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VONSKUVEÐUR MEÐ SUÐURSTRÖNDINNI 
sem gengur yfir landið síðdegis og í kvöld
með slagveðurs rigningu. Framan af degi
verður veður skaplegt nyrðra og eystra. Hiti
yfirelitt 6-13 stig.   veður 4

12. september 2005 - 246. tölublað – 5. árgangur

Þrjú lið enn í fallhættu
Næstsíðasta umferð
Landsbankadeildar karla
fór fram í gær og eftir
hana geta Fram, ÍBV og
Grindavík enn fallið í 1.
deild
ÍÞRÓTTIR 20

Brúðan Lilli
Kemur sterkur inn í
kvöldþættinum eftir
margra ára fjarveru úr
sjónvarpi.

FÓLK 30

Hápunktur að verða móðir
Hin geðþekka
leikkona Þórunn
Erna Clausen er
þrítug í dag.
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Ævint‡ralegur blær yfir
húsi í Gar›abæ

FRIÐRIK FRIÐRIKSSON ARKITEKT

Í MIÐJU BLAÐSINS

Meiri vinna a› vera
fallegur nú á tímum

SÆUNN ÓLAFSDÓTTIR

▲

FÓLK 30

SEGIR HÖFUNDUR BROSAÐ Í GEGNUM TÁRIN
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SJÓSLYS Um 150 manns leituðu Frið-
riks Á. Hermannssonar, mannsins
sem saknað er eftir sjóslysið við
Skarfasker í fyrrinótt. Meðal þeirra
sem leituðu voru 30 vinir og ætt-
ingjar Friðriks. 

Fjörur voru gengnar auk þess
sem kafarar leituðu í Viðeyjarsundi
og björgunarsveitarmenn og félag-
ar í Snarfara, félagi sportbátaeig-
enda, sigldu um sundin.

Einn þeirra sem tóku þátt í leit-
inni er Helgi Laxdal, formaður Vél-
stjórafélags Íslands og vinur Frið-
riks. „Ég hitti Friðrik á föstudag um
hálffimm leytið, þá var hann að
kaupa kjöt á grillið sem átti að grilla
í bátsferðinni,“ segir Helgi. Tveim-
ur klukkustundum eftir fund þeirra
Helga hélt Friðrik í bátsferðina sem
endaði með sjóslysinu rétt fyrir
klukkan tvö um nóttina.

Helgi tók þátt í leitinni ásamt

fjölmörgum vinum og ættingjum
Friðriks. „Hann er vinamargur og
þekkti marga svo þeir voru ófáir
sem gengu fjörur eða leituðu á sjó.

Hann er lögfræðingur okkar í Vél-
stjórafélaginu og við höfum unnið
saman frá því 1997 og því þekkj-
umst við vel,“ segir Helgi.

Eigandi skemmtibátsins er
einnig félagi í Snarfara og létu fé-
lagsmenn til sín taka við leitina.
„Við létum strax boð berast til okk-
ar félagsmanna sem brugðust skjótt
við og nú erum við með tuttugu og
fimm báta úti við að leita þannig að
við erum með hátt upp í hundrað
manns sem eru að leita,“ sagði Haf-
þór Sigurðsson, formaður Snarfara,
þegar rætt var við hann síðdegis í
gær.

Eigandi bátsins hafði nýlega
fengið hann sendan frá Bretlandi en
hann er smíðaður í Noregi. Hann er
af gerðinni Skilsö og segir Hafþór
að slíkir bátar geti farið upp í 50
kílómetra hraða á klukkustund. 
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LEITAÐ Í FJÖRUNNI Fjölmennt lið tók þátt í leit í fjörum frá Gróttu út á Kjalarnes. Fjöldi báta leitaði á sundunum og kafarar í Viðeyjarsundi.

Fjölskylda og vinir
tóku flátt í leitinni
Á anna› hundra› manns leitu›u mannsins sem sakna› er eftir sjóslysi› vi›
Skarfasker. Tugir vina hans og ættingja tóku flátt í leitinni.

38 ára hernámi Ísraela á Gaza lauk formlega í gær: 

Sí›ustu Ísraelarnir farnir frá Gaza
GAZA, AP Hernámi Gaza-svæðisins,
sem staðið hefur í 38 ár, er nú lokið
að sögn Ísraela sem lokuðu her-
stöðvum sínum í gær og fluttu síð-
ustu hermennina burt nú í morgun.
Atkvæðagreiðsla fór fram í ríkis-
stjórn Ísraels í gærmorgun þar
sem samþykkt var að ljúka her-
náminu, en hún var þó fyrst og
fremst táknræn þar sem landnem-
arnir 8.500 voru þegar farnir.

Palestínumenn benda hins veg-
ar á að Ísraelar ráða enn lofthelg-
inni yfir svæðinu, skipaumferð úti

fyrir ströndinni og umferð um
landamærin inn á svæðið. Þeir
vilja fá fulla stjórn yfir landamær-
unum þar sem ferðafrelsi sé nauð-
synlegt til að endurreisa efnahag
svæðisins. Ísraelar vilja ekki gefa
stjórnina eftir, í það minnsta ekki
strax, af ótta við smygl á vopnum
inn á svæðið. 

Ísraelar hernámu Gaza-svæðið í
Sex daga stríðinu árið 1967, ásamt
Vesturbakkanum og austurhluta
Jerúsalem. - grs

FÁNINN BROTINN SAMAN Ísraelskir her-
menn sjást hér brjóta fánann saman. Hann
var tekinn niður áður en þeir yfirgáfu her-
stöðina í gær.

MÓTMÆLI Í SANTÍAGÓ
Grímuklæddir mótmælendur brenndu
bandaríska fánann.

Valdaráns minnst:

Átök brutust út
í grafreitnum
CHILE, AP Átök brutust út þegar
nokkur þúsund manns gengu um
götur Santíago, höfuðborgar
Chile, til að minnast þess að 32 ár
væru liðin frá valdaráni Augustos
Pinochet. Þrettán voru handteknir
en ekki kom fram hvort einhverj-
ir hefðu meiðst.

Francisco Vidal innanríkisráð-
herra sagði að hundrað til 150
manns bæru ábyrgð á því að til
átaka kom, en gangan fór að
mestu friðsamlega fram þar til
upp úr sauð í grafreit þar sem
minnast átti þeirra sem létust af
völdum stjórnvalda í valdatíð Pin-
ochets. Lögregla notaði táragas og
vatnsbyssur til að dreifa mann-
fjöldanum. ■

● fasteignir ● hús

Ekki var gert ráð fyrir því fólki
Þegar beðið var um lyf í kjölfar
fellibylsins fengu hjálparstarfsmenn í
New Orleans send lyf gegn
miltisbrandi, skrifar
Guðmundur Andri
Thorsson sem finnst
lítið til viðbragða
bandarískra
stjórnvalda við
fellibylnum
Katrínu koma.
UMRÆÐAN 16
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Konan sem lést í sjóslysinu á Viðeyjar-
sundi aðfaranótt laugardags hét Matt-
hildur Harðardóttir. Matthildur var 51
árs, fædd 20. mars 1954. Hún lætur eftir
sig tvo syni. Matthildur var búsett í
Kópavogi og starfaði sem lögfræðingur.
Maðurinn sem saknað er heitir Friðrik
Ágúst Hermannsson, þrjátíu og fjögurra
ára lögfræðingur, fæddur 28. september
1971. Hann á einn son. Friðrik og Matt-
hildur voru í sambúð. 

Cassini-Huygens leiðangurinn:

Títan líkist
jör›inni
ALHEIMURINN Jörðin og Títan, eitt
tungla Satúrnusar, líkjast á margan
hátt. Þetta sýna athuganir sem vís-
indamenn hjá NASA, bandarísku
geimferðastofnuninni, hafa gert á
gögnum úr Cassini-Huygens geim-
farinu.

Bæði Títan og jörðin hafa þannig
veðrakerfi í lofthjúpnum og eld-
virkni spilar einnig stórt hlutverk í
myndun beggja hnatta. „Títan er ef
til vill það fyrirbæri í okkar sólkerfi
sem líkist jörðinni hvað mest,“ segir
Jonathan Lunine, stjörnufræðipró-
fessor við Arizona-háskóla. ■
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Talið að kviknað hafi í út frá kerti í svefnskála á Kárahnjúkum:

Á annan tug fl‡›u brennandi skálann
ELDSVOÐI Kona fékk reykeitrun er
eldur kviknaði í svefnskála fjórt-
an kvenna á Kárahnjúkum rétt
eftir miðnætti í fyrrinótt. Á annan
tug manna, sumar kvennanna og
gestir þeirra, voru í skálanum. 

Við frumrannsókn lögreglunn-
ar á Egilsstöðum virðist sem eld-
urinn hafi kviknað út frá logandi
kerti við innganginn í skálann.
Mikill reykur og sót myndaðist út
frá eldinum og var unnið við
hreinsunarstörf þar í gær.
Skemmdir urðu töluvert miklar í
sameiginlegum vistarverum
kvennanna við anddyrið.

Leó Sigurðsson, öryggisstjóri

við Kárahnjúka, þakkar góðu
brunavarnarkerfi því hve hratt
var brugðist við eldinum. Fólkið
hafi einnig brugðist hárrétt við,
hringt í Neyðarlínuna og gripið til
handslökkvitækis. Eldur hafi ver-
ið að mestu slökktur þegar
slökkviliðið kom að skálanum:
„Reykkafarar fóru inn í húsið og
gengu úr skugga um að þar væri
enginn, en svo leyndist eldur í
fölsku lofti og uppi í þaki og
slökktum við hann fljótt.“ - gag

Vinnuaflsskortur kemur fram í ýmsum myndum:

Björgunarsveit í slátri
BJÖRGUNARSVEIT Björgunarsveitin
Súlur á Akureyri var kölluð út í
fyrradag í heldur óvanalega
björgunaraðgerð, að verka svið
hjá Norðlenska sem var í vanda
með að manna vaktir. 

Erfiðlega hefur gengið að
manna sláturhús á þessu hausti.
Mörg sláturhús hafa leitað eftir
erlendu vinnuafli og dæmi eru
um að fólk frá sautján þjóðlönd-
um starfi í einu og sama slátur-
húsinu. Hjá Norðlenska voru um
70 erlendir farandverkamenn
ráðnir til starfa en þegar álagið
er sem mest dugar það ekki fylli-
lega til. Því sáu stjórnendur að
leita þyrfti leiða til að létta á
starfsfólki við pökkun. 

Reynir Eiríksson, framleiðslu-
stjóri Norðlenska, segir sérstak-
lega mikið að gera núna við að
verka svið sem taki þó ekki ýkja
langan tíma. Því var brugðið á

það ráð að spyrja björgunarsveit-
ina á staðnum hvort hún vildi
ekki afla tekna með því að að-
stoða við verkunina. Björgunar-
sveitarfólk brást skjótt við og
mættu sjö félagar úr sveitinni til
starfa.

Björgunarsveitarmenn voru
hæst ánægðir með þessa nýjung í
starfi sínu. Sjálfir sögðust
sjömenningarnir hafa unnið á við
fimmtán manns og undir það tók
Reynir, framkvæmdastjóri
Norðlenska. Framhald verður á
þessu samstarfi fyrirtækisins og
björgunarsveitarinnar. Gert er
ráð fyrir að björgunarsveitar-
fólkið mæti aftur til starfa um
næstu helgi. Ekki hefur þó verið
ákveðið hvort frekara framhald
verði á starfinu. Það ræðst af því
hversu langur tími líður áður en
fyrirtækið getur mannað vaktir
með hefðbundnum hætti. - kk

Algjör óvissa um úrslitin í
kosningum til Stórflingsins
NOREGUR Norskir kjósendur
ganga að kjörborðinu í dag og
kjósa til Stórþingsins. Spennan
er í hámarki en fylgiskannanir
gærdagsins, þær síðustu fyrir
kosningar, benda til þess að
rauðgræna bandalagið hafi aftur
náð vopnum sínum eftir að hafa
síðustu vikuna misst niður for-
skot sitt gagnvart Kjell Magne
Bondevik og borgaraflokkunum.

Höfðað hefur verið til kjós-
enda borgarflokkanna að kjósa
Vinstriflokkinn, frjálslyndan
smáflokk, en með því móti gæti
hann komist yfir fjögurra pró-
senta fylgismörkin sem þarf til
að öðlast rétt til uppbótarþing-
sæta. Kannanir hafa sýnt að und-
anförnu að Vinstriflokkurinn
eigi góða möguleika á að ná allt
að níu þingsætum í stað tveggja
og aukið þannig líkur á áfram-
haldandi stjórn Kristilega þjóð-
arflokksins og Hægriflokksins
með fulltingi Framfaraflokks-
ins.

Nú hefur það hins vegar gerst
að Kristilegi þjóðarflokkurinn
og Hægriflokkurinn tapa um
tveggja prósentustiga fylgi hvor
flokkur á sama tíma og Vinstri-
flokkurinn heldur sér yfir fjög-
urra prósenta markinu. Verka-
mannaflokkurinn, Sósíalíski
vinstriflokkurinn og Miðflokk-
urinn, eða hið svonefnda rauð-
græna bandalag, hafa aftur á
móti bætt við sig og fengi 87
þingsæti á norska Stórþinginu á
móti 81 þingsæti sem kæmu í
hlut borgaraflokkanna.

Jens Stoltenberg þykir hafa
staðið sig vel í kosningaslagnum
síðustu dagana, einkum í sjón-
varpi þar sem hann mætir tíðast

Kjell Magne Bondevik. Vinstri-
sveiflan á síðustu metrunum er
einkum rakin til þessa.

Úrslit kosninganna í dag geta
ráðist á tiltölulega fáum atkvæð-
um og kosningaþátttökunni
sjálfri, en kannanir benda til
þess að hún verði varla undir 90
prósentum.

Fylgi Framfaraflokksins
mælist áfram mikið eða liðlega
21 prósent. Áframhaldandi
minnihlutastjórn Kjell Magne
Bondevik er nauðugur einn kost-
ur að reiða sig á stuðning eða
hlutleysi Framfaraflokksins í
þinginu, en stjórn hans getur
haldið velli þar til samþykkt yrði

vantrauststillaga á stjórnina á
norska Stórþinginu. Óvíst er um
stuðning Framfaraflokksins og
Carls I. Hagen við Kjell Magne
Bondevik og í ljósi nýjustu
fylgiskannanna virðast mögu-
leikar Jens Stoltenbergs á að
mynda meirihlutastjórn hafa
aukist á ný. johannh@frettabladid.is

Bjarni Benediktsson:

Ætlar ekki í
varaformann
STJÓRNMÁL Bjarni
B e n e d i k t s s o n
þingmaður ætlar
ekki að bjóða sig
fram sem vara-
formann Sjálf-
stæðisflokksins
á komandi lands-
fundi.

„Ég var aldrei
þeirrar skoðunar
að ég ætti að
fara í þetta fram-
boð,“ segir
Bjarni, sem er formaður allsherj-
arnefndar Alþingis. Hann gaf sér
hins vegar tíma til að hugsa málið
eftir að hafa fengið hvatningu um
að fara fram. „En ég er enn sömu
skoðunar.“

Hann segist treysta Þorgerði
Katrínu Gunnarsdóttir mennta-
málaráðherra vel fyrir embætt-
inu og ætlar að styðja hana. - grs

SPURNING DAGSINS
Felix, ætlar flú nú a› fara a›
hjóla me› hnéhlífar?

Ég ætla að minnsta kosti ekki að stíga
aftur á hjólið einum og hálfum tíma fyrir
sýningu.

Aflýsa þurfti sýningu á Kabarett í Íslensku óper-
unni vegna þess að aðalleikarinn, Felix Bergsson,
snéri sig á hné þegar hann datt á hjóli.

ATKVÆÐI GREIDD Kjell Magne Bondevik forsætisráðherra greiddi atkvæði á kjörstað nærri heimili sínu í Kolbotn við Ósló í gær.

LÖGREGLA SKOÐAR UMMERKI ELDSINS
Fjórtán konur, íslenskar, taílenskar,
portúgalskar og filippseyskar, bjuggu í skál-
anum.

Nokkur atkvæ›i geta rá›i› úrslitum um fla› hvort myndu› ver›ur hægri- e›a vinstristjórn a› loknum
kosningum til norska Stórflingsins sem fram fara í dag.

BJARNI
BENEDIKTSSON
Styður Þorgerði
Katrínu.

Lausn Arons Pálma:

Tefst vegna
fellibylsins
STOFUFANGELSI „Ég reyni að hafa
eitthvað fyrir stafni“, segir Aron
Pálmi Ágústsson sem bíður þess
að verða leystur úr haldi í Texas.
Hann segist bíða þolinmóður eftir
lausn málsins sem tefst væntan-
lega eitthvað vegna fellibylsins
Katrínar.

Aron segir að lögmaður RJF-
hópsins í San Diego sé í sambandi
við skrifstofu ríkisstjórans í
Texas og reyni að þrýsta á um að
hraða ferlinu. - oá

ARON PÁLMI Býður enn heimkomunnar

Ríkisstjóri Ontario:

Leyfir ekki
sharíalög
KANADA, AP Ontarioríki í Kanada
verður ekki fyrsta stjórnsýslu-
stigið á Vesturlöndum til að
heimila að sharíalög sem byggja
á Íslam verði notuð til að skera
úr um fjölskyldumál. 

Dalton McGuinty ríkisstjóri
sagði í gær að hann myndi ekki
leyfa sharíalög og beita sér fyr-
ir banni gegn öllum trúarlegum
reglugerðum. „Það verða engin
sharíalög í Ontario. Það verða
engir trúarbragðadómstólar.
Það verða aðeins ein lög og þau
gilda fyrir alla íbúa Ontario.

Stjórnvöld í Ontario höfðu
áður leyft dómstólum kaþólikka
og gyðinga að dæma í fjöl-
skyldumálum. Það vakti litla at-
hygli fyrr en múslimar fóru
fram á sama rétt. Því var
ákveðið að banna alla
trúarbragðadómstóla. ■



Farðu inn á landsbanki.is og búðu til þitt eigið kort 
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Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna
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GBP
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0,5682 0,5716

92,67 93,23
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Bókmenntahátíð í Reykjavík sett í sjöunda sinn:

Tuttugu og einn erlendur
rithöfundur me›al gesta
BÓKMENNTAHÁTÍÐ „Veðurguðirnir
tóku vel á móti gestum Bókmennta-
hátíðar,“ segir Halldór Guðmunds-
son, formaður stjórnar Alþjóðlegu
bókmenntahátíðarinnar.

Hátíðin var sett í sjöunda sinn í
gær við hátíðlega athöfn í Norræna
húsinu. Óhætt er að segja að sjald-
an eða aldrei hafi jafn margir
þekktir samtímarithöfundar verið
gestir hátíðarinnar. Að sögn Hall-
dórs vakti ræða kanadíska rithöf-
undsins Margaret Atwood hvað
mesta athygli á setningarathöfn-
inni en henni varð tíðrætt um mál-
frelsi rithöfunda. Hún sagði meðal

annars að ferð sín til Þingvalla
hefði veitt sér mikinn innblástur.

Dagskrá Alþjóðlegu bók-
menntahátíðarinnar er glæsileg
og af þekktum erlendum gestum
hennar má nefna Paul Auster,
Lars Saaby Christensen, Nick
Hornby og James Meek svo að-
eins fáir séu nefndir. Hægt er að
kynna sér dagskrána á vef hátíð-
arinnar, bokmenntahatid.is, og
rétt er að benda á að í sérstöku rit-
höfundaspjalli er hægt að spyrja
gesti hátíðarinnar spjörunum úr
um verk þeirra og skoðanir.

- oá

Rannsaka vi›brög›
eftir ney›arkalli›
Hjón sem slösu›ust alvarlega í sjóslysinu vi› Skarfasker eru komin af gjör-
gæslu og sonur fleirra hefur veri› útskrifa›ur af sjúkrahúsi. Rannsókn slyssins
er á frumstigi en fari› ver›ur yfir málsatvik og vi›brög› á næstu dögum.

SJÓSLYS Um hundrað og fimmtíu
manns tóku þátt í leitinni að Frið-
riki Á. Hermannssyni sem saknað
er eftir sjóslysið við Skarfasker að-
faranótt sunnudags. Hann hafði
ekki fundist þegar Fréttablaðið fór
í prentun.

Hjón sem slösuðust alvarlega í
sjóslysinu voru útskrifuð af gjör-
gæslu í gær. Þau hlutu alvarlega
áverka að sögn vakthafandi læknis
og urðu að gangast undir aðgerð.
Tíu ára sonur hjónanna hefur verið
útskrifaður af spítala. 

Að sögn Þorvalds Friðriks
Hallssonar, hjá Svæðisstjórn
björgunarsveita, voru fimmtán
kafarar að störfum í og við Viðeyj-
arsund og var notast við svokölluð
fjölgeislatæki sem kortleggja sjáv-
arbotninn. Fjölmargir björgunar-

sveitarbátar kembdu Viðeyjar-
sundið. Félagið Snarfarar, sem er
félag sportbátaeiganda, lagði
Slysavarnarfélaginu lið og tóku fé-
lagsmenn á 25 bátum þátt í leitinni. 

Vinir og ættingjar Friðriks tóku
sig einnig saman og gengu fjörur
ásamt björgunarsveitarmönnum
frá því klukkan tvö en háfjara var
um klukkan hálf þrjú. Að sögn Þor-
valds voru tuttugu og átta göngu-
hópar á ferð þegar mest var.

Hátt í hálf önnur klukkustund
leið frá því neyðarkall barst og þar
til þremur úr bátnum var bjargað
auk þess sem bráðaútkall til þyrlu-
áhafnar Landhelgisgæslunnar
barst hálftíma eftir að Neyðarlína
fékk neyðarkallið. Að sögn Karls
Steinars Valssonar, aðstoðaryfir-
lögregluþjóns hefur ekki verið far-

ið yfir þetta ferli ennþá en það
verður gert á næstu dögum. Karl
Steinar segir að enn sem komið er
hafi öll áherslan verið lögð á leitina
af Friðriki og því sé enn ekki búið
að fara yfir þessa þætti. Viðmæl-
andi Fréttablaðsins segir að sam-
band hafi slitnað við drenginn sem
hringdi í Neyðarlínuna og því hafi
ekki allar upplýsingar komist til
skila. Þar af leiðandi hafi mönnum
ekki verið ljós alvara málsins í
upphafi.

Ingi Tryggvason, formaður
Rannsóknanefndar sjóslysa, hefur
litið á bátinn en segir rannsókn
slyssins á frumstigi. Hann segir að
miðað við skemmdirnar á bátnum
líti út fyrir að hann hafi verið á
mikilli ferð. 

jse@frettabladid.is

GERHARD SCHRÖDER Kanslarinn vonast til
þess að stuðningur Blairs hjálpi til að hann
verði endurkjörinn.

Þýsku þingkosningarnar:

Blair sty›ur
Schröder
BERLÍN, AP Tony Blair, forsætisráð-
herra Bretlands, hefur lýst yfir
stuðningi við Gerhard Schröder í
baráttu hans við að ná endurkjöri
sem kanslari. Blair sagði í yfirlýs-
ingu í gær að Schröder væri
„heiðarlegur og góður embættis-
maður“.

Kosið verður í Þýskalandi á
sunnudaginn og leiðir bandalag
hægri- og miðjuflokka í skoðana-
könnunum, með Angelu Merkel
og Kristilega demókrata í broddi
fylkingar. Hins vegar gæti svo
farið að eini möguleikinn að kosn-
ingunum loknum verði eins konar
þjóðstjórn Kristilegra demókrata
og Sósíaldemókrata. ■

Utanríkisráðherra Írans:

Hótanir 
skila engu
ÍRAN, AP Íranir eru staðráðnir í að
hætta ekki við áform sín um að
auðga úran og segir Manouchehr
Mottaki, utanríkisráðherra lands-
ins, að ályktanir frá Öryggisráði
Sameinuðu þjóðanna mundu engu
breyta þar um.

Öryggisráðið gæti hugsanlega
gripið til ráðstafana á borð við
viðskiptabann ef Íranir láta ekki
af áformunum. Íranir segjast
sjálfir vera að auðga úran í þeim
tilgangi einum að nýta það til
orkuframleiðslu. Evrópusam-
bandið og Öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna óttast hinsvegar að til-
gangurinn sé að framleiða kjarna-
vopn. ■

Tölvunám eldri borgara

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • Sími: 544 2210 • www.tsk.is • skoli@tsk.is

30 kennslustunda byrjendanámskeið fyrir 60 ára og
eldri. Engin undirstaða nauðsynleg, hæg yfirferð með
þolinmóðum kennurum. Á námskeiðinu er markmiðið
að þátttakendur verði færir að nota tölvuna til að skrifa
texta, setja hann snyrtilega upp og prenta, fara á
internetið, taka á móti og senda tölvupóst.

Kennsla hefst 14. september
og lýkur 12. október.
Kennt er mánudaga
og miðvikudaga kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,-
Vegleg kennslubók innifalin.

HALLDÓR GUÐMUNDSSON OG MARGARET ATWOOD Margaret Atwood sagði að ferð sín á
Þingvöll hefði veitt henni innblástur.
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LÖGREGLUFRÉTTIR
SKARST Á HÖFÐI Í ÁREKSTRI
Maður skarst á höfði í árekstri
tveggja bifreiða sem varð í Vík-
urskarði rétt fyrir klukkan sex í
gærdag. Ökumaður sem ætlaði að
fara fram úr fjárflutningabifreið
sá ekki bifreið sem kom á móti.
Hinn slasaði var fluttur með
sjúkrabíl til aðhlynningar.

ELDUR Í FJÖLBÝLI Slökkviliðið
var kallað að fjölbýli við Flétt-
urima í Grafarvogi rétt fyrir tíu í
gærkvöldi. Kviknað hafði í út frá
kerti og náðu íbúar að slökkva
eldinn en kallaði slökkviliðið út
til reykræstingar.
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EVRÓPA
LOFAR TVÖFÖLDUM LAUNUM
Ný ríkisstjórn tók við völdum í
Albaníu í gær. Sali Berisha for-
sætisráðherra hefur lofað að tvö-
falda laun og eftirlaun og að berj-
ast af krafti gegn spillingu.

MIÐ-AUSTURLÖND
TÓLF DÆMDIR
Tólf íslamskir vígamenn voru
dæmdir til eins og hálfs til
þriggja ára fangelsisvistar fyrir
að skipuleggja hryðjuverkaárásir
á sendiráð Ísraels og Bandaríkj-
anna í Jórdaníu. Fjórir sakborn-
ingar voru sýknaðir af ákærum.MENN Á BÁTUM VIÐ LEIT Fjöldi báta, hvort tveggja frá björgunarsveitum og félögum í Snarfara, leituðu á sjó nálægt slysstað.

MANOUCHEHR MOTTAKI Segir að ályktanir
frá Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna
mundu engu breyta um áform Írana um
að auðga úran.
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Viktor Júsjenkó segir ástæðurnar fyrir brottrekstri stjórnar sinnar einfaldar:

Tímósjenkó höll undir au›jöfra
ÚKRAÍNA, AP Viktor Júsjenkó, forseti
Úkraínu, sagði í gær að ástæðan fyr-
ir stjórnarkreppu og brottrekstri
ríkisstjórnar Júlíu Tímósjenkó hafi
verið að hún hefði verið höll undir
ákveðna auðjöfra í þjóðnýtingar-
ferli á málmverksmiðjum landsins.

„Helstu yfirmenn stýrðu at-
burðarás til hagsbóta fyrir ákveðin
stórfyrirtæki,“ sagði Júsjenkó á
blaðamannafundi í gær. „Þetta var
síðasta hálmstráið. Ég var harðá-
kveðinn í að ákvörðunin yrði þessi:
Allir skyldu hypja sig,“ sagði
Júsjenkó spurður um ástæður fyrir
brottrekstri ríkisstjórnar
Tímósjenkó.

Júsjenkó segir að verkefni nýrr-
ar ríkisstjórnar verði að uppræta
spillingu í stjórnkerfinu og að upp-
fylla fjölmörg loforð sem gefin voru
um betri stjórnarhætti í „appelsínu-
gulu byltingunni“ á sínum tíma.

Innanríkisráðuneyti og öryggis-
lögregla landsins kanna nú meinta
spillingu innan stjórnkerfisins og
áætlað er að búið verði að skila
skýrslu um málið innan tíu daga.- oá

Sameinu›ust í sorg
11. SEPTEMBER Minningarathafnir
voru haldnar víðsvegar um heim í
gær til minningar um fórnarlömb
hryðjuverkaárásanna 11. septem-
ber 2001. Athafnirnar voru þó
haldnar í skugga bæði hörmung-
anna við Mexíkóflóa og hryðjuverk-
anna í London 7. júlí. 

George Bush forseti og Dick
Cheney varaforseti voru við minn-
ingarathöfn við Hvíta húsið þar sem
viðstaddir sameinuðust í þögn til
minningar um fórnarlömb hryðju-
verkanna og fellibylsins Katrínar. Í
New York var minningarathöfn við
Ground Zero, þar sem World Trade
Center stóð áður. Ættingjar fórnar-

lamba hryðjuverkanna komu þar
saman líkt og undanfarin ár.

Nöfn allra fórnarlamba
árásanna voru við það tilefni lesin
upp og flutti Michael Bloomberg,
borgarstjóri New York-borgar,
minningarræðu þar sem hann
minntist einnig fórnarlamba
Katrínar. Condoleezza Rice utan-
ríkisráðherra og Rudolph Giuli-
ani, sem var borgarstjóri haustið
2001, fluttu einnig minningarræð-
ur.

Sjíta-múslimar í Pakistan
minntust hryðjuverkanna á allt
annan hátt. Þeir fóru í mótmæla-
göngu gegn meintri heimsvalda-
stefnu Bandaríkjanna og brenndu
bandaríska fána. - oá

Suðaustanvert Kína:

Nær milljón
fl‡›i fellibyl
KÍNA, AP Rúmlega átta hundruð
þúsund Kínverjar höfðu verið
fluttir á brott og meira en 35
þúsund bátum og skipum hafði
verið snúið til hafnar þegar
fellibylurinn Khanun skall á
austurströnd Kína í gær. Ekki er
vitað til þess að nokkurt mann-
fall hafi orðið en tjón varð mik-
ið.

Khanun kemur í kjölfar felli-
bylsins Talim sem skall á Kína á
svipuðum slóðum fyrr í mánuð-
inum. Þá létu í það minnsta 95
einstaklingar lífið. ■

Lesendur  „Allts“ er fólk með áhuga á efni
hverrar opnu og eru auglýsingarnar eðlilegur
hluti lesefnisins og ein af ástæðum þess að
þeir staldra við.

Það er með öðrum orðum, vel skilgreindur og
áhugasamur hópur, sem skoðar t.d. þessa
auglýsingu. 

Grunnhugmyndin á bak við „Allt“ er að flokka
auglýsingar og staðsetja í lesefni sem vekur
áhuga þeirra sem auglýsandinn vill ná til.
„Allt“ er löngu tímabær og áhugaverður valkostur
á íslenskum auglýsingamarkaði. 

...um hús og heimili
   á mánudögum í Fréttablaðinu.

Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“

Síminn er 550-5000

markvissar auglýsingar
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Vilt þú að einkarekin sjúkra-
hús taki til starfa?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að afnema rétt fyrrum ráðherra
og þingmanna til eftirlauna meðan
þeir gegna öðru starfi?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

73%

27%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN
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LÖGREGLUFRÉTTIR

PISSAÐI Á GANGSTÉTT Maður í
Grindavík hefur verið kærður
fyrir að kasta af sér vatni á
miðri gangstétt við fjölfarna
götu í Grindavík. Er lögreglan
gerði athugasemd við hann um
hátternið kvaðst maðurinn hafa
drukkið nokkra bjóra og þyrfti
að losa sig við þá. Hátternið
væri því ekki athugavert.

MEÐ FÍKNIEFNI Í KEFLAVÍK
Maður grunaður um fíkniefna-
misferli var handtekinn á veit-
ingahúsi í Keflavík á laugar-
dagsnótt. Við leit lögreglu
fannst á honum lítilræði af am-
fetamíni. Eftir skýrslutöku var
maðurinn frjáls ferða sinna.
Málið er í rannsókn.

Líkamsárásir:

Augnska›i og
tennur brotnar
LÖGREGLA Tennur voru kýldar úr
ungum manni sem stóð fyrir utan
unglingadansleik á Fáskrúðsfirði
aðfaranótt sunnudags. Lögreglan
varð vitni að árásinni sem virtist
tilhæfulaus.

Dálítið var um slagsmál á dans-
leiknum sem þrjú hundruð ung-
menni sóttu. Tveir voru slegnir
illa. Í hinni árásinni blæddi inn á
auga. Báðir voru fluttir á slysa-
deild.

Lögreglan telur fórnarlömbin
ætla að leggja fram kæru. Í hvor-
ugri árásinni þekktust menn en í
annarri höfðu þeir þráttað á öðru
balli. - gag

VIKTOR JÚSJENKÓ Júsjenkó segir að verkefni nýrrar ríkisstjórnar verði að uppræta spillingu
í stjórnkerfinu.
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Hry›juverkaárásanna í New York og Washington fyrir fjórum árum var
minnst ví›a um heim í gær. Nöfn allra fórnarlamba árásanna voru lesin upp
flar sem World Trade Center stó› á›ur.

SJÍTAMÚSLIMAR BRENNA FÁNA Sjíta-
múslimar í Pakistan fóru í mótmælagöngu
gegn meintri heimsvaldastefnu Banda-
ríkjanna.

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR Þrjú hundruð ung-
menni voru á dansleik á staðnum í
fyrrinótt þar sem tvær líkamsárásir urðu.

FORSETAHJÓN OG VARAFORSETAHJÓN Á LÓÐ HVÍTA HÚSSINS George Bush forseti og Dick Cheney varaforseti voru við minningarathöfn
við Hvíta húsið þar sem viðstaddir sameinuðust í þögn til minningar um fórnarlömb hryðjuverkanna.

Sigurður Líndal prófessor segir að einblína eigi á alvarlegustu brotin:

Halda í a›alatri›i og láta anna› gossa
DÓMSMÁL Sigurður Líndal pró-
fessor segir að verði ákærulið-
unum átján í Baugsmálinu vísað
frá dómi geti ákæruvaldið rann-
sakað þá aftur og höfðað nýtt
mál á hendur forsvarsmönnun-
um. Hann ræður saksóknara að
einblína á aðalatriðin í málinu.

„Persónulega finnst mér al-
mennt réttara og heppilegra að
leggja áherslu á meginatriði
sem þyngstu refsingar liggja
við og láta hitt eiga sig, því á Ís-
landi er ekki bætt við refsingu
heldur er miðað við þyngsta
refsirammann í dómsmálum,“
segir hann. „Telji ákæruvaldið
mikilvæg ákæruatriði liggja

innan um liðina átján væri ráð
að einblína á að bjarga þeim en
láta aðra gossa.“

Sigurður telur Baugsmálið
ekki fallið þó að dómendur telji
að svo miklir annmarkar kunni
að vera á átján ákæruliðum að
úr þeim verði ekki bætt undir
rekstri málsins og að dómur
verði því ekki kveðinn upp um
efni þeirra.

Þingað verður í Baugsmálinu
á þriðjudag. Ákæruvaldinu
gefst þá kostur á að leggja fram
bragarbót á ákæruliðunum
átján. Dómendur deildu ekki á
22 ákæruliði í málinu.

- gag
SIGURÐUR LÍNDAL Siguður segir athugasemdir dómsins í Baugsmálinu óheppilegar fyrir
ákæruvaldið og slæma byrjun á dómsmálinu.





1Í hverju setur Rauði krossinn met nær
daglega?

2Hvaða titla hafa fótboltalið Breiða-
bliks unnið í ár?

3Hversu oft hefur Alþjóðlega bókmennta-
hátíðin í Reykjavík verið haldin?
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Öll hótel full vegna Íslensku sjávarútvegssýningarinnar 2005:

Sennilega met slegi› í gestafjölda
SJÁVARÚTVEGUR Aðstandendur Ís-
lensku sjávarútvegssýningarinnar
telja að ívið fleiri gestir hafi sótt há-
tíðina nú en árið 2002 sem var
metár. Þá komu rúmlega 18.000
gestir á sýninguna. Mikið var af er-
lendum gestum og var hótelrými á
höfuðborgarsvæðinu meira og
minna uppselt meðan á sýningunni
stóð.

„Það má eiginlega segja að alls
staðar hafi verið fullt nema á Nor-
dica hóteli,“ segir Helga Lára Guð-
mundsdóttir, deildarstjóri á ráð-
stefnuskrifstofu Íslandsferða. „Við
vorum með forbókuð um 700 her-
bergi.“ Hún segir þó mun fleiri hafa
bókað herbergi í gegnum netið, en
áður hafi Íslandsferðir haldið utan

um meira og minna allt gistirýmið. 
„Svona fljótt á litið virðast ívið

fleiri hafa komið á sýninguna, eða
um 19.000 manns,“ segir Bjarni Þór
Jónsson, fulltrúi Nexus á Íslandi

sem stóð að sýningunni. Hann segir
að nákvæm tala ætti að liggja fyrir
í vikunni, og þá um leið frá hvaða
löndum gestirnir voru. 

- grs

Íslendings saknað:

Rita hefur enn
ekki fundist
HAMFARIR Rita Gaudin, íslenska
konan sem saknað er í Bandaríkj-
unum og sonur hennar hafa enn
ekki fundist frá því að fellibylur-
inn reið yfir New Orleans í Louisi-
ana, Mississippi og nágrenni. 

Rita er 67 ára og býr í Metairie
í New Orleans og sonur hennar í
nágrannabænum Slidell. Ræðis-
maður Íslendinga í borginni hugð-
ist fara á heimili Ritu og vinnu-
stað sonarins á föstudag. Pétur
Ásgeirsson hjá utanríksiráðuneyt-
inu segir að þar sem hann hafi
ekkert heyrt frá ræðismanninum
hafi heimsóknirnar væntanlega
ekki borið árangur. - gag
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SJÁVARÚTVEGSSÝNINGIN Aðstandendur telja að gestir hafi verið fleiri nú en áður.

TILKYNNINGASKYLDAN

FÁIR Á SJÓ Ríflega 160 bátar
voru á sjó í gær. Vaktmaður Til-
kynningaskyldunnar segir stóra
báta helst hafa verið á sjó.
Sunnudagurinn hafi verið ró-
legur. Sjávarútvegssýningin og
slæm spá seinni part dags hafi
líklegast dregið úr sjósókninni.

LÖGREGLUFRÉTTIR

ELDUR Á SEYÐISFIRÐI
Starfsmenn við Bræðsluna á
Seyðisfirði klipptu í sundur raf-
magnsstreng og við það blossaði
upp eldur og var slökkviliðið kall-
að út. Eldurinn reyndist hins veg-
ar lítill og olli litlum skemmdir.
Málið er í rannsókn lögreglu.

STÚTAR UNDIR STÝRI Tveir voru
teknir fyrir ölvun við akstur að-
faranótt sunnudags og einn á
sunnudag. Allir voru ökumenn-
irnir sendir í blóðprufu og eiga
von á að missa bílprófið. Helgin
var róleg hjá Lögreglunni á Sel-
fossi.

BELFAST, AP Eldarnir í Belfast log-
uðu fram eftir degi í kjölfar
mestu óeirða síðari ára sem
brutust út í Belfast í fyrrinótt.
Þúsundir baráttumanna úr röð-
um mótmælenda gengu ber-
serksgang eftir að yfirvöld
bönnuðu þeim að ganga um
hverfi kaþólikka til að minnast
sigra mótmælenda á kaþólikk-
um fyrr á öldum.

Mótmælendurnir réðust á
lögreglumenn og breska her-
menn, kveiktu í bílum og unnu
margvísleg önnur skemmdar-
verk. Mestar voru óeirðirnar í
Belfast, höfuðstað Norður-Ír-
lands, en þær breiddust út til sjö
þorpa og kaupstaða þar sem
mótmælendur eru í miklum
meirihluta íbúanna.

Að sögn Hugh Orde, yfir-
manns lögreglunnar, slösuðust
32 lögreglumenn í bardögum við
óeirðaseggi aðfaranótt sunnu-
dags og fram eftir degi. Hann

sagði að þeir sem fóru fremstir í
flokki þeirra sem voru með
ólæti hefðu verið drukknir full-
orðnir mótmælendur og tán-
ingspiltar. Orde sagði þó að
tvenn samtök mótmælenda sem
eru bönnuð vegna ofbeldisverka
félagsmanna sinna hefðu skipu-
lagt óeirðirnar, það eru samtök-
in Varnarlið Ulster og Sjálfboða-
liðar Ulster. Meðal þess sem lög-
reglumenn fundu var aðstaða til
sprengjugerðar.

Frá árinu 1996 hafa mótmæl-
endur á Norður-Írlandi ekki
staðið fyrir jafn útbreiddum
óeirðum og í fyrrinótt, en þá
stóðu óeirðirnar yfir í fjórar
nætur í röð.

Talsmenn Óraníureglunnar,
samtaka mótmælenda, gagn-
rýndu lögreglu fyrir harkalegar
aðgerðir þegar ganga mótmæl-
enda hófst og sagði aðgerðir lög-
reglu hafa verið eins og þær
gerðust verstar. ■

Mestu óeir›ir
í nær áratug
Sum hverfi í Belfast stó›u í ljósum logum flegar
mótmælendur kveiktu í bílum og ré›ust gegn lög-
reglu. Tugir lögreglumanna fóru sárir á sjúkrahús.

ELDAR LOGA Í BELFAST Félagar í Óraníureglunni köstuðu eldsprengjum að lögreglu og
kveiktu í bílum. Slökkviliðsmenn voru að fram eftir degi í gær við að slökkva eldana.

ÁTÖKIN HEFJAST Lögregla stöðvaði göngu Óraníureglunnar og þá fór allt í bál og brand.



Skilaboð sem varða líf 
og heilsu barnanna okkar 
tökum við öll alvarlega. 
Hámarkshraði í flestum
íbúðahverfum er 30 km 
á klukkustund.

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

L†
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
 U

FS
 2

58
42

  
09

/2
00

4



STANDA VÖRÐ UM STYTTU
Suður-kóreskir óeirðalögreglumenn stilltu
sér upp við styttu af bandaríska hershöfð-
ingjanum Douglas MacArthur sem stýrði
hersveitum Sameinuðu þjóðanna gegn
innrásarherjum Norður-Kóreu um miðja
síðustu öld. Margir vilja láta rífa styttuna.
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Yfirburða sigur Junichiros Koizumi forsætisráðherra:

Stærsti sigur frá upphafi
JAPAN, AP Flokkur Junichiros
Koizumi, forsætisráðherra Jap-
ans, vann tímamótasigur sam-
kvæmt fyrstu tölum í þingkosn-
ingum sem haldnar voru í gær.

Samkvæmt þeim tölum sem þá
höfðu komið fram hafði flokkur
forsætisráðherrans hlotið allt að
309 af 512 þingsætum, sem er
stærsti meirihluti flokks í jap-
anska þinginu frá upphafi. Flokk-
ur hans, Frjálslyndir demókratar,
er talinn hafa slegið í gegn með
loforðum um að einkavæða póst-
þjónustu landsins, sem veltir fúlg-
um fjár á ári hverju.

„Ég hafði vonast til þess að
flokkurinn næði einn meirihluta

en við gerðum raunar mun betur
en það,“ sagði Koizumi í sjón-
varpsviðtali í gærkvöldi, sigri
hrósandi og skælbrosandi. Hann
þakkaði þjóð sinni fyrir stuðning
og skilning í kosningunum.

Póstfyrirtækið sem til stendur
að einkavæða selur einnig trygg-
ingar og spariskírteini og gerir
eiginfjárstaða fyrirtækisins það
að einu stærsta fjármálafyrirtæki
veraldar enda þrjár trilljónir
Bandaríkjadala í sjóðum þess. - oá

Bardögum linnir í Tal Afar eftir herför gegn sveitum uppreisnarmanna:

Á anna› hundra› vígamenn felldir
ÍRAK, AP Bardögum lauk í gær í að-
gerðum hersveita Bandaríkjanna
og Íraksstjórnar í borginni Tal
Afar við landamæri Sýrlands.
Borgin hefur frá innrás banda-
manna verið eitt höfuðvígja upp-
reisnarmanna. Yfirmenn her-
sveita Bandaríkjanna og Íraks
gáfu það út að sókninni skyldi
haldið áfram og árangrinum fylgt
eftir.

Fjölmargir uppreisnarmenn
sluppu þó frá hersveitunum í
gegnum jarðgöng yfir landamær-
in til Sýrlands. 8500 hermenn leit-
uðu í hverju húsi í borginni að
uppreisnarmönnum og áður en
bardögum lauk höfðu 156 upp-
reisnarmenn verið skotnir til
bana og 246 að auki verið hand-
teknir. Hersveitirnar fundu, sam-
kvæmt þeim fréttum sem borist
hafa frá borginni, sprengiefna-

verksmiðju, 18 vopnabyrgi og 100
kílómetra löng jarðgöng undir
landamærin.

Bandaríkjamenn segja Sýr-
lendinga aðstoða uppreisnarmenn
í aðgerðum sínum gegn ráðandi
öflum í Írak, meðal annars með
því að smygla vopnum yfir landa-
mærin og skjóta skjólshúsi yfir
uppreisnarmenn á flótta undan
réttvísinni. - oá

Ölvaður ökumaður:

Tekinn me›
fl‡fi í bílnum
BORGARNES Sautján ára sjáanlega
ölvaður ökumaður var handtek-
inn í Borgarnesi í gærmorgun
eftir smávægilegt umferðaró-
happ. Hann keyrði á umferðar-
skilti.

Héraðslögreglumaður á leið í
vinnu kom í veg fyrir að ungi
maðurinn styngi af. Í bílnum
voru ýmsir stolnir hlutir, þar á
meðal tveir bunkar af Frétta-
blaðinu, umferðarskilti og keilur. 

Maðurinn var tekinn í
skýrslutöku og blóðsýni tekið.
Lögregluna grunar að fleiri hafi
verið í bílnum en ökumaðurinn
vildi ekki gefa upp hvort svo hafi
verið eða hverjir það voru. - gag

Hrapaði í Laxá:

Skarst á höf›i 
á botni árinnar
SLYS Maður fékk höfuðáverka í
gærdag er hann hrapaði í Laxá í
Laxárdal.

Jóhannes Björgvinsson, varð-
stjóri í Búðardal, fór á slysstað
auk læknis og sjúkrabíls. Hann
segir manninum hafa orðið fóta-
skortur ofarlega í brekku:
„Hann rennur tuttugu til þrjátíu
metra niður mjög bratta gras-
brekku. Síðan fellur hann frjálst
niður í ána, þrjá metra og þar
niður í stórgrýti á botni árinn-
ar.“ 

Maðurinn var mikið skorinn á
höfði. Hann hafði ásamt öðrum
gengið töluvert upp með ánni og
voru þeir utan símasambands er
slysið varð. Þeir gengu til baka
og kölluðu á aðstoð. Maðurinn
var fluttur til Reykjavíkur með
sjúkrabíl. - gag
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KOIZUMI HRÓSAR SIGRI
Flokkur hans, Frjálslyndir demókratar, er
talinn hafa slegið í gegn með loforðum
um að einkavæða póstþjónustu landsins,
sem veltir fúlgum fjár á ári hverju.
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ÍRASKIR HERMENN FAGNA
Bandaríkjamenn segja Sýrlendinga að-

stoða uppreisnarmenn í aðgerðum sínum
gegn ráðandi öflum í Írak, meðal annars

með því að smygla vopnum yfir landa-
mærin og skjóta skjólshúsi yfir uppreisnar-

menn á flótta undan réttvísinni.
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LÖGREGLUFRÉTTIR
FANGAGEYMSLUR FULLAR Töluverð
ölvun var í miðborg Reykjavíkur á
laugardagsnótt. Lögreglan þurfti
að hafa afskipti af ölvuðu fólki og
voru fangageymslur fylltar af fólki
sem þurfti að taka úr umferð. Lög-
reglan segir þó ekkert hafa verið
um alvarlegar líkamsárásir heldur
aðeins stympingar manna á milli. 

RÓLEGT Í NÁGRENNI REYKJAVÍKUR
Þrír ökumenn voru teknir ölvaðir
um helgina í Hafnarfirði. Einn var
ölvaður undir stýri í Kópavogi og
annar undir áhrifum lyfja. Lögregl-
an í nágrannabæjunum er sammála
um að liðin helgi hafa verið með
þeim rólegustu.

EYJAÁLFA
TVÍSÝN KOSNINGABARÁTTA Tví-
sýnustu kosningar Nýja-Sjálands
um langt skeið fara að líkindum
fram næsta laugardag. Munurinn á
fylgi tveggja stærstu flokkanna,
Þjóðarflokksins og Verkamanna-
flokksins, sem skiptast á um
forystu í nýjustu skoðanakönnun-
unum er innan skekkjumarka.

FLÓTTAMENN Þrjár kólumbískar
fjölskyldur komu hingað til
lands á föstudagskvöld á vegum
Flóttamannahjálpar Sameinuðu
þjóðanna. Þetta eru fimmtán
einstaklingar, af þeim eru níu
börn og unglingar. Í öllum tilvik-
um er um fjölskyldur einstæðra
mæðra að ræða. 

Þessar fjölskyldur komu all-
ar frá Kosta Ríka, en þangað
höfðu þær flúið frá Kólumbíu.
Það var hins vegar ekki talið að
þær byggju við öryggi þar frem-
ur en í föðurlandinu og því fór
Flóttamannahjálpin þess á leit
að þær fengju hæli hér.

„Það er búið að finna hús fyr-
ir þau öll, þannig að þau eru öll
komin með heimili,“ segir
Karen H. Theodórsdóttir, verk-
efnastjóri Reykjavíkurdeildar
Rauða krossins. „Við erum búin
að finna fjórar til fimm íslensk-
ar stuðningsfjölskyldur fyrir

hverja fjölskyldu og meirihluti
stuðningsfjölskyldnanna er
spænskumælandi. Börnin munu
svo byrja í Austurbæjarskóla í
vikunni, en hinir fara í fullorð-

insfræðslu.“
Aðrar þrjár kólumbískar fjöl-

skyldur munu koma til landsins
síðar í mánuðinum. 

- grs

Þrjár fjölskyldur einstæðra mæðra frá Kólumbíu komu um helgina:

Tókum vi› fimmtán flóttamönnum

KAREN H. THEODÓRSDÓTTIR Verkefnastjóri Reykjavíkurdeildar Rauða krossins.

Fyrstu fjölflokkakosningarnar:

Baráttan 
í algleymi
SÓMALÍLAND, AP Kosningabaráttan
er hafin í aðdraganda fyrstu
fjölflokkakosninganna í Sómalí-
landi, héraðs sem klauf sig frá
Sómalíu og vonast nú eftir við-
urkenningu alþjóðasamfélags-
ins. 246 frambjóðendur eru í
boði, þar af fimm konur, en 82
sæti eru á þinginu.

Stjórnarliðar jafnt sem
stjórnarandstæðingar hafa heit-
ið því að virða niðurstöður kosn-
inganna sem fram fara undir lok
mánaðarins. Þær eru túlkaðar
sem smiðshöggið á lýðræðis- og
stjórnmálavæðingu hins unga
ríkis.

Meirihluti íbúanna sam-
þykkti að lýsa yfir sjálfstæði í
þjóðaratkvæðagreiðslu árið1999
og Dehir Riyale Kahin var kos-
inn forseti árið 2003. ■

Rokveiði í laxinum og útlit fyrir metsumar:

Reykhús hafa ekki undan
LAXVEIÐI „Laxveiði hefur almennt
verið mjög góð í sumar yfir land-
ið í heild,“ segir Páll Þór Ármann,
framkvæmdastjóri Stangaveiðifé-
lags Reykjavíkur.

Páll Þór tekur sem dæmi að
fyrra metið í Norðurá í Borgar-
firði hafi verið einhvers staðar á
milli 2.200 og 2.300 veiddir laxar
en þetta sumarið hafi komið 3.142
laxar upp úr ánni og því sé um
umtalsverða aukningu að ræða. Í
bæði Þverá og Kjarrá hafa veiðst
yfir fjögur þúsund laxar þetta
sumarið. Páll Þór segir sumarið
hafa farið heldur hægt af stað í
þeim ám sem opnuðu fyrst en
veiðin hafi hafist af fullum krafti
í lok júní og mikið af fiski hafi al-

mennt verið í ánum.
Sigurbjörn Guðmundsson hjá

fiskiðjunni Reykási segir að erfitt
sé að sinna öllum þeim sem koma
með fisk í reyk og að stundum
hafi beinlínis þurft að vísa fólki
frá. Sérstaklega séu vikurnar
undir lok sumars erfiðar því sum-
arfólkið er byrjað aftur í skóla en
veiðitímabilinu er enn ekki lokið. 

Páll Þór Ármann segir að sums
staðar megi veiða fram undir
næstu mánaðamót. - oá

VIÐ VEIÐAR
Í Þverá og Kjarrá hafa veiðst yfir fjögur

þúsund laxar.

FRIÐARGANGA
Nokkur þúsund ítalskir friðarsinnar gengu
25 kílómetra leið frá Perugia til Assisi í
gær. Friðargangan er árlegur viðburður og í
ár var ákveðið að halda hana þegar fjögur
ár væru liðin frá hryðjuverkaárásunum í
Washington og New York.



FORDÆMUM HATUR Benedikt XVI páfi
minntist hryðjuverkaárásanna 11. septem-
ber í messu sinni í gær. Hann hvatti þjóðir
heims til að sameinast í fordæmingu á
hatri og hét á fólk að byggja upp heim
réttlætis og friðar.
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Indverskir læknar skoða hvort aðskilja megi samvaxna tvíbura:

Arabískur prins kemur systrum til hjálpar
INDLAND, AP Indverskir læknar
rannsaka nú möguleikana á að
skilja tvíburasysturnar Saba og
Farah að, en þær fæddust með
samvaxin höfuð fyrir tíu árum.
Foreldrar stúlknanna eru fátækir
og hafa ekki efni á aðgerðinni en
eftir að faðir þeirra sagði í blaða-
viðtali að hann vonaðist eftir
kraftaverki ákvað krónprinsinn í
Abu Dhabi að borga fyrir aðgerð-
ina ef hún væri framkvæmanleg.

Saba og Farah hafa aldrei lifað
eðlilegu lífi. Þær hafa sjaldan far-
ið út fyrir dyr heimilisins af ótta
við viðbrögð umheimsins. Eitt af
því fáa sem þær hafa haft ánægju
af er að fylgjast með dáðum kvik-
myndastjörnunnar Salman Khan.

Þetta gæti allt breyst ef læknar
komast að þeirri niðurstöðu að
óhætt sé að skilja stúlkurnar að.
Þær deila nýra, sama æðin beinir
blóði til hjarta þeirra og æðar sem
liggja til heila hvorrar fyrir sig
eru að nokkru leyti sameiginlegar
og því er óvíst hvort hægt sé að
framkvæma aðgerðina.

Sheik Mohammed bin Zayed Al
Nahyan, krónprins í Abu Dhabi,
komst við þegar hann heyrði af
raunum systranna og bauðst til að
borga kostnaðinn við aðgerðina. ■

Hershöfðingi Bandaríkjahers um brottflutning fólks frá New Orleans:

Ætlar ekki a› beita íbúa borgarinnar valdi 
WASHINGTON, AP Russel L. Honore
hershöfðingi sem stjórnar að-
gerðum Bandaríkjahers við
rýmingu New Orleans segir að
hermenn hans muni ekki beita
valdi til að fá íbúa borgarinnar í
burtu.

Honore hershöfðingi sagði í
gær að hlutverk hersveita hans
væri að færa bágstöddum mat
og vatn og útvega sem flestum
húsaskjól. Það væri í verka-
hring annara, svo sem borgaryf-
irvalda og stjórnar ríkisins að
rýma borgina. „Alríkishermenn
munu ekki taka þátt í beinum
brottflutningi íbúa á nokkurn
hátt,“ sagði Honore í samtali við
fréttamann CNN.

Þúsundir íbúa borgarinnar
neita að fara að skipunum um að
fara úr borginni. Ray Nagin,
borgarstjóri New Orleans, hefur
gefið leyfi sitt fyrir því að þeir

íbúar sem neita að fara sjálfvilj-
ugir verði reknir á brott með
valdi.

Helsta verkefni björgunar-
sveita er nú, fyrir utan að rýma
borgina, að leita uppi lík þeirra
sem fórust þegar fellibylurinn
Katrín sökkti borginni í sæ.
Blaðaljósmyndurum hefur verið
bannað að fylgjast með þeim að-
gerðum og hefur það valdið
nokkurri reiði meðal fjölmiðla-
manna sem telja að með því
reyni menn að slá á gagnrýni á
viðbrögð við fellibylnum. - oá

Getum huga› a› n‡jum
tækifærum og fjárfestingum

NÝSKÖPUN Gunnar Örn Gunnars-
son, framkvæmdastjóri Nýsköp-
unarsjóðs atvinnulífsins, fagnar
skilningi stjórnvalda á hlutverki
nýsköpunar fyrir atvinnulíf
þjóðarinnar, en næstu fjögur
árin renna 2,5 milljarðar króna
til sjóðsins af söluandvirði Sím-
ans.

Sjóðurinn tók til starfa í byrj-
un ársins 1998. Hann hefur fjár-
fest í um eitt hundrað fyrirtækj-
um á undanförnum árum. Þar af
á sjóðurinn stóran hlut í um tutt-
ugu fyrirtækjum og tekur virk-
an þátt í stjórnun þeirra.

Nýsköpunarsjóður fær einn
milljarð króna þegar á þessu ári
sem ráðstafa á til sprotafyrir-
tækja í samræmi við hlutverk
sjóðsins. Fram til ársins 2009
fær hann 1,5 milljarða króna til
viðbótar sem varið verður til

stofnunar sameignarsjóðs, en
það gerir Nýsköpunarsjóði
mögulegt að fjárfesta í sprota-
fyrirtækjum ásamt fjárfestum á
einkamarkaði.

„Þetta eru mikil tíðindi fyrir
nýsköpun í landinu. Vandinn er
sá að það skortir fé, bæði einka-
fjármagn og fjármagn frá Ný-
sköpunarsjóði. Milljarðurinn
sem sjóðurinn fær strax gerir
okkur kleift að fara að huga að
nýjum tækifærum og fjárfest-
ingum. Með einum og hálfum

milljarði til viðbótar getum við
skoðað tækifæri með fjárfest-
um á einkamarkaði og beinum
þá sjónum að fyrirtækjum sem
eru lengra á veg komin.“

Að sögn Gunnars líða tíu ár
frá því að sjóðurinn leggur fé í
sprotafyrirtæki þar til hann los-
ar sig út með hæfilegum hagn-
aði. „Sem stendur er sjóðurinn
með fé bundið í fjölda fyrir-
tækja sem eiga enn nokkuð í
land þar til unnt verður að selja
hlutina í þeim með nauðsynleg-

um hagnaði. Staðreyndin er sú
að það hefur verið fjármagns-
flótti í áhættufjárfestingum
sem taka langan tíma að skila
arði. Þetta á einkum við um
starfsemi sem skammt er á veg
komin. Þetta tekur langan tíma
og allir eru að flýta sér. Um er
að ræða eins konar áhættufælni
en auk þess horfa menn til þess
hve langan tíma það tekur að
breyta góðum hugmyndum í
arðbær fyrirtæki,“ segir
Gunnar Örn. johannh@frettabladid.is

Kúveisk stjórnvöld:

Saddam ver›i
tekinn af lífi
KÚVEIT, AP Ríkisstjórn Kúveit
krefst þess að Saddam Hussein,
fyrrum forseti Íraks, og sam-
verkamenn hans verði teknir af
lífi fyrir glæpi sem Írakar frömdu
í Kúveit frá því þeir lögðu landið
undir sig árið 1990 þar til fjöl-
þjóðaher frelsaði landið snemma
árs 1991.

„Krafan um dauðarefsingu
byggir á þeim mörgu glæpum
sem fyrrverandi stjórnvöld í Írak
bera ábyrgð á,“ sagði Ahmed
Baqer, dómsmálaráðherra í
Kúveit. Kúveitar hafa sent írösk-
um stjórnvöldum tvö skjöl með
ákærum sem þeir vilja að Saddam
og 302 Írakar verði látnir svara til
saka fyrir. ■

12. september 2005  MÁNUDAGUR

SYSTURNAR MEÐ LÆKNUM SÍNUM OG
FÖÐUR Saba og Farah sjást hér ásamt
Shakil Ahmad föður sínum (annar frá

hægri) og starfsmönnum sjúkrahússins
Indraprastha Apollo.

LESIÐ UM SADDAM Kúveitar vilja að
Saddam Hussein verði tekinn af lífi.

Björn Bjarnason:

Er ekki á útlei›
STJÓRNMÁL „Fyrir þingkosningarn-
ar 2007 mun ég taka ákvörðun um,
hvort ég býð mig fram að nýju,
eða sný mér að öðru. Allar vanga-
veltur um, að ég ætli ekki að sitja
út þetta kjörtímabil eru úr lausu
lofti gripnar,“ segir Björn Bjarna-
son, dóms- og kirkjumálaráð-
herra, í pistli á heimasíðu sinni.

Í pistli sínum vitnar Björn til
orða Davíðs Oddssonar, þegar
hann tilkynnti brotthvarf sitt úr
stjórnmálum, um að Sjálfstæðis-
flokkurinn væri ein sterk heild á
landsvísu. Björn tekur undir mik-
ilvægi þessa og segir það hafa
sannast á óförum Sjálfstæðis-
flokksins í síðustu borgarstjórn-
arkosningum hversu illa klofning-
ur getur leikið flokka. ■

ASÍA
VILJA ARROYO
FRÁ VÖLDUM Nær
tveir af hverjum
þremur Filippsey-
ingum vonast til
að Gloria Macapa-
gal Arroyo forseti
segi af sér vegna ásakana um að
hún hafi látið hagræða úrslitum í
forsetakosningum í fyrra. Þetta
kemur fram í skoðanakönnun þar
sem 79 prósent vilja að þingið leggi
fram vantrauststillögu á hana.

HERMENN DEILDU Skothríð á bíl
afganska varnarmálaráðherrans á
laugardag var ekki frá mönnum
sem vildu hann feigan heldur úr
byssum hermanna sem deildu við
annan flokk hermanna. Í fyrstu var
talið að um morðtilræði væri að
ræða en athugun leiddi sannleikann
í ljós. Níu hermenn hafa verið hand-
teknir.

N‡sköpunarsjó›ur atvinnulífsins fær einn milljar› króna af andvir›i Símans flegar á flessu ári til fjárfestinga
í sprotafyrirtækjum. Framkvæmdastjóri sjó›sins segir fletta tækifæri til a› huga a› n‡jum fjárfestingum.

GUNNAR ÖRN GUNNARSSON FRAM-
KVÆMDASTJÓRI „Milljarðurinn sem sjóðurinn
fær strax gerir okkur kleift að fara að huga
að nýjum tækifærum og fjárfestingum.“

LATIBÆR Meðal fyrirtækja sem Nýsköpunarsjóður hefur lagt áhættufé í er Latibær.

HERMAÐUR AÐ STÖRFUM Í NEW ORLEANS
Helsta verkefni björgunaraðila er nú, fyrir

utan að rýma borgina, að leita uppi lík
þeirra sem fórust þegar fellibylurinn Katrín

sökkti borginni í sæ.
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FYLGST MEÐ FÓLKINU Fjöldi ólöglegra inn-
flytjenda var vistaður í Gela á Sikiley með-
an beðið var ákvörðunar um hvert þeir
yrðu sendir.

Ólöglegir innflytjendur:

Tólf drukknu›u
ÍTALÍA, AP Í það minnsta tólf lík
rak upp á suðurströnd Sikileyjar
í gærmorgun eftir að skip með
ólöglegum innflytjendum lenti í
sjávarháska undan ströndum
eyjunnar. Talið er að fólkið sé
allt frá Erítreu. Nokkrir ungl-
ingar voru í hópi þeirra sem lét-
ust. Í það minnsta hundrað
manns var bjargað úr skipinu og
margir þeirra fluttir á sjúkra-
hús.

Ár hvert reyna þúsundir
Norður-Afríkubúa að komast til
Ítalíu með ólöglegum hætti.
Stærstur hluti þeirra reynir að
komast áfram til annara landa,
eins og Frakklands, Bretlands
eða Þýskalands. ■

Fíkniefnasali:

Hengdur í
klefa sínum
BRASILÍA, AP Einn alræmdasti fíkni-
efnasali Brasilíu fannst látinn í
fangaklefa sínum í rammgirtu
fangelsi í Ríó de Janeiró.
Marquinhos Niteroi hafði verið
barinn illilega og síðan hengdur.
Ljóst þótti að ekki var um sjálfs-
morð að ræða en ekki var vitað í
fyrstu hver myrti hann. Niteroi
deildi klefa með sjö öðrum föng-
um sem tilheyrðu sama fíkniefna-
gengi og hann.

Niteroi var helsti samverka-
maður Fernandinhos Beira-Mar,
sem var talinn valdamesti fíkni-
efnasali Brasilíu þar til hann var
handtekinn fyrir fjórum árum. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR
FIMMTÁN ÓKU OF HRATT Í gær
voru á fjórum klukkustundum
fimmtán ökumenn teknir á of
miklum hraða í Austur-Húna-
vatnssýslu. Sá sem hraðast ók
ók á 115 kílómetra hraða. Tólf
voru teknir fyrir hraðakstur í
umdæmi lögreglunnar í Ólafs-
vík á laugardag. Lögreglan var
með virkt eftirlit á þjóðvegun-
um um allt land um helgina.

FÍKNIEFNI Í HAFNARFIRÐI Eitur-
lyf voru tekin af fjórum öku-
mönnum í Hafnarfirði aðfara-
nótt laugardags. Í framhaldi
voru þeir yfirheyrðir og efna
leitað á heimilum þeirra. Alls
náðust 50 til 60 grömm af efn-
um, þar af 40 til 50 E-töflur og
eitthvað af hvítu efni sem eftir
er að rannsaka. Lögreglan í
Hafnarfirði segir einn öku-
mannanna hafa átt megnið af
fíkniefnunum.

Fyrirhuguð hækkun hámarkshraða vekur íbúum ugg:

Slysagildra sett vi› húsi›
UMFERÐ „Það er verið að setja upp
hérna hreina slysagildru við hús-
ið hjá mér og ég sem er með þrjú
börn verð svolítið óvær yfir
þessu,“ segir Smári Örn Árna-
son, íbúi við Grundargötu á
Grundarfirði. Þar er verið að
þrengja götuna en jafnframt á að
hækka hámarkshraðann úr 35
kílómetrum í 50 kílómetra á
klukkustund.

Smári Örn varð sjálfur fyrir
bíl fyrir nokkrum árum á Grund-
argötunni og er hann öryrki eftir
það slys. „Ég veit því hvað ég er
að tala um, en ef börnin lenda í
einhverju slíku verður ekki aftur
snúið,“ segir Smári Örn.

Björg Ágústsdóttir, bæjar-

stjóri í Grundarfirði, segir að
verið sé að hanna Grundargöt-
una upp á nýtt með öryggissjón-
armið að leiðarljósi. „Gatan er 12
metra breið að meðaltali og við
teljum að með því að þrengja
götuna í sjö metra séum við að
stuðla að því að ná hraðanum nið-
ur. Einnig hafa menn freistast til
að leggja bílum meðfram göt-
unni allri þar sem hún er svo
breið og þannig byrgt ökumönn-
um sýn. Einnig teljum við að með
því að færa hámarkshraðann í
raunhæft horf getum við náð
honum frekar niður en mælingar
sýna að ökumenn voru ekki að
virða 35 kílómetra hámarkshrað-
ann,“ segir Björg. -jse

VIÐ GRUNDARGÖTU Smári Örn með fjölskylduna við Grundargötu. Nikulás er við hlið föð-
ur síns og svo er Jóhanna með Súsönnu systur sína í fanginu. Fremstur er heimilishundur-
inn Pollí.

KRÖFUGANGA Fjöldi sjía-múslima fór í
kröfugöngu í Karachi í Pakistan í gær og
fordæmdi Ísraela og Bandaríkjamenn sem
þeir sökuðu um hryðjuverk á heimsvísu.



Á sló›um 
benediktína í Selju
Mikil helgi er yfir
Seljuklaustri í Nor›ur-
fir›i í Vestur-Noregi.
Klaustri› er tali› elsti
helgista›ur Noregs og
flar mun heilög Sunn-
eva, verndari vestur-
strandarinnar, hafa bor-
i› beinin.
Klaustrið stendur á eyjunni Selju
í samnefndu sveitafélagi sem
hefur um 3000 íbúa. Sagan segir
að á tíundu öld hafi írska
prinsessan Sunneva flúið til eyj-
unnar. Fáir kunna þjóðsöguna af
Sunnevu betur en Inger Marie
Orsheim, en hún lóðsar fróðleiks-
fúsa ferðamenn um eyjuna.
„Sunneva flúði til Noregs undan
heiðnum víkingahöfðingja sem
vildi kvænast henni. Hún faldi
sig í helli hér á eyjunni ásamt
föruneyti sínu, en heimamenn
grunuðu flóttamennina um grip-

deildir og kölluðu eftir liðsinni
Hákons jarls til að yfirbuga þá.
Sunneva og fylgismenn hennar
báðu til guðs um að forða þeim
frá heiðingjunum og féll þá bjarg
mikið úr fjallinu og lokaði hellis-
munnanum.“ Öll létu þau lífið, en
á næstu árum bárust fregnir um
kraftaverk frá eyjunni. 

Ólafur helgi Tryggvason kon-
ungur, lét síðar opna hellinn og
mun hafa fundið lík Sunnevu
heilt. Hún var seinna tekin í dýrl-
ingatölu og er verndari vestur-
strandar Noregs og Björgvinjar,
sem varð biskupsdæmi árið 1170. 

Ólafur helgi reisti kirkju neð-
an við hellinn í lok tíundu aldar
og rústir hennar sjást enn. Árið
1068 var Noregi skipt í þrjú bisk-
upsdæmi, Selju, Niðarós og Ósló
og samkvæmt heimildum mun
fyrsti biskupinn í Selju, Bern-
harður frá Saxlandi, hafa komið
frá Skálholti. Um 1100 reistu
enskir benediktínar klaustrið.
Upp úr 1300 varð klaustrið mikil-
vægasti kirkjustaður Noregs.
Ferðalangar á leið til Staðarness
áðu þar iðulega auk þess sem það

var vinsæll áfangastaður píla-
gríma. Klaustursins er einnig
getið í íslenskum heimildum. Á
13. öld var Sigvarður Þéttmars-
son biskup í Skálholti, en hann
hafði áður verið ábóti í Selju. 

Klaustrið var lagt niður við
siðaskiptin árið 1537 en bygging-
in stendur enn reist og virðuleg
og er vinsæll viðkomustaður
ferðamanna.

bergsteinn@frettabladid.is
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„Það er allt ágætt að frétta,“ segir
Hrannar Pétursson, upplýsinga-
fulltrúi Alcan á Íslandi, nýkominn
úr skemmtilegri athöfn þegar
blaðamaður slær á þráðinn. „Ég
var að stjórna lítilli seremóníu. Við
erum með styrktarsjóð hér í vinn-
unni og vorum að úthluta ellefu
milljónum til um 50 aðila. Það er
mjög gaman að fá að taka þátt í
svoleiðis.“ 
Hrannar lofaði sjálfum sér að taka
því rólega um helgina, enda búin
að vera strembin törn í vinnunni
að undanförnu. Hann brá meira
að segja út af vananum og fór í
gönguferð úti í náttúrunni. „Ég er
alltof lítill útivistarmaður, en það
var smá samkoma á vegum vinn-

unnar í Straumsvík á laugardaginn
og ég leit við þar. Þar er auðvitað
gullfallegt um að litast.“ 
Hrannar fagnar því að það er
komið haust þótt hann eigi ekki
von á róttækum breytingum. „Líf-
ið kemst í fastar skorður ef svo
má segja. Fólk kemur úr sumarfrí-
um, skólarnir byrja og svo fram-
vegis. Ég er mjög hrifinn af
haustinu.“ Hann hélt sig við land-
steinana í sumar, býst alveg eins
við að halda utan á næstunni.
„Það fylgja alltaf einhver ferðalög
vinnunni, ekki of mikil sem betur
fer. Svo sé ég til hvort ég leyfi
mér að taka smá frí til að fara út.
Ég ákveð slíkt yfirleitt ekki með
löngum fyrirvara.“ 

Lífi› kemst í fastar skor›ur
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? HRANNAR PÉTURSSON UPPLÝSINGAFULLTRÚI

nær og fjær

OR‹RÉTT„ “
Klikka alltaf á flessu

„Ég held að það sé númer
eitt, tvö og þrjú að fá nóg af
súrefni og vatni, enda lifum
við ekki án þess.“

RAGNHEIÐUR GUÐFINNA GUÐNA-

DÓTTIR GEFUR HOLLRÁÐ UM HEILS-

UNA Í DV.

Hallelúja

„Það er enginn stjórnmála-
maður svo merkilegur að
Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki
merkilegri.“

ÁRNI MATHIESEN SJÁVARÚTVEGS-

RÁÐHERRA Í MORGUNBLAÐINU UM

ÁKVÖRÐUN SÍNA AÐ BJÓÐA SIG

EKKI FRAM TIL VARAFORMANNS.
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SELJUKLAUSTUR Hér er horft frá hellismunnanum yfir klaustrið sem benediktínar reistu á miðöldum. 

INGER MARIE ORSHEIM Þekkir eyjuna
eins og handarbakið á sér og fræðir ferða-
menn um sögu hennar.

SUNNEVUHELLIR Hellirinn er nokkuð djúpur og engu líkara en Pétur Halldórsson, út-
varpsmaður á Akureyri, sé að koma úr iðrum jarðar.

Óprúttnir veitingamenn:

Asnar fyrir
tígrisd‡r
Mörgum matgæðingnum í Kína
hefur sjálfsagt liðið eins og asna
eftir að upp komst á dögunum að
veitingastaður í norðausturhluta
landsins sem aug-
lýsti fokdýrt
tígrisdýrakjöt til
sölu var í rauninni
að framreiða asna-
kjöt sem hafði
verið marínerað í
tígrisdýrahlandi.

Ólöglegt er að
borða kjöt af
tígrisdýrum í Kína en eigandi
veitingastaðarins auglýsti engu
að síður djúpsteikt tígrisdýrakjöt
til sölu og sagðist hafa keypt það
af gæslumönnum á verndarsvæði
fyrir tígrisdýr. Hann breytti hins
vegar framburði sínum þegar lög-
reglan komst í spilið og játaði að
hér væri eingöngu um asnakjöt að

ræða. Ekki fylgdi
sögunni hvernig
hann komst yfir
hlandið.

Allur ágóði
veitingastaðarins
var gerður upp-
tækur auk þess
sem eigandinn
þarf að reiða

fram tæplega 200 þúsund krónur í
sekt. Ekki er ljóst fyrir hvað mað-
urinn er sektaður því það er ekki
ólöglegt að selja asnakjöt í Kína
og er það meira að segja vinsæll
réttur víða. ■

ÁSTKÆRA YLHÝRA

Verslunar-
kaup

Verslunarmiðstöðvar eru mið-
stöðvar verslunar. Verslanamið-
stöðvar er hins vegar afskræming
sem gæti átt við um kyndingu í
verslunum. Þar eru verslanir, sum-
ar hverjar hlekkir í verslanakeðj-
um, sem eru keðjur verslana.
Verslunarkeðja er önnur ambaga,
sem lyktar af innherjaviðskiptum. Í
fyrrgreindum verslunum er versl-
að. Að versla sér eitthvað er hins
vegar ómögulegt. Rétt er að tala
um að kaupa sér eitthvað, kaupa í
matinn og svo framvegis, en rangt
að skipta sögninni að kaupa (eða
selja) út fyrir að versla. Þá væri
eins hægt að tala um kaupunar-
fólk í kaupunarmiðstöðvum, nem-
endur í Kaupunarskólanum yrðu
þá Kauplingar og gefið væri út hið
útópíska viðskiptatímarit Frjálst
kaup.

magnus@frettabladid.is





Sagt er að Bandaríkjaforseti eigi
við ímyndarvanda að stríða í kjöl-
far fellibylsins sem grandaði New
Orleans, en þó verður að segjast
að hann má furðu vel við una að
um það bil fjörutíu prósent sam-
landa hans skuli segjast ánægðir
með frammistöðu hans, eftir það
sem á undan er gengið. Þegar
fellibylurinn skall á var leiðtoginn
í fríi þrátt fyrir yfirvofandi vá.
Fyrsta daginn hafði hann ekkert
að segja. Síðan gaf hann út þá
yfirlýsingu að enginn hefði getað
séð þetta fyrir. Hvert atriði af
þessum þremur ætti að nægja til
að rýja hann trausti.

Þegar beðið var um lyf í kjölfar
fellibylsins fengu hjálparstarfs-
menn í New Orleans send lyf gegn
miltisbrandi. Þegar þeir spurðu
furðu lostnir hverju þetta sætti var
svarið að lyfið hefði verið efst á
lista almannavarna yfir lyf í kjöl-
far hörmunga. Þegar stormurinn
var í aðsigi sendi FEMA, banda-
rísku almannavarnirnar, aðeins 7
af 28 leitar- og hjálparsveitum sín-
um á vettvang. í borginni voru
100.000 manns sem áttu engan bíl.
Ekki hafði verið gert ráð fyrir rút-
um handa því fólki. Og ekki hafði
verið gert ráð fyrir vistum handa
því fólki. Ekki hafði verið gert ráð
fyrir húsaskjóli handa því fólki.
Með öðrum orðum: ekki hafði verið
gert ráð fyrir því fólki. Og þarna
mátti það dúsa innilokað fyrstu
dagana eftir fellibylinn, matur og
aðrar vistir bárust seint og illa og
glæpamenn óðu uppi allt í kring
því að enginn var til að halda uppi
lögum og reglu.

Þetta eru aðeins nokkur dæmi
af ótal mörgum sem mátti lesa um
í erlendum blöðum af frammi-
stöðu yfirvalda og segir sína sögu
um algjört andvaraleysi í kjölfar
þess að almannavarnir voru inn-
limaðar í ráðuneyti öryggismála
sem stofnað var eftir 11. septem-
ber og yfir þær settur vildarmað-
ur Bush sem áður hafði starfað að
ræktun arabískra gæðinga og

þaðan flæmdir starfsmenn með
sérþekkingu á almannavörnum en
kosningasmalar og aðrir gæðing-
ar hlömmuðu sér niður í störf
þeirra.

Engu er líkara en að yfirvöldin
hafi á einhvern hátt verið búin að
þurrka út úr meðvitundinni alla
vitneskju um alltumlykjandi nátt-
úruna, lögmál hennar og hætturn-
ar sem fylgja því þegar þeim lög-
málum er þráfaldlega storkað, til
dæmis með stöðugum útblæstri
lofttegunda sem valda gróður-
húsaáhrifum, sem Bandaríkjafor-
seti gerir ýmist að draga í efa eða
fallast á með semingi að kunni ef
til vill að vera einhver. 

Ekki er vitað hverju það hefði
breytt ef framlög í endurnýjun
varnargarða hefðu ekki verið
skorin niður til að standa straum
af stríðinu í Írak. Hitt blasir aftur
á móti við að það kom mjög niður
á öllu hjálparstarfi að yfir 3000
manns úr þjóðvarðliðinu í Louisi-
ana-fylki skyldu vera staddir í
Írak þegar fellibylurinn skall á. 

Skelfilegast var skeytingar-
leysið gagnvart því fólki sem
hafði orðið innlyksa í borginni
þegar ósköpin dundu yfir – bíl-
lausa og allslausa fólkinu sem

gleymst hafði að gera ráð fyrir.
Þótt ólíku sé saman að jafna um
umfang og afleiðingar þá hljóta
að rifjast upp fyrir Íslendingi
hamfarir undangenginna ára: Gos
í Eyjum og snjóflóð fyrir vestan.
Það sem einkenndi viðbrögð við
öllum þessum hörmungum var
samkennd landsmanna allra og
löngun til að taka þátt í uppbygg-
ingu og hjálp: Fólk streymdi
hvaðanæva á vettvang og bauð
fram liðsinni. Hvað sem líður
orðagjálfri um ættjarðarást og
þrálátum fánahyllingum virðist
sitthvað skorta á þessháttar sam-
kennd meðal Bandaríkjamanna –
eða öllu heldur að hún nái til allra.
Yfirvöldum mistókst að virkja
slíkar kenndir nú, sennilega
vegna þess hversu þessum kennd-
um hefur verið rækilega sóað að
undanförnu í misráðnum hernaði í
fjarlægum álfum.

Loks hefur heimsbyggðin öll
orðið fyrir menningarsögulegu
stórtjóni. New Orleans er ein af
menningar-höfuðborgum Banda-
ríkjanna og jafnast þar á við
bæði New York og Los Angeles:
Þetta er vagga djasstónlistarinn-
ar, sem kann að hafa verið mikil-
verðasta framlag Bandaríkjanna
til heimsmenningarinnar á 20.
öld. Þótt samgangur svonefndra
kynþátta hafi verið mjög tak-
markaður í byrjun 20. aldarinnar
þá var hann nægilegur til að
þessi tónlist og menningin henni
samfara varð til við samslátt
menningar svonefndra kreóla
þar sem frönsk viðhorf voru ráð-
andi, og fólks af afrískum upp-
runa, afkomenda þræla. Og frá
New Orleans kom Louis Arm-
strong, jöfurinn sem átti ríkast-
an þátt í því að gera djassinn að
list einleikarans. Þarna fóru því
undir vatn geysilega merkar
menningarsöguminjar á heims-
vísu.

Hins vegar eru bréf nú sögð
hafa hækkað mjög í Halliburton.

Einhver einkennilegustu ummælin sem féllu í tilefni af
þeirri ákvörðun Davíðs Oddssonar að hætta í stjórnmálum
og láta skipa sig bankastjóra í Seðlabankanum komu úr
penna nánasta samherja hans, Björns Bjarnasonar dóms-
málaráðherra. Björn skrifaði á vefsíðu sína að „gleðin væri
horfin úr stjórnmálavafstrinu“.

En þessu er áreiðanlega alveg öfugt farið. Með brottför
hins sterka og framkvæmdasama foringja og þrúgandi and-
rúmslofti sem slíkum fylgir er ástæða til að ætla að tími og
tækifæri gleði og sköpunar séu á ný að renna upp í Sjálf-
stæðisflokknum, en ekki að kveðja.

Sem stjórnmálamaður og prívatpersóna gat Davíð Odds-
son verið skemmtilegur og hnyttinn í tilsvörum. Margir
sóttust þess vegna eftir félagsskap hans. En hann var ekki
beinlínis hugmyndaríkur. Hann hafði takmarkaðan áhuga á
hugmyndum sem slíkum. Auk húmorsins fólst styrkur hans
í framkvæmdasemi og stjórnfestu. Verkin sem hann hrinti í
framkvæmd og halda munu nafni hans á lofti byggðu á hug-
myndum annarra frá fyrri árum sem þá áttu erfitt uppdrátt-
ar. Tíundi áratugurinn er að þessu leyti svipaður viðreisnar-
árunum. Hugmyndirnar voru eldri en nú voru þær fram-
kvæmdar. Þeir sem eru nógu gamlir til að muna síðustu ár
viðreisnarinnar kannast líka við sömu tilfinningu í þjóðfé-
laginu á þeim tíma og á síðustu valdaárum Davíðs Odds-
sonar. 

Áttundi áratugurinn var eitthvert fjörlegasta skeiðið í
sögu Sjálfstæðisflokksins á ofanverðri tuttugustu öldinni.
Þetta var tíminn þegar menn eins og Friðrik Sophusson
hrópuðu „Báknið burt“ og Hannes Hólmsteinn Gissurarson
hóf frjálshyggjuna til vegs. Geir Hallgrímsson, þáverandi
formaður flokksins sýndi þessum hugmyndum skilning og
velvilja, en tími athafnanna rann ekki upp að fullu fyrr en í
tíð Davíðs Oddssonar.

Landsfundir sjálfstæðismanna hafa nú í hálfan annan ára-
tug verið sorglegar samkomur hugmyndalegrar deyfðar.
Átök á fundum hafa oftast snúist um þrönga fjárhagslega
hagsmuni, svo sem ófrjótt karp sægreifa og smábátamanna
eða bændaforystu og neytenda. Vel má vera að komandi
landsfundur verði sama marki brenndur. En hann þarf ekki
að vera það. Þingfulltrúar hafa málfrelsi, tillögurétt og at-
kvæði. Þeir geta látið til sín taka án þess að hafa áhyggjur af
afleiðingunum.

Vel má vera að andstæðingar sjálfstæðismanna vonist eft-
ir átökum á landsfundinum sem skaði flokkinn. Enginn þarf
að vera hissa á því. Þannig er pólitíkin. En til lengri tíma lit-
ið eru átök um hugmyndir, um markmið og leiðir í stjórn-
málum, hverjum stjórnmálaflokki holl. Það getur því alveg
farið saman að vera dyggur og traustur sjálfstæðismaður og
vilja flokknum vel og að vonast eftir því að allt fari „upp í
háaloft“ á næsta landsfundi sjálfstæðismanna. 

SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Vonandi fer allt í háaloft á landsfundi sjálfstæðismanna:

Gle›ina til 
vegs á n‡

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
FELLIBYLURINN Í NEW
ORLEANS

GUÐMUNDUR
ANDRI 
THORSSON

fiegar be›i› var um lyf í
kjölfar fellibylsins fengu
hjálparstarfsmenn í New
Orleans send lyf gegn
miltisbrandi

...um hús og heimili
   á mánudögum í Fréttablaðinu.

Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“

Síminn er 550-5000

markvissar auglýsingar
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Ekki var gert rá› fyrir flví fólki

Fjölskylduveldi
Í fréttum Útvarpsins í gær sagði: „Veru-
legar líkur eru á að stjúpfeðgar verði
samtímis formenn Sjálfstæðisflokksins
og Sambands ungra sjálfstæðismanna í
næsta mánuði. ... Það yrði í fyrsta skipti
sem slíkt gerist segir prófessor við Há-
skóla Íslands. ... Nú eru þrjár vikur í að
samband ungra haldi sitt þing í Stykk-
ishólmi, en fimm vikur eru í landsfund
Sjálfstæðisflokksins sjálfs, sem haldinn

verður í Reykjavík sam-
kvæmt venju. Aðeins
Borgar Þór Einarsson hef-
ur tilkynnt um framboð til
formanns ungra en hann
er sonur Ingu Jónu Þórð-

ardóttur og stjúpsonur
Geirs H. Haarde“.

Náin tengsl
Í þessu sambandi rifjast upp að bræð-
urnir Ólafur og Thor Thors sátu sam-
tímis á þingi á árunum 1933 til 1940
og ennfremur bræðurnir Bjarni og Pét-
ur Benediktssynir árin 1967 til 1969.
En tengslin voru þessum mönnum ekki
alltaf til framdráttar. Fram kemur í ævi-
sögu Péturs eftir Jakob F. Ásgeirsson að
Bjarni var ekki hlynntur framboði bróð-
ur síns, taldi ekki heppilegt að þeir
væru báðir í stjórnmálum. Þess vegna
bauð Pétur sig fram miklu seinna en
hann hefði sjálfur kosið. Þá er vitað að
eftir að hafa dvalist lengi vestanhafs
sem sendiherra langaði Thor Thors að
hasla sér völl að nýju í íslenskum
stjórnmálum á sjötta og sjöunda ára-
tugnum. Áhrifamenn í flokknum töldu

að ekki væri svigrúm fyrir þá bræður
báða og varð ekkert úr framboðinu.
Ekki þörf á aðstoð
Tengsl geta líka orðið mönnum til
framdráttar. Jóhann Hafstein var
tengdasonur Hauks Thors, bróður Ólafs
Thors, þegar sá síðarnefndi réði hann
framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins
árið 1939. Á valdaskeiði Ólafs varð Jó-
hann borgarfulltrúi, alþingismaður og
ráðherra. En Jóhann var sjálfstæður og
dugmikill, þannig að í sjálfu sér þurfti
ekki að rétta honum hjálparhönd til
frama í flokknum. Sama má líklega
segja um Borgar Þór Einarsson sem at-
hygli hefur vakið fyrir rösklega fram-
göngu á vettvangi ungra sjálfstæðis-
manna á undanförnum árum og fjörleg
skrif í vefritið Deigluna.

gm@frettabladid.is
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byrja í dag á bls. 50
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54,15%
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 

Íbúðalán

410 4000  |  landsbanki.is

FASTEIGNASÖLUR

101 Reykjavík 8-9

Árborgir 24

Ás 46-48

Borgir 18

Draumahús 27-30

Eignalistinn 31

Eignamiðlun 15

Eignastýring 37

Fasteignamiðlun FM 44

Fasteignam. Grafarv. 45

Fasteignastofan 38

FMH fasteignasala 41

Fst. Suðurnesja 31

Fyrirtækjasala Ísl. 33

Gloria Casa 20

G.Ó 22

Heimili 17

Hof 14

Hóll 24, 32

Hraunhamar 12-13 og 35

Húsalind 40

Húseign 25

Höfði 21

Klettur 10-11

Lundur 42-43

Lyngvík 19

Neteign 16

Nethús 39

Nýtt 23

Remax Búi 36

Smárinn-Húsið 6-7 og 49

X-hús 17

Fasteignasalan 101 Reykjavík er með
til sölu 200 fermetra einbýlishús í ró-
legri götu í Mosfellsbæ. Húsinu fylgir
glæsilegur garður sem var valinn
verðlaunagarður Mosfellsbæjar árið
2001.
Komið er inn í flísalagða forstofu með
fatahengi. Inni af henni er gestasalerni
sem einnig er flísalagt. Úr forstofu er
gengið inn í mjög rúmgóða stofu og borð-
stofu með flísum á gólfi. Úr stofunni er
gengið út í flísalagðan garðskála þar sem
er stór arinn og tólf ára gamall vínviður
sem gefur vel af sér. Stórar hurðir eru á
garðskálanum út í garðinn, sem snýr í
suður og er með nuddpotti. Úr stofunni er
gengið inn í rúmgott parkettlagt herbergi.

Á ganginum, sem er með parketti, er mikið
af skápum. Þar eru þrjú parkettlögð her-
bergi, þar af eitt með skápum og möguleiki
á að breyta einu þeirra í tvö. Baðherbergið
er með baðkari og innréttingu. 

Í húsinu er rúmgott þvottahús með góðu
búri þar sem gengið er út á malbikaða inn-
keyrslu.

Bílskúr fylgir húsinu og er hann 31 fer-
metri að stærð með rafmagni. Skipt hefur
verið um járn á þaki bílskúrs og þakkantur
klæddur. Útgangur er úr honum í garðinn. 

Garðurinn er mikil prýði og eru í
honum vel klipptir runnar og tré. Hann var
valinn verðlaunagarður Mosfellsbæjar
árið 2001. 

Húsið stendur við Lágholt, sem er róleg
gata í Mosfellsbænum. Ásett verð 38 millj-
ónir.

Einb‡lishús me› frábærum gar›i
Glæsilegur garður einkennir þessa eign.

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Heilsuverndarstöðin BLS. 26
Fjölbreytt útileiktæki BLS. 22

ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Góðan dag!
Í dag er mánudagur 12.

september, 
255. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 6.42 13.24 20.04
AKUREYRI 6.23 13.09 19.52

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

ÞÚ GETUR PANTAÐ 
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

Endurbótum og viðbyggingu
er lokið við Dvalar- og hjúkr-
unarheimilið Naust á Þórs-
höfn. Í nýju byggunni eru sjö
eins manns herbergi með sér-
salerni og sturtu og ein
tveggja manna íbúð, ásamt
borðsal og setustofu, tækni-
herbergi, baðherbergi, salerni
og línherbergi. Það var Tré-
smiðjan Rein ehf. sem vann
verkið.

Gamla skóbúðin á Húsavík
hefur gengið í endurnýjun líf-
daga. Húsið var byggt árið
1907 og litlu munaði að það

yrði rifið fyrir nokkrum árum.
Nú er það orðin hin mesta
bæjarprýði. Þar eru þrjár íbúð-
ir og af efri hæðinni er glæsi-
legt útsýni yfir flóann og fjöll-
in. Húsið er í eigu Norður-Sigl-
ingar. Af vefnum www.skarp-
ur.is

fasteignir@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU
[ HÚS - HEIMILI ]

Útiarnar fyrir haustið BLS. 3
Ráð frá Rakel BLS. 5



El

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

*  Móðuhreinsun
*  Gler og gluggaskipti
*  Gluggaviðgerðir

Magnús Már s 899-4665

Mesta prýði getur verið af
flottum merkingum og með
því að merkja vel vísar þú
gestunum veginn og pósturinn
brosir út að eyrum. 

Vel valin húsnúmeraskilti og
nafnaskilti á hurðum geta gefið
til kynna hvers konar mann-

eskja býr í húsinu. Því er nauð-
synlegt að velja rétt og í tíma
því skiltið fyrir þig gæti verið
vandfundið. Ýmis önnur vanda-
mál geta fylgt þessu vali því
þegar maður býr í húsi númer
16 dugar skammt að finna
fallegt húsnúmer sem bara er til
í númerum 15 og 17. Númerin
verður því að velja í góðu tómi.

Einnig er hægt að fara þá leið
að láta sérsmíða fyrir sig skilti.
Þetta getur átt vel við ef hús-
númerið er afbrigðilegt, segjum
173a eða ef húsið einkennist af
öðru en númeri. Pipar og salt
flytur inn húsnúmeraskilti sem
eru löngu orðin velþekkt og þau
er hægt að fá í mörgum litum og
með alls konar myndum.

Hurðamerkingarnar eru líka
mikilvægar, sérstaklega til að
halda nágrönnunum góðum ef
gestagangurinn er mikill. Slík
skilti þarf ávallt að sérsmíða og
þau fást oft hjá gullsmiðum og
öðrum sem grafa í málm. Halli
gullsmiður á Skólavörðustíg
hefur til dæmis boðið upp á slík
skilti í mörg ár og segir ekkert
lát á vinsældum þeirra. 

Nýjasta æðið í hurðamerk-
ingum er sandblásnar rúður eða
sandblástursfilma þar sem nöfn
heimilismanna standa í úti-
dyrarúðunni. Þær upplýsingar
fengust hjá Skiltagerðinni Ferró
að þessi aðferð væri mjög vin-
sæl og kæmi vel út á hvers kon-
ar hurðum. Eins og gefur að
skilja felast margir mismunandi
möguleikar í sandblásturs-
filmunum og býður skiltagerðin
einnig upp á hönnun filmunnar

svo þetta geti nú allt saman
verið stílíserað.

Að mæla rétt er lykillinn að góðum
endurbótum. Vitlaus mæling getur
bæði verið tímafrek og kostnaðarsöm
ef hún hefur leitt til þess að efniviður-
inn skemmist á einhvern hátt. Lykilorð
smíðanna er að mæla tvisvar og saga
einu sinni, því þú getur ekki dregið til
baka ef vitlaust er sagað. 

• Passaðu að hafa málbandið alveg
hornrétt á hlutinn sem þú ert að

mæla. Annars virðist hann vera
lengri en hann er í raun.

• Skrifaðu málin niður. Þrátt fyrir að
þú sért með besta minni norðan
Alpafjalla geta tölurnar auðveldlega
skolast til, sérstaklega ef þú ert
með margar sem þarf að muna. 

• Þegar þarf að merkja á viðinn verð-
ur að nota réttan blýant. Notaðu

frekar mjúkt blý og vel yddað og
gerðu „v-merki“ í staðinn fyrir
„l-merki“ því þau gefa nákvæmari
mælingu.

• Ef þú ert að mæla til að saga ein-
hvern bút verður að gera ráð fyrir
því að sagarblaðið minnkar bútinn
örlítið. Þetta þarf bara að hafa bak-
við eyrað og gera ráð fyrir því.

]

Vísa›u veginn heim

Góðir pappakassar eru lykillinn að góðum flutningum. Trosnaðir kassar
með rifnum botni geta flækt flutningana óþarflega mikið. Gott ráð til að styrkja
kassana er að líma botninn á þeim.[

Vel mælt!
TOMMUSTOKKURINN ER EKKI GERÐUR TIL AÐ LEIKA MEÐ.

SmáraSkór eru með þessi skilti í umboðs-
sölu frá úrsmiðnum Guðmundi Helgasyni.

Þessi skilti fást hjá Halla gullsmiði á Skóla-
vörðustíg. Þau eru á um þúsund krónur
auk áletrunarkostnaðar.

Númeraskilti frá Pipar og salt.

Pipar og salt selur þessi fallegu húsnúmeraskilti. Meðalstærð kostar um 9.900 krónur. 

Þó nokkurt úrval er af húsnúmerum í
Byko og meira á leiðinni. Flest eru á um
2.500 krónur en það ódýrasta kostar ein-
ungis 590 krónur.
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Hægt er að framlengja sum-
arið með því að kynda upp
haustsvalan úti við. Betra er
að kunna að fara með arn-
ana.

Það er engin ástæða til að flýja
kuldann inn í hús yfir vetrartím-
ann. Það er hægt að búa sér til
hlýja og góða útistofu á verönd-
inni með útiarni, hita kakó handa
fjölskyldunni og horfa á stjörnu-
rnar. 

Útiarnar fást bæði úr steypu-
járni leir og í sumum þeirra er
einnig grill.

Við meðferð útiarna skal gæta
þess að arininn sé í hæfilegri fjar-
lægð frá brennanlegum efnum
eins og timburveggjum, grind-
verkum, plöntum eða útihúsgögn-
um. Arnana á að nota utandyra og
tryggja að undirlagið sé eldfast
eða hitaþolið. Yfirborð arnanna
verður mjög heitt þegar kveikt er
upp í þeim og því nauðsynlegt að
passa litla forvitna fingur og
heimilisdýrin. Á botn leirofnanna
er lagt um 8 cm lag af möl eða
steinum og þá er hægt að brenna
greinar og pappír og svo stærri
trébúta. Best er að láta eldinn
kulna rólega og setja yfirbreiðslu
á til að hann haldist þurr. Leirofn-
arnir mega ekki standa úti í frosti
og þeir eru ekki gerðir til að
brenna kol, pressaðan við eða
fljótandi eldsneyti. Blotni ofninn
getur myndast hvít skán sem auð-
velt er að hreinsa með ediki og

sprauta síðan af með vatni. Í með-
ferð leirofna skal hafa í huga að
hreyfa þá ekki meðan þeir eru
blautir eða rakir því þeir gætu
brotnað. Einnig getur liturinn á
þeim breyst með tímanum.
Steypujárnsarnarnir endast vel
og geta staðið úti allt árið. Þeir
þola mikinn hita og frostspringa
ekki. Útiarininn er málaður með
hitaþolinni málningu og er auð-
veldur í viðhaldi. Á eins til
tveggja ára fresti er gott að bera
á ofninn með hitaþolnu spreyi
sem fæst í byggingavöruverk-
smiðjum. Til að verja arininn
gegn ryði skal strax bletta í rispur
með málningu og til að verja arin-
inn gegn raka er gott ráð að bera
á hann matarolíu. Þegar arininn
er ekki í notkun er gott að nota
lokið sem fylgir á strompinn til að
koma í veg fyrir að rigni ofan í
hann. Brenna má timbri, grillkol-
um og arinkubbum en aldrei fljót-
andi eldsneyti af neinu tagi.

Ver›i ljós
Sumarið í garðinum lengt með
rafmagnsljósum og kertum.

Birtan dvelur ekki lengur langt á
kvöld, en fyrir kemur að hlýindi séu
það mikil að hægt sé að sitja úti í
garði fram eftir. Nokkrar leiðir eru
færar til að njóta útiverunnar þó
birtan sé ekki til staðar. Í fyrsta lagi
má ylja upp úti við með gashitara
eða útiarni og kerti eru einnig góð
leið til að veita birtu, auk þess sem
skemmtileg og rómantísk stemning
myndast í kringum þau. Kertin er
hægt að hengja í krukkum upp í tré
og dreifa um allan garð.

Sólarselluljós eru einnig
skemmtileg leið til að fá birtu.
Best er að láta þau standa innan-

dyra í glugganum til að hlaða sig
yfir daginn, stinga þeim svo út í
moldina um kvöldið, en í þeim er
ljósskynjari, og kveikja þau á sér

þegar tekur að rökkva. Aðalmálið
er að vera úti eins lengi og hægt er
og láta skort á sumarbirtu ekki
aftra sér.

Útiarnar úr steypujárni frá Arinbúðinni Litir: svartur – grænn – brons

Útikertastjakar frá Arinbúðinni.

Útiarnar fyrir hausti›

Með aðstoð rafmagnsljósa er hægt að lengja sumarið út í garði.
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550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Fossaleyni 8 · 112 Reykjavík
Sími 577 2050 · www.formaco.is

Gluggar
10 ára ábyrgð 534 1300

w w w . g l u g g a l a u s n i r . i s

Hafðu samband
og við komum

heim til þín
Vandað, einfalt og ódýrt

Haustlaukarnir eru komnir á
markað og eflaust hugsa
margir til þess að lífga upp á
vorið með þeim. 

Þegar við förum að pota niður
haustlaukunum er ýmislegt sem
þarf að hafa í huga ef útkoman á
að verða góð. Til dæmis þurfa
flestir laukar skjól og góða birtu.
Einnig þarf jarðvegur að vera
heppilegur og ekki á að setja
lauka í blaut beð með klesstri
mold því þeir taka til sín sveppi
og geta jafnvel myglað. 

Laukarnir þurfa að komast
nægilega djúpt niður í jarðveg-
inn. Þumalfingursreglan er sú að
moldarlagið ofan á þeim sé um
þreföld hæð þeirra en ekki spillir

að setja þá örlítið dýpra. Litlir
laukar sem eru kannski ekki
nema um tveir cm á hæð þurfa að
fara dýpra en sex cm niður því
annars á frostið of greiða leið að
þeim. Það lag af lausri mold sem
sett er yfir laukana við gróður-
setningu á líka eftir að þjappast

yfir veturinn þannig að átta cm
lag getur orðið fjögurra cm þykkt
og það er ekki nægilegt til að
verja laukana frosti. 

Best er að setja laukana niður í
þétta hnappa. Þannig njóta þeir
sín best auk þess sem blómin fá
stuðning hvert af öðru og blása
því síður um koll. Sjö til tíu lauk-
ar eru hæfilegir í einn brúsk.

Sumarbústaðaeigendur verða
stundum fyrir því að mýsnar
gerast ágengar við laukana
þeirra. Til að verjast því er hægt
að nota sand sem köttur hefur
notað til að gera þarfir sínar í og
dreifa svolitlu af honum yfir lauk-
ana þegar þeir eru gróðursettir.
Mýsnar forðast kattahlandslykt-
ina jafnmikið og þær reyna að
forðast kettina sjálfa. 

Þakrennur eru kannski ekki það
fyrsta sem tekið er eftir þegar
horft er á hús en þær geta verið
ólíkar. Áður fyrr voru allar þak-
rennur úr járni en þeim hætti til
að ryðga og nú nota því flestir

plastrennur. Sumir eru þó fram-
úrstefnulegir og hafa valið að-
ferð sem mun vera dönsk að upp-
runa en það er að leiða vatnið
niður úr þakskegginu með grófri
keðju.

Páskaliljurnar bera með sér birtuna á vorin.

Lífga› upp á vori› me› laukum

Ö›ruvísi flakrennur
Hægt er að leiða vatnið niður af þakinu á grófri keðju.

Túlípanar fegra umhverfið ótvírætt.

Venjuleg plastþakrenna.Hér er keðja látin leiða vatnið niður af þakinu.
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RÁÐ frá Rakel
RAKEL GEFUR GÓÐ RÁÐ UM ALLT SEM VIÐKEMUR UMHIRÐU TEKKHÚSGAGNA

Tekkið gengur aftur
Tekkhúsgögn eru orðin áberandi á ný, innan dyra
sem utan. Þeir sem vilja vera „retró“ eða eru endur-
nýtingarsinnar hafa dregið fram Hansa-hillurnar
góðu úr geymslum forfeðranna eða keypt sér tekk-
mublu í Góða hirðinum fyrir slikk. Enn aðrir hafa
skipt út garðhúsgögnum úr plasti fyrir ný úr tekki.
Tekk (Tectona Grandis) er olíumettuð trjátegund úr
hitabeltisskógum Asíu. Bátasmiðir og sjómenn
hafa í aldaraðir kunnað að meta þennan harðgera
við sem stenst vel ágjöf, veður og vinda. Fyrir þá
sem hafa fest kaup á útihúsgögnum úr tekki og

eru að bera þau í hús eftir sumarið má upplýsa að
viðhald og hreinsun garðhúsgagna fer svolítið eftir
hvernig menn vilja láta þau líta út. Mikilvægast er
að viðurinn sé hreinn fyrir frekari meðhöndlun,
olíusmurningu eða lökkun. Þvoið húsgögnin með
vatni og sápu og burstið með mjúkum bursta (ekki
stálull eða stálbursta á þessu stigi) eftir rákunum í
viðnum en aldrei þvert á rákirnar.
Mikilvægt er að láta húsgögnin þorna vel í um tvo
daga innan dyra áður en olía er borin á til að loka
ekki vatn og bakteríur inni í viðnum sem getur
orðið til þess að viðurinn myglar eða rotnar. Þegar
slíkt gerist koma fram dökkir dílar og þá þarf að
hreinsa viðinn upp á nýtt. Til að fá ljósari lit aftur

þarf að slípa yfirborðið, þvo og olíubera aftur.
Upprunalegur litur tekks er gullinn og almennt má
segja að áferð húsgagna úr tekkviði sé frekar hrjúf
og tekur því oft í sig bletti og rákir, að ónefndu
rykinu. Ef útihúsgögnin eiga að vera gráleit er best
að gera sem minnst við þau. Þetta útlit þykir
sumum fallegt, til dæmis hjá gömlu siglingaþjóð-
unum Hollendingum og Dönum sem teikn um að
þeir séu með ekta tekkvið. Til að fá þetta útlit er
viðurinn ekki olíuborinn en þveginn við og við eftir
þörfum. 
Það borgar sig að geyma húsgögnin á skuggsælum
og þurrum stað, gleyma þeim yfir vetrarmánuðina
og hitta þau aftur með hækkandi sól. 

Ekki bjóða
þjófum inn
OFT ER AUÐVELT FYRIR ÞJÓFA AÐ
KOMAST INN UM DYR OG
GLUGGA.

Flestir vilja komast hjá því að fá
óboðna gesti inn til sín. Þegar
brotist er inn á heimili fólks er al-
gengast að hurðir eða gluggar
séu brotnir upp. Oft er það auð-
velt verk. Hér eru nokkur atriði
sem gott er að hafa í huga vilji
maður halda þjófum frá. 

• Málmhurðir eru meiri fyrirstaða
fyrir þjófa en hefðbundnar við-
arhurðir. Ef málmur stendur ekki
til boða þá er hyggilegt að velja
massíva hurð úr harðviði sem
erfitt er að brjóta upp.

• Það er auðvelt að brjóta hurð-
ina upp ef hjarirnar eru fyrir
utan dyrnar. Hjarir á útidyrahurð
ættu alltaf að vera innandyra. 

• Gakktu úr skugga um að ekki sé
hægt að fara með höndina inn
um bréfalúguna og teygja sig í
lásinn.

• Það er góð regla að skipta um
lás þegar flutt er í nýtt húsnæði.
Þú veist ekki hverjir hafa lykil að
húsinu.

• Gluggar sem aldrei eru opnaðir
ættu að vera kirfilega lokaðir og
festir aftur. 

• Það ætti alltaf að vera sterkt
gler, helst tvöfalt, í gluggahurð-
um og í gluggum við útidyr.
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Verslunarmiðstöðinni 

Smáralind 

201 Kópavogi

smarinn@smarinn.is

BLÁU HÚSIN 

V/FAXAFEN

SUÐURLANDSBRAUT 50

108 REYKJAVÍK

husid@husid.is

VINNA SAMAN – HEILSHUGAR UM ÞINN HAG!

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

Salómon 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

Klukkurimi - Rvík   Lækkað verð!
Góð 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 fata-
hengi. Stofa og borðstofa er
mjög rúmgóð og björt, út-
gengt á svalir. Stórt og rúm-
gott Hjónaherbergi með linol-

eumdúk á gólfi og stórum skápum. Barnaherbergi með linoleumdúk á gólfi
og skáp. Eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók. Verð: 18,0 millj.

Bakkastaðir - Rvík
Glæsileg 124,9 fm 4ra til 5
herb. enda sérh. á jarðh. með
sérinng. og öllu sér í litlu mjög
snyrtil. fjölb. á góðum stað
þar sem stutt er í skóla, leik-
skóla og frábæra útivistar og
golfaðstöðu. Þv.herb. og
geymsla innan íbúðar. Hiti er í
stéttum. Sérmerkt bílast.
Vönduð og gullfalleg íbúð,
skápar upp í loft og fallegt
rauðeikarparket á gólfum.
Eigendur eru að leita að ein-
býli, par- eða raðhúsi í hverf-
inu, skipti athugandi. Verð
29,4 m.

Kólguvað - Norðlingaholti.
Vorum að fá í sölu efri og
neðri sérhæðir í tvíbýlishús-
um á frábærum stað í Norð-
lingaholtinu. Aðeins 7 hús í
götunni. Neðri hæðirnar eru
ca 127,5 fm 4ra herbergja
og efri hæðirnar 4ra her-
bergja ca 164,9 fm þar af
37,4 fm bílskúr. Húsin
skilast tilbúin að utan og
tæplega tilbúin til innrétting-

ar að innan. Sjá nánar á glæsilegum vef www.husid.is/krokavad2

Tröllateigur - Mosfellsbær
Í byggingu, glæsilegt  5 her-
bergja, 189 fm endaraðhús
á 2 hæðum með innbyggð-
um bílskúr. Flatarmál lóðar
er 495,9 fm Húsið afhendist
fullbúið að utan, fokhelt að
innan með gólfhita (án stýri-
kerfis) og grófjafnaðri lóð.
ÞETTA ER GLÆSILEGT
HÚS Á GÓÐUM STAÐ VIÐ

NÝUPPBYGGÐA GÖTU Í TEIGAHVERFINU Í MOSFELLSBÆ. Verð 29,8
milljónir

Byggðarholt - Mos.
Gott 127 fm raðhús á

tveimur hæðum með gróinni
lóð í rólegu og góðu hverfi í
þessum fjölskylduvæna bæ.
Á efri hæðinni er forstofa,
gangur, hjónaherbergi, eld-
húsið og góð stofa með út-
gangi á hellulagðan pall og í
góðan garð með nýjum
skjólgirðingu og þaðan í
sameiginlega leikaðstöðu
fyrir börn. Á neðri hæðinni
er hol, geymsla, tvö  her-
bergi ásamt baðherbergi,
Laust fljótlega. Verð 23,9 m.

Krókavað - Norðlingaholti
Vorum að fá í sölu glæsileg-
ar efri og neðri sérhæðir í
tvíbýlishúsum á frábærum
stað í Norðlingaholtinu.
Neðri hæðirnar eru 127,5 fm
4ra herbergja og efri hæð-
irnar 4ra herbergja 164,9 fm
þar af 37,4 fm bílskúr. Húsin
skilast tilbúin að utan og
tæplega tilbúin til innrétt-
inga að innan. Lóð tyrfð og

hellulagt bílaplan. Sjá nánar á glæsilegum vef www.husid.is/krokavad2

Þórufell - Rvík
Björt og vel skipulögð 2-3ja
herbergja 56,8 fm íbúð á
annarri hæð í snyrtilegu fjöl-
býli á rólegum stað í Breið-
holti. Íbúðin skiptist í eldhús
með t.f. uppþvottavél, stofu,
baðherbergi, gott hjónaher-
bergi og herbergi sem tekið
hefur verið af stofu og góðar
sv-svalir. Hér er hver fermetri
nýttur!! Stutt í alla þjónustu
og skóla. Verð kr. 10,9 millj.

Hjallabrekka - Kóp
Höfum fengið í sölu stórt og
mikið 291,9 fm fjölskylduhús
með tvöf. 50,1 fm bílsk. og
möguleika á 2 aukaíb. á stórri
og gróinni lóð á besta stað í
Kóp. innst í lokaðri botn-
langa. Eignin skiptist í 215 fm
efri sérhæð með tvöf. 50 fm
bílskúr, 4 herb. eldhúsi, bað-
herb., þv.húsi, stofu, borðst.,
setust. og blómask. ásamt
rými á neðri hæðinni sem er
innréttað sem 2ja herb. auk-
aíb. og svo er sér 27 fm auka
studioíbúð. Verð 49,8 m.

Móvað - Norðlingaholti
Einbýli á einni hæð 176,1 fm
ásamt 43,1 fm bílskúr.  Hús-
ið skilast fullbúið að utan,
það er að segja húsið verð-
ur steinað að utan í dökkum
lit. Lóð grófjöfnuð. Að innan
tilbúið til innréttingar. Út-
veggir og innveggir múraðir
og sandsparslaðir. Hiti kom-
inn á húsið. Gólf flotuð. Öll

inntök greidd. Húsið er til afhendingar við kaupsamning.  Nánari upplýs-
ingar á skrifstofu.

Lyngmói - Selfossi
Glæsilegt 107,7 fm parhús
ásamt innbyggðum 37,1 fm
bílskúr, samtals 144,8 fm,
klætt m/viðhaldsléttri Can-
ecel klæðningu. Húsið er í
nýju hverfi á Selfossi og
byggt árið 2004.  Vandaðar
innréttingar og gólfefni,
birkihurðir, hellulögð inn-
keyrsla og frágengin ræktuð
lóð. Laust við kaupsamning.
V.24,9 m

Nýlendugata - Rvík
Gamalt og uppgert 180,4 fm
hús á 3 hæðum með þremur
skráðum nýuppgerðum sér-
hæðum og vinnustofu með
einstaklingsíbúð á 163,8 fm
eignarlóð. Miðað er við að
húsið skilist fullbúið að utan
með nýju járni, gleri og nýjum
opnanlegum fögum í glugg-
um og íbúðirnar fullbúnar og
tilbúnar til íbúðar. Hægt er að
fá eignina keypta eins og hún

er í dag. Tilbúið til afhendingar. Eign með mikla möguleika. Verð 38 m.

Rjúpufell - Rvík
Góð 3-4 herbergja með bíl-
skúr. Mjög rúmgott eldhús
með flísum á gólfi, hvít
sprautulökkuð innrétting,
skápar sem ná upp í loft, út-
gangur á yfirbyggðar flísa-
lagðar svalir. Þvottahús er inn
af eldhúsi. Rúmgóð stofa
með parketi á gólfi. Baðher-
bergi með flísum á gólfi og
veggjum, sturtuklefi.  Svefn-
herbergi með dúk á gólfi. Bíl-
skúr með rafmagni, heitu og
köldu vatni. Verð 18,9 m.

Álfkonuhvarf - Elliðavatn
Falleg fjögurra herbergja

endaíbúð í nýlegu viðhalds-
léttu fjölbýli við Elliðavatn
ásamt sér bílstæði í lokaði
bílageymslu. Íbúðin skiptist
í andyri með flísum, stofa
með parketi, eldhús með
flísum, 3 góð herbergi með
parketi, baðherbergi með
flísum og hornbaðkari og

þvottahús innan íbúðar. Stórar suður svalir með góðu útsýni. Flott íbúð í
fallegu umhverfi. Verð 27,9

Þorláksgeisli - Rvík
Höfum fengið til sölu vand-
að, vel byggt og fallegt 200
fm 6 herb. parhús á tveimur
hæðum með innbyggðum
stórum og góðum bílskúr  í
suðurhlíðum Grafarholts.
Húsið stendur á fallegum
útsýnisstað við friðlýst úti-
vistarsvæði og skilast full-
búið að utan með tyrðri lóð,
tilbúið til innréttinga að inn-
an og búið setja skrautmöl í
bílastæðin. Allir milliveggir

hlaðnir. Húsið er tilbúið til afhendingar. Verð 39,4 m.

Skógarás - Rvík
Mjög góð 80,7 fm 3ja her-
bergja íbúð á annarri hæð í
snyrtilegu fjölbýli ásamt
25,3 fm bílskúr. Stofa með
parketi á gólfi, útgangur á
stórar svalir. Eldhús með
hvítri og beyki innréttingu,
gegnheill viður á borðum.
Þvottahús er inn af eldhúsi
með dúk á gólfi. Baðher-
bergi með flísum á gólfi og
veggjum. Sameign mjög
snyrtileg. Góðu bílskúr með
geymslulofti. Verð 21 m.

Höfðagrund - Akranesi
Nýlegt parhús á fallegum út-
sýnisstað á Akranesi. Húsið
er 3ja herb. 93,2 fm að stærð
og er hannað með þarfir eldri
borgara í huga og er staðsett
við hliðina á Höfða sem er
elliheimilið á Akranesi. Húsið
er tengt elliheimilinu með 4
öryggishnöppum og hafa
eigendur aðgang að flestri

þjónustu sem er í boði þar. Gólfefni eru parket og flísar. Sólpallur með heit-
um potti, húsið stendur alveg við sjóin og er útsýni yfir Faxaflóann. Verð 22,9

Hamraborg - Laus strax
Vorum að fá í sölu fallega
93,3 fm 3ja herbergja íbúð á
annarri hæð í fjölbýli. Endur-
nýjað baðherbergi með flís-
um í hólf og gólf, ný innrétt-
ing. 2 - 3 góð herb. með
skápum, stofa með olíubornu
stafaparketi, útgengt á góðar
svalir. Næg bílast. í opnu bíla-
stæðah. sem er vaktað. Hús-
ið sprunguviðgert og málað
að utan fyrir einu ári. Stutt er í
alla þjón. Laus við kaupsamn.
Verð 16,9 millj

Andrésbrunnur - Rvík
Rúmgóð og falleg 3ja her-
bergja 93,6 fm íbúð í góðu
nýju lyftufjölbýlishúsi á góð-
um og rólegum stað í Graf-
arholtinu ásamt um 29 fm
stæði í góðri um 87 fm
þriggja bíla bílageymslu.
Gegnheilt eikarparket á
stofu, eldhúsi, gangi, holi og
báðum herbergjunum. Flísar

á forstofu og baðherbergi. Eikarinnréttingar og eikarskápar. Úr stofunni er
útgengt á stóra sér suður verönd og í sameiginlegan garð. Verð 21 m.

Jöklafold - Rvík
Mjög falleg og vel skipulögð
3ja herbergja 82,3 fm íbúð á
3.hæð í 4ra hæða snyrtilegu
fjölbýli. Íbúðin skiptist í eld-
hús með korkflísum á gólfi,
borðkrókur við glugga. Bað-
herbergi með flísum á gólfi,
baðkari og góðri innréttingu,
t.f þvottavél. Rúmgóð stofa
með parketi á gólfi, útgengt á
góðar suðvestur svalir. Tvö
góð herbergi með dúk á gólfi.
Stutt er í skóla og alla þjón-
ustu. Verð 18,4 millj.

533 4300 564 6655
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GÆÐI - ÞJÓNUSTA - REYNSLA - ÞEKKING - TRAUST - ÖRYGGI

Einbýl i

Snekkjuvogur - Rvík

Fallegt 2ja hæða 186 fm einbýlishús, ásamt
26,3 fm frístandandi bílskúr, samtals 212,3
fm + manngengt risloft er yfir öllu húsinu
(ath.ekki í FMR). Möguleiki á aukaíbúð m/sér-
inngang í kjallara. Fallegur ræktaður garður
m/gróðurhúsi og verönd. Góð eign við rólega
götu á þessum eftirsótta stað. Stutt í alla
þjónustu, verslun og skóla. V. 40,6 m.

Rað- og parhús

Klukkurimi - Rvík

Sérlega vandað, mjög fallegt og gott 167,1
parhús á 2 hæðum með innb. 28,3 fm góðum
bílskúr, samtals 195,4 fm með fallegri og gró-
inni lóð með grasi og runnum á lóðarmörkum.
Mjög falleg og sérstaklega snyrtileg aðkoma
er að húsinu, öll steypt og hellulögð með hita
að hluta. 4 til 5 sv.herb. Stórar svalir. 3ja fasa
rafmagn í bílsk. Verð 38,4 m. Sérstakt tæki-
færi er fyrir hendi þar sem hinn helmingurinn
af húsinu er líka til sölu og hentar þetta því vel
fyrir samheldna fjölsk. eða vinafólk sem vilja
kaupa góðar eignir á sama stað.

Starmói - Selfoss

Vandað 147.1 fm parhús á einum besta
stað á Selfossi, í rólegri botlangagötu með
frábæru útsýni.  Húsið er úr timbri með fal-
legri múrsteinshleðslu að utan. Húsið verð-
ur afhent tilbúið til innréttinga og fullbúið að
utan með grófjafnaðri lóð. Afhendist í okt-
óber 2005 eða fyrr. Teikningar og frekari
upplýsingar hjá Smáranum og Húsinu fast-
eignasölum. Verð. 20.9 millj.

Stærr i  íb .  og sérhæðir

Hraunbær - Rvík

Mjög snyrtileg og sérlega vel umgengin
108,6 fm, 5-6 herbergja íbúð með aukaher-
bergi í kjallaranum sem er með aðgangi að
wc og sturtu. Í íbúðinni eru þrjú herbergi,
stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa sem
auðveldlega er hægt að breyta í fjórða her-
bergið innan íbúðarinnar og svo er á jarð-
hæð stórt aukaherbergi með glugga og að-
gang að wc og sturtu. Verð 18,9 m.
Fellahvarf - Elliðavatn

Vorum að fá á sölu nýlega glæsileg eign á
þessum eftirsóknanverða stað.  Íbúðin er
130 fm, 4-5 herb. Engu til sparað í innrétt-
ingum og gólfefnum. Rafmagnsknúin sólg-
luggatjöld. Mikið skápapláss. Keramik
borðpljötur í eldhúsi. Baðkar og sturtuklefi.
20 fm svalir. Verð: 32.2 millj.

4 herbergja

Kleppsvegur - Rvík

Björt og falleg 116,7 fm 4ra herbergja rúm-
góð íbúð í kjallara í snyrtilegu fjölbýli á góð-
um stað. Stutt í verslun og þjónustu. Íbúðin
skiptist í góða og bjarta stofu, 3 herbergi,
gott flísalagt baðherbergi, rúmgott og fal-
legt eldhús með uppgerðri eldri innréttinug
og þvottahús/geymslu innan íbúðar. Góð
eign á góðu verði!!!!   Verð kr. 17,5 millj.

Hraunbær - Rvík

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja
84,1fm íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli.
Íbúðin skiptist í gott eldhús t.f. uppþvotta-
vél, rúmgóða stofu/borðstofu, tvö svefnher-
bergi, vinnuherbergi og baðherbergi t.f.
þvottavél. Tvennar svalir eru á íbúðinni.
Skemmtilegt útsýni. Sameign er mjög
snyrtileg og lóðin gróin með leiktækjum.
Barnvænt hverfi, stutt í skóla og leikskóla.
Verð kr. 17,5 millj.

Flétturimi - Rvík

Falleg og mikið endurnýjuð 109,3 fm, 4ra
herb. íbúð á 1.-2.hæð, með lokuðu bílskýli
m/þvottaaðstöðu og dekkjageymslu. 3
rúmgóð svefhn. þvottah. baðh. m/sturtu,
björt stofa, eldhús m/borðkrók og fallegum
flísum frá Álfaborg á gólfi. Gegnheilt eikarp-
arket er á gólfum.  Góð eign á góðum stað.
V.21,4 m

Kleifarsel - Rvík

Góð 3-4ra herb. 97,9 fm íbúð á tveimur
hæðum í góðu fjölbýli. Góð staðsetning og
stutt í skóla, leikskóla og verslun. Húsið var
tekið í gegn og málað árið 2003. Falleg og
gróin lóð er í kringum húsið og merkt bíla-
stæði fylgir íbúðinni.

Hólsvegur-Rvík

Góð 4ra herbergja íbúð í kjallara í litlu fjöl-
býli á frábærum og rólegum stað í þessu
gróna hverfi. Sérinngangur er að íbúðinni
og er þar komið inn í ytri forstofu sem er
sameiginleg með einni annari íbúð ásamt
þvottahúsi, en forstofan nýtist mjög vel sem
fatahengi og skógeymsla. Eign sem vert er
að skoða . Verð 15,7 m.

Breiðvangur - Hfj.

Falleg 4ra herbergja 114,6fm íbúð með
miklu útsýni. Íbúðin skiptist í andyri, hol,
eldhús, þvottahús(innan íbúðar),
stofu/borðstofu, herbergisgang, hjónaher-
bergi , 2 barnaherbergi, og baðherbergi.
gólfefni íbúðar eru flísar, parket og teppi.
Baðherbergi hefur nýlega verið tekið í gegn
og eins eldhús. Tvær sér geymslur í kjallara
og önnur er ekki skráð í FMR. Falleg íbúð á
góðum stað í Hafnarfirðinum. Verð 18,9

Veghús - fjölb. m. lyftu

Snyrtileg og góð 101,2 fm 4ra herbergja
íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi ásamt 13,2 fm sér-
merktu stæði í lokaðari bílageymslu. Þrjú
góð herbergi, stofa og borðstofa. Hús nýl.
málað og lítur vel út. Tvær lyftur eru í hús-
inu, eftirlitsmyndavél og húsvörður. Þetta er
eign sem hefur mikla möguleika. Verð 20,9
millj.

Engjasel -  Rvík

Falleg, opin 4 - 5 herbergja íbúð á 2. hæð
með miklu útsýni og suðvestur svölum. 3
svefnherbergi, stofa og sjónvarpsstofa.
Þvottahús innan íbúðar.

Verð 19,4 m.

Stóragerði-Rvík

Miðsvæðis í Reykjavík rúmgóða 4ra he. íb.
á 2. hæð í 4ra hæða fjölbýli. Nýlegt fallegt
kirsuberjaviðareldhús. Húsið nýlega viðgert
og málað og þak endurnýjað. Nýlega skipt
um gler og gluggakarma. Stutt í Verslunar-
skólann, Kringluna, grunnskóla og leik-
skóla. Góð eign. Verð 19,3 m.

3 herbergja

Mávahlíð - Rvík

Björt og falleg 83,4fm 3ja herbergja íbúð í
góðu fjórbýli í fallegu skeljasandshúsi á
þessum vinsæla stað.  Íbúðin er talin
73,5fm í FMR en er 83,4fm skv. nýlegum
eignaskiptasamningi.  Íbúðin skiptist í rúm-
góða stofu, eldhús, baðherbergi, rúmgott
hol og tvö herbergi.  Góð eign sem vert er
að skoða.  Verð kr. 16,5 millj.

Hrísrimi - Rvík

Falleg 3ja herbergja 101,3fm íbúð á annarri
hæð með 24,9fm stæði í bílskýli, samtals
126,2fm í góðu fjölbýli í Grafarvoginum.
Glæsilegt eldhús með sérlega fallegri Alno
innréttingu og vönduðum tækjum, inn-
byggð uppþvottavél og ísskápur fylgja
með. Gott baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf. Flísalagt þvottahús innan íbúðar. Verð
kr. 22,5 millj.  EIGN SEM VERT ER AÐ
SKOÐA!

Gullengi - Rvík

Falleg 3ja herb, 84,8 fm íbúð á 1.hæð
m/sérinngang af svölum ásamt stæði í
opnu bílskýli, skjólgóðar vestur svalir. Fal-
legt umhverfi, stutt í Engjaskóla, Fjölbrauta-
skóla, leiksvæði og Spöngina. Gróinn garð-
ur er á bak við húsið ásamt sparkvelli og
leiksvæði. V.17,9 m.

Laufengi - Grafarvogur

Falleg og björt 3ja herb, 83,4fm íbúð á 3ju
hæð á þessum eftirsótta stað í Grafarvogi.
Blokkin stendur neðst við götuna á rólegum
stað þaðan sem er stutt í leiksvæði, allar
gerðir skóla, Egilshöll, golf og Spöngina.
V.16,8 m

Torfufell - Rvk

Góð 3ja herb. 79 fm íbúð á 3 hæð. 2 svefnh.
rúmgott eldhús m/nýlegum innréttingum,
baðh. m/baðkari, rúmgóð stofa m/útgengi á
vestusvalir með útsýni.  Stutt í allar gerðir
skóla, íþróttir, sund og verslun. V.13,2 m.

Háberg - Rvík

Endaíbúð í 3ja hæða littlu fjölbýli með sér
inngangi af svölum. Útsýni yfir Elliðavatn.
Fallegt nýlega endurnýjað baðherbergi
með hornbaðkars-  sturtuklefa m. gufu,
nuddstútum og útvarpi. Suður svalir eftir
allri íbúðinni. Góðir skápar í herbergjum og
á svefnherbergis gangi. Verð 17,2 m

2 herbergja

Kjartansgata - Rvík

Falleg og björt 2ja herb. íbúð á besta stað í
Norðurmýrinni.  Íbúðin skiptist í baðherb,
gott sjónvarpshol, eldhús, rúmgott svefn-
herb.og rúmgóða, bjarta stofu.  Flísar á eld-
húsi og baðherbergi, gólffjalir í öðrum her-
bergjum sem setja mjög skemmtilegan svip
á íbúðina. Íbúðin getur verið laus við kaup-
samning. Verð kr. 13,8 millj.

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 steinað að utan. Lóð
fullfrágengin og leiktæki á leiksvæði. 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.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Hússins og Smárans.

Rúmgóðar og mjög glæsilegar 2ja-3ja og 4ra herb. íbúð 

Rauðavað - Norðlingaholti
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3JA HERB.

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 hennar er ca 95 fm,
Íbúðin skiptist í hol/alrými, stofu, tvö herbergi,
allt með parketi, baðherbergið er með fallegum
granítflísum og nýjum antík blöndunartækjum
og eldhúsið er með bæsuðu flotsteypugólfi.
Gott geymslurými er á hæðinni. Ásett verð:
18,2 millj.

TORFUFELL - BREIÐHOLT. Fín 3ja
herbergja 78 fm íbúð á 4. hæð með suðursvöl-
um. Gólfefni eru dúkur og parket. Tvö svefnher-
bergi annað með skáp. Baðherbergi með bað-
kari. Borðkrókur í eldhúsi. Merkt stæði á bíl-
aplani. Sérgeymsla í sameign og sameiginlegt
þvotta og þurrkherbergi. Mjög snyrtileg sam-
eign. Ásett verð 13,2 m. 

ÁLFKONUHVARF 19 - VIÐ
ELLIÐAVATN.
Frábærlega staðsett og góð 3ja herbergja 96 fm
íbúð. Allt nýtt í íbúðinni, eikarparket á gólfum í
stofu, gangi, eldhúsi og herbergjum. Flísar á
forstofu, baðherbergi og þvottaherbergi sem er
innan íbúðar. Lýsing í loftum frá Lumex, glugga-
tjöld frá Vogue, tæki frá heimilistækjum, eikar-
innréttingar frá GKS. Stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Lyfta. Fallegt útsýni yfir Elliðavatn að
Bláfjöllum. Suðursvalir. Uppþvottavél fylgir.
Ásett verð. 23,2 m. 

HRAUNBÆR — ÁRBÆ Mjög snyrti-
leg og góð 99,8 fm íbúð á fyrstu hæð/annarri frá
götu á góðum stað í árbænum. Íbúðin skiptist í
2 svefnherbergi, stofu, eldhús og bað, ásamt
aukaherbergi í kjallara og geymslu. Parket og
flísar á gólfum.  Ásett verð: 17,9 millj. 

GALTALIND — FRÁBÆR STAÐ-
SETNING Vorum að fá í einkasölu, glæsi-
lega og einstaklega vel staðsetta eign í Linda-
hverfinu í Kópavogi. Íbúðin er 95 fm á fyrstu
hæð. Gólfefni á íbúðinni eru Merbau-parket, flís-
ar og dúkur. Suður svalir, rólegt hverfi, stutt í alla
þjónustu, skóli og leikskóli í göngufæri. Þetta er
sannarlega góð eign. Ásett verð: 23,9 

4RA HERB.

VEGGHAMRAR - GRAFARVOGI -
JARÐHÆÐ SÉRGARÐUR OG
SÓLSTOFA. Mjög rúmgóð 92 fm 4ra her-
bergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með sérinn-
gangi og sérverönd. Forstofa með flísum. Lin-
olineum dúkur á gólfum á holi, eldhúsi, gangi og
hjónaherbergi. Parket á stofu og einu herbergi.
Sólskáli með flísum á gólfi. Útgengt á hellulagða
sér verönd og lóð. Ásett verð. 17,9 m. 

UNUFELL - BREIÐHOLT - FAL-
LEG NÝ SUÐUR VERÖND OG
SÓLSTOFA. Mjög rúmgóð og fín 3ja til 4ra
herbergja 116 fm íbúð á jarðhæð með nýrri af-
girtri 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 143 fm. þar af er bíl-
skúr 32 fm og 11 fm í geymslum (ekki í FMR).
Gólfefni á íbúð er flísar, dúkur og parket. Nýleg
innrétting í eldhúsi sem og tæki, sameiginlegt
þvottahús í kjallara, einnig tvær geymslur, vatn,
hiti og rafmagn í bílskúr. Ásett verð: 31,9 millj. 

5 HERB.

FELLAHVARF - VATNSENDI
STÓRGLÆSILEG OG VÖNDUÐ ÚTSÝNISÍBÚÐ
Á FRÁBÆRUM STAÐ VIÐ ELLIÐAVATN.
Um er að ræða þrjú svefnherbergi, sjónvarps-
hol, 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. 

SUÐURMÝRI - SELTJARNAR-
NESI. Mjög falleg 177 fm efri sérhæð á ba-
klóð við Suðurmýri á Seltjarnarnesi þar af inn-
byggður bílskúr 29,4 fm Fjögur svefnherbergi,
þar af eitt forstofuherbergi. Gólfefni parket, flísar
og dúkur. Hvíttaður panill í lofti, stórar suður-
svalir. Mjög snyrtileg eign. Ásett verð 49,5 m. 

6 HERB.

BARMAHLÍÐ - 105 - SÉRHÆÐ.
Vorum að fá í einkasölu mjög góða 123 fm íbúð
á 2. hæð með sérinngangi, suðursvölum og
suðurgarði. Gólfefni í íbúðinni eru Parket, mós-
aíkflísar, flísar og Linolinum dúkur. Nýleg eldhús-
innrétting og tæki í eldhúsi. Nýlegir gluggar og
gler í allri íbúðinni. Að sögn eiganda er hægt að
sækja um byggingu bílskúrs á lóðinni við bíla-
stæði. Eign sem vert er að skoða sem fyrst.
Ásett verð 30,9 m. 

Um er að ræða 3ja herbergja
íbúðir frá 94 - 99 fm af stærð á
verðbilinu 27,7-23,3 millj. Íbúð-
irnar afhendast fullbúnar með
eikarparketi frá Harðviðarvali af
gerðinni Eik Akzent eða sam-
bærilegt, lýsig verður í loftum frá
LUMEX, screen gluggatjöld frá
Nútíma, innréttingar frá JKE-DE-
SIGN, bað frá Baðstofunni, og
tæki í eldhúsi frá Heimilistækj-

um, m.a. ísskápur, uppþvottavél, þvottavél og þurrkari.

Íbúðirnar afhendast í nóvember 2005-janúar 2006.
Nánari skilalýsingu er hægt að nálgast hjá sölumönnum Kletts.

GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR VIÐ ÁLFKONUHVARF 33-37 
VIÐ ELLIÐAVATN Í KÓPAVOGI

Falleg 3ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð, sérinngangur,
gólfefni parket og flísar,
íbúin er alls um 80 fm og
skiptist í forstofu, tvöher-
bergi, stofu, eldhús, bað
og sameiginlegt þvotta-
hús. Ásett verð: 19,5
millj.

RÁNARGATA 17— 101 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í KVÖLD MILLI 18:00-19:00

NÝTT

Ein glæsilegasta hönnun á einbýlishúsi sem sést hefur lengi ! Um er að ræða 270 fm hús á
tveimur hæðum, húsinu verður skilað fokheldu að innan en fullbúnu að utan. Afhending er
fyrir áramót. Nánari lýsingu á húsinu er að finna hjá sölumönnum Kletts fasteignasölu. 

STÓRGLÆSILEGT EINBÝLISHÚS VIÐ FÁKAHVARF Á VATNSENDA

NÝTT
NÝTT

ÓSKA EFTIR EIGNUM

ERUM MEÐ ÁKVEÐNA KAUPENDUR AÐ EFTIRTÖLDUM
EIGNUM ÚR VIRKUM KAUPANDALISTA OKKAR. 

Í MÖRGUM TILFELLUM ER UM AÐ RÆÐA 
STAÐGREIÐSLU OG LANGAN AFHENDINGARTÍMA.

✔ Bráðvantar 2ja - 3ja herbergja íbúðir á öllu höfuðborgarsvæðinu.
✔ 3ja og 4ra herb. á svæði 104,105,108.
✔ 4ra - 5 herb. sérhæð eða íbúð á svæði 104, 105, 108.
✔ 3ja - 5 herb. íbúð á svæði 110 og 112.
✔ Rað eða parhús á svæði 107, 108, 110, 112.
✔ Einbýlishús á svæði 101, 103, 104, 105, 107, 108, 170. Ekki væri

verra ef eignin er með aukaíbúð til útleigu.
✔ Einbýlishús í Garðabæ óskast verðhugmynd 40 - 90 milljónir.
✔ 3ja og 4ra herbergja íbúð í Garðabæ eða Hafnafirði. 
✔ Einbýlishús með aukaíbúð í Hafnafirði, einnig á svæði 104, 105, 108.

NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ SELJA ÞVÍ HÚSNÆÐI 
ER Í SÖGULEGU HÁMARKI OG VEXTIR Á LÁNUM 

Í SÖGULEGU LÁMARKI.
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ERLUÁS - HF PARH.

Gott parhús á þessum vinsæla stað í Áslandshverf-
inu. Húsið er 223,6 fm þar af er innbyggður bílskúr
27,4 fm Skipting eignar: 5 svefnh., stofa, borðst.,
eldhús, 3 baðh., geymsla, þvottahús og bílskúr. Fal-
leg eign á þessum eftirsótta stað.

BREKKUHVAMMUR - HF -
EINB

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

FJÓLUVELLIR - HF.

Hraunhamar hefur til sölu tvö falleg einbýli, skemmti-
lega hönnuð á nýtískulegan hátt. Annað er 223 fm og
hitt 207 fm bæði með bílskúr. Húsin eru hönnuð
þannig að lítið mál er að breyta innra skipulagi.

STUÐLABERG - HF - PARH.

LAUST STRAX. Parhús 151 fm á tveimur hæðum.
Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Neðri hæðin: forstofa,
eldhús, borðstofa, stofa, 2 geymslur og þvottahús.
Efri hæðin: 3 svefnh., baðh. og sjónvarpshol. Gólf-
efni eru parket og flísar. Húsið liggur á jaðarlóð, frá-
bær staðsetning.

REYKJAVÍKURVEGUR - SÉRH.

Rúmgóð sérhæð 110,2 fm mikið endurnýjuð. Skipt-
ing eignarinnar: 3 svefnherbergi, stofa og borðstofa,
eldhús með borðkróki, baðherbergi, hol, þvottahús,
svalir og geymsluloft. Góð hraunlóð. Verð 21,9 millj. 

VESTURBRAUT - HF. SÉRH.

Hraunhamar fasteignasala var að fá í einkasölu á
þessum góða stað í hjarta Hafnarfjarðar mjög fal-
lega efri sérhæð ásamt óeinangruðu risi sem býður
upp á mikla möguleika samtals ca 115 fm Sérinn-
gangur, samliggjandi stofur. Verð 20,8 millj 85892

HRINGBRAUT - HF.

Sérlega glæsileg neðri sérhæð í tvíbýli 87 fm en
skráð 83,7 fm hjá FMR. Íbúðin er mikið endurnýjuð
og er öll hin glæsilegasta. Skipting eignar: forstofa,
hol, 2 svefnh., stofa, baðherbergi, eldhús með borð-
krók og geymsla. Þetta er stórglæsileg eign sem
vert er að skoða. Verð 19,3 millj.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

SUÐURHVAMMUR - HF. RAÐH.
Glæsilegt tvílyft raðhús með innbyggðum bíl-
skúr samtals 220 fm Vandaðar innréttingar,
parket, rúmgóð svefnherbergi, stofa, borð-
stofa, o.fl. góð eign. Verð 36,5 millj. 

MÓHELLA 4A BÍLSKÚRAR
Tilvalið sem geymslupláss undir tjaldvagna,
fellihýsi o. fl. Nýtt hjá Hraunhamri fasteigna-
sölu. Bílskúrar eða geymslubil 26,3 fermetrar
sem eru að rýsa við Móhellu í Hafnarfirði. Bíl-
skúrarnir eru byggðir að mestu úr einingum frá
Límtré og afhendast fullbúnir með frágenginni

lóð. Nánari upp. á Hraunhamar.is eða hjá sölumönnum. Til afh. strax. Verð 2,350 millj. 

BURKNAVELLIR - HF. GLÆSIL. EIN
Nýtt einbýli (nánast fullb.) á einni hæð með
innb. bílskúr, 186,4 fm. Rúmg. forst. með skáp,
hol, opið eldh. Rúmg. herb. sem er opið í dag,
auðvelt að loka, þv.hús, 2 herb. Baðh. flísal.
m/kari og flísal. sturtukl. sem á eftir að klára.

Eftir að múra húsið að utan, velja gólfefni og sólbekki, baklóð tilb. Verð tilboð.

GARÐABÆR

SUNNUFLÖT - EINB. GBÆ
Gott 200,2 fm einbýli á einni hæð ásamt
63,7 fm bílskúr samtals 263,9 fm. Rúmgott
anddyri, opið inn í forstofu, þaðan stórar
stofur Sv.herb. með st. gluggum. Fallegt
eldh. Stórt þv.h., búr, milligangur og bíl-
sk. 4 sv.herb. og baðherb.  Verðtilboð.

ÞÚFUBARÐ - HF.
Nýkomið sérlega fallegt tvílyft einbýli með
bílskúr samtals ca 200 fm Stofa, borðstofa,
5-6 svefnherbergi o.fl. Húseign í mjög góðu
viðhaldi, mjög fallegur ræktaður garður.
Verð 34,5 millj.

DREKAKÓR - KÓP
Glæsilegt 181,7 fm parhús 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
afhent fullbúið að utan og hraunað. Að innan
verður húsið afhent fokhelt. Tvennar svalir.
Afhending verður í september 2005

BURKNAVELLIR - HF. 5 HERB. LAUS STRAX
111,7 fm 5 herb. endaíb. á 3. (efstu) hæð. Forstofa, hol,
björt stofa og borðst. m/útg. út á góðar svalir. Eldh.
m/fall. innr., góður borðkr., þv.hús/geymsla innaf. 3
barnah., 1 m/skáp. Sv.h. rúmg. m/skápum. Baðhl flísal.
baðk. m/sturtu. Parket á gólfum, plast parket á herb.
Glæsil. útsýni. LAUS STRAX. Verð 22,7 millj. 

ÁLFASKEIÐ - HF. LAUS STRAX
Mjög falleg 87,5 fm íbúð með sér inngangi á 3
hæð í góðu ný máluðu fjölbýli. Eignin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, tvö
herb., sjónavarpshol, baðherbergi og geymslu.
Stórar S-svalir. Gólfefni parket og flísar. Stutt í
nýjan skóla og leikskóla. Verð 17 m. 

NORÐURVANGUR - HF.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft
einbýli 141 fm auk 53,3 fm bílskúrs og rými
undir bílskúr sem er 53,3 fm með sérinngangi
(nýtt í dag sem skrifsofa o. fl. möguleiki á
íbúðaraðstöðu, ræktuð hraunlóð. Góð stað-
setning. Verð 41,5 millj. 

VESTURTÚN - ÁLFTANES
Einlyft einbýli 172,1 fm þar af er bílsk. 47,5
fm. 3 sv.herb., stofa, borðst., eldh. m/borðkr.,
þv.h., hol, forst., 2 baðh. og bílsk. Lóð og plan
er fullfrág. Falleg eign á rólega stað, þetta er
eign sem vert er að skoða. Verð 36,5 millj.

VESTURBERG - RVÍK
Sérlega falleg og björt 94,4 fermetra 4ra her-
bergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Góð-
ur inngangur, forstofa, eldhús, rúmgóð borð-
stofa, björt stofa, rúmgott svefnherbergi,
baðherbergi, sérgeymsla í kjallara, sameig-
inlegt þvottaherbergi, hjólageymsla o.fl. Frá-
bært útsýni. Hús nýlega tekið í gegn . Góð
staðsetning. Verð 16,9. millj.

BURKNAVELLIR - HF.
Glæsil. 90 fm íbúð á 1. hæð í nýl. fjölb. Forst.,
gangur hjónah., barnah., þv.hús ásamt
geymslu inn af. Baðh. flísal. m/baðkari og
sturta, falleg innrétt. á baði. Eldh. með fal-
legri innrétt. úr kirsuberjavið og vönduðum
tækjum og góðum borðkr. Björt og góð stofa
með útg. út á glæsil. ca 60 fm afgirta verönd
(séreignarlóð). Parket og flísar. Mjög falleg
eign sem vert er að skoða. Verð. 20,9 millj

KLUKKUBERG - HF.
Glæslilegt nýstandsett íbúð með stæði í bíla-
geymslu og sér inngangi, 104,2 fm auk
geymslu sem er um 5-6 fm Stofa, eldhús með
borðkróki, gestasalerni, 3 svefnh., baðh.,
með þvottaaðstöðu. Góð eign sem vert er að
skoða. Verð 23,9 millj. 

SUÐURHVAMMUR - HF. RAÐH.
Endaraðhús á 2 hæðum með innb. bílsk. um
226,7 fm. Eign í mjög góðu ást.  Forst. , hol,
eldh., geymsla og búr, gestasn., björt góð
stofa og borðst., 3 barnah., baðherb.,
hjónah., sjónv.h., sólsk. og bílsk. Fallegar
innrétt. Gólfe. parket og flísar. Afgirt falleg
verönd fyrir framan hús og fall. bakg. Fullb.
eign í sérfl. Verð 35,9 millj.

SJÁVARGRUND - 3JA M. BÍLSKÝLI
Glæsileg 3ja herb. íbúð á þessum vin-
sæla stað. Íbúðin er á jarðhæð með ver-
önd og garði. Fallegar innréttingar, park-
et á gólfum, þvottaherbergi í íbúð, stór
sér geymsla í bílskýli, góð eign. Verð 21,9
millj. Laus strax 70818

KRÓKAMÝRI - 4RA GBÆ
101,6 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð með sér
inng. Eignin skiptist forstofu, hol, stofu,
borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, baðher-
bergi, og geymslu. Góðar suður svalir.
Stutt í skóla og leikskóla. Frábær stað-
setning. Verð 24,3 m. 

NORÐURBRÚ - GBÆ
Sérlega falleg íbúð á þessum vinsæla stað í Garða-
bænum. Íbúðin er 124,6 fm með geymslu & bíla-
stæði í bílageymslu. Íbúðin er á 1. hæð í lyftu-
blokk, gott aðgengi. Skipting eignarinnar: For-
stofa, þvottah., hol, stofa, eldhús, 3 svefnh.,
baðh., sjónvarpshol. Sérlega góð gólfefni. Þetta er
er eign sem vert er að skoða. Eign er til afhending-
ar við kaupsamning. Verð 33 millj. 

EIKARÁS - EINB. GBÆ
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt tvílyft
einbýli með innbyggðum bílskúr samtals
320 fm Sérsmíðuð innrétting, vönduð
gólfefni, möguleiki á aukaíbúð. Frábær
staðsetning, útsýni. Eign í sérflokki.

LINDARFLÖT - EINB. GBÆ
155,5 fm einbýli á 1 hæð  ásamt 32 fm bíl-
sk. samtals um 187,5 fm. Eign haldið vel
við. Lýsing eignar. Forst. Inn af forstofu
er gott þv.h. Snyrting með sturtuklefa.
Gott hol. Eldh. með snyrtil. innr. Góð
stofa og borðst. með útg. í bakgarð. Bað-
herb. flísal. með baðk./sturta. Hjónah.
með skápum. Góður bílsk. Verð 43.5 millj.

ASPARÁS 2JA GBÆ
Nýkomið í einkasölu rúmgóð glæsileg og
björt 82 fm endaíbúð á 1. hæð í nýlegu
vönduðu 4 íbúða húsi. Sér inngangur, S-
garður, parket, vandaðar innréttingar.
Myndir á www.mbl.is eða www.hraun-
hamar.is Verð 19,3 millj. 

BLIKANES - EINB. GBÆ
Tvílyft einb. m/innb. tvö. bílsk. samt. 340
fm. Forst., hol, glæsil. eldh., þv.herb. innaf,
búr. Glæsil. st. og borðst. 3 sv.h. og rúmg.
hjónah. með fatah. innaf. Baðh., baðk. og
sturta. Neðri hæð, stórt alrými, stórt herb.

og annað minna, gott baðh. Sérinng. á neðri hæð, forst., möguleiki á séríb. Garður
óvenju glæsilegur, heitur pottur á verönd, hellul. stígar og bílapl. Næturlýsing í garði. 
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BÆJARHOLT - HF.

Mjög falleg 117,9 fm endaíbúð á efstu hæð. For-
stofa, gangur, eldhús, þvottahús, þrjú góð herbergi,
baðherbergi, stofa, borðstofa og geymsla. Stórar S-
svalir, glæsilegt útsýni. LAUS STRAX. Verð 20,5.
millj.

STRAUMSALIR - KÓP.

LAUS STRAX Nýkomin í einkasölu sérlega falleg og
björt 127,2 fm endaíbúð á 2. hæð í vönduðu nýlegu
5-býli. S-Svalir. Góð staðsetning. Verð 26,5 millj.

BREIÐVANGUR - HF.
M/BÍLS.

Góð 120 fm íbúð á 3. hæð í góðu klæddu fjölbýli, 3
góð svefnh., auk herb. í kjallara, góður bílskúr með
hita og vatni. Frábær staðsetning á rólegum stað í
námunda við skóla. 84916

HVAMMABRAUT - HF.

113 fm íbúð á 1. hæð. Forstofa, hol, eldhús, borðst.,
baðh., 3 svefnh. og geymsla. Gólfefni eru parket og
flísar. 15 fm svalir frábært útsýni. Aðgangur að bíl-
skýli með 16 stæðum fylgir eigninni. Verð 18.4 millj.

FAGRIHVAMMUR - HF

Mjög góð 106 fm 4ra til 5 herb. íbúð í góðu fjölbýli,
fallegar innréttingar, íbúð í góðu standi, þvottah. 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 stað-
setning. Útsýni. Verð 18,6 millj. 111068-1

ESKIHLÍÐ - RVÍK.

Falleg 4ja. herb. á fjórðu hæð. Íbúðin er 116,3 fm
með geymslum. 3 svefnherbergi, stofa, svalir, eld-
hús, hol, baðherbergi, auk þess eru 2 geymslur í
sameign. Einnig er gott geymsluris yfir íbúðinni. Eign
sem vert er að skoða. Verð 20,9 millj. 

FUNALIND - KÓP.

Mjög góð 113,6 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í
góðu lyftuhúsi ásamt 28,1 fm bílskúr samtals um
141,7 fm. Forstofa, hol, stofa, borðstofa, gangur,
tvö góð barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi ,
þvottahús og geymslu. Fallegar innréttingar parket
& flísar á gólfum. Bílskúr með rafmagni og hita, sjál-
virkum hurðaopnara. Góðar S-svalir. Verð 29,5 mill.

ÁLFASKEIÐ - HF Sérlega skemmtileg
111 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli auk bílskúrs 24
fm, samtals 135 fm Hús í góðu standi, mjög góð
staðsetning. Verð 19,8 millj 111207-1

ÖLDUTÚN - HF.

Skemmtileg 95 fm neðri hæð í góðu 2-býli auk 14
fm útigeymslu í garði, sérinngangur, 3 svefnherbergi
, róleg og góð staðsetning. Verð 18,7 millj. 

KALDAKINN - HF. RIS

Nýkomið í einkasölu sérlega falleg björt ca 80 fm
risíbúð í 3 býli. Sérinngangur, frábært útsýni, róleg
og góð staðsetning. Verð 15,9 millj.

MÓABARÐ HF.

Snyrtileg íbúð á þessum góða stað á holtinu, íbúðin
er 81,7 fm með geymslu og íbúðin er á efstu hæð.
Skipting eignar:2 svefnherbergi, stofa,eldhús,bað-
herbergi, geymsla og þvottahús í sameign. Verð.
15,9 millj. 

BURKNAVELLIR - HF.

Glæsileg 94,5 fm íbúð á fyrstu hæð í nýlegu fjölbýli.
Eignin er fullbúin með vönduðum gólfefnum , falleg-
um innréttingum og tækjum. Verönd (séreignarlóð)
Gólfefni eru parket og flísar. LAUS STRAX. Verð
20,7.millj.

HJALLABRAUT - HF.

Mjög góð 76,9 fm 2ja-3ja herbergja íbúð á efstu
hæð í góðu fjölbýli í norðurbænum. Eignin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, þvottahús, tvö herb., baðh.,
stofu og geymslu. Gólfefni eru parket og dúkur. verð
14,8. millj.

BURKNAVELLIR - HF.

Glæsileg 94,5 fm íbúð á fyrstu hæð í nýlegu fjölbýli.
Eignin er fullbúin með vönduðum gólfefnum , falleg-
um innréttingum og tækjum. Verönd (séreignarlóð)
Gólfefni eru parket og flísar. Íbúðin getur verið laus
strax. verð 20,7.millj.

ÁLFHOLT - HF. LAUS STRAX

Smekkleg íbúð 90,3 fm með geymslu á annarri hæð.
2 svefnh., stofa, eldhús með borðkrók, baðherbergi,
þvottahús, 2 svalir og auk þess er geymsla í sam-
eign. Þetta er sérlega falleg eign sem vert er að
skoða. Íbúðin er laus til afh. nú þegar. Verð 17,9 m.

SLÉTTAHRAUN - HF.

LAUS STRAX Sérlega falleg 99,1 fm íbúð með
geymslu auk bílskúrs sem er 22,7 fm, samtals 121,8
fm Íbúðin er á efstu hæð. 2 svefnherbergi, stofa,
hol, baðherbergi, eldhús með borðkrók, búr, þvotta-
hús, geymsla og bílskúr. Þetta er eign sem vert er að
skoða. Verð 18,9 millj.

LUNDARBREKKA - KÓP.

LAUS FLJÓTLEGA sérlega falleg 87 fm íbúð á 3ju
hæð (efstu) í góðu fjölbýli, sérinngangur af svölum,
stofa, borðstofa suður svalir, parket, nýlegt baðher-
bergi, tvö rúmgóð svefnherbergi, útsýni. Hús nýlega
málað og viðgert. Verð 16,9 millj.

ÁLFASKEIÐ - HF.

Falleg og mikið endurnýjuð efrihæð á þessum góða
stað. Íbúðin er 65,7 fm Skipting eignar: 2 svefnher-
bergi, stofa, eldhús, baðherbergi, hol, geymsla og
sameiginlegt þvottahús. Þetta er eign sem vert er að
skoða. Verð 16 millj. 

BREIÐVANGUR - HF.

Snyrtileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjöl-
býli. Íbúðin er skráð 59,1 fm auk þess er geymsla
um 5 fm Skipting eignarinnar: 2 svefnherbergi,
stofa, eldhús, baðherbergi og geymsla í kjallara.
Góð eign sem vert er að skoða. Verð 12,5 millj.

VESTURBRAUT - HF. RIS

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 65 fm risíbúð í
þessu fallega uppgerða húsi. Sérinngangur, tvö
svefnherbergi, frábært útsýni, góð eign. Verð 14,2
millj. 111974-1

SUÐURGATA - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 85 fm 3ja til 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í þessu góða tvíbýli. Tvær
samliggjandi stofur og gott herbergi á hæðinni og
stórt herb. í kjallara innangengt úr íbúð. Topp eign.
Verð 16,4 millj. 99790

BLIKAÁS - HF. 

Mjög falleg 97,5 fermetra íbúð á 1. hæð í sex íbúða
húsi vel staðsett í Áslandhverfi í Hafnarfirði. Eignin
er með sér inngang og skiptist í forstofu, hol, stofu,
eldhús, þvottahús, baðherbergi, tvö herbergi og
geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Góð ver-
önd. Eign í sérflokki. Verð 20,9. millj. 76102

ÁLFHOLT - HF.

Mjög góð 69,9 fermetra íbúð ásamt ca 30 fm ósam-
þykktu rými í risi samtals ca um 100 fm vel staðsett
á Holtinu. Sér inngangur. Forstofa, gott hol, vinnuh.,
hjónah., baðh., stofa og borðstofa, útgangur út á
stórar svalir. Gólfefni eru parket og flísar, dúkur.
Verð 17 millj.

GRÆNAKINN - HF.

Skemmtileg íbúð í Suðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er
63,7 fm og er á jarðhæð, sérinngangur. Þetta er  fín
eign sem vert er að skoða. LAUS STRAX. Verð 11,2
millj. 110210

EINIVELLIR 7

ESKIVELLIR 1

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

Nánari uppl. og teikningar á 
www.hraunhamar.is/eskivellir

Íbúðunum verður skilað
fullbúnum að utan sem

innan án gólfefna

ESKIVELLIR 9A OG B

SUÐURHVAMMUR - HF.
PENTHOUSE

72 fm risíbúð á þessum frábæra stað. Glæsileg eign
í alla staði, fallegar innréttingar, hátt til lofts. Frá-
bært útsýni. Verð 15,9 millj. 96271-1

KALDAKINN - HF.

Snyrtileg 50,2 fm íbúð á jarðhæð. Sér geymsla undir
stiga. Sameiginlegt þvotta- og þurrkherbergi á sömu
hæð. Húsið er klætt að mestu.

DOFRABERG - HF. 

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

LAUFVANGUR - HF. 

Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á þessum vin-
sæla stað í norðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er 76,5
fm og er á annarri hæð. Skipting eignarinnar: Hol,
stofa, eldhús með borðkróki, svefnh., baðherbergi &
geymsla í sameign. LAUS STRAX Verð 13,8 millj. 

ÞRASTARÁS - HF. RAÐH.
Tvílyft raðhús 190 fm með bílsk. Forst., 3
svefnh., eldh., 2 baðh., sjónv.hol, (gæti nýst
sem 4. sv.h.) svalir, þv.h. og bílsk. Sérlega
fallegt hús með vönduðum innr. og tækjum.
Heitur pottur. 

16 seldar

Hraunhamar kynnir
nýtt og glæsilegt
29 íbúða fjölbýlis-
hús með lyftu
á Völlunum
í Hafnarfirði

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólf-
efna að undanskildum gólfum baðher-
bergja og þvottahúsa sem verða flísalögð.

Nánari uppl. og teikningar á 
www.hraunhamar.is/eskivellir9

Glæsilegt 
fjölbýlishús 
á sex hæðum
með lyftu í Valla-
hverfi Hafnar-
fjarðar

• 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
• Sérgeymsla inn af hverju stæði

GLÆSILEGT 35 ÍBÚÐA, 
5 HÆÐA LYFTUHÚS
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir, 

77-112 fm
• Bílakjallari, hjóla- og vagnageymslur.
• Vandaðar innréttingar og tæki
• Stutt í skóla og leikskóla

• Vandaðar innréttingar
• Stéttar frágengnar, bílastæði malbikuð
• Húsið marmarasallað að utan

• Lóð fullbúin
• Góður frágangur
• Afhending maí 2006

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, baðherbergi og þvottahús flísalögð

ESKIVELLIR 7
GLÆSILEGT 37 ÍBÚÐA, 
5 HÆÐA LYFTUHÚS
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Sérinngangur af svölum
• Stutt í alla þjónustu í framtíðinni, 

skóla, sund og íþróttaaðst.
• Afhending júní 2006

Byggingaraðili er ER HÚS ehf.

DREKAVELLIR 26 FJÖLB
GLÆSILEGT 9 HÆÐA
LYFTUHÚS
• Mikið og gott útsýni
• Tvær lyftur
• 29 stæði í bílakjallara
• Vandaðar innréttingar
• Sjónvarpsdyrasími
• Ál utanhússklæðning

• Tvær þakíbúðir með 60 fm
svölum
• Góður frágangur
• Afhending sumarið 2006
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án
gólfefna, baðherbergi og þvotta-
hús flísalögð.
Byggingaraðilar  Ingvar og Krist-
ján ehf. 



112 Reykjavík: Timburhús með innbyggðum bílskúr
Stararimi 19: Þrjú svefnherbergi ásamt aukaherbergi í bílskúr.

Forstofa með flísum á gólfi, fataskápur. Miðrými með parketi. Stofan parkettlögð og útgengt á sólpall.
Eldhús með innréttingu og sprautulökkum hurðum, parkett á gólfi og flísar milli skápa. Góður borð-
krókur fyrir framan eldhús. Baðherbergi flísalagt með innréttingu, hornbaðkari og sturtuklefa. Þrjú svefn-
herbergi, öll parkettlögð og með fataskápum. Þvottahús flísalagt og þar er innangengt í bílskúr. 

Bílskúr: Sjálfvirkur hurðaopnari. Búið að innrétta 10,5 fm herbergi með glugga. 

Verð: 39,9 milljónir Stærð: 164,8 Fasteignasala: Draumahús

101 Reykjavík: Sérhæð eftir Sigvalda
Laugarásvegur 7: Fjögurra herbergja íbúð á vinsælum stað

Lýsing: Komið er inn um
sameiginlegan inngang. Frá
stigapalli er komið inn í hol
með skápum, parkett á gólfi.
Eldhúsið er rúmgott með
snyrtilegri innréttingu og
góðum borðkrók sem er op-
inn við stofu að hluta. Stofan
er rúmgóð og björt með
fallegu parketti á gólfi en
þaðan er útgengt á flísalagð-
ar svalir með glæsilegu út-
sýni. Gengið er af svölum
niður í garð. Hjónaherbergið
er bjart og rúmgott, með
skápum á heilum vegg og
þaðan er útgangur á yfir-
byggðar svalir. Baðherbergið
er stórt og með baðkari og
sturtuklefa. Í kjallaranum er sameiginlegt þvottahús og hitakompa. 

Úti: Garðurinn er í góðri rækt með leiktækjum. Bílskúrinn er 50,6 fermetrar, mikið endurnýjaður og allur
nýmálaður að innan. Útgengt er í garð frá bílskúr. Tvö stæði eru fyrir framan hann. 

Annað: Húsið er frá árinu 1958 og var teiknað af Sigvalda Thordarsyni.

Fermetrar alls: 173 Verð: 36,9 milljónir Fasteignasala: 101 Reykjavík
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FISKAKVÍSL - GLÆSILEG Vorum að fá
í einkasölu glæsilega um 130 fm íbúð á tveim-
ur hæðum í litlu fjölbýlishúsi (6 íbúðir í stiga-
gangi). Íbúðin skiptist m.a. í stofu, þrjú her-
bergi og sjónvarpshol. Tvennar svalir. Glæsi-
legt útsýni. Nýendurnýjað eldhús og sérhann-
að baðherbergi. Eftirsótt staðsetning innst í
botnlanga. V. 26,7 m. 4777

3JA HERBERGJA   

SÓLVALLAGATA - GLÆSILEG Falleg
og vel skipulögð þriggja til fjögurra herbergja
íbúð á þriðju hæð við Sólvallagötu. Íbúðin
skiptist í gang, tvö til þrjú herbergi, stóra stofu
(hægt að bæta við herbergi), eldhús og bað-
herbergi. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Tvennar svalir eru á íbúðinni , annarsvegar úr
stofu og hinsvegar útaf eldhúsi. Íbúðin hefur
verið endurnýjuð og eru innréttingar og gólf-
efni vönduð. Góð staðsetning í vesturbæ
Reykjavíkur. V. 21,92 m. 5126

EINBÝLI   

BYGGÐARENDI - STANDSETT. Stór
glæsilegt 363 fm einbýli með innbyggðum bíl-
skúr. Húsið hefur mjög mikið verið endurnýj-
að. Á efri hæðinni er forstofa, hol, stórar sam-
liggjandi stofur, sólstofa, arinstof, eldhús,
baðh. og hjónah. Á neðri hæðinni er hol,
herb., geymsla og sjónvarpsh. auk 105 fm 3ja
herbergja íbúðar en mjög auðvelt er að sam-
eigna aðalíbúðinni.   4833

SELÁS - HEIÐARÁS Glæsilegt tvílyft
288,5 fm einbýlishús (með aukaíbúð á jarð-
hæð) og glæsilegu útsýni yfir Borgina. Á jarð-
hæð er forstofa, stórt forst.herb., 54 fm bíl-
skúr og tveggja herb. íbúð. Á efri hæð er hol,
stórar stofur, eldhús, þvh., baðh., hjónah. og
3 barnaherbergi en tvö þeirra hafa verið sam-
einuð í eitt. V. 50 m. 5228

EINIMELUR - EINSTÖK STAÐSETN-
ING Höfum fengið í sölu eitt af glæsilegustu
einbýlishúsum í Vesturbæ Reykjavíkur. Húsið
er teiknað af Gunnari Hanssyni árið 1963 og
hefur fallegan og hreinan stíl. Húsið stendur
fyrir neðan götu og er með garð til suðurs.
Húsið var mjög mikið endurnýjað bæði að ut-
an og innan fyrir 10-12 árum síðan. Lóðin er
gróin. Þar eru grasflöt og trjágróður. Inn-
keyrsla er steypt og með hitalögn, auk þess er
hitalögn í útitröppum.  5257

SUÐURGATA - PARHÚS Í HJARTA
REYKJAVÍKUR Um er að ræða sögu-
frægt, vel staðsett og fallegt 244 fm parhús
við Suðurgötuna í Reykjavík. Húsið sem er
parhús skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris-
hæð. Húsið er í mjög góðu ástandi og var
nánast endurbyggt fyrir rúmlega 20 árum og
hefur verið haldið mjög vel við síðan. Mögu-
leiki er að hafa tvær til þrjár íbúðir í húsinu.
Sérbílastæði er á lóð og fallegur bakgarður. V.
55 millj. 5218

RAÐHÚS Í FOSSVOGI Vel staðsett og
fallegt 187,3 fm raðhús á þremur pöllum
ásamt 22,2 fm bílskúr við Brúnalandi í Foss-
vogi. Húsið skiptist í tvær stofur, eldhús,
þvottahús, 3-4 svefnherbergi, snyrtingu og
baðherbergi. Gengið er beint út í suðurgarð úr
stofu. Bílastæði eru við inngang. V. 43,9 m.
5255

HÆÐIR   

SKÓGARÁS - FJÖLSKYLDUVÆN
ÍBÚÐ Stór og rúmgóð íbúð á þriðju hæð
(efstu) + ris á frábærum stað í Árbænum.
Neðri hæð er 110,5 fm og efri hæðin er skráð
57,6 fm alls 168,1 fm. Neðri hæð skiptist í for-
stofu, þvottahús, hol, stofu, eldhús, svalir, tvö
herbergi, geymsla og baðherbergi. Efri hæðin
er fjögur herbergi, stofa og baðherbergi.
Hægt er að fá keyptan stóran góðan bílskúr
með íbúðinni.   5194

BARMAHLÍÐ - TVÆR ÍBÚÐIR Hér er
um að ræða hæð og kjallara sem skipt hefur
verið níður í tvær aðskildar íbúðir, annars veg-
ar 3ja herbergja 82,4 fm íbúð á 1. hæð til
hægri auk 57,2 fm íbúð á jarðhæð. Húsið er
allt í mjög góðu ástandi og hefur mikið verið
endurnýjað s.s. allar lagnir, þak o.fl. Íbúðirnar
báðar hafa algjörlega verið endurnýjaðar. þ.e
gluggar og gler, gólfefni, eldhúsinnr. og tæki,
baðherbergi, skápar o.fl.  V. 35,3 m. 5282

ÁLFHÓLSVEGUR - GLÆSILEG
Glæsileg 147 fm efri sérhæð auk 26,8 fm bíl-
skúrs sem nýttur er sem íbúðarrými. Íbúðin og
húsið hefur mikið verið standsett. Stór inn-
keyrsla er að húsinu með mörgum bílastæð-
um. Hæðin skiptist í 4 svefnherb., 2 stórar
stofur, sérþvh. o.fl. Tvennar svalir V. 32 m.
5091

ÁLFKONUHVARF- ENDAÍBÚÐ
GLÆSIL. ÚTSÝNI 4ra herb. glæsileg
120,7 fm endaíbúð ásamt stæði í bílag. Íbúð-
in skiptist í forstofu, hol, 3 stór herb., þvh. ,
baðh., opið eldhús og rúmgóða stofu. Útsýni
er mjög glæsilegt, m.a. sést fyrir Elliðavatnið
að mestu. Blokkin er austasta blokkin í Hvarf-
ahverfinu og er engin önnur bygging austan
megin hennar.  V. 27,9 m. 5262

STÓRAGERÐI - LAUS FLJÓTLEGA
Mjög falleg 4ra herbergja 100 fm íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist
þannig: tvær stofur, tvö herbergi, eldhús, bað-
herbergi og hol. Sér geymsla fylgir í kjallara.
Sameiginlegt þvottahús er í kjallara. V. 18,9
m. 5033

BREIÐAVÍK 2.H.H. Glæsileg 3ja her-
bergja 88 fm íbúð í litlu fjölbýli með sér inn-
gangi af svölum. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
hjónaherbergi, barnaherbergi, eldhús, bað-
herbergi, stofu og sér þvottahús/geymslu í
íbúð. Stórar suðursvalir og fallegt útsýni. V.
19,9 m. 5135

2JA HERBERGJA   

ÁLFTAMÝRI - LAUS STRAX 2ja her-
bergja björt 63,4 fm íbúð sem skiptist í hol,
stofu, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi.
Fallegt útsýni. Íbúðin er laus nú þegar. V. 13,9
m. 5059

ÁSHOLT Falleg 2ja herbergja íbúð á fjórðu
hæð (suður-turn) auk stæðis í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í baðherbergi, rúmgóða stofu
með eldhúskrók og svefnherbergi. Góð eign.
5261

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali/sölustjóri

Þorleifur
Guðmundsson

B.Sc.

Guðmundur
Sigurjónsson

lögfræðingur/skjalagerð
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Sverrisdóttir

lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson

lögg. fasteignasali

Jason Guðmundsson
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Óskar Rúnar
Harðarson

lögfræðingur

Jóhanna
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gjaldkeri/ritari

Inga Hanna
Hannesdóttir

ritari

Ólöf Steinarsdóttir
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Elín Þorleifsdóttir
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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

gsm: 899 1178

Hæðir

Nökkvavogur Aðalhæð ásamt
góðum bílskúr. Mjög falleg 94 fm
hæð ásamt 32 fm bílskúr í fallegu húsi í lok-
uðum botnlanga á þessum frábæra stað.
Stofa og borðstofa. Fjögur herbergi. Góður
garður. Allt umhverfi mjög snyrtilegt, hellu-
lögð innkeyrsla. Stutt í skóla og framhalds-
skóla. LAUS STRAX. Verð 25,9 millj. 

4ra til 7 herb.

4ra herbergja íbúð á fyrstu
hæð með sér inngangi við
klukkurima. Gengið er inní flísalagt
anddyri með góðum skápum. Eldhús flísa-
lagt með ljósri góðri innréttingu og stórum
borðkrók. Stofan er góð og björt með út-
gangi 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. Laus við kaupsamning

Kelduland-Fossvogi. Björt og
vel skipulögð 87 fm 4 her-
bergja endaíbúð á 2. hæð í
mikið endurnýjuðu húsi. 
Falleg og smekkleg íbúð. Parket á stofu og
herbergjum. Korkur á eldhús. Baðið flísa-
lagt í hólf og gólf.

Húsið hefur verið mikið endurnýjað, þak og
rennur endurnýjaðar, gert við steypu-
skemmdir, svalir lagaðar, drenlagnir endur-
nýjaðar, húsið var málað fyrir 2- 3 árum og
jafnframt var skipt um gler í allri íbúðinni.

Ný, upphituð hellustétt við húsið og ný,
steypt gangstétt með götunni. 

Stórar suðursvalir með miklu útsýni yfir
Fossvoginn.Verð 21.9 millj

Engjasel - bílaskýli. Rúmgóð og fal-
leg 114 fm 4ra herbergja íbúð ásamt stæði
í bílaskýli. Búið er að endurnýja íbúðina að
miklu leyti. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Verð 18,9 millj.

3ja herb.

Til sölu góð 85 fm 3ja her-
bergja íbúð við Hátún. Gengið er
inní gott flísalagt anddyri þaðan tekur við
rúmgott parketlagt hol. Barnaherbergi er
bjart með parketi á gólfi og skáp. Hjónaher-
bergi er gott með parketi á gólfi og skáp-
um. Stofan er björt og rúmgóð með parketi
á gólfi. Eldhúsið snyrtilegt með nýlegum
kork á gólfi og góðri innréttingu. Baðher-
bergið bjart flísað í hólf og gólf með baðk-
ari. Þvottahús er sameiginlegt á sömu hæð.
Þetta er snyrtileg eign á þessum eftirsótta
stað í 105 Reykjavík. Verð 17,4 milj

Mjög góð Snyrtileg 103 fm
íbúð í viðhaldslitlu fjölbýli við
Suðurhóla. íbúðin er björt 3ja her-
bergja á annari hæð í enda íbúð með sér
inngangi af svölum. Eign í góðu ásigkomu-
lagi. Tvö Rúmgóð herbergi, stofa björt og
falleg með parketi á gólfi. Eldhús gott með
góðum borðkrók. þvottaaðstaða innan
íbúðar og yfirbyggðar svalir. Blokkin er
klædd að utan og sameign ný tekin í gegn
Laus við Kaupsamning Verð 17,4
milj2ja herb.

Naustabryggja Íbúðin er öll sérlega
vönduð, allar innréttingar eru sérsmíðaðar
frá Brúnás. Lúmex lýsing. Flott skipulag.
Eign í viðhaldslitlu húsi á góðum stað í
Bryggjuhverfinu. Verð 18,9 millj.

Mjög snyrtileg og björt
tveggja herbergja íbúð við
Hrísateig með sér inngangi.
Gengið er inní flísalagða forstofu. stofan er
björg með góðum gluggum og flísum á
gólfi. Baðherbergi er með lítilli innréttingu
og flísum á gólfi, sturta er flísalögð í hólf og
gólf. Herbergi er rúmgott með góðum
skápum og dúk á gólfi. Eldhús er flísalagt
með innréttingu og borðkrók. Einstaklega
fallegt hús á þessum vinsæla stað. Afh
við kaupsamning 

Sumarbústaðir
Sumarbústaðalóð að Böð-
móðsstöðum í Bláskógar-
byggð. Mjög fallegt 8840 m2 eignar-
land við Böðmóðsstaði í Bláskógabyggð.
Búið er að leggja veg, bílastæði. Komið er
kalt vatn að lóðarmörkum og búið að borga
fyrir það. Rafmagn er við lóðarmörk.
Byggja má gott sumarhús á lóðinni sem er
í fallegu umhvefi. 

Í nágrenni Flúða - Holtabyggð.
- Nú er rétti tíminn til að eign-
ast glæsilegt nýtt sumarhús á
frábærum stað rétt við Flúðir.
Sérlega glæsilegt nýtt heilsárssumarhús
ca. 70 fm. Útsýni er frá húsinu. Húsið er
byggt á staðnum og eru steyptir sökklar
og gólfplata, gólfhiti er í húsinu. Fallegir
vandaðir gluggar eru í húsinu, rennihurð er
út á timburpall úr stofu, hátt er til loft í öllu
húsinu. Húsið verður fullkárað að utan
með stórri timbur verönd. Að innan verður
húsið einangrað og plastað. Raflagnir
verða komnar með nauðsynlegum vinnu-
ljósum ásamt rafmagnstöflu í geymslu, kalt
og heit vatn verður komið inní hús. Nóg af
heitu og köldu vatni er á staðnum. Tveir
fallegir golfvellir rétt hjá, ásamt góðri
þjónustu á Flúðum sem er aðeins í um
6 km frá. Verð 11,6 millj.

Hesthús
Gott, nýlegt 19 hesta hús í
Hafnarfirði. 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. Mögulegt væri að skilja húsin að.

Heitt vatn hefur verið leitt inn í húsin.Stórt
og gott loftunargerði. Verð 13.9 millj

Atvinnuhúsnæði
Glæsilegt og nýlegt atvinnu-
húsnæði við Kópavogshöfn, -
ca 21O fm 
Einingin stendur við Bakkabraut rétt ofan
við höfnina og er 129 fermetrar að grunn-
fleti með um 80 fermetra milliloft og því alls
ca 210 fm.

Þar hefur verið innréttuð myndarleg skrif-
stofuaðstaða með góðu baði og kaffistofu.

Stór rafdrifin innkeyrsluhurð er á húsinu og
heildarlofthæð undir mæni 8 metrar. Traust-
ur og góðir stigi eru upp á milliloft. Húsið
getur hentað margvíslegri starfsemi, léttum
iðnaði, verkstæði, heildsölu, sem lagerhús-
næði eða verbúð. Gott malbikað plan. Góð
lýsing úti sem inni.Verð 19.5 millj

Neshamrar - Fallegt einbýli á frábærum útsýnisstað í Grafarvogi. Vorum að fá mjög vel skipulagt og
fallegt 210,7 fm einbýlishús á 2. hæðum með innbyggum bílskúr á góðum stað í lokuðum botnlanga í Grafarvogi. Húsið
stendur á jaðarlóð með útsýni. Vandað hús með fallegum garði og miklum gróði, góðum timburveröndum og heitum potti.
Eign á rólegum stað þar sem allt hefur verið klárað á vandaðan hátt. Verð 55 millj.

EIGNIR VIKUNNAR

Gott einbýlishús ásamt bílskúr á einni hæð við Lindarflöt í Garðabæ. Mjög skjólgóður og fal-
legur garður ásamt viðarpalli með heitum potti. Mjög vel skipulagt hús 4-5 herb á þessum frábæra stað sem
þarfnast standsetningar að innan. Gott tækifæri fyrir þá sem vilja gera að sínu eigin. Afhending við kaupsamning. Verð 43,5 milj

Nánari upplýsingar 
og fleiri myndir á 

www.xhus.is

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina flína?

sími 530 6500fax 530 6505
www.heimili.is

Skipholti 29A
105 Reykjavík

opi› mánudaga
til föstudaga 9-17

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.

Finbogi Hilmarsson
lögg. Fasteignasali

Einar Gu›mundsson
lögg. Fasteignasali

Anney Bæringsdóttir
lögg. Fasteignasali

Bogi Pétursson
lögg. Fasteignasali

Hafdís Björnsdóttir
Ritari
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STÚDIO

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

4RA HERB

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 84 - 4RA HER-
BERGJA MEÐ STÆÐI Í BÍL-
GEYMSLU. AFHENDING VIÐ
KAUPSAMNING. Falleg 4ra her-
bergja 107 fm íbúð auk 31 fm stæðis í bíl-
geymslu. Íbúðin er á 1 hæð 3.svefnherbergi,
sjónvarpshol, stofa og borðstofa. V. 17,9 M 

NÝBÝLAVEGUR - 3-4 HER-
BERGJA M/BÍLSKÚR. Vorum að
fá í sölu 83,3 fm 3-4 ra herbergja íbúð í
góðu fimm íbúða húsi, íbúðinni fylgir 32,5
fm bílskúr. V. 22,6 m. 

BLÖNDUBAKKI - LAUS TIL AF-
HENDINGAR Góð 4ra herbergja endaí-
búð 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. Verð 16,9 M (2487) 

LANDIÐ
KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍL-
SKÚR - REYKJANESBÆ Glæsi-
legt einbýli á 2 hæðum 118 fm og sérstæð-
um bílsk. 30 fm alls 148 fm í hjarta bæjarins.
Á neðri hæðinni er gesta wc. borðst., stofa,
eldh., þv.hús og geymsla. Á efri hæð er 2
sv.herb. annað með suðursvölum, baðherb.i
með sturtuklefa og hol/alrými. Bílskúrinn er
útbúin að hluta sem herbergi og geymsla.
SKIPTI Á GÓÐRI EIGN Í REYKJAVÍK EÐA
KÓPAVOGI. V: 25,5 m (2436)  

EINB - RAÐ- OG PARHÚS 

ÁLFHÓLSVEGUR PARHÚS
MIKIÐ ÚTSÝNI Gott parhús á 2 hæð-
um með bílskúr. Á neðri hæðinni er hol, þv.-
hús, snyrting, eldhús og stofa með arni
gengið er í góðasn garð frá stofu. Á efri hæð
eru 4. herb., hol og baðherb. með baðkari
og sturtuklefa. Frá holi er gegnið út á stórar
svalir. Þetta er góð eign. Verð. 35.0 m 

VÍÐITEIGUR - RAÐHÚS Gott rað-
hús 93,1 fm og ca 30 fm rislofti alls ca 123
fm Í húsinu eru 3jú svefnherbergi, þvottahús,
baðherbergi, eldhús með borðkrók, stofa og
borðstofa ásamt sólstofu með kamínu. Góð
verönd út frá sólstofu og suður garður. Þetta
er góð eign á friðsælum stað með sérmerktu
bílastæði. Verð 26,9 m.

3JA HERB.

HVERAFOLD - MIKIÐ ÚTSÝNI
3ja herberja 98 fm íbúð á 3. og efstu hæð á
þessum eftirsótta stað í Grafarv., yfirbyggðar
svalir með miklu útsýni. Verð. 19,5 m 

2JA HERB.

TRÖNUHJALLI. Góð 2ja herb. 69 fm
íbúð á 3. og efstu hæð í góðu húsi. Gott
sv.herb. með parketi á gólfi og skáp. Stofa /
borðst. með parketi á gólfi, gluggum í tvær
áttir og vestur svölum. Eldh. með borðkrók.
Baðh. flísal. á gólfi, innrétt. og glugga. Þv.-
hús innan íb. Góð sameign. Verð 14,5 m.

SALAVEGUR - SKRIFSTOFU OG
VERSLUNARHÚSNÆÐI   

Höfum til sölu einingar í kjallara í þessu glæsilega og vel
staðsetta verslunar og skrifstofuhúsnæði í salahverfi í Kópa-
vogi. Húsnæðið er álklætt lyftuhús, sem í er starfrækt Nettó
verslun, heilsugæsla, apótek, hárgreiðslustofa og glersalurinn
á efstu hæð. Í næsta nágrenni er skóli, sundlaug og leikskóli.
Húsnæðið stendur miðsvæðis í ört vaxandi hverfi. Allar nán-
ari upplýsingar á skrifstofu Lyngvík S: 588-9490. 

ÞÓRÐARSVEIGUR - MJÖG VEL
STAÐSETT 4RA HERBERGJA

M/STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. 
Um er að ræða nýja fullbúna 4ra herbergja endaíbúð með
gólfefnum á 2.hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði í bíl-
geymslu. V. 25,9 m. 

HÁALEITISBRAUT 
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Mjög góð 4-5 herbergja 112,5 fm íbúð og 21 fm sérstæður
bílskúr alls 133,5 fm Íbúðin er með 3 svefnherbergjum auð-
velt að bæta því 4. við. Endurnýjað eldhús með flísum á gólfi
og milli skápa fallegri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi
með flísum á gólfi, veggjum, innréttingu, sturtuklefa og tengi
fyrir þvottavél. Mikið útsýni er úr íbúðinni. Hús og sameign í
góðu viðhaldi. Verð 21,5 M.

HRÍSRIMI MEÐ STÆÐI 
Í BÍLAGEYMSLU

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á annari hæð og stæði í bíla-
geymslu. Stórt svefnherbergi með skápum. Rúmgóð stofa
með sa. svölum. Glæsileg eldhús með Alno innréttingu og
borðkrók. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél í innrétting-
una fylgja. Góð sameign.  

LITLABÆJARVÖR - ÁLFTANESI
NÝTT 208 FM EINBÝLISHÚS MEÐ

TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR. HÚSIÐ
STENDUR Á SJÁVARLÓÐ. 

Gert er ráð fyrir 4. svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum.
stofu, borðstofu og studíoeldhúsi . Verönd út frá stofu. Húsið
er til afherndingar strax fullbúið að utan en fokhelt að innan
með einangröðu lofti. Verð 35,0 m.  

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 
HÆÐ OG RIS   

Vorum að fá í sölu gott og vel staðsetta 80 fm hæð og ris.
Hæðin er 60 fm sem skiptist í eldhús, forstofu, borðstofu,
stofu, hjónaherbergi og bað. Í risinu sem er ca 50 fm að
grunnfleti eru þrjú herbergi. Góður stigi á milli hæða. V. 23,9
m. 

LANGAFIT – GARÐABÆ  
Vorum að fá í sölu 198 fm parhús á tveimur hæðum, ásamt
34 fm bílskúr. Stórar stofur, fjögur svefnherbergi og sólstofa.
Húsið er nýviðgert að utan, steinað og klætt með liggjandi ál-
klæðningu. Verð 38,3 m 

NÖNNUSTÍGUR - HAFNARFIRÐI 
Vorum að fá í sölu einbýli í gamlabænum í hafnarfirði. Húsið
sem er hæð, ris og kjallari er samtals 151 fm þar af er kjallar-
inn 24,5 fm Á hæðinni er baðherbergi, eldhús, hol og stofa. Í
risi eru þrjú herbergi og sjónvarpshol. Kjallarinn er notaður
sem geymsla. V. 23,5m 

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

HRAUNBRÚN - HAFN-
ARFIRÐI - LAUST 

Glæsilegt einbýlishús á 2 hæðum
með möguleika á aukaíbúð. 4. svefn-
herbergi stofa, sjónvarpsherbergi,
eldhús, salerni. Útbúin hafa verið í
kjallaranum 2. herbergi með salernis-
aðstöðu. Góður bílskúr. Þetta er eign
sem vert er að skoða. V. 46,5 m 
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LEIGUÍBÚÐIR Á SPÁNI

EL FARO 3D – CABO ROIG
Lúxus Penthouse íbúð staðsett á einum besta stað á
Costa Blanca. 3ja herbergja íbúð. Þaksvalir með
miklu útsýni. Er í göngufæri við alla helstu
þjónustu. Ströndin er í 5 mínútna göngufjarlægð.
Verð 46.000 kr. á mánuði – 600 evrur

EL MELROSE 1 – LA FLORIDA
113 fm endaraðhús með þrem svefnherbegjum í
hverfi sem heitir La Florida sem er rétt fyrir utan
borgina Torrevieja. Fallegur sundlaugargarður
fylgir. Falleg hvít sandströnd er í 2km fjarlægð.
Verð 46.000 kr. á mánuði - 600

LOS FRUTALES - TORREVIEJA
4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð með garði og
palli. Er staðsett inn í Torrevieja og er í göngufæri
við alla þjónustu og fallega hvíta sandströnd.
Fallegur sundlaugargarður fylgir. Mjög vel útbúin
íbúð. Verð 46.000 kr. mánuði – 600 evrur. 

ST. JAMES PARK – ORIHUELA COSTA
3ja herbergja raðhús. Íbúðin er á neðri hæð með
sér garði sem snýr beint út í sundlaugargarð. Stutt
er í alla þjónustu og þrír 18 holu golfvellir eru í
innan við 5 mínútna keyrslu. Verð 35.000 kr. á
mánuði – 450 evrur.

Mikið er um að leigðar séu íbúðir á Spáni af Gloria
Casa á veturna og því kynnum við stoltir nokkrar af
okkar íbúðum. Í öllum íbúðum eru húsgögn og allur
búnaður svo sem diskar, glös, rúmföt, handklæði,
þvottavél og fleira. Með þessu móti er mjög einfalt
að verja köldum íslenskum vetri í sólaryl á Spáni.
Hægt er að komast til Alicante annaðhvort með
beinu flugi eða í gegnum London. Við hjá Gloria
Casa munum hjálpa þér við að komast út á sem
hagkvæmastan hátt. Ekki hika við að hafa samband
þarfnist þú frekari upplýsinga. Eins er hægt að fá
sendan bækling. 

Hallur Ólafur tekur á móti öllum fyrirspurnum í
síma 517-5280 eða á hallur@gloriacasa.com 

MIRA FLORENS – PLAYA FLAMENCA
Glæsileg 3ja herbergja neðri sérhæð rétt fyrir utan
Torrevieja. Er í göngufæri við alla þjónustu og stutt
á ströndina. Íbúðin mjög vel búin. Fallegur
sundlaugargarður fylgir. Verð 46.000 kr. á mánuði
– 600 evrur.

EL MELROSE 5 – LA FLORIDA
113 fm raðhús í La Florida. Íbúðin er á tveim
hæðum með þaksvölum á þriðju hæð með góðu
útsýni. 3 svefnherbergi og stofa. Fallegur
sundlaugargarður. Stutt í alla þjónustu. 46.000 kr.
á mánuði – 600 evrur.

EL FARO I – CABO ROIG
3ja herbergja Penthouse. Íbúðin er 72 fm. Einka
þaksvalir fylgja og svalir með mjög góðu útsýni.
Íbúðin er mjög vel búin í alla staði. Er í göngufæri
við alla þjónustu. Aðeins eru 300m að sjó. Verð
46.000 kr. á mánuði – 600 evrur.

TIL SÖLU Á BENIDORM
Um er að ræða 8 íbúðir
frá 15. hæð upp á 23.
hæð. Allt eru þetta enda-
íbúðir. Þetta eru vel
valdar íbúðir að því leyti
að þær snúa í rétta átt
hvað varðar sól og útsýni.
Allar íbúðirnar eru alveg
eins nema að þær eru á
sitthvorri hæðinni. Íbúð-
irnar eru fullhúsgagnaðar
og tilbúnar til afhend-
ingar. 

Verðið á íbúðunum er mun lægra en fasteignmat
segir til um, svo um er að ræða allgóða fjár-
festingu. Einnig má reikna með að íbúðirnar
hækki um 30% á næstu tveim árum.

Möguleiki er að leiga geti fylgt íbúðarkaupunum
fyrir næsta sumar. Samtals gæti verið búið að
leigja þær út í 16 vikur sumarið 2006 kjósi
kaupandi sér það.

Allar upplýsingar eru á skrifstofu Gloria Casa í
Álfheimum 6. Sími 517 5280

FA S T E I G N A S A L A O G L E I G U M I Ð L U N Í S L E N D I N G A Á S P Á N I

www.glor iacasa.com • Ál fhe imar 6
Sími :  517 5280, hal lur@glor iacasa.com
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Barðavogur 3ja herb. 

Vorum að fá í einkasölu fallega 81,8fm 3ja herb.
íbúð í þríbýlishúsi ásamt 28,6fm bílskúr, eignin er

því alls 110,4 fm Stutt í alla þjón., gott hverfi.
Eign sem vert er að skoða. Verð 19,9 millj. 

Katrínarlind 3ja herb. 

Stórglæsil. íbúð til afh. strax ný 95 fm íb. á 3.
hæð (efstu) í nýju lyftuhúsi. Mjög gott stæði í

3ja bíla bílskúr á jarðh. Gl. innr., tæki og parket.
Þv.herb. í íbúð. Mikill aukaíburður umfram upp-

hafl. skilalýs. LAUS STRAX. Verð 21,9 millj. 

Hátún 4ra herb.

Vorum að fá í sölu fallega 88fm íbúð á þessum
góða stað. Parket og flísar á gólfum. Suður sval-

ir. Lyftuhús. Verð 16,5 millj.

Rjúpnasalir 4ra herb.

Vorum að fá í sölu glæsilega 130,2 fm íbúð á 3.
hæð í álklæddu lyftuhúsi á þessum eftirsótta

stað. Hornbaðkar með nuddi. Yfirbyggðar svalir.
Laus strax. Verð 27,9 millj.

Breiðvangur 4ra herb. 

Vorum að fá í sölu fallega og vel skipulagða 4-
ra herbergja íbúð á 1. hæð á þessum eftirsótta

stað. Sér þvottahús í íbúð. Verð 19,5 millj.

Háaleitisbraut 4-5 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. 

Naustabryggja 4-5 herb. 

Stórgl. 110,5 fm íbúð á 2. hæð í nýju lyftuhúsi í
Bryggjuhverfinu. Sérlega vandaðar innréttingar

og gólfefni. Þvottahús innan íbúðar. Suður svalir.
Eign sem vert er að skoða strax. Verð 27,5 millj. 

Hrísrimi sérhæð 

Falleg 4ra herb. efri hæð í þessa eftirsótta,
tveggja hæða fjölbýli. Sér inngangur. Parket og

flísar á gólfum. Baðherb. flísalagt. Góðar
geymslur. Verð 19,9 mill. 

Krummahólar raðhús 

Fallegt og vel staðsett, 85 fm endaraðhús á einni
hæð. Húsið telur tvö herbergi, stofu og borðstofu,

eldhús með borðkrók, þvottaherbergi og búri,
ásamt geymslurisi yfir allrí íbúðinni. Garður með

miklum gróðri. Verð 23,9 mill. (4739)

Laufengi raðhús 

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. 

Jakasel parhús 

Vorum að fá í sölu sérlega fallegt og vel skipu-
lagt endaraðhús ásamt innbyggðum bílskúr á
þessum eftirsótta stað. Timbur verönd í garð.

Eign sem beðið hefur verið eftir. Verð 37,9 millj. 

Krummahólar parhús 

Vorum að fá í sölu fallegt 85 fm parhús á einni
hæð á þessum eftirsótta stað. Suðurgarður. Bíl-
skúrsr. Parket og flísar á gólfum. Verð 25,9 millj.

Kelduland 3-4ra herb. 

Gullfalleg 3-4ra herb. 85,9 fm endaíbúð á 2. hæð (efstu) á gróðursælum stað í Fossvoginum.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð. Parket og flísar á gólfum. Verð 20,9 mill.

Dísarás raðhús 

Vorum að fá í sölu glæsilegt 300 fm raðhús á tveimur hæðum auk kjallara þar sem hægt er að
hafa sér íbúð. Glæsileg innrétting í eldhúsi. Arinn í stofu. Tvöfaldur bílskúr. Verð 48,9 millj.

Klettahraun einb. Hfj. 

Vorum að fá í sölu þetta fallega 193 fm einbýli. Húsið er á einni hæð með innbyggðum 41 fm bíl-
skúr. Timburverönd í garði. Hellulögð innkeyrsla. Frábær staðsetning. Verð 42,9 millj.

Tjarnargata 4ra herb. 

Vorum að fá í sölu stórglæsilega nýstandsetta 105 fm íbúð á 1.hæð á þessum eftirsótta stað.
Gegnheilt eikar parket á gólfum. Hér er hátt til lofts. Glæsilegt baðherbergi. Nýtt eldhús. Tvær

stofur og tvö herbergi. Laus strax. Verð 31,9 millj.

Ásvallagata stúdíó. 

Falleg og vel staðsett einstaklingsíbúð á 2. hæð
í gegnum teknu fjölbýli. Plastparket og flísar á
gólfum. Geymsla. Sam. þvottahús m. vélum.

Sérbílastæði. Verð 10,3 mill.

Álagrandi 2ja herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega og bjarta 70,7fm
íbúð á þessum vinsæla stað í vesturbænum. Park-
et og flísar á gólfum. Húsið er nýlega málað og

viðgert að utan. Góðar suður svalir. Laus strax
lyklar á Höfða. Verð 15,5 millj. (4485)

Efstasund 2ja herb.

Snyrtileg 49,3 fm 2ja herb. íbúð í kjallara við ró-
lega götu í grónu hverfi. Sér inngangur. Opið

eldhús við stofu.Viðargólfborð. Sérgeymsla. verð
11,6 mill. (4489)

Hraunbær 2ja herb. 

Vorum að fá í sölu sérlega fallega 60 fm 2-ja
herbergja á 1.hæð á þessum eftirsótta og fjöl-

skylduvæna stað. Verð 12,5 millj. 

Bólstaðarhlíð 2ja herb. 

Vorum að fá í sölu fallega 54 fm 2-ja herbergja
íbúð á 2.hæð á þessum eftirsótta stað. Parket og
flísar eru á gólfum. Klassa eign. Verð 14,2 millj. 

Skúlaskeið 3ja herb. Hfj. 

Vorum að fá í sölu fallega 84fm 3-ja herbergja
íbúð á 2. hæð auk herbergis í kjallara. Verð

15,5 millj. 

Vorum að fá í sölu gælsilegar 3 ja, 4-ra og fimm herbergja íbúðir í
þessu vandaða lyftuhúsi í Hafnarfirði. Glæsileg baðherbergi með

hornbaðkari, stæði með flestum íbúðunum. Íbúðirnar verða afhentar
fullbúnar með vönduðum innréttingum en án gólfefna. Íbúðirnar eru
frá 80 og upp í 142 fm Sér þvottahús í íbúðum. Verð frá 15,9 millj.

Eskivellir 9 a-b 

Runólfur Gunnlaugsson
viðskiptafræðingur,

lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Davíð Davíðsson
sölumaður

Arnhildur Árnadóttir,
ritari

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Gústaf Adolf Björnsson
sölumaður



Nýtískuleg hönnun einkennir þennan
leikkastala á skólalóðinni hjá Melaskóla.
Börnin fúlsa ekki við henni heldur klifra
upp mínímalíska stigana eins og þau hafi
aldrei gert annað.

Mörg og fjölbreytt leiktæki er að finna á skólalóðum landsins. Þegar hringt er út í frímínútur
flykkjast krakkarnir um tækin til að finna eitthvað við sitt hæfi. Sumir vilja fara upp og niður,
aðrir á hvolf og enn aðrir í hringi. Alveg sama hvert er farið - það er af nógu að taka!

Svona klifurgrindir má sjá á mörgum lóð-
um og eru þær einfaldar og klassískar. Í
þeim má hanga og safna blóði í hausinn
eða klifra upp á topp og þjálfa þannig litla
vöðva.

Leiktækin þurfa ekki að vera flókin til að vera skemmtileg. Þessi einfaldi trjádrumbur á lóð Vesturbæjarskóla verður að fullkomnasta nú-
tímaleiktæki ef ímyndunaraflið er notað rétt.

Fátt er skemmtilegra en að fara í hringi
enda hefur sú hugmynd verið notuð
óspart til að skemmta ungum sem öldn-
um. Svo er bara að fara hring eftir hring
eftir hring...

Þessi leikkastali er við Ísaksskóla og nýtur augljóslega mikilla vinsælda. Í svona leiktækj-
um er alveg sama þótt ætlast sé til þess að fara niður rennibraut og upp stiga. Allt er
leyfilegt svo framarlega sem það er skemmtilegt!

Á lóð Vesturbæjarskóla eru óvenhjuleg leiktæki eftir Magnús Tómasson sem í raun eru
skúlptúrar. Þessi leikkastali er hreint ekki með hefðbundnu sniði en getur verið upplífg-
andi tilbreyting fyrir krakka á öllum aldri.

Þessir hyrndu steinar eru einnig eftir
Magnús Tómasson. Þeir eru þrír og hafa
allir mismunandi horn og lag. Ekki er
hlaupið að því að komast upp á steinana
og eru þeir því tilvaldir til að sýna fram á
hugrekki sitt.

Ekki bara ein lei› til a› leika

Hafnargötu 79 • Reykjanesbæ • Sími 421 8111 • www.fasteign.com
Gunnar Ólafsson, Löggiltur fasteignasali, GSM 892 0125  • Randver Ragnarsson, Sölufulltrúi, GSM 892 8565

Nýbyggingar í Njarðvík
Höfum til sölumeðferðar nýbyggingar í Njarðvík

Einbýlishús við Blikatjörn og Svölutjörn:

Skilast fokheld eða seinna byggingarstigum eftir

nánara samkomulagi.

Fjöleiningahús við Tjarnabakka 10-12 og 14:

Eignir sem afhendast fullbúnar með öllum tækjum.

Upplýsingar og teikningar á skrifstofu.

Hringbraut 71 Keflavík
Ágæt 3ja - 4ra herbergja íbúð á 1. hæð, ca 100m≤, bíl-

skúr innréttaður sem 2ja herb. íbúð, ca 51,m≤, hentar

vel til útleigu. Verð 16,8M

Tjarnargata 11 Sandgerði
Einbýli ca.199,7m≤ á tveimur hæðum auk bílskúrs

ca.41,3m≤. 6 svefnherbergi. Talsvert endurnýjuð eign.

Eigninni má auðveldlega skipta í tvær íbúðir. Verð

17,8M

Norðurgata 20 Sandgerði
Einbýli á tveimur hæðum samtals um 122,7m≤. Fjögur

svefnherbergi. Gluggar endurnýjaðir. Nýlega klætt

utan. Verð 14,8M

Seljavogur 3 Höfnum.
Vel rúmgott einbýlishús ca. 145,3m≤. Sólverönd

m/skjólgirðingu og heitum potti. Eignin getur verið

laus fljótlega. Ásett verð 13,7M 

Þórustígur 20 e.h. Njarðvík
3ja herbergja efrið hæð í tvíbýli ca 87,6 m≤, eign sem

nýlega var tekin rækilega í gegn að innan sem utan. 

Verð. 11,3M

Hafnargata 79 Keflavík
Mjög góð 72,4m≤ 3ja herbergja íbúð á annari hæð,
góðar innréttingar og nýleg gólfefni. Verð 7,9M

Brekkustígur 8 Sandgerði
4-5 herbergja eibýlishús á tveimur hæðum 76,2m≤,
ásamt 51m≤ kjallara. Sólpallur á baklóð. Góð eign fyrir
laghenta á góðu verði. Laus til afhendingar strax. Verð
9,2M

Heiðarbraut 6 Keflavík
Mjög gott og vel viðhaldið 6 herbergja 143,2m≤ ein-
býlishús ásamt 51,1m≤ bílskúr. Góðar innréttingar og
gólfefni. Góð lóð með teimur sólpöllum og heitur pot-
tur á baklóð. Vel staðsett eign. Verð 34M

Hafnargata 76 Keflavík

6 herbergja eldra eibýlishús á 2. hæðum ca 144m≤

ásamt 39m≤ bílskúr (slakur). Eign sem hefur verið

töluvert endurnýjað. Verð 17,5M

Staðarvör 14 Grindavík

Töluver mikið endurnýjað ca. 150m≤ einbýlishús

ásamt 30m≤ bílskúr. 4. svefn. Stofa. Eldhús,með nýle-

gri innréttingu og tækjum. Baðherbergi. Þvottahús.

Stór og mikil sólstofa. Stór sólverönd með heitum

pott. Verð 21,8M 



23MÁNUDAGUR 12. september 2005



24 12. september 2005  MÁNUDAGUR

Nýjar og gæsilegar íbúðir
 2ja, 3ja, 4ra, og 5 herbergja íbúðir við 

Selvað í Norðlingaholti auk stæðis í 
bílageymslu.  Íbúðirnar skilast fullbúnar án 

gólfefna frá júní 2006 til október 2006. 

Glæsilegar 2ja - 5 herbergja 
íbúðir við Selvað í Norðlingaholti

Sími 595 9000

Hóll og Valhöll kynna 
í samstarfi við Gissur og Pálma Byggingafélag

Lyftuhús - bílageymsla

Franz Jezorski hdl. lögg. fasteignasali
Ingólfur Gizzurarson lögg. fasteignasali
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Heilsuverndarstöðin hefur
sett svip sinn á borgina í
meira en hálfa öld. Byggingin
ber hugmyndaflugi arkitekt-
anna Einars Sveinssonar og
Gunnars Ólafssonar fagurt
vitni.

Heilsuverndarstöðin við Baróns-
stíg hefur þjónað borgarbúum sem
miðstöð heilsugæslu og mæðra-

verndar frá því hún var byggð árið
1949. Brýrnar sem tengja húsið við
götuna bjóða fólk velkomið inn og
biðstofurnar og aðrar vistarverur
eru bjartar og vistlegar. Í Heilsu-
verndarstöðinni hafa arkitektarnir
Einar Sveinsson og Gunnar Ólafs-
son náð að sameina frumlega bygg-
ingarlist og fella húsið að þörfum
almennings, eða eins og Pétur Ár-
mannsson, arkitekt hjá Listasafni
Reykjavíkur orðar það: „Bygging-
in er blendingur og að mörgu leyti

sérkennileg og kannski sérvisku-
leg en um leið afar vönduð og
úthugsuð í smáatriðum.“ Pétur
segir húsið upphaflega hafa verið
umdeilt enda hafi módernistar
þess tíma ekki kunnað að meta
krúsidúllur þess og turna. „Það má
segja að tíminn hafi unnið með
Heilsuverndarstöðinni og síðari
kynslóðir hafi verið umburðar-
lyndari gagnvart sérkennum
hennar en menn voru í upphafi,“
eru orð hans. 

Gluggarnir eru af ýmsu lagi.

Það er stíll yfir glugga kaffistofunnar.

Heilsuverndarstöðin var fyrsta hús með það hlutverk hér á landi og þar þurfti almenningur að eiga góðan og greiðan aðgang. Hér fá litir og línur að njóta sín.

Funksjónismi og rómantísk áhrif í byggingarlist sameinast í arkitektúr Heilsuverndarstöðvarinnar.

Birtan flæðir yfir bækurnar.
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Vöndu› bygging og vel úthugsu›

Forstofan er víð og björt og upprunalegi vínyldúkurinn er enn á gólfinu.



Einbýli Draumaeignir OPIN HÚS

Stararimi  - 112  Rvk

39.900.000  
Virkilega fallegt 164,8 fm einbýli þ.a. 32,3 fm innbyggðum bílskúr með 4 svefn-
herb. Afar vel skipulagt hús.

Andrésbrunnur - 113 Rvk

20.900.000
Falleg 3. herbergja, 94,9 fm íbúð á 2. hæð í nýlegu húsi ásamt stæði í lok-
uðu bílskýli í Grafarholtinu.  LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Barónsstígur 24 - 101 Rvk

28.900.000
Nýuppgerð 5-6 herb. íbúð sem er  2. hæð og ris samtals 118 fm auk 22 fm
bílskúr. 

Jónsgeisli - 113 Rvk

37.000.000 
Húsið afhendist vor 2006, fokhelt að innan, tilbúið að utan með grófjafnaðri
lóð. 207,2 fm.

Kjarrhólmi - 200 Kóp

15.900.000
75,1 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli alveg við Fossvogsdalinn.

Funalind 9 - 201 Kóp

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

Starengi - 112 Rvk

43.500.000 
Einstaklega fallegt 176,7 fm einbýlishús með innbyggðum 34,3 fm og 12 fm
sólstofu.  Einnig vandað gróðurhús við hlið eignar og afar fallegur garður í
kringum húsið.

Fagrakinn - 220 Hfj

25.500.000
Glæsileg 4ra herbergja sérhæð og ris á góðum stað. Búið er að endurnýja
eignina mikið.

Framnesvegur 58 - 101 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.  Þak. gluggar og gler, raf-
magn, pípulagnir o.f.l. hefur verið endurnýjað. 

Opið hús í kvöld frá kl 17 - 18:00

Opið hús í kvöld frá kl 18:30 - 19:30

Opið hús í kvöld frá kl 20:00 - 21:00



Austurberg    111 - Rvk

21.500.000.   
Virkilega falleg 91,0 fm 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sérinngang og fal-
legum 33 fm sólpalli sem snýr í vestur.

Ferjubakki - 109 Rvk

14.500.000      
Mjög góð, opin og skemmtileg 85,9 fm
3ja herbergja íbúð á 2. hæð með svöl-
um sem snúa í vestur.

Fífulind - 201 Kóp

19.900.000
Falleg 3ja herbergja 83,4 fm íbúð á 2.
hæð í vönduðu fjölbýli.

Frostafold - 112 Rvk

19.500.000       
Mjög rúmgóð og snyrtileg 3ja herb.
íbúð með sérinngangi á 3. hæð og
stæði í lokaðri bílageymslu.

2ja herbergja

Drápuhlíð - 105 Rvk

14.900.000          
Rúmgóð 2ja herb. 79,4 fm íbúð (þ.a. 1,2 fm geymsla) í kjallara með sérinng.
og útgangi út í garð.

Engihjalli - 200 Kóp

12.800.000       
62,2 fm (auk ca 3-4ra fm sérgeymslu í kjallara) 2ja herbergja íbúð á 5. hæð
með mjög stórum vestursvölum í lyftuhúsi.

Hraunbær - 110 Rvk

10.500.000       
Vel skipulögð 2ja herb. 49,4 fm íbúð á jarðhæð.

Lómasalir-  201 Kóp

17.900.000.  
Sérlega fallega 81 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérgarði og verönd
í vönduðu lyftuhúsi.  Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.

3ja herbergja

3ja herbergja

Kötlufell - 111 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.

Flétturimi - 112 Rvk

18.700.000 
Falleg 3ja herbergja 90,6 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli.

Hjallabraut - 200 Hfj

19.200.000
Björt og rúmgóð 3ja herb. 108,5 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli við Hjalla-
braut í Hafnarfirði

Nesvegur - 107 Rvk

24.500.000            
110,8 fm3ja til 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í tvíbýli með sérinngangi, stórri
stofu og góðum suðursvölum með útsýni til hafs.

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
hjalti@draumahus.is

löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is

sölumaður



3ja herbergja 3ja herbergja 4ra-7 herbergja

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

17.600.000       
Mjög björt og falleg 3ja herb. 76,3 fm
íbúð á jarðhæð í mjög fínu fjölbýli. Sér-
verönd út af stofu.

Hraunteigur - 105 Rvk

17.000.000  
Glæsileg 3ja herb. 64,1 fm íbúð á fyrstu
hæð auk um 5 fm geymslu í kjallara.
Mjög falleg íbúð á besta stað í bænum!

Kleppsvegur - 105  Rvk

13.400.000  
Mjög góð 62,7 fm (þar af 5,2 fm
geymsla)  3ja herbergja íbúð á 3. hæð
í góðu fjölbýli við Kleppsveg.

Laufengi - 112 Rvk

16.800.000 
Falleg og björt 79,5 fm 3ja herb. íbúð á
þriðju hæð í góðu fjölbýli.

Stóragerði - 108 Rvk 

18.900.000          
Björt og rúmgóð  3ja - 4ra herb. íbúð  á
4. hæð með meiriháttar útsýni auk
bílskúrs alls 111,3 fm. 

Álfhólsvegur - 200 Kóp

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

Hringbraut - 107 Rvk

18.700.000       
3ja herbergja 93,2 fm íbúð á 3. hæð.
Íbúðin er björt og skemmtileg með
svölum til suðurs. Stutt er í Háskóla Ís-
lands og aðra þjónustu.

Kársnesbraut - 200 Kóp

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 her-
bergi með salerni samtals 108,6 fm

Laufrimi - 112 Rvk

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

Lautasmári - 201 Kóp

19.200.000. 
3ja herb. 83,9 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli
auk ca 4 fm geymslu alls ca 88 fm

Engjasel - 109 Rvk

18.500.000     
122,9 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð,
þ.a. stæði í bílageymslu 24,1 fm, auk
geymslu sem ekki er skráð hjá FMR ca
9-10 fm Svalir. Frábært útsýni.

Galtalind - 200 Kóp

29.500.000    
Góð 133,3 fm  (þ.a. geymsla í kjallara 6,1
fm) 6 herbergja íbúð á 2 hæðum, 4. og 5.
hæð. Stórar flísalagðar vestursvalir.

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is

þjónusturstjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is

ljósmyndari

Bóas Ragnar Bóasson
boas@draumahus.is

sölumaður

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

ritari/skjalaumjón

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður



4ra-7 herbergja Nýbyggingar

Jöklafold - 112 Rvk

24.500.000 
Afar falleg 115,3 fm 5 herbergja íbúð á
jarðhæð í litlu fjölbýli með hellulagðri
verönd.

Leirubakki - 109 Rvk

18.300.000 
4ra herbergja 114,9 fm þ.a. 16,9 fm
auka herbergi í kjallara með aðgang
að salerni tilvalið til útleigu.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

20.400.000            
Ný og glæsileg 90,5 fm 3ja herb. íbúð á
1. hæð með sérgarði í 3ja hæða fjöl-
býli. Skilast án gólfefna utan votrýma.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

24.500.000           
Ný og glæsileg 104,3 fm 3ja herb. íbúð
á 1. hæð með sérgarði í 3ja hæða fjöl-
býli ásamt stæði í bílageymslu. Skilast
án gólfefna utan votrýma.

Nóatún - 105 Rvk

16.900.000  
4ra. herb. 82,2 fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli. Íbúð á hæð er 73,4 fm og
geymsla í kjallara 8,8 fm

Rauðagerði - 108 Rvk

29.500.000
Falleg og vel skipulögð 148 fm 6 her-
bergja íbúð á annarri hæð (efri) með
sérinngangi í þríbýli ásamt bílskúr.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

25.100.000     
Ný og glæsileg 106,6 fm 3ja herb. íbúð
á 3. og efstu hæð með svölum í fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Skilast án
gólfefna utan votrýma.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

30.900.000              
Ný og glæsileg 131.6 fm 4ra herb íbúð
á 2. hæð með svölum í 3ja hæða fjöl-
búli ásamt stæði í bílageymslu. Skilast
án gólfefna utan votrýma.

Hraunbær -110 Rvk

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.

Krummahólar -111 Rvk

25.900.000  
Fallegt 85 fm 3ja herbergja raðhús á
einni hæð með sérgarð og verönd.

Neðstaleiti - 103 Rvk

53.000.000
234 fm og 7. herbergja raðhús á tveim-
ur hæðum með innbyggðum bílskúr á
frábærum stað í Reykjavík.  4 svefn-
herbergi, 2 stofur og sjónvarpshol.

Tjarnargata - 230 Kef

24.000.000         
194 fm 5 herbergja parhús á 2 hæðum
og kjallara. Möguleiki er á séríbúð í
kjallara. Húsið er á eftirsóttum stað í
bænum og stutt í þjónustu og skóla.

Skaftahlíð - 105 Rvk

18.800.000  LÆKKAÐ VERÐ
4 herbergja 83,5 fm íbúð á jarðhæð auk
2ja geymslna. Íbúðin er með sérinng.
Stutt er í leikskóla og aðra þjónustu.

Skipasund - 104 Rvk

18.500.000 
83,7 fm 4ra herbergja björt kjallaraí-
búð auk 33,7 fm bílskúrs. Samtals
117,4 fm.

Baugakór - 203 Kóp

30.000.000           
Ný og glæsileg 4ra herb. 130,2 fm íbúð
á 2. hæð í mjög vönduðu fjórbýli. Sér-
inngangur. Skilast fullbúin en án
gólfna utan baðherb.

Baugakór - 203 Kóp

30.000.000        
Ný og glæsileg 4ra herb. 130,2 fm íbúð
á 2. hæð í mjög vönduðu fjórbýli. Sér-
inngangur. Skilast fullbúin en án gólf-
efna utan baðherb.

Smárarimi - 112 Rvk

57.900.000       
7 herb. 276,9 fm sérhæð í tvíbýli þ.a.
48,3 fm bílskúr. Gríðarlega mikið og
fallegt útsýni.

Túnbrekka   200 - Kóp

27.300.000  
Falleg 4ra herb. íbúð 106,6 fm á jarðhæð
með sérinng. ásamt 26,6 fm bílskúr.  Eld-
h. og baðherb. eru nýlega stands.

Baugakór - 203 Kóp.

29.900.000    
Ný og glæsileg 4ra herb. 125,4 fm íbúð
á 1. hæð í mjög vönduðu fjórbýli. Sér-
inngangur og sérgarður. Skilast full-
búin án gólfefna  utan baðh.

Rað- og parhús
Draumaeign

Álfheimar - 104 Rvk

17.900.000            
4ra herb. 97,2 fm íbúð á 4. hæð í mjög góðu fjölbýli.

Draumaeign

Hásalir   201 - Kóp

45.900.000  
Fallegt 207,6 fm raðhús á 2 hæðum með aukaíbúð á neðrihæð.  Vandaðar
innréttingar og gólefni á allri eigninni.

Nýbyggingar

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

22.000.000             
Ný og glæsileg 93,7 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð með svölum í 3ja hæða fjöl-
býli ásamt stæði í bílageymslu. Skilast án gólfefna utan votrýma.

Nýbyggingar

Baugakór - 203 Kóp

29.000.000           
Ný og glæsileg 4ra herb. 125,4 fm íbúð á 1. hæð í mjög vönduðu fjórbýli.
Sérinngangur og sérgarður. Skilast fullbúin án gólfefna  utan baðh.
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TJARNARBAKKI 10-12-14  –  260 REYKJANESBÆR

GUNNUR 
MAGNÚSDÓTTIR

SÖLUSTJÓRI
SÆVAR PÉTURSSON

MSC.

10 íbúða fjölbýlishús með 4 bílskúrum. 

Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herb., 76,5m2-120,6m2. Þær skil-
ast fullfrágengnar með öllum innréttingum, tækjum og
gólfefnum. Lögð er áhersla á vandaðan frágang og að
hver íbúð sé eins mikið sér og kostur er. 

Sérgarðar eru fyrir neðri hæðir, sérinngangar í allar íbúð-
ir og hljóðeinangrun milli íbúða langt umfram þær kröfur
sem gerðar eru til fjölbýlis. Sameigninlegt útivistarsvæði
með leiktækjum fyrir börn og aðstöðu fyrir útigrill. Allur
gróður, bæði tré og runner er fullfrágenginn. 

Húsin standa á góðum stað þar sem stutt er í alla þjón-
ustu og greið leið til höfuðborgarinnar. 

Afhending fer fram 1.apríl, 1.júlí og 19.ágúst 2006. 

Verð frá: 13,4m.

SMÁRATÚN 16 – 230 RBÆR

Góð 4 herb. 103,6 m2 íbúð á 1.hæð í tví-
býli með 46,8m2 bílgeymslu. Flísar á
forstofu og baði, dúkur á eldhúsi, park-
et á stofu, plastparket á herbergjum.
Húsið er vel við haldið, nýir gluggar,
hita og vatnslagnir nýlegar. Bílgeymsla
er rúmmgóð með vatni og sér raf-
magnstöflu. Húsið er vel staðsett í
grónu og rólegu hverfi. 17,5m

EYJAHOLT 4A – 250 GARÐUR

Gott 69m2 2ja herb. parhús. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, þvottahús, stofu,
svefnherbergi og bað. 20m2 háaloft er
yfir íbúðinni. Mikið endurnýjuð og
skemmtileg eign. 8,5m

NORÐURVELLIR 54 – 230 RBÆR

Mjög gott 5 herb. 139,3m2 parhús með
29m2 bílskúr. Baðherb. flísalagt, baðkar
og sturta. Góðir skápar í herbergjum og
forstofu. Parket á gólfum í stofu og her-
bergjum. Flestir gluggar, gler og laus
fög ný, þakkantur er nýlegur og húsið
nýmálað að utan. Eignin er vel staðsett
í barnvænu hverfi í nálægð við skóla.
Vinsælar eignir. 24,9m

HOLTSGATA 45 – 245 SANDG.

Einbýlishús á einni hæð, 125,7 fm auk
bílskúrs 26 fm, samtals 151,7 fm. Húsið
afhendist fullbúið að utan, ál klæðning
og harðviður, viðhaldslítið. Að innan af-
hendist húsið fokhelt, hita og neyslu-
vatnslagnir hafa verið lagðar í gólf. Lóð
verður frágengin.Eignin er mjög vel
staðsett í Sandgerði . 16,5

EFSTALEITI 79 - 230 RBÆR

Glæsilegt 135,6m2 parhús með innb.
bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar úr
rauðeik teiknaðar af Guðbjörgu Magn-
úsdóttur, rauðeik og terrazzo á gólfum.
Tæki í eldhúsi fylgja. Vinsælt hverfi á
rólegum stað. Nánri uppl. á skrifstofu.

Kringlunni 4 - 6 Norðurturni, 10. hæð • 103 Reykjavík • Sími 530 4600 • Fax 530 4609 • eigna@eigna.is

Félag Fasteignasala

Sigurður Örn Sigurðarson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ
S K O Ð U N  E I G N A R  E R  E K K I  S K U L D B I N D I N G  T I L  S Ö L U . S Í M I  S Ö L U M A N N A  U TA N  S K R I F S T O F U T Í M A : 8 2 2 - 4 6 1 0  

GRAFARVOGUR

LAUFENGI. 
3 herb. ÍBÚÐ Á EFSTU
HÆÐ Íbúð á 3ju og efstu hæð í virkilega
snyrtilegu og vel viðhöldnu fjölbýlishúsi á
þessum mjög svo barnvæna stað. Mjög
gott útsýni er frá íbúðinni sem og rúmgóð-
ar suðursvalir. Sameign er snyrtileg og
björt, þrjár íbúðir á hæð sem tengjast sam-
an á hornum þannig að gluggar á íbúðinni
eru til þriggja átta. STUTT Í AFHEND-
INGUVerð: 16,9 millj.

MIÐBÆR

NJÁLSGATA. Laus við
kaupsamning 2ja herb. 56,9 fm
miðhæð. Mikið endurnýjað í íbúðinni.
Snyrtilegt eldhús, baðherbergi með sturtu,
svefniherbergi með fataskápum, forstofa
með fataskáp.Parket á gólfum, góð
geymsla og sameiginlegt þvottarými á jarð-
hæð.TILBOÐ ÓSKAST

BREIÐHOLT

AUSTURBERG. 4ra herb. með
aukaherbergi í kjallara, þvottahús innan
íbúðar. Rúmgóð stofa með útgengi út á
mjög stórar suðursvalir. Rúmgott baðher-
bergi, hjónaherbergi með góðu skápa-
plássi. Útbúið hefur verið herbergi úr hluta
af geymslu í kjallara (aðgangur að sal-
erni)Verð: 17,9 millj. LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING.

3ja herb.

TORFUFELL 79,2 fm 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð í 4 hæða fjölbýli. Íbúðin er
73,3 fm og geymsla á neðstu hæð 5,9 fm.
V. 13,2 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

AKRALIND - KÓPAVOGUR. 
Góður eignahluti í svo til viðhalsdfríu húsi í
samtals 293 fm. Húsið fullbúið að utan með
malbikuðu bílaplani. Húsnæðið tilbúið til
innrétingar að innan. Tvær innkeyrslu hurð-
ir, tveir eignarhlutar.V: 34,5 millj.

SUMARHÚS

KIRKJUBÆJARKLAUST-
UR. Skemmtilega hannaður 60,8 fm sum-
arbústaður í landi Efri Víkur við Klaust-
ur.Byggður 2004 FULLINNRÉTTAÐUR
MEÐ ÖLLUM HÚSGÖGNUM Stutt í veiði,
einstakt útivistarsvæði. Verð: 9 millj.
ATH SKIPTI Á ATVINNUHÚSNÆÐI Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.

Guðmundur Andri | sími: 8 200 215  
Davíð | sími: 846 2792 | www.holl.is 

100%
 þjónusta|
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ÞJÓNUSTA – ÞEKKING  -  TRAUST 

ATVINNUHÚSNÆÐI

BORGARTÚN 28, 2HÆÐ  

588 5160

GUNNAR JÓN YNGVASON,
LÖGGILTUR FASTEIGNA- 
OG FYRIRTÆKJASALI, 
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR, MBA.

BJÖRGVIN Ó. ÓSKARSSON,
LÖGGILTUR LEIGUMIÐLARI 
OG EIGNASKIPTALÝSANDI

ÓSKAR MIKAELSSON, RÁÐGJAFI

BÆJARLIND 340 M2. 
Vel afstúkað og innréttað húsnæði, um
340 m2 á 3. hæð. 5 skrifstofur og fund-
arherbergi, eldhús. Mjög bjart rými og
vel staðsett hús með lyftu. Kerfisloft og
léttstr.lagnir. Möguleiki er að stækka
rýmið. 

ASKALIND 215 M2. 
Mjög fallega innréttað um 215 m2 inn-
keyrslubil á jarðhæð, góð aðkoma og
bílastæði og innkeyrsluhurð.
Laust eftir samkomulagi. 

HÓLMASLÓÐ 35 - 150 M2. 
Á 2. hæð eru laus skrifstofu- og þjón-
usturými, 35, 74, 125, 150 m2. Öll rými
hafa aðgang að sameiginlegu eldhúsi
sem eru tvö á hæðinni og góðri sameig-
inlegri salernisaðstöðu, plastparket á
gólfum. Fullkomnar tölvu- og símalagnir.
Góð aðkoma. Hagstæð leiga! LAUST!

DALVEGUR 284 M2.
Geymsluhúsnæði, með góðri aðkomu.
Möguleiki er að leigja húsnæðið sem
frystigeymsla. 

HÖFUM TRAUSTA KAUPENDUR AÐ:

WWW.ATVINNUHUSNAEDI.IS  

TIL SÖLU
Völuteigur - Útleiga. Um 860 m2 hús-
næði. Er í langtímaútleigu til stofnunar.
Gott tækifæri til fjárfestingar.

Hafnarfjörður - ÚTLEIGA. Tæplega
1000 m2 vel staðsett húsnæði til sölu. Á
efri hæð hússins eru útleiguherbergi og á
jarðhæð er útleigt verslunarrými. Góður
rekstur. V. 110 millj. 

Smiðjuvegur 520 m2. Til sölu, á 2.
hæð með glæsilegum sér inngangi. Gólf
eru dúkalögð. Nokkrar sturtur eru í rým-
inu, mikið útsýni, heitur pottur og mjög
stórar svalir beggja vegna. Birt stærð
með svölum er um 650 m2, en 512 m2
innanmáls. Verð 39,0 millj. 

Grandi - Útleiga. Um er að ræða til sölu
fasteignafélag sem rekur 3 fasteignir á
Grandasvæðinu, samtals 4.405,7 m2 að
birtu flatarmáli. Eignirnar eru í útleigu.
Óskað er eftir tilboðum í félagið og eignir
þess. Frekari upplýsingar fást eingöngu á
skrifstofu okkar en ekki í síma. 

VIÐ SUNDAHÖFN - 540 m2 Glæsi-
legt húsnæði með mikilli lofthæð. Tvenn-
ar stórar innkeyrsludyr, aukalegur mögul.
bygg.réttur ca 250 fm. Skilast frágengið
með malbikaðri lóð. Topp eign. 

Melabraut Hfj 500 m2. Til leigu eða
sölu iðnaðarhúsnæði með stórri inn-
keyrsluhurð og allt að 10 m lofthæð í
mæni. Þakbirtueiningar í þaki, hitun með
blásara. Bilið er um 503 m2 að birtu flat-
armáli. V. 35,0 millj. 

Krókháls - Útleiga. Til sölu samtals um
741 m2 hæð, öll 3. hæð hússins (2.hæð)
auk innkeyrslu á á sléttri jarðhæð á þessu
eftirsótta svæði. Frábær staðsetning.
Hægt er að skipta rýminu í 2 aðskildar
einingar. Tilboð óskast í eignina. Hús-
næðinu fylgir góður leigusamningur til
júní-loka 2006.

TIL LEIGU
Síðumúli 250 til 1000 m2. Um er að
ræða vel staðsett skrifstofuhúsnæði með
frábæru útsýni, hæðirnar eru 503 m2 á 2.
hæð og 503 m2 á 3. hæð, eða samtals
1006 m2. Hægt er að skipta hvorri hæð í
tvö rými þar sem inngangur er bæði Síðu-
múla- og Selmúlamegin á hæðirnar. Hús-
næðið er óinnréttað og því kjörið tækifæri
fyrir nýjan leigutaka að innrétta eftir því
sem hentar. Hagstæð leiga.

Brautarholt 400 m2. Glæsilegt ný inn-
réttað og vel staðsett ca. 400 m2 skrif-
stofurými á 3.hæð. Til afhendingar fljót-
lega. 

Eyrartröð 80 m2. Innkeyrslubil frá 75 -
85 m2 innkeyrslubil, ásamt 20 m2 milli-
gólfum Aðkoman og staðsetning hússins
er mjög góð. Verð frá 75 þús. auk vsk. 

LAUGAVEGUR 250 - 500 m2. Í einu
glæsilegasta húsi borgarinnar á jarðhæð
tvö þjónusturými, nánar tiltekið 249,6 m2
og 246,7 m2 að birtu flatarmáli. Húsið er
áberandi og í alla staði stórglæsilegt að
innan sem utan með fyrsta flokks frá-
gangi. 

VEGMÚLI VERSLUNARHÆÐ. Um
150 m2 verslunar- og þjónusturými á jarð-
hæð með aðgengi Vegmúlamegin í glæsi-
legu húsi og vel staðsettu. Jafnramt er
möguleiki á 150 m2 lagerrými í sama
húsi.

SKRIFSTOFURÝMI 107 m2. Enda-
rými sem er með glæsilegu útsýni yfir
Laugardalinn. Opið vinnurými, stórt fund-
ar-/ skrifstofuherbergi, eldhúskrók, sal-
erni og sturtu. Gólf eru dúkalögð, kerfis-
loft með innfelldum lýsingum, allt til stað-
ar s.s. tölvu- og símalagnir. Sameign er
glæsileg og lyfta í húsinu. LAUST

Söluturn - verlsunarpláss - VESTUR-
BÆR. Um 73 fm verslunarpláss, nálægt
miðborginni, hefur lengst af verið sölu-
turn. Gott tækifæri, og sanngjörn leiga.

HLÍÐASMÁRI 300 - 600 m2. Til leigu,
glæsilegt 600 m2 skrifstofuhúsnæði á 3.
hæð í lyftuhúsi, vel innréttað, mahogny
tréverk, linoleum dúkar á gólfum, kerfis-
loft, aflokaðar skrifstofur, fundarherbergi,

opin vinnurými, björt og skemmtileg hæð.
Möguleiki er á því að leigja helming hæð-
ar, eða um 300 m2. Húsið er vel staðsett
og mikið af bílastæðum í kringum. LAUST. 

Reykjavíkurvegur Hfj 150 - 350 m2.
Gott skrifstofuhúsnæði á 3.hæð í vel stað-
settu húsnæði. 10 skrifst.herb, fundar-
herb. skjalageymsla, og eldhús. Parket á
gólfum. LAUST STRAX. 

Innkeyrslubil 115 m2. Um 115 fm inn-
keyrslubil með góðri aðkomu, malbikað
plan.Hentar vel sem lager húsnæði.
LAUST STRAX 

WWW.ATVINNUHUSNAEDI.IS  

• 100 - 200 m2 innkeyrslubil, lofthæð
yfir 3,0 m., Höfða-, Hálsa- og Smiðju-
vegshverfum.

• 600 - 800 m2 Iðnaðarhúsnæði á
Höfðanum eða nágrenni.

• 70-90 m2 við Laugaveg eða nærliggj-
andi götur, verslunarpláss.

• 90-150 m2 verslunarpláss við Lauga-
veg.

• 100-350 m2 iðnaðarhús fyrir fiskverk-
endur á Höfuðborgarsv., kaup/leiga.

• 200-300 m2 iðnaðarrými með inn-
keyrsluhurð á Höfðanum, Hálsum eða
Mos.

• 300-400 m2 verslunarhúsnæði mið-
svæðis í Reykjavík, kaup/leiga.

• 1300-2000 m2 húsnæði á Höfðanum,
Hálsum eða nágrenni, með góðri að-
komu.

HSB Turning Torso er mikið
mannvirki sem risið hefur við
ströndina í Malmö.

Í Malmö í  Svíþjóð hefur risið 190
metra hár skýjakljúfur sem heitir
HSB Turning Torso og á góðum
degi sést glitta í hann alla leiðina
frá Kaupmannahöfn. Skýjakljúfur-
inn samanstend-
ur af níu kassa-
laga einingum,
með fimm hæð-
um hver. Að við-
bættum grunn-
hæðunum er hús-
ið allt í allt 54
hæðir. Á hverri
hæð er um 400
fermetra rými,
og 147 íbúðir eru
í kassaeiningum
3 til 9. Það sem gerir þennan skýja-
kljúf einstakan er að hann snýst í
heilar 90 gráður frá fyrstu hæðinni
til þeirrar síðustu. Arkitektinn og
hugmyndasmiðurinn að mannvirk-
inu er skúlptúristinn, verkfræðing-

urinn og listamaðurinn Santiago
Calatrava. Hann sækir innblástur í
hreyfingar dýra og manna, en HSB
Turning Torso líkir eftir því hvern-
ig mannslíkaminn snýst. Meðal
þekktra verka eftir Santiago eru
brýr, lestarstöðvar, og samskipta-
turnar. 

Skýjakljúfurinn er á vestur-
höfninni í Malmö, í göngufæri frá

miðbænum og
R i b e r s b o r g -
ströndinni. Mikil
uppbygging á
sér stað í vestur-
höfninni og er
HSB Turning
Torso hluti af
henni.

Íbúðirnar í
skýjakljúfnum
eru leigðar út á
7 . 0 0 0 - 2 6 . 0 0 0

sænskar krónur á mánuði. Hverri
íbúð fylgir aðgangur að sameigin-
legri líkamsræktarstöð, eimbaði og
heitum potti. Í turninum er einnig
að finna fundarherbergi og skrif-
stofur.
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Snúinn mannslíkami 
í formi sk‡jakljúfs

Sérstakt tæki þarf til að þrífa gluggana á
skýjakljúfnum.HSB Turning Torso er hvorki meira né minna en 190 metrar á hæð.

Á kvöldin er byggingin upplýst með díóð-
um sem skipta litum.

Hér stendur byggingin böðuð í grænu
ljósi. Og líkist stóru grasstrái.

Skúlptúr að Turning Torso eftir Santiago
Calatrava.
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

IÐNBÚÐ - GARÐABÆ ATVH.SKÚTAHRAUN - HF.

Nýkomið gott ca 730 fm atvinnuhúsnæði (stálgrindarhús) á sérhæð (rúmgóð) 2500 fm
Húsnæðið skiptist í 3 bil (tvö útleigð), góð lofthæð og innkeyrsludyr. Góð aðkoma,
frábær staðsetning. Verð 65.000 pr. fm

BÆJARHRAUN - HF. TIL LEIGU 

Nýkomið sérlega gott ca 227 fm verslunar- og/eða skrifstofupláss. Laust strax.
MÓHELLA 4A - HF. BÍLSKÚRAR

Tilvalið geymslupláss fyrir tjaldvagna, fellihýsi o.fl. Bílskúrar eða geymslubil 26,3
fermetrar við Móhellu í Hafnarfirði. Bílskúrarnir eru byggðir að mestu úr einingum frá
Límtré og afhendast fullbúnir með frágenginni lóð þeir fyrstu í apríl 2005. Nánari
upplýsingar á Hraunhamar.is eða hjá sölumönnum. Verð 2,3 millj. 

DRANGAHRAUN - HF.

Nýkomið sérlega gott 320 fm atvinnuhúsnæði auk millilofts, innkeyrsludyr, góð
lofthæð og rúmgóð lóð. 

GRANDATRÖÐ 3

Nýkomið glæsilegt nýtt fullbúið 201,2 fm atvinnuhúsnæði auk 74 fm milliloft
(skrifstofa, kaffistofa o.fl.) 4,5 m innkeyrsludyr. Góð lofthæð, malbikuð rúmgóð lóð.
Verð 27 millj.

FLATAHRAUN - KIA HÚSIÐ - HF.

Nýkomið í sölu glæsilegt atvinnu-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði á besta stað í
Hafnarfirði. Eignin er samtals 877,9 fm og stendur á sérlóð. Húsið hýsir m.a. KIA
bifreiðaumboðið o.fl.

AUÐBREKKA - KÓP.

Gott 214 fm iðnaðar og/eða íbúðarhúsnæði í miðbæ Kópavogs á fyrstu hæð í góðu
húsi. Auðbrekka hefur verið samþykkt sem íbúð/léttiðnarðar svæði af Kópavogsbæ.
Eignin skiptist í sal með máluðu gólfi, tvö skrifstofuherbergi, eldhúskrók og stóra
snyrtingu með sturtu. Tvennar innkeyrsludyr, önnur ný með sjálfvirkum opnara. Í
sameign er einnig aðgangur í húsnæðið og auka snyrting. Þrigga fasa rafmagn er í
húsnæðinu og góðir gluggar. Þetta húsnæði er tilvalið fyrir t.d. íbúð og gallerí, íbúð
og saumastofu eða íbúð og vinnustofu listamanns. Húsnæðið er á pöllum, þ.e. tvö
herbergi eru á upphækkun sem gefur möguleika á skemmtilegri útfærslu við
innréttingu. Eldhúskrókur með öllum pípulögnum og öðru til að koma fyrir góðu
eldhúsi. Verð 22,5 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 skipulag, glugga og
hurðir. Gott útisvæði er allt í kringum húsið, það er 15m frá húsi að lóðarmörkum.
Eignin selst í stærri eða smærri einingum. Eignin er mjög vel staðsett rétt við
hafnarbakkann. Afhending nk. haust.

MIÐHRAUN GARÐABÆ
Glæsilegt nýlegt 140 fm atvinnuhúsnæði auk steyptsmillilofts ca 100 fm (skristofur og
fl.) innkeyrsludyr, góð lofthæð og staðsetning

HRINGHELLA - HF.
Nýkomið í einkasölu nýtt 170 fm atv.húsnæði m/möguleika á samþ. millilofti. Góð
lofthæð og innkeyrsludyr. Afhendist fljótlega fullbúið að utan, tilbúið undir tréverk að
innan. Lóð frágengin. Verð 18 millj.

HRINGHELLA - HF.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt 85 fm atvinnuhúsnæði m/möguleika á samþykktu ca 30
fm millilofti. Afhendist fullbúið að utan, tilbúið undir tréverk að innan, góð lofthæð og
innkeyrsludyr. Lóð frágengin. Verð 9,2 milllj.

SÍMI 520 7500

Hóll-M | Skúlagata 17 | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | s: 595 9050 
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270 Mosfellsbær: Raðhús með risi 
Víðiteigur: Sólstofa með kamínu og vegg úr náttúrugrjóti

Forstofa er flísalögð, gangur
með spónaparketti, út frá
honum eru svefnherbergi og
barnaherbergi með skápum
og spónaparketi á gólfum.
Baðherbergi með flísum á
gólfi og veggjum. Þvottahús
og geymsla. Eldhús með upp-
runalegri innréttingu og borð-
krók. Stofa og borðstofa. Sól-
skáli út frá stofunni með flís-
um á gólfi, kamínu og vegg úr
náttúrugrjóti. Þar eru rimla-
gardínur. Frá gangi er stigi upp
á loft undir súð með þak-
glugga. Þar er svefnherbergi
og geymslupláss. 

Annað: Timburverönd snýr í
suður svo og garður í góðri
rækt.

Fermetrar: 123 alls Verð: 26,9 milljónir Fasteignasala: Lyngvík

Netfang: fastmark@fastmark.is - http://www.fastmark.is

Glæsilegt 86 fm einbýlishús á
tveimur hæðum auk rislofts og
sérbílastæðis. Möguleiki er að
byggja heila hæð ofan á húsið.
Eignin skiptist m.a. í stóra bjarta
parketlagða stofu, parketlagða
borðstofu, rúmgott eldhús, flísa-
lagt baðherbergi og 2 parketlögð
svefnherbergi. Lítill fallegur
garður og verönd. Eignin er á
Grettisgötu, á frábærum stað í
101 Reykjavík. Verð 29,9 millj.

Nánari uppl. á skrifstofu eða www.fastmark.is

Glæsilegt hús í 101 Reykjavík
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SÉRBÝLI    

MIÐHÚS Glæsilegt 271fm einbýlishús
með tvöföldum bílskúr og auka íbúð með
sér inngangi. Húsið skiptist í 140,2 fm aðal-
hæð með 55,9 fm bílskúr og 75,2 fm 2ja
herbergja íbúð með sér inngangi.   4769

GARÐABÆR - ARATÚN Gott 134 fm
einbýli á einni hæð með innbyggðum bíl-
skúr. V. 36,9 m. 4680

GVENDARGEISLI Nýtt og fullbúið 206
fm einnar hæðar einbýlishús með innbyggð-
um bílskúr. V. 44,7 m. 4701

HAMRAVÍK - EINBÝLI - TVÍBÝLI
Nýtt 2ja íbúða einbýlishús á 2 hæðum.Góð
70 fm sér íbúð á jarðhæð. V. 65 m. 4671

KÓPAVOGUR- FOSSVOGUR Ein-
býli á 2 hæðum hæðum, austanvert í Foss-
vogsdal. Á jarðhæð eru tvær 2ja herbergja
50 fm aukaíbúðir í útleigu.  V. 48,5 m. 4143

ÁRBÆR/SELÁS - DÍSARÁS END-
ARAÐHÚS MEÐ TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR V.
42,9 m. 4754

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ,  F/OFAN BLÓMASTOFU  FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson 
sölumaður

Jóhannes Ásgeirsson
hdl., lögg. fasteignasali

Erlendur Tryggvason 
sölumaður

Kristján P. Arnarsson 
sölumaður

Kristbjörn Sigurðsson
sölumaður

www.lundur. is •  lundur@lundur.is

Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17, laugard. og sunnud. 12-14

MOSÓ-URÐARHOLT Nýstandsett
157 fm  íbúðar- og atvinnuhúsnæði á jarð-
hæð. V. 25,9 m. 4768

HÓLSVEGUR - LANG-
HOLSTSHVERFI Góð 4ra herbergja
íbúð með sér inngangi í  jarðhæð í góðu þrí-
býli á friðsælum stað. LAUS STRAX. V. 15,8
m. 4778

FÍFUSEL Falleg 98 fm 4ra herbergja end-
aíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. V.
19,9 m. 4736

FRÓÐENGI  Björt og falleg 112 fm íbúð
á efstu hæð ásamt stæði í bílgeymslu.  V.
22,9 m. 4737

GRETTISGATA - SÉRINNGANGUR
Falleg og rúmgóð 3ja-4ra herbergja 100 fm
neðsta hæð.Tvö sér bílastæði.  V. 21,9 m.
4493

HAFNARFJÖRÐUR - HVAMMA-
BRAUT Góð 139 fm 6 herb íbúð á 2 efstu
hæðum  á útsýnisstað. V. 24,9 m. 4690

EYJABAKKI. LAUS 1.10. Falleg 4ra
herbergja 104 fm endaíbúð á efstu hæð.  V.
17,9 m. 4646

HRAUNBÆR  Góð 5 herbergja íbúð á
1.hæð. V. 20,7 m. 4616

KRUMMAHÓLAR - M. BÍLSKÚR
Góð 92 fm endaíbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
ásamt 25 fm bílskúr. V. 18,9m. 4578

ENGJASEL Góð 4ra herbergja 100 fm
íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. V.
18,5 m. 4586

HÁALEITISBRAUT  Mjög góð 92 fm
4ra herbergja íbúð á 4. hæð í fjölbýli.  V.
17,9 m. 4514

3JA HERBERGJA 6

HRAUNBÆR  Góð 78 fm íbúð á 1. hæð
í góðu fjölbýli. V. 15,9 m. 4773

TUNGUSEL Góð 3ja herbergja 88 fm
íbúð á 3ju hæð.  Stór stofa, suður svalir.  V.
16,4 m. 4757

TORFUFELL Góð 3ja herbergja íbúð á
efstu hæð. V. 12,9 m. 4367

LAUFENGI Mjög björt 3 herbergja 79,5
fm íbúð á 3.hæð.  V. 16,9 m. 4402

TORFUFELL  -  Falleg 79 fm 3ja herb.
íbúð á 2.hæð. skipti á stærri eign möguleg.
4653

ÆGISSÍÐA - SÉR INNGANGUR 3ja
herb. 79 fm íbúð í kjallara. LAUS STRAX  V.
18,3 m. 4636

HRAUNBÆR + AUKAHERB. Góð
3ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt aukaher-
bergi í kjallara.  V. 17,8 m. 4643

HRÍSATEIGUR  Góð 3ja herbergja íbúð
á miðhæð í þríbýli. V. 14,9 m. 4567

SÚLUHÓLAR Góð 3ja herbergja íbúð á
3. (efstu) hæð í snyrtilegu fjölbýli - Mjög gott
útsýni. V. 14,9 m. 4518

SUÐURHÓLAR Rúmgóð 3ja herbergja
1. hæð með sér suðurgarði. Sérinngang-
ur.Afgirtur 50 fm SUÐURGARÐUR.Laus
strax. V. 18,2 m. 4500

GYÐUFELL - LAUS STRAX Góð
íbúð á 3. hæð með yfirbyggðum svölum.
100% LÁN V. 13,9 m. 4256

2JA HERBERGJA 7

NÆFURÁS Falleg 2-3ja herbergja 69 fm
íbúð á 1.hæð í 6 íbúða húsi.
Sér þvottahús er í íbúðinni. V. 14,9 m. 4758

BOÐAGRANDI-ÚTSÝNI - LAUS 53
fm íbúð á 9. hæð í lyftuhúsi. Húsvörður. V.
13,5 m. 4403

RÉTTARHOLTSVEGUR   Mikið end-
urnýjað 109,3 fm raðhús. m.a. nýlega við-
gert þak, gler og gluggar, endurnýjaðar
skolplagnir. V. 24,8 m. 4608

HÆÐIR    

ÁLAKVÍSL Efri sérhæð 106,5 fm auk
stæðis í bílgeymslu. V. 25,5 m. 4722

GAUTAVÍK - JARÐHÆÐ Nýleg 110
fm neðsta sérhæð í þríbýli.  2 sér bílastæði.
V. 24,8 m. 4709

NAUSTABRYGGJA-PENTHOUSE
STÓRGLÆSILEG 143 FM (PENTHOUSE)
ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM Í LYFTUBLOKK.
V. 32,9 m. 4687

ÆGISÍÐA  STÓR 3JA HERB MEÐ SÉR
INNGANGI. V. 20,5 2696

4RA - 6 HERBERGJA

HVASSALEITI 4ra herb. 120 fm íbúð
með bílskúr. Íbúðin er á 3.hæð í nýlega við-
gerðu og máluðu fjölbýli.  V. 21,4 m. 4771

Sumarhús á eignarlóðum í landi Heklubyggðar.Húsin eru 60 fm
með 30 fm svefnlofti. 2 góð svefnherbergi, eldhús og stór stofa.
Húsin eru fullbúin að utan en fokheld að innan. Lóðirnar eru R-6,
0,88ha  og H-27, 1,6ha. Lóðirnar eru í skipulagðri  frístunda-
byggð. Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum.Mjög góð staðsetn-
ing og glæsilegt útsýni.Verð kr. 10,9 millj. Hægt er að taka allt að
90% lán með 4,95% vöxtum til 25 ára. Seljandi lánar 10% til 2
ára. Nánari uppl. á www.heklubyggd.is Húsin eru á lóðum merkt-
um  R-6 og H-27  4784

Sumarhús með 100% lánum  
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MÁNAGATA - EFRI HÆÐ. Góð 43,2
fm íbúð á efri hæð í tvíbýli. Nýtt parket á
gólfum. Gler og gluggar nýlegir.  V. 12,9 m.
4712

HRAUNBÆR Ósamþykkt 21 fm studio-
íbúð á jarðhæð. V. 4,8 m. 4715

DÚFNAHÓLAR - FRÁBÆRT ÚT-
SÝNI Góð 60 fm íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi.
V. 13,2 m. 4700

GOÐABORGIR - LAUS Björt og rúm-
góð 68 fm íbúð með sér inngangi af svölum.
V. 14,9 m. 4685

HRAUNBÆR  Björt og rúmgóð 60 fm
íbúð á 3. hæð. V. 13,3 m. 4617

VALLARÁS - SÉR VERÖND Góð 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í góðri lyftublokk .
V. 13,2 m. 4633

JÖRFABAKKI - SKIPTI Á 3JA
HERB. Falleg 2ja herb. 52 fm ósamþykkt
íbúð í kjallara. Skipti möguleg á 3ja her-
bergja íbúð í Reykjavík. V. 8,5 m. 3947

ATVINNUHÚSNÆÐI 

SÍÐUMÚLI Gott 192,4 fm skrifstofuhús-
næði  á 3. hæð.  4655

LANDIÐ 9

MÁVABRAUT -KEFLAVÍK Raðhús á
2 hæðum, 132 fm ásamt 35 fm bílskúr.  V.
18,9 m. 4765

MEÐALFELLSVATN Góður 91 fm
sumarbústaður á steyptum sökkli á friðsæl-
um útsýnisstað.BÁTASKÝLI og  bátur. Til-
boð óskast.   4742

HVERAGERÐI - EINBÝLI. 162 fm
einnar hæðar einbýlishús með bílskúr. Fal-
leg lóð, heitur pottur. V. 26,9 m. 4652

ESKIFJÖRÐUR - ZEUTENSHÚS -
LAUST  Eitt af elstu og sögufrægustu
húsum á Eskifirði, byggt 1870. 
Eignin er talsvert endurnýjuð og laus nú
þegar V. 10,9 m. 4692

SUMARHÚS Í HEKLUBYGGÐ Á
EIGNARLÓÐUM Fjögur 87 fm heilsárs-
hús, tilbúin undir tréverk. V. 10,8 m. 4669

FLÚÐIR Sumarhúsalóðir í landi Reykja-
dals Hrunamannahreppi.   4593

WWW.HEKLUBYGGD.IS Fjölbreytt
úrval 1 - 2 ha lóða meðfram Rangá.  4483

BÓKHLÖÐUSTÍGUR -  STYKKIS-
HÓLMI Björt og rúmgóð 4ra herbergja
efri sérhæð í tvíbýlishúsi á útsýnisstað. V.
9,9 m. 3946

GRÍMSNES Nýtt 74 fermetra heilsárs-
hús í landi Brjánsstaða. Tæplega 5000 fer-
metra eignarlóð. V.11.8 446 16

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TI L  LEIGU
Nýuppgert skrifstofuhúsnæði er til leigu í Bankastræti 5, 101  Reykjavík. 

Um er að ræða tvær 250 m2 hæðir á annarri og þriðju hæð hússins 
með fullbúnum gagnalögnum, öryggiskerfi ásamt nýjum loft- og gólfefnum. Möguleiki er á

að leigja hæð í heilu, eða hálfu lagi. 

Á jarðhæð hússins starfa nú veitingastaðurinn b5 ásamt versluninni 66°N 
en á fjórðu hæð eru  ráðgjafafyrirtæki og lögmannsstofa.

Nánari upplýsingar veitir Signý Kjartansdóttir, Eignamið ehf.,  
sími 580 8600 eða signy@prospectus.is 

E i g n a m i ð   e h f    B a n k a s t r æ t i   5   s í m i   5 8 0  8 6 0 0
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RAÐ- OG PARHÚS

KRUMMAHÓLAR Gott 85 fm. endarað-
hús á einni hæð. Húsið skiptist í forstofu með
fataskáp, tvö svefnherb., þvottaherb. /
geymslu, eldhús með ágætri innréttingu og
tækjum, rúmgóða parketlagða stofu með út-
gang út í garð og baðherb. með baðkari. Yfir
húsinu er rúmgott geymsluloft. Hús málað að
utan fyrir tveimur árum. V. 23,9 m.

SÉRHÆÐIR

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 27,9 millj.

5 TIL 7 HERBERGJA

SKIPHOLT - BÍLSKÚR Góð 5 herb.
117,5 fm íbúð á 3.h. ásamt íbúðarherb. í kjall-
ara. Eignin skiptist þannig að gengið er inn á
gang með skápum 3 parketlögð svefnherb.,
flísalagt baðherb. með baðkari og tengingu
fyrir þvottavél, eldhús með snyrtilegri eldri
innréttingu og borðplássi, parketlagt hol sem
notað er sem borðstofa og tvær stofur en vel
má nýta aðra þeirra sem fjórða herbergið.
Leigja má út herb. í kjallara. Bílskúr er 22 fm.
Verið er að klára að gera við og mála hús að
utan. Þak hússins er nýtt. V. 20,9 m.

4RA HERBERGJA

ROÐASALIR - BÍLSKÚR Skemmtileg
ný 122 fm. neðri sérhæð í tvíbýli ásamt 27 fm.
bílskúr sem stendur í lokaðri götu gengt golf-
vellinum. Eignin skiptist í forstofu, rúmgóða
og bjarta stofu, eldhús með fallegri innrétt-
ingu og góðum tækjum, 3 svefnherb., fallegt
flísalagt baðherbergi og þvottaherb. Bílskúr
stendur við hlið íbúðar. Hiti í bílaplani framan
við hús. Mjög góð staðsetning. V. 30,9 m.

3JA HERBERGJA

ÁLFTAMÝRI Falleg og töluvert endurnýj-
uð 3ja herb. 74 fm. íbúð á 4.h. Það er nýtt
plast-parket (hlynur) á flestum gólfum íbúð-
arinnar sem skiptist annars í hol, tvö herbergi
með nýjum skápum, rúmgóða stofu með út-
gangi út á suður-svalir, baðherbergi með
baðkari og glugga og rúmgott eldhús með
eldri innréttingu og tækjum. Sérgeymsla og
sam. þvottaherbergi í kjallara. Áhv. 7,8 m. V.
15,4 m.

BLIKAHÓLAR Góð og vel meðfarin 94
fm. útsýnisíbúð á 6.h. við Blikahóla í Reykja-
vík. Íbúðin skiptist í flísalagt hol, eldhús með
snyrtilegri innréttingu og borðplássi, rúm-
góða teppalagða stofu með norð/vestur-
svölum út af og frábæru útsýni yfir Reykjavík,
Snæfellsnes og víðar, tvö svefnherbergi með
góðu skápaplássi í öðru þeirra og baðher-
bergi með baðkari og tengingu fyrir þvotta-
vél. Sérgeymsla í kjallara og hús í góðu við-
haldi að innan sem utan. V. 17,6 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-svöl-
um út af og nýlegt eldhús með flísum á gólfi,
fallegri innréttingu og borðplássi. Geymsla
og þvottaherb. í kjallara. V. 17,5 m.

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 innréttingu og nýjum tækj-
um. Sér geymsla í kjallara og sam. þvottaher-
bergi. Verið er að mála húsið að utan og
verður þeirri framkvæmt lokið í sumar á
kostnað seljanda. V. 19,7 m.

ÁLFABORGIR - SÉRINNGANGUR
3ja herb. 86 fm endaíbúð á 3. hæð á þessum
vinsæla stað í Borgarhverfi Grafarvogs. Íbúð-
in er með sérinngangi og skiptist m.a. í stofu
með útgangi út á suðursvalir, tvö svefnher-
berb., eldhús með hvítri innréttingu, flísalagt
baðherb. o fl. Þvottaaðstaða í íbúð. Gott út-
sýni. Stutt í alla þjónustu og örstutt í skóla.
Verð 18,5 millj.

2JA HERBERGJA

LEIRUBAKKI - AUKAHERBERGI
Falleg og mikið endurnýjuð 2ja. herb. 66

fm. íbúð á 1.h. ásamt aukaherb. og geym-

slu í kjallara. Íbúðin skiptist í flísalagt hol

með skápum, flísalagt baðherb. með

sturtuklefa og tengingu fyrir þvottavél, eld-

hús með nýlegri innréttingu og tækjum,

parketlagt svefnherb og flísalagða stofu

með suður-svölum út af. Herbergið í kjall-

ara er með dúk á gólfi, glugga og skápum

Áhv. 5,9 m. V. 11,9 m.

ORRAHÓLAR - ÚTSÝNI 2ja herb. 74

fm íbúð á 6 .hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er stofa

með mjög rúmgóðum suðursvölum út af,

svefnherb., eldhús og baðherb. Þvottaað-

staða í íbúð. Húsvörður. Verð 14,5 millj.

Íbúðin er laus.

STELKSHÓLAR 2ja herb. 58 fm íbúð á
3. hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin er m.a. stofa
með útgangi út á rúmgóðar suðursvalir,
svefnherb., eldhús, baðherb. o.fl. Stutt í
alla þjónustu. Verð 11,9 millj.

LANDSBYGGÐIN

ÖLDUBAKKI - HVOLSVELLI Til sölu
tvö ný parhús við Öldubakka á Hvolsvelli.
Hver íbúð er 4ra herb. 105 fm. með inn-
byggðum 28 fm. bílskúr. Húsin eru báru-
járnsklædd timburhús á einni hæð og skil-
ast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð
um næstu áramót. Húsin skilast fokheld að
innan eða lengra komin eftir nánara sam-
komulagi. V. 9,9 m. Teikningar og nánari
upplýsingar á skrifstofu.

BREKKUGATA - ÓLAFSFIRÐI
Rúmlega 90 fm. sérhæð ásamt tæplega 40
fm. rými í kjallara á besta stað í Ólafsfirði.
Útsýni yfir allan fjörðinn. V. 5.5 millj.

Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ  VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00

Brynjar Fransson
lögg. fasteignasali
samn./skjalagerð

sími 575 8503

Jón Ellert Lárusson
viðskiptafræðingur

sölumaður
lögg. fasteignasali

Örn Helgason
sölumaður

sími 696-7070

Þór Þorgeirsson
lögg. fasteignasali

sölumaður
sími 866 2020

Brynjar
Baldursson
sölumaður

sími 698 6919

Sverrir Kristjánsson
löggiltur

fasteignasali
sími 896 4489

Gunnar Borg,
sölumaður,

sími 897-0988

EINBÝLISHÚS
SÓLVALLAGATA – HEIL HÚSEIGN 

Á þessum eftirsótta stað í Borginni höf-
um við til sölumeðferðar 365,50 fm hús-
eign með aukaíbúð ásamt bílskúr og
geymsluskúr. Aðalíbúðin er m.a. þrjár
samliggjandi stofur, fimm svefnherb., eld-
hús, baðherb. snyrting o.fl. Í kjallara er 2ja
herb. íbúð. Húsið stendur á hornlóð. Hús-
ið er teiknað af Erlendi Einarssyni. Verð:
Tilboð.

EINBÝLISHÚS
GRANDAVEGUR

Mikið endurnýjað 3ja herb. einbýlishús á
þessum vinsæla stað í vesturborginni.
Íbúðin er m.a. stofa, sjónvarpsstofa, sól-
skáli, svefnherb., eldhús, baðherb.,
þvottaherb. o.fl. Húsið er mikið endurnýj-
að, innan sem utan. 

RAÐHÚS
STÓRT RAÐHÚS Í FOSSVOGI

Vorum að fá í sölu 223 fm. raðhús í Brúna-
landi ásamt 22 fm bílskúr. Íbúðin er á fjór-
um pöllum með góðu skipulagi. Vel um-
gengið hús með upprunalegum innrétting-
um. Góðar svalir og fallegur garður. V. 44.8
millj.

Mjög gott iðnaðarhúsnæði BG Bílakringlunnar ehf að Grófinni 7 í Keflavík er til sölu. Húsið er 827 m2 að
stærð að gólffleti og skiptist í vinnusali og skrifstofur, auk þess er um 120 m2 geymsluloft í húsinu. 

Húsnæðið er byggt á árunum 1968-1972 sem bílasprautunar og réttingarverkstæði og hefur verið slíkur
rekstur i húsnæðinu alla tíð. Húsið selst í einu lagi en gæti selst í fleiri hlutum, á því eru 9 innkeyrsluhurðir. 

Auk þess er til leigu húsnæði fyrirtækisins að Grófinni 8 þar sem rekin hefur verið varahluta-
verslun sl. 16 ár ásamt verkstæðiseiningu. 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Guðnason í síma 421-4242 og 897-5246.

Iðnaðarhúsnæði í Reykjanesbæ

Grófin 8 Grófin 7

Jónas Örn Jónasson löggildur fasteignasali
Mjódd

Ertu að hugsa um að selja 
á næstu mánuðum?

Stefán Páll Jónsson 
5209551/5209554
stefanp@remax.is

Hjá okkur færðu þá þjónustu sem þú átt skilið

• Við höldum opin hús þar sem við erum á staðn-
um og ræðum við tilvonandi kaupendur.

• Við gerum ítarlegar eignarmöppur fyrir hverja
eign.

• Við sýnum allar eignir sem eru á skrá hjá okkur.
• Við fylgjum eigninni þinni eftir frá upphafi til

enda.
• Eignin fær meiri athygli því hver sölufulltrúi

sinnir þeim eignum sem hann hefur umsjón
með.

• RE/MAX hefur á að skipa öflugum hóp sölufull-
trúa með samvirka söluskrá.

Skráðu þig á
kaupendalista
og fáðu fyrstu
fréttir af nýj-
um eignum 

Geri frítt verð-
mat fyrir
greiðslumat
vegna íbúðar-
kaupa.
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4ra herbergja

DRÁPUHLÍÐ Falleg 62,7 fm, 3-4ra
herb. risíbúð í Hlíðunum. ATH. íbúðin er mik-
ið undir súð þannig að gólfflötur er stærri en
gefið er upp. 3 svefnherb. með parket dúk.
Rúmgóð og björt stofa með fallegum boga
kvistum, nýju gleri og gluggapóstum. Nýjar
hellulagðar svalir í suður. Nýleg innrétting í
eldhúsi. Olíuborið Bruce parket í stofu og
eldhúsi. Raflagnir og rafmagnstafla í íbúð-
inni er u.þ.b.10 ára. V. 17,9 millj.

LAUFENGI Falleg 93,2 fm, 4ra herb.
íbúð á 2.hæð með sér inngang í litlu fjölbýli í
Grafarvoginum. Opið bílskýli fylgir. Hol,
stofa, 3 svefnherb. með skápum, eldhús og
baðherb.. Sér geymsla. Húsið var tekið í
gegn fyrir ári. TILBOÐ ÓSKAST.

ÞORLÁKSGEISLI Vel skipulögð
112,7 fm, 4ra herb. íbúð á 4. hæð með sér-
inngangi í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í lok-
aðri bílageymslu. Stofa með kamínu. Suð-
vestur svalir, fallegt úrsýni. Baðherb. flísa-
lagt og með baðkari og sturtuklefa. Sér
geymsla. Filtteppi og flísar á gólfum. Stutt í
fallegar gönguleiðir og á golfvöllinn. LAUS
TIL AFHENDINGAR V. 24,4 millj.

3ja herbergja

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

FLÉTTURIMI Falleg og rúmgóð 90,7
fm, 3ja herb. íbúð ásamt stæði í lokuðu bíl-
skýli. Flísar og parket á gólfum. 2 svefn-
herb.. Rúmgóð stofa. Flísalagðar svalir. Eld-
hús með borðkrók. Þvottaherb.. innan íbúð-
ar. Flísalagt baðherb.. Sér geymsla. ÁHV.
17,4 M. FRÁ KB BANKA. MÖGUL. AÐ YFIR-
TAKA. TILBOÐ ÓSKAST.

LAUFRIMI Falleg 87 fm. 3ja herb. íbúð
í Grafarvoginum. Flísalögð forstofa með
skáp. Baðherb. með sturtu og innréttingu.
Skápar í svefnherb. Stofan er rúmgóð og
björt, suður svalir. Eldhús með borðkrók.
Linoleumdúkur á gólfum. Sér geymsla er í
kjallara. Stutt í skóla og aðra þjónustu. TIL-
BOÐ ÓSKAST.

VESTURGATA Sérstök 108,8 fm, 3ja
- 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sér inn-
gangi. 2 svefnherb., vinnustofa, eldhús, borð-
stofa, stofa og baðherb.. Stafaparket á gólf-
um, nýlega pússað og olíuborið. Baðherb.
flísalagt og vinnustofa dúklögð. Búið að end-
urnýja vatns- og rafmagnslagnir. Gengið út í
garð úr borðstofu. Frábær eign sem býður
upp á marga möguleika. V. 22,9 millj.

2ja herbergja

NAUSTABRYGGJA Glæsileg 66,8
fm, 2ja herb. íbúð á 1. hæð í fallegu húsi við
smábátahöfnina í Bryggjuhverfinu. Rauðeik-
arparket og fallegar flísar á gólfum. Vandað-
ir skápar og innréttingar úr kirsuberjavið.
Suð-vestur svalir. V. 16,9 millj.

RÓSARIMI Falleg 2ja herb., 67,8 fm.
íbúð á jarðhæð með sér garði. Baðherb.
með sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél.
Svefnherb. með skápum. Rúmgóð og björt
stofa með útgengi á afgirta sér lóð. Eldhús-
ið er opið inn í stofu. Sér geymsla er í íbúð-
inni. Linoleum dúkur á gólfum. Sér merkt
bílastæði. V. 14,9 millj.

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

STYKKISHÓLMUR
NÝBYGGING Verið er að hefja bygg-
ingu á 7 raðhúsum á einni hæð. Stærð hús-
anna verður frá 73 fm. til 84 fm. Traustir
bygginga aðilar. Hentugt tækifæri fyrir ein-
staklinga, fjárfesta starfsmanna og stéttar-
félög. Húsin verða afhent fullbúin. Verð frá
11,2 millj. til 13,2 millj.

STYKKISHÓLMUR 
EINBÝLI Lítið snoturt 115,7 fm einbýl-
ishús 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, svefnherb.
og baðherb.. Neðri hæð: Svefnherb., þvotta-
herb. og geymsla. Fallegt hús á góðum stað.
Tilboð óskast.

STYKKISHÓLMUR-EINBÝLI
Til sölu fallegt og vel skipulagt 220,9 fm. ein-
býlishús á einni hæð með tvöföldum inn-
byggðum bílskúr við Tjarnarhólm. 4-5 svefn-
herbergi. Falleg staðsetning. Mikið útsýni til
fjalla. V. 26,8 millj.

SUMARBÚSTAÐUR - BJARKARBORGIR
Stórglæsilegt nýlegt sumarhús ásamt
gestahúsi á skipulögðu svæði úr jörðinni
Minni Borg í Grímsnesi. 5200 fm eignar-
lóð. Svefnrými fyrir allt að 16 manns. Ol-
íufylltir rafmagnsofnar eru í öllum her-
bergjum. 150 lítra hitakútur. Framhlið
húsanna snýr í hásuður og er verönd
umhverfis húsið stór og mikil. Hlið er inn
á svæðið og er það lokað yfir vetrarmán-
uði. V. 16,8 millj.

HÁVALLAGATA
Fallegt og mikið endurnýjað, 178,3 fm
einbýlishús ásamt 34,2 fm bílskúr. 5
svefnherb., 4 stofur og 3 baðherb... Suð-
ur-svalir með tröppum niður í garðinn.
Möguleiki á sér íbúð í kjallara. Bílskúr
með sjálfvirkum opnara. Skjólgóður
garður með garðhúsi og sólpalli. V. 49,9
millj.

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali 
Gsm 896 4489

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfaldur árangur -

www.hus.is 

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is

Arkitekt: Friðrik Friðriksson
SEGIR FRÁ VERKI SÍNU

Ævintýralegur blær
AÐ BREKKUÁS 11 Í GARÐABÆ ER VERIÐ AÐ BYGGJA FALLEGT OG
STÓRT EINBÝLISHÚS. HÚSIÐ HEFUR Á SÉR SÉRSTAKAN BLÆ OG
ER TEIKNAÐ AF FRIÐRIKI FRIÐRIKSSYNI ARKITEKT ÁSAMT HALLI
KRISTVINSSYNI INNANHÚSSARKITEKT.

„Við fengum nokkurn veginn lausan tauminn við þetta ákveðna
verkefni, sem er stærri gerðin af einbýlishúsi,“ segir Friðrik Friðriks-
son arktitekt sem teiknaði húsið að Brekkuás 11 í Garðabænum
sem nú er í smíðum, ásamt Halli Kristvinssyni innanhússarkitekt.
„Það náðist mjög skemmtilegt samstarf milli okkar og húsið hefur á
sér sérstakan blæ jafnt að utan sem innan,“ segir Friðrik. Að utan er
húsið kantað að framan með hallandi þaki. Húsið er á þremur pöllum,
víðáttan er mikil og hátt til lofts og vítt til veggja. Í miðju hússins er gjá
eða gjóta, þar sem stigi er á milli hæða og opið er út í sitthvorn endann
sem gefur húsinu ævintýralegan blæ. „Vissa skírskotun má finna í fúnkís-
stílinn, þar sem notaður verður hvítur litur og aðeins dekkri með til að
skilja að húshlutana, ásamt timbri,“ segir Friðrik. 
„Það er soldið skemmtilegt við þetta hús að við fáum að klára það, sem
er afar sérstakt. Bæði fáum við að teikna það skemmtilega að utan, og
hanna einnig innréttingar og sjá um efnisval. Hefur þetta verið okkur eins
og gæluverkefni sem við höfum haft mikla ánægju af,“ segir Friðrik. 

kristineva@frettabladid.is
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EINBÝLI

BURKNAVELLIR - FALLEGT EIN-
BÝLI Á EINNI HÆÐ 206 fm einbýlishús
á góðum stað á Völlunum við jaðar byggð-
ar.  Fjögur rúmgóð herbergi, fallegar inn-
réttingar og skápar úr eik.  Skemmtileg lóð
sem er að mestu afgirt, barnvænt um-
hverfi, sutt út í náttúruna.  Verð 44.9 millj.
3094

TJARNARBRAUT - FRÁBÆR
STAÐSETNING Virðulegt 203,9 fm EIN-
BÝLI á þremur hæðum á frábærum stað
við LÆKINN í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR.
Búið er að endurnýja eldhús og aðl bað-
herbergi. 4 svefnherbergi, möguleg fleiri.
Húsið býður upp á mikla möguleika, en
þarfnast aðhlynningar að hluta. Verð 34,0
millj  3665

FÁLKAHRAUN - FRÁBÆR STAÐ-
SETNING Í HRAUNINU „ LAUST
FLJÓTLEGA „ 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
svefnherbergi. Bílskúrinn er innréttaður
sem STUDÍÓ í dag en lítið mál er að
breyta í STÚDÍOÍBÚÐ eða BÍLSKÚR aftur.
Verð 37,9 millj.   1572

SELVOGSGATA  -  FALLEGT EIN-
BÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR Fallegt hús
í miðbæ Hafnarfjarðar, húsið er alls 158
fm, þar af er 25 fm bílskúr.  Laust við
kaupsamning.  Búið að klæða húsið að ut-
an því lítið viðhald að utan.  Gott hús sem
hægt er að mæla með.  Verð 28.5 millj.
3521

ÞÚFUBARÐ - GOTT EINBÝLISHÚS
Fallegt 191 fm einbýlishús á tveimur hæð-
um þar af er 25 fm bílskúr.   Húsið er góðu
ástandi bæði að utan og innan.  Sex her-
bergi.   Falleg stofa og eldhús.   Eign sem
hægt er að mæla með.  Tilboð óskast.
2878

VESTURVANGUR - LAUST FLJÓT-
LEGA „“ TVÆR ÍBÚÐIR „“ Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 241 fm EINBÝLI á tveimur
hæðum, með aukaíbúð á neðri hæð,
ásamt 49 fm BÍLSKÚR, samtals 290 fm  á
mjög góðum stað í HRAUNINU í NORÐ-
URBÆNUM. Húsið getur LOSNAÐ FLJÓT-
LEGA. Verð 49,5 millj.  3610

ÞRASTARHRAUN  -  TVEGGJA
ÍBÚÐAHÚS Fallegt og vel með farið 244
fm einbýlishús með bílskúr og aukaíbúð í
kjallara.  Aðalhæðin er 155 fm með  4 svefn-
herbergjum.  Aukaíbúðin er 63 fm með sér
inngangi, bílskúrinn 26,2 fm, samtals 244,4
fm  Stór verönd með heitum potti.  Falleg
eign, stór stofa.  Nýleg gólfefni.  Björt og fal-
leg eign sem vert er að skoða.  HÚSINU
FYLGIR SUMARHÚSALÓÐ Í GRENND VIÐ
LAUGARVATN. Verð 46,5 millj.    3607

RAÐ- OG PARHÚS

FLESJAKÓR 5 og 7  - KÓPAVOGUR
- NÝBYGGING - PARHÚS - KÓRA-
HVERFIÐ Flott parhús sem nýtist mjög
vel, fimm svefnherbergi, gott skipulag
eignar, flott staðsetning, afhent við kaup-
samning, fullbúið að utan en fokhelt að
innan, jeppabílskúr sem er 39 fm með 3.3
m lofthæð, vandaðir verktakar.   Uppl. hjá
ÁS fasteignasölu og sjá myndir á netinu.
4024

MIÐVANGUR - FALLLEGT END-
ARAÐHÚS Fallegt 200 fm ENDARAÐ-
HÚS , ásamt 25 fm bílskúr, samtals 225
fm  Húsið er tveim hæðum, sex herbergi,
tvö sjónvarpshol, góð verönd, rúmgott
eldhús, stór stofa, fín gólfefni.  Gott hús á
góðum og rólegum stað í hjarta norður-
bæjar 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 rúm-
góð íbúð, öll rými eru stór. Góð eign.  Verð
35,5 millj.   3699

HÆÐIR

KELDUHVAMMUR - SÉR HÆÐ -
ÖLL ENDURNÝJUÐ Frábær  119 fm sér
hæð með sér inngangi á annarri hæð
(efstu) í þríbýli.   Flott parket á gólfum,
HTH - innréttingar-fyrsta flokks, stáltæki í
eldhúsi, þrjú svefnherbergi, björt opin
stofa, gott útsýni.   LAUS VIÐ KAUPSAM-
ING.  VERÐ 25.8 millj.    4379

HVERFISGATA - SÉRHÆÐ M. BÍL-
SKÚR MJÖG GÓÐ OG MIKIÐ ENDUR-
NÝJUÐ 181 fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS Í
TVÍBÝLI, ÁSAMT 31 FM BÍLSKÚR, MIÐ-
SVÆÐIS Í HAFNARFIRÐI. HÚSIÐ ER
KLÆTT AÐ UTAN MEÐ STENÍ. 4 SVEFN-
HERBERGI. Verð 29,7 millj.  4553

SUÐURGATA - SÉRHÆÐ - m/bíl-
skúr FALLEG OG VÖNDUÐ 146 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ í góðu tvíbýlishúsi ásamt 26,2 fm
FULLBÚNUM BÍLSKÚR m/öllu, samtals
172,2 fm. 3 sv.herb. mögul. 4. Parket og
flísar. SÉRINNG. Flísal. suðursvalir. Góð
staðsetn. Verð 31,9 millj.   3110

FJARÐARGATA - STÓRGLÆSILEG
PENTHOUSE-ÍBÚÐ Vorum að fá í
einkasölu glæsilega 5 herb. 191 fm
„PENTHOUSE-ÍBÚÐ“ á efstu hæð í fallegu
nýlegu „LYFTUHÚSI“ Úr íbúðinni er FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI Í ALLAR ÁTTIR Þ.E. YFIR
HÖFNINA , FJÖRÐINN OG FJÖLLIN ALLT
UM KRING. Vandaðar innrét. og tæki.
Parket og flísar. 4 svefnherb. Stórar svalir.
FRÁBÆR EIGN. Verð 49,9 millj.   4309

ÁLFHOLT - SÉRHÆÐ - MÖGUL. 7
HERBERGI „LAUS STRAX“ Falleg og
rúmgóð 180 fm EFRI SÉRHÆÐ í góðu tví-
býli/keðjuhúsi á góðum útsýnisstað. (Mögu-
leg allt að 7 sv.herb.). SÉRINNG. Vandaðar
innrétt. Parket og flísar. Fallegt útsýni. LAUS
STRAX. Verð 32,5 millj.  3794

SUÐURGATA - FRÁBÆR HÆÐ Í
HJARTA HAFNARFJ. 94 fm falleg efri
hæð og ris í tvíb. á góðum stað. Fallegt úts.,
húsið ný tekið í gegn að utan.  Allt að 4 sv.-
herb., mögul. á 5. Falleg gólfe. og skemmtil.
skipul. eignar.  Verð 22,9 millj. 4652

4RA TIL 7 HERB.

HVAMMABRAUT - FALLEG OG VEL
SKIPUL. 4RA HERB. ÍBÚÐ 104 fm íbúð
á 2. hæð á góðum stað í Hafnarfirði. 3 rúm-
góð herb., fallegt baðherb., parket á gólfum,
stórar svalir í suðurátt, útsýni. Hús klædd að
utan að hluta. Verð 19,4 millj.     4588

BREIÐVANGUR M/BÍLSKÚR Falleg
4ra herb. íbúð ásamt 24,0 fm bílskúr í góðu
fjölbýli, eða samtals 132 fm  Stórt tvöfalt
eldhús. 3 sv.herb. Stórar v/svalir. 4580

HÁHOLT - RÚMGÓÐ MEÐ ÚTSÝNI
Falleg 127,5 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju
hæð í góðu fjölbýli á góðum útsýnisstað.
Þvottahús er innaf eldhúsi. Góðar suður-
svalir. Verð 21,5 millj.  2843

EYRARHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI
Falleg 96,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
í góðu fjölbýli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. 3
rúmgóð svefnherbergi. Tvennar svalir. Allt
nýtt á baði. Sér þvottahús í íbúð. Parket
og flísar. Verð 18,5 millj.  4554

HJALLABRAUT -  STÓR ÍBÚÐ -
FIMM SVEFNHERBERGI Falleg og vel
skipulögð 134 fm endaíbúð í nýlegu við-
gerðu fjölbýli að utan.  Fimm herbergi, öll
rými eru rúmgóð.   Verð 22.9 millj.    4392

NAUSTABRYGGJA - REYKJAVÍK -
EIN FLOTT Fyrsta flokks íbúð á fyrstu
hæð í þríbýli, íbúðin er 112,5 fm síðan er
sér stæði í bílgeymslu.  Flott gólfefni og
innréttingar.  Sjón er sögu ríkari, þrjú
svefnherbergi.  Verð 25,7 millj.    4432

MÓABARÐ - FIMM HERBERGJA -
TVENNAR SVALIR Falleg og kósý 112
fm fimm herb. íbúð í litlu góðu fjölbýli.
Íbúðin er á þriðju hæð með fallegt útsýni.
TVENNAR SVALIR - STUTT Í SKÓLA.
Snyrtileg og góð eign.  Verð 18,9 millj.
4263

EYRARHOLT - LAUS STRAX Falleg
92,8 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð ofan
kjallara í góðu fjölbýli á góðum ÚTSÝNIS-
STAÐ. Verönd í suður og svalir í norður.
Falleg og björt eign. LAUS VIÐ SAMNING.
Verð 17,9 millj.  3663

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI Falleg 107,1
fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Parket og
flísar. Suðursvalir. Verð 18,9 millj.  3720

RJÚPUFELL - REYKJAVÍK - TALS-
VERT ENDURNÝJUÐ Rúmgóð 109 fm
4ra herb. íbúð á fjórðu hæð og að auki 12
fm yfirbyggðar svalir, samtals 121 fm
Hús klædd að utan því lítið viðhald, falleg
sameign, íbúðin almennt í góðu ástandi.
Verð 17.9 millj.   4011

HJALLABRAUT - HAFNARFJ. - 5
HERB. 128 fm íbúð á 3. 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

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

3JA HERB.

HVAMMABRAUT -  FALLEGT ÚT-
SÝNI Falleg og vel skipulögð 89 fm 3ja
herb. íbúð á 2. hæð fallegu húsi. Það er ver-
ið að taka húsið í gegn að utan því verður lít-
ið viðhald að utan.  Rúmgóð herb., parket á
gólfum.  Verð 16,5 millj.    4606

BREKKUGATA -  3ja til 4ra HERB.
ÍBÚÐ Falleg og vel með farin íbúð á fyrstu
hæð (gengið innaf götu) í þríbýli.   Íbúðin
er almennt í mjög góðu ástandi og er 85
fm   Falleg gólfefni, parket og flísar á gólfi.
Gott útsýni yfir höfnina og víðar.   LAUS
VIÐ KAUPSAMING,  LYKLAR Á SKRIF-
STOFU. Verð 19.0 millj.   4547

HELLISGATA - 3ja MEÐ SÉR INN-
GANGI Lítil og kósý 3ja herb. íbúð á
fyrstu hæð í litlu fjölbýli.  Sér inngangur og
íbúðin er 66 fm,  verð 12.9 millj.   4611

LAUFVANGUR - FALLEG Falleg 82,6
fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð  í góðu fjöl-
býli á góðum og rólegum stað innst í botn-
langa. Parket og flísar. Stórar suðursvalir.
Leiktæki á lóð. Falleg eign. Verð 16,7 millj.
4609

FLATAHRAUN - FALLEG Falleg og
velviðhaldin 92,9 fm  3ja herbergja íbúð á
3. hæð í góðu fjölbýli sem búið er að
klæða á þrjár hliðar. Flísar og parket. Fal-
legt útsýni. Verð 17,0 millj.  4579

BREIÐVANGUR - FALLEG OG
TÖLUVERÐ ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ 87
fm 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð í góðu fjöl-
býli.  Nýleg innréttingar í eldhúsi og á bað-
herbergi.  Parket og flísar á gólfum.
Snyrtileg íbúð.  Verð 17.3 millj.    4555
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ELDRI BORGARAR

HJALLABRAUT  33 - LYFTUHÚS FYRIR ELDRI BORGARA - FRÁBÆRT
ÚTSÝNI Vorum að fá í sölu SÉRLEGA FALLEGA 106 fm 3ja herbergja ENDAÍBÚÐ á
3ju og efstu hæð í góðu LYFTUHÚSI fyrir ALDRAÐA á sérlega góðum stað í
HRAUNINU.  FALLEG OG BJÖRT EIGN MEÐ MEIRIHÁTTAR ÚTSÝNI.   4591

– Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala – skoðum og verðmetum samdægurs!

Fr
um



47MÁNUDAGUR 12. september 2005

LYNGMÓAR - GARÐABÆR -  MEÐ
BÍLSKÚR Góð og vel skipulögð 96 fm
3ja herb. íbúð á annarri hæð í litlu og góðu
fjölbýli sem hefur verið klædd að utan og
er því lítið viðhald að utan.  Bílskúrinn er
16 fm er því heildarstærð 112 fm   Góð og
vel með farin eign sem er með yfirbyggðar
svalir/sólstofa.   Verð 21.9 millj.    4540

HRINGBRAUT - TÖLUVERÐ END-
URNÝJUÐ Falleg og góð 74 fm í búð á
fyrstu hæð í tvíbýli.  Sér inngangur, góð
gólfefni og innréttingar.  Margt endurnýjað,
sjá á netinu.  Verð 14.9 millj.   4429

LAUGARNESVEGUR - MIKIÐ END-
URNÝJUÐ - LAUS STRAX Góð 3ja
herb. 60,8 fm MIÐHÆÐ 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 her-
bergi.   Parket og náttúrusteinn á gólfi.
Frábært útsýni.  Kósý íbúð.  Verð 17.5
millj.    4380

ÁLFHOLT - M. AUKAHERBERGI TIL
ÚTLEIGU Falleg og björt 123 fm 3ja - 4ra
herbergja ENDAÍBÚÐ, með aukaherbergi á
jarðhæð, sameiginl. snyrting. Tilvalið til út-
leigu. Skáli. Yfir íbúð er óinnréttað ris sem
býður upp á mikla möguleika.   Verð 22,0
millj.  4367

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 kaupsamning.  Verð 18,3
millj.    3759

KRÍUÁS - SÉRINNGANGUR - BÍL-
SKÚR Nýleg og falleg 89,5 fm 3ja herb.
íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli ásamt
37,3 fm bílskúr, samtals 126,8 fm  SÉR-
INNGANGUR.  Vandaðar innréttingar.
FRÁBÆRT ÚTSÝNI.  Verð 23,0 millj.
2017

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ
SÉR INNGANGI AF SVÖLUM 88 fm
3ja herb. íbúð á annari hæð góðu fjölbýli.
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

SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍ-
BÝLI/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.

ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEG NÝLEG
OG GLÆSILEG 74 fm 2ja herbergja íbúð á
1. hæð í nýlegu fjölbýli með LYFTU á góð-
um útsýnisstað í ÁSLANDI í Hafnarfirði.
SÉRINNGANGUR. Fallegar innréttingar.
Verð 17,5 millj.  4561

MÓABARÐ - LAUS VIÐ KAUPSAM-
ING 82 fm íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli.
Falleg og rúmgóð íbúð.  Útsýni,  laus við
kaupsamning.  Verð 15.9 millj.   4386

STEKKJARHVAMMUR - SÉRINN-
GANGUR Falleg og björt 71,5 fm 2ja her-
bergja NEÐRI SÉRHÆÐ á góðum og ró-
legum stað í Hvömmum. SÉRINNGANG-
UR.  Allt nýtt á baði. Parket og flísar.
Timburverönd. Verð 15,9 millj.  2572

LÆKJARGATA - M. STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU TALSVERT ENDURNÝJUÐ
81 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. Nýlegar innrétt-
ingar og tæki. Falleg og björt eign. Verð
17,2 millj.  4020

LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ 64.1
fm 2ja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli á
frábærum stað í Hafnarfirði, rólegt hverfi,
stutt í miðbæinn og sundlaugina.  Sér inn-
gangur. Verð 13,5 millj.   LAUS VIÐ KAUP-
SAMING.     1783

EFSTAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR NÝ-
LEG OG FALLEG 78,9 fm 2ja herbergja
NEÐRI SÉRHÆÐ í nýlegu fallegu tvíbýli á
frábærum stað innst í botnlanga.  FAL-
LEGT ÚTSÝNI. Verð 17,5 millj.   3399

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ Nýk. fal-
leg og vel skipul. 2ja herb. 67 fm ibúð á 4.
hæð. Fall. úts. og vel með farin íbúð, björt
og skemmtileg.  Verð 12 millj. 3644

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG
75 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í nýl. LYFTU-
HÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á
góðum stað í ÁSLANDINU í Hf. Fall. innrétt-
ingar. Parket og flísar. Verð 16,9 millj.   3615

ATVINNUHÚSNÆÐI

DRANGAHRAUN - GOTT ENDABIL
Gott 120,5 fm húsnæði á jarðhæð, salur
m/snyrtingu og skrifstofu. Milliloft ca 10-
15 fm Innkeyrsludyr 3,20 x 4. ENDABIL.
Gott útipláss á lóð. Verð 12,9 millj.  4592

MÓHELLA 4 - FULLBÚNIR BÍL-
SKÚRAR Vorum að fá í sölu 26 fm bíl-
skúra /atvinnu-/geymsluhúsn., sem skilast
fullbúnir að utan sem innan með hita 3ja
fasa rafmagn, rafmagni, heitu og köldu
vatni. Bílskúrshurð er 240x259. Gólf vél-
slípuð. Verð 2,350 þús.  4377

TRÖNUHRAUN - GOTT BIL Gott 69,6
fm atvinnuhúsnæði og að auki ca 20 fm
milliloft.  Snyrting og kaffiaðstaða,  inn-
keyrsluhurð ca 3x3.  Ekkert áhvílandi. Verð
7,0 millj.   3734

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 - VATNSLEYS-
USTRÖND Gott fiskverkunarhús í Vogum í
Vatnsleysu. 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 innkh. Húsið er allt
einangrað, snyrtilegt og lítur vel út bæði að
innan og utan. Verð 30,0 millj.   3460

SUMARHÚS

BORGARLEYNIR - VIÐ KERIÐ
GRÍMSNESI Sumarhús í landi Miðengis.
Við Kerið í Grímsnesi. Húsið er 83,7 fm
Húsið er mjög skemmtilega teiknað, an-
dyri, 3 svefnherbergi, og svefnloft, stofa
og eldhús og snyrting. Húsið afhendist
fullbúið að utan og fokhelt að innan,
grunnurinn er steyptur. Gróið land, þe.
trjágróður og fl. 0,96 hektarar. Fallegt út-
sýni. Verð 12,8 millj.   4537

BORGARLEYNIR - VIÐ KERIÐ
GRÍMSNESI Sumarhús í landi Miðengis.
Við Kerið í Grímsnesi. Húsið er 75,5 fm,
anddyri, 3 svefnherbergi, stofa, eldhús og
snyrting.  Húsið afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan, með 100 fm verönd,
og grunnurinn er steyptur. Gróið land, þe.
trjágróður og fl. 0,55 hektarar. Fallegt út-
sýni. Verð 10,8 millj.   4536

SUMARHÚS - NÝSMÍÐI Sumarhús í
smíðum erum með yfir 30 teikningar af bú-
stöðum fm eru frá 33 fm til 95 fm með eða
án svmlofts. Getum smíðað á landi kaup.,
gerum undirstöður.  Selj. getur útvegað lóð-
ir. Verðin eru frá kr. 3.450.000 fokh. til
10.950.000 millj. fullb. án innréttinga.   3401

SUMAR-/SKRIFSTOFUHÚS TIL
SÖLU TIL FLUTNINGS. Gott 85,1 fm sum-
ar/skrifstofuhús. Fullbúið að utan með
klæðningu. Í dag er húsið notað sem skrif-
stofuhúsnæði. TILBOÐ ÓSKAST.  4283

SVÍNAVATN - GRÍMSNESI Um er að
ræða 7.582 fm eignarlóð, ásamt 100 fm
undirstöðum undir sumarhús og 20 fm ný-
legu hjólhýsi sem er á staðnum með nýju
20 fm fortjaldi. Kalt vatn og rafmagn er
komið að lóðarmörkum. Góður útsýnis-
staður. Verð 3,5 millj.   3106

LANDIÐ
LANDIÐ

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK Fallegt
105,8 fm PARHÚS á einni hæð, ásamt 18,3
fm skála á lóð og bílskúr 63,6 fm svo og
30,8 fm geymslu undir bílsk., samtals 218,5
fm miklir möguleikar. Verð 18,9 millj.  4612

HOFGERÐI - GOTT EINBÝLI - VOG-
AR Í VATNSLEYSUSTRÖND Nýkomið
fallegt og skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð á góðum stað í Vogunum.   Eignin er
188 fm með góðri sólstofu og stórri ver-
önd með skjólveggjum.  Húsið er allt í
góðu ástandi og er töluvert endurnýjað,
möguleiki allt að fimm svefnherbergjum.
Gott hús.  Verð 29.5 millj.    4650

HEIÐARGERÐI   3 - og 5 - LÍTIL
FJÖLBÝLI - VOGUM VATNSLEYS-
USTRÖND Nýkomnar á sölu glæsil. og vel
hannaðar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Í
húsunum er 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.
Ath!  AÐEINS EIN 4RA HERB. ÍBÚÐ EFTIR Í
HÚSI NR. 3  - SÉRINNGANGUR er í allar
íbúðir. Íbúðirnar afh. fullbúnar að innan án
gólfefna nema baðherbergi, þvottahús og
anddyri verða flísalögð. Vandaðar og góðar
innréttingar. Húsið skilast fullbúið að utan,
einangrað og álklætt með báruáli. Lóð frá-
gengin. HAGSTÆÐ VERÐ. Afhending er frá
ágúst 2005 - mars/apríl 2006. Allar nánari
uppl. eru veittar á Ás fasteignasölu.   4420

NÝBYGGINGAR - VOGUM VATNS-
LEYSUSTRÖND SKEMMTILEGA HÖNN-
UÐ RAÐHÚS M/INNB. BÍLSKÚR Í NÝJU
HVERFI Í VOGUNUM. Húsin skilast fullbúin
að utan og fokheld að innan eða lengra
komin. VERÐDÆMI: fokheld frá 15,5 millj.
tilbúin undir tréverk frá 19,7 millj.  eða full-
búin án gólfefna frá 22,7 millj.  4452

VÍKURBRAUT - MIKIÐ ENDURNÝJ-
UÐ EFRI SÉRHÆÐ - GRINDAVÍK
EFRI SÉRHÆÐ, 102 fm ásamt ca: 53 fm
óinnréttuðu risi sem búið er að opna upp í
og gefur mikla möguleika. SÉRINNGANG-
UR. Íbúðin er öll endurnýjuð, þ.e. gólfefni,
innréttingar og tæki, skápar, lagnir fyrir
heitt og kalt vatn, rafmagn og rafmagns-
tafla, innihurðar, loft með halogenlýsingu.
Verð 18,0 millj.   4027

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Fallegt
EINBÝLI á einni hæð, ásamt 28 fm BÍL-
SKÚR, samtals 149,0 fm Þrjú svefnher-
bergi. Húsið er hjólastóla vænt að innan
þ.e. hurðar og fl. Nýlegt þak, hús nýlega
viðgert og málað að utan. Góð staðsetn-
ing miðsvæðis gagnvart skóla og íþrótta-
aðstöðu. Verð    millj.   2998

ARNARHRAUN - TALSVERT END-
URNÝJAÐ - GRINDAVÍK Gott TALS-
VERT ENDURNÝJAÐ 138 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum og hluta í kjallara. Þrjú
svefnh. Þak er nýlegt að mestu, rafmagn
yfirfarið og kaldavatnslagnir eru nýlegar.
Verð 13,9  millj.   4437

STAÐARVÖR - EINBÝLI/PARHÚS -
GRINDAVÍK Fallegt TALSVERT ENDUR-
NÝJAÐ 149 fm EINBÝLI/PARH. á EINNI
HÆÐ, ásamt stórum SÓLSKÁLA og 30 fm
BÍLSK., samt. 179 fm á GÓÐUM STAÐ í
jaðri byggðar. Verð 21,9 millj.   2436

ARNARHRAUN - GRINDAVÍK Falleg
talsvert endurnýjuð 62,8 fm 3ja herbergja
RISÍBÚÐ í góðu tvíbýli miðsvæðis í bæn-
um. Laus fljótlega. Verð 7,9 millj.  4569

SKIPASTÍGUR  - GRINDAVÍK Fallegt
nýlegt 114,7 fm EINBÝLI á einni hæð,
ásamt 27,8 fn BÍLSKÚR, samtals 142,5 fm
á frábærum stað í jaðri byggðar. Fallegar
innréttingar. NÝ OG FALLEG EIGN. Verð
23,0 millj.  3516

HÁHOLT - LAUGARVATN - ENDA-
HÚS OG MIÐJUHÚS FALLEG 126,7 fm
RAÐHÚS á tveimur hæðum ásamt 25,8 fm
BÍLSKÚR, samtals 152,5 fm og að auki ca
15 fm undir súð.     Húsin verða afhent full-
búin að utan. Miðjuhúsið afhendist fullbúið
að innan í sept. 2005. VERÐ 21,1 millj.
Lóð verður frágengin.  Endahúsið afhend-
ist fokhelt, VERÐ 12,1 millj.   2355

VOGAGERÐI -  EFRI HÆÐ Í TVÍ-
BÝLI Góð 4ra herb. íbúð í tvíbýli.  Eignin
er 94 fm og er vel skipulögð.   Hús klædd
að utan.  Verð 12.5 millj.     4428

FAXABRAUT - REYKJANESBÆR
SÉRLEGA FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fer-
metra 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í eldra
steinhúsi. SÉRINNGANGUR. Húsið var
tekið í gengn að innan og utan, vorið
2004. Eignin er því hin snyrtilegasta, jafnt
að innan sem utan. Verð 8,4 millj.  4069

TÚNGATA - GRINDAVÍK Gott talsvert
endurnýjað114 fm EINBÝLI á einni hæð,
ásamt 63 fm BÍLSKÚR, samtals 177,0 fm
Nýl. þak, lagnir heitt/kalt vatn, skolp og fl.
Ca: 100 fm timburverönd með stórum
heitum potti og skjólveggjum. Verð 18,8
millj.   3789

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

VOGAGERÐI - VOGAR Falleg og mjög
vönduð 148 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
góðu nýlega endurgerðu fimmbýli, ásamt
28 og 27 fm BÍLSKÚRUM eða samtals
203 fm SÉRINNGANGUR. Allt nýlegt og
vandað.  Sameiginlegur HEITUR POTTUR
á lóð.  Verð 25,9 millj.  2555

GRUNDARGATA - GÓÐ MIÐHÆÐ -
GRUNDARFIRÐI Góð 4ra herb. miðhæð
í þríbýli, í kjallara er geymsla/herbergi,
samtals fm112,6. Eldhús með nýlegri inn-
réttingu. Sér geymsla og sér þvottahús í
kjallara. Húsið er nýlega klætt að utan með
Steni. Innangengt er í kjallarann.  Verð 7,7
millj.  4604

FORNAVÖR - GRINDAVÍK GLÆSI-
LEGT 149 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
ásamt 54 fm innbyggðum BÍLSKÚR, sam-
tals 203 fm  Húsið skilast fullbúið að utan,
steinað og fokhelt eða lengra komið að
innan.  Verð 17,0 millj.  3166

Selt

Selt

Selt
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ESKIVELLIR 7 - GLÆSILEGT LYFTUHÚS

HÁHOLT - LAUGARVATN DREKAVELLIR 14 - FJÓRBÝLI - NÝTT - NÝTT

DREKAVELLIR 26 HEIÐARGERÐI 3 OG 5

ESKIVELLIR 9A & B FLESJAKÓR 5 OG 7 - KÓPAVOGUR

Hafnarfirði – Fjarðargata 17
Sími 520 2600 – Fax 520 2601
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is
Opið virka daga kl. 9–18

GLÆSILEGT 5 HÆÐA
LYFTUHÚS
Nýkomnar á sölu 2ja til 3ja,
3ja til 4ra, 4ra og 5 herbergja
íbúðir í glæsilegu 5 hæða
lyftuhúsi á góðum stað á
völlunum. Alls eru í húsinu
37 íbúðir. Lyfta er í húsinu.
Bílakjallari með 26 stæðum.
Áhersla var lögð á að allar
íbúðirnar njóti útsýnis og sólar. Öllum íbúðunum fylgja góðar svalir eða verandir. 

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Sérlega vandaðar
MODULA innréttingar frá BYKO. Hús að utan afhendist fullfrágengið, steinað með ljósum marmarasalla,
þannig að húsið veður viðhaldslítið í framtíðinni. Lóð og sameign fullfrágengin. Frábært útivistarsvæði er í
grennd við húsið þar sem margar góðar gönguleiðir eru. Stutt verður í alla þjónustu. AFHENDING er í Júní
2006. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu.  4467

FALLEGT 126,7 FM MIÐJU-RAÐHÚS 
á tveimur hæðum ásamt 25,8 fm BÍLSKÚR, samtals 152,5 fm og að auki
ca 15 fm undir súð. Húsið verður afhent fullbúið að utan og innan, mán.
mótin ág./sept. nk. Lóð verður frágengin. Verð 21,1 millj. Einnig er
endahúsið til sölu en það afhendist fokhelt, verð 12,1 millj.  2354

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

LÍTIL FJÖLBÝLI - VOGUM
VATNSLEYSUSTRÖND
Nýkomnar á sölu glæsilegar og
vel hannaðar íbúðir í nýjum fjöl-
býlishúsum. Í húsunum er 2ja,
3ja og 4ra herb. íbúðir. Ath! AÐ-
EINS EIN 4RA HERB. ÍBÚÐ
EFTIR Í HÚSI NR. 3 - SÉRINN-
GANGUR er í allar íbúðir. Íbúð-
irnar afhendast fullbúnar að
innan án gólfefna nema bað-
herbergi, þvottahús og andyri
verða flísalögð. Vandaðar og
góðar innréttingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og
álklætt með báruáli. Lóð frágengin. HAGSTÆÐ VERÐ. Afhend-
ing er frá ágúst 2005 - mars/apríl 2006. Allar nánari uppl. eru
veittar á Ás fasteignasölu. Verð frá 11,2 til 16,4 m. 4251

”TIL AFHENDINGAR STRAX” Vorum að fá flott 154 fm PARHÚS, ásamt 38 fm BÍLSKÚR, samtals 192 fm á
frábærum stað í KÓRAHVERFINU í KÓPAVOGI. Húsin skilast fullbúin að utan og fokheld að innan. Lóð gró-
fjöfnuð. Sérlega vel skipulagðar eignir með 5 svefnherbergergjum. Jeppabílskúr sem er 39 fm með 3.3 m
lofthæð. Vandaðir verktakar. Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á netinu. Verð 32,6 millj  4024

NÝBYGGING – PARHÚS 
– KÓRAHVERFIÐ

GLÆSILEGT SEX HÆÐA LYFTUHÚS
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 fylgir sér geymsla hverju bíla-
stæði. 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 íbúðanna. Íbúðirnar af-
hendast fullbúnar að innan án gólfefna
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, ein-
angrað og klætt með báruformaðri álklæðningu og verður því
nánast viðhaldsfrítt. Lóð og sameign fullfrágengin. 4071

ESKIVELLIR 3 – HAFNARFIRÐI

FALLEGAR OG VANDAÐAR 2JA, 3JA,
4RA OG 5 HERB. ÍBÚÐIR Í GLÆSILEGU
NÝJU LYFTUHÚSI MEÐ BÍLAGEYMSLU
Vandaðar innréttingar. Kaupendur hafa val
um nokkrar útlitstegundirá innréttingum
án aukakostnaðar. Vönduð tæki í eldhúsi.
Upphengt salerni með innbyggðum
vatnskassa. 

Svalir lokaðar með frádraganlegu
gleri til að auka notagildi. Halogen-
lýsing. Steinteppi á sameign.
Fullfrágengin lóð með leiktækjum

Afhending í apríl 2006

Verð frá 14,9 – 28,8 millj.

NÝBYGGINGAR – VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND – ,,FRÁBÆR KAUP’’

Í ágúst komu 22 eignir einbýli - parhús og raðhús í nýju hverfi í Vogum
á Vatnsleysuströnd. Nú eru einungis 7 raðhús eftir - og hver að verða
síðastur að kaupa þessu fallegu hús á góðu og sangjörnu verði.

SKEMMTILEGA HÖNNUÐ RAÐHÚS M/INNBYGGÐUM BÍLSKÚR Í
NÝJU HVERFI Í VOGUNUM. 
Húsin skilast fullbúin að utan og fokheld að innan eða lengra komin. 

VERÐDÆMI: fokheld frá 15,5 millj.  tilbúin undir tréverk frá 19,7 millj.
eða fullbúin án gólfefna frá 22,7 millj.

TRAUSTUR BYGGINGARAÐILI - Trésmiðja Snorra Hjaltasonar ehf.

GLÆSILEGT 9 HÆÐA LYFTUHÚS MEÐ BÍLAKJALLARA
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 her-
bergja, ÁSAMT 57 FM SVÖLUM. Tvær lyftur eru í húsinu.
Bílakjallari með 29 stæðum. Við hönnun hússins er lögð
áhersla á að allar íbúðirnar njóti útsýnis og sólar. Öllum íbúð-
unum 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. Sjónvarps-
dyrasími. Hús að utan afhendist fullfrá-
gengið, klætt báruformaðri klæðningu.
Lóð og sameign fullfrágengin. Frábært úti-
vistarsvæði er í grennd við húsið.  4310

GRUNNMYND NEÐRI HÆÐAR:

GRUNNM
YND NEÐRI HÆ

ÐAR:
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Nissan Sunny SLX, skrd.04/1994 e.
140.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 290.000 kr Tilboð 199.000 kr
100% lán mögulegt S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd.09/1997,
e:126.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 680.000 kr Tilboð 490.000
kr 100% lán mögulegt S:515-7000

Lexus LS-430, skrd.08/2003, e:19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr Tilboð 5.390.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000

Renault Laguna, skrd. 04/2001,
e:80.000 km. 1600cc, beinskiptur, Ásett
verð 1.090.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo V70 XC, skrd. 11/2003, e:36.000
km. 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.050.000 kr Tilboð 3.690.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000

Ford Mondeo Ghia, skrd.09/2004,
e:36.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000,- kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Renault Megane Scenic, skrd.02/1997,
e:121.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 580.000,- kr. Tilboð
390.000,- kr.100% lán mögulegt S:515-
7000. SH-261

Opel Astra, skrd. 12/2002, e:59.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.320.000 kr Tilboð 890.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Mercedes Benz ML-350, skrd.03/2003,
e: 28.000 km, 3724cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.890.000 kr Tilboð 4.590.000 kr.
S:515-7000

Volvo V40 SE, skrd. 01/2004, e:29.000
km. 2000cc, sjálfskiptur, Ásett verð
2.550.000,- kr Tilboð 2.290.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000.

Daihatsu Applause, skrd.11/1998,
e:114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 540.000 kr Tilboð 399.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Nissan Pathfinder, skrd.02/1996,
e:135.000 km, 3000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 740.000 kr Tilboð 620.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Focus H/S station, skrd.03/2001,
e:85.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.080.000 kr Tilboð 980.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

MMC Pajero GLS, skrd. 06/2003,
e:44.000 km. 3500cc, sjálfskiptur, Ásett
verð 4.200.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford F-350 Lariat DRW, skrd. 06/2004
e:21.000 km. 6000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.850.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Opel Astra, skrd.03/1999, e:135.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
650.000 kr. Tilboð 399.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Ford Focus Trend station, skrd.
10/2002, e:50.000 km. 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.340.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

Citroen C2 VTR, skrd. 06/2004,
e:13.000 km, 1600 cc, sjálf-/beinskipt-
ur. Ásett verð 1.420.000 kr. 100 % lán
mögulegt Kr. S:515-7000

VW Golf, skrd.07/1997 e:150.000 km,
1400 cc, beinskiptur. Ásett verð
390.000 kr Tilboð 290.000 kr S:515-
7000

Daihatsu Charade CX, skrd.05/1998,
e:105.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 480.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Citroen Picasso, skrd. 05/2002, ek.
32.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.190.000 kr. Tilboð 990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Caddy, skrd. 08/2000, ek. 60.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
680.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

VW Passat 4Motion station, skrd.
09/2002, ek. 88.000 km, 2000cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.720.000 kr. Tilboð
1.590.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo XC90 LPT-Turbo, skrd. 11/2003,
ek. 32.000 km, 2500cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 5.150.000 kr. Tilboð
4.790.000 kr. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Opel Zafira 7 manna, skrd. 02/2000,
ek. 101.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.150.000 kr. Tilboð 799.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo GHIA, skrd. 03/2004, ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.140.000 Kr. Tilboð 1.890.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Sunny SLX , skrd. 05/1994, ek.
146.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 320.000 kr. Tilboð 199.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Lanos, skrd. 11/1999, ek.
126.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 470.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus station, skrd. 11/2001, ek.
92.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.040.000 kr. Tilboð 940.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Nubira station, skrd. 08/1999,
ek. 83.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 620.000 kr. Tilboð 499.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Mercedes Benz E-280 4Matic, skrd.
06/1999, ek. 103.000 km, sjálfskiptur,
4x4. Ásett verð 2.450.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Fiesta, skrd. 08/1999, ek. 117.000
km, 1250cc, beinskiptur. Ásett verð
470.000 kr. Tilboð 370.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Volvo S40 T5-Turbo, skrd. 03/2004, ek.
33.000 km., 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.590.000 kr. Tilboð 3.380.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 06/2004, ek.
21.000 km., 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.850.000 kr. Tilboð 3.630.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Kia Grand Sportage, skrd. 06/1999, ek.
97.000 km, 2000cc, beinskiptur, 4x4.
Ásett verð 890.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane station, skrd. 08/1999,
1600cc, ek. 105.000 km., beinskiptur.
Ásett verð 760.000 kr. Tilboð 540.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 12/1999, ek. 113.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
920.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Nissan Almera, skrd. 06/1998, ek.
134.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 520.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Peugeot 306 Break STW. skrd.
06/1999, ek. 123.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 540.000 kr. Til-
boð 399.000 krþ 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo S60, skrd. 05/2004, ek. 16.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
3.470.000 kr. Tilboð 3.090.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Ford Mondeo Ghia station, skrd.
05/2005, ek. 12.000 km, 2000cc, dies-
el, sjálfskiptur. Ásett verð 2.950.000.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Range Rover, skrd. 12/1996, ek.
118.000 km, 2500cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.490.000 kr. S. 515 7000.

VW Passat, skrd. 11/1998, ek. 100.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
790.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Volvo S40 SE, skrd.12/2003, ek. 34.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.360.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Subaru Legacy, skrd. 11/1995, ek.
168.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 390.000 kr
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Terrano II. 12/1999, ek. 99.000
km., 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.490.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Toyota Avensis Executive, skrd.
11/2003, ek. 70.000 km., 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000. YH-156

Ford Focus Trend station, skrd.
05/2003, ek. 61.000 km., 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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HYUNDAI SONATA 2.0L. ÁRG. 03.1996.,
BSK., BÚIÐ AÐ SKIPTA UM TÍMAREIM,
KRÓKUR OG RAFMAGN Í RÚÐUM OG
SPEGLUM. Verð áður 290þ tilboð 190þ.
UPPLÝS. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Mitsubishi Spacewagon 4WD, nýskr.
04/93, ek. 243 þ. km, grár, dráttarkúla,
smurbók, ný tímareim, í góðu standi.
Tilboðsverð 190.000. Heimsbílar eru
staðsettir á nýja stóra bílasölusvæðinu
við Klettháls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Nýr 7-manna Jeep Commandor. Alger-
lega ný hönnun. Komdu og skoðaðu
þennan bíl á www.islandus.com. Fyrsti
nýji Commander jeppinn á Íslandi fæst
á BílaUppboði Islandus.com í dag!
Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfara-
kaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com

Subaru Legacy station árg. ‘97, ssk., álf.,
dráttakr., CD spilari, fallegur bíll, ek. 150
þús. Verð 680 þús. Uppl. í s. 487 5838
& 892 5837.

Ford F 150 Lariat 4x4 árg. 2004 V8 5,4
Tridon, ekinn 38.000 km. S. 898 2811.

Toyota Corolla ‘94, sk. ‘06, ek. 167 þús.
Ásett verð 290 þús. Öll tilboð skoðuð.
Uppl. í síma 690 5274 & 847 4997.

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölu-
menn er á www.islandus.com

Splúnkunýr Ford Explorer langt undir
listaverði. Aðeins kr. 3.190.000 fyrir nýj-
an bíl frá verksmiðju! Við seljum bíla
langt undir markaðsverði, veitum öfl-
uga þjónustu, allt að 5 ára ábyrgð og
útvegum bílalán. Ef draumabíllinn þinn
er ekki til á vefnum okkar í dag, finnum
við hann fljótt með alþjóðlegri bílaleit.
Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfara-
kaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com

Mjög góður bíll. Mazda 323 ‘91. Ek. 154
þ. Sk. ‘06. Ssk. V. 100 þ. S. 861 3790.

Benz ML 320
Svartur Benz jeppi árg. 2000 í topp
standi. Keyrður 53.000 mílur, ný heils-
ársdekk, upplýsingaskjár ofl. Mjög hag-
stæt verð 3.090.000. Uppl. í síma 821
7537.

Toyota Carina E 2,0 st ‘93, ek. 250 þús.,
sk. ‘06, drk. Verð 200 þús. Uppl. í s. 897
8673.

Mistub. Lancer ‘92 árg., þarfnast lagfær-
inga. Sjálfsk. í góðu lagi. Uppl. í síma
847 8645.

Renault Twingo árg. 10/’94, fínn bíll
eyðir engu. Verð 130 þús. Sími 691
9374.

Daewoo Nubira st. 1600 ssk., árg.
10/98, nýsk., CD, álf. Tilboð 290 þús.
Skipti koma til greina. Uppl. í s. 487
5838 & 892 5837.

Skólabíll
Ford Fiesta 1250 Ambiente Flair árg.
‘01, ek. 70 þ. 5 dyra, CD, bsk. Bílalán
400 þ. til 48 mán. Aðeins 10 þ. á mán.
Verð 590 þ. Sparibaukur, eins og nýr.
Uppl. í s. 487 5838 & 892 5837.

BMW 325is ‘92, ek 197 þús., sk. ‘06,
bsk., 200 hö, tölvuk., topplúga, 2 dyra,
17” felgur, ný dekk, driflæsing. Selst á
650 þús. stgr. S. 696 1775.

Subaru Forester nýskr. 04/00, ssk., ek.
114 þús. km. Verð 1.200.000. Gott ein-
tak. S. 891 7677.

Til sölu: Subaru Legacy árg. ‘03, ekinn
40 þús. km. Bein sala, verð 1.700 þús.
Sími 895 2232.

Óskum eftir bíl. Óskum eftir góðum bíl
skoðuðum. Verð 180.000-200.000
staðgreitt. Upplýsingar í síma 692 0836
& 662 5829. Aðeins góðir bílar koma til
greina.

Óska eftir ódýrum bíl á 0-50 þús. Allt
kemur til greina. S. 699 3548.

Óska eftir jeppa eða fjórhjóladrifnum
bíl í skiptum fyrir MMC Galant GLSi ‘91,
toppbíll + 200-250 þús. í pen. S. 475
8009 & 845 8565.

Splúnkunýjir Jeep Grand Cherokee á til-
boði þessa viku frá kr. 2.999.000. Fyrst-
ir koma fyrstir fá. Hægt að velja um liti
og aukabúnað Grand Cherokee Laredo,
Limited og Limited HEMI á ótrúlega
hagstæðu verði á meðan birgðir end-
ast. Hringdu strax til að tryggja þér bíl á
útsöluverði. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com

Nissan Terrano II árg. 03/04/01, dísel,
ssk., ek. 150 þ., dr.kr., toppl., 6 diska CD
magasín, 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.

Toyota Hilux V6 Extracab árg. ‘91, ek.
209 þús. Breyttur 36”. Verð 390 þ. Fæst
á 340 stgr. S. 865 3307.

Ford og Toyota pallbílar á tilboðsverði.
Splúnkunýjir Ford pallbílar í öllum
stærðum og gerðum á tilboði þessa
viku frá kr. 1.795.000. Hægt að velja um
fjölda lita og aukabúnað, Explorer
SportTrack, F150 RegularCab,Supercab
og CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði
á meðan birgðir endast. Hringdu strax
til að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nán-
ari upplýsingar í síma 552 2000 og á
www.islandus.com

Renault Kangoo árg. ‘99 ek. 82 þús.
Einangraður með hillum. Nýjar brems-
ur, ný kúpling og ný tímareim. Lítur vel
út. Verð 600 þús. Uppl. í s. 660 2435.

Scania 94D 230H, árg. ‘01, ekinn 105
þús. Með kassa 7 1/2 m. á lengd. Uppl.
í síma 898 9006. Skipti möguleg á
sendibíl.

Bens 811 D með kassa og lyftu til sölu.
Ný kúpling og fl. En biluð vél. Uppl. í s.
893 9127.

Til sölu 3ja axla flatvagn á tvöföldu,
lengd 12,5 m. Með beygju á aftasta öxli.
Verð 1.700 þús. + vsk. Uppl. í s. 840
1630.

Til sölu Nissan ‘99, ekinn 57 þús. Tvö-
föld dekk, afturhjóladrif. Einn með öllu.
Uppl. í síma 892 2866.

Drifskaftaefni
Og aukahlutir t.d hjöruliðir, hjöruliðs-
gafflar, kúplingar, drifskaftarör, hlífar o.fl.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Gul blikkljós - Hálf-vitar;
Blikkljós í miklu úrvali til ásamt festing-
um. 12 volt/24 volt. Fáanleg með
óbrjótanlegu gleri. Vélaborg Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak, 464
8600.

SEAT vinnuvélasæti.
Sæti í jeppa, báta, vörubíla, vinnuvélar
og lyftara Vélaborg ehf., Krókhálsi
5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2,
603 Ak, 464-8600

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

Til sölu Volvo FL 6-11. skoðaður ‘06.
‘94. Bobcat ‘00 ásamt fylgihlutum, 3
skóflur, fræsara, fleig, snjóblásara, tveir
gangar af felgum mjóum og breiðum.
Verð 3 millj. +vsk. S. 899 3004.

Lyftaravarahlutir
í flestar tegundir lyftara, keðjur, mast-
urslegur, dekk, gafflar ofl. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F, 110 Rvk, 414 8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

Lyftarar

Vinnuvélar

Vélsleðar

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bata-
land.is

Í topp standi. Til sölu hlutur í fisflugvél,
upplýsingar í hans@internet.is

Kastaragrind á Land Cruiser 90 +7”
PIAA kastarar. Fæst á góðu verði s. 856
6769.

14” nagladekk, aðeins notuð einn vetur,
fást fyrir 25 þús. Uppl. í s. 693 9498.

Til sölu nagladekk 195/65 R15-passa
undir Toyota Corolla. Einnig felgur og
hjólkoppar undir Laguna. Uppl. í síma
899 1723.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18
Lau. 10-15.

Ópel partar
Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553 9900, 845 2996.

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,
Bens, VW, Musso, 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.

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.

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

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

Bílapartasalan Japanskar Vélar s. 565
3400 varahlutir í flesta Japanska og
Kórianska bíla.

Musso-Lancer ‘93
Er að rífa Musso ‘98, ‘99 og Lancer ‘93.
Á einnig framljós í Golf, Avensis og
Corollu. Uppl. í s. 864 0984.

Partaland s. 567 4100
Stórhöfða 18, R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper o.fl. teg.

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

Bílaverkstæðið Öxull Funahöfða 3. Allar
almennar bílaviðgerðir, einnig smur- og
hjólbarðaþjónusta. Getum farið m. bíl-
inn í skoðun. Pantið tíma í síma 567
4545 & 893 3475.

Tilbúnir stigar, hringstigar og handriða-
efni á lager. Ryðfrí handrið með eða án
uppsetningar. Handlistar, píralar, plast-
listar, ryðfrítt, festingar, glerklemmur og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26, 564 1890.

1000 kr. Tilboð!!!
Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-21 alla
daga, einnig er opið í hádeginu á föstu-
dögum. Pizza 67 Austurveri, Háaleitis-
braut 68. S. 800 6767.

Nokkrir Golf Caddy til sölu. Kynningar-
verð kr. 143.175. Uppl. í s. 867 7866 og
á www.euro1sale.com

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

Til sölu hita og kælitæki s.s. hitaborð,
kæliskápar, klakavél, áleggshnífur og
fleira. Myndir af tækjum á heimasíðu
www.rafkaeling.is Sími 892 1561.

Til sölu 8 mahony hurðar ásamt körum-
um frá Agli Árnasyni. Sími 844 4353.

Nýr Sky digital búnaður til sölu ásamt
áskrift. Frábært verð. Útvegum örugga
áskrift að Sky. Hringdu núna. ONOFF S.
892 9804.

2 yndislegir 8 vikna kettlingar fást gef-
ins. S. 896 2410.

Óskum eftir að kaupa fundarstóla ca 60
stk. Upplýsingar í síma 693 0045 á milli
9-18.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Til sölu Roland G 1000 hljómsveitaorg-
el í góðu standi. Uppl. í s. 822 5052.

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

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

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Fartölvustandar kr. 3990. Eigum á lager.
Plexiform.is Dugguvogi 11, 104 Rvk, s.
555 3344.

Til sölu Sun mótorstillitölva, ýmis verk-
færi til bílaviðgerða, neglingagálgi fyrir
dekk, járnskurðarrokkur, sambyggð tré-
smíðavél, lítil súluborvél og verkfæra-
skápur. Uppl. í síma 893 3475.

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

vidur.is
Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, nótuð vatnsklæðning, nót-
aður panill og fræst gluggaefni. Gæði á
góðu verði. Nánar sjá vidur.is Magnús
sími 561 1122 & 660 0230

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

Til sölu 45 lengdarmetrar af handfleka-
mótum einnig zetur og sökklauppistöð-
ur. Uppl. í s. 892 2221.

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.

Vorum að taka upp nýjar vörur. ATH
höfum opnað aftur á laugardögum frá
11-14. Opið frá 10-18 virka daga. H-
Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

Til sölu 3 hárgreiðslustólar, 3
speglastandar og margt fleira fyrir hár-
greiðslustofu. Uppl. í síma 437 0029 &
862 0814.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 824
1455 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Tek að mér venjuleg heimilisþrif í
heimahúsum. Er vandvirk. Uppl. í s. 587
2084 & 690 2084.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 / 663 7666.

Tökum garðinn í gegn! Helluleggjum,
þökuleggjum, sláum, klippum tré og öll
önnur garðverk. Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta. Þórhallur
s. 846 0864 Hjörleifur s. 868 2667.

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

Viðgerðir og málningaþjónusta, utan-
húss og innan. Uppl. í s. 869 3934. Við-
hald og Málning ehf.

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

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

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

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. - húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.).

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

Múrverk
Húsaviðgerðir, flísalagnir, flotlagnir, al-
mennt múrverk. 699 1434. Verkmúr
Ehf.

Getum bætt við okkur verkefnum í flísa-
lögnum, parketlögnum, málningu og
öðrum viðhaldsverkum. Uppl. í síma
824 7587.

Þök, gluggar, hurðir, veggir, gólf. Til-
boð. Smíðalausnir Jósep 899 3011.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898 0690
(Ríkharður). Milli kl 8-23 alla daga.

Tölvur

Stífluþjónusta

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál,
þakrennuupsetningar, þakásetn-
ingar, þak-og gluggamáling. Tré-
smíðavinna. Tilboð og tímavinna.

Áratugareynsla og fag-
mennska. S. 854 7449, 864

7449 og 565 7449

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing fyrir
heimili, húsfélög. 

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Í fjármálum, alhliða fjár-
mála- og rekstrarráðgjöf.

Skattskil og bókhaldsþjónusta
Endurskipulagning fjármála,

samningar við lögmenn, lána-
drottna og innheimtumenn, að-

stoð v/nauðungaruppboða, stofn-
un einkahlutafélaga ofl. Geymið

auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670

Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 -
Sími 517 1030 og 822 9670

kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni. Sími

525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Flug

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

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

www.stop.is Nýr hlekkjavefur! Aðal-
stopið á netinu í dag! www.stop.is

Er húðin þurr?
Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310.

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tar-
rot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

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

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Spásíminn 908-5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lest-
ur og fáðu svör við spurningunum þín-
um. 908 5050. Lára & Laufey e. kl.
18.00 til kl. 01.00.

Leggjum frostfríar snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Leggjum frostfríar snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

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.

Nuddtilboð
Háls - axlir og bak. Aðeins 1500 kr. í 30
mín. Nuddstofan Hólmaseli 2.
Tímapantanir í s. 587 0077.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is og herbali-
fe@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.

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

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Viltu léttast? Stuðningur*aðhald*áráng-
ur með ShapeWorks Herbalife. Stuðn-
ingshópar fyrir stelpur á öllum aldri
(18+) betriheilsa@visir.is 847 6151 Sig-
rún.

Júdó í Laugardal/Þróttar
heimilinu

“Byrjandanámskeið” bæði fyrir full-
orðna og krakka er að hefjast hjá
Júdódeild Ármanns. Uppl. gefur Sævar í
s. 861 1286. www.armenningar.is

Kvöld eða helgarnámskeið í smíði á
borðlampa úr smíðajárni. Nánari uppl. í
s. 893 4656.

Tréskurðarnámskeið
Námskeið í tréskurði. Boðið verður
uppá kvöld og dagnámskeið. Uppl. í
síma 896 6234, Jón Adolf.

Námskeið í tréskurði
Kennsla hefst 3. okt. Örfá pláss laus.
Friðgeir Guðmundsson s. 861 6775.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Tískustólar verð kr. 14.900 www.rum.is
Snorrabraut 56, Rvk s. 551 5200 Glerár-
götu 36, Akureyri 461 5300.

Til sölu notað sófasett í góður lagi.
Uppl. í síma 846 3737.

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

Vorum að taka upp stóra sendingu af
DIESEL gallabuxum. Róbert Bangsi... og
unglingarnir Hlíðasmára 12, sími 555
6688

Til sölu vel með farinn Simo kerruvagn
með burðarrúmi. Dökkgrænn. Uppl. í s.
552 7410 & 896 6806.

Lukka týndist
Þann 3 sept. stökk Lukka frá umsjónar-
manni sínum á ókunnugum stað og
ratar því ekki heim. Hún sást síðast við
Skúlagötu 60. Vinsamlegast hafið sam-
band í síma 863 3131 ef þið verðið
hennar vör.

Venni strauk af heiman frá Skeiðarvogi
31, 104 Rvk. Er með rauða ól og eyrn-
armerktur. Uppl. í s. 697 9013.

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Til sölu amerískir Cocker Spaniel hvolp-
ar með ættbók frá HRFÍ. S. 868 0019.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum örfáa potta
hlaðna aukahlutum til afgreiðslu sam-
dægurs. Frábær tilboð í gangi. Fimm
ára ábyrgð. Frí heimsending hvert á
land sem er. Sendum bæklinga sam-
dægurs. Opið alla daga frá 9 til 21:00.
Allar nánari uppl. í s. 897 2902
mvehf@hive.is

Sjóbirtingur og sjóbleikja eru vitlaus í
þyngdan hvítbleikan Nobbler. frances.is

Nú er þessi klassiker hnýttur með
þyngdum augum. 3X þungur. Fæst á
www.frances.is

Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%

kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,-

með afsl. og verð á 2,5 kg katta-
fóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd S. 587 0711

Dýraland Kringlan S.588 0711
Dýraland Spöng S.587 0744.

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Tölvunámskeið - sniðið
fyrir þá sem eru að stíga

fyrstu skrefin.
tölvunámskeið, verður haldið

dagana 21.-25. september n.k.
Grunnatriði tölvunotkunar, inter-
neti og tölvupósti. 5-7 nemendur

í hóp. Eftirfylgd að loknu nám-
skeiði.

Eldri borgarar og fatlaðir vel-
komnir. Upplýsingar í síma 694

9556 & 551 9552.

Námskeið

Heilsuvörur

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

Snyrting
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Hestamenn
Eik í hesthús. Nú er rétti tíminn til að
panta. Fyrst sending í okt, pantið tíman-
lega. Eikar-stígjur s 6918842

Glæsileg íbúð eða allt húsið til sölu eða
leigu. Tvær 170m2 íbúðir og 80m2 íbúð
eða vinnustofa. Leigist með eða án hús-
gagna til lengri eða skemmri tíma. Einnig
er hægt að kaupa fasteignina samtals
440m2. Mjög skemmtilega staðsett um-
kringt útivistarsvæðum neðst í Breiðholti,
nálægt Mjódd, skólar, kirkjur, íþróttamið-
stöð og verslanir í göngufjarlægð. Upp-
lýsingar í síma 865 5285.

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. 

Leiguliðar auglýsa 3ja herbergja íbúðir
við Jörfagrund á Kjalarnesi til leigu. sjá
www.leigulidar.is eða 517 3440.

Lúxus stúdíó í hjarta 101, sérinn.
90.000 á mán., húsgögn, raf & hiti o.fl.
Allt splunkunýtt. 27” LCD, dvd, sturtukl.
m/nuddi & gufu etc. Stöð 2 og fjöl. S.
864 5719.

Falleg 3ja herb. 80 fm íbúð í Gullsmára
í Kóp. á 2. hæð til leigu. Tryggingavíxill
fyrir 3 mán. Uppl. í s. 845 0192.

2-3ja herb. íbúð til leigu á sv. 111, leigð
til 1 árs. 96 þús. á mán. með öllu. 3
mán. fyrirfram. Sími 824 2750.

Til leigu ný glæsileg 3ja herb. íbúð í
Hafnarfirði. Reglusemi, reykleysi og skil-
vísi skilyrði. Verð 95 þús. Uppl. í síma
864 5061.

Íbúð óskast í Hafnarfirði
Fjölskylda óskar eftir 3ja-4ra herbergja
íbúð í Lækjarskólahverfinu í Hafnarfirði.
Meðmæli ef óskað er. Öruggum og skil-
vísum greiðslum heitið. Upplýsingar í
síma 898 2181.

Mjög reglusama miðaldra ekkju vantar
húsnæði. Skilvísar greiðslur. Uppl. í s.
891 8727.

Reyklaus og reglusamur maður óskar
eftir lítilli íbúð eða stúdio íbúð til leigu
miðsvæðis í Reykjavík eða á sv. 108,
105. Uppl. í s. 659 0244.

Guðfræðingur óskar eftir 4ra herb. íb. ,
helst í nágr. Fossvogsdals (Kóp eða
Rvk) frá 1. des. S. 664 3500.

Aksturshlið - Gönguhlið
Á göngustíga, heimreiðar, vegi, girðing-
ar, beitarhólf ofl. Mikið úrval, margar
gerðir og stærðir. Smíðað úr galvaniser-
uðu stáli. Öflugir burðarstaurar, einnig
staurar með læsingu, nokkrar gerðir.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F, 110 Rvk,
414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464
8600.

Framleiðum ýmsar stærðir heilsárs-
húsa. Bjóðum einnig byggingarefnis-
pakka viljir þú reisa sjálfur. Nú er rétti
tíminn til að panta. S. 5174200 &
www.husoghonnun.is

Til leigu 100 fm verslunar- eða skrif-
stofuhúsnæði á jarðhæð og 20 fm
geymsla í kjallara á svæði 104. Sími
690 0442 og 567 0442.

Traustur aðili óskar eftir húsnæði sem
gæti hentað undir bílasölu. Margar
stærðir koma til greina. Skoða allt.
Uppl. í s. 869 7313.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.

Vantar þig gott starf.
IntJob útvegar erlent starfsfólk sam-
kvæmt þínum óskum. Sjáum um allar
skráningar til yfirvalda og ferðatillögum.
Leggjum áherslu á fagmensku. Ánægð-
ir viðskiptavinir eru okkar besta auglýs-
ing IntJob sími 517 4530 e mail in-
tjob@intjob.is.

Hefurðu áhuga á kaffi-
gerð og ítalskri menn-

ingu?
Við leitum að ábyrgri manneskju, eldri
en 20 ára, í hlutastörf hjá okkur á Lækj-
artorgi. Uppl. í síma 899 9795.

Leikskólinn Áltfaborg,
Safamýri 32, 108 Rvk.

Óskum eftir leiðbeinendum í 50
og 100 % störf. Vinnutími eftir

samkomulagi.
Upplýsingar gefur Kolbrún Vig-
fúsdóttir leikskólastjóri í síma

581 2488 & 695 9833.

Starfsfólk óskast.
Kjúklingastaðurinn Suðurveri ósk-
ar eftir starfsfólki í vaktavinnu og
hlutastörf. Ekki yngri en 18 ára.

Uppl. í s. 897 4796 & 553 8890.

Skalli Vesturlandsvegi
Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir
starfsfólkí á vaktir og í hlutastarf.
Uppl. á staðnum í dag milli 16-

20.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dug-

leg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuum-
hverfi þá ert þú sá sem við erum

að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@ipf.is

Red chili
Viljum bæta við okkur hressu og
duglegu starfsfólki í sal. Vegna

mikilla anna í vaktavinnu.
Umsóknir og upplýsingar á
staðnum eða í s. 660 1855.

Laugavegur 176.

Nonnabiti
Starfskraft vantar í fullt starf, helg-

arstarf, hlutastarf, reyklaus.
Uppl. í s. 899 1670 eða á

staðnum Nonnabita Hafnar-
stræti 11.

Sölumaður - Eigandi
Góður og kraftmikill sölumaður,

með tengsl við stærri fyrirtæki og
stofnanir óskast sem fyrst til að

selja góða og auðseljanlega vöru
gegn prósentum. Topp sölutími
framundan. Góð uppgrip. Einnig

er mögulegt að selja allan lager +
fyrirtæki í heilu lagi traustum að-
ila, sem gæti með því skapað sér
sjálfstæðan rekstur, með góðri af-

komu.
Áhugasamir sendi helstu upp-

lýsingar á afgreiðslu Frétta-
blaðsins, Skaftahlíð 24 merkt:

“Gott mál” eða á netfang:
jjjj@simnet.is

Þrif og þvottahús.
Bakarameistarinn Suðurveri óskar
eftir starfsmanni í ræstingar , þrif
og þvottahús. Vinnutími 10-18

virka daga.
Uppl. í s. 897 5470 einnig um-
sókareyðublöð www.bakara-

meistarinn.is

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn, Húsgagnahöll-

inni, Smáratorgi, Suðurveri og
Mjódd óskar eftir afgreiðslufólki.

Vinnutími 13-19.
Uppl. í s. 897 5470 einnig um-
sókareyðublöð www.bakara-

meistarinn.is

Mosfellsbakarí
Mosfellsbæ, óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu í eftirfarandi
störf: fyrir hádegi frá 6:30-13:00,

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 veita Ás-

laug eða Linda í síma 566
6145.

Mosfellsbakarí
á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar

eftir góðu fólki til starfa í af-
greiðslu. Vinnutíminn er frá

13:00-18:30 virka daga og einn
dag aðra hverja helgi frá 7:30 -

16:30
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska
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Djöflaterta.

Hamborgarabúlla-

Tómasar.

Hamborgarabúlla.

Hamborgarabúllla-

Tómasar.

Jeppakerrur

Víkurvagnar

Hafnarfjörður

Hamborgarabúlla-

Tómasar. 

Glerlist.is

Gler_í_gegn

Chevrolet gæði. Frábært

verð.

Bílabúð Benna.

Frá Hallgrímskirkju.

Kyrrðarstund í hádeginu í

dag klukkan tólf.

Hallgrímskirkja.

Freestyle.

Dansskóli Jóns_Péturs

og Köru.

Dráttarbeisli

Víkurvagnar

Parket-útsala.

Harðviðarval.

80% afsláttur . 

Gleraugnaverslunin

Sjónarhóll.

Hitapottar.

Normex.

Ársalir Fasteignamiðlun,

www.arsalir.is

Baðmottur, 50% afsláttur.

Baðheimar, Fosshálsi. 

Villeroy&Boch

hreinlætistæki.

Baðheimar Fosshálsi.

Salsa.

Dansskóli Jóns_Péturs

og Köru.

Klæðum þig vel. 

Stílistinn, Sunnumörk

Hveragerði.

575-3000

flutningur.is

Glerslípivélar, glerskerar,

bræðsluofnar.

Gler_í _gegn.

Humarsúpa á

heimsmælikvarða.

Sægreifinn.

Nýji vörulistinn er komin.

Opið til átta virka daga.

Ikea.

Nýji vörulistinn er komin.

Safaríkar hugmyndir á 

hverri blaðsíðu.

Ikea.

Sjávarréttir við höfnina.

Sægreifinn.

Baðkör í úrvali.

Baðheimar, Fosshálsi.

Stærri verslun, meira

úrval.

Gleraugnaverslunin

Sjónarhóll.

Barnadansar.

Dansskóli Jóns_Péturs

og Köru.

Ársalir Fasteignamiðlun,

533-4200.

Nýjar vörur.

Stílistinn, Sunnumörk

Hveragerði.

Skrautlegar!

Húfur sem hlæja,

Laugavegi 70.

Fjölbreytt úrval.

Gler_í_gegn. 

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

83% íslenskra kvenna undir 
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7 
eða Talstöðina á viku og heyra því 

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (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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Aðalstarf / aukastarf. Þitt er valið. Góðir
tekjumöguleikar. www.heilsufrett-
ir.is/larus S. 898 2075.

Viltu vinna 4 tíma á
kvöldin og þéna ca

5.000-12.000 per 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.

Vantar duglegt fólk í baðvörslu og þrif.
Upplýsingar í síma 567 8780.

Kjötvinnsla
Starfsfólk vantar í kjötvinnslu. Uppl. í s.
699 1705. Gæðafæði ehf.

Glaumbar auglýsir
Óskum eftir starfsfólki í sal. Góð laun í
boði fyrir rétta aðila. Allar nánari uppl. á
staðnum eftir kl. 19:00 á kvöldin.

Byggingavinna!
Vantar menn í byggingavinnu. Uppl. í s.
892 1552. Hannes Jónsson Ehf.

Netkaffi í Kringlunni vantar starfsmann.
Getur hentað skólafólki. Upplýsingar og
umsóknir berist til hnm@simnet.is.

Byggingafélag
getur bætt við sig smiðum og verka-
mönnum í vinnu. Uppl. í s. 893 9722.

Verkmenn ATH
Smiður eða vanur maður óskast í upp-
slátt 2ja húsa í Kópavogi. Næg vinna
framundan. Uppl. í s. 893 0884.

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfs-
fólki til ræstingastarfa á höfuðborgar-
svæðinu í 50-100% störf á daginn.
Einnig kvöldvinna í boði. Nánari upplýs-
ingar eru veittar í síma 587 3111, virka
daga milli kl. 9 og 12.

Starfsmann vantar!!
Starfsmann vantar til framtíðarstarfa við
afgreiðslu í ísbúð, söluturn og mynd-
bandaleigu. Lágmarksaldur 18 ár, hærri
aldur skaðar ekki. Ath. reyklaus vinnu-
staður. Vinnutími frá kl. 10:00 til 18:00.
Möguleiki á hálfsdagsvinnu. Umsóknar-
eyðublöð á staðnum. Ríkið Snorrabraut
56.

Kaffi Nauthóll
Óskum eftir að ráða vanan starfskraft á
besta aldri í þjónustustörf. Uppl. í síma
897 0749.

Atvinnumiðlun býður upp á hæft starfs-
fólk frá Lettlandi, smiðir, verkamenn,
bílstjórar ofl. S. 845 7158.

Ég er þrítug og óska eftir skrifstofu eða
afgreiðslustarfi. Er vel menntuð. Uppl. í
síma 846 3869 eða thorhgud@ya-
hoo.com.

Vanur byggingakranamaður óskar eftir
vinnu strax. Uppl. í síma 895 0997.

Tek að mér þrif í heimahúsum. Er vand-
virk, áreiðanleg og heiðarleg. S. 695
9442.

Lukka týndist. Þann 3 sept. stökk Lukka
frá umsjónarmanni sínum á ókunnug-
um stað og ratar því ekki heim. Hún
sást síðast við Skúlagötu 60. Vinsam-
legast hafið samband í síma 863 3131
ef þið verðið hennar vör.

Kötturunn minn sem er rauður og hvít-
ur týndist við dýraspítalanum í Víðidal.
Hans er sárst saknað, og eru góð fund-
arlaun í boði, kisan heitir Óliver. Sími
846 1915 Sigrún.

Venni strauk af heiman frá Skeiðarvogi
31, 104 Rvk. Er með rauða ól og eyrn-
armerktur. Uppl. í s. 697 9013.

Ertu einmanna?
Til hvers, margir með svipuð áhugamál
og skoðanir eru núna innskráðir á
einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér.
Einkamal.is fyrir fólk eins og þig.

Einkamál

Tapað - Fundið

Atvinna óskastDagvinna - Subway
Hringbraut

Vantar fólk í fullt starf, vaktavinna,
sveigjanlegur vinnutími. Leitum
að jákvæðu og lífsglöðu fólki

með mikla þjónustulund.
Hægt er að sækja um á

subway.is

Næturvinna - Subway
Ártúnshöfða

Vantar fólk á næturvaktir, 100%
starf. Leitum að jákvæðu og lífs-
glöðu fólki með mikla þjónustu-

lund.
Hægt er að sækja um á

subway.is Góð laun í boði.

MÁNUDAGUR  22. september 2005

Starfsfólk á næturvaktir
Starfsfólk óskast í aðhlynningu á næturvaktir. Auk
þess óskum við starfsmönnum á morgun- og kvöld-
vaktir í aðhlynningu.
Áhugasamir eru velkomnir í heimsókn, en geta einnig
kynnt sér starfsemi Grundar á heimasíðu Grundar sem er
www.grund.is þar sem jafnframt er hægt að sækja um
störf. 

Nánari upplýsingar veitir starfsmannastjóri í síma 
530-6100 virka daga.



SPURNING 
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

55,79%

Nei

Já

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Eru næg bílastæði við heimili þitt?

44,21%

Er hiti í stéttinni
heima hjá þér?

DRAUMAHÚSIÐ MITT BRYNJA ÞORGEIRSDÓTTIR SJÓNVARPSKONA

Stereótýpubóndabær

SELDAR EIGNIR Á
AKUREYRI*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Suðurbæjarlaug í Hafnarfirði opnaði 28. október árið 1989 og er önnur af
tveimur sundlaugum í Hafnarfirði. Arkitekt að mannvirkinu er Sigurþór
Aðalsteinsson. Suðurbæjarlaug skiptist í tvær laugar, úti- og innilaug með
sundrennu á milli þeirra, svo að ekki þarf að stíga upp úr vatninu til að
fara úr einni lauginni í aðra. Innilaug er grunnkennslulaug, en útilaugin er
25 metra laug. Á útisvæðinu er fjórir heitir pottar og og vatnsrennibraut.
Við laugina eru þrjár vatnsgufur, í karla- og kvennaklefunum og ein á úti-
svæðinu. Stórir útibúningsklefar eru við Suðurbæjarlaug með sturtum og í
kjallara hússins er heilsuræktarstöð frá Nautilus. Forstöðumaður er Daníel
Pétursson.

SUÐURBÆJARLAUG

Stálsto›

Lei›ari

?

Jæja, best að snara sér upp í tækið og
hefjast handa.

Lúðvík á 
gröfunni
Byrjað er að byggja á Norður-
bakkanum í Hafnarfirði.
Fyrsta skóflustunga var tekin síð-
astliðinn föstudag á nýja bygg-
ingarsvæðinu á Norðurbakkanum
í Hafnarfirði. Það var Lúðvík
Geirsson, bæjarstjóri Hafnfirð-
inga, sem vatt sér upp í risastóra
ámokstursgröfu og sveiflaði
bómunni fimlega. Það er bygg-
ingafélagið Ingvar & Kristján
ehf. sem er að hefja framkvæmd-
ir á svæðinu við fyrsta fjölbýlis-
húsið af þrettán sem eiga að rísa
á sex lóðum. Áformað er að bygg-
ingaframkvæmdum verði lokið
haustið 2007 og þá verður orðið
fjörugt mannlíf á Norðurbakkan-
um því þar eiga að verða 440
íbúðir. ■

Brynja Þorgeirsdóttir sjónvarpskona er ekki í vafa þegar hún er spurð um
draumahúsið sitt. „Mig langar ofboðslega að flytja upp í sveit og gerast bóndi,“
segir hún. „Draumahúsið mitt er þess vegna ekta íslenskt bóndabýli. Svona
staðalbóndabær þar sem húsin eru hvít með rauðum þökum. Íbúðarhúsið á að
vera gamalt og vel upp gert. Ekkert endilega úr timbri en samt með timburgólf-
um, hús á einni hæð og með risi eins og sum gömlu húsin í Vesturbænum í
Reykjavík,“ segir Brynja og viðurkennir að hún sé dálítið rómantísk í sér. 

Brynja veit ekki alveg hvar bóndabærinn góði á að vera en hann má alls ekki
vera of langt frá höfuðborgarsvæðinu. „Svæðið frá Snæfellsnesi og alla leið að
Hellu kemur vel til greina. Ég er til dæmis alltaf voðalega hrifin af Borgarfirð-
inum. Þar er mátuleg blanda af undirlendi og fjöllum og ákaflega búsældar-
legt,“ segir Brynja sem ætlar alls ekki að sitja með hendur í skauti á bænum sín-
um. Hún ætlar að stunda búskap á bænum og þarf þess vegna að eiga góð úti-
hús og hlöðu. „Ég myndi vera með hesta og svo kannski nokkrar rolluskjátur
líka, svona 50 til 100 stykki. Svo þarf auðvitað að vera hundur og köttur og það
væri gaman að prófa að vera með hænur,“ segir Brynja. Sveitadraumur Brynju
er kannski ekki svo langt undan því hún stundar nú fjarnám við Bændaskólann
á Hvanneyri. Kannski kaupir hún sér jörð að námi loknu. Hver veit.



Sjálfstæðisflokkurinn hefur
stjórnað íslenska ríkinu í sex
áratugi, um það bil síðan ný-
sköpunarstjórnin tók við af ut-
anþingsstjórn Björns Þórðar-
sonar haustið 1944. Samstarfs-
flokkar sjálfstæðismanna hafa
að vísu fengið að ráða ýmsu á
sérsviðum ráðuneyta sem
þeirra menn hafa farið með, en
eðlilega hefur Sjálfstæðisflokk-
urinn alltaf sett stefnuna í meg-
inatriðum. Svokallaðar vinstri-
stjórnir hafa líka rofið stjórnar-
tíma sjálfstæðismanna annað
kastið, um nálægt því þriggja
ára skeið hvert sinn. En þær
hafa aldrei verið annað en
skammvinnar og oftast fremur
misheppnaðar tilraunir til að
taka við stjórnartaumum. Og
oft var eins og margir af stuðn-
ingsmönnum vinstristjórna
tækju meira mark á því sem
Sjálfstæðisflokkurinn og Morg-
unblaðið héldu fram en sjálfir
ráðherrarnir. Jafnvel í stjórnar-
andstöðu var Sjálfstæðisflokk-
urinn voldugri en lítill stjórnar-
flokkur í þriggja flokka sam-
steypustjórn.

Að losna við Sjálfstæðisflokk-
inn?
Nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn
vissulega gert margt vel á þessu
60 ára skeiði. Að sumu leyti hef-
ur hann komið fram eins og um-
hyggjusamur skandinavískur
krataflokkur, og hann hefur
varla hætt sér út í róttækari
markaðshyggju en Verkamanna-
flokkur Blairs í Bretlandi. Samt

eru völd Sjálfstæðisflokksins
löngu farin að hindra æskilega
þróun íslenska samfélagsins.
Hér er aðeins rúm til að nefna
tvennt:

Annað er það að flokkurinn
hefur smám saman orðið allt of
heimaríkur í íslenskum ríkis-
stofnunum. Þar er nærtækast að
nefna hvernig æðsta stjórn
Seðlabankans er löngum notuð
sem lífeyrissjóður fyrir stjórn-
málamenn flokksins og þeirra
flokka sem hann lætur styðja sig
til valda hverju sinni. 

Hitt er það að samfélagslegur
jöfnuður og samhjálp hafa aldrei
orðið að algeru forgangsverk-
efni á Íslandi á sama hátt og í
grannríkjum okkar á Norður-
löndum, þar sem sósíal-
demókratar hafa stjórnað lang-
tímum saman. Íslendingar eru

svolítið of uppteknir af því að
komast mikið áfram (flestir með
litlum árangri); hinn tiltölulega
nægjusami alþýðumaður hefur
aldrei orðið gersamlega eðlileg
viðmiðun hjá okkur. Skattakerf-
ið þjónar slíkum manni ekki,
varla félagsþjónustan heldur,
þótt þar sé margt gert vel. Og
eftir því sem markaðsbúskapur
verður einráðari í viðskiptalíf-
inu með vaxandi einkavæðingu
verður einmitt mikilvægara að
ríkið sé ekki undir stjórn mark-
aðshyggjumanna. Því þurfum

við endilega að fara að losna við
Sjálfstæðisflokkinn úr stjórnar-
ráðinu.

Hlutverk Samfylkingar
Ég hef alltaf litið svo á að Sam-
fylkingin hafi verið stofnuð til
þess að binda enda á valdaskeið
Sjálfstæðisflokksins. Hún var
tilboð til kjósenda um annan,
raunverulegan valkost í íslensk-
um stjórnmálum. Hún átti að
innleiða hér einhvers konar
tveggja flokka kerfi í stað þess
eins flokks kerfis sem við höfum
búið við í sex áratugi, kerfi þar
sem kjósendur gætu valið á milli
valdhafa.

Augljós undanfari Samfylking-
arinnar var Reykjavíkurlistinn í
borgarstjórn Reykjavíkur, sem
hnýtti endahnút á rúmlega sex
áratuga langt valdaskeið Sjálf-
stæðisflokksins í borginni. Ég

studdi stofnun Samfylkingarinn-
ar og gekk til liðs við hana til þess
að hún gerði ríkinu það sem
Reykjavíkurlistinn hafði gert fyr-
ir borgina, og ég veit að það gerðu
fleiri. Það urðu því nokkur von-
brigði þegar það kom í ljós nú í
haust að mörgu fólki sem hefur
staðið á bak við Reykjavíkurlist-
ann finnst ekkert gaman lengur
að eiga þátt í að stjórna borg og
vill heldur vinna litla sigra í litl-
um flokkum, keppa að því að fá
kosna tvo fremur en einn eða einn
fremur en engan. Þá á ég ekki ein-

göngu við vinstri græna, þó að
þeir yrðu fyrstir til að stíga skref-
ið út af Reykjavíkurlistanum.
Sjónarmið af þessu tagi heyrist á
fundum í Samfylkingunni líka, og
það er þeim mun dapurlegra
vegna þess sögulega hlutverks
sem henni var ætlað. 

Af Guðmundi Árna
Allra mest er ég þó undrandi á því
sjónarmiði sem kom fram hjá
Guðmundi Árna Stefánssyni, al-
þingismanni og verðandi sendi-
herra, í viðtali í Tímariti Morgun-
blaðsins 4. september síðastlið-
inn, þar sem hann heldur því
fram að Samfylkingin hefði átt að
leita eftir stjórnarsamstarfi við
Sjálfstæðisflokkinn eftir síðustu
alþingiskosningar. Ætlaði Guð-
mundur Árni Samfylkingunni þá
ekkert stærra hlutverk en að
verða svolítið stærri kratasmá-
flokkur en Alþýðuflokkurinn
hafði verið og að því skapi sterk-
ari stoð undir völdum Sjálfstæð-
isflokksins? Hefur hann eftir allt
saman aldrei séð svo langt út fyr-
ir landsteinana að hann gæti
ímyndað sér stóran krataflokk
við völd á Íslandi?

Ef Samfylkingin ætlar að eiga
von um að ljúka því ætlunar-
verki sínu að breyta íslensku
stjórnmálakerfi þá er það eitt
sem hún má aldrei, aldrei gera,
fyrr en þá eftir að ætlunarverk-
inu er lokið, að mynda ríkis-
stjórn með Sjálfstæðismönnum.
Ekki af því að Sjálfstæðismenn
séu endilega verri í samstarfi en
annarra flokka fólk, heldur af
því að það leiðir Samfylkinguna
afvega. Ef menn aftur á móti
hafa þá pólitíska hugsjón helsta
að viðhalda völdum Sjálfstæðis-
flokksins, þá er einfaldast fyrir
þá að kjósa hann. Er listabók-
stafurinn ekki D? 

Höfundur er prófessor í sagn-
fræði við Háskóla Íslands.

Ef Samfylkingin ætlar a› eiga von um a› ljúka flví ætl-
unarverki sínu a› breyta íslensku stjórnmálakerfi flá er
fla› eitt sem hún má aldrei, aldrei gera, fyrr en flá eftir
a› ætlunarverkinu er loki›, a› mynda ríkisstjórn me›
sjálfstæ›ismönnum. Ekki af flví a› sjálfstæ›ismenn séu
endilega verri í samstarfi en annarra flokka fólk, heldur
af flví a› fla› lei›ir Samfylkinguna afvega.

Samfylkingin hefur eitt hlutverk
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Ekki að hætta
Guðmundur Magnússon, blaða-
maður á Fréttablaðinu, gerir því
skóna í blaðinu [á föstudaginn], að
túlka megi orð mín hér í dagbókinni
sl. miðvikudag á þann veg, að ég sé
að hætta í stjórnmálum. Ef hann
hefði viljað hafa það, sem sannara
reynist, hefði Guðmundur hæglega
getað sent mér töluvpóst og spurt,
hvort túlka mætti orð mín á þennan
veg. Hann hefur líklega grunað, að
ég mundi svara honum neitandi,
svo að hann kaus að bera eigin hug-
arburð á borð fyrir lesendur í þess-
um búningi: Þess vegna eru ýmsir
að spá því að hann fari sjálfur til
starfa á öðrum vettvangi innan tíðar.
Tíminn leiðir í ljós hvort það er rétt.ì
Ég veit ekki við hvað á að kenna
skrif af þessum toga, en eftir miðja
síðustu öld þótti mönnum það al-
mennt ekki til eftirbreytni að halda
einhverju fram og segja síðan, að
það hefði getað verið satt. Við erum
nú á nýrri öld og læri menn ekki af
sögunni falla þeir auðveldlega í
pytti.

Björn Bjarnason á bjorn.is

Eins og aflóga foringi
Einhvern veginn átti ég ekki von á
að Davíð færi að álpast þetta yfir
hólinn í stól seðlabankastjóra eins
og hver annar aflóga stjórnmálafor-
ingi. Hélt í bernsku minni að þeim
tíma væri lokið. En jæja, látum það
vera. Það bætir nú heldur ekki
myndina að laun seðlabankastjóra
hækki um leið um heil 27 prósent, í
1.3 milljónir króna. Gerist það hins
vegar, sem Fréttablaðið telur mögu-
legt en ég trúi ekki fyrr en að full-
reyndu, að Davíð þiggi ofurlaunun-
um til viðbótar aukasporslur upp á
hundruði þúsunda úr eftirlaunasjóði
stjórnmálamanna, sem hann setti
sjálfur á sem forætisráðherra, þá
stappar það nærri siðleysi svo ekki
sé fastar að orði kveðið.

Eiríkur Bergmann Einarsson á eirik-
urbergmann.is



Leikkonan geðþekka Þórunn Erna
Clausen er ekki mikið fyrir að
halda stórt upp á afmælið sitt. „Ég
vil frekar skella mér til útlanda
fyrir sama pening og það myndi
kosta,“ segir hún og hlær, en segir
þó aldrei að vita nema hún haldi
veglega upp á þrítugsafmælið síð-
ar á árinu. Í kvöld ætlar hún að
fara út að borða með sínum allra
nánustu eins og hún gerir oft af
þessu tilefni.

Fátt verður um svör þegar Þór-
unn er innt eftir því hvers hún óski
sér í afmælisgjöf. „Það er svolítið
fyndið að þegar maður er kominn
með lítið barn hugsar maður bara
um það sem mann langar í fyrir
barnið. Maður fer í búðir og langar

ekki í neitt sjálfan heldur kaupir
maður föt á barnið,“ segir Þórunn,
sem eignaðist lítinn dreng í maí á
þessu ári. 

„Ég er lítið fyrir að eyða í vit-
leysu og vil heldur fá eitthvað sem
mig vantar eða eitthvað lítið og
fallegt,“ segir Þórunn glaðlega, en
skemmtilegasta gjöfin sem hún
hefur fengið var frá manni hennar
Sigurjóni Brink fyrir tveimur
árum. „Hann söng ofsalega fallegt
lag inn á disk fyrir mig,“ segir Þór-
unn Erna ánægð með þessa róman-
tísku gjöf.

Sem stendur er Þórunn í barn-
eignarfríi en vinnur með að hluta.
Í vetur mun hún sýna á Broadway
fjórða árið í röð. Hún segir það

fara ágætlega saman að vera móð-
ir og leikkona enda eigi hún góða
að þegar vantar pössun. „Þegar
maður er ekki að æfa fyrir eitt-
hvert stykki hefur maður meiri
tíma á daginn en aðrir,“ segir Þór-
unn, sem finnst móðurhlutverkið
yndislegt. „Manni finnst náttúr-
lega eins og enginn annar í heimin-
um geti verið að upplifa þetta því
það er svo frábært. Svo horfir
maður í kringum sig og það hefur
annar hver maður upplifað það
sama,“ segir hún hlæjandi. 

Að verða móðir er því án efa
hápunktur ársins hjá Þórunni.
„Það að verða þrítugur er bara
eitthvað grín,“ segir hún og hlær
dillandi hlátri. ■
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JOHNNY CASH (1932-2003) 
þennan dag

Hápunktur ársins að verða móðir
ÞÓRUNN ERNA CLAUSEN LEIKKONA ER ÞRÍTUG:

„Eftir um það bil þrjá tíma sagði raddþjálf-
arinn minn: Ekki fara í raddþjálfun. Gerðu

þetta á þinn hátt.“

- John R. Cash var bandarískur tónlistarmaður og söngvari. Hann
samdi lög á borð við, A boy named Sue og Man in black.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Jón Hákon Magnússon,
framkvæmdastjóri KOM,
er 64 ára.

Luca Lúkas Kostic knatt-
spyrnuþjálfari er 47 ára.

Jón Karl Ólafsson, for-
stjóri Icelandair, er 47
ára.

Á þessum degi árið 1940 eltu
fjórir unglingar hund inn um
þröngan hellismunna nærri
Montignac í Frakklandi. Þar
beið þeirra ótrúleg sjón.
Fimmtán- til sautján þúsund
ára gamlar veggmyndir af
ýmsum dýrum. Myndskreyt-
ingarnar eru eitt besta dæmi
sem til er um listaverk frá
fyrri hluta steinaldar.

Lascauz-hellirinn sem
myndirnar fundust í er 20
metrar að breidd og fimm
metrar á hæð. Veggina
skreyta um sex hundruð
myndir af dýrum og táknum
og um fimmtán hundruð berg-
ristur. Myndirnar af dýrunum

eru ótrúlega nákvæmar. Þar
má líta hesta, dádýr, hirti,
naut og einnig goðsagna-
kenndar verur. Aðeins er
mynd af einni mannveru og er
hún með fuglshaus og reistan
getnaðarlim.

Fornleifafræðingar telja
að hellirinn hafi verið notaður
sem miðstöð veiði- og trúar-
legra athafna í langan tíma. 

Lascauz-hellirinn var opn-
aður almenningi árið 1948 en
honum var lokað árið 1963 af
því að birtan frá lýsingunni
hafði deyft liti myndanna og
orðið til þess að þörungar
höfðu sest á nokkrar þeirra.
Eftirmynd var gerð af hellin-

um þar í grenndinni og opnuð
almenningi árið 1983.

MYNDIR Í LASCAUX-HELLI

ÞETTA GERÐIST > 12. SEPTEMBER 1940 MERKISATBURÐIR 
1909 Sjúkrasamlag Reykjavíkur er stofn-

að að frumkvæði Oddfellow-regl-
unnar.

1953 John F. Kennedy öldungadeildar-
þingmaður giftist Jacqueline Bou-
vier.

1953 Nikita Khrushchev er valinn leið-
togi Sovétríkjanna.

1962 Forsætisráðherra Ísraels, David
Ben Gurion, kemur í opinbera
heimsókn til Íslands.

1970 Kristnihald undir Jökli, leikrit Hall-
dórs Laxness, er frumsýnt hjá
Leikfélagi Reykjavíkur.

1977 Steven Biko, einn ötulasti baráttu-
maður fyrir réttindum blökku-
manna í Suður-Afríku, lætur lífið
af völdum höfuðáverka sem hann
hlaut eftir barsmíðar rannsóknar-
lögreglumanna sex dögum fyrr.

1985 Fallhlífastökkvarar frá Akureyri
setja Íslandsmet í greininni þegar
þeir stökkva úr 21 þúsund feta
hæð.

Forsögulegar hellamyndir finnast í Frakklandi

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir 
í smáletursdálkinn hér a› ofan

má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.

Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.is e›a

hringja í síma 
550 5000.
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Bróðir okkar og mágur

Guðjón Jóhann Jóhannsson
Reitarvegi 6, Stykkishólmi

verður jarðsunginn frá Stykkishólmskirkju miðvikudaginn 
14. september kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
St. Franciskusspítalann í Stykkishólmi.

Hrefna Þorvarðardóttir Hannes K. Gunnarsson
Þór Jóhannsson Erna Arnórsdóttir
og fjölskyldur

www.steinsmidjan.is

ÞÓRUNN ERNA CLAUSEN Ein eftirminnilegasta afmælisgjöfin sem Þórunn hefur fengið var gefin henni fyrir tveimur árum þegar mað-
ur hennar söng rómantískt lag fyrir hana inn á disk.
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„Jesús minn almáttugur,“ hváir
Bjartmar Guðlaugsson tónlistar-
maður inntur eftir fyrsta starf-
inu. „Þá þarf að ferðast nokkuð
langt aftur í tímann,“ en eftir
stutta upprifjun er það komið:
„Jú, fyrsta starfið var að slíta
humar í Vestmannaeyjum þegar
ég var svona níu eða tíu ára.“

Bjartmar segir starfið hafa
verið létt og löðurmannlegt
enda hafi fyrst og fremst börn
verið fengin til starfans. „Þetta
var sumarvinna og maður beið
alltaf eftir að það væri flaggað á
kajanum; það þýddi að það væri
kominn humar.“ Þar sem Bjart-
mari líkar að vera sjálfs sín
herra lét hann sér ekki nægja að
vera launamaður heldur fór
fljótlega í sjálfstæðan rekstur.
„Ég gellaði líka eins og ég ætti
lífið að leysa og seldi gellur.“
Launin voru ágæt minnir hann,
en fóru öll í „neyslu“. „Það var
keyptur slatti af nammi fyrir

launin, maður fór ekki fram á
mikið meira.“ 

Bjartmar hélt sig við slorið
næstu ár, fór austur á firði að
velta tunnum og var síðar til

sjós. En hann er ekki í vafa um
hvaða áhrif fyrsta starfsreynsl-
an hafði á vinnusiðferði sitt síðar
meir. „Ekki nokkur!“ segir hann
og skellihlær. ■

FYRSTA STARFIÐ: BJARTMAR GUÐLAUGSSON TÓNLISTARMAÐUR

Í sjálfstæðan rekstur níu ára





> Við fögnum því ...

... að Teitur Þórðarson sé kominn aftur í
íslenska boltann eftir þriggja áratuga

fjarveru. Íslenska deildin
þarfnast manns eins og Teits
til að sýna hvernig á að vinna

markvissara að uppbyggingu
íslenska boltans. Það verður

gaman að sjá hvort
honum tekst að búa til
framtíðarlið í Vestur-
bænum í kringum
uppalda KR-inga.

70 marka munur
Valsmenn slógu út georgíska liðið H/C
Tbilisi með 70 marka mun. Valsmenn
unnu fyrri leikinn 51–15 á laugardag og
þann seinni 47–13 í gær. Valur vann því
samanlagt 98–28. Fannar Friðgeirsson var
markahæstur Valsmanna með 20 mörk
eða aðeins átta færri en allt georgíska
liðið skoraði til samans. Valur mætir
finnska liðinu Sjundeva IF í 2. umferð.

sport@frettabladid.is
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> Við hrósum ...

.... Gunnari Heiðari Þorvaldssyni
sem varð enn á ný hetja Halm-
stads-liðsins þegar hann skoraði
sigurmark liðsins í mikilvægum
útisigri á Hacken í gær. Gunnar
Heiðar er nú í 2. sæti yfir
markahæstu leikmenn sænsku
úrvalsdeildarinnar en hann hefur
skorað 10 mörk.

FH fékk afhentan bikarinn fyrir sigurinn í Landsbankadeildinni í gær eftir a› hafa tapa› fyrir Fylki á
heimavelli sínum í Kaplakrika, 2-1. Fylkir trygg›i sæti sitt í efstu deild a› ári me› sigrinum.

Fylkissvipur á sigurhátíð FH-inga

FÓTBOLTI Heimir Guðjónsson, fyrir-
liði FH, var að sjálfsögðu ekki sátt-
ur við það að tapa. „Það hefði auð-
vitað verið gaman að enda þetta á
sigri en við getum huggað okkur
við það að við erum samt langbest-
ir.“

Fylkismenn mættu ákveðnir til
leiks í gær og ógnuðu marki FH í
nokkur skipti á fyrstu mínútunum,
án þess þó að skapa mikla hættu
upp við mark Íslandsmeistaranna.
Á 40. mínútu dró til tíðinda. Atli
Viðar Björnsson vann Hrafnkel
Helgason í kapphlaupi um boltann
vinstra megin, óð inn í vítateiginn
og þrumaði boltanum í þaknetið.
Vel gert hjá Atla. 

Fylkismenn byrjuðu seinni
hálfleikinn betur og voru sprækari
á fyrstu mínútum hálfleiksins. Á
60. mínútu jafnaði Daninn Peter
Tranberg metin með skoti af stuttu
færi eftir góðan undirbúning Jóns
Hermannssonar. Mikill ákafi færð-
ist í leikmenn beggja liða við þetta.
FH sótti síðan í sig veðrið en tókst
ekki að brjóta sterka vörn Fylkis á
bak aftur. Á 88. mínútu tryggði svo
Peter Tranberg Fylki sigurinn eft-

ir klaufaleg mistök í vörn FH.
Tranberg komst í kjölfarið einn í
gegnum vörnina og tryggði
sigurinn.

Jón Þorgrímur Stefánsson var
svo rekinn af velli fyrir að tækla
Bjarna Þórð Halldórsson, mark-
vörð Fylkis illa. Valur Fannar

Gíslason, fyrirliði Fylkis, var
ánægður með sigurinn. „Við spil-
uðum vel í dag og áttum þetta skil-
ið. Við ætluðum okkur ekki að
treysta á neitt annað en okkur
sjálfa og þessi sigur var einstak-
lega góður hjá okkur.“

magnush@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild karla:

STAÐAN:
FH 17 15 0 2 48–10 45
VALUR 17 10 2 5 28–14 32
ÍA 17 9 2 6 22–19 29
KEFLAVÍK 17 7 6 4 27–29 27
KR 17 8 1 8 21–22 25
FYLKIR 17 7 2 8 27–28 23
FRAM 17 5 2 10 18–27 17
ÍBV 17 5 2 10 18–29 17
GRINDAVÍK 17 4 3 10 21–40 15
ÞRÓTTUR 17 3 4 10 19–31 13
MARKAHÆSTIR:
Allan Borgvardt, FH 13
Tryggvi Guðmundsson, FH 13

Teitur Þórðarson hefur skrifað undir
fimm ára samning um að taka við liði
KR í Landsbankadeildinni. Teitur sem
kom síðast að íslenskri knattspyrnu
sem leikmaður ÍA 1976 snýr nú aftur til
Íslands eftir 30 ár í evrópska boltanum
þar sem hann sem leikmaður og þjálf-
ari hefur spilað í Svíþjóð, Frakklandi,
Sviss, Noregi og Eistlandi. Teitur hefur
verið starfandi knattspyrnuþjálfari síðan
1987 en hefur aldrei komið fyrr til
greina með að þjálfa í íslensku
deildinni. „Íslensk lið hafa
verið mikið í sambandi við
mig í gegn um árin, en þau
voru færri nú í ár,“ segir
Teitur sem var ekkert á
leiðinni heim en leist svo
vel á framtíðarsýn Vestur-

bæinga að hann sló til og tók við liðinu.
„Ástæðan er fyrst og fremst sú að mér

finnst þetta spennandi
verkefni sem þeir eru
að fara út í. Það felst
í uppbyggingu á
ungum leikmönnum

og stefnan er sett á
að vera með sem allra

flesta uppalda heima-
menn í liðinu, sem

kæmu þá úr
yngri flokka
starfinu.
Það var
það sem
heillaði
mig
mest,“

segir Teitur, en hann hefur sterkar skoð-
anir á því hvernig eigi að haga hlutun-
um. „Það sem hefur verið vandamál
hérna heima hefur verið að leikmenn
hafa ekki haft aðstöðu til að æfa eins
mikið og þeir þyrftu, en á stefnuskránni
hjá okkur er að efla mjög æfingar og
æfingaaðstöðu hjá yngri leikmönnum
hjá félaginu til að gera okkur kleift að
fá fleiri góða leikmenn úr yngri flokkun-
um hjá félaginu. Mörg lið hafa freistast
til þess að vera að kaupa mikið af leik-
mönnum og jafnvel útlendingum, en
með markvissri uppbyggingu yngri leik-
manna ætti þetta að breytast,“ segir
Teitur en óttast ekki kröfurnar í Vestur-
bænum. „Ég er ekkert óvanur miklum
kröfum úr deildunum erlendis, þannig
að ég er ekkert smeykur við þær.“

TEITUR ÞÓRÐARSON: MENNTAÐASTI ÍSLENSKI ÞJÁLFARINN Á HEIMLEIÐ EFTIR 30 ÁR Í EVRÓPU

Ætlar a› byggja upp unga leikmenn í KR

FH 4–3–3
Daði 5
Guðmundur 5
Auðun 6
Nielsen 6
(46. Ásgeir Gunnar 5)
Freyr 4
Baldur 6
Heimir 6
(70. Jónas Grani 5)
Davíð Þór 5
Ólafur Páll x
(72. Jón Þorgrímur –)
Atli Viðar 7
Tryggvi 5

FYLKIR 4–3–3
Bjarni Þórður 6
Ragnar 6
Hrafnkell 6
Valur Fannar 6
Gunnar Þór 5
*Helgi Valur 8
Ólafur 6
(79. Kjartan Ágúst –)
Jón Björgvin 6
Tranberg 7
Haukur Ingi 5
(65. Christiansen 5)
Viktor Bjarki 6

1-2
Kaplakriki, áhorf: xxxx Garðar Örn Hinriksson (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 8–13 (2–4)
Varin skot Daði 2 – Bjarni 1
Horn 3–4
Aukaspyrnur fengnar 9–12
Rangstöður 7–0

1–0 Atli Viðar Björnsson (40.)
1–1 Peter Tranberg (60.)
1–2 Peter Tranberg (89.)

FH Fylkir
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gítar
skóli ólafs gauks

30ára
Innritun stendur yfir og fer fram
daglega kl. 14.00–17.00 í skólanum,
Síðumúla 17, símar 588-3730 eða
588-3630, fax: 588-3731, tölvupóstur:
ol-gaukur@islandia.is Heimasíða:
www.gitarskoli-olgauks.is

Skólinn á 30 ára starfsafmæli um þessar mundir
og í boði er úrval námskeiða fyrir alla aldurs-
flokka, byrjendur eða lengra komna. Skemmtilegt
nám, fyrsta flokks námsefni, bæklingur í hverjum
tíma og geisladiskur til að æfa með heima.

Hægt 
að fá leigða 

HEIMAGÍTARA
kr. 3500 á önn

588-3630
588-3730

www.gitarskoli-o
lgauks.is

*MAÐUR LEIKSINS

FH-INGAR FAGNA Auðun Helga-
son sýnir fjölmörgum stuðnings-
mönnum FH Íslandsbikarinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR
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Fullseint í rassinn gripið
KR tókst loksins a› leggja Val í sumar, 2-0. Li›i› hefur unni› fjóra leiki í rö›
undir stjórn Sigursteins Gíslasonar en flessi fíni sprettur kemur allt of seint.

FÓTBOLTI Leikurinn á KR-velli í
gær var nokkuð skemmtilegur og
hugsanlega sá besti sem þar hefur
verið spilaður í sumar. Bæði lið
sýndu metnað til þess að sækja og
fyrir vikið litu mörg úrvalsfæri
dagsins ljós. KR nýtti aftur á móti
sín færi og þar lá munurinn á lið-
unum að þessu sinni.

Glæsimark Grétars
Valsmenn voru ívið grimmari

og ákveðnari framan af fyrri hálf-
leiknum. Garðar Gunnlaugsson og
Guðmundur Benediktsson komust
báðir nærri því að skora en höfðu
ekki heppnina með sér. Það var
því örlítið kjaftshögg þegar Grét-
ar Ólafur skoraði glæsimark með
skoti fyrir utan teig en það kom
nokkuð gegn gangi leiksins.

Síðari hálfleikur var mjög líf-
legur og mikið gekk á. Bæði lið
sköpuðu sér fín færi í hálfleiknum
en enginn fékk betri eða fleiri
færi en Garðar Gunnlaugsson en
honum var algjörlega fyrirmunað
að koma boltanum í netið. Trekk í
trekk stóð hann einn gegn opnu
marki KR en hann lét annaðhvort

Kristján verja eða skaut yfir
markið.

Grétar kórónaði síðan góðan
leik sinn í uppbótartíma þegar
hann kláraði stórglæsilega sókn
KR með þrumuskoti. Rógvi Jacob-
sen á reyndar stóran hluta í mark-
inu enda var stoðsending hans til
Grétars stórglæsileg.

Fjórir sigrar í röð
Fjórði sigur KR í röð er því

staðreynd og örugglega var það
skrítið fyrir þjálfarann, Sigur-
stein, að heyra að KR hefði ráðið
annan mann í starfið, en Sigur-
steinn mun verða Teiti til aðstoð-
ar. Stjórnarmenn KR hljóta aftur
á móti að naga sig í handarbökin
fyrir að hafa ekki rekið Magnús
Gylfason fyrr úr starfi því allt
annar bragur hefur verið á liðinu

síðan Magnús hvarf úr brúnni.
Sigursteinn hefur náð að láta liðið
spila þann bolta sem það á klár-
lega að gera í hverjum leik og
Magnúsi tókst aldrei að láta liðið
spila af eðlilegri getu.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn. Þátturinn er

endursýndur fjórum sinnum til
klukkan 09:30.

� 15.40 Helgarsportið á RÚV. End-
ursýning frá kvöldinu áður.

� 15.55 Fótboltakvöld á RÚV. Endur-
sýning frá kvöldinu áður.

� 16.10 Ensku mörkin á RÚV. Bjarni
Fel fer yfir leiki helgarinnar. Endur-
sýnt klukkan 23.55 um kvöldið.

� 16.15 Ameríski fótboltinn á Sýn.
Leikur New York Giants og Arizona
Cardinals.

� 18.25 Spænski boltinn á Sýn. Leik-
ur Deportivo og Atletico Madrid.

� 18.00 Þrumuskot á Enska boltan-
um. Öll mörk helgarinnar. Endursýnt
klukkan 00.00 um kvöldið.

� 18.55 Enska knattspyrnan á Enska
boltanum. Leikur West Ham og
Aston Villa sýndur beint.

� 20.05 Gillette-sportpakkinn á Sýn.

� 20.30 Ítölsku mörkin á Sýn.

� 21.00 Ensku mörkin á Sýn. Mörkin
og marktækifærin úr enska boltan-
um, næst efstu deild.

� 21.00 Að leikslokum á Enska bolt-
anum. Farið yfir leiki helgarinnar
með sparkfræðingum.

� 21.30 Spænsku mörkin á Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn. 

� 23.15 Landsbankadeildarmörkin
á Sýn. Öll mörkin úr 17. umferðinni. 

� 00.05 Meistaradeildin á Sýn. Frétt-
ir af leikmönnum og liðum í Meist-
aradeild Evrópu.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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Enska úrvalsdeildin í gær

Ekkert skora›
FÓTBOLTI Bolton og Blackburn
skildu jöfn, 0-0, á Reebok-leik-
vanginum í Bolton. Bolton var
sterkara liðið í leiknum en náði
ekki að koma boltanum framhjá
Brad Friedel í marki Blackburn.

Bæði lið fengu góð marktæki-
færi í leiknum en inn vildi boltinn
ekki og þurftu liðin því að sætta
sig við jafntefli. Mark Hughes,
stjóri Blackburn, hefði viljað fá
meira út úr leiknum. „Jafntefli var
sanngjörn úrslit. Auðvitað hefði
verið betra ef við hefðum nýtt fær-
in betur en því miður gekk það
ekki að þessu sinni.“ -mh

Belgíukappaksturinn í gær:

Kimi fljótastur

DAUÐAFÆRI Garðar Gunnlaugsson úr Val fékk fullt af færum á KR-velli í gær en náði ekki
að skora. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

HART BARIST Morten Gamst Pedersen og
Jay Jay Okocha takast á í leiknum í gær.2-0

KR-völlur., áhorf: 1021 Egill Már Markússon (5)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 13–16 (6–6)
Varin skot Kristján 5 – Kjartan 4
Horn 4–7
Aukaspyrnur fengnar 9–18
Rangstöður 4–0

1–0 Grétar Ólafur Hjartarson (45.)
2–0 Grétar Ólafur Hjartarson (90.)

KR Valur

*MAÐUR LEIKSINS

KR 4–4–2
Kristján 7
Kristinn 6
Gunnar E. 6
Pauletic 8
Bjarni 5
(20., Gunnar K. 5)
Sigmundur 6
Ágúst Þór 6
(85., Sigurvin –)
Bjarnólfur 6
Garðar 4
(76., Sölvi –)
*Grétar 8
Rógvi 7

VALUR 4–4–2
Kjartan 6
Steinþór 5
Atli Sveinn 6
(52., Matthías 3)
Grétar 6
Bjarni Ólafur 6
Baldur 3
Sigurbjörn 4
(76., Hálfdán –)
Stefán Helgi 5
Sigþór 4
Guðmundur B. 7
(76., Sigurður –)
Garðar 7

FORMÚLA Finnski ökuþórinn Kimi
Raikkönnen heldur enn í veika von
um að verða heimsmeistari í For-
múlu 1 kappakstrinum eftir góðan
sigur á Spa-brautinni í Belgíu í
gær. Félagi hans Juan Pablo
Montoya leiddi kappaksturinn
lengst af, en lenti í óhappi og þurfti
að hætta keppni. Fernando Alonso,
sem er efstur í keppni ökumanna
varð annar og er með 25 stiga for-
skot á Kimi Raikkönnen sem er í
öðru sæti þegar þrjár keppnir eru
eftir. Michael Schumacher, núver-
andi heimsmeistari, lenti í árekstri
og þurfti að hætta keppni. 
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firóttarasigur í ótrúlegum leik
Sta›a Grindavíkur versnar enn eftir 4. tapi› í rö› á útivelli. Sigurmark firóttar
kom í uppbótartíma.

FÓTBOLTI Grindvíkingar verða að
sigra lokaleik sinn gegn Keflavík
næsta laugardag í Landsbanka-
deild karla ætli þeir sér að eiga
einhvern möguleika á að halda sér
uppi. Í gær töpuðu þeir fyrir botn-
liði Þróttar 3-2 í hreint út sagt
ótrúlegum leik. 

Þrátt fyrir markaleysi í fyrri
hálfleik var mikið líf í leiknum.
Markverðir beggja liða vörðu

meistaralega en fimm mörk litu
síðan dagsins ljós í seinni hálfleik
en Þróttur komst þá þrisvar yfir.

Páll Einarsson kom Þrótti yfir í
2–1 með umdeildu marki þegar
hann lagði boltann greinilega fyr-
ir sig með hendinni og staðan var
2–1 þegar 90 mínútur voru komn-
ar á vallarklukkuna. Þá tók við
ótrúlegur kafli. Grindavík jafnaði
með marki Roberts Niestroj en
aðeins mínútu síðar skoraði Ingvi
Sveinsson sigurmark Þróttar. 

Nú verða leikmenn Grindavík-
ur að spýta í lófana og sigra ná-

granna sína í Keflavík og treysta
á að ÍBV og Fram vinni ekki sína
leiki. Grindavík er eina liðið í
sögu efstu deildar sem aldrei hef-
ur fallið. Milan Stefán Jankovic,
þjálfari Grindavíkur, hefur enn
trú á að liðið haldi sér. 

„Það var alveg hræðilegt að fá
þetta mark á sig í lokin því stig úr
þessum leik hefði verið gott upp á
framhaldið. En við í Grindavík
ætlum okkur að halda okkur og
vonandi vinna hin liðin ekki leiki
sína,“ sagði Milan Stefán eftir
leik. -hh

Keflvíkingar unnu í gær sinn fyrsta heimaleik í deildinni síðan KR-ingar heimsóttu þá í maímánuði.

FÓTBOLTI „Ég hefði aldrei sætt
mig við jafntefli úr þessum leik.
Við fengum aragrúa marktæki-
færa í fyrri hálfleiknum og átt-
um að hafa náð að skora fleiri
mörk,“ sagði Kristján Guð-
mundsson, þjálfari Keflavíkur
eftir góðan heimasigur á Fram í
gær. Rokið hafði talsverð áhrif á
leikinn og heimamenn höfðu tögl
og hagldir í fyrri hálfleiknum en
öll mörkin komu fyrir hlé.  Seinni
hálfleikur var lítið fyrir augað og

fátt markvert sem gerðist. Fröm-
urum tókst ekki að ógna marki
heimamanna og Keflvíkingar
hrósuðu því verðskulduðum sigri
2–1. Enn eitt árið berjast Framar-
ar því við fallið í lokaumferð. 

„Ég get eiginlega ekkert sagt!
Þeir spiluðu bara betur og áttu
þetta skilið. Nú þurfum við bara
að bjarga okkur í síðasta leik enn
eitt árið,“ sagði Gunnar Sigurðs-
son, markvörður Fram í leikslok.

-egm

Sama sagan hjá Fram
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*MAÐUR LEIKSINS

KEFLAVÍK 4–4–2
Ómar 5
*Jónas Guðni 7
Guðmundur 6
Gustafsson 5
Guðjón Árni 5
Bjarni 5
(80. Stefán Örn –
Baldur 5
Kadir 5
(33. Einar Orri 5)
Hólmar Örn 6
Hörður 6
Guðmundur 6
(90. Johansson –)

FRAM 4–4–2
Gunnar 6
Eggert 4
(46. Daði 5)
Þórhallur Dan 4
Kristján 5
Gunnar Þór 5
Karlefjard 5
Mathiesen 5
Viðar 4
(71. Ríkharður –)
Kristófer 4
(60. Víðir 4)
Andri Fannar 6
Henriksen 5

*MAÐUR LEIKSINS

ÞRÓTTUR 4–4–2
*Fjalar 8
Freyr 4
(46. Erlingur 6)
Eysteinn 6
Kristinn 5
Ingvi 6
Jens 6
Halldór 7
Hallur 7
Ólafur T. 5
Páll 6
Þórarinn 3
(89. Magnús Már –)

GRINDAVÍK 4–4–2
Savic 6
Sveinn Þór 4
Óðinn 5
Óli Stefán 6
Eyþór Atli 5
Niestroj 7
Eysteinn 5
Guðmundur 6
(77. Alfreð –)
McShane 7
Óskar Örn 7
Magnús 6

*MAÐUR LEIKSINS

ÍBV 4–4–2
Hrafn 5
Pétur R. 4
Páll Hjarðar 4
Varenkamp 4
Bjarni Geir 4
Jeffs 4
(74., Bjarni Rúnar 4)
Platt 4
Heimir Snær 4
Andri 5
Steingrímur 4
Atli 5
(74., Bjarni Hólm 4)

ÍA 4–3–3
Páll Gísli 5
Pálmi 5
*Gunnlaugur 7
Reynir 6
Guðjón Heiðar 5
Pesic 5
(55., Jón Vilhelm 5)
Helgi Pétur 6
Kári Steinn 6
Martin 6
(85., Finnbogi –)
Andrés 5
(74., Andri 5)
Sigurður Ragnar 6

Skagamenn unnu í Eyjum:

Rosa barátta
FÓTBOLTI „Við hittum ekki á góðan
leik í dag hverju sem um er að
kenna. Við eigum verðugt verk-
efni í næstu umferð þar sem við
höfum aðeins hlotið 2 stig á úti-
velli í sumar. Við þurfum að tjasla
okkur saman og finna lausn á því
hvað við vorum að gera rangt í
dag,“ sagði Guðlaugur Baldurs-
son, þjálfari ÍBV, eftir að Skaga-
menn höfðu unnið sannfærandi
2–0 sigur á Hásteinsvelli þar sem
Eyjaliðið hefur tekið 15 af þeim 17
stigum sem liðið hefur í Lands-
bankadeildinni.

Sigurður Ragnar Eyjólfsson
kom ÍA yfir á 56. mínútu og Andri
Júlíusson bætti svo við öðru
marki undir lok leiksins  „Þetta
var rosa barátta og það er alltaf
mjög erfitt að spila hérna í Eyj-
um. Um leið og við náðum að
skora varð pressan minni á okkur
og við gátum legið aðeins til
baka,“ sagði Sigurður Ragnar sem
skoraði í þriðja leiknum í röð.

ÁFRAM Á SKOTSKÓNUM Sigurður Ragnar
Eyjólfsson skoraði fyrir ÍA í Eyjum.

SIGURMARKINU FAGNAÐ Hallur Hallsson
og Erlingur Þór Guðmundsson fagna hér
Ingva Sveinssyni eftir að hann hafði skorað
sigurmark Þróttara í uppbótartíma gegn
Grindavík. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

3-2
Laugard.v., áhorf: 456 Gísli H. Jóhannsson (5)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 15–18 (10–11)
Varin skot Fjalar 9 – Savic 7
Horn 6–7
Aukaspyrnur fengnar 15–13
Rangstöður 6–3

1–0 Halldór Hilmisson (55.)
1–1 Paul McShane (76.)
2–1 Páll Einarsson (82.)
2–2 Robert Niestroj (90.)
3–2 Ingvi Sveinsson (90.)

Þróttur Grindavík

0-2
Hátsteinsv., áhorf: 525 Ólafur Ragnarsson (5)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 6–10 (0–5)
Varin skot Hrafn 3 – Páll Gísli 0
Horn 5–3
Aukaspyrnur fengnar 18–11
Rangstöður 1–2

0–1 Sigurður Ragnar Eyjólfsson (56.)
0–2 Andri Júlíusson (87.)

ÍBV ÍA

2-1
Keflavík, áhorf: 615 Ólafur Ragnarsson (5)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 14–9 (8–4)
Varin skot Ómar 3 – Gunnar 7
Horn 11–4
Aukaspyrnur fengnar 6–10
Rangstöður 1–2

1–0 Hörður Sveinsson (7.)
2–0 Guðmundur Steinarsson (34.)
2–1 Andri Fannar Ottósson (35.)

Keflavík Fram
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Í síðustu viku del-
eraði ég hér í
þennan dálk um
h ú s n æ ð i s b a s l
mitt, hversu þung-
bært mér væri að
komast ekki inn í
íbúðina sem ég
hafði beðið eftir í
rúman mánuð.

Í vikunni dró til tíðinda, maður-
inn sem hafði setið sem fastast
leigusamningslaus og skuldandi á
þriðja hundrað þúsund lét loksins
til leiðast og fór úr íbúðinni sem
ég hafði beðið eftir allan þennan
tíma. Það var sem við manninn
mælt, ég mætti auðvitað beint á
staðinn til að skoða og leist líka
svona skrambi vel á slotið. Hand-

salaði samning við leigusalann þá
seinna um daginn og hóf undir-
búning fyrir flutninga. 

Þá tók auðvitað við annar höf-
uðverkur, nema hvað. Einhver
sagði mér einu sinni að fátt væri
jafn streituvaldandi í þessu lífi en
einmitt það að flytja. Ég komst að
því af eigin raun að kálið er síður
en svo sopið þó að í ausuna sé
komið.

Fyrst þurfti að þrífa, í hólf og
gólf. Þá meina ég þrískúra öll
gólf, tvískúra veggi, sótthreinsa
baðið með öllum þeim eiturefnum
sem fást til slíkra verka í stór-
mörkuðum þessa lands (trúið mér,
það veitti ekki af). Sú hreingern-
ing tók vel yfir fimm tíma, jafnvel
þó svo góðir menn hafi hjálpað til.

Þá átti auðvitað eftir að pakka öllu
draslinu niður á gamla staðnum
og flytja á milli. Það var gert á
föstudagskvöld, kallaður út sér-
legur flutningaher og allt draslið
borið út í kassabíl og inn á nýja
staðnum á rétt um klukkutíma.
Mútur í mannskapinn; pitsur og
bjór. Þá var hálfur sigur unninn,
enn er verið að raða í hillur og
taka upp úr kössum.

Á morgun þarf ég svo að þrífa
á gamla staðnum (það tekur ör-
ugglega aðra fimm tíma til). Land-
ið er þó að rísa.

Síðasti pistill endaði á orðinu
„ömurlegt“, þessi mun enda á já-
kvæðari nótum: 

Oddur er barasta bjartsýnn á
framhaldið.

STUÐ MILLI STRÍÐA
ENN AF HÚSNÆÐISBASLI

Oddur Ástráðsson er fluttur
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

3 6 1 7 9

1 9 6 5

4 2 3 7

4 7 9 1

3 4

9 2 4 8

7 1 5 3

6 8 2 7

5 9 6 8 4

■ SUDOKU DAGSINS
Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blað-
inu á morgun.

1 5 4 2 7 9 3 6 8

2 3 8 5 1 6 4 7 9

7 9 6 4 3 8 2 1 5

6 4 5 9 2 7 1 8 3

3 1 9 6 8 5 7 4 2

8 7 2 3 4 1 9 5 6

4 6 3 1 5 2 8 9 7

5 2 7 8 9 4 6 3 1

9 8 1 7 6 3 5 2 4

Lausn á gátu gærdagsins

Þessi maður
vinnur AÐ-

EINS of sjald-
an.

Til hamingju Jói!
Það eru í minnsta
lagi 75 krónur í

pottinum!

BAAHAAARAA
MIIIHIIHIITTT!!

JAAAHÁÁÁÁ!! ÞETTA
ER ALLT MITT!!

Þrjú! ÞRJÚ!
Ég VINN!! 

Tvö pör!

Jú, í aftur-
sætinu.

Palli... maður getur
ekki verið fæddur í

„Mercedes!“

Nafn: Páll Jóhannsson.
Aldur: 15 ára.
Fæðingardagur: 7/7 ‘85.
Fæðingarstaður: Mercedes.

Nemendaskírteini

Andvarp...

Heima er
best.

MAMMA! Árás morð-
óðu ryk-

andarung-
anna.

Haltu utan
um mig!
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FRÍTT Í
 

BÍÓ!
 Gildir 
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 Gildir í 6
 mánuði!
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Á TONLIST.IS

www.btnet.is. 

extra light

V16
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BTnet

V16 extra light
Ótakmarkað niðurhal!

3.890 kr.
á mánuði allt innifalið auk bíókorts 
og áskrift af tónlist.is!  

Skólastyrkur BTnet!
BTnet hefur verið í fararbroddi um að bjóða lægsta verðið á 
ADSL. Nú bjóðum við enn betur. Með skólatilboði BTnet fylgir:

     • • Frítt niðurhal (endalaust eins og þig lystir).

     • • Frítt í bíó (gildir í sex mánuði).

     • • Frí tónlist (gildir í sex mánuði á tónlist.is).

Kíktu við í næstu BT verslun og fáðu þér áskrift!

Við hjálpum þér í gegnum
   námið á fullum hraða!  

- líka fyrir þá sem

eru í skóla lífsins.

FRÍTT Í 

BÍÓ!

Gildir í 6 m
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T
O
N
L
IS
T
.IS

Gildir í 6 m
ánuði!

FRÍ
ÁSKRIFT
Á TONLIST.IS

Þú færð
BTnet í næstu

verslun BT!



Sýnd kl. 5,30, 8 og 10.30

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

Sýnd kl. 8 og 10.20

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á 

honum.”

Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.

Hefur fengið einróma lof 
gagnrýnenda um heim allan.

Sýnd kl. 4 og 6 í þrívídd

★★★★
-HJ. MBL

★★★★
-ÓÖH. DV

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

SÍMI 564 0000HUGSAÐU STÓRT

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára
Sýnd í Lúxus kl. 4, 6, 8 og 10

Sýnd kl. 4 ÍSLENSKT TAL

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 6 í þrívíddSýnd kl. 8 og 10.20  B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

Sýnd kl. 8

Sýnd kl. 6 ÍSLENSKT TAL

Deuce Bigalow b.i. 14 ára
Ævintýraferðin
Land of the Dead

kl. 6, 8 og 10
kl. 6
kl. 8 og 10

Sýnd kl. 10.30  B.i. 16 ára

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á 

honum.”

Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.

Hefur fengið einróma lof 
gagnrýnenda um heim allan.

★★★★
-HJ. MBL

★★★★
-ÓÖH. DV

Sýnd kl. 6, 8.30 og 10.30 B.i. 14 ára

Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir

ENSKA
Enska I – II 
Enska I – II frh 
Enska III 
Enska tal og leshópur I
Enska tal og leshópur II

DANSKA
Danska I – II

NORSKA
Norska I – II
Norska tal og leshópur

SÆNSKA
Sænska I – II
Sænska III

FRANSKA
Franska I
Franska tal og leshópur

ÍTALSKA
Ítalska I
Ítalska I frh
Ítalska tal og leshópur

SPÆNSKA
Spænska I
Spænska I frh
Spænska II 
Spænska III
Spænska III frh
Spænska tal og leshópur

ÞÝSKA
Þýska I 
Þýska I frh

ÍSLENSKA
fyrir útlendinga
8 vikna námskeið
32 kennslustundir

Verklegar greinar
ENGILL ÚR TRÉ
1 viku námskeið 
4 kennslustundir

FRÍSTUNDAMÁLUN
8 vikna námskeið
32 kennslustundir

GLER – POSTULÍNSMÁLUN
8 vikna námskeið 
32 kennslustundir

GLERLIST
10 vikna námskeið
40 kennslustundir

HAUSTKRANSAGERÐ
1 viku námskeið
4 kennslustundir 

HURÐARKRANS ÚR BIRKI
2 vikna námskeið
8 kennslustundir 

ÍKONAGERÐ
2 vikna námskeið
8 kennslustundir

KRUKKUR MEÐ
UPPHLEYPTU MUNSTRI
2 vikna námskeið
8 kennslustundir

LEIRMÓTUN I
Byrjendur:
6 vikur 24 kennslust.
Framhald:
4 vikur 16 kennslust.

LOPAPEYSA PRJÓNUÐ
4 vikna námskeið
16 kennslustundir

PAPPÍR MARMORERAÐUR
1 viku námskeið
4 kennslustundir

SILFURSMÍÐI
9 vikna námskeið
36 kennslustundir

STAFRÆN MYNDATAKA
Á VIDEOVÉLAR

1 viku námskeið
12 kennslustundir

KLIPPING Á STAFRÆNUM 
KVIKMYNDUM
1 viku námskeið
12 kennslustundir

TRÉSMÍÐI
9 vikna námskeið
36 kennslustundir

ÚTSKURÐUR
9 vikna námskeið
36 kennslustundir

Saumanámskeið
BÚTASAUMUR
6 vikna námskeið
24 kennslustundir

BÚTASAUMSKLÚBBUR
3 miðvikudagar kl. 19:00
Einu sinni í mánuði

CRAZY QUILT
4 vikna námskeið
16 kennslustundir

FATASAUMUR /
BARNAFATASAUMUR
6 vikna námskeið
24 kennslustundir

ÞJÓÐBÚNINGUR – 
SAUMAÐUR
10 vikna námskeið
40 kennslustundir

SKRAUTSAUMUR –
BALDERING
5 vikna námskeið
15 kennslustundir

Tölvunámskeið
FINGRASETNING og
RITVINNSLA
2vikna námskeið 
8 kennslustundir

VEFSÍÐUGERÐ 
FrontPage
2 vikna námskeið
16 kennslustundir

TÖLVUGRUNNUR
4 vikna námskeið
32 kennslustundir

TÖLVUGRUNNUR 
Framhald:
4 vikna námskeið
20 kennslustundir

WORD OG EXCEL
3 vikna námskeið
20 kennslustundir

Matreiðslunámskeið
GÓMSÆTIR 
bauna – pasta- og
grænmetisréttir

3 vikna námskeið
12 kennslustundir

MATARMIKLAR SÚPUR OG
HEIMABAKAÐ BRAUÐ
2 vikna námskeið
8 kennslustundir

MATARGERÐ 
FYRIR KARLMENN I
Grunnnámskeið
3 vikna námskeið
12 kennslustundir

MATARGERÐ 
FYRIR KARLMENN II
Framhaldsnámskeið
3 vikna námskeið
12 kennslustundir

SPENNANDI BÖKUR OG
PUTTAMATUR
2 vikna námskeið
8 kennslustundir

SUÐRÆN MATARGERÐ
2 vikna námskeið
8 kennslustundir

Ýmis námskeið
BÓKHALD
Grunnatriði í bókhaldi
6 vikna námskeið
24 kennslustundir

RÍMNAKVEÐSKAPUR OG
BRAGFRÆÐI
5 vikna námskeið
10 kennslustundir

Fyrstu námskeiðin hefjast 
21. september  
Netfang: 
kvoldskoli@kopavogur.is
Vefsíða: 
http://kvoldskoli.kopavogur.is

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2005

Innritun í síma 564 1507  5. – 15. september kl. 10 – 18 
eða á vef skólans eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla 

Hluti af andvirði miða á tónleika
Michaels Bolton í Laugardalshöll
21. september fer til góðgerðar-
stofnunar söngvarans sem hann
setti á fót árið 1993. 

Michael Bolton Charities var
stofnuð í þeim tilgangi að veita
húsnæði, hjálp og menntun þeim
börnum og konum sem um sárt
eiga að binda vegna fátæktar eða
ofbeldis, hvort sem það er af lík-
amlegum, andlegum eða kynferð-
islegum toga.

Miðasala á tónleikana er í full-
um gangi. Fer hún fram á öllum
helstu Esso-stöðvum á landinu og
á bolton@visindi.is. Miðaverð er
5.900 krónur og er aðeins selt í
sæti.

Hluti til góðgerðarmála

MICHAEL BOLTON
Söngvarinn og hjartaknúsarinn syngur í

Laugardalshöll 21. september.

Nú eru komin í ljós nokkur smáat-
riði í sambandi við brúðkaup fyr-
irsætunnar Jordan og Peters
Andre. Jordan mun koma til
Highclere-kastala í Öskubusku-
vagni. Hún mun ganga inn gólfið á
meðan Whitney Houston syngur, I
have nothing. Meðan á athöfninni
stendur verða spiluð gömul
motown-lög og í lok athafnarinnar
mun kór syngja Signed, sealed,
delivered og Jordan og Peter
munu ganga út sem hjón undir

laginu Aint no stopping
us now.

Veislutertan verður
tveggja metra löng
súkkulaðikaka og í
veislunni um
kvöldið verður
boðið upp á
sirkus með til-
heyrandi eld-
gleypum og tromm-
urum.

Motown-lög í veislunni

Gwen Stefani eyddi um milljón
dollurum í fyrstu stóru tískusýn-

ingu sína sem haldin var í
New York. Fatalína hennar
nefnist L.A.M.B clothing line.

Fatalínan var kynnt til sög-
unnar árið 2002 og söng-
konan sem er 35 ára
gömul vonast til að geta

stolið senunni frá hönnuð-
um eins og Donnu Karan,
Ralph Lauren og Calvin

Klein. Zaldy, aðalhönnuður
fatalínunnar segir Gwen
hafa „mikið sjálfstraust og

sterkar skoðanir og að hún
fylgi ekki öðrum“. Framleiðsl-
an inniheldur kvenfatnað,

skartgripi og handtöskur.

Ronan Keating er
aftur orðinn

pabbi. Hann og kona
hans Yvonne, eign-
uðust litla stúlku á
dögunum. Þeim
mæðgum heilsast vel.
Þetta er þeirra þriðja
barn en fyrir eiga þau
sex ára son og fjög-
urra ára dóttur.

Fyrrverandi eiginkon-
ur Tom Cruise,

Nicole Kidman og
Mimi Rogers, héldu
eftirnöfnum sínum
þegar þær giftust
honum. Tilvonandi
eiginkona leikarans,
Katie Holmes hefur
hins vegar hug á að
breyta sínu eftir-
nafni í Cruise.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Tyra Banks 
ógnar Opruh
Victoria’s Secret-fyrirsætan og
framleiðandi þáttanna America’s
Next Top Model, Tyra Banks,
byrjar með nýjan sjónvarpsþátt í
Bandaríkjunum í dag. Þátturinn
ber heitið, „The Tyra Banks
Show“ og mun Tyra leggja aðalá-
herslu á drauma, vonir og krefj-
andi viðfangsefni ungra kvenna í
dag. Þetta verður spjallþáttur og
því þarf Oprah Winfrey að fara að
gæta sín. ■



 www.leikhusid.is

Sala á netinu allan sólarhringinn.
Afgreiðsla í húsinu frá kl.  12.30
Sími 55 11 200 - opinn frá 10:00 

STÓRA SVIÐIÐ SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ

LITLA SVIÐIÐ

VELKOMIN Í ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ! 
Leikárið kynnt með leik, söng og 

dansi. Fös 16/9, lau. 17/9. 

Allir velkomnir!

KLAUFAR OG KÓNGSDÆTUR 
Sun. 18/9 kl. 14 nokkur sæti laus,

sun. 25/9 kl. 14, sun. 2/10 kl. 14, sun. 

EDITH PIAF 
Sun. 18/9 örfá sæti laus, fim. 22/9 , 

fös. 23/9 nokkur sæti laus, lau. 24/9 

nokkur sæti laus, fim. 29/9, fös. 30/9.

Sýningum lýkur í október. 

RAMBÓ 7
Fös. 16/9, lau. 17/9, fim. 22/9. 
Takmarkaður sýningafjöldi. 

KODDAMAÐURINN 

Fös. 16/9, lau. 17/9, fös. 

23/9, lau. 24/9. Takmarkaður 
sýningafjöldi.

STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU 

e. Astrid Lindgren

Su 18/9 kl 14, Su 25/9 kl 14,

Lau 1/10 kl. 14, Su 2/10 kl. 14

HÖRÐUR TORFA HAUSTTÓNLEIKAR

Fös 16/9 kl. 19:30, Fös 16/9 kl 22:00

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR Í SEPT.
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi

28. okt. Miðaverð aðeins kr. 2.000,- 

Su 18/9 kl. 21, Fö 23/9 kl 20, 

Fi 29/9 kl 20 UPPSELT, Fö 30/9 kl 20,

Lau 1/10 kl 20 (sýning á ensku)

HÍBÝLI VINDANNA

Örfáar aukasýningar í haust. 
Lau 24/9 kl. 20, Su 25/9 kl. 20, 
Su 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20, 
Lau 8/10 kl. 20

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
MANNTAFL

Mið 14/9 kl. 20 Forsýning 
Miðaverð aðeins kr. 1.000,-
Su 18/9 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELTL
Su 25/9 kl. 20, 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20RILLJANT 

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Fi 15/9 kl. 20, Fö 16/9 kl 20, Lau 17/9 kl 20, 

Fi 22/9 kl. 20, Fö 23/9 kl. 20, Lau 24/9 kl. 20

Sími miðasölu 568 8000 
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Endurnýjun 
áskriftarkorta er hafin!

Ef þú gerist áskrifandi fyrir 
20. september færðu að auki 

gjafakort á leiksýningu að eigin vali

- Það  borgar sig að vera áskrifandi -

,,Við ætlum fjórar vinkonur 
saman aftur og aftur! 

Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

Sumarnámskeið fyrir skapandi börn,
eldri og yngri, keramik, teikning,
málun - allt innifalið - litlir hópar.

Aðeins 8500 kr. vikan!

Skráning í Keramik fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

Hvað segja börnin 
um námskeið í 

Keramik fyrir alla?

Barnaafmæli
Bekkjarferðir

Keramik fyrir alla,

Frábær skemmtun
fyrir allan hópinn.

Tilboðspakkar
Keramik og pizza frá

kr. 990 á mann.

Margar af vinsælustu hljómsveit-
um Bretlands fóru í hljóðver í
fyrradag til að taka upp plötu til
styrktar stríðshrjáðum börnum.
Engin plata hefur verið gefin út á
skemmri tíma því platan kom út á
netinu í gær.

Platan nefnist
Help: A Day in
the Life en tíu ár
eru liðin síðan
svipuð plata
kom út í Bret-
landi. Á meðal
h l j ó m s v e i t a
sem eiga
þarna lög eru
R a d i o h e a d ,
Gorillaz, Razor-
light, The Zutons,
Manic Street
Preachers, Bloc
Party og Elbow.

Einnig spila nokkrar hljómsveitir
sínar útgáfur á ýmsum lögum.
Antony and the Johnsons syngur
Happy Xmas (War is over) eftir
John Lennon, Kaiser Chiefs taka I
heard it through the grapevine,
sem Marvin Gaye gerði frægt og
Keane syngur lagið Goodbye Yell-

ow Brick Road eftir
Elton John. 

Einnig eiga
listamenn á
borð við
Damien Rice
og Belle &
Sebastian lög
á plötunni,
sem kemur í

búðir í Bret-
landi hinn 26.
september.

GORILLAZ Hljómsveitin Gorillaz á eitt lag á plötunni Help: A Day
in the Life.

Plata á einum sólarhring



Ósexí hressleiki og háva›amengun
VIÐ TÆKIÐ ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR ER SKILNINGSVANA Á GERVIHRESSU ÍÞRÓTTAEFNI

15.40 Helgarsportið 15.55 Fótboltakvöld
16.10 Ensku mörkin 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Myndasafnið 18.01
Gurra grís (18:26) 18.06 Kóalabræður
(32:52) 18.17 Pósturinn Páll (2:13) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Playing Mona Lisa
15.00 Third Watch (Bönnuð börnum) 16.00
Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18
Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

22.25

LOST

▼

DRAMA

20.00

STRÁKARNIR

▼

GAMAN

21.00

VEGGFÓÐUR

▼

LÍFSSTÍLL

21.00

THE CONTENDER

▼

RAUNVERULEIKI

21.00

ENSKU MÖRKIN

▼

FÓTBOLTI

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 The Simpsons (20:25) (e) 

20.00 Strákarnir Sveppi, Auddi og Pétur
halda uppteknum hætti og sprella
sem aldrei fyrr. 

20.30 Extreme Makeover – Home Edition
(13:14) 

21.15 Jamie Oliver (Oliver's Twist) (23:26) 
21.40 Grey's Anatomy (4:13) (Læknalíf)

Dramatísk þáttaröð.
22.25 Most Haunted (1:20) (Reimleikar)

Magnaður myndaflokkur sem beinir
sjónum okkar að hinni eilífu spurn-
ingu um hvort það sé líf eftir dauð-
ann. Bönnuð börnum. 

23.15 Eyes (9:12) 0.05 The Miracle 1.45
Tangled (Stranglega bönnuð börnum) 3.15
Fréttir og Ísland í dag 4.35 Ísland í bítið 6.35
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.55 Ensku mörkin 0.50 Kastljósið 1.10
Dagskrárlok

18.30 Ástfangnar stelpur (7:13) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Átta einfaldar reglur (52:52) (8 Simple

Rules)
20.25 Náttúra Evrópu (2:4) (Wild Europe)

Breskur heimildamyndaflokkur um
náttúrufar í Evrópu og breytingar á því
í aldanna rás. Í þessum þætti er fjallað
um loftslagsbreytingar í Evrópu á síð-
ustu tveimur milljónum ára. 

21.15 Lögreglustjórinn (The District III)
22.00 Tíufréttir

22.25 Lífsháski (24:25) (Lost) Það er komið
að lokum myndaflokksins og í kvöld
verða tveir síðustu þættirnir sýndir. 

23.30 The Newlyweds (23:30) 23.55 The
Newlyweds (24:30) 0.20 Friends 3 (4:25)
0.45 Seinfeld (11:24) 1.10 Kvöldþátturinn 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Íslenski listinn Hinn eini sanni Jónsi í

Svörtum Fötum fer með okkur í gegn-
um vinsælustulög vikunnar.

19.30 Friends 3 (3:25) 
20.00 Hell's Kitchen (3:10) (Hell's Kitchen 1)

Einn vinsælasti kokkur heims, Gordon
Ramsey, er kominn hér með glænýj-
anraunveruleikaþátt.

21.00 Veggfóður Hönnunar og lífstíls þátt-
urinn Veggfóður sem er undir stjórn
arkitektsins og sjónvarpskonunar vin-
sælu Völu Matt og sjónvarpsmannsins
Hálfdáns Steinþórssonar.

22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur.

22.40 David Letterman 

23.35 CSI: New York (e) 0.25 Cheers – 6.
þáttaröð (e) 0.50 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið Á hverjum degi verð-
ur boðið upp á aðgengilegt og
skemmtilegt fasteignasjónvarp. 

19.30 Less than Perfect (e) 
20.00 The O.C. 

21.00 The Contender Raunveruleikaþættir
úr smiðju Mark Burnett (Survivor).
Leitin að næstu hnefaleikaleika-
stjörnu er hafin! Sextán hnefaleika-
kappar hafa verið valdir til að taka
þátt í samkeppni um hver er efnileg-
astur. 

22.00 Dead Like Me – lokaþáttur Það er
hrekkjarvaka og fjöldamorðingi geng-
ur laus um bæinn, þannig að það er
nóg að gera hjá George og félögum
hennar.

22.50 Jay Leno 

17.50 Cheers – 6. þáttaröð 18.20 Popppunkt-
ur (e) 

6.00 Another Life (Bönnuð börnum) 8.00 My
Cousin Vinny 10.00 Get a Clue 12.00 Like
Mike 14.00 My Cousin Vinny 16.00 Get a
Clue 18.00 Like Mike 

20.00 Another Life 
22.00 Instinct to Kill 

0.00 U.S. Seals (Str. b. börnum) 2.00
Extreme Ops (Str. b. börnum) 4.00 Instinct to
Kill (Str. b. börnum) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News Weekend 13.00 Uncut 14.00
101 Juiciest Hollywood Hookups 15.00 E!
Entertainment Specials 16.00 Style Star 16.30
Style Star 17.00 Big Hair Gone Bad 17.30
Behind the Scenes 18.00 E! News Weekend
19.00 The E! True Hollywood Story 20.00 101
Juiciest Hollywood Hookups 21.00 Style Star
21.30 The Anna Nicole Show 22.00 Wild On
23.00 E! News 23.30 Party @ the Palms 0.00
The E! True Hollywood Story 1.00 Style Star 

AKSJÓN

7.15 Korter 18.15 Korter 21.00 Níubíó

20.05 Gillette-sportpakkinn 
20.30 Ítölsku mörkin 

21.00 Ensku mörkin Mörkin og marktæki-
færin úr enska boltanum, næstefstu
deild. Við eigum hér marga fulltrúa en
okkar menn er að finna í liðum
Leicester City, Leeds United, Reading,
Plymouth Argyle og Stoke City sem
jafnframt er að meirihluta í eigu ís-
lenskra fjárfesta.

21.30 Spænsku mörkin 
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-

viðburði heima og erlendis. 
22.30 Playmakers (11:11) (NFL-liðið) Það er

komið að kveðjustund hjá Fjallaljón-
unum. Bönnuð börnum. 

23.15 Landsbankamörkin 0.05 UEFA Champ-
ions League

16.15 Ameríski fótboltinn 18.25 Spænski
boltinn

14.00 Everton – Portsmouth frá 10.09 16.00
Chelsea – Sunderland frá 10.09 18.00
Þrumuskot

18.55 West Ham – Aston Villa (b) 
21.00 Að leikslokum 
22.00 Man. Utd. – Man. City frá 10.09 

0.00 Þrumuskot (e) 1.00 Bolton – Blackburn
frá 11.09 3.00 Dagskrárlok

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

GZA úr kvikmyndinni Coffee and
Cigarettes árið 2003

„Bill Groundhog-Day, Ghostbustin’-ass Murray! „

Knattspyrnusérfræðingarnir Willum og Gummi Torfa fara yfir mestu tilþrifin
ásamt mistökunum sem áttu sér stað í leikjum helgarinnar.

Í KVÖLD KL. 21.00

▼

▼

8.00 Miðnæturhróp 8.30 Kvöldljós 9.30 Blandað
efni 10.00 Joyce Meyer 10.30 Dr. David Cho 11.00
Ísrael í dag 12.00 Ewald Frank 12.30 Freddie
Filmore 13.00 Joyce Meyer 13.30 Blandað efni
14.30 Ron Phillips 15.00 Samverustund (e) 16.00
Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Acts Full
Gospel 17.30 Gunnar Þorsteinsson (e) 18.00 Ron
Phillips 18.30 Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan –
fréttir á ensku 20.00 Kvöldljós með Ragnari Gunn-
arssyni 21.00 Um trúna og tilveruna Friðrik Schram
(e) 21.30 Mack Lyon Í leit að vegi Drottins 22.00
Joyce Meyer 22.30 Blandað efni 23.00 CBN frétta-
stofan – fréttir á ensku 0.00 Nætursjónvarp
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Ég er upptekin í kvöld, yfir sjónvarpinu.
Tveir dagskrárliðir í ríkiskassanum sem
mér er meinilla við að missa af. 
Fyrst ber að nefna Náttúru Evrópu; fá-
dæma vandaða heimildaþætti um náttúru-
far og breytingar þess í aldanna rás. Sjón-
varpsefni sem krefst þess að maður brjóti
heilann, þótt ekki sé nema í furðu. Í kvöld
verður fjallað um loftlagsbreytingar á
síðustu tveimur milljónum ára, sem eru
mér mikið áhugaefni því ég er áhyggju-
full yfir breytingum á loftslagi heims,
auk þess að vera bjargarlaus súrefnis-
fíkill.
Þegar kvöldar meir tékka ég á næstsíð-
asta þætti Lost, en söguþráðurinn virðist
ekkert á leiðinni að skýrast þótt lokaþátt-

urinn bíði nú
einn. Þvert á
móti er gátan
komin í mylj-
andi flækju.
Eftir Lost
mun ég efa-
laust heyra hávaðann í Ensku mörkunum
því minn hjartfólgni hefur gaman af
enska boltanum. Mér er ofar skilningi
hvers vegna íþróttafréttamenn þurfa
alltaf að fara með línur sínar á háu nótun-
um og spurn hvaðan þessi ósiður kemur?
Þá er regla að þurfa að lækka í sjónvarp-
inu því íþróttaumfjöllun skortir allt hljóð-
samræmi við annað sjónvarpsefni. 
Ekkert hljómar eins kröftuglega og aug-

lýsing á íþróttaviðburðum í sjónvarpi. Þá
er eins og allir sportáhugamenn séu
heyrnardaufir; graðhestamúsík á hæsta
og þulurinn hrópandi skilaboðin alveg
fáránlega hress. 
Ég er ekki að fatta þetta, en þykir þetta
garg og „stuð“ alveg ótrúlega ósexí. Þess
háttar matreiðsla á ágætlega áhugaverðu
efni hlýtur að ýta kvenkyns áhorfendum
frá íþróttaskjánum því þessi hlið karl-
kynsins er vægast sagt ósmart. Konur
vilja ekki svona týpur, þótt þeim þyki
fallegt að menn hafi áhuga á sporti. Þær
vilja yfirvegaða, sterka karlmenn sem
halda ró sinni, sjálfsstjórn og virðingu
þótt eitthvað lítilsháttar fari úrskeiðis í
boltaleik.

ENSKI BOLTINN

12. september 2005  MÁNUDAGUR
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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 Útvarpsleikhúsið: Rödd í síma
13.05 Sumarstef 14.03 Útvarpssagan: Hús
úr húsi  14.30 Miðdegistónar 15.03 Fastir
punktar 16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá 18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn
19.30 Laufskálinn 20.05 Frá Tónskáldaþing-
inu í Vínarborg 21.00 Út um víðan völl
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Kvöldsagan,
Heimaeyjarfólkið 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

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Laufskálinn 9.40 Umslag 9.50 Morgunleik-
fimi 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. 17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.30 Úrval úr Morg-
unútvarpi e. 20.00 Margrætt e. 21.00 Morg-
unstund með Sigurði G. Tómassyni e. 22.00 Á
kassanum e. 22.30 Hádegisútvarpið e.

23.00 Úrval úr Allt & sumt

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgun-
stund með Illuga Jökulssyni.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 15.00 Hild-

ur Helga 17.00 Gústaf Nielsson 18.00 Mein-
hornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arnþrúður Karls-
dóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00 Kjartan G.
Kjartansson 0.00 Hildur Helga 2.00 Gústaf
Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00 Kjart-
an G. Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsdóttir

Sextán hnefaleikakappar hafa
verið valdir Óteljandi raunveruleika-
þættir hrynja yfir landsmenn þessa dag-
ana og má þar sem dæmi nefna The
Contender. Þættirnir koma úr smiðju
Marks Burnett (Survivor) en meðfram-
leiðendur eru Sugar Ray Leonard og
harðjaxlinn Sylvester Stallone. Sextán
hnefaleikakappar hafa verið valdir sem
alla dreymir um frægð og frama á hnefa-
leikabrautinni. Í hverjum þætti munu
tveir þeirra etja kappi og verður sá sem
tapar að snúa aftur heim. Að lokum
stendur síðan einn sigurvegari uppi,
milljón dölum ríkari.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Dreymnir 
hnefaleikakappar

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
11.30 Tennis: Grand Slam Tournament US Open 12.30 Tenn-
is: Grand Slam Tournament US Open 14.00 Football: Foot
World Cup Season 15.30 Football: Eurogoals 16.30 Football:
UEFA Champions League Vintage 18.00 All sports: WATTS
18.30 Fight Sport: Fight Club 19.30 Fight Sport: Fight Club
20.30 Football: Eurogoals 21.30 Football: Gooooal ! 21.45
News: Eurosportnews Report 22.00 All sports: WATTS 22.30
Motorsports: Motorsports Weekend 23.15 News: Eurosport-
news Report

BBC PRIME
12.05 Hetty Wainthropp Investigates 13.00 Teletubbies 13.25
Tweenies 13.45 Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 Cavegirl 15.00
Location, Location, Location 15.30 Ready Steady Cook 16.15
The Weakest Link 17.00 Doctors 17.30 EastEnders 18.00
Holby City 19.00 Waking the Dead 19.50 Jonathan Creek
21.00 Blackadder the Third 21.30 3 Non-Blondes 22.00
Down to Earth 23.00 Hidden Treasure 23.30 Hidden Treasure
0.00 Supernatural Science 1.00 Julius Caesar 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Kalahari: the Great Thirstland 13.00 When Expeditions
Go Wrong: Iditarod 14.00 Shipwreck Detectives: Batavia's
Bones 15.00 The Sea Hunters: Still On Patrol – the Hunt for
Hitler's U-boat 215 16.00 Battlefront: Fall of Berlin 16.30
Battlefront: the Last Strong Hold 17.00 Storm Stories: After
School Twister 17.30 Storm Stories: Tornado Terror 18.00
Kalahari: the Great Thirstland 19.00 When Expeditions Go
Wrong: Csi On Everest 20.00 Megacities: Hong Kong 21.00
Megacities: Paris 22.00 Cinderella Man: the Real Jim
Braddock Story 23.00 Megacities: Hong Kong 0.00
Megacities: Paris

ANIMAL PLANET
12.00 Miami Animal Police 13.00 Killer Elephants 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 The Natural World 19.00
Fangs – Eaten Alive 20.00 Mad Mike and Mark 21.00 Animal
Cops Houston 22.00 Monkey Business 22.30 Animals A-Z
23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Fangs – Eaten Ali-
ve 1.00 The Natural World 

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 John Wilson's Fis-
hing Safari 13.00 We Built This City 14.00 Extreme Machines
15.00 Junkyard Wars 16.00 Rides 17.00 American Chopper
18.00 Mythbusters 19.00 Body Image 20.00 Trauma 21.00
Body Works 22.00 Mythbusters 23.00 Forensic Detectives
0.00 Battlefield

MTV
11.30 Just See MTV 13.00 Pimp My Ride 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 MTV
19.00 A Cut 19.30 Advance Warning 20.00 Top 10 at Ten
21.00 Power Girls 21.30 The Real World 22.00 The Rock
Chart 23.00 Just See MTV 

VH1
12.00 VH1 Hits 15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox
17.00 VH1 Weekly Album Chart 18.00 VH1 Classic 18.30
Then & Now 19.00 Bands Reunited 20.00 Bands Reunited
21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 The Fabu-
lous Life of... 23.00 VH1 Hits

CLUB
11.45 Arresting Design 12.10 Fashion House 12.35 Awesome
Interiors 13.00 Crimes of Fashion 13.30 Hollywood One on
One 14.00 The Review 14.25 City Hospital 15.10 The Ros-
eanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50
Single Girls 17.40 Fashion House 18.05 Crimes of Fashion
18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly
19.25 The Villa 20.15 Spicy Sex Files 21.10 Sex Tips for Girls
21.35 Ex-Rated 22.00 Sex and the Settee 22.30 Men on
Women 23.00 Weekend Warriors 23.30 Paradise Seekers
23.55 Come! See! Buy! 0.25 The Review 0.50 Vegging Out 

JETIX
11.50 So Little Time 12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole
High 13.15 Spider-Man 13.40 Moville Mysteries 14.05
Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00 W.I.T.C.H. 15.30 Sonic X 

MGM
12.30 Late for Dinner 14.05 Killer Klowns from Outer Space
15.30 Land of Doom 17.00 Rikky and Pete 18.40 Romeo and
Julia 20.20 For Better Or for Worse 21.55 Nobody's Fool
23.40 Midnight Witness 

HALLMARK
The Old Curiosity Shop 12.30 A Storm in Summer 14.15
McBride: Murder Past Midnight 16.00 Just Cause 16.45 Not
Just Another Affair 18.30 Early Edition 19.15 Midsomer
Murders 21.00 Getting Out 22.30 Early Edition 23.15 Walter
and Henry 0.45 Midsomer Murders 

DR1
12.00 Dyrehospitalet 12.30 Sådan ligger landet 13.00 TV
Avisen med vejret 13.20 Schackenborg – Godset i
Grænselandet 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Becoming
14.30 Last Exile 15.00 Yu-Gi-Oh! 15.20 Droopy 15.30 Trold-
spejlet 16.00 Palle Gris på eventyr 16.20 Anton 16.30 TV
Avisen med Sport og Vejret 17.00 Dagens Danmark 17.30
Derhjemme 18.00 Rejseholdet 19.00 TV Avisen 19.25 Hori-
sont 19.50 SportNyt 20.00 Måske skyldig 21.40 OBS 21.45
Viden om 22.15 TV Talenter 2005 

SV1
12.15 Sportspegeln 13.00 Stopptid 13.05 Agenda 14.00
Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00 Sve-á-long 15.30
Krokodill 16.00 BoliBompa 16.01 Nalle har ett stort blått hus
16.25 Budfirman Bums – musikvideo 16.30 Lilla sportspegeln
17.00 Trackslistan 17.30 Rapport 18.00 Det svenska teve-pri-
set – Kristallen 20.15 Plus 20.45 Sverige! 21.15 Rapport
21.25 Kulturnyheterna 21.35 Napoleon 23.10 Sändning från
SVT24

The Contender Skjáreinn kl.21.00
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Ný stjarna mun líta dagsins ljós í
Kvöldþættinum á næstu dögum og
er andlit stjörnunnar mörgu góðu
fólki kunnuglegt. „Ég er bara mjög
spenntur fyrir þessu og löngu kom-
inn tími til að Lilli láti sjá sig aftur í
sjónvarpinu,“ segir Guðmundur
Steingrímsson þáttastjórnandi.
„Hann er búinn að vera erlendis í
langan tíma og við í Kvöldþættinum
fögnum því að fá að njóta reynslu
hans og starfskrafta. Hann ætlar að
kynna sér ýmis mál og málefni í
þáttunum og kemur að öllum líkind-
um til starfa í næstu viku.“

Að sögn Guðmundar fór Lilli í
gegnum erfitt skeið á síðustu árum
þegar hann dvaldi erlendis og átti
meðal annars við drykkjuvandamál
að stríða. „Hann var þarna í útlönd-

um og átti erfiða tíma en hann er
kominn í gegnum þetta og er betri
maður. Þetta er í rauninni svolítið
eins og með Hemma Gunn. Hann
var frægur skemmtikraftur, var
mikið í útlöndum á tímabili og kem-
ur til baka enn ferskari og flottari.
Það er mjög gaman fyrir hann að
vera aftur farinn að vinna við fjöl-
miðla og hann á eflaust eftir að
gleðja mörg hjörtu sem hafa
saknað hans í gegnum tíðina,“
segir Guðmundur. ■

LILLI Hann er orðinn svakalegur
töffari hann Lilli sem var frægur

hér á árum áður. Hann lenti
reyndar í einhverju rugli, fór til
útlanda og var á tímabili mikið

fyrir sopann en nú er hann
kominn aftur ferskur og flottur. 
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Kvikmyndin Strákarnir okkar
eða 11 Men Out eins og

hún heitir á ensku var
frumsýnd á kvikmyndahá-
tíðinni í Toronto um helg-
ina. Myndin, sem Ró-
bert Douglas leikstýr-
ir, fékk ákaflega góð-
ar viðtökur á hátíð-
inni og fleiri sýning-
ar eru fyrirhugaðar á
næstu dögum. Í dag verður Little Trip to
Heaven eftir Baltasar Kormák frum-
sýnd í Toronto en hennar hefur verið
beðið með mikilli eftirvæntingu og mið-
ar á frumsýninguna seldust upp á svip-
stundu enda skartar hún stórstjörnum á
borð við Forest Whitaker og Juliu
Stiles í aðalhlutverkum. Þriðja íslenska

kvikmyndin sem borin verður á
borð fyrir hátíðargesti í

Toronto er Beowoulf and
Grendel en hún verður
sýnd á miðvikudag. Sturla
Gunnarsson leikstýrir
myndinni sem Friðrik Þór
Friðriksson framleiðir.
Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir menntamála-
ráðherra og Valgerður
Sverrisdóttir iðnaðar-
ráðherra verðar við-
staddar frumsýningar á
Little Trip to Heaven og

Beowoulf and Grendel.

Sjöunda Alþjóðlega bókmenntahátíð-
in í Reykjavík var sett í Norræna hús-

inu í gær. Gro Kraft, forstjóri Norræna
hússins, flutti ávarp við setninguna. Það
gerðu líka rithöfundarnir Thor Vil-
hjálmsson og Margaret Atwood,
ásamt Guðmundi Árnasyni, frá
menntamálaráðuneytinu og Steinunni
Valdísi Óskarsdóttur, borgarstjóra
Reykjavíkur. Það má endalaust deila um
það hversu mikið erindi stjórnmála-
menn og skriffinnar eiga í ræðustól á
menningarhátíðum og það er síður en
svo sjálfgefið að tignir gestir og lista-
menn nenni að sitja undir ræðum
þeirra. Í þessu sambandi nægir að
minnast þess að þegar pólski kvik-
myndaleikstjórinn Roman
Polanski sótti landið heim
í boði Listahátíðar og
nennti ekki að sitja
undir ræðu Davíðs
Oddssonar, þáverandi
borgarstjóra Reykja-
víkur, á Broadway,
gekk hann á dyr og
dreif sig á pöbbarölt.
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Svolítið eins og 
Hemmi Gunn

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Fatasöfnun.

Íslands- og bikarmeistaratitil
kvenna og meistaratitil í 1.
deild karla.

Hún er nú haldin í sjöunda
sinn.

Með haustinu kemur út bók þar
sem saga fegurðarsamkeppna á
Íslandi er rakin. Bókin heitir
Brosað gegnum tárin og höfund-
urinn er Sæunn Ólafsdóttir. Þetta
er fyrsta bók Sæunnar en hún er
með BA próf í bókasafns- og upp-
lýsingafræði og spænsku. 

„Þegar Kristján Bjarki Jónas-
son hjá Eddu útgáfu orðaði þessa
hugmynd við mig var ég til að
byrja með ekkert spennt. En þeg-
ar ég fór að skoða þetta betur þá
heillaðist ég af viðfangsefninu,
það er mikið til af spennandi efni
um fegurðarsamkeppnir og mjög
gaman að grúska í þessu,“ segir
Sæunn uppnumin. 

Í bókinni tók hún fyrir hverja
fegurðarsamkeppni frá upphafi
og þar á meðal hliðarkeppnir eins
og drag-keppnir, Ungfrú Útsýn og
karlakeppnir. „Fyrsta fegurðar-
samkeppnin var haldin árið 1930
og í bókinni skoða ég um hundrað
keppnir. Það var fjölmargt sem
kom mér á óvart við vinnslu bók-
arinnar og mest þótti mér heill-
andi hvað fólk hefur miklar skoð-
anir á þessu efni. Sumir virðast
halda að það sé nýtt af nálinni að
fólk gagnrýni fegurðarsamkeppn-
ir en alveg frá upphafi voru marg-
ir á móti þessu og kölluðu þetta
tímaskekkju.“

Sæunn reynir að láta öll sjónar-
mið njóta sín í bókinni því öll eiga
þau jú rétt á að koma fram. „Ég er
hlutlaus skrásetjari en ég segi frá
keppnunum, frá umræðunni sem
kom upp á hverju ári og hvað
gerðist í sambandi við hana en á
hverju ári virðist eitthvað frétt-
næmt hafa gerst í sambandi við
keppnirnar.“ 

Spurð um hvaða breytingar á
keppnunum séu sýnilegastar seg-
ir hún: „Þær hafa helst orðið
íburðarmeiri. Í fyrstu keppninni

voru konurnar látnar ganga í
hringi í tívolíi í Vatnsmýrinni og
stóðu svo úti á sundbolum í kulda
og trekki. Smám saman færðist
þetta inn á skemmtistaðina og
mest breyttist þegar Broadway
kom til sögunnar. Ég sé líka breyt-
ingar á áherslu í fegurðinni og það
virðist vera orðin meiri vinna að
vera fallegur í dag. Stelpurnar
eyða miklum tíma í líkamsþjálf-
un, naglaásetningu og þess háttar

en áður fyrr voru þær nánast
teknar af götunni. Þó var fegurðin
engu minni þá. Oft hef ég heyrt
talað um að meiri áhersla sé á
grannan líkamsvöxt nú á tímum
en áður fyrr en því er ég ekki
sammála. Vöxturinn hefur lítið
breyst og til dæmis voru stelpur á
sjötta og sjöunda áratugnum afar
grannar en þá var Twiggy-tískan í
hávegum höfð,“ segir Sæunn. 

hilda@frettabladid.is

SÆUNN ÓLAFSDÓTTIR: KYNNTI SÉR SÖGU FEGURÐARSAMKEPPNA Á ÍSLANDI

Meiri vinna að vera 
fallegur nú á tímum

FRÉTTIR AF FÓLKI

... fær tónskáldið og textahöfund-
urinn Ingibjörg Þorbergs fyrir að
standa uppi í hárinu á Elli kerl-
inu og gefa út sólóplótu á sjötug-
asta og áttunda aldursári.

HRÓSIÐ

„Aðalatriðið er að það koma óhemju margir
áhugaverðir einstaklingar saman á þessari há-
tíð,“ segir Þór Steinarsson, bókmenntafræð-
ingur og markaðsfulltrúi í Þjóðleikhúsinu, um
Alþjóðlegu bókmenntahátíðina sem sett var í
Reykjavík í gær. „Hátíðin er ofboðslega metn-
aðarfull og glæsileg, eins og hún hefur verið
síðustu ár, en af þeim gestum sem heiðra
hana að þessu sinni staldra ég fyrst við þá
frægustu. Ég hef lesið mest eftir Paul Auster
og þigg það að fá aðeins meiri innsýn inn í
hans veröld. Mér finnst Nick Hornby ekki jafn
áhugaverður en ég hef ekki lesið hann af
neinu viti og frekar séð bíómyndir sem eru
byggðar á bókum hans. Honum er ekkert
endilega gerður neinn greiði með því. Að-
altöffarinn er svo DBC Pierre sem hefur mjög
drungalega og hættulega ímynd. Er hann ekki
talinn glæpamaður og snarruglaður?“ 

Þór bætir því við að það hafi skapast svo
mikil stemning í kringum James Meek að
hann sé óhjákvæmilega orðinn mjög spennt-
ur fyrir honum. „Bókin hans The People’s Act
of Love er að vekja ofboðslega athygli. Svo
eru þarna tvær konur sem vekja áhuga minn
en það eru þær Annie Proulx og Karin Wa-
hlberg. Þær byrjuðu báðar að skrifa eftir
fimmtugt og hefur gengið svona ægilega vel.
Þetta er áhugavert þar sem maður gengst
svo upp í því að fólk eigi að byrja að skrifa
ungt og taka út þroska þannig að það er
mjög áhugavert að sjá hina hliðina, þegar
fólk tekur lífsþroskann út og byrjar svo að
skrifa seinna. Þetta gefur mér von um að ég
eigi enn möguleika á næstu 20 árum.“

Þór getur ekki stillt sig um að nefna einn ís-
lenskan höfund sem tekur þátt í dagskrá há-

tíðarinnar. „Ég hef fylgst náið
með Kristínu Eiríksdóttur og að
öllum öðrum íslenskum höfund-
um ólöstuðum finnst mér frábært
að hún skuli vera innan um allt
þetta flotta fólk. Það er alltaf jafn
skemmtilegt að hlusta á hana
lesa upp og lesa ljóðin hennar.“

Þór segist vera afskaplega
ánægður með hversu gestahóp-
urinn er fjölskrúðugur. „Kynjahlut-
fallið er flott og þarna eru ungir
höfundar í bland við eldri höf-
unda þannig að ég held að þetta
verði geðveikt bókmenntapartí
næstu vikuna og ég mun reyna
að fylgjast eins vel með og ég
mögulega get.“

ÆTLAR AÐ FYLGJAST VEL MEÐ BÓKMENNTAHÁTÍÐ.
SÉRFRÆÐINGURINN ÞÓR STEINARSSON BÓKMENNTAFRÆÐINGUR

Ge›veikt bókmenntapartí

12. september 2005  MÁNUDAGUR

SÆUNN ÓLAFSDÓTTIR Þetta er fyrsta bók Sæunnar en í henni kynnir hún sér fegurð-
arsamkeppnir á Íslandi frá upphafi. 

LÁRÉTT 2 XII 6 mjöður 8 sunna 9 tangi
11 hljóta 12 hrukka 14 lúkar 16 sérhljóð-
ar 17 frostskemmdir 18 líða vel 20 klukk-
an 21 vaskur.

LÓÐRÉTT 1 vandræði 3 mynni 4 klapp 5
hamfletta 7 snjall 10 forsögn 13 skamm-
stöfun 15 óskiptur 16 umfram 19 skildir.

LAUSN:

LÁRÉTT:2Tólf, 6öl,8sól,9nes,11fá,
12kipra,14káeta,16ai,17kal,18una,
20kl,21Knár. 
LÓÐRÉTT:1hönk,3ós,4lófatak,5flá,7
leikinn,10spá,13rek,15alls,16auk,19
aá.

Ofurtala

15 23 24 26 33

11 15 23 32 38 48

3 31

3 4 6 3 9

9 8 7 9 6

10.09. 2005

31.08. 2005

43.936.080 kr

3.153.930

Fyrsti vinningur gekk út.

Fyrsti vinningur gekk út.
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HANNAÐU ÞINN EIGIN SAAB OG ÞÚ FÆRÐ HANN Á ÁTTA VIKUM

SAAB er glæsilegur bíll sem heldur fast í sína arfl eifð enda fi nnst okkur að bílar eigi að halda sérkennum sínum. Þess vegna viljum við 
líka að þú getir sérsniðið bílinn að þér. Þú ákveður hvernig innréttingin í bílnum verður, velur úr mismunandi vélum, litum og miklu 
úrvali aukabúnaðar og mótar útlit bílsins niður í minnstu smáatriði. Þannig getur þú búið til þinn eigin SAAB sem er framleiddur eftir 
þínum óskum. Biðtíminn er aðeins átta vikur frá því þú leggur inn pöntun, þar til þú sest undir stýri á bíl sem er búinn til sérstaklega 
handa þér. SAAB hefur alltaf farið sínar eigin leiðir og gerir enn. 

Verð frá 2.675.000,-

Hvernig viltu að þinn líti út?

Hrísmýri 2a
800 Selfoss
482-3100

Sæmundargötu 3
550 Sauðárkróki
453-5141

Eyralandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Holtsgötu 52
260 Njarðvík
421-8808

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Sindragötu 3
400 Ísafi rði
456-4540

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafi rði
478-1990

Búðareyri 33
730 Reyðarfi rði
474-1453

Stjórnmálamenn
á hei›urslaun!

BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR

Áður en stjórnmálamenn fara til
himnaríkis – en eftir að þeir

hætta þátttöku í stjórnmálum –
þurfa þeir sjálfir að hugsa um fram-
færslu sína og stöðu í þjóðfélaginu.
Maður sem hættir í pólitík er út-
skúfaður og valdalaus á sama
augnabliki og hann segist vera að
hætta.

ÞEGAR ævi hallar hafa stjórnmála-
menn stundum náð að skilja að þrátt
fyrir allt sé útilokað að fá valdafíkn
fullnægt. Völdin eru eins og eitur-
lyf. Menn fá aldrei nóg. Menn 
standa uppi gráir í vöngum um-
kringdir yngri mönnum sem brosa
blítt en það glittir í hnífa í ermum.
Nú, eða gamlar beinagrindur kom-
ast á kreik. Eða hneykslismál eru í
uppsiglingu. Þá er kominn tími til að
leita skjóls.

AÐ VÍSU má segja það alþingis-
mönnum til hróss að þótt þeir hafi
klikkað á því að tryggja öðrum eldri
borgurum þessa lands fjárhagslega
mannsæmandi ævikvöld þá hefur
þeim tekist þeim mun myndarlegar
að tryggja sjálfum sér góð eftirlaun.
Sem sýnir auðvitað að „vilji er allt
sem þarf“. Gallinn á eftirlaunum
stjórnmálamanna er hins vegar sá
að þeim fylgir ákveðið aldurstak-
mark og ekki er nægilegt að vera
útbrunninn, nema menn sætti sig
við að gerast pólitískir öryrkjar og
fara á strípaðar örorkubætur. 

UTANRÍKISÞJÓNUSTAN hefur
löngum verið athvarf útbrunninna
stjórnmálamanna og síðdegis-
drykkja fyrir Íslands hönd hefur
stytt þeim stundir við að bíða eftir-
launaaldurs. En á síðustu mánuðum
hefur orðið sú kerfisbreyting í utan-
ríkisráðuneytinu að sendiherraemb-
ætti eru nú einkum ætluð þýlyndum
embættismönnum sem gert hafa
rækilega í buxurnar og enginn vill
lengur hafa nálægt sér. Og Seðla-
bankinn, þetta mikla hús, rúmar að-
eins þrjá bankastjóra sem þurfa
heila hæð fyrir sig svo þeir trufli
ekki starfsfólkið. Lausnin á þessum
vanda er auðvitað að setja á fót
„heiðurslaunaflokk“ fyrir 25 valin-
kunna stjórnmálamenn rétt eins og
listamenn. Veita mætti þeim titilinn
„heiðursseðlabankastjóri“ án þess
að embættinu fylgdu starfsskyldur
og heiðurslaunin væru þau sömu og
hjá listamönnunum. Með þessu
mætti spara margar millur strax og
milljarða með tímanum. 


