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Grjótaþorp er svæðið sem afmarkastaf Aðalstræti, Túngötu, Garðastræti ogVesturgötu.

Grjótaþorpið vestan við Aðalstræti er eitt
mest heillandi hverfi í Reykjavík. Þar 
myndaðist fyrsta íbúðabyggðin þegar inn-
réttingarnar voru stofnaðar árið 1752 til að 
efla atvinnuvegi landsmanna en aðalvatns
ból bæjarins var við öÍ

þröngar en fallegar göturnar sést hvert
húsið á fætur öðru sem fengið hefur verð-
laun fyrir fallega endurbyggingu.Að Aðalstræti 2 sem sést á myndinni var
krambúð Konungsverslunarinnar frá 1780.
Þetta er því elsta verslunarlóðin í Reykja-
vík. Núverandi hús var byggt árið 1855 þar
sem nú eru til húsa veitingastaður og u
lýsingamiðstöð fy i f
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Elsta hverfi 
borgarinnar

 Sjómannafélag Íslands 
er á leið út úr Sjómannasambandi 
Íslands – heildarsamtökum sjó-
mannafélaga.

Að Sjómannafélaginu standa 
Sjómannafélag Reykjavíkur og 
Matsveinafélag Íslands sem sam-
einuðust undir nýju nafni fyrir 
fáum dögum. 

Ástæða úrsagnar úr Sjómanna-
sambandinu er óánægja með 
starfshætti forystu Alþýðusam-
bandsins sem Sjómannasambandið 
á aðild að.

Einstök stéttarfélög geta ekki 
sagt sig úr ASÍ og starfað áfram 
innan vébanda aðildarsamtaka 
ASÍ. Því telja félagar í Sjómanna-
félagi Íslands sig eiga þann kost 
einan að segja sig úr Sjómanna-
sambandinu.

Eftir á að 
greiða atkvæði 
um úrsögnina 
en að sögn Birg-
is Hólm Björg-
vinssonar, 
framkvæmda-
stjóra félags-
ins, liggur fyrir 
samþykkt fjöl-
menns aðal-
fundar. Hann 
telur atkvæðagreiðsluna, sem 
hefst á framhaldsaðalfundi næsta 
fimmtudag og lýkur daginn eftir, 
aðeins formsatriði.

Birgir segir óánægju með 
starfshætti ASÍ búa að baki fyr-
irhugaðri uppsögn. „Okkur hefur 
fundist anda köldu til okkar. Þetta 
er orðið eintómt hagfræðinga- og 
lögfræðingalið sem mér finnst 
fjarlægast grasrótina.“ 

Um leið sé þeim peningum sem 
félagið þarf að greiða árlega til 
ASÍ betur varið í fórum félags-
manna. „Þetta eru nokkrir hundr-

að þúsund kallar,“ segir Birgir en 
vill ekki gefa upp nákvæma fjár-
hæð.

Birgir segir óánægju hafa gætt 
um nokkurra ára skeið og úrsögn 
blundað undir niðri. Hann rekur 
upphafið fimmtán ár aftur í tím-
ann. „Þeir hlógu að okkur þegar 
við börðumst gegn útlending-
aflæðinu í fraktinni. Við sögð-
um að útlendingar myndu flæða 
hér um bryggjurnar og höfum nú 
misst fleiri hundruð farmanna-
störf úr landi.“

Í gagnrýni sinni á ASÍ-for-
ystuna undanskilur Birgir Grét-
ar Þorsteinsson forseta. Hann 
segir það líka hið versta mein að 
til úrsagnar úr Sjómannasam-
bandinu þurfi að koma enda ekk-
ert upp á það að klaga. Þá kveð-
ur hann formann þess, Sævar 
Gunnarsson, hafa staðið sig vel. 
Vonast hann jafnframt til að Sjó-
mannafélag Íslands muni eiga gott 
samstarf við Sjómannasamband 
Íslands.

Flest skip eru á sjó og því við-
búið að kjörsókn verði í lágmarki. 
Birgir segir það verra en hafi ekki 
áhrif á kosninguna þar sem gildi 
hennar er ekki háð mörkum um 
þátttöku.

„Ég tjái mig ekkert um þessa 
úrsögn fyrr en hún er orðin að 
veruleika,“ segir Sævar Gunn-
arsson, formaður Sjómannasam-
bands Íslands. „Það er engin 
ástæða til þess að nuddast í þessu 
fyrr en þetta er komið á hreint.“

Ljóst er að meðlimum Sjó-
mannasambands Íslands mun 
fækka töluvert verði af úrsögn-
inni, en í Sjómannafélagi Íslands 
eru um sjö hundruð manns. Sam-
kvæmt Sævari voru um 3.500 
manns í Sjómannasambandinu 
þegar hann síðast vissi.

Sjómenn á 
leið úr ASÍ
Nýtt sameinað stéttarfélag Sjómannafélags Reykjavíkur 
og Matsveinafélags Íslands hyggur á úrsögn úr Sjómanna-
sambandinu til að losna úr ASÍ. Framkvæmdastjórinn 
segir forystu ASÍ hafa fjarlægst grasrótina.

 „Starfsemin hefur 
náttúrulega aukist með meiri 
fjölda en afkoman hefur verið 
mjög góð þannig að væntanlega 
styttist í að menn fari að ræða um 
að lækka félagsgjöld,“ segir Gunn-
ar Páll Pálsson, formaður VR.

Eins og gildir um mörg önnur 
stéttarfélög hefur félagsmönnum 
fjölgað ört í VR á undanförnum 
árum. Þannig fjölgaði í VR úr 
tuttugu þúsund félagsmönnum 
árið 2001 í nærri 26 þúsund félags-
menn árið 2005. Þessum fjölda 
fylgja aukin félagsgjöld.

Gunnar segir mikla umræðu 
hafi verið um það í fyrra að lækka 
félagsgjöldin í VR um 20 til 30 
prósent. Í dag greiða félagsmenn 

eitt prósent launa sinna í félags-
gjald til VR. Þess utan greiða 
vinnuveitendur þeirra 1 prósent í 
sjúkrasjóð félagsins og 0,25 pró-
sent í orlofssjóð. Gunnar Páll segir 
að ekki sé rætt um það að sinni að 

gera breytingar á framlaginu í 
sjúkrasjóð og orlofssjóð.

Búast má við því að lækkun 
félagsgjaldsins verði á dagskrá 
aðalfundar VR í lok mars. „Við 
þurfum að taka þessa umræðu 
fyrir aðalfundinn. Það verður 
trúnaðarmannafundur í lok janúar 
þar sem við munum ræða þetta 
mál,“ segir Gunnar Páll.

Samkvæmt síðustu launakönnun 
VR námu meðallaun félagsmanna 
320 þúsundum króna á mánuði. Af 
slíkum launum eru greiddar 38.400 
krónur á ári í félagsgjald til VR. 
Ef sú upphæð yrði lækkuð um 
fimmtung eins og rætt er um 
myndi ársgreiðslan lækka um 
7.680 krónur. 

Tækifæri til að lækka gjöldin

Fékk Duran Duran 
í áramótaveisluna

Robert Nuranen, 
íbúi í Michigan-ríki Bandaríkj-
anna, skilaði bók á hverfisbóka-
safn sitt á dögunum, fjörutíu og 
sjö árum of seint. Skilafresturinn 
á bókinni, Prince of Egypt, rann 
út þann 2. júní árið 1960. Ávísun 
upp á 171 bandaríkjadal fylgdi 
með bókinni þegar henni var 
skilað.

Nuranen segist hafa rekist 
reglulega á bókina í tiltektum, og 
einn daginn ákveðið að láta til 
skarar skríða og skila henni.

Bókasafnið hafði löngu týnt 
öllum skrám um tilvist bókarinn-
ar. „Þetta sýnir að það er aldrei of 
seint að skila bókum,“ segir 
bókasafnsvörður.

Skilaði bók 47 
árum of seint



 Tveir sendifulltrúar 
utanríkisráðuneytisins voru skip-
aðir sendiherrar til að hækka eft-
irlaunarétt þeirra svo þeir sættust 
á að hætta störfum fyrir aldur 
fram.

Sendifulltrúarnir Helgi Gísla-
son og Sveinn Á. Björnsson áttu 
langan feril að baki í utanríkis-
þjónustunni þegar sú staða koma 
upp á árinu 2005 að sendiherrum 
hjá ráðuneytið hafði fjölgað 
talsvert. Vildi ráðuneytið rýma 
ábyrgðarstöður meðal æðstu 
manna svo finna mætti nýju sendi-
herrunum verkefni við hæfi.

Helgi og Sveinn höfðu báðir á 
árinu 2005 áunnið sér rétt til að 
fara á eftirlaun samkvæmt 95 ára 
reglunni svokölluðu, það er að segja 
samanlagður lífaldur og starfsald-
ur náði 95 árum. Á hinn bóginn bar 
þeim ekki skylda til að láta af störf-
um fyrr en þeir yrðu sjötugir; Helgi 
árið 2010 og Sveinn árið 2012.

Sveinn játar því að þeir Helgi 
hafi verið skipaðir sem sendiherr-
ar til að tryggja þeim hærri eftir-
laun. „Hjá ríkinu fer þetta allt 
eftir því hvaða stöðu fólk skipar; 
launin fara eftir því og þar með 
eftirlaun,“ segir Sveinn sem vill 

ekki úttala sig um þá hækkun sem 
varð á eftirlaunum hans við það að 
vera skipaður sendiherra.

Eins og áður segir hefðu Sveinn 
og Helgi getað haldið áfram störf-
um í nokkur ár og safnað meiri 
lífeyrisréttindum en þeir höfðu 
þegar náð árið 2005.

„En það liggur í augum uppi að 
það er hagkvæmara að hækka í 
stöðu og hætta en að vera áfram í 
sömu stöðu þótt maður hefði safn-
að punktum,“ útskýrir Sveinn.

Starfslokasamningar utanríkis-
ráðuneytisins við Helga og Svein 
byggðust því á því að skipa þá 
báða sem sendiherra frá 1. júní 
2005 gegn því að þeir bæðust 
lausnar strax daginn eftir. Þannig 
myndu þeir ná fram verulega 
bættum eftirlaunaréttindum og 

myndu hætta hjá ráðuneytinu 
áður en árið yrði á enda.

Utanríkisráðuneytið telur 
þessa aðferð rúmast innan ramma 
stjórnunarréttar ráðuneytisins 
sem vinnuveitanda. Þess utan hafi 
Sveinn og Helgi verið vel að stöðu-
hækkunum komnir enda hafi þeir 
gegnt ábyrgðar- og tignarstöðum 
sem sé hefðbundinn undanfari 
þess að hljóta sendiherranafnbót. 
Starfslokasamningarnir hafi 
byggst á þörf ráðuneytisins til að 
geta skipulagt betur mannahald 
og úthlutun verkefna til æðstu 
yfirmanna.

Utanríkisráðherra á þessum 
tíma var Davíð Oddsson. Ráðu-
neytisstjóri var Gunnar Snorri 
Gunnarsson sem nú er sendiherra 
í Kína. 

Skipaðir sendiherrar 
fyrir hærri eftirlaun
Utanríkisráðuneytið gerði tvo starfsmenn sína að sendiherrum gagngert til að 
þeir fengju hærri eftirlaun við starfslok. Þeir báðust lausnar daginn eftir. Rýma 
þurfti æðri stöður vegna fjölgunar sendiherra á árinu 2005.

Mörður Árnason, 
þingmaður Samfylkingarinnar 
og einn fulltrúa í menntamála-
nefnd, hefur farið fram á fá öll 
gögn um samskipti eftirlitsstofn-
unar EFTA, ESA, við íslensk 
stjórnvöld vegna málefna Ríkis-
útvarpsins. „Samkvæmt frétt í 
Fréttablaðinu hefur fjármála-
ráðuneytið í fórum sínum gögn 
um samskipti stjórnvalda hér 
við ESA vegna Ríkisútvarps-
málsins, umfram þau sem þegar 
hafa verið afhent menntamála-
nefnd. Ég fer fram á að við fáum 
þessi gögn hið fyrsta, á sama 
hátt og fyrri gögn samsskonar, 
og að gert verði ráð fyrir fundi í 
nefndinni eftir að við höfum 
kynnt okkur þau,“ segir Mörður 
í bréfi til Sigurðar Kára Kristj-
ánssonar, formanns mennta-
málanefndar.

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu föstudaginn 5. janúar hefur 
Fréttablaðið kært þá ráðstöfun 
fjármálaráðuneytisins að afhenda 
hluta gagnanna sem innhalda sam-
skipti ESA og íslenskra stjórnvalda 
vegna breytinga á lögum um Ríkis-
útvarpið til úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál, á grundvelli þess 
að málið sé „enn til meðferðar hjá 
stofnuninni“, það er ESA.

Næsti fundur menntamála-
nefndar, þar sem frumvarp um 
hlutafélagavæðingu Ríkisút-
varpsins verður til umræðu, er 
áætlaður í dag.

Fer fram á að fá öll ESA-gögn

Tvær táningsstúlkur, 13 og 14 ára gaml-
ar, réðust að 15 ára stúlku með hafnaboltakylfu á leik-
velli í Keflavík um tíu leytið á laugardagskvöld. Að 
sögn vakthafandi varðstjóra kom fórnarlambið sjálft á 
lögreglustöð og tilkynnti um verknaðinn. Sagði hún að 
stúlkurnar hefðu slegið sig með kylfunni í hnakkann og 
í kjölfarið barið hana tvívegis með krepptum hnefa í 
andlitið.

Stúlkan hlaut skurð á hnakkann við aðfarirnar. Hún 
gat gefið lögreglu upplýsingar um hverjir árásarmenn 
hennar voru og kom þá í ljós að um yngri stúlkurnar 
tvær var að ræða. Lögreglan hafði í kjölfarið uppi á 
þeim og játuðu þær verknaðinn við yfirheyrslur. Rann-
sókn málsins er þó enn ekki lokið að fullu.

Aðfaranótt sunnudagsins veittu síðan lögreglumenn 
karlmanni athygli þar sem hann gekk eftir Hafnargöt-
unni í Keflavík alblóðugur í framan og með skurð á 
höfði. Við nánari eftirgrennslan kom í ljós að ráðist 

hafði verið að honum inni á skemmtistað í götunni og 
hann laminn með fyrrgreindum afleiðingum. Maður-
inn var færður til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja en áverkar hans reyndust minniháttar. 
Ekki er vitað hver eða hverjir það voru sem réðust á 
manninn og því er málið enn í rannsókn.

 Ingþór Ingólfsson, íbúi í 
austurbæ Reykjavíkur, fékk 
óboðinn gest í kvöldmat í gær-
kvöldi. Græn og ófrýnileg könguló 
skaut upp kollinum þegar elda átti 
spergilkál með matnum. Spergil-
kálið, sem var keypt í Hagkaupum 
í Smáralind, kom frá Spáni.

„Við vorum bara að setja 
spergilkálið í salatið þegar eitthvað 
fór að hreyfast í pokanum. 
Skyndilega sprettur hún svo bara 
út,“ segir Ingþór. Hann segist ekki 
hafa ákveðið hvað hann ætli að 
gera við köngulóna. „Ætli ég reyni 
ekki að komast að því hvaða tegund 
þetta er.“ 

Græn könguló  
í spergilkálinu

Stjórnvöld í Indónes-
íu settu í gær enn fleiri hermenn í 
að leita að flaki farþegaþotunnar 
sem týndist á nýárdag á flugi milli 
eyjanna Jövu og Sulawesi með 102 
manns innanborðs. Hvorki hefur 
fundist tangur né tetur af flugvél-
inni, sem hvarf af ratsjám án þess 
að gefa frá sér neyðarkall um 
klukkustund eftir flugtak.

Nærri þrjú þúsund liðsmenn 
hers og lögreglu auk sjálfboðaliða 
hafa kembt skóginn í fjalllendi 
Sulawesi og þyrlur og hljóðsjárút-
búin skip flotans leita skipulega á 
hafsvæðinu í kring. Leitarsvæðið 
hefur ítrekað verið stækkað og er 
nú á stærð við Ísland.

Enn fjölgað í 
leitarliðinu

Talsmenn Ísraelsstjórn-
ar harðneituðu í gær að nokkuð 
væri hæft í því sem fram kom í 
frétt breska dagblaðsins The 
Sunday Times í gær um að 
ísraelskir hermenn væru nú þegar 
að æfa hugsanlega árás með 
kjarnorkuvopnum á kjarnorku-
stöðvar Írana suður af Teheran.

Blaðið hefur það eftir „mörg-
um ónafngreindum heimildar-
mönnum innan Ísraelshers“ að 
árásaráformin miðuðu að því að 
stöðva kjarnorkuáætlun Írana, 
einkum og sér í lagi getu þeirra 
til að auðga úran, en úr auðguðu 
úrani er bæði hægt að knýja 
raforkuframleiðslu í kjarnorku-
verum og búa til efni í kjarnorku-
sprengjur. Til þessa yrðu notaðar 
svokallaðar „byrgjasprengjur“ – 
enska heitið er „bunker busters“ 
– en þær eru búnar litlum 
kjarnaoddi og hannaðar til að 
granda niðurgröfnum mannvirkj-
um sem hefðbundnar sprengjur 
bíta lítið á. 

Ísraelar sagðir 
æfa árás á Íran

Skrifstofa Tonys 
Blair, forsætisráðherra Bretlands, 
lét þá skoðun í ljós í gær að það 
hvernig staðið var að því að taka 
Saddam Hussein, fyrrverandi 
Íraksforseta, af lífi hefði verið 
„algerlega rangt“. Þessi yfirlýs-
ing kom í kjölfar harðrar gagn-
rýni Gordons Brown, fjármála-
ráðherra og væntanlegs arftaka 
Blairs á forsætisráðherrastólnum, 
frá því á laugardag á aftökuna og 
upptökuna sem gerð var af henni 
og birt var úti um allan heim. 

Skammarlega 
staðið að verki

Ragnar, eiga ekki öll dýrin í 
skóginum að vera vinir?



www.toyota.is

RAV4 og Avensis – gefa þér fljúgandi start

Við hjá Toyota erum í skýjunum yfir frábæru gengi á síðasta ári. Þess vegna 
störtum við nýju ári með sjaldgæfum sértilboðum á Avensis og RAV4. Gríptu 
tækifærið og fáðu sannkallaða óskabyrjun á árinu.

Komdu og reynsluaktu Avensis og RAV4 – þeir eru á tilboði sem þú sérð kannski 
aldrei aftur.
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Avensis
á sértilboði

RAV4
á sértilboði

Óskabyrjun Toyota
Við störtum nýju ári með sjaldgæfum sértilboðum



 Nýskipaður erkibisk-
up Póllands, Stanislaw Wielgus, 
sagði af sér í gær vegna upplýs-
inga um að hann hefði sýnt hinni 
hötuðu öryggislögreglu kommún-
istastjórnarinnar í landinu sam-
starfsvilja á sínum tíma. 

Wielgus tilkynnti um afsögn 
sína í Jóhannesardómkirkjunni í 
Varsjá, í messu sem annars átti að 
marka erkibiskupsvígslu hans. 
Lech Kaczynski Póllandsforseti 
og fleiri kirkjugestir klöppuðu 
ákaft að loknu stuttu ávarpi Wielg-
us, þar sem hann las upp úr bréfi 
sínu til páfa þar sem hann baðst 
lausnar frá embætti, en hópur 
stuðningsmanna hans inni í og 
utan við kirkjuna hrópuðu að hann 
ætti að „vera áfram með okkur“ 
og hörmuðu ákvörðun hans. 

Um miðjan desember kom upp 
úr kafinu að Wielgus hafði árið 
1978 undirritað leynilegt sam-

komulag við öryggislögregluna 
um að hann myndi sýna henni 
samstarfsvilja gegn því að hann 
fengi leyfi til að fara í nám til 
Vestur-Þýskalands. 

Eftir að þetta var grafið upp 
neitaði hann í fyrstu, en sendi 
síðan frá sér yfirlýsingu þar sem 
hann viðurkenni að hafa skrifað 
undir slíkt samkomulag, en hann 
hefði aftur á móti aldrei látið 
öryggislögreglunni neinar upplýs-
ingar í té sem skaðað hefðu getað 
nokkurn mann. Hann baðst afsök-
unar bæði á að hafa gengist inn á 
að skrifa undir slíkt samkomulag 
og að hafa reynt að afneita því. 

Mál Wielgus er Pólverjum 
mikið áfall, enda nýtur hann mik-
illar virðingar í landinu fyrir far-
sælan feril sem kirkjunnar maður 
í heimalandi Jóhannesar Páls II 
páfa. Kirkjunnar menn áttu virk-
an þátt í að fella kommúnismann í 

landinu, en fyrir vikið beindist 
athygli öryggislögreglunnar þeim 
mun meira að starfsemi hennar. 

Fyrrverandi erkibiskup, Jozef 

Glemp kardináli, mun gegna erki-
biskupsembættinu til bráðabirgða 
uns nýr verður skipaður. 

 Kona á sextugsaldri 
slasaðist töluvert í Vestmannaeyjum á 
laugardagskvöld þegar skoteldaterta 
sprakk í heilu lagi með þeim afleiðingum að 
innihald  hennar skaust í andlit konunnar. 

Talið er að konan sé kinnbeinsbrotin auk 
þess sem sauma þurfti nokkur spor í andlit 
hennar. Í gær stóð til að senda hana til 
Reykjavíkur til frekari rannsókna þar sem 
ekkert sneiðmyndatæki er til á heilbrigðis-
stofnun Vestmannaeyja. 

Konan var að halda þrettándann 
hátíðlegan með eiginmanni sínum, börnum 
og barnabörnum þegar slysið varð, rétt 
fyrir klukkan tíu á laugardagskvöld. 
Fjölskyldan var búin að skjóta upp þó 
nokkrum tertum og var sú sem sprakk sú 
síðasta sem til stóð að kveikja í. Konan stóð 

í um tíu metra fjarlægð frá tertunni og í 
meiri fjarlægð en nokkurt hinna sem 
fylgdust með. Mikil mildi þykir að ekki fór 
verr því meðal þeirra sem horfðu á 
sýninguna var fólk með eins árs gamalt 
barn í fanginu. 

Að sögn vakthafandi varðstjóra lögregl-
unnar í Vestmannaeyjum virðist sem fólkið 
hafi farið í einu og öllu eftir settum reglum 
um meðferð skotelda. Líklegast þykir að 
galli hafi verið í tertunni sem hafi valdið 
því að hún sprakk í heilu lagi þegar kveikt 
var í henni.

Harmar leynilögreglutengsl
Nýskipaður erkibiskup Póllands sagði af sér í gær í kjölfar uppljóstrana um að hann hefði á sínum tíma gert 
leynisamkomulag um samstarf við öryggislögreglu kommúnistastjórnarinnar, sem missti völdin árið 1989.

Lögreglan stöðvaði 
14 ára ökumann á Breiðsholts-
braut aðfaranótt sunnudags. Við 
nánari eftirgrennslan kom í ljós 
að drengurinn hafði tekið bíl 
móður sinnar ófrjálsri hendi. 
Þá voru sex ökumenn teknir á 
laugardagskvöldið vegna 
ölvunaraksturs.

Á sunnudaginn varð síðan 
umferðaróhapp við Ögurhvarf í 
Kópavogi þar sem tveir bílar 
keyrðu saman. Ökumaður 
annarrar bifreiðarinnar festist í 
henni við áreksturinn en meiðsli 
hans voru talin minniháttar.

14 ára stöðvað-
ur á rúntinum

 Vodafone mun fram-
vegis veita þjónustu við heimili 
yfir ljósleiðaranet Gagnaveitu 
Reykjavíkur.  

Samningurinn felur einnig í 
sér stækkun á dreifisvæði 
Vodafone. Gagnaveita Reykjavík-
ur er hlutafélag í eigu Orkuveitu 
Reykjavíkur.

„Þetta hefur þá merkingu fyrir 
hinn almenna notanda að hann 
mun hafa aðgang að allri okkar 
þjónustu í gegnum ljósleiðara. 
Allt fer í gegnum hann hvort sem 
það er sími, sjónvarp eða 
internet,“ segir Gestur G. 
Gestsson, framkvæmdastjóri 
tæknisviðs Vodafone. 

Veita þjónustu 
um ljósleiðara





 Málsmeðferðartími 
líkamsárásarmála hjá lögreglunni 
á árinu 2005 er langt umfram þau 
fyrirmæli um hámarkstíma sem 
ríkissaksóknari hefur gefið 
lögreglustjórum að því er kemur 
fram í ársskýrslu ríkissaksóknara 
fyrir árið 2005 sem var gefin út 
núna í desemberlok.

Í fyrirmælum ríkissaksóknara, 
sem eru frá árinu 2001, segir að 
frá kæru megi málsmeðferðartími 
ekki vera lengri en 70 dagar nema 
í sérstökum aðstæðum. Þá þurfi að 
taka ákvörðun um saksókn innan 
15 daga frá lokum rannsóknar.

Aðeins 24,2 prósent mála voru 
afgreidd með ákæru eða send 
ríkissaksóknara innan 70 daga 
árið 2005. Rúmlega helmingur 
mála var meira en 150 daga í máls-
meðferð og þriðjungur mála var 
meira en hálft ár í málsmeðferð.

„Þetta hefur því miður alls ekki 
tekist hjá okkur,“ sagði Bogi 

Nilsson ríkissaksóknari. Embætti 
ríkissaksóknara hefur engin vopn 
eða ráð til að beita þegar ákær-
endur virða ekki þessi fyrirmæli 
að sögn Boga. „Við bara hvetjum 
ákærendur til að stytta þennan 
málsmeðferðartíma eins og mögu-
legt er.“ Þetta mál verður meðal 
annars tekið fyrir á fundi ríkis-
saksóknara með öllum ákærend-
um í landinu í lok febrúar.

Ástæða þess að sjónum var sér-
staklega beint að líkamsárásarmál-
um er sögð annars vegar að niður-
staða í þeim ræðst oft eingöngu af 
framburðum málsaðila og sjónar-
votta, og hins vegar af því að fyrir-
liggjandi gögn þóttu bera með sér 
að mikilvægt væri að stytta þann 
tíma sem meðferð mála hjá 
lögreglustjórum tæki. Afar mikil-
vægt sé að skýrslutökur hefjist 
strax eftir atburð eða um leið og 
kæra um líkamsárás berst og að 
þeim sé haldið sleitulaust áfram.

Af þeim 502 málum sem 
afgreidd voru af ákæruvaldinu í 
flokknum manndráp og líkams-

meiðingar voru tæplega 40 pró-
sent mála felld niður.

Líkamsárásarmál of lengi í 
kerfinu segir ríkissaksóknari
Rúmlega þrír fjórðu allra líkamsárásarmála á árinu 2005 voru lengur en 70 daga í málsmeðferð sem er 
hámarkstími samkvæmt fyrirmælum ríkissaksóknara. Þriðjungur líkamsárásarmála var lengur en hálft ár 
í málsmeðferð.  Bogi Nilsson hvetur ákærendur til að stytta þennan tíma og fjallar um málið í febrúar.

 Þýsk stjórnvöld hafa 
ákveðið að grípa til aðgerða vegna 
lækkandi fæðingartíðni í landinu 
sem er nú 1,4 börn á hverja konu 
og ein hin lægsta í Evrópu og 
reyndar heiminum öllum.

Frá og með áramótum fá þýskir 
foreldrar heilt ár í fæðingarorlof 
á allt að 67 prósenta launum í stað 
átta vikna áður með tæpar 28 þús-
und krónur á mánuði. Þeir lægst 
launuðu geta jafnvel verið á full-
um launum í fæðingarorlofinu. 

Kjósi báðir foreldrar að nýta sér 
þennan rétt lengist tíminn í 
fjórtán mánuði sem er hugsað til 
þess að hvetja fleiri feður til að 
taka þátt.

Nýlega spáðu stjórnvöld því að 
fólksfjöldi í Þýskalandi muni hafa 
dregist saman um allt að sextán 
prósent árið 2050, úr núverandi 
82,4 milljónum manns í 69 milljón-
ir. Þetta hefði mikil efnahagsleg 
áhrif í fækkun vinnuafls og græfi 
undan lífeyriskerfinu. 

Barneignastyrkir 
hækkaðir til muna

Fórst þú á áramótabrennu?

Finnst þér að banna ætti spila-
kassa á Íslandi?

Mótmæli gegn veru 
Eþíópíuhers í landinu færðust í 
vöxt í Mogadishu, höfuðborg 
Sómalíu, í gær og til stutts 
skotbardaga kom milli andstæð-
inga og stuðningsmanna bráða-
birgðastjórnarinnar, sem fyrir 
skemmstu náði borginni aftur af 
skæruliðum herskárra múslima, 
með aðstoð eþíópísks herliðs. 

Mogadishu er hálf í rúst eftir 
sextán ára upplausn og borgara-
stríð. Margir Sómalar, sem flestir 
eru múslimar, líta veru eþíópísks 
herliðs í landinu miklu hornauga. 
Stór hluti Eþíópíumanna eru 
kristnir og löndin tvö hafa tvisvar 
háð stríð sín í milli, síðast árið 
1977.

Mótmæli gegn 
Eþíópíuher

Fyrsta skóflustungan að 
fjölnota íþróttahúsi í Hrísey var 
tekin á laugardag. Húsið verður 
allt hið fullkomnasta, að því er 
segir á vefsetri Akureyrarbæjar. 

Húsið er sagt svara brýnni 
þörf og er kostnaður við gerð 
þess auk endurbóta á sundlaug-
inni í Hrísey talinn vera rúmar 
þrjú hundruð milljónir króna. 

Kristján Þór Júlíusson, 
bæjarstjóri á Akureyri, tók 
skóflustunguna í fallegu vetrar-
veðri. Börn úr Hrísey sungu við 
athöfnina. Áætlað er að fram-
kvæmdunum ljúki í júní 2008. 

Hríseyingar 
fá íþróttahús

 Félag aðstand-
enda aldraðra (AFA) er mjög 
óhresst með þann gang sem er á 
uppbyggingu hjúkrunarheimila 
aldraðra á höfuðborgarsvæðinu.

 Reynir Ingibergsson, formað-
ur félagsins, segir að sér virðist 
sem framkvæmdir við heimilin 
ætli að taka óratíma. „Það er 
náttúrulega afleitlega að þessu 
staðið. Í Sóltúni er til dæmis 
tilbúin lóð fyrir viðbyggingu sem 
myndi bæta fjölda hjúkrunar-
rýma við og það er búið að liggja 
umsókn fyrir um byggingu henn-
ar hjá heilbrigðisráðuneytinu í 
rúm tvö ár. Ef um þetta hefði 
verið samið á sínum tíma þá væri 

viðbyggingin þegar komin í 
gagnið og búin að leysa mikinn 
vanda.“

Reynir segir að félaginu hafi 
ekki borist neinar skýringar frá 
heilbrigðisráðuneytinu á þeim 

seinagangi sem sé á úrbótum í 
húsnæðismálum aldraðra. „Ég 
held að það sé komið á annað ár 
síðan við óskuðum eftir fundi 
með ráðherra en sá fundur hefur 
nú enn ekki farið fram. En það 
vantar einfaldlega meira fjár-
magn. Framkvæmdasjóður aldr-
aðra á að standa að þessari upp-
byggingu en ríkissjóður hefur á 
síðustu fimmtán árum tekið 
fimm milljarða úr þessum sjóði 
til annarra verkefna en nýbygg-
inga. Við teljum að ríkisvaldið 
verði að skila þessum fjármun-
um í sjóðinn. Þá efast ég ekkert 
um að ýmislegt myndi gerast 
hérna.“

 Vladimír Pútín 
Rússlandsforseti hélt í gær 
Austurkirkjujólin hátíðleg í 
klaustri skammt utan við Moskvu. 
Í höfuðborginni sóttu önnur 
tignarmenni landsins hátíðar-
messu í endurreistri Frelsara-
dómkirkjunni.

Frá því Sovétríkin liðu undir 
lok fyrir fimmtán árum hefur 
rússneska rétttrúnaðarkirkjan 
hröðum skrefum endurheimt 
fyrri sess í rússnesku samfélagi. 
Forsvarsmenn hennar fullyrða að 
nú tilheyri henni tveir af 
hverjum þremur hinna 144 
milljóna manna sem landið 
byggja.

Pútín heldur  
jól í klaustri





Frumvarp um afnám 
iðnaðarmálagjalds hefur verið lagt 
fram á Alþingi. Gjaldið er lagt á 
fyrirtæki sem starfa í iðnaði og 
rennur til Samtaka iðnaðarins. 
Pétur H. Blöndal, alþingismaður 
Sjálfstæðisflokks, leggur frum-
varpið fram.

Iðnaðarmálagjald er gjald sem 
ríkið leggur á öll fyrirtæki sem 
starfa í iðnaði, innheimtir og veitir 
til Samtaka iðnaðarins. Í raun er því 
um nokkurs konar skylduaðild að 
samtökunum að ræða.

Í greinargerð frumvarpsins um 
afnám gjaldsins segir meðal annars 
að félagafrelsi sé meginregla á 
Íslandi og samkvæmt stjórnar-
skránni megi engan skylda til aðild-
ar að félagi nema sérstakar aðstæð-
ur krefjist þess. 

Þar segir einnig að skoðanafrelsi 
sé nátengt félagafrelsinu vegna 
þess að félög eins og Samtök iðnað-
arins hafi haft uppi mjög ákveðnar 
skoðanir um ýmis pólitísk álitamál 

eins og aðild að Evrópusambandinu 
og upptöku evrunnar. Skylduaðild 
að slíkum samtökum geti ekki verið 
í samræmi við ákvæði stjórnar-
skrár um skoðanafrelsi.

„Mér finnst þetta frumvarp bera 
keim af því að Samtök iðnaðarins 
séu of miklir Evrópusambandssinnar 
og því þurfi að tuska þau aðeins til,“ 
segir Sveinn Hannesson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. 
„Mér finnst þetta ómálefnaleg rök.“

Hann segir gjaldið hafa tvisvar 
verið dæmt löglegt í Hæstarétti og 
því sé með ólíkindum að frumvarp 

um afnám þess sé lagt fram nú.
„Við höfum ekkert við það að 

athuga að þetta mál sé skoðað en þá 
viljum við að gjaldtaka af þessu 
tagi sé endurskoðuð í heild að frum-
kvæði stjórnvalda, ekki bara þetta 
sérstaklega. Það er langt í frá að 
þetta gjald sé einsdæmi,“ segir 
Sveinn.

„Það er kominn tími til að breyta 
þessu,“ segir Davíð Þorláksson, lög-
fræðingur Viðskiptaráðs. „Það er 
með eindæmum að ríkið leggi sér-
stakan skatt á fyrirtæki sem síðan 
er veitt til samtaka sem félags-
gjald.“

Hann segist ekki skilja hvers 
vegna lögunum hafi ekki þegar 
verið breytt, en lög um iðnaðar-
málagjald voru sett árið 1993. „Þetta 
mál hefur kannski ekki vakið næga 
athygli en þetta getur verið mjög 
íþyngjandi fyrir fjölda iðnaðar-
fyrirtækja,“ segir hann. „Við erum 
mjög ánægðir með þetta frumvarp.“

Vill láta afnema  
iðnaðarmálagjald
Pétur Blöndal hefur lagt fram frumvarp um afnám iðnaðarmálagjalds. Gjaldið er 
lagt á iðnaðarfyrirtæki og rennur til Samtaka iðnaðarins. „Ómálefnaleg rök,“ segir 
framkvæmdastjóri samtakanna. „Kominn tími til,“ segir lögfræðingur Viðskiptaráðs.

Kostnaður við byggingu fjölnota íþrótta-
húss á Akranesi, Akraneshallarinnar, er nú kominn 
hátt í hálfan milljarð króna. Upphaflega var samið 
við verktaka um kostnað upp á tæpar fjögur hundruð 
milljónir króna, samkvæmt yfirliti yfir kostnað við 
bygginguna, sem lagt var fram í bæjarráði nýverið.

Jón Pálmi Pálsson, bæjarritari Akranesbæjar, 
segir að við hafi bæst ýmis kostnaður sem ekki hafi 
verið innifalinn í upphaflegum samningum við verk-
takann sem reisti húsið. Í samningnum hafi til dæmis 
ekki verið gert ráð fyrir frágangi utanhúss, lagningu 
bílastæða og kostnaði við tæki og tól inni í húsinu. 

Þá segir Jón Pálmi að gerðar hafi verið ýmsar 
breytingar á upphaflegum samningi, til dæmis hafi 
verið ákveðið að notast við aðra tegund af gervigrasi, 
stækka hlaupabrautir, fjölga áhorfendabekkjum og 
fleira.

Eins og staðan er í dag er því kostnaður við 

Akraneshöllina kominn í 498 milljónir króna. Að auki 
eru vandræði með geymslupláss og salerni, sem gert 
er ráð fyrir í tengibyggingu við íþróttahúsið, sem enn 
hefur ekki verið reist, og gæti kostnaður bæst við 
vegna þessa.

 Áhöfn hvaða uppsjávar-
frystiskips hefur verið sagt upp 
störfum?

 Hverja sigraði íslenska 
handknattleikslandsliðið á 
æfingamóti í Danmörku á 
laugardag?

 Hvaða bræður segjast fegnir 
því að vera einhleypir?

 Parkinsonsamtökin hafa 
fengið úthlutað þriggja milljóna 
króna styrk úr Minningarsjóði 
Margrétar Björgólfsdóttur. 
Foreldrar Margrétar, Þóra 
Hallgrímsson og Björgólfur 
Guðmundsson, tilkynntu um 
úthlutunina.

Sjóðurinn var stofnaður árið 
2005 og var stofnfé hans 500 
milljónir króna. Markmið 
sjóðsins er að stuðla að heilbrigðu 
líferni, bættu mannlífi og að efla 
menntir, menningu og íþróttir. 

Talið er að um 500 Íslendingar 
séu með sjúkdóminn en helstu 
einkenni hans eru skjálfti, 
stirðleiki, hægar hreyfingar og 
skert jafnvægi. 

Úthlutun úr 
minningarsjóði

Tveir höfðu sótt um 
starf borgarbókara þegar 
umsóknarfrestur rann út 28. 
desember. Birgir Finnbogason, 
sviðsstjóri fjármálasviðs hjá 
Reykjavíkurborg, segir að ekki 
verði gefið upp hverjir umsækj-
endurnir séu fyrr en umsóknirnar 
hafi verið metnar. 

Birgir segir að fyrirvari sé 
settur á aðra þeirra og því verði 
nöfn umsækjenda ekki gefin upp 
fyrr en nú eftir helgi.

Tveir sækja um 
borgarbókara

 Bæjaryfirvöld í 
Sandgerði ætla að óska eftir því 
við lögreglustjórann á Suðurnesj-
um að opnuð verði varðstofa fyrir 
lögreglu í Sandgerði, og mögu-
lega að einn lögregluþjónn sinni 
bæjarfélaginu. Málið var rætt í 
bæjarstjórn í vikunni, og var 
bæjarstjóra falið að ræða við 
lögreglustjórann á næstunni. 

Sigurður Valur Ásbjarnarson 
bæjarstjóri segir að full þörf sé 
fyrir meiri sýnileika lögreglu í 
Sandgerði en hafi verið, lögreglu-
bílar aki þar í gegn öðru hverju. 
Sýnileikinn auki öryggi og 
þjónustu við  íbúa bæjarins, sem 
eru um 1.660.

Myndi auka 
öryggi íbúa

 Verkamaður var fluttur með 
sjúkraflugi á slysadeild Land-
spítalans í Fossvogi eftir vinnu-
slys á Kárahnjúkum aðfaranótt 
sunnudags. Hann rak höfuðið í 
loft í aðrennslisgöngum.

Maðurinn fór í aðgerð við 
komuna á spítalann. Að sögn 
vakthafandi læknis fór betur en á 
horfðist og er hann kominn úr 
öndunarvél. Líðan hans er góð 
eftir atvikum.

Óskar Bjartmarz, yfirlögreglu-
þjónn á Egilsstöðum, segir 
manninn hafa verið að hækka 
vinnulyftu þegar hann rak 
höfuðið upp undir loftið. 

Rak höfuðið 
upp undir loft

Danskur karlmaður var á 
föstudag dæmdur í átta mánaða 
fangelsi og sviptur ökuréttindum 
ævilangt vegna síendurtekins 
ölvunaraksturs og fleiri afbrota. 
Maðurinn keyrði meðal annars án 
ökuréttinda og dældi bensíni á 
bifreið sína án þess að greiða fyrir. 

Þá velti hann bifreið sem hann 
ók undir áhrifum áfengis skammt 
frá Laugarvatni síðastliðið sumar. 
Hann og tveir farþegar sem voru 
með honum í bifreiðinni létu það 
þó ekki stöðva sig heldur réttu 
bifreiðina við og héldu för sinni 
áfram þar til lögregla hafði 
afskipti af þeim skömmu síðar. 
Þetta var tíundi dómur mannsins á 
síðastliðnum þremur árum.

Tíu dómar á 
þremur árum



Heroes er vinsælasta nýja þáttaröðin í 
bandarísku sjónvarpi í vetur. Þættirnir eru 

tilnefndir til tveggja Golden Globe verðlauna.

Í þúsundir ára hefur sama blóðið runnið í æðum 
okkar allra. En það er að breytast. Óvenjulegir 

hlutir koma fyrir venjulegt fólk. Ný kynslóð er að 
verða til og örlög þeirra eru ráðin. Heimurinn 

þarfnast þeirra og stundin er runnin upp.

HEFST Á SKJÁEINUM 
Í KVÖLD KL. 21

VINSÆLASTA ÞÁTTARÖÐIN VESTANHAFS
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 Þrettándinn hefur 
um margra ára skeið verið mikill 
hátíðisdagur í Vestmannaeyjum 
og í ár var engin breyting þar á. 

Hátíðarhöldin hófust með blys-
för jólasveina ofan við Há, en 
þaðan var haldið upp á malarvöll-
inn í Löngulág þar sem Grýla, 

Leppalúði, púkar og álfar bættust 
í hópinn. Þar fylgdist síðan fjöldi 
manns með furðuverunum dansa í 
kringum álfabrennu sem þar hafði 
verið kveikt. Skemmtuninni lauk 
síðan með veglegri flugelda-
sýningu að hætti Eyjamanna. 

Fjölmenni í blysför

 Niðurgreiðslur til dagforeldra 
í Reykjavík voru auknar um rúm 
þrjátíu prósent um áramótin. 
Hækkunin kostar Reykjavíkurborg 
um 85 milljónir á ári. Niðurgreiðsl-
ur til dagforeldra hafa aldrei aukist 
jafnmikið í einu.

Oddný Sturludóttir, fulltrúi 
Samfylkingar í leikskólaráði, 
gagnrýnir þá ákvörðun meirihluta 
leikskólaráðs að láta engin skil-
yrði fylgja upphæðinni sem gætu 
bætt þjónustuna.

„Mér finnst mjög gagnrýnis-
vert að auka niðurgreiðsluna þetta 
mikið án þess að nokkrar kvaðir 
fylgi með og án þess að það liggi 
ljóst fyrir hvort foreldrar njóti 
góðs af henni,“ segir hún.

„Til dæmis væri hægt að setja 
verðþak á gjöld dagforeldra eins 
og hefur verið gert á Akureyri. 
Verðmunurinn á þjónustunni er 
allt að 140 prósent og margir 
foreldrar eru óánægðir með 
ógagnsæi kerfisins.“

„Markmiðið með hækkuninni 
er tvíþætt,“ segir Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir, formaður leikskóla-
ráðs. „Við viljum með þessu lækka 
gjöld til foreldra og einnig treysta 
þessa þjónustu sem hefur verið á 
undanhaldi.“

Hún segir kerfið ekki bjóða 
upp á skilyrta lækkun gjalda hjá 
dagforeldrum, því hafi aðeins 
verið beint til þeirra að lækka 
gjöld sín til foreldra. 

Gagnrýna skilyrðis-
lausa hækkun

 Árleg vetrarfuglatalning 
Náttúrufræðistofnunar fór fram í 
gær. Yfir eitt hundrað manns tóku 
þátt í talningunni um land allt, 
bæði fuglafræðingar og áhuga-
menn. Fuglar hafa verið taldir á 
þessum árstíma hérlendis allt 
síðan 1952.

Markmið vetrarfuglatalninga 
er að safna upplýsingum um 
fjölda og dreifingu fugla hér á 
landi að vetrarlagi og jafnframt 
um mikilvæg svæði fyrir fugla á 
þeim tíma. Einnig má nýta 
niðurstöður þeirra til að fylgjast 
með stofnbreytingum margra 
tegunda.

Árleg fuglatalning
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Grensásvegi 1 - 108 Reykjavík - Laugavegi 178 - 105 Reykjavík - Sími 422 3000 - www.vgkhonnun.is

Með sameiningu VGK hf. og Hönnunar hf. um nýliðin áramót er starfsorka 
240 sérfræðinga virkjuð til hins ítrasta í stærsta verkfræðifyrirtæki landsins. 

Meðal verkefna VGK Hönnunar má nefna rannsóknir á jarðhita og jarðfræði, hönnun 
jarðvarma- og vatnsaflsvirkjana, gerð háspennulína og annarra orkuvirkja og 

umhverfisráðgjöf er varðar orkufrekan iðnað. 

Þar sem verk er að vinna erum við til þjónustu reiðubúin!

Orkan virkjuð



Katrín Edda Svansdóttir
- sölumaður í þjónustuveri RV

Skrifstofuvörur
á janúartilboði

Á tilboði
í janúar 2007

Bréfabindi, ljósritunar-pappír, merkipennar,
töflutússar og 

veggklukka

Merkipennar,
bláir, svartir, rauðir 
og grænir, 12 stk í pk.

898kr. pk.

R
V

62
22

A

Mopak ljósritunar-
pappír, 5x500 blöð í ks.

1.240kr. ks.

Bréfabindi A4, 
5cm og 8cm kjölur.

148kr.

  Ef álverið í Straumsvík 
verður stækkað þannig að árleg 
framleiðslugeta þess aukist úr 
180 þúsund tonnum í 460 þúsund 
tonn, eins og fyrirhugað er, þarf 
að reisa ný línumannvirki sem 
munu flytja aukið magn raforku 
til álversins. Alcan hefur gert 
samning við Orkuveitu Reykja-
víkur um kaup á 200 MW af raf-
orku vegna stækkunarinnar sem 
og að skrifa undir viljayfirlýsingu 
við Landsvirkjun um gerð raf-
orkusamnings.

Í lok nóvember voru kynntir 
fimm valmöguleikar um byggingu 
línumannvirkjanna. Bjarki Jóhann-
esson, sviðsstjóri skipulags- og 
byggingarráðs hjá Hafnarfjarðar-
bæ, segir að tillagan sem skipu-
lags- og byggingaráði bæjarins 
lítist best á sé í samræmi við 
aðalskipulag Hafnarfjarðarbæjar. 
Ráðið hafnaði þremur af tillögun-
um. Bærinn sendi tillögurnar til 
Landsnets þann 20. desember síð-
astliðinn.

„Okkar áherslur eru að 
háspennulínurnar til álversins 
liggi ekki meðfram íbúðarsvæð-
um,“ segir Bjarki, en þrjár af til-
lögunum gerðu ráð fyrir því að 
245kV háspennulínur lægju með-
fram Hellnahrauni, skilgreindu 
íbúðasvæði vestan við Ástjörn. 
Samkvæmt tillögu ráðsins munu 
verða byggðar tvær nýjar 
háspennulínur upp á 245kV sem 
liggja vestar, á milli skilgreindra 
iðnaðarsvæða við Kapelluhraun, 
en fara yfir íbúðarsvæði þar fyrir 
sunnan.

Bjarki segir að í tillögunni sé 
gert ráð fyrir að háspennulínur 
sem liggja meðfram Vallahverf-

inu verði grafnar í jörðu meðfram 
byggðinni. Jafnframt mun tengi-
virki við Hellnahraun verða 
minnkað og nýtt tengivirki verða 
reist við Hrauntungur, sem er 
utan skipulagðra svæða. 

Árni Stefánsson hjá Landsneti 
segir að fyrirtækið hafi haft val-
kostina til skoðunar og að í sam-
ráði við Hafnarfjarðarbæ verði 
fjórir þeirra sendir til Skipulags-
stofnunar á mánudaginn sem til-
lögur að matsáætlun. Skipulags-
stofnun mun svo gera matsáætlun 

sem verður stofninn í umhverfis-
matsskýrslu um mat á áhrifum 
framkvæmdanna á náttúruna.

Pétur Óskarsson, hjá samtök-
unum Sól í Straumi, segir að fjórða 
tillagan sé illskást en samt óásætt-
anleg vegna þess að raflínurnar 
verða ekki allar lagðar í jörðu. 
Pétur segir mikið rask verða af 
raflínunum fyrir íbúa í nærliggj-
andi hverfum og umræða um þær 
sé óaðskiljanlegur hluti af umræð-
unni um stækkun álversins. 

Styttist í ákvörðun 
um lagningu raflína
Reisa þarf mikil línumannvirki vegna stækkunar álversins í Straumsvík. Hafn-
arfjarðarbær og Landsnet munu senda tillögur um mannvirkin til Skipulags-
stofnunar. Talsmaður Sólar í Straumi segir að leggja þurfi raflínurnar í jörðu.

HAFNARFJÖRÐUR

 Magnús Stefánsson 
félagsmálaráðherra hefur 
samþykkt tillögu um hækkun á 
framlögum úr Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga um tæpan milljarð. 
Ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs 
lagði tillöguna fram.

Framlögin hækka í takt við 
auknar skatttekjur ríkisins og 

munu nema 
rúmum
fjórtán
milljörðum
króna á þessu 
ári.

Auk þess 
greiðir
Jöfnunarsjóð-
ur út 700 
milljóna
aukaframlag
til sveitarfé-
laga sem eru í 

mestri þörf fyrir slíkt framlag 
vegna þróunar í rekstarumhverfi 
og erfiðra ytri aðstæðna. Þetta 
kemur fram í fréttatilkynningu 
frá félagsmálaráðuneytinu.

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga er 
ætlað að jafna þann mun sem 
myndast á milli sveitarfélaga 
vegna stærðar þeirra og fjölda. 

Hækkar framlög 
um einn milljarð

 Viðskiptavinir Landsbankans eru í 
bæklingi sem nú er verið að dreifa hvattir til að koma 
sem allra fyrst í næsta útibú með ökuskírteini, vega-
bréf eða nafnskírteini til að bankinn geti skannað 
skilríkin inn í tölvukerfi. 

Þetta er liður í baráttunni gegn peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka, segir Kristinn Arnar Stef-
ánsson, ábyrgðarmaður aðgerða gegn peningaþvætti 
hjá bankanum. 

Hann segir nauðsynlegt að hafa þessar upplýsing-
ar til að tryggja öryggi viðskiptavina.

„Afbrotamenn geta notað stolnar kennitölur til að 
opna bankareikninga eða stofna til annarra viðskipta. 
Þeir geta notað stolnu kennitölurnar til peninga-
þvættis, sem gerir stjórnvöldum erfitt fyrir. Við 
erum bara að reyna að liðsinna í þeirri baráttu,“ segir 
Kristinn.

Afritin sem tekin eru af skilríkjum viðskiptavina 
eru geymd á gagnagrunni sem fáir starfsmenn hafa 
aðgang að, segir Kristinn, en hann vill ekki fara nánar 
út í hvernig þessar upplýsingar eru notaðar þar sem 
það gæti gagnast þeim sem hyggist stunda peninga-
þvætti.

Pétur Þorsteinn Óskarsson, talsmaður Glitnis, 
segir að þeir sem þegar séu í viðskiptum verði ekki 
beðnir um að koma með skilríki, en nýir viðskiptavin-
ir þurfi þess. Ekki fengust svör um áform Kaupþings 
banka þegar eftir því var leitað.

 Þeir sem ekki eru 
heima þegar þeim berst pakka-
sending, og eiga ekki heimangengt 
á pósthús, þurfa að greiða Póstin-
um 1.100 krónur fyrir að fá pakk-
ann sendan heim til sín. 

Kristín Magnúsdóttir, íbúi í 
Hafnarfirði, segist ekki sátt við að 
greiða svo mikið fyrir þessa þjón-
ustu. Hún segir að sér hafi borist 
jólagjöf í byrjun janúar, sem send 
hafi verið frá Bandaríkjunum í 
nóvember. Hún hafi ekki átt von á 
sendingunni og því ekki verið 
heima til að taka á móti henni. Hún 
eigi erfitt með að komast á póst-
hús og hafi því óskað eftir því að 
fá pakkann sendan heim aftur, en 

verið tjáð að það kostaði 1.100 
krónur.

Anna Katrín Halldórsdóttir, 
framkvæmdastjóri markaðs- og 
sölusviðs Íslandspósts, segir að 
nýlega sé farið að bjóða upp á þá 
þjónustu að senda pakka heim 
með sendli ef viðtakandi hafi ekki 
verið heima þegar pakkinn var 
borinn út, og verðið fyrir þjónust-
una sé 1.100 krónur.

„Við erum að sjálfsögðu að þróa 
þetta kerfi, og munum endurskoð-
að það þegar fram líða stundir,“ 
segir Anna. Hún segir að það sé 
óhagkvæmt að setja pakkana aftur 
í dreifikerfið, þar sem þá þurfi að 
flokka þá aftur, sem hafi svipaðan 
kostnað í för með sér og að senda 
þá með sendli.

Gert að greiða 1.100 krónur

Dominique de 
Villepin, forsætisráðherra 
Frakklands, sagðist í gær ekki 
myndu taka þátt í prófkjöri 
stjórnarflokksins fyrir forseta-
kosningarnar í vor. Var þessi 
yfirlýsing strax túlkuð sem 
vantraustsyfirlýsing af hans 
hálfu við innanríkisráðherrann 
Nicolas Sarkozy, sem er einn í 
framboði í prófkjörinu. 

De Villepin sagðist myndu 
sitja hjá í prófkjörinu þar sem 
Jacques Chirac forseti hefði enn 
ekki tilkynnt hvort hann hygðist 
gefa aftur kost á sér til endur-
kjörs. De Villepin og Sarkozy 
hafa lengi eldað grátt silfur 
saman þótt flokksbræður séu.

De Villepin situr 
hjá í prófkjöri

Um eitt hundrað Sunn-
lendingar mættu á útifund sem 
haldinn var við Urriðafoss í 
Þjórsá í fyrradag. Umræðuefnið 
var fyrirhugaðar virkjanafram-
kvæmdir við fossinn, sem er sá 
vatnsmesti á landinu.

Bjarni Harðarson, blaðamaður 
og frambjóðandi Framsóknar-
flokksins, skipulagði fundinn. 
Með honum vildi hann kveikja 
umræðu um framkvæmdirnar og 
áhrif þeirra.

Urriðafossvirkjun er ein 
þriggja virkjana sem verið er að 
undirbúa í Neðri-Þjórsá. Mark-
miðið með fundinum var að 
kynna þessa fyrirætlan. 

Eitt hundrað 
funda við foss

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



EINSTAKT TILBOÐ FRÁ VILDARKLÚBBI ICELANDAIR
Fyrir börn að 12 ára aldri þarf aðeins að greiða 1.000 Vildarpunkta
fyrir flugsæti til allra áfangastaða Icelandair í fylgd með fullorðnum.
Sölutímabil er 8. og 9. janúar og ferðatímabil til 31. mars (síðasta heimkoma).

TRYGGÐU BARNINU SÆTI Á ÞESSUM VILDARKJÖRUM
Hafðu samband við söluskrifstofu Icelandair eða við fjarsölu Icelandair
í síma 5050 100. Ekki er hægt að panta og greiða fyrir sæti
á þessu tilboði á netinu. Flugvallarskattar ekki innifaldir.

+ Sjá skilmála inn á www.vildarklubbur.is

BÖRNIN FERÐAST FYRIR
AÐEINS 1.000 VILDARPUNKTA!

WWW.VILDARKLUBBUR.IS

Vildarklúbbur
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Ekki vera hrædd Blaðið brotið

Verði endursýnt á nýársdag!

Framtíðarsaga að verða tilbúin

Það er lítill sveitarbragur á Ósló 
þessa dagana með hátt í milljón 
íbúa, séu úthverfin talin með. En 
samt sem áður er meiri ró yfir fólki 
þar en í Reykjavík. 

Börnum undir 16 ára aldri er 
bannað að halda á stjörnuljósum eða 
leigja sér videóspólu. Blöðin slá því 
upp að prinsarnir norsku hafi farið í 
siglingu án björgunarvesta og að 
krókar á skipi geti hugsanlega skað-
að máva verði ekkert að gert. 

Ef Íslendingar eru heimsmeist-
arar í yfirvinnu, þá kunna Norð-
menn að meta frítíma sinn og vinna 
sjaldnast mínútunni lengur en nauð-

synlegt er. Þessi mótun byrjar strax 
í barnaskóla þar sem verkefnum 
vikunnar er skilað á föstudögum og 
ný ekki afhent fyrr en mánudaginn 
eftir. 

Norðmennirnir kalla sinn kvöld-
mat „middag,“ og borða hann klukk-
an fimm á daginn strax að vinnu lok-
inni til að fullnýta frítímann, meðan 
Íslendingar bíða fram eftir kvöldi 
með matinn, líklega til að gefa meiri 
tíma fyrir yfirvinnuna.

Norðmenn á nýrri öld



Guðjón Sigurðsson, formaður MND-félags-
ins, stendur fyrir söfnun á hjálpartækjum 
sem geta nýst sjúklingum með MND. Tæk-
in ætlar hann svo að senda til Mongólíu en 
þar eru aðstæður fólks með þennan sjúk-
dóm mjög bágbornar.

Mikið magn nothæfra hjálpartækja er til fyrir 
sjúklinga sem þjást af MND, sem ekki nýtast 
neinum á Íslandi. Þau eru talin úrelt hér en á 
mörgum öðrum stöðum í heiminum eru þau gulls 
ígildi. Þetta segir Guðjón Sigurðsson, formaður 
MND-félagsins á Íslandi. Hann, ásamt öðrum 
meðlimum og velunnurum félagsins, hefur að 
undanförnu unnið að því að safna hjálpartækjum 
fyrir MND-sjúklinga sem ekki eru í notkun. Ætlunin 
er svo að senda þau til Mongólíu í lok febrúar.

Tildrög þessarar söfnunar eru þau að fyrir 
skömmu fór Guðjón á alþjóðlega ráðstefnu um MND 
sem haldin var í Japan. Á ráðstefnunni kynntist 
Guðjón ungum manni sem tengdur var formanni 
MND-samtaka í Mongólíu.

Eftir að hafa heyrt lýsingar mannsins af aðstæð-
um MND-sjúklinga í Mongólíu ákvað Guðjón að gera 
það sem hann gæti til að bæta hag fólks, sem þjáist 
af sama sjúkdómi og hann, þar í landi.

„Mér fannst ég verða að gera eitthvað,“ segir 
Guðjón.

„Hér er til mikill fjöldi heilla tækja í geymslum 
sjúkrastofnana og hjá heildsölum. Þau eru ekki af 
því tagi sem maður kallar nýjasta nýtt en öll eru þau 
í góðu ásigkomulagi og sum hver ónotuð.“ 

Ekki er vitað um orsök sjúkdómsins MND en 
hann veldur því að boð hætta að komast á milli 
hreyfitauga líkamans þannig að vöðvar hætta að 
svara kalli líkamans. Smám saman deyr líkami 
sjúklingsins þótt vitsmunir hans haldi sér að fullu. 

Líftími sjúklinga sem greinast með þennan 
sjúkdóm er oftast á bilinu eitt til sex ár. Sjúkdómur-

inn er ólæknandi en góð hjálpartæki geta létt líf 
sjúklingsins verulega. 

„Við njótum velvilja margra til þess að koma 
þessum tækjum til þeirra sem þurfa á þeim að 
halda. Eimskip ætla meðal annars að koma þeim til 
skila endurgjaldslaust,“ segir Guðjón. Hann bendir 
á að til þess að tryggja að gripirnir komist örugg-
lega í réttar hendur fari fagfólk með á staðinn sem 
einnig mun sjá um að kenna á þau. 

„Við njótum aðstoðar Landspítalans í þessum 
efnum. Hann mun veita iðjuþjálfa og hjúkrunar-
fræðingi leyfi á launum til að veita fólki þar úti 
kennslu í notkun tækjanna,“ segir Guðjón.

Styrkir fólk í Mongólíu

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is
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Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

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

*Gallup maí 2006



fréttir og fróðleikur

Virðing og 
góð laun

Hermenn hollir bráða-
birgðastjórninni í Sómalíu 
hafa hrakið, með dyggri 
aðstoð herliðs frá grann-
ríkinu Eþíópíu, skæruliða 
íslamskra öfgamanna frá 
höfuðborginni Mogadishu 
og öðrum borgum og bæj-
um í suðurhluta landsins, 
sem þeir höfðu haft á valdi 
sínu í nokkur misseri. 

Um helgina sat herliðið um síðasta 
vígi skæruliðanna, bæinn Ras 
Kamboni syðst í Sómalíu, rétt við 
landamærin að Kenýa. „Þeir hafa 
grafið sig niður í skotgrafir í kring-
um Ras Kamboni, en hafa aðeins 
tvo kosti: að drukkna í sjónum eða 
að berjast og deyja,“ sagði varnar-
málaráðherrann í bráðabirgða-
stjórninni, Barre „Hirale“ Adan 
Shire, á föstudag. 

Stríðsgæfan hefur þannig á 
skömmum tíma snúizt bráðabirgða-
stjórninni í vil, en fjúka tók í flest 
skjól fyrir henni er skæruliðar náðu 
Mogadishu á sitt vald í haust sem 
leið. 

Árangurinn sem her bráða-
birgðastjórnarinnar hefur náð á 
síðustu vikum gegn skæruliðum er 
fyrst og fremst að þakka skriðdrek-
um, orrustuþotum og þyrlum 
Eþíópíuhers. Hann hyggst hins 
vegar ekki dvelja lengi; Eþíópíu-
stjórn segist ekki hafa efni á því að 
halda hernum uppteknum í friðar-
gæzlu utan landamæranna. 

Forseti Sómalíu, Abdullahi Yusuf, 
tjáði erlendum erindrekum á fundi í 
Naíróbí í Kenýa á föstudag að nú 
gæfist sjaldgæft tækifæri til að 
binda enda á fimmtán ára upplausn 
og hjaðningavíg í Sómalíu, en aðstoð-
ar alþjóðasamfélagsins væri þörf ef 
takast ætti að nýta það tækifæri. 

Fulltrúar stjórnvalda frá Banda-
ríkjunum, Evrópu, Afríku og 
Miðausturlöndum komu saman í 
Naíróbí til að ræða möguleika á að 
hjálpa sómölsku bráðabirgðastjórn-
inni að endurreisa stofnanir ríkis-
ins eftir ósigur íslamistahreyfingar-
innar Ráð íslamskra dómstóla, en 
hún barðist fyrir því að koma á 
sjaríalögum og klerkastjórn í land-
inu. Meðal leiðtoga hreyfingarinn-
ar eru menn sem eru eftirlýstir 
fyrir meinta aðild að hryðjuverka-
sprengingunum í sendiráðum 
Bandaríkjanna í Naíróbí og Dar es 
Salaam árið 1998.

Upplausnarástand hefur verið í 
landinu allt frá því einræðisherran-
um Mohamed Siad Barre var steypt 
árið 1991. Raðir uppreisnarmanna 
klofnuðu fljótt er ættbálkahöfðingj-
ar sem fóru fyrir uppreisninni gátu 
ekki komið sér saman um það hvern-
ig völdunum skyldi skipt og sneru þá 
vopnunum gegn hver öðrum. 

Jendayi Frazer, aðstoðarutanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna með mál-
efni Afríku á sinni könnu, sagði 
fyrir helgi, eftir fund með Yoweri 
Museweni Úgandaforseta, að 
Úganda myndi leggja til eitt til tvö 
þúsund hermenn til að sinna friðar-
gæzlu í Sómalíu á vegum Afríku-

sambandsins. Hægt væri að senda 
fyrstu gæzluliðana á vettvang strax 
fyrir janúarlok. 

Talsmenn íslamistahreyfingarinn-
ar hafa svarið að heyja skæruhernað 
í stíl við þann sem þekktur er frá 
Írak. Í þessu felst hótun um að erlend-
ir friðargæzluliðar verði teknir sér-
staklega fyrir og verði hvergi óhultir 
fyrir sjálfsmorðsárásum og öðrum 
skærum. 

Innanríkisráðherra bráðabirgða-
stjórnarinnar sagði fyrir helgi að á að 
gizka 3.500 skæruliðar væru í felum í 
Mogadishu. 

Yfirvöld í Kenýa lokuðu landa-
mærunum til að hindra að fleiri 
skæruliðar flýðu yfir þau frá 
Sómalíu. Samkvæmt upplýsingum 
Flóttamannahjálpar Sameinuðu 
þjóðanna hafast þúsundir flótta-
manna einnig við næst landamær-
unum, sem þeir komast ekki yfir til 
að leita hælis í grannríkinu. Á 
undanliðnum upplausnarárum hafa 
hundruð þúsunda Sómala flúið land, 
en flestir þeirra dvelja í grannríkj-

unum, einkum Eþíópíu, Kenýa, 
Jemen og Djíbútí. 

Íbúar Mogadishu hafa verið á 
nálum síðan borgin komst aftur 
undir yfirráð bráðabirgðastjórnar-
innar. Gnægð vopna er enn í 
hálfrústaðri borginni, og vitað er 
að nokkrir gömlu stríðsherranna 
eru komnir þangað aftur. 

Síðan í janúar 2005 hefur svonefnd 
Milliríkjanefnd um þróun, sem sjö 
lönd í heimshlutanum eiga aðild að, 
boðizt til að senda fjölþjóðlegt 
friðargæzlulið til Sómalíu. Ekkert 
hefur orðið af því, meðal annars 
vegna vopnasölubanns SÞ, sem 
verið hefur í gildi síðan árið 1992. 
Öryggisráð SÞ aflétti banninu að 
hluta í desember, með það fyrir 
augum að gera slíka friðargæzlu 
mögulega. 

Saga erlendrar friðargæzlu í 
Sómalíu er svört. Friðargæzlulið á 
vegum Sameinuðu þjóðanna, sem 
bandarískt herlið átti aðild að, kom 

til landsins árið 1992. Árið eftir var 
bandarísk herþyrla skotin niður og 
átján hermenn felldir af skærulið-
um, hollum stríðsherranum Moham-
ed Farah Aideed. Bandaríkjaher 
kallaði allt sitt lið á brott skömmu 
síðar og botninn datt úr friðargæzlu-
verkefni SÞ. 

Sænski utanríkisráðherrann Carl 
Bildt sagði eftir viðræður ráðherra 
ESB-ríkja og Noregs um mál Sómalíu 
í liðinni viku að Evrópuríki væru 
mjög hikandi að bjóða fram lið til 
friðargæzlu þar, af ótta við að endur-
taka fyrri mistök við uppbyggingu 
eftir borgarastríð. „Komi til þess að 
fjölþjóðlegt friðargæzlulið verði sent 
til Sómalíu verður það að vera frá 
öðrum Afríkuríkjum,“ sagði Frank-
Walter Steinmeier, utanríkisráðherra 
Þýzkalands sem nú gegnir 
formennskunni í ESB.

Vonir glæðast um frið í Sómalíu

Fyrsta konan kjörin eftir 217 ár
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Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Alcan í Straumsvík er að berjast fyrir 
stækkun. Þetta eru orð Rannveigar 

Rist, forstjóra Alcan, við afhendingu 
Íslensku bjartsýnisverðlaunanna seint á 
síðasta ári. Að þessu sinni var það Álverk-
smiðjan í Straumsvík sem kostaði verð-
launin og notaði Rannveig Rist, forstjóri 
fyrirtækisins, tækifærið og flutti ræðu 
sem fjallaði nær eingöngu um það að 
Alcan væri að berjast fyrir stækkun.

Liðin í þessari baráttu eru annars vegar fólk í 
samtökunum Sól í Straumi, sem vinnur í sjálfboða-
vinnu að því að safna saman efni, halda fundi og 
reyna að koma á framfæri upplýsingum um afleið-
ingar þess að samþykkja stækkun álversins. 

Hins vegar er það svo álbræðslan í Straumsvík 
sem er með fólk, hjá almannatengsla- og auglýsinga-
fyrirtæki, á kafi í vinnu við allt annað en afleiðing-
arnar sem verða ef af stækkun verður. Álbræðslan 
virðist eiga ómælt fjármagn til notkunar í ímyndar-

baráttu sinni. Ímyndarbaráttu sem 
Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi 
fyrirtækisins, kallar grímulausa þátttöku 
í upplýstri umræðu. 

Þessi grímulausa ímyndarbarátta felst 
í því að bæjarbúum er boðið á kappleiki, 
tónleika og stjórnmálaumræðu. Síðustu 
útspil eru DVD-diskur frá tónleikunum 
og í vikunni kom enn ein grímulausa gjöfin 
frá álbræðslunni í pósti. Dagatal fyrir 
árið 2007 með myndum eftir hafnfirskt 
listafólk.

Á síðustu mánuðum hefur álbræðslan 
í Straumsvík gert í því að reyna að endur-

skapa sig í hugum bæjarbúa og notar ómælt fé til 
þess að grænþvo sig og draga upp mynd af sér sem 
umhverfisvænu og alltumvefjandi hugsjónafyrir-
tæki sem er að berjast á móti ósanngjörnum árásar-
aðilum. Sem betur fer er það þó svo að það er sama 
hvað tröll reyna að þykjast vera dvergar, þau halda 
alltaf áfram að vera tröll.

Höfundur er bæjarfulltrúi vinstri grænna í 
Hafnarfirði.

Í boði álbræðslu

Ný ævisaga Matthíasar 
Jochumssonar eftir Þórunni 

Valdimarsdóttur hefst á vísu: 
„Hér var ég fæddur/er haustið að 
dró/úr óminni slæddur/sem otur 
úr sjó.“ Og lesandinn er sleginn 
flatur. Eða man einhver eftir 
frumlegri lýsingu á lífskveikj-
unni? Matti Jokk er þarna mættur 
í Þorskafjörðinn á ný, lítur 
fæðingarstað sinn 77 ára að aldri, 
og kastar fram vísu. Öldungur 
kveður um upphaf sitt: Snjöll 
byrjun á ævisögu. 

Fram að þessu hafði lesandi 
haft efasemdir um skáldið, 
fordóma sprottna af hátimbruðum 
þjóðsöng sem og prestshempu: 
Gat vígður maður verið mikið 
skáld? Var MJ ekki bara sálma-
skáld? „Ó faðir gjör mig lítið ljós.“ 
En upphafsvísan slær á allan efa 
og maður leggur af stað yfir 600 
blaðsíðna sögu manns sem, þegar 
upp er staðið, reynist einn okkar 
mesti andi. Við verðum að þakka 
Þórunni Vald fyrir að færa okkur 
Mattann í öllu sínu veldi. Á 
undirfurðulegan hátt tekst henni 
að halda áhuga okkar vakandi í 
hverjum kafla, hvort sem rakin 
eru harmþrungin andlát eigin-
kvenna eða rennt yfir innkaupa-
lista skáldsins. Stíll höfundar er 
skrýtinn og skemmtilegur og 
nálgunin nýstárleg því hún er í 
senn persónuleg og kvenleg. Það 
síðarnefnda ljær bókinni auka-
vídd því 19. öldin var karlaöld og 
lesandi man ekki til þess að hafa 
látið konu leiða sig inn í þann 
neftóbaksheim. Lykillinn að vel 
heppnuðu verki er þó líklega hið 
mikla erindi höfundar sem otar 
textanum stöðugt að lesanda: 
Þórunni þykir ofurvænt um 
skáldið og vill láta það ljóma.

Segja má að „Upp á Sigurhæðir“ 
sé lýsing á sigurgöngu en sigurinn 
er súrsætur. Tíminn vildi ei tengja 
sig við Jónas en Matthías tengdist 
honum um of. Jochumsson var 
fórnarlamb tímans. Líf hans var 
sóun á hæfileikum.

Innfirðir og eyjar Breiðafjarðar 
(þetta stórkostlega en gleymda 
svæði Íslands) lifna dásamlega 

við í lýsingum á bernsku skálds-
ins en gamnið fer að kárna þegar 
mesti efnispiltur sinnar kynslóðar 
er fastur í hlutverki búðarloku í 
Flatey fram eftir aldri: Jochums-
son kemst ekki í menntó fyrr en 
24 ára. Og aldrei í háskólanám. Ég 
varð víst aldrei það sem ég hefði 
getað orðið, harmar skáldið. Hin 
latínustaglandi og lúsuga helgi-
slepja sem 19. öldin var á Íslandi 
lék margan grátt og neyddi eitt af 
stórskáldum okkar í hempu. Nær 
þrítugur nýstúdent átti Matthías 
aðeins tvo slæma kosti: Púlið eða 
prestinn, eina starfið á Íslandi 
sem gaf mönnum tíma til að 
hugsa. Sálarstríð söguhetjunnar 
morguninn sem hann er vígður er 
sorgleg lesning og síðar á ævinni 
viðurkennir Matthías að hann hafi 
einungis orðið prestur til að sjá 
sér og sínum farborða. 

Hvernig skáld hefði Jochums-
son orðið hefði hann notið nútíma-
starfslauna og verið frjáls af 
guðsorði og erfiljóðaframleiðslu? 
Stór spurning.

Í leikhúslausu landi tekur 
skólapiltur sig til og skrifar í 
jólafríi fyrsta íslenska leikverkið; 
verk sem síðan verður okkar 
vinsælasta þótt síðustu kynslóð-
um hafi aldrei verið sýnt það á 
sviði. (Er Skugga-Sveinn virkilega 
svona slæmur?) En síðan verður 
ekkert framhald á. Í stað þess að 

Matthías gerist leikskáld þjóðar-
innar sveiflar sagan honum upp á 
Kjalarnes þar sem hann er látinn 
kúldrast í krónísku roki og 
andlegri kröm. Hann nær þó að 
orna sér við klassíkina: Í frítíma 
frá volæðisverkum (fjörutíu 
jarðarfarir einn mánuðinn!) þýðir 
Matti Byron og Shakespeare. 

Og yrkir.
Hversdagskveðskapur hans er 

jarðbundinn og stórskemmtilegur 
(séra Matthías var húmoristi!) en 
himnaferðir hans geta orðið full 
E. Ben-legar („þú tilbjóst vort 
forlaga-hjól“). Þó dettur hann 
alltaf reglulega niður á rímandi 
snilld.

„Aldrei er svo bjart/yfir 
öðlingsmanni/að eigi geti syrt/eins 
sviplega og nú/og aldrei er svo 
svart/yfir sorgarranni/að eigi geti 
birt/fyrir eilífa trú!“

Hér fyrirgefst ófullkomin 
stuðlasetning vegna fullkomleika 
ríms: Bjart/svart. Öðlingsmanni/
sorgarranni. Syrt/birt. Symmetría 
ljóðsins endurspeglar andstæður 
á djúpan hátt svo úr verður snilld 
sem gæti jafnvel sómt sér í safni 
Shakespeares.

Þetta er mögnuð bók. Lýsingin 
á konungskomu 1874 er holl 
lesning fyrir Íslending á öllum 
tímum. (Kóngur biður kór að 
syngja íslenskt lag og menn kyrja 
„Eldgamla Ísafold“ (lag: enski 
þjóðsöngurinn)). Fyrirsjáanleg er 
öfund kollega í skáldheimi sem 
og útskúfun Matta af smáfuglum 
í Reykjavík en skáldið kemur 
okkur í opna skjöldu þegar það 
skeiðar á fund heimsfrægðar-
manna. Matthías klofar beint úr 
fjósinu í Odda yfir í stofu H.C. 
Andersens. Að auki hittir hann 
Brandes og Ibsen. (!) Sá síðast-
nefndi þurfti að flýja for-
heimskun föðurlandsins til að 
verða heimsskáld. Lesandi spyr 
sig bölvandi af hverju Matti gerði 
það ekki líka. 

Í stað þess að yrkja eigið 
talent plægði hann almúgans 
sendinn svörð og sofnaði svo á 
Sigurhæðum með sorgarrendur á 
höndum. 

Með sorgarrendur á Sigurhæðum
M

iklar framfarir hafa orðið í vegagerð hér á 
undanförnum árum, jafnframt því sem bílafjöldi 
og umferð hefur aukist gífurlega. Vegagerðin 
hefur þó hvergi nærri haldið í við þá miklu 
aukningu sem orðið hefur, ekki aðeins í og við 

höfuðborgarsvæðið, heldur um land allt svo að segja. 
Sá landshluti sem hefur einna helst orðið útundan hvað varðar 

bættar samgöngur á landi eru Vestfirðir, þótt þar hafi töluvert 
verið unnið á undanförnum árum, einkum þó í Ísafjarðardjúpi 
og í kringum Patreksfjörð. En betur má ef duga skal. Það hlýt-
ur að vera brýnt framtíðarverkefni að koma á heilsárshringvegi 
um Vestfirði og að stytta leiðina á milli höfuðborgarsvæðisins 
og Ísafjarðar svo sem unnt er. Einnig að tryggja umferðaröryggi 
í þessum landshluta, eins og með gangagerð milli Bolungarvík-
ur og Ísafjarðar. Margvíslegar tillögur hafa verið lagðar fram 
í þessum efnum, og sumar þeirra eru nú þegar komnar á fram-
kvæmdaáætlun hjá Vegagerðinni.

Patreksfirðingar og nágrannar þeirra hafa löngum búið við 
slæmt vegasamband í allar áttir, ef svo má að orði komast, og 
það eru ekki mörg ár síðan þeir urðu nær algjörlega að treysta á 
ferðir Baldurs yfir Breiðafjörð að vetrarlagi til þess að komast 
til og frá höfuðborgarsvæðinu. Þótt nú sé kominn nýr og stærri 
Baldur er skiljanlegt að þeir leggi áherslu á bættar vegasam-
göngur í austurhluta Barðastrandarsýslu, auk þess að komast í 
heilsárssamband við Ísafjörð. 

Bætt vegasamband vestan Þorskafjarðar hefur lengi verið á 
döfinni og loksins í síðustu viku sendi umhverfisráðherra frá 
sér úrskurð um vegstæði á þessum slóðum. Vegagerðin hafði 
fyrir löngu lagt fram kosti um nýjan veg og Skipulagsstofnun 
úrskurðað um vegstæðið fyrir nærri tíu mánuðum. Nú gerist 
það að umhverfisráðherra gengur gegn áliti Skipulagsstofnunar 
og úrskurðar að vegurinn skuli lagður samkvæmt svokallaðri B 
leið, í gegnum mesta skóglendi á Vestfjörðum. Umferðaröryggis-
sjónarmið voru þar í fyrirrúmi.

Í tillögum Vegagerðarinnar var lítið sem ekkert fjallað um 
jarðgöng um Hjallaháls og Gufudalsháls, og má það merkilegt 
heita. Göng undir þessa hálsa myndu að vísu líklega vera dýrari 
en aðrir kostir, en á móti myndu þau leysa ýmis önnur vanda-
mál, sem erfitt er að meta í krónum og aurum. Þá myndu göng 
líklega seinka eitthvað úrbótum á þessu svæði, en vera miklu 
varanlegri og náttúruvænni. Patreksfirðingar, Barðstrendingar 
og aðrir þeir sem eiga mestra hagsmuna að gæta myndu áreiðan-
lega sætta sig við einhverja bið, og allir yrðu miklu sáttari fyrir 
bragðið.

Jarðgöng um 
Hjallaháls 

Í tillögum Vegagerðarinnar var lítið sem ekkert fjallað 
um jarðgöng um Hjallaháls og Gufudalsháls, og má 
það merkilegt heita.

Hvernig skáld hefði Jochums-
son orðið hefði hann notið 
nútímastarfslauna og verið 
frjáls af guðsorði og erfiljóða-
framleiðslu? Stór spurning.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Grjótaþorp er svæðið sem afmarkast 
af Aðalstræti, Túngötu, Garðastræti og 
Vesturgötu.

Grjótaþorpið vestan við Aðalstræti er eitt 
mest heillandi hverfi í Reykjavík. Þar 
myndaðist fyrsta íbúðabyggðin þegar inn-
réttingarnar voru stofnaðar árið 1752 til að 
efla atvinnuvegi landsmanna en aðalvatns-
ból bæjarins var við götuna. 

Í Grjótaþorpinu eru timburhús frá öllum 
tímabilum og mörg þeirra hafa verið endur-
gerð í upphaflegri mynd. Þegar rölt er um 

þröngar en fallegar göturnar sést hvert 
húsið á fætur öðru sem fengið hefur verð-
laun fyrir fallega endurbyggingu.

Að Aðalstræti 2 sem sést á myndinni var 
krambúð Konungsverslunarinnar frá 1780. 
Þetta er því elsta verslunarlóðin í Reykja-
vík. Núverandi hús var byggt árið 1855 þar 
sem nú eru til húsa veitingastaður og upp-
lýsingamiðstöð fyrir ferðamenn.

Við fornleifauppgröf við suðurenda Aðal-
strætis hafa komið í ljós leifar frá fyrstu 
öldum Íslandsbyggðar. 

Fleiri fallegar myndir úr Grjótaþorpinu 
má sjá á síðu 2-3.

Byggð í landi Grjóta

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU

3,4%3,4%
Miðað við myntkörfu 3, Libor vextir 21.09.2006

Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa 
og á www.frjalsi.is, þar  sem einnig er hægt 
að reikna greiðslubyrði.

Lánstími alltað40 ár



Grjótaþorpið er það hverfi sem einna fyrst 
byggðist í Reykjavík.

Grjótaþorpið er kennt við eina af hinum fornu hjáleig-
um Reykjavíkur, sem hét Grjóti. Bæjarhúsin eru talin 
hafa staðið þar sem Grjótagata 14 og 14b eru. Upp úr 
miðri 18. öld, eftir að Innréttingar fóru að starfa, 
byggðust upp nokkur tómthúsbýli í landi Grjóta og er 
það upphaf Grjótaþorpsins. Í landi býlisins var mikið 
grjót og var það notað við byggingu Dómkirkjunnar 
síðast á 18. öld og ónýttist þannig túnið.

Mörg þekkt og gömul hús standa í og við Grjóta-
þorpið sem afmarkast meðal annars af Aðalstræti og 
Vesturgötu. 

Elsta timburhús Reykjavíkur stendur við Aðal-
stræti 10 og er verið að gera það upp. Bryggjuhúsið 
gamla við Vesturgötu 2 markaði enda Aðalstrætisins 
og við það stóð borgarhliðið þar sem meðal annars var 
tekið á móti Kristjáni IX í heimsókn hans árið 1907 og 
var Aðalstrætið borðum skreytt af því tilefni. 
Bryggjuhúsið er nú orðið að Kaffi Reykjavík. Aðal-
stræti 2 var krambúð konungsverslunarinnar frá 
1870. Eitt þekktasta húsið er þó án efa Unuhús sem 
stendur við Garðastræti 15. Það er nefnt eftir Unu 
Gísladóttur sem uppi var á árunum 1855 til 1924. Hún 
hafði kostgangara og leigði út herbergi í húsi sínu. 
Fæðið var ódýrara hjá henni en annars staðar og hús-
næðið líka, því dróst fólk að húsinu sem lítil auraráð 
hafði og átti hvergi höfði sínu að halla. Erlendur, 
sonur Unu, hélt uppi merkinu eftir hennar dag og 
Unuhús varð meðal annars þekkt aðsetur ungra skálda 
og listamanna. Má þar nefna Stefán frá Hvítadal, Þór-
berg Þórðarson og Halldór Kiljan Laxness. Bæði Þór-
bergur og Halldór hafa gert Erlend í Unuhúsi ódauð-

legan með skrifum sínum. Talið er að Erlendur hafi 
verið fyrirmynd organistans í Atómstöð Laxness. 

Elsta hverfi Reykjavíkur

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



Flugeldarnir prýða himininn en 
ekki jörðina.

Ruslið sem fylgir flugeldunum 
liggur nú eins og hráviði víða um 
borg og bý. Þótt þjóðin sé samtaka 
í að skjóta þeim upp í loftið þá er 
hún ekki alveg eins iðin við að 
sópa ruslinu saman og hirða það  
þegar fjörið er búið. Nú gerum við 
bragarbót á því. Tökum okkur 
hrífu eða sóp í hönd og  leggjum til 
atlögu við flugeldaleifarnar í 
okkar næsta nágrenni. Hreinsum 
okkar eigin garða, stéttar og plön 
af prikum, pappa, plasti og öðrum 
óþrifum sem af þessum gleðskap 
hlaust. Það skilar sér í fegurra 
umhverfi og ánægjulegra sam-
félagi.

Flugeldunum 
sópað saman

ÚTSALA

10 -60%
AFSLÁTTUR

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Nokkur atriði þarf að hafa 
hugföst við val á ofni til að 
forðast algeng mistök að sögn 
Guðmundar Svavarssonar hjá 
Ofnasmiðjunni.

„Það verður til að mynda að gæta 
þess að velja ekki of lítinn ofn miðað 
við rými,“ segir Guðmundur. „Sé 
ofninn of lítill þarf nefnilega að 
stilla hann tiltölulega hátt svo æski-
legur hiti náist, en þá getur hita-
kostnaðurinn rokið upp úr öllu 
valdi. Meginreglan er að velja ofn 
sem er tuttugu til þrjátíu prósent-
um stærri en rýmisþörf er, því þá 
gjörnýtir maður vatnið. Þannig nýt-
ist það mun betur og ofninn gefur 
frá sér meiri varma en ella.“

Góð efnisþykkt skiptir einnig 
máli að sögn Guðmundar, sem bend-
ir í því samhengi á að ofnar Ofna-
smiðjunnar séu 1,5 millimetrar á 
þykkt. „Þá er gott að konrektorinn, 
nánar tiltekið harmonikkan sem er 
á milli, sé soðinn á vatnsgang. Sumir 
ofnar eru þannig gerðir að konrekt-
orinn er soðinn á lággáru, svo vatn 
skortir þar á bak við og leiðunin þar 
af leiðandi mun minni.“

Þá skiptir staðsetning ofnsins 
ekki síður máli en stærð og þykkt 
að sögn Guðmundar. „Best er að 
koma ofninum fyrir undir glugga, 
um það bil fimmtán sentimetrum 

frá efri brún á gluggasyllu, eða eins 
hátt og auðið er, samtímis því að fá 
góða loftun ofan og neðan við ofn-
inn. Segjum að það séu 75-80 senti-
metrar frá gólfi og upp í glugga-
kistu. Þá er alveg tilvalið að láta 
ofninn ná upp í 60 sentimetra. Síðan 
er æskilegt að lengd ofnsins sé sem 
næst gluggalengd.“

Guðmundur segir að ennfremur 
megi velja á milli einfaldra, tvö-
faldra og þrefaldra ofna en það ráð-
ist af því hvort 90 til 100 vött náist á 
hvern fermetra, ef miðað er við 
nýbyggingar. „Til að mynda er 
algengt að hafa einfaldan ofn, sinn 
undir hvorum glugga, í stórri stofu, 
í stað þess að hafa einungis einn tvö-
faldan ofn. Ástæðan er sú að hitinn 
dreifist betur með tveimur einföld-
um ofnum en einum tvöföldum.“

Að mati Guðmundar kæmu þre-
faldir ofnar hins vegar að betri 
notum í blokk, þar sem gluggar geta 
verið stórir og „síðir“. „Hæðin frá 
gluggasyllu og niður í gólf er þar af 
leiðandi líkast til lítil, kannski ekki 
nema fjörutíu sentimetrar. Í slíkum 
tilvikum kæmi maður líklegast fyrir 
þrjátíu sentimetra háum ofni og þá 
borgaði sig að hafa hann þrefaldan 
svo hann gæfi einhver vött.“

Þá mælir Guðmundur gegn því 
að menn máli ofna, sama hvaða 
ástæður kunni að liggja þar að baki. 
„Málningin einangrar einfaldlega 
vatnið inni í ofninum sem  verður til 
þess að maður þarf að hækka 
stillinguna til að ná góðu hitastigi. 
Hitanotkunin verður því bara meiri 
og reikningurinn eftir því.“

Funheitt á heimilinu

Slökkvilið höfuðborgarsvæðis-
ins hefur gefið út bæklinga um 
brunavarnir á sjö tungumálum 
auk íslensku. 

Í bæklingunum er fjallað um 
grundvallaratriði eldvarna eins og 
reykskynjara, flótta úr brennandi 
íbúð og slökkvitæki. Einnig er 
sagt frá neyðarnúmerinu 112 og 
Hjálparsíma Rauða krossins sem 
bæklingurinn er gefinn út í sam-
vinnu við.

Bæklingarnir eru hugsaðir 
fyrir innflytjendur og útlendinga 
sem starfa hér á landi. Jón Viðar 
Matthíasson slökkviliðsstjóri 
segir útgáfuna mjög tímabæra þar 
sem útlendingar hafi oft takmark-
aða þekkingu á eldvörnum og búi 
við aðstæður þar sem þeim sé 
ábótavant.

Bæklingunum verður dreift á 
staði sem líklegt þykir að útlend-
ingar heimsæki auk þess sem þá 
er hægt að nálgast á netinu. Þeim 
tilmælum er beint til fólks að 
benda útlendingum á bæklingana 
geti þeir ekki kynnt sér eldvarnir 
á íslensku.

Brunavarnir á 
sjö tungumálum

Hinar vinsælu 
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

ÚTSALA!
ÚTSALA!



www.domus.is

Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri
Löggiltur fasteignasali

Bjarni Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Lyngási 5-7 l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Falleg 4ra herbergja 131,2 fm. raðhús á tveimur hæðum í fjölskylduvænu
hverfi í Grafarvogi. Stofan er björt og falleg með eikarparket á gólfi með
útgengi út í garð. Búið að innrétta risloft sem herbergi. Eign sem hentar
barnmargri fjölskyldu. Stutt í alla almenna þjónustu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

FÍFURIMI - 112 REYKJAVÍK

Verð 31,0 M.

Bókaðu skoðun

Björt og falleg 3ja herbergja 75,2 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Eldhúsið
er með hvít/beiki innréttingu. Svefnherbergin með góðu skápaplássi.
Baðherbergið er flísalagt með baðkari. Eign sem staðsett er á góðum stað
í Kópavogi, stutt í alla þjónustu og verslanir.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

GULLSMÁRI - 200 KÓPAVOGUR

Verð 19,9 M.

Bókaðu skoðun

Björt og falleg 2ja herb. 61,1 fm. íbúð ásamt 7 fm. geymslu í sameign, alls
68,1 fm. Góð staðs. í nálægð við Garðatorg og því stutt í alla almenna
þjónustu. Gegnheilt parket á öllum gólfum nema eldhúsi og baðh. en þar
eru flísar á gólfi. Baðherbergi nýlega uppgert. Sameign öll mjög snyrtileg.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

HRÍSMÓAR - 210 GARÐABÆR

Verð 16,5 M.

Bókaðu skoðun

Nýtt og glæsilegt 198,1 fm. 4-5 herb einbýlishús í Valsheiði í Hveragerði
þar af 32,3 fm. rúmgóður bílskúr. Glæsileg eign í vel skipulögðu hverfi.
Stutt í alla verslun og þjónustu.

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI

Verð 34,9 M.

Bókaðu skoðun

Mjög góð 96.6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð.á barnvænum stað í
Hjallahverfi í Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt íbúð. Hús nýlega
tekið í gegn að utan, snyrtileg sameign. Stutt í alla almenna þjónustu

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

Verð 22,9 M.

Bókaðu skoðun

Rúmgóð og björt 5 herbergja 118,5 fm. íbúð á 3ju hæð þar af er 8,8 fm.
herbergi í kjallara í góðu fjölbýli við Hraunbæ. Glæsilegt útsýni. Tvennar
svalir. Verðlaunagarður. Stutt í alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HRAUNBÆR -110 REYKJAVÍK

Verð 22,9 M.

Bókaðu skoðun

Glæsilegt fullbúið 217.5 fm parhús með innbyggðum bílskúr ásamt um 25
fm geymslurými á jarðhæð á góðum stað í Salahverfinu í Kópavogi.
Fallegar innréttingar, parket og flísar á gólfum. Virkilega vönduð eign á
frábærum stað.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

LÓMASALIR - 201 KÓPAVOGUR

Verð 56,0 M.

Bókaðu skoðun

Einstaklega glæsileg 4ra herb. íbúð á efstu hæð á ásamt 26,1 fm bílskúr.
Samt. birt stærð 147 fm. Sérsmíðaðar kirsuberja innréttingar og skápar.
Um 20 fm horn suð- vestur svalir frá stofunni, með bangari harðvið á
svalagólfi. Bílskúr m/hita og rafmagni, vaskur, sjálfvirkur hurðaopnari.
Glæsilegt útsýni.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

MELALIND - 201 KÓPAVOGUR

Verð 34,9 M.

Bókaðu skoðun

Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189,0 fm á
þessum góðum stað í Reykjavík. Stór stofa með útgengt út á yfirbyggðar
svalir. Eldhúsinnrétting er hvít/beiki og gott vinnupláss. Möguleiki er á að
útbúa fleiri svefnherbergi á hæðinni. Laus í næsta mánuði.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

ÁLFHEIMAR - 105 REYKJAVÍK

Verð 37,9 M.

Laus fljótlega

Glæsilegt 200,6 fm 4ra til 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum þar af
25,7 fm. bílskúr m/geymslulofti í Salahverfi Kópavogi. Björt og falleg stofa
með miklu útsýni. Náttúrusteinn á forstofu, stofu, borðstofu og eldhúsi.
Rúmgóð svefnherbergi.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

HLYNSALIR 16 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 48,9 M.

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

Fr
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Tækifæri fyrir fjárfesta!
Gott verslunar- eða þjónustupláss, 846,5 m2, 
á góðum stað í Austurbæ Reykjavíkur. 
Leiga möguleg.

Upplýsingar á skrifstofu Viðskiptahússins.

Atvinnuhúsnæði

Fr
um

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, hdl. & löggiltur fasteignasali

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Atvinnuhúsnæði óskast!
Atvinnuhúsnæði í Skeifunni um 1000 m2.

Stórt lagerhúsnæði 5 - 15.000 m2
í Kópavogi eða Reykjavík.

Félag
fasteignasala

Kirkjuvegur 17, Selfossi.
133,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 86,8 m² bílskúr og 26,5 m²
gróðurhúsi. Húsið úr holsteini, byggt 1953. Hæð 82,1 m², ris er 51,0 m²,
klætt standandi timburklæðningu, bárujárn á þaki. Staðsetning góð. Stutt
í skóla, íþróttasvæði sem og alla þjónustu. Verð 38,5 m.

Gagnheiði 70 0101, Selfossi.
102 fm bil í nýlegu iðnaðarhúsnæði. Húsið klætt liggjandi bárustáli, plan
malbikað. Gólfflötur 73,0 fm, milliloft 29,0 fm. Tvennar göngudyr og einar
stórar keyrsludyr. Verkstæðisrýmið er lagt filltteppi, fullmálað og snyrtilegt.
Einnig er baðherbergi með sturtuklefa inn af því ásamt tæknirými. Góður
stigi upp á loft. Þar er snyrtileg skrifstofa/kaffistofa með eldhúsinnréttingu.
Gólf á milliloftinu plastparketlagt. Hiti í gólfi í verkstæðisrými. Verð 15,0 m.

Tryggvagata 5, Selfossi.
77,6 fm jarðhæð í steinsteyptu húsi, byggðu 1950 á góðum stað á Sel-
fossi. Gólfefni parket og dúkur. Eldhúsi m/hvítri innréttingu. Hol m/fata-
skáp og baðherb. nýtekið í gegn. 2 geymslur og þvottahús á gangi við
inngang íbúðar. Þvottahús er sameiginlegt með öðrum íbúðum húss-
ins. Garðurinn stór og gróinn. Stut í alla þjónustu. Verð 14,2 m

Álftarimi 10, Selfossi.
126,5 fm timburhús ásamt 52,2 fm bílskúr, innst í botnlanga. Húsið
byggt 1982, bílskúr 1992. Gólfefni; parket, plastparket og flísar. Hurð úr
holi út á sólpall. Stofa björt og rúmgóð. Eldhús m/nýlegri innréttingu, 3
svefnherbergi. Baðherb. m/ nýlegri innr., baðkari og sturtu. Bílskúr frí-
standandi en samb. öðrum bílskúr. Mulningur í plani. Verð 28,5 m.

Tjaldhólar 38, Selfossi.
Nýtt 159,9 m² parhús ásamt 27,6 m² bílskúr. Eignin telur skv. teikningu
m.a. stofu, eldhús, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, geymslu og
þvottahús. Göngufæri er í skóla frá þessum stað. Eignin afhendist tilbú-
in til innréttinga. Grófjöfnuð lóð og mulningur í plani. Verð 28,0 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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Folaldahólar 7, Selfossi.
107,7 fm timbur parhús ásamt 45 fm sambyggðum bílskúr, klætt steni
plötum í Suðurbyggð á Selfossi. Forstofa, hol, eldhús, stofa/borðstofa,
baðherb., 3 svefnherb. og þvottah. Í bílsk. er fjórða svefnherb. og baðher-
bergi. Innréttingar hússins vandaðar, hvítlakkaðar með glerhurðum í eld-
húsi og á baðherb. er stórt hornbaðkar með nuddi og sturta. Gólfefni eru
parket og flísar. Eignin vel staðsett, við nýja grunnskólann. Verð 25,9 m.

Þelamörk 5, Hveragerði.
117,7 fm einbýlishús, byggt 1973. Forstofa m/skáp og geymslu innaf,
holi, stofu m/panilklæddu lofti, eldhúsi m/mahony innr., baði m/innr., 3
svefnherb. eitt með skáp og þvottah. m/skáp. Búið að stúka fjórða
svefnherb. af við stofu. Gólfefni flísar og plastparket. Garður gróinn,
sólpallur, hellögð stétt. Lítil geymsla á lóð. Bílskúrsréttur. Verð 24 m.

Lóurimi 21, Selfossi.
Gott 135,8 m² steinsteypt raðhús ásamt 30,9 m² sambyggðum bílskúr.
Eignin telur m.a. stofu m/uppteknu panilklæddu lofti, eldhús m/beyki
innréttingu. Af millipalli liggur stigi upp á loft sem er hægt að nýta sem
sjónvarpsherb. eða svefnherb. Þvottah. m/innréttingu, stórri sturtu, þrjú
svefnherb., baðherb. m/baðkari og innréttingu. Verð 26,8 m.

Baugstjörn 6, Selfossi.
Snyrtilegt, gott 71,9 fm parhús ásamt 28,1 fm bílskúr. Forstofa m/skáp og
hengi, eldhúsi m/hvítri innréttingu og keramik helluborði, stofa m/panil-
klæddu lofti og dyrum út á verönd, 2 herb., annað með fataskáp. Baðherb.
m/hvítri innréttingu og sturtuklefa. Gólfefni dúkur, parket og flísar. Verönd
m/heitum potti bakv. húsið, garður gróinn. Stétt og innkeyrsla við húsið
hellulögð. Bílskúr m/máluðu gólfi, eftir að klæða í loft. Verð 20,6 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



ELDRI BORGARAR

HVASSALEITI - 103 REYKJAVÍK
Fyrir eldri borgara 63ja ára og eldri. Falleg 70
fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk. Íbúðin skiptist í
forstofugang, eldh., stofu, svefnh. og baðh.
Góðar sv-svalir. Frábært útsýni. Góð þjón-
usta fyrir íbúa er í húsinu. V. 27,5 m. 5332

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

SÉRBÝLI

VESTURGATA 2ja íbúða 156,9 fm hús.
Þarfnast standsetn. Húsið er óinnréttað
kjallari og 2 hæðir. V. 29,9 m. 5370

FURULUNDUR - GARÐABÆR Vel
staðsett og töluvert endurnýjað einbýlishús
ásamt stórum bílskúr. Forst., hol, gestasn.,
eldhús, stofa, borðstofa, baðherb., þvotta-
hús og 3-4 herb. V. 57,9 m. 5311

REYKJABYGGÐ Mikið endurnýjað
einnar hæðar einbýlishús með innbyggðum
bílskúr í Mosfellsbæ. Húsið er vel staðsett á
jaðarlóð. V. 44,7 m. 5292

SMÁRARIMI NÝTT EINBÝLISHÚS Í RÓT-
GRÓNU OG VINSÆLU HVERFI. Staðsteypt,
226 fm, á einni hæð með innbyggðum ca 40
fm bílskúr. Staðsetning er góð á jaðarlóð að
opnu svæði syðst í götunni. 5068

HVERAGERÐI - KLETTAGLJÚFUR
Sameinaðu á þínum sælureit: Heimili-
Vinnustofu-Sumarbústaðinn 300-500 fm
einnar og tveggja hæða einbýlishús á 6.000
fm eignarlóðum. Húsin er reist í þyrpingu
húsa í landi Gljúfurárholts, í 5 mínútna akst-
ur austur af Hveragerði. Sjá www.austur-
bru.is 5245

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.Vandaðar inn-
réttingar.Góður bílskúr. Skipti á minni eign
möguleg. V. 52 m. 5089

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

ÁRSALIR Rúmg. glæsileg 122 fm íbúð á
8. hæð í lyftublokk. 2 LYFTUR. Yfirb. suður-
svalir. Stórkostlegt útsýni. V. 33,9 m. 4146

UNUFELL 100 fm 4ra herb. íbúð á efstu
hæð. Sér þvottahús í íbúð. V. 17,2 m. 5214

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

HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
herb. 118 fm endaíbúð í nýlega viðgerðu
fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. 5154

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

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

RJÚPUFELL Góð 108 fm 4ra herb. íbúð á
2. hæð. Yfirb. vestursvalir. V. 17,9 m. 4874

3JA HERB.

NÖKKVAVOGUR Björt og rúmgóð 3ja
herb. risíbúð í mikið endurnýjuðu þríbýlis-
steinhúsi í Vogunum. Eignin hefur verið tölu-
vert endurnýjuð m.a. gler, rafmagn, klóak,
dren ofl. V. 17,9 m. 5338

BÁSBRYGGJA - SÉRINNGANGUR
Rúmgóð 112 fm 3ja herb. íbúð með sér inn-
g. á jarðhæð í nýlegu húsi ásamt stæði í bíl-
g. Sérafnotaréttur á lóð. V. 25,9 m. 5326

ÁSTÚN - KÓP. Góð 3ja herb. íbúð á
með sérinng. af svölum á efstu hæð í góðu
fjölbýli. Glæsilegt útsýni. V. 18,9 m. 5324

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

KÁRSNESBRAUT 3ja herb. íbúð á 2.
hæð í þríbýli.Húsið er byggt 1984. Glæsilegt
útsýni á Fossvoginn. Íbúðin er laus strax. V.
18,7 m. 5293

HÖRGSHLÍÐ - GÓÐ 3JA HERB.
Rúmgóð 96 fm 3ja herb. íbúð í göngufæri
við Perluna, Öskjuhlíð, Kringluna og jafnvel
Miðbæ. Suðurverönd. V. 26,4 m. 5158

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

HRINGBRAUT Falleg 71 fm 3ja herb.
íbúð á 5. hæð í LYFTUBLOKK ásamt rúmg.
millilofti ásamt stæði í bílag. V. 19,7 m. 5112

REYRENGI - JARÐHÆÐ Gullfalleg og
björt 3ja herb. endaíbúð á jarðhæð í vel
staðsettu 3ja hæða fjölbýli. Húsið stendur
innst í götu og næst leikskóla, barnvænt
umhverfi. V. 19,8 m. 4942

2JA HERB.

GRUNDARSTIGUR Góð 2ja herb. 66
fm íbúð á 1. hæð í Þingholtunum. V. 16,9
m. 5352

HAFNARFJÖRÐUR M. BÍLSKÚR
2ja herb. íbúð 67 á efstu hæð við Álfaskeið í
Hfn með 24 fm bílsk. Forst., eldhús með
borðkr., rúmgóð stofa með útgengi á suður-
sv., svefnh. með skápum. V. 17,9 m. 5360

FURUGRUND Góð 2ja herb. íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli. Hol, eldh., stofa, svefnh.
og baðh. Nýl. parket á gólfum. Vestursv.
Sameign í góðu standi. V. 15,9 m. 5361

VANTAR - 107 - VANTAR Lundur
leitar að 3ja herb. íbúð á 1.hæð á svæði
107. Til greina koma skipti á 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð við Víðimel.   5340

ÆSUFELL - 7. HÆÐ Falleg og endur-
nýjuð 60 fm 2ja herb. íbúð á 7. hæð í lyftu-
húsi. V. 13,3 m. 5312

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

HAFNARFJ. MIÐVANGUR Atvinnu-
húsnæði á jarðh. 32 fm hentugt t.d. f. hár-
greiðslust. Sérinng., ágæt lofthæð. Laust
strax. Skipti koma til greina á sumarbústað í
Árnes- eða Rangárvallas. V. 6,5 m. 5304

OMEGA - GRENSÁSVEGUR 437 fm
atvinnuhúsnæði á 2. hæð í bakhúsi.Sér inn-
gangur, góður stigi, flísalögð móttaka,snyrt-
ingar, eldhús, parketlagður samkomusalur.
Hentug m.a, fyrir félagasamtök. Laust fljót-
lega. V. 59,9 m. 5062

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

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI Fallegt
og vel hannað 192 fm einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr og góðri lofthæð. Fokhelt
en fullfrágengið að utan. V. 29,8 m. 5267

BREIÐAMÖRK - HVERAGERÐI
Einbýlishús á einni hæð 140 fm ásamt bíl-
skúr/geymslu 28 fm. Skipti á eign á Reykja-
víkursvæðinu möguleg. V. 22,5 m. 5086

SUMARHÚS

SUMARHÚSALÓÐ VIÐ SVÍNHAGA
YTRI RANGÁ Sumarhúsalóð ásamt 15
gestahúsi í landi Svínhaga. Lóðin er 8,900
fm eignarlóð. Samþykktar hafa verið teikn-
ingar af 147 fm heilsárshúsi og grunnur og
púði er kominn. V. 7,9 m. 4985

101 VESTURBÆR - RAÐHÚS Endur-
nýjað raðhús á 3 hæðum í „Gamla“ Vesturbæ
Reykjavíkur. Búið er að endurnýja allar lagnir,
vatn, rafmagn, skólp,ný rafmagnstafla og
dósir, (síma og tölvulagnir í hvert herb.) ein-
angra og klæða húsið að innan. 5363

HÆÐIR

HRÍSATEIGUR - BÍLSK. Falleg nokkuð
endurn. 116,7 fm 4ra herb. miðhæð, þar af
32,9 fm bílskúr, í þríbýli. V. 24,9 m. 4583

4RA-6 HERB.

HRAUNBÆR - JARÐHÆÐ Mikið end-
urn. 4ra herb. íbúð á 1. hæð. Engar tröppur.
Hol, eldh. með borðkr., stofa, 3 svefnh. og
nýtt, flísalagt baðherb. Nýl. innréttingar. Eik-
arparket og flísar á gólfum. Afgirtur sérafnota-
réttur. Stutt í alla þjónustu. V. 23,4 m. 5105

HAFNARFJÖRÐUR - ESKIVELLIR
NÝJAR 3JA OG 4RA herb. ÍBÚÐIR MEÐ
SÉR INNGANGI AF SVÖLUM Í LYFTUHÚSI.
YFIRBYGGÐAR SVALIR. BYGGINGARAÐ-
ILI: ER - HÚS EHF 5329

KAPLASKJÓLSVEGUR - M.AUKA-
HERB. Björt og rúmgóð 4ra herb. íbúð á
efstu hæð í fjögurra hæða blokk. Aukaherb.
með aðgangi að snyrtingu. V. 23,9 m. 5344

KRÍUHÓLAR - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Snyrtil. 102 fm íbúð á 8. hæð í klæddu
lyftuhúsi. Yfirb. svalir. V. 21,5 m. 5301

FÍFUSEL - M.BÍLGEYMSLU Falleg
4ra herb. 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt stæði
í bílageymsluhúsi. V. 21,8 m. 5260

VÖLVUFELL Rúmg. 4ra herb. íbúð á jarð-
h. í fjölbýli.Yfirb. verönd. V. 18,9 m. 5222

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 einbýli með
tvöf. bílsk. og aukaíbúð með sér inng.
Húsið skiptist í 140,2 fm aðalhæð með
55,9 fm bílskúr og 75,2 fm 2ja herb. íbúð
með sér inngangi. Óskað er eftir maka-
skiptum á minni eign í sama hverfi. 4769
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Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður
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FLJÓTASEL,
REYKJAVÍK
Mikið endurnýjað raðhús á þremur hæð-
um ásamt bílskúr. 5 svefnherbergi.
Verð kr. 44,9 millj.

LAUS STRAX
BIRKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Frábærlega staðsett 184 fm hæð og ris
ásamt bílskúr. 4-6 herb. Eign sem fengið
hefur gott viðhald. Meiriháttar útsýni. 
Verð kr 48,8 millj.

FLÉTTURIMI,
REYKJAVÍK
Snyrtileg 4ra herbergja 106,4 fm íbúð á
efstu hæð með góðu útsýni. Góð loft-
hæð og stæði í bílageymslu.
Verð kr 23,4 millj.

BLÖNDUHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Mjög góð sérhæð ásamt bílskúr. 3
svefnherbergi og 2 stofur.
Verð kr. 35 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Góð talsvert endurnýjuð 101,2 fm íbúð á
jarðhæð. 3ja herbergja á þessum eftir-
sótta stað.
Verð kr 25,5 millj.

GERÐHAMRAR,
REYKJAVÍK
Frábær staðsetning. 182 fm. parhús á 2
hæðum, innst í lokuðum botnlanga.
Verð kr. 44,9 millj.

BEYKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK
306 fm endaraðhús með mikla mögu-
leika. Séríbúð er á 1. hæð. Spennandi
tækifæri á þessum vinsæla stað.
Verð 59,9 millj.

LAUS STRAX
SUÐURHÓLAR,
REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á jarhæð.
Sér inngangur og sér garður.
Verð kr. 18,5 millj.

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTEIGNAMIÐLUN

Erlendur

LAUS STRAX LAUS STRAX

Til leigu: Bolholt 4, Reykjavík.
(Áður Ísleifur Jónsson ehf.)
Næsta hús á milli Laugavegs 180 og
Kauphallar Íslands.
Eftirtaldir hlutar í húsinu eru lausir:

1. h. austur. Verslunarhúsnæði 245 fm.
2. h. austur. Iðn. eða skrifstofuhúsn. 187 fm.
2. h. vestur. Iðn. eða skrifstofuhúsn. 219 fm.
1. h. bakhús. Vörusk. óupphituð. 250 fm.

Leigist í ofangreindum hlutum eða saman. Innangengt á
milli eins og er , tvennar vörudyr á 2. hæð, bakvið, en
innkeyrslud. á skemmu.
Uppl.: Ragnar Aðalsteinsson fh. Grensás ehf.
Sími 893-8166. Netfang: grensas@isl.is
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Prestastígur í Grafarholti
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð 
rúmlega 82 fm. Íbúðin er í fjögurra hæða lyftuhúsi og
fylgir stæði í bílakjallara undir húsinu. Íbúðin getur verið 
til afhendingar fljótlega.

Skipastígur í Grindavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 3ja herbergja
íbúð í parhúsi við Skipastíg í Grindavík. Íbúðin er um 90 
fm. ásamt um 25 fm bílskúr. Íbúðin gæti verið afhendin-
gar fljótlega. 

Túngata á Kirkjubæjarklaustri
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 3ja herbergja
íbúð um 90 fm. íbúð. Íbúðin er í parhúsi við Túngötu á 
Kirkjubæjarklaustri og fylgir um 13 fm. garðskáli. Íbúðin
getur verið til afhendingar fljótlega.

Ýmsir staðir 
Eigum einnig íbúðir í byggingu við Hólmvað í Norðlin-
gaholti, Stekkjargötu í Innri Njarðvík og nýja íbúð við
Miðnestorg í Sandgerði.

Umsóknarfrestur er til 15. janúar  n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins 
að Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli kl. 9-15.
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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
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hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

Þorláksgeisli - 3ja og 4ra
Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í fal-
legu lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru til-
búnar og afhendast án gólfefna. Verð frá 26,9 til 33,6
millj.

Akurvellir - Hafnarfjörður.
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN. Erum með til sölu nokkrar
4ra herbergja íbúðir í vönduðu lyftuhúsi. Eigninar eru til-
búnar til afhendingar og eru afhentar fullbúnar en án gólf-
efna nema á baði og þvottahús þar eru flísar. Hægt er að fá
afhent með gólfefnum. Verð frá 24,8 til 25 millj.

Sjávargrund – Garðabær
Falleg íbúð á 2 hæðum í skemmtilegu fjöl/raðhúsi á einum
besta stað í Garðabænum. Sérgeymsla og stæði í bíla-
geymslu, sem er í kjallara hússins en þaðan er innangengt í
íbúðina. Húsið er byggt í hring og í miðjunni er sameigin-
legur lokaður garður með leiktækjum. Verð 36,9 millj.

Hamravík - 4ra.
Glæsileg og björt 121,5 fm. endaíbúð með sérinngangi.
Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Stofa með útgengi á
rúmgóðar suður svalir, nýlegt parket í íbúðinni. Svefnher-
bergin eru þrjú með góðum skápum. Baðherbergi er
snyrtilegt. baðkar með sturtuaðstöðu, gólf og veggir flísa-
lagðir með ljósum flísum, ljós snyrtileg innrétting. Þetta er
góð eign í barnvænu hverfi, stutt í skóla og aðra þjónustu.
Verð 27,9 millj.

Álagrandi - 4ra.
Hlýleg 127 fm íbúð á 1. hæð í þríbýli. Húsið er bárujárns-
klætt timburhús á steyptum grunni. Húsið var flutt af
Laugarveginum 2004-2005 og var allt endurbyggt. Íbúðin
er snyrtilega innréttuð, gólffjalir á gólfum sem veita henni
hlýlegt yfirbragð. Verð 34,9 millj.

Ljósheimar - Lyfta / Útsýni.
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 8.
hæð í klæddu húsi. Mjög mikið útsýni úr stofu og svöl-
um. Vestur- og austursvalir. Tengi fyrir þvottavél innan
íbúðar. Glæsibær hinum megin við götuna og stutt í
Laugardalinn. Tengi fyrir þvottavél innan íbúðar.
Verð 22,9 millj.

Blásalir - Útsýni, bílageymsla.
Falleg 93 fm. íbúð á annarri hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Vandaðar innréttingar, parket og flísar á gólfum.
Eign sem vert er að skoða. Verð 22,9 millj.

Melabraut - Seltjarnanes.
87,9 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi. Eignin bíður upp á
möguleika á viðbyggingu. Verð 21,9 millj.

Seljavegur - 3ja.
57,7 fm. rishæð í 3ja hæða húsi. Íbúðin er undir súð að
hluta til. Búið er að endurbæta íbúð verulega, þ.m.t. inn-
rétting, tæki og rafm. Smekkleg íbúð í gamla vesturbæn-
um. Verð 17,9 millj.

Boðagrandi - 3ja.
Snyrtileg íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Sérinngangur frá svöl-
um. Stæði í bílageymslu. Þetta er snyrtileg eign á góðum
stað sem vert er að skoða. Húsið lítur vel út að utan sem
innan. Verð 19,8 millj.

Lækjasmári - Útsýni / bílageymsla.
Mjög rúmgóð 94,5 fm íbúð á 8. hæð með miklu útsýni,
ásamt stæði í bílskýli samtals 121,8 fm. Aðeins tvær íbúðir
á hæðinni. Sameign er sérlega snyrtileg. Verð 28,9 millj.

Æsufell - 4ra.
Falleg nýlega standsett 115 fm íbúð á 1. hæð. Mjög mikið útsýni yfir
borgina og Faxaflóa úr eldhúsi og stofu. Ný eldhús innrétting. Húsið
hefur nýlega verið klætt, steypuviðgert og málað. Lyfta og húsvörður
í húsinu. Verð. 19,8 millj.

Hörpugata - Einbýli.
Sjarmerandi og snyrtilegt hús á stórri eignalóð í litla Skerjafirði. Kjall-
ari, hæð og ris eru samtals 131,6 fm. Í kjallara er 2ja herb. íbúð og
þvottahús. Verð 44,9 millj.

ÓSKA EFTIR

Vantar fyrir ákveðna kaupendur
Rúmgóða íbúð á jarðhæð með aðgengi fyrir
fatlaða.
3ja til 4ra herb. íbúð í Kópavogi eða Grafa-
vogi, hámarksverð. 22 millj.
2ja til 4ra herbergja nálægt Háskóla Íslands.
Verðhugmynd 17 til 22 millj.
Raðhús við Hvassaleiti.

Eignir vikunnar

Fr
u

m

3ja

nýtt

rað
hús

4ra

2ja

Fáðu frítt sölumat - www.nytt.is



Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Víkurbraut 46
240 Grindavík
Sími 426 7711
Hafnargötu 20
230 Keflavík
Sími 421 1700
www.es.is

Skipastígur 30
Glæsilegt endaraðhús 103,8 fm ásamt 23,2
fm bílskúr. Sérlega glæsilega innréttað hús.
Vandaðar innréttingar og allur frágangur
fyrsta flokks. Húsið er hannað af innanhús-
arkitekt.Verð: 24.500.000,-

Arnarhraun 23, Grindavík
Nýlegt parhús 107,1 ferm. ásamt 30 ferm.
bílskúr. Innréttingar og hurðir úr maghony. Á
gólfum er parket og flísar. Falleg eign.
Verð: 23.900.000,-

Hellubraut 10, efri hæð, Grindavík
Nýleg 3ja herbergja íbúð í fjórbýli. Fallegar
innréttingar úr kirsuberjaviði. Skápar í for-
stofu og herbergjum. Glæsileg eign. Fallegt
útsýni.
Verð: 17.900.000,-

Arnarhraun 21, Grindavík
Fallegt einbýlishús ásamt bílskúr klætt með
múrsteini 165,8 ferm. 3 svefnherb. Bílskúr
flísalagður. Hellulögð innkeyrsla. Sólpallur.
Verð: 30.000.000,-

Suðurhóp 1, 4. hæð, Grindavík
Glæsileg 106,9 fm ný íbúð á 4. hæð fyrir 50
ára og eldri. Lyfta í húsinu. 2 svefnherbergi.
Vandaðar innréttingar í eldhúsi, baði og
þvottaherb. Gólfefni eru flísar og parket.
Góðir fataskápar í herbergjum og anddyri.
Svalir eru flísalagðar. Svalalokun. Frábært
útsýni. Verð: 23.900.000,-

Blómsturvellir 2, Grindavík
Mjög vandað einbýlishús 140,4 ferm. ásamt
36 ferm. bílskúr. Í húsinu eru 4 svefnher-
bergi. Góð verönd með heitum potti. Hlaðið
útgrill með þaki. Innkeyrsla er hellulögð.
Verð: 28.900.000,-

Borgarhraun 8, Grindavík
Mikið endurnýjað einbýlishús 119,4 ferm.
ásamt 32,2 ferm. bílskúr.  Búið að endurnýja
skolplagnir. Nýlegt járn á þaki. Gryfja er í bíl-
skúr. Góður staður.
Verð: 22.500.000,-

Túngata 1, Grindavík
Einbýlishús; kjallari, hæð og ris, 126 ferm.
ásamt bílskúr 24,4 ferm. Klætt að utan með
plastklæðningu. 3 herbergi. Parket á stofu,
holi og eldhúsi. Verð: 16.500.000,-

Staðarhraun 28A, Grindavík
Gott 3ja herbergja raðhús 78,8 ferm. 
2 svefnherbergi. Sólpallur, gengið út úr
stofu. Gott áhvílandi lán frá með 4,15%
vöxtum
Verð: 14.500.000,-

Suðurvör 11, Grindavík
Mjög gott 160,2 fm parhús með bílskúr. Lóð
girt og ræktuð. Arinn í stofu. Ofnar og lagnir
endurnýjað. Heitur pottur. Sólpallur og inn-
keyrsla lögð með Bonamite. Snjóbræðslu-
kerfi í innkeyrslu. Verð: 23.900.000,-

Glæsivellir 8, Grindavík
Stórglæsilegt 215,1 fm einbýli á 2 hæðum
ás. 35,5 fm bílskúr. Mikill íburður í húsinu.
Innkeyrsla með snjóbræðslukerfi. Sólpallur
með heitum potti. Skipti möguleg. TILBOÐ

Heiðarhraun 1
Gott einbýlishús 122 fm ásamt 41,6 fm bíl-
skúr. Húsið skiptist í stofu, borðstofu, eld-
hús, bað, þvottaherb og geymslu. Í eldhúsi
er ný, mjög falleg eldhúsinnrétting, nýjar flís-
ar á gólfii, nýr ofn, helluborð og vifta. Á ba-
klóð er sólpallur. Verð: 22.900.000,-

Litluvellir 10, Grindavík
Gott 2ja herbergja raðhús. Nýtt parket á
gangi og stofu, nýjar flísar á eldhúsi. Nýir
gluggar í öllu húsinu og hurðar. 
Gott lán áhvílandi með 4,15% vöxtum. 
Verð: 12.800.000,-

Staðarhraun 27, Grindavík 
Fallegt 113,5 ferm. raðhús ásamt 25,9 ferm.
bílskúr. 3 svefnherb. Nýr gluggi í stofu og
hurð út í garð. Nýtt þak og nýr þakkantur. 
Verð: 19.900.000,-

Leynisbraut 11, Grindavík
Vel viðhaldið einbýlishús 115,4 ferm. ásamt
38,8 ferm. bílskúr. Nýtt parket á stofu, eld-
húsi, holi og gangi. Búið að endurnýja þak.
Gryfja í bílskúr. Verð: 22.900.000,-

Ásabraut 13, Grindavík
Gott 235,7 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr.
Húsið skiptist í tvær hæðir. Á neðri hæð er
íbúð sem kjörin er til útleigu. Nýtt þak og
þakkantur. Nýtt neysluvatn og forhitari.
Verð: 32.000.000,-

Ásabraut 5, Grindavík 
Fallegt talsvert endurnýjað 154,5 fm einbýl-
ishús á tveimur hæðum, ásamt nýlegum
61,1 fm bílskúr, samtals 216,1 fm. Húsið er
skráð sem tvær íbúðir og lítið mál að breyta,
en er ein íbúð í dag. Verð: 25.900.000,-

Hólavellir 18
Gott 74,3 ferm. raðhús ásamt 28 ferm. bíl-
skúr. Húsið skiptist í 2 svefnherb. eldhús,
baðherb. og stofu. Vinsælar eignir.
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LANGHOLTSVEGUR - SÉR-
HÆÐ 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.

3JA HERB.HERB

ÁSAKÓR - MEÐ BÍLSKÚR.
Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm
3ja herbergja 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 ára-
mót. V. 28,9 m.

2JA HERB.

NAUSTABRYGGJA - SÉR INN-
GANGUR
Um er að ræða 81 fm 2ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sér inngangi og sér suð-
ur verönd. Verð 19,2.

HÁTÚN - NÝ ÍBÚÐ MEÐ
GÆLISLEGU ÚTSÝNI.
Um er að ræða 68,8 fm tveggja herbergja
íbúð á 7.hæð, ásamt stórum norður svöl-
um. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna, bað-
herbergi flísalagt, góðar innréttingar. V.
26,9 m

4RA HERB

ÞORLÁKSGEISLI - GRAFAR-
HOLTI
TILBÚIN TIL AFHENDINGAR
Um er að ræða fullbúna nýja 4ra herbergja
endaíbúð með gólfefnum á 3ju hæð með
tvennum svölum í fallegu lyftuhúsi. Íbúðin
er 108 fm og henni fylgir 8,7 fm sér
geymsla samtals birt séreign 116,7 fm og
stæði í bílgeymslu. Sölumenn á Lyngvík
sýna. Áhv. 19 m í myntkörfu. Verð 27,6 m.

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

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

MOSARIMI - ENDARAÐHÚS

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

KÓRSALIR - GLÆSIHÆÐ MEÐ ÚTSÝNI

Um er að ræða glæsi-
lega 264 fm íbúð á
tveimur hæðum að
hluta með 4 svölum
og góðu útsýni. Arin-
stofa, þaksvalir fyrir
heitan pott, stórt sér
baðherbergi með
nuddkari inn af hjóna-
herbergi.

Allar nánari uppls. veitir Steinar S. Jónsson á Lyngvík.

GRANDAVEGUR - LYFTUHÚS

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

GLAÐHEIMAR - LAUS STRAX

Um er að ræða mjög vel staðsetta 2ja her-
bergja íbúð á 2.hæð í góðu húsi við Glað-
heima. Verð 14,9 m.

EYJABAKKI - MJÖG GÓÐ BLOKK

Um er að ræða fallega 3ja herbergja íbúð á á
efstu hæð með vestur svölum, 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.

BORGARHOLTSBRAUT - HÆÐ M/BÍLSKÚR.

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

BJÖRTUSALIR - SÉR GARÐUR

117fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í fimm
íbúða húsi. Sér afgirtur suður garður með
sólpalli. Fallegar eikar innréttingar, parket og
flísar á gólfi. Verð 28,6 m.

BARÐAVOGUR - 2JA HERBERGJA M/SÉR INNGANGI.

Um er að ræða 71,7 fm 2ja herbergja íbúð í
kjallara með sér inngangi í þriggja íbúða húsi
við Barðavog. Verð 14,9 m.
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Fyrirtæki - stofnanir - einstaklingar. Til leigu glæsileg studioherb. og íbúðir.
* Til leigu í þessu nýlega uppgerða íbúðarhóteli nokkur studioherbergi og íbúðir.
* Leigist með öllum búnaði, eldhúsbúnaði, tækjum og húsgögnum, sjónvarpi o.fl.
* Baðherbergi með sturtu á öllum herbergjum.
* Um er að ræða nýlega innréttað og glæsilegt íbúðarhótel með lyftu. Öll sam-

eign í toppstandi. Tölvulyklar á herbergjum.
* Þessi íbúðarrými henta sérlega vel til fyrirtækja fyrir starfsmenn erlenda eða

innlenda, stofnana og eða einstaklinga.
* Aðeins traustir leigutakar koma til greina. Hagstæð leiga. Möguleiki á skamm-

tíma eða lengri leigusamningum.

FÍFULIND - 201 KÓP

Í einkasölu falleg og rúmgóð 92,7 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli
á besta stað í Lindahverfi Kópavogi. Sérinngangur af svölum. Forstofan er með
flísum og skáp. Eldhúsið er með borðkrók og flísum, snyrtileg beykiinnrétting og
mósaíkflísar milli skápa. Þvottaherbergið er dúklagt. Svefnherbergin eru með
parketi og skápum. Baðherbergið er flísalagt með baðkari, sturtu yfir og innrétt-
ingu. Rúmgóð stofa sem er parketlögð. Örstutt í alla verslun, þjónustu, skóla,
sund og íþróttir. 22.900.000,-

SPORÐAGRUNN - 104 RVK

Góð 3-4 herbergja, 102,3 fm íbúð með sérinngang á frábærum stað í Reykjavík.
Úr forstofu er komið inn í eldhús með dúk á gólfi, nýlegri hvítri innréttingu með
halogen lýsingu.   Inn af eldhúsi er þvottahús með dúk á gólfi og hillum. Hol er
parketlagt. Barnaherbergi er með parketi. Hjónaherbergi er bjart og rúmgott
með parketi og skápum. Baðherbergi er með dúk á gólfi, flísum á veggjum og
baðkari með sturtuaðstöðu. Stofan er rúmgóð með teppi á gólfum. Geymsla er
með flísum á gólfi og hillum. Sameiginlegur garður í rækt fylgir eigninni. Leyfi
er til að byggja sólstofu í framhaldi af stofunni. Góð eign á góðum stað. Stutt
í alla helstu þjónustu. 21.900.000,-

ÞORLÁKSGEISLI 5-7 - 113 RVK

Aðeins 3 íbúðir eftir í þessu nýja húsi.
3 íbúðir í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu í þessu vinsæla hverfi í
Grafarholti. Íbúðirnar eru 4ra herbergja og skilast með flísalögðu
baðherbergi og þvottahúsgólfi, en annars án gólfefna. Innréttingar og
skápar eru með spónlagðri eik frá HTH/Ormsson. Stáltæki eru frá AEG.
Stæði í bílskýli fylgir flestum íbúðum. Svalagólf skilast flísalögð. Húsin
afhendast fullbúin að utan, lóð fullbúin svo og bílastæði. Traustur
byggingaraðilli JB byggingafélag ehf sem byggt hefur fjölmargar
byggingar við góðan orðstír.

Upplýsingar á skrifstofu Stórborgar
og í síma 534 8300, 869 2217 og 823 2600
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21.200.000 LAUS STRAX 
Glæsileg 3ja herbergja 104 fm íbúð með sérinngang í hjarta Kópavogs. Íbúðin afhendist fullfrágenginn með nýjum
innréttingum og gólfefnum. Þvottahús innan íbúðar. Þórarinn s. 530 1811

Fannborg - 200 Kóp

Draumaeignir

TILBOÐ ÓSKAST
EINSTAKT EINBÝLISHÚS, STÍLHREINT OG BJART MEÐ ALLT AÐ 6 M. LOFTHÆÐ OG FALLEGU ÚTSÝNI Á FRIÐSÆL-
UM STAÐ MIÐSVÆÐIS. Innbygg. bílskúr. Þetta er stílhreint hús með nýlegum innréttingum og gólfefnum. Allt innbú
getur fylgt. Garðurinn er frábær, sannkallaður veislugarður og fyrir aftan húsið er friðlýst svæði. Eddi s. 530 1806

Strýtusel - 109 Rvk

Draumaeignir

Asparholt - 225 Álf

21.700.000
96,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í ný-
legu fjölbýli með sérinngang af svölum. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Þórarinn s. 530 1811

Gnoðarvogur - 104 Rvk

16.500.000
Góð 73,7 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð
á þessum eftirsótta stað. 
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Árnastígur - 240 Gri

26.400.000
144,4 fm 4ra herbergja nýlegt raðhús
þar af 29,5 fm innbyggður og innangengur bílskúr í Grindavík. Pantaðu
skoðun. Þórarinn s. 530 1811

Hagamelur - 107 Rvk

34.900.000
Glæsileg sérhæð 116,7 fm 4ra herb. með
sér garði. Eignin er laus strax. 
Eddi s. 530 1806.

Draumaeignir

Depluhólar - 111 Rvk

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

Háteigsvegur - 105 Rvk

69.800.000
Ein af glæsilegri efri sérhæðum í
Reykjavík er kominn í sölu. Efri sérhæð
og ris 264,2 fm (þ.a 30,3 fm bílskúr) 7 herbergi og 4 stofur eru í eigninni.
Eignin hefur verið algjörlega endurnýjuð að innan og húsið var steinað að
utan fyrir 2 árum með ljósum steinsalla. Glæsilegar innréttingar í eldhúsi og
með coriean borðplötum, vönduð tæki sem fylgja. Ljós er öll með fjarstýr-
ingu. Afar vönduð gólfefni á eigninni, gegnheil eik og ullarteppi. 2 baðher-
bergi, á hæðinni og í risi. Þetta er einstök eign. Þórarinn s. 530 1811



Blómvallagata - 101 Rvk

21.000.000
Falleg 3. herb. 79 fm íbúð á 1. hæð í 101
Reykjavík. Frábær staðsetning. 
Sigurður s. 530 1809

Dalsel - 109 Rvk

20.500.000
138,5 fm 3 herbergja íbúð á 2. hæð.
Íbúðin sjálf er 107,2 fm auk 31,3 fm
stæðis í bílageymslu. Glæsileg sól-
stofa. Stefanía s. 530 1805

Kristnibraut - 113 Rvk

28.000.000
Einstakleg falleg 116,4 fm (þ.a. 11 fm
geymsla) 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
vönduðu fjölbýli með lyftu. 
Þórarinn s. 530 1811

Rjúpnasalir - 201 Kóp

22.900.000
Afar falleg 3ja herbergja 94 fm íbúð á
2. hæð í lyftuhúsi. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. 
Þórarinn s. 530 1811

Seljavegur - 101 Rvk

19.900.000
69,9 fm 3 herbergja íbúð á 1. hæð í þrí-
býli. Ásamt 2 geymslum samtals 19,5
fm
Stefanía s. 530 1805

Ásbraut - 200 Kóp

17.900.000
Góð 3ja herb. 90 fm íbúð miðsvæðis í
Kópavogi. Merbau parket á gólfum,
endurnýjað eldhús og hús utan í góðu
ástandi. Óli s. 530 1812

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

28.900.000 LAUS STRAX 
4ra herb. 129 fm endaíbúð á 2. hæð í
nýlegu lyftuhúsi. Sérinngangur af
svölum og stæði í lokaðri bílageymslu. 
Sigurður s. 530 1809

Blikaás - 221 Hfj

27.800.000
119 fm 4ra herb. endaíbúð í litlu fjölbýli
á 2. hæð með sérinng. af svölum í
steyptu húsi með varanl. klæðn., suð-
ursv. og fallegu útsýni. Eddi s. 530 1812

Jörfabakki - 109 Rvk

19.900.000
106 fm og 5. herbergja íbúð, þar af 1
herbergi í kjallara í útleigu Laus við
undirritun kaupsamnings. 
Sigurður s. 530 1809.

Lækjasmári - 201 Kóp

26.900.000
4.herb. íbúð, 111 fm á 3. hæð í lyftuhúsi
í Smáranum í Kópavogi. Viðhaldslítið
hús. Göngufæri í alla þjónustu. Svalir í
vestur. Sigurður 530 1809

Núpalind - 201 Kóp

28.500.000
Mjög góð 114,6 fm 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi. Stutt í leikskóla, skóla
og þjónustu. 
Óli s. 530 1812

Víðihlíð - 105 Rvk

48.000.000
6 herb. íbúð/raðhús á 2 hæðum auk ris
með tvennum svölum samtals 192,4 fm
þar af  bílskúr 21,8 fm á góðum stað.
Helgi Már s. 530 1808

3ja herbergja

4ra til 7 herbergja

Hjalti Pálmason hdl.,
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Háholt - 220 Hfj

13.900.000
Afar falleg 66,1 fm 2ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Góðar suðvestur-
svalir. 
Þórarinn s. 530 1811

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

34.900.000
Falleg 131,5 fm íbúð auk 31,3 fm stæðis
í bílskýli. Sérinngangur, sérverönd og
garður til suðurs.
Óli s. 530 1812

Krossalind - 201 Kóp

51.900.000
Afar fallegt 170,7 fm 6 herbergja parhús
á tveimur hæðum með innbyggðum 26,2
fm bílskúr, samtals 196,9 fm 
Þórarinn s. 530 1811

Sléttahraun - 220 Hfj

21.600.000
Afar falleg 102,5 fm 4ra herbergja íbúð á
1. hæð ásamt 25,2 fm bílskúr samtals
127,7 fm 
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Háholt - 220 Hfj

22.900.000
Falleg 109,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýli. Stutt í skóla og alla
þjónustu.
Þórarinn s. 530 1811

Hlíðarvegur - 220 Kóp

31.500.000
Falleg 136,8 fm 5 herbergja sérhæð. Á
þessum vinsæla stað í Kópavogi. Nán-
ari upplýsingar veitir 
Þórarinn s. 530 1811

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í suður-
hlíðum Kópavogs. Húsið er með 5
svefnherbergjum og 2 stofum og er 284,4 fm Húsið er á tveimur hæðum
með tvöföldum bílskúr. Virkilega vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Stuðlaberg - 220 Hfj

34.900.000
Gott 160,2 fm 5 herbergja raðhús á 2.
hæðum í Setbergshverfinu í Hafnarfirði.
Bílskúr fylgir.
Þórarinn s. 530 1811



Sumarhús

Rað- og parhús

Akureyri

Einbýli
Fífurimi - 112 Rvk

34.900.000
Fallegt 4. herb., 131 fm raðhús í Rima-
hverfinu. Glæsilegur um 70 fm sólpall-
ur í suður. Bjart og snyrtilegt hús á
góðum stað. Sigurður s. 530 1809

Smárarimi - 112 Rvk

57.900.000
7 herb. 276,9 fm sérhæð í tvíbýli þ.a.
48,3 fm bílskúr. Gríðarlega mikið og
fallegt útsýni. 
Eddi s. 530 1806

Ásbúð - 210 Gbæ

56.800.000
Fallegt og opið einbýli á 2 hæðum,
með aukaíbúð og tvöf. bílsk., samtals
277 fm auk sólstofu um 32 fm og 50 fm
geymslu. Helgi Már s. 530 1808

Grettisgata - 101 Rvk

34.000.000
148,8 fm 4ra - 5 herb. einbýli með sér-
bílast. fyrir framan. Samanstendur af
tveimur sjálfstæðum íbúðum með sér-
inngangi. Eddi s. 530 1806

Fífumói - 260 Rbæ

18.300.000
92,2 fm 3 herb. íbúð með sérinng. á 2.
hæð í litlu fjölbýli. Suðursvalir. Hag-
stæð lán áhvílandi 4,15% og 4,35%
vextir. Stefanía s. 530 1805

Heiðarvegur - 230 Rbæ

14.900.000
106,5 fm 4ra herbergja sérhæð á 1.
hæð í tvíbýli með sérinngangi í ál-
klæddu steyptu húsi góðum stað stutt
frá miðbæ Keflavíkur. Eddi s. 530 1806

Suðurhvammur - 220 Hfj

41.500.000
226,7 fm 6 herbergja endaraðhús á
tveimur hæðum með innb. 29,5 fm bíl-
sk., hita í plani, garði og stórum svöl-
um. Aukah. í bílsk. Eddi s. 530 1806

Æsuborgir - 112 Rvk

43.000.000
Nýlegt 200 fm parhús innst í lokuðum
botnlanga og með fráb. útsýni yfir
Sundin og Esjuna. Húsið er á 2 hæð-
um, 4 svh. Innb. bílsk. Óli s. 530 1812

Ekrusmári - 201 Kóp

54.800.000
213,9 fm 7 herb. einbýli (þar af 33,2 fm
bílskúr) í lokuðum botnlanga á eftir-
sóttum stað. Frábært útsýni.
Stefanía s. 530 1805

Grundarhvarf - 203 Kóp

85.000.000
Fallegt einbýli á 2 hæðum með tvöf.
bílsk. og aukaíbúð. Ca. 350 fm og þar
af 61 fm bílskúr og 90 fm, 3ja herb.
íbúð. Sigurður s. 530 1809

Svölutjörn - 260 Rbæ

29.900.000 Laus eign. 
Makaskipti möguleg.
151,7 fm 5 herb. einbýli með 26 fm innb.
bílsk. á góðum stað í Innri Njarðv. Pant-
aðu skoðun. Þórarinn s. 530 1811

Tjarnargata - 230 Rbæ

24.000.000   
194 fm 5 herb. parhús á 2 hæðum og
kjallara. Mögul. er á séríbúð í kj. Hús-
ið er á eftirsóttum stað í bænum og
stutt í þjón. og skóla. Eddi s. 530 1806

Haukadalur lóð

3.900.000
1. hektara lóð, kjarri vaxið umhverfi og
fallegur fjallahringur. Möguleiki er á
að kaupa 3 aðrar aðliggjandi lóðir af
sömu stærð. Sigurður s. 530 1809

Kleifargerði - 600 Aey

28.500.000
127,2 fm 5 herbergja einbýlishús
ásamt 42 fm bílskúr, samtals 169,2 fm á
góðum stað þar sem stutt er í alla
þjónustu. Helgi Már s. 530 1808

Hafnarstræti - 600 Aey

Frá 11.500.000 
46,8 - 66,7 fm 2 herb. nýjar íbúðir í ný-
uppgerðu húsi í miðbæ Akureyrar.
Skilast fullb. og möguleiki á að kaupa
með innbúi. Helgi Már s. 530-1808

Norðurgarður - 230 Rbæ

23.900.000
127,6 fm 5 herb. endaraðhús þar af 18
fm innbyggður bílskúr á góðum stað í
Reykjanesbæ. Pantaðu skoðun,
Þórarinn s. 530 1811

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.

Suðurnes

Draumaeignir

Sæviðarsund - 104 Rvk

23.900.000
108,2 fm 3ja herbergja íbúð með bíl-
skúr á 2. hæð með stórum suðvestur-
svölum. Góðar innréttingar og gólfefni. Staða hússjóðs mjög góð. Bruna-
bótamat + lóðarmat = 18.730.000 kr.SKOÐIÐ SEM FYRST. 
Eddi s. 530 1806

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Óli Antonsson 
olia@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Tunguvegur - 108 Rvk

32.900.000 LAUS STRAX 
174,4 fm 6 herbergja sérhæð með
góðu útsýni á frábærum stað. Íbúðin
er á 2. hæð með sérinngangi af 1. hæð. Stórar svalir í suðaustur. 
Eddi s. 530 1806

Draumaeignir

Nýbýlavegur - 200 Kóp

34.900.000
188,5 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð með
innbyggðum bílskúr, sérinngangi,
svölum, fallegu útsýni og 3,3 m. lofthæð. 
MJÖG SÉRSTÖK EIGN. 
Eddi s. 530 1806

Er eignin þín á
www.draumahus.is



Eyrarholt - 220 Hfj

29.900.000
6 herbergja íbúð á 3 og efstu hæð í
fjölbýli. 2 svalir. Frábært útsýni. Einka-
stæði fylgir.
Stefanía s. 530 1805

Marbakkabraut - 200 Kóp

37.900.000
Afar fallegt 161,0 fm 5 herb. parhús á 4
pöllum með innb. ca 40 fm bílskúr sem
breytt hefur verið í leiguíbúð. Óskráð
rými á efstapalli. Þórarinn s. 530 1811

Urðarholt - 270 Mos

27.500.000
157 fm verslunar- og skrifstofuhús-
næði sem er í dag 2 nær jafnstórar
ósamþ. íbúðir sem eru 3ja herb. Mjög
góðar leigutekjur. Sigurður s. 530 1809

Blöndubakki - 109 Rvk

20.900.000
113,7 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð. 14,6
fm aukaherbergi er í kjallara, tilvalið til
útleigu. Stutt í alla þjónustu í Mjódd-
inni. Helgi Már s. 530 1808.

Austurberg - 111 Rvk

17.500.000
Endaíbúð 3JA herb.91 fm með sérinn-
gangi á 1 hæð og laus við kaupsamn-
ing. Stutt í alla þjónustu. 
Óli s. 530 1812

Naustabryggja - 110 Rvk

25.600.000
106 fm 1 rúmgóð stofa og 2 herb. 3ja
herb. íbúð í Bryggjuhverfinu. Stæði í
bílag. Sérverönd.. 
Sigurður s. 530 1809

Laus strax Laus strax Laus strax
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*Kynntu þér lægra verð fyrir minni eignir

Draumaeignir

Njálsgata - 101 Rvk

Tilboð óskast
Fallegt og endurbætt einbýlishús í
miðbæ Reykjavíkur. Húsið er 86 fm auk
rýmis í risi (óskráð), 2 svefnherbergi og 1 stofa. Um er að ræða timburhús
á 160 fm lóð sem nær umhverfis húsið á þrjár hliðar. 
Sigurður s. 530 1809

Draumaeignir

Markarvegur - 108 Rvk

69.900.000
237,2 fm vandað 6 herb parhús á 2
hæðum, á þessum eftirsótta stað í
Fossvogi. Í dag er húsið með 2 íbúðum þar af er neðri íbúðin 2ja herb, en
auðvelt er að breyta því í einnar íbúðar hús.
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Fljótasel - 109 Rvk

46.900.000
Mjög gott 5 herb. endaraðhús með bíl-
skúr, auk 3ja herb. íbúðar í kj., alls
268,3 fm. Íb. í kj. er ca 90 fm og raðh. því um 178 fm. 
Sigurður s. 530 1809



Akurhvarf 1 - 203 Kóp

Eigum eftir 3 glæsilegar 125,8 -

128,7 fm 4ra herbergja íbúðir í lyftu-

húsi við Akurhvarf í Kópavogi. Íbúð-

irnar eru fullfrágengnar án gólfefna

með vönduðum innréttingum og

flísalögðu baðherbergi. Þvottahús

innan íbúðar. Stæði í bílageymslu

fylgir. Glæsilegt útsýni!

Verðdæmi 127 fm 4ra herb.

KAUPVERÐ KR. 30.900.000

LÁN FRÁ ÍBÚÐALÁNASJÓÐI KR. 17.000.000

LÁN FRÁ SPARISJÓÐUM (UPP AÐ 75%) KR. 6.175.000

LÁN FRÁ SELJANDA (20 ÁRA LÁN Á 6,9 % VÖXTUM) KR. 4.635.000

EIGIÐ FÉ (10%) KR. 3.090.000

SAMTALS: KR. 30.900.000

AAll ll tt aaðð 9900%% lláánn!!
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Hafnar eru framkvæmdir á 
öðrum áfanga Skuggahverfis.

Fimm ólík íbúðarhús með 97 
íbúðum af tólf mismunandi gerð-
um og stærðum munu rísa í þess-
um áfanga á reitnum sem er 
afmarkaður af Skúlagötu, 
Frakkastíg, Lindargötu og Vatns-
stíg.

Hæsta byggingin verður nítj-
án hæða og mun standa við Skúla-
götu. Tvær lægri byggingar, ann-
ars vegar átta hæða og hins vegar 
þriggja hæða, munu standa við 
Skúlagötu og Vatnsstíg. Tvær 

byggingar, önnur þriggja hæða 
og hin ellefu hæða, munu verða 
við Lindargötu. Húsasamstæð-
urnar verða tengdar saman 
neðanjarðar með þriggja hæða 
bílageymslum. Rúmlega 250 bíla-
stæði verða samtals í öðrum og 
þriðja áfanga Skuggahverfisins. 

Gólfflötur nýju húsanna verð-
ur 15.995 fermetra, auk bíla-
geymslu sem telur 5.658 fer-
metra. Stærðir hverrar íbúðar 
verða breytilegar, alveg frá 67 
fermetrum og upp í rúmlega 
300.

Í flestum húsunum verða 
aðeins tvær íbúðir á hverri hæð, 

sem þýðir að fallegt útsýni er til 
þriggja átta. Sérstök hljóðein-
angrun verður á milli hæða og er 
lofthæð óvenju mikil eða 2,7 
metrar. Burðarkerfi húsanna er 
steinsteypt, ásamt því sem 
útveggir eru einangraðir að utan 
og klæddir með bæði flísum, 
málmi og timbri.

Hönnuðir Skuggahverfis eru 
hinir dönsku Schmidt, Hammer 
& Lassen og arkitektastofan 
Hornsteinum. 101 Skuggahverfi 
hefur gert samning við Íslenska 
aðalverktaka um að annast fram-
kvæmdir.

Skuggahverfi stækkað frekar

www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar YFIR 130 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

sölustjóri
atvinnuh.
822 8242

Margrét
Sigurgeirsdóttir

ritari

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

Viggó
Jörgensson
lögg. fast-
eignasali.

Sigurður
Jökull

Ólafsson
ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson

sölum.
Snæfellsbæ.
893 4718

Guðrún
Pétursdóttir
skjalagerð
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Valhöll fasteignasala óskar eftir öllum stærðum og gerðum fasteigna á sölu!
Allt síðasta ár var mjög góð sala á flestum gerðum eigna hjá okkur á Valhöll

og því vantar okkur flestar stærðir og gerðir eigna á söluskrá okkar.
Erum með öflugt starfsfólk sem er tilbúið til að vinna fyrir þig.

Atvinnuljósmyndari tekur ljósmyndir af öllum þeim eignum
sem við fáum til sölumeðferðar.

Mikil eftirspurn í byrjun árs eftir sérhæðum og sérbýlum. Mikil eftirspurn hefur einnig
verið eftir 2ja og 3ja herbergja íbúðum í úthverfum borgarinnar.

Því ekki að hringja strax í starfsfólk okkar og láta okkur um að selja eignina þína!

VALHÖLL FASTEIGNASALA

óskar eftir öllum stærðum

og gerðum fasteigna á sölu!

Valhöll fasteignasala - Síðumúla 27 - Sími 588-4477 - Ingólfur G. Gissurarson lögg. fasteignasali
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Daníel Guðmundsson löggildur fasteignasali · Arnar Guðmundsson löggildur fasteignasali

Eignamiðlun Norðurlands · Strandgötu 3 · 600 Akureyri · Sími 461 2900 · www.en.is

Eignamiðlun Norðurlands

T il sölu mjög gott og nýlegt iðnaðar/lagerhúsnæði á Akureyri, með
u.þ.b. sex metra lofthæð. Getur hentað vel fyrir hvers konar iðnað,
vörugeymslu eða þjónustustarfsemi.

Húsnæðið er u.þ.b. 325 fm að stærð, með millilofti að hluta þar sem er
kaffiaðstaða, herbergi og baðaðstaða. Aðgengi er mjög gott, bílaplan mal-
bikað og aðkoma mjög snyrtileg.

Nánari uppl. veita Arnar í síma 660 2950 og Daníel í síma 660 2951

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

GVENDARGEISLI - 3JA HERB. SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 108,8 fm íbúð á jarðhæð með sér inngang ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu. Bæði svefnherb. parketlögð og með skáp-
um. Mjög rúmgott hjónaherb.. Baðherb. með baðkari, innréttingu og
flísum á gólfi. Flísalagt þvottaherb. Stofan björt og falleg. Flísalögð ver-
önd, 30 fm afgirtur sólpallur. Eldhús með fallegri innréttingu og nýlegum
tækjum. Parketflísar í holi, stofu og í eldhúsi. V. 26,5 millj.

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

SKÚLAGATA - 3JA HERB.
Falleg og notaleg 3ja herb., 58,6 fm lítið niðurgrafin íbúð, miðsvæðis í
Reykjavík. Flísalagt hol með fataskáp. 2 parketlögð svefnherb., ann-
að með skápum. Stofan er einnig parketlögð. Eldhús með flísum á
gólfi og flísum á milli skápa. Borðkrókur. Baðherbergið er einnig
flísalagt og með sturtu. Sameiginlegt þvotta- og þurrkherb. og sér-
geymsla. Skólp- og drenlagnir endurnýjaðar nýlega. V. 14,1 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
129,6 fm einbýlishús við Lágholtsveg ásamt 31,2 fm. sambyggðum bíl-
skúr. Aðkoma að húsinu er góð í lokuðum botnlanga. Húsið skiptist í for-
stofu, stórt sjónvarpshol, þvottaherb., eldhús með rúmgóðum borðkrók,
stóra stofu og borðstofu, 3 svefnherb. og baðherb.. Flísar, korkflísar,
parket og plastparket á gólfum. Nýleg innrétting í eldhúsi. Nýlegt járn á
þaki. Ofna- og raflagnir eru nýlegar. Sólpallur. V. 20,5 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. 17,9 millj.

GRAFARVOGSBÚAR !
Leitið ekki langt yfir skammt. Fateignamiðlun Grafarvogs er hverfis
fasteigansala sem hefur það markmið að þjóna Grafarvogsbúum sem best.

Vegna góðrar sölu vantar okkur allar tegundir
og stærðir fasteigna í sölu.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 86 fm íbúð á jarðhæð með sérinngang. 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 Mahogny hurðir. V. 20,3 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.

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. 23,9 millj.

F
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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, rúmg. 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.

550 5000
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550 5000
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Sögurnar, tölurnar, fólki›.
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FJARÐARGATA - ÚTSÝNI
Sérlega falleg 127,7 fm íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi í miðbæ Hafnar-
fjarðar. Yfirbyggðar stórar svalir.
Verð Tilboð. 2018

ÁLFKONUHVARF - KÓP. Sérl.
falleg 88 fm íb. á 2. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. 2
sv.herb. Verð 23,0 millj.  6116

ELDRI BORGARAR

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

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

HÆÐIR

LAUFVANGUR - M/BÍLSKÚR
141,7 fm neðri hæð ásamt bílskúr
á góðum stað. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 9756

4RA TIL 7 HERB.

ENGJAVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Nýleg og falleg 109 fm
íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb. Parket,
flísar og fallegar innréttingar. Verð
22,9 millj. 6070

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

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

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

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

EINIHLÍÐ - M/BÍLSKÚR
Sérlega falleg 150 fm efri sérhæð
m/bílskúr. 3 sv.herb. Sérgarður og
verönd. Verð 33,7 millj.

STEKKJARKINN - SÉRINN-
GANGUR Góð 90 fm neðri hæð í
tvíbýli. 3 sv.herb. Góð staðsetning.
Verð 19,9 millj. 6060

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

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

EINBÝLI

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

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

ÞRASTARÁS - LAUST
STRAX Falleg og rúmgóð 108,8
fm neðri hæð í fjórbýli. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Vandaðar innrétt-
ingar, parket og náttúrusteinn.
Verð 24,9 millj. 6119

BREIÐVANGUR - 123 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Parket og flísar á gólfum. Verð
20,5 millj.   6054

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

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

ÞRASTARÁS - GLÆSILEGT
Nýlegt og vel staðsett 220 fm ein-
býli á tveimur hæðum m/bílskúr. 4
sv.herb. 100 fm verönd. Frábært
útsýni. Verð 59 millj. 6097

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

ÞRASTARÁS - M/BÍLSKÚR
Falleg 156,4 efri hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
6077

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

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

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS
Fallegt 198 fm endaraðhús m/bíl-
skúr á rólegum og góðum stað. 4
sv.herb. Sólstofa, heitur pottur og
verönd. Verð 37,9 millj. 6118

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX
Falleg 130 fm hæð og ris á góðum
stað ásamt nýlegum samtals 90
fm bílskúr m/kjallara undir. 5
sv.herb. Verð 38,9 millj.

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

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

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

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

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

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

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

HJALLABRAUT - LAUS
STRAX Falleg og rúmgóð 128 fm
íbúð á 2. hæð. 3-4 sv.herb. Nýlegt
eldhús. Parket. Tvennar yfirbyggð-
ar svalir. Verð 21,9 millj.   3629

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

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

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm parhús
m/mögul. á 2 íb. 7 sv.herb. LAUST
STRAX. Verð 41,9 millj. 5368

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

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

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

2JA HERB.

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

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

STEKKJARHVAMMUR -
FALLEGT 184,8 fm raðh. m/ bíl-
sk. 4 sv.herb. Suðurverönd. Góður
staður. Verð 38,5 millj. 9967

ÖLDUSLÓÐ - LAUS FLJÓTL.
128,6 fm efri hæð ásamt bílskúr.
Sérinng. 3 sv.herb. Stutt í skóla og
leiksskóla. Verð 24,9 millj. 3157

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

3JA HERB.

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

SELVOGSGATA Falleg talsvert
endurn. 58 fm 2-3ja herb. íbúð á 2.
hæð í tví-/fjórbýli. Verð 14,6 millj.

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

TRÖLLATEIGUR - MOS. 165,5
fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Falleg eign á góðum stað.
Verð 40,9 millj. 9699

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

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

GRÆNAKINN Falleg 72 fm íbúð
í þríbýli á góðum stað. 2 sv.herb.
Stutt í skóla og þjónustu. Verð
16,9 millj.

DAGGARVELLIR Falleg 76 fm
2-3ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlegu
lyftuhúsi. Parket og flísar. Fallegar
innréttingar. Verð 17,9 millj. 6099
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ESKIVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Ný 76 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinng. Glæsilegar inn-
réttingar og flott gólfefni. Afhend-
ing í jan-feb. Verð 17,9 millj. 6071

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

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

KAPLAHRAUN - HAFNARFJ.
162 fm endabil sem skiptist í 120
fm neðri hæð og 42 fm efri hæð.
Laust við kaupsaming. Verð 23,9
millj.   6055

FORNUBÚÐIR - HAFNARFJ.
Tvö 120 fm bil m/60 fm millilofti og
eitt 360 fm. Góðar innkeyrsludyr.
LAUST STRAX. Verð frá 22,0 millj.
9612

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
Ný 100 til 140 fm atvinnubil. Stórar
innkeyrsludyr, hiti í gólfi, mikil loft-
hæð. Afhending í janúar 2007. Verð
frá 9,2 millj. 9644

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
116,4 fm atvinnubil á góðum stað
innst í lokaðri götu. Verð 17,3 millj.
9797

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

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

VÍKURBRAUT - M/BÍLSKÚR
Góð 164 fm neðri hæð m/bílskúr. 3
sv.herb. Sérinngangur.

STAÐARHRAUN - ENDURN.
Fallegt og mikið endurnýjað 179 fm
einbýli á einni hæð m/bílskúr. 

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

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

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

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

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

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

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

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJ-
UÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
TILBOÐ. 4027

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK
218 fm parhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 19,9 millj. 3676

VOGAR

HEIÐARGERÐI - EINBÝLI Gott
181 fm einbýli með bílskúr. 3
sv.herb. Verð 28,9 millj. 6117

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

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

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

REYKJAN.BÆR

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

SANDGERÐI

NORÐURGATA - SANDGERÐI
123 fm einbýli á tveimur hæðum. 3-
4 sv.herb. Verð 15,6 millj. 5403

LANDIÐ

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK 166
fm einbýli með bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 20,5 millj. 6111

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

DREKAVELLIR 4 - HAFN-
ARFJ. Glæsilegar 13-6-157 fm 5
herb. sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi.
Verð frá 29,9 millj. 10062

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

BERJAVELLIR 1 - HFJ.
Glæsilegar 126 fm 4ra herb. íbúð
m/stæði í bílageymslu, verð 24,9
millj.   5451

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

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ. Glæsi-
leg hannð endaraðhús á einni hæð
m/bílskúr. Áhvíl. 17 millj. til 40 ára
hjá Íbúðalsj. Verð 30,9 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.
Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir,
verð frá 19,4 millj. 5298

AKURVELLIR 1 - HFJ. Nýjar og
glæsilegar 4ra herb. íbúðir, 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

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 kaup-
samning. 4310
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Aldrei fleiri byggingar rifnar 
niður í Reykjavík.

Árið 2006 var metár í niðurrifi 
bygginga í Reykjavík en þá var 
51 bygging rifin, fjórum fleiri en 
árið 2005. 

Erpur Snær Hansen, heil-
brigðisfulltrúi hjá Mengunar-
vörnum Umhverfissviðs Reykja-
víkurborgar, segir að niðurrif 
hafi aukist stöðugt milli ára frá 
síðustu aldamótum.

Meðal helstu bygginga sem 
voru rifnar á árinu voru Hamp-
iðjan, gamla Lýsisverksmiðjan, 
Hraðfrystihúsið við Mýrargötu 
og Faxaskáli, en rústir hans settu 

mikinn svip á miðbæinn í haust 
og vetur. Gríðarlegt magn af 
byggingarúrgangi varð til á árinu 
og var hann að mestu leyti urðað-
ur í landfyllingum Faxaflóa-
hafna.

Auk þess voru viðamikil 

asbest-niðurrif í Reykjavík eins 
og á Brokeyjarhúsunum á Aust-
urbugt og Olíustöðinni á Héðins-
götu, en asbest var notað í bygg-
ingar víða á Íslandi fram undir 
1970.

Erpur segir að 22 hús hafi 
verið rifin vegna endurnýjunar 
á húsum og 16 vegna þéttingar 
byggðar. „Þétting byggðar virð-
ist vera á lokastigi og ef endur-
nýjun bygginga eykst ekki að 
ráði á komandi ári má búast við 
heildarfækkun í niðurrifi bygg-
inga í ár,“ segir Erpur og bætir 
því við að fólk geti örugglega 
búist við fækkun á niðurrifi 
stórra bygginga árið 2007.

51 bygging rifin árið 2006
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VÍÐIVELLIR - SELFOSSIVÍÐIVELLIR - SELFOSSI
Reisulegt einbýli í hjarta bæjarins, húsið skiptist í hæð,
ris, auka íbúð í kjallara ásamt bílskúr. Glæsileg mikið
endurnýjuð eign sem vert er að skoða. Verð 47,9 millj.

Atli S.

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

RAUÐAGERÐI - REYKJARAUÐAGERÐI - REYKJAVÍKVÍK
Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum. Eign sem bíð-
ur uppá mikla möguleika á þessum vinsæla stað. Sér inn-
gangur á hvora hæð Verð 42,4 millj

MIÐENGI - SELFOSSIMIÐENGI - SELFOSSI
Gott 188 fm steypt einbýli að meðtöldum bílskúr. Eign
hefur fengið gott viðhald. Arinn, sauna, verönd og heitur
pottur. Toppeign í þessu gróna hverfi. Verð 30,4millj

DVERGHÓLAR - SELFOSSIDVERGHÓLAR - SELFOSSI
Nýlegt 152 fm raðhús með innb. bílsk., 3 svefnh. Upptek-
in loft, hornbaðkar og verönd. Gólfefni eru náttúrusteinn
og parket. Góð eign nálægt grunnskóla. Verð 25,5 millj.

LANGAMÝRI - SELFOSSILANGAMÝRI - SELFOSSI
Glæsilegt 161 fm parhús með innbyggðum bílskúr. Sér-
smíðaðar innréttingar, 3 svefnherbergi, verönd og heitur
pottur. Snyrtileg fullfrágengin eign. Verð 29,8 millj

ENGIHJALLI - KÓPENGIHJALLI - KÓPAAVOGIVOGI
Snyrtileg og talsvert endurnýjuð 3ja herbegja, 89 fm íbúð
með frábæru útsýni á 7. og efstu hæð
Verð 17,9 millj.

Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti auglýsir – lausar íbúðir til úthlutunar 17. janúar

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.
Lán með tekjumarki veita rétt til

húsaleigubóta.

Til að geta sótt um íbúð með
tekjumarksláni verður viðkomandi að
vera undir eigna- og tekjumörkum.

Eignamörk: 2.900.000
Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000
Vegna barns: 450.000

Eiðismýri 22 Íbúð: 102
170 Seltjarnarnes

2 herb. 59 fm2
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk eiganda:
Miðjan apríl

Hámarksverð: 1.391.600 -kr
Lágmarksverð: 1.170.470 -kr
Búsetugjald: 44.700 -kr

Blikaás 21 Íbúð: 102
221 Hafnarfjörður

4 herb. 114 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
1. til 15. febrúar

Hámarksverð: 1.889.009 -kr
Lágmarksverð: 1.534.909 -kr
Búsetugjald: 99.091 -kr

Fr
um

Búseti hsf.
umsóknarfrestur er til og með 16. jan.
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Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

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
Vilborg G. Hansen sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Andrésbrunnur - Reykjavík 4ra herbergja
Falleg 4ra herbergja 122,2 fm íbúð
á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í 3ja bíla býlskýli. Íbúiðn er
staðsett í rólegum botnlanga. Olíu-
borði eikarparket er á allri íbúðinni
utan þvottahúsi og baðherbergi.
Allar innréttingar og hurðir eru úr
eik. Íbúðinni fylgir 2 sérgeymslur.
Eigendur þurfa ekki að sjá um þrif í
stigagangi.

Nánari upplýsingar gefur
Hrafnhildur í s.894-3800

Gauksás - 221 Hafnarfj. Rað- og parhús
Verð 49.900.000
• Glæsilegt 6 herb. 218,8 fm raðhús
• Mustang flísar og gæðaparket á
gólfum
• Flísalagður bílskúr með sjálfvirk-
um opnara
• Hurðir úr mahóní og góðir skápar
• Eldhús frá InnX með 90 sm ga-
seldavél

ÞETTA ER EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA BETUR.

Hamraborg - Rvk 2ja herbergja
Falleg tveggja herbergja 52,4 fm
líklega geymsla ekki með inní fer-
metratölu íbúð á þriðju hæð í fjöl-
býli með aðgang að bílageymslu.
Sameiginlegur inngangur er í kjall-
ara úr bílageymslu og einnig á
fyrstu hæð. Snyrtilegt sameiginlegt
bílskýli. Lóð með leiktækjum á.
Stutt er í alla þjónustu, leikskóla,
skóla, verslanir,kirkju og fleira.
Verð. 15.9m.

Maríubakki - Rvk 3ja herbergja
Góð 3ja herbergja 88,4 fm íbúð á
annarri hæð. Eldhús með hvítri inn-
réttingu og flísum á milli efri og
neðri skápa. Inn af eldhúsi er
þvottahús og geymsla með hillum á
vegg. Stofa með parketi á gólfi og
útgang á svalir. Baðherbergi með
dúk á gólfi, baðkar og sturtuað-
staða. Parket á holi.eldhúsi og
stofu er nýtt eikarparket. Verð
18,2m

Kristnibraut - Grafarholti. 4ra herbergja
Vönduð 105,7 fm 4ra herb. íbúð á
3ju hæð í viðhaldsléttu fjölbýli,
ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Stutt í
skóla, leikskóla og verslun. For-
stofa, 3 svefnh.m/skápum, þvottah.
baðh. m/baðkari m/sturtuaðst.stofa
m/suðursvölum,eldhús m/vönduð-
um innr. Innr.úr kirsuberjavið, rauð-
eik og flísar á gólfum. V. 26,9 m.

Lækjasmári - Kóp. 3ja herbergja
Góða 3ja herbergja 95,1 fm íbúð á
7. hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi,
ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Eld-
hús með innréttingu úr kirsuberja-
við, parket á gólfi. Stofa með
gluggum í suður og vestur, parketi
á gólfi og útgengi í sólskála og sval-
ir til suðurs. Baðherbergi er flísalagt
í hólf og gólf með sturtu. Séð er um
þrif í sameign hússins. Stutt í alla
þjónustu í Smáranum.
Verð 27,9 m

Blikaás - Hanarfj. Stærri íb. og sérhæðir
Blikaás 17, 221 Hafnarfjörður
Verð 28.700.000
• Glæsileg 119 fm neðri hæð
• 4ra herbergja
• Sérinngangur
• Afgirt verönd með potti
• Vandaðar innréttingar
• Flísar og parket á gólfum

Kolbeinn veitir allar nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Fellasmári - Kóp Rað- og parhús
Einstaklega vandað og snyrtilegt
147.2 fm raðhús á einni hæð með
innbyggðum 24,1 fm bílskúr með
glæsilegum garði og flottu útsýni
innarlega í lítilli og sérlega fallegri
botnlangagötu í Smárahverfi Kópa-
vogs. Góð aðkoma, engar tröppur
eða pallar. Glæsileg eign fyrir vand-
láta. Verð 47 m.

AAllmmeerriiaa,, SSppáánnnn
GGllææssii lleegg ííbbúúðð mmeeðð cc..aa.. 5555 ffmm.. þþaakkvveerröönndd,, bbíí llsskkýýll ii oogg ggllææssii lleegguu úútt--
ssýýnnii yyffiirr ssjjóóiinnnn.. 8800%% lláánn áá ggóóððuumm vvööxxttuumm.. ÚÚttvveegguumm ffrrííaa ggiissttiinngguu..
FFlluuggkkoossttnnaaððuurr eenndduurrggrreeiidddduurr eeff aaff kkaauuppuumm vveerrððuurr..

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

• Nýtt hús í grónu hverfi
• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
• Stæði í bílageymslu
• Til afhendingar strax
• Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Fullbúnar án gólfefna

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 sól-
bekkjum
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar
• Hagstæð áhvílandi lán

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

Þú kemur með eignina í sölu hjá okkur!
Í staðinn veitum við þér faglega þjónustu þar sem

fjöldi sölumanna kappkostar við að selja eign þína.











Villt dýr og aðstaða til að taka slátur

Edinborgarhúsið á Ísafirði 
gengur brátt í endurnýjun líf-
daga sem menningarhús. 

Fyrir tveimur árum var hafist 
handa við að færa Edinborgar-
húsið á Ísafirði í upprunalegt 
horf að útiliti til og nú hillir undir 
að þeim endurbótum ljúki. Fram-
kvæmdir við lokaáfanga þeirra 
hófust milli jóla og nýárs og eru í 
traustum höndum vestfirskra 
verktaka undir stjórn Hermanns 
Þorsteinssonar. Stefnt er að því 
að verkinu ljúki um mánaðamót-
in maí/júní og þá verði húsið 
opnað sem menningarhús Ísfirð-
inga. Þar verða tveir salir sem 
henta munu vel til veitingarekst-
urs en ekki er búið að ganga frá 
leigu rekstursins. 

Húsið stendur á góðum stað 
og verður eflaust lyftistöng fyrir 
bæjarfélagið.

Húsið var byggt árið 1907 og 
er eitt viðamesta timburgrindar-
hús sem byggt hefur verið á 
Íslandi. Það var teiknað af Rögn-
valdi Á. Ólafssyni sem nefndur 
hefur verið fyrsti íslenski arki-
tektinn. Fjölbreytt starfsemi 
hefur farið fram í Edinborg í 
gegnum tíðina, en áður en það 
varð menningarhús var þar 
meðal annars fiskvinnsla og 
verslun. Nú er þar til húsa Lista-
skóli Rögnvalds Ólafssonar, upp-
lýsingamiðstöð ferðamanna og 
ferðaþjónustufyrirtækið Vestur-
ferðir á sumrin.

Edinborg 
endurbyggð



Borgarstjóri hefur að undan-
förnu stutt dyggilega við bakið 

á Íbúasamtökunum Betra Breið-
holt og öðrum íbúum sem hafa 
mótmælt uppsetningu spilasalar í 
verslunarmiðstöðinni í Mjódd. Við 
í stjórn íbúasamtakanna viljum 
þakka borgarstjóra fyrir stuðn-
ing í baráttu okkar gegn þessum 
ófögnuði. Baráttan hefur staðið í 
nokkurn tíma og er einkennilegt 
að svo virðist sem íbúar eigi ekki 
að hafa neitt um þetta að segja. 
Lög og reglur eru þannig að Happ-
drætti Háskóla Íslands virðist 
hafa heimild til að opna spilasal 
þar sem húsnæði er laust og þurfi 
varla að fá sérstakt leyfi til þess. 

Borgarstjóri er hins vegar nú 
búinn að skora á HHÍ að draga til 
baka fyrirhugaða opnun spilasalar-
ins. Íbúasamtökin Betra Breiðholt 
hafa mætt í tvígang á fund með 
rektor Háskólans ásamt 
framkvæmdastjóra Happdrættis 
Háskólans, svo og á fund með 
rekstraraðilum spilasalarins. Þar 
voru aðilar beðnir um að hætta við 
fyrirhugaða opnun salarins. Því var 
neitað og gefið upp að þrátt fyrir 
mótmæli yrði salurinn opnaður. 

Hverfisráð Breiðholts hefur 
mótmælt þessari opnun og fjöldi 
manns hefur lýst vanþóknun sinni 
á þessu. Á þriðja þúsund manns 
hafa undirritað áskorun um að 
hætt verði við þetta.

Síðan kemur grein í Fréttablað-
inu 30.12.2006 eftir Pál Hreins-
son, formann stjórnar HHÍ, þar 
sem hann greinir frá því að 
Háskólinn eigi ekki spilasal í 
Mjóddinni. Málið snýst ekki um 
það hver eigi húsnæðið heldur 
hvaða starfsemi fer þar fram. Sú 
starfsemi varðar Happdrætti 
Háskóla Íslands – og þá starfsemi 
viljum við ekki hafa þarna.

Verði salurinn opnaður í 
Mjóddinni verða margir til að 
standa upp og mótmæla. Þar eð 
brotið er á íbúum Breiðholts á 
þennan grófa hátt verður mótmælt 

enn hressilegar. Það virðist eng-
inn vilja svara fyrir þetta mál. 
Rektor Háskóla Íslands hefur 
eiginlega vísað þessu frá sér. For-
maður stjórnar Happdrættisins 
virðist gera það líka. 

Dómsmálaráðuneytið getur 
ekki tekið á málinu þar eð ráðu-
neytið virðist ekki hafa lögsögu um 
slíka starfsemi. Hún er nefnilega 
skráð sem þjónusta og á því flýtur 
þessi spilamennska áfram. Ráðu-
neytið getur ekki gert neitt þar eð 
þetta flokkast undir þjónustu. Þá 
er spurning: Hvað er þjónusta? 
Hvaða þjónustu er verið að veita 
þarna? Kannski formaður stjórnar 
Happdrættisins geti skilgreint 
það.

Íbúar í Breiðholti vilja ekki 

þessa „þjónustu“, ekki þessa starf-
semi sem ýtir undir spilafíkn og 
ýmsa óæskilega hegðun og kemur 
ekki síst niður á ungu fólki.

Ábyrgðin er þeirra sem hagn-
ast á spilafíklunum. Þess vegna 
fögnum við hverjum bandamanni í 
þessari baráttu og við væntum 
þess að forráðamenn Háskóla 
Íslands og Happdrættis Háskólans 
hlusti á borgarstjóra Reykjavíkur 
og borgarráð og taki tillit til óska 
borgaryfirvalda og þeirra fjöl-
mörgu íbúa og margra samtaka í 
Breiðholti sem vilja ekki þessa 
starfsemi í Mjóddina. Það yrði 
nöturleg kveðja til íbúa Breiðholts 
ef Háskólinn, sem ætti að vera vel 
upplýst stofnun og virða lýðræðis-
leg gildi, ætlar að troða þessum 

ófögnuði upp á Breiðhyltinga með 
því að koma spilavíti fyrir á þeim 
stað þar sem flestar fjölskyldur í 
hverfinu venja komur sínar til að 
sækja uppbyggilega þjónustu. Það 
yrði í raun atlaga gegn fjölskyldu-
gildum menntaðs samfélags. 
Ábyrgðin er þeirra sem hagnast á 
spilafíklunum.

Reykjavík, 5. janúar 2007.
Stjórn Íbúasamtakanna Betra 

Breiðholt.

Helgi Kristófersson, Elín Huld 
Hartmannsdóttir, Bogi Arnar 

Finnbogason, Elísabet Júlíusdóttir, 
Gunnar Hjörtur Gunnarsson, 
Magnús Gunnarsson, Þorkell 

Ragnarsson.

Íbúarnir vilja ekki spilasal í Mjóddinni

Bréf til blaðsins frá Jóni Jónssyni.

Jón Jónsson.

Ábyrgðin er þeirra sem 
hagnast á spilafíklunum. Þess 
vegna fögnum við hverjum 
bandamanni í þessari baráttu 
og við væntum þess að for-
ráðamenn Háskóla Íslands og 
Happdrættis Háskólans hlusti 
á borgarstjóra Reykjavíkur 
og borgarráð og taki tillit til 
óska borgaryfirvalda og þeirra 
fjölmörgu íbúa og margra sam-
taka í Breiðholti sem vilja ekki 
þessa starfsemi í Mjóddina.

EKKERT GERVIGRAS!
NÝTT OG BETRA GRAS...

WWW.GRAS.IS



Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir í smáletursdálkinn hér 
til hliðar má senda á netfangið 

timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á aug-
lysingar@frettabladid.is eða 

hringja í síma 
550 5000.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Sigrún Gunnarsdóttir
Frá Eiði, Eyrarsveit, Rósarima 2, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum Hringbraut að morgni 2. janúar.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn
9. janúar kl. 13.00.

Bryndís Theodórsdótir       Guðni E. Hallgrímsson
Þröstur Theodórsson         Áslaug Árnadóttir
Lilja Theodórsdóttir         Birgir Guðmundsson
Hrönn Theodórsdóttir       Davíð Heiðberg
Freyja Theodórsdóttir
Sveinn Theodórsson       Ellen María Þórólfsdóttir
og barnabörn.

Okkar ástkæri

Indriði Guðmundsson
klæðskeri

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju fimmtudaginn
11. janúar kl. 11.00.

Bryndís Marteinsdóttir
Íris Indriðadóttir
Sigrún Guðmundsdóttir  Per Olsen
Sigurður Guðmundsson Sigríður Sverrisdóttir
Freygerður Guðmundsdóttir Vífill Sigurðsson
Sif Guðmundsdóttir  Steen Norberg Larsen
Guðný Nanna Guðmundsdóttir
Haraldur G. Magnússon Dagmar Róbertsdóttir

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

„Í hvert sinn sem ég fæ á 
tilfinninguna að ég sé að eldast 

og kominn með annan fótinn í 
gröfina gerist eitthvað annað.“ 

Hearst setur auglýsingabann á Welles 

Rithöfundurinn Einar Már Guðmunds-
son er mikill aðdáandi eldri verka 
Davids Bowie og samdi meðal annars 
ljóðið „Poem for David Bowie“ um 
hann í sinni fyrstu ljóðabók, „Er nokk-
ur í kórónafötum hér inni“ árið 1980.

Einar Már segist þó ekki ætla að 
halda sérstaklega upp á sextugsafmæli 
Bowies. „Ég er ekki nógu hátíðlegur 
til þess,“ segir hann og hlær. Ég hlusta 
á menn allt árið um kring og það er 
varla að maður haldi upp á afmælið 
hjá sjálfum sér. Það er oft mikið gert úr 
afmælisdegi persóna en það er reynd-
ar öðruvísi þegar menn eru lifandi. Ég 
vil frekar að menn haldi mönnum á 
lofti á milli afmælisdaganna. Ef ég 
ætti að votta mönnum virðingu mína 
sem ég hef mætur á þá væri þetta allt 
ein samfelld afmælisveisla,“ bætir 
hann við í léttum dúr.

Einar Már segir að Bowie sé einn af 
þeim allra stærstu í tónlistarbransan-
um. „Hann hefur í gegnum tíðina skap-
að afgerandi verk sem eru mjög 
minnisstæð og lifa áfram. Hann er allt 
í senn góður tónlistarmaður og laga- og 

textahöfundur. Hann ögrar dálítið 
sjálfum sér og fer sínar eigin leiðir. 
Það hefur fallið misvel í kramið en 
gæði eru mjög afstæð.“

David Bowie hefur komið fyrir í 
fleiri verkum Einars Más heldur en í 
fyrrnefndu ljóði. Í annarri ljóðabók 
sinni stillti hann honum t.d. upp við 
hlið ljóðskáldsins T.S. Elliott og í 
Englum alheimsins minnist Páll á 
Bowie. „Það er fyrst og fremst þessi 
innlifun Bowie í það sem hann er að 
segja og syngja sem hefur höfðað til 
mín. Hinn melódíski Bowie höfðar 
mest til mín og hann er líka með svo-
lítið kraftmikla texta. Þar sé ég mann í 
miklum átökum við heiminn. Hann er 
mjög huglægur en það er ekki alltaf 
hægt að segja að textarnir séu um eitt-
hvað sérstakt,“ segir Einar Már. „Hann 
gerir þemaplötur og kannar einhverja 
hlið mannlífsins og Bowie vinnur á 
mörgum plötum sem ljóðskáld eða 
söguhöfundur.“

Einar vill meina Bowie sé á stalli 
með stóru nöfnunum á borð við Elvis, 
Dylan og Lennon. „Hann hefur dregið 

svo margt skemmtilegt fram í dags-
ljósið. Hann átti sinn þátt í endurkomu 
Lou Reed og Iggy Pop og pönkararnir 
gátu aldrei horft framhjá Bowie þótt 
þeim fyndist hann tilheyra öðrum 
tíma. Þeir gátu ekki gengið framhjá 
svona stórveldum eins og David Bowie 
sem hafa stungið sér í djúpu laugina á 
því sem er að gerast. Hann er þannig 
með fingurinn á púlsi veruleikans.“ 

Poem for David Bowie
David Bowie
þegar ég hlusta á þig
langar mig til að yrkja ljóð
þar sem orðið ég kemur
45 sinnum fyrir.

„Þetta er svolítið tvíeggjað. Sumir 
myndu skilja þetta sem sjálfsdýrkun, 
sem er til staðar í rokktónlistinni og 
Bowie er ekki laus við, og hins vegar 
sem óð til þeirra sem þora að tala í 
fyrstu persónu og Bowie er einn af 
þeim mönnum,“ segir Einar Már um 
ljóðið.

Ferðagrein um Ísland er meðal þeirra 
vinsælustu á ferðavef bandaríska dag-
blaðsins The New York Times. Hring-
ferð ferðalangsins Mark Sundeen er í 
níunda sæti yfir þær greinar sem voru 
mest sendar með tölvupósti á síðasta 
ári hjá lesendum ferðasíðunnar en 
hann kom hingað ásamt tveimur vinum 
sínum síðasta sumar. Stór mynd af 
íslenskum sveitabæ prýðir listann sem 
birtist á gamlársdag en í efsta sæti er 
ferðalag um sextán Evrópuborgir.

Greinarhöfundurinn Sundeen er 
þekktur fyrir greinar sínar um 
afskekkta staði og segir meðal annars 
í grein sinni að þess vegna hafi Ísland 
verið kjörið land. „Ísland er eins og 
smækkuð útgáfa af Bandaríkjunum og 
ef þér leiðist við eitt náttúruundrið þá 
er ekki nema nokkrir klukkutímar í 
það næsta,“ skrifar Sundeen. Hring-

ferð þremenninganna tók eina viku og 
hófst í Reykjavík en félagarnir höfðu 
lesið um skrautlegt næturlíf höfuð-
borgarinnar í ferðatímariti. Þeir upp-
götva aftur á móti fljótlega að fátt 
markvert gerist á þeim vettvangi á 
mánudegi auk þess sem Sundeen lætur 
þess getið að áfengisverðið sé svo hátt 
að ef þeir hefðu ílengst yrði ferðasjóð-
urinn fljótur að hverfa.

Sundeen segir þjóðveg eitt ekki vera 
fljótan yfirferðar, hann sé mjór og 
mikið um einbreiðar brýr og því krefj-
ist það þolinmæði að fara yfir. Greinar-
höfundur greinir frá kynnum sínum af 
enskum víkingi sem starfi hjá Eiríks-
stöðum og heldur vart vatni yfir 
náttúrufegurð Mývatns en það minni á 
Miðgarð úr Hringadróttinssögu Tolki-
ens. Mjólkurbú systkinanna Leifs og 
Þóru Hallgrímsbarna við Hraunborgir 

verður einnig á vegi þeirra en ferðalag-
ið heldur áfram framhjá Vatnajökli og 
niður á Vík í Mýrdal þar sem ferðalang-
arnir verða vitni að fjölskrúðugu fugla-
lífi á Reynisfjalli. „Þar hefði ég getað 
verið til eilífðarnóns,“ skrifar Sundeen í 
lok greinar sinnar.

Á vegum úti á Íslandi





SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?

Óskað er eftir tilnefningum til 

Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem veitt 

verða í annað sinn 22. febrúar nk. 

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af 
mörkum til að gera íslenskt samfélag betra 
fyrir okkur öll.

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn 

tilnefningar um fólk sem á skilið að fá hraustlegt 

klapp á bakið og er þess verðugt að fá slík verðlaun. 

Allir koma til greina, allt frá óþekktum einstaklingum 

til félagasamtaka eða þjóðþekktra karla og kvenna 

sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið 

öðrum til fyrirmyndar.

Samfélagsverðlaunin verða veitt í sex flokkum: 

1. Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur einstaka óeigingirni 

eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn

atburð eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í 

lengri tíma. 

2. Uppfræðari ársins

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar 

og aðrir uppfræðarar sem hafa skarað framúr og 

látið gott af sér leiða.

3. Framlag til æskulýðsmála

Félagasamtök sem hafa sinnt börnum af sérstökum 

metnaði og alúð.

4. Til  atlögu gegn fordómum

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið 

ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

5. Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem hefur helgað líf sitt baráttu fyrir

betra samfélagi.

6. Samfélagsverðlaunin

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi 

mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af 

mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir 

okkur öll. 

Sendið tilnefningar með því að fara inn á vísir.is, með 

tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is

eða bréfleiðis merkt Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, 

Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. Frestur til að skila inn 

tilnefningum rennur út 23. janúar. Dómnefnd mun taka 

allar innsendar tilllögur til skoðunar. Verðlaunahafar 

verða kynntir og verðlaun afhent við hátíðlega athöfn

22. febrúar.

Útsölurnar eru byrj-
aðar. Fyrir suma eru 
það gleðifréttir en 
fyrir mér er það 
ábending um að ég eigi 
að forðast Kringluna 
og Smáralind á næst-
unni. Ég er með 

ofnæmi fyrir útsölum og jafnvel 
verslunum yfir höfuð. „Það vantar í 
mig verslunargenið,“ segi ég stund-
um í gamni og uppsker þá undar-
legt augnaráð fólks sem mælir mig 
út til að fullvissa sig um að ég sé 
örugglega kvenkyns. Það er nefni-
lega sagt að konur elski að versla. 
Mér líður sjaldan jafn illa og þegar 
ég neyðist til þess að fara í búðir.

Í utanlandsferðum veit ég fátt 
leiðinlegra en að versla. Hugtakið 

verslunarferð er ekki til í mínum 
orðaforða og mig hryllir við þeirri 
tilhugsun að það sé í alvörunni til 
fólk sem nýtur þess að fara til ann-
arra landa gagngert til þess að 
skoða í búðir. 

Einu sinni var ég stödd í London 
og hætti mér á útsölu í Top Shop. 
Minningin kallar fram martraðir 
enn í dag. Kvenfatadeildin var á 
neðri hæðinni og í miðjum rúllu-
stiganum fóru að renna á mig tvær 
grímur. Mér leið eins og ég væri að 
síga niður til helvítis. Hjartað fór 
að slá örar og svitinn spratt fram á 
enninu. Þvílíkur óhugnaður sem 
blasti við. Ekkert var á sínum stað 
og innan um nærbuxur á niðursettu 
verði og ódýra stuttermaboli æddu 
kynsystur mínar í tugatali um gólf-

ið, æpandi og skrækjandi, með 
hendur á lofti eins og í leiðslu. 

Nú er ég enginn mannfræðingur 
en ég hugsa að stemningin í fornöld 
þegar konurnar, safnarar heimilis-
ins, fóru út á sléttuna í leit að mat 
handa fjölskyldunni hafi verið 
nákvæmlega sú sama. Þær rifu 
flíkurnar úr höndum hverrar ann-
arar, gripu eins mikið í fangið og 
þær gátu borið og virtust þess full-
vissar að á morgun yrðu engar 
tískuvöruverslanir til. 

Það var á þessari stundu sem ég 
áttaði mig á því að hefði ég verið 
uppi 20 þúsund árum fyrr og þurft 
að safna fæðu til heimilisins hefði 
ég líklega drepist á fyrsta degi. 
Hinir hæfustu lifa af – líka á útsöl-
unum.



Kevin Federline reyndi við 
Lindsay Lohan á dögunum, sam-
kvæmt Us Weekly. Federline, 
sem Britney Spears sparkaði eins 
og kunnugt er í lok síðasta árs, 
sendi leikkonunni SMS-skilaboð 
þess efnis að þau ættu að hittast. 
Lohan fannst boðið víst ekki geðs-
legt. Hún ku hafa svarað skila-
boðunum og beðið um eina góða 
ástæðu fyrir því að þau ættu að 
hittast. Þá fauk í Federline sem 
hefndi sín með því að kalla Lohan 
„firecrotch“, eða eldklofið. SMS-
skilaboð eiga greinilega ekki vel 
við Federline, en sagt er að Britn-
ey hafi slitið hjónabandi þeirra 
með slíkum boðum.

K-Fed reynir 
við Lindsay

Þórður Rafn Guðjónsson vann sér 
inn glæsilegan rafmagnsgítar af 
gerðinni Paul Reed Smith frá 
Tónastöðinni eftir að hann var 
dreginn út í lukkupotti hjá X 977-
netsamfélaginu sem er staðsett á 
heimasíðunni minnsirkus.is.

Þórður Rafn var að vonum 
hæstánægður með gítarinn þegar 
hann tók við honum úr höndum 
starfsmanna X-ins. 

Vann gítar

Rimman á milli Donalds Trump og 
Rosie O’Donnell, einnar þáttar-
stýru morgunþáttarins The View, 
lifir enn. Þegar Barbara Walters, 
framleiðandi og annar þáttastjórn-
andi The View, sneri aftur til vinnu 
í vikunni eftir langt frí, sá 
hún sig knúna til þess að 
fjalla um deiluna. 

O’Donnell réðst harka-
lega að Trump í The View, 
eftir að hann hafði skorið 
úr um að Ungfrú Banda-
ríkin fengi að halda titli 
sínum þrátt fyrir að 

hegðun hennar væri ekki til fyrir-
myndar. Trump hótaði O‘Donnell 
meiðyrðamáli og kallaði sjón-
varpskonuna svo ýmist ógeðslega, 
feita eða ljóta í fjölmiðlum. Trump 
klykkti svo út með því að tilkynna 

að Barbara Walters hefði trúað 
sér fyrir því að ráðning Rosie 
O’Donnell hefði verið regin-
mistök, og að hún þyldi ekki 
samstarfskonu sína.

Það varð því 
óumflýjanlegt að 
Walters þyrfti að 

blanda sér í 
deiluna. Hún 

þykir hafa 
tekið afstöðu 
með sam-
starfskonu
sinni, en Walt-

ers tók sérstaklega fram í þættin-
um að sú staðhæfing Trumps, að 
hún sæi eftir því að hafa ráðið 
O’Donnell, væri kolröng. Walters 
las svo upp úr tilkynningu frá 
sjónvarpsstöðinni ABC, þar sem 

sagði að Donald Trump 
hefði aldrei lýst sig 
gjaldþrota. Hún lauk 
máli sínu hins vegar 

með því að útskýra 
fjarvist

O‘Donnell
með því að 

hún væri í langþráðu fríi, en yrði 
tekið fagnandi þegar hún sneri 
aftur.

Trump hefur ekki látið í sér 
heyra eftir útspil Walters. Miðað 

við málgleði hans síð-
ustu vikur er þó 

ekki ólíklegt að 
Barbara Walters 
eigi von á orði í 
eyra frá auðkýf-
ingnum.

Barbara Walters reynir að lægja öldurnar

Kvikmyndirnar Babel, Dream-
girls og Little Miss Sunshine hafa 
verið tilnefndar til þrennra Screen 
Actors Guild-verðlauna hvor í 
Bandaríkjunum.

Leonardo DiCaprio og Helen 
Mirren fengu hvort um sig tvær 
tilnefningar. DiCaprio var til-
nefndur fyrir leik sinn í Blood 
Diamond og The Departed á 
meðan Mirren var tilnefnd fyrir 
hlutverk sín í The Queen og í sjón-
varpsmyndinni Elizabeth I. 
DiCaprio hafði áður verið tilnefnd-
ur til Golden Globe-verðlaunanna 
fyrir sömu hlutverk.

Á síðasta ári hlaut myndin 
Crash aðalverðlaun hátíðarinnar 
en hún fékk nokkru síðar Óskar-
inn sem besta myndin. Verðlaunin 
verða afhent þann 28. janúar.

DiCaprio og 
Mirren sig-
urstrangleg



Það færist í vöxt að hljóðbækur 
séu nú eingöngu gefnar út á netinu 
og komi ekki á markað á föstu 
formi nema vinsældir þeirra séu 
þeim mun meiri. Í frétt banda-
ríska dagblaðsins New York Times 
er fjallað um heimasíðuna Audia-
ble.com sem er ein margra síðna 
þar sem lesendur geta sótt sér 
efni til hlustunar hvort heldur 
skáldverk eða rit almenns eðlis. 
Þar kemur fram að ólíkt svoköll-
uðum rafbókum, sem lesa má af 
tölvuskjá og aldrei nutu sérstakr-
ar hylli, séu hljóðbækur nú vin-
sælli sem aldrei fyrr, einkum og 
sér í lagi vegna iPod-spilara sem 
komnir eru í almenna eigu.

Í greininni er vísað til talna frá 
sambandi hljóðbókaútgefenda 
þar í landi sem segja að niðurhöl-
uðum bókum hafi fjölgað um 50% 
milli ára og sala þeirra nemi nú 
um 9% af heildarsölu hljóðbóka. 
Áskrifendum af þjónustu Audia-
ble.com hefur enn fremur fjölgað 
um 54%.

Með því að gera efni sitt 
aðgengilegt á netinu spara útgef-
endur heilmikinn kostnað sem 
fólginn er í fjölföldun, pökkun og 
flutningum en vegna lægri fram-
leiðslukostnaðar hefur útgefnum 
ritum fjölgað gífurlega. Vinsældir 
niðurhalsins eru síðan orðinn 
mælikvarði á hvaða verk fást 
útgefin á geisladiskum eða öðru 
áþreifanlegu formi.

Einn vaxtarbroddurinn er í 
útgáfu á erótískum sögum því eins 
og greinarhöfundur bendir á þarf 

þá vart að fela smárit og glansblöð 
í skúffubotnum lengur ef efnið er 
myndlaust og á stafrænu formi. 
Vinsælasti titillinn Audiable.com í 
fyrra var stórvirkið „Between the 
Sheets“ en sú kræsilega lesning 
kom ekki út á geisladiski fyrr en í 
fyrra, fjórum árum eftir að það 
var hljóðritað upprunalega. Sjö 
titlar af þeim tíu söluhæstu hjá 
síðunni í fyrra voru af sama meiði 
og þar sannast enn á ný hversu 
hvetjandi klámiðnaðurinn er fyrir 
tækniþróun og nýmiðlun. Hins 
vegar eru aðstandendur síðunnar 
uggandi yfir því að um 53% not-
enda síðunnar segjast einkum 
hlusta á efnið þegar þeir eru að 
keyra bílana sína.

Fleiri leggja við hlustir

Kristín Bjarnadóttir, leikkona og 
ljóðskáld, féll fyrir tangónum 
fyrir nokkrum árum og hefur 
ekki verið söm síðan. „Tangó er 
meira en spor; hann er það sem 
syngur/ í fólki og það sem bærist 
þess á milli,“ segir hún í nýrri bók 
sem kom út í blábyrjun ársins: Ég
halla mér að þér og flýg – Engin 
venjuleg ferðasaga, inniheldur 
fimm frásagnarljóð sem lýsa píla-
grímsferð dansarans til borgar-
innar Buenos Aires. 

Kristín byrjaði að dansa tangó 
1996. Ferðina til Buenos Aires fór 
hún 2002. Hún segir „frásagnar-
ljóðin“ lýsa bæði tangónum sem 
fyrirbæri og ferðinni suður. 
Kristín birti í fyrra smásöguna 
Heimsins besti tangóari í tví-
tyngdri útgáfu. Aðspurð hvort 
menn verði helteknir af dansin-
um svarar hún dræmt: „Já sumir.“ 
Hún segir afar skiptar skoðanir á 
hvenær menn verði tækir í dans-
inn þegar sporin eru komin á 
hreint í aðalatriðum. Sumir kenn-
arar segi nemendur ekki tæka í 
dansinn fyrir en eftir einhver ár, 
fram að því sé bara að æfa. Aðrir 
hvetji nýgræðinga til að dansa 
sem mest. Kristín hefur um ára-
bil búið á vesturströnd Svíþjóðar. 

Kristín gefur bókina út sjálf 
og ætlar sér að selja hana á sam-
komum tangódansara hér í borg 
og víðar: á milongum, en þar stíga 
tangódansarar fetið af mikilli 
fimi flestir og hnykkjum. Verður 
sá næsti í Alþjóðahúsi á miðviku-
dag kemur og svo aftur um miðj-

an mánuðinn. Verða tíðindi af 
milongum á www.tango.is fyrir 
dansfúsa ljóðaunnendur og dans-
fælna. Stöllur Kristínar úr dans-
sveit tangókvenda lofa skáldskap 
hennar á kápu kversins: „Hnytt-
in, skemmtileg og raunsönn ferða-
saga til tangóborgarinnar Buenos 
Aires,“ segir Bryndís Halldórs-
dóttir: „perla handa tangóunnend-
um.“ Linda Vilhjálmsdóttir skáld-
kona segir bókina einkennast af 
„sterkri hrynjandi“, þetta sé 
„mikil saga – og mögnuð undir-
alda sem vekur upp þrá og trega í 
senn“.

Kvæðabók Kristínar er 50 
blaðsíður, saumuð kilja,  prentuð í 
Litrófi. Hún er einnig væntanleg í 
nokkrar bókabúðir miðborgarinn-
ar í Reykjavík. 

Kveðið um tangó
Stórstirnið smáa Daniel Radcliffe 
sem þekktastur er, enn sem komið 
er, fyrir hlutverk sitt á hvíta tjald-
inu sem galdraunglingurinn Harry 
Potter, hefur stigið mikilvægt 
skref á leikferli sínum. Pilturinn 
mun verða í sviðsljósinu á West 
End á næstunni þar sem hann leik-
ur aðalhlutverkið, mjög svo ráð-
villtan og heltekinn hestasvein, í 
einu þekktasta leikriti Peters Shaf-
fers, Equus, sem sett verður upp í 
Gielgud-leikhúsinu í febrúar.

Radcliffe hefur áður leikið á 
sviði, til dæmis í verkinu The Play 
What I Wrote sem kollegi hans úr 
Potter-heimum, Kenneth Branagh, 
leikstýrði árið 2002.

Á fréttavef dagblaðsins Guar-
dian er Radcliffe spáð frama í 
leikhúsinu enda sé þar heilmikið 
efni á ferð. Leik-
arinn verð-
ur 18 
ára á 
þessu
ári.

Framhaldslíf 
stjarnanna

5 6 7 8 9 10  11

Kl. 12.30
Hönnuðirnir Brynhildur Pálsdóttir og Guðfinna 
Mjöll Magnúsdóttir fjalla um mat sem efnivið 
hönnuða og kynna helstu 
matarhönnuði dagsins í 
dag, á fyrirlestri á vegum 
Opna listaháskólans, en 
saman reka þær matar-
hönnunarfyrirtækið Borð-
ið. Fyrirlesturinn flytja 
þær í húsakynnum Lista-
háskólans í Skipholti 1.

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 13/1 kl. 11:00 örfá sæti laus, kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt, sun. 14/1 kl. 11:00 örfá
sæti laus, kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt, lau. 20/1 kl. 11:00 uppselt, kl. 12:15 nokkur sæti 
laus og kl. 14:00 uppselt.

Kúlan

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Fös. 12/1 kl. 16:30 nokkur sæti laus, lau. 13/1 örfá sæti laus, þri. 16/1 kl. 20:00 uppselt,
mið. 17/1 kl. 14:30 uppselt, lau. 20/1, mið. 24/1 kl. 14:30 uppselt.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is.

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 13/1 nokkur sæti laus, lau. 20/1, lau. 27/1.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Lau. 13/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 kl. 14:00 
örfá sæti laus, sun. 21/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 27/1 kl. 14:00 nokkur sæti laus,
sun. 28/1 kl. 14:00 örfá sæti laus.

BAKKYNJUR eftir Evrípídes
6. sýn. fim. 11/1 örfá sæti laus, 7. sýn. fös. 12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.

Stóra sviðið kl. 20:00
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Það var mikið um dýrðir á nýja veit-
ingastaðnum Boston um áramótin þar 
sem fatahönnuðurinn Hrafnhildur 
Hólmgeirsdóttir og tónlistarmaðurinn 
Jón Atli Helgason blésu til heljarinnar 
veislu í tilefni áramótanna. 

Veislan var hin glæsilegasta og gestalistinn 
eftir því. Söngkonan Björk Guðmundsdóttir lét 
sig ekki vanta frekar en annað fyrirfólk meðal 
miðbæjarrottna. Meðal veislugesta voru leik-
araparið Atli Rafn Sigurðarson og Brynhildur 
Guðjónsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson og 
Rakel Garðarsdóttir létu sjá sig. Gestir 
veislunnar pössuðu vel við glæsilegar innrétt-
ingar staðarins enda skörtuðu flestir sínu 
fínasta pússi. Plötusnúðurinn Margeir þeytti 
skífum við góðar undirtektir og var dangólfið 
fullt fram undir morgun á fyrsta degi ársins 
2007.

Áramótagala á Boston

Hin yfirgefna Mel B áformar að 
kynna niðurstöðuna úr faðernis-
prófi ófædds barns hennar í beinni 
útsendingu í sjónvarpi. Fyrrum 
Kryddstúlkan vill þannig ná fram 
hefndum á Eddie Murphy, sem 
hætti með henni í viðtali í hol-
lenskum sjónvarpsþætti í lok síð-
asta árs. Murphy tilkynnti skömmu 
síðar að hann færi fram á að barn 
Mel B, sem hún segir vera hans, 
myndi gangast undir faðernispróf. 
Mel B. var skiljanlega ekki vel við 
að vera dömpað í beinni, og ætlar 
með þessu að leyfa Murphy að 
setja sig í spor hennar. 

Faðernis-
próf í beinni

Pönksveitin Gavin Portland hélt 
útgáfutónleika á Grand Rokki síð-
astliðið fimmtudagskvöld í tilefni 
af útkomu fyrstu plötu sinnar, III: 
Views of Distant Towns.

Platan hefur fengið mjög góðar 
viðtökur gagnrýnenda sem sögðu 
hana eina af bestu rokkplötum 
síðasta árs. Var hún m.a. valin átt-
unda besta plata ársins í Frétta-
blaðinu og fékk fjórar stjörnur 
hjá gagnrýnanda blaðsins. Hljóm-
sveitin Rökkurró steig fyrst á 
svið á útgáfutónleikunum en eftir 
það tók Gavin Portland við og 
spilaði nýju plötuna eins og hún 
lagði sig. Forgarður helvítis end-
aði síðan kvöldið með djöflarokki 
af bestu gerð.

Rokkað af innlifun
Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda 
– framhalds – 
og talæfingaflokkum

ENSKA
DANSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA
SPÆNSKA

Íslenskunámskeið
8 vikna námskeið
30 kennslustundir

ÍSLENSKA
fyrir útlendinga I 

ÍSLENSKA
fyrir útlendinga II

ÍSLENSKA
fyrir útlendinga III

Verklegar greinar
BÓKBAND

FRÍSTUNDAMÁLUN

GLERBRENNSLA

LOPAPEYSUPRJÓN

SILFURSMÍÐI

SKRAUTRITUN

TRÉSMÍÐI

ÚTSKURÐUR

Tölvunámskeið
FINGRASETNING

VEFSÍÐUGERÐ
Front Page

TÖLVUGRUNNUR

TÖLVUGRUNNUR
Framhald:

WORD
Ritvinnsla

Saumanámskeið
BÚTASAUMUR

CRAZY QUILT

FATASAUMUR /
BARNAFATASAUMUR

AÐ ENDURSAUMA FÖT 
OG HANNA AÐ NÝJU

ÞJÓÐBÚNINGUR - 
SAUMAÐUR

SKRAUTSAUMUR
Baldering
Skattering

Matreiðslunámskeið
GÓMSÆTIR BAUNA – 
PASTA – OG
GRÆNMETISRÉTTIR

GÓMSÆTIR HOLLIR 
SUÐRÆNIR RÉTTIR FRÁ
MIÐJARÐARHAFSLÖND-
UNUM

HRÁFÆÐI

NÁMSKEIÐ Á VORÖNN 2007
MATARMIKLAR SÚPUR 
OG
HEIMABAKAÐ BRAUÐ

MATARGERÐ
FYRIR KARLMENN I
Grunnnámskeið

MATARGERÐ
FYRIR KARLMENN II
Framhaldsnámskeið

SPENNANDI BÖKUR

Garðyrkjunámskeið
GARÐURINN ALLT ÁRIÐ

MAT – OG KRYDDJURTIR

TRJÁKLIPPINGAR

TRJÁRÆKT Í SUMAR-
BÚSTAÐALANDINU

Ýmis námskeið
BÓKHALD
SMÆRRI FYRIRTÆKJA
Grunnatriði í bókhaldi

Innritun í síma 564 1507   8. – 18. janúar kl. 10 – 18 
 á vef  skólans http:// kvoldskoli.kopavogur.is eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla

Fyrstu námskeiðin hefjast 22. janúar 
Nánari upplýsingar eru einnig á vefsíðu skólans

Vefsíða:http:// kvoldskoli.kopavogur.is    Netfang: kvoldskoli@kopavogur.is
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LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 6
TENACIOUS D       kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 8 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA

LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.45 og 5.50
ERAGON     kl. 3.30, 5.45 og 8 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
BORAT     kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

KÖLD SLÓÐ        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 6
TENACIOUS D        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ERAGON         kl. 6 B.I. 10 ÁRA

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Óborganleg og bráðfyndin perla sem 
hefur farið siguför um heiminn.

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

SV Morgunblaðinu
„Leikurinn í heild er virkilega góður”
SV Morgunblaðinu
„Leikurinn í heild er virkilega góður”

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið

„Spennandi
afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Spennandi
afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Góð og 
vönduð”
JVJ  topp5.is

„Góð og 
vönduð”
JVJ  topp5.is

„Myndin var 
frábærlega
vel leikin”
hugi.is/kvikmyndir BM

„Myndin var 
frábærlega
vel leikin”
hugi.is/kvikmyndir BM

„Framvinda
sögunnar er 
þétt og góð”
JVJ  topp5.is

„Framvinda
sögunnar er 
þétt og góð”
JVJ  topp5.is

„Mæli hiklaust 
með myndinni”
ASB Vísir.is

„Mæli hiklaust 
með myndinni”
ASB Vísir.is

„Myndin var skemmtileg 
og plottið kom á óvart”
ASB Vísir.is

„Myndin var skemmtileg 
og plottið kom á óvart”
ASB Vísir.is

Little Miss Sunshine er banda-
rísk þjóðvegamynd af annarri 
gerð en við eigum að venjast. 
Hún fjallar hvorki um byssuglaða
bílstjóra í ránsferð né húsmæður 
á barmi örvæntingar, heldur 
heila fjölskyldu þar sem flestir 
meðlimirnir eru uppfullir af 
örvæntingu. Það er að segja allir 
fyrir utan afann og hana Olive 
litlu (Abigail Breslin) sem ætlar 
sér stóra hluti í fegurðarsam-
keppni smátelpna, Little Miss 
Sunshine pageant. 

Til að styðja við bak unga 
keppandans halda foreldrar 
hennar (Toni Colette og Greg 
Kinnear) í langferð, ásamt afa 
(Alan Arkin) sem er orðið sama 
um allt, samkynhneigðum frænda 
í sjálfsmorðshugleiðingum (Steve 
Carell) og þunglyndum unglings-
bróður (Paul Dano) á gömlu, gulu 
„rúgbrauði“ í átt að Kaliforníu-
ríki þar sem keppnin fer fram. Á 
leiðinni lenda þau í margvísleg-
um uppákomum sem gefa áhorf-
endum kleift að kynnast þessari 
skrautlegu fjölskyldu vel.

Það er ekki annað hægt að 
segja en að frumraun leikstjór-
anna Jonathans Dayton og Valer-
ie Faris, hafi heppnast einstak-
lega vel enda sló myndin rækilega 
í gegn á síðustu Sundance-kvik-
myndahátíð. Húmorinn minnir 
töluvert á stemninguna í Happin-
ess eftir Todd Zolonds. Kaldhæð-
inn en um leið manneskjulegur 
og ríkur af skilningi á eðli mann-
fólksins. Kannski svolítið „dansk-
ur“ ef svo mætti að orði komast. 

Leikaraval og persónusköpun 
tekst hreint prýðilega og hver 
leikarinn er öðrum betri í túlkun 
sinni. Sérstaklega tekur Greg 
Kinnear sig vel út sem örvænting-
arfullur lífþjálfi með misheppn-

aðar viðskiptaáætlanir og yfirlýs-
inguna um að það sé aðeins tvenns 
konar fólk til í heiminum; þeir 
sem sigra og þeir sem tapa, sem 
hann heimfærir upp á fegurðar-
samkeppnina sem sjö ára dóttir 
hans ætlar sér að taka þátt í.

Steve Carell er einnig góður í 
hlutverki gáfaða, niðurdregna 
hommans og skemmtilega frá-
brugðinn því sem fólk sá í The 
Office og 40 Year Old Virgin. Það 
sama má segja um aðra leikara í 
myndinni sem eru í raun hver 
öðrum  betri – þar með talinn 
Abigail Breslin litla sem er sér-
lega sjarmerandi sem hin patt-
aralega og metnaðarfulla Olive.

Þó að Little Miss Sunshine virð-
ist kannski ópólitísk og einföld á 
yfirborðinu er töluverð ádeila og 
dýpt í henni líka sem ætti að höfða 
til margra. Og þá kannski sérstak-
lega þeirra sem hafa takmarkað 
þol fyrir yfirborðsmennsku og til-
gerð. Flestir geta því gulltryggt 
sér góða stund með því að skella 
sér á myndina, en á lokasprettin-
um nær hún ógleymanlegum 
hápunkti sem sendir áhorfendur 
skælbrosandi og með gott lag á 
heilanum aftur út í skammdegið.

Fjölskylda úti að aka

STÓR
útsala
á skólavörðustíg 15
Hefst í dag kl. 10:00

Allir diskar á útsölu
klassískir geisladiskar frá kr. 200

20-90% afsláttur!

12 Tónar bjóða upp í dans!

Skólavörðustíg 15    511 5656
Fiolstræde 26    3336 5656
www.12tonar.is

Mikil eftirvænting 
ríkir í kringum 
plötu til heiðurs 
Joni Mitchell en 
Björk Guðmunds-
dóttir er meðal tólf 
tónlistarmanna
sem heiðra kanad-
ísku tónlistarkon-
una. Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu er félagsskapur 
Bjarkar ekki af verri endanum; 

Íslandsvinurinn Sufjan Stevens, 
Prince, Elvis Costello og K.D Lang.

Björk mun flytja lagið Boho 
Dance sem kom út á plötunni The 
Hissing of Summer Lawns en þetta 
verður að teljast mikill heiður fyrir 
íslensku söngkonuna enda Mitchell 
meðal virtustu tónlistarmanna sam-
tímans og verið kölluð kvenkynsút-
gáfa af Bob Dylan. Lagið sjálft fjall-
ar um listformið Boho Dance sem 
rithöfundurinn Tom Wolfe gerði að 

umtalsefni í bók sinni The Painted 
Word og kemur það val vart á óvart 
enda Björk verið áberandi í lista-
heiminum að undanförnu ásamt 
unnusta sínum, Matthew Barney.

Samkvæmt fréttasíðunni 
Pitchfork.com er áætlað að þetta 
safn komi út þegar nær dregur 
vori en samkvæmt heimildum 
vefsins er Joni hvergi af baki dott-
in og fréttist af henni í París við að 
taka upp nýtt efni. 

Björk heiðrar Joni Mitchell



ekki missa af 

mest slÁandi 
og einni

Áhrifamestu
kvikmynd Ársins.

HJ. MBL

RÁS 2

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
STRANGER THAN FICTION kl  6 - 8 - 10 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ísl tal kl.  6 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl  8 - 10:30 B.i.16

SV. MBL

Þ.J. -FBL

LIB TOPP5.IS

Sannkallað meistaraverk sem kvikmyndað var að mestum hluta á Íslandi.

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

HÁSKÓLABÍÓI

FRÁ FRAMLEIÐENDUM

WEDDING CRASHERS

GEGGJUÐ GRÍNMYND

Háskólabíó
KÖLD SLÓÐ kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 16

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 6 - 9 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 5:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 7:40 - 10:30 B.i. 16

BOSS OF IT ALL kl. 5:30 B.i.7

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 8 - 10:10 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 B.i. 16

SAW 3 kl 10:30 B.i. 16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

THE CHILDREN OF MEN kl. 10:20 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 5:40 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 5:40 - 8 

DÉJÁ VU kl. 10:30 

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

Skráðu
þig á SAMbio.is

„Stranger than Fiction
er bæði ótrúlega fyndin, 

falleg og sniðug mynd.Will 
Ferrell fer á kostum í mest 
krefjandi hlutverki ferils 
sins og sannar að þar fer 

enginn trúður.“ 

A.Ó. SIRKUS

...SEM KEMUR ÖLLUM Í GOTT SKAP Á NÝJU ÁRI
FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND... 

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30 Leyfð

STRANGER THAN FICT.. VIP kl. 8 - 10:30 

FLAGS OF OUR FATHERS kl.  8 - 10:30 B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 3:20 - 5:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR VIP kl. 3:20 - 5:40 

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:20 - 5:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:20 Leyfð

Enski tónlistarmaðurinn 
David Bowie er sextugur í 
dag. Bowie er einn virtasti 
lagahöfundur allra tíma 
og hefur jafnframt verið 
þekktur fyrir að feta nýjar 
slóðir á ferli sínum.

David Bowie kom fyrst fram á 
sjónarsviðið árið 1969 þegar plata 
hans Space Oddity komst á lista 
yfir fimm vinsælustu plötur Bret-
lands.

Það var þó með persónunni 
Ziggy Stardust sem hann festi 
sig rækilega í sessi þremur árum 
síðar er hann sendi frá sér plötuna 
The Rise and Fall of Ziggy Star-
dust and the Spiders From Mars. 
Hafði hún meðal annars að geyma 
smáskífulagið vinsæla Starman.

Þó að persónan Ziggy Stardust 
hafi verið heldur skammlíf mark-
aði hún upphafið að merkum ferli 
Bowies þar sem nýjungagirni var 
í fyrirrúmi með ríkri áherslu á 
sjónræna þáttinn.

Árið 1975 náði Bowie vinsældum í 
Bandaríkjunum með smáskífulag-
inu Fame og plötunni Young 
Americans. Á plötunni breytti 
Bowie um stíl og fetaði sig meira í 
átt að sálartónlist, sem margir 
aðdáendur hans í Bretlandi voru 
ekki hrifnir af.

Árið 1977 stóðst hann aftur á 
móti væntingar beggja megin 
Atlantshafsins þegar hann gaf 
út hina lágstemmdu Low, 
með aðstoð upptöku-
stjórans Brian Eno 
sem hann átti eftir 
að vinna með á 
nýjan leik. Næstu 
plötu, Heroes, var 
einnig vel tekið og 
sér í lagi titillag-
inu.

Bowie hélt áfram að 
gefa út plötur og fara 
í tónleikaferðalög um 
allan heim og var einn-
ig duglegur við að 
breyta til og vinna 
með hinum ýmsu 
tónlistarmönnum.
Má þar nefna 
Iggy Pop,

               

John Lennon, Mick Jagger, Bing 
Crosby, Pat Metheny og Philip 
Glass, auk hljómsveitarinnar 
Queen í hinu vinsæla lagi Under 
Pressure.

Á meðal fleiri verka Bowie má 
nefna plötuna Let´s Dance frá 
árinu 1983 þar sem hann breytti 
enn um gír og skellti sér í dans-
skóna. Smáskífulögin China Girl, 
Modern Love og titillagið náðu öll 
miklum vinsældum.

Talið er að Bowie hafi selt 
um 136 milljónir platna á 

ferli sínum og er hann á 
meðal tíu söluhæstu 
listamanna í breskri 
poppsögu. Hefur 

hann gefið út 26 hljóð-
versplötur, þar á meðal 
tvær með hljómsveit-
inni Tin Machine, sem 
hlutu misjafnar við-
tökur. Auk þess hefur 

hann leikið í hinum 
ýmsu kvikmyndum og 
samið tónlist við þær 
margar. Bowie lenti í 
39. sæti yfir mestu 
listamenn allra tíma hjá 

tímaritinu Rolling 
Stone árið 

2004.

Johnny Greenwood, gítarleikari 
Radiohead, ætlar að gefa út safn-
plötu með reggílögum næsta vor á 
vegum plötufyrirtækisins Trojan. 

Fyrirtækið bað Greenwood um 
að safna saman uppáhalds reggí-
lögunum sínum í tilefni af fjörutíu 
ára afmæli hans. Tók hann sér sex 
mánuði í að finna réttu lögin úr 
safni Trojan.

Platan kemur út 6. mars og á 
henni eru sautján lög, með lista-
mönnum á borð við Lee Perry, 
King Tubby og Scientist.

Gefur út 
safnplötu

Tónlistarmaðurinn og grænmetis-
ætan Moby hefur gagnrýnt aftöku 
Saddams Hussein, fyrrum Íraks-
forseta. Moby segist vera andvígur 
dauðarefsingum og finnst undar-
legt að fólk skuli fagna dauða 
hans.

„Mér finnst alltaf dapurlegt 
þegar ég les um að fólk fagni 
dauða annarrar manneskju,“ sagði 
Moby. „Saddam var vondur maður 
og harðstjóri. Það að fagna dauða 
hans segir samt ákveðna hluti um 
þær manneskjur sem það gera. Ég 
er á móti dauðarefsingum, aðal-
lega vegna þess að þær bera merki 
um skort á þroska og samúð af 
okkar hálfu.“

Ósáttur við 
aftökuna



11 Ísland missti niður unn-
inn leik gegn Dönum í Bröndby í 
gær. Ísland leiddi frá upphafi en 
kunnuglegur höfuðverkur liðsins, 
markvarslan, varð því að falli í 
síðari hálfleik en þá vörðu mark-
verðir liðsins aðeins fjögur skot 
sem er engan veginn ásættanlegt.

Fyrri hálfleikur hjá íslenska 
liðinu var í einu orði sagt frábær. 
Það gekk nánast allt upp hjá liðinu. 
Bæði varnarafbrigðin, 5/1 og 6/0, 
gengu mjög vel og fyrir aftan var 
Hreiðar Guðmundsson í fantaformi 
en hann varði tólf skot í hálfleikn-
um. Samvinna varnar og markvarð-
ar var einnig með sóma en vörnin 
varði sjálf nokkra bolta þar sem 
Sverre og Sigfús voru öflugir. 

Logi Geirsson virðist vera orð-
inn byrjunarliðsmaður í skyttunni 
vinstra megin hjá Alfreð og hann 
sýndi af hverju í fyrri hálfleik með 
afburða leik í vörn og sókn. Vítin 
hjá Loga voru einnig örugg. 
Sóknarleikurinn var fjölbreyttur 
og mörk Íslands voru í öllum regn-
bogans litum. 

Boltinn gekk hratt og það var 
mikið öryggi og yfirvegun í leik 
liðsins. Danir vissu vart sitt rjúk-
andi ráð og voru í vondum málum í 
leikhléi, heilum fimm mörkum 
undir, 11-16. Gátu reyndar þakkað 
fyrir að vera ekki fleiri mörkum 
undir því íslenska liðið fór illa með 
nokkur dauðafæri.

Alfreð stokkaði nokkuð spilin í 
upphafi síðari hálfleiks, setti 
Björgvin Pál í markið og í sókn-
inni fengu Arnór, Ragnar og 
Ásgeir Örn tækifæri. Það riðlaði 
leik Íslands talsvert og Danir voru 
fljótir að minnka muninn. 

Þegar staðan var orðinn 17-18 
tók Alfreð leikhlé og skipti mönn-
um af bekknum á ný og Ísland hélt 
þar með yfirhöndinni þrátt fyrir að 

Danir önduðu ofan í hálsmálið hjá 
þeim.

Það er skemmst frá því að segja 
að Arnór og Ásgeir nýttu tækifæri 
sín í leiknum ekki vel en Ragnar 
átti ágæta innkomu og fiskaði tvö 
víti. Björgvin Páll fann sig engan 
veginn í markinu og varði aðeins 
eitt skot. Það var reyndar dæmt 
víti eftir að hann varði sitt eina skot 
og úr vítinu skoruðu Danir. 

Hreiðar kom aftur inn undir lok 
leiksins og varði mikilvægt skot á 
lokamínútunni. Hann hefur líklega 
tekið forystu í keppni um þriðja 
markvarðarsætið eftir þennan 
leik.

Þegar tvær mínútur lifðu leiks 
var staðan 28-28 og hvorugt 
liðanna náði að skora á síðustu 

tveim mínútunum og jafntefli því 
niðurstaða í leik þar sem Danir 
komust aldrei yfir. 

Varnarleikur liðsins var lengst-
um mjög öflugur og vörnin varði 
svipað mörg skot í síðari hálfleik 
og markverðirnir. Sóknarleikur-
inn gekk mjög vel þegar byrjunar-
liðið var inni á vellinum en eðli-
lega munar heilmikið um að Ólafur 
Stefánsson sé að hlífa öxlinni og 
skjóti því vart á markið. 

Það var margt mjög jákvætt 
við leik liðsins í gær og það getur 
betur. Það segir sitt um hversu 
góð spilamennskan var að það sé 
hreinlega svekkjandi að hafa 
„aðeins“ fengið jafntefli á útivelli 
gegn einu besta liði heims. 

Ísland og Danmörk skildu jöfn, 28-28, í lokaleik liðanna á æfingamóti í 
Danmörku. Ísland leiddi allan leikinn en döpur markvarsla í síðari hálfleik 
hleypti Dönum inn í leikinn. Leikur Íslands í heild sinni lofar þó góðu.

Alfreð Gíslason 
landsliðsþjálfari var tiltölulega 
sáttur eftir leikinn í gær.

„Ég var mjög sáttur við 
þennan leik. Vörnin og mark-
varslan datt nokkuð niður í síðari 
hálfleik en í heildina er ég mjög 
sáttur,“ sagði Alfreð sem var eðli-
lega mjög ánægður með hinn 
frábæra fyrri hálfleik liðsins. 
„Ég var mjög ánægður með 
vörnina og Hreiðar fyrir aftan 
sem stóð sig frábærlega. Við 
vorum líka að spila góðan 
sóknarleik. Ef Hvidt hefði ekki 
varið þessi dauðafæri þá hefðum 
við leitt með tíu mörkum í 
hálfleik.“

Logi Geirsson er stífur í 
kálfunum og gat því ekki leikið 
mjög mikið en strákarnir sem 
komu af bekknum voru ekki allir 
að skila sínu.

„Við erum ekki með sömu 
breidd og mörg önnur lið og við 
þurfum meira frá strákunum á 
bekknum. Það munar gríðarlega 
um að fá framlag af bekknum,“ 
sagði Alfreð sáttur, einum ellefu 
dögum áður en liðið heldur utan 
til Þýskalands.

„Ég er ánægður með standið á 
liðinu á þessum tímapunkti. 
Miðað við skandalaleikinn gegn 
Norðmönnum þá var ánægjulegt 
hversu vel gekk í hinum tveimur 
og við munum halda áfram að 
slípa okkar leik í vikunni.“

Ég er mjög sátt-
ur við leikinn

Vináttulandsleikur:

Enski bikarinn:

 Íslenska landsliðið 
hafnaði í öðru sæti á LK-Cup í 
Danmörku með þrjú stig.

Norðmenn sigruðu mótið 
með sex stig en þeir unnu alla 
sína leiki. Pólverjar urðu 
síðasta fórnarlambið í gær 
þegar Norðmenn lögðu þá með 
fjórum mörkum, 34-30. Það er 
ljóst að Norðmenn verða 
talsvert sterkari á HM en í 
fyrstu var talið ef mið er tekið 
af úrslitum liðsins um helgina.

Pólverjar urðu í þriðja sæti 
með tvö stig en Danir ráku 
lestina með aðeins eitt stig. 
Árangur Dana veldur þeim 
vafalítið verulegum áhyggjum 
en til mikils er ætlast af danska 
liðinu á HM í Þýskalandi. Það 
mátti vel sjá af Ulrik Wilbek, 
þjálfara danska liðsins, í gær 
að mótlætið er farið að pirra 
hann og vildu einhverjir sem 
sáu leikinn meina að hann væri 
að fara á taugum.

Svo má geta þess að 
Þýskaland og Ungverjaland 
skildu jöfn í Ungverjalandi í 
gær, 23-23.  

Ísland í öðru 
sæti

 Þeir Samuel Peter og James 
Toney mættust í hringnum í 
umdeildum bardaga í september 
síðastliðnum sem leiddi til þess 
að ákveðið var að halda nýjan 
bardaga því menn voru ekki á eitt 
sáttir um hvor hefði átt að sigra.

Það var enginn vafi um helgina 
hver sigraði því Peter fór mjög 
illa með Toney og sendi hann 
meðal annars í fyrsta sinn í 
strigann síðan 1994 þegar Roy 
Jones sló hann niður.

Peter fær því að berjast um 
meistaratitil gegn Peter Maskaev 
og sigurvegarinn þar mætir 
líklega Wladimir Klitschko. 

Peter fór illa 
með Toney

Jacobson á ættir að rekja til Íslands

Hinn 35 ára gamli 
sænski framherji, Henrik Lars-
son, byrjaði stuttan feril sinn hjá 
Man. Utd með glans í gær þegar 
hann skoraði í sínum fyrsta leik. 
Larsson kom United yfir í leikn-
um en annar Norðurlandabúi, 
Ole Gunnar Solskjær, tryggði 
United sigurinn í leiknum með 
marki í uppbótartíma eftir að 
Milan Baros hafði jafnað fyrir 
Aston Villa.

„Ég tel okkar hafa átt sigur-
inn skilinn,“ sagði Sir Alex 
Ferguson, stjóri Man. Utd., sem 
var ánægður með Larsson og Sol-
skjær. „Við urðum að sjá hvernig 
formi Larsson var í. Þessi leikur 
var gott tækifæri til þess og ég 
var mjög sáttur við hans frammi-
stöðu. Hann hefur staðið sig 
frábærlega á æfingum og hefði 
hæglega getað skorað þrjú til 
fjögur mörk í þessum leik. Hvað 

varðar Ole þá telur maður alltaf 
að hann skori þegar hann kemst í 
slík færi. Að hann skuli vera 
búinn að skora níu mörk í vetur 
er gríðarlegt afrek sem enginn 
átti von á.“

Sigurmarkið skrifast að hluta 

til á Gabor Kiraly, markvörð 
Villa, sem hefði getað gert betur. 
Martin O´Neill, stjóri Villa, tjáði 
sig um Larsson en hann var þjálf-
ari hans um tíma hjá Celtic.

„Margir veltu því fyrir sér 
hvort hann gæti orðið öflugur 
markaskorari utan Skotlands og 
ég sagði alltaf engin spurning 
svo lengi sem hann fengi þjón-
ustu. Hann er í gríðargóðu formi 
og mun skora fyrir liðið,“ sagði 
O´Neill en Larsson sjálfur var 
kátur.

„Ég hefði átt að gera betur 
með færin mín í fyrri hálfleik en 
það var ljúft að skora. Það er alltaf 
stressandi að spila sinn fyrsta 
leik með liði en um leið og ég 
kom út og heyrði í áhorfendum 
leið mér vel. Það eru frábærir 
leikmenn í þessu liði sem gaman 
verður að spila með á næstu 
vikum.“

Larsson og Solskjær sáu um Villa



 Indianapolis Colts og Seattle 
Seahawks tryggðu sér farseðilinn 
í aðra umferð úrslitakeppni NFL í 
skrautlegum leikjum.

Colts lenti í vandræðum með 
sóknarleikinn gegn Kansas þar 
sem stórstjarnan Peyton Manning 
kastaði þremur boltum frá sér. 
Hin slaka vörn liðsins steig þá 
óvænt upp og vann leikinn fyrir 
Colts sem endaði 23-8. Colts sækir 
Baltimore heim í næsta leik.

Leikur Seattle og Dallas 
Cowboys var dramatískur í meira 
lagi en nýliðaleikstjórnandi Dallas, 
Tony Romo, sem kom liðinu í 
úrslitakeppnina, endaði þátttöku 
þeirra einnig þegar honum 
mistókst að halda boltanum í 19 
metra vallarmarkstilraun þegar 
skammt var eftir. Klúðrið skilaði 
Seattle í næstu umferð en liðið 
vann leikinn með einu stigi, 21-20. 
Seattle getur mætt New Orleans 
eða Chicago í næstu umferð. 

Seahawks og 
Colts unnu

 Lið Al Ittihad í Sádi-
Arabíu tilkynnti í gær að það 
hefði gert átján mánaða samning 
við Luis Figo fyrir óuppgefna 
upphæð. Samningur Figo tekur 
gildi 1. júlí og fær hann víst 
hærri upphæðir en hann hefur 
áður fengið á sínum ferli. Þessi 34 
ára portúgalski leikmaður er hjá 
Inter á Ítalíu en samningur hans 
við félagið rennur út í lok 
tímabilsins.

„Viðræðurnar við Figo tóku 
næstum þrjá mánuði. Það tekur 
sinn tíma að fá leikmann í þessum 
gæðaflokki,“ sagði Rafat Turki, 
stjórnarformaður Al Ittihat. Figo 
hóf sinn feril hjá Sporting 
Lissabon og lék með Portúgal á 
HM 2006. Hann lék með Barce-
lona og Real Madrid áður en hann 
gekk til liðs við Inter fyrir síðasta 
tímabil.

Fer til Al Itti-
had í sumar

Leikmenn Cleveland 
Cavaliers eru fullir sjálfstrausts 
um þessar mundir en liðið er á 
sannkallaðri sigurbraut. Nýliðin 
vika var sú besta hjá liðinu í 
næstum fjórtán ár en það vann 
fjóra leiki á fimm dögum, lagði 
San Antonio, Boston, Milwaukee 
og svo New Jersey í fyrrinótt. 
LeBron James skoraði nítján stig 
í 96-91 sigri á New Jersey auk 
þess sem hann hirti þrettán 
fráköst.

Meðal annarra úrslita í 
fyrrinótt voru þau að Utah Jazz 
gerði góða ferð til Denver og 
vann 96-84 sigur. Liðið er efst í 
sínum riðli með 24 sigurleiki og 
tíu tapleiki.

Cleveland er á 
miklu skriði

 Guus Hiddink segist 
vera tilbúinn að hætta með 
rússneska landsliðið ef honum 
býðst að taka við Chelsea. Ensku 
blöðin í gær voru uppfull af 
fréttum þess efnis að sá orðróm-
ur er orðinn ansi hávær að Jose 
Mourinho láti af störfum sem 
knattspyrnustjóri Englandsmeist-
aranna. Hiddink fer ekki leynt 
með það að hann og Abramovich, 
eigandi Chelsea, séu góðir vinir.

„Abramovich hefur gert 
frábæra hluti fyrir fótboltann hér 
í Rússlandi og fyrir stuttu áttum 
við langar samræður um framtíð 
í landinu. Við náðum mjög vel 
saman,“ sagði Hiddink.

Tekur Hiddink 
við í sumar?

 Barcelona missti af 
gullnu tækifæri til að hrista Real 
Madrid aðeins af sér þegar það 
varð af tveim stigum í leik gegn 
Getafe en skömmu síðar lagði 
Deportivo la Coruna lið Real 
Madrid.

Barcelona má hugsanlega 
þakka fyrir stigið þegar upp var 
staðið því leikmenn liðsins voru 
heillum horfnir nánast allan leik-
inn og leikmenn Getafe fengu 
fjölda færa til að gera út um leik-
inn. Þeir nýttu aðeins eitt og það 
færi var í boði mexíkóska mið-
varðarins Rafael Marquez en hann 
átti skelfilega sendingu til baka 
sem Guiza komst inn í og hann 

þakkaði pent fyrir með að skora. 
Xavi bjargaði síðan stigi fyrir 
Barca með glæsilegu marki 20 
mínútum fyrir leikslok. 

Eiður Smári var í byrjunarliði 
Barca og átti dapran dag. Hann 
fékk gult spjald þar sem dómarinn 
taldi hann reyna að fiska víta-
spyrnu.

Real Madrid var ekki mikið 
betra en Barca þegar liðið lá gegn 
spræku liði Deportivo á Riazor, 2-
0, með mörkum frá Capdevila og 
Hidalgo.

Jafnt hjá Barca og Real tapaði
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„Þetta er réttt en ég vil ekki tjá mig 
um málið að öðru leyti,“ segir 
Ármann Þorvaldsson, forstjóri 
Kaupþings í London, en ´80 hetj-
urnar í Duran Duran léku nokkur 
lög í árlegu einka-áramótapartíi 
Ármanns í London þar sem við-
skiptavinir hans, fjölskylda og 
vinir skemmtu sér langt fram á 
nótt. Teitið var að sjálfsögðu vel 
sótt en Ármann vildi lítið segja um 
hverjir það hefðu verið sem stigu 
trylltan dans við mörg af vinsæl-
ustu lögum níunda áratugarins. 
Veislan var haldin í glæsilegum 
salarkynnum Hampton Court Pal-
ace. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru stjörnur á borð við 
Duran Duran ekkert áfjáðar í að 
spila í einkateitum á borð við 
veislu Ármanns og hækka oftast 
verðmiðann þegar slík tilboð ber-
ast. Eftir því sem Fréttablaðið 
kemst næst þá hefur kostnaðurinn 
við þessa „litlu“ einkatónleika því 
ekki verið undir þrjátíu og fimm 
milljónum íslenskra króna. 

Veislur Ármanns í London hafa 
oftar en ekki ratað á forsíður blað-
anna fyrir glæsileika sinn og 
fræga skemmtikrafta. Vakti mikla 
athygli þegar sjálfur Tom Jones 
tróð upp í fyrra og söng nokkra 
velvalda slagara fyrir gesti for-
stjórans og hljóp kostnaðurinn þá 
á nokkrum tugum milljóna. Ríkti 
því töluverð eftirvænting hjá gest-
um kvöldsins hvað Ármann drægi 
upp úr hatti sínum en ekki verður 
annað sagt en að hann hafi komið 
flestum í opna skjöldu með nær-
veru glys-sveitarinnar. 

Duran Duran ætti að vera flest-
um Íslendingum að góðu 
kunn því auk þess að vera 
ein af táknmyndum níunda 
áratugarins kom hljóm-
sveitin hingað til lands sum-
arið 2005 og spilaði fyrir 

fullri Egilshöll við góðar undirtekt-
ir.

Bloggarinn Steingrímur Sævarr 
Ólafsson greindi fyrst frá þessu á 
bloggsíðu sinni, saevarr.blog.is, á 
laugardagskvöldinu en þá stóð 
veislan sem hæst. Samkvæmt 
Steingrími vissu gestir varla hvað-
an á sig stóð veðrið þegar Simon Le 
Bon og félagar birtust öllum að 
óvörum. Sagði einn gestanna að 
menn hefðu litið hver á annan og 
spurt hvað myndi gerast á næsta 
ári. Gestir Ármanns sungu síðan 
með hástöfum þegar hljómsveitin 
flutti uppklappslagið Girls on Film.

„Hér gilda ákveðnar reglur um 
hvað megi þrífast innan borgar-
markanna og ég held að borgarbú-
ar séu ánægðir með að vera lausir 
við strippstaðina,“ útskýrir Gísli 
Marteinn Baldursson, borgarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins, þegar 
hann er innntur eftir því hvort til 
standi að breyta reglum um súlu-
staði í miðborg Reykjavíkur. Eins 
og greint var frá í DV hefur Ásgeir 
Davíðsson, oftast kenndur við 
súlustaðinn Goldfinger í Kópa-
vogi, keypt Ullarhúsið við Austur-
stræti og hafa sögusagnir spunn-
ist um að þar ætli hann opna 
strippstað. Gísli segir margt 
breytt eftir að nýr meirihluti tók 
við völdum í Ráðhúsinu en leyfi 
fyrir súlustöðum séu ekki inni í 

plönunum í náinni framtíð. „Ég 
hygg að áherslan á fjölskylduvæn-
an, hreinan og fallegan miðbæ sé 
enn meiri en áður,“ útskýrir Gísli.

„Ég fékk húsið á ágætis kjörum 
en hef ekki tekið neinar ákvarðan-
ir um hvers konar starfsemi verð-
ur rekin þarna,“ segir Ásgeir sem 
vildi ekki gefa upp kaupverðið en 
samkvæmt fermetraverði í mið-
borginni getur verðmæti hússins 
hlaupið á allt að tvö hundruð millj-
ónum í núverandi mynd. „Ákveðin 
eignaskipti áttu sér stað og ég lét 
frá mér stórt og veglegt einbýlis-
hús í Vogahverfinu og húseign á 
Laugaveginum,“ segir Ásgeir. 

Súlustaður er vel inni í mynd-
inni hjá Ásgeiri enda finnst honum 
sem stripp hafi aldrei verið bann-

að nema hjá sér. Hann upplýsir 
jafnframt að fjölmargir góðborg-
arar hafi lýst því yfir við sig að 
þeir sakni hins veglega whiskey-
safns sem eitt sinn prýddi Maxím 
á Hafnarstrætinu. „Auðvitað er ég 
með eitthvað af því á Goldfinger 
en stærsti hlutur lagersins er í 
geymslu og bíður eftir nýjum 
stað,“ segir Ásgeir en safnið 
vakti þó nokkra athygli út 
fyrir landsteinana og var um 
það fjallað í erlendum tíma-
ritum.
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Kvikmyndin Mýrin eftir Baltasar 
Kormák sló aðsóknarmet um helg-
ina þegar gestur númer 82.265 
greiddi aðgangseyri. Þar með 
velti hún Englum alheimsins úr 
sessi sem aðsóknarmesta íslenska 
mynd frá því mælingar hófust en 
alls sáu 82.264 manns þá síðar-
nefndu um árið.

„Þetta er bara frábært, ánægju-
legt að fá svona góðar móttökur,“ 
segir Baltasar Kormákur. Spurður 
hvort hann hafi þorað að vonast 
eftir svo góðri aðsókn segist Balt-
asar alltaf leyfa sér að dreyma um 
velgengni. „En það er ekki alltaf 
hægt að reikna með henni. Það er 
ekki til nein uppskrift að vinsæl-
um myndum, auðvitað sakar ekki 
að hafa vinsæla bók til að byggja á 
en það hefur líka snúist í höndun-
um á mönnum. Það er ekkert gefið 
í þessum efnum.“ 

Baltasar segir þetta líka sýna 
svo ekki verður um villst að 

Íslendingar vilji sjá myndir sem 
gerast í og fjalla um þeirra 
umhverfi. „Þeir eru ekki að leita 
að ameríkaniseringu, heldur vilja 
fá íslenskt bragð. Sömu sögu má 
segja um Engla alheimsins, þar 
sem efnistökin voru mjög 
íslensk.“

Mýrin hefur verið sýnd í kvik-
myndahúsum í innan við þrjá mán-
uði og aðsóknin er ennþá góð. 
„Myndin er komin ansi langt og 
fer vonandi aðeins lengra. Ég vona 
að þeir sem ætla að sjá hana en 
hafa ekki komist ennþá drífi sig 
áður en sýningum fækkar.“ Balt-
asar er ekki síður ánægður með að 
myndin hafi líka verið sýnd með 
enskum texta. „Þeir sem eru ekki 
altalandi á íslensku hafa því getað 
séð hana líka. Faðir minn flutti 
hingað til lands á sínum tíma 
þannig að það stendur mér nærri 
að fá innflytjendur líka í bíó á 
íslenskar myndir.“

Mýrin slær aðsóknarmet

Gísli ekki spenntur fyrir endurkomu Geira 

...fær Stúdentaleikhúsið, sem 
leggur land undir fót og gefur 
Norðlendingum tækifæri á að 
sjá sýninguna vinsælu Þú ert 
enginn Johnny Depp.

Ofurtala

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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  Samkeppni í 
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Sími: 591-3100 og www.atlantsolia.is

Hvað telur þú að verð á bensíni væri
í dag ef Atlantsolía hefði ekki hafið 

starfsemi fyrir þremur árum og
þannig stuðlað að samkeppni

við gömlu olíufélögin?

115 kr / lítra 125 kr / lítra

150 kr / lítra 200 kr / lítra
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Atlantsolía hefur í dag staðið í
samkeppni við gömlu olíufélögin í 3 ár.



REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Það eru 3.990 kr.
hingað og þangað

Afmælistilboð til allra áfangastaða
Flugfélag Íslands heldur upp á 10 ára afmæli sitt á árinu 
og lætur alla landsmenn njóta þess með  sérstöku
afmælisfargjaldi til allra áfangastaða innanlands, þegar 
bókað er á netinu: 
Aðeins 3.990 krónur aðra leið. 

Afmælisfargjaldið er í boði á leiðum félagins frá 
Reykjavík til Ísafjarðar, Akureyrar, Egilsstaða og
Vestmannaeyja og frá Akureyri til Grímseyjar, 
Vopnafjarðar og Þórshafnar. 

Nánari upplýsingar á www.flugfelag.is.
Til að byrja með verða yfir 20.000 sæti í boði á þessum 
frábæru kjörum.

Ungt flugfélag með sjötíu ára reynslu.

flugfelag.is
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Sumir halda að manneskjan sé 
kóróna sköpunarverksins og 

efsti hlekkurinn í fæðukeðjunni 
samkvæmt vilja Guðs og/eða þró-
unarkenningu Darwins vegna 
þess að manneskjan kann ýmis-
legt sem aðrar dýrategundir hafa 
ekki enn komist upp á lag með, 
svo sem að smíða verkfæri, 
kveikja eld og segja brandara. 
Ennfremur teljum við að hver 
manneskja hafi svonefnda sam-
visku og sé þess vegna sjálfkjörin 
til að fara með einræðisvald á 
jörðinni – einnig í málum sem 
snerta aðrar dýrategundir. Jafn-
vel okkar nánustu kunningjar svo 
sem hundar, kettir, kindur, kýr, 
hross, mýs og skrautfiskar verða 
að sætta sig við að allar ákvarðan-
ir hérna á plánetunni eru teknar 
af manneskjum án minnsta sam-
ráðs við aðrar greinar á lífsins 
tré.

 þessu meinta misrétti 
má benda á að öll önnur dýr en 
manneskjan njóta skattfrelsis. Og 
ekki nóg með það heldur eru þau 
undanþegin lögum og reglum. Það 
þýðir að ekki er hægt að fara í 
skaðabótamál við hest sem fleyg-
ir manni af baki, hund sem bítur 
mann eða kött sem drepur verð-
mætan selskapspáfagauk sér til 
gamans. Í fljótu bragði virðist 
hinn meðvitaði maður, homo sapi-
ens, hafa komið ár sinni vel fyrir 
borð hérna á plánetunni. En þegar 
að er gáð er manneskjan ekki 
lengur efsti hlekkurinn í fæðu-
keðjunni né kóróna sköpunar-
verksins.

 okkur trónir vera 
sem er hvorki af holdi né blóði og 
er tilfinninga- og samviskulaus. 
Engu að síður er hún lögaðili og 
getur sótt mál og varið. Það er 
hægt að sekta hana en útilokað er 
að hafa hendur í hári hennar eða 
setja hana í fangelsi. Hún hefur 
ekki atkvæðisrétt en hún hefur 
málfrelsi og tillögurétt og henni 
hefur tekist að sannfæra mann-
eskjuna um að mannlegir hags-
munir séu í besta falli númer tvö 
hérna á jörðinni. 

 óáþreifanlega 
skepna sem hefur leyst mann-
eskjuna af hólmi sem kóróna 
sköpunarverksins heitir FYRIR-
TÆKI. Tungumál þessa ofjarls 
okkar er enska, gjaldmiðillinn er 
evra. Stuttu herraveldi mannsins 
á jörðinni er lokið. Það stóð mun 
skemur en blómaskeið risaeðl-
anna. Við lifum á öld fyrirtækj-
anna. Þeirra er mátturinn og dýrð-
in. Gleðilegt ár.

Húsbændur 
og hjú


