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Glæsilegt 183,2 fm einbýlishús á einnihæð ásamt 47,6 fm bílskúr og verð-launagarði að Krókabyggð 1 í Mosfells-bæ er nú til sölu.
„Það er alveg einstaklega gott að búa hérna,
friðsælt og fallegt, þar sem stutt er í óspillta
náttúruna,“ segir Karen Mellk, eigandi
hússins, og bætir því við að húsnæðið sé enn
fremur í góðu ásigkomulagi og krefjist lítils
viðhalds.

É

stofu og öllum svefnherbergjum, granítflís-
ar á anddyri, eldhúsi, báðum baðherbergj-
um og þvottaherbergi. Svo ekki sé minnst á 
innfellda halogenlýsingu í öllu húsinu og 
góða lofthæð. Er þá fátt upptalið.Húsið er teiknað af Jóni Guðmundssyni
arkitekt og innanhússarkitekt er Finnur P. 
Fróðason. „Skipulagningin er svo góð að
engu líkara er en allt hafi verið gert til ð
auðvelda íbúunum h iK

Friðsælt og fallegt 
í Krókabyggð

 Í ítarlegri úttekt Fréttablaðsins á leik-
mannamarkaðnum á Íslandi kemur fram að 
knattspyrnumenn í Landsbankadeild karla fái 
mest yfir hálfa milljón króna á mánuði í laun. 
Fjöldi leikmanna í deildinni fær í kringum 300 
þúsund krónur í mánaðarlaun og jafnvel meira 
gangi liði leikmannsins allt í haginn. Upplýsing-
arnar í úttektinni koma allar frá leikmönnunum 
sjálfum.

Mikið er um árangurstengdar greiðslur í Lands-
bankadeildinni og hafa leikmanni verið boðnar 
yfir 150 þúsund krónur fyrir spilaðan leik. Svartar 
greiðslur eru á undanhaldi en heyra ekki sögunni 
til. Leikmönnum eru einnig boðin ýmiss konar 

fríðindi á borð við afnot af bíl, íbúð og jafnvel 
þriggja milljóna króna niðurgreiðsla af nýrri íbúð.

Einnig kemur fram í úttektinni að öll félög 
brjóta félagaskiptareglur og hafa samband við 
samningsbundna leikmenn án leyfis þess félags 
sem leikmaðurinn spilar með. Svo mikill er 
ágangur forráðamanna félaganna að leikmenn 
hafa neyðst til þess að slökkva á símum sínum til 
að fá næði.

Leikmenn eru í flestum tilfellum fengnir til 
þess að ræða við leikmennina eftirsóttu og svo 
fara félögin í kringum reglurnar með því að hafa 
samband við feður leikmanna og einnig mæður í 
einstaka tilvikum. 

Kristján Þór Júlíusson, 
bæjarstjóri á Akureyri, varð 
efstur í prófkjöri Sjálfstæðis-
flokksins í Norðausturkjördæmi 
sem fram fór um helgina. Kristj-
án hlaut 1.461 atkvæði í fyrsta 
sæti.

Arnbjörg Sveinsdóttir, 
þingflokksformaður Sjálfstæðis-
flokksins, hlaut annað sætið á list-
anum með 1.596 atkvæði í 1. til 2. 
sætið. Ólöf Nordal fékk 1.426 í 1. 
til 3. sæti. Alls gáfu níu manns 
kost á sér í prófkjörinu, sex karl-
ar og þrjár konur.

Kristján Þór var hæstánægður 
með úrslitin. „Þetta er gríðarlega 
gott prófkjör og mikil þátttaka. 
Það er  góð vinna að baki og 
drengileg barátta sem leiddi til 
góðrar niðurstöðu. Ég er gríðar-
lega ánægður og sáttur og vil skila 
þökkum til kjósenda og minna 
stuðningsmanna fyrir þá miklu 
vinnu sem þeir unnu.“

Kristján segir næst á dagskrá 
að fara að búa til endanlegan lista. 
„Nú þurfum við að byrja að undir-
búa vorið og kosningabaráttuna 
þá. Það eru næg verkefni fram-

undan sem betur fer.“
Kristján Þór segist ekki hafa 

tekið ákvörðun um hvort hann 
muni hætta sem bæjarstjóri í kjöl-
far þessara úrslita. „Ég mun birta 
ákvörðun mína fljótlega sem verð-
ur vonandi á næstu vikum.“

Arnbjörg Sveinsdóttir kvaðst 
ánægð með sitt gengi og kosninga-
baráttu sína. „Ég hafði öflugt lið 
stuðningsmanna með mér. En það 
er auðvitað þannig að í svona kjör-
dæmi verður þetta eðlilega svæð-
isskipt. Akureyri er langstærsti 
staðurinn og þegar vinsæll bæjar-
stjóri býður sig fram er eðlilegt að 
hann hafi sterka stöðu sem birtist 
í þessum tölum.“ Arnbjörg er sér-
staklega ánægð með hlut kvenna. 
„Við erum með þrjár konur í efstu 
fimm sætum listans.“

Þegar kjörfundur hófst voru 
3.289 manns á kjörskrá. Alls 
greiddu 2.535 manns atkvæði á 
kjörfundi á kjördag. Í utankjör-
fundaratkvæðagreiðslu áður en 
kjörfundur hófst greiddu 497 
atkvæði. Þegar kjörfundi lauk 
klukkan sex á laugardag voru 
4.089 á kjörskrá. Alls kusu 3.033 
og samsvarar það um 74 prósenta 
kosningaþátttöku. Auðir seðlar og 
ógildir voru 104.

Kristján Þór 
varð efstur í 
prófkjörinu
Kristján Þór Júlíusson, bæjarstjóri á Akureyri, sigr-
aði í prófkjöri sjálfstæðismanna í Norðausturkjör-
dæmi. Hann segir næg verkefni vera framundan. 
Arnbjörg Sveinsdóttir hlaut annað sætið. 

Akureyri er langstærsti 
staðurinn og þegar 

vinsæll bæjarstjóri býður sig fram 
er eðlilegt að hann hafi sterka 
stöðu...
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 FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA ÖLLUM BÍLUM

 Töluverð ölvun var í 
miðborg Reykjavíkur aðfaranótt 
sunnudags og mikið um pústra. 
Undir morgun hafði lögreglunni 
verið tilkynnt um fjórar líkams-
árásir. 

Dyraverðir skemmtistaða urðu 
fyrir tveimur árásanna. Einn var 
bitinn í brjóstið af sautján ára 
stúlku og annar var barinn af 
manni á þrítugsaldri. Tilefni 
beggja árásanna var að viðkom-
andi gesti var ekki hleypt inn á 
staðinn.

Ráðist var á tvo til viðbótar 
áður en nóttin var úti, en maður á 
þrítugsaldri nefbrotnaði í átökum 
við annan. Seinasta árásin varð 
þegar maður var laminn í höfuðið 
með flösku og skarst töluvert. 

Dyravörður 
bitinn í brjóst

 Bæði Skotar og Englendingar eru fylgj-
andi sambandsslitum, og meirihluti beggja þjóða vill 
ekki vera lengur hluti af Bretlandi. Þetta kemur 
fram í niðurstöðum viðhorfskönnunar sem The 
Sunday Telegraph lét gera og birti í gær. 

52 prósent Skota vilja sjálfstæði og 59 prósent 
Englendinga styðja einnig sjálfstæði Skotlands. 48 
prósent Englendinga telja ennfremur að bæði Wales 
og Norður-Írland eigi að sigla sinn sjó. 68 prósent 
Englendinga vilja að hrein-enskt þing taki við af því 
breska.

Spurningin um sjálfstæði Skotlands kemst á 
dagskrá breskra stjórnmála í maí í vor, þegar Skotar 
kjósa nýtt heimastjórnarþing, réttum 300 árum eftir 
að konungdæmi Skota og Englendinga sameinuðust. 

Skoski þjóðernisflokkurinn, SNP, krefst sam-
bandsslita og stofnun sjálfstæðs ríkis Skota. Hann 
nýtur nú mikils fylgis meðal skoskra kjósenda. Nái 
flokkurinn hreinum meirihluta á skoska þinginu í 
Edinborg mun það ýta mjög undir sjálfstæðiskröf-
una. Leiðtogi SNP, Alex Salmond, hefur lýst áhuga á 
að sjálfstætt Skotland taki sér Norðurlöndin til 
fyrirmyndar og efli tengsl við þau. 

Fimmtíu skæruliðar 
talíbana og einn hermaður NATO-
herliðsins féllu í átökum í 
suðurhluta Afganistans á 
laugardag. Til átaka kom eftir að 
hópur uppreisnarmanna gerði 
árás á sameiginlegt herlið NATO 
og afganskra stjórnarhermanna 
nálægt Tarin Kowt. Herliðið 
svaraði skothríðinni og gerði 
loftárás á uppreisnarmennina.

Sameiginlegt herlið NATO og 
afganskra hermanna varð einnig 
fyrir árás uppreisnarmanna í 
Kandahar á laugardag. Fimm 
skæruliðar féllu og þrír hermenn 
NATO særðust í átökunum.

Tugir skæruliða 
felldir á vígvelli

Kostun dagskrárliða 
Ríkisútvarpsins verður bönnuð, 
þak sett á heimildir þess til að selja 
auglýsingar og auglýsingar á vef 
þess bannaðar. Þetta er á meðal 
hugmynda um breytingar á frum-
varpi um Ríkisútvarpið sem 
menntamálanefnd þingsins vinnur 
að. Breytingarnar, verði þær að 
veruleika, eru gerðar til þess að 
koma til móts við andstöðu gegn 
frumvarpinu.

Sigurður Kári Kristjánsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins og 
formaður menntamálanefndar, 
segir engar breytingar hafa verið 
gerðar enn, en verið sé að vinna að 
hugmyndum um auglýsingar á 
vefnum, takmörkun eða bann á 
kostun þátta og takmarkanir á aug-
lýsingum.

„Ég vil skoða stöðu Ríkisút-
varpsins á auglýsingamarkaði og 
minn vilji er að þessar breytingar 
verði gerðar. Ef það næst samstaða 
um þær, sem ég vona að verði, þá 
verður frumvarpið lagt fram með 
breytingunum,“ segir hann.

Hann segist telja að með breyt-
ingunum sé komið til móts við and-
stöðu gegn frumvarpinu og býst 
ekki við að framsóknarmenn greiði 
atkvæði gegn því, verði af breyt-
ingunum.

„Miðað við samskipti mín við 
framsóknarmenn í nefndinni þá á 
ég ekki von á því að þeir setji sig 
upp á móti þessu.“

„Það eru þrjú meginatriði sem 
við viljum koma fram með þessum 
breytingum,“ segir Sæunn Stefáns-
dóttir, þingmaður Framsóknar-
flokksins sem á sæti í menntamála-
nefnd. „Í fyrsta lagi þarf 

þjónustuhlutverk Ríkisútvarpsins 
sem almannaútvarps að vera gert 
skýrt, í öðru lagi þarf að viðhalda 
samkeppni á auglýsingamarkaðn-
um og í þriðja lagi þarf að sjá til 
þess að starfsmenn haldi sínum 
réttindum.“

Hún segist gera ráð fyrir að 
þessar breytingar fari í gegn og 
breytt frumvarp fari úr mennta-

málanefnd í vikunni. „Ef við skoð-
um málið í heild sinni þá erum við 
að styrkja stöðu Ríkisútvarpsins, 
en það má ekki vera þannig að við 
gerum öðrum fjölmiðlum erfitt 
fyrir.“

Verði frumvarpinu breytt er 
það þriðja myndin sem það birtist í 
síðan vinna við það hófst fyrir 
þremur árum.

Auglýsingaheimildir 
RÚV takmarkaðar
Unnið er að breytingum á RÚV-frumvarpinu í menntamálanefnd. Meðal tillaga er 
að takmarka auglýsingaheimildir og banna kostun dagskrárliða. Fulltrúar flokka 
ríkisstjórnar í nefndinni telja að frumvarpið verði samþykkt, komi til breytinganna.

 „Tilfinningarnar bera mig 
ofurliði,“ sagði Silvio Berlusconi 
lágum rómi, rétt áður en hann 
fékk aðsvif í beinni sjónvarps-
útsendingu á Ítalíu í gær. Hann 
hafði þá flutt fjörutíu mínútna 
langan reiðilestur gegn Romano 
Prodi, forsætisráðherra landsins. 

Einkalæknir Berlusconis og 
lífverðir studdu hann síðan af 
vettvangi. Læknir hans sagði að 
blóðþrýstingur Berlusconis hefði 
fallið skyndilega, en einnig að 
hitasvækja í salnum hefði angrað 
fyrrum forsætisráðherrann, sem 
mun vera á batavegi. 

Berlusconi er sjötugur að aldri 
og efnaðasti maður Ítalíu.

Leið yfir Berlu-
sconi í beinni

 Lögreglan í Bethnal 
Green í austurhluta Lundúna hand-
tók í síðustu viku mann í tengslum 
við árásina á Harald Hannes 
Guðmundsson ljósmyndara. Mað-
urinn var yfirheyrður en vegna 
skorts á sönnunargögnum þurfti 
lögreglan að sleppa honum úr haldi 
að henni lokinni. Hann er talinn 
viðriðinn málið. 

Robert Gurr, rannsóknar-
lögreglumaður í Bethnal Green, 
segir engan mannanna þriggja 
hafa þekkst af upptökum öryggis-
myndavéla. Hann telur líklegt, 
eftir samtölum við fólk í hverfinu 
að dæma, að mennirnir hafi ætlað 
að ræna Harald í ábataskyni. Hann 

útilokar þó ekki aðrar hugsanlegar 
orsakir, í ljósi þess hve óvenjulega 
fólskuleg árásin var.

Að sögn vina Haraldar þykir 
samstarfsmönnum hans þar ytra 
vænt um þá miklu athygli sem 
árásin hefur fengið á Íslandi. Maja 
Justinianovic, eiginkona Haraldar, 
er komin út til Lundúna og vill 
koma á framfæri þakklæti til 
þeirra sem hafa stutt við bakið á 
þeim Haraldi í hremmingunum, en 
líðan hans er óbreytt og honum er 
enn haldið sofandi á sjúkrahúsi. 

Söfnunarreikningur Haraldi til 
stuðnings hefur verið opnaður í 
SPRON. Reikningur nr. 1150-26-
26600, kennitala 070970-4229.

Einn maður handtekinn

 Manninum, sem féll niður 
fimmtíu metra á Kárahnjúkum á 
laugardagskvöld, er haldið 
sofandi í öndunarvél á gjörgæslu-
deild Landspítalans. Hann má 
þakka það sterkum leðurgalla og 
snarræði félaga sinna og lækna á 
Austurlandi að ekki fór verr, 
segir sérfræðingur á slysadeild-
inni, en læknarnir fylgdu 
manninum í sjúkrafluginu suður. 

Maðurinn var mikið slasaður 
við komuna á Landspítalann, með 
áverka á kviðar- og brjóstholi, en 
enga höfuðáverka. Hann fór beint 
í uppskurð og líðan hans er 
stöðug.

Féll niður 
fimmtíu metra

Guðrún, fer næsta málþing 
fram með SMS-sendingum?
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– ERU BETRI EN AÐRAR!

Árið 2007 aukum við sætaframboð til Alicante enn frekar og fjölgum 

flugdögum í fjóra á viku í sumar. Markmið okkar er sem fyrr að vera 

ávallt besti kosturinn til Alicante. 

Þú færð aukinn sveigjanleika á betra verði hjá okkur. 

Kynntu þér ferðaáætlunina 2007 á www.sumarferdir.is.

Sala hefst þriðjudaginn 28. nóv. kl. 12.00

A L I C A N T E
Verð frá:

16.990,-
fram og til baka með sköttum

Sala hefst þriðjudaginn
28. nóv. kl. 12.00
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 Erninum Sigurerni var 
sleppt í gær eftir að hafa dvalist í 
Húsdýragarðinum í Laugardal frá 
því að Sigurbjörg Sandra 
Pétursdóttir bjargaði honum í 
sumar. 
Tómas Óskar Guðjónsson, 
forstöðumaður Húsdýragarðsins, 
sagði allt hafa gengið að óskum er 
erninum var sleppt á heimaslóð-
um í Grundarfirði. „Það var 
greinilegt að hann var kominn 
heim,“ sagði Tómas, sem telur um 
100 manns hafa verið saman-
komna til að taka á móti erninum. 
Tómas sagði Sigurörn hafa verið í 
góðu ástandi og er sannfærður 
um að hann spjari sig. 

Sigurerni sleppt 
í Grundarfirði

Peter Hain, ráðherra N-Írlandsmála í 
bresku ríkisstjórninni, sakaði í gær Vladimír Pútín 
Rússlandsforseta um „miklar árásir á frelsi 
einstaklingsins og lýðréttindi,“ en hryðjuverka-
varnadeild bresku rannsóknalögreglunnar 
rannsakar nú lát fyrrverandi rússnesks njósnara í 
London.

Alexander Litvinenko lést á fimmtudag og 
fannst geislavirka efnið pólóníum 210 í líki hans. 
Hann var sannfærður um að eitrað hefði verið 
fyrir sér og sakaði Pútín um að standa á bak við 
það. Hann tjáði lögreglu að sér hefði verið byrlað 
eitrið er hann var að rannsaka morðið á rússnesku 
blaðakonunni Önnu Politkovskaju 1. nóvember 
síðastliðinn.

Um þrjú hundruð manns hafa haft samband við 
heilbrigðisyfirvöld í London vegna ótta um að hafa 
orðið fyrir geislun eftir að geislavirkni varð vart á 

heimili njósnarans fyrrverandi, á veitingastað sem 
hann mataðist á og hóteli sem hann heimsótti í 
byrjun mánaðarins. 

 Ummæli Jóns Sigurðs-
sonar, formanns Framsóknar-
flokksins, um að stuðningur 
Íslands við innrásina í Írak hafi 
verið mistök, eru skynsamleg 
hernaðaráætlun fyrir Framsókn-
arflokkinn að mati Gunnars Helga 
Kristinssonar, prófessors í stjórn-
málafræði.

„Bakgrunnurinn fyrir því að 
hann er opinn fyrir því að skoða 
embættisfærslur ríkisstjórnar 
undanfarin ár er væntanlega vont 
gengi flokksins. Framsóknar-
flokkurinn þarf að hugsa sinn 
gang og velta fyrir sér hvað hann 
ætlar að fara með kjósendur næsta 
vor. Hvað hann vill verja af gjörð-
um ríkisstjórnarinnar og hvað 
ekki. Þannig að Jón er að hluta til 
væntanlega að búa til þægilegri 
vígstöðu fyrir flokkinn í því sam-
hengi.“

Gunnar Helgi segir skynsam-
legt hjá Framsóknarflokknum að 
reyna að undirbúa jarðveginn 
fyrir næsta vor á þennan hátt. 
„Þannig að þeir séu ekki endalaust 
að hjakka í því að vera að verja 
eitthvað sem er mjög erfitt fyrir 
flokk eins og Framsóknarflokkinn 
að verja.“

Jón segir í ræðu sinni að 
ákvarðanir um öryggismál og 
alþjóðaverkefni beri ævinlega að 
taka eftir vandaðasta undirbúning 
og eftir trúnaðarsamráð við lög-
mætar stofnanir eins og utanríkis-
málanefnd Alþingis. Gunnar Helgi 
segir Jón þarna vera að taka skýra 
afstöðu í því máli. 

„Það virðist mega lesa þetta á 
þann hátt að hann túlki aðstæður 
þannig að það hefði átt að hafa víð-

tækara samráð við utanríkismála-
nefnd.“

Fulltrúar stjórnarandstöðu 
kalla eftir afsökunarbeiðni frá rík-
isstjórninni og Jón segist sjálfur 
gera ráð fyrir að fræðimenn muni 
fjalla um hvort stjórnvöld þurfi að 
biðjast afsökunar á stuðningnum. 
Gunnar Helgi segir það vera 
stjórnmálamanna og kjósenda að 
ákveða slíkt. „En þetta er vissu-
lega óvenjulegt. Hann er þarna 
búinn að biðjast afsökunar hálfa 
leiðina fyrir hönd síns flokks. Það 
verður líka að skoða í því ljósi að 
Framsóknarflokkurinn hefur 
vissa þörf fyrir að afmarka sig 

gagnvart Sjálfstæðisflokknum. 
Og það er ekkert verra fyrir Fram-
sóknarflokkinn ef það verður styr 
um þetta mál milli ríkisstjórnar-
flokkanna. Flokkurinn þarf núna 
að byggja upp eigin ímynd í 
aðdraganda kosninganna. Hluti af 
því hlýtur að vera að deila um 
ýmsa hluti við Sjálfstæðisflokkinn 
enda er þetta ekki sami flokkurinn 
og eðlilegt að þeir geti átt í deil-
um. Ég sé ekki betur en Jón sé 
beinlínis að lýsa því yfir að flokk-
urinn þurfi að marka sig betur 
gagnvart Sjálfstæðisflokknum og 
það gerist ekki öðruvísi en að 
flokkarnir deili.“

Skynsamlegt útspil 
Framsóknarflokks
Framsóknarflokkurinn þarf að ákveða hvað af gjörðum ríkisstjórnarinnar 
hann vill verja, segir prófessor í stjórnmálafræði. Jón Sigurðsson sé að skapa 
þægilega vígstöðu flokksins með því að segja stuðning við innrásina mistök.



Með Hive Lite færðu 8Mb nettengingu og 4 GB af erlendu niðurhali fyrir aðeins 3.990 krónur

á mánuði. Fyrir sama pening færðu 1Mb tengingu hjá Símanum. Það er óneitanlega ekkert 

gaman að borga sama verð fyrir átta sinnum hægari tengingu. Enda er það algjör óþarfi  

– sérstaklega þegar það er ekkert mál að skipta.  Hringdu í 414-1616 og fáðu meira fyrir peninginn.

HiveLite  3.990 kr.  á mánuði

Hive.is Grensásvegi 16, Reykjavík. Þjónustusími: 414 1616 hive@hive.is

8 sinnum
meiri hraði fyrir
sama pening



Motorlift
Ke›judrifnu Chamberlain Motorlift bílskúrshur›aopnararnir

eru öflugir og sterkbygg›ir og fást fyrir allar stær›ir og ger›ir

bílskúrshur›a. Motorlift er me› kröftugum en hljó›látum

mótor og flægilegri fjarst‡ringu sem au›veldar umgengni

um bílskúrinn e›a geymsluhúsnæ›i› í hva›a ve›ri sem er.

Motorlift fæst í byggingavöruverslunum um land allt.

bílskúrshur›aopnarar

Fí
to

n 
/ 

S
ÍA

ME‹ ÍSLENSKUM LEI‹BEININGUM.

„Íbúar eru mjög 
ósáttir. Þeim finnst eins og þessar 
framkvæmdir hafi komið aftan að 
þeim,“ segir Elísabet Gísladóttir, 
formaður Íbúasamtaka Grafar-
vogs, um byggingarframkvæmdir 
við Gufuneskirkjugarð.

Bygging starfsmannahúss fyrir 
kirkjugarðinn er vel á veg komin. 
Borgaryfirvöld hafa einnig sam-
þykkt líkbrennslu, líkhús, hús fyrir 
erfidrykkjur og hús undir kapellu, 
kirkju og bænahús.

Elísabet segir kynningu á fram-
kvæmdunum hafa verið sam-
kvæmt reglum en samt hafa farið 
framhjá íbúunum enda aðeins 
verið fólgin í litlum blaðaauglýs-
ingum.

Í bréfi þriggja íbúa við Vallar-
hús til borgarstjórans segir að hús 
þeirra hafi fallið í verði vegna þess 
að starfsmannahúsið hafi skert 
sjávarútsýni. Og að ekki komi til 
greina að sætta sig við nábýli við 
líkbrennslu: „Svoleiðis starfsemi á 
engan veginn heima hér í miðju 
íbúðarhverfi, rétt við íþróttamann-
virki, skóla, leikskóla og dvalar-

heimili.“
Íbúasamtökin áttu fund með 

kirkjugarðsyfirvöldum í síðustu 
viku. Elísabet Gísladóttir segist 
bjartsýn á að líkbrennslan verði 
ekki reist við Gufuneskirkjugarð. 
„Kirkjugarðsyfirvöld voru mjög 
jákvæð með að endurskoða stað-
setningu fyrir líkbrennsluna,“ 
segir hún.

Þórsteinn Ragnarsson, forstjóri 
Kirkjugarða Reykjavíkur, segir 
hins vegar að engin ákvörðun hafi 
verið tekin um staðsetningu lík-
brennslunnar. Hugsanlegt sé að 
hún verði byggð annars staðar en 
leyfi sé fengið fyrir staðsetningu 
hennar í Gufuneskirkjugarði. 
Íbúar í Grafarvogi hafi ekkert að 
óttast því ný líkbrennslu verði ekki 
byggð fyrr en eftir 15 ár. Þá muni 
ströngustu kröfur fyrir starfsleyfi 
verða uppfylltar. Næst á dag-
skránni í Grafarvogi sé að byggja 
líkhús eftir þrjú eða fjögur ár.

Elísabet segir að þótt sagt sé að 
engin lyktar- eða sjónmengun 
myndi verða af líkbrennslunni þá 
hafi íbúarnir ástæðu til efasemda. 
Þess utan sé tilfinningalegt áreiti 
alveg jafn mikilvægt.

„Það þarf ekki annað en að ein-
hver kveiki upp í arninum eða í 
rusli til að einhver finni til óþæg-
inda, sérstaklega gamla fólkið sem 
horfir yfir kirkjugarðinn. Aðgát 
skal höfð í nærveru sálar,“ segir 
Elísabet Gísladóttir.

Ólga í Grafarvogi 
vegna líkbrennslu
Hörð andstaða Grafarvogsbúa dugir ekki til þess að hætt verði við líkbrennslu í 
Gufuneskirkjugarði. Formaður íbúasamtakanna er bjartsýnn eftir fund með 
kirkjugarðsyfirvöldum, sem á hinn bóginn segjast ekki hafa hætt við líkbrennsluna.

Yfir tuttugu þúsund 
múslimar tóku þátt í stærstu mót-
mælum gegn ferð Benedikts páfa 
XVI til Tyrklands í Istanbúl í gær, 
en heimsóknin er sú fyrsta sem 
páfi fer í til lands þar sem flestir 
íbúanna eru íslamstrúar. 

Í september olli ræða sem 
Benedikt flutti í heimsókn sinni til 
Þýskalands mikilli reiði hjá mús-
limum um allan heim. Í ræðunni 
vitnaði Benedikt í Manuel II, krist-
inn keisara býsanska keisaraveld-
isins á fjórtándu öld, sem hélt því 
fram að einu nýjungarnar sem 
Múhameð spámaður hefði fært 
heiminum væru illska og miskunnar-

leysi. Páfagarður lítur á ferðina til 
Tyrklands sem tækifæri til að 

sættast við múslimaheiminn, og 
sagði Benedikt páfi á sunnudag að 
ferðin sýndi virðingu hans og ein-
lægan vinskap gagnvart Tyrk-
landi.

Utanríkisráðherra Tyrklands, 
Abdulah Gül, hefur reynt að gera 
lítið úr mótmælunum. Hann sagði í 
gær að hann vonaðist til þess að 
heimsóknin myndi útrýma mis-
skilningi milli múslima og krist-
inna manna. 

Öryggisgæsla í kringum heim-
sóknina verður öflug, en páfi mun 
heimsækja höfuðborgina Ankara, 
Istanbúl og svæðið sem talið er að 
María mey hafi dvalist á. 

Tugþúsundir mótmæltu
Tvenn hópslagsmál 

urðu í Kópavogi aðfaranótt 
sunnudags. Annað málið kom upp 
í Engihjalla en hitt við Smáralind. 
Í báðum tilfellum var um 
ungmenni í kringum tvítugt að 
ræða.

Í slagsmálunum við Engihjalla 
voru fjórir færðir til fanga-
geymslu. Að sögn varðstjóra hjá 
lögreglunni í Kópavogi létu þeir 
ófriðlega og náðist ekki að koma 
fyrir þá vitinu. Við Smáralind 
náðist að leysa úr málum og var 
enginn fluttur í fangageymslur. 
Lögregluþjónar úr Hafnarfirði og 
Reykjavík voru fengnir til 
aðstoðar í báðum málum. 

Hópslagsmál 
í Kópavogi

Átt þú bókasafnskort?

Eiga íslensk stjórnvöld að biðj-
ast afsökunar á stuðningi við 
innrásina í Írak?

Frumvarp um sameiningu Háskóla Íslands 
og Kennaraháskóla Íslands hefur verið afgreitt af 
þingflokki Sjálfstæðisflokks og bíður nú samþykkis 
þingflokks Framsóknarflokks. Að því loknu verður 
það lagt fyrir á þingi. Þetta segir Guðlaugur Þór 
Þórðarson, varaformaður þingflokks Sjálfstæðis-
flokksins.

Hjálmar Árnason, þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins segir rétt að frumvarpið hafi verið lagt fyrir 
í sínum þingflokki en það hafi ekki verið afgreitt enn. 

„Frumvarpinu var dreift á seinasta þingflokks-
fundi, yfirleitt eru mál afgreidd á næsta fundi svo 
menn hafi tíma til að fara yfir þau.“

Hann segist ekki hafa grandskoðað frumvarpið 
efnislega en hann viti að vel hafi verið vandað til 
þess. „Eftir því sem ég kemst næst er mikil sátt um 
þetta meðal fagfólks og menn sjá að þessi samruni 

muni styrkja báða skólana.“ Á seinasta ári setti 
menntamálaráðherra á laggirnar nefnd um samein-
ingu skólanna. Álit nefndarinnar varðandi sameiningu 
var jákvætt og er frumvarpið afrakstur þess. 



www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 

FerðabíllFjölskyldubíllSkólabíllFlutningabíllVetrarbíll

Lacetti

Fjölskyldubíll og sjónvarp fyrir jólin 
Við erum komnir í jólaskapið og ætlum því að gefa öllum sem kaupa Chevrolet Lacetti Station bíl fyrir jól 32”
flatskjá í jólagjöf. Þannig fær fjölskyldan tvöfalda jólagjöf sem allir í fjölskyldunni njóta, bíl og sjónvarp.
Komdu við hjá okkur á Tangarhöfðanum og skoðaðu málið. Allir í fjölskyldunni verða hæstánægðir.

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum. Bílabúð Benna hvetur ökumenn til að sýna aðgát í akstri og aka með beltin spennt.
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Bíll og sjónvarp fyrir jól 
Allir sem kaupa Lacetti Station
fyrir jól fá sjónvarp í kaupbæti

32” hágæða flatskjár frá Philips



 Litlu flokkarnir tveir, 
sem ásamt Verkamannaflokknum 
standa að norsku ríkisstjórninni, 
vilja að Noregur neiti að innleiða 
þjónustutilskipun Evrópusam-
bandsins, sem EFTA-ríkin í EES, 
Ísland, Noregur og Liechtenstein, 
eru annars skuldbundin til að gera. 
Percy Westerlund, fastafulltrúi 
framkvæmdastjórnar ESB gagn-
vart Íslandi og Noregi, varar við 
því að með því að hafna tilskipun-
inni myndu Norðmenn hætta á að 
setja allan EES-samninginn í upp-
nám.

Norska fréttastofan NTB hafði 
eftir Westerlund fyrir helgi að 
bæði framkvæmdastjórn ESB og 
stjórnvöld í ESB-ríkjunum 25 
myndu eiga erfitt með að sætta 
sig við að land eins og Noregur, 
sem stendur utan við sambandið, 
neiti að innleiða þungavigtarlög-
gjöf sem tvímælalaust varðar 
gildissvið EES-samningsins. 

Ef til slíkrar höfnunar skyldi 
koma myndi ekki aðeins verða 
rætt um mótaðgerðir af hálfu 
ESB, heldur hugsanlega um sjálfa 
framtíð EES-samningsins í heild. 
„Alvarleg spurning sem upp mun 
koma er hvort ESB getur sætt sig 
við að land sem ekki er aðildar-
ríki, sem tekur samt fullan þátt í 
innri markaðnum, á að fá að kom-
ast upp með að taka sér forréttindi 
sem ESB-aðildarríkin sjálf fá 
ekki,“ er haft eftir Westerlund á 
fréttavef Aftenposten. 

Audun Lysbakken, varaformað-
ur sósíalíska vinstriflokksins, SV, 
segir hins vegar að EES-samning-
urinn „verði að þola að Noregur 
neiti að innleiða þjónustutilskip-
unina“. Hann segir að sé ekki hægt 
að beita fyrirvara gegn innleið-
ingu svo umdeildrar Evrópulög-
gjafar, sé fyrirvararétturinn í EES 
bara fyrir hendi í orði en ekki á 
borði. Á landsstjórnarfundi SV 
var í gær samþykkt ályktun um að 
flokkurinn vilji að Noregur hafni 

innleiðingunni „nema við séum 
viss um að við munum geta barist 
gegn félagslegum undirboðum, 
varið grunnþjónustugreinar og 
haldið stjórnsýsluyfirráðum og 
neytendavernd“.

Flokksstjórn norska Miðflokks-
ins samþykkti helgina áður álykt-
un þar sem áréttuð er gagnrýnin 
afstaða flokksins til þjónustutil-
skipunarinnar. 

Evrópuþingið samþykkti end-
anlega útgáfu tilskipunarinnar 
þann 15. nóvember og hún á að 

ganga í gildi í ársbyrjun 2010. 
Meginmarkmið hennar er að 
stuðla að aukinni samkeppni á 
sviði þjónustuviðskipta yfir innri 
landamæri Evrópska efnahags-
svæðisins og ýta þar með undir 
hagræðingu og sköpun nýrra 
starfa í þjónustugreinum, sem 70 
prósent allra launþega á EES-
svæðinu starfa við. Gagnrýnend-
ur tilskipunarinnar halda því fram 
að hún muni stuðla að félagslegum 
undirboðum og röskun á vinnu-
markaði.

Setti EES í uppnám
Andstæðingar þjónustutilskipunar ESB innan norsku ríkisstjórnarinnar vilja hafna 
innleiðingu hennar. Talsmaður ESB segir það geta sett EES-samninginn í uppnám.

Morgunverðarfundur á Hótel Nordica,
þriðjudaginn 28. nóvember,
frá kl. 8.30 - 9.45.

Létt morgunverðarhlaðborð.
Verð 2.500 kr.

Erlendur Hjaltason, forstjóri Exista 
og formaður Viðskiptaráðs Íslands,
setur fundinn.

Erindi:
Jóhanna Waagfjörd, framkvæmda-
stjóri Haga: Mikilvægi erlends 
vinnuafls fyrir atvinnulífið.
Þóra Margrét Þorgeirsdóttir,
viðskiptalögfræðingur á skatta-
og lögfræðisviði Deloitte: Dvalar-
og atvinnuleyfi erlendra starfsmanna.
Páll Jóhannesson, forstöðumaður
skatta- og lögfræðisviðs Deloitte:
Skattlagning erlendra starfsmanna.

Fundarstjóri er Margrét Sanders,
framkvæmdastjóri rekstrar Deloitte.

Vinsamlegast tilkynnið skráningu
á vefsíðu Deloitte, deloitte.is, eða
sendið póst á skraning@deloitte.is.

Jóhanna Waagfjörd

Erlendur Hjaltason

Þóra Margrét 
Þorgeirsdóttir

Páll Jóhannesson

Margrét Sanders
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Sala sendiherrabústaðarins í Kaupmanna-
höfn og kaup eða leiga á öðrum hentugri er meðal 
breytingartillagna meirihluta fjárlaganefndar við 
fjárlagafrumvarp næsta árs sem nú er til umræðu í 
Alþingi.

Grétar Már Sigurðsson, ráðuneytisstjóri utanrík-
isráðuneytisins, segir að verið sé að skoða hvort 
hægt sé að komast af með ódýrara húsnæði.

„Við erum núna að skoða markaðinn út frá því 
hversu verðmikið húsið er og jafnframt hvort að 
ódýrara húsnæði gæti hugsanlega verið nær 
sendiráðsskrifstofunni.“

Sendiráðsbústaðurinn er í úthverfi Kaupmanna-
hafnar og sendiráðsskrifstofan staðsett við miðbæ-
inn. „Við erum búin að eiga húsið lengi og það er 
langur aksturstími inn í bæinn. Og nú er komið að 
viðhaldskostnaði á húsinu sem gæti kostað talsverð-
ar fjárhæðir. Það er ekki alveg búið að ganga frá 

þessu en verið að kanna út frá hagræðingaratriðum.“
Grétar segir það samræmast stefnu ráðuneytisins 

að athuga húsnæði sem hafi fyrst og fremst það 
hlutverk að vera atvinnutæki. Aðspurður um hvort 
til þess gæti komið að keypt yrði dýrara húsnæði 
segir Grétar það ekki vera í skoðun.

Ekki náðist í Svavar Gestsson sendiherra Íslands í 
Danmörku.

 Foreldrafélag leikskól-
ans Gullborgar hefur sent 
Reykjavíkurborg bréf þar sem 
skorað er á yfirvöld að bæta úr 
starfsmannaeklu leikskóla. Segir í 
áskoruninni að það vanti alls 68 
stöðugildi í 50 leikskóla borgarinn-
ar. Hafi því þurft að senda börn 
fyrr heim eða jafnvel hafa þau 
heima einn dag í viku. Á sama tíma 
sé 50 milljónum eytt í stofnun nýs 
leikskólasviðs, en telur félagið að 
nær sé að eyða fénu í ráðningu 
starfsfólks.

Foreldrafélag 
skorar á borgina

Augusto Pinochet 
hefur lýst yfir að hann beri 
„pólitíska ábyrgð“ á valdatíð sinni 

frá árinu 1973 til 
1990, þegar hann 
var einræðisherra í 
Chile. Yfirlýsingin 
var lesin upp af 
eiginkonu Pino-
chets á 91 árs 
afmæli hans á 
laugardag.

Einræðisherr-
ann varði einnig 
hið blóðuga 
valdarán sitt, 

þegar Salvador Allende var komið 
frá völdum 1973. Pinochet telur að 
valdaránið og stjórn sín hafi gert 
Chile að „öflugu, nútímalegu og 
aðdáunarverðu landi“. 

Í valdatíð Pinochets voru mörg 
þúsund manna líflátin, pyntuð og 
fangelsuð.

Viðurkennir 
pólitíska ábyrgð

 Bifreið lenti á ljósastaur 
á Reykjanesbraut fyrir ofan 
Grænás um sexleytið í gærmorg-
un. Ökumaðurinn, sem var einn í 
bílnum, var fluttur með sjúkrabíl 
á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. 
Meiðsli hans voru ekki talin 
alvarleg og fékk hann að fara 
heim að læknisskoðun lokinni.

Bíllinn var töluvert skemmdur 
eftir áreksturinn og þurfti 
lögregla að kalla til dráttarbíl til 
þess að koma honum af vettvangi. 
Að sögn talsmanns lögreglunnar í 
Keflavík liggur enginn grunur á 
að um ölvunarakstur hafi verið að 
ræða heldur var hálka megin-
orsök slyssins. 

Ók á staur á 
Reykjanesbraut

 Til greina kemur 
að bæta starfstengdri íslensku-
kennslu fyrir erlenda starfsmenn 
í fiskvinnslu við námskeið Starfs-
fræðslunefndar fiskvinnslunnar 
sem rekið er innan sjávarútvegs-
ráðuneytisins. Þetta kom fram í 
máli Einars K. Guðfinnssonar 
sjávarútvegsráðherra við setn-
ingu 25. þings Sjómannasambands 
Íslands í gær. Einar er sannfærð-
ur um að starfstengd íslensku-
kennsla fyrir erlent fiskvinnslu-
fólk yrði til hagsbóta fyrir 
fiskvinnsluna og byggðarlögin í 
landinu í heild sinni.

Sjávarútvegsráðherra gerði 
veiðiráðgjöf og hafrannsóknir í 
víðum skilningi að umræðuefni 
sínu. Hann ræddi þar sérstaklega 
um þá umræðu sem á sér stað í 
alþjóðasamfélaginu um að banna 

botnvörpuveiði á úthöfunum. 
Íslensk stjórnvöld leggjast ein-
dregið gegn slíku banni, „því yrði 
svona bann að veruleika er líkleg-
ast að fylgjendur þess færðust í 
aukana og beindu spjótum sínum 
að botntrollsveiðum í lögsögu 
ríkja.“ Einar ítrekaði þá skoðun 
sína að hann leggst gegn banni 
einstakra veiðarfæra en hvetur til 
þess að þeim sé beitt þannig að 
skaðsemi þeirra í lífríkinu sé lág-
mörkuð. Í þessu samhengi verða 
veiðarfærarannsóknir í miðstöð 
Hafrannsóknastofnunar á Ísafirði 
efldar og telur ráðherra þær rann-
sóknir skipta miklu máli. 

Fiskvinnslufólk í íslenskunám

Hvað heitir örninn sem var 
sleppt í gær?

Hvað heitir ný göngudeild 
SÁÁ í Efstaleiti?

Hvaða indjánar ætla að 
kæra Microsoft fyrir að stela 
tungumáli þeirra?





Kolfinna Dofra-
dóttir, sjö ára nemandi í Foldaskóla 
í Grafarvogi, hefur nú beðið í fjór-
tán vikur eftir plássi á frístunda-
heimili og er hún ein þeirra 79 
barna sem enn bíða eftir vistun á 
frístundaheimilum í Reykjavík.

Nýleg könnun sem ÍTR lét gera 
á aðstæðum þeirra barna sem bíða 
eftir plássi á frístundaheimili sýnir 
að 31 prósent barna er eitt heima 
þegar skóladegi lýkur. Flest þess-
ara barna eru sjö og átta ára gömul 
en könnunin náði til 114 barna. 
Könnunin sýnir að 21 prósent barna 
er hjá foreldrum sínum, átján pró-
sent barna eru hjá afa, ömmu eða 
öðrum skyldmennum, átta prósent 
eru í pössun, sjö prósent hjá eldri 
systkinum, og fjögur prósent í 
vinnu með foreldrum sínum. Þá 
segja 62 prósent foreldra bið eftir 
plássi á frístundaheimili hafa mikla 
röskun í för með sér.

Foreldrar Kolfinnu eru Dofri 
Hermannsson og Arndís Steinþórs-
dóttir og segir Dofri þau vera 
heppnari en marga aðra í svipaðri 
stöðu þar sem foreldrar hans búi í 
húsinu. „Þá er Katrín, eldri dóttir 
okkar, stundum heima eftir skóla 
og getur litið eftir Kolfinnu þar til 
við komum heim en þetta er mikið 
púsluspil og streituvaldur,“ segir 
Dofri en bætir við að reddingarnar 
lendi mest á konu hans.

„Við hjónin komum heim úr 
námi í haust og þegar vitað var að 
dóttir okkar fengi ekki heilsdags-
vistun ákvað Arndís að taka að sér 
kennslu því henni fylgir ákveðinn 
sveigjanleiki. Það má því segja að 
staðan í vistunarmálum hafi ráðið 
til um núverandi starf Arndísar 

sem stundum tekur Kolfinnu með 
sér í vinnuna eða vinnuna með sér 
heim. Hver dagur gengur út á 
sífelldar reddingar og álag og það 
verður mikill léttir þegar Kolfinna 
kemst að á frístundaheimili.“

Dofri og Arndís hafa engin svör 
fengið um það hvenær Kolfinna 
kemst að en nú hafa fulltrúar 
Samfylkingarinnar í borgarstjórn 
komið með þá tillögu að kannað 
verði hvort börn geti deilt með sér 
plássi. Þessi tillaga kemur í kjölfar 
könnunar sem sýnir að margir for-
eldrar þurfi ekki fulla vistun fyrir 
börn sín.

Dofri segir að það myndi bjarga 
miklu ef Kolfinna fengi pláss á frí-
stundaheimili tvo til þrjá daga í 
viku. „Bæði myndi það létta 
áhyggjum af okkur hjónum og 

stelpan fengi einnig fleiri tækifæri 
til að vera með jafnöldrum 
sínum.“

Dofri segist mjög ósáttur við 
framgöngu meirihlutans í málefn-
um frístundaheimilanna og að 
vinna í málaflokknum hafi hafist 
of seint. „Björn Ingi Hrafnsson 
athafnastjórnmálamaður tók sér 
langt frí í sumar og haust í stað 
þess að ganga beint í mönnunarmál 
á frístundaheimilum en það var 
fyrirsjáanlegt að langan tíma tæki 
að manna stöðurnar og að það 
myndi leiða til biðlista.“

Dofri bendir á að í fyrra hafi 
þáverandi meirihluti gripið til þess 
ráðs að hækka laun starfsmanna á 
frístundaheimilum en ekkert slíkt 
hefði verið uppi á teningnum í 
haust.

Biðin veldur röskun 
og reddingum 
Kolfinna Dofradóttir hefur beðið í 14 vikur eftir að komast að á frístundaheim-
ili og ekki sér fyrir endann á biðinni. Nýleg könnun ÍTR sýnir að 62 prósent 
foreldra barna sem bíða segja biðina hafa haft mikla röskun í för með sér.

Þrátt fyrir nægan snjó er útlit fyrir að 
skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal verði ekki opnað 
fyrr en eftir áramót vegna þess að reksturinn er 
þegar kominn umfram áætlun. 

Halldór Halldórsson bæjarstjóri segir að 
rekstur skíðasvæðisins sé kominn tveimur milljón-
um fram úr áætlun fyrir árið og því verði að koma 
til aukafjárveiting eigi að opna svæðið fyrir 
áramót.

Kostnaður bæjarfélagsins vegna reksturs 
skíðasvæðisins á þessu ári nemur 26,7 milljónum. 
„Tekjurnar voru einungis þrjár milljónir en það 
skýrist fyrst og fremst af því að mjög lítill snjór 
var á svæðinu síðasta vetur,“ segir Halldór. 

Halldór fundaði með fulltrúum Skíðafélagsins 
sem sögðust reiðubúnir til að leggja fram vinnu við 
opnun svæðisins og segist Halldór hafa lýst yfir 
vilja bæjarstjórnar til þess að stuðla að því að svo 
geti orðið.

Að sögn Jóhanns Torfasonar, forstöðumanns 
skíðasvæðisins, væri hægt að opna svæðið innan 
fáeinna daga fengist til þess fjárveiting.

Náttúrufræðing-
ar, sem hafa verið í viðræðum við 
launanefnd sveitarfélaga, eru von-
litlir um að gengið verði frá endur-
skoðun kjarasamninga. Deilan 
hefur verið hjá ríkissáttasemjara í 
nokkra mánuði en engar viðræður 
eru í gangi. 

Ína Hjálmarsdóttir, formaður 
Félags íslenskra náttúrufræðinga, 
telur að náttúrufræðingar verði að 
sækja hækkanir með öðrum hætti 
en gegnum kjarasamning. „Það er 
alltaf möguleiki að semja betur í 
ráðningarsamningi en kjarasamn-
ingar segja til um,“ segir hún. 

Kjarasamningur náttúrufræð-
inga er frá 2001. Eitt og hálft ár er 

síðan endurskoðun hans átti að 
fara fram. Ína telur allar líkur á 
því að ekki verði gengið frá neinni 
endurskoðun á samningnum og 
þar með gildi gamli samningurinn 
áfram.

Hún bendir á að náttúrufræð-
ingar hafi ekki fengið neinar samn-
ingstengdar kjarabætur í eitt og 
hálft ár og fái ekki meðan ekki 
hefur náðst samkomulag um end-
urskoðunina. Tilboð hafi borist en 
„við getum ekki gengið frá samn-
ingi sem þýðir skerðingu fyrir 
hluta af okkar félagsmönnum,“ 
segir hún. 

Fundur samninganefnda verð-
ur líklegast boðaður fyrir jól.

Vonlitlir um samkomulag

 Efnistaka úr 
Ingólfsfjalli verður leyfð áfram í 
samræmi við áður útgefið 
framkvæmdaleyfi sem 
sveitarfélagið Ölfus gaf út. 

Úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingarmála hefur hafnað 
kröfu Landverndar og Náttúru-
samtaka Suðurlands um ógildingu 
á framkvæmdaleyfi til efnistöku 
úr fjallinu.

Meginrök sveitarfélagsins 
fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis-
ins er hugsanlegur efnahagslegur 
ávinningur af efnistökunni. 
Sveitarfélagið leggur áherslu á að 
reglum hafi verið fylgt og 
lögbundinna álita leitað áður en 
leyfið var gefið út.

Áframhaldandi 
efnistaka leyfð

Framlag til byggingar 
mislægra gatnamóta á mótum 

Vesturlandsvegar 
og Suðurlands-
vegar verður fært 
til, samkvæmt 
nýju frumvarpi 
fjármálaráðherra,
og verður 
fjárveitingu skipt 
á tvö ár; í stað 600 
milljóna á næsta 
ári fari 400 

milljónir í verkið á næsta ári og 
200 milljónir á þarnæsta ári. 
Sturla Böðvarsson samgönguráð-
herra segir að framkvæmdin við 
Nesbraut sé minna verkefni en 
áætlað hafi verið í upphafi. 
Fjárveiting til verksins hafi verið 
hærri samkvæmt samgönguáætlun 
en nú sé fyrirsjáanlegt að kostnað-
urinn  verði minni. Ef uppgjör 
verksins verði undir fjárveitingum 
fari afgangurinn í önnur verkefni 
á samgönguáætlun.

Lægri kostnað-
ur við Nesbraut

Søren Gade, 
varnarmálaráðherra Dana, hefur 
gagnrýnt nokkur aðildarríki NATO 
fyrir að skorast undan ábyrgð í 
Afganistan, að sögn Politiken. 

Bretar og Kanadamenn hafa 
áður gagnrýnt Þjóðverja, Ítali og 
Spánverja fyrir að hafa sína 
hermenn einungis í norðvestur-
hluta Afganistans, en hann er mun 
friðsælli en suðurhluti landsins. 
„Öll lönd ættu að leggja sitt af 
mörkum.“ segir Søren. Danskir 
hermenn í Suður-Afganistan eru 
290 talsins og á að fjölga í þeirra 
röðum á næstunni. 

Alls eru 32.000 hermenn á 
vegum NATO í landinu og hafa 
3.700 fallið í átökum á þessu ári, 
flestir þeirra afganskir þegnar.

Gagnrýnir 
NATO-ríki

 Framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins hefur 
kynnt grænbókina sem ætlað er 
að auka umræður og skoðana-
skipti um þróun evrópskrar 
vinnumarkaðslöggjafar í þá átt að 
tryggja sveigjanleika á markaði. 

Á vef Samtaka atvinnulífsins 
er sagt frá gagnrýni forseta 
Evrópusamtaka atvinnulífsins, 
sem segir að þrátt fyrir tilraunir í 
gagnstæða átt, einblíni græna 
skjalið of mikið á hvernig hægt sé 
að viðhalda núverandi störfum. Í 
staðinn ætti að leita leiða til þess 
að greiða fyrir sköpun nýrra 
starfa með auknum sveigjanleika 
á vinnumarkaði.

Sveigjanleiki 
verði aukinn





 Hið árlega jóla-
þorp á Thorsplaninu í Hafn-
arfirði var opnað um helg-
ina. Lúðrasveit spilaði vel 
valin lög, jólasveinarnir 
kíktu í heimsókn ásamt Sollu 
stirðu sem heilsaði upp á 
börnin. Jólaþorpið er úti-
markaður sem minnir á 
gamla tíma og rak Frétta-
blaðið augun í einn bás sem 
Jón Ásgeir Ríkharðsson 
rekur. 

Hann er hæstánægður 
með viðbrögð fólks á fyrsta 
degi jólaþorpsins. „Það er 
búið að vera stórfínt að gera 
en aðalfjörið hefst þegar 
desember byrjar,“ segir Jón 
Ásgeir. 

Þetta eru fjórðu jólin sem 
Jón er með bás í jólaþorpinu 
og má fastlega búast við því 
að hann komi aftur næstu 
jól. Jón selur ilmkerti ásamt 
húðvörum og baðvörum úr 
Dauðahafinu. „Ég er búinn 
að fá rosalega góð og sterk 
viðbrögð frá fólki. Við selj-
um ilmkertin einnig í Bónus 
og þar eru menn hæstánægð-
ir með þessar vörur líka.“ 

Jón Ásgeir er ánægður 
með framtak Hafnarfjarðar-
bæjar að hafa jólaþorpið og 
má með sanni segja að það 
hafi sett sterkan svip á Hafn-
arfjörðinn. 

Aðalfjörið hefst í desember

 Um helgina opnaði 
Bjarkarás, sem er hæfingarstöð 
fyrir fólk með þroskahömlun, 
árlegan jólamarkað sinn. Að sögn 
Þórhildar Gunnarsdóttur for-
stöðuþroskaþjálfa gekk markað-
urinn vonum framar.  

„Það er búið að vera rosalega 
mikið að gera hjá okkur og þegar 

ég kom rétt fyrir hádegi var biðröð 
af fólki sem beið eftir að komast 
inn“, segir Þórhildur. Þetta er í 
fjórða skiptið sem jólamarkaður-
inn er haldinn í Bjarkarási og verð-
ur stærri með hverjum jólum. 

Til sölu voru fallegir hlutir úr 
gleri, leir og tré og fer allur pen-
ingaágóðinn af jólamarkaðnum til 

styrktar starfsemi þeirra. 
„Við leggjum mikla áherslu á 

sköpun og þjálfun allan ársins 
hring fyrir vangefna og er þessi 
jólamarkaður sniðugur vettvang-
ur fyrir þroskahefta til að sýna 
list sína,“ segir Þórhildur. „Enda 
er þetta ekki föndur heldur list.“

Ekki föndur heldur list 

Tveir evrópskir sprengjusér-
fræðingar misstu hvor sinn fótinn og 
líbanskur læknir slasaðist er þeir stigu á 
jarðsprengju nálægt þorpinu Deir Mimas á 
föstudaginn. Fjórði maðurinn, Breti, missti 
fótlegg daginn eftir á svipuðum slóðum. Að 
mati sprengjusérfræðinga Sameinuðu 
þjóðanna er því ljóst að hermenn Ísraelsrík-
is lögðu jarðsprengjur að nýju í suðurhluta 
Líbanons í sumar, en það gerðu þeir einnig í 
átján ára langri hersetu þar, sem lauk árið 
2000. Sprengingar helgarinnar urðu á svæði 
sem hafði áður verið hreinsað upp.

Mennirnir sem slösuðust á föstudaginn 
reyndu að koma geitahirði til aðstoðar, sem 
var strandaglópur á nýju ómerktu jarð-
sprengjusvæði, eftir að ein geita hans 
drapst við sprengingu. Sérfræðingarnir 

höfðu unnið fyrir breskt fyrirtæki við að 
fjarlægja sprengjur síðan í september. 
Hirðirinn slapp ómeiddur. 

Suður-Líbanon er enn undirlagt af 
klasasprengjum Ísraelsmanna síðan í 
sumar. Talið er að ein milljón þeirra liggi 
þar enn, en ekki var vitað til þess að 
jarðsprengjum hefði einnig verið komið 
fyrir. Sprengjusérfræðingar eru önnum 
kafnir við hreinsunarstörf og bændur 
bregða gjarnan til þess áhættusama ráðs að 
hreinsa haga sína sjálfir, frekar en að bíða 
eftir aðstoð frá þeim. 

 Breska ríkisstjórn-
in viðurkennir nú að aðgangur að 
vatni tilheyri grundvallarmann-
réttindum en það er breyting frá 
fyrri stefnu hennar. Bretar hvetja 
aðrar ríkisstjórnir til þess að 
viðurkenna líka vatn sem 
grundvallarréttindi fólks. Á vef 
BSRB segir að vonandi verði 
þessi ákvörðun Breta til þess að 
auðvelda stjórnarskrárnefndinni 
hér heima að gera upp hug sinn, 
en fyrir nefndinni liggur álit frá 
bæði BSRB og þrettán öðrum 
félögum og landssamtökum um 
að litið verði á vatn sem grund-
vallarmannréttindi, ekki sem 
hverja aðra verslunarvöru.  

Vatn grundvall-
armannréttindi

Ársfundi Norð-
austur-Atlantshafs fiskveiði-
nefndarinnar, NEAFC, lauk í 
London nýverið. Á fundinum var 
meðal annars fjallað um verndun 
viðkvæmra hafsvæða og 
aðgerðir gegn ólöglegum og 
óábyrgum fiskveiðum.

Samþykktar voru á fundinum 
hertar reglur um opinbert eftirlit 
í höfnum við löndun afla. Í 
samhengi við gerð reglnanna um 
hafnaeftirlit var framkvæmd 
allsherjar endurskoðun á reglum 
NEAFC um eftirlit og aðgerðir 
gegn ólöglegum og óábyrgum 
fiskveiðum, með það að mark-
miði að gera þær einfaldari og 
aðgengilegri, og þar með 
skilvirkari.

Eftirlit með 
löndunum hert
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Landsbókasafn Íslands 
- háskólabókasafn fær tólf milljóna 
króna fjárveitingu á fjárlögum 
árið 2007, yfir þriggja ára tímabil, 
til að koma íslenskum dagblöðum á 
stafrænt form og birta þau á inter-
netinu. 

Átta milljónir af þessum tólf fara 
í kaup á nýjum skanna, sem meðal 
annars verður notaður til að skanna 
Alþýðublaðið, Dag, Tímann og Þjóð-
viljann inn á netið, segir Sigrún 
Klara Hannesdóttir landsbókavörð-
ur. Verkið verður unnið á Amtbóka-
safninu á Akureyri þar sem blöðin 
eru geymd. Hinar fjórar milljónirn-
ar verða notaðar til að greiða ýmsan 
kostnað við verkefnið. 

Um þessar mundir er Morgun-
blaðið eina dagblaðið sem er 
aðgengilegt á netinu, en starfs-

menn Landsbókasafnsins hafa 
unnið að skönnun þess síðastliðin 
ár með styrk frá Árvakri, sem 
gefur blaðið út. Í vor veitti útgef-
andi Fréttablaðsins, 365, safninu 
styrk til að skanna blöð fyrirtækis-
ins inn á netið og segir Sigrún að 
byrjað verði á því á næsta ári. 

Að sögn Sigrúnar er markmið 
safnsins að koma öllum dagblaða-
kosti þjóðarinnar á stafrænt form 
og birta hann á netinu og verða 
þannig meðal fyrstu landa í heim-
inum sem nær því markmiði. Sig-
rún býst við því að verkinu verði 
lokið innan þriggja ára. Eftir það 
verða dagblöðin öllum aðgengileg.

Tólf milljónir til safnsins

Hagkaup auglýsti bókina 
Eragon á 54 prósenta afslætti, á 
2.970 krónur í stað 6.400 króna, 
en í Bókatíðindum er leiðbein-
andi verð hins vegar 3.780 
krónur og er afslátturinn miðað 
við það því 21 prósent. Að sama 
skapi er bókin Ballaðan um 
Bubba Morthens auglýst á 40 
prósenta afslætti, en afsláttur-
inn minnkar niður í 14 prósent 
sé miðað við verð Bókatíðinda. 

„Þetta voru mannleg mistök,“ 
segir Sigurður Reynaldsson hjá 
Hagkaup. „Þetta var innanhúss-
klúður hjá okkur. 

Við hringdum í prentsmiðj-
una en auglýsingin var þá þegar 
farin í prentun. Við erum ekki 
þekktir fyrir einhverjar hókus 
pókus-brellur hér.“

Bækur ekki 
á uppgefnum 
afslætti  Alvarlegum umferð-

arslysum vegna ölvunaraksturs 
hefur fækkað mikið í Evrópu á 
undanförnum áratug en á sama 
tíma hefur alvarlegum slysum 
vegna fíkniefnaaksturs fjölgað. 
Þróuð hefur verið tækni til að 
greina á vettvangi hvort ökumað-
ur sé undir áhrifum fíkniefna. 
Lögregluyfirvöld á Íslandi hafa 
almennt ekki tekið slíkan búnað í 
notkun en það færist í vöxt. Í 
nýjum umferðarlögum er kveðið 
á um að greinist ökumaður undir 
áhrifum fíkniefna þá skuli hann 
undantekningarlaust sæta viður-
lögum, óháð því magni sem neytt 
hefur verið.

Jón Sigfússon, forstöðumaður 
Rannsókna og greiningar í Háskól-
anum í Reykjavík, hélt erindi um 
fíkniefnaskimun á Umferðarþingi 
í gær. Þar kynnti hann margvís-
legan búnað sem hefur verið þró-

aður til skimunar á vettvangi og 
hefur reynst afar áhrifarík grein-
ingaraðferð gegn fíkniefnaakstri. 
Búnaðurinn er ódýr, öruggur og 
einfaldur í notkun og svipar til 
þungunarprófs. Hægt er að skima 
eftir öllum fíkniefnum í einu og 
niðurstaða fæst á aðeins tveimur 
til þremur mínútum.

Geir Jón Þórisson, yfirlög-
regluþjónn í Reykjavík, segir að 
embætti ríkislögreglustjóra sé að 
undirbúa það að lögreglan fái 
skimunarbúnað en ekki hafi verið 
ákveðið hvaða tegund verði fyrir 
valinu. Hann segir að fastar verði 
tekið á fíkniefnaakstri innan 
skamms tíma með tilkomu slíks 
búnaðar. 

Fíkniefnaskimun mun aukast

Fjárveitingu í 
lagningu Tröllatunguvegar 
verður breytt, samkvæmt 
frumvarpi fjármálaráðherra, 
þannig að á næsta ári verður 200 
milljónum varið í framkvæmdina 
og 600 milljónum árið 2008. Áður 
var fyrirhugað að skipta heildar-
fjárhæðinni jafnt milli ára. 
Sturla Böðvarsson samgönguráð-
herra segir að breytt fyrirkomu-
lag á fjárveitingu breyti engu 
varðandi verklokin, þau verði á 
sama tíma og gert hafi verið ráð 
fyrir. „Framvindan verður 
hröðust árið 2008 og verkið 
klárast í árslok. Aðalatriði er að 
það klárist á réttum tíma.“

800 milljónir í 
Tröllatunguveg

 Orkuveita Reykja-
víkur hefur gengið til samninga 
við Ístak um lagningu gasleiðslu 
milli Álfsness og Ártúnshöfða. 
Þetta er fyrsta gaslögnin til 
almennra nota sem lögð er í 
Reykjavík um langt skeið en um 
þessar mundir eru fimmtíu ár 
frá því gasveita var lögð af í 
höfuðborginni.

Gaslögnin mun veita metan-
gasi, sem framleitt er á athafna-
svæði Sorpu í Álfsnesi, að 
áfyllingarstöð Olíufélagsins 
Esso við Bíldshöfða en nú er því 
ekið þangað á bílum. Fjölgun 
metanknúinna ökutækja, meðal 
annars sorpbíla og strætisvagna, 
hefur skapað forsendur til 
lagningar gasleiðslunnar. 

Hefja gasflutn-
inga um leiðslu
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Málaði vegginn vinstrigrænan

Taumlaus 
efnishyggja

Stundum er sagt að í landinu búi tvær þjóðir: Reykjavíkur-
pakk sem borðar snakk og stolt en kveinandi landsbyggð-
arlið. Í könnun í Fréttablaðinu nýlega kom fram að Akur-
eyri þykir fallegasti bær landsins. Nú snúum við dæminu 
við. Spyrjum nokkrar cappuccino-sötrandi miðbæjarrottur 
hvert sé mesta krummaskuð landsins.

Hvað einkennir íslenska krummaskuðið? Fámenni, fábreytni og doði, 
jafnvel vondir straumar, sögðu viðmælendurnir. Enginn á ferli nema 
nokkrir vonlausir unglingar á örstuttum rúnti eða norpandi yfir engu í 

niðurníddri sjoppu. Landsmenn þekkja flestir þessa ímynd krumma-
skuðsins.

Mörgum viðmælendum þótti leiðinlegt að vera att út í að taka þátt í 
svona, sögðu að Ísland væri allt frábært og að það væri eflaust gott að 
búa alls staðar eins lengi og maður hefði eitthvað að gera. Sumir sem 
leitað var til neituðu beinlínis að taka þátt í könnuninni, sögðu að fram-
tíð landsins lægi í hinum dreifðu byggðum og innan skamms yrði allt 
almennilega töff og kúl fólk flutt út á land og bara plebbar eftir í 
Reykjavík.

Niðurstöðurnar voru gífurlega fjölbreyttar. Svörin of margvísleg til 
að hægt sé að tala um vísindalega útkomu. Þó má segja að Reyðarfjörð-
ur hafi „unnið“, en alls voru 23 staðir nefndir.

Mestu krummaskuð Íslands

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006

Of mikið Mistök





fréttir og fróðleikur

Leiðtogafundur NATO hefst 
í Riga í Lettlandi á morg-
un. Togstreita um deilingu 
byrða, einkum og sér í lagi 
af hinu vandasama verkefni 
í Afganistan, og óeining um 
frekari stækkun bandalags-
ins munu setja mark sitt á 
fundinn.

Frá lokum kalda stríðsins fyrir 
hálfum öðrum áratug hefur Atl-
antshafsbandalagið smám saman 
verið að finna sér nýjan tilveru-
grundvöll. Hefur það einkum verið 
gert með því að opna raðir banda-
lagsins fyrir nýjum aðildarríkjum 
og með því að það taki að sér 
verkefni utan marka hefðbundins 
athafnasvæðis þess og verkefna-
sviðs.

En nú þegar leiðtogar aðildar-
ríkjanna, sem eru orðin 26, safnast 
saman í lettnesku höfuðborginni 
Riga, virðist stuðningur við hvort 
tveggja – stækkun og aðgerðir 
„utan svæðis“ – fara þverrandi. 
„Stækkunarþreyta“ virðist þess í 
stað vera komin í bandalagið og 
tekizt er hart á um deilingu byrð-
anna af kostnaðar- og vandasöm-
um, hættulegum aðgerðum eins og 
þeim sem í gangi eru í Afganistan. 

„Stækkunarmálin verða örugg-
lega ekki efst á baugi á leiðtoga-
fundinum í Riga,“ sagði James L. 
Jones, aðalhershöfðingi NATO í 
liðinni viku. 

Riga-fundurinn verður fyrsti 
leiðtogafundur NATO frá því Var-
sjárbandalagið var leyst upp, þar 
sem engu landi í Mið- og Austur-
Evrópu verður boðin aðild. 

Vorið 2004 fengu inngöngu sjö 
lönd, sem áður voru hluti af Aust-
urblokkinni – Eistland, Lettland, 
Litháen, Slóvakía, Slóvenía, Rúm-
enía og Búlgaría. Það var umfangs-
mesta stækkunarlota bandalagsins 
frá upphafi, en árið 1999 gengu 
Pólland, Tékkland og Ungverjaland 
í bandalagið. 

Þau fyrrverandi Austurblokk-
arlönd sem nú bíða þess að fá boð 
um NATO-aðild eru Albanía, 
Króatía og Makedónía, og fyrrver-
andi Sovétlýðveldin Úkraína og 
Georgía.

Þótt bandarískir ráðamenn hafi 
þrýst á um aðild síðarnefndu land-
anna tveggja þykir ósennilegt að 
þeim verði gefin nein skuldbind-
andi fyrirheit um aðild að banda-
laginu. Ein ástæðan fyrir því er 
dvínandi áhrif Bandaríkjamanna á 
stefnumótun bandalagsins, sem 
rekja má til deilnanna um Íraks-
stríðið og þeirrar stefnu núverandi 
Bandaríkjastjórnar að velja sér 
bandamenn eftir þörfum. Þessi 
stefna, sem Donald Rumsfeld, frá-
farandi varnarmálaráðherra 
Bandaríkjanna, orðaði svo: „The 
mission defines the coalition,“ 
hefur tvímælalaust grafið undan 
NATO og áhrifum Bandaríkja-
manna á stefnumörkunina. 

Hvað Úkraínu varðar flækir 
það líka málin að síðan í marz á 
þessu ári er þar við völd ríkisstjórn 
sem er klofin í afstöðunni til þess 
hvort fýsilegt sé fyrir landið að 
stefna inn í NATO. Flokkur Viktors 
Janúkovítsj forsætisráðherra vill 
halda í náin tengsl við Rússland 
frekar en að nálgast NATO frekar. 

Hvað Georgíu varðar fara erind-
rekar í höfuðstöðvum NATO í 
Brussel ekki í neinar grafgötur um 
að sú mikla spenna sem ríkir í sam-
skiptum Kákasuslýðveldisins við 
Rússland geri að verkum að banda-
lagið myndi hugsa sig tvisvar um 
áður en það byði því aðþrengda 
ríki aðild, vitandi að Rússar tækju 
það mjög óstinnt upp. 

Af öðrum ríkjum í biðröðinni er 
Króatía álitin eiga bezta mögu-
leika. Hernaðarleg aðlögun að 
stöðlum NATO er þar langt á veg 
komin og pólitískur stöðugleiki 
ríkjandi. Makedónía kæmi næst 
þar á eftir og Albanía þarnæst. Lík-

legt þykir að á fundinum í Riga 
verði í það minnsta einhverjum af 
þessum ríkjum veitt fyrirheit um 
að þau geti gert sér vonir um að fá 
inngöngu á árinu 2008. „Það er 
mjög mikilvægt að sýna að það sé 
engin stækkunarþreyta í bandalag-
inu,“ hefur AP-fréttastofan eftir 
Jamie Shea, yfirmanni stefnumót-
unarsviðs NATO. 

Hugmyndir um að teygja raðir 
NATO út fyrir landfræðileg mörk 
Evrópu og Norður-Ameríku eru 
hins vegar mun umdeildari. 
Bandaríkjastjórn áréttaði fyrir 
Riga-fundinn að hún væri því 
hlynnt því að NATO byði Japan, 
Suður-Kóreu og Ástralíu til náins 
samstarfs, auk Svíþjóðar og Finn-
lands. „NATO verður að verða 
áfram Evró-Atlantshafsstofnun,“ 
sagði franski varnarmálaráðherr-
ann Michele Alliot-Marie nýlega í 
grein í dagblaðinu Figaro. „Að 
breyta bandalaginu í hnattræna 
stofnun gæti ... grafið undan nátt-
úrulegri samstöðu Evrópumanna 
og Norður-Ameríkumanna og 
útvatnað það,“ skrifaði Alliot-
Marie.

Jaap de Hoop Scheffer, fram-
kvæmdastjóri NATO, hefur sagt að 
hugmyndin um NATO-aðild ríkja á 
borð við Japan og Ástralíu væri all 
fjarstæðukennd. En hugmyndin á 
sér áhrifamikla stuðningsmenn, 
líka í Evrópu. 

„Við verðum að breyta því 
hvernig litið er á bandalagið land-
fræðilega og opna raðir þess fyrir 
þeim þjóðum sem deila gildum 
okkar, sem standa vörð um þau í 
reynd, og eru viljugar til að taka 
þátt í baráttunni gegn hugmynda-
fræði „heilags stríðs“ herskárra 
múslima,“ skrifaði Jose Maria 
Aznar, fyrrverandi forsætisráð-
herra Spánar, í marz síðastliðnum. 
Hann mælti því með því að NATO 
byði Japan, Ástralíu og Ísrael aðild 
að bandalaginu. 

Søren Gade, varnarmálaráðherra 
Danmerkur, gagnrýndi önnur 
bandalagsríki um helgina fyrir að 
víkja sér undan því að taka á sig 
sinn skerf af byrðunum af verk-
efni bandalagsins í Afganistan. 290 

danskir hermenn eru í ISAF-fjöl-
þjóðaherliðinu, sem NATO stýrir, í 
suðurhluta Afganistans þar sem 
það er stöðugt að lenda í bardögum 
við skæruliða talíbana. Áður hafa 
ráðamenn Bretlands og Kanada 
kvartað yfir því að Þjóðverjar, Ítal-
ir, Spánverjar og Frakkar haldi 
sínum hermönnum í norður- og 
vesturhluta Afganistans, þar sem 
lítið hefur verið um vopnuð átök 
síðan innrásarlið undir forystu 
Bandaríkjamanna steypti talíbana-
stjórninni í landinu síðla árs 2001. 
Kanadíski varnarmálaráðherrann 
Gordon O‘Connor sagði að her-
menn þessara þjóða ættu framveg-
is að „vera með hvar sem er í 
Afganistan“. Að sínu áliti verði 
þetta „aðalmálið í Riga“. 

Danir hafa samþykkt að verða 
við beiðni NATO um að senda liðs-
auka til Afganistans, en „öll aðild-
arríkin ættu að leggja sitt af mörk-
um,“ sagði Gade í viðtali við 
dagblaðið Politiken á laugardaginn. 
Hik hinna við að heimila að þeirra 
hermenn sinni líka hættulegustu 
verkefnunum grefur undan trú-
verðugleika NATO, að mati Gades. 

Angela Merkel, kanzlari Þýzka-
lands, sagði á laugardag að Þjóð-
verjar væru staðráðnir í að leggja 
sitt af mörkum til að tryggja að 
verkefni NATO í Afganistan tækist 
vel. Þátttaka þýzkra hermanna í 
Afganistanverkefninu, svo og 
öðrum verkefnum langt „utan 
svæðis“ NATO, er hins vegar við-
kvæmt pólitískt deilumál í Þýzka-
landi. Í þýzka vikuritinu Der Spi-
egel var í síðustu viku þessi vandi 
orðaður þannig, að krafa NATO 
væri sú að Þjóðverjar „lærðu að 
drepa“. Eftir Ronald Neumann, 
sendiherra Bandaríkjanna í Afgan-
istan, er haft að þýzkir hermenn 
ættu að taka þátt í bardögum í 
Suður-Afganistan og láta þar lífið, 
ef nauðsyn krefði. Þátttaka þýzkra 
hermanna í hernaðarverkefnum 
fjarri heimavelli er hins vegar 
nógu umdeild fyrir meðal þýzks 
almennings, þótt ekki bættist við 
að þeir stæðu í því jafnvel daglega 
„að drepa“ herskáa heimamenn í 
Hindukush-fjöllum.

Líf og dauði rússnesks njósnara

Verkir og 
hreyfihömlun

Togstreita og stækkunarþreyta
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M
iðstjórnarfundur Framsóknarflokksins sem hald-
inn var um helgina verður talinn eftirminnilegur 
fyrir margra hluta sakir. Þar flutti Jón Sigurðsson, 
nýr formaður flokksins, sína fyrstu meiriháttar 
ræðu á vettvangi flokksins og kvað þar við annan 

tón á ýmsum sviðum, en hjá forvera hans. Reyndar nefndi Jón 
hann hvergi í opnunarræðu sinni og var hann þó handvalinn í 
núverandi embætti af honum. 

Það sem mesta athygli vakti í ræðu Jóns Sigurðssonar var að 
sjálfsögðu það sem hann sagði um ákvarðanir íslenskra stjórn-
valda á sínum tíma um málefni Íraks: „Þær byggðust á röngum 
upplýsingum. Forsendur voru rangar og ákvarðanaferlinu ábóta-
vant. Þessar ákvarðanir voru því rangar eða mistök. Svonefndur 
listi um „staðfastar þjóðir“ var einhliða framsetning Bandaríkja-
stjórnar og hluti af þessari hörmulegu atburðarás,“ sagði formað-
urinn í ræðu sinni. 

Hann er reyndar ekki eini stjórnmálamaðurinn í heiminum sem 
segir þetta um þessar mundir, því sífellt fleiri stjórnmálamenn 
hafa viðhaft svipuð eða sömu ummæli, og einkum þó í aðdraganda 
kosninga í viðkomandi löndum. Menn vilja gjarnan skella skuld-

inni á rangar upplýsingar hjá leyniþjónustum, en það er alveg 
ljóst að það þarf að komast til botns í þessu máli bæði hér heima 
og erlendis. Það er ekki síst nauðsynlegt vegna ástandsins í Írak 
um þessar mundir. Það kann að hafa verið of dýru verði keypt að 
koma höndum yfir Saddam Hussein, þann ófyrirleitna einræðis-
herra, með innrásinni og menn hafa í blindni trúað öllu sem ráða-
menn í Bandaríkjunum sögðu um málið í aðdraganda hennar. 

Jón Sigurðsson sýnir kjark og dirfsku með því að tala hreint út 
um þetta mál á þann hátt sem allir skilja. En það er ekki nóg að 
hann tali hreint út, forystumenn hins stjórnarflokksins verða líka 
að tala hreint út um  málið. Það var undir forystu þeirra manns í 
ríkisstjórn sem þetta mál kom upp, þeir þurfa því líka, ekki síður 
en Framsóknarmenn, að taka til máls.

Að undanförnu í aðdraganda prófkjara Sjálfstæðisflokksins, 
hefur Fréttablaðið beint spurningum um Íraksstríðið og aðdrag-
anda þess til prófkjörskandídata Sjálfstæðisflokksins og fengið 
ýmis svör – sum mjög loðin svo ekki sé meira sagt. 

Það væri hreinlegast og best fyrir alla, að öll spilin í þessu 
máli væru lögð á borðið og að fyrrverandi forsætisráðherra og 
utanríkisráðherra skýrðu frá því opinberlega í smáatriðum hver 
aðdragandi þessa máls var og gangur þess í stjórnkerfinu. Það 
væri öllum til góðs. 

Þetta uppgjör Jóns Sigurðssonar, formanns Framsóknarflokks-
ins, um helgina eitt og sér verður varla til þess að rétta hlut 
flokksins í þeirri baráttu sem framundan er fyrir kosningarnar 
næsta vor. Því eins og hann sagði í ræðu sinni verður baráttan 
hörð: „Hún verður þrekvinna og langhlaup.“

Uppgjör Jóns

Forystumenn hins stjórnarflokksins verða líka að tala 
hreint út um málið. Það var undir forystu þeirra manns 
í ríkisstjórn sem þetta mál kom upp. Þeir þurfa því líka 
ekki síður en framsóknarmenn að taka til máls.

GADDAVÍR
SIGURJÓN MAGNÚSSON

„Frábærlega skrifuð og áleitin saga …“
Fréttablaðið

„Gaddavír er látlaus, hefðbundin, vel 
skrifuð skáldsaga sem gefur tilefni til 

þess að velta fyrir sér mannlegu eðli… 
Í stærra samhengi og táknsögulega 

fjallar Gaddavír um erfðasyndina, 
þjáningu, jafnvel píslarvætti.“

- Geir Svansson, Morgunblaðið, 3. nóv. 2006

ÁHRIFAMIKIL SKÁLDSAGA
SEM HELDUR LESANDANUM

Í HELJARGREIPUM

Ofuráherslu Sjálfstæðisflokks-
ins á að gera Ríkisútvarpið að 

hlutafélagi er erfitt að skilja út frá 
öðru en marglýstum vilja öflugra 
þingmanna til að selja það að 
lokum – að hluta eða öllu leyti. 
Einstakir þingmenn flokksins hafa 
beinlínis fagnað frumvarpinu á 
þeim forsendum að það sé fyrsta 
skrefið að sölu. Ég lít hins vegar 
svo á að öflugt almannaútvarp sé 
tryggasta vörnin gegn því að 
sterkir fjármagnseigendur einoki 
skoðanamyndun í landinu gegnum 
ofurtök á fjölmiðlamarkaðnum. 
Þess vegna vil ég efla ríkisútvarp, 
treysta innlenda dagskrárgerð 
einsog prýðileg drög Þorgerðar 
Katrínar menntamálaráðherra að 
þjónustusamningi gera ráð fyrir – 
en ég er andsnúinn hlutafélaga-
væðingu og sölu. 

Innan Sjálfstæðisflokksins hafa 
raddir um að selja RÚV verið 
háværar. Hugmyndamótor 
flokksins, Samband ungra 
sjálfstæðismanna, hefur árum 
saman boðað það fagnaðarerindi. 
Því hefur skolað inn á þing í 
frumvarpi um einkavæðingu RÚV, 
sem nokkrir þingmenn hafa flutt 
með leyfi þingflokks Sjálfstæðis-
manna. Í þeim hópi er til dæmis 
formaður menntamálanefndar. 
Hann hefur marglýst yfir á 
Alþingi að æskilegast sé að selja 
stofnunina. Hinum ungu tyrkjum 
frjálshyggjunnar mun berast 
öflugur liðsauki þegar yfirlýstir 
fylgjendur sölu á RÚV koma í 
raðir þingmanna flokksins eftir 
kosningar í vor. 

Árið 1995 rak Sjálfstæðisflokk-
urinn heila kosningabaráttu sem af 
þeirra hálfu snérist aðallega um að 
selja Rás 2. Mér er ekki kunnugt 

um að flokkurinn hafi nokkru sinni 
kastað þeirri stefnu fyrir róða. Í 
því ljósi er athyglisvert, að í 
frumvarpi ríkisstjórnarinnar segir 
hreint út, að eftir að stofnunin 
verði gerð að hlutafélagi beri 
henni ekki skylda til að reka nema 
eina útvarpsrás. Hvers vegna er 
þetta tekið sérstaklega fram – ef 
ætlunin er ekki að selja Rás 2?
Rás 2 hefur verið vagga nýgildrar 
tónlistar. Þar hefur hún gegnt 
mikilvægu hlutverki sem engin 
einkareknu rásanna hefur sinnt 
með viðlíka hætti. Ég hef ekki tölu 
á því efnilega tónlistarfólki sem 
Rásin hefur fleytt fram – og sumt í 
kjölfarið borið hróður Íslands vítt 
um veröld. Hví ætti að selja hana?

Stofnanir ríkisins, sem hafa beinan 
aðgang að opinberu fé lúta ekki 
sömu lögmálum og opinber 
fyrirtæki sem afla sér tekna á 
markaði. Færa má rök fyrir því að 
hlutafélagaformið henti þeim 
fyrirtækjum í ríkiseigu, sem ekki 
nota skattpeninga í rekstur. Það 
gegnir öðru máli um stofnanir sem 
alfarið eða að meginhluta eru 
reknar fyrir peninga skattborgar-
anna – einsog RÚV. Fyrrverandi 
formaður Sjálfstæðisflokksins, 
Þorsteinn Pálsson, sagði í athyglis-
verðum leiðara að þess vegna væri 

frumvarpið „frávik frá almennum 
leikreglum.“ Hann taldi það líklegt 
til að setja „í uppnám framtíðar-
sátt um ríkisrekið útvarp.“ Dómur 
Þorsteins var að hlutafélagavæð-
ing RÚV fæli í sér „öfugsnúna 
hugmyndafræði.“

Samfylkingin hefur talað fyrir 
því að RÚV verði gert að sjálfs-
eignarstofnun í atvinnurekstri. Það 
form er einkaréttarlegs eðlis líkt 
og hlutafélög og gæfi stofnuninni 
aukið sjálfstæði og svigrúmið, sem 
Páll Magnússon útvarpsstjóri telur 
svo nauðsynlegt. Það er þekkt 
rekstrarform í almannaþjónustu 
sem situr að opinberu fé eða 
afmörkuðum tekjustofnum. Síðast 
en ekki síst gæti sjálfseignarform-
ið skapað mikilvæga sátt um RÚV. 
Það gerir hins vegar illkleift að 
selja RÚV – sem skýrir andstöðu 
Sjálfstæðisflokksins.

Framsóknarflokkurinn gerði á 
sínum tíma einbeitta samþykkt 
gegn því að RÚV yrði gert að 
hlutafélagi. Flokkurinn óttaðist, 
einsog ég, að það yrði fyrsta 
skrefið að sölu. Framsókn 
snarsnérist svo í málinu – einsog í 
Írak. Nú hefur áhrifamaður í 
Framsókn, Björn Ingi Hrafnsson, 
borgarfulltrúi, marglýst því yfir 
að hann sé eindregið á móti 
frumvarpi Sjálfstæðisflokksins. 
Hann segir að meirihluti Fram-
sóknarmanna sé andvígur því að 
frumvarp Sjálfstæðisflokksins um 
hlutafélagavæðingu RÚV verði 
samþykkt á Alþingi. Skyldi það 
vera einbeittur vilji forystu 
Framsóknar að ganga stöðugt gegn 
vilja grasrótarinnar eða ætlar hún 
loksins að setja sig aftur í jarðsam-
band við sitt eigið fólk? RÚV er 
prófsteinn á það.

Sjálfstæðisflokkurinn 
vill selja RÚV

Hundruð þúsunda liggja í valnum frá því 
að „hinar viljugu þjóðir“ og þar með 

talið Ísland stóðu að upphafi innrásarinnar í 
Írak. Enn fleiri búa nú við örkuml. Milljónir 
eru flóttafólk í stöðugum hrylling og ótta. 
Landið logar í borgarastyrjöld. Við í Fráls-
lynda flokknum vöruðum mjög við þessari 
innrás á sínum tíma. Fyrir lágu nægar vís-
bendingar til að sjá að réttlætingin fyrir 
henni væri afar vafasöm. Einsýnt var að innrásin 
hleypti af stað voðaverkum sem enginn gæti séð fyrir 
endann á. Þrátt fyrir að Saddam væri skelfilegur 
harðstjóri sem þyrfti að koma frá, þá væri það verð 
sem greiða þyrfti fyrir innrásina í hörmungum alltof 
hátt til að hún réttlætti slíkt. Ekki mætti tengja nafn 
Íslands með neinum hætti við ólögmæta árás á full-
valda ríki. Nágrannaríki okkar í Evrópu komust mörg 
að þeirri niðurstöðu að innrásin væri ekki réttlætan-
leg. Nefna má NATO-ríkin Frakkland, Þýskaland og 
Noreg. Frá innrásinni hafa forystumenn ríkisstjórn-
arflokkanna hér á landi staðfastlega neitað að um 
mistök hafi verið að ræða þegar þeir lýstu yfir inn-
rásarstuðningi fyrir Íslands hönd að þjóðinni og 

Alþingi forspurðu. Á dögunum flutti utanrík-
isráðherra ræðu sína um utanríkismál á 
Alþingi. Hún minntist þar hvergi á Íraksmál-
ið. Þegar við í stjórnarandstöðunni tókum 
málið upp, var ekki að heyra eftirsjá í svör-
um Valgerðar. 

Nú loks þegar um hálft ár er í kosningar 
lýsir formaður Framsóknarflokksins því yfir 
um helgina, að ákvarðanir stjórnvalda um 
innrásina hafi verið mistök. Einn fulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd 
þingsins telur að taka hefði mátt ákvörðun 
um stuðning við innrásina með lýðræðislegri 

hætti en gert var. Það hefur tekið þetta fólk fjögur ár 
að sjá hið augljósa sem blasað hefur við frá upphafi. 
Spyrja má um einlægnina í þessum yfirlýsingum. 
Fjölmargir félagar þeirra neita að viðurkenna mis-
tök. Mennirnir tveir sem eru sekir um ákvörunina um 
stuðning hafa síðar horfið úr forystu sinna flokka. En 
báðir verið verðlaunaðir af ríkisstjórninni með góðum 
stöðum annars staðar. Annar varð æðsti bankastjóri 
landins. Hinn er nú einn æðsti yfirmaður norræns 
samstarfs.  Nei, þeir einu sem geta dregið ríkisstjórn-
arflokkana til ábyrgðar í þessu málið eru kjósendur 
og það eiga þeir að gera 12. maí næstkomandi.
Höfundur er þingflokksformaður Frjálslynda 
flokksins.

Sjá þau virkilega eftir innrásinni?
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Stóra málverkafölsunarmálið er 
merkilegt um margt. Ekki 

aðeins er það eitt dýrasta og 
lengsta mál íslenskrar réttarsögu 
heldur segir það sína sögu um ald-
arfar á Íslandi. Þrátt fyrir allt tal 
um hátt menntunarstig hér á landi 
og þannig vísað til meintrar víð-
sýni Íslendinga glittir furðu fljótt 
í heykvíslar og kyndla ef mönnum 
býður svo við að horfa. Lands-
menn eru furðu fljótir að dæma 
þrátt fyrir fárveikar forsendur.

Á sínum tíma dæmdist á mig að 
fjalla fyrir Fréttablaðið um föls-
unarmálið sem þá var rekið fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur sem 
þingfest var 16. janúar árið 2003. 
Sem var mér ljúft og skylt enda 
ætíð haft mikinn áhuga á myndlist 
og las listasögu í þrjú ár við HÍ. 
Ég, líkt og margir aðrir, tók mið af 
því sem birst hafði í ýmsum fjöl-
miðlum. Og taldi nánast formsat-
riði að sjá þessa hrappa, Pétur Þór 
Gunnarsson og Jónas Freydal, 
festa upp í næsta tré af röskum 
réttvísinnar mönnum – þeim Jóni 
H. B. Snorrasyni saksóknara og 
Arnari Jenssyni lögregluforingja. 

Hins vegar varð mér það ljóst 
smám saman, þar sem ég mætti 
vikum saman samviskusamlega 
niður í sal 101, til að fylgjast með 
málarekstri og vitnaleiðslum, að 
það var alls ekki eins klippt og 
skorið ætla hefði mátt. Það var 
reyndar í henglum og verjendurn-
ir höfðu úr nægu að moða. Svo 
virtist sem hlaupið hafi verið til af 
ákæruvaldinu og sett fram ákæra 
af undirlagi helsta kærandans, 
Ólafs Inga Jónssonar forvarðar, 
og síðan miðaðist rannsóknin við 
að sanna þá kæru. En horft fram 
hjá öllu því sem leitt gæti til sýknu 
sakborninga. Réttarhöldin snerust 
enda ekki um aðalefni ákærunnar, 
að sakborningar hefðu falsað og 
selt verk, heldur það hvort þau 
fjölmörgu verk sem voru til með-
ferðar væru yfirhöfuð fölsuð eða 
ekki! Eitt af öðru týndu verkin 
sem þóttu tæk sem fölsuð tölunni 
og svo fór að sakborningar fengu 
skilorðsbundinn dóm fyrir að hafa 
selt fimm verk og mátt vita að þau 
væru fölsuð. Af 102 verkum sem 
voru í upphafi máls. Reyndar tal-
aði helsti kærandinn um að 900 
fölsuð verk væru í umferð en 
Arnar Jensson, sem sneri við 
öllum steinum í bókahaldi Péturs 

Þórs, fann aldrei millj-
ónirnar sem ætla hefði 
mátt að falsarinn mikli 
hefði haft upp úr krafs-
inu við sína vafasömu 
iðju. Ekki var svo mikið 
sem eitt sönnunargagn í 
málinu þess efnis að þeir 
hefðu falsað svo mikið 
sem eitt verk eða eina 
undirskrift sjálfir. Svo 
mjög fékk hinn „vægi“ 
dómur, sem féll í júlí 
2003, á ýmsa að talað var 
um hneyksli. Samtök 
íslenskra myndlistar-
manna mótmæltu dómn-
um! Og hvöttu Jón H. B. til að 
áfrýja. Öllum til furðu, nema 
kannski þeim sem lesið höfðu um 
málið í Fréttablaðinu, voru það 
hins vegar sakborningarnir sem 
áfrýjuðu málinu.

Makalaus atvik áttu sér stað í 
réttarsal. Sérfræðingar ákæru-
valdsins reyndust tengjast málinu 
á ýmsa lund á fyrri stigum. Má þar 
nefna listfræðinginn Kristínu 
Guðnadóttur og forvörðinn Viktor 
Smára Sæmundsson. Flest vitnin 
sem leidd voru fyrir réttinn voru 
greinilega ekki í nokkrum vafa  
um sekt sakborninga. Og komin 
þangað til að taka þátt í að refsa 
ódámum. Til dæmis kom sonur 
Svavars Guðnasonar til að vitna 
um að verk eftir faðir hans væru 
fölsuð. Hann fletti í gegnum stafla 
„Svavars-verka“ og úrskurði þau 
eitt af öðru fölsuð. En sækjandi 
hafði ekki gætt að sér því eitt verk 
eftir Svavar óumdeilanlega hafði 
óvart slæðst með í bunkann. Og 
var af syninum umsvifalaust dæmt 
falsað. Allt var þetta á eina lund. 
Þegar svo málinu var hent út úr 
Hæstarétti kvað svo rammt að fyr-
irframdómum að það hrökk upp úr 
löglærðum menntamálaráðherra í 
sjónvarpsviðtali eitthvað á þá leið 
að ljóst væri að þessir menn fengju 
ekki að höndla með listaverk eftir-
leiðis. Þó sýknaðir væru.

Nýverið tók ég viðtal við Pétur 
Þór og í kjölfarið poppar enn upp 
þetta þráláta viðhorf fyrirfram-
dæmenda. Menn vilja ekki una 
niðurstöðunni. Og er það sjónar-
mið furðulega algengt en hollast 
er mönnum að sætta sig við að 
þeir höfðu einfaldlega á röngu að 
standa. Kannski voru það aðrir en 
Pétur og Jónas sem bera á því 
ábyrgð að málverkamarkaðurinn 
fór í niðursveiflu í kjölfar þess að 
málið kom upp. Í viðtalinu við 
Pétur kom meðal annars fram að 

nú er gríðarlegt 
framboð íslenskra 
verka í Danmörku. 
Sem þótti röksemd 
fyrir því þá, við 
upphaf málverka-
fölsunarmálsins,
að fiskur lægi 
undir steini.

Í grein sem list-
munasalinn
Jóhann Ágúst 
Hansen skrifar og 
birtist í Frétta-
blaðinu 17. nóvem-
ber kallar hann 
viðtalið „auglýs-

ingakynningu“ og í niðurlagi 
veigrar hann sér ekki við því að 
vega harkalega að starfsheiðri 
mínum. Þannig að varla verður 
við unað:

„Menn ættu að hafa það í huga 
í framtíðinni að Pétur og Jónas 
voru sýknaðir í seinna fölsunar-
málinu af tæknilegum ástæðum 
og finnst mörgum að eiginleg nið-
urstaða hafi aldrei komið fram, 
hvort um falsanir hafi verið að 
ræða. Blaðamenn verða einnig að 
sýna þá ábyrgð að fjalla um málið 
á hlutlausan hátt og ekki sleppa 
þeim atriðum sem þeim finnst 
ekki henta sínum málstað.“

Vert er að benda á algenga rök-
villu í því sem þarna kemur fram. 
Að málinu hafi verið hent út úr 
Hæstarétti vegna þess að sér-
fræðingar  ákæruvaldsins þóttu 
ekki í lagi þýðir ekki að restin af 
málatilbúnaðinum hafi að öðru 
leyti verið skotheldur. Því fer 
reyndar fjarri. 

Ég varð fljótlega var við, eftir 
að fréttir mínar af málinu fóru að 
birtast, dylgjur þess efnis að 
skrifin hlytu að vera á annarleg-
um forsendum. Svo vanir voru 
menn einstefnu í fréttaflutningi. 
Eitt og annað var reynt til að 
tengja mig við sakborninga en 
menn höfðu ekki erindi sem erf-
iði. Enda kom ég að þessu máli 
algerlega kaldur, hafði hvorki 
heyrt né séð sakborninga og fjall-
aði um það samkvæmt bestu sam-
visku. Dómarnir sem féllu eru 
eiginlega því til staðfestingar að 
skrifin voru í lagi. Og ég hlýt sem 
blaðamaður að gera alvarlegar 
athugsemdir við málflutning á 
borð við þennan þar sem talað er 
um að eitthvað henti ekki mínum 
„málstað“. Hvaða málstaður ætti 
það að vera?

Höfundur er blaðamaður.

Um meinta annarlega hagsmuni Léttvínsbann 
hinna siðmenn-
ingarlausu

SÁÁ er einn af 
hornsteinum

íslenzks samfélags. 
Því áfengissýki er 
einn skæðasti sjúk-
dómur manna og í 
áratugi hafa samtök-
in bjargað þúsundum 
úr klóm hans. En 
færa má rök fyrir því 
að ofstopafull afstaða 
sumra Íslendinga til 
áfengis í gegnum tíðina hafi 
gert illt verra í baráttunni við 
áfengisdrauginn.

Fjórtán alþingimenn, með 
Guðlaug Þór Þórðarsson í broddi 
fylkingar, lögðu 10. nóvember í 
fyrra fram frumvarp til breyt-
inga á einkasölu ríkisins á létt-
víni og bjór. Tillaga þessara 
heimsborgaralega þenkjandi 
stjórnmálamanna er sú að aðrir 
en ríkið geti tekið að sér sölu á 
léttvíni og bjór og að hægt verði 
að nálgast þessa vöru í verzlun-
um einkaaðila.

Fáar þjóðir eru jafn forpok-
aðar og Íslendingar á sviði 
áfengismála. Lengi vel treystu 
sumir alþingismenn ekki þjóð-
inni til að drekka vægasta form 
áfengra drykkja – bjór. Og bjór 
var bannvara eins og eiturlyf. 
En í staðinn hefur engum verið 
treyst til að selja þessa vöru 
hingað til nema embættismönn-
um ríkisins ásamt her starfs-
manna á launum hjá fjármála-
ráðuneytinu!

Það er orðið svo löngu tíma-
bært að hrófla við stalínízkri 
einokun hinnar grímuklæddu 
Vínbúðar, eða Áfengis og tób-
aksverzlunar ríkisins, til bjór – 
og léttvínssölu að ég vil hvetja 
hugsandi fólk á Alþingi að veita 
þessari lífsstíls – og  frelsishug-
mynd brautargengi. Það er í 
raun skammarlegt að þetta 
sjálfsagða litla frelsisspor hafi 
ekki löngu verið stigið.

Sumir stjórnmálamenn 
treysta fólkinu í landinu til að 
kjósa sjálfan sig á þing. En svo 
þegar þeir eru komnir á þing 
fara þeir að meðhöndla þetta 
sama fullorðna fólk eins og börn 
eða skríl. Bann við sölu á létt-
víni og bjór annars staðar en á 
vegum ríkisins er því eins og 
angi af þeirri seindrepandi 
plágu á Alþingi Íslendinga að 
koma fram við fullorðið fólk 
eins og óvita. Fjórtánmenning-
arnir vilja með frumvarpi sínu 
hvetja aðra alþingismenn til að 
koma fram við Íslendinga eins 
og fullorðið og siðmenntað fólk. 

Ef sú hugmynd sem felzt í 
frumvarpi fjórtánmenninganna 
fæst samþykkt verður það fljót-
lega talið jafn forneskjulegt og 
forpokað að líta til baka til 
einkasölu ríkisbáknsins á léttu 

áfengi og þeirra 
tíma þegar opnun-
artími verzlana 
var ekki frjáls, 
Ríkisútvarpið ein-
okaði öldur ljós-
vakans og bjór 
var bannaður. 
Enda finnst flest-
um Íslendingum í 
dag ef til vill jafn 
fáránlegt að 
banna bjór og að 
banna bækur. Það 
er orðið beinlínis 
móðgandi og nið-

urlægjandi að bjóða upplýstum 
og siðmenntuðum Íslendingum 
upp á að kaupa þessa sjálfsögðu 
nútímavöru í einhverjum ríkis-
búðum.

Hver vill ekki sjá beztu vín-
sérfræðinga og matgæðinga 
landsins opna sérverzlanir með 
sérstök léttvín og sælkerabjór 
eins og hefð er fyrir í flestum 
löndum Evrópu? Vínmenning er 
hluti af fjölbreyttri flóru menn-
ingarlegra lífsgæða eins og  
matarmenning, myndlist, arki-
tektúr, tónlist, tízka, leikhús og 
bækur. Hinir óþroskuðu og sið-
menningarlausu eiga vafalaust 
erfitt með að skilja slík sjónar-
mið en heimsborgarar landsins 
eiga ekki að gefast upp fyrir 
þeim heldur reyna að útskýra 
þessi einföldu sannindi fyrir 
þeim í rólegheitum. Og til að 
kallast alvöru menningarríki 
þarf Ísland einfaldlega að kosta 
því til sem þarf. Þessi einokun 
hefur stuðlað að siðmenningar-
leysi og gert Ísland að fábreytt-
ara og leiðinlegra landi en það 
þyrfti að vera.

Til eru þeir sem vilja banna 
öllum allt afþví tvö prósent fólks 
gæti valdið sjálfu sér skaða ef 
það væri leyft. Útskýra má fyrir 
þessu lata og hugmyndasnauða 
fólki að þótt bönn séu einföld og 
fljótleg lausn á blæbrigðaríkum 
úrlausnarefnum mannlífsins 
gera þau oft meiri skaða en 
gagn. Það eru óteljandi hlutar 
tilverunnar sem læra þarf að 
umgangast með gætni. Áfengi 
er einn þeirra. Íslendingar þurfa 
einfaldlega að læra að lifa með 
gæðum þessa heims á siðmennt-
aðan máta. Og það verður ekki 
gert með taugaveikluðum áfeng-
isbönnum í tengslum við væg-
ustu og siðmenntuðustu form 
áfengra drykkja. Þar sem traust 
elur af sér traust vil ég hvetja 
alla vel gefna alþingismenn til 
að styðja þá hugmynd sem felzt 
í frumvarpi fjórtánmenning-
anna. Þroskuð, frjálslynd og 
ábyrg afstaða til léttvíns og 
bjórs gæti jafnvel með tímanum 
minnkað skaðlegustu notkun 
áfengis og létt róðurinn í ómet-
anlegu starfi S.Á.Á. 

Höfundur er kvikmyndagerðar-
maður

Upplýsingar,
viðburðir,
afþreying og fréttir



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Glæsilegt 183,2 fm einbýlishús á einni 
hæð ásamt 47,6 fm bílskúr og verð-
launagarði að Krókabyggð 1 í Mosfells-
bæ er nú til sölu.

„Það er alveg einstaklega gott að búa hérna, 
friðsælt og fallegt, þar sem stutt er í óspillta 
náttúruna,“ segir Karen Mellk, eigandi 
hússins, og bætir því við að húsnæðið sé enn 
fremur í góðu ásigkomulagi og krefjist lítils 
viðhalds.

„Ég hef litlar sem engar endurbætur 
þurft að gera á húsinu síðan ég tók við því,“ 
útskýrir Karen. „Bæði vegna þess að húsið 
er tiltölulega nýtt, byggt árið 1991, og svo er 
allur frágangur á því til fyrirmyndar.“

Karen nefnir sem dæmi að allar innrétt-
ingar, skápar og hurðir séu sérsmíðaðar úr 
lerki. Þá er gegnheilt parket úr hlyn á gangi, 

stofu og öllum svefnherbergjum, granítflís-
ar á anddyri, eldhúsi, báðum baðherbergj-
um og þvottaherbergi. Svo ekki sé minnst á 
innfellda halogenlýsingu í öllu húsinu og 
góða lofthæð. Er þá fátt upptalið.

Húsið er teiknað af Jóni Guðmundssyni 
arkitekt og innanhússarkitekt er Finnur P. 
Fróðason. „Skipulagningin er svo góð að 
engu líkara er en allt hafi verið gert til að 
auðvelda íbúunum heimilisverkin,“ segir 
Karen. „Svo er lögun herbergjanna 
skemmtilega öðruvísi, en sem dæmi er 
svefnherbergið sjö veggja!“

Þar að auki er gufubað inn af öðru bað-
herberginu og heitur pottur á lóðinni, svo 
ljóst er að í Krókabyggð 1 ætti ekki að vera 
vandkvæðum bundið að finna sér gott 
afdrep til að slaka á.

Nánari upplýsingar fást hjá Fasteigna-
miðlun Grafarvogs. 

Friðsælt og fallegt

SPRON Myntlán eru veitt til kaupa, framkvæmda eða endurfjármögnunar

á íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. Unnt er að taka fullt SPRON Myntlán
eða blandað lán þar sem helmingur lánsins er myntlán og hinn helmingurinn

í íslenskum krónum.

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,

í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400
eða á spron.is

Gæti lán í erlendri mynt
verið lausnin?
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Á veturna safnast oft litlir fugl-
ar í garða þar sem fóður er að 
finna. Margir hafa ánægju af 
því að setja upp aðstöðu fyrir 
fuglana og fóðra þá, enda er 
það gott fyrir þessa smáfugla 
sem oft eiga erfitt uppdráttar í 
kuldanum.

Það eru margir sem fóðra garð-
fuglana sína ár eftir ár og hafa 
gaman að því þegar þeir koma í 
mat á veturna. „Helstu garðfugl-
arnir eru skógarþrestir, tittlingar 
og starrar sem koma reglulega í 
garðinn hjá okkur,“ segir Einar Ó. 
Þorleifsson, náttúrufræðingur hjá 
Fuglavernd.

Fóðurbretti er hægt að fá í 
ýmsum verslunum með búsáhöld 
og byggingavörur, en síðan er líka 
gaman að smíða sitt eigið fóður-
bretti með krökkunum. Brettið á 
að vera 60 til 80 cm á lengd og 50 
cm á breidd með köntum svo fóðr-
ið fjúki ekki burt. Síðan er það fest 
á 1,5 m háa stöng, svo kisa nái ekki 
til, og henni stungið ofan í jörðina. 

„Fuglarnir vilja helst mjúkt 
fæði, haframjöl, brauðmola, kart-
öflur. En líka matarafganga eins 
og kjöt og fitu sem er hakkað og 
stappað saman. Fuglarnir þurfa á 

fitu að halda sem er besti orku-
gjafinn á veturna og þess vegna 
gott að dýfa brauðinu í matarolíu 
og blanda líka við annað fæði,“ 
segir Einar. Mörgum fuglum finnst 
líka gott að fá epli og rúsínur en 
það laðar líka að sjaldséða og 
skrautlega fugla eins og silkitopp, 
svartþresti og gráþresti. „Það er 

mikilvægt að gefa þeim á hverjum 
degi, svo þeir eyði ekki orku í að 
bíða og leiti á staði þar sem þeim 
er bara gefið af og til,“ segir 
Einar. 

Snjótittlingar og auðnutittling-
ar þurfa samt annars konar fóður. 
„Snjótittlingarnir þurfa fíngerð 
fræ og það er gott að gefa þeim á 
bersvæði, úti á túni eða á bílskúrs-
þökum. Á meðan má fóðra auðnu-
tittlinga með fræjum úr þar til-
gerðum fóðrara,“ segir Einar. 

Það er mikilvægt fyrir fuglana 
að snyrta fjaðrirnar vel allan árs-
ins hring en á veturna er það sér-
staklega mikilvægt. „Til að fiðrið 
haldi einangrunargildinu þarf það 
að vera hreint. Þess vegna er gott 
að þeir hafi fuglabað nokkra senti-
metra hátt sem alltaf þarf að vera 
hreint og má ekki vera klístrað. 
Þar geta þeir líka fengið sér að 
drekka,“ segir Einar. 

Fuglahús eru af öllum stærðum 
og gerðum og þar verpa sumir 
fuglar eggjum. Á vef fuglaverndar 
má sjá nokkrar tegundir af húsum, 
en einnig er hægt að búa þau til 
heima. Svo þarf að muna að setja 
bjöllu á kisu.

Upplýsingar um íslenska fugla 
á vef námsgagnastofnunar: www.
nams.is/fuglar – Upplýsingavefur 
Fuglaverndar:www.fuglavernd.is

Garðfuglarnir koma 
aftur ár eftir ár

4thfloorhotel
Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is
Vetrartilboð
1. nóvember - 1. maí

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

1 manns herbergi
2ja manna herbergi
Hópar 10+
Helgarferð

kr. 5.900
kr. 7.900
kr. 5.000 á mann
kr. 14.000 2 nætur í hjónaherbergi

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Mex - byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215
www.byggingavorur.com

STIGAR OG HANDRIÐ
Við höfum lausnina, mælum, 
teiknum, smíðum og setjum upp

Á lager :
Beinir stigar - Loftastigar
Handlistar - Stólpar - Pílárar





Jæja Arkitektúr er nýtt 
íslenskt fagrit sem kemur út 
á hálfs árs fresti og hjálpar 
lesendum að greina hismið frá 
kjarnanum.

„Útgáfufyrirtækið SAGAZ vildi 
gera vörutímaritið Inn enn veg-
legra með því að bæta við það sér-
stökum hluta helguðum arkitekt-
úr og fékk mig til að ritstýra 
honum,“ segir Arnaldur Geir 
Schram arkitekt um aðdragand-
ann að útgáfunni.

„Útkoman er því tvískipt tíma-
rit, annars vegar Inn og hins 
vegar nýi hlutinn Jæja Arkitekt-
úr, og kemur það út á sex mánaða 
fresti,“ heldur Arnaldur áfram. 
„Hvert tölublað er síðan helgað 
ákveðnu þema þannig að viðbúið 
er að það taki ákveðnum breyting-
um þar sem gæði verða ávallt 
höfð í fyrirrúmi.“

Arnaldur segir Jæja Arkitekt-
úr skera sig frá öðrum hönnunar-

tímaritum, meðal annars vegna 
áherslu á gagnrýna umfjöllun og 
uppfræðslu. „Alltof mörg tímarit 
snúast um upphafningu einhverra 
vörumerkja,“ segir Arnaldur. 
„Markmið Jæja Arkitektúrs er að 
hjálpa lesendum við að greina his-
mið frá kjarnanum svo þeir öðlist 
meiri innsýn í heim hönnunar.“

Arnaldur telur þekkingu á arki-

tektúr og skipulagsmálum nokkuð 
ábótavant á meðal almennings, en 
sjálfur var hann við nám við 
Southern California Institute of 
Architecture í Los Angeles (SCI-
Arc). Hann segist þó ekki vera að 
setja sig á háan hest gagnvart 
samlöndum sínum, heldur vilji 
hann einfaldlega miðla fróðleik.

„Ég er ekki alvitur í þessum 
efnum en hef hins vegar fengið til 
liðs við mig fagaðila, bæði til að 
skrifa í tímaritið og sitja fyrir 
svörum,“ segir Arnaldur. „Í því 
samhengi er rétt að nefna að 
sumar greinanna eru skrifaðar af 
erlendu fagfólki og munu birtast 
á ensku í tímaritinu í bland við 
þær íslensku.“

Arnaldur segir að þótt Jæja 
Arkitektúr sé að þessu sinni upp-
fullt af fróðleik um arkitektúr og 
skipulag, sé það skemmtilegt og 
auðvelt aflestrar enda löngu orðið 
tímabært að Íslendingum standi 
til boða tímarit sem uppfyllir slík 
skilyrði.

Öðruvísi tímarit uppfullt 
af fróðleik um arkitektúrFlottustu

teppin



Eldvörnum er ábótavant á 
mörgum heimilum samkvæmt 
könnun Gallups.

Hætta á eldsvoðum eykst jafnan á 
aðventunni þegar kerta- og ljósa-
notkun landsmanna er í hámarki. 

Talsvert vantar upp á að nægi-
lega margir hafi reykskynjara, 
eldvarnateppi og slökkvitæki á 
heimilum sínum samkvæmt könn-
un Gallups og alltof fáir segjast 
hafa gert neyðaráætlun fyrir 
heimilið.

Eldvarnaátak er að hefjast hjá 
Landssambandi slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna. Það bein-
ist meðal annars að útlendingum 
sem hér búa því einhver brögð eru 
að því að þeir búi í húsnæði þar 
sem eldvörnum er ábótavant. Því 
hefur sambandið látið þýða efni 
um grunnatriði eldvarna á sjö 
tungumál.

Eldvarnaátak

Oft gleymast smáhlutirnir þeg-
ar heimilið er innréttað.

Þegar verið er að velja mublur og 
stærri hluti inn á heimilið geta 
smáhlutirnir oft gleymst. Hlutir 
eins og vekjaraklukkur, sápubox, 
saltstaukar, skálar og annað smá-
legt lýtur oft lægra haldi. 

Gamla vekjaraklukkan getur 
þannig orðið agalega hallærisleg á 
splunkunýja náttborðinu. Hafið 
augun opin í húsgagnaverslunum 
því oftar en ekki skreyta búðirnar 
mublurnar með fallegum munum 
sem passa vel með. Ætli maður á 
annað borð að innrétta er jafn gott 
að gera það með stæl.

Hugað að 
smáatriðum Mánudagar

eru fiskidagar
Ævint‡ralegar fiskbú›ir

Hamraborg 14a • Skipholti 70
Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100)
Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60

Komdu og gríptu me› flér spriklandi n‡jan fisk
e›a fljótlegan, tilbúinn rétt úr fersku
úrvalshráefni. Fjölbreyttar uppskriftir
meistarakokkanna okkar tryggja flér
sannkalla›a fiskiveislu me› lítilli fyrirhöfn.

Lagersala

Lagersala

Krókhálsi 10 • Sími: 557-9510
Opið 9-18 virka daga • 10-16 laugardaga

á nýjum og útlitsgölluðum húsgögnum
Allt á frábæru verði

Rúm – Sófasett – Eldhúsinnréttingar – Speglar – Nuddstólar- og margt margt fleira...



Hægt er að fá málningu frá 
flestum framleiðendum sem 
sögð er umhverfisvæn. Hvað 
felst í þeirri nafngift?

Flestöll málning sem hlýtur stimp-
ilinn umhverfisvæn er innimáln-
ing. Hún inniheldur þá engin líf-
ræn leysiefni auk þess sem ýmsum 
efnum er sleppt eins og ammoníaki 
og formaldehýði. Þetta er mismun-
andi eftir framleiðendum.

Flestöll innanhúsmálning sem 
seld er hérlendis inniheldur lítil 
sem engin hættuleg eiturefni. Þetta 
er þróunin hjá öllum framleiðend-

um en krafa samfélagsins á hrein-
leika og hollustu er einfaldlega slík 
að þeir komast upp með fátt annað. 
Til dæmis fengust þau svör hjá 
Flugger að innanhúsmálning frá 
fyrirtækinu væri samkvæmt flest-
um stöðlum umhverfisvæn, þó svo 
að ekkert slíkt væri tekið fram sér-
staklega á umbúðum. „Framleiðslu-
ara okkar inniheldur engin hættu-
leg eiturefni en við merkjum hana 
ekki sérstaklega því öll málningin 
okkar er framleidd eftir ströngum 
umhverfiskröfum,“ segir Halldór 
Snorrason, yfirverkfræðingur 
Flugger á Íslandi.

Aðrir kjósa að merkja umhverf-
isvænar vörur sérstaklega. Máln-
ing ehf. merkir þær með svoköll-
uðum 0% stimpli og málningin frá 
Norsdsjö er merkt með umhverfis-
stimpli frá Evrópusambandinu og 
vottorði frá sænsku asma- og 
ofnæmissamtökunum.

Hérlendis fæst engin málning 
sem hlotið hefur umhverfisstimpil 
Græna svansins. Þetta þýðir ekki 
að málningin uppfylli ekki kröf-
urnar heldur að þær hafi ekki verið 
prófaðar. Það kostar pening að fá 
að stimpla vöru og framleiðendur 
sjá ekki að það borgi sig hérlendis. 
Þessu er öfugt farið víða annars 
staðar og til að mynda í Svíþjóð, 
þar sem krafan á umhverfisvernd 
er mikil, er stimpillinn gulls ígildi.

Málning inniheldur ýmis efni 
sem eru okkur óholl. Þau eru hins 

vegar mun færri nú en þau voru 
fyrir tíu árum og virðast íslenskir 
framleiðendur málningar vera vel 
með á nótunum þegar kemur að 
umhverfisvernd. Málningin er 
orðin umhverfisvænni en hún var 
en slá verður varnagla gagnvart 
fullyrðingum eins og að málning-
unni mætti hella í Elliðaárnar og 
væri eina mengunin sem af hlytist 
sjónmengun.

Umhverfisvæn málning

kr. 8.038.-
Viðbótareining kr. 5.781.-

www.svefn.is



Laufásvegur - 101 Rvk

23.900.000       
73,5 fm endurnýjuð 2ja herb. íbúð á 1.
hæð með sérinngangi á frábærum
stað. Húsið er mikið endurbætt að ut-
an. PANTIÐ SKOÐUN. Eddi s. 530 1806

Miðtún - 105 Rvk

14.700.000
47,5 fm 2-3 herbergja íbúð með sérinn-
gangi og sérgarði á jarðhæð í tvíbýli á
mjög rólegum stað miðsvæðis í
Reykjavík. Stefanía s. 530 1805

Langholtsvegur - 104 Rvk

18.900.000
3ja herbergja, 78 fm íbúð með sérinn-
gangi á frábærum stað við Langholts-
veg í Reykjavík. Íbúðin er í 4ra íbúða
húsi. Sigurður s. 530 1809

Álfhólsvegur - 200 Kóp

18.500.000    
80,7 fm 3ja herb íbúð á 2. hæð með
miklu útsýni til norðurs, svölum í suð-
ur. Íbúðin er í útleigu. Hægt að leigja út
herb. í kjallara einnig. Eddi s. 530 1806

Tunguvegur - 260 Rbæ

21.900.000
138,5 fm 6 herbergja hæð og ris í tví-
býli auk 44 fm bílskúrs. Samtals 182,5
fm Góð eign í grónu hverfi í Reykja-
nesbæ. Stefanía s. 530 1805

Öldugrandi - 107 Rvk

20.800.000
105,3 fm 3. herb. íbúð á 2. hæð þar af
stæði í bílag. 25,8 fm. Íbúðin er með sér-
inng. af svölum. Öll þjónusta nánast í
bakgarðinum. Sigurður s. 530 1809

Arnartangi - 270 Mos

25.300.000
94 fm raðhús á einni hæð með góðum
suðurgarði og 4 svefnherbergjum.
Barnvænn og rólegur staður.
Óli s. 530 1812

Skeiðarvogur - 104 Rvk

37.900.000
Gott endaraðhús á 3 hæðum með auk-
aíbúð í kjallara sem stendur undir
verulegri greiðslubyrði. Laust fljót-
lega Óli s 530 1812

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs.
Húsið er með 5 svefnh. og 2 stofum og
er 284,4 fm  Húsið er á 2 hæðum með
tvöföldum bílskúr. Sigurður s. 530 1809

Kothúsavegur - 250 Gar

14.900.000
4 herbergja 125,1 fm einbýli á 2 hæð-
um og kjallari í Garði.
Stefanía s. 530 1805

Hreðavatn - 311 Bor

16.000.000
51,5 fm sumarbústaður ásamt litlum
geymsluskúr við Hreðavatn/Bifröst í
Borgarfirði.
Óli s. 530 1812

2ja - 6 herbergja

Einbýli

Rað- og parhús

Sumarhús

Draumaeignir

Álfaheiði - 200 Kóp

17.400.000
70,8 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð með frábæru útsýni á þessum eftirsótta
stað í Kópavogi.
Þórarinn s. 530 1811

Álfatún - 200 Kóp

Depluhólar - 111 Rvk

Dofraborgir - 112 Rvk

43.500.000       
202,4 fm einbýli á einni hæð, þ.a. bílskúr 41,5 fm sem innangengt er í með
mikilli lofthæð og hárri hurð. Upplyft loft er yfir stórri stofu. Kjallari undir
öllu sem möguleiki er að nýta. GOTT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ.
Eddi s. 530 1806

29.700.000
Glæsileg 121,5 fm 4-5 herbergja íbúð á 3. hæð (þ.a. 21,3 fm bílskúr og 10,6
fm herbergi í kjallara til útleigu.) í afar góðu fjölbýli á besta stað í Fossvogs-
dal með frábæru sjávarútsýni.
Þórarinn s. 530 1811

Tilboð óskast
448,4 fm 11 herbergja einbýlishús þ.a. 58,2 fm aukaíbúð með sérinngang.
Frábært útsýni yfir alla Reykjavík.
Þórarinn s. 530 1811

Opið hús

Lautasmári 5, 6. hæð - 200 Kóp

24.900.000
Gullfalleg 94,1 fmíbúð á 6. hæð í lyftuhúsi.
Fullbúin og vel um gengin 3ja herbergja íbúð með fallegum mahóníviðar-
innréttingum, frábæru útsýni og svölum til suð-vesturs.
Emil og Elín taka á móti gestum.

Goðheimar - 104 Rvk

Stórikriki - 270 Mos

Hjarðarhagi - 107 Rvk

24.900.000 LAUS STRAX
Falleg 4ra herbergja 103,6 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli með aukaher-
bergi í risi og 24 fm bílskúr. Húsið að utan í góðu ástandi að utan, nýlega
standsett. Þórarinn s. 530 1811

21.500.000
101,1 fm rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi í litlu fjöl-
býli ásamt geymslu við Goðheima. Hægt er að breyta holi í herbergi.
Helgi Már s. 530 1808

53.000.000
277,5 fm 8 herbergja einbýlishús ásamt 47,5 fm bílskúr samtals 325 fm  Hús-
ið er staðsett innst í götu og afhendist rúmlega fokhelt 15. des. 2006.
Þórarinn s. 530 1811
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Fr
um

BREIÐVANGUR 123 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Parket og flísar á gólfum. Verð
20,5 millj.

ÞRASTARÁS - SÉRINNG. 126
fm endaíbúð á 1. hæð ásamt bíl-
skúr. 3 sv.herb. Falleg eign í góðu
húsi. Verð 25,9 millj. 9911

ELDRI BORGARAR

HJALLABRAUT 33 - HAFN-
ARFJ. Stærð 69,3 fm Verð 18,9
millj. 9643

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 63 millj. 10046

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
Nýtt 218,4 fm einbýli ásamt bílskúr
á jaðarlóð. 4 sv.herb. Fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð
31,5 millj. 5243

HÆÐIR

BURKNAVELLIR - SÉRINNG.
Falleg 119,1 fm endaíb. í 8 íb. húsi.
3 sv.herb. Góð staðsetn. í jaðri
byggðar. Verð 27,9 millj. 5420

ÖLDUGRANDI - RVÍK Falleg
og mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð
ásamt stæði í bílskýli. 3 sv.herb.
Óinnréttað ris, möguleiki á stækk-
un. Verð 27,5 millj. 9806

SUNNUVEGUR - FALLEG
115,3 fm n.h. í góðu þríbýli í mið-
bænum. 3 sv.herb. Suðursvalir.
Verð 26,0 millj.  3391

HRAUNBÆR - RVÍK - LAUS
68,9 fm 2ja herb. íbúð í húsi fyrir
eldri borgara. Húsvörður. Mikil
sameign og félagsstarf. Verð 22,8
millj. 10114

LANGEYRARVEGUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Fallegt og mikið endur-
nýjað einbýli sem skiptist í tvær
samþ. íbúðir. Verð 32,4 millj.
10017

RAÐ- OG PARHÚS

STEKKJARHVAMMUR 184,8
fm raðhús með bílsk. 4 sv.herb.
Suðurverönd. Góður staður. Verð
38,5 millj. 9967

HOLTSGATA - M/BÍLSKÚR
Mikið endurnýjuð 107 fm miðhæð
með bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Falleg eign á góðum stað.
Verð 24,5 millj. 10056

STEKKJARBERG - ENDAÍ-
BÚÐ Björt og falleg 103,5 fm end-
aíbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli á góð-
um stað. 4 sv.herb. Verð 24,9 millj.
10054

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-
búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Sérsmíð-
aðar eikarinnréttingar, parket og
flísar. Verð 24,9 fm 9754

EINBÝLI

ÞRÚÐVANGUR - FALLEGT
173 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsilegur garður og ver-
önd. Verð 40,9 millj.   9787

ÖLDUTÚN - TVÆR ÍBÚÐIR -
LAUST STRAX 222 fm einbýli
með aukaíbúð og bílskúr. 6
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 43,9 millj. 4663

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Glæsilega hannað 201 fm raðhús
með bílskúr. Fullbúið að utan og
tilbúið til innréttinga að innan. Verð
35 millj. 10079

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Vorum að fá í einkasölu
nokkrar nýjar glæsiíbúðir í mið-
bænum, allar allveg nýjar búnar
vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA
Ný og falleg 126,6 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílag. 4
sv.herb. Sérinngangur. Verð 27,9
millj. 10045

ÁLFASKEIÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg 150,8 fm endaíbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Tvennar
svalir. Verð 24,5 millj. 9719

SVALBARÐ – LAUST
FLJÓTLEGA 144,5 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Róleg og
góð staðsetning. Verð 29,9 millj.

FAGRIHVAMMUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign
sem skiptist í tvær samþykktar
íbúðir og bílskúr á frábærum stað.
Verð 69 millj. 9906

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm par-
hús m/möguleika á tveimur íbúð-
um. 7 sv.herb. Laust 15.Des. Verð
41,9 millj. 5368

MÓABARÐ - FALLEG Mikið
endurnýjuð 110 fm neðri sérhæð á
góðum stað. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 22,9 9999

BREIÐVANGUR - M/BÍL-
SKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm
endaíbúð með bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning, stutt í skóla og
þjónustu. Verð 24,9 millj. 10068

VALLARBRAUT - MEÐ BÍL-
SKÚR 148,5 fm íbúð á 1. hæð
ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 30,9 millj. 9670

ARNARHRAUN - AUKAÍBÚÐ
Gott talsvert endurnýjað 282 fm
pallbyggt einbýli m/bílskúr. 6
sv.herb. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj. 3673

ÁLFKONUHVARF - GLÆSI-
LEGT 272 fm einbýli ásamt bíl-
skúr. 4 sv.herb. Frábær útsýnis-
staður. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 56,0 fm 9711

BLIKAÁS - TVÆR ÍBÚÐIR -
201 fm endaraðhús með bílskúr.
Verönd, hellulagt bílaplan o.fl. Verð
42,9 millj 9929

KELDUHVAMMUR - SÉR-
INNG. Falleg 112,7 fm miðhæð í
þríbýli. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
9740

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI Falleg 100
fm endaíbúð á efstu hæð á frá-
bærum útsýnisstað. 3 sv.herb.
Verð 19,5 millj. 10036

BREIÐVANGUR - FALLEG
122,2 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli. 4 sv.herb. Verð 21,9 millj.
9659

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heildar-
stærð 348 fm. Flott eign á góðum
stað. Verð 52,5 millj. 10099

VALLARBARÐ - M/BÍLSKÚR
Fallegt 207 fm einbýli ásamt bíl-
skúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 44,9 millj. 4863

VESTURBERG - AUKAÍBÚÐ
Fallegt 210,4 fm raðhús ásamt bíl-
skúr og aukaíbúð. 4 sv.herb. Verð
39,5 millj. 9715

SMYRLAHRAUN - m/BÍL-
SKÚR 146 fm neðri hæð ásamt
bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 5278

LANGEYRARVEGUR - Mikið
endurnýjuð 66 fm efri hæð og ris.
2 sv.herb. möguleiki á 3. Sérinn-
gangur. Verð 18,9 millj. 10014

BRATTAKINN - SÉRINNG.
111,2 fm hæð/ris í þríbýli. Rólegur
staður, gott útsýni. 3 sv.herb. Verð
21,2 millj. 2426

GVENDARGEISLI - GLÆSI-
EIGN Stílhreint, vandað og sér-
lega fallegt 296 fm einbýli á einni
hæð með tvöföldum bílskúr. 4 stór
sv.herb. Nútímaleg og flott hönn-
un. 10098

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3
fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 44,9
millj. 9722

TRÖLLATEIGUR - MOS-
FELLSBÆR 165,5 fm endarað-
hús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Fal-
leg eign á góðum stað. Verð 40,9
millj. 9699

LANGEYRARVEGUR - LAUS
100,3 fm neðri hæð í tvíbýli á góð-
um stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Verð 18,0 millj. 3390

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Talsvert endurnýjuð 135 fm íbúð á
jarðhæð með bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verönd. Verð 23,7
millj. 9983

STRANDVEGUR - GARÐA-
BÆR 118 fm íbúð ásamt stæði í
bílageymslu á góðum útsýnisstað í
Sjálandi. Verð 39,5 millj.  4826

ÖLDUGATA - LAUST Gott 165
fm einbýli á góðum stað. 5
sv.herb. Laus við kaupsamning.
Lyklar á skrifstofu. Verð 34,5 millj.
3680

FURUVELLIR - GLÆSILEGT
234,2 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsileg eign á góðum
stað. Verð 49,9 millj. 5258

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýlegt 210 fm raðhús með bílskúr.
3-4 sv.herb. Falleg eign sem vert
er að skoða. Verð 39,9 millj. 4319

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR
138,8 fm hæð og ris í skemmtilegu
tvíbýli. 4 sv.herb. Gott útsýni. Verð
26,9 millj. 3453

STEKKJARBERG - FALLEG
92,3 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
á góðum stað í Setbergi. 3
sv.herb. Gott ástand á húsi og
sameign. Verð 21,9 millj. 9975

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verönd. Verð 26,5 millj.
2540

LÆKJARGATA - AUKAÍBÚÐ
Sérlega fallegt og vandað 220 fm
einbýli í miðbæ Hafnarfj. 4 sv.herb.
Afgirt verönd. Aukaíbúð í kj. Verð
50,9 millj. 9969

VATNSENDABLETTUR -
SVEIT Í BORG Sérlega glæsilegt
og skemmtilega hannað einbýli á
frábærum stað með útsýni yfir
vatnið, Bláfjöllin og Heiðmörkina.
5283

VÖRÐUBERG - FALLEGT
168,6 fm raðhús ásamt bílskúr. 3
sv.herb. Falleg lóð og verönd. Verð
36,9 millj. 5297

4RA TIL 7 HERB.

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 106 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3. hæð. Suðursvalir.
Laus strax. Verð 18,1 millj. 10084

BREIÐVANGUR - 6 HERB.
Falleg 155 fm íbúð með bílskúr. 4
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 24,5 millj. 9962

3JA HERB.

SMÁRABARÐ - SÉRINNG. -
LAUS STRAX Falleg 59 fm íbúð
á 1. hæð í nýlega litlu fjölbýli. Ver-
önd. Verð 15,9 millj. 2520

NÝTT

NÝTT
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ÞÓRUFELL - RVÍK Rúmgóð og
falleg 78 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð. Verð 14,3 millj. 10101

DAGGARVELLIR - NÝ OG
FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. 2 sv.herb. Verð 21,9 millj.
4374

MIÐVANGUR - LYFTA 67,3 fm
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Norður-
bænum. Frábært útsýni. Verð 14,5
millj. 9932

JÓNSVÖR - VOGUM 491,2 fm
atv./skrifstofuhúsnæði í góðu
ástandi að innan og utan. Verð
49,0 millj. 9640

BIRKIRJÓÐUR - HÚSAFELL
Fallegt 40,3 fm sumarhús með 15-
20 fm svefnlofti að auki. Verönd og
heitur pottur. Verð 14,9 millj.
10149

AUSTURBRÚNIR - GRÍMS-
NES OG GRAFNIGSHREPP-
EIGNARLÓÐ - SÚ SÍÐASTA
Stærð 6.417,5 fm Verð 4,8 millj.
9801

SVÖLUÁS - SÉRINNGANGUR
Björt og falleg 84 fm íbúð á 3.
hæð. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Gott útsýni. Verð 19,9 millj. 4014

SUÐURVANGUR - FALLEG
100,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Suðursvalir. Verð 18,5 millj. 9658

VALLARBARÐ - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 70,9 fm endaíbúð á
3. hæð. Gott útsýni. Verð 15,5
millj. 9790

SUMARHÚS

BORGARLEYNIR - GRÍMS-
NESI Nýtt 109,3 fm sumarhús í
landi Miðengis. Verð 18,5 millj.
9822

KERHRAUN - 22 fm sumarhús
á einni hæð sem stendur á 7.270
fm eignarlóð. Góð staðsetning.
Verð 7,9 millj. 10108

TJARNHOLTSMÝRI -
GRÍMSNESI 5 hektara eignar-
land og 105 fm heilsárshús. Verð
19,9 millj.  9725

GRENSÁSVEGUR - RVÍK 74
fm íbúð á 4. hæð. 2 sv.herb. Íbúðin
þarfnast viðhalds að innan. Verð
15,6 millj. 10076

PERLUKÓR - KÓPAVOGUR
Glæsileg 98,8 fm íbúð á jarðhæð.
2 sv.herb. Sérinngangur. Glæsilegt
útsýni og stutt í náttúruperlur. Verð
24,9 millj. 5562

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI FALLEG
66 fm íbúð á 3. hæð. Parket og
flísar. Suðvestursvalir, flott útsýni.
Verð 14,9 millj. 5553

HJALLABRAUT - ENDAÍBÚÐ
Falleg 99 fm 3ja-4ra herb. íbúð á 2.
hæð. 2. sv.herb. Góðar suðursval-
ir. Verð 18,5 millj. 10044

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg og björt 85,1 íbúð á jarð-
hæð. 2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð
19,9 millj. 5475

ATVINNUHÚSNÆÐI

HVALEYRARBRAUT - HFJ.
60 fm atvinnubil með lofthæð upp í
4 m. Góðar innkeyrsludyr. Laust
fljótlega. Verð 8,8 millj.  10092

BIRKIHLÍÐ - ENDAÍBÚÐ Sér-
lega falleg 82 fm endaíbúð á góð-
um stað. 2 sv.herb. Suðaustursval-
ir. Verð 19,5 millj. 9982

FLÉTTURIMI - REYKJAVÍK
140,6 fm endaíbúð ásamt stæði í
bílskýli. 2 sv.herb. Laus strax. Verð
21,9 millj. 5225

KAPLAHRAUN – ENDABIL
Gott 162 fm húsnæði. Laust við
kaupsamning. Verð 23,9 millj.

HRAUNBÆR - FALLEG 97,8
fm íbúð á 2. hæð ásamt herb. í kj.
Gott útsýni. Húsið klætt að utan.
Verð 19,8 millj.  9941

2JA HERB.

SUÐURGATA - STÚDÍÓ Góð
25 fm stúdíó-/einstaklingsíbúð á
jarðhæð í miðbæ Hafnarfjarðar.
Verð 8,5 millj. 10053

RAUÐHELLA - HFJ. 147-275
fm atvinnuhúsnæði á góðum stað.
Mjög stór malbikuð lóð, gott úti-
pláss/gámapláss. Verð frá 22,3
millj. 10021

BURKNAVELLIR - FALLEG
Falleg og rúmgóð 91 fm íbúð á 1.
hæð á góðum stað. 2 sv.herb.
Verð 19,5 millj.  9938

VESTURBERG - RVÍK Falleg
63,6 fm íbúð á 3. hæð. Frábært út-
sýni. Verð 13,7 millj.   10047

FORNUBÚÐIR - HFJ. Stærð
180,0 fm m/millilofti. LAUST
STRAX. Verð 22,0 millj. 9612

HJALLABRAUT - RÚMGÓÐ
107,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Gegnheilt parket. Suðursvalir. Verð
18,4 millj. 9841

ESKIVELLIR - GLÆSILEG
Sérlega falleg, vönduð og fullbúin
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Sólríkar
flísalagðar svalir. Verð 18,5 millj.
10032

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
116,4 fm atvinnubil ásamt ca 60
fm millilofti á góðum stað. Verð
17,8 millj. 9797

LÓMASALIR - KÓPAVOGUR
90% LÁN 103,7 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílageymslu. 2
sv.herb. Verð 24,9 millj.  9783

ÞRASTARÁS - BÍLA-
GEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð. Sérinnangur. Stæði í bíla-
geymslu. Verð 18,5 millj. 9973

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK
172,6 fm atv.húsnæði, fullbúið að
utan og tilb. til innréttinga að inn-
an. Verð 15,0 millj. 9650

EYRARHOLT - ÚTSÝNI Falleg
91,1 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli.
2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð 18,7
millj. 2527

SUÐURHVAMMUR - ÚTSÝNI
Falleg 71,3 fm penthouse íbúð.
Góðar svalir. Flott útsýni. Verð
16,9 millj. 9955

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
100 fm atv.húsnæði. Stórar inn-
keyrsludyr, mikil lofthæð. Verð 9,2
millj. 9644

NÝTT

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sérlega
vandaðar 4-6 herb. íbúðir í sex
íbúða húsi. Verð frá 29,6 millj.
10085

BERJAVELLIR 1 - HFJ. Glæsi-
legar 126 fm 4ra herb. íbúðir, verð
24,9 millj. 5451

BERJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg-
ar 128 fm 4ra herb. íbúðir, verð 25,2
millj. 5476

FJÓLUVELLIR 2-4 - HFJ.
Glæsilega hönnuð raðhús á einni
hæð m/bílskúr, Áhvíl. ÍLS.LÁN kr.
17,1 millj. Verð frá 29,9 millj.  5395

DREKAVELLIR 6 - HFJ. Glæsi-
legar 4ra og 5 herb. sérhæðir, verð
frá 27,5 millj. 5353

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.
244 fm raðhús á einni hæð m/bíl-
skúr, verð frá 30,4 millj. 5401

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg
og vönduð 4ra herb. íbúð á jarð-
hæð m/sérinng. Verð 29,3 millj.
5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsi-
legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
frá 19,4 millj. 5298

AKURVELLIR 1 - HFJ.
Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúð-

ir, verð frá 24,8 millj. 5260

EINIVELLIR 7 - HFJ. Fallegar
4ra herb. íbúðir, verð frá 23,4 millj.
5159

DREKAVELLIR 18 - HFJ.
Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð frá
25,8 millj. Afhending við kaupsamn.
4856

KIRKJUVELLIR 5 - HFJ. Bjartar
og fallegar 4ra herb. íbúðir, verð frá
21,5 millj. AÐEINS TVÆR EFTIR
4679

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ.
Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
19,4 millj. Afhending í nóv.-des.
4467

DREKAVELLIR 26 - HFJ.
Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
24,9 millj. Afhending við kaupsamn-
ing.  4310

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
HÖFUM Á SKRÁ ALLAR
GERÐIR NÝBYGGINGA,

ALLT AÐ 90% LÁN

Skoðaðu allar okkar eignir
á nýrri heimasíðu Ás

www.as.is



LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

BORGARHRAUN - EINBÝLI
172 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 23,5 millj. 6020

BAÐSVELLIR - EINBÝLI 179
fm m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5
millj. 10102

STAÐARHRAUN - ENDUR-
NÝJUÐ 96 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Verð 14,9 millj. 9957

SUÐURVÖR - PARHÚS Stærð
147,5 fm. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
4436

ÁSABRAUT - EINBÝLI/TVÍ-
BÝLI Stærð 216 fm. 5 sv.herb.
Verð 25,9 millj. 9909

BORGARHRAUN - EINBÝLI
Stærð 213,7 fm. 6 sv.herb. Verð
25,9 millj. 9826

AUSTURHÓP - EINBÝLI Stærð
230 fm. 4 sv.herb. Verð 26,0 millj.
9811

VÍKURBRAUT - LAUS STRAX
- LÆKKAÐ VERÐ Stærð 54,7
fm. 2 sv.herb. Verð 8,7 millj. 9796

GERÐAVELLIR - PARHÚS
Stærð 88,6 fm. 2 sv.herb. Verð
16,9 millj. 9773

MÁNAGERÐI - 2JA ÍBÚÐA
HÚS Stærð 244,4 fm Verð 31,7
millj. 9770

VESTURHÓP - EINBÝLI Stærð
205,2 fm. 4 sv.herb. Verð 23,9 millj.
9757

ARNARHRAUN - PARHÚS
Stærð 137,1 fm. 3 sv.herb. Verð
23,9 millj. 9720

ÁSABRAUT - 3JA HERB.
Stærð 88,2 fm Verð 17,8 millj.
9716

NORÐURVÖR - EINBÝLI Stærð
151,1 fm. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj.
9689

AUSTURHÓP 14 OG 18 - EIN-
BÝLI Stærð 209,0 fm. 4 sv.herb.
Verð 24,9 millj. 9656

TÚNGATA - NEÐRI HÆÐ
Stærð 90,2 fm. 2 sv.hérb. Verð
15,9 millj. 4658

SUÐURHÓP - PARHÚS Stærð
160,0 fm Verð 20,3 millj. 9634

ÁSABRAUT - 3JA HERB.
Stærð 96,9 fm. Verð 19,9 millj.
5194

RÁNARGATA - EINBÝLI Stærð
216,9 fm. 4 sv.herb. Verð 28,5 millj.
5528

MIÐHÓP 8 - 14 - RAÐHÚS
Stærð 154,3 fm. 3 sv.herb. Verð
16,5 millj. 5487

HEIÐARHRAUN - PARHÚS
Stærð 130,5 fm með bílskúr. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj. 5436

ÁSVELLIR - LAUST STRAX
Stærð 156,8 fm. Verð 25,7 millj.
5371

ÁSABRAUT - EINBÝLI Stærð
157,8 fm. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
. 3991

STAÐARVÖR - EINBÝLI Stærð
135,8 fm. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245

ARNARHRAUN - EINBÝLI
Stærð 159,9 fm. 4 sv.herb. Verð
17,5 millj. 5211

STAÐARHRAUN - RAÐHÚS
Stærð 139,4 fm. 3 sv.herb. Verð
19,9 millj. 3566

MÁNASUND - EINBÝLI Stærð
135,4 fm. 4 sv.herb. Verð 18,4 millj.
5130

BLÓMSTURVELLIR - EINBÝLI
Stærð 176,4 fm. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 5114

DALBRAUT - PARHÚS Stærð
51,5 fm. 2 sv.herb. Verð 8,5 millj.
2991

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJ-
UÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
17,9 millj. 4027

VOGAR

ÆGISGATA - PARHÚS Stærð
146,6 fm með bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 23,9 millj. 4589

SUÐURGATA - EINBÝLI Stærð
214 fm. 5 sv.herb. Verð 28,6 millj.
9971

HÓLAGATA - EINBÝLI Stærð
154,5 fm. 3 sv.herb. Verð 25,5 millj.
3574

HEIÐARGERÐI - PARHÚS
Stærð 171,3 fm. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 9765

VOGAGERÐI - 2JA HERB.
Stærð 59,3 fm Verð 10,9 millj.
9615

LYNGDALUR - EINBÝLI Stærð
209,0 fm. 4 sv.herb. Verð 25,9 millj.
9655

MIÐDALUR 10 -12 - RAÐ-
HÚS Stærð 153,7 fm. 3 sv.herb.
Verð 18,9 millj. 5480

HOFGERÐI - EINBÝLI Stærð
181,9 fm. 3 sv.herb. Verð 26,9 millj.
5352

REYKJAN.BÆR

HRAUNSVEGUR - NJARÐVÍK
- LAUST STRAX 137 fm einbýli
með bílskúr. Verð 23,9 millj. 6019

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI
Stærð 260,3 fm. 5 svefnherb.
LAUST FLJÓTLEGA. Verð 28,8
millj. 9945

TJARNARBRAUT - 4RA
HERB. Ný íbúð. Stærð 100,5 fm á
2. hæð. 3 sv.herb. Verð 17,9 millj.
9946

LÓMATJÖRN 5 - EINBÝLI
Stærð 163,9 fm. 4 sv.herb. Verð
20,0 millj. 9794

GARÐUR

ÓSBRAUT - GARÐUR Stærð
198,0 fm. 4 sv.herb. Verð 20,9 millj.
5088

ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fal-
legt og snyrtilegt 119,4 fm einbýli á
einni hæð. Húsið hefur verið haldið
vel við bæði að utan og innan.
Laust við kaupsamning. Verð kr.
4,4 millj. 3536

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –

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

Opið virka daga
kl. 9–18
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– Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala –
skoðum og verðmetum samdægurs!

P E R L A i n v e s t m e n t s

w w w . p e r l a i n v e s t . c o m Sími: 0034 96 676 58 08    Fax: 0034 96 676 58 09

H o l i d a y  c e n t e r Fasteignasala og leigumiðlun



Fr
um

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasaliBÚI Svana

Ingvaldsdóttir,
sölufulltrúi

Símar: 520 9403 og 866 9512 www.svana.is - svana@remax.is

Álftanesið er rétt hjá og í hæfilegri fjarlægð frá borginni og hraðanum. Ef þú vilt njóta
kyrrðarinnar, þá er þetta staðurinn fyrir þig. Ósnortin náttúran fyrir aftan húsið, fuglalíf og
glæsilegt útsýni yfir fjallahringinn. Stutt er í hesthúsin, og fallegar gönguleiðir. Skilast tilbúið
til innréttinga, gólfefna og með grófjafnaðri lóð. Afhendist sumarið 2007

TJARNARBREKKA 10-12
FLOTT EINBÝLISHÚS
Stærð:300fm
Byggingarár 2007

Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir
sími 866 9512   www.svana.is

Þekkt, smart og vel staðsett snyrtistofa til sölu. Vel búin tækjum og tólum, bara ganga inn
og byrja að vinna. Frábært atvinnutækifæri fyrir hugmyndaríkt hæfileikafólk. Mjög góð að-
staða og þægilegt umhverfi fyrir viðskiptavininn. Heimasíða, símanúmer og mikil velvild
fylgja með. Húsnæðið er í öruggri leigu.

SNYRTISTOFA -
TEKJUMÖGULEIKAR

Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir
sími 866 9512   www.svana.is

Virðulegt, stórt steinhús byggt 1915 á eftirsóttum stað í miðbæ Reykjavíkur. Söluvernd er á
húsinu. Tilvalið fyrir fyrirtæki, eða sem íbúðarhúsnæði með vinnuaðstöðu. Hægt er að
breyta húsinu í 2-3 íbúðir. Eignin er þrjár hæðir og fjórða hæðin er manngengt ris með svöl-
um og frábæru útsýni. Þarfnast standsetningar.

SKÓLASTRÆTI 3
LAUST.
Sjarmerandi eign með mikla
möguleika.Stærð 249 fm

Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir
sími 866 9512   www.svana.is

Flott íbúð á tveimur hæðum í lyftublokk með húsverði, Útsýni til Bessastaða og Esjunnar.
Fallegar flísar með spönsku yfirbragði eru á gólfum blandaðar með plankaparketi. Mahog-
any innréttingar eru í íbúð. Þrjú stór og góð svefnherbergi. Baðherbergi með nuddbaðkari
og sturtu. Laus fljótlega.

GULLSMÁRI 8
PENTHOUSEÍBÚÐ
Stærð 131fm
Byggingarár 1996
Verð 34.9

Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir
sími 866 9512   www.svana.is

www.remax.is
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Héðinsgata - Lagerými allt að 3.000 fm.

Til leigu í vel staðsettu húsnæði miðsvæðis í Reykjavík við Héðins-
götu og Köllunarklettsveg, allt að 3.000 fm. húsnæði sem hentar
frábærlega undir lager eða léttiðnað. Leigist hámark til 2ja ára í
senn. LAUST!

Hólmaslóð 182 fm.

Til leigu þjónusturými á jarðhæð við Hólmaslóð (Granda) um 182
fm að stærð. Húsnæðið hentar vel undir hverskyns þjónustustarf-
semi eða sérverslun.

Hlíðasmári verslunar- og skrifstofuhúsn.
Til leigu glæsilegt verslun-
ar- og skrifstofuhúsnæði á
6 hæðum, samtals um
1.800 fm, frábærlega
staðsett í göngufæri við
Smáralindina. Sameign
og notarými verða afhent
fullbúin og tilbúin til notk-
unar fyrir væntanlega
leigjendur. Frágangur
verður að utan sem innan
með glæsilegasta móti.
Húsnæðið verður afhent
eftir mitt ár 2007.

Bíldshöfði, verslunar- og skrifstofuhúsn.
Frábærlega staðsett á
Höfðanum, til leigu nýtt og
glæsilegt verslunar- og
skrifstofuhúsnæði sem
um þessar mundir er verið
að reisa annað af 2 húsum
á lóð. Hver hæð er um
700 m2. Í boði eru stærðir
frá 350 fm til rúmlega
10.000 fm. Nánari upplýs-
ingar og teikningar á skrif-
stofu.

Dvergshöfði 640 fm.

Til leigu á mjög áberandi stað, á horni Dvergshöfða og Höfð-
abakka, um 640 fm atvinnuhúsnæði, innkeyrsluhurð og verslunar-
hluti er með aðkomu Dvergshöfðamegin en sérinngangur í porti á
skrifstofuhlutann. Hægt er að nýta allt að 500 fm undir innkeyrslu-
bil. Verður laust í jan.2007.

Ögurhvarf, Kóp, 3.340 m2.
Atvinnuhúsnæði með
súlulausu lagerrými,
verslunarrými og
skrifstofuálmu. Hús-
næðið er í byggingu
og afhendist skv.
nánara samkomulagi.
Möguleiki er að leigja
eða kaupa húsið í
heild sinni (bygg.st.5
eða lengra komið),
eða minni einingu.
Teikningar og skil-
alýsing á skrifstofu.

Óseyrarbraut 73 og 90 fm innkeyrslubil.

Til leigu eru við höfnina í Hfj. 73 fm og 90 fm innkeyrslubil með
góðri lofthæð, góðri aðkomu. Allt nýlega standsett. LAUST!

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Nudd og Grenningarstofa
Glæsilegt heilsustúdíó með góðan tækjakost. Þekkt stofa í
flottu húsnæði. Fyrirtækið er með glæsilega heimasíðu yfir sína
þjónustu.   Frábært tækifæri.

Þjónusustufyrirtæki á netinu
Til sölu þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í hýsingu og miðlun
lifandi myndefnis milli einstaklinga. Búið er að þróa mjög full-
komna tækni og umgjörð fyrir starfsemina. Nánari upplýsingar á
skrifstofu.

Kjúklingastaður, í alfaraleið. Þekktur staður með vaxandi um-
setningu. Tekur  ca 50 manns í sæti. Vel búin tækjum. Leitið upp-
lýsinga.

Bónstöð, ein af þeim bestu. Þekkt stöð með sterka stöðu og
mikil föst sambönd. Hefur verið starfandi yfir 20 ár. Rúmgott hús-
næði og hagstæð leiga. Mjög góð staðsetning.

Á netinu: Auglýsingatækifæri
Afþreyingar og fræðsluvefur með mikla auglýsinagmöguleika.
Tilvalið með öðru.

Hársnyrtistofa í góðu hverfi. 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar. Í
góðu húsnæði og vel búin tækjum. Til sölu af sérstökum ástæð-
um. Til afhendingar starx ef óskað er. Gott verð.

Sólbaðstofa - gott tækifæri.
Sólbabaðsstofa í góðu húsnæði, vel tækjum búin. Góð stað-
setning. Hagstætt verð

Ferðaþjónusta
Grænlenskir sleðahundar. Fyrirtækið er hið eina sinnar tegund-
ar á landinu og hefur verið starfandi í tæp 9 ár. Allur búnaður og
viðskiptasambönd svo og tilsögn. Sérhæfðir í jöklaferðum..Tilval-
ið fyrir aðila sem búa í nágrenni Höfuðborgarsvæðisins. Sjá
www.dogsledding.is

Grill-sjoppa með bílalúgu.
Góð sjoppa í alfaraleið með góða veltu, gott tækifæri. Hagstætt
verð.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali
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Austurstræti - 101 Reykjavík
Til leigu er 183,1 fm skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð. Er í dag
tvö rými sem auðvelt er að sameina fyrir leigutaka.
Húsnæði á besta stað í miðbænum.

Bæjarlind - 201 Kópavogi
Glæsileg skrifstofuhæð í nýlegu lyftuhúsi og
góðum stað í Kópavogi.
Um er að ræða alla efstu hæðina í þessu
skemmtilega húsi.
Möguleiki að aðlaga húsnæðið fyrir góðan
leigutaka.

Fiskislóð - 101 Reykjavík
Til leigu er mjög vönduð og góð
skrifstofuhæð,hæðinni fylgir lagerrými.
Stærð allt að 600 fm.
Hugsanlega má skipta hæðinni í tvennt.

Kópavogur - Vesturbær
Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á 1. hæð.
Parket og flísar á gólfum. Stærð allt að 300 fm.
Húsgögn geta fylgt með.

Suðurlandsbraut - Reykjavík
Afar vel staðsett verslunar-og skrifstofuhúsnæði
á þessum vinsæla stað í Reykjavík.
Húsið skiptist í fram og bakhús.
Húsið er á þremur hæðum og samþykki liggur
fyrir umtalsverði stækkun hússins.

Urðarhvarf - Kópavogi
Um er að ræða eina samhangandi bygging, sex
hæða auk bílakjallara. Sjötta hæðin er
inndregin. Gert er ráð fyrir að í húsinu verði
starfsemi fyrir verslun á 1. og 2. hæð og
skrifstofur á öðrum hæðum. Aðal burðarvirki
byggingarinnar er úr járnbentri steinsteypu.
Tveir bílastæðakjallarar eru í byggingunni.

Skipholt - Reykjavík
Gott skrifstofu- og verslunarhúsnæði, alls 323
fm á þremur hæðum. Möguleikar á stækkun
húsnæðisins. Húsnæðið er í útleigu.

Hafnarbraut - 200 Kópavogur
Til sölu á góðum stað í Kópavogi, 725,9 fm
húsnæði. Innréttað sem leiguíbúðir og
leiguherbergi. Nú er húsnæðið að mestu í
útleigu.

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Gsm: 899 6520
thorhallur@vidskiptahusid.is

Atli Viðar Jónsson
Sölumaður

Gsm: 898 2533
atli@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

TIL SÖLU TIL LEIGU
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AKURHVARF - EITT EFTIR

Glæsilegt 210fm raðhús á tveim hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið er staðsteypt og afhendist fullbúið að utan,
en tilbúið til spörlunar og málunar að innan. Búið verður
að hlaða og múra alla milliveggi og hiti tengdur. Einnig er
hæt að fá húsin fullbúin án gólfefna. Lóð verður grófjöfn-
uð. Fallegt útsýni. Verð 39,5 millj.

BAUGAKÓR - EFRI HÆÐ

Vorum að fá í sölu 122 fm efri hæð í fjórbýlishúsi með sér
inngang. Eignin skilast í fullbúin án gólfefn, en sameign
fullbúin. Íbúð skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, bað-
herbergi, þvottaherbergi, eldhús, stofu og geymslu. Verð
28,6 millj.

VALSHEIÐI - GLÆSIHÚS - HVERAG.

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bíl-
skúr. Sjónvarpsherbergi og fjögur svefnherbergi eitt með
fataherbergi og baðherbergi inn af. Björt stofa og borð-
stofa með mikilli lofthæð. Húsið er til afhendingar í vor til-
búið undir tréverk að innan og fullbúið að utan með

grófjafnaðri lóð. Verð 35 millj.

FAGRIHJALLI - RAÐHÚS

Glæsilegt 194 fm parhús með 36,8 fm innbyggðum bílskúr.
Á neðri hæð eru hol, þrjú svefnherb. rúmgott baðh. og
þvottahús. Á efri hæðinni eru stofur, tv herb. glæsilegt
eldhús og baðh. með sturtu. Parket og flísar á gólfum.
Mikið útsýni af suðursvölum og verönd yfir bílskúrnum.

Verð 42,9 millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Glæsilega 101 fm 3-4ra herbergja íbúðir á 2. hæð í vönd-
uðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er
með vönduðum mahóní innréttingum og fallegu eikar-
parketi á gólfi. Flísalagðar vestursvalir út af stofum. Áhv.
lán L.Í. með 4,15% vöxtum. Verð 25 millj.

LJÓSAVÍK - SÉR INNGANGUR

Fallega og vel skipulagða 83 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð með sér inngangi af svölum. Góð stofa, tvö rúmgóð
svefnherbergi. Vandaðar viðarinnréttingar og tæki í eld-
húsi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innr. Verð
19,8 millj.

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

Mjög góða 131fm 5 herbergja íbúð á efstu hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi. Þrjú herbergi með skáp og flísalagt baðher-
bergi. Björt stofa með suðursvölum út af og fallega inn-
réttað eldhús. Mikil lofthæð. Gengið úr holi upp í rúmgott
sjónvarpsherbergi. Þvottaherbergi og geymsla í íbúð.
Verð 28,2 millj.

AKURVELLIR - 90% LÁN - HF.

Glæsilegar nýjar 155 fm íbúðir í litlu fjölbýlishúsi á þremur
hæðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna og
með glæsilegum innréttingum og gæða tækjum. Stórar
og góðar svalir með íbúðum á 2 og 3. hæð og sér lóð með
íbúðá jarðhæð. Teikningar og allar nánari upplýsingar á
skrifstofu. Verð 29,4 millj.

BERJARIMI - BÍLSKÝLI

Fallega 102 fm 3ja herbergja íbúð með stæði í bílskýli á efri
hæð í tveggja hæða fjölbýlishúsi. Tvö góð herbergi með
skáp og flísalagt baðherbergi með hornbaðkari. Fallega
innréttað eldhús með eyju og rúmgóð stofa með vestur-
svölum út af. Parket og flísar á gólfum. Verð 22,9 millj.

ÆSUFELL - GÓÐ KAUP

Góða 92 fm 3ja herbergja íbúð á 6. hæð í stóru fjölbýlis-
húsi með lyftu. Tvö góð herbergi með skáp og rúmgott
baðherbergi. Eldhús með snyrtilegri innréttingu og góð
stofa með svölum út af og fallegu útsýni. Búið að endur-
nýja hús að utan og glugga. Verð 15,8 millj

KRISTNIBRAUT - ÚTSÝNI

Vorum að fá í sölu glæsileg 120 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegt eldhús opið við
rúmgóða stofu og borðstofu. Tvö góð svefnherbergi og
flísalagt baðherbergi. Þvottherbergi og geymsla í íbúð.
Vandaðar eikar innréttingar og eikar parket. Suður ver-
önd og vestursvalir. Verð 28,3 millj.

FURUGRUND - LAUS

Vorum að fá í sölu mjög góða 3ja herbergja enda íbúð á
1. hæð í endurnýjuðu fjölbýlishúsi. Tvö góð herbergi með
skáp og flísalagt baðherbergi með glugga. Björt og góð
stofa með svölum út af og ný endurnýjað eldhús með
vönduðum tækjum. Verð 18,9 millj.

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN

Glæsilegt 206 fm einbýlishús innréttað eftir hönnun Rutar
Káradóttur. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, spónlagð-
ar með eik, innihurðir eru extra háar rennihurðir. Eikarp-
arket og flísar gólfum. Góðar stofur, stórt og rúmgott eld-
hús, 3 svefnh. og tvö baðherbergi. Glæsileg lýsing hönn-

uð af Lúmex. Sjón er sögu ríkari. Verð Tilboð

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍK

Fallegt einbýli á tveimur hæðumí þessu vinsæla hverfi. 4
svefnherbergi og góðar samliggjandi stofur. Rúmgott eld-
hús, Baðherbergi niðri og snyrting uppi. Góður, vel búin
bílskúr. Geymslur og sér þvottahús. Fallegur garður með
timburverönd og skjólveggjum. Göngufæri í góða skóla
og leikskóla. Verð 43,4 millj.

KLUKKUBERG - 2JA ÍBÚÐA HÚS

Glæsilegt 321 fm hús á frábærum útsýnisstað. Húsið er
með tveimur samþykktum íbúðum. Stærri íbúðin er 201
fm auk 40 fm bílskúrs, og m.a. stórar stofur, og hol, 5
svefnherb, tvö baðherb. Minni íbúðin er 3ja herbergja 80

fm. Mjög stórar svalir eru á báðum íbúðunum.

KLEIFARSEL - GÓÐ EIGN

Fallegt 180 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 33 fm bíl-
skúr, alls 213 fm. Neðri hæðin skiptist í parketl. stofur
með arni, borðst. og eldhús, búr, þvottahús og gesta wc.
Á efri hæð eru 4 parketlögð svefnherb., hol og rúmgott
baðherb. Innangengt er í bílskúrinn sem er innr. að hálfu

sem sem íbúðarherb. Verð 46,9 millj.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

ÖNDVERÐARNES - SUMARHÚS

Nýtt fallegt 60 fm sumarhús á vel staðsettri lóð með út-
sýni yfir Hvítá. Húsið er fullbúið að utan en einangrað og
plastað að innan með óuppsettum milliveggjagrindum.
Verð 12,8 millj.

HEIÐARBYGGÐ - FLÚÐIR

Frábærlega staðsett 58,3 fm sumarhús rétt utan við Flúð-
ir. 2-3 svefnherb., góð stofa og eldhús. Stór verönd og
glæsilegt útsýni yfir sveitina og til fjalla. Falleg og vel
gróin 5.236 fm lóð í glæsilegu umhverfi. Heitvatn og raf-
magn. Verð 15,6 millj.

MELALIND - LAUS

Glæsilega 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í nýlegu litlu fjöl-
býlishúsi. Eldhús með ljósri viðarinnréttingu, vönduð tæki
með gashelluborði, mósaik flísar á milli skápa. Flísar og
parket á gólfum. Úr stofu er gengt út á stóra hellulagða
suðurverönd með hárri skjólgirðingu og fallegu útsýni.
Áhv. lán frá FFB kr. 14,7 millj. Verð 18,4 millj.

ÓLAFSHÚS - STYKKISHÓLMI

Vorum að fá í sölu glæsilega uppgert 118 fm einbýlishús
á glæsilegum útsýnisstað við höfnina. Húsið er allt upp-
gert í gamla stílnum að utan sem innan. Hentar vel fyrir
félagasamtök, sem og einstaklinga.



TTil leigu atvinnuhúsnæðiil leigu atvinnuhúsnæði

• 1703 fermetra atvinnuhúsnæði á Eyrarbakka er til leigu.
• Húsnæðið hentar vel fyrir margskonar atvinnustarfsemi eða

sem geymsluhúsnæði.
• Nýtanleg geymslulóð uppá 3.500 fermetra getur fylgt.
• Húsnæðið er með góðri lofthæð og góðum innkeyrsludyrum.
• Hægt er að skipta húsinu upp í smærri einingar.
• Húsaleigan er mjög hagstæð.
• Húsnæðið getur verið laust strax.

Upplýsingar í síma: 564-6500 Jón
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Smiðjustígur Reykjavík
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Stórglæsilegar 2ja herb., nýstandsettar íbúðir á annari og þriðju hæð í virðulegu steinhúsi í
miðbæ Reykjavíkur. Annarsvegar er um að ræða 63 fm og hinsvegar 55 fm íbúðir. Góð loft-
hæð er í íbúðunum og fallegir kverklistar. Á gólfum er parket og flísar. Íbúðirnar eru allar ný-
standsettar eins og fyrr segir. Endurnýjað rafmagn, nýjar innréttingar, baðtæki o.fl. utan þess
að eitt baðherbergi er upprunalegt með flottum „sixtíes“ flísum og baðtækjum. Tengt er fyrir
þvottavél innan íbúðar. Sérgeymsla. Sjón er sögu ríkari.

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Kleifargerði 6 Akureyri  
Fallegt einbýlishús með bílskúr í botnlanga 
á rólegum og góðum stað á brekkunni.

Eignin er samtals 169 fm. Stór og góður 
bílskúr. Fallegur ræktaður garður.

Ásett verð kr. 31,5 m.

Nánari upplýsingar ásamt myndum er að 
finna á: www.holtfasteign.is

TRYGGÐU ÞÉR BLAÐIÐ 
Í ÁSKRIFT MEÐ
30% AFSLÆTTI
Á AÐEINS 489 KR.
EINTAKIÐ OG FÁÐU 
VEGLEGA GJÖF 
Í KAUPBÆTI 

GLÆNÝTT
VEGGFÓÐUR ER KOMIÐ ÚT

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5000 | WWW.VISIR.IS 



Félag
fasteignasala

Engjavegur 1, Selfossi
Í einkasölu 92,2 m² efri hæð í tvíbýlishúsi. Eignin telur m.a. stofu, eldhús
m/nýlegri eldhúsinnréttingu, tvö svefnherbergi, geymslu/herbergi m/op
á loft og nýlega standsett baðherbergi m/neðri skáp og baðkari. Húsið
er klætt með bárujárni sem er nýlega málað. Verð 14,5 m.

Gagnheiði 76, Selfossi
Um er að ræða 5 bil í iðnaðarhúsnæði sem er í byggingu. Húsið er ein-
ingahús byggt úr galvaniseraðri stálgrind sem er sýnileg að innan. Ein-
ingarnar eru yleiningar/samlokueiningar. Steyptur sökkull er undir hús-
inu og hiti er í gólfi sem er vélslípað og er með góðum vatnshalla. Stórt
og rúmgott plan er framan við húsið sem hefur góða nýtingarmöguleika.
Verð frá 17,0 m.

Háengi 25, Selfossi
Um er að ræða 92,7 m² parhús ásamt 28,9 m² bílskúr í grónu hverfi á
Selfossi. Eignin telur m.a. eldhús m/upprunalegri innréttingu, búr, rúm-
góða stofu m/hurð út á hellulagða verönd, þrjú svefnherbergi og eru
skápar í tveim þeirra og baðherbergi m/baðkari og tengi. f. þvottavél.
Verð 21,5 m.

Eyravegur 16, Selfossi
Í einkasölu 71,8 m² neðri hæð í tvíbýlishúsi ásamt 70 m² bílskúr í mið-
bæ Selfoss. Eignin telur m.a.stofu og borðstofu, eldhús m/upprunalegri
innréttingu, búr m/hilllum innaf eldhúsi, tvö svefnherbergi m/skápum og
flísalagt lítið baðherbergi m/sturtu og þvottavélatengi. Verð 16,5 m.

Birkigrund 24, Selfossi
Í einkasölu 150 m² tvílyft steinsteypt parhús ásamt 30,4 m² bílskúr, innst
í botnlanga. Forstofuherbergi, forstofusnyrting m/sturtu og hvítri innrétt-
ingu, rúmgóð stofa m/hurð út á stóran sólpall og eldhús m/birkiinnrétt-
ingu, fjölskyldurými m/hurð út á svalir, þrjú svefnherbergi og baðher-
bergi m/stóru baðkari og upphengdu salerni. Verð 28,8 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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Smáratún 20b, Selfossi
Um er að ræða góða 4ra herbergja 95,8 m² íbúð í góðu fjölbýli. Eignin
telur m.a. sameiginlegan inngang, stofu, eldhús m/upprunalegri innrétt-
ingu, þrjú svefnherbergi og baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf og
er þar baðkar, handklæðaofn og tengi f. þvottavél. Verð 17,4 m.

Höfum eignarlóðir fyrir
einbýlishús og parhús á

frábærum stað í Hagalandi
á Selfossi.

Verð frá 4,6 m.

Engjavegur 69, Selfossi
Í einkasölu 128,7 m² steinsteypt einbýlishús á góðum stað. Eignin telur
m.a. sjónvarpshol, stofu, eldhús m/þokkalegri eldhúsinnréttingu,
þvottahús, geymslur, fjögur svefnherbergi (þar af er forstofuherbergi) og
baðherbergi m/baðkari og lítilli innréttingu. Búið er að endurnýja skólp
frá húsi og að götu. Verð 19,9 m.

Heimahagi 10, Selfossi
Um er að ræða 119,8 m² viðlagasjóðshús ásamt 50,2 m² sambyggð-
um bílskúr. Eignin telur m.a. rúmgóða stofu, eldhús með nýlegri snyrti-
legri hvítri eldhúsinnréttingu, þrjú svefnherbergi, þvottahús, tvö dúklögð
baðherbergi - annað með salerni og vaski - hitt með baðkari og vaski.
Verð 23,5 m.

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Ólöf Lilja Eyþórsdóttir
Rekstrarfr./sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar YFIR 100 ÁRA SAMANLÖGÐ REYNSLA VIÐ FASTEIGNASÖLU!

Ingólfur
Gissurarson

lögg. fast.sali
896 5222

Bárður
Tryggvason

sölustjóri
896 5221

Þórarinn
Friðgeirsson
lögg. fast.sali
899 1882

Ellert
Róbertsson
sölumaður

893 4477

Magnús
Gunnarsson
sölustj. atvinnuh.

822 8242

Margrét
Sigurgeirsdóttir

ritari

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

Viggó
Jörgensson
lögg. fast-
eignasali.

Sigurður Jök-
ull Ólafsson
Ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson

sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Guðrún Pét-
ursdóttir
skjalagerð
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Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G.Gissurarson lögg fs.

Nýjar glæsilegar Nýjar glæsilegar 
Séríbúðir í Garðabæ.

Í einkasölu nýjar glæsi-
legar séríbúðir í sjö 2ja
hæða húsum á þessum
einstaklega góða stað í
Garðabæ. Gert er ráð
fyrir að eignirnar verði
afhentar fullb. án gólf-
efna með vönd. innrétt.
og flísal. glæsil baðherb.

Mjög skemmtilega teiknuð hús. Lofthæð neðri hæða er 2,95
m og efri hæðar 2,6 m. Íbúðirnar eru frá 117 fm uppí 169 fm
og fylgir stæði í bílskýli 22 af 30 íbúðum. Sérverönd fullfrág.
fylgir íbúðum neðri hæða og svalir frá 7,5 -57 fm fylgja íbúð-
um efri hæðar. Glæsilegt útsýni er úr mörgum íbúðanna. Lóð
afh. fullfrág með öllum gróðri en án leiktækja. Byggingarað-
ili er Tré-mót ehf. 4271

HólmvaðHólmvað
Glæsileg raðhús á einni hæð

Erum með í einkasölu glæsileg raðhús á einni hæð í Hólm-
vaði í Norðlingaholti m. innbyggðum bílskúr. Húsin verða af-
hent ríflega fokheld að innan en fullfrág. að utan. Vandaður
frágangur. Tvö hús seld, tvö eftir. V. 30 millj. 7268

Kórahverfi - Kóp. Kórahverfi - Kóp. 
Tvær 4ra herb. og þrjár 3ja herb. íbúðir eftir

Í einkasölu glæsil.
íbúðir í 12.íb. lyftuhúsi
ásamt st. í bílskýli. 3ja
herb.íb. eru 110 fm og
4ra herb. frá 140 fm.
Suðursvalir. Afh. fullb.
án gólfefna m. vönd.
innrétt. og flísal. bað-
herb. Sérinng. af svöl-
um. Eignir á mjög
góðu verði. Búið að

taka lán frá íls 10 millj. á hluta íb. Uppl. á Valhöll
eða á: www.nmedia.is/baugakor

FannahvarfFannahvarf
Nýjar glæsiíbúðir

Í einkasölu nýjar
glæsil. séríb. í 2ja h.
húsi með sérinng. í
allar íbúðir. Stærðir
íb. er frá 111,5 fm
3ja herb. íb. og uppí
136,7 fm 4ra herb.
íb. Íb. verða afh.
fullb. án gólfefna
með vönd. innrétt.
frá AXIS að hluta til

að vali kaupenda. Hús, lóð og bílast. fullb. V. 3ja 26,9-27,4
m. V. 4ra herb. 31,4 - 32,9 millj. 7035

www.nybyggingar.is

HamrakórHamrakór
Rað/tengihús afh. fullb.

Glæsileg 254 fm frábærl. vel-
skipul. raðh./tengihús á mjög
góðum útsýnisstað. Húsin afh.
fullb. án gólfefna m. vönd. sérsm.
íslenskum innrétt. og flísal. aðal-
baðherb. Gólfhiti í húsinu. Mjög
gott skipul. Lóð og bílastæði afh.

fullb. Suðv.garður og stórar svalir.
Sjá nán upplýs. á www.nybyggingar.is 6862

GoðakórGoðakór
Ný hús til afh. fljótl.

Glæsileg raðhús/einb. á frá-
bærum útsýnisstað. Samt. 228
fm að stærð með innb. bílsk.
Húsin afh. tilb. til innrétt. m
grófj. lóð. Vönduð hús á ein-
staklega góðum stað. V. milli
hús 48,0 m og endahús 49,0
millj. Uppl. á skrifstofu Val-

hallar eða á www.nybyggingar.is 7105

KleifakórKleifakór
Glæsilegt einbýliGlæsilegt einbýli

Á frábærum útsýnisstað
315 fm einbýlishús með
innbyggðum bílskúr.
Húsið verður afhent full-
búið að utan og fokhelt
að innan. Frábært skipu-
lag. Verð 57 m. 7170



– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum

 Verð frá 75.000 €
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
28 ára reynsla
68.000 viðskiptavinir

Vilt þú skoða eignir
sem gætu hentað þér?
Bjóðum skoðunarferðir á kr. 15.500

Sölusýning verður næstu helgi 2. og 3.

desember á Hótel Loftleiðum, í þingsal 1

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga
Sími: 586 2880 Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com
sales@atlasiceland.com

Fr
u

m

* Gildir til 30. nóv. 2006
* Greiða þarf fyrstu 10% fyrir 30. nóv. 2006

Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi

3000 €
TILBOÐ ÚT

NÓVEMBER

SÍÐUSTU DAGAR!

* ENDUR-

GREIDDAR



Á vef Félags fasteignasala má 
finna ýmsar gagnlegar upplýs-
ingar.

Slóðin er www.ff.is og þar má 
finna ráð og upplýsingar til handa 
bæði seljendum og kaupendum. 
Þar er stiklað á því sem huga þarf 
að þegar eign er skoðuð, þegar 
sótt er um lán, þegar ákveða á 
fasteignasölu og svo framvegis.

Á vefnum er einnig listi yfir 
fasteignasölur og sértu í sölu- eða 
kauphugleiðingum ættirðu að 
geta fundið það sem þú leitar að 
hjá einhverjum af þeim.

Góð ráð fyrir seljendur og 
kaupendur fasteigna

OP IÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s

Fr
um

2ja herbergja Sóleyjarimi - Grafarvogi

50 ÁRA OG ELDRI.
Mjög björt og góð 66,3 fm
2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð með sérverönd í nýju
og mjög fallegu fjölbýlishúsi
með lyftu. Geymsla og
þvottahús eru innan íbúðar-
innar. Útgangur er úr stof-
unni á sér suðurverönd og í
stóran sameiginlegan
suðurgarð. Verð 17,9 m.

2ja herbergja Hringbraut - Reykjavík
Mjög góð, mikið endurnýj-

uð 2ja herbergja íbúð á
annarri hæð. Eldhús nýlega
tekið í gegn, ný hvít innrétt-
ing, nýr ofn frá Gorenje og
nýr háfur, nýjar flísar á gólfi.
Rúmgóð og björt stofa með
plastparketi á gólfi og list-
um í lofti. Baðherbergi með
nýjum flísum á gólfi og
veggjum, sturta. Íbúðin er

öll nýmáluð, nýtt rafmagn. Verð 13,7 m

2ja herbergja Furugrund - Góð staðsetning

Falleg 2ja herbergja 63,6 fm
íbúð á þessum vinsælastað
í Kópavoginum ásamt sér-
geymslu í kjallara. Íbúðin
skiptist í anddyri/hol, bað-
herbergi, svefnherbergi,
eldhús, stofu og stórar sval-
ir sem snúa í suður. Gólfefni
eru flísar og parket nema á
svefnherbergi þar er dúkur.

Flott íbúð á góðum stað þar sem stutt er í helstu þjónustu og nátt-
úruperluna Fossvogsdalinn. Verð 15,9 m.

Rað- og parhús Langamýri - Selfoss

Vandað og nýtt 85 fm rað-
hús á einni hæð í rólegri
botnlangagötu í þessu ört
vaxandi og fallega bæjarfé-
lagi. Á teikningum er gert
ráð fyrir að hægt sé að
bæta við einu herbergi.
Náttúrusteinflísar á öllum
gólfum. Hvítir og kirsuberja
skápar og innréttingar.
Verð 18,5 m.

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Ísskápur og uppþvottavél fylgja
• Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar
• Hagstæð áhvílandi lán

Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Ingvaldsson framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Anna María Kristjánsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Magnús Bergs sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

• Glæsilegar sérhæðir
• Bílskúr fylgir efri hæðum
• Tilbúnar til inréttinga
• Þvottahús innan íbúðar
• Sérgarður fyrir báðar hæðir
• Hús fullbúið að utan og lóð frágengin

Höfum mikið úrval
nýbygginga á skrá

www.husid.is

Leiguíbúðir og hús á Spáni
Verð á viku frá 25.000 kr. – Beint flug allt árið – www.gloriacasa.is

Íslensk þjónusta á Spáni

Flugvallarakstur í boði

COSTA BLANCA STRÖNDIN: YFIR 300 SÓLARDAGAR Á ÁRI!

Verðdæmi er með fyrirvara um gengisbreytingar

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

www.gloriacasa.is – S: 517 5280



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

Nína Karen
Jónsdóttir

skrifstofustjórn

Karl Gunnarsson
löggiltur

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. Þjónustus. eftir lokun 691-8616
ELDRI BORGARAR

HVASSALEITI 56-58 Fyrir eldri borg-
ara, 63 ára og eldri. Falleg og vel umgengin
2ja herbergja íbúð á jarðhæð.Sérafnotarétt-
ur á verönd útfrá stofu.Góð lofthæð er í
íbúðinni 2,70m. Laus strax. V. 29,2 m. 5166

GRANDAVEGUR Glæsileg 3ja her-
bergja íbúð á 8. hæð. Yfirbyggðar svalir.
Stæði í bílageymslu. LAUS STRAX. V. 28,8
m. 5137

SÉRBÝLI

FURULUNDUR - GARÐABÆR Hlý-
legt og vel staðsett 145 fm einbýlishús
ásamt 51 fm bílskúr, samtals 196 fm. For-
stofa, hol, gestasnyrting, eldhús,stofa,
borðstofa,baðherbergi,þvottahús og 3-4
herbergi.Húsinu er ákaflega vel við haldið
og nokkuð endurnýjað m.a. nýtt þak, gólf-
efni að hluta, ný tæki í eldhúsi o.fl. 5311

REYKJABYGGÐ - EINBÝLI Mikið
endurnýjað einnar hæðar einbýlishús með
innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Húsið er
vel staðsett á jaðarlóð.Forstofa, hol, eldhús
með nýrri innréttingu og borðkrók, þvotta-
hús innaf eldhúsi, stofa, borðstofa, á sér
gangi eru 3-4 svefnherbergi og stórt flísa-
lagt baðherbergi.Fallegur gróinn garður.Bíl-
skúrinn er nú innréttaður sem aukaherbergi
með snyrtingu. V. 44,7 m. 5292

SMÁRARIMI NÝTT EINBÝLISHÚS Í
RÓTGRÓNU OG VINSÆLU HVERFI. Stað-
steypt, 226 fm, á einni hæð með innbyggð-
um ca 40 fm bílskúr. Húsið er fokhelt nú
þegar og verður fullbúið að utan. Teikning
gerir ráð fyrir ; andyri, holi, stofum, eldhúsi,
gestasnyrtingu, þvottahúsi og á sér gangi
baðherbergi, 4 herbergjum og fataherbergi.
Staðsetning hússins er góð á jaðarlóð að
opnu svæði syðst í götunni. V. 45,7 m.
5068

Skúlagata - LAUS. Sérgarður
2ja herbergja íbúð á jarðhæð í húsi fyrir
heldr borgara. Nálægð við þjónustuí-
búðir aldraðra við Lindargötu (næsta
hús). Þar er matsala og félagsstarf aldr-
aðra. Sér geymsla innan íbúðar. V. 17,9
m. 5277

GRETTISGATA - EINBÝLI Vinalegt
og fallegt 142 fm einbýli(bakhús) kjallari og
tvær hæðir. Rúmgóðar stofur á efri hæð og
rúmgott eldhús og borðstofa á neðri hæð.
V. 34,9 m. 5224

LANGHOLTSVEGUR Fallegt og end-
urnýjað einbýli á 2 hæðum, allar innréttingar
sérlega vandaðar og fallegar. Góður bílskúr.
Skipti á minni eign möguleg. V. 52 m. 5089

ÞRASTARHÖFÐI - MOSFELLSBÆ
Ný 186 fm raðhús á 2 hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsin, sem eru frá SCOT-
IAN HOMES Í KANADA, eru álklædd timb-
urhús og eru þau tilbúin til innréttinga,
grunnmáluð, með innbyggðu fullkomnu loft-
ræsikerfi.4-5 herbergi. Stutt er í leikskóla og
grunnskóla. V. 37,9 m. 4826

REYNIHVAMMUR - LAUS STRAX
Góð 4ra herbergja 147 fm neðri sérhæð þar
af 29 fm stúdíóíbúð til útleigu í suðurhlíðum
Kópavogs. Áhvíl ca 22,5 m með 4,15%
vöxtum. Lækkað verð. 5117

4RA - 6 HERBERGJA

KRÍUHÓLAR - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Snyrtileg 102 fm íbúð á 8. hæð í
klæddu lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir. For-
stofa,hol, stofa, borðstofa,eldhús,sjón-
varpshol og 3 herbergi. Ný mahogny inn-
rétting. V. 21,5 m. 5301

ÚLFARSFELL - RAÐHÚSALÓÐ
Byggingarhæf jaðarlóð fyrir fjögur 190
fm raðhús á einum allra besta stað í Úlf-
arsárdal. V. 52 m. 5307

MIÐHÚS-MAKASKIPTI Á
MINNI EIGN. Glæsilegt 271fm ein-
býlishús með tvöföldum bílskúr og auka
íbúð með sér inngangi. Húsið skiptist í
140,2 fm aðalhæð með 55,9 fm bílskúr
og 75,2 fm 2ja herbergja íbúð með sér
inngangi. Óskað er eftir makaskiptum á
minni eign i sama hverfi. 4769

HVERFISGATA - EFRI HÆÐ. Falleg
íbúð 81 fm á 2. hæð í þríbýli. Sameiginlegur
inngangur.Góð lofthæð í íbúðinni 2,70m.
Garðurinn er aflokaður og snyrtilegur.6,5 fm
útigeymsla. V. 18,9 m. 5300

RJÚPUFELL 4ra herbergja 109 fm. íbúð
á 3. hæð í nýstandsettu fjölbýli. V. 16,9 m.
5298

FÍFUSEL - M.BÍLGEYMSLU Falleg
4ra herbergja 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt
stæði í bílageymsluhúsi.

Skipti möguleg á 3ja herb. íbúð á jarðhæð í
sama hverfi. V. 21,8 m. 5260

FROSTAFOLD - LAUS Falleg 4ra-5
herbergja 143 fm íbúð á 3. hæð (efstu) í
snyrtilegu og vel staðsettu fjölbýli. Mikið og
fallegt útsyni. Snyrtileg sameign. V. 29,9 m.
5254

VÖLVUFELL Rúmgóð 4ra herbergja
íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli.Yfirbyggð ver-
önd. V. 18,9 m. 5222

STRANDASEL Björt og rúmgóð 4ra
herbergja 101 fm íbúð á 3. hæð (efstu). V.
19,9 m. 4864

Fr
u
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Glæsilegar eignir á stórum
eignarlóðum við Hveragerði

Sameinaðu á þínum sælureit: Heimili-
Vinnustofu - Sumarbústaðinn 300-
500 fm einnar og tveggja hæða ein-
býlishús á 6.000 fm eignarlóðum við
Klettagljúfur.Húsin skilast tilbúin til
innréttinga.Húsin er reist í þyrpingu
húsa í landi Gljúfurárholts og er 5
mínútna akstur austur af Hveragerði.

Sjá www.austurbru.is 5245

NÝTT - SOGAVEGUR - NÝTT
Vandaðar 3ja herbergja sér-
hæðir í nýju fjórbýlishúsi við
Sogaveg. Íbúðir á neðri hæð
eru með suðurverönd og stórar
suðursvalir á efri hæð. Sér inn-
gangur er í allar í íbúðirnar. Tvö
rúmgóð svefnherbergi. Stór

stofa. Þvottaherb. og geymsla innan íbúðar. Eikarparket og flísar á
gólfum. Tvö sér bílastæði fylgja hverri íbúð. Hér er bara eitt eftir. Að
flytja inn. Verð 35,4 - 37,4 millj. 5268

VÆTTABORGIR - RAÐHÚS
Glæsilegt 2ja hæða raðhús í
Grafarvogi ásamt innb. bílskúr.
Eldhús og stofa er sameiginlegt
rými og parket er á gólfi. Út frá
stofu er útgengt á ca 40 fm
sólpall sem er vel girtur af með
skjólveggjum. Eitt herbergi er á
neðri hæð með fataskáp og
parket á gólfi. Gestasnyrting. Á
efri hæð eru þrjú herb. og tvö
þeirra með fataskáp. Baðherb.
og þvottahús á efrihæð. Laust
strax. V. 37,5 m. 5297

Hlíðarvegur Kópavogi
Björt og falleg 3ja herbergja
íbúð á 1.hæð í 5 íbúða húsi.
Íbúðin skiptist í; Flísalagt for-
stofuhol með skápum. Rúmgóð
parketlögð stofa með góðum
suðursvölum Eldhús með góð-
um innréttingum. Tvö góð
dúklögð svefnherbergi. Baðher-
bergi flísalagt í hólf og gólf, góð

innrétting, baðkar með sturtuaðstöðu, gluggi. V. 19,5 m. 5321

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í MIÐBÆNUM

Vinsæl hárgreiðslustofa í fullum rekstri ásamt húsnæði í miðbænum.
Húsnæðið er glæsilega innréttað á tveimur pöllum. Allar upplýsing-
ar gefur Kristbjörn á skrifstofu Lundar. 4838

GLÆSIEIGN Í MIÐBÆNUM

Ný og glæsileg 4ra herbergja, 136 fermetra íbúð á 2. hæð í endur-
byggðu fjölbýlishúsi við Laugaveginn. Íbúðin skiptist í stórt opið rými
stofu, borðstofu og eldhús með útgengi út á svalir, mjög rúmgott
herbergi með fallegu baðherbergi innan herbergis. Stórir fataskápar.
Annað rúmgott herbergi. Gestasalerni,flísar á gólfi.Eldhúsinnrétting,
svört sprautulökkuð. Eldhústæki eru vönduð og með stáláferð á tvö-
faldri gaseldavél og háf. Mjög vandaður frágangur einkennir íbúðina
þar sem hvergi hefur verið til sparað. Þetta er glæsieign fyrir
vandláta. 5303

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður



ÞÓRÐARSVEIGUR - M.BÍLSKÝLI
Falleg og rúmgóð 87 fm 3ja herbergja end-
aíbúð á 4. hæð í nýlegri lyftublokk. Suð-
vestursvalir. V. 21,9 m. 5261

HÖRGSHLÍÐ - GÓÐ 3JA HERB.
Rúmgóð 96 fm 3ja herbergja íbúð í göngu-
færi við Perluna, Öskjuhlíð, Kringluna og
jafnvel Miðbæ. Rúmgóð stofa, 2 stór her-
bergi og stórt eldhús. Húsið sem er 18 ára
hefur fengið reglulegt og gott viðhald. Út úr
stofu og eldhúsi er gengið út á suðurver-
önd. V. 26,4 m. 5158

BÓLSTAÐARHLÍÐ 3ja herbergja 90 fm
íbúð í kjallara í fjölbýlishúsi. V. 18,5 m. 5143

HRINGBRAUT Falleg 71 fm 3ja her-
bergja íbúð á 5. hæð í LYFTUBLOKK ásamt
rúmgóðu millilofti ásamt stæði í bíla-
geymslu. V. 19,7 m. 5112

2JA HERBERGJA

ÆSUFELL - 7. HÆÐ Húsið nýtekið í
gegn að utan. Falleg og endurnýjuð 60 fm
2ja herbergja íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. V.
13,3 m. 5312

SAFAMÝRI - JARÐHÆÐ Rúmgóð
2ja herbergja 78 fm íbúð á jarðhæð.Hol,
stofa, 1 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús
og sérgeymsla innan íbúðar. V. 15,9 m.
5063

VANTAR Í  VESTURBÆ Fyrir ör-
uggan kaupanda leitum við að góðri 3ja
herbergja íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýli í
vesturbæ Reykjavíkur. 4990

GRETTISGATA Rúmgóð 3ja her-
bergja íbúð 1. hæð í góðu þríbýlis-
steinshúsi. V. 19,9 m. 5156

ÁSTÚN - KÓPAVOGI Góð 3ja her-
bergja íbúð á með sér inngangi af svöl-
um á efstu hæð í góðu fjölbýli. Stórar
suð-vestursvalir. Glæsilegt útsýni. 5324

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 64 fm
falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á
1. hæð með stórri verönd.   5082

ÞÓRSGATA 2ja herb. íbúð á efstu
hæð.Svalir.Útsýni. V. 11,5 m. 4301 5277

ATVINNUHÚSNÆÐI

HAFNARFJ. MIÐVANGUR Lítið at-
vinnuhúsnæði á jarðhæð, ca 32fm hentugt
t.d. f. hárgreiðslustofu , sérinng, ágæt loft-
hæð. Laust strax. Skipti koma til greina á
sumarbústað í Árness eða Rangárvalla-
sýslum. V. 6,5 m. 5304

MÖGULEIKAR VIÐ VESTURBERG
517 fm verslunar-og lagerhúsnæði á einni
hæð á góðum stað í Breiðholti. Miklir mögu-
leikar. V. 79,0 m. 5044

LANDIÐ

AKUREYRI - ORLOFSÍBÚÐ. Hafn-
arstræti 100. 2ja herbergja 54 fm íbúð á 2.
hæð Húsið allt endurnýjað 2003/04. Ágætt
opið eldhús með fallegum ALNO innrétting-
um. V. 9,9 m. 5219

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI Fallegt
og vel hannað 192,4 fm einbýlishús með
41,9 fm innbyggðum bílskúr og góðri loft-
hæð. Afhendist fokhelt en fullfrágengið að
utan. V. 29,8 m. 5267

Njálsgata Mikið endurnýjuð 31 fm
einstaklingsíbúð með sér inngangi á
1.hæð. Öll endurnýjuð. Lóð og sameign
snyrtileg. V. 9,9 m. 5279

HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
herbergja 118 fm endaíbúð í nýlega við-
gerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. V. 32,9 m.
5154

SKIPHOLT - PENTHOUSE 4ra her-
bergja ný penthouse 123 fm íbúð á 3. og 4.
hæð. Þrennar svalir. V. 35,8m 5120

REYRENGI Rúmgóð 5 herbergja íbúð á
3. hæð í góðri 3ja hæða blokk ásamt opnu
bílskýli. 4 herbergi. Leikskóli, grunnskóli,
Borgarholtsskóli og Spöngin í göngufæri.
LAUS STRAX. V. 21,9 m. 4475

KRUMMAHÓLAR-ÚTSÝNI. Falleg
og vel skipulögð 5 herbergja 117 fm íbúð í
lyftuhúsi. Yfirbyggðar suðursvalir. Skipti á
sérbýli með 2 íbúðum möguleg. V. 22,5 m.
4648

HÁALEITISBRAUT - BÍLSKÚR
Rúmgóð 4ra-5 herbergja 117 fm íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýlishúsi. Skipti möguleg á
einbýli á Selfossi. V. 24,9 m. 4631

3JA HERBERGJA

KJARRHÓLMI 3ja herbergja 75,1 fm
endaíbúð á 2.hæð við Kjarrhólma. Glæsilegt
útsýni. V. 19,4 m. 5161

KÁRSNESBRAUT 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í þríbýli í vesturbæ Kópavogs. Húsið
er byggt 1984. Glæsilegt útsýni á Fossvog-
inn. Íbúðin er laus strax. V. 18,7 m. 5293

RJÚPUFELL Góð 108 fm 4ra her-
bergja íbúð á 2. hæð. Yfirbyggðar vest-
ursvalir. V. 17,9 m. 4874

Rjúpufell Góð 4ra herbergja 107,3
fm íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi. V. 19,5
m. 5233

Undirbúningur er hafinn á 
glæsilegu 5 til 7 hæða versl-
unar- og skrifstofuhúsnæði 
við Urðarhvarf 8 í Kópavogi.

Húsnæðið er um 15.000 m², með 
kjallararýmum og niðurgröfn-
um bílageymslum.

Burðarvirki byggingarinnar 
er úr forsteyptum einingum og 
súlum með vottuðum gólfplöt-
um, þakplötum og burðarbitum. 
Þakvirki 7. hæðar er úr timbri 
og stáli.

Húsið mun vafalaust vekja 
athygli fullklárað, þar sem heil-
ir litaðir glerfletir með góða 
sólarmótsstöðu gera það einkar 
glæsilegt. Bogadreginn gler-

veggur liggur meðfram Breið-
holtsbrautinni.

Í húsinu eru tveir stigahús-
kjarnar með lyftuhúsum. Á lóð 
er gert ráð fyrir tveimur 
pressugámum fyrir sorp með 
aðgengi frá götu. Fjöldi bíla-
stæða í bílageymslu er 322 stæði 
og á lóð eru 89 stæði. Samanlagð-
ur fjöldi bílastæða er 411.

Byggingaraðili er ÞG verk 
ehf. Kristinn Ragnarsson arki-
tekt og samstarfsmenn hans hjá 
KRark eiga heiðurinn að hönnun 
byggingarinnar, en Kristinn 
hefur meðal annars hannað 44 
íbúða húsnæði við Hörðukór 5. 
Nánari upplýsingar á www.
tgverk.is, www.krark.is og www.
eignamidlun.is.

Tilkomumikið
atvinnuhúsnæði



Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali

sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður

GSM 898 6860

Samtengd söluskrá
Fjórar fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00

www.fmg.is

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI
Glæsilegt 183,2 fm einbýlishús ásamt 47,6 fm tvöföldum bílskúr.
Vandaðar innréttingar, innfelld halogen lýsing og góð lofthæð.
Gegnheilt parket og flísar á gólfum. Baðherb. m/fallegri innr., gufu-
baði og sturtu. 3 rúmgóð svefnherb. og um 50 fm stofa. Verðlauna
garður með 2 sólpöllum, skjólveggjum, heitum potti, markísu, hita í
stéttum og bílaplani. Einstaklega fallegt og vel skipulagt hús þar
sem engu hefur verið til sparað.

VÖLVUFELL - ENDARAÐHÚS
Fallegt 134,4 fm endaraðhús ásamt 23,5 fm bílskúr. Húsið stendur innst
í botnlanga á rólegum stað í Fellahverfi. Flísalagt anddyri m/skápum.
Stofa/borðstofa, sjónvarpshol, 3 svefnherb. (hægt að breyta í 4), eldhús
m/ nýlegri innréttingu og tækjum, rúmgott þvottaherb./geymsla og bað-
herb.. Fallegur garður m/sólpalli og garðhúsi. Parket, flísar og dúkur á
gólfum. Bílskúr m/rafdrifnum opnara. V. 29,7 millj.

LAUFENGI - 3JA HERB.
Björt, rúmgóð og vel skipulögð 83,4 fm, 3ja herb. íbúð með gluggum í
þrjár áttir á 3. hæð í Grafarvoginum. Eldhús með hvítri/beyki innrétt-
ingu og borðkrók. Gluggar í tvær áttir í eldhúsinu. Stofan er rúmgóð
og björt, suður-svalir með útsýni. Baðherb. með glugga, sturtu og
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. 2 svefnherb. með fataskápum.
Geymsla innan íbúðar. Dúkur á gólfum. V. 18,2 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
Við Lágholt er til sölu 5 - 6 herbergja, 152,6 fm einbýlishús á einni
hæð ásamt 29,9 fm bílskúr. Húsið var byggt árið 1970. Frágengin lóð.
Áður var stúdíóíbúð með sér inngangi í húsinu og er hægt með litlum
tilkostnaði að setja hana upp aftur. Stór stofa. Góð gólfefni. Þetta er
eign sem gefur mikla möguleika. V. 19,8 millj.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 86 fm íbúð á jarðhæð með sér inngang. Anddyri
flísalagt, rúmgóðir skápar. Eldhús með fallegri innréttingu, flísalagt er
á milli skápa. Stofan er nýtt sem setu og borðstofa. Úr stofunni er
gengið út á sér lóð. 2 svefnherb. með skápum. Baðherb. flísalagt og
með innréttingu og baðkari. Þvottaherb. innan íbúðar. Fallegt parket
og flísar á gólfum. Innfelldar Mahóníhurðir. V. 20,3 millj.

SUMARBÚSTAÐUR - HÚSAFELL
27,9 fm sumarbústaður með verönd og heitum potti á rólegum stað við
Ásenda í Húsafelli. Rafmagnskynding. Nýbúið er að bera á pallinn og
húsið. Stofa og eldhús í einu rými, 1 svefnherb., svefnloft og baðherb..
Geymsla og sturtuklefi. Húsgögn og tæki fylgja. 1000 fm leigulóð. Heill-
andi umhverfi, m.a. sundlaug, leiksvæði, golfvöllur, verslun, veitinga-
hús, veiðisvæði, hestaleiga og ótal gönguleiðir. V. 6,9 millj.

HJARÐARHAGI - 4RA HERB. M/BÍLSKÚR
Mjög falleg 103,6 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð ásamt 24 fm bílskúr
á besta stað í Vesturbænum. Eldhús flísalagt og með borðkrók. Bað-
herb. nýlega tekið í gegn, flísalagt í hólf og gólf, innrétting og baðkar.
Stofa rúmgóð og björt. 3 svefnherb. og úr hjónaherb. er gengið út á
suður svalir. Parket í stofu, holi og öllum svefnherb.. Auka herb. í risi.
Sér geymsla í sameign. Laus við kaupsamning. V. 24,9 millj.

SÓLEYJARIMI - 50 ÁRA OG ELDRI
Glæsileg 3ja herb., 99 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Flísalögð forstofa. 2 rúmgóð svefnherb. með fataskápum. Baðherb.
flísalagt í hólf og gólf, innrétting, hiti í gólfi og baðkar. Þvottaherb. og
geymsla með glugga er innan íbúðar. Eldhús m/fallegum innrétting-
um og vönduðum tækjum. Stórar suður svalir með útsýni út af stof-
unni. Fallegt parket og flísar á gólfum. Mynddyrasími. V. 24,2 millj.

ENGIHJALLI - 3JA HERBERGJA
78,1 fm, 3ja herb. íbúð á 4. hæð. 2 rúmgóð svefnherb., eldhús með
borðkrók, björt sofa og stórar svalir með glæsilegu útsýni. Gengið út
á svalir úr stofu og hjónaherb.. Parket á gólfum, flísar á baði. Sam-
eiginlegt þvottaherb. á hæðinni, sér geymsla í kjallara ásamt 2 sam-
eiginlegum hjóla- og vagnageymslum. Húsvörður. Góð eign á frábær-
um stað þar sem stutt er í flest alla þjónustu. V. 15,7 millj.
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GVENDARGEISLI - 3JA HERB/SÉRINNG./JARÐHÆÐ
Glæsileg 3ja herb., 108,8 fm íbúð á jarðhæð með sér inngang ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu. Svefnherb. paketlögð og með skápum.
Mjög rúmgott hjónaherb.. Baðherb. með baðkari, innréttingu og flísum
á gólfi. Flísalagt þvottaherb. Stofan er björt og falleg. Flísalögð verönd
og um 30 fm afgirtur sólpallur. Eldhús með fallegri innréttingu og ný-
legum tækjum. Parketflísar í holi, stofu og í eldhúsi. V. 26,5 millj.
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Fallegt hús á þremur hæðum, alls 288,7 m². 5 svefnherb., 2 stofur, eldhús og 4 baðherb. Geymsluloft
yfir rishæð. Í kjallara stúdíóíbúð með sér inng., þvottah. og stórt baðherb. með gufuklefa sem tilheyr-
ir efri hæð. Húsið endurnýjað að innan sem utan. Nýlegur flísal.52 m² bílskúr með góðum skápum og
30 m² geymslulofti. Garður gróinn, skjólsæl verönd. Glæsilegt hús á góðum stað. Verð 47.900.000

Víðivellir

Snyrtilegt 161,4 fm endaraðhús við Tjaldhóla á Selfossi. Flísalögð forstofu með fataskáp, innan-
gengt er inní stóran flísalagðan bílskúr með geymslu og þaðan er gengt útí garð. Stofa rúmgóð,
útgengi útí garð. Eldhúsið með hvítri innréttingu og AEG tækjum. Uppþvottavél og ísskápur fylg-
ja. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum. Baðherbergið er flísalagt með hvíttaðari eikarinnrétt-
ingu, sturtu og baðkari. Innaf baðherbergi er þvottahús Gegnheilt eikarparket er á gólfum að und-
anskyldu baðherbergi og forstofu sem eru flísalögð. ATH hagstæð lán. Verð 28.300.000

Tjaldhólar

Folaldahólar Hrafnhólar 21

Um er að ræða 153m2 parhús í Suðurbyggð á Selfossi, klætt með sléttum steni plötum. Forstofa,
hol, eldhús, stofa/borðstofa, baðherb., 3 svefnherb. og þvottahús. Bílskúr sambyggður íbúð og
er þar búið að útbúa fjórða svefnherb., einnig fullbúið baðherb. Innréttingar vandaðar, hvítlakkað-
ar með glerhurðum í eldhúsi og á baðherbergi er hornbaðkar með nuddi og sturta. Gólfefni eru
eikarparket og flísar. Eignin er vel staðsett, alveg við nýja grunnskólann. Verð 25.900.000

Kálfhólar

Vel skipulagt 160m2 parhús rétt við nýja Sunnulækjarskólann á Selfossi. Forstofa, eldhús, stofa, hol,
baðherb. og 3 svefnherb. Gólfefni flísar og eikarparket. Skápar í herb. og forstofu. Í eldhúsi hvít
sprautulökkuð/hnotuinnrétting og stáltæki. Amerískur ísskápur getur fylgt. Baðherb. flísalagt, innrétt-
ing, sturtuklefi með nuddi og baðkar með nuddi. Búið er að jarðvegsskipta fyrir sólpall. Að utan er
Duropal klæðning og aluzink á þaki. ATH eignin getur verið laus fljótlega. Verð 28.900.000

Langamýri – Selfossi

Mjög gott parhús í Fosslandinu á Selfossi, alls 161,1 m2, þar af bílskúr 46,1 m2. Húsið klætt með við-
haldsfrírri Steni klæðningu og lituðu járni á þaki. Forstofa, þvottahús, gangur, eldhús, 3 svefnherb.,
baðherb. og stofa. Gólfefni eru parket og flísar. Skápar eru í herb.og forstofu og góðar innréttingar
eru í eldhúsi og á baði. Innréttingar sérsmíði úr kirsuberjaviði. Baðherbergi með sturtu og baðkari. Bíl-
skúr rúmgóður m/milliloft og geymslu. Stór sólpallur með heitum potti er við húsið Verð 29.800.000.

Í einkasölu vandað 168m2 steinsteypt parhús við nýja suðurbyggðarskólann á Selfossi, teiknað af Ar-
kídea arkitektum. Teikningin er mjög skemmtileg og hafa húsin vakið verðskuldaða athygli. Eignin tel-
ur samkvæmt teikningu; 3 rúmgóð herbergi, baðherbergi, forstofu, forstofu-wc, þvottahús,  eldhús,
stofu og bílskúr. Húsin eru steinuð að utan og skilast á stiginu tilbúin til innréttinga eða fokhelt. 
Verð á fokheldu er 18.400.000. Verð 25.200.000. Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga.

Birgir Ásgeir 

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.



Fr
um

EYJABAKKI - MJÖG GÓÐ
BLOKK Um er að ræða fallega 3ja her-
bergja íbúð á á efstu hæð með vestur svöl-
um, ásamt góðri geymslu í kjallara, samtals
birt séreign 97,6 fm. Þvottahús í íbúð.
Blokkin var viðgerð og máluð að utan s.l.
sumar, einnig var skipt um þakjárn. V. 18,4
m.

KRISTNIBRAUT MEÐ STÆÐI Í
BÍLSKÝLI Mjög góð 82,1 fm íbúð og
geymsla 14,7 fm alls 96,8 fm. með stæði í
bílageymslu. Í eldhúsi er glæsileg innrétting
með flísum á milli skápa og borðkrók.
Borðstofa og stofa með parketi og suður
svölum með góðu útsýni. Baðherbergi flí-
salagt með innréttingu og baðkari. Þvotta-
hús í íbúð. Tvö góð herbergi með parketi
og skápum. í sameign í kjallara er góð
geymsla hjóla og vanga geymsla. Stutt í
alla þjónustu svo sem leikskóla

STÓRAGERÐI - MEÐ BÍL-
SKÚR Ný uppgerð 96fm 3-4ra herbergja
íbúð á 3ju hæð. Nýtt eldhús og parket á
gólfum. Íbúðinni fylgir 20,9fm bílskúr. Íbúð-
in er laus. Lyklar á Lyngvík. Verð. 22,9 m

VALLARHÚS 4-5 HERBERGJA
Um er að ræða mikið endurnýjaða 120 fm
íbúð á tveimur hæðum með sér inngangi. Á
neðri hæð er forstofa, þvottahús, stofa,
eldhús og snyrting. Á efri hæð eru þrjú her-
bergi og baðherbergi, yfir íbúðinni er risloft
sem búið er að gera að herbergi. Eignin er
mikið endurnýjuð þ.e. eldhús, gólfefni,
snyrting og fleira. Verð 25,7 m.

ÞORLÁKSGEISLI - GRAFAR-
HOLTI - TILBÚIN TIL AF-
HENDINGAR Um er að ræða nýja 4ra
herbergja endaíbúð á 3ju hæð með tvenn-
um svölum í fallegu lyftuhúsi. Íbúðin er 108
fm og henni fylgir 8,7 fm sér geymsla sam-
tals birt séreign 116,7 fm og stæði í bíl-
geymslu. Sölumenn á Lyngvík sýna. Áhv.
21 m í myntkörfu. Verð 27,0 m.

GULLSMÁRI - 4RA HER-
BERGJA Mjög góð 95 fm íbúð á 2. hæð
í litlu fjölbýli. Parket og flísar á gólfum, bað-
herbergi nýlega uppgert. Íbúðin er laus.
Áhvílandi 16,5 m lán með 4,35% vöxtum.
Verð 24,9 m

LÓMASALIR 3JA HERBERGJA
Á EFSTU HÆÐ MEÐ BÍLSKÝLI
OG GÓÐU ÚTSÝNI. Um er að ræða
95 fm 3ja herbergja íbúð á 5.hæð með
vestur svölum. Íbúðinni fylgir 7,6 fm sér
geymsla. Parket og flísar á gólfum. Verð
25,8 m.

ÁLFKONUHVARF - LAUS
STRAX Um er að ræða mjög vel stað-
setta 3ja herbergja íbúð á efstuhæð í lyftu-
húsi, ásamt stæði í bílgeymslu. Sölumenn
á Lyngvík sýna.

KAPLAHRAUN Um er að ræða 351
fm iðnaðarhúsnæði á einni hæð með inn-
keyrsludyrum. Húsnæðið er í útleigu fyrir
300þ á mán. áhv. 31 m. Verð 47,9 m.

GALTALIND - 4RA HER-
BERGJA 111 fm 4ra herbergja íbúð á 2
hæð. Vandaðar innréttingar, parket og flís-
ar á gólfum. Lýsing í íbúðinni eru frá Lúmex
og fylgja öll ljós. Íbúðin er laus. Verð 28,5
m

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790
WWW.LYNGVIK.IS • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

STEINAR S. JÓNSSON
SÍMI: 898 5254
STEINAR@LYNGVIK.IS

ÞORSTEINN AUSTRI
SÍMI: 820 3466
STEINI@LYNGVIK.IS

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

LÓMASALIR
3JA HERBERGJA Á EFSTU HÆÐ

MEÐ BÍLSKÝLI OG GÓÐU ÚTSÝNI.

Um er að ræða 95 fm 3ja herbergja íbúð á 5.hæð með
vestur svölum. Íbúðinni fylgir 7,6 fm sér geymsla.
Parket og flísar á gólfum. Verð 25,8 m.

ÁSAKÓR
MEÐ BÍLSKÚR.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm 3ja her-
bergja íbúð á 5.hæð ( efstu ) í nýju lyftuhúsi með mjög
góðu útsýni, íbúðinni fylgir 28 fm bílskúr. Íbúðin skilast
fullbúin án gólfefna og er afhending um næstu áramót.
V. 27,8 m.

NAUSTABRYGGJA - SÉR INNGANGUR

Um er að ræða 81 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sér inngangi og sér suður verönd. Verð 19,2.

MOSARIMI - ENDARAÐHÚS

Um er að ræða mjög vel staðsett 150 fm endaraðhús
við Mosarima í Grafarvogi. Húsið er á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. 3 svefnherbergi. Stór suður garð-
ur með verönd. A.T.H. AFHENDING Í JANÚAR 07 V.
37,5 m.

BORGARHOLTSBRAUT - HÆÐ M/BÍLSKÚR.

Mjög vel staðsett 4ra herbergja sérhæð í 3ja íbúða
húsi. Hæðinni fylgir sérstæður 34 fm bílskúr með nýju
þaki. AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING. V. 26,9 m.

LANGHOLTSVEGUR
SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm sérhæð í
þriggja íbúða húsi, ásamt 28 fm bílskúr. Afgirtur suður
garður. Verð 28,9 m.

VESTURGATA LYFTUHÚS
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Um er að ræða 4ra
herbergja 103,3 fm
íbúð á þessum vin-
sæla stað vestast í
Vesturbænum. Tvær
samliggjandi stofur
og er gengið út á
suður svalir frá ann-
ari. Hægt er að loka
á milli þeirra með

rennihurð. Tvö góð svefnherbergi annað með skápum.
Eldhús með góðri innréttingu og borðkrók. Baðher-
bergi með baðkari, flísum upp á miðja veggi og
glugga. Góð sameign. Í kjallara er þvottahús, sauna
og sérgeymsla. Verð. 24,0 m.

GRANDAVEGUR - LYFTUHÚS

Um er að ræða góða og vel staðsetta 73,5 fm 2ja her-
bergja íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. Vestur svalir með út-
sýni. Þvottaherberi innan íbúðar. V.18,9 m.

ÁLFKONUHVARF
TIL AFHENDINGAR STRAX

Um er að ræða 90,5 fm 3ja herbergja íbúð á 1.hæð
með sér afnotarétti í garði. Íbúðin er fullbúin með gólf-
efnum. Áhv. 19.3 m.V. 21,9 m.

HÁTÚN
NÝ ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI.

Um er að ræða nýja 64 fm 2ja herbergja íbúð á 6.hæð
með góðu útsýni í nýju húsi við Hátún. Íbúðin skilast
fullbúin án gólfefna. V. 23,9 m.

FUNAHÖFÐI - GISTIHEIMILI
Um er að ræða mjög vel
staðsett 607 fm atvinnuhús-
næði á tveimur hæðum sem
verið er að innrétta sem
gistiheimili fyrir 31 manns. Á
neðrihæð er gert ráð fyrir 5
eins manns herbergjum og
einu baðherbergi með sturt-
uaðstöðu, á efrihæð er gert
ráð fyrir 22 eins manns her-
bergjum og 2 tveggja manna
herbergjum, 5 snyrtingar og
4 sturtuherbergi, eldhús og

matsalur, ásamt þvottaherbergi. Gert er ráð fyrir vöskum í öllum herbergj-
um. Að utan er húsið fallega klætt. Gott tækifæri fyrir verktaka að klára og
nota fyrir starfsmenn. Verð 78 m. Allar nánari upplýsingar veitir Steinar á
Lyngvík S.588-9490.















Timburhús með trillu

Ríkissjóði verður væntanlega 
heimilt að selja eignir á Vest-
urlandi.

Ríkissjóði verður veitt heimild til 
sölu ýmissa eigna á Vesturlandi 
gangi breytingartillögur meiri-
hluta fjárlaganefndar við frum-
varp til fjárlaga fyrir árið 2007 í 
gegn.

Þessu er greint frá á www.
skessuhorn.is. Þar kemur fram að 
meðal þess sem heimilt verður að 
selja er eignarhlutur ríkisins í 
læknisbústað að Dílahæð 5 í Borg-
arnesi og kaupa annað hentugra 
húsnæði í staðinn. Einnig myndi 
þá verða leyft að selja hluta jarð-
arinnar í Borgarbyggð ásamt land-
spildu í eigu ríkisins í Hvalfirði.

Land selt á 
Vesturlandi
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KAUPAUKI

32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhús-

innréttingum sem staðfestar 
eru í nóvember 2006



Presturinn Gunnar Jóhannesson 
skrifar í Lesbók Morgunblaðs-

ins 8. júlí sl. um trú og vísindi. 
Ástæðan er viðtal við Richard 
Dawkins í Kastljósinu 25. júní, 
hann ásamt trúbræðrum sínum 
kalla sig trúleysingja, hvernig 
sem það má nú vera að trú (skoð-
un) þeirra á lífið og tilveruna sé 
trúleysi, vegna þess eins að vís-
indin hafa ekki enn fundið gemsa-
númerið hjá „Guði“.

Vísindamenn hafa ekki alltaf 
rétt fyrir sér, það er vísindalega 
sannað, sá ég slegið fram nú fyrir 
nokkru. „Vísindi án trúarbragða 
eru lömuð, trúarbrögð án vísinda 
eru blind“ er haft eftir A. Einstein, 
hann sagði einnig, „Það óskiljan-
legasta við alheiminn er það, að 
það er hægt að skilja hann“. Hann 
lýtur sem sé að stjórn. Er þessi 
stjórn ef til vill ekki það sem er í 
daglegu tali kallað „Guð“?

Ef til vill sjáum við ekki það 
augljósa, vegna þess að það er of 
nálægt okkur, sjáum ekki skóginn 
fyrir trjánum.

Grein Gunnars er nokkuð löng 
og skilmerkileg, og nokkuð marg-
ir menn hafa gripið penna sér í 
hönd og tjáð sig um málefnið. 

Eitt er þó sammerkt með all-
flestum skrifum presta og ann-
arra guðfræðinga að þeir hafa 
ekki að mínu viti getað skilgreint 
hvað er þessi Guð, hann, hún eða 
það sem gefur okkur frjálsan vilja, 
setur okkur svo (Guðs)lög til að 
fara eftir að viðlagðri refsingu.

Vil ég nú kalla eftir þessari 
skilgreiningu.

Mig hefur um nokkurt skeið 
langað að koma á framfæri nokkr-
um staðhæfingum er ég hef aflað 
mér um hvað sé „Guð“.

Ég ætla að setja þetta upp eins 
og „Guð“ væri að útskýra hvað 
„hann“ er.

„Það sem drífur alheiminn 
áfram og gerir tilvist hans „raun-
verulega“ er það sem þið fólkið 
kallið sál eða áru sem er í kringum 
alla hluti alheimsins, og sumt fólk 
sér. Það er eingöngu til ein sál í 
öllum alheiminum sem allt er hluti 
af. Sál ykkar er einstaklingsmynd 
þessa guðsanda sem er allt-sem-
er, og tjáir sig staðbundið og ein-
stök. Sálin er allsherjarlífsorkan, 
einskorðuð og staðbundin og ólgar 
á tiltekinni tíðni í tilteknu rúmi og 
tíma. Orka er bylgjast á einstæðan 
hátt og er einstætt-útstreymi-
alheimslífsins, og er kölluð sál og 
styðst við orku alheimslífsins er 
hún tilheyrir, sem er eitt af þrem-
ur úrræðum hennar til að móta til-
tekna upplifun, þessi orka er 
stundum kölluð andi. Hin úrræðin 
eru líkami og hugur. Sálin er þessi 
raunverulegi „þú“, og „þú“ ert 
ekki líkami þinn, sálin „þú“ notar 
eingöngu líkamann og hugann til 
að upplifa sig í ríki-hins-afstæða. 
Sálin getur horfið úr líkamanum 
um stund til að hressast og eflast, 
það tímabil kallið þið svefn, hún 
getur einnig runnið saman við 
alheimsorkuna í mjög langan tíma, 
það kallið þið dauða, en „dauði“ er 
að sjálfsögðu ekki til, sálin 
ummyndar einungis orku líkama 
ykkar og huga er hún sameinast 
aftur öllu-í-öllu (alheimsorkunni). 
Þannig upplifir einstaklingssálin 
sig aftur og aftur uns hún hefur 
upplifað sig í öllum litrófum lífs-
ins og sameinast alheimssálinni að 
lokum sem hreinn kærleikur. 
Þessi orka hefur greind, eins og 
þið kallið það. Hún er uppspretta 
og geymsla allrar þekkingar og 
vitundar, allra gagna og upplýs-
inga, skilnings og upplifunar. Þið 
eruð þessi orka og þessi orka er 
þið og það er ekkert sem skilur 
ykkur að. Þið og allt eruð eitt með 
þér, því að allt er fólgið í þessari 

orku. Það táknar að þú 
og allir aðrir í heimin-
um eruð eitt, ekki í 
fræðilegum skilningi 
heldur í afar bókstaf-
legum skilningi. Það 
er enginn, engin mann-
leg vera neins staðar, 
sem þú átt ekki hlut í 
– eðlislægan og náinn 
hlut.

Og því segi ég við 
ykkur enn og aftur.
1. Guð hefur aldrei 
hætt að tala við menn-
ina milliliðalaust, hann hefur talað 
við og í gegnum menn frá fyrstu 
tíð, og gerir enn.
2. Sérhver mannvera er eins sér-
stök og hver önnur sem nokkru 

sinni hefur lifað eða 
mun nokkru sinni lifa. 
Þið eruð öll boðberar, 
og berið boðskap lífsins 
hverja stund.
3. Engin leið til Guðs er 
beinni en önnur. Engin 
trúarbrögð eru „hin 
sönnu trúarbrögð“, 
engin þjóð er „hin 
útvalda þjóð“ og enginn 
spámaður er „merkasti 
spámaðurinn“.
4. Guð þarfnast einskis, 
æskir einskis til að vera 

ánægður því hann er ánægjan 
sjálf. Þess vegna æskir hann ein-
skis af neinum eða neinu í alheim-
inum.
5. Guð er ekki einstök ofurvera 

sem lifir einhversstaðar í alheim-
inum eða utan hans, og hefur ekki 
sömu tilfinningaþarfir eða býr við 
sama tilfinningarót og menn. Það-
sem-er-Guð verður ekki sært eða 
skaddað á neinn veg og þarf því 
ekki að leita hefnda eða refsa.
6. Allir hlutir eru eitt. Það er 
aðeins eitt og allir hlutir eru hluti 
af því-eina-sem-er.
7. Það er ekki til neitt sem er „rétt“ 
eða „rangt“. Eingöngu það-sem-
gefst-vel og það-sem-gefst-ekki-
vel, eftir því hvað það er sem þið 
leitist við að vera, gera eða hafa.
8. Þið eruð ekki líkami ykkar. Það 
sem þið eruð er takmarkalaust og 
tekur engan endi.
9. Þið getið ekki dáið og þið verðið 
aldrei dæmd til eilífrar útskúfun-

ar (í eldi helvítis).
Þessar staðhæfingar eru sann-

ar. Þessar opinberanir eru raun-
verulegar, og þið getið notað þær 
sem grundvöll fyrir nýja umfjöll-
un andlegra efna.“

Hér líkur Guð máli sínu. Svo 
mörg voru þau orð, og nú er það 
hvers og eins að tjá sig. Það er að 
sjálfsögðu hægt að hafa þetta 
nokkuð yfirgripsmeira, en þá væri 
ekkert annað efni í blaðinu í dag. 
Með vinsemd og virðingu fyrir 
öllum skoðunum, og von um lífleg-
ar og skemmtilegar umræður, og 
munið að það ósennilega í dag er 
raunveruleiki morgundagsins.

Höfundur er leigubifreiðastjóri í 
Keflavík.

Trú, trúarbrögð og vísindi

HENRY BIRGIR GUNNARSSON - STEPHEN FOSTER

FÁNÝTUR FRÓÐLEIKUR
UM FÓTBOLTA

GAGNLEGAR OG GAGNSLAUSAR UPPLÝSINGAR UM FÓTBOLTAMENN LANDSINS OG 
HEIMSINS. ALLT HIÐ SÖGULEGA, FYNDNA, SORGLEGA, STÓRKOSTLEGA OG FRÁBÆRA ...

OG AUÐVITAÐ MERKILEG HNEYKSLISMÁL!
Hver vissi að Tryggvi Guðmundsson 

hefði kornungur rifið gula spjaldið
í miðjum leik? Eða að Guðjón 
Þórðarson hefði hjólað á eftir 

leikmönnum KR þegar þeir 
skokkuðu á Nesinu?

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir í smáletursdálkinn 
hér til hliðar má senda á 

netfangið timamot@fret-
tabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
550 5000.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár 

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Bruce Lee fæðist 

„Ég vinn eftir föngum, 
reyni bara að gefa svo 
lengi sem einhver vill 

taka á móti.“

Söngskólinn sem áður gekk 
undir nafninu Hjartansmál 
hefur nýverið flutt sig um 
set og skipt um nafn. Nú 
heitir hann eftir Sigurði 
Demetz, fyrrum söngkenn-
ara, sem var sérstakur 
verndari skólans á meðan 
hann lifði. „Skólinn er rúm-
lega tíu ára gamall og var 
lengst af til húsa í Ými í 
Skógarhlíð. Nú eru miklar 
breytingar fram undan þar 
og húsið ekki lengur í eigu 
Karlakórs Reykjavíkur 
sem var mikill samstarfs-
aðili okkar að mörgu leyti,“ 
sagði Gunnar Guðbjörns-
son, annar skólastjóra skól-
ans. Skólinn kom sér því 
fyrir í nýju húsnæði við 
Grandagarð, og sagðist 
Gunnar vera hæstánægður 
með nýja staðinn. „Það er 
gaman að vera á svæði þar 
sem svona margt skemmti-
legt að gerast. Svo er ekki 
heldur mikið af tónlistar-
skólastarfsemi hérna, hún 
er mest hinum megin við 
miðbæinn,“ sagði Gunnar.

Gunnar sagði skólann 
vera sprottinn úr grasrót-
arstarfi. „Þetta var hópur 
af fólki sem var með einka-
nemendur, en ákvað að 
halda einhvern veginn utan 
um þetta og setja saman 
skóla. Margir í þessum 
hópi voru gamlir nemend-
ur og vinir Sigurðar Dem-
etz, svo hann kom svolítið 
að þessu þó að hann hafi 
verið á níræðisaldri þegar 
þetta var,“ sagði Gunnar, 
en hann segir Sigurð hafa 
verið pottinn og pönnuna í 
því að Íslendingar eigi svo 
marga glæsta söngvara í 
dag. „Hann kom til lands-
ins um miðja síðustu öld, 
þá rétt kominn inn á fimm-
tugsaldurinn, og helgaði líf 
sitt sönglist á Íslandi upp 
frá því,“ sagði Gunnar. 
„Sigurður kenndi fjölda-

mörgum söngvurum og 
mörgum kynslóðum, þar 
sem hann var á fullu í hálfa 
öld,“ sagði Gunnar, en á 
meðal nemenda Sigurðar 
eru Gunnar sjálfur og 
Kristján Jóhannsson. Sig-
urður lést í apríl í ár, og var 
því ákveðið að heiðra minn-
ingu hans með því að breyta 
nafni skólans. „Við fengum 

líka ýmsa persónulega 
muni hans í arf, svo við 
stofnuðum lítið safn í skól-
anum,“ sagði Gunnar.

Í dag stunda um níutíu 
nemendur nám við Söng-
skóla Sigurðar Demetz. 
„Náminu er skipt niður í 
deildir og við bjóðum upp 
á grunnnám, miðnám og 
framhaldsnám,“ sagði 

Gunnar. Hann segir skól-
ann hafa gengið mjög vel á 
síðustu árum. „Við útskrif-
um marga nemendur, og 
gæði kennslunnar eru 
greinilega mikil því tveir 
nemendur hafa verið 
metnir beint inn í meist-
aranám erlendis. Þetta er 
orðinn alvöru skóli,“ sagði 
Gunnar.

Þórður Kristinsson, MA í mannfræði, 
flutti erindi um karla í hjúkrun í 
ReykjavíkurAkademíunni í síðustu 
viku. Í tveimur rannsóknum, sem 
Þórður vann annars vegar fyrir meist-
araritgerð sína, hins vegar fyrir jafn-
réttisnefnd Háskóla Íslands, kom í ljós 
að karlkyns hjúkrunarfræðingar verða 
varir við mikla fordóma samfélagsins 
í sinn garð, en karlar eru nú um 1% 
hjúkrunarfræðinga á Íslandi. „Við-
mælendum fannst þeir þykja undar-
legir í samfélaginu. Fólki fannst eitt-
hvað hljóta að vera að þeim fyrst þeir 
kusu hjúkrun, þeir væru annað hvort 
of heimskir til að fara í eitthvað annað, 
eins og læknisfræði, eða samkyn-
hneigðir,“ sagði Þórður, en hann komst 
einnig að því að karlkyns hjúkrunar-
fræðingar voru líklegri til að fara í 
sérfræðihjúkrun en konur. 

Fréttablaðið spurði Þorstein Jóns-

son hjúkrunarfræðing álits á niður-
stöðum rannsóknarinnar, en hann 
kvaðst ekki verða var við mikla for-

dóma. „Maður heyrir því fleygt í gríni 
að karlkyns hjúkrunarfræðingar séu 
of heimskir fyrir læknisfræðina, eða 
hommar, en það hefur enginn kastað 
þessu framan í mig,“ sagði Þorsteinn, 
sem kvaðst þó hafa tekið eftir því að 
karlkyns hjúkrunarfræðingar væru 
líklegri til að sérhæfa sig en konurnar.

„Ég held að það tengist því að við 
förum með mótaðri hugmyndir í námið. 
Af því að hjúkrun hefur löngum þótt 
vera kvennastarf held ég að strákarnir 
sem ákveða að læra hjúkrun þurfi að 
hugsa meira um það, og séu meðvitaðri 
um hvað þeir vilja fara í,“ sagði Þor-
steinn. Hann er þó sammála Þórði að 
því leytinu til að viðhorf samfélagsins 
til karlkyns hjúkrunarfræðinga geti 
breyst til hins betra. „Er þetta ekki 
bara það sama og þegar eldra fólk 
verður hissa að sjá konur sem lög-
reglumenn?“ spurði hann. 

Óhefðbundið karlastarf

„Jú, ég er nú þekktur fyrir 
að vera hláturmildur en hef 
ekki hlotið svona viður-
kenningu fyrir það,“ segir 
Kristleifur Jónsson sem 
fyrir nokkru var eftirlýstur 
af leikfélaginu UMF Íslend-
ingur. Leikararnir áttu þó 
ekkert saknæmt erindi við 
Kristleif heldur heillaði 
hlátur Kristleifs leikarana 
upp úr skónum og þeir 
ákváðu að bjóða honum 
aftur á sýninguna. „Ég hef 
aldrei lent í svona áður og 
mér var bara boðið frítt á 
næstu sýningar,“ segir 
Kristleifur sem starfar við 
smíðar í Borgarnesi.

Elísabet Axelsdóttir, 
sem leikur eitt aðalhlut-
verkanna í sýningunni 
Maður í mislitum sokkum, 
segir að allir í leikfélaginu 

hafi verið sammála um að 
Kristleifur ætti þessa 
viðurkenningu skilda. „Við 
vissum hins vegar bara að 
hann væri í rauðri flíspeysu 
og ákváðum að auglýsa 
eftir honum í Skessuhorni,“ 
útskýrir Elísabet. „Hópur-
inn fór síðan í gervum 
sínum í heimsókn til Borg-
arfjarðar og við sáum Krist-
leif, þekktum hann bara 
þrátt fyrir að hann hefði 
ekki verið í flíspeysunni 
góðu,“ segir Elísabet og 
hlær.

Maður í mislitum sokk-
um hefur gengið fyrir fullu 
húsi í félagsheimilinu Brún 
og fengið prýðilega dóma 
en hver fer að verða síðast-
ur til að berja hana augum 
og er næsta sýning hópsins 
á morgun. 

Leikfélag lýsir 
eftir áhorfanda



BROSTU
eftir Baggalút

Lagið sem kemur öllum í gott skap:

er komið í verslanir Skífunnar, Hagkaupa og BT.
Lagið er samið sérstaklega fyrir Dag rauða nefsins.



Við lifum í ótrúlega 
brengluðum heimi. 
Ég sé það alltaf 
betur og betur og 
stundum fer það 
ferlega í taugarnar 
á mér. Við búum til 
dæmis í heimi þar 

sem sjónvarpsþættir 
sem ganga út á það að breyta útliti 
kvenna með lýtaaðgerðum eru gríð-
arlega vinsælir. Konurnar í þessum 
þáttum eru ólíkar. Sumar vilja láta 
stækka brjóstin, sumar fá nýjar 
tennur og á öðrum er nefið mótað 
upp á nýtt. En eitt eiga þær allar 
sameiginlegt, ef þær eiga börn 
þurfa þær undantekningarlaust að 
láta laga á sér magann. Slit eftir 
meðgöngu þykja nefnilega með því 

ljótasta sem fyrirfinnst í heimi feg-
urðar og æskudýrkunar. Það þykir 
ekki kvenlegt að vera með ummerki 
eftir það kvenlegasta af öllu kven-
legu – að ganga með börn og fæða 
þau. Þvílík hræsni. 

Um daginn horfði ég á bíómynd 
sem fjallaði um gamla stríðshetju. 
Þessi fyrrum hermaður naut virð-
ingar allra í kringum sig því hann 
hafði misst handlegg fyrir föður-
landið og var að auki með stórt ör á 
annarri kinninni sem vakti aðdáun 
krakkanna í hverfinu. Þótt ör séu 
sjaldan falleg þykir svolítið karl-
mannlegt að vera með ör eftir átök 
lífsins. Sérstaklega ef þau eru 
fengin við lífshættulegar aðstæður. 
Karlmaður skammast sín ekki fyrir 
örið sem hann fékk í stríðinu eða á 

sjónum en eiginkonan hans ætti að 
drífa sig í lýtaaðgerð ef hún slitnar 
mikið á meðgöngunni. Enn og aftur 
– þvílík hræsni.

Það að eignast börn er líklega 
það merkilegasta sem við gerum á 
lífsleiðinni. Hvers vegna má það 
ekki skilja eftir sig ör? Ættu slapp-
ur magi og sigin brjóst ekki bara að 
vera jákvæð tákn um að maður hafi 
lagt eitthvað á sig og skilað ein-
hverju til samfélagsins? 

Kannski á viðhorfið eftir að 
breytast. Kannski ekki. Æskudýrk-
un er ekki ný af nálinni en í dag er 
hún fáránlega sterk. Það er frekar 
sorgleg staðreynd í ljósi þess að 
aldrei áður í mannkynssögunni 
hafa menn og konur átt jafn góða 
möguleika á langlífi.

Jú, veltu þessu fyrir 
þér! Við deilum 

öllum kostnaði og 
höfum efni á að leigja 
okkur konungshöll í 

miðbænum!

Hmm
jaaaa...

Ég lofa að þetta verður 
ekkert mál, ég er snyrtilegur 
og tillitsamur og við virðum 
einkalíf hvors annars til hins 

ítrasta!

En við deilum 
rafmagnskostnaði, deilum 

matarkostnaði og svo 
húsverkunum!

Og svo get ég 
sápað á þér 

bakið!

Guð minn góður 
og ég sem var 

næstum búin að 
kaupa þetta!

Heldurðu að Palli 
bjargi sér einn 

heima?
Já, já!

Ég sagði honum að hann 
mætti ekki borða í stofunni, 

ekki vera á skónum inni og alls 
ekki spila tónlistina sína hátt ...

Ég hef því nokkuð góða 
hugmynd um hvað hann 

er að gera!

Hahahaha! ef þau 
bara vissu!

Hefurðu haft tækifæri 
til að lesa rafpóstinn 
frá mér? Þetta voru 

minnispunktar um hvað 
ég á erfitt með að venjast 

því að vera sestur í 
helgan stein.

Jæja, Mjási, nú hættum við 
þessu rugli og leggjumst 

í dvala!

Jamm

Bruðl
smjatt

Kartöfluflögur?

Mamma, það 
er eitthvað að 

tönnunum
mínum.

Rakstu eitthvað í þær?

Er þér íllt í þeim?

Er eitthvað 
fast á milli 

þeirra?

Nei

Nei

Nei

Hún er 
laus.

Ha!?! Já, 
húrra, ég 
meina er 
það gott?

Fyrsta barnatönnin að fara, stelpan mín er að 
verða stór! 
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LENDIR Í BT 30. NÓVEMBER

Sendu SMS skeytið BTC OHV
á 1900 og þú gætir unnið eintak!
Aðalvinningur er DVD spilari og Over the Hedge á DVD
Aukavinningar eru Over the Hedge á DVD, tölvuleikir, fleiri DVD myndir og margt fleira!
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Önnur skáldsaga Auðar Jónsdótt-
ur gerist í ónefndri borg í ónefndu 
landi þar sem innflytjendur ógna 
þriðju kynslóð borgarbúa með 
nýjum siðum. Ógn ríkir á strætun-
um, hópar unglinga fara um með 
látum og ofbeldi. Fátækir menn og 
húsnæðisleysingjar eru í vonlítilli 
baráttu fyrir sæmandi lífskjörum 
og sæta laumulegu eftirliti yfir-
valda meðan heimamenn lifa í 
öryggi sínu. Þetta er kunnugleg 
mynd: Auður er að lýsa velflestum 
stærri borgarsamfélögum hinna 
mettu meginlanda.

Frá þessari heimsmynd smíðar 
hún aðra smáa sem dregur fram 
meginþætti í kúgun þess ráðandi á 
þeim undirokaða. Náttúrulaus 
auðkona hefur lengi lifað á arfi en 
nú er hann uppurinn. Sér til fram-
færis ræðst hún í greinarskrif um 
hag hinna húsnæðislausu og fær 
þá nasasjón af brýnni þörf þeirra 
og ákveður að leigja útfrá sér: 
þrjár konur á götunni gangast 
undir harða ofurkosti hennar, ein 
þeirra er með stúlkubarn með sér. 
Þær eru allar aðkomnar, hver úr 
sínu horni kringlunnar.

Auður hefur í þessari sögu 
sinni náð mun styrkari tökum á 
sögustíl og sögusniði, efnið er um 
sumt keimlíkt meginþáttum fyrstu 
sögu hennar, en skrefin sem hún 
hefur tekið í samslungnum setn-
ingum, þaulunninni skipan milli 
greinarskila og heilsteyptu og fal-
legu orðfæri eru satt að segja 
furðu mörg. Rómur hennar er að 
styrkjast, hugsunin í setninga-
byggingu er alltaf fáguð en lituð 
persónulegum tóni og einhverjum 
innileik sem er undra falslaus og 
áreynslulítill.

Átökin í verkinu er undir loki, 
allar passa konurnar sig í sambúð-
inni sem heimtar af þeim öllum 
breytta framkomu sem mótast af 
eigingjörnum heimi húsráðandans 
sem er koksrugluð eftirlætis-
padda sem Auður lætur okkur les-
endur standa með lengi vel með 
meðvirkni sjónarhorns. Sögu-
meistarinn klæðir sig fumlaust og 
örugglega í föt þeirra allra en kon-
urnar standa okkur misnærri,  
Auður stýrir stöðu þeirra í heim 
lesandans af öryggi en nokkurri 
nísku um sumar sem skapar enn 
meiri forvitni. Lyktir verksins eru 
samt nokkuð fyrirsjáanlegar. Utan 
þrenningar þeirra aðfluttu og litlu 
stúlkunnar sem verður peð í þessu 
valdatafli uns hún velur sína leið, 
þá speglast húsráðandinn í vinum 
sínum, karli og konu. Í gegnum 
hann leiðist sagan með fundvísum 
hætti aftur inn í hina stóru mynd 
sem sýnir hversu hugsuð flétta 
Auðar er orðin. Þar er hún líka að 
vaxa. Eins og góðum sögumönnum 
sæmir kemur hún lesanda þó 
snyrtilega á óvart í sögulok.

Tryggðapantur læst vera 
kvennasaga en hefur miklu, miklu 
víðari skírskotun en það. Lýsingar 
á fatnaði, híbýlum, matargerð, lit-
skrúði og birtu kölluðu oft fram í 
huga hið fegraða myndefni glans-
tímaritanna, hinn tilbúna heim 
þar sem ásýnd er login. Öryggið 
sem konurnar fjórar búa við er 
líka grunnlítið. Þannig er sagan í 

þriðja hveli sínu stór líking um 
heiminn sem við búum í. Það er 
feikilega metnaðarfullt markmið 
hjá ungum höfundi og næst.

Auður er að ná þeim þroska að 
hún smíðar spakmæli sem leggjast 
fyrirferðarlaust í stílinn: „Fullorð-
insárin fólust í því að klæða burt 
kenndir sínar.“ Það var með mikl-
um feginleik að þessi lesandi las 
Fólkið í kjallaranum fyrir tveimur 
árum, já rétt tveimur árum, og 
eins er ekki annað en hægt að 
gleðjast hvað hún Auður Jónsdótt-
ir heldur áfram að vaxa í þessari 
glæsilegu skáldsögu sinni Tryggða-
panti, þroska sinn meitlaða stíl og 
takast á við söguefni sem skiptir 
máli og er brýnt hér og nú – og 
miklu víðar.

Útlendar konur í húsi annarrar konu

Nemur eyrað það
sem augað sér ?
Fáðu enn kröftugri hljómburð úr stóra flatskjánum þínum með Yamaha 
heimabíómagnara. Með Yamaha magnara og réttu hátölurunum verða 
heildaráhrifin af myndinni og upplifunin öll sterkari, hljómurinn kemur úr 
öllum áttum í rýminu og þér finnst eins og það sé  bíó heima hjá þér.

Reed flytur Berlín
kl. 20 í Salnum  
Annar flutningur Flúðabóndans 
Miklos Dalmay á öllum píanó-
sónötum Mozarts. Nú verða það 
sónötur númer 6, 7, 8 og 9 sem 
Miklos leikur. Hann er menntað-
ur frá heimaborg sinni Búdapest 
og í Svíþjóð en hefur búið hér og 
starfað á annan áratug.



Æfingar hófust á föstudaginn leið 
fyrir hljómleikana til heiðurs 
John Lennon sem haldnir verða í 
Háskólabíói 1., 2. og 3. desember. 
Þá var í fyrsta sinn stefnt saman 
öllum þeim sem að tónleikunum 
koma á sviði. Þar voru æfðar 
nýjar útsetningar á lögum eftir 
John Lennon sem verða fluttar af 
Sinfóníuhljómsveitinni og fleir-
um. Það er Haraldur Vignir 
Sveinbjörnsson sem hefur útsett 
lögin, konsertmeistari er Sigrún 
Eðvaldsdóttir og stjórnandi er 
Árni Harðarson. Á æfingunni var 
fléttað saman undirbúningsvinnu 
rokkhljómsveitar og Sinfóníunn-
ar, en rokksveit undir stjórn Jóns 
Ólafssonar hefur æft þessi lög 

undanfarið ásamt söngvurum. 
Mikil eftirspurn hefur verið 

eftir miðum á hljómleikana sem 
haldnir verða í Háskólabíói 1. 
desember kl. 20, laugardaginn 2. 
desember kl. 16 og 20 og sunnu-
daginn 3. desember kl. 20. Fljót-
lega eftir að miðasala hófst varð 
uppselt á fyrstu hljómleikana 
þann 1. desember og því var 
ákveðið að bæta við fleiri hljóm-
leikum. Alls verða því haldnir 
fernir hljómleikar.

Fjörutíu hljóðfæraleikarar úr 
Sinfóníuhljómsveit Íslands koma 
fram á hljómleikunum auk rokk-
hljómsveitar og söngvara. Fram 
koma söngvararnir Björn Jör-
undur, Hildur Vala, KK, Páll Rós-

inkrans, Magnús Þór Sigmunds-
son, Jón Ólafsson, Sigurjón 
Brink, Pétur Örn Guðmundsson, 
Jens Ólafsson úr hljómsveitinni 
Brain Police, Haukur Heiðar 
Hauksson úr hljómsveitinni 
Dikta og færeyska söngkonan 
Eivör Pálsdóttir.

Rokksveitina skipa Jón Ólafs-
son, Guðmundur Pétursson, Stef-
án Már Magnússon, Pétur Örn 
Guðmundsson, Friðrik Sturluson 
og Jóhann Hjörleifsson. Kynnir á 
hljómleikunum er Sigurður 
Skúlason, leikari. Það eru Ofur-
hetjur sem standa að hljómleik-
unum í samstarfi við Sinfóníu-
hljómsveit Íslands.

Lennon hylltur um helgina
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YAMAHA RX-N600
6 x 145 W, 4 ohms, 1kHz, 0,7%THD
Tengjanlegur við internet
Verð: 79.995 kr.

YAMAHA RX-V2700
7 x 200W, 4 ohms, 1kHz, 0,7%THD
Uppskölun í HDMI: 576p, 720p eða1080i
Verð: 169.995 kr.

YAMAHA RX-V659
7 x 150 W, 4 ohms, 1kHz, 0,7%THD
EISA verðlaunamagnari 2007
Verð: 69.995 kr.

Komdu í Hátækni og heyrðu betur það sem við höfum að segja um Yamaha heimabíómagnara.

GJAFIR Í ANDA JÓLANNA Í

KIRKJUHÚSINU LAUGAVEGI 31

KIRKJUHÚSIÐ - BÓKABÚÐ Á KRISTNUM GRUNNI

Kirkjuhúsið - Skálholtsútgáfan
Sími: 552 1090 og 562 1581

Netfang: skalholtsutgafan@skalholtsutgafan.is
www.skalholtsutgafan.is

frá kr. 1490,-

kr. 1700,-

kr. 700,- kr. 1990,-

fr
á 

kr
. 1

50
0,

-

frá kr. 9900,- frá kr. 4500,-

frá kr. 5500,- Mánaðarenglar kr. 1690,-

Handmálaðir krossar frá kr. 1990,- kr. 7450,-



Undirtektir á frumsýningu Nem-
endaleikhússins á Blóðbrúðkaupi 
Lorca á föstudag voru heldur dauf-
ar; klappliðið þó mætt, kennarar 
og starfsmenn, forkólfar og emb-
ættismenn. Og gagnrýnendur. Sú 
var tíðin að nýliðun var svo hæg í 
íslenskum leikhúsum að sviðsetn-
ingum Nemendaleikhússins var 
fagnað af ofsalegu dálæti á nýjum 
andlitum. Sannleikurinn er sá að 
það heyrir til undantekninga að 
sýningar nemenda haldi máli; 
stóran mun mátti sjá þegar nem-
endahópurinn var settur inn í sam-
hengi starfandi leikflokks í svið-
setningu Benedikts Erlingssonar 
á Draumleik fyrir fáum misser-
um.

Blóðbrúðkaup er valið af dönsk-
um leikstjóra sem hingað var val-
inn af einum kennara skólans. 
Nemendurnir stærðu sig af því 
skömmu fyrir frumsýningu að 
textann hefðu þeir sullað saman 
úr tveimur íslenskum þýðingum 
og einni enskri. Það var það fyrsta 
sem stakk í eyrun á frumsýning-
unni. Virðingarleysið fyrir töluðu 
máli og upphöfnum stíl skáldsins 
lýsti af textanum, þar ægði saman 
flötu máli og upphöfnu, leikendum 
gekk enda illa að fóta sig í ljóð-
rænum stíl skáldsins. Og þegar 
leikari veit ekkert hvert hann er 
að fara með textanum kemur það 
niður á öllu fasi hans, svipbrigð-
um og hreyfingu.

Það er óskiljanleg ráðstöfun að 
kalla til erlendan leikstjóra að 

verkinu. Henni og samverkamönn-
um er veitt tækifæri til að setja 
verkið upp á eina hringsviði lands-
ins og sitja áhorfendur í þröngum 
helmingi áhorfendasvæðisins en 
leikið í djúpum botni, tveimur 
hliðarpöllum, baksviði og yfir því 
svölum. Það þarf ansi harðsnúinn 
leikhóp til að tengjast og varpa því 
til áhorfenda á svo bútuðu svæði. 
Leikstjórinn megnar ekki að upp-
hefja hin ólíku svæði leiksins í eitt 
rými, hann þjónar atriðisskipting-
unni með því að lesa leikleiðbein-
ingar og útlistanir milli atriða sem 
í flestum tilvikum staðfesta hið 
augljósa. Sundurbútun hans á 
atriðum verksins tætir heild þessa 
harmasöngs sem verkið er.

Sviðsetningin er öll í útliti höll 
undir fornan natúralisma, eins og 
það hafi þurft. Ljóðið er svo hreint 
í sínu einfalda táknkerfi að það 
kallar næstum á abstrakt leik-
mynd.

Ég kýs að nafngreina ekki 
flokkinn: utan Vigni Hrafn Val-
þórsson sem er skrefi framar 
félögum sínum: þeir eru allir við-
vaningslegir á sviði, fálmandi í 
óskýru konsepti leikstjóra síns.

Mesta furðu vekur hvað sýn-
ingin er öll er orkulítil, hvað í hana 
skortir kraft og hita. Það er 
áhyggjuefni. Leiklistardeild Lista-
háskólans hefur um langan tíma 
verið heilög kýr: slök frammistaða 
deildarinnar í verkefni sem þessu 
dregur upp efasemdir um kenn-
aralið skólans og tengsl hans við 

virkt leikhúslíf í landinu. Hann er 
helsjúkur af foragt af reynslu og 
þangað eru kallaðir einstaklingar 
sem hafa afar takmarkaða reynslu 
af praktísku starfi á sviði. Raunin 
hefur enda orðið sú að kraftar á 
íslenskum sviðum koma víðar að, 
úr erlendum skólum, jafnvel 
áhugamennsku. Flestir nemendur 
sem þaðan útskrifast ná áttum á 
sviðum landsins á tveimur leiktíð-
um fái þeir vinnu. Hinir hverfa til 
annarra starfa. Þannig að það 
gerir máski ekki mikið til þó fjór-
um árum kennara og nemenda sé 
fórnað fyrir jafn slakan árangur 
og þessi sýning er. Eða hvað?

Tónlist Egils Guðmundssonar 
prýddi sýninguna sem á kafla virt-
ist ætla að breytast í söngleik. 
Hún var áheyrileg og fallega spil-
uð. Þannig að í einhverjum deild-
um skólans eru reynsluríkt fólk að 
fleyta nemendum sínum til kunn-
áttu á sínum listrænu meðulum.

Blóðlítið nemendabrúðkaup

              

                      

           

Hjá Leikfélagi Akureyrar eru 
hafnar æfingar á leikritinu Svart-
ur köttur (The Lieutenant of Inish-
more) eftir Martin McDonagh. 
Leikritið er margverðlaunað og 
hefur víða vakið verðskuldaða 
athygli. Sömu sögu er að segja um 
mörg fyrri verka McDonaghs: 
Koddamanninn, Halta Billa og 
Fegurðardrottninguna frá Línakri 
sem öll hafa verið sýnd hérlendis. 
Frumsýning verður 20. janúar hjá 
LA í Samkomuhúsinu en þá eru 
liðin 100 ár frá fyrstu frumsýn-
ingu í húsinu.

Þetta hófst allt með því að dauð-
ur köttur fannst á veginum – besti 
vinur Patreks í öllum heiminum. 
Hann leitar hefnda, Mairead leitar 
að ástinni, allir leita að Patreki 
nema Davey sem leitar að leið út 
úr klandrinu. Sagan  er reyfara-

kennd og fyndin, persónurnar vit-
grannar en brjóstumkennanlegar, 
umfjöllunarefnið áleitið og húm-
orinn flugbeittur. Svartur köttur 
var frumsýndur í Bretlandi fyrir 

fjórum árum og var valinn gaman-
leikrit ársins af þarlendum gagn-
rýnendum. Nú í vor var leikritið 
svo frumsýnt á Broadway þar sem 
leikhúsunnendur halda ekki vatni.

Leikstjóri er Magnús Geir 
Þórðarson. Filippía Elísdóttir 
hannar leikmynd og búninga en 
hún er með reyndustu og eftirsótt-
ustu búningahönnuðum landsins 
en hefur ekki áður hannað leik-
mynd fyrir leikhús. Þórður Orri 
Pétursson hannar lýsingu. Hljóm-
sveitin SKE semur, útsetur og flyt-
ur tónlist og þýðingu annaðist 
Hávar Sigurjónsson. Ragna Foss-
berg hannar gervi. Leikarar eru: 
Guðjón Davíð Karlsson, Þráinn 
Karlsson, Ívar Örn Sverrisson, 
Ísgerður Gunnarsdóttir, Gísli 
Pétur Hinriksson, Ólafur Steinn 
Ingunnarson og Páll S. Pálsson. 

Svartur köttur við Pollinn



Á morgun kl. 12.10 verður fimmta 
sérfræðileiðsögnin sem Þjóðminja-
safnið stendur fyrir í vetur. Þá mun 
Inga Lára Baldvinsdóttir ,,ausa úr 
viskubrunnum“ og kynna mynda-
brunna safnsins. Inga Lára er fag-
stjóri Myndasafns Þjóðminjasafns-
ins og mörgum að góðu kunn. 
Jafnan berast fréttar af nýjum 
skemmtilegum ljósmyndasýning-
um í Þjóðminjasafninu en Inga 
Lára er sýningarhöfundur þeirra 
margra. Á þriðjudaginn kemur 
mun hún svo beina athyglinni að 
ljósmyndum á sjálfri grunnsýning-
unni en hún er einnig höfundur 
myndasýninga þar. Tuttugustu öld-
ina segir Inga Lára vera öld ljós-
myndarinnar: „Enginn annar mið-
ill nær að fanga hugblæ tímans og 
samfélagsbreytingarnar með sama 
hætti og ljósmyndin og sambæri-
legt myndmagn er ekki til frá 
neinni annarri öld.“ 

20. öldin er ekki einungis sýnd 
með munum á grunnsýningu Þjóð-
minjasafnsins heldur einnig með 
um þúsund ljósmyndum. Fjórar 

ólíkar ljósmyndasýningar eru á 
sérstökum skjáum við 20. aldar 
færibandið við endavegg grunn-
sýningarinnar á 3. hæð. Saga 20. 
aldarinnar er sögð á ljóslifandi 
hátt í Aldarspeglinum, – aðal-
myndasýningunni. Þar er varpað 
upp myndum af landi og þjóð ár 
frá ári gegnum alla öldina og fæst 
þannig yfirgripsmikil sýn. Auk 
Aldarspegilsins eru þrjár skjá-
myndasýningar um afmarkaðri 
efni: mannamyndir, fólk og ferða-
lög og bernskuna. 

Skjámyndasýningarnar hafa 
heppnast afar vel en ýmis vand-
kvæði geta þó verið fólgin í því að 
segja sögu með myndum. Það 
verður forvitnilegt að hlusta á 
Ingu Láru Baldvinsdóttur sjálfa 
segja frá sýningargerðinni og 
ræða um val á sýningarefnum og 
myndum.

Þjóðminjasafn Íslands leggur 
áherslu á aðgengi fyrir alla. Tákn-
málstúlkar fylgja nú sérfræðileið-
sögnunum og er fólk hvatt til að 
nýta sér það. 

Sérðu það sem ég sé



Leikkonana unga Lindsay Lohan 
á ekki sjö dagana sæla um þessar 
mundir. 

Slúðurblöðin vestanhafs eru 
þessa dagana full af sögum þess 
efnis að Lindsay sé á kafi í eitur-
lyfjum.

Leikkonan unga á að hafa 
fundist meðvitundarlaus á hótel-
herbergi sínu í Los Angeles eftir 
að hafa tekið inn mikið magn af 
kókaíni og verkjatöflum.

Síðan sást Lindsay fyrir stuttu 
í bol með áletruninni 90 dagar 
framan á og er það orðatiltæki 
sem alkóhólistar nota yfir hversu 
lengi þeir hafa verið edrú.

Þetta hefur gert það að verk-

um að nú hefur Lindsay fengið 
viðurnefnið „Blohan“ sem er 
vísun í það að hún sjúgi upp í 
nefið eins og kókaínneytendur 
gera. Sumir fjölmiðlar halda því 
hins vegar fram að Lindsay sé nú 
þegar búin að fara í meðferð.

Ekki er þetta gott fyrir  orð-
spor leikkonunnar sem fékk 
svartan blett á sig í sumar þegar 
hún fékk áminningu fyrir að 
mæta alltaf of seint þegar hún 
var við tökur á nýjustu mynd 
sinni.

Nú er því bara að bíða og sjá 
hvernig Lindsay Lohan tekst að 
bjarga orðspori sínu eftir orra-
hríð fjölmiðla vestanhafs á hana. 

Stjarnan í ruglinu

Nú hefur leikarinn Tom Cruise sagt 
að hann langi að gefa út smáskífu 
með laginu sem hann söng fyrir 
nýbakaða eiginkonu sína Katie Hol-
mes í brúðkaupi þeirra síðustu 
helgi. Það er Righteous Brothers-
lagið You´ve lost that lovin´ feelin  
og vill Cruise að Katie syngi með 
sér lagið á smáskífunni. Gestir 
brúðkaupsins stóðu víst á öndinni 
þegar Cruise söng lagið í veislunni 
og þykir hann hafa góða rödd.

Plötufyrirtæki standa víst í 
röðum um að fá að gefa lagið út 
enda ekki á hverjum degi sem jafn 
stór stjarna og Tom Cruise vill 
syngja lag á plötu, hvað þá með eig-
inkonu sinni. 

Paradúett

Þeir bakkabræður Noel og Liam 
Gallagher úr Oasis eru komnir í 
hár saman eina ferðina enn og 
segir Noel að litli bróðir þurfi að 
temja sér mannasiði. Liam er 34 
ára en Noel á eitt ár í fertugt. 
Bræðurnir talast víst varla við 
utan hljóðversins og gjáin á milli 
þeirra dýpkar stöðugt. „Noel verð-
ur skrýtnari með hverju árinu, 
sérstaklega þegar hann er að nálg-
ast fertugt,“ segir Liam. „Hann 
verður ábyggilega kominn á gulan 
Ferrari næst þegar ég hitti hann,“ 
bætti hann við og leyndi ekki 
vandþóknun sinni á gulum Ferr-
ari-bifreiðum og þeim sem slíkum 
bílum aka. 

Noel svaraði ásökunum bróður 
síns á þá leið að Liam þyrfti að 
fara á námskeið til að læra að hafa 
stjórn á skapi sínu og temja sér 
mannasiði í leiðinni.

Bræður í hár 
saman á ný

Einhver umsvifamesta 
sjónvarpsútsending sem 
lagst hefur verið í verður 
á föstudaginn þegar Dag-
ur rauða nefsins verður 
haldin hátíðlegur á vegum 
UNICEF, barnahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna. 

Um hundrað manns koma að 
útsendingunni sem kemur til með 
að standa yfir í þrjár klukkustund-
ir. Miðpunkturinn verður á Nasa 
við Austurvöll þar sem þau Sverr-
ir Þór Sverrisson og Ilmur Kristj-
ánsdóttir stjórna en í símverinu 
verður Óskar Jónasson og á flakk-
inu Edda Björgvinsdóttir sem 
bryddar upp á óvæntum hlutum. 
Landslið grínara og listamanna 
heldur uppi stuðinu og nægir þar 
að nefna liðsmenn Spaugstofunn-
ar, Sigtið og þá Sigurjón Kjartans-
son og Jón Gnarr úr Tvíhöfða. 

Lagið Brostu, sem var gefið út í 
tilefni dagsins og skartar fjölda 
þekktra gestasöngvara á borð við 
Unni Birnu Vilhjálmsdóttur og 
Karli Sigurbjörnssyni biskup 
Íslands, verður síðan lag kvölds-
ins.

Að sögn Margrétar Jónasdótt-
ur hjá Saga Film, sem hefur veg 
og vanda af útsendingunni, er um 
gríðarlega flókna og erfiða 
útsendingu að ræða.  „Hjá okkur 
verða í kringum fimmtíu manns 
að störfum,“ segir Margrét en 
starfsmennirnir eru á síðustu 
metrunum í undirbúningi sínum 
því ráðgert er að hefja æfingar 
í dag. „Takmarkið er að safna 
tíu þúsund heimsfor-

eldrum en þeir eru sjö þúsund í 
dag,“ útskýrir Margrét og geta 
þeir sem vilja skrá sig hringt í 
símaverið í síma 562 6262 eða 
farið inn á heimasíðu UNICEF á 
Íslandi, unicef.is

Þótt grínarar landsins ætli sér 
að halda uppi stuðinu á meðan 
söfnun heimsforeldra fer fram 
ætla fjölmargir þjóðþekktir ein-
staklingar að leggja sitt af mörk-
um til þessa góða málefnis. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
er ekki ólíklegt að bankastjóri 
Glitnis, Bjarni Ármannsson, og 
aðrir forstjórar fyrirtækja sem 
eru bakhjarlar UNICEF muni tak-
ast á við einhverjar áskoranir 
þegar ákveðnu markmiði er náð en 
Margrét sagðist ekki geta tjáð sig 
um málið að svo stöddu. Á milli 
skemmtiatriða verða síðan sýndar 
átta myndir úr Afríkuferðum þjóð-
þekktra einstaklinga sem 
hafa heimsótt þessa 
fátæku álfu. 

Fallegasti karlmaður landsins var 
valinn síðastliðinn fimmtudag 
þegar keppnin Herra Ísland fór 
fram á Broadway. 

Margmenni var komið til að 
fylgjast með strákunum spranga 
um sviðið en það var hinn tvítugi 
Akurnesingur Kristinn Darri Röð-
ulsson sem bar sigur úr býtum og 
hefur því hlotið titilinn Herra 
Ísland 2006. Símon Ólafsson lenti í 
öðru sæti og Steinar Helgason var 
í því þriðja. 

Sjá viðtal við Herra Ísland á 
síðu 42.

Herra Ísland krýndur með viðhöfn





Ég held það sé alveg óhætt að full-
yrða að það sé ekki mikil eftirspurn 
eftir nýju efni frá Pet Shop Boys. 
Þeir eru aftur á móti mjög skap-
andi menn og eiga líklegast eftir að 
vera að þangað til þeir koma því í 
gegn á elliheimilum að taka upp 
diskókvöld í stað bridsmóta. Þeir 
hafa líka þénað svo vel í gegnum 
tíðina að þeir njóta þeirra forrétt-
inda að geta gert hvað sem þeim 
sýnist. Aðdáendahópur þeirra ætti 
líka að vera nægilega stór til þess 
að hver útgáfa hér eftir nái upp í 
framleiðslukostnað.

Þegar sveitir eru í þessari stöðu 
er alltaf mjög forvitnilegt að sjá 
hvað þær taka sér fyrir hendur. 
Eru þær það sáttar við hljóm fyrri 
verka að þær bæta enn einni plötu í 
safnið sem hljómar eins og hinar, 
eða reyna þær að brjóta sig út úr 
þeim ramma sem þær hafa smíðað 
sér? Eins og sönnum Bretum sæmir 
halda þeir í hefðina á þessari nýju 
plötu og bæta lögum í bankann sem 
gætu alveg eins hafa verið tekin af 
fyrri plötum. Mig grunar að þeir 
séu meira að segja að nota sömu 
hljóðgervlana og á vinsælustu plötu 
þeirra, Actually, frá árinu 1987. 
Mjög óspennandi, en samt nægi-
lega nostalgíufyllt til þess að hafa 
aðdáendur sátta næstu fjögur árin 
sem það á eftir að taka þá að gera 
aðra plötu.

Hér eru þó nokkrar fínar hug-
myndir, eins og The Sodom And 
Gomorrah Show, en ekkert laganna 
stendur upp úr.

Ég þori ekki að mæla með þess-
ari plötu við neinn annan en allra 
hörðustu aðdáendur Pet Shop Boys. 
Alls ekki slæmur gripur, og virðing 
mín fyrir þessari merku sveit er 
enn til staðar. 

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

PULSE        kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 5.30, 8.30 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
BORAT      kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL     kl. 6
MÝRIN      kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA

PULSE  kl. 8 B.I. 16 ÁRA

CASINO ROYALE  kl. 5, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 5 og 8
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 4
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 4 og 6
BORAT  kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE kl. 8 og 10.45 B.I. 14 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 6
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 8
BORAT   kl. 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN   kl. 6 B.I. 12 ÁRA

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

- V.J.V. TOPP5.IS

- BLAÐIÐ

"EIN BESTA MYNDIN
FRÁ UPPHAFI"

S.V. MBL

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ 
UPPHAFI..."

Þ.Þ. FBL

M.M.J. kvikmyndir.com

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG PLATÍNUM 
GLITNIS, EF GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

70þúsund gestir

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

besta mynd, besti leikari, besti 

leikstjórinn, besti aukaleikarinn 

og besta tónlistin (Mugison)

5 edduverðlaun

Bítlarnir eiga fimm af hundrað 
bestu plötum allra tíma að mati 
heimasíðu bandaríska tímaritsins 
Time. Plöturnar eru: Revolver, 
Rubber Soul, Sgt. Peppers Lonely 
Hearts Club Band, The White 
Album og Abbey Road.

Bob Dylan kemur næst á eftir 
Bítlunum með þrjár plötur, eða 
Highway 61 Revisited, Blonde on 
Blonde og Time Out Of Mind.

Fjölmargar hljómsveitir og 
listamenn eiga tvær plötur á list-

anum. REM er með plöturnar 
Document og Out of Time, U2 með 
The Joshua Tree og Achtung Baby, 
Radiohead með OK Computer og 
Kid A, David Bowie með The Rise 
and Fall of Ziggy Stardust og 
Hunky Dory og loks Prince með 
Purple Rain og Sign O´The Times. 
Einnig eiga þeir tvær plötur hver 
á listanum Miles Davies, Van 
Morrison, James Brown, Stevie 
Wonder, Elvis Presley og Frank 
Sinatra.

Bítlarnir eiga fimm

Alveg eftir formúlunni
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BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN

9.
HVER
VINNUR!

Ofurtala

Bresku blöðin birtu í gær 
fréttir af því að synir Díönu 
prinsessu, Vilhjálmur og 
Harry, væru að undirbúa 
risatónleika til heiðurs 
móður sinnar.

Samkvæmt Sunday Mirror er lík-
legt að Wembley leikvangurinn 
verði lagður undir tónleikana og 
ágóðinn af þeim renni til allra 
þeirra málefna sem voru Díönu 
hugleikin.

Samkvæmt hirðfréttaritara 
BBC, Peter Hunt, eru prinsarnir 
tveir sagðir vilja ráða því hvern-

ig minningu móður 
þeirra verði 

haldið á lofti 
en á næsta ári 
eru tíu ár 

liðin frá því að hún lést í bílslysi í 
París.

Dagsetningin á tónleikunum 
er á reiki en líklegt þykir að þeir 
verði 1. júlí því þá hefði Díana 
orðið 46 ára. Samkvæmt BBC-
fréttavefnum er líklegt að þetta 
verði tilkynnt á næstu vikum en 
prinsarnir eru sagðir hafa hug-
leitt nokkra möguleika að undan-
förnu, tónleikarnir séu hins vegar 
líklegastir í stöðunni.

Sunday Times greinir frá því 
að söngvarinn Elton John, góður 
vinur Díönu, muni að öllum lík-
indum flytja Candle in the 
Wind en hann breytti 
textanum fyrir jarðar-
för Díönu og varð smá-
skífan með því lagi sú 
mest selda í sögunni. Þá 
er jafnframt talið lík-
legt að listamenn á 
borð við George 
Michael,

Beyoncé og Kylie Min-
ogue muni troða upp en 
stjörnurnar sem koma 
fram verða að öllum 
líkindum beðnar um að 
gefa vinnu sína til 
styrktar góðu mál-
efni.



Munið afsláttinnMunið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI

(síðastikossinn) ( (

( (HINIR

RÁFÖLLNUF(flugstrákar)

Tim Allen Martin Short

( (HINIR

RÁFÖLLNUF

BÖRN kl. 8 B.i.12

THE QUEEN kl. 6 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 6 - 9 B.i. 16

MÝRIN kl. 7 - 9 - 10:15 B.i. 12

SCANNER DARKLY kl. 8 - 10:10 B.i.16

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

HAGATORGI • S. 530 1919

( (HINIR

RÁFÖLLNUF

Býður áskrifendum sínum
á allar myndir sem sýndar eru á ítölsku kvikmyndahátíðinni 

í bíó1fyrir2
SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

CASINO ROYALE kl. 4:30 – 7:30 – 10:30 B.i.14

CASINO ROYALE VIP kl. 4:30 – 7:30 – 10:30

THE GRUDGE 2 kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 16

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 4 Leyfð

FLY BOYS kl. 5:30 -  8 - 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 7:30 - 10:30 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

JACKASS NUMBER TWO  kl. 4 B.i. 12

SANTA CLAUSE 3 kl. 5:50 - 8 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 16

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

JÓNAS M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

ADRIFT kl. 10:10 B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl. 8 Leyfð

CASINO ROYALE kl.  7 - 10 B.i. 12

FLYBOYS kl. 10:10 B.i. 12

THE GRUDGE 2 kl. 8 - 10 B.i. 16

SANTA CLAUSE 3 kl. 6 - 8 Leyfð

VEGGIE TALES M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

ADRIFT kl  10 B.i.12

í bíó1fyrir2 * kæru gestir vinsamlegast athugið að tilboð þetta

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

ÚR SMIÐJU SAM RAIMI (SPIDERMAN MYNDIRNAR)

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2

Nú er komið að framhaldi  bölvunarinnar

Þorir þú aftur ?

- Ítölsk kvikmyndahátíð -  
23. nóv - 3. des.

Sýningartímar
MIRACOLO, IL  

(kraftaverkið)
Sýnd kl. 5:50 - 10:10

DA ZERO A DIECI
(frá einum upp í tíu)

Sýnd kl. 8

Moggatilboð gildir ekki á Casino Royale
Moggatilboð gildir ekki á Casino Royale

Gegn framvísun miða sem var framan 
á Mogganum á laugardaginn

DA ZERO A DIECI

Platan Ævintýralandið: Bergur og 
Bjartur í landinu sem einu sinni 
var, er komin út. Hér er á ferðinni 
nýtt frumsamið íslenskt barna-
ævintýri sem er flutt af leikurun-
um Góa, Jóa og tónlistarmannin-
um Agli Rafnssyni. Semja þeir 
átta lög og texta sem prýða þessa 
plötu. Sögumaður er Þráinn Karls-
son.

„Við byrjuðum á þessu í ágúst. 
Ég fékk hugmyndina um verslun-
armannahelgina. Ég var á ættar-
móti hjá kærustunni og foreldr-
arnir voru að kvarta undan því að 
sömu diskarnir rúlluðu alla leiðina 
þegar þeir voru að keyra með 
börnin,“ segir Egill. 

Ævintýrið segir frá tveimur 
bræðrum, Bjarti og Bergi, sem 
búa norður á Ströndum og leika 
sér alla daga að gömlum reka-

drumbi. Í steini skammt frá býr 
álfurinn Hálfur. Hann þolir ekki 
lætin í strákunum þannig að hann 
bruggar álfaseið sem lífgar trjá-
drumbinn við. Trjádrumburinn 
breytist þá í fljúgandi dreka og 
þeir Bjartur og Bergur fljúga til 
landsins sem einu sinni var og 
lenda á leiðinni í hinum ýmsu 
ævintýrum.

„Ég heyrði í Jóa og Góa [Jóhann-
esi Hauki Jóhannessyni og Guð-
jóni Daða Karlssyni] og við sett-
umst niður og sömdum þetta á rétt 
rúmlega viku. Þetta kom mjög 
mikið af sjálfu sér og greinilegt að 
þetta hafði verið til í undirmeðvit-
undinni hjá okkur. Við gíruðum 
okkur niður um einhver ár og sett-
um til hliðar allt sem við kunnum 
og ákváðum að búa til eitthvað 
skemmtilegt,“ segir Egill.

Sömdu barnaævin-
týri á einni viku

Ungmennahópur Kópavogsdeild-
ar Rauða krossins, Eldhugar, held-
ur nú ljósmyndasýningu í verslun 
Byko í Breiddinni. Sýningin ber 
yfirskriftina „Vinátta og virðing“ 
og sýnir hugsanir og ljósmyndir 
Eldhuganna út frá hugtökunum 
Vinátta, Kópavogur, íslenskt og 
útlenskt.

Eldhugar eru unglingar á aldr-
inum 13-16 ára, bæði af íslenskum 
og erlendum uppruna. Ungmennin 
hittast vikulega og vinna saman í 
því að byggja upp betra samfélag 
án mismunar og fordóma. Ung-
mennin eru með ólíkan bakgrunn 
sem gerir sýninguna áhugaverða 
og skemmtilega. Sýningin er 
afrakstur ljósmyndamaraþons 
sem Eldhugarnir þreyttu í haust 
og var markmiðið að ungmennin 

veltu ofangreindum hugtökum 
fyrir sér og er það vel við hæfi í 
ljósi umræðunnar um fordóma 
gagnvart útlendingum í íslensku 
samfélagi.

Mynda vináttu og virðingu



 Fréttablaðið hefur á und-
anförnum vikum tekið ítarleg 
viðtöl við marga af eftirsóttustu 
knattspyrnumönnum landsins. 
Tilgangur viðtalanna var að kom-
ast til botns í hinum sérstaka 
íslenska leikmannamarkaði sem 
enginn veit mikið um. Ekki einu 
sinni leikmennirnir sjálfir. Hvað 
fá leikmenn í laun? Hvaða lið 
borga best? Hvernig samningar 
eru í boði hjá hverju félagi? 
Hvaða félög brjóta félagaskipta-
reglurnar? Er verið að greiða 
leikmönnum „svart“ og hvaða lið 
á mest af peningum er á meðal 
þeirra spurninga sem Fréttablað-
ið spurði leikmennina að.

Fréttablaðið mun alla þessa 
viku birta greinar sem ætlað er að 
varpa ljósi á leikmannamarkað-
inn. Þær upplýsingar sem koma 
fram í greinunum eru alfarið 
fengnar frá leikmönnunum sjálf-
um. Í dag er farið yfir laun leik-
manna.

Það eru ekki mörg ár síðan nánast 
einu greiðslurnar í íslenska bolt-
anum voru bónusgreiðslur. Svo er 
ekki lengur. Mikið fé er komið í 
íslenska boltann og má segja að 
sprengja hafi orðið síðustu tvö ár 
enda hefur þeim leikmönnum sem 
fá vel greitt fyrir knattspyrnuiðk-
un á Íslandi fjölgað verulega á síð-
ustu tveim árum. Fleiri félög en 
áður virðast hafa nokkuð fé á milli 
handanna.

Þær sögur hafa gengið að marg-
ir leikmenn í Landsbankadeildinni 
séu að fá 500-600 þúsund í mánað-
arlaun. Það eru tröllasögur. Slíkar 
greiðslur eru samt í gangi en 
aðeins allra bestu leikmenn lands-
ins hafa á milli 500-600 þúsund 
krónur í fastagreiðslu á mánuði. 

Ekki er ólíklegt að sömu leik-
menn hafi fengið væna undir-
skriftagreiðslu á sínum tíma sem 
gæti verið í kringum 1 milljón 
króna. Þessir leikmenn eru svo 
með árangurstengda bónusa. Mjög 
fáir leikmenn hér á landi eru í 
þessum flokki og klárlega færri 
en margur heldur. 

Laun „góðu“ leikmannanna 
hafa hækkað á síðustu árum og 
helsta breytingin er sú að fleiri 
leikmenn eru farnir að fá veglega 
greitt en áður. Ef leikmenn á annað 
borð eru eftirsóttir hér á landi í 
dag geta þeir verið að fá 250-350 
þúsund krónur í fastagreiðslu á 
mánuði. Þeim er mjög sjaldan 
boðið minna í fyrstu atrennu.

Ofan á það geta síðan komið árang-
urstengdar greiðslur sem og fríð-
indi. Fríðindin eru þá oftast afnot 
af bíl sem og íbúð sem félagið 
skaffar leikmanninum. Þau fríð-
indi geta numið allt að 150 þúsund 
krónum á mánuði. 

Félög hafa einnig farið þá leið 
að bjóða leikmanni niðurgreiðslu 
af nýrri íbúð hjá ákveðnum verk-
tökum. Þá erum við að tala um 
þriggja milljóna króna afslátt.

Sumir leikmenn setja síðan 
atvinnu inn í samninginn sinn og 
ef leikmenn eru klókir geta þeir 
fengið tekjutryggingu og dæmi 
eru um slíkt. Þeir halda því 
ákveðnum launum þó svo þeir 
verði reknir úr því starfi sem 
þeim var skaffað. Þessa leikmenn 
má einnig kalla atvinnumenn því 
sumir þeirra hafa yfir 300-400 
þúsund á mánuði og eru líka í 
vinnu í einhverjum tilvikum. 
Þetta eru heldur ekki ónýt laun 
samhliða námi.

Þess má einnig geta í 
þessu samhengi að 
félög sem hafa 
verið á höttunum 
eftir atvinnumönn-
um á leið heim hafa 
oftar en ekki einnig 
boðist til að greiða 
fyrir flutning leik-
mannsins til landsins.

Laun „miðlungsmanns-
ins“ hafa einnig hækkað á 
síðustu árum. Leik-
menn sem 
kannski hafa 
lítið gert á 
sínum ferli 
geta samt 
verið að fá 
um 150-250 
þúsund í 
fastagreiðslu á 
mánuði.

Það eru fáir 
leikmenn til 
skipt-

anna á Íslandi í dag og það kemur 
„miðlungsmanninum“ til góða því 
hann er oftar en ekki eftirsóttur af 
þeim félögum sem betri mennirn-
ir vilja ekki spila með. 

Slíkur leikmaður fær í flestum 
tilfellum einnig árangurstengdar 
greiðslur sem og einhver fríðindi. 
Þessir strákar geta verið að slá í 
300 þúsund krónur á mánuði þegar 
vel lætur.

Leikmenn sem eru í leikmanna-
hópi liðanna í efstu deild og eru 
líklegir til að spila einhverja leiki 
hafa síðan um 50-100 þúsund krón-
ur á mánuði í flestum tilfellum.

Það hefur nokkuð færst í vöxt að 
lið séu að hækka greiðslur fyrir 
spilaða leiki og eitt lið í efstu deild 
hefur tekið stórt forskot á þeim 
vettvangi en við greinum frá nafni 
þess síðar í vikunni. 

Það lið hefur boðið leikmanni 

yfir 150 þúsund krónur fyrir 
spilaðan leik sem er langt fyrir 

ofan það sem önnur lið bjóða. Sig-
urleikur hjá sama liði getur sett 
greiðsluna fyrir leikinn í um 170 
þúsund krónur sem er ótrúleg 
tala. Algengt er að greiðsla fyrir 
leik sé á bilinu 30-70 þúsund krón-
ur hjá hinum liðunum í efstu 
deild.

Heildarlaun leikmanna geta því 
oft orðið ansi há ef vel gengur. Þess 
má geta að svartar greiðslur eru á 
miklu undanhaldi en heyra þó ekki 
sögunni til þó erfiðara sé að fela 
svörtu greiðslurnar en áður.

Titlabónusar eru einnig hjá 
liðum í efstu deild og eru mjög 
mismunandi á milli liða eins og 
eðlilegt getur talist. Slíkur bónus 
er frá 200 þúsund og upp í 
milljón.

Ef við skoðum hegðun félaga á 
leikmannamarkaðnum þá kemur í 
ljós að ekkert félag sem leikur í 
efstu deild fer eftir félagaskipta-
reglunum. Ef liðin brjóta ekki 
reglurnar blákalt þá fara þau í 
kringum þær á mismunandi hátt.

Algengast er að félög fara í 
gegnum feður leikmanna 
með sín mál. Það hefur 
reyndar komið fyrir að haft 
sé beint samband við mæður 
leikmanna en það er sjald-

gæft. Það sem kemur kannski 
mest á óvart er að leikmenn 

eru duglegastir allra í því að 
„hlera“ menn sem eru samnings-

bundnir öðru félagi. Þeir 
fá ekki greiðslu 

fyrir viðvikið en 
gera það af 
þeirri ástæðu að 

sitt lið styrkist 
komi ákveðinn 
leikmaður til liðs-
ins. Um leið auk-
ast möguleikar 

þeirra sjálfra á 
frekari árangurs-
tengdum greiðsl-

um.
Það

kemur
örsjald-
an fyrir 
að lið 
komi
heið-

arlega fram og biðji um leyfi til að 
ræða við leikmenn. Slík beiðni er 
þó oft eingöngu upp á kurteisina 
því öll lið hika ekki við að hafa 
samband við leikmann þótt slíkri 
beiðni sé hafnað.

Ágengni félaganna kemur öllum 
leikmönnum á óvart og það hefur 
ósjaldan komið fyrir að leikmenn 
hreinlega slökkvi á símum sínum 
til að losna við áreitið. Þá grípa 
forráðamenn liðanna til þess ráðs 
að hringja í heimasíma sem og í 
síma foreldra. Forystumenn 

íslenskra knattspyrnufélaga eru 
mjög fylgnir sér enda stendur 
kapphlaupið um bestu bitana oft-
ast stutt yfir.

Þegar kemur að því að halda 
„ólöglegan“ fund við samnings-
bundinn leikmann hefur komið 
fyrir að lið vilji hittast á skrifstofu 
viðkomandi félags að kvöldlagi og 
síðan er passað upp á að yfirgefa 
ekki húsið á sama tíma. Rétt eins 
og í góðri bíómynd. Mörg lið eru 
þó kærulaus og kæra sig kollótta 
þótt sjáist til leikmanns í „ólög-
legri“ heimsókn.

Knattspyrnumennirnir eru nær 
undantekningarlaust hissa á þeirri 
umræðu sem oftar en ekki er í 
fjölmiðlum um launamál þeirra 
því fæstum þeirra hafa verið 
boðnar þær upphæðir sem talað er 
um. Leikmennirnir tala ekki opin-
skátt saman um launamál sín á 
milli og eru hræddir við að gefa 
upp laun sín við kollegana.

Flestir knattspyrnumennirnir eiga 
það þó sameiginlegt að vera frekar 
slakir samningamenn og þeir játa 
það fúslega. Þeir taka sér allt of 
sjaldan nógu góðan tíma í samn-
ingaviðræðurnar og eru of fljótir að 
samþykkja tilboð. Þeir sem minnsta 
reynslu hafa fara verst út úr samn-
ingaviðræðunum. Knattspyrnu-
mennirnir eru of linir og gefast allt 
of fljótt upp. Það er staðreynd.

Leikmennirnir eru ekki einir 
um að vera klaufalegir í samning-
um því félögin hafa ítrekað gert 
sig seka um að klúðra samningum. 
Það hefur margoft komið fyrir 
síðustu árin að þegar leikmenn 
hafa gefið gefið munnlegt loforð 
um að ganga til liðs við ákveðið 
félag þá bjóðast önnur félög til að 
tvöfalda þann samning. 

Við því hafa leikmennirnir ekki 
gengist og er ekki vitað til þess að 
leikmaður hafi gengið á bak munn-
legs samnings. Hann hefur samt 
líklega blótað félaginu sem var til-
búið að tvöfalda launin fyrir að 
hafa ekki verið löngu búið að bjóða 
betur því leikmaðurinn hefði 
aldrei hafnað slíku boði.

Um þetta eru mýmörg dæmi og 
það sýnir að liðin eru til í teygja 
sig mjög langt eftir rétta leik-
manninum en halda höndunum allt 
of fast að sér í upphafi og missa 
því af manninum. Oft fyrir 
einskæran klaufaskap. Íslenskir 
knattspyrnumenn virðast aftur á 
móti vera menn orða sinna og 
standa við gerða samninga þó svo 
hann sé munnlegur. Nýlegt dæmi 
um hið gagnstæða er undantekn-
ing frá reglunni.

Á morgun: Umfjöllun um liðin 
sem hafa minna á milli handanna 
en risarnir þrír – Valur, KR og FH.

Knattspyrnumenn á Íslandi eru ekki lengur áhugamenn. Miklir peningar eru komnir í knattspyrnuna og þeir sem skara fram úr hafa 
það gott. Svartar greiðslur eru á undanhaldi en heyra ekki sögunni til. Athygli vekur að bæði leikmenn og stjórnarmenn eru klaufar í 
samningaviðræðum. Fleiri félög hafa fé á milli handanna í dag en áður. Öll lið brjóta reglur um félagaskipti.

Hélt ég myndi missa af öðru stórmóti



 Keppnin um Meistara-
bikar Evrópu fór fram í Köln um 
helgina en í úrslitum mættust 
Íslendingaliðin Ciudad Real og 
Gummersbach. Ólafur Stefáns-
son leikur með Ciudad en með 
liði Gummersbach leika Guðjón 
Valur Sigurðsson, Róbert Gunn-
arsson, Guðlaugur Arnarsson og 
Sverre Jakobsson. Þjálfari liðs-
ins er landsliðsþjálfarinn Alfreð 
Gíslason.

Fimmtán þúsund manns 
mættu til að horfa á úrslitaleik-
inn í Kölnarena og þeir fengu 
eitthvað fyrir aurinn því leikur-
inn var bráðskemmtilegur og vel 
leikinn. Meistaradeildarmeistar-
ar Ciudad tóku frumkvæðið í 
upphafi og héldu því allt til loka. 
Þegar blásið var til leikhlés var 
staðan 18-13 fyrir spænska liðið 
og munurinn á liðunum var sá 
sami þegar leiktíminn var liðinn, 
36-31.

Ólafur var góður hjá Ciudad og 
skoraði fjögur mörk ásamt því að 
leika félaga sína uppi hvað eftir 
annað. Markahæstur hjá Ciudad 
var Króatinn Mirza Dzomba sem 

skoraði níu mörk. Þjálfarinn Tal-
ant Dujshebaev var næstur með 
fimm mörk en þessi magnaði leik-
maður tók skóna úr hillunni á 
nýjan leik fyrir skömmu síðan.

Róbert Gunnarsson var öflug-
ur á línunni hjá Gummersbach og 

skoraði sex mörk. Hann var 
markahæstur í liðinu ásamt 
Frakkanum Daniel Narcisse. 
Guðjón Valur skoraði fimm mörk 
að þessu sinni. Guðlaugur stóð 
síðan vaktina í vörninni en komst 
ekki á blað.

Ciudad Real lagði Gummers-
bach í skemmtilegum leik

 Eggert Magnússon, 
verðandi stjórnarformaður West 
Ham, sagði í samtali við BBC 
fréttastofuna í fyrradag að hann 
hygðist ræða við Peter Kenyon, 
framkvæmdastjóra Chelsea, um 
möguleg kaup á Shaun Wright-
Phillips, leikmanni félagsins. 

„Ég þekki Peter Kenyon vel og 
ég held að við munum setjast 
niður og reyna að komast að réttu 
verði, hvað svo sem það kann að 
verða. Wright-Phillips hefur ekki 
spilað reglulega fyrir Chelsea en 
er góður leikmaður og á alla 
möguleika á að standa sig vel.“

Ætlar að ræða 
við Kenyon

 Eggert Magnússon, 
verðandi stjórnarformaður West 
Ham, segir í viðtali við BBC að 
draumur hans sé að færa 
heimavöll liðsins frá Upton Park 
á Ólympíuleikvanginn að loknum 
leikunum sem fram fara í 
Lundúnum árið 2012. Hefur hann 
þegar óskað eftir viðræðum við 
yfirvöld vegna þessa.

„Við keyptum West Ham þar 
sem félagið er nú, á Boylen 
Ground (Upton Park). En hvað 
framtíðina varðar viljum við 
flytja á Ólympíuleikvanginn.“

Hlaupabraut verður á vellinum 
en Eggert segir að lítið mál sé að 
leggja sæti yfir brautina, eins og 
er gert til að mynda á Stade de 
France í París.

Draumur Egg-
erts að flytja

 Wayne Rooney skrifaði í 
gær undir nýjan samning við 
Manchester United sem gildir til 
ársins 2012 en Rooney er búinn að 
vera í herbúðum United í tvö ár 
eftir að hann var keyptur frá 
Everton á 27 milljónir punda. 

„Ég er glaður því ég vildi alltaf 
framlengja. Ég vil afreka mikið 
hjá þessu félagi og vonandi 
byrjar það á Englandsmeistara-
titlinum í ár,“ sagði Rooney.

Framlengir til 
ársins 2012

Argentínumaðurinn
Carlos Tevez er í vondum málum 
eftir framkomu sína um helgina.

Hann varð reiður er honum 
var skipt af velli gegn Sheff. Utd 
og þegar hann var búinn í sturtu 
hélt hann heim á leið án þess að 
kveðja nokkurn.

„Ég er mjög svekktur með 
þessi viðbrögð,“ sagði Alan 
Pardew, stjóri West Ham. „Þetta 
er vanvirðing við mig, starfsfólk-
ið og liðsfélaga hans. Ég mun 
hlusta á útskýringar hans áður en 
ég tek ákvörðun um framhaldið.“

Líklega refsað 
af West Ham



DHL-deild karla

Þýska úrvalsdeildin

Skoska úrvalsdeildin

Royal League

 HK heimsótti Fylki 
heim í Árbæinn í gær en leikurinn 
var skrautlegur í meira lagi og 
endaði með eins marks sigri HK, 
33-34. Það var Valdimar Þórsson 
sem skoraði sigurmarkið úr glóru-
lausu vítakasti þegar leiktíminn 
var liðinn en Valdimar fór á kost-
um í leiknum, skoraði 13 mörk og 
þar af 6 síðustu mörk HK.

Fyrri hálfleikur fór ákaflega 
rólega af stað. Sóknarleikur 
beggja liða var ákaflega hægur og 
hreinlega hlægilegur á köflum líkt 
og dómgæslan sem var ekki boð-
leg. Blessunarlega hallaði jafnt á 
bæði lið nánast allan leikinn en 
dómaraparið var stressað og hafði 
ekki snefil af sjálfstrausti.

Ástandið batnaði eftir því sem 
á leið en heimamenn höfðu ávallt 
frumkvæðið og leiddu mest með 
þrem mörkum, 13-10, en einu 
marki munaði á liðunum í leikhléi, 
19-18. HK mætti geysilega grimmt 

til síðari hálfleiks. Petkevicius 
smellti í lás í markinu og HK var 
fljótlega komið með þriggja marka 
forystu, 20-23. Þá hættu Kópa-
vogsbúar að spila vörn og hið seiga 
og þolinmóða Fylkislið laumaði 
sér inn í leikinn aftur og tók for-
ystuna á ný.

Lokamínútur leiksins voru 
spennuþrungnar. Tomislav Bros 
jafnaði leikinn, 33-34, þegar tíu 
sekúndur voru eftir. HK tók leik-
hlé, fór síðan í sókn og fékk dæmt 
víti á einhvern óskiljanlegan hátt 
þegar leiktíminn var að renna út. 
Allt varð vitlaust í húsinu, vara-
mannabekkirnir tæmdust og Fylk-
ismenn gerðu aðsúg að grútlélegu 
dómarapari leiksins. 

Dómurunum var viss vorkunn 
enda fengu þeir ekki frið til að 
sinna sínu starfi frá upphafi leiks-
ins og þar fór fremstur í flokki 
Sigurður Sveinsson, þjálfari Fylk-
is, en ömurlegt var að fylgjast 

með tuðinu í honum og ljóst að 
dómgæslan batnar ekki ef for-
ráðamenn félaganna gefa dómur-
unum aldrei frið og brjóta þá 
stanslaust niður en það er því 
miður raunin í allt of mörgum 
leikjum.

Valdimar var annars yfirburða-
maður á vellinum og í raun sá eini 
sem eitthvað gat hjá HK úti á vell-
inum en í markinu varði Petkevic-
ius vel.

Ásbjörn átti stórleik hjá Fylki, 
Eymar var sterkur en Bros og 
Duric mjög slakir og hreint ótrú-
lega hægir leikmenn.

HK fékk sigur á silfurfati frá dómurunum

 Haukar unnu í gær 
góðan sigur á botnliði ÍR í DHL-
deild karla í handbolta. Sigurinn 
var ekki eins öruggur og hann 
hefði getað verið en heimamenn 
fengu mörg tækifæri til að gera út 
um leikinn en hleyptu ÍR-ingum 
jafn oft aftur inn í leikinn. Haukar 
voru með þriggja marka forystu í 
hálfleik og unnu að lokum, 31-29.

Árni Þór Sigtryggsson kom 
Haukum í 3-0 með þremur þrumu-
fleygum í upphafi leiksins en ÍR-
ingum tókst að jafna metin í 
stöðunni 10-10. Gestunum tókst 
reyndar aldrei aftur að jafna 
metin þrátt fyrir að komast nokkr-
um sinnum nærri. Það var reynd-
ar útlit fyrir að Haukarnir væru 
svo gott sem stungnir af í stöðunni 
26-21 um miðjan síðari hálfleik-
inn. ÍR-ingar komust aftur inn í 
leikinn og löguðu stöðuna í 28-27. 
En nær komust þeir ekki og upp-
skáru Haukar sigur.

„Eins og allir vita og hefur 
verið rætt mikið um að við höfum 
átt í bölvuðu basli og erum við að 

reyna að vinna okkur úr því. Þessi 
stig eru mikilvæg þó svo að ýmis-
legt hafi vantað upp á spila-
mennskuna hjá okkur í dag, sér í 
lagi var varnarleikurinn ekki nógu 
beittur. En sigur er sigur og ég er 
fyrst og fremst ánægður með 
það,“ sagði Páll Ólafsson, þjálfari 
Hauka, eftir leikinn.

„Við komumst fimm mörkum 
yfir í síðari hálfleik og þá fengum 
við gott tækifæri til að gera end-
anlega út um leikinn en enn og 
aftur slökuðum við of mikið á í 
þessari stöðu og hleyptum þeim 
inn í leikinn. En sem betur fer 
náðum við að halda haus út allan 
leikinn í þetta skiptið en það virð-
ist stundum vanta upp á að við 
klárum allar sextíu mínúturnar.“

Þetta var aðeins annar sigur 
Hauka í deildinni en liðið hefur oft 
átt betra gengi að fagna. 

„Það er búin að vera allt önnur 
og betri stemning á æfingum hjá 
okkur undanfarnar tvær vikur og 
finnst mér að þetta sé allt á upp-
leið hjá okkur. Við þurftum virki-

lega á sigrinum að halda í dag til 
að kynnast sigurtilfinningunni á 
nýjan leik – menn voru kannski 
búnir að gleyma henni,“ sagði 
Páll.

Jón Heiðar Gunnarsson og 
Brynar Steinarsson áttu frábæran 
leik fyrir ÍR en framlag erlendu 

leikmannanna í liðinu þarf að vera 
miklu meira ætli liðið að bjarga 
sér frá falli. Hjá Haukum var Árni 
Þór Sigtryggsson öflugur á köfl-
um og Andri Stefan kom sterkur 
inn í síðari hálfleik. Björn Ingi 
Friðþjófsson átti einnig góðan leik 
í seinni hálfleik í markinu.

Haukar hefndu ófaranna gegn ÍR-ingum

 „Þetta er svekkjandi en 
við vorum engan veginn nógu 
góðir, gerðum alltof mörg mistök 
og áttum ekki skilið að vinna þenn-
an leik,“ sagði Markús Máni 
Michaelsson við Fréttablaðið eftir 
tap Valsmanna á Akureyri í gær 
og hafði hann hárrétt fyrir sér. 
Mikil kátína ríkti hjá Akureyring-
um með þennan frábæra baráttu-
sigur en Valsmenn trónuðu á 
toppnum fyrir leikinn.

Norðanmenn tóku undirtökin 
um miðbik fyrri hálfleik eftir að 
jafnræði hafði verið með liðunum 
í upphafi. Valsmenn gerðu mörg 
mistök í sóknarleik sínum og gátu 
þakkað Ólafi Gíslasyni mark-
manni fyrir að vera ekki meira en 
þremur mörkum undir í hálfleik, 
14-11.

Valsmönnum tókst með harð-
fylgi að jafna metin í síðari hálf-
leik þar sem spennan var magn-
þrungin frá upphafi til enda. 
Dómarar leiksins voru mikið í 
sviðsljósinu og voru bæði lið ósátt 
með parið sem rak hvern leik-
manninn út af á eftir öðrum og 
missti öll tök á leiknum, sem kom 
þó jafn mikið niður á báðum 
liðum.

Akureyringar náðu að halda 
forystu sinni undir lokin og þegar 
Valsmenn gerðu hvað þeir gátu til 
að jafna bættu Akureyringar við 
og unnu að lokum þriggja marka 
sigur, 25-22.

„Mistökin í sókninni voru okkur 
dýrkeypt og við vorum nánast að 

elta þá allan leikinn án þess að ná 
tökum á leiknum. Við getum bara 
sjálfum okkur um kennt. Við verð-
um að líta í eigin barm og ég get 
ekki annað en óskað Akureyri til 
hamingju með sigurinn,“ sagði 
Markús.

„Ég held að þetta hafi verið 
verðskuldaður sigur. Þetta var 
frábær leikur og virkilega gaman 
að vinna þetta. Við náðum að spila 
góðan leik, heilt yfir, bæði í vörn 
og sókn, þrátt fyrir að við getum 
gert betur. Menn voru allir að 
berjast, hver einn og einasti og 

þegar stemningin er svona þá áttu 
ekki að geta tapað leik,“ sagði 
kampakátur Sævar Árnason, þjálf-
ari Akureyrar, eftir leikinn.

„Þetta gefur liðinu aukið sjálfs-
traust. Ég tel að við höfum tapað 
tveimur síðustu leikjum vegna 
þess að við vorum lélegir, ekki 
vegna þess að andstæðingar okkar 
hafi endilega verið mikið betri. 
Þetta small í dag, við náðum að 
sýna nánast okkar besta leik og þá 
getum við unnið öll lið í deildinni,“ 
bætti Sævar við að lokum.

Topplið Vals reið ekki feitum hesti frá leik sínum á Akureyri í gær. Valsmenn 
töpuðu fyrir Akureyri, 25-22, og misstu þar með toppsætið til HK. Valsmenn 
kenna engu nema sjálfum sér um tapið.

Antoine Sibierski tryggði 
Newcastle fyrsta sigur liðsins í 
undanförnum níu leikjum þegar 
hann skoraði eina mark leiksins 
gegn Portsmouth á 69. mínútu.

Heimamenn í Newcastle voru 
mun betri í leiknum og voru 
óheppnir að mark Obafemi 
Martins var dæmt ólöglegt vegna 
rangstöðu í fyrri hálfleik. Var 
þetta fyrsti sigur Newcastle á 
heimavelli síðan í 1. umferð 
deildarinnar og mark Sibierskis 
var aðeins það níunda í haust.

Þá vann Tottenham 3-1 sigur á 
Wigan eftir að hafa lent undir í 
fyrri hálfleik. Tvö mörk á 
tveimur mínútum undir lok 
hálfleiksins kom Tottenham-
mönnum á rétta braut.

„Við erum með flest stig allra 
liða í UEFA-bikarkeppninni, erum 
komnir í fjórðungsúrslit í 
deildarbikarnum og unnum góðan 
sigur í dag. Við getum verið 
nokkuð ánægðir með okkur í 
dag,“ sagði Martin Jol, hinn 
hollenski þjálfari Tottenham.

Loksins sigur 
hjá Newcastle



Enska úrvalsdeildin

Ítalska úrvalsdeildin

Spænska úrvalsdeildin

Hollenska úrvalsdeildin

Bikarkeppni KKÍ & Lýsingar

 Það var sannkallaður 
stórleikur á Old Trafford í 
Manchester í gær þegar efsta lið 
ensku úrvalsdeildarinnar, Man. 
Utd, tók á móti liðinu í öðru sæt-
inu, Chelsea, en þessi tvö lið eru 
svo gott sem búin að stinga hin 
liðin af í deildinni. Leikurinn var 
fínasta skemmtun og endaði með 
1-1 jafntefli. Louis Saha kom Man. 
Utd yfir með góðu skoti utan teigs 
en Ricardo Carvalho jafnaði metin 
í síðari hálfleik.

United er því enn með þriggja 
stiga forystu í deildinni. Sir Alex 
Ferguson, stjóri Man. Utd, var 
jákvæður eftir leikinn.

„Við sönnuðum að við getum 
keppt á toppnum og þegar við 
erum upp á okkar besta þá erum 
við besta liðið í landinu. Næst á 
dagskrá er að stíga annað skref 
áfram og halda áfram að leggja 
hin liðin að velli. Stöðugleiki er 
það sem þarf til að vinna titla,“ 
sagði Sir Alex en hann var sam-
mála kollega sínum hjá Chelsea, 
José Mourinho, að úrslitin væru 
betri fyrir Chelsea en fyrir 
United.

„Það var svekkjandi að missa 
leikinn niður í jafntefli. Þeir voru 
mikið með boltann en sköpuðu 
lítið af færum. Við stóðum okkur 
vel í skyndisóknunum og fengum 
tvö frábær færi til að ganga frá 
leiknum. Við vorum óheppnir og 
maður þarf heppni í svona leikj-
um,“ sagði Ferguson en hann var 

gríðarlega ánægður með Louis 
Saha í leiknum en Saha klúðraði 
dýrmætu víti gegn Celtic í Meist-
aradeildinni og var ólmur í að 
bæta fyrir þau mistök.

„Ég óttaðist aldrei um hann. 
Hann er þroskaður leikmaður og 
hefur verið eins og villt dýr á 
æfingum síðustu daga. Svo var 
honum sleppt úr búrinu í dag og 
þá sýndi hann styrk sinn.“

Saha skreið meiddur af velli 
undir lokin sem og Cristiano 
Ronaldo. United má ekki við frek-
ari framherjameiðslum þar sem 
Ole Gunnar Solskjær er meiddur 
og Alan Smith er ekki kominn í 
mikið form eftir langa fjarveru 
vegna meiðsla.

Jose Mourinho, stjóri Chelsea, 
var mjög sáttur við sína menn þar 
sem þeir komu til baka í leiknum 
og sýndu karakter.

„Raunveruleikinn er sá að tíma-
bilið ræðst í mesta lagi af sex stig-

um. Það kom mér því mikið á óvart 
hversu örugglega við unnum 
deildina í fyrra. Ég tel lið mitt 
vera klárt í slaginn aftur núna og 
við getum hæglega farið alla leið. 
Það sem ég er ánægðastur með er 
karakterinn í strákunum. Við 
komum hingað á erfiðan útivöll og 
yfirgefum svæðið þegar munur-
inn á liðunum er sá sami. Mótið 
hefði ekki verið búið þótt United 
hefði náð sex stiga forystu. Engu 
að síður er munur á þriggja eða 
sex stiga forskoti,“ sagði Mourin-
ho en hann segist hafa rætt við 
Ferguson eftir leikinn og þeir voru 
sammála um að jafntefli væru 
sanngjörn úrslit. Hann hrósaði 
síðan Howard Webb dómara.

„Mér fannst hann standa sig 
mjög vel og er greinilega efnileg-
ur dómari. Hann hefði getað brotn-
að í svona stórum leik en stóð 
vaktina vel,“ sagði Mourinho.

Chelsea-strákarnir fóru sáttir heim til London eftir að hafa náð jafntefli gegn Manchester United á Old Traf-
ford í Manchester. Stjórar liðanna, Ferguson og Mourinho, voru sammála um að úrslitin væru sanngjörn. 
Man. Utd heldur því þriggja stiga forystu í ensku úrvalsdeildinni en United og Chelsea hafa nánast stungið af.

 Fjölmargir leikir voru í 
spænsku úrvalsdeildinni í knatt-
spyrnu í gær en um helgina unnu 
þrjú efstu liðin í deildinni sína 
leiki. Barcelona vann Villarreal, 4-
0, á laugardagskvöldið og í gær 
vann Real Madrid 1-0 sigur á Val-
encia en Sevilla vann Athletic 
Bilbao á útivelli.

Sevilla hélt því öðru sætinu í 
deildinni en Real komst þangað 
um stundarsakir í gær eftir að 
fyrirliðinn Raul hafði skorað eina 
mark leiksins gegn öðru stórliði, 
Valencia. 

Leikmenn Valencia stjórnuðu 
leiknum löngum stundum en fóru 
illa að ráði sínu þegar kom að því 
að klára sín færi. Madrídingar 
fengu hins vegar fá færi en nýttu 
þó sín betur. Þegar sjö mínútur 
voru liðnar af síðari hálfleik skor-
aði Raul eftir fyrirgjöf Robertos 
Carlos.

Leikmenn Valencia hafa átt í 
miklum meiðslavandræðum og fór 
til að mynda hinn skæði framherji 
David Villa af velli eftir aðeins 
fimmtán mínútur. Fernando Mori-
entes var á bekknum þar sem hann 
er enn að jafna sig á meiðslum í 

læri. Valencia hefur nú ekki unnið í 
fimm leikjum í röð. 

Real Zaragoza er í fjórða sæti 
deildarinnar en gaf toppliðunum 
ekkert eftir í gær er liðið gerði 1-1 
jafntefli gegn Celta Vigo á útivelli. 

Liðið er nú fjórum stigum á eftir 
Real Madrid. Osasuna tókst að 
lyfta sér af fallsvæðinu með sínum 
fyrsta sigri í átta útileikjum á 
tímabilinu er liðið fór illa með 
Deportivo og vann, 4-1. 

Raul tryggði Real sigur gegn Valencia

 32-liða úrslitum 
bikarkeppni KKÍ og Lýsingar í 
karlaflokki lauk í gær með átta 
leikjum. Úrvalsdeildarlið 
mættust innbyrðis í tveimur 
leikjum í gær og vann Keflavík 
útivallarsigur á Hetti og Grinda-
vík vann Snæfellinga á heima-
velli.

Steven Thomas skoraði 23 stig 
fyrir Grindavík og Adam Darboe 
18. Justin Shouse var stigahæstur 
hjá Snæfelli með 28 stig og 
Sigurður Þorvaldsson var með 17.

Grindavík vann 
Snæfell



Eins og hópfaðmlag á brunadeild



fullkomnasta svefnkerfiðStuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

Einkaleyfin 4 frá Sealy:

15%
afsláttur

Af mjúku vörunni, gjafavörunni og 
völdum rúmum og hvíldarstólum.
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„Það er rétt að bandið er svolítið í 
lausu lofti en við erum ekki 
hættir,“ segir Egill Tómasson, 
gítarleikari í hljómsveitinni Dr. 
Mister & Mr. Handsome. Þrálát-
ur orðrómur hefur gengið að 
undanförnu þess efnis að þessi 
umdeilda hljómsveit hafi lagt 
upp laupana. 

Ívar Örn Kolbeinsson, 
annar forsprakki sveit-
arinnar, hefur verið 
mikið í fréttum undan-
farið vegna opinskárra 
yfirlýsinga sinna um 
eiturlyfjaneyslu og 
rokklíferni sitt. Þær 
sögur hafa gengið fjöll-
um hærra í Reykjavík 
að Ívar sé kominn í 
meðferð úti á landi og 
muni í kjölfarið ætla að 

flytjast til Danmerkur með móður 
sinni. Ívar er sagður hafa ákveðið 

að segja alfarið skilið við 
hljómsveitina. Egill segir að 
þessar sögur séu ekki alls 
kostar réttar, Ívar sé í það 
minnsta ekki að flytjast til 
Danmerkur.

„Ívar er bara að 
reyna að hugsa sinn 
gang og er kominn í 
afslöppun úti á landi. 
Það var líka alveg 
kominn tími á það,“ 
segir Egill. Hann 

líkir hljómsveitinni Dr. Mister & 
Mr. Handsome við unglingapartí 
sem fer úr böndunum. „Fólk þekk-
ir þetta alveg, þetta er eins og í 
gamla daga þegar einhver var einn 
heima. Allt var í góðu til að byrja 
með en svo kom einhver með landa 
og þá varð fjandinn laus. Það var 
mikið aksjón í hljómsveitinni og 
partíið fór úr böndunum,“ segir 
hann.

Egill segir að hinir meðlimir 
Dr. Mister taki lífinu með ró um 
þessar mundir og ætli svo að sjá til 
hvað verður. „Við bíðum bara eftir 
að Ívar sé búinn í jóganu, eða hvað 
þetta er sem hann stundar þarna, 
og slöppum af á meðan. Bandið er 
allavega ekki opinberlega hætt. Þó 
það hrikti aðeins í stoðunum þarf 
þetta ekki að vera búið.“

„Þú hittir nú á mig þegar ég er ennþá alveg í 
sæluvímu,“ sagði Kristinn Darri Röðulsson, 
nýkrýndur Herra Ísland, þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum á föstudag. Hann var að 
vonum hæstánægður og sagði keppnina hafa 
verið skemmtilega í alla staði. „Þetta er búið að 
vera svolítið strangt og erfitt ferli, en alveg 
gjörsamlega þess virði,“ sagði Kristinn, en 
hann hélt upp á sigurinn á fimmtudagskvöldið 
í félagsskap hinna keppendanna.

Kristinn er búsettur á Akranesi en sækir 
skóla í Reykjavík, og er því nokkurt flandur á 
honum. „Ég er að læra kerfisfræði í Iðnskólan-
um, maður er svona smá tölvunörd,“ sagði 
Kristinn. „Sem betur fer búa bæði bróðir minn 
og einn af mínum bestu vinum í bænum svo ég 
gisti hjá þeim þegar ég er alveg að gefast upp 
á að keyra á milli,“ sagði Kristinn kátur. Utan 

skóla á fótboltinn hug hans allan. „Ég æfi með 
ÍA og er yfirleitt í fótboltanum alla daga, en ég 
er meiddur núna,“ sagði Kristinn, sem er einn-
ig nýkominn úr sambandi og því einhleypur 
sem stendur.

Kristinn var á leið á fund til að fá nánari 
leiðbeiningar um hlutverk sitt sem Herra 
Ísland, en annars mun hann einbeita sér að 
undirbúningi fyrir jólapróf á næstu dögum. 
„Svo verður maður að gera eitthvað fyrir vini 
sína og fjölskyldu til að þakka allan stuðning-
inn, maður þarf að reyna að launa þeim þetta 
einhvern veginn,“ bætti hann við. 

„Myndin fjallar um afstöðu ungs 
fólks á Austurlandi gagnvart 
álverum og virkjanaframkvæmd-
um,“ segir menntaskólaneminn 
Hákon Seljan um heimildarmynd 
sem hann og félagi hans Garðar 
Bachman eru nú að leggja loka-
höndina á. 

Hákon er bróðir fjölmiðla-
mannsins Helga Seljan, sem nýlega 
hóf störf í Kastljósi og hafði áður 
starfað sem fréttamaður á NFS við 
góðan orðstír. Hákon útskrifast um 
jólin frá Menntaskólanum á Egils-
stöðum og hefur getið sér gott orð 
sem skeleggur ræðumaður í 
menntaskólanum. Í ár var það þó 
vinnan við heimildarmyndina sem 
aftraði honum frá því að taka þátt í 
Mælsku- og rökræðukeppni fram-
haldsskóla Íslands. Félagarnir hafa 
unnið að gerð myndarinnar frá því 
í byrjun september og hefur starfið 
gengið vel fyrir sig, þrátt fyrir tak-
markaða reynslu í kvikmyndagerð.  

„Upphaflega stóð til að frum-
sýna myndina á laugardaginn var 

en það náðist því miður ekki, það er 
alveg greinilegt að svo verður 
ekki,“ segir Hákon en lofar því að 
myndin verði tilbúin fyrir áramót 
en helst fyrr. „Það er Garðar sem 
er leiðandi í gerð myndarinnar, 
hann sér um allt kvikmynda-dótarí-

ið á meðan viðtölin eru á minni 
könnu.“ Myndin verður frumsýnd á 
Austurlandi, líklega í sýningarsal 
Menntaskólans á Egilsstöðum, en 
svo er ætlunin að koma henni í sjón-
varp. Eftir stúdentspróf stefnir svo 
Hákon á að breyta um umhverfi, 

„hvort sem það verður Reykjavík 
eða Vestfirðir, bara prófa eitthað 
nýtt.“ En um starf í fjölmiðlum 
gefur hann engin loforð, segir 
aðeins að það yrði gaman, „annars 
eitthvað sem framtíðin þarf að bera 
í skauti sér.“ 

Forvitnileg heimildarmynd að austan

Herra Ísland er í fótbolta og tölvunörd

...fær Árni Salómonsson fyrir að 
kenna börnum að forðast hættur 
heimilisins með skemmtilegum 
hætti.

PAKKAFERÐIR
VIÐ ALLRA HÆFI

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

61.900 kr.

Sannkölluð menningarveisla sem enginn óperu- 
unnandi má missa af. Ein þekktasta ópera 
Wagners, Loehengrin, í leikstjórn Peter 
Konwitschny, sýnd í Nýju Óperunni. Innifalið er
flug fram og tilbaka með sköttum, gisting í 3 
nætur á Hótel Imperial Copenhagen, 4* hóteli í 
hjarta borgarinnar, akstur til og frá flugvelli og 
miði á Lohengrin í Nýju Óperunni. Fararstjóri er 
Magnús Gíslason. Ferðin er í samstarfi við
Borgarleikhúsið.

ÓPERUFERÐ
TIL KÖBEN

12.–15. janúar 

Verð á mann í tvíbýli:

49.900 kr.

Það verður fjör þegar Liverpool kemur í 
heimsókn á Upton Park í janúar. Því ekki að 
skella sér til London og sjá hið íslenska West 
Ham mæta stórliði Liverpool í Ensku úrvals-
deildinni? Svo skemmir ekki fyrir að Eggert og 
Björgólfur verða án efa í stúkunni á Upton 
Park. Þetta verður ævintýri af bestu gerð.

WEST HAM–
LIVERPOOL

Verð á mann í tvíbýli:

30.–31. janúar





  

Áratugum saman hefur verið 
rætt um að setja í lög þá lýð-

ræðislegu nauðsyn að stjórn-
málaflokkar opni bókhald sitt 
svo að hægt sé að greina fjár-
hagsleg tengsl milli stjórnmála-
flokka og kostunaraðila. Það 
hefur þó ekki hvarflað að nokkr-
um manni að setja þak á þær 
peningaupphæðir sem einstakl-
ingar eða fyrirtæki mega leggja 
í kosningasjóði; aðeins er farið 
fram á að viðskiptin og tengslin 
séu uppi á borðinu en ekki falin.

virðist sem svo sem þing-
menn hafi loksins tekið eftir 
þessari háværu umræðu og vilji 
í nafni lýðræðisins koma til móts 
við óskir almennings um betra 
siðferði í stjórnmálum. Í stað 
þess að „opna bókhaldið“ vilja 
þingmenn þó heldur opinbera 
hið pólitíska siðferði með því að 
þjóðnýta stjórnmálaflokkana og 
skammta þeim „hálfan milljarð“ 
af almannafé á hverju ári. Sem 
sagt 8 milljónir á ári fyrir kjör-
inn þingmann; 32 milljónir fyrir 
hvern þingmann pr. kjörtíma-
bil!

 þar sem ennþá virðist 
vera áhugi á því meðal fólks að 
bjóða sig fram til þingstarfa af 
fúsum og frjálsum vilja og á 
eigin kostnað virðist það í fljótu 
bragði vera fáránlegt bruðl með 
almannafé að þjóðnýta stjórn-
málaflokka og borga þeim fyrir 
að framleiða þingmenn, 32 millj-
ónir á stykkið.

 allrar sanngirni eru 
ríkisframlög af þessu tagi þó 
ekki fordæmislaus. Það er til 
dæmis alkunna að til er fólk sem 
stundar refa- og minkaveiðar af 
hugsjón eða einskærum áhuga á 
viðfangsefninu. Engu að síður er 
talið sanngjarnt að umbuna þess-
um veiðimönnum af almannafé. 
Við minkaveiðar er greitt jafn-
aðarkaup, kr. 650 á klukkustund 
og kr. 3.000 fyrir hvert dýr sem 
veiðist. Grenjaskyttur fá 7.000 
kr. fyrir hvern fullorðinn ref (en 
aðeins 1.600 kr. fyrir hvern yrð-
ling). Fyrir hálfan milljarð væri 
hægt að veiða rúmlega 70 þús-
und fullþroska refi en það er 
einmitt sú upphæð sem í ráði er 
að greiða fyrir 63 alþingismenn. 
Það bendir til þess að það 
einvalalið sem situr á Alþingi 
Íslendinga telji við hæfi að meta 
hvern kjörinn þingmann á við 
1.000 refi – og skal hér ekki tekin 
afstaða til þess mats, enda er 
það að líkindum huglægt.

Huglægt 
mat


