaherbergi á jarðhæð, með aðgang að sameig-
inlegri snyrtingu. Tilvalið til útleigu. Vandaðar innrétt-
ingar. Parket og flísar. Skáli. Verð 20,5 millj.  4367

MARBAKKABRAUT - KÓPAVOGUR Góð og
snyrtileg 3j herbergja kósý risíbúð sem getur laus strax
við kaupsaming. Sjón er sögu ríkari, stærð 63 fm og
verð 12,8 millj.  4229

ÁLFHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI Falleg 93 fm 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð í góðu nýlega viðgerðu og
máluðu fjölbýli. Ein íbúð á palli. Fallegt útsýni. Verð 18,2
millj.  4281

ÆGISSÍÐA - REYKJAVÍK - LAUS STRAX
3ja herb. íbúð með sér inngangi sem er 79 fm íbúð á
fyrstu hæð/kjallara á góðum stað í Reykjavík. Parket á
gólfum, snyrtileg sameign og hús að utan almennt
gott. Laus við kaupsaming. Verð 18,3 millj.  3759

BIRKIHOLT - ÁLFTANESI - NÝLEG Falleg ný-
leg 95,7 fm 3ja herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í nýlegu fal-
legu fjölbýli á góðum útsýnisstað. SÉRINNGANGUR.
Vandaðar og fallegar innréttingar. Parket og flísar. Verð
TILBOÐ.  4270

KRÍUÁS - SÉRINNGANGUR - BÍLSKÚR Ný-
leg og falleg 89,5 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í viðhalds-
litlu fjölbýli ásamt 37,3 fm bílskúr, samtals 126,8 fm.
SÉRINNGANGUR. Vandaðar innréttingar. FRÁBÆRT
ÚTSÝNI. Verð 23,0 millj.  2017

KALDAKINN - GÓÐ 3JA HERBERGJA HÆÐ
Falleg 73 fm íbúð á 3. hæð í þríbýli, gott útsýni. Parket
á gólfum. Er stærri því þó nokkuð er undir súð. Hús
klædd að utan því lítið viðhald. Verð 14,9 millj.  3480

LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg
100 fm 3ja herb. íbúð í nýju “VIÐHALDSLITLU” fjölbýli
í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Íbúðin skilast í Ágúst full-
búin án gólfefna. Stæði í bílgeymslu fylgir. Verð 25,0
millj.  3744

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ SÉR INN-
GANGI 88 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð góðu fjöl-
býli. Húsið nýlega tekið í gegn að utan (sumarið 2003
og 2004). Nýjar breiðar svalir. Nýleg gólfefni. Snyrtileg
íbúð í alla staði. Þetta er góð eign sem hægt er að
mæla með. Verð 16.5 millj.  3716

FLÚÐASEL - REYKJAVÍKGóð 3ja til 4ra herb.
íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli. Flísar og parket á gólf-
um. Verð 16,0 millj.  3587

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍBÝLI/FJÓRBÝLI Góð

60.7 fm 3ja-4ra herb. íbúð í tví/fjórbýli ásamt 16.7 fm og
7.2 fm geymslum í kjallara, samtals fm 84,6. Hægt er að
gera 3ja svefnherb. í kjallara. Flísar á gólfum. Hús að
utan almennt í góðu ástandi. Verð 14,9 millj.  3501

2JA HERB.  

LAUTARSMÁRI - FALLEG ÍBÚÐ Falleg 2ja herb.

íbúð á 1. h. með sérgarði. Góð gólfefni og innréttingar.
Hús gott að utan og góð sameign. Verð 15,0 millj.  4389

KLUKKUBERG - SÉRINNGANGUR Falleg 60 fm

2ja herb. íbúð á jarðhæð með sérinngangi. SÉR LÓÐ
AFGIRT MEÐ SKJÓLVEGGJUM. Góðar innréttingar og
gólfefni. Verð 13,6 millj.  4388

MÓABARÐ - LAUS VIÐ KAUPSAMING 82 fm

íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Falleg og rúmgóð íbúð.
Útsýni, laus við kaupsaming. Verð 15.9 millj.  4386

ÖLDUGATA - EIN FALLEG Töluvert endurnýjuð

2ja herb. íbúð á 1. hæð í þríbýli. SÉRINNGANGUR.
Ræktuð lóð. Laus fljótlega. Stærð 54 fm fyrir utan
þvottahús. Verð 10.9 millj.  4376

HJALLABRAUT - FALLEG Falleg 67 fm 2ja her-

bergja íbúð á 1. hæð í góðu NÝLEGA VIÐGERÐU OG
MÁLUÐU FJÖLBÝLI í Norðurbænum. Parket og flísar.
Verð 13,5 millj.  3408

STEKKJARHVAMMUR - SÉRINNGANGUR
Falleg og björt 71,5 fm 2ja herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ
á góðum og rólegum stað í Hvömmum. SÉRINN-
GANGUR. Allt nýtt á baði. Parket og flísar. Timburver-
önd. Verð 16,1 millj.  2572

LÆKJARGATA - M. STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU TALSVERT ENDURNÝJUÐ 81 fm 2ja

herbergja íbúð á 2. hæð ásamt STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU. Nýlegar innréttingar og tæki. Falleg og
björt eign. Verð 17,2 millj.  4020

KÖTLUFELL - 2JA HERB. GÓÐ EIGN -
REYKJAVÍK 69 fm íbúð á þriðju hæð í góðu við-

haldslitlu fjölbýli þ.e. það er búið að klæða blokkina að
utan, yfirbyggðar svalir. Góð eign að innan. Verð 12.0
millj.  3779

EFSTAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR NÝLEG OG

FALLEG 78,9 fm. 2ja herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í ný-
legu fallegu tvíbýli á frábærum stað innst í botnlanga.
FALLEGT ÚTSÝNI. Verð 17,5 millj.  3399

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ Nýkomið falleg og

vel skipulögð 2ja herb. 67 fm ibúð á fjórðu hæð. Fallegt
útsýni og vel með farin íbúð, björt og skemmtileg. Verð
12.0 millj.  3644

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG 75 fm 2ja

herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI, ásamt
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á góðum stað í ÁSLANDINU í
Hafnarfirði. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. Verð
16,9 millj.  3615

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ NÓATÚNS-
VERSLUN 46 fm einstaklingsíbúð á góðum stað.

Hús gott að utan, laus fljótlega. Flísar og dúkur á gólf-
um. Verð 9.9 millj.  3541

LÆKJARFIT - SÉRINNGANGURGóð 75 fm 2ja

herbergja íbúð á neðri hæð í góðu fimmbýli með SÉR-
INNGANGI. Parket og flísar á gólfum. Hús í góðu
ástandi, klætt að utan. Verð 12,9 millj.  2205

ATVINNUHÚSNÆÐI  
MÓHELLA - FULLBÚIÐ HÚSNÆÐI Vorum að fá

í sölu 26 fm bílskúra /atvinnu-/geymsluhúsnæði, sem
skilast fullbúnir að utan sem innan með hita 3ja fasa
rafmagn, rafmagni, heitu og köldu vatni. Bílskúrshurð
er 240x259. Gólf vélslípuð. Verð 2,350 þús.  4377

RAUÐHELLA - GOTT ENDABIL Gott 95 fm at-

vinnuhúsnæði (endabil), ásamt ca: 36 fm millilofti á
góðum stað sem hefur gott auglýsingagildi. Laust fljót-
lega. Verð 10,0 millj.  4320

TRÖNUHRAUN - GOTT BIL Gott 69,6 fm at-

vinnuhúsnæði og að auki ca. 20 fm milliloft. Snyrting
og kaffiaðstaða, innkeyrsluhurð ca. 3x3. 

Ekkert áhvílandi. Verð 7,0 millj.  3734

TRÖNUHRAUN Gott 210 ,4 fm atvinnuhúsnæði og

að auki ca. 40 fm milliloft, snyrting, kaffiaðstaða, góð-
ur vinnusalur, lofthæð frá ca. 3 m að ca. 6 m. Inn-
keyrsluhurð ca. 3x3 m. Verð 15,8 millj.  3786

HÓLSHRAUN - FRÁBÆR EIGN 504 fm eign á

tveim hæðum á góðum stað. Hægt er að kaupa hvora
hæð fyrir sig, neðri hæðin er 27 millj. og efri hæðin er á
20 millj, samtals báðar hæðir 47 millj. Tilvalið fyrir ýmsa
starfssemi, s.s. verslun, skrifstofur, lítill einkaskóli
o.s.frv. Getur losnað fljótt. Nánari uppl. hjá Eiríki.  3694

DALSHRAUN 1553 fm atvinnuhúsnæði á góðum

stað í Hafnarfirði. Vinnslusalurinn er ca. 1270 fm, og
lofthæð frá 3 m til 7 m. Húsið er klætt að utan með
steni. Verð 120,0 millj.  3511

JÓNSVÖR - VOGAR - VATNSLEYSU-
STRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í Vantsleysu-

hrepp. 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

SUMARHÚS  

SUMAR-/SKRIFSTOFUHÚSTIL SÖLU TIL
FLUTNINGS. Gott 85,1 fm sumar/skrifstofuhús.

Fullbúið að utan með klæðningu. Í dag er húsið not-
að sem skrifstofuhúsnæði. TILBOÐ ÓSKAST.  4283

SVÍNAVATN - GRÍMSNESI Um er að ræða

7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm undirstöðum
undir sumarhús og 20 fm nýlegu hjólhýsi sem er á
staðnum með nýju 20 fm fortjaldi. Kalt vatn og raf-
magn er komið að lóðarmörkum. Góður útsýnis-
staður. Verð 3,5 millj.  3106

ÞVERÁRDALUR - ÖXARFJÖRÐUR 45,6 fm

bústaður. Tvö herbergi, baðherbergi með sturtu.
Stofa/eldhús. Mikill gróður, útsýni yfir Öxarfjörð.
1000 fm leigulóð, ca. 31.000,- kr. á ári.  3697

SUMARHÚS - NÝSMÍÐISumarhús í smíðum
erum með yfir 30 teikningar af bústöðum fermetrar eru
frá 33 fm til 95 fm með eða án svefnlofts. Getum smíð-
að á landi kaupanda, gerum undirstöður. Seljandi get-
ur útvegað lóðir. Verðin eru frá kr. 3.450.000 

LANDIÐ

FAXABRAUT - REYKJANESBÆR SÉR-
LEGA FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fermetra 2ja her-
bergja íbúð á jarðhæð í eldra steinhúsi. SÉRINN-
GANGUR. Húsið var tekið í gengn að innan og utan,
vorið 2004. Eignin er því hin snyrtilegasta, jafnt að
innan sem utan. Verð 8,4 millj.  4069

TÚNGATA - GRINDAVÍK Gott talsvert endur-
nýjað114 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 63 fm BÍL-
SkÚR, samtals 177,0 fm. Nýl. þak, lagnir heitt/kalt
vatn, skolp og fl. Ca: 100 fm timburverönd með
stórum heitum potti og skjólveggjum. Verð 19,3
millj.  3789

LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK Falleg 2ja her-
bergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli á góðum stað
miðsvæðis í bænum. Verð 6,8 millj.  3722

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

ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fallegt og snyrtilegt
119,4 fm einbýli á einni hæð. Húsið hefur verið hald-
ið vel við bæði að utan og innan. Laust við kaup-
samning. Verð kr. 4,4 millj.  3536

NÝBYGGINGAR 
DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI - NÝTT - NÝTT  

VORUM AÐ FÁ Í EINKASÖLU NÝJAR OG GLÆSILEG-
AR 126,5 4ra herbergja SÉRHÆÐIR í nýju “FJÓRBÝL-
ISHÚSI” á VÖLLUNUM í Hafnarfirði. SÉRINNGANGUR
í allar íbúðir. Seljast fullbúnar að utan sem innan, án
gólfefna. Afhending Febr. - mars 2006. Verð 27,2 millj.
4315

DREKAVELLIR 26 – GÆSILEGT LYFTUHÚS
GLÆSILEGT 9 HÆÐA LYFTUHÚS Nýkomnar
á sölu 3ja, 4ra og “penthouse” íbúðir í glæsilegu 9
hæða lyftuhúsi á góðum stað á völlunum. Alls eru 34
íbúðir í húsinu, þar af eru tvær “penthouse” íbúðir en
þær eru 5 herbergja. Tvær lyftur eru í húsinu. Bílakjall-
ari með 29 stæðum. Við hönnun hússins er lögð
áhersla á að allar íbúðirnar njóti útsýnis og sólar. Öll-
um íbúðunum fylgja stórar suðursvalir, að auki fylgja
norðursvalir 4ra herb. íbúðunum. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar en án gólfefna nema á baðherbergi og
þvottahúsi verða flísar á gólfi. Sérlega vandaðar Voke
III innréttingar frá Húsasmiðjunni. Vönduð tæki. Sjón-
varpsdyrasími. Hús að utan afhendist fullfrágengið,
klætt báruformaðri klæðningu. Lóð og sameign full-

frágengin. Frábært útivistarsvæði er í grennd við húsið.  4310

ESKIVELLIR 9A & B – GÆSILEGT LYFTUHÚS
GLÆSILEGT SEX HÆÐA LYFTHÚS Nýkomið
á sölu glæsilegt sex hæða lyftuhús á völlunum. Tvö
samliggjandi stigahús, með 3ja, 4ra og 5 herbergja
íbúðum. Bílageymsla er í kjallara, alls 22 stæði og fylg-
ir sér geymsla hverju bílastæði. Íbúðirnar eru frá 86 fm
og upp í 125 fm. 5 herbergja íbúðirnar eru 142 fm.
Stórar svalir, frá 16 fm og upp í 22 fm, eftir stærð íbúð-
anna. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólf-
efna nema baðherbergi og þvottahús verða flísalögð.

Baðherbergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar með nuddi og innbyggðum hitastýrðum blöndunartækjum
og sturtu. Fyrsta flokks innréttingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og klætt með báruformaðri ál-
klæðningu og verður því nánast viðhaldsfrítt. Lóð og sameign fullfrágengin.   4071

LINNETSSTÍGUR 2
VEL STAÐSETT LYFTUHÚS Í MIÐBÆ HAFN-
ARFJARÐAR - MEÐ STÆÐUM Í BÍLAGEYMSLU Ný-
komnar í einkasölu glæsilegar íbúðir við Thorsplan
í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 3ja og fjögurra her-
bergja með stæði í bílageymslu Íbúðirnar skilast
fullbúnar án gólfefna í ágúst 2005. AÐEINS 5
ÍBÚÐIR EFTIR.  Byggingaraðili Fjarðarmót ehf.  Verð
frá kr. 25,0 milj.  Allar nánari upplýsingar hjá Ás
fasteignasölu sími 520-2600   3743

NÝBYGGINGAR -  LANDIÐ 
HEIÐARDALUR  3 OG 5 - VOGAR - 

Vorum að fá í sölu afar skemmtileg raðhús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr í Vogum á
Vatnsleysuströnd. Að innan afhendast húsin

fokheld, fullbúin að utan einangruð, klædd báruáli í állit og jatóbavið. Rúmgóð og björt hús á
hagstæðu verði. Skjólgóð útirými í góðum tengslum viðíbúðirnar þar sem hægt er að njóta sólar
allan daginn. HAGSTÆTT VERÐ.

HEIÐARGERÐI 1 - 3 - OG 5  - VOGUM
GLÆSILEGT 9 HÆÐA LYFTUHÚS Nýkomnar
á sölu 3ja, 4ra og “penthouse” íbúðir í glæsilegu 9
hæða lyftuhúsi á góðum stað á völlunum. Alls eru 34
íbúðir í húsinu, þar af eru tvær “penthouse” íbúðir en
þær eru 5 herbergja. Tvær lyftur eru í húsinu. Bílakjall-
ari með 29 stæðum. Við hönnun hússins er lögð
áhersla á að allar íbúðirnar njóti útsýnis og sólar. Öll-
um íbúðunum fylgja stórar suðursvalir, að auki fylgja

norðursvalir 4ra herb. íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar en án gólfefna nema á baðherbergi og
þvottahúsi verða flísar á gólfi. Sérlega vandaðar Voke III innréttingar frá Húsasmiðjunni. Vönduð tæki. Sjón-
varpsdyrasími. Hús að utan afhendist fullfrágengið, klætt báruformaðri klæðningu. Lóð og sameign fullfrá-
gengin. Frábært útivistarsvæði er í grennd við húsið.  4310



BLÁU HÚSUNUM 

VIÐ FAXAFEN

SUÐURLANDSBRAUT 50

108 REYKJAVÍK

HUSID@HUSID.IS

Salómón Jónsson - lögg. fast.sali - Húsið
Hrafnhildur Helgadóttir - sölumaður - Húsið 

Hallmundur Hallgrímsson - sölumaður - Húsið 
Kristinn Erlendsson - sölumaður - Húsið

Steinunn Á. Frímannsdóttir - sölumaður - Húsið
Bjarni Hákonarson - sölumaður atvinnuhúsnæðis - Húsið
Ingvaldur Mar Ingvaldsson - viðskiptafræðingur - Húsið

Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali - Smárinn
Ólafur Haukur Haraldsson - sölumaður - Smárinn
Guðný Guðmundsdóttir - sölumaður -  Smárinn
Hilmar Þór Hafsteinsson - Sölumaður - Smárinn

Vilborg G. Hansen  - Sölumaður - Smárinn

VERSLUNARMIÐSTÖÐINNI

SMÁRALIND 

201 KÓPAVOGUR 

SMARINN@SMARINN.IS533 4300 564 6655

V I N N A  S A M A N  -  H E I L S H U G A R  U M  Þ I N N  H A G

OPIÐ:  MÁNUD. TIL FÖSTUD. KL. 9:00-18:00 -  SMÁRINN LAUGARD. OG SUNNUD. KL. 12:00-15:30

OPIÐ HÚS í DAG 8. ÁGÚST MILLI 17:30 og 19

Klukkurimi - Rvk
Vorum að fá í sölu góða 3ja herbergja

89 fm á góðum stað í Grafarvogi, stutt í
skóla og alla þjónustu, Sér inngangur er
af svölum. Lýsing: Flísalögð forstofa
með fatahengi. Hol með fatahengi. Stofa
og borðstofa er mjög rúmgóð og björt,

útgengt á svalir. Stórt og rúmgott Hjónaherbergi með linoleumdúk á gólfi og
stórum skápum. Barnaherbergi með linoleumdúk á gólfi og skáp. Eldhús með
hvítri innréttingu og borðkrók.

RAÐ- OG PARHÚS

Starmói - Selfoss Vandað

147.1 fm parhús á einum besta stað á
Selfossi, í rólegri botlangagötu með
frábæru útsýni. Húsið er úr timbri með
fallegri múrsteinshleðslu að utan.
Húsið verður afhent tilbúið til innrétt-
inga og fullbúið að utan með grófjafn-
aðri lóð. Afhendist í október 2005 eða
fyrr. Teikningar og frekari upplýsingar
hjá Smáranum og Húsinu fasteigna-
sölum. Verð. 20.9 millj.

3 HERBERGJA

Gyðufell - Rvík Glæsileg,

mikið endurnýjuð 3ja herb. 85 fm íbúð
á efstu hæð, með yfirbyggðum svölum
og útsýni í viðhaldsléttu fjölbýli. Parket
á gólfum. Stutt í allar gerðir skóla,
sund, verslun og þjónustu. V.14,5 m.

Gullengi - Rvík Falleg 3ja

herb, 84,8 fm íbúð á 1.hæð með sér-
inngang af svölum ásamt 28 fm stæði
í opnu bílskýli, skjólgóðar stórar vestur
svalir. Fallegt umhverfi, stutt í Engja-
skóla, Fjölbrautaskóla, leiksvæði og
Spöngina. Skjólgóður og gróinn garð-
ur er á bak við húsið ásamt sparkvelli
og leiksvæði. V.18,2
m .

Hrísrimi - Rvík Falleg 3ja her-

bergja 101,3fm íbúð á annarri hæð
með 24,9fm stæði í bílskýli, samtals
126,2fm í góðu fjölbýli í Grafarvogin-
um. Glæsilegt eldhús með sérlega fal-
legri Alno innréttingu og vönduðum
tækjum, innbyggð uppþvottavél og ís-
skápur fylgja með. Gott baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Flísalagt þvotta-
hús innan íbúðar. Verð kr. 22,5 millj.
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA!

2 HERBERGJA

Básbryggja - Bryggju-
hverfið Glæsileg 2ja herb. 75,5

fm íbúð á 1.hæð á rólegum stað í
Bryggjuhverfinu. Gott svefnh, fata-
herb, flísalagt baðh.m/kari og sturtu-
klefa, eldhús m/þvottaherb.innaf, björt
borðstofa og stofa m/útgengi í sérgarð
til suðurs. Jatoba parket á gólfum og
Kirsuberjainnréttingar. Róleg, lokuð
gata, næg bílastæði. V.18,2 m.

OPIÐ:  MÁNUD. TIL FÖSTUD. KL. 9:00-18:00 -  SMÁRINN LAUGARD. OG SUNNUD. KL. 12:00-15:30

Laus 15. september n.k.

Stekkjarhvammur - Hfj 
LAUS 15.9. Fallegt vel viðhaldið ca
189,2 fm endaraðhús í Hvömmunum í
Hafnarfirði. Bjart og rúmgott hús m. stóru
eldhúsi. Rúmgott fjölskyldurými við eld-
hús.Innangengt í bílskúr, stórir sólballar
báðu megin við húsið. Eign í sérflokki.
Verð 35.4m.

Hverafold - Rvík Falleg og
rúmgóð 2ja herbergja íbúð á útsýnisstað
í Grafarvoginum. Íbúðin er skráð 79.8fm
hjá FMR en henni fylgir að auki geymsla
í kjallara sem er ekki skráð hjá FMR.
Íbúðin skiptist í anddyri, svefnherbergi,

baðherbergi, stofu, borðstofu, svalir og eldhús. Gólfefni íbúðar eru parket og
flísar. Stutt er í alla þjónustu svo sem leikskóla, fallegar gönguleiðir í nágreninu
og stutt í gólf. Verð 16,7

Berjarimi-Rvík
Einstaklega barnvænt hverfi. Björt 2ja
herbergja 67,0 fm íbúð á jarðhæð með
sérinngang í fallegu Permaformhúsi á
rólegum stað í Grafarvoginum. Íbúðinni
fylgir lítil verönd. Þvottahús er innan
íbúðar og parket og flísar á gólfum. Sjón
er sögu ríkari. Verð: 14,9 millj.

Hólsvegur-Rvík
Góð 4ra herbergja íbúð í kjallara í litlu
þríbýli á frábærum og rólegum stað í
þessu gróna hverfi. Sérinngangur er að
íbúðinni. Verð 15,8 m.

Engjasel- Rvík 
Góð 5 herbergja 131,3fm íbúð á efstu
hæð ásamt 24,1fm stæði í lokaðri bíla-
geymslu samtals 155,4fm. Íbúðin er á
tveimur hæðum og býður upp á ýmsa
möguleika. Neðri hæð stofa með útsýni,

eldhús, bað og stórt hjónaherbergi með fataherb.. Efri hæð 3 góð herbergi. Stutt
er í alla þjónustu og eru grunnskóli og 3 leikskólar í næsta nágrenni. V.20,5 m

Grandavegur - Rvík Flott
íbúð í vesturbænum 84,9 fm 3ja her-
bergja. Íbúðin skiptist í anddyri, barna-
herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi,
eldhús, stofa, borðstofa og svalir.Gólf-
efni íbúðar er gegnheilt parket og flísar á
baði. Þvottahús er á hæð og eru 2 íbúð-
ir sem nota það. Góð íbúð sem er vel

þess virði að skoða á þessum vinsælastað í miðborginni. Verð 19,9

Hólmgarður - Reykjavík
Gullfalleg, nýuppgerð 4-5 herb. ca.
110fm íbúð á frábærum stað innarlega í
botnlanga. Íbúðin er á tveimur hæðum
og búið að endunýja hana að mestu
leyti á síðustu 5 árum. Íbúðin skiptist í 3
herbergi, stofu, borðstofu, 2 baðherbergi
og eldhús. Góðar suðursvalir með frá-
bæru útsýni. Stutt í skóla og verslanir.
FRÁBÆR EIGN SEM VERT ER AÐ
SKOÐA!!! Verð kr. 25,7 millj.

Kleppsvegur - Rvík
Falleg, skemmtilega innréttuð 71,1fm
2ja herbergja íbúð í kjallara í góðu húsi
á rólegum stað við Kleppsveginn. Stofa
og eldhús eru í einu opnu rými, rúmgott
herbergi. Gott baðherbergi með flísum á
gólfi og í kringum baðkar, t.f. þvottavél
sem er felld inn í innréttinguna. Parket
og flísar á gólfum. Þetta er eina íbúðin á
hæðinni og því mjög rólegt. EIGN SEM
VERT ER AÐ SKOÐA!!! Verð 12,5 millj.

Kleppsvegur - Rvík
Björt og falleg 116,7 fm 4ra herbergja
rúmgóð íbúð í kjallara í snyrtilegu fjölbýli
á góðum stað. Stutt í verslun og þjón-
ustu. Íbúðin skiptist í góða og bjarta
stofu, 3 herbergi, gott flísalagt baðher-

bergi, rúmgott og fallegt eldhús með uppgerðri eldri innréttinug og þvotta-
hús/geymslu innan íbúðar. Góð eign á góðu verði!!!! Verð kr. 17,5 millj.

Þórufell - Rvík
Björt og vel skipulögð 2-3ja herbergja
56,8 fm íbúð á annarri hæð í snyrtilegu
fjölbýli á rólegum stað í Breiðholti. Íbúð-
in skiptist í eldhús með t.f. uppþvottavél,
stofu, baðherbergi, gott hjónaherbergi

og herbergi sem tekið hefur verið af stofu og góðar sv-svalir. Hér er hver fer-
metri nýttur!! Stutt í alla þjónustu og skóla. Verð kr. 11,2 millj.

Rauðavað - Norðlingah.
Rúmgóðar og mjög glæsilegar 2ja-3ja
og 4ra herb. íbúðir í nýju fjölbýli í hjarta
Norðlingaholts, ásamt stæði í bílskýli.
Íbúðin skilast fullfrágengin án gólfefna,
nema á baðherbergi og þvottahúsi
verða flísar. Húsið verður múrað og mál-
að. Lóð fullfrágengin og leiktæki á leik-
svæði. Frágenginn mynddyrasími með

einu símtóli í íbúð, nema á jarðhæð þar sem er beinn inngangur. Í sameign eru
hjólbarðageymsla og hjóla- og vagnageymsla. Góð aðkoma og stutt í fallegar
gönguleiðir. Nánari upplýsingar á skrifstofu Hússins og Smárans.

Stóragerði-Rvk
Miðsvæðis í Reykjavík rúmgóða 4ra he.
íb. á 2. hæð í 4ra hæða fjölbýli. Nýlegt
fallegt kirsuberjaviðareldhús. Húsið ný-
lega viðgert og málað og þak endurnýj-
að. Nýlega skipt um gler og glugga-
karma. Stutt í Verslunarskólann, Kringl-

una, grunnskóla og leikskóla. Góð eign. Verð 19,3 m.

Hlynsalir - Kóp.
Glæsileg 102,7 fm 3ja herbergja íbúð
ásamt stæði í bílageymslu. Sér inn-
gangur af svölum. Eldhús með parketi á
gólfi og mahoný innréttingu. Rúmgóð
borðstofa og stofa með parketi á gólfi.
Baðherbergi með flísum á gólfi og

veggjum. Svefnherbergi með parketi á gólfi og góðum skápum sem ná upp í
loft. Þvottahús innan íbúðar. Séð er um þrif á sameign. Verð 22,5 m

Njálsgata-101
Mikið endurnýjuð Fallega 54,1fm 2ja
he íbúð í 101. Íbúðin er nýlega endurnýj-
uð að miklu leiti þ.e. eldhús, bað, gler,
gluggakarmar, gólf ofl. Hvít eldhúsinn-
rétting hvítlakkaðar hurðar, hvít tæki á
baði. Íbúð í sérflokki. Laus fljótlega. Verð
kr. 13,6 millj.

Costa del sol –
Spánn
Einbýlishús á Benalmadena-
Costa svæðinu, garður og
sundlaug Húsið nýtist í dag sem
þrjár íbúðir allar með sér
ingangi. Mjög góð staðsetn-
ing.Ströndin og smábátahöfnin
Puerto Marina eru í 4 mín

göngufæri. Samgöngur og verslanir allt innan seilingar.
Húsið stendur í lokaðri götu og er því lítil umferð.
Verð kr 32.000,000,- 
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OPIÐ
mánudaga-fimmtudaga frá kl. 9-18, föstudaga frá kl. 9-16.

Svo er GSM-inn alltaf opinn.

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austri
sími 820 3466

EINB - RAÐ- OG PARHÚS

ÁLFHÓLSVEGUR PARHÚS
MIKIÐ ÚTSÝNI Gott parhús á tveim-
ur hæðum með bílskúr. Á neðri hæðinni er
hol, þvottahús, snyrting, eldhús og stofa
með arni gengið er í góðasn garð frá stofu.
Á efri hæð eru 4. herbergi, hol og baðher-
bergi með baðkari og sturtuklefa. Frá holi
er gegnið út á stórar svalir. Þetta er góð
eign. Verð. 36.0 m 

HÆÐIR

LAUFÁSVEGUR Mjög vel staðsett
170 fm íbúð á tveimur hæðum í fallegu
tveggja íbúða húsi. Hæðin skiptist í tvenn-
ar stofur, hjónaherbergi og stórt eldhús
með útgengi út í bakgarð, á neðri hæð eru
þrjú svefnherbergi og bað. V. 34,9 m 

4RA HERB

KÁRSNESBRAUT - MEÐ
AUKAHERBERGI OG BÍLSKÚR.
Um er að ræða 3ja herbergja 77,2 fm íbúð á
1. hæð. Í vel staðsettu 4ra íbúða húsi. Íbúð-
inni fylgir 8,2 fm aukaherbergi sem hefur
aðgengi að snyrtingu, ásamt 7,2 fm geym-
slu og 19,9 fm bílskúr, samtals birt séreign
112,5 fm. Verð. kr. 18,9 m. 

HOFTEIGUR - SÉR INNGANG-
UR Rúmgóð og vel staðsetta 137 fm 4-5
herbergja íbúð í kjallara með sér inngangi.
stór og góð herbergi. V. 24,9 m

ENGJASEL- 4RA HER-
BERGJA MEÐ STÆÐI Í BÍL-
GEYMSLU. Vorum að fá í sölu fallega
4ra herbergja 107 fm íbúð auk 31 fm stæð-
is í bílgeymslu. Íbúðin er á 1 hæð 3.svefn-
herbergi, sjónvarpshol, stofa og borðstofa.
V. 18,7 M 

BLÖNDUBAKKI
Góð 4ra herbergja endaíbúð með auka
herbergi í kjallara. Parketlagt eldhús með
nýlegri innréttingu og borðkrók. Björt stofa
og borðstofa með flísum á gólfi og suður
svölum. Þrjú góð svefnherbergi tvö með
skápum. Baðherbegi með innréttingu,
baðkari. þvottahús innan íbúðar. Snyrtileg
sameign. (2487) 

VERSLUNARHÚSNÆÐI

ATVINNUTÆKIFÆRI 432 fm
verslunarhúsnæði ásamt rekstri verslunar-
innar Dalakjör Búðardal. Um er að ræða
húsnæðið, öll tæki og áhöld sem tilheyra
ásamt verslunar og veitingarekstri. Þá er
145,4 fm. íbúð á efri hæðinni. Gott lang-
tímalán getur fylgt. Afhending eftir sam-
komulagi. Besti tíminn framundan. Allar
nánari upplýsingar veitir Daniel 588-9499 /
897-2593

3JA HERB.

LUNDARBEKKA - SÉR INN-
GANGUR AF SVÖLUM. Um er að
ræða góða 86 fm 3ja herbergja íbúð á
4.hæð. Sameiginlegt þvottahús á hæðinni
fyrir 6. íbúðir. Sér ca 6 fm geymsla á jarð-
hæð sem er ekki innifalin í ofangreindum
fermetrum. Möguleiki á stuttum afhend-
ingartíma. V.16,9 m. 

2JA HERB.

TRÖNUHJALLI. MEÐ ÚTSÝNI
Vorum að fá í sölu 2ja herbergja 69 fm íbúð
á þriðju og efstu hæð í góðu húsi. Gott
svefnherbergi með parketi á gólfi og skáp.
Stofa / borðstofa með parketi á gólfi og
vestur svölum. Áhv. 6,0 m bygg. sj. (2212) 

FROSTAFOLD - LYFTUHÚS
Glæsileg 2ja herberjga íbúð á 6. hæð með
suður svölum. Stofa með parketi. Herbergi
með parketi og góðum skápum. Endurnýj-
að baðherbergi með flísum á gólfi og
veggjum, innréttingu, baðkari og tengi fyr-
ir þvottavél. Íbúðinni getur fylgt stæði í
bílageymslu Íbúðin er laus við kaupsamn-
ing. Verð; 14,9 M. með stæði í bíla-
geymslu. 

REYKJAVÍKURVEGUR - VIÐ
HÁSKÓLANN Góð 25 fm ósam-
þykkta íbúð á jarðhæð með sér inngangi í
fallegu húsi við Reykjavíkurveg. V. 7,2 m. 

LANDIÐ

KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍLSKÚR
- REYKJANESBÆ Glæsilegt einbýl-
ishús á tveimur hæðum 118 fm og sérstæð-
um bílskúr 30 fm alls 148 fm í hjarta bæjar-
ins. Á neðri hæðinni er gesta wc. borðstofa,
stofa, eldhús, þvottahús og geymsla. Á efri
hæðinni er tvö svefnherbergi annað með
suður svölum, baðherbergi með sturtuklefa
og hol/alrými. Bílskúrinn er útbúin að hluta
sem herbergi og geymsla. SKIPTI Á
GÓÐRI EIGN Í REYKJAVÍK EÐA KÓPA-
VOGI. V: 25,5 m (2436) 

ÍSAFJÖRÐUR - EINBÝLI FÉ-
LAGASAMTÖK, BROTTFLUTTIR. Ttil
sölu er mikið uppgert hús með stórum sól-
palli á besta stað niður við dokku. Tilvalið
fyrir brottflutta vestfirðinga og/eða sem
fyrstu kaup. Nýleg eldhúsinnrétting, park-
et, úti og innihurðar, rafmagn, vatnslagnir,
klæðning og fl. V 7,2 M

ATVINNUHÚSNÆÐI

NÝBÝLAVEGUR HEIL HÚSEIGN
MEÐ GLÆSILEGRI PENTHOU-
SE ÍBÚÐ. Um er að ræða alla húsein-
gina sem samanstendur af fyrstu og annari
hæð sem eru verslunar og iðnaðar húsnæði
og glæsilegri penthouse íbúð á efstu hæð
með miklu útsýni til fjalla og upp á jökul.
húsið er allt 601,2 fm og er íbúðin af því 135
fm auk tvenna svala sem snúa í suður og
norður en þær eru samanlagt ca 80 fm.
Verslunar og iðnaðarhúsnæðið er í góðri út-
leigu. Afhending getur verið eftir samkomu-
lagi. Allar nánari upplýsingas veitir Daniel í
síma 588-9499 / 897-2593. 

VAGNHÖFÐI Snyrrtilegt atvinnuhús-
næði á tveimur hæðum. Vinnuslaur með
hárri innkeyrsluhurð, snyrting, og skrif-
stofa, Á eri hæð er fundarherbergi, tvær
góðar skrifstofu ásamt ca 100 fm innrétt-
uðu plássi sem 4ra herbergja íbúð. Húsið
er velviðhaldið og næg bílastæði. Góð eign
til ýmisa nota. ásett verð 36.0 m. Seljandi
getur aðstoðað við fjármögnun. 

SUMARBÚSTAÐIR

HRÍSABREKKA - SVÍNADAL. 
Um er að ræða vel staðsettan ca 60 fm
sumarhús ( heilsárshús ) á 1/2 ha. leigu-
landi í landi Svínadals á móti Vatnaskógi.
Húsið er fullbúið stendur hátt og er gott út-
sýni. Skipti möguleg V. 14,9 m. 

MIKIL SALA!

VANTAR ALLAR 
EIGNIR  Á SKRÁ

HVERAFOLD - MIKIÐ ÚTSÝNI  
Vorum að fá í sölu mjög skemtilega
3ja herberja 98 fm íbúð á 3ju og efstu
hæð á þessum eftirsótta stað í Graf-
arvoginum, yfirbyggðar svalir með
miklu útsými. Verð. 19,5 m

HRAUNBRAUT - VESTURBÆ KÓPAVOGS
Vorum að fá í sölu mjög vel staðsett
191,5 fm einbýlishús á tveimur hæð-
um, ásamt sérstæðum 24,4 fm bíl-
skúr. samtals birt séreign 215,9 fm. Í
húsinu eru fimm svefnherbergi, stofa
með arni. Húsið er mikið endurnýjað,
gólfefni, baðherbergi og eldhús. Mjög
gott útsýni. Garður í suður liggur að
kirkjuholtinu. 

MIÐTÚN - EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR.  
Einbýlishús á tveimur hæðum auk
kjallara. Í kjallaranum er góð 2ja her-
bergja íbúð með sérinngang. Húsið
hefur verið tekið í gegn og endurnýj-
að svo sem baðherbergi, gólfefni raf-
lagnir, vatnslagnir og frárennslislagnir
auk annars. Verð 32.0 m. 

MIÐVANGUR - RAÐHÚS -MIKIÐ ÚTSÝNI  
Mjög vel staðsett 218 fm raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið stendur við hraunjaðar-
inn og hefur mikið útsýni til Esjunar,
Skarðheiðar og víðar. Í húsinu eru 4.
svefnherbergi með parketi á gólfum
og 3jú með skápum. 2. stofur og önn-
ur með arni. Suður verönd með heit-
um potti. Eldhús með borðkrók og

innaf því er þvottahús og búr. Baðherbergi á efri hæð er flísalagt með sturtuklefa,
baðkari og innréttingu. Yfir bílskúr er sólskáli með arni og miklu útsýni. Þetta er
barnvænn staður stutt í leikskóla og skóla. Verð 36,9 m 

FELLSMÚLI - TVEGGJA HEREBRGJA.  
Vorum að fá í sölu góða 58 fm. 2ja
herbergja íbúð á 2.hæð í klæddri
blokk við Fellsmúla.  Suður svalir. Af-
hending í október n.k. V. 13,7 m.

VÍÐITEIGUR - RAÐHÚS MEÐ MERKTU BÍLASTÆÐI  
Gott raðhús með sólstofu 93,1 fm og
ca 30 fm rislofti alls ca 123 fm. Í hús-
inu eru 3jú svefnherbergi með risloft-
inu, þvottahús, baðherbergi, eldhús
með borðkrók, stofa og borðstofa
ásamt sólstofu með kamínu. Góð
verönd út frá sólstofu og suður garð-
ur. Þetta er góð eign á friðsælum
stað. Verð 26,9 m. 

ÁLAGRANDI
71 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð
með suður svölum. Viðgerð og málun
á húsi stendur yfir á kostnað selj-
anda. Möguleiki á stuttum afhending-
artíma. V 14,9 m. 

VÍÐIMELUR - GOTT ÚTLEIGU DÆMI.
Vorum að fá í sölu ósamþykkt ris sem
er skipt í tvær studio íbúðir sem eru í
útleigu. Hús og þak allt ný viðgert. V.
9,9 m 

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 18-19 – ÞÓRÐARSVEIGUR 30 
NÝAR GLÆSILEGAR 3ja
OG 4ra HERBEGJA ÍBÚÐ-
IR MEÐ STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU TIL AFHEND-
INGAR STRAX. 
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja
endaíbúðir á 1 og 2. hæð. Íbúðrnar
skilast fullbúnar með gólfefnum og
stæði í bílageymslu. Glæsilegar inn-

réttingar. Flísalagt baðherbergi. Þvottahús í íbúð. Íbúðirnar er til afhendingar við
kaupsamning. Þorsteinn og Guðrún taka á móti gestum

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 18-19  – SÓLEYJARIMI 11 
NÝ 3JA HERBERGJA
ÍBÚÐ ÁSAMT STÆÐI Í
BÍLGEYMSLU TIL AF-
HENDINGAR STRAX.
Vorum að fá í sölu fallega og vel
skipulagða 89,4 fm 3ja herbergja íbúð
á 2.hæð í lyftuhúsi, íbúðinni fylgir 7,2
fm geymsla samtals birt séreign 96,6
fm. Íbúðin skilast fullbúinn án gólf-
efna, með flisalögðu baðherbergi

með bæði baðkari og sturtuklefa, flísalögðu þvottahúsgólfi. Stórar suður svalir.
V.21,6 m. Daníel tekur á móti gestum S:897-2593
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Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna

og skipasali

Bergur
Þorkelsson,
Sölufulltrúi

gsm: 860 9906

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi

gsm: 897 9929

Valdimar
Jóhannesson

Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Atli S.
Sigvarðsson
Sölufulltrúi

4ra til 7 herb.
Burknavellir - Stórglæsileg
og vönduð 4 herbergja íbúð
Íbúðin er mjög vel staðsett í húsinu, endaí-
búð á þriðju hæð og nýtist þess vegna gott
pláss á ganginum fyrir framan íbúðina. Gott
útsýni m.a. til suðurfjalla og Snæfellsjökuls.
Suðursvalir. 

Góð geymsla inn af þvottahúsi er með
glugga og gæti nýst sem fjórða svefnher-
bergið.

Vandaðar innréttingar og mikið skápapláss
í öllum svefnherbergjum. Eikarparkett á öll-
um gólfum nema anddyri og baði sem er
flísalagt í hólf og gólf. - Verð 22.9 millj

Rauðalækur 4ra herbergja
113 fm íbúð, rúmgóð og
björt með sérinngangi á
jarðhæð. 
Íbúðin snýr að mestu leyti út að friðsælum
og fallegum sameiginlegum garði. Teiknaður
hefur verið útgangur úr annarri stofunni út á
verönd í garðinum. Stórar stofur, stórt eld-
hús með stórri og rúmgóðri upprunalegri
eldhúsinnréttingu. Stórir og góðir innbyggð-
ir skápar eru í báðum svefnherbergjum en
þau eru bæði stór og björt.

Lagt fyrir þvottavél á baði sem er með baðk-
ari. Geymsla innan íbúðar.Verð 19.8 millj

4ra herbergja íbúð á fyrstu
hæð með sér inngangi við
klukkurima Gengið er inní flísalagt
anddyri með góðum skápum.  Eldhús
flísalagt með ljósri góðri innréttingu og
stórum borðkrók.  Stofan er góð og björt
með útgangi útí  garð.  Herbergi eru með
flísum á gólfi og góðum skápum.
Hjónaherbergi er rúmgott með parketi á
gólfi.  Baðherbergi með baðkari, flísað í hólf
og gólf ásamt vandaðri innréttingu.
Geymsla í sameing fylgir íbúðinni.  Verð
21,9 millj. Laus fljótlega.

3ja herb.

Rishæð í þríbýlishúsi við
Marbakkabraut - Laus
strax Hlýleg og rúmgóð íbúð á þessum
eftirsótta stað í Kópavogi. Bæði svefnher-
bergin eru rúmgóð. Stofan, anddyrið og
baðherbergið eru panelklædd. Baðker í
baðherbergi. Nýleg eldhúsinnrétting með
keramik hellu. Geymsluloft fylgir yfir íbúð-
inni. Gott sameiginlegt þvottahús. 

Búið er að endurnýja þak og rennur og
klæða einn gaflinn og kvisti. Verð 12.8 millj.

Grensásvegur 3ja herb.
íbúð snýr öll frá götu að
kyrrlátum garði. Góð sam-
eign á íbúð í útleigu til að
greiða niður sameiginlegan
kostnað.
Íbúðin telst vera á þriðju hæð en í raun eru

ekki nema ein og hálf hæð frá inngangi í

blokkina upp í íbúina. Hún snýr í vestur út

að friðsælum garði og veit því ekkert af um-

ferðinni um Grensásveg. Svalir eru út af

stofu. Skápar eru í báðum svefnherbergj-

um. Eldhúsinnréttingin er upprunaleg.

Baððherbergi er með baðkari. Sameignin

er mjög góð, með stóru þvottaherbergi

með góðum tækjum þvottavélum og

þurrkara.Verð 13.9 millj

2ja herb.

Frostafold Grafarvogi. Frábær
2ja herbergja vel skipulögð íbúð á 1. hæð í
vönduðu fjölbýli á góðum stað í Folda-
hverfi. Góð og björt stofa með parketi og
útgani á S.svalir með frábært útsýni . Bað-
herbergi flísað í hólf og gólf. Herb. stórt
parketlagt með skápum. Eldhús parketlagt
með góðri innréttingu. þvottahús innan
íbúðar+ 10fm geymsla í sam Stutt í alla
þjónustu. Verð 14,7 milj 

Atvinnuhúsnæði
Glæsilegt og nýlegt atvinnu-
húsnæði við Kópavogshöfn 
Einingin stendur við Bakkaflöt rétt ofan við
höfnina og er 129 fermetrar að grunnfleti
með um 80 fermetra milliloft og því alls ca
210 fm. Þar hefur verið innréttuð myndarleg
skrifstofuaðstaða með góðu baði og kaffi-
stofu. Stór rafdrifin innkeyrsluhurð er á hús-
inu og heildarlofthæð undir mæni 8 metrar.
Traustur og góðir stigi eru upp á milliloft.
Húsið getur hentað margvíslegri starfsemi,
léttum iðnaði, verkstæði, heildsölu, sem lag-
erhúsnæði eða verbúð. Gott malbikað plan.
Góð lýsing úti sem inni.Verð 19.5 millj.

Sumarbústaðir
Hraunborgir - vandaður-
rúmgóður- töluverð gróð-
ursetning - með öllum bún-
aði og húsgögnum 
Bústaðurinn er að mestu leyti tilbúinn með
vandaðri eldhúsinnréttingu, vönduðu parketi
á hæðinni og allur klæddur að innan. Tvö
svefnherbergi en að auki 25 fm rúmgott
svefnloft. Vandaður búnaður og húsgögn
fylgja með í kaupunum. Verð 9.7 millj.

Jörð
Jörðin Kjóastaðir II við
þjóðveginn milli Gullfoss
og Geysis til sölu. 
Jörðin er mög vel hýst sem gefur mikla
möguleika og getur hentað vel aðilum í
ferðaþjónustu, sem tamningastöð eða fyrir
félagasamtök. Á jörðinni er myndarlegt og
fallegt íbúðarhús með fallegum garði og
heitum potti. Glæsileg útihús með pláss
fyrir 50-60 hross eða ca 100 nautgripi, stórri
hlöðu og góðri skemmu, alls ca 600 fm.
Fjögur nýbyggð smáhýsi með fullkominni
aðstöðu fyrir 6 manns í hverju húsi. Mynd-
arlega hefur verið gengið frá öllu, skipt um
jarðveg í hlaði o.s.fr. Samkvæmt deiliskipu-
lagi er gert ráð fyrir þjónustusvæði við
þjóðveginn, 17 sumarbústaðalóðum og um
20 smáhúsum. Hugmyndir eru um 18 holu
golfvöll. Jörðin er um 177 ha. að stærð og
ræktað land 80 -100 ha.

19 hesta hús í Hafnarfirði 
Í raun eru þetta tvö samliggjandi hús, út-
hlutað sem 10 hesta og 6 hesta hús. Mjög
góð aðstaða með miklu rými, m.a. með
stórri og góðri kaffistofu (ca 20 fm) og góðu
salerni. Annað húsið er núna notað aðal-
lega fyrir hlöðu, hnakkageymslu og spóna-
geymslu. Heitt vatn hefur verið leitt inn í
húsin.

EIGN VIKUNNAR
Glæsilegt einbýli ásamt góðum
bílskúr á frábærum stað við
Heiðargerði Húsið er 168,8 fm á tveimur
hæðum með bílskúr. Gengið er inní flísalagt
anddyri þar innaf er þvottahús með flísum.
Eldhús er flísalagt með góðri innréttingu.
Rúmgóð björt opin stofa og borðstofa með

flísum á gólfi, útgangur út í gróin fallegan afgirtan garð. Baðherbergi flísalagt í
hólf og gólf, baðkar með sturtu yfir. Flottur stigi uppá aðra hæð, geymsla undir
stiga. Hjónaherbergi með parketi, skápum, útgangi útá góðar svalir sem má yfir-
byggja. Þrjú góð herbergi með parketi. Snyrtilegt baðherbergi með flísum. Bílsk-
ur er 36 fm góð geymsla með hillum er innaf bílskúr. Hiti er í stétt við hús og bíl-
skúr. Einstaklega vel viðhaldin eign á frábærum stað. Verð 34,9 milj

SÉRHÆÐIR

GOÐHEIMAR Mjög góð 126,3 fm sérhæð
sem hefur mikið verið endurbætt, m.a. er nýtt
gler, nýir ofnar og lagnir, rafmagn og tafla, all-
ar innréttingar, nýjar hurðir og karmar og fl.
Ennfremur er nýtt járn á þaki, nýtt dren og
skóplagnir, ný helllögn fyrir framan íbúð og
pallur. Íbúðin er á jarðhæð. Nánari lýsing: for-
stofa með flísum á gólfi og góðum fataskáp.
Innan við forstofu er hol sem er opið inn í
stofu. Úr holinu er gengið inn í gestasnyrt-
ingu sem er flísalögð í hólf og gólf og með
innréttingu. Við hlið þess er stórt svefnher-
bergi með miklum skápum. Stofurnar eru
rúmgóðar. Við hlið stofanna er opið eldhús
með borðkrók. Þar eru flísar á gólfi með hita-
lögn undir. Ný sérsmíðuð ljós eldhúsinnrétt-
ing úr hlyni. Innan við eldhús er hol, baðher-
bergi og tvö svefnherbergi með góðum
skápum og möguleiki á útgengi út í garð úr
öðru þeirra. Baðherbergið er með flísum á
veggjum og gólfi, innréttingu og baðkari með
sturtuhengi. Hiti er í gólfum. Á herbergjum og
stofum er parket á gólfum. Tölvu- og sjón-
varpstenglar eru í öllum herbergjum. 

Að utan: Húsið er steinhús sem nýlega hefur
verið lagfært og endurbætt. M.a. eru allir
gluggar nýjir nema einn og allt járn á þaki er
nýtt og nýmálað. V. 25,8 millj.

MELGERÐI - SÉRHÆÐ Ca 140 fm. sér-
hæð við Melgerði í Kópavogi. Húsið er þrí-
býli, tvær hæðir og kjallari og er íbúðin á 1.
hæð. Íbúðin skiptist m.a. í stofu , borðstofu,
fjögur svefnherb., eldhús, baðherbergi,
gestasnyrting o.fl. Þvottaherbergi í íbúð.
Garður er vel gróinn. Þak og þakkantur eru
nýir. Hús var lagað að utan og málað fyrir
þremur árum. Verð 28,2 millj.

4RA HERBERGJA

NESHAGI Góð fögurra herbergja endaí-
búð á annarri hæð í nýendursteinuðu fjöl-
býlishúsi. Íbúðin á hæðinni er 83.8 fm. og er
3. herb. en gott herbergi er í risi sem hefur
aðgang að baðherbergi og eldhúsi. Íbúðin
skiptist í: forstofugang, eldhús með fallegri
upprunalegri innrétting, stórt svefnher-
bergi, baðherbergi, tvær saml. stofur m.
listum og pallettum. Gólfefni: flísar og park-
et. V. 20.8 millj.

3JA HERBERGJA

SUÐURHVAMMUR - HAFNARFIRÐI
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. 107 fm.
endaíbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í flísa-
lagða forstofu með skáp, rúmgóða parket-
lagða stofu með útgang út á stóra afgirta ver-
önd, tvö parketlögð herbergi, baðherbergi
með flísum á gólfi og sturtuklefa og rúmgott
eldhús með góðri innrét. og nýjum tækjum.
Sér geymsla í kjallara og sam. þvottaher-
bergi. Verið er að mála húsið að utan og
verður þeirri framkv. lokið í sumar á kostn.
seljanda. V. 19,7 m.

SÓLHEIMAR - ÚTSÝNI Góð 3ja herb.
85 fm. íbúð á 5.h. í lyftuhúsi við Sólheima í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í parketlagðan
gang með skápum, 2 herb. með skápum,
tvennar svalir með frábæru útsýni, baðherb.
með flísum á gólfi og baðkari, rúmgóða park-
etlagða stofu og eldhús sem er opið í stofu.
Sérgeymsla á hæðinni og í kjallara. Sameig-
inlegt þvottaherb. með vélum og sauna. Áhv.
11,4 m. V. 17,5 m.

KAPLASKJÓLSVEGUR Góð 3ja herb.
83 fm. endaíbúð á 1.h. á þessum vinsæla
stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist í hol með
fataskáp, 2 herbergi með skápum, nýlega
uppgert baðherb. með baðkari og glugga,
rúmgóða stofu með yfirbyggðum suður-
svölum út af og nýlegt eldhús með flísum á
gólfi, fallegri innréttingu og borðplássi.
Geymsla og þvottaherb. í kjallara. V. 17,5 m.

ÞÓRSGATA Falleg og mikið endurnýjuð
3ja herb. 84 fm. íbúð á jarðhæð við Þórs-
götuna í Reykjavík.Hátt er til lofts í íbúðinni
sem skiptist þannig að gengið er inn á
gang með parketi á gólfi og nýjum skápum,
tvö rúmgóð herbergi með skápum, flísalagt
baðherbergi með sturtuiklefa, glugga og
tengingu fyrirþvottavél. Stofan er parket-
lögð og eldhúsið er með fallegri innrétt-
ingu. Húsið lítur vel út að utan. V. 19,9 m.

HÁALEITISBRAUT Góð þriggja her-
bergja íbúð á jarðhæð (ekkert niðurgrafinn)
í fjölbýlishúsi. Íbúðin er með sérinngangi
og hefur geymslu og þvottaherbergi innan
íbúðar. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús m.
góðri innréttingu, flisalagt baðherbergi,
geymslu, þvottahús m. innréttingu og 2
svefnherbergi. Húsið er klætt að utan á
stöfnum og lítur vel út V 19.5 millj.

ÁLFTAMÝRI Falleg og töluvert endur-
nýjuð 3ja herb. 74 fm. íbúð á 4.h. Það er
nýtt plast-parket (hlynur) á flestum gólfum
íbúðarinnar sem skiptist annars í hol, tvö
herbergi með nýjum skápum, rúmgóða
stofu með útgangi út á suður-svalir, bað-
herbergi með baðkari og glugga og rúm-
gott eldhús með eldri innréttingu og tækj-
um. Sérgeymsla og sam. þvottaherbergi í
kjallara. Áhv. 7,8 m. V. 15,4 m.

2JA HERBERGJA
AUSTURBRÚN - ÚTSÝNI 47 fm 2ja
herb. íbúð í lyftuhúsi á 9. hæð með glæslegu
útsýni yfir borgina. Íbúðin er stofa með suð-
vestursvölum út af, eldhús, svefnherb., bað-
herb. o.fl. Áhv. 2,8 millj. húsbréf. Verð 12,3 m.

LEIRUBAKKI - AUKAHERBERGI
Falleg og mikið endurnýjuð 2ja. herb. 66 fm.
íbúð á 1.h. ásamt aukaherb. og geymslu í
kjallara. Íbúðin skiptist í flísalagt hol með
skápum, flísalagt baðherb. með sturuklefa og
tengingu fyrir þvottavél, eldhús með nýlegri
innréttingu og tækjum, parketlagt svefnherb
og flísalagða stofu með suður-svölum út af.
Herbergið í kjallara er með dúk á gólfi, glug-
ga og skápum Áhv. 5,9 m. V. 11,9 m.

LANDSBYGGÐIN
ÖLDUBAKKI - HVOLSVÖLLUR
Parhús á einni hæð ásamt innbyggðum bíl-
skúr. Íbúðin skiptist skv. teikningu í and-
dyri, gang, stofu, fjögur svefnherbergi, eld-
hús, baðherbergi og þvottaherbergi. Húsið
afhendist fullbúið að utan en fokhelt að inn-
an og lóð verður grófjöfnuð. Verð 9,9 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU EÐA SÖLU Í HAFNAF.
Erum með til leigu eða sölu ca. 460 m≤ at-
vinnuhúsnæði með allt að 4,5 metra loft-
hæð við Hafnarfjarðarhöfn og nálægt mið-
bænum. Húsnæðið er að mestu einn opin
salur með gluggum á einni hlið, 4 metra
hárri innkeyrsludyr. Góð aðkoma er að hús-
inu og malbikað plan.

TIL LEIGU SKRIFSTHÆÐ - 110 RVK
Erum með til leigu 350 m≤ skrifstofuhæð á
efri hæð góðu húsi. Hæðin er með gluggum
á öllum hliðum, góðu útsýni, góðum dúk á
gólfi, lagnastokkum með raf, tölvu og síma-
lögnum, kaffistofu, wc og móttöku. Möguleiki
á að leigja lagerhúsnæði á jarðhæð m. inn-
keyrsludyrum. Teikningar á skrifstofu.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL
LEIGU Vorum að fá til leigu í stærri eða
smærri einingum í glæsilegt fimm hæða
3503,6 m≤ skrifstofuhúsnæði á mjög góð-
um stað við Smáralind í Kópavogi. Húsið er
með glæsilegu útsýni, nægum bílastæð-
um, svölum, góðri aðkomu, opnum og
björtum stigagangi. Húsið er einangrað að
utan og klætt með stálklæðningu og stein-
plötum. Teikningar á skrifstofu og allar nán-
ari uppl. gefur Örn Helgason á skrifstofu
Fasteignamiðlunar eða í síma 575-8509.

Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ  VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00
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Einbýlishús

HÁVALLAGATA 
Fallegt og mikið endurnýjað, 178,3 fm
einbýlishús ásamt 34,2 fm bílskúr. 5
svefnherb., 4 stofur og 3 baðherb... Eld-
hús með furugólfborðum. Falleg nýleg
innrétting og tæki, tengt fyrir uppþvotta-
vél. Suður-svalir með tröppum niður í
garðinn. Sérinngangur í kjallarann. Mögu-
leiki á sér íbúð. Bílskúrinn byggður 1994
og er með sjálfvirkum opnara ásamt heitu
og köldu vatni. Skjólgóður garður með
garðhúsi og sólpalli. Skipti möguleg á 4-5
herb. íbúð í Vesturbænum sem næst Vest-
urgötu. V. 49,9 millj.

4ra herbergja

LAUFENGI 
Falleg 93,2 fm, 4ra herb. íbúð á 2.hæð
með sér inngang í litlu fjölbýli í Grafarvog-
inum. Opið bílskýli fylgir. Hol, stofa, 3
svefnherb. með skápum, eldhús og bað-
herb.. Sér geymsla. Húsið var tekið í gegn
fyrir ári. V. 18,9 millj.

3ja herbergja

ENGIHJALLI 78,1 fm, 3ja herb. íbúð
á 4. hæð á þessum vinsæla stað í Kópavogi.
2 rúmgóð svefnherb., eldhús með borðkrók,
björt sofa og stórar svalir með glæsilegu
útsýni. Gengið út á svalir úr stofu og hjóna-
herb.. Parket á gólfum, flísar á baði. Sameig-
inlegt þvottaherb. á hæðinni og sér geymsla
í kjallara. V. 14,7 millj.

FLÉTTURIMI 
Falleg og rúmgóð 90,7 fm, 3ja herb. íbúð
ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Flísar og
parket á gólfum. 2 svefnherb.. Rúmgóð
stofa. Flísalagðar svalir. Eldhús með fal-
legri innréttingu og borðkrók. Þvotta-
herb. innan íbúðar. Flísalagt baðherb..
Sér geymsla. V. 18,7 millj.

LAUFRIMI
Falleg 87 fm. 3ja herb. íbúð í Grafarvog-
inum. Flísalögð forstofa með skáp. Bað-
herb. með sturtu og innréttingu. Skápar í
svefnherb. Stofan er rúmgóð og björt,
suður svalir. Eldhús með borðkrók. Dúk-
ur á gólfum. Sér geymsla er í kjallara.
Stutt í skóla og aðra þjónustu. V. 16,9
millj.

LÆKJASMÁRI 
Glæsileg 80,6 fm, 3ja herb. íbúð á jarð-

hæð með sér lóð í Smárahverfi í Kópa-
vogi. 1-2 stæði í lokaðri bílageymslu
fylgja. Anddyri, hol, stofa, eldhús og
baðherb. flísalögð. Svefnherb. parket-
lögð. Sér lóð út af stofu. Leyfi til að girða
af lóðina. Mikið geymslurými í sameign
og rúmgóð sér geymsla. Stutt er í alla
þjónustu. V. 18,9 millj.

2ja herbergja

BERJARIMI 
Einstaklega falleg 74,3 fm, 2ja herb. íbúð
með sér inngang á efri hæð í litlu fjölbýli í
Grafarvoginum ásamt stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Hátt til lofts. Stofa og svefnherb.
parketlögð. Eldhús, baðherb. og þvotta-
herb. flísalagt. Sér geymsla. V. 16,9 millj.

GARÐHÚS 
Falleg 62,5 fm, 2ja herb. íbúð á jarðhæð
með sér garði í ný-máluðu fjölbýli í Grafar-
voginum. Stofa, herb. og hol parketlagt.
Eldhús, baðherb. og tölvuherb. flísalagt.
Sér geymsla. V. 14,9 millj.

NAUSTABRYGGJA 
Glæsileg 66,8 fm, 2ja herb. íbúð á 1. hæð
í fallegu húsi alveg niður við smábáta-
höfnina í Bryggjuhverfinu. Rauðeikarpar-
ket og fallegar flísar á gólfum. Vandaðir
skápar og innréttingar úr kirsuberjavið.
Suð-vestur svalir. V. 16,9 millj.

Landsbyggðin

STYKKISHÓLMUR-
TVÍBÝLI 
Til sölu við Aðalgötu stórt 2ja íbúða
einbýlis-/tvíbýlishús. Stór sólpallur.
Stærri íbúðin skiptist í sjónvarpshol,
stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherb.,
rúmgott baðherb. og geymslu. Parket á
flestum gólfum, flísar á baðherb.. Á jarð-
hæð er 3ja herb. íbúð: Sér inngangur,
forstofa, 2 herb., stofa, eldhús og bað
með sturtu.. Parket á gólfum. Innangengt
í íbúðina úr aðalíbúð. Skipti koma til
greina. V. 19,9 millj.

STYKKISHÓLMUR 
137,9 fm einbýlishús á 2 hæðum við
Hafnargötu, byggt árið 1906, ásamt
19,5 fm hjall. Efri hæð: Forstofa, gesta-
snyrting, skáli, stofa og borðstofa. Eld-
hús og búr. Neðri hæð: baðherb. sem
verið er að standsetja, 3 svefnherb., og
þvottaherb.. Útigeymsla. Töluvert end-
urnýjað, endurbótum ekki lokið. Mikið
útsýni. V. 10,8 millj.

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.. Fal-
legt útsýni út á Breiðafjörð. V. 8,9 millj.

STYKKISHÓLMUR 
Lítið snoturt 115,7 fm einbýlishús sem
stendur á hornlóð við Silfurgötu, ásamt
19,2 fm sérstæðum bílskúr. Húsið er
klætt að utan. Efri hæð: Forstofa, eldhús
með borðkrók, borðstofa, stofa, svefn-
herb. og baðherb.. Neðri hæð: Svefn-
herb., þvottaherb. og geymsla. Fallegt
hús á góðum stað. Tilboð óskast.

SKAGASTRÖND 
220,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum á
Skagaströnd. 6. herb. 2 stofur, eldhús,
baðherb. þvottahús og geymsla. V. 7,5
millj.

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

STYKKISHÓLMUR-
EINBŸLI 
Til sölu fallegt og vel skipulagt 220,9 fm.
einbýlishús á einni hæð með tvöföldum
innbyggðum bílskúr við Tjarnarhólm. 4-5
svefnherbergi. Falleg staðsetning. Mikið
útsýni til fjalla.

ÞORLÁKSGEISLI 
Vel skipulögð 112,7 fm, 4ra herb. íbúð á
4. hæð með sérinngangi í nýju lyftuhúsi
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
Þvottherb. innaf forstofu. Rúmgóð stofa
með kamínu. Suðvestur svalir með fal-
legu úrsýni. Eldhús með vandaðri innrétt-
ingu. 3 svefnherb. með fataskápum.
Baðherb. flísalagt og með innréttingu,
baðkari, sturtuklefa, vegghengdu salerni
og handklæðaofn. Sér geymsla á sömu
hæð. Filtteppi og flísar á gólfum. Stutt í
fallegar gönguleiðir og á golfvöllinn. V.
24,9 millj.

VESTURGATA
Sérstök 108,8 fm, 3ja - 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð með sér inngangi á Vest-
urgötu. 2 svefnherb., vinnustofa, eldhús,
borðstofa, stofa og baðherbergi. Eignin
er í góðu ásigkomulagi jafnt innan sem
utan. Stafaparket á gólfum, nýlega púss-
að og olíuborið, baðherb. er flísalagt og
vinnustofa er dúklögð. Búið er að end-
urnýja vatns- og rafmagnslagnir. Gengið
út í garð úr borðstofu. Þetta er frábær
eign sem býður upp á ýmsa möguleika.
V. 22,9 millj.

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali 
Gsm 896 4489

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur
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- margfaldur árangur -
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Hjá Heimili fasteignasölu starfa

fjórir löggiltir fasteignasalar sem

hafa áralanga reynslu af fasteigna-

vi›skiptum. fia›  er  flví löggiltur

fasteignasali sem heldur utan um

allt ferli›, allt frá flví eignin er

sko›u› og flar til afsal er undirrita›.

Metna›ur okkar á Heimili er a›

vi›hafa vöndu› og fagleg vinnu-

brög› sem tryggja flér besta ver›i›

og  ábyrga fljónustu í samræmi vi›

flau lög og reglur sem gilda um

fasteignavi›skipti.
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Drekakór - Kóp Hraunhamar fast-
eignasala hefur fengið í sölu glæsilegt 181,7 fm par-
hús á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum
jeppabílskúr sem er 38,1 fm á frábærum stað í nýju
hverfi í Kópavogi, samtals 220,1 fm. Húsið verður af-
hent fullbúið að utan og hraunað. Að innan verður
húsið afhent fokhelt. Tvennar svalir. Afhending verð-
ur í september 2005

Brekkuhvammur - Hf -
einb Sérlega bjart og skemmtilegt pallbyggt
einbýli með bílskúr samtals 216 fm, litil íbúð í kjallara
með sérinngangi, fallegur garður , góð staðsetning.
Verð 39,8 millj.

Álfholt - Hf Nýkomin í einkasölu sérlega
skemmtilegt endaraðhús með innb. bílskúr, samtals
174 fm. Fjögur stór og góð svefnherbergi. Fallegar
innréttingar. Mjög gott skipulag og góð staðsetning.
Verð 34 millj. 96330

Brekkuhvammur - Hf.
einb. Sérlega fallegt einlyft einbýli með inn-
byggðum bílskúr samtals 175 fm. Björt stofa (borð-
stofa) 3-4 svefnherbergi, rúmgott elshús o.fl. skjól-
góður garður. Arkitekt Skúli Norðdal. Verð 34 millj.

Ásbúðartröð - Hf. neðri
sérh. Sérlega skemmtileg 120 fm. neðri sérhæð
í tvíbýli auk 34 fm. bílskúrs. 2-3 svefnherb. stofa
(borðstofa) ofl. Sérinngangur. Verðtilboð. 25839

Reykjavíkurvegur - sérh.
Mjög falleg, rúmgóð sérhæð 110,2 fm. mikið endur-
nýjuð. Skipting eignarinnar: 3 svefnherbergi, stofa og
borðstofa, eldhús með borðkróki, baðherbergi, hol,
þvottahús, svalir og geymsluloft, einnig er góð
geymsla í sameign. Góð hraunlóð, vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Góð eign. Verð 21,9 millj. 

Vesturbraut - Hf. sérh.
Hraunhamar fasteignasala var að fá í einkasölu á
þessum góða stað í hjarta Hafnarfjarðar mjög fallega
efri sérhæð ásamt óeinangruðu risi sem býður upp á
mikla möguleika samtals ca 115 fm. Sérinngangur,
samlyggjandi stofur. Verð 20,8 millj 85892

Álfaskeið - Hf. - sérh. Nýkom-
in í einkasölu sérlega falleg 93 fm. jarðhæð í góðu þrí-
býli. Hús í góðu standi. Frábær staðsetning. Parket,
fallegar innréttingar. Sérbílastæði. Mjög góð eign.
Verð 18,9 millj. 91965

Álfholt - 5 herb. Hf. Hraunham-
ar fasteignasala hefur tekið í einkasölu mjög góða
106,1 fermetra fimm herbergja íbúð á annarri hæð í
vel staðsettu fjölbýli á Holtinu í Hafnarfirð. Eignin
skiptist í forstofu, þvottahús, hol , þrjú barnaherbergi,
hjónaherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, nýtt
eldhús og geymslu. Suður svalir. Verð 20,5.millj

Norðurbraut - neðri sérh.
Hf. Mikið endurnýjuð 84 fm neðri hæð í tvíbýli
með sér inngang vel staðsett í vesturbæ Hafnarfjarð-
ar. Eignin skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, bað-
herbergi, tvö góð herbergi, þvottahús og geymslu.
Parket og flísar. Glæsileg Hraunlóð. Verð 18.9. millj.

Daggarvellir - Hf. - laus
stra Ný 106,3 fm íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi
með sér inngang ásamt stæði í bílageymslu vel stað-
sett í Vallahverfi í Hafnarfirði. Íbúðin er tilbúin án gól-
fefna og til afhendingar strax. Innréttingar eru allar
úr eik. Verð 21,9. millj. 512941

Breiðvangur - Hf Hraunhamar
kynnir 117,4 fm íbúð á efstu hæð í fjölbýli ásamt 24,8
fm bílskúr samtals um 142,2 fm vel staðsett í norður-
bæ Hafnarfjarðar. Skipting eignar: 3 svefnherbergi,
stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús, baðherbergi, hol,
tvær geymslur og bílskúr. Suður svalir . Glæsilegt út-
sýni. Þetta er góð eign sem vert er að skoða. Verð.
18,9 millj.

Breiðvangur - Hf. m/bíls.
Góð 120 fm íbúð á þriðju hæð í góðu klæddu fjölbýli,
þrjú góð svefnherbergi auk herbergis í kjallara, góð-
ur bílskúr með hita og vatni. Frábær staðsetning á ró-
legum stað í námunda við skóla. Verð 19,5 millj. 84916

Þrastarás - Hf. Mjög falleg og björt
111,5 fm endaíbúð á annarri hæð með sérinngangi úr
garði. Íbúðin er er vel staðsett í Áslandshverfi í Hafn-
arfirði, stutt í skóla og leikskóla. Eignin skiptist í for-
stofu, hol, tvö góð barnaherbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, þvottahús og geymslu.
Góðar s-svalir, gott útsýni. Fallegar innréttingar og
gólfefni eru parket og flísar. Eign sem vert er að
skoða. 22,4 millj.

Hvammabraut - Hf. Mjög góð
íbúð í Hvammahverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 113
fermetrar og er á fyrstu hæð. Eignin skiptist í forstofu,
hol, eldhús , borðstofu, baðherbergi, 3 svefnherbergi
og geymslu. Gólfefni eru parket og flísar. Sameignleg
hjólageymsla og þvottahús. 15 fm svalir frábært út-
sýni. Aðgangur að bílskýli með 16 stæðum fylgir
eigninni. Verð 18.4.millj.

Flúðasel - 4ra - Reykjavík
Mjög góð 91,7 fm íbúð á efstu hæða í góðu klæddu
fjölbýli vel staðsett í Breiðholti. Eignin skiptist í for-
stofu, hol, eldhús, stofu, baðherbergi , hjónaherbergi,
tvö herbergi í risi ásamt geymslum undir súð og í
kjallara. Góðar yfirbygðar opnanlegar svalir.
Verð.17,4 millj.

Fagrihvammur - Hf Mjög góð
106 fm 4ra til 5 herbergja íbúð í góðu velstaðsettu fjöl-
býli, fallegar innréttingar, íbúð í góðu standi, þvotta-
herbergi í íbúð. möguleiki á 4 svefnherbergjum.. Góð
eign á barnvænum stað. Verð 19,3 millj. 106167

Eyrarholt - Hf. Björt og falleg 106 fm
íbúð á efstu (3ju) hæð í góðu fjölbýli. Gott skipulag.
Rúmgóð herbergi. Góð staðsetning. Útsýni. Verð 18,6
millj. 111068-1

Álfaskeið - Hf Nýkomin í einkasölu
sérlega skemmtileg 111 fm íbúð á annarri hæð í
góðu fjölbýli auk bílskúrs 24 fm, samtals 135 fm.
Hús í góðu standi, mjög góð staðsetning. Verð 19,8
millj 111207-1

Álfholt - Hf. Hraunhamar fasteignasala
hefur tekið í einkasölu mjög góða 69,9 fermetra íbúð
ásamt ca. 30 fermetra ósamþykktu rými í risi samtals
ca um 100 fermetrar vel staðsett á Holtinu í Hafnar-
firði. Góður sér inngangur. Forstofa, gott hol snoturt
vinnuherbergi gott hjónaherbergi , baðherbergi, góð
stofa og borðstofa , útgangur út á stórar svalir. Frá
forstofu er gengið upp stiga þar er gott alrými ca.30
fermetar og geymslur undir súð. Gólfefni eru parket
og flísar, dúkur. Verð 17.millj.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Eskivellir 9 Hf  
GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS Á SEX HÆÐUM MEÐ
LYFTU Í VALLARHVERFI HAFNARFJARÐAR
* 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir (80 - 142 fm)
* Stórar svalir með öllum íbúðum
* Allar innréttingar fyrsta flokks MODULIA
* Bílskýli með 22 stæðum undir húsinu
* Sér geymsla inn af hverju stæði
Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna að

undanskildum gólfum baðherbergja og þvottahúsa sem verða flísalögð. Nánari uppl. og teikningar á
www.hraunhamar.is/eskivellir9

Eskivellir 1  
Hraunhamar kynnir nýtt og glæsilegt 29 íbúða fjöl-
býlishús m/lyftu á Völlunum í Hafnarfirði.

* Tveggja til fjögurra herbergja íbúðir  frá 70 fm -
123 fm. * Stæði í bílageymslu * Vandaðar Modula
innréttingar og tæki  * Þvottahús í íbúð, sér
geymsla í íbúð og í kjallara * Vandaður frágangur,
traustir verktakar * Góðar svalir (útsýni) séraf-
notaflötur með neðri hæðum. * Afhending maí
2006

Burknavellir - Hf. 5 herb.  
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg fullbúin 112 fm
íbúð á efstu hæð (3ju) hæð í glæsilegu nýju fjölbýli.
Vandaðar innréttingar, parket og flísar á gólfum,
frábær staðsetning og útsýni. Laus fljótlega. Verð
22,7 millj. 

Erluás - Hf parh.  
Gott parhús á þessum vinsæla stað í áslands-
hverfinu. Húsið er 223,6 fm þar af er innbyggður
bílskúr 27,4 fm. Skipting eignarinnar: 5 svefnher-
bergi, stofa, borðstofa, eldhús, 3 baðherbergi,
geymsla, þvottahús og bílskúr. Falleg eign á þess-
um eftirsótta stað. Nánari upplýsingar hjá sölu-
mönnum Hraunhamars. 

Drekavellir 26 fjölb  
GLÆSILEGT NÍU HÆÐA LYFTUHÚS
* 3 og 4 herbergja íbúðir með stórum svölum
* Mikið og gott útsýni
* Tvær lyftur
* 29 stæði í bílakjallara
* Vandaðar innréttingar
* Sjónvarpsdyrasími
* Ál utanhússklæðning
* Tvær þakíbúðir með 60 m2 svölum
* Góður frágangur
* Afhending sumarið 2006
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, baðher-
bergi og þvottahús flísalögð

Austurgata - Vogum Vatnsleysu  
Hraunhamar fasteignasala kynnir nýtt í einkasölu
glæsilegt fullbúið einbýli á einni hæð 125 fermetr-
ar ásamt 26 fermetra innbyggðum bílskúr samtals
um 151,7 fermetrar vel staðsett við Austurgötu
númer 2 Vogum Vatnsleysustrandarhrepp. Um er
að ræða nýtt einbýli sem hefur verið innréttað á
mjög smekklegan hátt með vönduðum innrétting-
um og gólfefnum. Lýsing eignar. Forstofa með
skáp. Gott þvottahús. Hol. stofa með útgang út í

garð. Eldhús opið inn í stofu með glæsilegri sérsmíðaðri innréttingu .Tvö góð herbergi með skápum.
einnig gott hjónaherbergi með rúmgóðum skápum þaðan utangengt út í garð. Glæsilegt baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtuklefa, glæsileg innrétting á baði. allar innréttingar sérsmíð-
aðar úr eik frá RH innréttingum. Gólfefni eru parket og flísar. Góður bílskúr. Glæsilegur garður. Eignin er
fullbúin og til afhendingar strax. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Tröllateigur - Mos - raðh.
Glæsilegt fullbúið raðhús við Tröllateig í Mosfells-
bæ til afhendingar strax, 188,1 fm auk bílskúrs sem
er 31,4 fm samtals 220 fm. Skipting eignar: 4 svefn-
herbergi, fataherbergi, stofa, eldhús, 2 baðher-
bergi, gestasalerni hol, geymsla, svalir, sjónvarps-
herbergi. Allar innréttingar og tæki eru frá Fit og
flísar frá Flísabúðinni. 102837

Burknavellir - Hf. glæsil. ein 
Glæsilegt vel staðsett nýtt einbýli á einni hæð með
innb. bílskúr, skráð 186,4 fm. Húsið er ekki alveg
fullbúið, eftir er að velja gólfefni á allt húsið og sól-
bekki. Rúmgóða forstofa með skáp, hol, glæsilegt
opið eldhús. Rúmgott herbergi sem er opið í dag
en auðvelt að loka. Gengið frá holi í þvottahús og
þaðan út í bakgarð, innangengt í bílskúr. Herbergi

með skáp og rúmgott svefnherbergi með skáp. Baðherbergi er flísalagt með baðkari og flísal. sturtu-
klefa sem á eftir að klára. Eftir er að múra húsið að utan, búið er að ganga frá baklóð. Verðtilboð
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Klukkuberg - Hf. Sérlega glæslileg
nýstandsett íbúð á þessum vinsæla stað í setbergs-
landinu. Íbúðin er 104,2 fm auk geymslu sem er um 5-
6 fm. Einnig fylgir eigninni stæði í bílageymslu. Íbúð-
in er með sérinngangi. Skipting eignarinnar: stofa,
eldhús með borðkróki, gestasalerni, 3 svefnherbergi.
baðherbergi með þvottaaðstöðu. Sérlega góð eign
sem vert er að skoða. Verð 23,9 millj. 

Blikaás - Hf. Mjög falleg 97,5 fm íbúð á
1. hæð í sex íbúða húsi vel staðsett í Áslandhverfi í
Hafnarfirði. Eignin er með sér inngangi og skiptist í
forstofu, hol, stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi,
tvö herbergi og geymslu. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Góð verönd. Eign í sérflokki. Verð 21. millj.
76102

Þrastarás - Hf. - laus strax
Glæsileg 94 fm 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í litlu
fjölbýli. Sérinngangur, vandaðar innréttingar, frábær
staðsetning og útsýni. Íbúðin er laus nú þegar. Verð
19,6 millj. 108564-6

Hjallabraut - Hf. Hraunhamar fast-
eignasala hefur fengið í einkasölu mjög góða76,9 fer-
metra 2ja-3ja herbergja íbúð á efstu hæð í góðu vel
staðsettu fjölbýli í norðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin
skiptist í forstofu , hol, eldhús, þvottahús, tvö her-
bergi, baðherbergi, stofu og geymslu. Gólfefni eru
parket og dúkur. verð 14,8. millj.

Hvammabraut - Hf. laus
strax Skemmtileg 101 fm íbúð á fyrstu hæð í
Hvammahverfinu í Hafnarfirði. Sameiginleg hjóla-
geymsla og þvottahús. Þetta er mjög góð eign sem
vert er að skoða. Verð 17,9 millj. 109501

Sóleyjarhlíð - Hf. laus
strax Höfum tekið í sölu mjög fallega 76,7 fm
íbúð 3ja herbergja á efstu hæð í góðu vel staðsettu
fjölbýli í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Gólfefni eru
parket og flísar. Góðar suður svalir. Verð 16,8 millj.
110217

Álfaskeið - Hf, Mjög falleg 87,5 fer-
metra íbúð með sér inngangi á þriðju hæð í góðu ný
máluðu fjölbýli við Álfaskeið í Hafnarfirði. Eignin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, tvö
herbergi , sjónavarpshol, baðherbergi og geymslu.
Stórar suður svalir. Gólfefni parket og flísar. Stutt í
nýjan skóla og leikskóla. Verð 17 millj. 

Hraunstígur - Hf. Risíbúð
Mjög skemmtileg 3ja herb. risíbúð á þessum frábæra
stað við miðbæinn. Eign í góðu standi, nýtt þak og fl.
Mjög gott skipulag, rúmgóð herb. Verð 13,5 millj.
110993-1

Álfaskeið - Hf. m/bíls. Mikið
endurnýjuð 95,9 fm þriggja herbergja íbúð á efstu
hæð í góðu fjölb. auk bílskúrs 23,8 fm, samtals 119,7
fm vel staðsett. Eignin skiptist í forstofu, hol , stórt og
gott eldhús, stór stofa og borðstofa. Svefnherbergis-
gangur, baðherbergi, barnaherbergi og hjónaher-
bergi. Suður svalir, gott útsýni. Gólfefni eru parket og
flísar. Góð sérgeymsla í kjallara. Góður flísalagður
bílskúr með rafmagni og rennandi vatni. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 18,8. millj.

Kríuás - Hf. Mjög góð 87,3 fm íbúð á
fyrstu hæð með sér inngangi vel staðsett í Ásland-
hverfi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, gang,
baðherbergi, eldhús, stofu, tvö herbergi, þvottahús
og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni eru
parket og flísar. Frábær staðsetning. Sérafnotagarð-
ur. Verð 19.millj.

Birkiholt - Álftanes Nýkomin í
einkasölu falleg 76,2 fm íbúð með sér inngangi á
þriðju hæð, vel staðsett við Birkiholt. Eignin skiptist í
forstofu, gang, hjónaherbergi, baðherbergi, þvotta-
hús, eldhús, stofu, borðstofu og geymslu.

Suðurhvammur - Hf.
penthouse 72 fm risíbúð á þessum frá-
bæra stað. Glæsileg eign í alla staði, fallegar innrétt-
ingar, hátt til lofts. Frábært útsýni. Verð 15,9 millj.
96271-1

Hraunbrún - HF. Glæsileg ný stand-
sett 55 fm neðri hæð í eldra tvíbýli. Íbúðin er öll tekin
í gegn. Glæsilegt nýtt eldhús og baðherbergi m/gólf-
hita. Allar lagnir endurnýjaðar. Toppeign. Verð 11,9
millj. 107054

Dofraberg - Hf. laus strax
Mjög góð 70 fm 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð í góðu vel
staðsettu fjölbýli í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Gólf-
efni eru parket og flísar. Góðar suður svalir. Verð 14,9
millj. 110214

Reykás - Rvík Sérlega falleg björt ca.
70 fm endaíbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Tvennar sval-
ir, útsýni, góð staðsetning. Verð 14,5 millj.

Þúfubarð - Hf. Vorum að fá þessa
skemmmtilegu íbúð á þessum góða stað á holtinu.
Íbúðin er 70,4 fm á þriðju hæð (efsta hæð). Skipting
eignar: 1 svefnherbergi, aukaherbergi, stofa, svalir,
eldhús, þvottaherbergi, geymsla, auk sameignar.
Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 13.9 millj. 

Laufás - 3ja Hraunhamar kynnir. Nýkom-
inn í einkasölu skemmtileg 3ja herbergja risíbúð í
góðu þríbýli.Húsið er klædd að utan . Mjög góð staf-
setning. Íbúðin er laus strax. Verð 13,3. 673815

Sjávargrund - 3ja m. bíl-
skýli Nýkomin glæsileg 3ja herbergja íbúð á
þessum vinsæla stað. Íbúðin er á jarðhæð með ver-
önd og garði. Fallegar innréttingar, parket á gólfum,
þvottaherbergi í íbúð, stór sér geymsla í bílskýli, góð
eign. Verð 22,3 millj. 70818

Krókamýri - 4ra Hraunhamar fast-
eignasala hefur fengið í einkasölu 101,6 fermetra 4ra
herbergja íbúð á annarri hæð með sér inngang vel
staðsett í Mýrarhverfi í Garðabæ. Eignin skiptist for-
stofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, bað-
herbergi og geymslu. Góðar suður svalir. Stutt í skóla

og leikskóla. Frábær staðsetning. Verð 24,9. Millj.

Garðatorg m/bílskúr Hraun-
hamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög
góða 97,7 fermetra íbúð á annarri hæð ásamt 26,4 fer-
metra bílskúr samtals um 124,1 fermetrar vel staðsett
við Garðatorg í Garðabæ. Lýsing eignar: Góður sér-
inngangur . Góð forstofa með skáp. Hol. Gott herbergi
með skáp. Rúmgott baðherbergi með vandaðri inn-
réttingu, þvottavél höfð á baði (möguleiki á þurrkara),

sturtuklefi, flísar á gólfi. Rúmgott svefnherbergi með góðum skápum. Björt og rúmgóð stofa með útgangi
út á suður svalir. Björt borðstofa (rúmgóð). Gott eldhús með fallegri innréttingu hvít og beyki. Gólfefni eru
parket og flísar. Góður bílskúr með geymslu innaf. Sérlega falleg íbúð á annarri hæð í 2.hæða þjónustuhúsi
fyrir aldraða. Mjög góð staðsetning, stutt í verslun og þjónustu. Góð eign.

Norðurbrú Sérlega falleg íbúð á þessum
vinsæla stað í Garðabænum. Íbúðin er 124,6 fm með
geymslu & bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er á fyrstu
hæð í lyftublokk, gott aðgengi. Skipting eignarinnar:
Forstofa, þvottaherbergi, hol, stofa, eldhús, 3 svefn-
herbergi, baðherbergi, sjónvarpshol. Sérlega góð
gólfefni. Þetta er er eign sem vert er að skoða. Eign er
til afhendingar við kaupsamning. Verð 33 millj. 

Gauksás - Hf. - glæsilegt einb  
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með
innbyggðum bílskúr samtals 310 fm. Húsið afhend-
ist í núverandi ástandi fokhelt að utan og að innan
búið að einangra úthring og ganga frá lögnum.
Einnig er hægt að fá húsið lengra komið. Teikningar
á skrifstofu. Verð 41 millj. 108931 

Laxakvísl - Rvík. - raðhús  
Í einkasölu fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt
kjallara og bílskúr samtals um ca.300 fermetrar vel
staðsett á frábærum útsýnisstað í Ártúnsholtinu.
Húsið er í góðu ástandi og hefur verið haldið mjög
vel við. Glæsilegur garður með sólpalli og fallegum
gróðri. Útsýni. Góð eign. Verð 39,8 millj. 109496

Perlukór - Kóp. - Einbýli
Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra útsýnisstað
glæsilegt einlyft einbýli með innbyggðum bílskúr
samtals 189 fm. Eignin er til afhendingar nú þegar á
fokheldisstigi fullbúin að utan. Glæsileg hönnun og
gott skipulag. Útsýni. Verð 30,8 millj. 110339

Kringlan - raðh. Reykjavík  
Sérlega glæsilegt endaraðhús á þessum vinsæla
stað. Húsið er 290,2 fm alls, þar af er bílskúrinn 26,3
fm. Húsið skiptist í 3 hæðir, miðhæð: Forstofa, hol,
stofa, borðstofa og eldhús. Efri hæð: 2 svefnher-
bergi og 2 baðherbergi. Jarðhæð: Geymsla, þvotta-
hús og gestasalerni auk þess innréttuð aukaíbúð
með sérinngangi, og hún skiptist þannig: Hol, stofa,
svefnherbergi og baðherbergi. Þetta er glæsileg
eign sem vert er að skoða. 

Stuðlaberg - Hf - parh.  
Sérlega skemmtilegt parhús á þessum frábæra
stað í Setbergslandi. Húsið er 151 fm og er á tveim-
ur hæðum. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Skipting
eignarinnar: Neðri hæðin: Forstofa, eldhús, borð-
stofa, stofa, 2 geymslur og þvottahús. Efri hæðin: 3
svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol. Góð
gólfefni eru á eigninni. parket og flísar. Laus fljót-

lega. húsið liggur á jaðarlóð. frábær staðsettnig. Verð 35 millj.

Einiberg - Hf einb  
Nýkomið sérlega fallegt velumgengið pallbyggt ein-
býli, samtals 182,7 fm. rúmgóðar stofur, 3-4 svefn-
herbergi, stórt weldhús með svölun innaf, o.fl. hús
nýlega klætt að utan.

Einivellir 7  
GLÆSILEGT 35 ÍBÚÐA, 5 HÆÐA LYFTUHÚS
* 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir, 77 - 112 fm * Bíla-
kjallari, hjóla- og vagnageymslur. * Vandaðar inn-
réttingar og tæki * Stutt í skóla og leikskóla * Vand-
aðar innréttingar * Stéttar frágengnar, bílastæði
malbikuð * Húsið marmarasallað að utan * Lóð full-
búin * Góður frágangur * Afhending maí 2006
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, baðher-
bergi og þvottahús flísalögð

Suðurvangur - Hf  
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsilegt einbýli á tveimur hæðum 232,9 fermetrar
ásamt 20,2 fermetra sólstofu og 32,4 fermetra bíl-
skúr samtals um 285,5 fermetrar vel staðsett í Norð-
urbæ Hafnarfjarðar. Eignin hefur öll verið endurnýj-
uð á mjög smekklegan hátt til að mynda innrétting-
ar , baðherbergi, gólfefni og fleirra. Lýsing eignar:
Góð forstofa með skáp. Gott hol. Rúmgott fallegt ný-
standsett eldhús. Björt stofa og rúmgóð borðstofa,

útgangur út í garð frá stofu og sólskála. Stórt herbergi (húsbónda). Gestasnyrting ný standsett með
sturtuklefa. Gott þvottaherbergi með skápum, sérútgang í bakgarð, geymsla inn af. Frá holi er gengið upp
stiga gluggi á stigapalli. Þar er hol. Tvö mjög rúmgóð barnaherbergi með fallegum kvistgluggum. Úr öðru
barnaherberginu er gengið upp á risloft. Stórt fallegt baðherbergi með hornbaðkari sem í er nudd ,
sturtuklefi, fallegar innréttingar , flísar á gólfi og veggjum. Rúmgott svefnherbergi með fataherbergi inn-
af. Stórt fjölskyldurými með útgang út á svalir, fallegt útsýni. Gólfefni eru parket og flísar. Vönduð fullbú-
in eign á þessum frábæra stað. Glæsilegur garður með afgirtum pöllum og heitum potti .

Dofraberg - Hf  
Um er að ræða sérlega glæsilega 118 fermetra
penthouse íbúð á tveimur hæðum. Eignin er í
klæddu nánast viðhaldsfríu fjölbýli og er vel staðsett
í Setbergslandi í Hafnarfirði. Arkitekt hússins er Sig-
urður Einarsson. Lýsing eignar: Góð forstofa með
skápum. Rúmgott herbergi. Baðherbergi með baðk-
ari sem í er sturta, flísalagt og ágætis innrétting. Fal-
legt eldhús, innrétting úr beyki. Opið inn í stofu. Mjög
björt stofa og borðstofa. Útgangur á svalir. Frá stofu
er gengið upp í gott sjónvarpshol. Gangur. Gott
barnaherbergi. Hjónaherbergi með skápum. Þvotta-

hús og snyrting. Gólefni eru parket og flísar. Vönduð og falleg eign sem vert er að skoða. Örstutt í skóla,
leikskóla, þjónustu. Stutt í gönguleiðir og á golfvöll. Geymsla fylgir íbúðinni í kjallara. Verð. 24,3. millj

Hjallabrekka - Kóp. laus strax  
Mjög falleg 80.3 fm neðri hæð í tvíbýli með sér inn-
gangi vel staðsett við Hjallabrekku í Kópavogi.
Íbúðin er í mjög góðu ástandi og fallegur garður
með skjólgóðum sólpalli og sér upphituðu bílaplani.
Gólfefni eru parket og flísar. Eign sem vert er að
skoða. Verð 16,5 millj.

Lækjasmári - Kóp. laus strax  
Mjög falleg 87,5 fermetra endaíbúð á annarri hæð
ásamt stæði í bílageymslu vel staðsett í Smára-
hverfi í Kópavogi. Eignin er með sérinngang. Falleg-
ar innréttingar og gólfefni eru parket og dúkur. Góð-
ar suður svalir. Stutt í alla þjónustu. Verð 20,3 millj.
110158



Gunnarsbraut - Miðsvæðis 
Vorum að fá í sölu góða 2ja herbergja lítið niður
grafna kjallara íbúð í fallegu þríbýlishúsi. Flísa-
lagt baðherbergi og eldhús með hvítri innrétt-
ingu. Gott svefnherbergi og björt stofa. Parket
og flísar á gólfum. Verð 12,4 millj.

Ísalind - Einbýli 
Vorum að fá í sölu glæsilegt 233 fm einbýlishús
með innbyggðum bílskúr á þessum frábæra
stað. Húsið er fullbúið að utan með frágengini
lóð en ekki fullbúið að inn. Fallegt hús með mikla
möguleika.

Hraunbær - Með aukaherb. 
Mjög góð 118 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlega við-
gerðu húsi. Hol og stofa með ljósum flísum á
gólfi, rúmgott eldhús með upphafl. innr. Íbúðin
er innréttuð með þremur svefnherbergjum en
þau gætu verið fjögur, auk íbúðarherbergis í
kjallara. Góðar suðursvalir. Fallegur verðlauna-
garður í suður. Verð 19,8 millj.

Haukalind - Raðhús Vorum að fá í
sölu glæsilegt raðhús á tveim hæð með sér-
stæðum bílskúr á góðum stað í lindunum. Tvö
flísalögð baðherbergi og fallega innréttað eld-
hús. Björt og góð stofa með vestur palli út af
og þrjú herbergi. Falleg lóð við húsið með
tveim pöllu. Parket og flísar á gólfum. Útsýni.
Verð 37,6 millj

Hjallahlíð - Sér lóð 
Vorum að fá í sölu glæsilega neðri hæð með stóri sér lóð og bílskúr. Björt og
falleg stofa með útgang á lóð og fjögur rúmgóð herbergi. Fallega innréttað
eldhús og flísalagt baðherbergi með sturtu og kari. Nátturusteinn og parket á
gólfum. Verð 28,8 millj

Dverghamrar - Efri sérhæð
Vorum að fá í sölu glæsilega 177fm efri sérhæð auk 40fm bílskúr, alls 217fm.
Opin falleg stofa og glæsilega innréttað eldhús, mikil lofthæð. Þrjú til fjögur
svefnherbergi og flísalagt baðherbergi á sér gang. Parket og flísar á gólfum.
Mikið og fallegt útsýni. Verð 38,8 millj.

Fálkagata - Háskólinn 
Mjög góða 67 fm, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýlishúsi. Rúmgott eldhús með borðkrók
og baðherbergi með baðkari. Rúmgott svefnher-
bergi með svölu út af og rúmgóð stofa með svöl-
um út af. Verð 14,5 millj.

Gvendargeisli - Nýleg - Laus 
Vorum að fá í sölu mjög góða 2 til 3ja herbergja
90 fm íbúð íbúð á jarðhæð með bílskýli og inn-
gang í fallegu fjölbýlishúsi. Tvö góð herbergi og
rúmgóð og björt stofa með útgang á verönd.
Fallegt eldhús með borðkrók og baðherbergi
meðbaðkari og glugga. Verð 19,9 millj.

Þorláksgeisli - Nýleg 
Glæsileg 4ra herbergja 114 fm íbúð á 4. hæð
(efstu) í fjölbýlishúsi með lyftu og sér stæði í
lokaðri bílageymslu. Þrjú rúmgóð herbergi
með skáp og flísalagt baðherbergi með kari og
sturtu. Fallegt eldhús með eyju og stofa með
arni og utgang á suður svalir. Verð 25,4 millj.

Fróðengi – „Penthouse“ Glæsileg 4-5.
herbergja íbúð á 3. og 4. hæð í litlu fjölbýlishúsi
ásamt tveimur stæðum í bílageymslu, alls 214 fm. Á
neðri hæð er hol, baðh. með sturtu, stórt svefnherb,
eldhús og borðstofa. Á efri hæð er stórt svefnher-
bergi með fataherbergi inn af, stórt baðherb. með
nudd hornbaðkari, sjónvarpsstofa og tvær sam-
liggjandi stofur með arni. Tvennar suðursvalir, 9 og
18 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsilegt

útsýni. Verð 37 millj.
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Ein skráning – Margfaldur ávinningur
Domus er aðili að hús.is ásamt nokkrum af traustari fasteignasölum
landsins en vefurinn er eitt öflugasta fasteignasölukerfi hér á landi.

Jörðin er um 270 hektarar að stærð og er hluti
jarðarinnar skógi vaxinn. Skógrækarsvæði Hall-
ormsstaðaskógar liggur að túnum Freyshóla.
Útsýni er yfir Lagarfljót. Íbúðarhúsið, sem er
tvílyft steinhús með kjallara byggt 1949, er í
góðu ástandi. Önnur mannvirki á eigninni eru
fjárhús, fjós og hlaða með innbyggðri votheys-
gryfju auk véla /verkfærageymslu. Enginn bú-
skapur er stundaður á jörðinni í dag. 

Jörðin er um 15 mín. akstur frá Egilsstöð-
um, ein albesta staðsetning á Austurlandi. 

Jörðin Freyshólar við Hallormsstaðaskóg

Eldri íbúð óskast.
Óska eftir eldri íbúð í gamla bænum,

helst á tveim hæðum. Húsnæðið má þarfnast
töluverðs viðhalds eða lagfæringa.

Hafið samband í síma 848-2680.
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Miðtún, Selfossi 136m2 4ra herb.

Um er að ræða vel byggt og skemmtilega hannað raðhús, í vin-
sælu hverfi “utan ár” á Selfossi. Eignin sem er á þremur pöllum
telur á miðpalli: forstofu, forstofuherbergi, hol, eldhús, þvotta-
hús og wc, úr holi er gengið upp tröppur á efst pall hússins en
þar eru tvö svefnherbergi og baðherbergi. Úr holi er einnig
gengið niður á neðsta pall hússins en þar er alrými, sem gæti
hentað fyrir stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu og hugsanlega
garðskála. Gólfefni eru fín ljóst plastparket á öllu nema votrím-
um og flísar og málað gólf á votrímum. Eignin er vel staðsett
með flottu útsýni til vesturs, en ekki eru fyrirhugaðar byggingar
í næsta nágrenni enda stendur húsið í jaðri byggðarinnar. 
Verð: 20.800.000.-

Hörðuvellir, Selfossi 398m2 12 herb.

Um er að ræða mjög reisulegt og virðulegt einbýlishús á Sel-
fossi. Stærð húss er 397.7m2 með geymslum og bílskúr. (308m2
skráð hjá FMR) Eignin er á þremur hæðum og er neðsta hæðin
skráð sem séreign. Á miðhæð hússins er forstofa, lítið wc, eld-
hús, hol og 3 stofur. Úr holi er gengið upp á 3ju hæðina en þar
eru 4 svefnherbergi og baðherbergi. Á neðstu hæðini er síðan
fullbúin 3jaherbergja íbúð með sérinngangi. Bílskúrinn er fullbú-
inn. Húsið er teiknað af Halldóri H. Jónssyni arkitekt og byggt af
mikilli vandvirkni og natni úr bestu fánlegum efnum á þeim tíma.
Húsinu hefur verið vel við haldið og er góðu ástandi, jafnt að
utan sem innan . Gólfefni eru góð, parket að stærstum hluta en

flísar á votrýmum. Innréttingar eru vandaðar, klassískar og í stíl við húsið. Útsýni er ægifagurt af efstu hæð og
staðsetning eignarinnar er sérlega góð, gróið hverfi en þó stutt í alla þjónustu. Mjög stór lóð (1600 m2) gefur
jafnvel möguleika á byggingu annars húss (við Árveg).  Húsið hentar mjög vel þeim sem vilja blanda saman
heimili og atvinnu, ss. að vera með skrifstofu eða aðra atvinnustarfsemi í hluta hússins. Virðulegt og glæsilegt
einbýlishús á góðum stað, hús með mikla möguleika. Nánari upplýsingar veitir Sigurður Fannar sölumaður Ár-
borga. Verð: 46.000.000.-

Tjaldhólar, Selfossi 184m2 5 herb.

Vorum að fá í einkasölu þetta glæsilega parhús í suðurbyggð á
Selfossi. Um er að ræða 5 herbergja, þar af tvö baðherbergi og
annað þeirra innaf hjónaherbergi. Eignin er nánast tilbúin á því

stigi sem hún selst á (Fullbúin að utan með tyrfðri lóð og fokhelt að innan). Hurðir eru úr mahogny, gluggar
hvítlakkaðir, brúnt stál á þaki, Klætt með brúnum keramik flísum. Lofthæðin er 2,8m og gott geymsluloft er í bíl-
skúr. Gólfhiti er í öllu húsinu nema stofu og tveim herbergjum og auk þess er gert ráð fyrir ofnum í öllu húsinu.
Skjólveggur er á milli íbúða og komnar lagnir fyrir pott. Öll gjöld greidd nema skipulagsgjald. Eins og fyrr segir
selst eignin fokheld og samkvæmt skilalýsingu.. Hér er um að ræða hús sem vel er í lagt! Verð: 18.500.000.-

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

sölumaður

Anna Björg
Stefánsdóttir

ritari/sölumaður

Magnús Ninni
Reykdalsson

sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson

hdl.

Óskar 
Sigurðsson

hdl.

Birkivellir, Selfossi 83m2 3ja herb.

Um er að ræða snyrtilega íbúð í tvíbýlishúsi í vinsælu grónu og skjól-
góðu hverfi á Selfossi. Eignin hefur verið endurnýjuð að miklu leyti,
eldhúsinnrétting er ný og nýjar flísar eru á eldhúsi, baðherbergi og
þvottahúsi. Allar lagnir í hafa einnig verið endurnýjaðar, sem og gler
og glerlistar. Baðinnrétting er nýleg. Á stærstum hluta gólfa er plast-
parket. Innaf stofunni var áður svefnherbergi og auðvelt er að setja
upp léttan vegg og bæta þannig einu svefnherbergi/barnaherbergi
við. Í sameign er rúmlega 60 fermetra geymsla í þakrými. Garðurinn
er gróinn, vel hirtur og skjólsæll. Nýlega var steypt gangstétt og ver-
önd aftan við húsið úr skrautsteypu og tilheyrir veröndin íbúðinni.
Þetta er sérlega snyrtileg og vel staðsett eign. Í næsta nágrenni, í 100

og 200 metra fjarlægð, er leikskóli og grunnskóli. Eignin er í grónu hverfi sem er eitt af eldri hverfum bæjarins þar
sem ungt fólk hefur sest að á undanförnum árum. Kannið málið - tilboð óskast. Verð: 13.800.000.-

Fagurgerði, Selfossi 308m2 7 herbergja

Í einkasölu eitt af virðulegri húsum bæjarins. Mjög vandað og vel gert
hús sem stendur í gömlu og grónu hverfi í miðhluta bæjarins. Eignin
sem er á tveimur hæðum telur á efri hæð: forstofu, sjónvarpshol, 4
rúmgóð herbergi, baðhberbergi, gesta wc, eldhús, búr, borstofu og
stofu. Á neðri hæð, er sambyggður bílskúr, þvottahús og 3 stórar
geymslur, herbergi, óinnréttað rými og sturtuaðstaða. Gólfefni húss-
ins eru prýðileg, parket að stærstum hluta, allar innréttingar og hurð-

ir eru sérsmíðaðar. Búið er að taka baðið nýlega í gegn, flísaleggja í hólf og gólf, setja uppp nýja innréttingu og horn-
baðkar. Gengið er tvö þrep niðurí stofuna sem er sérlega skemmtileg með uppteknu lofti og glæsilegum arni, öll loft
í húsinu eru upptekin. Neðri hæðin býður upp á mikla möguleika, sem kannski eru ekki fullnýttir í dag. Garðurinn er
vel hannaðar og smekklegur, er í góðri rækt og er sérlega skjólsæll í bakgarði hússins en þar er einnig verönd. Glæsi-
leg eign í hjarta bæjarins hönnuð af arkitektinum Hauki Viktorssyni. Verð: 36.000.000.-

Gauksrimi, Selfossi 212m2 5 herb.

Um er að ræða reisulegt einbýlishús í grónu hverfi á Selfossi. Húsið
er á tvemur hæðum. Eignin telur á neðri hæð: forstofi, forstofuher-
bergi, þvottahús og geymslu, lítið wc, hol, eldhús og stóra og rúm-
góða stofu og borðstofu. Á efri hæð: 3 svefnherbergi, baðherbergi
og sjónvarpshol. Gólfefni hússins eru góð, flísar á neðri hæð og park-
et á efri hæð. Innréttingar eru góðar, í eldhúsi sérsmíðuð beykiinn-
rétting með hvítri plaslagningu. Baðherbergi á efri hæð er flísalagt í

hólf og gólf, með baðkari og sturtuklefa. Innra skipulag hússins er mjög gott og skemmtilegt. Bílskúrinn er fullbúinn
stór og rúmgóður og garðurinn er gróinn, snyrtilegur með hitalögn í gangstétt, sem er hellulögð, að framan. Verönd
er í bakgarði og einnig er búið að helluleggja að hluta, heitur pottur er í bakgarði hússins. Það má segja að um mjög
vandað sérlega vel byggt einbýlishús sé að ræða, áhugaverð eign sem vert er að gefa frekari gaum. Kannið málið
og setjið ykkur í samband við sölumann Árborga. Verð: 28.000.000.-

Hólmgarður - Keflavík
Höfum fengið í sölu mjög gott ca. 120 fm versl-
unar og þjónusturými á jarðhæð í verslunarmið-
stöðinni Hólmgarði í Keflavík. Mjög góð stað-
setning, næg bílastæði og góð aðkoma. Verðtil-
boð.

Bæjarhraun - Hf. til leigu
Nýkomið sérlega gott ca. 227 fm verslunar-
og/eða skrifstofupláss. Laust strax. Frábær
staðsetning og gott auglýsingagildi. 107370

Dalvegur - Kóp. til leigu
Til leigu Glæsilegt nýlegt ca 400 fm atvinnuhús-
næði (lager) 7-10 metra lofthæð, góð lofthæð.

Móhella 4A - hf. bílskúr-
ar Bílskúrar eða geymslubil 26,3 fermetrar
við Móhellu í Hafnarfirði. Bílskúrarnir eru
byggðir að mestu úr einingum frá Límtré og af-
hendast fullbúnir með frágenginni lóð þeir
fyrstu í apríl 2005. Nánari upplýsingar á Hraun-
hamar.is eða hjá sölumönnum. Verð 2,3 millj. 

Vesturvör - Kóp. Hafin er smíði
á Stálgrindarhúsi klæddu með einangruðum
stálklæddum einingum. Húsnæðið er í heild
2819 fm en um er að ræða sölu á tveimur hlutum
í húsnæðinu 763,6 fm að grunnfleti hvort um sig
eða samtals 1,527,2 fm auk millilofts. Lofthæð er
frá 7,1 m uppí 8,5 m og mögul. á millilofti að hluta
eða öllu leiti. Mögulegt er að skipta húsnæðinu
niður í smærri bil, það er hvert bil gæti skipst í
þrennt 254 fm hvert bil og mögul. á millilofti eftir
þörfum. Allir möguleikar eru opnir með skipu-
lag, glugga og hurðir. Gott útisvæði er allt í
kringum húsið, það er 15m frá húsi að lóðar-
mörkum. Eignin selst í stærri eða smærri eining-
um. Eignin er mjög vel staðsett rétt við hafnar-
bakkann. Afhending nk. haust.

Akralind 5 Kópavogur Ný-
komið í einkasölu nýlegt 156 fm. atvinnuhús-
næði auk ca 25 fm. millilofts. Húsnæði skiptist
m.a. í vinnslusal, móttöku, kaffistofu, snyrtingu,
geymslu ofl. Tilvalin eign fyrir léttan iðnað eða
heildsölu ofl. Verð 18 millj. 110225 

Drangahraun - Hf. Nýkomið
sérlega gott 320 fm atvinnuhúsnæði auk milli-
lofts, innkeyrsludyr, góð lofthæð og rúmgóð lóð. 

Miðhraun Garðabæ Glæsi-
legt nýlegt 140 fm atvinnuhúsnæði auk
steyptsmillilofts ca 100 fm (skristofur og fl.) inn-
keyrsludyr, góð lofthæð og staðsetning.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali
Franz Jezorski lögg.fasteignasali

Fífusel - 14,9 millj.
Mjög falleg 3ja herbergja í 109

Falleg og talsvert endurnýjuð 88 fm. 

3ja herbergja íbúð í góðri blokk í 

Breiðholtinu.  Góðar innréttingar sem 

og gólfefni. Rúmgóð herbergi og gott 

skápapláss.   Nýjar eldvarnar- hurðir 

eru í húsinu öllu og sameignin er 

nýmáluð.  Sameiginlegt 

þurrkherbergi er í kjallara.

Rauðarárstígur - 23,7 millj.
falleg penthouseíbúð í miðbænum

Glæsileg 5 herbergja penthouse íbúð í 

fallegu fjölbýli í mið- bænum með 

aðgangi að lokaðri bílageymslu.  

Íbúðin er á tveimur hæðum. Á neðri 

hæð er mjög gott eldhús með fallegri 

hvít- sprautulakkaðri inn- réttingu, 

þvottahús, bað- herbergi og stofa. Á 

efri hæð eru 3 herbergi og 

sjónvarpshol.  Hringstigi er á milli 

hæða.

Berjavellir - 22,9 millj.
glæsileg íbúð á Völlunum

Glæsileg 3 til 4ra herb 99 fm íbúð 

með sérinngangi á jarðhæð í þessu 

fallega húsi á Völlunum í Hafnarfirði. 

Sérstæði í bílageymslu í kjallara 

hússins.  Hellulögð verönd út frá 

stofu.

Möguleiki er á að bæta við auka 

svefnherbergi á einfaldan og 

smekklegan máta.  Verð 22,9m

s: 595 9050
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Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, 

Löggiltur fasteignasali og hdl.  

GSM 867 2928

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir 

Sölufulltrúi 

GSM 899 5949
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NÚPALIND – FYRSTA HÆÐ – EINKAGARÐUR

Mjög björt og rúmgóð 97,6 fm íbúð þar af 5,5 fm geymsla á fyrstu hæð á þessum vinsæla stað í
Lindarhverfinu. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, þar er bæði baðkar og sturta. Eldhúsið er
með maghóny innréttingu og eldhústækin eru frá AEG. Tengi er fyrir uppþvottarvél. Úr stofunni
er útgengt út á flísalagðar svalir og þaðan niður í 36 fm  einkagarð. Tvö rúmgóð svefnherbergi
með góðu skápaplássi. Stutt í verslanir, skóla og þjónustu. Tilboð óskast í eignina.

LAUGALIND-BÍLSKÚR-ENGIR STIGAR 

Björt og falleg 4ra herbergja 140,5 fm íbúð þar af 24,7 fm bílskúr á fyrstu hæð á frábærum stað
í Lindarhverfinu. Eldhúsið er mjög rúmgott og er með innbyggðri uppþvottavél, ísskáp og frysti-
hólf. Svefnherbergin eru öll stór og með góðu skápaplássi. Baðherbergi með baðkari og sturtu,
flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott þvottahús inn af íbúð. Stutt í alla þjónustu og ekki þarf að fara
yfir götu til að fara í skóla. Ásett verð kr. 31,8 millj.

VOGATUNGA-RAÐHÚS-3 ÍBÚÐIR- BÍLSKÚR

Fallegt og vel skipulagt 266,5 fm raðhús á tveimur hæðum þar af 26,4 fm bílskúr. Tvær íbúðir með
sérinngangi eru á neðri hæð húsins og eru þær báðar í útleigu. Fallegur garður, svalir og ca. 50
fm pallur í suðurátt. Baðherbergi með baðkari og sturtu. Mjög rúmgott þvottahús með góðu
skápaplássi. Arinn í stofu. Eign á góðum stað í Kópavoginu. Ásett verð kr. 46,7 millj.

SKIPASUND-SÉRHÆÐ- BÍLSKÚR 

Rúmgóð og mikið endurnýjuð 85,3 fm sérhæð með sérinngangi ásamt 35,2 fm frístandandi bíl-
skúr á þessum eftirsótta stað. Nýuppgert baðherbergi með flísum í hólf og gólf. Eldhúsið er ný-
legt, falleg viðarinnrétting og góð AEG eldhústæki. Húsið var allt málað að utan fyrir nokkrum
árum, sumar 2003 var farið yfir allar drenlagnir og einnig var farið yfir þakið. Snjóbræðslulögn í
stéttum utan við húsið og á plani. Upplýstur garður og bílastæði. Falleg eign sem er í góðu
ástandi. Ásett verð kr. 23,4 millj. 

SANDAVAÐ- 4RA HERBERGJA- NÝBYGGING
Vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð á þriðju hæð. Fer-
metrafjöldi er 106,7 en þar
af er 9,1 fm geymsla í þessu
nýja lyftuhúsi ásamt stæði í
bílskýli. Íbúðin afhendist
fullfrágengin án gólfefna og
flísalagnar á baðherbergi. Í
þessari íbúð hefur verið

steypt í plötuna fyrir halógenlýsingu. Gott og vel skipulagt hverfi sem er í hraðri uppbyggingu og
með góðu útsýni yfir Árbæinn og Heiðmörk. Óskað er eftir tilboði í eignina.

EINBÝLISHÚS Í SUÐURHLÍÐUM KÓPAVOGS 

Vel staðsett 226 fm einbýlishús á grónum stað í rólegri götu í
suðurhlíðum Kópavogs. Í húsinu er 3ja herbergja aukaíbúð með
möguleika á góðum leigutekjum. Tvöfaldur bílskúr. Fallegur og
gróinn garður. Áhugasamir hafi samband við Guðbjörgu í síma
554 4000/899 5949

2 ÍBÚÐIR – TVÖFALDUR BÍLSKÚR

STRANDASEL – 3JA–4RA HERB.

Góð 3ja til 4ra herbergja 82,6 fm íbúð á 3ju
hæð (efstu) á góðum stað í Seljahverfinu.
Mjög rúmgóð ca. 12 fm geymsla er í kjallara
hússins. Íbúðin er nýmáluð að hluta. Svefn-
herbergi eru rúmgóð og björt. Búið er að
stúka af hluta stofunnar sem er nýtt sem
tölvu-/vinnuaðstaða. Stórar og rúmgóðar
suðursvalir sem útgengt er á út frá stofu.
Snyrtileg sameign. Stutt í alla þjónustu, skóla
og verslanir. Íbúðin getur verið laus fljótlega.
Ásett verð kr. 16,5 millj. 

NÝTT

TILBOÐ ÓSKAST

LEIGUHÚSNÆÐI
L E I G U R Á Ð G J Ö F  E H F.  

S :  5 5 4 - 0 4 0 0  O G  8 9 8 - 9 3 9 4

Klapparstígur-miðsvæðis. Við Klappar-
stíg er gullfalleg 2-3ja herbergja 73 fm íbúð
ásamt stæði í bílageymslu. Í eldhúsinu fylgir
ísskápur og uppþvottavél og í sameiginlegu-
þvottahúsi er þvottavél og þurrkari. Íbúðin er
laus frá 1.september. Leigist með rafmagni,
hita og hússjóð á kr. 125.000.- 

Austurbrún- lyftuhús-með eða án hús-
gagna Í Laugaráshverfinu, Austurbrún, er til
leigu með eða án húsgagna, 47 fm. 2ja her-
bergja stúdíóíbúð. Lyfta er í húsinu. Laus 1.
september. Leiguverð 72.000 með húsgögn-
um en 65.000 án húsgagna, hússjóður inni-
falinn.

BREKKUSKÓGUR Í BISKUPST. 

Sumarhús. Stór og glæsileg 92,33 fm sumar-
hús á leigulóð á góðum stað í Biskupstungum.
Húsin skilast full frágengin að utan, einangruð
og innþétt að innan með 35 fm verönd. Heitt
og kalt vatn og rafmagn. Tengdur heitur pottur
fylgir hverju húsi. Viðhaldsfríir gluggar. Stöðluð
álklæðning á þaki, val á milli svartrar/rauðrar.
Kúft vatnsklæðning að utan. Arkitekt Kristinn
Ragnarsson. Ásett verð kr. 12,5 millj. 

ATVINNUHÚSNÆÐI 

Vesturvör -til leigu eða sölu 
4 rými af 6 eru laus og tilbúin til útleigu eða
sölu. Stærð rýmanna er frá 78 fm til 82 fm.
Stórar innkeyrsluhurðir eru á rýmunum og
því er góð lofthæð. Möguleiki er á að hafa 24
fm milliloft sem nær þá yfir um það bil helm-
ing neðri hæðar. Kaffistofa og salerni eru á
neðri hæð hússins ásamt ræstikompu. 

LAUFRIMI 26 - SÉRINNGANGUR

3ja herb. íbúð. Mjög falleg og björt 104,3
fm íbúð þar af 6,6 fm geymsla í sameign á
barnvænum stað í Grafarvoginum. Sér inn-
gangur er inn í íbúðina. Fallegt eldhús með
vandaðri innréttingu. Baðherbergi er með
innréttingu og opnanlegum glugga. Gott
skápapláss er í íbúðinni. Svefnherbergi sér-
staklega rúmgóð. Þvottahús inn af eldhúsi.
Parket er á öllu gólfum nema eldhúsi, bað-
herbergi og þvottahúsi. Mikið útsýni er úr
íbúðinni og stutt í alla þjónustu, skóla og
íþróttir. Tilboð óskast í eignina.

GULLENGI 37-SÉRINNGANGUR 

OPIÐ HÚS VERÐUR FIMMTUDAGINN ÞANN 11. ÁGÚST KL.21.00-22.00.
Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð með sérinngangi. Fallegt útsýni. Svefnherbergin
eru rúmgóð og með góðu skápaplássi. Eldhús er með fallegri hvítri innréttingu og tengi fyrir upp-
þvottavél. Stofan er björt og rúmgóð og er opin við eldhús og borðstofu. Úr stofu er útgengt út
á stórar há-suður svalir. Þvottahús er inn af íbúðinni með góðu hilluplássi. Geymsla í sameign.
Stutt er í alla þjónustu, verslanir og skóla. Óskað er eftir tilboði í eignina.

S E L D !



Sérbýli

Ingólfsstræti. Glæsileg eign í hjarta
miðbæjarins með mikla tekjumöguleika.
Eignin er parhús, tvær hæðir auk studióíbúð-
ar í kj. sem er nýstandsett. Húsið var allt end-
urgert að utan árið 1995 þ.e. gler og gluggar
og bárujárn. Rafmagns- og vatnslagnir end-
urbættar. 11 bílastæði sem eru öll í útleigu.
Eignarlóð. Verð 39,0 millj.

Dragavegur. Glæsilegt 249 fm einbýl-
ishús á fjórum pöllum m. innb. bílskúr á
þessum fallega og gróna stað í Laugarásn-
um. Eignin skiptist m.a. í rúmgóða borðstofu,
eldhús með góðum innrétt. og góðri borðað-
stöðu, stóra stofu m. útgangi á skjólgóðar
flísalagðar suðursvalir, sex herb., þar af eitt
nýtt sem sjónvarpsherb., fataherb., flísalagt
baðherb. auk gesta w.c. og þvottherb. með
sturtu. Aukin lofthæð á tveimur efstu pöllum
hússins. Ræktuð glæsileg lóð með skjól-
veggjum og veröndum. Hiti í innkeyrslu og
stéttum framan við hús.

Réttarholtsvegur. Gott 124 fm rað-
hús á tveimur hæðum auk kjallara með suð-
urgarði. Eignin skiptist í forstofu, eldhús með
eikarinnrétt. og borðkrók, stofu, þrjú herb. og
baðherb. auk þvottaherb. og geymslu í kjall-
ara. Hús nýmálað að utan. Laust við kaup-
samning. Verð 23,9 millj.

Hæðarbyggð-Gbæ. Glæsilegt
347 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
tveimur 2ja herb. aukaíb. á jarðhæð, hvor um
sig með sérinng. Efri hæðin skiptist í forstofu,
hol, gesta w.c., rúmgott eldhús m. nýlegum
innrétt. og tækjum og góðri borðaðst., borð-
stofu, tvær setustofur, rúmgott sjónvarpshol
m.útg. á suðursvalir., fjögur herb., þvotta-
herb. og rúmgott flísalagt baðherb. Mikið út-
sýni úr stofum. Tvöfaldur bílskúr. Hiti í inn-
keyrslu og stéttum að hluta. Falleg ræktuð
lóð, teiknuð af Auði Sveinsd. Verð tilboð.

Hæðir

Drápuhlíð. Rúmgóð og falleg 132 fm
neðri sérhæð á þessum eftirsótta stað í Hlíð-
unum. Hæðin skiptist í rúmgott hol, þrjú
herb., tvennar stofur með útgangi á suður-
svalir, eldhús með góðum borðkrók og góð-
um innrétt. og flísalagt baðherb. Flísar og
parket á gólfum. Sér þvottaherb. og geymsla
í kjallara. Verð 28,4 millj.

4ra-6 herb.
Skipholt Björt og mikið endurnýjuð 105
fm endaíbúð á 3. hæð. Íbúðinni fylgir 8,3 fm
sér íbúðarherb. og sér geymsla í kj. og 22 fm
bílskúr. Íbúðin skiptist í hol, eldhús m. nýjum
vönd. tækjum, uppgerðum innrétt. og góðri
borðaðstöðu, bjarta stofu, 3 rúmgóð herb.
og nýl. endurnýjað flísal. baðherb. Vestur-
svalir. Gler og gluggar nýjir að hluta. Parket
og mósaikflísar á gólfum. Verð 18,7 millj.

Laufengi. Falleg 111 fm 4ra herb. íbúð á
3. hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í
Garfarvogi. Íbúðin skiptist í forst., geymslu,
hol, 3 herb. með skápum, flísal. baðherb.,
stofu m. útg. á vestursvalir og rúmgott eld-
hús m. þvottaherb. inn af. Verð 23,9 millj.

3ja herb.

Naustabryggja. Mjög góð 93 fm
ibúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt sér geymslu í
kj. og sér stæðis í lokaðri bílageymslu. Eld-
hús með vönd. eikarinnrétt., rúmgott flísalagt
baðherb., björt og rúmgóð stofa með gólf-
síðum gluggum og stórum svölum til vesturs
og tvö herb., bæði með skápum. Náttúru-
grjót og parket á gólfum. Hús álklætt og við-
haldslítið. Sér inng. af svölum. Verð 22,9 millj. 

Hvassaleiti m. bílskúr Björt og
vel skipulögð 94 fm endaíbúð á 2. hæð í ný-
lega viðgerðu og máluðu fjölbýli auk 20 fm
bílskúrs. Rúmgott holm með skápum, stofa
með fallegu útsýni, 2 herb., eldhús með
borðkrók og baðherb. með þvottaaðst. Suð-
vestursvalir. Gluggar í 3 áttir. Verð 19,9 millj. 

Þórsgata. Mjög góð 87 fm íbúð á 1.
hæð í nýlegu fjórbýli ásamt sér geymslu í
Þingholtunum. Mikið endurnýjað flísal. bað-
herb., eldhús með fallegri hvítri innrétt., rúm-
góð stofa og borðstofa og tvö herb. Parket á
gólfum. Sér bílastæði. Verð 19,9 millj.

Öldugata. Mjög falleg og mikið endur-
nýjuð 2ja - 3ja herb. risíbúð. Eldhús m. góð-
um innrétt., parketl. stofa, rúmgott herb. með
innb. skápum og baðherb. m. þvottaaðst.
Hús nýlega málað að utan. Verð 14,6 millj.

Vesturgata. Mikið endurn. 66 fm íbúð
á efri hæð með sérinng. í þríbýli. Eldhús m.
hvítum sprautulökk. innrétt., rúmgóð stofa
með fallegu útsýni, 2 herb. og flísal. baðherb.
Geymsluris. Hús nýl. málað og viðgert að
utan. Gler og gluggar nýl. Verð 15,9 millj.

Reynimelur. Falleg og björt 74 fm íbúð
á 3. hæð auk sér geymslu í kj. Íb. skiptist í
hol, eldhús með hvítum innrétt. og borðaðst.,
2 herb., nýlega endurnýjað vandað baðherb.
og rúmgóða og bjarta stofu. Hús nýlega við-
gert og málað að utan. Verð 16,9 millj.

2ja herb.

Miðtún. 67 fm íbúð m. sérinng. auk 25 fm
bílskúrs í tvíbýli. Íb. skiptist í forst, hol, rúm-
gott eldhús m. borðaðst., stofu, eitt herb. og
flísal. baðherb. Fallegur bakgarður með lýs-
ingu. Verð 16,5 millj. 

Vitastígur.Glæsileg 61 fm íbúð á efri
hæð í þríbýli auk 20 fm svala með skjólveggj-
um og sér geymslu í kj. Íbúðin hefur verið
mikið endurn. undanfarið. Massív eikarborð
á gólfum, flísal. vandað baðherb., nýjar inn-
rétt. í eldhúsi og rúmgott herb. auk fataherb.
Stórir gluggar á stofu til vesturs. Verð 17,9
millj. 

Asparás-Gbæ. Mjög falleg og vönd-
uð 67 fm íbúð á jarðhæð auk 6,9 fm sér
geymslu. Stofa m. útg. á hellulagða verönd,
vinnuaðst. v. forstofu, flísalagt baðherb., eld-
hús m. innrétt. úr kirsuberjaviði og herb. með
skápum. Hús álklætt að utan og sameign til
fyrirmyndar. Gott aðgengi fyrir fatlaða. Verð
17,9 millj.

Sumarbústaðir

Sumarb. Hallkelshólar
Grímsnes Nýr um 65 fm sumarbúst. í
landi Hallkelshóla, Grímsneshr. Skiptist í
forst., eldhús, stofu, tvö herb. og baðherb.
Gegnheilt parket á gólfum. Hiti í gólfum.
Eignarland 1,0 ha. Góð staðsetn. 10 mín í
sundlaug og 10 mín á tvo golfvelli. Verð 15,5
millj.

Sumarb. Dagverðarnesi. 49
fm sumarbústaður við Dagverðarnes í
Skorradalshreppi. Búst. skiptist í forstofu,
tvö herb., snyrtingu með sturtu, stofu og
opið eldhús auk um 25 fm svefnlofts. Glæsi-
leg 150 fm timburverönd á tvo vegu við bú-
staðinn sem er allur upplýstur að utan.
Leigulóð, kjarri vaxin. Frábært útsýni yfir
Skorradalsvatn. Verð 15,0 millj.

Sumarbúst. Lágahlíð. 43 fm
sumarbúst. í landi Vatnsholts við Apavatn í
Grímsnes- og Grafningshreppi. Bústaðurinn
skiptist í tvö herbergi, eldhúskrók og baðher-
bergi með sturtu. Lítið svefnhús á lóðinni.
Verönd á þrjá vegu. Eignarland. Verð 9,9 millj.

Sumarb. Klausturh. Gríms-
nesi. Sumarbúst. um 55 fm í landi Klaust-
urhóla, Grímsnes- og Grafningshreppi auk
um 6 fm gestahúss. Um 75 fm verönd, öll ný-
lega endurnýjuð, gler endurnýjað að stórum
hluta og gólf nýlega endurnýjað og einangr-
að. Vandað Brusparket á gólfum. Eignarlóð
1,0 ha., lóð í góðri rækt. Frábært útsýni til
allra átta. Verð 9,9 millj.
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SJÁLAND GARÐABÆ

Strandvegur 4 - 10

Glæsilegar 2ja–herb. íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Strandveg nr. 4 ñ 10. Íbúðirnar eru frá 72
fm upp í 138 fm og verða afhentar fullbúnar með vönduðum innréttingum, en án gólfefna, nema
á baðherbergi og á þvottaherbergi verða flísar. Flestar íbúðir með suður- eða vestursvölum. Hús
að utan og lóð verða fullfrágengin. Sér geymsla fylgir öllum íbúðum og sér stæði í bílageymslu
fylgir flestum íbúðum. Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og allar nán-
ari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Strandvegur 21- lyftuhús

Glæsilegar 3ja–4 herb. íbúðir í lyftuhúsi við Strandveg nr. 21. Íbúðirnar eru frá 104 fm upp í 140
fm og verða afhentar fullbúnar með vönduðum innréttingum, en án gólfefna. Hús að utan og
lóð verða fullfrágengin. Sér geymsla fylgir öllum íbúðum og sér stæði í bílageymslu fylgir flestum
íbúðum. Frábær staðsetning við sjávarsíðuna. Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Hálsasel
Mjög falleg og vel skipulagt 166 fm einbýlishús
á tveimur hæðum auk 23 fm bílskúrs. Eignin
skiptist m.a. í hol, samliggj. stofur með útgangi
á lóð til vesturs, eldhús með eikarinnrétt. og
góðri borðaðstöðu, þrjú herb. öll með skápum
auk fataherb., sjónvarpsstofu. og tvö baðher-
bergi. Stórar svalir til suðurs með miklu útsýni.
Falleg ræktuð og sólrík lóð. Hiti í innkeyrslu.
Verð 38,9 millj.

Ægisíða – efri sérhæð með bílskúr
Mjög glæsileg 118 fm efri sérhæð á þessum
frábæra útsýnisstað á “opna svæðinu” við Ægi-
síðuna auk 31 fm sérstæðs góðs bílskúrs. Hæð-
in skiptist m.a. í rúmgóðar samliggjandi og
bjartar stofur með útgangi á svalir til suðvesturs,
stórt eldhús með nýlegum innréttingum úr
beyki og góðri borðaðstöðu, tvö herbergi, bæði
með skápum og flísalagt baðherbergi. Mikið út-
sýni er úr stofum og af svölum. 10 fm íbúðar-
herb. og geymsla í kj. auk sameignar. Bygging-
arréttur er að um 80 fm í risi. Verð 45,0 millj.

Lindarberg-Hafnarfirði
Stórglæsilegt 252 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með 34 fm innb. bílskúr. Húsið er allt
innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt
úr ljósum viði, innréttingar úr birki og parket er
allt úr massívri eik. Granít í gluggakistum að
stórum hluta. Lofthæð á efri hæð allt að 4
metrar. Kamína í stofu. Stórar suðursvalir. Hús-
ið er teiknað af Guðmundi Gunnlaugssyni og er
vel staðsett, innst í botnlanga við opið svæði.
Mikils útsýnis nýtur frá eigninni yfir Hafnarfjörð-
inn og út á sjóinn. Nánari uppl. á skrifstofu.

Grænakinn - einbýli
Stórglæsilegt 200 fm einbýlishús á tveimur
hæðum á þessum góða stað í Hafnarfirði.
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Víkurbraut 46, 
Sími 426 771
Fax 426 7712

www.es.is
Eignamiðlun Suðurnesja

Sigurður V. Ragnarsson,
löggiltur fasteignasali

Snjólaug Jakob
sölumaðu

Hafnargötu 20, 
230 Reykjanesbæ
Sími 421-1700

Víkurbraut 46
Grindavík
Sími 426 7711
www.es.is

BLÓMSTURVELLIR 2, GRINDAVÍK
Mjög vandað einbýlishús 140,4 ferm.

ásamt 36 ferm. bílskúr. Í húsinu eru 4

svefnherbergi. Góð verönd með heitum

potti. Hlaðið útgrill með þaki. Innkeyrsla

er hellulögð. Góður staður.

Verð: 28.900.000,-

BORGARHRAUN 17, GRINDAVÍK
Mjög gott 135 ferm. einbýlishús ásamt

33,6 ferm. bílskúr. Nýlegt parket á eld-

húsi og holi. Járn á þaki nýlegt og ný-

legur þakkantur. Innkeyrsla hellulögð.

Vinsæll staður. Laust um áramót.

Verð: 21.900.000,-

LEYNISBRAUT 13A, GRINDAVÍK
3ja herb. endaíbúð á 3ju hæð. Í eldhúsi

er hvít innrétting, dúkur á gólfi. Á stofu

og gangi eru teppi. Á baði er skápur fyr-

ir ofan vask, baðkar, dúkur á gólfi. Dúk-

ur á herbergjum. Þvottaherb. í íbúðinni.

Hurðir eru spónlagðar. 

Verð: 8.500.000,-

STAÐARHRAUN 24A, 0302 GRINDAVÍK
2ja herb. íbúð á 3ju hæð, 75,6 ferm.

Íbúðin skiptist í stofu og 1 svefnherb.,

þvottaherb. er inn af svefnherb. gangi.

Geymsla er sér í sameign. Nýjar neyslu-

vatnslagnir. Verð kr. 7.900.000.-

HLIÐ, GRINDAVÍK
Eldra einbýlishús 103,6 ferm. hæð og

ris, klætt með bárujárni. Á neðri hæð er

eldhús, bað, borðstofa og stofa, á efri

hæðinni eru tvö svefnherb.Búið er að

endurnýja alla glugga í húsinu. Fallegt

útsýni.Verð: 11.900.000,-

RÁNARGATA 2, GRINDAVÍK
Einbýlishús sem skiptist í tvær íbúðir,

ásamt bílskúr. Efri og neðri hæðin eru

71 ferm. hvor alls 142 ferm. og bílskúr-

inn er nýlegur 37,8 ferm. byggður 1997.

Húsið er klætt að utan með steniklæðn-

ingu. Nýtt rafmagn á neðri hæð. Búið að

endurnýja glugga á neðri hæð nema á

baði. Nýtt lán með 4,15% vöxtum hvílir

á húsinu. Verð: 19.500.000,-

Hlíðasmári 15, 200 Kópavogi

Guðmundur Þórðason hdl & löggiltur fasteignasali

ÁLAKVÍSL 25, 110 REYKJAVÍK
Efrihæð til vinstri

Mjög góð 6 herb. íbúð í þríbýliseiningu ásamt stæði
í bílskýli. Sérinngangur. Laus fljótlega 

Verð: 25.5 millj.

Davíð Sigurðsson gsm: 846-2792
Guðmundur Þórðarsson lögg. fasteingasali

OPIÐ HÚS 8. ÁGÚST 
MILLI 19:00 - 20:00

MÁNAGATA 14, 101 REYKJAVÍK
Snotur 2ja herb. íbúð á efri hæð í tvíbýli. Laus strax. 

Talsvert endurnýjuð. Hagstætt lán ákv. Auðveld kaup.

Verð 12.9 millj.

Davíð Sigurðsson gsm: 846-2792
Guðmundur Þórðarsson lögg. fasteingasali

OPIÐ HÚS 8 ÁGÚST
MILLI 20:30 TIL 21:00

SAGA FASTEIGNIR – S ÍMI  414-8800 – SAGA@SAGAFASTEIGNIR. IS  –  WWW.SAGAFASTEIGNIR. IS

Guðmundur Þórðarson,
lögg. fasteignasali.

Valdimar Hjálmarsson,
sölustjóri. s. 868-8888

Davíð Sigurðsson,
sölufulltrúi. s 846-2792
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Chagall í enskri sveitakirkju
Steindir gluggar eftir rúss-
neska listamanninn Chagall
prýða All Saints-kirkjuna í
Kent.

Þeir sem eru á ferð um England
og hafa áhuga á steindum glugg-
um ættu að reyna að komast til
Tudeley í Kent til að skoða sveita-
kirkjuna All Saints. Kirkjan sem
er dæmigerð ensk sveitakirkja og
lætur ekki mikið yfir sér er engu
síður einstök þar sem steindir
gluggar eftir rússneska listmálar-
ann Marc Chagall prýða alla tólf
glugga kirkjunnar. 

Ástæðan fyrir því að Chagall
gerði þessa glugga er að lávarður-
inn Henry Goldsmid og eiginkona
hans, lafði d’Avigdor, sem bjuggu

á herragarði skammt frá kirkj-
unni, misstu dóttur sína í hörmu-
legu sjóslysi undan ströndum Rye
árið 1963. Foreldrarnir fengu
Chagall til að gera gluggana í
minningu hennar. 

Fjölskyldan átti þátt í að gera
kirkjuna upp árið 1967, en síðustu
gluggarnir sem Chagall hannaði í
All Saints voru settir upp árið
1985, árið sem Chagall lést 98 ára
að aldri. 

Í kirkj-
unni er
margt
dýrmætra
muna, en hún er þar að auki mjög
gott tónlistarhús og helstu við-
burðir Tudeley-tónlistarhátíðar-
innar fara fram í kirkjunni. 

Tudeley er skammt frá bænum
Tonbridge í Kent og kirkjan er
opin almenningi frá níu til sex á
sumrin.

Birtan sem berst inn um steinda glugga Chagalls er töfrum líkust.

Merkingar Chagalls á gluggunum sjást
greinilega. 

All Saints-kirkjan í Tudeley lætur lítið yfir sér en gluggarnir
eru sannkallaðir dýrgripir.
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Draumaeign
Fjallalind - 201 Kóp

53.000.000 
Glæsilegt einbýli á 2 hæðum í Lindarhverfi með miklu útsýni. Húsið er 5
herb. 228,8 fm þ.a. bílskúr sem er 47,4 fm. + óskráð rými sem er ca 28 fm.
Mjög falleg lóð.

Draumaeign
Grashagi - 800 Sel 

27.000.000 
Þetta er fallegt einbýli á einni hæð 195,9 fm. þ.a. 38 fm. bílskúr með góð-
um garði.

2ja herbergja

18.900.000 
Virkilega falleg 2ja herbergja 81,9 fm
endaíbúð með sérinngangi og útgengi í
garð í litlu fjölbýli á góðum stað í Garða-
bæ. Fallegar innréttingar og gólfefni.

Asparás - 210 Gbæ 

14.300.000
Vorum að fá í sölu mjög góða 56,7 fm 2ja
herb íbúð með sérinngang. Gott 14 fm
bjart vinnuherb. fylgir eign sem einnig er
með sérinngang.

Bergstaðastr. - 101 Rvk 

13.900.000 
68,4 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í
góðu fjölbýli með útgengi í garð. Eignin
er í góðu ástandi og staðsetningin er
einkar hentug fyrir námsfólk í HÍ.

Fálkagata - 107 Rvk 

12.900.000 
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.

Grettisgata - 101 Rvk 

13.100.000 
Ágæt og mjög rúmgóð 2ja herbergja 80,2
fm. íbúð á 3.hæð í fjölbýli. Tengi fyrir
þvottavél á baðherbergi.

Grýtubakki - 109 Rvk 

15.400.000
Þetta er mjög góð 2ja herbergja 59 fm.
íbúð á annari hæð í fjölbýli á mjög vin-
sælum stað.

Hraunteigur - 104 Rvk 

15.700.000 
Góð 2ja herb. 76 fm íbúð á 4. hæð með
sérinngangi í vel viðhöldnu fjölbýli með
lyftu. LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

Bláhamrar - 112 Rvk 

13.700.000
Einstaklega falleg og vel skipulögð 50,8
fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í vönduðu
og vel viðhöldnu fjölbýli.

Framnesvegur 101 - Rvk 

14.200.000 
Falleg 2 herbergja 59 fm íbúð í kjallara á
góðum stað á Hverfisgötu, íbúðina er
búið að taka alla í gegn, skipta um öll
gólfefni innréttingar og rafmagn.

Hverfisgata - 101 Rvk. 

18.500.000
Sérlega fallega 81 fm 2ja herbergja íbúð
á 1. hæð með sérgarði og verönd í vönd-
uðu lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu fylgir
eigninni.

Lómasalir 201 - Rvk 



Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is

viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is

rekstrarfræðingur

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is

löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Hjalti Pálmason hdl. 
hjalti@draumahus.is

löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is

sölumaður

14.900.000 
64,3 fm. 2ja herbergja íbúð á 5. hæð í
lyftuhúsi með suðursvölum og miklu út-
sýni. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að
mestu leiti.

Kleppsvegur - 104 Rvk 

11.900.000 
52,7 FM. samkv. FMR 2ja herbergja risí-
búð í þríbýli á mjög góðum stað. Íbúðin
hefur að miklu leiti verið endurnýjuð.

Nökkvavogur - 104 Rvk 

13.900.000 
Mjög góð 2ja herb 69 fm íbúð á 1. hæð í
vel viðhöldnu fjölbýli auk sérgeymslu. 
Þvottahús innan íbúðar.

Reykás - 110 Rvk 

11.300.000
Þetta er 2ja herbergja 63,6 fm. íbúð á
annari hæð í fjölbýli með lyftu.

Vesturberg - 111 Rvk 

16.900.000 
Rúmgóð og fín 3ja herb. (skr. 2ja herb) 92
fm sérhæð í kjallara í þríbýli á eftirsótt-
um stað í vesturbænum.

Bárugata - 101 Rvk 

20.400.000
Einstaklega falleg 3ja herb. 96 fm íbúð á
3. hæð ásamt stæði í bílageymslu í vönd-
uðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar úr
kirsjuberjavið í allri íbúðinni.

Berjarimi 112 - Rvk 

19.900.000
Glæsileg 98,6 fm 3 ja herbergja íbúð á
3.hæð á góðum stað með sér inngang.
Íbúðin er laus strax.

Berjavellir - 221 Hfj 

24.900.000  
Einstaklega falleg 3ja herb 97 fm íbúð á
1. hæð með sérinngangi og verönd.

Blásalir - 201 Kóp 

14.900.000 
Mjög góð, opin og skemmtileg 85,9 fm.
3ja herbergja íbúð á 2. hæð með svölum
sem snúa í vestur. TILVALIN FYRSTU
KAUP.

Ferjubakki - 109 Rvk 

18.500.000 
95,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
stórum vestursvölum. Stæði í bíla-
geymslu. Merbau parket er á öllum gólf-
um utan flísa á baði. Stutt er í þjónustu.

Flétturimi - 112 Rvk 

19.800.000 
Mjög falleg 3ja herb. 92,8 fm íbúð á 2.
hæð í nýlegu lyftuhúsi með stórum svöl-
um og stæði í bílageymslu.

Forsalir - 201 Kóp 

14.900.000 
Falleg 3ja herb 78,4 fm íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og verönd fyrir framan.

Gljúfrasel - 109 Rvk 

16.900.000
Falleg 3ja herb. 79,6 fm endaíbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli. Baðherb. nýlega
standsett. Frábær staðsetning í Vestur-
bænum.

Hagamelur - 107 Rvk 

18.500.000
Virkilega góð 3ja herbergja 87,4 fm íbúð
með sérinngang í góðu þríbýli á frábær-
um stað. Eign er öll algjörlega endurnýj-
uð að innan.

Háteigsvegur 105 - Rvk 

16.200.000
Þetta er fín 3ja herbergja 90,5 fm. íbúð á
annari hæð auk sér geymslu í kjallara.

Hraunbær - 110 Rvk 

14.200.000 
Fallega 3ja herbergja 67,3 fm (þ.a. 1,4 fm
geymsla) kjallaraíbúð með sérinngangi
á góðum stað í Norðumýrinni.

Hrefnugata - 105 Rvk 

16.900.000
Góð 3ja herbergja 77,1 fm. íbúð á 2. hæð
í vel viðhöldnu fjölbýli. Eignin er vel stað-
sett uppá alla þjónustu.

Hrísmóar - 210 Gbæ 

21.900.000
Falleg 3 herbergja 85,9 fm íbúð á 2 hæð
ásamt bílskúr á eignarlóð á góðum stað
á Hverfisgötu. Íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð.

Hverfisgata - 101 Rvk. 

Jörfabakki - 109 Rvk 

17.800.000 
Falleg 99,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli.

Kambasel - 109 Rvk 

21.000.000. 
Falleg 66,8 fm 2-3 ja herbergja íbúð á 1.
hæð ásamt 31,8 fm. stúdíóíbúð sem leigð
er út í dag. Einnig er 10,0 fm herbergi
með salerni samtals 108,6 fm.

Kársnesbraut 200 - Kóp 

22.500.000 
Einstaklega falleg 104,4 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í vönduðu lyftuhúsi.

Kristnibraut - 113 Rvk 

18.900.000  
Góð 91 fm 3ja herb íbúð á 3. hæð í lyftu-
húsi með sérinngangi af svölum. Eik-
arparket og eikarinnréttingar.

Kristnibraut - 113 Rvk 

14.900.000 
83,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
yfirbyggðum svölum. Húsið var klætt
árið 2000 og skipt um glugga og gler.

Kötlufell - 111 Rvk 

18.300.000 
Falleg 84,9 fm. 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli með sérinngang af
svölum. Glæsilegt útsýni af suðvest-
ursvölum yfir borgina.

Laufrimi 112 - Rvk 

19.450.000 
Falleg 3 herbergja 84,9 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi, bílskýli og mjög
stórri geymslu með glugga. Falleg og
góð eign á góðum stað í Grafarvogi.

Laufrimi - 112 Rvk 

22.900.000 
100 fm., auk 8-9 fm. geymslu, 3ja. her-
bergja íbúð á 1. hæð með útgengi á ver-
önd og garð í suður. Stutt frá allri þjón-
ustu.

Lækjasmári - 201 Kóp 

3ja herbergja

2ja herbergja 3ja herbergja

14.900.000 
Þetta er 3ja herbergja 73,3 fm. íbúð þ.a.
6,1 fm. geymsla á þriðju hæð í fjölbýli.
Laus fljótlega.

Draumaeignir

Engjavellir - 221 Hfj 

24.900.000  
Stórglæsileg 3ja herb. 108,8 fm íbúð á 1. hæð með sérgarði sem snýr í
suður í litlu fjölbýli. Öll tæki fylgja með í kaupum.

Hásalir 201 - Kóp 

46.000.000
Fallegt 207,6 fm. raðhús á 2 hæðum með aukaíbúð á neðrihæð. Vandað-
ar innréttingar og gólefni á allri eigninni

Skapftahlíð - 105 Rvk

19.500.000 
4 herbergja 83,5 fm. íbúð á jarðhæð auk 2ja geymslna. Íbúðin er með sér-
inngangi. Húsið er fallegt og gatan sömuleiðis. Stutt er í leikskóla og aðra
þjónustu.

Fleiri eignir 
og hringmyndir á
www.draumahus.is



Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is

þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is

ljósmyndari

Bóas Ragnar Bóasson 
boas@draumahus.is

sölumaður

Bergur Þ. Steingrímsson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

ritari/skjalaumsjón

3ja herbergja

4ra-7 herbergja

4ra-7 herbergja

24.600.000 
Glæsileg 110,2 fm 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð með svölum, mikilli lofthæð og
stæði í lokaðri bílageymslu. Stáleldhús-
tæki fylgja.

Naustabryggja- 110 Rvk 

17.500.000 
Björt og opin 3ja herb 74 fm íbúð á jarð-
hæð á góðum stað í Garðabæ. Sérgarð-
ur með verönd.

Nónhæð - 210 Gbæ 

18.900.000  
Mjög björt, rúmgóð og virkilega falleg
3ja - 4ra herb. íbúð (þ.a. eitt í kjallara) á
4. hæð með meiriháttar útsýni auk bíl-
skúrs alls 111,3 fm.

Stóragerði - 108 Rvk 

15.900.000 
91 fm. 3ja herbergja endaíbúð á 3.hæð
með sérinngangi af svölum og fallegu
útsýni og stórum svölum. Húsið er í góðu
ástandi og hefur verið klætt að hluta.

Suðurhólar - 111 Rvk 

13.200.000  
Góð 3ja herb. 78,7 fm íbúð á 3. hæð í fjöl-
býli. Sameign er mjög góð.

Torfufell - 111 Rvk 

13.500.000 
EIGNIN ER LAUS....81,7 fm. (þ.a. 6,8 fm.
geymsla á 1.hæð) 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð með suðvestursvölum. Eldhús og
bað er nýlegt. Fallegt plastparket.

Torfufell - 111 Rvk 

24.900.000 
Glæsileg íbúð á 2.hæð í fallegu húsi við
Þingholtsstræti. Íbúðin er öll endurnýjuð
ásamt húsinu að utan. Íbúðin er 103,2
fm.

Þingholtsstr. - 101 Rvk 

23.900.000 
Góð 5 herb. 110 fm sérhæð á 2. hæð í þrí-
býli ásam 25 fm bílskúr samtals 135,5 fm.
Góð eign á góðum stað. Laus við kaup-
samning.

Auðbrekka - 200 Kóp 

18.500.000 
4ra herb. 97,2 fm íbúð á 4. hæð í mjög
góðu fjölbýli.

Álfheimar - 104 Rvk 

18.700.000
Falleg 4ra herb. 95 fm íbúð á 1. hæð
ásamt herbergi í kjallara með aðgang að
salerni sem hægt er að leigja út.

Álfhólsvegur 200 - Kóp. 

26.800.000 
Falleg 115,6 fm 4ra herb. rishæð í reisu-
legu þríbýli með sérinngangi auk 34,8 fm
bílskúr alls 150,4 fm.

Álfhólsvegur - 200 Kóp 

33.700.000
Sérlega falleg og vel skipulögð 140,3 fm
5 herbergja íbúð með sérinngang á efri-
hæð í litlu fjölbýli, ásamt 25,3 fm bílskúr
samtals 165,6 fm.

Bakkastaðir - 112 Rvk 

20.900.000
Falleg 103,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 7.
hæð ásamt 25,1 fm. bílskúr. Frábært út-
sýni yfirborgina af norðvestursvölum.

Blikahólar 111 - Rvk 

21.500.000 
4ra herbergja 112,4 fm. íbúð á 1. hæð í
litlu fjölbýli með útgengi á verönd með
góðu skjólverki og fallegu útsýni.

Eyrarholt - 220 Hfj 

23.500.000  
Sérlega falleg 99,4 fm 4ra herb. íbúð á 3.
hæð í vönduðu fjölbýli.

Funalind - 201 Kóp 

32.900.000
Einstaklega fallega 138,3 fm. 4-5 her-
bergja íbúð á 2. hæð í fjórbýli. Vandaðar
innréttingar og gólfefni úr kirsuberjavið.

Húsalind 201 - Kóp 

15.000.000 
81,5 fm. íbúð á 3. og efstu hæð með
tvennum svölum aukaherbergi í kjallara.
Húsið er í góðu standi að utan og sama
má segja um sameign. Leiksvæði á lóð.

Írabakki - 109 Rvk 

30.900.000 
Vönduð og rúmgóð 5 herb. 146,8 fm íbúð
á 3. hæð með fínu útsýni í góðu lyftuhúsi
hjá KR vellinum.

Kaplaskjólsv. - 107 Rvk 

19.500.000  
Góð 4ra herb. 94,3 fm íbúð á 2. hæð með
sérinngangi og opnu bílskýli.

Laufengi - 112 Rvk 

19.400.000
Virkilega falleg 101,5 fm. 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í góðu fjórbýli við Leifs-
götu. Herbergi í kjallara sem gefur góð-
ar leigutekjur fylgir eigninni.

Leifsgata 101 - Rvk 

36.900.000  
Virkilega falleg 132,8 fm og 4ra herb.
íbúð á 3. og 4. hæð í lyftuhúsi. frábært út-
sýni er yfir borgina og sundin.

Skipholt - 105 Rvk 

18.900.000 
Vel skipulögð 4ra herb. risíbúð í þríbýli
með sérinngangi og fínu útsýni.

Skjólbraut - 200 Kóp 

28.900.000 
Mjög falleg 8 herb. 168 fm endaíbúð.
Íbúðin er á tveimur hæðum, 3ja hæð og
ris. 6 svefnherb. og góð sér sjónvarps-
stofa, tvö baðherbergi. Ágætis útsýni.

Skógarás - 110 Rvk 

24.000.000 
124,5 fm. 4ra til 5 herbergja endaíbúð á
tveimur hæðum með sérinngangi af
svölum og suðursvölum úr stofu. Eignin
er á góðum stað.

Grundarhús - 112 Rvk

24.500.000 
4 herbergja 115,6 fm. á 1. hæð með góðri
lofthæð (ca. 2,7 m.) með sérinngangi og
suðursvölum. Húsið er gott. Stutt í þjón-
ustu.

Tómasarhagi - 107 Rvk 

22.900.000 
Björt og falleg 106,4 fm. 4ra herbergja
íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi á besta
stað í Vesturbænum!

Tómasarhagi - 107 Rvk 

16.200.000 
Mjög góð 4ra herb. 81,9 íbúð á 4. hæð
auk 5,3 fm geymslu alls 87,2 fm. Mjög
gott útsýni og fín sameign.

Vesturberg - 111 Rvk 

Draumaeignir

Kirkjustétt - 113 Rvk

44.900.000 
172,1 fm., þ.a. 30,2 fm. innbyggður bílskúr, 4ra til 5 herbergja raðhús með
tvennum svölum. GLÆSILEG HÖNNUN, BIRTA, ÚTSÝNI - EIGN Í SÉR-
FLOKKI

Brúarás 12 - 110 Rvk

43.700.000 
Virkilega fallegt 264,6 fm. raðhús á 3 hæðum . Bílskúr er 39,9 fm. og sér
3ja herbergja íbúð í kjallara sem leigð er út í dag.

Kjarrás - 210 Gbæ

46.500.000 
Stórglæsilegt 5 herb. 211,2 fm. raðhúsi á tveimur hæðum þ.a. 32,1 fm. bíl-
skúr á góðum stað í Garðabæ. Húsið teiknaði Vífill Magnússon og Guð-
björg Halldórsdóttir hannaði húsið að innan.



47.900.000 
7-8 herbergja 257.4 fm. parhús þ.a. er tvö-
faldur bílskúr 36,5 fm. Húsið er mjög fal-
legt, ný málað að utan sem innan og skipt
hefur verið um eldhúsinnréttingu ofl.

Ásbúð - 210 Gbæ 

46.700.000 
Sérlega fallegt 182,0 fm. raðhús á tveim-
ur hæðum ásamt innbyggðum 43,6 fm.
bílskúr samtals 225,6 fm. Einnig ca. 40
fm. óskráð rými.

Barðastarðir - 112 RVK 

25.600.000
Afar fallegt 106,8 fm raðhús á tveimur
hæðum og kjallara undir. Eignin er að
mestuleyti endurnýjuð að innan sem
utan. Mikið endurnýjað.

Framnesvegur 58 

34.900.000 
168,7 fm. parhús og þ.a. er 20,7 fm. enda-
bílskúr. Húsið er í mjög góðu ástandi.
Það var tekið í gegn að utan fyrir ca. 2
árum. Stutt í þjónustu og skóla.

Hraunbær -110 Rvk 

46.700.000 
Virkilega falleg 192 fm raðhús á 2. hæð-
um ásamt 25,6 fm bílskúr samt. 217,3 fm.

Logaland - 108 Rvk 

58.000.000 
Einstaklega glæsilegt einbýli alls 296,7
fm, þ.a. 59 fm bílskúr á frábærum stað í
Firðinum. Glæsil. garður og möguleiki á
aukaíbúð á neðri hæð.

Glitvangur - 220 Hfj 

46.000.000
Þetta er fallegt raðhús á tveimur hæðum
244 fm. þ.a. 28,9 fm. bílskúr glæsilegt út-
sýni.

Grænlandsleið - 113 Rvk 

45.900.000  
Glæsilegt 6 herb. 204,3 fm einbýli á einni
hæð með innbyggðum 48,4 fm bílskúr.
Verðlaunaður garður með verönd og
heitum potti.

Grundartangi - 270 Mos 

45.200.000  
Glæsilegt tvílyft 6 herb. einbýli með inn-
byggðum bílskúr alls 325,5 fm á einum
besta útsýnisstað í Kórahverfinu. Afh. ca
sept. ‘05 fullbúið að utan.

Kleifakór - 203 Kóp 

TILBOÐ 
Stórglæsilegt og mjög sérstakt 232,7 fm
einbýli á tveimur hæðum með innbyggð-
um bílskúr. Séríbúð á neðri hæðinni.

Ísalind - 201 Kóp 

57.000.000 
361,9 fm. einbýli sem er tignarlegt á að líta
með fallegu útsýni, innbyggðum bílskúr
og fallegum gróðursælum garði. Húsið
stendur í botnlanga á grónum stað.

Þrándarsel - 109 Rvk 

27.000.000 
Fallegt 228,9 fm. einbýli með aukaíbúð í
kjallara ásamt 19,3 fm. bílskúr en búið er
að stækka hann í ca. 30 fm. Aukaíbúð í
kjallara sem gefur góðar leigutekjur.

Sjávargata - 260 Rbæ 

Rað- og parhús Einbýli
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Elín D. W. Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Halldór Jensson
Sölustjóri

Bæjar l ind  6  • 201 Kópavogur  • S ími : 575 8800 • Fax : 575 8801 • www.nethus. is

Opnunartími: mán-fim 9-17 / föst 9-16 

3ja herbergja

Helgi Þorsteinsson
Sölumaður

Filippa Guðmundsdóttir
  Ritari

Stærð eignar:
Brunab.mat:
Byggingarár:

80,6 m2
9,3 millj.
1976

15.900.000

Það þarf ekki að vera dýrt að selja fasteign !

575 8800575 8800
NETHÚS
fasteignasala

- þín sala þinn sparnaður
www.nethus.iswww.nethus.is

4ja herbergja  

Barmahlíð 105 Rek
Góð rishæð við Barmahlíð í
Reykjavík. Eign er skráð 62.0 fm
en er um 90 fm að gólffleti. Þrjú
svefnherbergi. Eldhús með fallegri
innréttingu og góðu geymslu-
plássi.

Verð 18.5 millj

Sérhæð  

Álfholt 220 Hfn  
Falleg og björt sérhæð við Álfholt
í Hafnarfirði. Eldhús með fallegri
innréttingu og flísum á gólfi. Stofa
og borðstofa eru parketlögð. Góð
eign á eftirsóttumstað.

Verð 32.5 millj.

Parhús  

Bauganes 101 Rvk  
Mjög sjarmerandi 117,4 fm par-
hús í Skerjafirðinum. Húsið var
mikið endurnýja fyrir c.a 5. árum.
Þrjú svefnherbergi, vinnuherbergi,
Rúmgott eldhús með stál tækjum
og gaseldavél. Parket og flísar á
gólfum.

Verð 29.900.000

Parhús

Erluás -221 Hfj.
Mjög glæsilegt 7 herbergja 223,6
fm parhús með innbyggðum bíl-
skúr.Rúmgott eldhús sem er opið
inn í borðstofu, stofa með útgengi
á stóran pall. 4 góð barnaher-
bergi, Hjónaherbergi með fataher-
bergi og sér baðherbergi með
hornbaðkari.Glæsilegt útsýni,
stutt í skóla og leikskóla.

Raðhús  

Brúnaland 108 Rvk  
Glæsilegt 187,3 fm raðhús á
þremur pöllum ásamt 22,2 fm bíl-
skúr í Fossvoginum. Nýtt glæsi-
legt eldhús,tvö rúmgóð barnaher-
bergi (möguleiki á þremur) hjóna-
herbergi með fataherbergi og
suður svölum.Tvær stofur. Glæsi-
legur garður. Nýtt þak. Frábær
eign á eftirsóttum stað.

Verð 46.900.000

Parhús

Fannafold 112 Reykjavík  
Parhús á 2 hæðum við Fannafold í
Reykjavík. Parket og flísar á gólf-
um. Eldhús með miklu skápa-
plássi og fallegri innréttingu. Bað-
herbergi með baðkari og sturtu-
klefa. Mjög stórar flísalagðar sval-
ir.

Verð 29.900.000.

Klapparstíg. 230 Rbær

Efri hæð og ris að Klapparstíg samt.
83,3 fm. Nánari lýsing: Íbúðin skiptist
í forstofu,stofu, eldhús með upprunal.
innréttingu, herb. m. skáp. Risið skipt-
ist í baðherb., svefnherb. og opið rými.

8,200,000

Flétturimi 112 Rvk.

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á þriðju-
hæð ásamt bílskýli. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi með skápum. Stofa
með pergo parketi og útgengt á sval-
ir.

Verð 20,9 millj.

4ra herbergja

Fífusel 109 Rvk 

Falleg 4ra herbergja íbúð með
aukaherbergi í sameign og
bílskýli. Parket og flísar á gólfum.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf. Þvottahús í eign. Verð 18.5
millj.

Verð 18.5 millj.

Stærri íbúðir

Krummahólar  

Mjög góð 5 herbergja 120,4 fm íbúð
með glæsilegu útsýni að Krummahól-
um í Reykjavík. Ásett verð:

19.400.000 kr.

Laugavegur 105 Rek  

Falleg 3ja til 4ra herbergja íbúð. Park-
et og flísar á gólfum. Eldhús með
miklu skápaplássi. Mikil lofthæð er í
eign.

Verð 15.9 millj

Flúðasel 109 Rvk  

Góð 4ra herbergja 101,7 fm íbúð í
Flúðaseli.. Gott herbergi með glugga í
kjallarasem ekki er inní fm tölu íbúð-
ar. Barnvænt umhverfi þar sem stutt
er í skóla leikskóla:

Verð 18.400.000

109 Rvk Útsýni  Engjas.

Glæsileg 104.3 fm 4ra herb íbúð á 2.
hæð. Fallegar Kirsuberja innréttingar.
Parket og flísar á gólfum. Sér stæði í
bílageymslu. Mikið útsýni.

Verð 18,9 millj

3ja til 5 herbergja4ra til 5 herbergja

Hraunstígur 220 Hfj.

Góð 2ja herbergja 53,4 fm íbúð á
jarðhæð. Búið er að endurnýjahúsið
að hluta til a.m.k rafmagnstöflu,
skolplagnir og þak. Falleg hraunlóð er
við húsið. Þetta er björt og falleg eign
á eftirsóttum stað í Hafnarfirði.

Verð 10.900.000.

Nýbýlav. 200 Kópav.

Góð 2ja herbergja 50 fm íbúð ásamt
26,8 fm bílskúr að Nýbýlavegi í Kópa-
vogi samtals birt stærð 76,8 fm.

Verð 15.5 millj

Rekagrandi - 107 Rek  

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2 hæð.
Eldhús með nýlegri innréttingu og
halogen lýsingu. Baðherbergi er dúka-
lagt með tengi fyrir þvottavél. Rúm-
góð stofa og svalir. Eignin er laus við
kaupsamning.

Verð 14.9 millj

840 Úthlið/Bissk  

Rjúpnabraut - Glæsil. sumarbústaður
við Úthlíð í Biskupstungum. Bústaður-
inn er um 60 fm og með 3 svefnherb.
Vandaður bústaður m. stórum palli og
heitum potti. Á svæðinu er sundlaug
golfvöllur og fl. Ásett verð:

14.800.000 kr.

2ja herbergja
Suðurgata 220 Hafn.

Björt og rúmgóð 3ja herb 110,9 fm
íbúð með sér inngangi á fyrstu hæð
ásamt gróðurskála.

Verð 17.900.000

Þórufell 111 Rek  

Góð 2ja herbergja 56,7 fm íbúð við
Þórufell . Rúmgóð stofa með parketi á
gólfi. Flísar á gangi, eldhúsi og baði.
Stórar svalir með glæsilegu útsýni.

Verð 10.9 millj

2ja til 3ja herbergja 2ja herb. og sumarhús

4ra herbergja

Ljósavík 112 Rek  
Mjög falleg 4ra herbregja 104,7
fm íbúð með sérinngangi á eftir-
sóttum stað í Grafarvogi. Innrétt-
ingar íbúðar eru sérsmíðaðar úr
eik sem og hurðar og dyrakarmar.
Gólfefni íbúðar er gegnheilt oíu-
borið eikarparket og gráar flísar.
Glæsilegt útsýni til noðurs, m.a.til
Esjunar. Íbúð snyrtilegu litlu fjöl-
býli í rólegu hverfi.

23.900.000

Hraunbær 110 Rek

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á þriðju
hæð. Hol er flísalagt með góðum
klæðaskáp. Eldhús með ágætri inn-
réttingu og parketlagt. Stofa er park-
etlögð og utgengt á suður svalir.

Verð 17.9 millj.

Hraunbær 110 Rek

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2 hæð.
Flísalagt anddyri með ágætum klæða-
skáp. Baðherbergi með glugga. Stofa
er parketlögð, útgengt á flísalagðar
svalir.

Verð 12.3 millj.

2ja til 4ra herbergja
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Flúðasel 5 herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega talsvert endurnýj-
aða íbúð á 2 hæð með stæði í bílskýli. Húsið er
klætt að utan og yfirb. svalir. Flott útsýni til suð-
urs. Verð 19,9 millj.

Lindagata 4ra-5 herb.

Spennandi íbúð sem er hæð og kjallari, alls 99
fm. auk geymsluskúrs á lóð 19,3 fm. á þessum
vinsæla stað. Verð 18,5 mill.

Háaleitisbraut 2ja herb.

Vorum að fá í einkasölu gullfallega mikið endur-
nýjaða íbúð á 2 hæð í ný viðgerðu og máluðu
húsi. Fallegt parket og flísar á öllu. Nýlegt eldhús.
Þvottah. í íbúð. suður svalir. Verð 21,9 millj.

Framnesvegur 3ja herb.

Vel staðsett 79,4fm. þriggja herb. íbúð með sér-
inngangi, bílastæði og afnotareit framan inn-
gangs. Rúmgott eldhús, ágæt rými. Stutt í skóla
og miðbæinn. Góð sameign. V.15,9millj.

Ásvallagata 2ja herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega og mikið endurnýj-
aða 2-ja herbergja íbúð á 2.hæð í snyrtilegu fjöl-
býli á þessum eftirsótta stað. Verð 12,3 millj

Hraunbær 2ja herb.

Vorum að fá í sölu sérlega fallega 60 fm 2-ja her-
bergja á 1. hæð á þessum eftirsótta og fjöl-
skylduvæna stað. Verð 12,5 millj. 

Skúlaskeið 3ja herb. Hfj.

Vorum að fá í sölu fallega 84 fm 3-ja herbergja
íbúð á 2.hæð auk herbergis í kjallara. Verð 15,5
millj.

Sóleyjarhlíð 3ja herb. Hfj.

Í einkasölu sérlega björt og glæsileg 78,8fm 3ja
herb. endaíbúð, öll rými björt og falleg. Vandað-
ar innréttingar, þvottahús í íbúð, glæsilegt útsýni.
Verð 17,2 millj. 

Eyjabakki 4ra herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega fjögurra herb.
enda íbúða auk herbergis í kjallara. Þvottah.í
íbúð. Verð 17,9 millj.

Eskivellir 4ra herb. Hfj.

Vorum að fá í sölu glæsilega 116 fm 4-ra her-
bergja íbúð á 3.hæð ásamt sér stæði í bíla-
geymslu. Eikar innréttingar, flísalagt baðherbergi.
Sér þvottahús, lyfta. Verð 24,9 millj.

Háaleitisbraut 4ra herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega 113 fm 4ra her-
bergja íbúð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta
stað. Fallleg eikar innrétting. Flísalagt bað. Parket
og flísar á gólfum. Gott verð kr.21,5 millj 

Háagerði 4ra herb.

Vorum að fá í sölu fallega 4-ra herbergja rishæð
á þessum eftirsótta stað. Sér inngangur, suður
svalir. þetta er íbúð með sál. Laus strax. Verð
16,5 millj.

Suðurhólar 3ja herb.

Vorum að fá í einkasölu sérlega fallega 74,6fm.
íbúð með sér inngangi. Yfirbyggðar svalir með
glæsilegu útsýni til Bláfjalla. Nýlegt eldhús og
gólfefni. Möguleiki á 3 herberginu. Hús Klætt að
utan. Verð 14,9 millj.

Engihjalli 3ja herb. Kópav.

Vorum að fá í sölu 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 5.
hæð í góðu lyftuhúsi. Stórar suðursvalir úr stofu
og svefn herbergi með geysifögru útsýni. Þvotta-
hús á hæðinni. Eign sem vert er að skoða strax.
Verð 15,3 millj.

www.hofdi.iswww.hofdi.is Sími 533 6050 • 565 8000

Krókavað sérhæðir

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilegar 127 fm sér-
hæðir í tvíbýlishúsum á þessum eftirsótta stað.
Rúmgóður 40 fm bílskúr ásamt geymslu, fylgir
efri hæðunum.

Laufás Garðabæ - sérhæð

Vorum að fá í sölu stórglæsilega 149 fm efri hæð
í tvíbýli ásamt 28 fm bílskúr. Sjón er sögu ríkari.
Verð 31,5 millj.

Laugateigur 3. íbúða hús

Vorum að fá í sölu þriggja íbúða hús auk bílskúrs.
Húsið er nokkuð upphaflegt og þarfnast stand-
setningar. Frábært tækifæri fyrir laghenta. Verð
49,5 millj

Laufengi raðhús Rvk.

Vorum að fá í sölu fallegt endaraðhús á tveimur
hæðum á þessum eftirsótta stað. 4 herbergi eru
á efri hæðinni. Afgirtur garður. Verð 32,9 millj.

R u n ó l f u r  G u n n l a u g s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a -  o g  s k i p a s a l i .
Kr is t ín  Pétursdót t ir  lögg.  faste ignasal i .

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
löggiltur fasteignasali

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari 

Runólfur Gunnlaugsson
Viðsk.fræðingur

lögg. fast.- og skipasali

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

Úthlíð raðhús Hfj.

Vorum að fá í sölu sérlega fallegt og vel skipulagt
endaraðhús ásamt innbyggðum bílskúr á þess-
um eftirsótta stað. Timbur verönd í garð. Eign
sem beðið hefur verið eftir. Verð 37,9 millj.

Sími 533 6050 • 565 8000 

Stórglæsileg 4ra herb. 124,4 fm.
íbúð á 2. hæð í nýju lyftuhúsi.
Íbúðinni fylgir að auki stæði í bíla-
geymslu. Húsið stendur á eftirsótt-
um útsýnisstað í Salarhverfinu í
Kópavogi m/ótakmörkuðu útsýni.
Húsið er klætt að utan. Sameign er
sérlega vönduð og snyrtileg. Verð
26,9 mill.

Drekavellir fjölbýli Hfj. - Nýtt

Vorum að fá í sölu nýtt og glæsilegt lyftuhús í
Vallarhverfi í Hafnarði. Íbúðirnar verða afhentar
fullbúnar með sérlega vönduðum innréttingum
en án gólfefna. Glæsileg baðherbergi. Húsið er
klætt að utan. Stæði í bílakjallara.

3 herbergja 84 og 100 fm

4 herbergja íbúðir og 125 fm íbúðir 
með tvennum svölum

Tvær rúmlega 160 fm þakíbúðir 
með 60 fm garðsvölum.

Hringdu strax í sölumenn Höfða 
og tryggðu þér íbúð!

Krummahólar parhús.

Vorum að fá í sölu fallegt 85 fm parhús á einni
hæð á þessum eftirsótta stað. Suður garður. Bíl-
skúrsréttur. Parket og flísar á gólfum. Verð 25,9
millj.

Blásalir 4ra herb Kópav.

Mjög falleg og snyritleg 4ra herb.
85 fm íbúð á 3. hæð í góðu lyftu-
húsi, ásamt sérstæði í bílahúsi.
Góð staðsetning. Eign sem vert er
að skoða strax. verð 19,9 millj.

Furugrund 4ra herb. Kópav.

28 8. ágúst 2005  MÁNUDAGUR
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Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi, með inngangni af svölum. 
Eignin skiptist í svefnherbergi, 
baðherbergi, stofu og eldhús. Hús og 
sameign eins og best verður á kosið. 
Eigninga má aðeins selja aðilum 67 ára 
og eldri.  Mikil þjónusta tengist 
íbúðum hússins.  
Verð kr. 19.900.000

Mjög góð 105 fm. íbúð auk 25 fm. 
bílskúrs í góðu steinsteyptu 
fjöleignahúsi byggðu 1989. Eignin er 
mjög vel skipulögð og innréttuð. Verð 
25.400.000

GRANDAVEGUR, 
REYKJAVÍK

VESTURGATA,
REYKJAVÍK

Mjög góð 85,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð með sérinngangi af svölu. 
Eignin skiptist í forstofu, tvö 
svefnherbergi þvottaherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu og 
sérgeymslu. Sérmerkt bílastæði. Verð 
17.000.000,-

GULLENGI,
REYKJAVÍK

Snyrtileg 3ja herbergja endaíbúð á 2. 
hæð í fjölbýlishúsi.  Íbúðin skiptist í 
forstofu/hol, tvö svefnherbergi, eldhús, 
baðherbergi og stofu með útgengi út 
á svalir. Geymsla og sameiginlegt 
þvottahús á jarðhæð. Húsið viðgert og 
málað fyrir nokkrum árum.  
Endurnýjaðir gluggar og gler.  Verð kr. 
14.800.000

MÖÐRUFELL,
REYKJAVÍK

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR OKKUR ALLAR TEGUNDIR 
EIGNA Á SKRÁ GÓÐ EINKASÖLUKJÖR

Góð 101 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. 
hæð ásamt 29 fm. stæði í lokaðri 
bílageymslu.  Íbúðin er mjög vel 
skipulögð.  Verð kr. 21.900.000

HRÍSRIMI,
REYKJAVÍKMjög falleg 4ra herbergja íbúð á 2. 

hæð.  Vel skipulögð, þrjú 
svefnherbergi, parket á gólfum, suður 
svalir.  Hús í góðu ástandi.  Verð kr. 
19.900.000

SEILUGRANDI,
REYKJAVÍK

Sérlega falleg 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi í 
nýviðgerðu fjöleignarhúsi.  Þrjú 
svefnherbergi.  Glæsilegur ca. 40 fm. 
sólpallur með skjólvegjjum.   Frábær 
staðsetning, stutt í skóla og alla 
þjónustu.  Verð kr. 23.000.000

VÆTTABORGIR,
REYKJAVÍK

Góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  Hús í 
toppstandi, ný viðgert og málað.  Nýtt 
járn á þaki.  Frábært útsýni til suðurs.  
GETUR VERIÐ LAUS TIL AFHENDINGAR 
FLJÓTLEGA  Verð kr. 17.900.000

HLÍÐARHJALLI
KÓPAVOGUR

Fallegt járnklætt einbýlishús, hæð og 
ris ásamt útigeymslu.  Húsið stendur á 
sameiginlegri eignarlóð. Eign sem 
virkilega er vert að skoða.  Verð kr. 
16.900.000

LAUFÁSVEGUR,
REYKJAVÍK

Mjög fallegt raðhús á tveimur hæðum 
ásamt tveimur stæðum í lokaðri 
bílageymslu í fallgri og vel staðsettri 
raðhúsaþyrpingu á besta stað i 
bænum.  Þrjú svefnherbergi. Stór 
sameiginlegur garður með leiktækjum.  
Verð kr. 36.900.000

ÁSHOLT,
REYKJAVÍK

TIL LEIGU
Hlíðasmári, Kópavogi. 55 fm. 
skrifstofa á 2. hæð.

Kristján Knútsson      Hrönn Laufdal      Erla Viggósdóttir

Glæsileg 137 fm. íbúð á 2. hæð og risi 
auk bílskúrsréttar í litlu fjölbýli. Íbúðin 
er með vönduðum inn- réttingum og 
gólfefnum. Skipting íbúðarinnar er 
forstofa, hol, eldhús, stofa og 
borðstofa, þvottaherbergi, 
baðherbergi og þrjú svefnherbergi á 
hæðinni. Í risi er sjónvarpshol og 
svefnherbergi. Tvennar svalir. Hús og 
þak nýlega yfirfarið og málað. Mjög 
góð staðsetning. Verð kr. 
27.900.000

LAXAKVÍSL,
REYKJAVÍK

FITJAHLÍÐ, 
SKORRADAL

Fallegur sumarbústaður og lítið 
geymsluhús á gróinni lóð með útsýni 
yfir Skorradalsvatn.  Teikningar á 
skrifstofu. Verð kr. 10.900.000

HÓLMGARÐUR
REYKJAVÍK

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með séinngangi. Íbúðin 
skiptist í stofu, tvö svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi og geymslu auk 
hlutdeildar í þvottaherbergi. Parket á 
gólfum. Möguleiki að setja sólpall eins 
og víða er við samskonar íbúðir í 
hverfinu. G                                                                     
óð staðsetning. Verð kr. 18.700.000,-.

SE
LT SE

LT

SE
LT

SE
LT

Vantar
Aðili leitar að ca. 1.000 fm. iðnaðar-
húsnæði í Kópavogi

Mjög góð 3ja herbergja íbúð í 
varanlega klæddu fjöleignahúsi með 
yfirbyggðum svölum. Íbúðin skiptist í 
parketlagt hol, tvö parketlögð 
svefnherbergi, flísalagt eldhús, flísalagt 
baðherbergi, parketlagða stofu, svalir 
og sérgeymslu. Mjög góð staðsetning 
fyrir barnafólk.

KÖTLUFELL
REYKJAVÍK

Mjög falleg tæplega 125 fm. risíbúð 
með svölum í steinsteyptu fjöleignar- 
húsi. Inngangur sameiginlegur með 
einni íbúð. Rúmgóð herbergi og stofa 
með mjög sérstökum fallegum 
stórum glugga. Töluvert endurnýjuð 
eign. Verð 22.500.000,-

VIÐ MIKLATÚN - NÝTT

NÝTT

270 Mosfellsbær: Áhugaverðar íbúðir í fjölbýli
Þrastarhöfði: Stígar og verandir hellulagðar og lóðin fullfrágengin.

220 Kópavogur: Eign með mikla möguleika
Vogatunga: Góð raðhúsaíbúð í hjarta Kópavogs. 

Lýsing: Rúmgott flísalagt anddyri með
góðu skápaplássi og hita í gólfi. Eldhús
með fallegri innréttingu og tengi fyrir
uppþvottavél. Baðherbergi með bað-
keri og sturtu, flísalagt í hólf og gólf og
með hvítri innréttingu og rúmgott
þvottahús.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, rúmgóð
stofa og stór, og þar er fallegur arinn.
Út frá stofu er gengið út á rúmgóðar
suðursvalir með markísu. Af svölunum
er gengið út á stóran flísalagðan pall. 

Úti: Fallegur garður er við húsið og þar
er gróðurhús. Sameiginlegt leiksvæði
er fyrir framan raðhúsalengjuna.

Annað: Í kjallaranum eru tvær íbúðir sem hægt er
að leigja út. Önnur er um 30 fermetra stúdíóíbúð
en hin er tveggja herbergja og 50 fermetrar. Gott

geymslupláss er í húsinu og eigninni fylgir 26,4
fermetra bílskúr. Húsið er á góðum stað og stutt er
í alla þjónustu og verslanir. Húsinu hefur verið vel
við haldið og er mjög snyrtilegt.

Lýsing: Fjölskyldu-
vænt fjölbýlishús er í
byggingu við Þrastar-
höfða 1-3, vestast í
Mosfellsbæ. Það er
með álklæddum
timburgluggum og
klætt að utan með
flísum og harðviði.
Um er að ræða tvo
stigaganga með 19
íbúðum og 13 bíla-
stæðum í bíla-
geymslukjallara. Sér
inngangur er í hverja
íbúð. Þær eru þriggja,
fjögurra og fimm herbergja og eru misstórar. Þær
eru afhentar fullbúnar án gólfefna, að undanskild-
um baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem eru
flísalögð. Veggir baðherbergja eru flísalagðir í hurð-

arhæð og salerni upphengd. Sér þvottahús eru í öll-
um íbúðum.

Annað: Fyrstu íbúðir verða afhentar í mars 2006. 

Fermetrar: Frá 88 til 130. Sala: Íslenskir aðalverktakar hf. Verð: 46,7 milljónir Fermetrar: 266,5 Fasteignasala: Húsalind



PERLUKÓR – KÓPAVOGI
Vorum að hefja sölu á tæplega 110 fm íbúðum í
glæsilega hönnuðum tveggja hæða húsum, með
þremur íbúðum í hverju, á fallegum stað rétt við
Elliðavatn. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólf-
efna, að undanskildum baðherbergjum og þvotta-
húsgólfum sem eru flísalögð. Veggir baðherbergja
eru flísalagðir í hurðarhæð og salerni upphengd.
Verð frá 25,9 millj. með sérstæði í bílageymsluhúsi.

PERLUKÓR – KÓPAVOGI
Eigum aðeins eina íbúð eftir
Um 150 fm íbúð í glæsilega hönnuðu tveggja hæða
húsi, með þremur íbúðum í hverju, á fallegum stað
rétt við Elliðavatn. Íbúðin er afhent fullbúin án
gólfefna, að undanskildu baðherbergi og
þvottahúsgólfi sem eru flísalögð. Veggir baðherbergis
eru flísalagðir í hurðarhæð og salerni upphengt.
Verð 33,8 millj. með sérstæði í bílageymsluhúsi.

ÞRASTARHÖFÐI 7 – MOSFELLSBÆ
Falleg 127 fm íbúð í fjögurra íbúða húsi. Húsið er
einangrað að utan og klætt með flísum og harðviði.
Íbúðin afhendist fullbúnin án gólfefna en baðherbergi
og þvottahúsgólf er flísalagt. Skóli, leikskóli og ýmis
þjónusta í næsta nágrenni. Verð 29,8 millj.

ÞRASTARHÖFÐI 1-3 – MOSFELLSBÆ
Glæsilegar 108-130 fm íbúðir í 3ja hæða stigahúsi.
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna en baðherbergi
og þvottashúsgólf eru flísalögð. Skóli, leikskóli og
ýmis þjónusta í næsta nágrenni. Verð frá 22,6 millj.

SMÁRAFLÖT 3 – AKRANESI
Fallegar 105 fm íbúðir í þriggja hæða stigahúsi. Sér
inngangur er í hverja íbúð. Íbúðum er skilað
fullbúnum, parket á gólfum, en flísar á anddyris-,
geymslu-, baðherbergis- og þvottahúsgólfum.
Verð frá 19,3 millj.

ÞRASTARHÖFÐI 7 – MOSFELLSBÆ
Eigum aðeins eina íbúð eftir
Glæsileg tæplega 140 fm íbúð í fjögurra íbúða húsi.
Húsið er einangrað að utan og klætt með flísum og
harðviði. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna en
baðherbergi og þvottahúsgólf er flísalagt. Skóli,
leikskóli og ýmis þjónusta í næsta nágrenni.
Verð 32,1 millj.

Innréttingar eru sérlega vandaðar en óski kaupandi eftir að
hanna íbúðina að eigin smekk tökum við vel í slíkar óskir.

Breytingar á íbúðum

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, fax 530 4205, www.iav.is.

Nýjar íbúðir til 
Staðsetningar í boði

3ja herbergja3ja herbergja

2ja herbergja2ja herbergja

ÞRASTARHÖFÐI 1-3 – MOSFELLSBÆ
Glæsilegar 88-103 fm íbúðir í þriggja hæða stigahúsi.
Húsið er einangrað  að utan og klætt með flísum og
harðviði. Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna en
baðherbergi og þvottahúsgólf eru flísalögð. Skóli,
leikskóli og ýmis þjónusta í næsta nágrenni.
Verð frá 18,1 millj.

SMÁRAFLÖT 3 – AKRANESI
Fallegar 85-97 fm íbúðir í þriggja hæða stigahúsi. Sér
inngangur er í hverja íbúð. Íbúðum er skilað fullbúnum,
parket á gólfum, en flísar á anddyris-, geymslu-,
baðherbergis- og þvottahúsgólfum.
Verð frá 16,3 millj.

Smáraflöt 5 – Akranesi
Eigum eina tæplega 100 fm, 3-4 herbergja íbúð í
tveggja hæða húsi með 4 íbúðum á hæð. Íbúðinni
er skilað fullbúinni, parket á gólfum en flísar á
anddyris-, geymslu-, baðherbergis- og þvottahúsgólfi.
Verð 17,5 millj.

RaðhúsRaðhús

4ra herbergja4ra herbergja

BAKKAGERÐI – REYÐARFIRÐI
Glæsilega hönnuð tæplega 160 fermetra parhús með
sérstæðum bílskúrum. Húsin eru klædd með báru-
málmklæðningu og litaðri viðarklæðningu að hluta.
Íbúðum er skilað fullbúnum að utan, með grófjafnaðri
lóð og rúmlega fokheld að innan. Húsin eru á fallegum
stað með góðu útsýni yfir fjörðinn. Verð frá 15,6
millj.

ParhúsParhús

ÞJÓNUSTUHÚS – HVERAGERÐI 

KLAPPARHLÍÐ – MOSFELLSBÆ 

í viðhaldslitlu lyftuhúsií viðhaldslitlu lyftuhúsi
Njóttu lífsinsNjóttu lífsins

5 herbergja5 herbergja

Þessir hlutir fylgja ekki með íbúðum.

Svalir
6,5 fm

Svefnherb. 13,5 fmStofa 29,8 fm

Eldhús 10 fm

Þvottur
4,3 fm

Hol
13.7 fm

Bað
6,3 fm

Söludeild okkar er að Höfðabakka 9, sími 530 4200. Einnig eru ítarlegar upplýsingar um eignirnar
á vefsíðu okkar www.iav.is.

Nánari upplýsingar

Þjónustuhús ÍAV við Lækjarbrún í Hveragerði veita þér tækifæri 
jafnframt aðgang að margvíslegri þjónustu Heilsustofnunar Nátt

Húsið er glæsilega hannað 4ra hæða fjölbýlishús með lyftu. Húsið
verður einangrað að utan og klætt bárumálmklæðningu og að
hluta harðviði og þarfnast því lítils viðhalds. Sérinngangur verður
í hverja íbúð af svalagangi með glerskermun. Innangengt verður

ÞJÓNUSTUHÚS – HVERAGERÐI
Glæsileg raðhús á einni hæð, hönnuð af Hróbjarti
Hróbjartssyni arkitekt. Húsin eru 100-111 fm, klædd
litaðri álklæðningu. Gluggar eru álklæddir timbur-
gluggar. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna
nema forstofa, þvottahús og baðherbergi sem eru
flísalögð. Íbúar hafa aðgang að margvíslegri þjónustu
HNLFÍ. Opið hús n.k. sunnudag 24. júlí að  Lækjarbrún
2, milli 13 og 17. Verð frá 21,4 millj.

NORÐURTÚN – EGILSSTÖÐUM
Raðhús, um 128 fm, á einni hæð. Bílskúrsréttur fylgir
hverri íbúð. Íbúðunum er skilað á byggingarstigi sem
er á milli þess að vera fokhelt og tilbúið til innréttinga.
Hægt verður að fá húsin á öðru byggingarstigi.
Burðarkerfi hússins er timbur á steyptum undirstöðum.
Útveggir eru einangraðir og klæddir með litaðri
bárumálmklæðningu og að hluta með litaðri viðar-
klæðningu. Þak er einangrað og með þakpappa. Sérlóð
hvers raðhúss er grófjöfnuð. Verð frá 16,4 millj.
Grunnteikning sýnir frágang á fullbúnu húsi.

ÞRASTARHÖFÐI – MOSFELLSBÆ
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, að undanskildum
baðherbergis- og þvottahúsgólfum sem eru flísalögð. Veggir
baðherbergja eru flísalagðir í hurðarhæð og salerni upphengd.
Sjónvarpsloftnets- og símatenglar eru í stofu og svefnherbergjum.

þjónustu og heilsurækt eru nokkrir af þeim kostum til að njóta 
í kring, golfvöllur, hesthús og margvísleg afþreying á svæðinu og
að sælureit og þjónustuhús ÍAV að ákjósanlegum stað til að búa

Herb.
14,9 fm

Svefnherb.
13,9 fm

Bað
5,8 fm

Herb.
9,4 fm

Eldhús
10,1 fm

Stofa / borðstofa
28,6 fm

Geymsla
6,0 fm
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4 
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Sólpallur

SMÁRAFLÖT 3 – AKRANESI
Eigum eina tæplega 80 fm íbúð í 3ja hæða stigahúsi.
Sér inngangur. Íbúðinni er skilað fullbúinni, parket
á gólfum, en flísar á anddyris-, geymslu-, baðherbergis-
og þvottahúsgólfum.
Verð 15,2 millj.

KLAPPARHLÍÐ – MOSFELLSBÆ
fyrir 50 ára og eldri. Aðeins ein íbúð eftir
Falleg 90 fm íbúð, hönnuð sérstaklega með þarfir 50 ára
og eldri í huga. Íbúðin verður afhent fullbúin án gólfefna
að undanskildu þvottahúsgólfi og baðherbergi sem verður
flísalagt. Húsið er með lyftu og þarfnast lítils viðhalds.
Það er staðsett í fallegu umhverfi með skjólgóðu úti-
vistarsvæði.
Verð 20,9 millj. með stæði í bílageymslu.

HERJÓLFSGATA – HAFNARFIRÐI
fyrir 60 ára og eldri
Eigum aðeins eina glæsilega 97 fm íbúð eftir. Íbúðin
er  hönnuð með þarfir 60 ára og eldri í huga. Íbúðin
verður afhent fullbúin án gólfefna að undanskildum
þvottahúsgólfum og baðherbergjum sem verða flísalögð.
Húsið eru með lyftu og þarfnast lítils viðhalds. Það er
á fallegum stað við sjávarsíðuna.
Verð 24,4millj. með sérstæði í bílageymsluhúsi.
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í bílageymslu í kjallara þar sem sérbílastæði fylgir flestum
íbúðunum. Sameign verður skilað fullfrágenginni. Íbúðir
á fyrstu hæð hafa sérafnotarétt af hluta lóðar. Allar svalir
snúa í suður.

Sér þvottahús eru í öllum íbúðum. Val er um þrjár
viðartegundir í spónlögðum vönduðum innréttingum
og hurðum. Gler er í forstofuhurð. Heimilistæki eru frá
AEG eða sambærileg, með burstaðri stáláferð.

Þær þurfa þó að koma fram í tíma. Ítarleg
kaupendahandbók fylgir öllum íbúðum ÍAV.

sölu hjá
nýjung á Íslandi

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án
gólfefna að undanskildum þvottahús-
gólfum og baðherbergjum sem verða
flísalögð. Sér þvottaherbergi verða í öllum
íbúðum. Gólfplötur verða einangraðar
undir gólfílögn til aukinnar hljóðein-
angrunar. Kaupendur geta valið um þrjár
viðartegundir í hurðum og vönduðum
innréttingum. Sjónvarpsloftnets- og síma-
tenglar verða í stofu og svefnherbergjum.
Mynddyrasími verður í öllum íbúðum.

 fyrir 50 ára og eldri

l að njóta lífsins í faðmi einstakrar náttúru og hafa
rulækningafélags Íslands.

Þrastarhöfði er fallegt og vel staðsett hverfi vestast
í Mosfellsbæ. ÍAV eru nú með í byggingu stórglæsileg
fjölbýlishús. Húsin eru hönnuð af Arcus arkitektum
með þarfir fjölskyldufólks í huga. Húsin eru þriggja
hæða með bílastæðum í bílageymslukjallara fyrir
flestar íbúðir. Húsin eru einangruð og klædd að utan
með flísum og að hluta harðviði. Gluggar eru álklæddir
timburgluggar. Öll hönnun miðar að því að viðhald verði
í lágmarki. Sérinngangur er af svalagangi eða beint af
jarðhæð í hverja íbúð. Í húsunum eru 3ja, 4ra og 5
herbergja íbúðir.

Myndin sýnir Þrastarhöfða 4-6.

Við kaupin gerast eigendur íbúðanna aðilar að
samningi við HNLFÍ sem veitir þeim aðgang að
viðamikilli þjónustu Heilsustofnunarinnar gegn
greiðslu mánaðarlegs grunngjalds. Í hverju húsi
er öryggishnappur, lóðirnar eru slegnar reglulega
og íbúar fá aðgang að baðhúsi, bókasafni og
líkamsræktarsal HNLFÍ. Þá fá íbúar regluleg
viðtöl við íþróttafræðing og næringarfræðing,
svo nokkuð sé nefnt af þeim þægindum sem
íbúar þjónustu-húsanna njóta. Húsin eru sérlega
glæsileg, hönnuð af Hróbjarti Hróbjartssyni
arkitekt hjá VA arkitektum og eru staðsett rétt
við Heilsustofnunina. Rómuð náttúru-fegurð,
friðsæld og nálægð við hvers kyns

fsins sem bjóðast í Hveragerði. Fallegar gönguleiðir allt
yrrð smábæjarins – allt hjálpar til við að gera Hveragerði
.

ÍAV eru með í byggingu glæsilega hönnuð tveggja
hæða hús, hvert með 3 íbúðum. Útveggir húsanna
eru steinaðir / sléttmúraðir og timburklæddir að
hluta. Á jarðhæð eru 5 herbergja rúmlega 150 fm
íbúðir og á efri hæð eru tvær 4ra herbergja tæplega
110 fm íbúðir. Öllum íbúðum fylgir bílastæði í
bílageymsluhúsi. Íbúðir á fyrstu hæð hafa sér
afnotarétt af hluta lóðar.

Myndin sýnir Perlukór 3e

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, að undanskildum baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem eru flísalögð.
Veggir baðherbergja eru flísalagðir í hurðarhæð og salerni upphengd. Sjónvarpsloftnets- og símatenglar eru í stofu og
svefnherbergjum. Sér þvottahús eru í öllum íbúðum. Val er um þrjár viðartegundir í spónlögðum vönduðum innréttingum
og hurðum. Gler er í forstofuhurð. Heimilistæki eru frá AEG eða sambærileg, með burstaðri stáláferð.

PERLUKÓR – KÓPAVOGI
Perlukór er á fallegum stað rétt við Elliðavatn. Einkenni skipulagsins við Perlukór er hversu vel húsin standa gagnvart
sól og útsýni. Lóð verður frágengin samkvæmt teikningu arkitekta, stígar eru malbikaðir að hluta og hellulagðir að hluta,
verandir íbúða á jarðhæð eru hellulagðar og snjóbræðsla er við aðalanddyri húsanna, stíga og niðurkeyrslu að bílgeymslu.
Stórt opið rými er á milli húsanna þar sem gert er ráð fyrir að mynda skjólgott útivistarsvæði. Leiksvæði er lagt
gúmmíhellum og búið leiktækjum samkvæmt teikningum arkitekta.

Smáraflöt er falleg gata í nýjasta hverfi
Akraness. ÍAV voru að hefja byggingu
stórglæsilegs 3ja hæða stigahúss með 4
íbúðum á hæð. Húsið er hannað af
Arkitektum Skógarhlíð með þarfir
fjölskyldufólks í huga. Burðarkerfi hússins
er forsteypt að stærstum hluta. Aðrir
hlutar útveggja eru einangraðir að utan
og með álklæðningu. Gluggar eru ál-
klæddir viðargluggar. Hönnun hússins
miðar að því að viðhald verði í lágmarki.
Sérinngangur er af svalagangi eða beint
af jarðhæð í hverja íbúð. Í húsinu er ein
2ja herbergja íbúð auk 3ja og 4ra
herbergja íbúða.

SMÁRAFLÖT – AKRANESI

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með parketi á gólfum en flísar á anddyris-, geymslu-, baðherbergis- og þvottahúsgólfum.
Veggir baðherbergja eru flísalagðir í hurðarhæð og salerni upphengd. Sjónvarpsloftnets- og símatenglar eru í stofu og
svefnherbergjum. Sér þvottahús eru í öllum íbúðum. Val er um þrjár tegundir í spónlögðum vönduðum innréttingum
og hurðum. Heimilistæki eru frá AEG, eða sambærileg, með burstaðri stáláferð.

Austurland
Reyðarfjörður
ÍAV vinna að byggingu íbúða í Bakkagerði á Reyarfirði. Á Reyrðarfirði hefur fyrirtækinu verið úthlutað lóðum fyrir 151
íðbúðir. Samkvæmt gildandi skipulagi er um að ræða 55 einbýlishús, 44 íbúðir í rað- og parhúsum og 52 íbúðir í
fjölbýlishúsum. Fjölbýlishúsin verða lágreist, 2-3 hæðir með 5-16 íbúðum.

Íbúðir í Votahvammi Egilsstöðum
Hafnar eru framkvæmdir við byggingu
íbúðahúsa á fallegum stað í Votahvammi
á Egilsstöðum. Votihvammur er 10,2 ha.
svæði á bökkum Eyvindarár, norðan
núverandi þéttbýlis á Egilsstöðum.
Skipulagstillaga gerir ráð fyrir 123 íbúðum
á svæðinu, þar af 10 einbýlishús, 41 íbúð
í raðhúsum og 72 íbúðir í fjölbýlishúsum.
Deiliskipulagið var unnið af Arkís ehf.

Skipulag svæðisins samanstendur af fimm húsa þyrpingum og tólf stakstæðum lóðum. Þyrpingarnar mynda sameiginlegt
miðjurými, með leik- og útivistarsvæði og í hverri þyrpingu eru sameiginleg bílastæði. Afhending á fyrstu íbúðum, sem
eru raðhús, er í október 2005.

Myndin sýnir Norðurtún 7-11 á Egilsstöðum.



EINBÝLI, RAÐ-/PARHÚS

LYNGBERG – EINLYFT HÚS Á
FALLEGUM STAÐ Glæsilegt 145 fm
einbýli á einni hæð með 37 fm bílskúr. Vand-
aðar innr., tæki og gólfefni. Rólegur staður
og glæsilegur garður. Verð 16,8 millj.

LÆKJARKINN: Nýkomið í einkasölu
mjög fallegt og vel staðsett einbýli, kjallari,
hæð og ris, samtals 280 fm með innb. bíl-
skúr. Húsið er mjög vel með farið, jafnt að
innan sem að utan og hefur verið vel við
haldið. Húsið er steypt, klætt að utan með
áli. Möguleiki að hafa tvær íbúðir í húsinu.
Verð 37 millj. 

LINDARSEL. Í einkasölu glæsilegt, tvílyft
einbýli á besta stað í Breiðholtinu. Frábær
staðsetning innst í botnalanga. Langt í
næstu byggð aftan við hús en bakgarður
snýr til suðurs, þar stór timburverönd. Hús-
ið er alls 280 fm og hefur verið talsvert end-
urnýjað undanfarin 4-5 ár. Nýlega búið að
ljúka við garðinn og planið, sem er 350 fm,
“steypt og stimplað”. Garðurinn hannaður
af Stanislav Bosic, mjög skemmtilegur.
Magnað útsýni er úr húsinu, bæði til norður
og suðurs. Þar eru 4 herbergi og stórt fjöl-
skyldurými. ÞETTA ER HÚS SEM VERT
ER AÐ SKOÐA. 

HÆÐIR

HVERFISGATA, HF.: Nýkomin í einkas.
glæsileg hæð auk ris og bílskúrs mið-
svæðis í Hafnarfirði. Sérinngangur. Hæðin
er alls 180 fm. auk 30 fm. bílskúrs. Mikið
endurnýjuð eign sem býður upp á mikla
möguleika. Verð kr. 29,7 millj 

BLIKAÁS: Vorum að fá í einkasölu afar
fallega og vel skipulagða íbúð á annarri
hæð litlu fjölbýli. Sérinngangur af svöl-
um. Afar vandaður frágangur og glæsileg-
ar innréttingar. Íbúðin er laus nú þegar.
Verð kr. 24,9 millj. 

4-5 HERB.

LÆKJARGATA, HF. M/BÍLSKÝLI.
Vorum að fá í sölu stórglæsilega penthouse
íbúð miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúð sem búið
er að endurnýja nánast alla, m.a. bæði eld-
hús og bað og hurðar og gólfefni. Vandaðar
innréttingar. Aðeins 4 íbúðir í stigagangin-
um. Örstutt í skóla og leikskóla og miðbær-
inn er í göngufæri. Verð 24,9 millj. 

HJALLABRAUT. Nýkomin í einkasölu
falleg og talsvert endurnýjuð íbúð á efstu
hæð í góðu fjölbýli. Allt nýtt á baðherbergi
og gólfefni ný að hluta. Eldhús og fleira end-
urnýjað fyrir 6 árum. 4 svefnherbergi.
Magnað útsýni úr íbúð. Verð 20,9 millj.

KRÍUÁS: Nýkomin í einkas. mjög falleg
og björt íbúð í Áslandinu. Mjög rúmgóð, 122
fm. íbúð á annarri hæð, rúmgóð herbergi,
góð gólfefni og innréttingar. Verð kr. 25 millj. 

ESKIVELLIR: Í sölu mjög falleg endaí-
búð á fjórðu hæð í lyftubjölbýli með stæði
í upphitaðri bílgeymslu. Íbúðin verður af-
hent í desember, fullbúin, án gólfefna skv.
skilalýsingu frá verktaka. Verð kr. 22,5 millj. 

LAUFVANGUR: Nýkomin í einkas. rúm-
góð 120 fm. 4ra - 5 herb. íbúð á annarri hæð
í góðu fjölbýli í Norðurbænum. Suðursvalir.
Þvottaherbergi í íbúð, rúmgott sjónvarpshol
og eldhús. Verð kr. 18,7 millj. 

3JA HERB.

MÓABARÐ. Erum með í sölu fína íbúð á
efstu hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er alls 82
fm. Frábært útsýni er úr íbúðinni og hún er
vel hönnuð og nýtist því afskaplega vel. Ör-
stutt í skóla, leikskóla og verslun. Verð 15,9
millj. 

ANDRÉSBRUNNUR-BÍLGEYMSLA
OG LYFTA. GETUR LOSNAÐ FLJÓT-
LEGA. Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð í
lyftufjölbýli og með stæði í bílgeymslu í
þessu nýja og glæsilega hverfi í Grafarholt-
inu. Íbúðin er skemmtilega hönnuð, 95 fm,
opin og björt og nýtist afskaplega vel. Vand-
aðar innréttingar og tæki og góð gólfefni,
parket og flísar. Góðar suður svalir. Aðeins 3
stæði í bílgeymslunni. Verð 21,1 millj. 

BRATTAKINN: Nýkomin í einkasölu
mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb.
íbúð með sérinngangi í litlu parhúsi. Góð
gólfefni og innréttingar. Íbúðin er skráð 72,6
fm og auk þess er þvottaherbergi í kjallara
sem ekki er skráð hjá FMR. Verð kr. 17,5
millj. 

FLATAHRAUN: Nýkomin í einkasölu
björt og falleg íbúð á 3ju hæð í góðu fjölbýli.
Mjög góð íbúð, rúmgóð stofa, þvottaher-
bergi í íbúð, suður svalir og fallegt útsýni.
Parket og flísar á gólfum. Fjölbýlið klætt að
utan að mestu leyti með áli. Verð 17 millj. 

ÞÚFUBARÐ. Vorum að fá í einkasölu
mjög fallega og skemmtilega hannaða, 91
fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Parket og
flísar á gólfum, flest ný. Tvö góð herbergi og
rúmgóð og björt stofa. Góð staðsetning í
botnlanga á Holtinu, barnvænt umhverfi.
Sérbílastæði. Verð 16,9 millj. 

EYRARHOLT - TURNINN: Nýkomin í
einkas. glæsileg og rúmgóð 113 fm. íbúð á
7. hæð í þessu vinsæla lyftuhúsi, ásamt
stæði í upphitaðri bílgeymslu. Glæsilegt út-
sýni. Góð gólfefni og innréttingar, suður
svalir. Fjölbýlið er klætt að utan. Verð kr.
27 millj. 

EYRARHOLT. Vorum að fá í einkasölu
fallega og vel um gengna íbúð á 1. hæð í
fjölbýli sem verið er að lagfæra. Íbúðin er
101 fm, rúmgóð og nýtist afar vel. Stórt eld-
hús og baðherbergi með bæði sturtu og
baðkari. Íbúðinni fylgir sérgarður til suðurs.
Magnað útsýni yfir bæinn. Verð 19,3 millj. 

2JA HERB.

SELVOGSGATA - Nýkomin í einkasölu
mjög falleg og snyrtileg ca. 50 fm. risíbúð
miðsvæðis í Hafnarfirði. Mjög falleg gólfefni.
Rúmgott eldhús og svefnherbergi. Björt og
falleg íbúð í þríbýli. Verð kr. 10,7 millj. 

SLÉTTAHRAUN: Í einkasölu 2ja herb.
57 ferm. íbúð á efstu hæð í fjölbýli. Björt og
vel skipulögð íbúð með suður svölum og út-
sýni. Verð 12,3 millj. 

EINBÝLI, RAÐ-/PARHÚS

VÍÐIÁS, GARÐABÆ

Vorum að fá í einkasölu fallegt hús með skemmtilega hönnun á þessum eftirsótta stað í nýju hverfi
Garðbæinga.  Húsið er ekki fullbúið og býður því nýjum eigendum upp á mikla möguleika með
endanlegan frágang innréttinga o.fl.  Stórglæsileg, afgirt timburverönd með heitum potti, hátalarar
í þakskeggi.  Gegnheilt Mahogny í gluggum og útihurðum.  Verð 55 millj. 

HRAUNBRÚN - FRÁBÆR STAÐSETNING 

Mjög gott 204 fm. tvílyft einbýli, þ.m.t. innb. bílskúr, á þessum vinsæla og fallega stað í Hafnarfirði.
Mjög gott skipulag, möguleiki á séríbúð á neðri hæð. Húsið stendur við jaðar Víðistaðatúnsins
og stutt er í skóla. Verð 46,5 millj.

VESTURVANGUR

Vorum að fá í einkasölu vel hannað og frábærlega staðsett einbýli með aukaíbúð í kjallara innst í
botnlanga í Norðurbænum.  Húsið er alls um 310 fm, þar ef er bílskúr um 60 fm.  Þetta er hús
sem býður upp á mikla möguleika.  Þarna er mikil skjólsæld og umhverfi sérlega rólegt og
barnvænt.  Verð 56 millj. 

SMÍÐUM

ESKIVELLIR - BÍLSKÝLI
Í sölu nýjar og glæsilegar 3ja, 4ra og 5. herb. íbúðir í
nýju og vönduðu lyftufjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði.
Íbúðirnar eru frá 80 fm. og upp í 142 fm.  Glæsilegur
frágangur, m.a. hornbaðkar á baðherbergi.  Fyrsta
flokks innréttingar frá Modulla. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar án gólfefna en þó með flísum á baðherbergi
og þvottahúsi. Hús verður klætt að utan og því
viðhaldslítið í nánustu framtíð.  Lóð skilast
fullfrágengin.  Nánari upplýsingar veita sölumenn
Fasteignastofunnar.
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Ingvar

NÝTT OG SPENNANDI

SÉRBÝLI
LAUFSKÓGAR - 810 HVG. Sérlega
skemmtilegt 147,8 fm einbýli, hæð
og ris, ásamt óskráðum kjallara und-
ir húsinu með möguleika á tóm-
stundaaðstöðu. Fjögur svefnher-
bergi. Tvö baðherbergi. Tvær stofur.
Útsýni. VERÐ 28,7 millj.

HEIÐARÁS-110 RVK Fallegt og
reisulegt 341 fm einbýli á tveimur
hæðum, þar af innbyggður bílskúr 30
fm. Séríbúð á jarðhæð. Möguleiki á
annarri íbúð í viðbót á jarðhæð. Innb.
bílskúr. Mikið endurnýjað og vel
staðsett. Gott útsýni. Á gólfum, park-
et og flísar. Baðherb. innaf hjóna-
herb. VERÐ 56,0 millj.

BJARKARHEIÐI - 810 HVG. Að-
eins 3 hús efitr! Glæsileg stein-
steypt raðhús á einni hæð, ca 140
fm. Innb. bílskúr. Húsin skilast fullbú-
in með gólfefnum. Vandaðar innrétt-
ingar. Suður garður, frágenginn. Sér-
býli á verði 4ra herb. íbúðar í Rvk.
VERÐ frá 23,9 millj.

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

GRUNDARHÚS - 112 RVK. 129,8
fm endaraðhús á góðum stað í ná-
grenni við skóla. Þrjú svefnherbergi.
Loft. Samliggjandi stofur. Sólpallur
og garður. Parket og flísar á neðri
hæð. Linoleumdúkur á efri hæð.
VERÐ 28,9 millj. 

HOFSVÍK - 116 KJALARNES.
Mjög Falleg jörð ca 3 hektarar með
ósamþykktri íbúð 250 fm í iðnaðar-
húsi samtals ca 800 fm. 6 holu golf-
völlur fylgir jörðinni og fiskeldistjarnir.
Ýmsir notkunarmöguleikar á Iðnað-
arhúsinu. Íbúðarhús með stórum sól-
palli, heitum potti og 60 fm gróður-
húsi. Sjávarlóð/eignarlóð. VERÐ 100
millj. Ath.skipti.

ÁLFATÚN - 200 KÓP. LAUS! Falleg
2ja herb. 62,1fm. íbúð á 2.hæð (efstu)
í litlu 4ra íb. fjölb. Neðst í botnlanga við
Fossvoginn. Suðursvalir. Gegnheilt
stafaparket á íbúð. Sérgeymsla í
sam.(ekki í fm tölu íbúðar): Frábær
garður. Topp staðsetning. Lyklar á
skrifst. VERÐ 15,9 millj.

SKIPHOLT-105 RVK. Glæsileg 2ja
herb. 93,5 fm. íbúð á 2. hæð, án gólf-
efna í lyftuhúsi sem er ný standsett.
Sérinng. af svölum. Eikarinréttingar og
glæsileg stáltæki eru í íbúðinni. Sér-
merkt stæði fylgir og sér geymsla.
Húsið er klætt að utan með áli og bár-
uðu alusinki. Frábær staðsetn-
ing.VERÐ 23,5 millj.

MEISTARAVELLIR - 107 RVK. Björt
og skemmtileg 2ja herb. 59,0 fm íbúð
á þessum vinsæla stað. Sérlega fal-
legur sérgarður tilheyrir íbúðinni. Stutt
á KR-völlinn og í Háskóla Íslands.
VERÐ 14,5 millj.

4RA HERB.
SVÖLUÁS - 220 HFJ. Sérlega glæsi-
leg 4ra herb. íbúð á frábærum útsýn-
isstað. Vandaðar innréttinga og Lúm-
ex lýsing. Flísar og parket á gólfi.
Vestursvalir og toppeign í alla staði.
VERÐ 25,0 millj.

BLÁSALIR - 201 KÓP. LAUS VIÐ
KAUPSS. Útsýnisíbúð! Glæsileg 4ra
herb. íbúð á 2.hæð ásamt stæði í bíl-
geymslu. Mahogany innr. Þvottahús í
íbúð. Frábær staðsetning. og útsýni.
Stutt í skóla, leikskóla, verslun og
heilsugæslu. Lyklar á skrifst. Áhv.
18,3 millj. 4,15% VERÐ 25,9 millj. 

GVENDARGEISLI - 113 RVK. SÉR-
HÆÐIR! 4ra herbergja 138,3 fm íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýli ásamt stæði í bíl-
skýli. Möguleiki á 4 svefnh. Eignin skil-
ast í ágúst/sept. fullbúin án gólfefna.
Eikarinnréttingar, upp í loft, tæki úr
burstuðu stáli. Rúmgóðar suður-sval-
ir. Stutt í náttúruna. VERÐ 28,9 millj. 

BÆJARHRAUN - 220 HFJ. 136,1
fm skrifstofuhúsnæði á annarri
hæð. 4 skrifstofur(herb), 2 salir, eld-
hús/kaffistofa, baðherb. Eignin er í
dag nýtt sem íbúðarhúsnæði. VERÐ
13,8 millj. GÓÐ FJÁRFESTING! 

LAUFENGI - 112 RVK Afskaplega
björt og skemmtileg, ca 107 fm 4ra
herb. endaíbúð með sérinng. sér
stæði. Eldhús m/ ljósri viðarfulningar-
innréttingu. Stofa og borðstofa sam-
liggjandi, útgengt á SA-svalir. MJÖG
GÓÐ ÍBÚÐ! VERÐ 19,4 millj. 

HRAUNBÆR - 110 REYKJVÍK. Rúm-
góð 4ra herb. 113 fm íbúð á þriðju hæð
ásamt sér herbergi í kjallara með hrein-
lætisaðstöðu og mögulegum leigutekj-
um. Ágæt eldri eldhússinnrétting. Tengi
f. þvottavél á baði. Hús og sameign í
góðu standi, nýlega búið að taka allt í
gegn. VERÐ 20,1 millj.

AUSTURBERG - 111 RVK. LAUS!
Góð 4ra herb. íbúð á 3.hæð í litlu fjöl-
býlish. Aukaherb. í kjallara. Parket á
gólfum og stórar suðursvalir. Þvotta-
hús og búr innaf eldhúsi. Laus við
kaupssamning. Lyklar á skrifstofu.
VERÐ 19,2 millj.

3JA HERB.
RAUÐAGERÐI 52 - 108 RVK Falleg

3ja herb. 61 fm íbúð í kj. í fallegu þríbýl-

ishúsi. Sérinngangur. Góður garður.

Parket á gólfi og flísar. Róleg gata og

góð staðsetning. VERÐ 12,9 millj.

BREIÐAMÖRK - 810 HVERA-

GERÐI. Sérlega björt og skemmti-

lega hönnuð 93,4 fm 2ja-3ja herb.

fullbúin íbúð á jarðhæð í blönduðu

húsi. Lofthæð íbúðar 2,7 m.

Halogenlýsing, “sunscreen” glugga-

tjöld. Eikarinnrétting í eldhúsi, skáp-

ar og hurðir úr eik. Vegghengt sal-

erni. Eikarparket og flísar frá Bað-

stofunni. Góð aðkoma og staðsetn-

ing. VERÐ 17,8millj. 

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. AÐ-

EINS EIN ÍBÚÐ EFTIR.

Ný og glæsileg 3ja 106 fm íbúð á

2.hæð með sérinngangi af svöl-

um. Skilast fullbúin án gólfefna.

Þvottahús í íb. VERÐ 19,8 millj. 

LAUFÁSVEGUR - 101 RVK.
LAUS! Mikið endurnýjuð 79 fm 3ja
herb. íbúð á 3ju hæð í uppgerðu húsi.
Allar lagnir, rafmagn, gluggar, gler og
innréttingar m.a. endurnýjað. Lyklar á
skrifstofu. Laus við kaupsamning.
VERÐ 17,8 millj. 

AKURHVARF - 203 KÓP. Vönduð 3ja
herbergja 106,5 fm íbúð ásamt stæði í
lokaðri bílgeymslu í nýju lyftuhúsi í
Hvarfahverfi við Elliðavatn. Íbúðin skil-
ast fullbúin án gólfefna. Baðherbergi
flísalagt og eldhús með vönduðum
innréttingum.VERÐ. 23,8 m

KARFAVOGUR - 104 RVK. Falleg
96,6 fm íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi
m/ sérinngangi. Innb. uppþv. Ísskáp-
ur/frystir. Rúmgóð herbergi og stofa.
Sérþvottahús í íb. VERÐ 17,3 millj.

GYÐUFELL - REYKJAVÍK. Mjög
góð 3ja herb. 82,9 fm íbúð á 3 hæð.
Barnvænt umhverfi og stutt er í alla
þjónustu. Góð eldhússinnrétting m/
borðkrók, uppþvottavél fylgir. Björt

og rúmgóð stofa. Yfirbyggðar S-svalir
og hús klætt m/ álklæðningu. Snyrtileg
sameign. VERÐ 14,5 millj.

KRUMMAHÓLAR - 111 RVK. Mjög
góð 83,5 fm 3ja herbergja íbúð á annarri
hæð í lyftuhúsi. Sérinngangur af svölum.
Parket og flísar á gólfum. Ný tæki í eld-
húsi og eldhússinnrétting úr kirsuberja-
við. Sérgeymsla í kjallara ekki í fm-tölu.

Berjarimi 112 RVK. Einstaklega fal-
leg og vel staðsett 113 fm 3 herb. íbúð
á 3 hæð í frábæru fjölbýlishúsi ásamt
rúmgóðu stæði í bílageymslu. Eignin er
með nýlegum innréttingum og er í frá-
bæru ástandi. VERÐ 19,8 millj.

2JA HERB.
AUSTURSTRÖND - 170 SELTJ.
Skemmtileg 50,8 fm 2ja herb. íbúð ásamt
stæði í lokuðu bílskýli. Baðherb. flísalagt
í hólf og gólf, sturtuklefi. Parket á gólfum.
Frábært útsýni til norðurs. VERÐ 14,5
millj. Fyrirhugaðar framkvæmdir greiðast
af seljanda. 
HRAUNBÆR - 110 Rvk. Góð 2ja her-
bergja 54,4 fm. íbúð á jarðhæð í 3ja hæða
fjölbýli. Eikarparket á gólfum. Stutt í alla
helstu þjónustu VERÐ 11,2 millj. 

EIGNIR VIKUNNAR

BIRTINGAKVÍSL 110 RVK. Fallegt 183,8 fm raðhús ásamt 28,1 fm bíl-
skúr samt. 211,9 fm. Herbergi eru alls 7 talsins. Garður er til suðurs og er
mikið ræktaður. Þetta er eign sem bíður upp á mikla möguleika sem vert
er að skoða. VERÐ 41.5 millj.

FÍFUSEL - 109 RVK. Fallegt 236 fm endaraðhús með aukaíb. í kjallara. Hús-
ið er á tveimur hæðum auk kj. Mikið endurnýjað hús að innan og utan. Stigi af
svölum í góðan garð. Þetta er mjög góð eign á góðum stað. VERÐ 36,5 millj.

UNDRALAND - 270 MOSF. Fallegt og skemmtilegt miðraðhús í sveitasælu
í Mosfellsb. alls 153 fm. Tilbúið til málunar. Eldhúsinnr. að vali kaupanda. Ná-
lægt frábæru útivistarsvæði. Sveit í borg. VERÐ 25,0 millj.

STEKKJABERG - 200 HFJ. Rúmgóð og hugguleg 87 fm 3ja herb. íbúð á
2.hæð í litlu fallegu fjölbýli. Rúmgóð herbergi, þvottahús í íbúð. Linoleum dúk-
ur á gólfum. VERÐ 16,6 millj.

HAGASEL - 109 RVK. Fallegt og gott 147,0 fm raðhús ásamt 50 fm ósamþ. rými á þessum rólega stað. Nýlegt
baðherb. flíslagt í hólf og gólf. Uppr. innréttingar. Hús í góðu standi. Góðar stofur og herb. Ósamþ. rými: sjónvarps-
hol/geymsla og þvottah. VERÐ 31,7 millj. 

TRÖLLABORGIR - 112 RVK. Mjög fallegt 167,2 fm endaraðhús á 2.hæðum með samb.bílskúr. Stór endalóð.
Þrjú rúmgóð svefnh. Suðursvalir. Olíuborið stafaparket á efri hæð. Innréttingar frá Innval og Alno. Róleg gata og
stutt í útivist og þjónustu. VERÐ 37,9 millj.



SÓLEYJARIMI 15  50 ÁRA OG ELDRI! 8 ÍBÚÐIR SELDAR! 
• Mjög vandaðar íbúðir í 5 hæða lyftuhúsi með fallegu útsýni yfir borgina.
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir 
• Stæði í bílskýli fylgir öllum íbúðum 
• Þvottahús í íbúð, flísar á gólfi. 
• Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, hiti í gólfi.
• Forstofa, flísar á gólfi. 
• Vandaðar eikarinnréttingar wog AEG tæki. 
• Sérgeymsla í kjallara 
• Innangengt úr húsi í bílskýli 
• Suðursvalir eða suðurverönd 
• Stórar sameiginlegar svalir á efstu hæðinni. 
• Stutt í alla þjónustu, heilsugæslu, verslanir o.fl. 
• Afhending í júní – júli 2006 

SÓLEYJARIMI 17   
AÐEINS EIN 3JA HERBERGJA EFTIR!  AFHENDING Í NÓV. 2005 

HEIÐARGERÐI – VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND
HÚS NR. 3, EIN ÍBÚÐ EFTIR! HÚS NR. 5 AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR
• Falleg lítil 10 íbúða fjölbýlishús á þessum þægilega og rólega stað.

• Sérinngangur í allar íbúðir 

• Sérþvottahús í íbúðum 

• Sérgeymsla í íbúðum 

• Suðursvalir eða sérafnotaréttur 

• Vandaðar innréttingar úr eik frá HTH 

• Falleg og vönduð tæki, keramikhelluborð 

• Fullbúnar íbúðir án gólfefna 

• Vogar á Vatnsleysu er vinalegt bæjarfélag, mikil menningar og 

• Íþróttarstarfsemi. Nýlegt íþróttahús og sundlaug. Góður skóli og leikskóli. 

• Bæjarfélag sem er ört vaxandi. 

EINBÝLI – RAÐ- OG PARHÚS Í VOGUM, VATNSLEYSUSTRÖND
NÝTT Í SÖLU
• Leirdalur – 3 einbýlishús alls 190 fm, fokheld Verð 19,5 millj. 

• Lyngdalur – 4 parhús alls 170,5 fm, fokheld Verð 17,2 millj. 

• Miðdalur - 9 raðhús, alls 117 – 119 fm, á einni hæð. Fokheld Verð 12,8 – 13,3 millj. 

• Lyngdalur – Heiðardalur – 14 raðhús á einni hæð með bílskúr, alls um 155 fm. Fokheld Verð 15,5

– 15,9 millj. 

• Húsin skilast fullbúin að utan, fokheld að innan. Lóð verður tyrfð. 

• Möguleiki á að fá húsin tilbúin undir tréverk eða fullbúin án gólfefna.

Fáið upplýsingar og teikningar á skrifstofu Akkurat ehf. 

S É R H Æ Ð I R  Í  N O R Ð L I N G A H O LT I  
2JA, 3JA, 4RA HERBERGJA GLÆSIÍBÚÐIR 
• Stæði í bílskýli fylgir öllum íbúðum 

• Fullbúnar án gólfefna 

• Innréttingar upp í loft 

• Innbyggð uppþvottavél fylgir 

• Granítborðplötur og gluggakistur 

• Fullbúið baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf. 

• Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 

• Sérinngangur eða sér af svölum 

• Mynddyrasími 

• Suðurverönd eða stórar suðursvalir

VERÐ frá 20,5 millj. – 28,0 millj.

MJÖG VANDAÐAR ÍBÚÐIR MEÐ GLÆSILEGUM 

TÆKJUM OG FRÁGANGI. 

Sími 594 5000  •  www.akkurat.is  
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Vatnsstígur 
60,9 fm • 2 herb. • Fjölbýli

18.000.000
Húseign kynnir stórglæsilega 2ja herbergja íbúð við
miðbæ Reykjavíkur í nýuppgerðu bakhúsi við Vatns-
stíg. Gengið er inná flísilagða forstofu// sér geymsla
innaf forstofu// stofa og eldhús er ein eining og er
með rauðeikarparketi á gólfum, falleg rauðeikareld-
húsinnrétting// skemmtilegur frístandandi veggur skil-
ur að svefnherbergi og stofu, virkilega skemmtileg
hönnun// baðherbergi er flísalagt í holf og gólf með
baðkari, tengi fyrir þvottavél. Sameiginleg hjólageymsla
fylgir íbúðinni:Allar nánari upplýsingar um eignina
veitir Baldvin Ómar Magnússon í síma 898-1177 eða
á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Baldvin
sölumaður

Hlíðarhjalli – 200 Kópav.
81 fm • 3 herb. • Fjölbýli 

18.700.000,-
MJÖG FALLEG 3JA HERB. ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ Í NÝVIÐ-
GERÐU FJÖLBÝLI. Komið inn í forstofu m. góðum fata-
skápum.Tvö rúmgóð svefnherb., bæði m. skápum. Eldhús
m. beyki innréttingu. Úr eldhúsi er útgengt út á suður-
svalir. Gott baðherb. m. tengi f. þvottavél og þurkara.
Rúmgóð stofa og hol. Skemmtilega hönnuð íbúð. Nýlegt
parket er á stofu, holi og eldhúsi. GÓÐ STAÐSETNING
ÞAR SEM STUTT ER Í ALLA ÞJÓNUSTU - FALLEGT
ÚTSÝNI – EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA - ALLAR
UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR,
SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 EÐA 585-0104

Gyða
sölumaður

Suðurhólar - Reykjavík
106 fm • 4 herb. • Fjölbýli

18,6 millj.
Falleg, rúmgóð og mikið endurnýjuð 4ra hernebergja
íbúð á annar hæð í barnvænu hverfi. Íbúðin er með ný-
legum innréttingum, gólfefnum og í baðherbergi er
bæði sturtuklefi og baðker. Utanhúss voru gerðar
miklar endurbætur fyrir 1 ári.

Sölumaður: Jónas Jónasson S: 847-7171

Baugakór 2 Kópavogi 
118.8 og 145.5 auk 26.9 fm bílskúrs • 4 og 5 berb. • Sérhæðir 

27.500,000 og 35.500.000
Lýsing eignar:Húseign kynnir stórglæsilegar sérhæðir í Kórahverfi í
Kópavogi, um er að ræða neðri og efri sérhæðir og fylgir rúmgóður
bílskúr með efri hæðum. Nánari lýsing eignar: Neðri sérhæð er118,2
m2, 4ra herbergja sérhæð með sérinngangi, efri hæð er 145.5 m2, 5
herbergja sérhæð með sérinngangi auk 26.9 m2 bílskúrs. Húsið verð-
ur staðsteypt en klætt að utan með sléttri Steni klæðningu. Á jarðhæð
er gert ráð fyrir hjóla og vagnageymslu. Gluggar og hurðir eru ljósmál-

aðir með tvöföldu verksmiðjugleri. Lóð verur þökulögð og gangstétt að húsi verður steypt með
mynstursteypu. Eldhús innrétting verður eikarinnrétting frá Cego, tæki í eldhús að gerðini Ariston,
baðherbergi verður flísalagt og með eikarinnréttingu og Grohe hreinlætistækjum. Fataskápar og
innihurðir verða með spónlagðri eik. Suður garður fylgir neðri hæðum en góðar suður svalir efri
hæðum. Þetta eru sérhæðir á frábærum stað, örstutt í leikskóla, grunnskóla og verslun.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar Magnússon í s. 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar
í síma 585-0100,-

Baldvin
sölumaður

Jónas
sölumaður

Vatnsstígur 
97,9 fm • 2 herb. • Fjölbýli

28.900.000
Húseign kynnir stórglæsilega 2ja -3 herbergja íbúð við
miðbæ Reykjavíkur í nýuppgerðu bakhúsi við Vatnsstíg.
Nánari lýsing eignarinnar: Gengið er inná flísilagða for-
stofu// sér geymsla innaf forstofu og þvottahús// stofa
og eldhús er ein eining og er með rauðeikarparketi á
gólfum, falleg rauðeikareldhúsinnrétting// skemmtilegt
svefnherbergi með góðum skápum og þakglugga, virki-
lega skemmtileg hönnun// baðherbergi með sturtu-
klefa. Sameiginleg hjólageymsla fylgir íbúðinni:
Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Baldvin
Ómar Magnússon í síma 898-1177 eða á skrifstofu
Húseignar í síma 585-0100

Baldvin
sölumaður

Fífulind 
83 fm • 3 herb. • fjölbýli

20,300,000,-
Stórglæsileg 3ja herbergja íbúð á 2 hæð í grónu
hverfi í Kópavogi, stutt í alla .þjónustu. Íbúðin er
með kirsuberja innréttingum, plastparket á gólfi,
stór herbergi, góðir fataskápar, virkilega rúmgóð
íbúð í góðu og snyrtilegu fjölbýli.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin ómar í síma
898-1177 eða 585-0100

Baldvin
sölumaður

Þórólfsgata 10a – Borgarn.
154,4 fm • 5 herb. • Sérhæð 

Tilboð 
LAUS STRAX ñ FIMM HERB. SÉRHÆÐ Á FALLEG-
UM ÚTSÝNISSTAÐ Í BORGARNESI. Stórar og bjart-
ar stofur. Þrjú góð svefnherbergi, möguleiki á fjórum.
Endurnýjað baðherbergi. Falleg ræktuð lóð og stutt í
alla þjónustu. Mjög gott geymslupláss og þvottahús í
kjallara. ATH. Innan við klukkutíma akstur til Reykja-
víkur.

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARS-
DÓTTIR, SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 EÐA 585-
0104Gyða

sölumaður

Dvergabakki 
45,7 fm • 2 herb. • Fjölbýli 

Tilboð
Komið er inn í flísalagða forstofu með fatahengi.Stofa er
parketlögð og opið rými með snyrtilegum eldhúskrók.
Flísar milli skápa í eldhúsi en eldhúsinnrétting er ný frá
INN-X. Úr stofu er svalir. Flísalagt bað í hólf og gólf.
Nýlegar innréttingar og góð sturta. Í svefnherbergi er
parket á gólfum og eldri skápar. Um 4 fm geymsla fylgir
íbúðinni og þar er sértengi fyrir þvottavél.Nýtt rafmagn
er í íbúðinni. Fjölbýlishúsið er í góðu ástandi að utan.
Skemmtileg og snyrtileg lítil eigin í barnvænu umhverfi
Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar Magnússon 
í síma 898-1177Baldvin

sölumaður

Ólafsgeisli – 113 Rvk.
181,7 fm • 4 herb. • Tvíbýli 

39.000.000,-
FALLEG 4RA HERB. NEÐRI SÉRHÆÐ Á RÓLEGUM
STAÐ RÉTT VIÐ GOLFVÖLLINN Í GRAFARHOLTI.
Eldhús með fallegri eikainnréttingu og gaseldavél öll
tæki úr burstuðu stáli. Góð stofa og borðstofa með út-
gangi út í garð. Baðherbergi með hornbaðkari og
sturtu, flísalagt í hólf og golf. Hjónaherbergi með fata-
herbergi inn af og útgangi út í garðinn. Innangengt er í
24 fm bílskúr með geymslulofti. GÓÐ STAÐSETNING
Í FRIÐSÆLU HVERFI ÞAR SEM STUTT ER Í ÞJÓN-
USTU, SKÓLA OG LEIKSKÓLA. - FALLEGT ÚTSÝNI
– ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARS-
DÓTTIR, SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 EÐA 585-0104

Gyða
sölumaður



SKIPHOLT - REYKJAVÍK 
Falleg 114,1 fm íbúð á 4.og efstu hæð í

góðu fjölbýli. Eignin skiptist í Forstofu / hol,

tvö góð barnaherbergi, hjónaherbergi, fata-

herbergi, rúmgóða stofu og eldhús. Sér-

geymsla í kjallara. Góð eign. V. 18,9 m.

4RA TIL 5 HERBERGJA

FAGRABREKKA - KÓPAVOGUR
Falleg 125 fm íbúð á 1. hæð í 5 íbúða fjölbýli

með góðum suður svölum. Falleg U-laga

eldhús innrétting. Baðherbergi flísalagt í

hólf og gólf. Rúmgóð og björt stofa. Þrjú

góð svefnh. á hæð auk herbergis í kjallara.

Falleg eign. V 21.9 m

STUDÍÓ-ÍBÚÐIR

MÁNAGATA - 105 REYKJAVÍK
Um er að ræða mikið endurnýjaða ósam-
þykkta íbúð á jarðhæð með sérinngang
sem búið er að breyta í tvær einingar.
Litla súdíóíbúð með sér baðherbergi, eld-
hús aðstöðu og herbergi með eldúsað-
stöðu og aðgang að salerni. Góðar
leigutekjur. V. 7.5 m

3JA HERBERGJA

LÆKJASMÁRI - MEÐ BÍLA-
GEYMSLU Glæsileg 80,6 fm íbúð á jarð-
hæð með sér lóð ásamt stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í tvö stór og parket-
lögð svefnherbergi. Flísalagt hol, stofa eld-
hús. Fallegar mahony innréttingar í íbúð.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Glæsileg
eign og laus strax. V.18.5 m

2JA HERBERGJA

ASPARFELL. 2ja. herb íbúð á 5. hæð í

ágætu fjölbýli. Eignin skiptist í stofu, eldhús,

svefnherbergi og baðherbergi. Einnig er

sameiginlegt þvottahús á hæð sem og góð

geymsla í kjallara. Eignin þarfnast stand-

setningar. Laus strax. V 9.5 m.

SKERJABRAUT - SELTJARN-
ARNES Góð 2ja herb. íbúð í kjallara í litlu

tvíbýlishúsi. Skipting eignar. Flísalögð for-

stofa, baðherb. með sturtu, svefnherb. með

skápum og kork á gólfi, eldhús með eldri

innréttingu, flísar á gólfi, stofa með parketi á

gólfi. Stór sameiginlegur garður. V. 11.5 m.

ATVINNUHÚSNÆÐI

GRENSÁSVEGUR (BAKHÚS).
Mjög góð skrifstofuhúsnæði á 1.og 2. hæð í

góðu bakhúsi við Grensásveg. Um er að

ræða 3 einingar 85 fm,130 fm og 176 fm.

Dúkur á gólfi, kerfisloft og tölvulagnir. Allar

nánari uppl. veitir Ólafur hjá Eignakaup.

VOGAR

HÓLAGATA. VOGAR. Mjög gott
196 fm einbýli á 3 pöllum á stórri hornlóð.
5-6 herbergi. 2 baðherbergi. stofa, borð-
stofa og eldhús. Parket og flísar á gólfi.
Nýleg innrétting í eldhúsi. Mjög áhuga-
verð eign. V. 27 m.

KÁRSNESBRAUT - KÓPAV.
Um er að ræða 117,4 fm íbúð á 2. og efstu
hæð í litlu fjölbýli í Vesturbæ Kópavogs.
Íbúðin er með bílskúr og auka herbergi í
kjallara. Íbúðin skiptist í þrjú svefnher-
bergi. Eldhús með geymslu innaf. Stofu
með útgengi út á L-laga svalir með útsýni
yfir Nauthólsvíkina. V. 19,7 m

LYNGBREKKA. KÓP. Mjög góð
104 fm, 4ra herb. íbúð á fjölskyldu-
vænum stað. Eignin skiptist í 3 rúm-
góð svefnherb., stofu sem og borð-
stofu, eldhús og baðherbergi. Parket
og flísar gólfi. Stórar svalir. Geymsla á
jarðhæð. Góð eign í fallegu og grónu
hverfi. V. 20.9 m. 

LAUFRIMI. Mjög góð 4ra. herb. íbúð
á 3.hæð með opnu bílskýli. Rúmgóð her-
bergi með góðum skápum. Dúkur á gólf-
um. Baðherbergið flísalagt með baðkari
og góðri innréttingu. Góðar svalir. V.
19.6 m.

Helgi Hákon Jónsson 
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Ármúli 38 • 108 Reykjavík
Sími 520 6600 • Fax: 520-6601

www.eignakaup.is
Opnunartími frá kl. 9-17 mán-fös. 

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 

Svana Ingvaldsdóttir - Sölufulltrúi 
GSM: 8669512 - svana@remax.is

REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir - Sölufulltrúi
GSM: 8669512. svana@remax.is

Heimilisfang: Dalsel 
Stærð eignar: 53 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1976
Brunab.mat: 6,6 millj.

2ja herb íbúð í góðu fjölbýli sem búið
er að klæða að mestu. Komið er inn
í gott rými sem er opið eldhús með
hvítri innréttingu, hol með pergo
parket. Stofan er stór með parketi.
Svefnherbergi/parket á gólfi og góð-
ur skápur. Baðherbergi með sturtu-
klefa og tengi fyrir þvottavél. 

Kjallaraíbúð í Dalseli

Sigurður Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

10,9 millj.

REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir - Sölufulltrúi
GSM: 8669512. svana@remax.is

Hvernig þjónustu vilt þú?

Sigurður Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

• Ég útbý sölumöppu um eignina og
helstu upplýsingar um hverfið

• Ég hef samband við skoðendur
daginn eftir og fylgi málum eftir

• Vönduð og traust þjónusta
• Frítt verðmat fyrir sölu 

• Viltu meiri þjónustu?
• Að eignin þín sé sýnilegri?
• Að sendur sé fagljósmyndari til þín svo

eignin hljóti verðskuldaða athygli?
• Að sölufulltrúinn þinn hafi tíma fyrir þig? 
• Að hann sýni eignina þína og sjái um að

selja hana fyrir þig?

REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir  - Sölufulltrúi
GSM: 8669512. svana@remax.is

Heimilisfang: Orihuela costa 
Stærð eignar: 240 fm 
Fjöldi herb.: 4 

Húsið tilheyrir Orihuela costa. 8 km er
niður í miðbæ Torrevieja. Húsið er 104.fm
á tveim hæðum. Sérvalin húsgögn í
hverju herbergi fyrir sig. Loftkæling er í
öllum herbergjum. Eigninni fylgir AEG
þvottavél, uppþvottavél og sjónvarp.
Garður er flísalagður. Sundlaug fylgir
sameigninni. Stutt í þjónustu. 

Glæsilegt einbýli á Spáni

Sigurður Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

20 millj.

REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir - Sölufulltrúi
GSM: 8669512. svana@remax.is

Er með ákveðna kaupendur að:

Sigurður Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

•Góðri hæð með bílskúr á svæði 105 nálægt Háteigsskóla

•Einbýli með 2-3 íbúðum, staðsetning opin 

•Einbýli/Rað/Parhús í Grafarvogi.

•Einbýli á einni hæð í Áslandshverfi Hafnarfirði.

•2-4ja herb í Þingholtunum eða Vesturbænum.

•3-4ja herb í Grafarvogi og Hafnarfirði

•2 íbúðir í nálægð við hvor aðra, má vera í sama húsi.
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Fallegt og notalegt endaraðhús á einkar vinsælum stað í borginni
Um er að ræða fallegt 220,5 fm endaraðhús þar af 20fm bílskúr. LAUS STRAX !

Neðri hæð: Komið inn á flísalagt anddyri með fatahengi, gestasnyrting með flísalögðu gólfi. Flísalagt hol opið inn í eldhús,
sem er flísalagt og með eikar innréttingu. Opið úr eldhúsi inn í borðstofu og stofu, parkett á gólfi. Gengið niður á pall sem
er flísalagður og þaðan útgengi út í garð. Sólpallur með heitum potti og garður sem er nánast viðhaldsfrír.

Efri hæð: Parketlagður stigi og svefngangur. Þrjú svefnherbergi með parket á gólfum. Stórar svalir út af hjónaherbergi. Fal-
legt baðherbergi, flísar á gólfi og FIBO plötur á veggjum og baðkar.

Í kjallara er sér studíóíbúð sem er verið að taka í gegn. Einnig geymsla og þvottahús sem er flísalagt

Bílskúr er innréttaður sem herbergi með öllum lögnum. Gott hellulagt bílastæði fyrir framan húsið.

Stutt í alla þjónustu og örstutt í bæði leikskóla og skóla.

Áhugasamir hafi samband við Pálma Þór í síma 895-5643 eða með tölvupósti í palmi@remax.is

Eign: Langholtsvegur 116 b

Staður: 104 Reykjavík

Stærð: Raðhús

VERÐ: 39.5 milj

Opið hús: mánudag kl.19 - 20

Stærð: 220,5 fm.

Byggár: 1960

Pálmi Þór
GSM: 895 5643
palmi@remax.is

S I G U R Ð U R  G U Ð M U N D S S O N  H D L .  O G  L Ö G G I L T U R  F A S T E I G N A S A L I  



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30 smaar@frettabladid.is / visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Renault Megane Scenic, skrd.12/1999
e:109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr Tilboð 690.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Escape XLT, skrd.07/2004,
e:13.000 km, 3000cc, sjálfskiptur, 4x4
Ásett verð 3.090.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Lexus LS430, skrd.08/2003, e:19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Mondeo, skrd. 05/2001,
e:133.000 km. 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.290.000 kr Tilboð
1.090.000 kr.100% lán mögulegt
S:515-7000

Nissan Almera, skrd.12/1999,
e:120.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 560.000,- kr. Tilboð
470.000,- kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

MMC Lancer 4x4, skrd.05/1999,
e:123.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 780.000,- kr. Tilboð
650.000,- kr.100% lán mögulegt S:515-
7000.

Volvo 850, skrd.09/1994, e: 176.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr. S:515-7000

Volvo V40 SE, skrd. 01/2004, e:29.000
km. 2000cc, sjálfskiptur, Ásett verð
2.550.000,- kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000.

Daihatsu Applause, skrd.11/1998,
e:114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 540.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Opel Vectra, skrd.08/1998, e:93.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
830.000 kr 100% lán mögulegt S:515-
7000

Opel Astra, skrd. 12/2002, e: 38.000
km. 1600cc, beinskiptur, Ásett verð
1.250.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Citroen C5, skrd. 02/2003, e: 40.000
km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.690.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Explorer Executive, skrd.08/2001
e: 104.000 km, 4000 cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.400.000 kr 100 % lán
mögulegt S:515-7000 

Ford Escort, skrd.11/1994, e:161.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
290.000 kr Tilboð 90.000 kr S:515-
7000

Opel Vectra, skrd.04/1999, e:122.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. Tilboð 690.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000

Renault Kangoo, skrd.02/2001,
e:112.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 790.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Audi A4, skrd.08/2000, e:85.000 km,
1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.540.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo S40 SE-Line, skrd.09/2003,
e:30.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.340.000 kr. Tilboð 2.190.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Mondeo GHIA, skrd.03/2004,
e:33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.270.000 Kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo 850 , árgerð 1995, skrd.09/1994
e:176.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 590.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Jeep Grand Cherokee, skrd.01/1993,
e:101.000 km, 4000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 580.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Ford Expedition XLT Sport,
skrd.07/2004, e:13.000 km, 5400cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 4.890.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Hyundai Elantra, skrd.04/1998,
e:108.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 540.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Toyota Corolla Touring. skrd. 02/1996,
e:181.000 km, beinskiptur 4x4. Ásett
verð 440.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Citroen C3, skrd. 05/2004 e:18.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.210.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.01/2003
e:33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.090.000 kr Tilboð 2.890.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

Peugeot 306, skrd.03/1998, e:95.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
460.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

Kia Grand Sportage, skrd.06/1999,
e:97.000 km, 2000cc, beinskiptur, 4x4.
Ásett verð 890.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Renault Megane, skrd.08/1999,
1600cc, e:105.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 760.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

MMC Space Star, skrd.07/1999,
e:43.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Mondeo GHIA, skrd.11/2003,
e:27.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.090.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Peugeot 306 Break STW. skrd.06/1999,
e:123.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 540.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Volvo S60, skrd.05/2004, e:16.000 km,
2000cc, beinskiptur. Ásett verð
3.540.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Peugeot Partner, skrd.07/1999,
e:134.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 580.000 100% lán mögulegt
S:515-7000

Peugeot 307 SW, skrd.09/2004,
e:17.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.820.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

VW Bora, skrd.10/2000, e: 118.000 km,
1600cc, beinskiptur. Ásett verð 920.000
kr 100% lán mögulegt S:515-7000

Volvo S40, skrd.03/2004, e:33.000 km,
2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.590.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Subaru Legacy, skrd. 11/1995,
e:168.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 560.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

VW Polo, skrd. 04/1998, e:87.000 km,
1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð 490.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, e:23.000 km, 2900cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 6.150.000 kr. Tilboð
5.690.000 100% lán mögulegt S:515-
7000

Renault Laguna, skrd. 03/1999, e:
63.000 km. 2000cc, sjálfskiptur, Ásett
verð 890.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Opel Astra, skrd. 12/2002, e:59.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.320.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000.

Toyota Rav 4, skrd.09/1995, e:159.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
620.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

VW Passat, skrd. 10/1997, e:117.000
km. 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

Daewoo Nubira , skrd.05/1999,
e:57.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Explorer, skrd. 09/2000, e: 76.000
km, 4000 cc, sjálfskiptur. 4x4, 204Hö
Ásett verð 2.120.000 kr. Tilboð
1.990.000 100 % lán mögulegt Kr.
S:515-7000

Renault Kangoo, skrd.11/2001,
e:97.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 870.000 kr. Tilboð 740.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

VW Golf, skrd. 07/1994, e:143.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð 190.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is



Peugeot 206 1.4, sjálfskiptur, nýskr.
06/01, ek. 47 þ. km, brúnsans, geisla-
spilari, smurbók, sumar og vetrardekk
o.fl. Verð 860.000. Svalaðu forvitninni
og kíktu á www.heimsbilar.is, já strax,
kíktu núna á www.heimsbilar.is... og
þér líður betur!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi
ársins 2005! Þú gerir bestu bílakaupin á
islandus.com. Flestir bílar fleiri hundruð
þúsund krónum ódýrari en annarsstað-
ar. Við seljum eða útvegum flestar gerð-
ir bíla og þú getur fengið allt að 5 ára
ábyrgð á öllum bílum keyptum hjá okk-
ur. www.islandus.com

FORD TAURUS 2004 Á FRÁ-
BÆRU VERÐI!

Get útvegað nokkrar FORD TAURUS bif-
reiðar frá Hertz í USA. Bílarnir eru 2004
árgerð, í óaðfinnanlegu ástandi. Vel
búnir þægindum s.s V6 3.0L vél, loft-
kælingu, CD spilara, Cruise Control,
ABS, sjálfskiptingu og m.fl. Verð kominn
heim er aðeins 1.660 þús. Fyrir 99 þús-
und aukalega get ég boðið ábyrgð til
130.000 km eða til þriggja ára. Er með
sýningarbifreið á Íslandi. Magnús 891
8277.

Leitaðu að draumabílnum með Bílaleit
þjónustu Islandus.com. Gerðu reyfara-
kaup á BílaUppboði eða kjarakaup í
stærstu BílaBúð landsins. Allt að 5 ára
ábyrgð og 100% bílalán. Þú finnur
bestu bílakaupin á www.islandus.com

Glæsilegur Volvo V70 árgerð 2001 til
sölu. Ekinn aðeins 35,000 km, sumar
og vetrardekk, 180 hö. Verð 2.700.000
kr. Uppl. gefur Ólafur í s. 825 3110.

Til sölu Ford Focus árg. ‘00 ssk., CD,
sumardekk, ek. 95 þús. Tilboð. Uppl. í
síma 695 9974.

Ford F 350 Lariat 6,0 Diesel einn með
öllu. Nýr bíll. Gott verð með VSK. S. 898
2811.

Yamaha YZ 250F árg. 2005 nýtt.
Yamaha YZ 250T árg. 2005 nýtt.
Yamaha WR 450F 2005 og 2004.
Yamaha TTR 125 árg. 2004. Honda CRF
450 nýtt. Góð hjól á góðu verði. S. 898
2811.

Musso Pick Up DIESEL SJÁLFSKIPTUR
árg 03-2004 ekinn 22 Þ km. Tveir gang-
ar af dekkjum + felgur,plast í skúffu
Dráttarkrókur. 350 út og lán 1880. 31 á
mán. S:898-2811

VW Polo Sept.’98 1400 ssk. ek. 11 þús.
ásett V. 570 þús. Uppl. í s. 899 1121.

100% lán 100% lán engin útborgun
aðeins 290þús. 10þús.á mán. Daewoo
Matis SE “00 ný dekk,ný tímareim,vetr-
ardekk, cd. spoiler, uppl.sími 691-6038

VW Polo 1400. Skrd. 09/98, ek. 78 þ., 3
dyra. Ný tímareim og bremsuhlutir.
Verð 450 þ. Uppl. í s. 699 8899.

Toyota Corolla liftback 1.6 ‘92, ek. 202
þús. Ssk., sk. ‘06. Verð 220 þús. Uppl. í
s. 898 9177.

Lancer ‘89 þarfnast skoðunar, auka-
dekk og auka felgur. Uppl. í síma 868
6016.

Fiat brava ‘98, ekinn 119 þ. Skoðaður
‘06, lítið útlitsgallaður, listaverð 400 þ.
Tilboð 250 þ. S. 659 9696.

Subaru Impreza ‘96, 2,0L, 4WD, ek. 172
þús., dr.kr. Lítur vel út. Verð 480 þ. S.
616 1721.

Ford Ka skrd 31.12.98 Ekinn 55þ verð
390.000 2 eig. sími :864-1362

Volvo S40 árg. ‘96. Verð aðeins 690
þús. 140 hö. www.fotki.com/BKogGT S.
856 8707.

Toyota Avensis 1800 árg. 10/’99, ssk.,
4ra dyra, spoiler, CD, ek. 130 þús. Verð
860 þ. Uppl. í síma 487 5838 & 892
5837.

Konubíll
MMC Lancer GLS árg. ‘97, sjálfksiptur,
tveir eigendur - konur, smurbók frá
upphafi, ek. aðeins 105 þ. Ný tímareim,
ný sumardekk, ný vetrardekk, algjör
gullmoli. Bílalán 345 þ. Afb 16 þ. á
mán. Verð aðeins 570 þ. Uppl. í s. 487
5838 & 892 5837.

VW Bora 2000cc, nýskr. 12/99, ek. 104
þ. Verð 950 þ. Áhv. 515 þ. S. 822 0477.

Til sölu Terrano II ‘96 ekinn 145 þús. Ný
kúpling, nýlegar álfelgur, góð heilsárs-
dekk. Þarfnast smá lagfæringar. Verð til-
boð. Skipti á Hippa koma til greina.
Uppl. í síma 693 0505.

VW Passat 11/’98, ek. 118 þús., ssk,
álfelgur, spoiler, CD, vetrardekk, ný
tímareim. Verð 720 þús. Uppl. í s. 898
8773.

Musso 601 2.3 dísel, 4WD. Nýskr. ‘99.
Ekinn 88 þús. Verð aðeins 650 þús. S.
481 1897.

Til sölu gylltur Toyota Yaris, árg. ‘00, ek.
65 þús., 5 d. Nánari uppl. í s. 821 8896
eða 553 0025.

M. Benz 500 SE árg. ‘88 ekinn 187 þús.
Gullfallegur eðalvagn með öllu. Uppl. í
síma 846 5985.

Nokkrir Mercedes-Benz lúxusbílar með
fjórhjóladrifi á ótrúlega hagstæðu verði.
Frá kr. 4.390.000! Allt að 5 ára ábyrgð á
öllum bílum keyptum hjá okkur. Þú
finnur bestu bílakaupin á www.is-
landus.com

Til sölu vel með farinn M. Benz 320S
árg. ‘94 sem nýr. Tilboð óskast Uppl.
veitir Arnar í s. 896 3601.

Pajero ‘93 7 manna með nýupptekinni
vél og Wildcat sleði og kerra. Saman á
1.250 þús. Uppl. í síma 696 0877,
Benedikt.

Einn með öllu, 38” vél, 4,2 ssk., loftpúð-
ar, gormar, læsingar. V. 850 þ. Sk. á
ódýrari. bíl eða hjóli. S. 823 4004.

Nissan Terrano II árg. 03/04/01, dísel,
ssk., ek. 150 þ., dr.kr., toppl., CD, rafm.,
fjarst. saml. Gullfallegur bíll og vel með
farinn. Bílalán 1.712 þ. 30 þ. á mán.
Verð 2.090 þ. Uppl. í s. 487 5838 & 892
5837.

MMC Pajero V6 ssk., árg. 1990, ekinn
236 þ. Nýskoðaður ‘06, tilboð 190 þús.
GSM 892 7702.

VW Bjalla ‘74, mikið af varahlutum
fylgja, sk. ‘06, mjög gott eintak. Tilboð
óskast. Uppl. í síma 824 4108.

Til sölu Nissan ‘99 ekinn 57 þús. Tvö-
föld dekk, afturhjóladrif. Einn með öllu.
Uppl. í síma 892 2866.

Húsbíll til sölu. VolksWagen Transporter
árg. 1982. Sími 849 5614.

Húsbíll til sölu sem er Peugeot/Boxer
árgerð 1995 ,ný vél lengd 5930. Hús
Adriatik. Sturta, WC, ískápur, svefnpláss
fyrir 5, heitt og kalt vatn. Bílinn er á nýj-
um dekkjum. áhugasamir hafi sam-
band í síma 893-1686

Til sölu Susuki Savage ‘87 650cc. Frá-
bært byrjendahjól í toppástandi. Uppl. í
s. 698 6311.

Honda CRF 250R 2005 til sölu, lítið not-
að, ónotaðir demparar, o-ring & ný
keðja, nýtt stýri eða FatBar stýri, topp-
viðhald, klárt í hvað sem er. Engin
skipti, verð 630 þús., stgr. Uppl. í s. 898
9090.

V-Max 2004 ek. 2300 míl. til sölu. Lítur
út sem nýtt. Uppl. í s. 6635901

Suzuki Svace 650 árg. 2000, ek. 5700
mílur. Verð 450 þús. Svart. Í góðu lagi.
Sími 899 4145 483 4545.

Óskum eftir að kaupa 50cc skellinöðru.
Upplýsingar í síma 660 1304.

Bombardier Rotax 650, árg. ‘04. Ekið
378 km. 890 þús. Uppl. í s. 696 3304 &
896 3638.

Aukahlutir
á vagna og kerrur, kerrufætur, hjóla-
stopparar, kerrutengi, beisli, dráttar-
krókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Til sölu fellih. Coleman Redwood árg.
2000, gott eintak. Sólars. 690 þ. S. 894
6539.

Palmino Colt
Til sölu Palmino Colt fellhýsi árg 2003,
með ýmsum aukabúnaði eins og upp-
hækkun, fortjaldi, svefntjöldum, tveim
gaskútum, tveim rafgeymum, grjót-
grind, sjónvarpi og DVD. Glæsilegt og
vel með farið hús. Til sýnis og sölu hjá
Combi Camp Smiðjuvegi 6-8 (græn
gata) S. 517 2222.

Til sölu 4ra ára Camplet Royal/Concord
tjaldvagn. Fyrst notaður 2005. Allur
aukabúnaður fylgir með. Upplýsingar í
síma 899 1067.

Combi Camp.
Vorum að fá nokkra notaða Combi
Camp tjaldvagna af árgerð 1999-2004,
góðir og vel með farnir vagnar. Til sýnis
hjá Compi Camp Ísland, Smiðjuvegi 6-
8 (græn gata) S. 517 2222

Combi Camp
Til sölu Combi Camp Venezia árg ‘2004,
með fortjaldi, hliðarkálfi, geymslukassa
á dráttarbeisli og loftpúðafjöðrum. Til
sýnis og sölu hjá Combi Camp Ísland,
Smiðjuvegi 6-8 (græn gata) S. 517
2222

Til sölu Combi Camp Family árg.’90
með nánast ónotuðu fortjaldi. Mjög vel
með farinn vagn. Ásett verð kr.220 þús.
Uppl. í síma 698 3614

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Kerrur

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Fornbílar

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

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

Úrval FG Wilson rafstöðva á lager
Merkúr hf. eða með skömmum fyrir
vara frá verksmiðju. Upplýsingar hjá
sölufulltrúum: 824-6063 og 824-6061.

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995. Jöt-
unn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss s.
480 0400 www.jotunn.is

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Vinnulyfta óskast keypt, 16-20m vinnu-
hæð. Uppl. í s. 860 1180, Ólafur.

Manitou MT 1233ST skotbómulyftari,
árgerð 2001, til leigu eða sölu (3,9 m.).
Keyrslutími innan við 750 stundir og því
sem nýr. Nánari upplýsingar í síma 824
0676.

Jungheinrich
pallettutjakkar

málaðir eða galvaniseraðir, báðar gerð-
ir með “quick lift” Verð frá kr. 46.586-
án vsk. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110
Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464-8600

Skipamiðlunin Bátar & Kvóti ehf, Síðu-
múla 33. Til sölu allar stærðir og gerðir
fiskiskipa, með og án kvóta. Óskum eft-
ir skipum með aflaheimildum á sölu-
skrá. Óskum eftir 150 t. af ýsu og 35 t.
af þorski í krókak. Heimasíða:
www.skipasala.com. Skipamidl-
un@simnet.is. Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Til sölu ál-kanó léttir og meðfærilegir,
aðeins 32 kg. Stöðugir og viðhaldsfríir,
þola geymslu útivið allan ársins hring.
Verð 79.000 þús. S. 821 4535

Gúmmíbátar og Gallar
Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Seago björgunarbátar & vesti. 4ra
manna bátar til leigu. S. 660 7570
www.gummibatar.net

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bata-
land.is

Ég vil kaupa 17 til 18 feta bát, má þarfn-
ast viðgerðar. Allt kemur til greina. Uppl
í síma 663 5121 eða 587 6416

Flugskóli Reykjavíkur
Útleiga eins- og fjölhreyfla flugvéla með
og án flugmanna. Einkaflugmannspakki
kr. 695.000 Uppl. í síma 562 2100 /
696 8447 info@flugskoli.com

Eigum til á lager 400W 6x9” hátalara,
13.900 Kr. Frábær verð. Sendum út á
land, pyle.is S. 893 1994.

Til sölu lítið notuð jeppadekk-
Continental Contitrac TR, M+S P265/70
R17. Org. Ford Expedition, verð 60 þús.
s. 6601537

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

Ópel partar
Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553 9900, 845 2996.

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

Peugeot-Citroen.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

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.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

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

S. 555 3560
Bílapartar og Þjónusta eigum varahluti í
flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565 9700
Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘98-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

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

Er að rífa Musso ‘98 og ‘99 2,9 TDI.
Kaupi bíla til niðurrifs. S 864 0984.

Varahlutir í Mazda 626, Pajero, Subaru,
Colt, Transit og Bronco II. Uppl. í s. 848
0139.

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.

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

Nýskoðuð Mazda 323F ‘94 v. 70 þús.
Honda Prelute ‘82 síðasti bíllinn. V. 40
þús. Ný 180 þús. kr fartölva, fer á 150
þús. og 17” LCD skjár með hátölurum á
25 þús. Uppl. í síma 663 6633.

Fallegur rokkó sófi, 35 ára, renndur
standlampi, 45 ára og málverk. upplýs-
ingar í síma 821-0645.

Full búð af nýjum vörum frá Austur-
löndum. Frábært úrval. Vaxtalausar létt-
greiðslur. Sigurstjarnan, S. 588 4545.
Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18 virka
daga og 11-15 laugardaga.

Nýjar vörur - Ný vefsíða Mikið úrval af
nýjum vörum komið Erum búnar að
opna vefsíðu keramikgallery.is Opið alla
virka daga 10-18. Lokað um helgar. Ker-
amikgallery, Dalbrekku 14, 200 Kópa-
vogur, s. 544 5504.

Comet háþrýstidælur
margar gerðir, verð frá kr. 10.347-
m/vsk. (mynd 26.390- Comet 1350
classic) Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110
Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464-8600

Útsala 20% afsláttur
Öll reiðtygi eru komin á haustútsölu
20% afsláttur. Hnakkar, beisli, töskur,
taumar ofl. Vélaborg Krókhálsi 5F 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Akureyri, 464
8600

9 vikna kisi fæst gefins. Uppl. í s. 846
2366.

Hjálp. Tvo litla kisustráka vantar heimili
strax ella verður að lóga þeim. Uppl. í s.
822 7225 & 822 0559.

Nemendafélag Framhaldsskólans á
Laugum auglýsir eftir notuðum videó
mixer. Hafið samband í síma 862 1818.

52” Thompson breiðtjaldssjónvarp á
standi auk Thompson heimabíómagn-
ara og hátalara til sölu v.flutninga. 4 ára
gamalt í toppstandi. Kostaði nýtt
450þús. Selst saman á 150 þús. Uppl.
s:6634766.

Sex mán. Yamaha P250 rafm.píanó í
fullkomnu standi til sölu v. flutninga.
Kostar nýtt 250þús. Selst á 190. Uppl. í
s:6634766.

Til sölu Lec ísskápur hvítur enginn fryst-
ur. Verð 15 þús. Uppl. í s: 695 5850.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

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.
Uppl. í s. 899 8894 eftir kl.18:00.

Steypuvíbratorar, 4m barki, 50mm
haus. Verð 75.000,- MÓT ehf, Bæjarlind
2, Kóp.

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

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

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

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

Opið frá 08.00-18.00 
mánudaga-föstudaga.

Betri vara, betra verð. Sími 567
6020. Bíldshöfði 18

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

AMERICAN DAD
MÁNUDAGA KL. 21:00
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Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

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

Vinnuskúr
Vinnuskúr til sölu með rafmagnstöflu.
Stendur á stálgrind. Auðveldur til flutn-
ings. Uppl. í síma 899 8195.

9 nýjar Ringo birki innihurðir frá Agli
Árnasyni til sölu. Einnig óskast ódýr
traktorsgrafa. Uppl. í s. 897 2223.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.ven-
us6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Frábær sumartilboð 30% afsláttur.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akur-
eyri, s. 551 5200 & 461 5300

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl. í s. 824 1455 eða senda fyrir-
spurnir á nostra@nostra.is

Túnþökusala Oddsteins
Gerum tilboð í minni og stærri verk. tek
einnig að mér lagningu. Steini. S. 663
6666 / 663 7666.

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Tökum að okkur hellulagnir og ýmis
önnur verk. Steinaflatir Uppl. s. 699
8826.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

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

Bókhald-Vsk. & launauppgjör. Ársupp-
gjör. Skattframtöl. Kærur. Ódýr og góð
þjónusta. Sími 692 6910.

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

Tökuð að okkur viðgerðir og málinga-
vinnu. Uppl. í s. 869 3934, Viðhald og
Málning ehf.

Getum bætt við okkur verkum úti sem
inni, vönduð vinnubrögð. Málaraþjón-
usta B&B símar 696 3639 & 849 9282.

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.

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

Húseigendur, Húsfélög ath. Múrara-
meistari sérhæfður í sprungu og
tröppuviðgerðum er að bóka ágúst.
Vönduð vinna. Uppl. í s. 896 5778 &
567 6245.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

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.

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.

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

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Tek að mér ýmis vef-og forritunarverk-
efni. Einnig uppsetningar og þjónustu
við Linux. Uppl. í s. 896 7468
helgi@binay.is

Gelneglur
Tilboð á gelnöglum! Litaðir toppar frá
3900 kr. Greyfynjan snyrtistofa S. 587
9310

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

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

Leggjum frostfríar snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Inn-
anhúsviðgerðir og nýlagnir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709. Lítil bið.

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

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is og herbali-
fe@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Herbalife... Vara sem virkar!! Elín S. 847
9178 www.heilsufrettir.is/elinbjork

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is

Til sölu alhliða lyftingabekkur, Power
Whider með lóðum. Verð aðeins 25
þús. Uppl. í s. 695 9199.

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

Heilun
Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Vilt þú losna við bakverkina án lyfja og
slaka á í leiðinni? Heilsustofa Lilju og
Ella. S. 699 0858.

Microsoft kerfistjóranám hefst 5. sept-
ember. Rafiðnaðarskólinn. www.raf.is s.
863 2186

www.tarot.is
Tarotnámskeið-Talnaspekinámskeið.
Uppl. og skrán., á vef og s. 553 5381.

Námskeið

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Snyrting

Heilsuvörur

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Stífluþjónusta

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím. Mikið lita-
úrval. Þvoum og blöndum efnin eft-
ir óskum viðskiptavina. Flytjum efn-

in á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari

Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnar-
firði sími: 553 2500 - 898 3995.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

Garðyrkja

Gluggatjaldahreinsun og
tækniþrif.

Hreinsum flestar gerðir gluggatjalda
t.d rimla, strimla og plíserðuð.

Einnig sjónvörp, tölvur, lyklaborð
o.fl. sót af brunamunum.

Bónbræður ehf, Hjallahrauni 8,
s. 699 8403 & 896 5066

www.bonbraedur.is.

Hreingerningar

Verslun

Steypumót
Til sölu ABM Handflekamót

ný uppgert
Upplýsingar í síma 897 5002

Pallaefni.
Massaranduba, Brasilískur 

harðviður
Rifflaður báðum megin, ýmsar

lengdir.
Tilboð 3985.- per fermeter.

Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)

Sími 564-3636
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Nám í útlitsráðgjöf
The Academy of Colour and Style - út-
lits- og förðunarskóli. Innritun er hafin
fyrir haustönn, uppl. í síma 533 5101.

Enska
Karlmann langar til að læra ensku í
einkatímum ca. 2 tíma í viku. Uppl. í s.
895 9812.

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Gamalt létt beyki sófasett 3+2+1
+sófaborð til sölu. borðstofustólar geta
fylgt. S. 561 1928 & 862 0856.

Vel með farið dökkbrúnt leðursófasett
3+1+1 til sölu. Verð 35 þús. S. 663
1745.

Tískustólar verð kr.14,900 www.rum.is
snorrabraut 56 RVK s.551-5200 Glerár-
götu 36 Akureyri 461-5300

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

Leiðist barninu í bílnum? Bækur á cd-
diskum fást á www.hljodbok.is og í
b.búðum.

Til sölu hreinræktaðir Border Collie
hvolpar! Eru mjög ljúfir. Frábærir heim-
ilis eða smalahundar. S. 456 2237.

Hundabúr-Hvolpagrindur
Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laug-
ard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Tvo Border Collie hvolpa vantar heimili
(hundar), mjög flottir, 8 vikna. Uppl. í s.
898 9912 Kári.

Hreinræktaðir íslenskir hvolpar til sölu,
ættbók fylgir. Góðir heimilishundar. Hef
einnig blendingshvolpa á kostnaðar-
verði og gefins kettlinga. Sími 868 4500
eða buland@emax.is

Labradorhvolpar til sölu með ættbók
frá HRFÍ. Frábærir fjölsk. og veiðihund-
ar. Uppl. í síma 822 7970.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
aukahlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru sumartilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
Opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nán-
ari uppl. í s. 897 2902 mvehf@hive.is

Flórida
Viltu dvelja næsta vetur í Flórida? Vant-
ar aðstoðamanneskju. Uppl. í síma 588
1943.

Veiðihjóla og stangaviðgerðir.
Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

Geymsla á byssum í styttri eða lengri
tíma. Byssusmiðja Agnars, sími 891
8113.

Tóti Tönn og Ingó Ásgeirs fengu 42 laxa
á þessa túpu. fæst á www.frances.is

Tóti Tönn og Ingó Ásgeirs fengu 42 laxa
á þessa túpu. fæst á www.frances.is

Gæsaveiði
sportmennislands.is Sími 892 1450.

Fluguveiði á Fjöllum!
Kaldakvísl - Tungnaá Fellsendavatn -
Þórisvatn Kvíslárveitur (Gistiaðstaða í
Versölum S:8522161) Veiðileyfi seld í
Hrauneyjum

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulist-
inn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

Orlofsíbúðir til leigu á góðum stað í
Vestmannaeyjum. Lausir dagar á pysju-
tímanum. Sími 567 0790 & 864 4020.

Rétt fyrir utan Kaup-
mannahöfn

Til leigu í eitt ár skemmtileg stúdíó íbúð
í Hvidovre, laus 1. Sept. ‘05. Nánari
upplýsingar veitir Orri í síma 0045
22919329.

2 íbúðir til leigu í Drammen c.a 50 km
frá Osló (2ja og 3ja herb). Eru lausar.
Uppl. í síma 0047 92855568.

Námsmenn á leið til Rvk
ATH!

Fullbúin einstakl. herbergi í reisulegur
einbýli við Sogaveg. Aðgangur að eld-
húsi, baðherbergi/þvottaaðstöðu. Sjá
heimasíðu, www.mmedia.is/tilleigu

Reglusöm og reyklaus systkini óska eft-
ir 3ja herbergja íbúð til leigu í Reykjavík.
Sími 695 8242, Elísabet.

Óska eftir 2ja herb. íbúð á sv. 107.
Reglusemi og skilv. gr. heitið. S. 867
7105.

Par með 2 hunda óskar eftir 3-4 herb.
íbúð á jarðhæð. Verður að vera barn-
vænt, helst m/afgirtum garði, langtíma-
leiga. Greiðslugeta 55-80 þ. á mán.
Reglusöm og skilvísar greiðslur. Uppl. í
s. 866 4122 & 860 8823 kl. 12-22.

25 ára kk vantar að leigja einstaklingsí-
búð á svæði 170, 107, 101 eða 104.
Uppl. í síma 846 6306.

Óska eftir herbergi með aðgangi að
sturtu eða lítilli stúdíóíbúð frá 20. ágúst.
Greiðslugeta 30 þús. Er reglusöm og
utan af landi. Sími 865 9416.

Traustur aðili óskar eftir 3ja herbergja
íbúð til leigu miðsvæðis á
svæði(101,105,107 og 170). Fyrirfram
greiðsla í boði. Uppl. í s. 869 3791 Krist-
ín.

Par með 1 barn óskar eftir 3ja til 4ra
herb. íbúð eða einbýli í Smárahverfi í
Kópavogi eða nágrenni frá og með 1.
sept. eða fyrr. Greiðslugeta allt að 140
þús. á mán. Getur greitt allt að ár fyrir-
fram. Uppl. í s. 893 6414.

Starfsm. í utanríkisþjónustunni óskar
eftir 4ra herb. íbúð helst í vesturb.
Reglusemi og reykleysi. S. 862 2289.

Ungt og ábyrgt par óskar eftir stúd-
íó/2ja herbergja íbúð í Rvk. eða ná-
grenni. Uppl. í s. 865 5845.

Lækkað Verð!!!
Seljum síðustu húsin á lækkuðu verði.
37 fm. Verð 1.340.000 kr. 23 fm. Verð
880.000 kr. Uppl. Altækni s/f 869 9007.
Heimasíða www.bjalkahus.com

Rafgirðingaefni.
Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennu-
gjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarraf-
hlöður, leiðarar, einangrar, randbeitar-
girðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla1.is.
S. 564 6500.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.

Domino’s Pizza óskar eftir starfsfólki í
verslanir og þjónustuver. Hlutastörf og
full störf í boði. Umsækjendur þurfa að
vera 17 ára eða eldri. Frábær starfsandi
og skemmtilegur vinnustaður fyrir
hressa og duglega einstaklinga! Um-
sóknir má nálgast í öllum verslunum
Domino’s og á heimasíðunni
www.dominos.is

Óskum eftir vönum barþjónum,
(keyrslu), þjónum í sal og glasatínum.
Einnig vantar vana dyraverði. Einungis
reglusamt og snyrtilegt fólk kemur til
greina, eldri en 18 ára. Umsóknir send-
ist á rex@rex.is með öllum helstu upp-
lýsingum.

Blikksmíði ehf
Óskum eftir að ráða 

aðstoðarmenn við blikksmíði. 
Mikil vinna framundan.

Upplýsingar gefur Jón í s. 565
4111 & 893 4640.

Starfsmaður óskast
Bakarí í Hafnarfirði óskar eftir að
ráða starfsmann í afgreiðslu sem

fyrst.
Uppl. í s. 555 0480 & 896 9808

Bæjarbakarí í Hafnarfirði.

Ert þú ekki að fara í
skóla?

Okkur vantar fleira gott fólk í fullt
starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára
og eldri, ert með góða ástundun í

vinnu, vilt vinna í skemmtilegu
vinnuumhverfi og dugleg/ur þá ert
þú á réttum stað hjá okkur. Borgum

góð laun fyrir gott vinnuframlag í
skemmtilegu vinnuumhverfi.

Umsóknareyðiblöð á öllum stöð-
um Aktu Taktu og á www.aktu-
taktu.is. Erum einnig með störf
frá 11-14 alla virka daga sem
hentar fólki frá 16 til 50 ára.

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og dug-
legu fólki á American Style. 100%

starf í boði í vaktavinnu. Líflegur og
fjörugur starfshópur á þremur stöð-
um Reykjavík / Kópavogi / Hafnar-

firði. Æskilegur aldur: 17 ára og
eldri. Einnig lausar hád. vaktir alla

virka daga frá 11-14.
Upplýsingar veitir starfsmanna-
stjóri (Herwig) í síma 568 6836

einnig umsóknir á 
americanstyle.is

Vantar þig vinnu?
Vegna aukinna umsvifa óskum við
eftir duglegum einstaklingum til

starfa í matvælavinnslu í Mosfells-
bæ. Hlutastörf og full vinna í boði.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða
566 6614, Ragnar eða Sigurður.

Mikil Sala
Vegna mikillar sölu á okkar frábæru

heilsu og snyrtivörum frá Volare
vantar okkur söluráðgjafa um allt

land. Góð laun í boði fyrir 
duglegt fólk.

Hafðu samband. Eydís Davíðs-
dóttir sjálfstæður söluráðgjafi
og deildarstjóri Volare s. 869
5226 email eydis@tpostur.is

Leikskólakennara/leið-
beiendur

Óskast til starfa í leikskólann Funar-
borg Grarvogi

Uppl. gefur Sigríður leikskóla-
stjóri í síma 587-9160

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ferðalög

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Kennsla

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna 
þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt 

og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is

Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna 
þína á einfaldan og ódýran hátt.
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BLT

Rás 1+2

18-34 ára konur allt landið

Hinsegin hamborgarar.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Cosmo auglýsir. Nýjar frá-
bærar haustvörur.
Cosmo Kringlunni

Útsala,
Valhúsgögn, Ármúla

Smáauglýsingasími Blaðs-
ins, 510-3737 þar sem
smáauglýsingarnar kosta
aðeins 555.- krónur stykkið.
Blaðið

Microsoft prófgráðunám.
Rafiðnaðarskólinn.

Búlluborgarar, Búlluborg-
arar.
Hamborgarabúlla-
tómasara
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Rizzo Pizzeria. Okkur vantar fólk til
starfa strax. Uppl. á staðnum Hraunbæ
121.

Starfskraftur óskast í Jolla Hafnarfirði i
fullt starf, hlutastarf eða eftir samkomu-
lagi. Reyklaus vinnustaður. Uppl. á
staðnum eða í síma 898 6670, Inga.

Viltu stunda holla og góða hreyfingu og
fá greitt fyrir? Íslandspóstur leitar að
fólki í fullt starf eða hlutastarf við flokk-
un og útburð. Um er að ræða störf víðs-
vegar á höfuðborgarsvæðinu. Nánari
upplýsingar í síma 580 1000.

Vantar þig vinnu með skóla í haust og
vetur? Íslandspóstur leitar að fólki í
tímavinnu við útburð í 2-5 daga í viku.
Aðeins er unnið á virkum dögum. Hent-
ar vel skólafólki eða með annari vinnu,
aldurstakmark 16 ár. Um er að ræða
störf víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu
og gæti því verið í næsta nágrenni við
þig. Nánari upplýsingar eru í síma 580
1000.

Aðstoðarmanneskja í eld-
húsi.

Okkur í leikskólanum Jörfa, 108 Rvk.
vantar starfsmann í eldhús sem aðstoð-
ar og er staðgengill leikskólakokks í fjar-
veru hans. Um er að ræða 100% fram-
tíðarstarf. Viðkomandi starfsmaður þarf
að vera jákvæður, duglegur, eiga auð-
velt að vinna undir annarra manna
stjórn og eiga auðvelt með mannleg
samskipti. Þarf að geta hafið störf sem
fyrst. Upplýsingar gefur Sæunn leik-
skólastjóri í síma 553 0347 & 823 8670
á milli kl. 8-16.

Vantar duglegt starfsfólk í vinnu við
hreingerningar, góðir tekjumöguleikar.
Endilega hafið samband í s. 899 9900
Arnar.

Söluturn í Breiðholti óskar eftir starfs-
krafti, 18 ára eða eldri. Kvöld og helgar-
vinna. Uppl. í síma 846 1797.

Viltu vinna 4 tíma á kvöld-
in og þéna ca. kr. 5000-

12000.- pr. kvöld?
Rótgrófið markaðsfyrirtæki leitar eftir
starfsfólki 2-5 kvöld vikunnar allt árið
um kring. Heppilegur aldur 20 ára og
eldri, jafnvel miklu eldri. Engin reynsla
áskilin. Verkefnin eru auðveld í sölu og
tekjumöguleikar góðir. Unnið er frá
skrifstofu okkar sem staðsett er í
Reykjavík og upplýsingar veittar í síma
699-0005 eftir kl.15 daglega.

Smart
Starfsfólk vantar á sólboðstofu Smart
Grensásvegi og við Ánanaust. Um er að
ræða fullt starf og hlutastörf. Umsókn-
areyðublöð á staðnum. Yngri en 19 ára
koma ekki til greina. Reyklaus vinnu-
staður.

NK kaffi kringlunni
Óskum eftir að ráða fólk í afgreiðslu í
fullt starf og einnig í helgarstörf, ekki
yngri en 18 ára. Einnig starfskraft í
smurbrauð. Uppl. á staðnum og síma
568 9040.

Afgreiðsla/bakarí
Afgreiðslufólk óskast í kökuhúsið Auð-
brekku. Uppl. á staðnum og s. 554
2708.

Bakari
Okkur vantar bakara í kökuhúsið, Auð-
brekku. Uppl. gefur Örvar s. 693 9093.

Hefur þú áhuga?
Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nán-
ari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.

Wilson’s pizza Gnoðarvogi 44 óskar eft-
ir starfsmanni í afgreiðslu og bakstur. Í
fullt/hlutastarf. Hægt er að semja um
góðan vinnutíma. Umsóknareyðublöð
liggja fyrir á staðnum.

Smiðir og verkamenn. Óska eftir að
ráða smiði og vana verkamenn í bygg-
ingavinnu. Næg vinna framundan.
Uppl. í síma 862 4591.

Starfsmenn vantar á lager við afgreiðslu
og léttar viðgerðir. Laun greidd eftir
samkomulagi. Bílpróf skilyrði. Umsókn
á www.formaco.is eða í 824 2050.

Bernhöfts bakarí
Bernhöfts bakarí óskar eftir starfsfólki til
afgreiðslustarfa. Uppl. veitir Sigurður í
síma 551 3083.

Pítan Skipholti
Óska eftir starfsfólki í fullt starf í vakta-
vinnu. . Góð laun í boð fyrir rétt fólk.
Framtíðar starf, umsóknareyðublöð á
staðnum og einning á www.pitan.is

Hársnyrtir, naglafræðingur og fót-
snyrtir óskast til starfa á Beauty
Shop, Keflavíkurflugvelli. Um er að
ræða bæði heils dags og hlutastörf.
Uppl. gefur Sonja í síma 866 9672.

Við leitum að góði fólki í ræstingarstörf
á höfuðborgarsvæðinu. Nánari uppl. á
www.solarservice.org eða í síma 581-
4000

Aukavinna
Vegna mikilla verkefna óskar Gallup eft-
ir að ráða spyrla til starfa strax. Umsækj-
endur þurfa að hafa gott vald á íslensku
málfari og vera þjónustulundaðir. Boð-
ið er upp á góða vinnuaðstöðu og er
lágmarksaldur umsækjanda 18 ár. Nán-
ari uppl. hjá Gallup í s. 540 4200.

Skalli Vesturlandsvegi
Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir starfs-
fólki. Uppl. á staðnum í dag milli 16-20.

Laghentur maður óskast til starfa strax í
léttan málmiðnað. Uppl. í s. 553 5200.

Barngóð Au pair óskast til hálf íslenskr-
ar fjölskyldu á rólegum og öruggum
stað í Ísrael. Uppl. í síma 867 4891.

Húsasmiðir
Vantar 1-2 húsasmiði í vinnu á Sultar-
tanga. Uppl. í s. 892 1552, Hannes
Jónsson ehf.

Húsasmiðir
Vantar 1-2 húsasmiði í vinnu á Grund-
artanga. Uppl. í s. 892 1552, Hannes
Jónsson ehf.

Árbæjarbakarí
Starfskraftur óskast eftir hádegi og aðra
hvora helgi í afgreiðslu. Uppl. í síma
869 0414 eða á staðnum, Hraunbæ
119.

Breiðholtsbakarí
Okkur vantar röskan starfskraft í versl-
un. Skiptivakt og einhver helgarvinna.
Uppl. í s. 895 9420 milli 12-16.

Fólk vantar til ræstinga við Menntaskól-
ann við Hamrahlíð. Skriflegar umsóknir
á skrifstofu. Umsóknarfrestur til 15
ágúst. Uppl. gefur Ólöf í s. 867 4241.

Aukavinna-uppgrip
Okkur vantar duglegt símasölufólk á
öllum aldri 2-3 kvöld í viku. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

33 karlmaður,vantar vinnu á 220 svæð-
inu við lager eða útkeirslu, o,fl kemur til
greina.

Tek að mér þrif í heimahúsum. Er á
Reykjavíkursvæðinu. Ingibjörg, uppl. í s.
662 1765.

Verkamaður óskar starfi. Uppl. í sími
848 5071.

Alspá 908 6440.
Spil, bolli, hönd, tarrot, trans, miðlun.
Huglækningar. Finn týnda muni. 908
6440.

Einkamál

Tilkynningar

Byggingaverktakar
Afhverju að auglýsa eftir vönum

mönnum sem eru ekki til? Leyfðu
okkur að aðstoða. Yfir 30 ára

reynsla við að finna rétta menn fyrir
fyrirtæki. Okkar bresku menn eru

mjög hæfir. Allir okkar íslensku við-
skiptavinir eru meira en ánægðir
með okkar menn. Tekur aðeins 2

vikur að fá þá hingað.
Upplýsingar í síma 897 8978,

Alan.

Atvinna óskast

Lagerstarfsmaður óskast
Duglegur röskur starfsmaður óskast
á lager hjá matvælafyrirtæki í Kópa-

vogi. Vinnutími 8-16 virka daga.
Upplýsingar í síma 540 4500
milli kl. 13- 15 á mánudag.

Kentucky Fried Chicken
Selfossi

Óskum eftir hressu og duglegu fólki
í afgreiðslu og eldhúsi, vantar á

fastar vaktir og aukavaktir, gott með
skóla. Umsóknareyðublöð á staðn-

um.
KFC Selfoss s. 482 3466

Húsasmiðir, mótavinna.
Óska eftir að ráða 2-3 samhenta
menn í mótauppslátt með PIRI

mótum.
Upplýsingar í síma 893 3322.

Þil ehf byggingarfélag.

Mosfellsbakarí
á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar

eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu
í eftirfarandi störf: fyrir hádegi frá

7:00-13:00, virka daga og einn dag
aðra hverja helgi eða eftir hádegi

frá 13:00-18:30, virka daga og einn
dag aðra hverja helgi.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif í
síma 5535280 eða 6602153.

Matráður
Laus er til umsóknar staða matráð-
ar í leikskólanum Vinaminni Aspar-
felli 10. Staðan er laus frá 22. ágúst
2005, um er að ræða 100% starf. Í
leikskólanum eru 47 börn og 10
starfsmenn og er einkarekinn.

Þeir sem hafa áhuga á að sækja
um eða kynna sér starfið nánar
vinsamlegast hafið samband við
Sólveigu Einarsdóttur leikskóla-

stjóra í síma 861 8055.

Vantar starfsmann sem
fyrst

Óskum eftir að ráða starfsmann í
fast starf í bakarí okkar, ekki yngri

en 20 ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í

síma 544 5566 & 897 0702.

Mosfellsbakarí
óskar eftir handverksbakara til

starfa sem first.
Allar nánari upplýsingar veitir

Hafliði í síma 5666145 eða
6602151.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dugleg/dug-
legur og hefur áhuga á mjög góð-

um tekjumöguleikum, skemmtilegri
vinnu og vinnuumhverfi þá ert þú

sá sem við erum að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@ipf.is

Leikskólinn Fífuborg.
Leiðbeinanda vantar á leikskólann

Fífuborg.
Upplýsingar gefur Elín Ásgríms-

dóttir síma 587 4515.

www.alftanesskoli.is

„Sá ég spóa suðrí flóa...“

Grunnskólakennara
Óskum að ráð nú þegar grunnskólakenn-

ara í Námsver skólans (100% starf) 
og vegna forfalla í 100% starf.

„Syngur lóa út um móa:.“
Skoðaðu aðstæður og vertu með í liði 

sem byggir upp.
Upplýsingar um störfin gefa Sveinbjörn Markús Njálsson 

skólastjóri, í símum 5404700 og 8215007, 
netfang : sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og

Erna Ingibjörg pálsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 5404700 
og netfang: erna.palsdottir@alftanesskoli.is

Umsóknir sendist Álftanesskóla, 225 Álftanesi.

Laun eru skv kjarasamningi LN og KÍ.

5. ágúst 2005 -Skólastjóri

Framtíðarstarf
AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum 

í lagerstörf. 
Við bjóðum upp á góða tekjumöguleika, góða vin-

nuaðstöðu og mötuneyti er á staðnum. Leitað er að
kraftmiklum og áreiðanlegum einstaklingum sem

eru eldri en 18 ára og vilja framtíðarstarf hjá traus-
tu og framsæknu fyrirtæki. 

Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að
Skútuvogi 7, 104 Reykjavík einnig er hægt að sækja

um á www.adfong.is  upplýsingar gefur Trausti í
síma 693-5602.

Heildsöluútsala

Gjafavara - Kvenntöskur - Snyrtibuddur 
og fleira og fleira milli kl. 1 - 5 næstu daga.

Dugguvogi 12 - Að ofanverðu



Innan skamms verður tekinn í notkun
nýr sparkvöllur á Húsavík.

Gervigras um allt land
Margir nýir sparkvellir í þorpum 
úti á landi.

Nýir sparkvellir verða bráðlega teknir í
notkun á Húsavík og Hofsósi. Tugir
nýrra gervigrasvalla hafa verið lagðir
síðustu mánuði sem hluti af útbreiðslu-
átaki KSÍ og leggur sambandið til sjálft
gervigrasið. 
Framkvæmdir standa yfir á lóð Borgar-
skóla á Húsavík, eftir því sem fram
kemur á fréttavef Húsavíkurbæjar, og
stendur til að tveir sparkvellir líti dags-
ins ljós norðan við skólann. Völlurinn á
að nýtast vel yfir veturinn þar sem snjó-
bræðslulagnir eru undir völlunum sem
einnig verða flóðlýstir. 
Á Hofsósi hófust framkvæmdir við
sparkvöll um miðjan maí og er verið að
leggja lokahöld á verkið. Lagningu
gervigrass er lokið en enn á eftir að
helluleggja í kringum völlinn og setja
upp lýsingu, ásamt öðru. Þetta kemur
fram á vefnum skagafjordur.is. Búist er
við að sparkáhugafólk geti reynt völlinn
strax í skólabyrjun. 

SPURNING 
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

51,9%

Nei

Já

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Ertu á höttunum eftir nýju
húsnæði?

48,1%

Hver
telur þú að þróun

fasteignaverðs verði
næstu mánuði?

„Upp á staðsetningu að gera þá væri
draumurinn að vera í Grjótaþorpinu eða
Þingholtunum,“ segir Gunna Dís þegar
hún er spurð um draumahúsið sitt. „Ég er
rosalega hrifin af gömlu húsunum í mið-
bænum, væri alveg til í að eiga eitt svo-
leiðis, jafnvel kaupa hús og gera það upp
sjálf þannig að það væri allt svona gamalt
og náttúrulegt. Ég sé fyrir mér gamalt hús
á tveimur hæðum með risi og stórum
hvítum gluggum. Svo er alveg nauðsynlegt
að hafa stórar svalir. Það er eiginlega mik-
ilvægast. Ég er alin upp í sveit og þar var
alltaf venjan að sitja úti á kvöldin. Þannig
vil ég hafa það og svalirnar eiga að vera
svona svæði fyrir fjölskylduna til að eiga
góðar stundir saman,“ segir Gunna Dís og
bætir því við að hún væri alveg til í hafa
garð við húsið svo lengi sem hún gæti

fengið einhvern annan til að sjá um hann. 
Gunna Dís vill hafa heimilislegt í kringum
sig og er laus við allan glamúr. „Ég vil ekki
hafa allt nýtt og kuldalegt. Það er ekki til
mínimalismi í mér og ég vil sanka að mér
alls konar dóti bæði nýju og gömlu. Ég er
svona „allt mugligt“ manneskja.“
Gunna Dís sér þó ekki fram á að geta
keypt draumahúsið í bráð. „Miðað við
fasteignaverðið hugsa ég að þetta verði
ekki í nánustu framtíð. Þangað til verð ég
að láta mér nægja að leigja kannski bara
íbúð í svona gömlu og góðu húsi,“ segir
Gunna Dís sem er einmitt í húsnæðishug-
leiðingum og sér fram á að flytja út af
stúdentagörðunum með haustinu.

DRAUMAHÚSIÐ MITT GUNNA DÍS ÚTVARPSKONA

Gunna Dís lætur sig dreyma um að eign-
ast gamalt hús í miðbæ Reykjavíkur. 

Gamalt hús með stórum svölum

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Breiðholtslaug er staðsett í Austurbergi 3 í Breiðholtinu og er hluti af
íþróttaaðstöðu nærliggjandi skóla: Fellaskóla, Hólabrekkuskóla og Fjöl-
brautar í Breiðholti. Útilaugin er steinsteypt, 25 metra löng og 1,12 til 1,73
metra djúp. Laugin er alls 312 fermetrar. Við útilaugina eru þrír heitir pott-
ar, þar af einn með nuddi, ein vaðlaug, tvö gufuböð, eitt eimbað, tvö sána,
ein rennibraut og fimm stökkpallar. Innanhússlaugin er einnig steinsteypt
og er 12,5 metra löng.  Arkitekt bæði inni- og útilaugar er Guðmundur Þór
Pálsson fyrir Arkhönnun sf. Innilaugin var byggð árið 1977 og endurbætt
árið 1981 en útilaugin var byggð árið 1981.
Forstöðumaður laugarinnar er Gísli Jensson.

BREIÐHOLTSLAUG
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AF NETINU

Sjónvarpsstöðin Sirkus er alltaf í ólæstri dagskrá. Stöðin er á rásinni þar sem Popp Tíví var áður. Popp Tíví er á annarri rás á Digital Ísland.

Í KVÖLD
Á SIRKUS

FYLGSTU MEÐ!

SEINFELD
KL. 20:00

AMERICAN DAD
KL. 21:00

ÍSLENSKI LISTINN
KL. 21:30

KVÖLDÞÁTTURINN
KL. 22:00

LETTERMAN
KL. 22:45

FRIENDS
KL. 20:30

Kaupum Tívolí líka
Þá eru íslenskir fjárfestar búnir að kaupa Ill-
ums Bolighús líka, og bæta því við safnið
sem þegar samanstendur af Magasin du
Nord, Sterling, Mærsk og fleirum góðum
og gegnum dönskum fyrirtækjum. Danir
eru víst eitthvað uggandi yfir þessari innrás
sem kemur, að þeim finnst, úr óvæntri átt,
frá gömlu nýlendunni sem þeir voru eigin-
lega búnir að gleyma. Okkur sem höfum
búið í Danmörku þykir þetta skemmtilegt,
– bara vonandi að þetta endi ekki eins og
Pizza 67 fíaskóið. Einn vinur minn, sem
enn er með annan fótinn í Kaupmanna-
höfn, er sérstakur áhugamaður um þetta
og hefur sett saman innkaupalista sem
myndi ganga ansi nærri dönsku fullveldi
næðu Íslendingar að kaupa allt af honum.
Efst á listanum er að sjálfsögðu Tívolí,
kæmist það í íslenskar hendurÝfæru Danir
fyrst á taugum. Spurnig hvort að Jón Ásgeir
eða Bjöggarnir geti ekki bara kippt því með
í næsta innkaupatúr?
Eiríkur Bergmann Einarsson á eirik-
urbergmann.hexia.net

Trúa ekki þróunarkenningunni
Stöðugar tilraunir bandarískra íhalds-
manna til að grafa undan trausti á einni
farsælustu vísindakenningu sögunnar hafa
þrátt fyrir allt skilað miklum árangri. Sam-
kvæmt könnun CBS í upphafi ársins trúa
55% Bandaríkjamanna (67% kjósenda
Bush) ekki á neina útgáfu af þróunarkenn-
ingunni – þeir hafna því að líffræðileg þró-
un eigi sér yfir höfuð stað. Íhaldsmönnum
hefur sumsé tekist að gera sannleikann svo
tortryggilegan að fólk kýs fremur tiltölulega
augljósa merkingarleysu. Hliðstætt dæmi
um niðursöllun vísindalegra sanninda er
að finna í umræðunni um gróðurhúsaáhrif,
þar sem ráðamenn í Bandaríkjunum og
víðar leita allra leiða til að gera niðurstöður
virtustu vísindamanna tortryggilegar. Það
er óþolandi ástand að mörkin milli sann-
leikans og lyginnar verði óljós eða hverfi af
þeirri ástæðu einni að það hentar þeim
sem fara með völdin hverju sinni. 
Finnur Dellsén á murinn.is

Fádæma óheilindi
Málflutningur Kristins H. Gunnarssonar er
einnig mjög sérstakur en hann hefur gefið
út sína eigin sjávarútvegsstefnu sem hann
kynnir nær eingöngu á Vestfjörðum. Þegar
hann er staddur við Austurvöll í Reykjavík
breytist hins vegar allt. Kristinn H. Gunnars-
son hefur ítrekað greitt atkvæði með
kvótakerfinu í atkvæðagreiðslum á Alþingi
og nú síðast kaus hann með því að kvóta-
setja handfæratrillurnar gegn hagsmunum
Vestfjarða. Í því máli sýndu þingmenn
stjórnarflokkanna af sér fádæma óheilindi
eftir að hafa gengið undir borða og inn á
fund á Ísafirði þann 13. september 2003
þar sem á var letrað orð skulu standa. Þeir
gengu á bak orða sinna.
Sigurjón Þórðarson á 
althingi.is/sigurjon

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tek-
ið á móti efni sem sent er frá Skoðana-
síðunni á visir.is. Þar eru nánari leið-
beiningar. 



AFMÆLI

Sigrún Hjálmtýsdóttir
„Diddú“ er 50 ára.

Mikael Torfason,
rithöfundur og ritstjóri DV,

er 31 árs.

ANDLÁT

Halldóra Guðrún Jóelsdóttir, Skúlagötu
40a, Reykjavík, lést laugardaginn 30. júlí.
Geir Jóhann Geirsson, vélstjóri, lést
þriðjudaginn 2. ágúst.
Kristbjörn Benjamínsson, frá Katastöð-
um, Núpasveit, lést á dvalarheimilinu
Hvammi, Húsavík, þriðjudaginn 2. ágúst.

„Það verða stórkostlegar breyt-
ingar á blaðinu,“ segir Magnús
Björn Ólafsson nýráðinn ritstjóri
Stúdentablaðsins. „Ég vil fá fólk
til liðs við mig sem hefur skoðanir
og er ekki hrætt við að taka á við-
kvæmum en mikilvægum málefn-
um,“ segir Magnús sem hefur
starfað við Stúdentablaðið síðast-
liðna tvo vetur samhliða því að
nema stjórnmálafræði og heim-
speki við Háskóla Íslands. 

Eitt fyrsta verk Magnúsar var
að fara til Palestínu og kynna sér
mannlegu hliðina á þeim hörm-
ungum sem þar hafa dunið yfir.
Hann telur fréttaflutning hér
heima einkennast um of af þurri
tölfræði og of lítið gert af því að
kynna sér mannlega þáttinn.
Magnús ræddi við lækna, kennara
og almenning auk þess sem hann
fór í flóttamannabúðir, keyrði um
í sjúkrabílum og heimsótti há-
skóla í Palestínu. „Það er ótrúlegt
að fylgjast með því hvernig fólk í
Palestínu lifir undir þessari miklu
vá,“ segir Magnús en allir blaða-
menn sem hann ræddi við á svæð-
inu voru sammála um að Ísrael
væri fasistaríki enda falli það
mjög vel að skilgreiningunni.
Hann segir að í hugum margra
Ísraelsmanna séu arabar rétt-
dræpir.

Magnús fór ekki varhluta af af-
skiptum ísraelsku herlögreglunn-
ar en hann telur að þeim sé
meinilla við að útlendingar heim-
sæki Palestínu. „Ég var í yfir-
heyrslum í fjóra tíma, berstrípað-
ur og sakaður um hitt og þetta.
Þeir reyndu að ljúga því að ég
hefði verið með fíkniefni,“ segir
Magnús sem fékk að lokum lög-
reglufylgd út í vél en segist nán-
ast hafa fengið taugaáfall.

Magnús telur að starf sitt sem
ritstjóri verði gefandi og er þess
fullviss að blaðið verði lesið. „Ég
mun sjá til þess,“ segir hann
ákveðinn. „Ég er langt frá því að
vera pólitískur og þetta verður
ekki pólitískt blað,“ segir Magnús
sem ætlar ekki að taka málin
neinum vettlingatökum og finnst

líklegt að einhverjum muni þykja
umfjöllunin óþægileg.

Magnús stefnir ekki á frama í
blaðamennsku á Íslandi en ætlar
sér að skrifa fram á grafarbakk-
ann. Hugur hans stefnir út til
fjarlægra landa og draumurinn
er að starfa sem sjálfstæður
blaðamaður. ■
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EMILIANO ZAPATA (1879-1919) 
fæddist þennan dag.

Tekur á viðkvæmum málefnum
MAGNÚS BJÖRN ÓLAFSSON RÁÐINN RITSTJÓRI STÚDENTABLAÐSINS

„Það er betra að deyja standandi en lifa á
hnjánum.“

- Emiliano Zapata er þjóðhetja í Mexíkó og tók þátt í uppreisninni í
Mexíkó árið 1910.

timamot@frettabladid.is

RITSTJÓRI Magnús er nýkominn heim frá Palestínu þar sem hann kynnti sér aðstæður
almennings. Hann mun skrifa um reynslu sína í Stúdentablaðinu.

Bretanum John McCarthy var
sleppt úr haldi mannræningja í
Líbanon þennan dag árið 1991,
en hann hafði þá verið í gíslingu
í fimm ár. Hryðjuverkasamtökin
Islamic Jihad sem rændu blaða-
manninum á sínum tíma til-
kynntu lausn hans í skeyti sem
sent var til fréttastöðvar í höfuð-
borginni Beirút. 
McCarthy var rænt í apríl 1986.
Hann var einn af ellefu Vestur-
landabúum sem voru í haldi
hryðjuverkahópa á þessum tíma
og þeirra yngstur. Á blaða-
mannafundi í Sýrlandi þakkaði
McCarthy þeim sem börðust fyrir

lausn sinni og hvatti fólk til að
halda áfram baráttunni til að fá
hina gíslana leysta úr haldi.
Á næstu mánuðum var næstum
öllum Vesturlandabúum sem
haldið var í gíslíngu í Líbanon
sleppt úr haldi. Þrátt fyrir opin-
berar yfirlýsingar um að lausnar-
gjald yrði ekki greitt er talið að
lönd eins og Bandaríkin, Frakk-
land og Þýskaland hafi borgað
mannræningjum háar peninga-
upphæðir eða vopn í skiptum
fyrir landsmenn sína.
Almenningur í Bretlandi fylgdist
spenntur með því hvort ástir
tækjust á ný milli McCarthy og

fyrrum unnustu hans sem hafði
barist ötullega fyrir lausn hans.
Þau skrifuðu saman bók um
raunir McCarthys en síðan skildu
leiðir árið 1994.

8. ÁGÚST 1991

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1945 Sovétríkin lýsa yfir stríði á

hendur Japönum.
1958 Þyrla frá Keflavíkurflugvelli

sækir skipstjóra kafbátsins
Nautilus sem liggur stutt
frá Íslandsströndum og
hafði fimm dögum áður
siglt undir íshelluna á
Norðurpólnum.

1963 Stóra lestarránið er framið í
Bretlandi.

1974 Nixon Bandaríkjaforseti til-
kynnir afsögn sína vegna
Watergate-hneykslisins.

1988 Fyrsta barn Andrésar prins
og Söru Ferguson fæðist.

1992 Íslendingar lenda í fjórða
sæti í handknattleik á
Ólympíuleikunum í
Barcelona.

2001 Gullparið Tom Cruise og
Nicole Kidman skilja.

McCarthy sleppur úr haldi mannræningja
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FYRSTA STARFIÐ: STEINN ÁRMANN MAGNÚSSON SKEMMTIKRAFTUR

Missti framan af vísifingri við uppskipun
Fyrstu störf Steins Ármanns
Magnússonar, skemmtikrafts og
leikara, voru uppskipun og ung-
lingavinna sem hann vann jöfnum
höndum í tvö sumur. Steinn var í
uppskipun fyrir Eimskip í Hafn-
arfjarðarhöfn. „Við vorum aðal-
lega í því að húkka gáma og hlaða
á bretti,“ segir Steinn, sem fannst
ekkert sérstaklega gaman í vinn-
unni. „Þetta var nú frekar til-
breytingarlaust fannst mér og ég
entist ekki í þessu.“

Steinn sóttist eftir vinnu við
uppskipun frekar en unglingavinn-
unni þar sem kaupið var betra.
„Maður fékk ekki vinnu alla daga.
Maður mætti bara og svo var þetta
í bíó, þú færð vinnu og þú færð
vinnu,“ segir Steinn sem fannst
dagurinn lengi að líða enda yfir-
leitt settur í leiðinleg verkefni.“
Ég vildi fara í akkorðið ofan í lest
og hamast þar,“ segir Steinn sem á
frekar súrar minningar úr þessari
vinnu.“Ég missti framan af putta í
þessu helvíti. Ég var að losa stroff-
ur og verkstjórinn kom að á raf-
magnslyftara sem var mjög hljóð-
látur og járnin sem ég var að losa

ýttust öll saman og ég klemmist á
milli,“ segir Steinn sem fór aldrei
aftur í uppskipun eftir það. Þótt
Steinn hafi ekki þótt vistin góð
segir hann vin sinn Davíð Þór hafa
þótt gaman í vinnunni. 

Steinn telur að hann hafi lítið
lært af þessari fyrstu vinnu, ung-
lingavinnan hafi verið lærdóms-
ríkari. „Svo voru þar líka sætari
stelpur,“ segir Steinn Ármann og
hlær. ■
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma, 

Kristín Sigurðardóttir 
Álfaskeiði 100, Hafnarfirði, 

lést miðvikudaginn 3. ágúst á St. Jósepsspítala Hafnarfirði. 
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 9. ágúst
kl. 15.00. 

Sigríður V. Jóhannesdóttir 

Sigfús Jóhannesson Guðbjörg Árnadóttir 

Sigurlaug J. Jóhannesdóttir Sigurður Þ. Karlsson 

Sigþór Ö. Jóhannesson   Gíslína G. Hinriksdóttir 

Sigrún Ó Jóhannesdóttir   Ólafur Kr. Sigurðsson 

barnabörn og barnabarnabörn 

www.steinsmidjan.is

JAR‹ARFARIR

11.00 Jóhanna Guðnadóttir, frá Jaðri,
síðar húsfreyja í Nesi, Eyjafjarðar-
sveit, verður jarðsungin frá Höfða-
kapellu, Akureyri.

13.30 Steinþór Jensen, kaupmaður,
Norðurbyggð 16, Akureyri, verður
jarðsunginn frá Akureyrarkirkju.









„Leikmenn eru of mikið að
horfa á og bíða eftir að einhver
annar taki ákvörðun. Við áttum að
ná stjórn á leiknum þegar við
komumst yfir og tíu mínútur voru
eftir en það bara gerðist ekki. Við
erum ekki nægilega ákveðnir í að
sparka boltanum í burtu þegar
andstæðingurinn er í okkar teig
og ég er mjög ósáttur við það,“
sagði Kristján Guðmundsson
þjálfari Keflavíkur, eftir leikinn.

Þórarinn Kristjánsson skoraði
fyrsta mark leiksins gegn sínum
fyrrverandi samherjum. „Maður
er vanur að spila hérna og það er
alltaf gaman. Við erum mjög sátt-
ir við að fá stig úr þessum leik og
það var gott að ná að jafna undir
lokin,“ sagði Þórarinn eftir
leikinn en hann sýndi ágætis takta
á köflum í gærkvöld. - egm
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FÓTBOLTI „Mér fyndist það nú slæmt
ef tvö mörk frá varnarmönnum
myndu ekki duga til sigurs, en því
betur gekk það eftir að þessu
sinni,“ sagði Freyr Bjarnason,
vinstri bakvörður FH, en hann og
Auðun Helgason sáu um að skora
mörkin fyrir FH sem lagði KR 2-0
í Kaplakrika í gærkvöld.

Sigursteinn Gíslason var að
stýra liði KR í fyrsta skipti í gær,
og gerði hann töluverðar breyting-
ar á liðinu frá síðustu leikjum.
Arnar Gunnlaugsson var í byrjun-
arliðinu í fyrsta skipti í langan
tíma en hann hefur verið meiddur,
og svo komu Dalibor Pauletic og
Gunnar Einarsson inn í liðið.

FH byrjaði leikinn betur og
sótti stíft fyrstu mínútur leiksins.

KR komst svo inn í leikinn en náði
ekki að skapa sér nein umtalsverð
marktækifæri. Helst var það
Arnar Gunnlaugsson sem var
áberandi í sóknarleik KR.

Mikil barátta einkenndi leikinn
og eftir harða tæklingu þurfti
Heimir Guðjónsson, fyrirliði FH,
að yfirgefa völlinn. Heimir og
Bjarni Þorsteinsson skullu þá sam-
an, en Bjarni er nýbyrjaður að
leika aftur með KR eftir meiðsli.

Á 34. mínútu náði Auðun Helga-
son svo að skora eftir sendingu
Jóns Þorgríms Stefánssonar frá
hægri, og átii Auðun ekki í neinum
vandræðum með að skalla knött-
inn í netið. Eftir þetta reyndu leik-
menn KR að jafna leikinn fyrir
leikhlé, en náðu ekki að ógna
marki FH að neinu ráði.

Síðari hálfleikurinn byrjaði líkt
og svo fyrri, með þungri sókn FH.
Varnarmenn KR náðu að bjarga á
síðustu stundu í þrígang á fyrstu
fimmtán mínútum síðari hálfleiks,
en á 64. mínútu tókst FH-ingnum
Frey Bjarnasyni skora með skalla
af stuttu færi. FH hafði svo góð tök
á leiknum alveg til loka og unnu
sannfærandi sigur

Sigursteinn Gíslason, þjálfari
KR, var ekki sáttur með mörkin
sem KR fékk á sig. „Þetta voru af-
leit mörk sem við fengum á okkur.
En það var ágætis barátta í liðinu

og menn gáfust ekki upp þó á móti
hafi blásið. Ég viss um að leik-
menn liðsins munu spila betur í
næstu leikjum, því það býr mikið í
þessu liði.“ magnush@frettabladid.is

> Við finnum til með ...

... Þóreyju Eddu Elísdóttur,
stangarstökkvara sem var langt frá sínu
besta og komst ekki í úrslit á HM í
frjálsum sem fram fer í Helskinki. Þórey

Edda, sem hafði æft af kappi
fyrir mótið og ætlaði sér stóra
hluti, stökk aðeins 4,15 metra
og felldi í þrígang þegar ráin

var hækkuð upp í 4,30
metra.

Loksins sigur hjá u-16
Íslenska piltalandsliðið í knattspyrnu,
skipað leikmönnum 16 ára og yngri,
vann loksins sigur á Norðurlandamótinu
sem fram fer hér á landi þegar liðið
burstaði Finna, 4–2, í leik um 7. sætið á
mótinu. Guðmundur Reynir Gunnarsson
skoraði tvö mörk fyrir Íslendinga en þeir
Hilmir Ægisson og Rafn Andri Haraldsson
sitt markið hvor.

sport@frettabladid.is

> Við vorkennum ...

.... Þorláki Árnasyni og lærisveinum hans
hjá Fylki sem þurftu að sjá á eftir einu
dýrmætu stigi í Landsbankadeildinni vegna
rangrar ákvörðunar Hans Scheving,
aðstoðardómara í leiknum
gegn ÍA í gær, en hann taldi
að brotið hefði verið á Hirti
Hjartarsyni innan teigs undir
lokin. Hjörtur segir sjálfur að
vítaspyrnudómurinn hafi
verið kolrangur.

Sigursteinn Gíslason ná›i ekki a› st‡ra li›i KR til sigurs í sínum fyrsta leik í Landsbankadeildinni sem
fljálfari. FH hefur nú unni› tólf deildarleiki í rö› í sumar og vir›ist hvergi vera a› gefa eftir.

FH einfaldlega of sterkt fyrir KR

Ekkert lát er á sigurgöngu ÍA í Landsbankadeildinni:

ekki lengi að jafna með marki
Helga Péturs Magnússonar og í
seinni hálfleik voru það Skaga-
menn sem sýndu meiri löngun og
kraft. Um miðbik hálfleiksins
skoraði Dean Martin glæsilegt
mark með skoti utan teigs en
Björn Viðar Ásbjörnsson náði að
jafna metin þegar tæpar tíu mín-
útur lifðu leiks. Þá héldu flestir
að jafntefli yrði niðurstaðan en
Hans Scheving aðstoðardómari
sá til þess að svo færi ekki þegar
hann taldi brotið á Hirti inni í
vítateig. Eins og áður segir skor-
aði Hjörtur örugglega úr spyrn-
unni og tryggði Skagamönnum
sigurinn. - gjj

Á laugardag meiddist Rúrik Gíslason illa en
hann er einn allra efnilegasti knattspyrnumaður
landsins. Rúrik er á sautjánda aldursári og leik-
ur með HK í 1. deildinni, hann varð fyrir
meiðslunum í tapleik liðsins gegn Völsungi.
„Zoran í Völsungi datt einhvern veginn ofan á
löppina á mér með þeim afleiðingum að ég
missteig mig. Ég náði því varla sjálfur hvernig
þetta var, þetta gerðist svo hratt,“ sagði Rúrik
sem tognaði illa og spilar ekki næstu sex til
átta vikurnar.

„Tímabilið er svo stutt hér á landi þannig að
fótboltasumrinu er lokið hjá mér. Maður var
kominn í feikilega gott stand þegar þetta áfall
kemur,“ sagði Rúrik sem þekkir meiðsli vel en
hann var frá í langan tíma í fyrra þegar hann
var með brjósklos í baki. „Það var gríðarlega
erfitt að vera meiddur svona lengi. Á meðan
mætti ég á hverja æfingu til að horfa á, það var

ekki auðvelt að sjá strákana á fullu meðan ég
gat ekki verið með. Ég var mjög duglegur að
gera styrkjandi æfingar og það hefur verið sagt
við mig að það sé enginn möguleiki á að þau
meiðsli taki sig upp aftur,“ sagði Rúrik sem hef-
ur leikið vel með HK-ingum í sumar.

Rúrik er alveg ákveðinn í að rífa sig upp úr
þessu og halda áfram ótrauður þrátt fyrir áfallið
á laugardag. „Ég var voðalega svekktur yfir
þessu nokkra tíma eftir leik en svo vissi ég að
það bætti ekkert,“ sagði Rúrik sem er nýkom-
inn heim frá Englandi þar sem hann æfði
með aðalliði Charlton og stóð sig vel. Fjöldi
erlendra liða hefur áhuga á honum og má
þar nefna Everton og sænska liðið Malmö.
Hann hefur þegar fengið að kynnast at-
vinnumennskunni en hann var í herbúð-
um belgíska liðsins Anderlecht þar til í
október í fyrra.

ÞAÐ Á EKKI AF RÚRIK GÍSLASYNI AÐ GANGA: SPILAR EKKI MEIRA ÞETTA SUMARIÐ

fia› fl‡›ir ekkert a› svekkja sig

FREYR SKORAR Varnar-
menn FH voru sókn-
djarfir í gærkvöld. Hér
sést Freyr Bjarnason
skora síðara mark FH
með skalla af stuttu
færi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

*MAÐUR LEIKSINS

FH 4–3–3
Daði 6
Freyr 7
T. Nielsen 6
Auðun 7
Guðmundur 6
Heimir 5
(23. Baldur 6)
Davíð Þór 5
Ásgeir 6
Tryggvi 6
Borgvardt 6
*Jón Þorgrímur 7
(61. Ólafur Páll 6)

KR 4–3–3
Kristján 5
Gunnar E. 4
(68. Gestur 5)
Tryggvi 6
D. Pauletic 6
Bjarni 5
Kristinn 5
Sigurvin 6
Jökull 5
Grétar 5
(65. Sigmundur 5)
Rógvi 6
(65. Garðar 6)
Arnar 6
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2-0
Kaplakriki, áhorf: 1610 Garðar Ö. Hinriksson (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 8–5 (3–2)
Varin skot Daði 2 – Kristján 1
Horn 3–3
Aukaspyrnur fengnar 12–7
Rangstöður 3–1

1–0 Auðun Helgason (34.)
2–0 Freyr Bjarnason (64.)

FH KR

2-3
Fylkisvöllur, áhorf: 442 Erlendur Eiríksson (4)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 8–8 (4–4)
Varin skot Bjarni 1 – Bjarki 2
Horn 1–9
Aukaspyrnur fengnar 12–20
Rangstöður 1–1

1–0 Viktor Bjarki Arnarsson (18.)
1–1 Helgi Pétur Magnússon (23.)
1–2 Dean Edward Martin (68.)
2–2 Björn Viðar Ásbjörnsson (81.)
2–3 Hjörtur Júlíus Hjartarson, víti (84.)

Fylkir ÍA

Sex mörk litu dagsins ljós í Keflavík í gærkvöld:

firóttur sótti anna› stigi›

3-3
Keflav.völlur, áhorf: 300 Egill Már Markússon (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 16–11 (7–6)
Varin skot Ómar 3 – Fjalar 7
Horn 10–4
Aukaspyrnur fengnar 8–9
Rangstöður 1–1

0–1 Þórarinn Kristjánsson (26.)
1–1 Hörður Sveinsson (33.)
1–2 Josef Maruniak (53.)
2–2 Simun Samuelsson (78.)
3–2 Hörður Sveinsson (80.)
3–3 Haukur Páll Sigurðsson (81.)

Keflavík Þróttur

Hans Scheving fær›i
Skagamönnum flrjú stig

*MAÐUR LEIKSINS

FYLKIR 4–3–3
Bjarni 5
Ragnar 5
Arnar Þór 6
Valur Fannar 6
Gunnar Þór 5
Helgi Valur 7
Guðni Rúnar 6
Eyjólfur 6
(68. Björn Viðar 6)
Kjartan Breiðdal 5
(57. Hrafnkell 4)
Björgólfur 5
(81. Haukur Ingi 4)
Viktor Bjarki 6

ÍA 4–5–1
Bjarki 5
Guðjón Heiðar 5
Gunnlaugur 7
Reynir 6
*Kári Steinn 7
Hafþór Ægir 5
(81. Þorsteinn –)
Helgi Pétur 5
(52. Jón Vilhelm 6)
Pálmi 7
Hjörtur 6
Ellert Jón 6
Andri 5)
(57. D. Martin 7)

*MAÐUR LEIKSINS

KEFLAVÍK 4–4–2
Ómar 4
Gestur 5
(68. Samuelsson 7)
Guðmundur Mete 5
Baldur 5
Guðjón Árni 5
Milicevic 6
Gustafsson 5
Jónas 6
Hólmar 6
Hörður 6
Guðmundur S. 5

ÞRÓTTUR 4–4–2
*Fjalar 8
Ingvi 6
Eysteinn 5
Páll 6
Freyr 4
(39. Guðfinnur 5
Jens 5
Hallur 6
(84. Jaic –)
Haukur Páll 6
Halldór 6
Þórarinn 6
Magnús Már 4
(46. Maruniak 6)

FÓTBOLTI Fáránlegur vítaspyrnu-
dómur á 84. mínútu færði Skaga-
mönnum þrjú stig á silfurfati
gegn Fylki í gærkvöld. Hirti
Hjartarsyni varð ekki á nein mis-
tök á vítapunktinum og skoraði
þannig markið sem átti eftir að
ráða úrslitum. „Ég ætla ekki að
fegra þetta neitt, þetta var aldrei
víti,“ sagði Hjörtur hreinskilinn
eftir leikinn. 

Það var jafnræði með liðunum
í fyrri hálfleik í gær en eftir rúm-
lega stundarfjórðung komust
heimamenn yfir þegar Viktor
Bjarki Arnarsson skoraði með
frábæru skoti. Gestirnir voru

FÓTBOLTI Það var líf og fjör í Kefla-
vík í gær þegar Þróttarar komu í
heimsókn og endaði leikurinn með
jafntefli 3-3. Tvívegis komust
Þróttarar yfir í leiknum en Kefl-
víkingar náðu að jafna í bæði
skiptin og tóku síðan forystu þeg-
ar tíu mínútur voru eftir. Þeir
náðu þó ekki að halda það út og
Þróttur fékk stig úr ferð sinni á
Suðurnesin.

Keflvíkingar fengu fjölda færa
í leiknum en Fjalar Þorgeirsson
átti stórleik í markinu og hélt
Þrótti í leiknum. Þá er frammi-
staða hins færeyska Simun Samu-
elsson eftirtektarverð en hann
kom inn á sem varamaður í sínum
fyrsta leik og skoraði mark ásamt
því að leggja annað upp.

STAÐAN Í DEILDINNI:
FH 12 12 0 0 31–5 30
VALUR 11 9 0 2 24–6 24
ÍA 12 6 2 4 15–14 17
KEFLAVÍK 13 5 5 3 24–27 15
FYLKIR 13 5 2 6 23–22 14
KR 13 4 1 8 14–21 13
FRAM 12 3 2 7 11–18 9
ÞRÓTTUR 13 2 4 7 15–21 9
ÍBV 12 3 1 8 10–24 9
GRINDAVÍK 11 2 3 6 11–20 8
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LEIKIR GÆRDAGSINS

Samfélagsskjöldurinn:
CHELSEA–ARSENAL 2–1
1–0 Didier Drogba (8.), 2–0 Didier
Drogba (57.), 2–1 Fabrice Fabregas (65.).

Sænska úrvalsdeildin:
ÖRGRYTE–HALMSTAD 2–1
Gunnar Heiðar Þorvaldsson lék allan
leikinn fyrir Halmstad og skoraði mark
liðsins í leiknum.

Norska úrvalsdeildin:
BRANN–AALESUND 0–0
Kristján Örn Sigurðsson lék allan leikinn
fyrir Brann og Haraldur Guðmundsson
sömuleiðis fyrir Aalesund. Ólafur Örn
Bjarnason var í leikbanni hjá Brann.
MOLDE–LYN 1–3
Stefán Gíslason lék allan leikinn fyrir Lyn.

HM í frjálsum:
Justin Gatlin varð í gær heimsmeistari í
100 metra hlaupi karla þegar hann hljóp
á 9,88 sekúndum. 

Drogba stal senunni
Chelsea vann fyrsta opinbera leik tímabilsins og
átti Didier Drogba mesta hei›urinn a› sigrinum.
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■ ■ LEIKIR
� 20.00 Fram og Valur mætast á

Laugard.velli í Landsbankadeild karla.

■ ■ SJÓNVARP
� 14.20 Landsbankadeildin á Sýn.

� 16.10 US PGA á Sýn.

� 19.10 Landsbankamörkin á Sýn.

� 19.40 Landsbankadeildin á Sýn.
Bein útsending frá leik Fram og Vals.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.30 Ensku mörkin á Sýn.

� 23.45 Landsbankadeildin á Sýn.

FÓTBOLTI Tvö mörk frá Didier
Drogba tryggðu Chelsea sigurinn
gegn Arsenal í leiknum um samfé-
lagsskjöldinn. Spánverjinn ungi
Francesc Fabregas skoraði fyrir
Arsenal, en leikurinn endaði 2-1
fyrir Chelsea

„Ég er mjög ánægður með að
vera byrjaður að skora strax. Ég
er í fínu formi og frískari en í
fyrra eftir að hafa átt gott
sumarfrí,“ sagði Drogba eftir
leikinn, en hann var valinn maður
leiksins.

Arsenal var meira með boltann
í leiknum en gekk illa að skapa sér
opin marktækifæri þar sem varn-
armenn Chelsea stóðu vaktina vel.
Miðjumennirnir ungu, Francesc
Fabregas og Mathieu Flamini,
náðu ágætis tökum á miðjunni í
fyrri hálfleik og áttu Frank
Lampard og Eiður Smári Guðjohn-
sen, sem lék í stöðu fremsta miðju-
manns, í erfiðleikum með að halda
boltanum innan liðsins.

Drogba kom Arsenal yfir með

góðu marki á áttundu mínútu.
Spánverjinn Asier Del Horno, sem
var að spila sinn fyrsta opinbera
leik fyrir Chelsea, gaf langa send-
ingu fram, og tók Drogba við bolt-
anum niður með brjóstkassanum,
hljóp síðan framhjá Philippe Send-
eros, varnarmanni Arsenal, og
skaut boltanum í hornið með
vinstri fæti. 

Leikmenn Arsenal gáfust ekki
upp og héldu áfram að spila ágæta
knattspyrnu þrátt fyrir að erfið-
lega gengi að skapa góð marktæki-
færi. Drogba bætti síðan við öðru
marki fyrir Chelsea eftir að Eiður
Smári Guðjohnsen hafði skallað
boltann laglega inn fyrir vörnina. 

Á sextugustu og fimmtu mínútu
tókst Francesc Fabregas að
minnka muninn með góðu skoti úr
vítateignum, en lengra komst liðið
ekki. Chelsea vann því fyrsta opin-
bera leik nýs keppnistímabils og
virðist sem bæði lið komi vel und-
irbúin til leiks eftir sumarfrí.

- mh

SIGRI FAGNAÐ Leikmenn Chelsea höfðu ástæðu til að fagna í gær eftir að hafa unnið
Arsenal í fyrsta opinbera leik keppnistímabilsins.
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Hver kannast
ekki við að eyða
hálftíma í skíta-
kulda og roki
við að koma
upp tjaldinu og
þurfa svo að
sleppa þremur
stögum af því
að hælarnir eru
of fáir og of

beyglaðir og grasið á tjaldsvæð-
inu með svona þriggja milli-
metra þykkt jarðvegslag ofan á
klöpp eða möl sem óhugsandi er
að stinga hæl ofan í.

Skríða svo inn í svefnpoka
undir tíu teppi og skjálfa eins og
strá í vindi. Leggjast á harða ein-
angrunardýnu eða lélega vind-

sæng og sofna út frá vindgnauð-
inu sem ber tjaldið að utan eins
og harðfisk með hávaða og lát-
um. Vakna svo fyrir allar aldir
með svefnpokann í kuðli og
teppin öll til fóta og vera að
kafna úr hita þar sem morgun-
sólin hefur tekið sig til og breytt
tjaldinu í ofn. Skríða fram í for-
tjald með stírurnar í augunum
og gæða sér á vel völdum morg-
unverði úr kæliboxinu og labba
svo á tánum í grasinu þessa fjög-
urhundruð metra sem eru að
skítugum klósettskúrnum. Vera
að minnsta kosti jafn lengi að
kuðla tjaldinu saman aftur og
það tók að henda því upp og átta
sig engan veginn á því hvernig í
ósköpunum er hægt að ætlast til

þess að því sé troðið ofan í pínu-
lítinn pokann auk þess sem þrír
til fimm tjaldhælar eru horfnir á
vit víðáttumikilla ódáinsengja
allra þessa heims týndu tjald-
hæla. Troða draslinu inn í bíl og
setjast undir stýri og keyra á
næsta tjaldsvæði, sem nær und-
antekningalaust er með marg-
falt subbulegri klósettskúrum
en á því síðasta.

Tjaldlíf finnst mér sjarmer-
andi og ljúft og gjarnan vildi ég
geta eytt mörgum vikum af
hverju sumri í útilegum víðs
vegar um okkar fagra land þrátt
fyrir subbuleika klósettskúr-
anna. Svo ætla ég aldrei að fá
mér tjaldvagn eða fellihýsi eða
húsbíl, það er fyrir aumingja. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
ODDUR ÁSTRÁÐSSON FÓR Í ÚTILEGU

TJALDBÚINN

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Frá
föður til
sonar

Það er öruggt að eftir veturinn
kemur vor...

Og öruggt að pólitíkusar
ljúga...

Lægri
skatta!

Sléttari
húð!

Öruggt að Liverpool vinnur
næst meistaratitilinn!-...

Já og öruggt að
tónlistaratriði í

sjónvarpinu
SÖKKA!

Helmundur
Lási spilar á
blokkflautu

í salnum
núna!

Góða skemmtun!
Ég sæki ykkur
klukkan hálf-

fimm

Gott. Takk.

Mamma þín
er ágæt. 

Nú? Hvað er
svona „ágætt“

við hana?

Hún spjallar við þig, henni
þykir vænt um þig og hefur
áhuga á því sem þú gerir. 

Athyglisvert.

Þetta eru einmitt þeir hlutir
sem mér finnst svo pirrandi

við hana.

Æfingin
skapar

meistarann.

Hmmm.... Lítur rassinn minn út fyrir
að vera stærri í þessum

buxum?

Já.

*Andvarp!*
Það er
rétt...

Vá....ég vissi ekki
að það væri

hægt að svara
þessari spurn-
ingu játandi og

LIFA!

Ég myndi ekki
prófa það ef
ég væri þú.
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Jón Bergs son ehf
Kletthálsi 15 - Sími: 588 8886

TT i l b o ði l b o ð
Granit garðborð 

þvermál 1,60 mtr. / Beige

KrKr. 59.900. 59.900 ,-,-

Nuddpottar: Softub og Marquis spas
Lok á potta:            SunStar
Garðhús: UnoSider og IPC
Granit:                   Hellur, garðkúlur og garðborð
Bjálkahús:  Kenomee
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JENNIFER LOPEZ Hún viðurkenndi ný-
lega í viðtali að hún yrði dálítið niðurdreg-
in þegar hún hugsaði til þess að Ben Af-
fleck ætti von á barni með Jennifer Garner. 

firáir a› 
ver›a mó›ir
Jennifer Lopez sagði í nýlegu við-
tali við tímaritið Elle að hún væri
örlítið niðurdregin í sambandi við
hversu vel gengi hjá Ben Affleck
og Jennifer Garner. En Garner er
sögð ófrísk af stúlkubarni og á að
eiga seinna á árinu. Einnig segja
sögusagnirnar að stúlkan fái ef til
vill nafnið Violet. 

Lopez og Affleck slitu sam-
vistum á síðasta ári, fjórum mán-
uðum áður en hún giftist söngvar-
anum Mark Anthony. Affleck og
Garner giftu sig í síðasta mánuði
og staðfestu að þau ættu von á
barni. Í viðtalinu var Lopez spurð
hvað henni þætti um hinn nýja
ráðahag Bens en eins og flestir
vita voru þau trúlofuð á sínum
tíma. „Ég vona að þau séu ham-
ingjusöm. Ástin er fallegur hlutur
og á milli okkar er enginn kuldi.“

Seinna í viðtalinu baðst blaða-
maður Elle Lopez afsökunar á að
minnast á þetta mál. Þá viður-
kenndi Lopez að það að verða
móðir væri hennar heitasta ósk og
sagði: „Já, þú gerðir mig leiða
með þessu.“ ■

Leikkonan Kate Hudson hefur ját-
að það að hún sé ekkert hrifin af
rómantískum gamanmyndum en
hún hefur leikið í allnokkrum slík-
um og þar á meðal How to Lose a
Guy in 10 Days, Raising Helen og
Le Divorce. 

Nýjasta mynd hennar nefnist
The Skeleton Key og er langt í
frá rómantísk gamanmynd held-
ur rosalegur sálfræðitryllir um
vúdú-galdra og fleira spenn-
andi. „Ég las handritið á innan
við klukkutíma og um leið og ég
kláraði hugsaði ég: „Þetta er
mynd sem ég myndi vilja sjá.“
Ég er ekkert svo hrifin af róm-
antískum gamanmyndum, hvort
sem þið trúið því eður ei. Ja, ég

allavega myndi ekkert hlaupa í
bíóhúsin til að sjá svoleiðis
mynd.“ ■

SAMUEL L. JACKSON Leikarinn vinsæli
ætlar að framleiða teiknimynd fyrir sjónvarp.

Leikur í Afro
Samurai
Leikarinn Samuel L. Jackson ætl-
ar að framleiða nýja teiknimynd
fyrir Spike TV sem nefnist Afro
Samurai. Hún er byggð á teikni-
myndasögum Takasi Okazaki.
Jackson mun einnig tala inn á
teiknimyndina

Jackson ætlar jafnframt að
fara með aðalhlutverkið í sam-
nefndri kvikmynd sem verður
frumsýnd eftir tvö ár. Afro
Samurai fjallar um mann sem
hefnir dauða föður síns og berst
við byssumann með þrjár hendur.
Næsta mynd Jacksons er Black
Snake Moan þar sem hann leikur á
móti Justin Timberlake og Christ-
ina Ricci. ■

KATE HUDSON Leikkonan sem varla hef-
ur gert annað en að leika í rómantískum
gamanmyndum hefur nú lýst því yfir að
hún sé bara ósköp lítið fyrir rómantískar
gamanmyndir. 

Líti› fyrir rómantískar
gamanmyndir



 LESTU                  
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA
      Á MYNDINA!

           ALLIR SEM KAUPA MIÐA Á 
           MYNDINA 10.-15. ÁGÚST FÁ
          FRÍA MÁNAÐARÁSKRIFT Á TÓNLIST.IS!

   XY FÉLAGAR
    FÁ MIÐANN 
Á AÐEINS 600 KR!

FORSALA Í FULLUM GANGI Á 
    EINA STÆRSTU MYND ÁRSINS!
FRUMSÝND UM LAND ALLT
                      EFTIR TVO DAGA!

FORSALA Í FULLUM GANGI Á 
    EINA STÆRSTU MYND ÁRSINS!
FRUMSÝND UM LAND ALLT
          EFTIR TVO DAGA!

TONLIST.IS

MEST LESNA TÍMARIT LANDSINS

Birta er komin út!

Litið inn á æfingu á Kabarett
Tíska - Skemmtilegt skraut í hárið

Hollywood skvísur í gulu
Öflugasta sjónvarpsdagskrá landsins

tíska   tíðarandinn heilsa    leikhús   útlit pistlar   matur
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ferðast um heiminn

» Linda Mjöll Stefánsdóttir heimshornaflakkari

ÍSLENSKT FRELSI 

BESTA GJÖFIN

» Litið inn á æfingu
KABARETT

» Hollywood-skvísur í guluGLAMÚRGELLUR

01 birta-for
síða  2.8.20

05  16:03  P
age 1

Leikmyndahönnuðurinn og heimshornaflakkarinn

Linda Mjöll komin heim.

BARNANÍÐINGUR
GENGUR LAUS Í
SMÁRALIND

Ginnir börnin í tíkallasíma

Sjónvarpsstöðin Fox hefur skipað
rannsóknarnefnd til að skoða
hvort Paula Abdul hafi aðstoðað
Corey Clark í síðustu Idol-keppni.
Málið hefur vakið mikla athygli,
sér í lagi eftir að Clark kom fram
í ABC-fréttaþættinum Primetime
Live og lýsti hvernig Abdul hefði
hjálpað sér með val á lögum og
fötum. Abdul hefur neitað öllum
ásökunum og segir Clark vera
lygara en hann var rekinn úr
American Idol eftir að hafa leynt

því að hafa verið handtekinn. 
Talsmaður Fox sjónvarps-

stöðvarinnar Peter Liguori sagði
enn ekkert benda til þess að Paula
Abdul ætti að segja starfi sínu
lausu. Hann viðurkenndi þó að
rannsóknin væri ekki alveg eins
óháð og látið væri af, henni væri
stjórnað af lögfræðingi ráðnum af
Fox. Liguori vonaðist að málið
væri að komast í réttan farveg en
það yrði þó ekki til lykta leitt áður
en sýningar á nýju þáttaröðinni

hæfust í janúar. 
Paula Abdul stjórnar nú nýjum

raunveruleikaþætti, So You Think
You Can Dance, þar sem hún ferð-
ast um Bandaríkin, sýnir nokkur
dansspor og velur hæfileikaríka
dansara.

Le Bon keppir
aftur á Drum
Simon Le Bon, söngvari Duran
Duran, er meðal þátttakenda í
Fastnet kappsiglingunni sem hófst
í gær. Simon er þekktur fyrir
áhuga sinn á siglingum og hann tók
síðast þátt í þessari keppni fyrir 20
árum. Það ævintýri kostaði hann
næstum lífið þar sem skútunni
hans, Drum, hvolfdi. Hann sat fast-
ur undir skrokki skútunnar, ásamt
félögum sínum, í 40 mínútur áður
en þeim var bjargað.

Le Bon seldi skútuna skömmu
eftir óhappið 1985 en hann hefur
nú fengið hana að láni til þess að
endurtaka leikinn. „Ég er ekki
hræddur en við fáum örugglega
fiðring í magann þegar við siglum
fram hjá staðnum þar sem okkur
hvolfdi,“ segir Simon en nokkrir
félaga hans frá síðustu svaðilför
keppa einnig með honum að þessu
sinni.

„Þessi keppni og slysið er það
mikilvægasta sem gerst hefur á
lífsleið okkar allra sem lentum í
þessu.“

Einn þeirra sem tók þátt í
björgun áhafnar Drum á sínum
tíma segir það vel til fundið hjá Le
Bon að sigla þessa leið aftur. Það
sé nefnilega aðeins hægt að sigr-
ast á óttanum með því að horfast í
augu við hann.

Fox rannsakar Paulu Abdul

PAULA ABDUL Paula er sökuð um að
hafa aðstoðað einn keppenda á leið sinni
til frægðar. Hún neitar öllum sakargiftum.

SIMON LE BON Lætur ekki gamla
drauga fæla sig frá siglingakeppni sem
kostaði hann næstum lífið árið 1985.



Næstu sýningar eru:
Í dag kl. 14 örfá sæti laus
6. sýn. sun. 7/8 kl. 14 örfá sæti laus
7. sýn. fim. 11/8 kl. 19 sæti laus

frá kl. 9.00 til 17.00 alla virka daga.

Verðhrun
60% til 70% afsláttur af

öllum vörum

Engjategi 5, sími 581 2141
Opið virka daga frá kl. 10.00-18.00, laugardaga frá kl. 10.00-16.00
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Allt a› 300.000 kr. tölvukaupa-
lán til allt a› flriggja ára á mjög

hagstæ›um kjörum.
KB Námsmenn sem kaupa
fartölvur í Pennanum fá
glæsilega kaupauka;

skifbor›sstól, fartölvu-
tösku og kortalesara a› ver›mæti 20.000 kr.

Öllum Dell fartölvum hjá EJS fylgja minnislykill og Dell
geislamús a› ver›mæti rúmlega 5.000 kr.

Nánari uppl‡singar á kbnamsmenn.is.
HÁSKÓLATÓNLEIKAR 2005-2006

Tónleikanefnd HÍ efnir til hádegistónleika í vetur í Norræna
húsinu og verða þeir skipulagðir í samvinnu við FÍT.
Frumflutningur íslenskrar tónlistar nýtur að öðru jöfnu
ákveðins forgangs . Gert er ráð fyrir því að einir tónleikanna
verði jólatónleikar. Umsóknareyðublöð er að finna á aðalskrif-
stofu HÍ eða á heimasíðu skólans, www.hi.is. Umsóknarfrestur
er til 7. september nk.  Umsóknir berist Margréti Jónsdóttur,
herbergi 414 í Árnagarði, sími 525-4439, netfang mjons@hi.is,
sem veitir frekari upplýsingar.

Leikarinn Eddie
Murphy og fyrirsætan

Nicole, eiginkona hans
til tólf ára, hafa sótt um
lögskilnað vegna hins sí-
gilda „ósættanlega
ágreinings“, sem skýtur
jafnan upp kolli þegar
hjónabönd gliðna í
sundur. Nicole fer fram
á sameiginlegt forræði

yfir börnunum þeirra
fimm og Murphy hefur
látið hafa það eftir sér í
yfirlýsingu að velferð
barnanna sé þeim báð-
um efst í huga. Yngsta
barn þeirra hjóna er
Bella Sahra sem fæddist
í janúar árið 2002 en
Murphy á einnig son frá
fyrra sambandi. 

Leikarinn Mark Wahlberg ætlar
að hætta að leika þegar hann
verður fertugur, en sex ár eru í
það. Ástæðan er sú að hann vill
einbeita sér að uppeldi tveggja
ára dóttur sinnar, Ella Rae.

„Ég þarf að bera meiri
ábyrgð á henni en nokkru öðru,“
sagði Wahlberg, sem m.a. hefur
leikið í Planet of the Apes og
Three Kings. „Þess vegna er það
svo mikilvægt fyrir mig núna að
myndirnar sem ég leik í verði
vinsælar og raki sam-
an peningum. Ég vil
leggja mikið á mig
næstu sex árin og
leggja síðan alla
áherslu á fjölskyld-
una. Ég yrði fyrir
vonbrigðum ef ég
þyrfti að vinna aft-
ur til að sjá fyrir
fjölskyldunni. Mig
langar bara að

fara á fætur þegar ég vil, fara
með dóttur mína á fótboltaæf-
ingar og sjá til þess að hún fái
það sem hún vill,“ segir hann.
„Ég hef alltaf litið á kvikmynda-
feril minn eins og íþróttamenn
líta á sinn feril. Ég mun ekki
spila að eilífu. Sumir vita ekki
hvenær þeir eiga að hætta en
þeir snjöllu vita það.“ ■

MARK WAHLBERG
Leikarinn Mark Wahlberg
ætlar að leggja leiklist-
ina á hilluna þegar hann
verður fertugur.

Hættir a› leika eftir sex ár FRÉTTIR AF FÓLKI



14.25 HM íslenska hestsins (4:4) 14.50
Helgarsportið 15.05 Fótboltakvöld 15.20
Táknmálsfréttir 15.30 HM í frjálsum íþróttum.
Bein útsending frá mótinu sem fram fer í
Helsinki.

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 If These Walls Could
Talk II 15.15 Third Watch (Bönnuð börnum)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.20

GLOBAL DIMMING

▼

Fræðsla

21.55

I´M STILL ALIVE

▼

Sögur

21.00

AMERICAN DAD

▼

Gaman

21.00

THE CONTENDER

▼

Raunveruleiki

19.40

LANDSBANKA-DEILDIN

▼

Íþróttir

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
20.00 Extreme Makeover - Home Edition

(8:14) 
20.45 Jamie Oliver (Oliver´s Twist) (18:26)
21.10 The Guardian (21:22) 

21.55 I´m Still Alive (1:5) (I´m Still Alive)
Hetjusögur fá nýja merkingu í þessum
magnaða myndaflokki. Hér segir frá
mönnum sem hafa lent í hrikalegum
aðstæðum en lifað af. Atburðarásin
flytur áhorfendur upp í háloftin, út á
sjó og inn til lands. 

22.45 The Big One (Stórlaxar) Michael Moore
er rithöfundur sem tekur iðulega að
sér málstað litla manns.

0.15 Eyes (4:13) 1.45 Fréttir og Ísland í dag
3.05 Ísland í bítið 4.45 Tónlistarmyndbönd
frá Popp TíVí 

23.10 Kastljósið 23.30 Dagskrárlok

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Átta einfaldar reglur 

20.20 Rökkvun (Global Dimming) Bresk
heimildamynd. Útblástur af manna-
völdum veldur því að æ minna sólar-
ljós nær til jarðar og afleiðingar þess
gera jörðina óbyggilega ef ekkert er
að gert.

21.15 Lögreglustjórinn (The District III)
22.00 Tíufréttir
22.25 Lífsháski (19:25) (Lost)

23.35 The Newlyweds (13:30) 0.00 The
Newlyweds (14:30) 0.30 Friends 2 (7:24)
0.55 Kvöldþátturinn 1.40 Seinfeld 3 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Íslenski listinn Jónsi í Svörtum Fötum

fer með okkur í gegnum vinsælustu
lög vikunnar og tekur púlsinn á öllu
því heitasta í dag. 

19.30 Friends 2 (6:24) 
20.00 Seinfeld 3 
20.30 Friends 2 (7:24) 

21.00 American Dad (6:13) Stan Smith er
útsendari CIA og er alltaf á varðbergi
fyrir hryðjuverkahættum. 

21.30 Íslenski listinn Jónsi í Svörtum Fötum
fer með okkur í gegnum vinsælustu
lög vikunnar og tekur púlsinn á öllu
því heitasta í dag. 

22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.
Aðalþáttastjórnarndi er Guðmundur
Steingrímsson.

22.45 David Letterman Það er bara einn Dav-
id Letterman. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

18.30 Tremors (e) 
19.15 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Less than Perfect (e) 
20.00 Center of the Universe Gamanþættir

um hjónin John og Kate sem hafa ver-
ið gift í 20 ár og eru enn yfir sig ást-
fangin. Líf þeirra væri vísast fullkomið
ef nánustu fjölskyldumeðlimir væru
eins og fólk er flest.

20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

21.00 The Contender Sextán hnefaleika-
kappar hafa verið valdir til að taka
þátt í samkeppni um hver er efnileg-
astur. 

22.00 Dead Like Me Við rifjum upp kynnin af
George og félögum hennar sálnasöfn-
urunum sem hafa það að aðalstarfi
að aðstoða fólk við vistaskiptin úr
heimi hinna lifenda í heim hinna
dauðu.

22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal. 

23.30 Da Vinci’s Inquest (e) 0.15 Cheers (e)
0.40 The O.C. 1.20 Hack 2.05 Óstöðvandi
tónlist

18.00 Cheers

6.05 Good Advice 8.00 French Kiss 10.00 Tr-
easure Planet 12.00 In His Life: The John
Lennon Stoy 14.00 Good Advice 16.00
French Kiss 18.00 Treasure Planet 20.00
Possible Worlds 22.00 Angels Don’t Sleep
Her 0.00 The Badge (Stranglega bönnuð
börnum) 2.00 Unfaithful (Stranglega bönnuð
börnum) 4.00 Angels Don’t Sleep Her 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 Jackie Collins Presents 13.00 Uncut 14.00
Style Star 14.30 Behind the Scenes 15.00 The Daily
Blend 16.00 101 Biggest Celebrity Oops! 17.00 E!
News Weekend 18.00 Fashion Police 18.30 Hotspot
Hollywood Roosevelt Hotel 19.00 The E! True
Hollywood Story 21.00 High Price of Fame 22.00
Wild On 23.00 E! News 23.30 Gastineau Girls 0.00
Wild On 1.00 The Anna Nicole Show

AKSJÓN

7.15 Korter 21.00 Níubíó - Adam & Eva 23.15
Korter

23.00 Playmakers (6:11) (Bönnuð börnum)
23.45 Landsbankadeildin (Fram - Valur) 1.35
Álfukeppnin (Brasilía - Þýskaland)

19.10 Landsbankamörkin Mörkin og mark-
tækifærin úr þrettándu umferð Lands-
bankadeildarinnar en þá mætast eftir-
talin félög: ÍBV - Grindavík, FH - KR,
Keflavík - Þróttur, Fylkir - ÍA og Fram -
Valur.

19.40 Landsbankadeildin (Fram - Valur)
Landsbankadeildin heldur áfram á Sýn
í kvöld en fram undan er bein útsend-
ing frá einum leik í þrettándu umferð
mótsins. Leikir þrettándu umferðar
eru eftirtaldir: ÍBV - Grindavík, FH - KR,
Keflavík - Þróttur, Fylkir - ÍA og Fram -
Valur.

22.00 Olíssport 
22.30 Ensku mörkin 

16.10 US PGA The International 

POPP TÍVÍ

Tónlist allan daginn - alla daga

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning?

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Ralph úr kvikmyndinni Lord of the
Flies árið 1963.

„You're a beast, and a swine, and a bloody, bloody
thief!“

▼

▼

8.00 Barnaefni 10.00 Joyce M. 10.30 Benny
Hinn 11.00 T.D. Jakes 11.30 Dr. David Cho
12.00 Believers Christian Fellowship 13.00
The Awakening Hour 13.30 Kvöldljós 14.30
Blandað efni 16.00 The Way of the Master
16.30 Barnaefni 17.30 Behind the Scenes
18.00 Times of Refreshing 18.30 Lessons for
Leaders 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Bland-
að íslenskt efni 21.00 Mack Lyon 21.30 Acts
Full Gospel 22.00 Joyce M. 22.30 Benny Hinn
23.00 T.D. Jakes 23.30 Time for Hope 0.00
The Way of the Master 0.30 CBN fréttastofan
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Nánast hver einasti pistlahöfundur í
þessu plássi er búinn að kvarta yfir lé-
legri sjónvarpsdagskrá sumarsins og nú
ætla ég að bæta mér í grátkórinn. Ég skil
ekki þessa stefnu sjónvarpsstöðvanna að
hafa verri dagskrá á sumrin því þótt það
sé gott veður og bjart úti, þá þýðir það
ekki að maður sé hoppandi úti um holt og
hæðir öll kvöld eins og eitthvert tryppi.
Ég þekki engan sem eyðir öllum sumar-
kvöldum í faðmi náttúrunnar og þótt það
sé kannski synd þá er tímabært að fólk
horfist í augu við það að flestir eru bara
heima í sófa.
Ég get aðeins séð tvær mögulegar skýr-
ingar á þessari gúrkutíð í sjónvarpinu.
Önnur er sú að yfirmenn sjónvarpsstöðv-
anna séu í einni allsherjar afneitun. Þeir

vilji ekki viðurkenna fyrir
sjálfum sér að tímarnir séu
breyttir og haldi dauðataki í
þá rómantísku hugmynd að
allir séu úti að leika.
Hin er sú að þetta sé saman-
tekin uppeldis- og forræðis-
hyggja. Þá má ímynda sér að
þeir hugsi: „Ef ég set bara
nógu drepleiðinlega þætti í
sjónvarpið þá neyðist fólk
kannski til að fara út og gera eitthvað
annað.“
Hvor skýringin sem það er þá vil ég lýsa
yfir óánægju minni með þær. Mér finnst
nefnilega fátt þægilegra en setjast fyrir
framan sjónvarpið eftir erfiðan dag og
þeir eru ekki færri á sumrin en á vet-

urna. Um síðustu helgi var
ég til dæmis búin að eyða
tveimur nóttum í tjaldi og
þremur tímum í reiðtúr svo
ég var alveg uppgefin þegar
ég kom á hótelið þar sem
ákveðið var að eyða síðustu
nóttinni. Mér fannst ég alveg
búin að skila mínum tímum í
náttúrunni og nú átti aldeilis
að kúra fyrir framan sjón-

varpið. Það var ekki að spyrja að því að
þegar dagskráin var skoðuð var ekki um
auðugan garð að gresja frekar en fyrri
daginn og endaði með því að ég varð að
þræla mér í gegnum hörmulega b-mynd
um hjón sem, já það er rétt: „tóku til
sinna ráða“.

VIÐ TÆKIÐ SÓLEY KALDAL ER ENGINN INNIPÚKI ÞÓTT HÚN VILJI SJÓNVARP Á SUMRIN

Afneitun eða forræðishyggja?
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ERLENDAR STÖÐVAR

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

13.00 Sakamálaleikrit, Mærin í snjónum
13.15 Sumarstef 14.03 Útvarpssagan: Ein-
björn Hansson 14.30 Með slör og slóða
15.03 Fastir punktar 16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá 18.25 Spegillinn 19.00 Íslensk
dægurtónlist í eina öld 20.00 Laufskálinn
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Kvöldsagan,
Ragtime 23.00 Hugsjónir og pólitík

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 20.00
Músík og sport 22.10 Popp og ról 

1.10 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

7.30 Morgunvaktin 8.30 Árla dags 9.05
Laufskálinn 9.40 Saga ljóðsins: Árni Ibsen
9.50 Morgunleikfimi 10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn
Jónsson. 14.03 Messufall e. 

15.03 Allt og sumt – Hallgrímur Thorsteins-
son, Helga Vala Helgadóttir og Helgi Seljan.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgun-
stund með Sigurði G. Tómassyni. 

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

8.00 Adda 10.00 Rósa 11.00 Bláhornið

12.25 Meinhornið 14.00 Kjartan G 15.00 Hild-
ur H 17.00 Gústaf 18.00 Meinhornið

19.00 Bláhornið 20.00 Adda 22.00 Rósa 23.00
Kjartan G 0.00 Hildur H 2.00 Gústaf 3.00 Rósa
4.00 Kjartan G 5.00 Adda

Gamanþættir um hjónin John og Kate
sem hafa verið gift í tuttugu ár og eru
enn yfir sig ástfangin. Líf þeirra væri
vísast fullkomið ef nánustu fjölskyldu-
meðlimir væru eins og fólk er flest, þó
ekki væri nema að örlitlu leyti; en af-
inn er með kynlíf á heilanum og
amman kemur í heimsókn í tíma og
ótíma til að tryggja að barnabarnið fái
nóg að borða. 
Frændfólkið er hreint út sagt ferlegt
og einkasonurinn virðist samvisku-
samlega ætla að tileinka sér alla
helstu galla ættarinnar. 

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Ferlegt frændfólk

»

Fjölskyldan.

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Cycling: UCI Protour Eneco Tour 14.30 Athletics: World
Championship Helsinki Finland 19.00 Football: Eurogoals 19.30 All
sports: WATTS 20.00 Athletics: World Championship Helsinki Fin-
land 22.00 Ski Jumping: FIS Grand Prix Hinterzarten 23.00 Football:
Eurogoals

BBC PRIME
12.00 Miss Marple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40 Fimbles
14.00 Balamory 14.20 El Nombre 14.25 Bill and Ben 14.35 Bring It
on 15.00 Antiques Roadshow 15.30 Vets in Practice 16.00 Animal
Park 17.00 Bargain Hunt 17.30 EastEnders 18.00 Holby City 19.00
Waking the Dead 19.50 Jonathan Creek 20.45 Black Cab 21.00
Blackadder II 21.30 3 Non-Blondes 22.00 Two Thousand Acres of
Sky 23.00 Meet the Ancestors 0.00 Supernatural Science 1.00 Ric-
hard II

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Beyond Fear 13.00 Paranormal? 14.00 Search For The
Submarine I - 52 15.00 The Sea Hunters 16.00 Battlefront 17.00
Animal Nightmares 17.30 Monkey Business 18.00 Beyond Fear
19.00 Paranormal? 20.00 Hitler's Sunken Secret 21.00 The Mafia
22.00 Paranormal? 23.00 Hitler's Sunken Secret 0.00 The Mafia

ANIMAL PLANET 
12.00 Natural World 13.00 Pet Star 14.00 Animal Precinct 15.00 Pet
Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30 Big
Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30 Animals A-Z 18.00 Natural
World 19.00 Great Cats of India 20.00 Crocodile Hunter 21.00
Animal Cops Detroit 22.00 Monkey Business 22.30 Animals A-Z
23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Great Cats of India 1.00
Natural World

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Fishing on the Edge
13.00 Extreme Engineering 14.00 Extreme Machines 15.00 Junky-
ard Mega-Wars 16.00 Rides 17.00 American Chopper 18.00 Myt-
hbusters 19.00 Fat Girls and Feeders 20.00 Trauma 21.00 Body
Works 22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 Battlefi-
eld

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 European
Top 20 18.00 Switched On 19.00 The House of Wax 19.30 Meet the
Barkers 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Power Girls 21.30 The Real
World 22.00 The Rock Chart 23.00 Isle of MTV - Pimp My Festival
23.30 Just See MTV

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1's video jukebox 17.00 Smells Like the 90's
18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 All Access 20.00
Remaking Vanilla Ice 20.30 I Want a Famous Face 21.00 VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 In Your Face Top 5 22.30 The Fabulous Life
of... 23.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Retail Therapy 12.35 The Stylists 13.00 Staying in Style 13.30
Hollywood One on One 14.00 Fashion House 14.25 Cheaters 15.10
The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 The
Race 17.40 Fantasy Open House 18.05 Come! See! Buy! 18.30
Hollywood One on One 19.00 Matchmaker 19.25 Cheaters 20.15
Sextacy 21.10 My Messy Bedroom 21.35 Sex and the Settee 22.00
Ex-Rated 22.30 Men on Women 23.00 Backyard Pleasures 23.30
Anything I Can Do 23.55 Arresting Design 0.25 Retail Therapy 0.50
The Stylists 1.15 Staying in Style

CARTOON NETWORK 
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster's Home for Imaginary Friends
13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next Door 14.00 Viva
Las Bravo 16.05 Samurai Jack 16.30 Foster's Home for Imaginary
Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter's Laboratory 17.45
Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls 18.35 The
Grim Adventures of Billy & Mandy

JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Spider-Man 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40 Spider-
Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
12.15 Alias Jesse James 13.45 In the Arms of a Killer 15.20 Wond-
erful Country, the 17.00 Long Riders 18.40 Madhouse (1990) 20.10
It Runs in the Family 21.35 Jessica 23.20 Sometimes They Come
Back 1.00 Mad Dog Coll 2.40 Tale of Ruby Rose

TCM
19.00 Bad Day at Black Rock 20.20 Northwest Passage 22.25 The
Strawberry Statement 0.10 The Fixer 2.20 Dark of the Sun

HALLMARK
12.45 Winter Solstice 14.15 By Dawn's Early Light 16.00 Touched
by an Angel IV 16.45 Hawking 18.15 Choices 20.00 Law & Order Viii
20.45 Jessica 22.30 Incident in a Small Town 0.00 Law & Order Viii
0.45 Choices 2.15 Jessica

BBC FOOD
12.00 Neil Perry Fresh and Fast 12.30 Grigson 13.00 Paradise
Kitchen 13.30 The Great Canadian Food Show 14.00 Coxon's
Royal Feast 14.30 Tyler's Ultimate 15.00 The Hi Lo Club 15.30 Rea-
dy Steady Cook 16.00 Delia Smith's Summer Collection 16.30 Nig-
el Slater's Real Food 17.00 Conrad's Kitchen: Access All Areas
17.30 Deck Dates 18.00 Douglas Chew Cooks Asia 18.30 Ready
Steady Cook 19.00 Madhur Jaffrey's Far Eastern Cookery 19.30
James Martin Sweet 20.00 The Naked Chef 20.30 The Tanner
Brothers 21.30 Ready Steady Cook

DR1
12.20 Et dyrehospital i Sverige 12.50 Sommerdok - En s¢mand
skifter k¢n 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie Listen 15.00
Konrad og Bernhard 15.10 Lovens vogtere 15.30 Film og flotte
fiduser 16.00 Palle Gris på eventyr 16.20 Anton 16.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 17.00 Fint skal det være 17.35 Dronningens
elefanter 18.05 De store gråbj¢rne 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt
19.30 Fjender og venner 21.00 Trespass 22.40 Fra baggård til big
business

SV1
12.00 Loffe som miljonär 13.30 Sportspegeln 14.00 Rapport 14.05
Forsytesagan 15.00 Bakom kulisserna på zoo 15.30 Friidrott: VM
Helsingfors 16.15 Radiohjälpen hjälper - Nytt liv 16.20 Vardags-
middag 16.30 Nalle har ett stort blått hus 16.55 Våra djur 17.00
Flyballtävlingen 17.05 Lilla Smågodis 17.20 Friidrott: VM Helsing-
fors 17.30 Rapport 18.00 Sommartorpet 18.30 Musik i själ och
hjärta: Totta Näslund 19.00 Rose och Maloney 20.35 Sängdags
21.05 Rapport 21.15 Sommardebatt 22.15 Sändning från SVT24

Með aðalhlutverk fara John Goodman,
Olympia Dukakis og Jean Smart. 

Center of the Universe     Skjár einn kl. 20.00.
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[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Aukin rétt samkynhneigðra til
fjölskylduþátttöku.

Sextíu ár.

Didier Drogba

... fá Jón Gunnar Geirdal og aðrir
starfsmenn Senu fyrir að fá loks-
ins stórstjörnu til að kynna mynd
sína í eigin persónu á Íslandi.
Rob Schneider er á leiðinni til
landsins.

HRÓSIÐ

Síðasti dagurinn. Uppi á Miðholti í
Hafnarfirðinum var mamma
sennilega að undirbúa sunnudags-
matinn. Lambalæri, brúnaðar
kartöflur og maískorn. Afi að
koma í heimsókn. Ég sat hins veg-
ar á flugvellinum í Zürich og beið
þess að komast heim til Íslands.
Það myndi standa tæpt. Hafði ein-
ungis fjörutíu og fimm mínútur til
þess að koma mér á milli flugvéla.
Vonaðist til að ekki yrði nein sein-
kunn. Nennti ekki að gista eina
nótt í Kaupmannahöfn, langaði í
sunnudagsmatinn hennar
mömmu.

Það hafði verið teiti um laug-
ardagskvöldið Öllum boðið á
gay-stað í miðbæ Zürich. Þar
ætlaði Sven Muller, Mr. Gay í
Sviss, að skemmta gestum
með dansi sínum. Christian
Iten, fjölmiðlafulltrúi ráð-

stefnunnar, lagði hart að
mér að mæta. Sagð-
ist ætla að bjóða í
eftirpartí í íbúð
sinni. Merkileg-
ur náungi. Í
útliti minnir
hann á
KGB-morð-
ingja. Þunnt
hár og stór
gleraugu. Ekk-
ert sviss-

neskt við hann. Engu að síður eru
hreyfingar hans á köflum mjög
kvenlegar og stundum eru þær
klunnalegar. Hefur staðið sig
eins og hetja. Á allt hrós skilið.

Ég hafði horft á minningarat-
höfnina um Hiroshima á CNN
föstudagsnóttina. Sextíu ár síðan

fyrstu kjarnorkusprengjunni var
varpað til jarðar til að drepa fólk.
Engu að síður sögðust íbúarnir
ekki bera kala til Bandaríkjanna
heldur vildu að Hiroshima yrði
upphaf friðar. Held að heimurinn

yrði betri ef allir hugsuðu
svona. Var þó ekki í stuði
til þess að velta þessu
eitthvað frekar fyrir
mér. Vildi bara komast
heim í 101. Fá mér te á
Prikinu og sofna í eigin
rúmi. Heima er jú alltaf
best. ■

REISUBÓKARBROT
FREYR GÍGJA BLAÐAMAÐUR ER Á LEIÐ Á RÁÐSTEFNU UM RÉTTINDABARÁTTU UNGS SAMKYNHNEIGÐS FÓLKS Í EVRÓPU.

Heima er best

MUGISON: TEKUR UPP TÓNLIST VIÐ MYND BALTASARS KORMÁKS:

Músíkalskasti maður sem ég hef kynnst
Tónlistarmaðurinn Mugison er
um þessar mundir að taka upp
tónlistina við kvikmynd Baltasars
Kormáks, A Little Trip to Heaven.

Upptökurnar hafa farið fram í
hljóðveri Sigur Rósar, Sundlaug-
inni í Mosfellsbæ. Eins og Frétta-
blaðið greindi frá í lok júní hefur
Mugison verið að vinna að tónlist-
inni undanfarin misseri en stutt
er síðan upptökurnar hófust. 

„Mugison er að gera frábæra
hluti og hann er almúsíkalskasti
maður sem ég hef kynnst,“ segir
Baltasar um framlag Mugison.
„Þetta er honum svo eðlislægt og
ég er rosalega ánægður. Ég ætlaði
upphaflega að láta aðra gera tón-
listina við myndina en eftir að ég
heyrði Mugimama is this Monkey-
music? um jólin og fór svo á tón-
leikana með honum á Nasa kom
enginn annar til greina,“ segir
hann og bíður spenntur eftir því
að geta skreytt myndina með tón-
listinni.

Mugison segir upptökurnar
hafa gengið ágætlega. „Ég er bú-
inn að vera hérna í viku að taka
upp en ég er líka með stúdíó
heima hjá mér og er búinn að
vera þar í mánuð,“ segir hann.
„Það hafa margir verið mér inn-
an handar. Rúna hefur verið að
hjálpa mér og Biggi sundlaugar-
vörður líka.“ Á meðal fleiri að-
stoðarmanna Mugison eru Pétur
Grétarsson trommari, Pétur Þór

Benediktsson gítarleikari og
blásararnir Samúel J. Samú-

elsson og Kjartan Hákonar-
son úr Jagúar.

Eftir að upptökunum
lýkur ætlar Mugison að
snúa sér strax að gerð
sinnar næstu plötu en
ekki er víst hvenær hún
kemur út. Tvær tón-
leikaferðir eru síðan
fyrirhugaðar hjá kapp-
anum á næstunni. Í
október fer hann á rúnt

um Evrópu og í nóvember spilar
hann í Bandaríkjunum til að
fylgja eftir Mugimama-plötunni
sem kemur þar út í október.

A Little Trip to Heaven verður
væntanlega frumsýnd í haust og
skartar þeim Forest Whitaker og
Juliu Stiles í aðalhlutverkum. Eft-
irvinnsla myndarinnar hefur stað-
ið yfir að undanförnu en að öllum
líkindum verður tónlist Mugison
gefin út áður en myndin fer á
hvíta tjaldið. 

freyr@frettabladid.is

Lárétt: 2 látið af hendi, 6 ármynni, 8
málmur, 9 fæðu, 11 lít, 12 álögu, 14 pen-
ingar, 16 varðandi, 17 fínt regn, 18 andi,
20 gangþófi, 21 lengdarmálseining.
Lóðrétt: 1 fugls, 3 enn fremur, 4 skráði, 5
viður, 7 lögreglumál, 10 lín, 13 trygg, 15
útstáelsi, 16 stórveldi, 19 fimmtíu og
einn.
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Lárétt: 2selt,6ós,8eir, 9mat,11sé,12
skatt,14aurar, 16um,17úða,18sál,20
il,21alin,
Lóðrétt: 1lóms,3og,4listaði,5tré,7
sakamál,10tau,13trú,15rall,16usa,
19li.

Í HLJÓÐVERINU Mugison er um þessar mundir að taka upp tónlistina við kvikmynd
Baltasars Kormáks, A Little Trip to Heaven.

BALTASAR KORMÁKUR Baltasar sannfærðist um ágæti Mugison eftir að
hann sá hann spila á tónleikum á Nasa.

Sveinn Rúnar Hauksson, læknir og formaður félags-
ins Ísland-Palestína, er mikill áhugamaður um berja-
tínslu. Hann segir að sprettan byrji í ár að minnsta
kosti jafnsnemma og í fyrra. 

„Ég fór vestur á Snæfellsnes í berjamó upp úr miðj-
um júlí þar sem við vorum undir jökli í hrauninu. Þá
voru krækiberin orðin töluvert vel sprottin. Þarna var
þó nokkuð af þroskuðum og góðum berjum og eitt
og eitt bláber var þroskað,“ segir Sveinn Rúnar og
bætir við: „Viku seinna var ég uppi í hlíðunum fyrir
austan Klaustur í Eldhrauni og þar voru krækiberin
almennt vel sprottin. Þar var lítil telpa fyrst til að
benda á bláberjalyng á þúfu sem var alblá. Þar var
ekki einn einasti grænjaxl.“

Sveinn segir að sprettan í fyrra hafi verið óvenjulega

góð, rétt eins og núna. „Ég ætlaði ekki að trúa því í
fyrra þegar ég var í Bláfellshrauni 1. ágúst að tína
upp í mig fyrstu aðalbláberin. Vanalega hafa berin
verið tilbúin hálfum mánuði eða þremur vikum
seinna. Ég var að tína í fyrra fram undir lok septem-
bermánaðar. Þá var ég að sækja krækiber í Selvog-
inn. Áður hafði ég ekki nema eina til tvær vikur til að
tína berin vegna þess að næturfrostið var þá skollið
á í byrjun september,“ segir hann. „Ef veðráttan helst
svipuð stefnir í annað feiknalega gott berjaár.“

Auk eigin reynslu af sprettunni á Austur- og Vestur-
landi hefur Sveinn heyrt góðar berjafréttir af Vestfjörð-
um og segist einnig hafa fulla trú á að Norðurlandið
skili sínu, bæði Tröllaskaginn og Þingeyjarsýslur. Hann
segir yndislegt að vera úti í náttúrunni og njóta þeirra
gjafa sem hún gefur. Eftir tínsluna frystir Sveinn berin

og reynir síðan að láta þau endast yfir árið en hann
borðar þau eintóm eða með mjólk, rjóma eða skyri.
Hann gerir saft úr berjunum en einnig sultur þótt
minna hafi farið fyrir því undanfarið.

BERJATÍNSLA: SVEINN RÚNAR HAUKSSON SEGIR AÐ ALLT STEFNI Í ANNAÐ FEIKNALEGA GOTT BERJAÁR.

SÉRFRÆÐINGURINN

SVEINN RÚNAR HAUKSSON Sveinn Rúnar hefur ákaf-
lega gaman af berjatínslu.

Tínir upp gjafir náttúrunnar

STYLUS CX-3650

VILTU
TÖLVU?
Sendu SMS skeyti› BT SLF á númeri› 

1900 og flú gætir unni›. 

Vi› sendum flér spurningu. fiú svarar 

me› flví a› senda SMS skeyti› BT A, 

B e›a C á númeri› 1900.

Klikka›ir aukavinningar!

MEDION fartölvur • EPSON prentarar • SONY mp3 spilarar 

GSM símar • SONY stafrænarmyndavélar • PS2 tölvur

Bíómi›ar á Ævintýraferðina • PS2 Singstar

Battlefield 2 • God of War tölvuleikir • Kippur af Coke

og enn meira af DVD, geisladiskum, tölvuleikjum og fleira...

Taktu þátt!

Þú gætir unnið

fartölvu frá BT og 

margt fleira!

10. hver vinnur!
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C8 OPTIVIEW 17 

100GBharður diskur!

17” WideXGA skjár!
SUPER DVDskrifari!
NVIDIA

GeForce skjákort

Flottasta

skólavélin!
Flottasta

skólavélin!

TÖLVULEIKIR

CYBERSHOT DSC-S40
X1 BLACK DRAGON

Ódýrasta
Ódýrasta

skólavélin!
skólavélin!Ódýrasta

skólavélin!

GSM SÍMAR
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Lánsma›ur?
Eina skýringin á því að ég skuli

ekki vera skuldugur upp fyrir
haus er sú að ég ólst upp á tímum
þegar bankastjórar lánuðu ekki
peninga nema fólki sem gat sann-
fært þá um að það ætti nóga pen-
inga fyrir. Ef fólk langaði til að
kaupa eitthvað varð að nota aðferð
sem nefndist „sparnaður“ og var
fólginn í því að nurla saman pen-
ingum í þeirri von að maður væri
fljótari að safna heldur en ríkis-
stjórnin að fella gengi krónunnar.

EF ég hefði alist upp í góðæri
væri ég örugglega stórskuldugur.
Tökum nauðsynleg útgjöld: Hús-
næði 50 milljónir, bíll 6 milljónir,
innbú og heimilistæki 5 millur,
sigling um Karíbahafið 2 milljónir,
skíðaferð til Ítalíu 1 milljón,
skuldbreytingalán fyrir gjaldfölln-
um lánum og lögfræðikostnaði 12
milljónir, tómstundakostnaður 2
milljónir. Þarna eru komnar 75
kúlur. Svona hleðst þetta upp þótt
maður sé ekki að veita sér neitt
sérstakt. Og svo er það fatnaður
kr. 147.302 á útsölum. Samtals eru
þetta 75.147.302 krónur, á verð-
tryggðum lánum og vextir og
þjónustugjöld að sjálfsögðu eins
og bönkunum hentar hverju sinni.

ÞETTA er náttúrlega bara einka-
neysla og fyrirtækinu óviðkom-
andi. Ef ég væri ungur núna væri
mér alveg trúandi til að fara að
framleiða kvikmyndir. Þá förum
við fyrst að tala um alvörupen-
inga. Segjum að ég væri rétt að
byrja, búinn að gera tvær myndir.
Sú fyrri kostaði bara 300 milljón-
ir, en seldist ekkert erlendis, svo
að sú næsta kostaði 800 milljónir.
Tekjur til þessa af 20 þúsund
áhorfendum og svo boð um að
koma á kvikmyndahátíðina í
Haugasundi enda hef ég fengið
góða dóma bæði í Vi menn og
Dimmalætting. Segjum að tekj-
urnar séu 100 milljónir, og þá eru
20 milljónir í peningum, hitt í
gúddvill. Samtals: 1.075.147.302
kr. Rétt rúmur milljarður. Í skuld.

ÞESSU er ég bara að velta fyrir
mér til að bera saman lántöku-
möguleika unga fólksins í dag og
þeirrar verðbólgu-kynslóðar sem
ég tilheyri. Þegar bankarnir eru
svona ríkir og opnir öllum upp á
gátt eru möguleikarnir óneitan-
lega miklir. Og freistingarnar.
Eyðum nú borgum seinna. Það
lætur býsna vel í eyrum. Og oft.

BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR


