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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

Mánudagur

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA 
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Allar íbúðirnar með sérinngangi af svölum.

Nú styttist í að tvö fjölbýlishús í Mosfellsbæ 
verði tilbúin. Um er að ræða fjölbýli við
Rauðumýri 1-3, annars vegar lyftuhús upp á
fjórar hæðir með 24 íbúðum og bílakjallara og
hins vegar þriggja hæða stigahús með 12 íbúð-
um. Allar íbúðirnar eru 2-4 herbergja og verða 
með sérinngangi af svölum. Þeim verður skil-
að fullbúnum án gólfefna, með HTH-innrétt
ingum og AEG-eldhústækjv ð

engir ofnar. Að utan verða húsin einangruð og
klædd með áli og gluggar eru timburgluggar,
álklæddir að utanverðu. Útsýni er yfir sundin.
Lóðin verður frágengin samkvæmt teikning-
um landslagsarkitekts en þar er leiksvæði
með leiktækjum, timburpallar fyrir íbúðir á 
jarðhæð og gróður. Stæði í bílageymslum
fylgja öllum íbúðum í Rauðumýri 1. Hraumhamar fasteignasala sér um sölu á
íbúðunum sem verða fhi

Smáauglýsingasími550 5000
Auglýsingasími Allt550 5880

Þú

 Ástráður Haralds-
son hæstaréttarlögmaður óttast 
að lögin um Ríkisútvarpið ohf. 
verði upphafið að endalokum 
þess í þeirri mynd sem það er í í 
dag. 

Ástráður telur ákvæði frum-
varpsins um fjárhagslegan 
aðskilnað starfsemi í almanna-
þágu og samkeppnisreksturs 
óframkvæmanlegt og segir Rík-
isútvarpið verða vopnlaust gagn-
vart gagn- og samkeppnisaðilum 
sem myndu kæra til Evrópustofn-
ana. „Ég álít að það verði mjög 
erfitt að verjast slíkum sam-
keppniskærum,“ segir Ástráður.

Jafnframt efast Ástráður um 
að sá skilningur stjórnarliða í 
menntamálanefnd Alþingis að 

samkeppnislög 
nái ekki til Rík-
isútvarpsins 
ohf. fáist stað-
ist. Þá dugi ekki 
lög um opinber 
hlutafélög utan 
um þá starf-
semi sem því er 
ætlað að sinna. 
„Um leið og 
starfsemi er 
færð í form 
hlutafélags 

verður hún einkaréttareðlis og 
það er mikilvægt að menn átti sig 
á að frumvarpið fjallar því í 
reynd um einkavæðingu Ríkisút-
varpsins,“ segir Ástráður. 

Til að búa til millistig milli 

opinbers rekstrar og einka-
rekstrar þurfi að setja um það 
almenn lög og færa svo starf-
semina undir þau í stað þess „að 
gera það með stagbættum frum-
vörpum um einkavæðingu Ríkis-
útvarpsins“.

Fram hefur komið að forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins telur 
ákvæði frumvarpsins stangast á 
við samkeppnislög, en talsmenn 
meirihluta menntamálanefndar 
Alþingis telja að sérlög gangi 
framar almennum lögum.

Þriðja umræðan um frum-
varpið hefst á Alþingi í dag og má 
búast við hörðum deilum um 
frumvarpið á lokastigum umræðu 
þingsins.

Sérinngangur af svölum og 
útsýni yfir sundin

Mannekla í 
frisbífélagi

Snjókoman á höfuðborgar-
svæðinu undanfarið er líklega sú 
mesta í um þrettán ár, að sögn 
Þórs Jakobssonar veðurfræðings. 
Þrátt fyrir það var ekki skíðafæri 
í Bláfjöllum og Skálafelli í gær. 
Vindur hefur feykt léttum 
snjónum ofan af grjóti í hlíðunum 
og skapað þar með slysahættu,
en vonir standa til að með 
hlýnandi veðri verði hægt að opna 
þar á næstu dögum.

Þór segir nákvæmar tölur enn 
ekki liggja fyrir en allt bendi til 
þess að ár og dagar séu síðan 
höfuðborgarbúar hafi séð 
jafnmikinn snjó á jafnstuttu 
tímabili á þessum árstíma.

Minni snjór var á Norðurlandi 
en fyrir sunnan um helgina, sem 
Þór segir mjög óvenjulegt í 
janúar. Þó voru skíðasvæðin þar 
opin.

Mesti snjóþungi 
í um þrettán ár

 Nicolas Sarkozy, 
innanríkisráðherra Frakklands, 
hlaut í gær formlega tilnefningu 

íhaldsmanna til 
að verða 
frambjóðandi
flokksins í 
forsetakosning-
unum í vor.

Nærri 70 
prósent
flokksfélaga
höfðu veitt 
honum stuðning 
sinn í netkosn-

ingu, þar sem hann var reyndar 
einn í framboði.

Sarkozy hefur þó ekki hlotið 
stuðning frá tveimur voldugustu 
flokksbræðrum sínum, þeim 
Dominique de Villepin forsætis-
ráðherra eða Jacques Chirac 
forseta, sem báðir hafa verið 
orðaðir við forsetaframboð.

Sarkozy fer í 
forsetaframboð

 Einar K. Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra segir afar mikilvægt að ná sam-
komulagi við Norðmenn og önnur strandríki 
um kvótaskiptingu norsk-íslenska síldarstofns-
ins en þriðja lota viðræðna um kvótaskiptingu 
hefst í Noregi í dag. Norðmenn rufu samkomu-
lag um stjórn veiðanna árið 2005 og hækkuðu 
kvóta sinn einhliða um 14 prósent. Íslensk 
stjórnvöld hafa gagnrýnt þá ákvörðun hart og 
segja afstöðu Norðmanna ósanngjarna og 
óraunhæfa og hún geti stefnt sjálfbærni stofns-
ins í hættu.

Einar K. Guðfinnsson vonar að samkomu-
lag náist og segir það mjög miður að Norð-
menn ákváðu að endurnýja ekki samninginn 
sem náðist með mikilli fyrirhöfn árið 1996. 

„Það er mjög mikilvægt fyrir strandríkin öll 
að ná samkomulagi um þennan deilistofn. Við 
verðum sem ábyrgar fiskveiðiþjóðir að reyna 
allt til að ná samkomulagi.“ Inntur eftir skoð-
un sinni um framgöngu Norðmanna í samn-
ingum um síldarstofninn segir Einar að það 
hafi verið afar óheppilegt þegar Norðmenn 
ákváðu að hverfa frá samkomulagi um veið-
arnar. 

Stefán Ásmundsson, formaður íslensku 
samninganefndarinnar, segir Norðmenn hafa 
farið fram á 70 prósent kvótans. „Það er ljóst 
að við munum ekki ganga að ítrustu kröfum 
Norðmanna.“ Stefán segir Íslendinga sætta sig 
við 15,54 prósent á grundvelli samnings frá 
1996. „Við höfum þó talið okkur eiga skilið 

meira. Aðalatriðið er þó stjórnun veiða því við 
þekkjum allra best hvað óábyrgar veiðar úr 
þessum stofni geta þýtt.“

Einar hefur gagnrýnt Norðmenn opinber-
lega vegna samningsbrots þeirra. Það gerði 
Geir H. Haarde forsætisráðherra einnig í ræðu 
á Alþingi í fyrra vegna takmarkana Norð-
manna á veiðum við Svalbarða. Stjórnvöld und-
irbúa málsókn á hendur Norðmönnum vegna 
þeirrar ákvörðunar.

Viðræðum var hætt í desember síðastliðn-
um þegar ljóst varð að enn vantaði nokkuð 
upp á að samkomulag tækist um skiptingu 
kvótans. Miklir hagsmunir eru í húfi enda er 
aflaverðmæti heildarkvótans metið á um 50 
milljarða króna.

Verðmæti síldarkvótans er 
fimmtíu milljarðar króna
Viðræður um skiptingu á norsk-íslenska síldarkvótanum hefjast að nýju í Noregi í dag. Norðmenn hafa farið 
fram á 70 prósent kvótans. Íslensk stjórnvöld munu ekki ganga að því og hafa gagnrýnt Norðmenn hart.
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Alþingi kemur saman í 
dag eftir jólahlé sem hófst 9. 
desember.

Frumvarpið um Ríkisútvarpið 
er fyrsta mál á dagskrá þingsins í 
samræmi við samkomulag sem 
fulltrúar flokkanna gerðu í 
desember. 

Samkvæmt starfsáætlun verður 
þinginu slitið fimmtudaginn 15. 
mars en alþingiskosningar verða 
tæpum tveimur mánuðum síðar. 33 
dagar eru ætlaðir til þingfunda á 
vorþinginu og sex dagar til 
nefndastarfa.

Ríkisútvarpið 
fyrst á dagskrá

 Tekist verður á um sex 
ákæruliði af þeim 40 sem 
upphaflega voru gefnir út á 
hendur sex einstaklingum í hinu 
svokallaða Baugsmáli í Hæsta-
rétti í dag. 

Í þeim liðum sem eftir standa 
eru fjórir ákærðir: Jón Ásgeir 
Jóhannesson, forstjóri Baugs 
Group, Kristín Jóhannesdóttir, og 
endurskoðendurnir Anna 
Þórðardóttir og Stefán Hilmar 
Hilmarsson. Ákæruefnin snúa að 
meintum tollsvikum vegna 
innflutnings á tveimur bílum, 
meintum brotum á hegningarlög-
um og lögum um ársreikninga 
með því að setja fram rangar eða 
villandi upplýsingar í ársreikn-
ingum.

Sex ákæruliðir 
til meðferðar

 Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, hitti í gær Mahmoud 
Abbas, forseta Palestínustjórnar, í Ramallah á 
Vesturbakkanum og hélt síðan til Jórdaníu á 
fund Abdullahs konungs. Í dag ætlar hún að 
hitta í Jerúsalem Ehud Olmert forsætisráð-
herra Ísraels og þaðan heldur hún til Egypta-
lands þar sem hún hittir Hosni Mubarak for-
seta.

Hún er á ferð um Mið-Austurlönd til að 
kynna breytingar á hernaðaráætlun Banda-
ríkjanna í Írak og afla stuðnings við þær. 

Á fundi sínum með Abbas sagði hún Banda-
ríkin vilja gera sitt til að koma friðarviðræðum 
Ísraela og Palestínumanna á skrið á ný, en 
hafði þó fátt nýtt fram að færa og lét ekki uppi 
afstöðu sína til tillagna, sem aðrir hafa komið 
með.

Hún sagði að nú væri kominn tími til þess að 
„líta yfir sjóndeildarhring stjórnmálanna og 
byrja að sýna Palestínuþjóðinni hvernig við 
getum þokast í áttina að Palestínuríki.“

Að loknum fundinum sagði Abbas við blaða-
menn að Palestínumenn væru andvígir öllum 
bráðabirgðalausnum, en á laugardaginn hafði 
Tzipi Livni, utanríkisráðherra Ísraels, gefið 
það í skyn á fundi sínum með Rice að Ísraels-
menn vildu hraða einhliða áætlun sinni um að 
stofnað yrði Palestínuríki með bráðabirgða-
landamærum á Vesturbakkanum og Gazasvæð-
inu.

Abbas andvígur bráðabirgðalausnum

 Kostnaður ríkisins 
af þjóðlendumálum hefur verið 
rúmar 447 milljónir frá árinu 1998 
til ársins 2005. Þessi tala fæst 
þegar heildarkostnaðurinn, rúmar 
384,5 milljónir, er uppreiknaður til 
verðlags ársins 2006.

Þessar upplýsingar koma fram í 
svari Árna Mathiesen fjármálaráð-
herra við fyrirspurn sem Jón Gunn-
arsson, þingmaður Samfylkingar-
innar, lagði fram á Alþingi í október. 
Jón fór einnig fram á að sjá kostnað 
sveitarfélaga af þjóðlendumálum. Í 
svari fjármálaráðherra kemur 
fram að ráðuneytið hafi ekki upp-
lýsingar um kostnað þeirra. 

Tölur um kostnað af þjóðlendu-
málum fyrir árið 2006 lágu ekki 
fyrir í gær þegar Fréttablaðið hafði 
samband við Böðvar Jónsson, 
aðstoðarmann fjármálaráðherra. 

Kostnaður ríkisins af þjóðlendu-
málum er þrískiptur: kostnaður 
ráðuneytisins vegna undirbúnings 
mála, almennur kostnaður óbyggða-
nefndar og kostnaður við úrskurði.

Í kostnaðinum felst meðal ann-
ars vinna lögmanna við gagnaöfl-
un, laun til starfsmanna óbyggða-
nefndar, laun til lögmanna vegna 
málflutnings lögmanna fyrir 
óbyggðanefnd og einnig þóknun til 
lögmanna sem gæta hagsmuna 
málsaðila annarra en ríkisins. 

Á fundi ríkisstjórnarinnar á 
föstudaginn lagði Árni Mathiesen 
fram tillögu þess efnis að vinnu-
ferlið við kröfugerðarlýsingar í 
þjóðlendumálum verði endurskoð-
að. Samkvæmt tillögu Árna mun 
ríkið ekki lýsa endanlegum þjóð-
lendukröfum sínum á tilteknum 
svæðum fyrr en óbyggðanefnd 
hefur hafið rannsókn á svæðinu. 

Hingað til hefur fjármálaráðherra 
lagt kröfurnar fram fyrir hönd 
íslenska ríkisins áður en óbyggða-
nefnd hefur hafið rannsóknina. Í 
Fréttablaðinu á laugardaginn sagði 
fjármálaráðherra að hann legði til 
þessa breytingu til að kröfur ríkis-
ins verði byggðar á betri upplýs-
ingum og verði raunhæfari. 

Ef ríkisstjórnin breytir vinnu-

ferlinu á þennan hátt má ætla að 
kostnaður ríkisins muni minnka. 
„Það má ætla að minna fé verði 
varið í að styðja óraunhæfar og 
vafasamar þjóðlendukröfur,“ segir 
Jón Gunnarsson, þingmaður Sam-
fylkingarinnar.

Ragnar Aðalsteinsson hæsta-
réttarlögmaður segir mikinn kostn-
að vegna þjóðlendumála tilkominn 
vegna þess að ríkisvaldið hafi 
gengið of langt í þjóðlendukröfum 
sínum. „Fjármálaráðherra hefur 
farið út fyrir það umboð til kröfu-
gerðar sem honum er veitt í lögun-
um.“

Ekki náðist í Árna Mathiesen í 
gær vegna málsins.

Kostnaður ríkisins 
tæpar 450 milljónir
Fjármálaráðherra boðar breytingar á vinnuferli í þjóðlendumálum. Þingmað-
ur Samfylkingar segir að minna fé fari í að styðja vafasamar þjóðlendukröfur. 
Hæstaréttarlögmaður segir kostnað að hluta tilkominn vegna ítarlegra krafna.

Það má ætla að minna 
fé verði varið í að styðja 

óraunhæfar og vafasamar þjóð-
lendukröfur

Vill víðtækan 
gagnagrunn

Breska stjórnin kynnir 
í dag hugmyndir sínar um að 
koma á fót víðtækum gagna-
grunn með persónuupplýsingum 

sem á að 
auðvelda 
almenningi að 
fá skjóta 
þjónustu hjá 
hinu opin-
bera.

Breski 
Íhaldsflokk-
urinn 
gagnrýnir 
þessi áform 
harðlega og 

segir verulega hættu á að 
opinberar stofnanir misnoti 
upplýsingarnar sem þær munu 
hafa aðgang að. Frá þessu er 
skýrt á vefsíðu breska útvarps-
ins BBC.

Ríkisstjórnin telur hins vegar 
nauðsynlegt að ríkisstofnanir 
hafi aðgang að upplýsingum frá 
öðrum ríkisstofnunum til þess 
að borgararnir þurfi ekki að 
hendast á milli margra stofnana 
til að fá afgreiðslu mála sinna.

 Skýrsla Sigurðar Þórð-
arsonar ríkisendurskoðanda um 
málefni meðferðarheimilisins 
Byrgisins verður kynnt í dag. Það 
liggur ljóst fyrir að fjármálastjórn 
meðferðarheimilisins var ábóta-
vant. 

Rannsóknin á málefnum með-
ferðarheimilisins hófst eftir að 
fréttaskýringaþátturinn Kompás 
fjallaði um meðferðarheimilið og 
stjórnunarhætti Guðmundar Jóns-
sonar, forstöðumanns þess. 

Afleiðingar af vandræðum Byrg-
isins eru víðtækar því nýlega skrúf-
aði félagsmálaráðuneytið fyrir fjár-
framlög til meðferðarheimilisins 
eftir tilmæli frá Ríkisendurskoðun.

Jónas Hallgrímur Jónasson, for-
stöðumaður Gistiskýlisins, athvarfs 
fyrir heimilislausa karlmenn í 
Reykjavík, sagðist í fréttum Stöðv-
ar 2 í gærkvöld finna fyrir því að 

mönnum sem leita á náðir athvarfs-
ins hafi fjölgað frá því að umfjöll-
unin um Byrgið hófst. Úrræði fyrir 
slíka menn eru ekki mörg. Hann 
segir að þurft hafi að vísa heimilis-
lausum mönnum, sem leitað hafa að 
húsaskjóli í Gistiskýlinu, frá og á 
götuna. 

Jóhann Vísir Gunnarsson og 
Sævar Ciesielski, sem eru fasta-

gestir Gistiskýlisins, segja mikla 
þörf á úrbótum. Þeir vilja að yfir-
völd bregðist við af alvöru og setji 
fram lausnir sem miði að því að 
gera heimilislaust fólk að þátttak-
endum í samfélaginu. Þeir segjast 
ekki hafa mikla trú á að nýlegt sam-
komulag á milli félagsmálaráðherra 
og borgarstjóra skili árangri og 
benda á að kosningar séu í nánd.

Kristján, er Akureyri best?
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Stór þáttur í manneskjunni er að vilja skipta máli og taka þátt í að skapa
umhverfi sitt og samfélag. Í Einkabankanum og Fyrirtækjabankanum á
landsbanki.is er þjónusta sem auðveldar einstaklingum og fyrirtækjum að
styðja við góð málefni. Á einfaldan hátt er hægt að velja á milli fleiri en 70
góðgerðarfélaga og leggja þeim lið með einni greiðslu eða með reglubundn-
um hætti allt árið. Það er auðvelt að byrja og auðvelt að hætta.

Það er auðvelt að skipta máli.

Leggðu góðu málefni lið



 Ástráður Haralds-
son hæstaréttarlögmaður gerir 
veigamiklar athugasemdir við 
frumvarp menntamálaráðherra 
um Ríkisútvarpið ohf. Hann telur 
ákvæði um fjárhagslegan aðskiln-
að starfsemi í almannaþágu og 
samkeppnisreksturs óframkvæm-
anlegt. Ekki sé kveðið sérstaklega 
á um að lögin eigi að ganga framar 
sérlögum og að lög um opinber 
hlutafélög dugi ekki utan um þá 
starfsemi sem Ríkisútvarpinu ohf. 
sé ætlað að sinna.

Ástráður segir að í skilningi 
laga sé starfsemi annaðhvort 

opinbersréttar-
eðlis eða einka-
réttareðlis. 
Ekki sé til neitt 
millistig. „Um 
leið og starf-
semi er færð í 
form hlutafé-
lags verður hún 
einkaréttareðl-
is og það er 
mikilvægt að 
menn átti sig á 

að frumvarpið fjallar því í reynd 
um einkavæðingu Ríkisútvarps-
ins.“ Hann segir nýleg lög um 
opinber hlutafélög ekki duga til, 
þau fjalli aðeins um takmarkaðar 
undanþágur opinberra hlutafé-
laga frá almennum reglum um 
hlutafélög. „Frumvarpið ber vott 
um viðleitni til að skapa einhvers 
konar millistig á milli opinbers 
rekstrar og einkarekstrar en ég 
tel gjörsamlega ómögulegt að 
gera það með stagbættum frum-
vörpum um einkavæðingu Ríkis-
útvarpsins. Til að búa þetta milli-

stig til þarf að setja um það 
almenn lög og færa svo starfsem-
ina í þann ramma.“ 

Í frumvarpinu segir að skilja 
skuli að fjárreiður þeirrar starf-
semi sem skilgreind er sem 
útvarpsþjónusta í almannaþágu 
og þeirrar sem telst samkeppnis-
rekstur. Í því felst að tekjur sem 
fást með afnotagjöldum eða nef-
skatti og ætlaðar eru til útvarps í 
almannaþágu má ekki nota til að 
greiða niður kostnað vegna ann-
arrar starfsemi. Ástráður segir 
hugsunina rétta en telur erfitt að 
sýna fram á að sá hluti rekstrarins 
sem ekki á að njóta ríkisframlags 
geri það ekki. „Þegar Ríkisútvarp-
ið hefur verið leitt út á eyðihjarn 
einkarekstrar virðast mér menn 
vera býsna vopnlausir gagnvart 
gagn- og samkeppnisaðilum sem 
myndu kæra til Evrópustofnana. 
Ég álít að það verði mjörg erfitt að 
verjast slíkum samkeppniskær-
um.“ Að mati Ástráðs er ekki nóg 
að segja í lögum að halda skuli 
fjárreiðum aðskildum. Með tilliti 
til lagarammans og aðstöðu Ríkis-
útvarpsins sé ákvæðið í raun 
óframkvæmanlegt. „Þess vegna 
óttast ég, af því að mér finnst 
vænt um Ríkisútvarpið og vill við-
halda því, að þetta verði upphafið 
að endalokum þess í þeirri mynd 
sem við þekkjum það.“

Fram hefur komið að forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins telur 
ákvæði frumvarpsins um Ríkisút-
varpið stangast á við samkeppnis-
lög. Talsmenn stjórnarflokkanna í 
menntamálanefnd hafa svarað því 
til að í raun skipti það ekki máli 
þar sem sérlög gangi framar 

almennum lögum. Með öðrum 
orðum nái samkeppnislög ekki til 
Ríkisútvarpsins. Ástráður hefur 
efasemdir um þennan lagaskiln-
ing og telur raunar að samkeppn-
isreglurnar séu með vissum hætti 
tengdar grunngerð samfélagsins. 
Þeim verði því ekki svo auðveld-

lega vikið til hliðar. „Það eru því 
veruleg áhöld um að hve miklu 
leyti hægt er að undanþiggja til-
tekna starfsemi þessum reglum 
og að minnsta kosti verður það 
aldrei gert nema með því að segja 
það berum orðum.“

Ríkisútvarpið ohf. verður 
vopnlaust gagnvart kærum
Fjárhagslegur aðskilnaður starfsemi í almannaþágu og samkeppnisreksturs Ríkisútvarpsins er ekki tryggð-
ur – og í raun óframkvæmanlegur – miðað við frumvarpið um Ríkisútvarpið ohf. Þetta er mat Ástráðs 
Haraldssonar hæstaréttarlögmanns. Fyrirtækið geti því illa varist mögulegum kærum samkeppnisaðila.

 Hermenn stjórnar-
hersins í Sómalíu gengu hús úr húsi 
í höfuðborginni Mógadisjú í gær til 
að leita þar uppi vopn. Sendinefnd 
frá Afríkubandalaginu kom til Móg-
adisjú í gær í því skyni að semja um 
að senda friðargæsluliða til lands-
ins.

Á laugardaginn samþykkti þing 
Sómalíu að leyfa ríkisstjórninni að 
koma á herlögum í landinu til að 
vernda borgara fyrir óöldinni sem 
ríkt hefur í suðurhluta landsins 
undanfarið. Samþykktin kveður á 
um að herlögin geti verið í gildi í 
þrjá mánuði og hafist þegar ríkis-
stjórnin ákveður svo.

Alls 154 fulltrúar þingsins kusu 

með tillögunni en tveir gegn henni. 
Aðrir fulltrúar á þinginu, sem eru 
275 manns, voru fjarverandi. Her-
lögin geta tekið gildi eftir að forset-
inn staðfestir lögin en ekki liggur 
fyrir hvenær hann gerir það.

Viðurkennd stjórn Sómalíu hefur 
undanfarið barist af hörku við ísla-
mista sem hafði stjórnað miklu af 
suðurhluta landsins síðasta hálfa 
árið. Atkvæðagreiðslan á þinginu 
fór fram á sama tíma og hersveitir 
ríkisstjórnarinnar, ásamt eþíópísk-
um bandamönnum, leituðu hús úr 
húsi að vopnum í nágrenni flug-
vallarins í höfuðborginni Mogad-
ishu.

Á föstudag náði stjórnarherinn 

með aðstoð Eþíópíumanna yfirráð-
um yfir síðasta stóra vígi íslamista í 
landinu. Þó er búist við að bardag-
ar haldi áfram enn um sinn. 

Þeir sem leið áttu 
um Austurstræti í gær veittu 
margir hverjir athygli lögreglu-
borða sem strengdur hafði verið 
fyrir inngang húss í götunni. Þar 
hafði þó ekki verið framinn neinn 
stórkostlegur glæpur heldur setti 
lögreglan upp borðann til þess að 
forða því að stærðar klakadrang-
ar sem héngu úr þaki hússins 
féllu á miðbæjargesti og yllu 
skaða.

Varðstjóri lögreglu segir það 
árlega herferð að minna húseig-
endur á það að fjarlægja grýlu-
kerti og klaka af þaki sínu áður 
en tekur að hlána eftir kulda-
skeið. Falli stórt grýlukerti á 
mann geti það verið lífshættulegt 
og húseigendur beri alla ábyrgð á 
að fjarlægja þau. 

Eigendur skulu 
fjarlægja klaka

 Norskir sérfræðingar 
unnu að því í gær að hreinsa upp 
olíuna sem lak úr flutningaskip-
inu Server eftir strandið við 
vesturströnd Noregs í fyrrakvöld. 
Tæp 300 tonn af olíu fóru í sjóinn 
eftir að skipið brotnaði í tvennt. 
Allir skipverjarnir, 25 talsins, 
björguðust.

Skipstjóri Servers þakkaði 
björgunarmönnum fyrir afrekið á 
blaðamannafundi í fyrrakvöld. 
Hann sagðist harma umhverfis-
skaðann sem af slysinu hlýst og 
ætlaði að veita alla þá aðstoð sem 
hann gæti við sjópróf eftir helgi. 
Hann sagði sjógang hafa valdið 
því að skipið strandaði. 

Sjógangur olli 
strandi Servers





BYLTING

 „Við höfum haldið 
okkur innandyra og bara horft á 
þetta út um gluggann eins og 
yfirvöld ráðlögðu fólki í gær-
kvöldi að gera,“ sagði Birna 
Ágústsdóttir, íslensk kona sem 
búsett er í Gautaborg, í samtali 
við Fréttablaðið í gærkvöld.

„Bátar hafa verið að spýtast 
til niðri við smábátahöfnina, 
vegum hefur verið lokað vegna 
auglýsingaskilta sem hafa fallið 
á þá, þak fauk af skautahöll í 
nágrenninu og þakplötur hafa 
fokið af húsum í miðbænum í 
allan dag þannig að fólk var varað 
við því að vera á þvælingi.“ Brú 
yfir Gautelfi var lokað í gær, lest-
arferðum frá borginni var aflýst 

fram eftir degi og seinna um dag-
inn fór rafmagnið af lestarstöð-
inni, að sögn Birnu. Hús og tré 
þeirra hafa þó sloppið vel. „Vind-
hraðinn mældist 39 metrar á sek-
úndu þegar mest var. Við erum 
með stór og stæðileg tré og þau 
hafa sem betur fer ekki fallið.“

Birna, sem búið hefur í Sví-
þjóð í 26 ár, er stjórnarmaður í 
Íslendingafélaginu í Gautaborg 
ásamt manni sínum. Þau segjast 
ekki hafa heyrt af því að Íslend-
ingar í borginni hafi lent í hrakn-
ingum vegna óveðursins, en veðr-
ið varð einna verst í Gautaborg. Í 
borginni búa um 400 íslenskar 
fjölskyldur.

Íslendingafélagið heldur úti 

útvarpsþætti á sunnudögum, en í 
gær var ákveðið að senda fólk 
ekki af stað í útsendingu vegna 
veðurs.

Hefurðu trú á að handbolta-
landsliðið nái góðum árangri á 
HM í Þýskalandi?

Eiga íbúar Reykjanesbæjar að 
fá að kjósa um álver í Helgu-
vík?

 Starfsmenn Reykjavík-
urborgar handsömuðu 130 ketti á 
síðasta ári, samkvæmt reglum um 
kattahald sem tóku gildi sumarið 
2005. Farið var með kettina í Katt-
holt, þar sem eigendur þurftu að 
borga til að leysa þá úr haldi.

Eitthvað var um að eigendur 
kattanna sæktu kettina sína, en 
einhverjum fjölda var samt lógað, 
segir Sigríður Heiðberg, forstöðu-
maður í Kattholti. Hún segir að 
kostnaðurinn við að sækja köttinn 
sé 5.000 krónur, og við bætist 800 
króna gjald á dag fyrir vistun í 
Kattholti.

Guðmundur Björnsson, rekstr-
arstjóri Meindýravarna Reykja-

víkurborgar, segir að til algerra 
undantekninga hafi heyrt ef kett-
irnir hafi verið örmerktir, sem þó 
sé skylda. Björn segist einungis 
muna eftir einu eða tveimur til-
vikum þar sem kettir voru 
örmerktir, en séu þeir það er þeim 
skilað endurgjaldslaust.

Guðmundur segir að svo virð-
ist sem mikil aukning sé að verða 
á kattaeign í borginni. Merki um 
það sé margföldun á fjölda katta 
sem ekið var á í Reykjavík á síð-
asta ári miðað við árið áður. Ekið 
var á sjötíu ketti í Reykjavík á 
síðasta ári, en um það bil tuttugu 
árið áður.

Köttum fjölgar í Reykjavík

 Einn drengur og tveir 
karlmenn fórust í Svíþjóð í gær 
þegar ofsaveður reið yfir Skand-
inavíu.

Níu ára drengur lést á sjúkra-
húsi skömmu eftir að tré féll ofan 
á hann í bænum Motala um hádeg-
isbilið. Skömmu síðar varð rúm-
lega sextugur maður einnig fyrir 
tré sem féll á bifreið hans í Jön-
köping og lést hann samstundis. 
Eiginkona hans var með honum í 
bílnum, en hún slapp með minni 
háttar meiðsli. Síðar um daginn 
fórst svo 24 ára gamall maður í 
Källsjö þegar tré féll á lítinn flutn-
ingabíl sem hann ók.

Hvassviðri olli því að skipa- og 
lestasamgöngur sunnan til í Sví-

þjóð, syðst í Noregi og úti um alla 
Danmörku nánast lömuðust á 
tímabili. Eyrarsundsbrúnni milli 
Svíþjóðar og Danmerkur var lokað 
fyrir allri umferð og sömuleiðis 
Stórabeltisbrúnni milli Fjóns og 
Sjálands.

Tré rifnuðu upp með rótum 
víða á Jótlandi og stöðvaðist 
umferð um vegi af þeim sökum. 
„Stóru trén velta eins og tann-
stönglar,“ hafði danska dagblaðið 
Politiken eftir lögregluþjóni í 
Hjørring, nyrst á Jótlandi. Í Kaup-
mannahöfn var heilu götunum 
lokað af ótta við að þök fykju af 
húsum, en ekkert alvarlegt tjón 
varð þó af völdum veðursins í 
Danmörku.

Veðrið gekk yfir Skandinavíu 
frá vestri til austurs og var fólk 
varað við að vera á ferli utandyra. 
Lögregla og slökkvilið höfðu nóg 
að gera, einkum við að sinna til-
kynningum um fallin tré eða laus-
ar þakplötur.

Algengt er að mikið hvassviðri 
gangi yfir Skandinavíu í janúar-
mánuði. Óveðrið í gær er það 
versta á þessum slóðum síðan 9. 
janúar á síðasta ári.

Norskir veðurfræðingar hafa 
haft þann sið að gefa verstu óveðr-
unum nöfn. Hvassviðrið sem gekk 
yfir í gær hlaut nafnið Per en 
stormurinn sem gerði hvað mest-
an óskunda fyrir ári hét Guðrún.

Þrír fórust í fárviðri
Óveður geisaði í Skandinavíu í gær. Miklar truflanir urðu á samgöngum í 
Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Stór tré féllu sums staðar eins og hráviði og loka 
þurfti bæði Eyrarsundsbrúnni og Stórabeltisbrúnni í Danmörku.

 Gerald Ford, fyrrver-
andi forseti Bandaríkjanna, sem 
lést á dögunum, sagði í viðtölum 
við bandarískt dagblað að Jimmy 
Carter hefði verið skelfilegur 

forseti. Hann 
hefði verið 
stórslys fyrir 
landið í efnahags-
málum og 
innanríkismálum. 
Um John F. 
Kennedy sagði 
Ford að hann 
hefði verið 

ofmetinn og um Bill Clinton að 
hann hefði verið miðlungsforseti.

Ford sagði hins vegar að 
Richard Nixon hefði verið meistari 
í utanríkismálum og George Bush 
eldri hefði haldið vel á málum í 
fyrri innrásinni í Írak. Ford taldi 
svo Dwight D. Einsenhower besta 
forseta landsins á sinni lífstíð.

Carter var stór-
slys fyrir landið

Gunnar Svavarsson, 
forseti bæjarstjórnar Hafnar-
fjarðar, segir að það skýrist á 
næstu tveimur vikum hvort íbúar 
Hafnarfjarðar kjósi um stækkun 
álversins í Straumsvík í mars eða 
síðar. „Ef reglur um málsmeðferð 
liggja fyrir og deiliskipulagið 
verður tilbúið auk nokkurra 
annarra atriða, þá geta kosningar 
farið fram í mars. Annars þarf að  
halda þær síðar, jafnvel eftir 
þingkosningarnar í vor,“ segir 
Gunnar.  

Hann segir niðurstöður kosn-
inganna bindandi. Bæjarstjórn 
taki ákvörðun um stækkun út frá 
niðurstöðu kosninganna. 

Skýrist á næstu 
tveimur vikum



ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Tyrkland verður stöðugt vinsælli áfanga-
staður fyrir Íslendinga sem vilja hafa það 
náðugt á fallegum ströndum, leika sér í
sjónum eða kynnast ríkulegri menningarsögu
landsins. Marmaris er einn líflegasti sólar-
staður Miðjarðarhafsins yfir sumar tímann
og smábærinn Içmeler hefur slegið í gegn
með fegurð sinni og þjónustu við ferðamenn.
Gist er á fyrsta flokks hótelum, loftið er
hreint og stöðugur andvari frá sjónum kælir
sólunnendur í hitanum.  Komdu til Tyrklands
og sjáðu sólina í nýju ljósi.

Fyrsta flokks hótelgisting með loftkældum 
herbergjum og frábærum sundlaugagarði. 

Kynningarverð: 63.158 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku frá 
25. maí. Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 81.610

Einstaklega skemmtilegt og vel búið íbúðahótel 
með ljúfu starfsfólki og góðum anda. 

Verðdæmi: 49.690 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku frá 25. 
maí. Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 59.005

Club Turban Verðdæmi: 63.158* Hotel Faber Verðdæmi: 49.690

*Club Turban er „all inclusive“: morgun- hádegis- og kvöldverður eru án endurgjalds fyrir alla gesti, ásamt hressingu allan daginn og öllum
innlendum drykkjum. Þjónusta er veitt allan sólarhringinn. Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að
bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.
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 Börn og unglingar 
kaupa skafmiða í sjálfsölum fyrir 
talsvert háar upphæðir. Happdrætti 
Háskólans á tugi slíkra sjálfsala 
sem staðsettir eru í matvöruversl-
unum og í verslunarmiðstöðvum og 
eru án eftirlits. Erlendar kannanir 
sýna að börnum og unglingum sem 
byrja að spila í happdrætti með 
kaupum á skafmiðum er hættara 
við að glíma við spilafíkn síðar á 
ævinni.

Júlíus Þór Júlíusson, formaður 
SÁS, segir ljóst að mjög ung börn 
kaupi skafmiða í sjálfsölum. 
Almennt líti fólk ekki á skafmiða 
sem vandamál, hvað þá að tengja þá 
við spilafíkn eins og hún birtist. 

„Það er engu að síður staðreynd að 
allar rannsóknir sýna fram á að það 
er samhengi á milli slíkrar spila-
mennsku snemma á ævinni og 
vandamála síðar. Einnig að ungling-
ar kaupa skafmiða í miklu magni í 
sumum tilfellum og fara með alla 
sína peninga í skafmiðakaup.“ 

Brynjólfur Sigurðsson, forstjóri 
Happdrættis Háskólans, segir það 
rétt að óæskilegt sé að ungmenni 
hafi greiðan aðgang að skafmiðum í 
sjálfsölum. „Við eigum 62 skafmiða-
sjálfsala og þar af eru 49 á höfuð-
borgarsvæðinu. Við höfum verið að 
ræða hvernig við getum komið í veg 
fyrir að yngri en 18 ára kaupi skaf-
miða í sjálfsölum okkar. Við erum 

að leita lausna á þessum vanda og 
þykir það mjög leitt að börn kaupi 
skafmiða, því við viljum fara að 
öllum lögum og reglum.“

Skafmiðar geta leitt til fíknar

 Ágúst Einarsson, próf-
essor við Háskóla Íslands, sem 
tekur við embætti rektors Háskól-
ans á Bifröst í dag, fær ekki launa-
laust þriggja ára leyfi frá Háskóla 
Íslands. Hann segir niðurstöðu 
Kristínar Ingólfsdóttur, rektors 
Háskóla Íslands, um að synja 
honum um leyfið, vera vonbrigði. 
„Það eru fjölmörg fordæmi um að 
veitt hafi verið slík leyfi við 
Háskóla Íslands síðastliðin ár og 
áratugi. Ég mun skoða það síðar 
hvað ég geri,“ segir Ágúst. 

Viðskipta- og hagfræðideild 
samþykkti að veita honum leyfið 
en Kristín Ingólfsdóttir hafnaði 
því, að sögn Ágústs. Hann er ráð-
inn sem rektor Háskólans á Bif-
röst til þriggja ára.

Kristín Ingólfsdóttir segir að 
hún hafi leitað eftir áliti háskóla-
ráðs í málinu og að það hafi verið 
einróma niðurstaða að synja 
Ágústi um leyfið. Ástæðurnar 
fyrir synjuninni eru þær, að sögn 
Kristínar, að Ágúst hafi sótt um 
leyfið til að taka við starfi rektors 
í háskóla sem er í samkeppni við 

Háskóla Íslands. Kristín segir að 
ef leyfið hefði verið samþykkt 
hefði ekki verið hægt að ráða í 
prófessorstöðu Ágústs sem hefði 
hægt á nýliðun í kennaraliðinu. 

Hún segir jafnframt að ekki 
séu fordæmi fyrir því að starfs-
menn skólans fái leyfi frá störf-
um í svo langan tíma. „Þeir sem 
hafa fengið lengra leyfi en eitt ár 
eru þeir sem hafa verið kallaðir 
til annarra starfa hjá ríkinu, svo 
sem þingstarfa eða starfa hjá 
alþjóðastofnunum,“ segir Kristín. 
Hún bætir því við að ekki sé rétt 
að skapa fordæmi fyrir því að 
veita launalaust leyfi þegar menn 
taka við störfum hjá stofnunum 
sem eru í samkeppni við Háskóla 
Íslands.

Fær ekki launalaust þriggja 
ára leyfi frá Háskóla Íslands 

Eldri borgarar 60+
Byrjendur

30 kennslustunda byrjenda-
námskei›. Engin undirsta›a 
nau›synleg, hæg yfirfer› me› 
reglulegum endurtekningum í 
umsjá flolinmó›ra kennara. 

A›almarkmi› námskei›sins er 
a› gera flátttakendur færa a› 
nota tölvuna sjálfstætt, m.a. til 
a› skrifa texta og prenta, nota 
Interneti› sér til gagns og
gamans, taka á móti og senda 
tölvupóst.

Kennsla hefst 23. janúar og lýkur 13. febrúar á Akureyri og í 
Reykjavík. Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustundir. Hentar fleim sem loki› hafa byrjendanámskei›inu 
e›a hafa sambærilega undirstö›u. 
Byrja› er á upprifjun á›ur en haldi› er lengra í ritvinnslu í Word. 
Framhaldsæfingar á Internetinu og í allri me›fer› tölvupósts.

Kennsla hefst 22. janúar og lýkur 12. febrúar á Akureyri og í 
Reykjavík. Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

FAXAFEN 10
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Ungur viðskiptavinur SKO segist hafa verið 
undir mikilli pressu frá vinum sínum til að gerast 
viðskiptavinur SKO.

„Ég borga miklu minna fyrir símann núna,“ segir 
hann, en vill ekki láta nafns síns getið. Dæmi eru 
um stóra vinahópa þar sem allir eru skráðir í SKO. 
„Það er ótrúlega sniðugt fyrir svona vinahópa að 
vera allir með SKO,“ segir viðmælandi okkar, „þá 
hringir maður ókeypis í fólkið sem maður talar 
mest við.“

„Vinir mínir 
fengu mig til 
að skipta“

Ber að neðan-
dagur vinsæll
Til að halda geðheilsunni í svartasta skamm- 
deginu hefur starfsfólk fyrirtækja oft brugðið 
á það ráð að gera sér dagamun með þema- 
tengdum föstudögum. Hver man ekki eftir 
„gallabuxnaföstudögum” og „bannað að 
setja svefnlyf í kaffivélina-föstudaga”? En það 
sem er að slá í gegn á vinnustöðum landsins í 
dag eru svokallaðir „ber að neðan-
föstudagar”. Fátt er betra til þess að losa um 
spennu í amstri dagsins en að sjá vinnu- 
félagana nakta að neðan. Og fyrir þá sem 
óttast stífan yfirmanninn þá er ber að 
neðan-föstudagar eins og ferskur andblær.
„Þetta var alger himnasending fyrir mig 
persónulega,” sagði starfsmaður í ónefndu 
stórfyrirtæki. „Áður var ég svo feiminn við 
yfirmann minn að ég átti í erfðileikum með 
að horfa framan í hana. Núna, á hverjum 
föstudegi, þori ég ekki að horfa neitt annað 
en þráðbeint í augun á henni. Ég hvet alla til 
að prófa ber að neðan-föstudaga. Sjón er 
sögu ríkari.”

SKO býður jafngóða GSM-þjónustu og hin símafyrirtækin, innanlands 
og erlendis. Eini munurinn er lægra verð! Það kostar EKKERT að færa 
GSM-símanúmerið til SKO. Þú skráir þig í þjónustuna á www.sko.is.

Hringt í SKO GSM-síma Hringt í aðra GSM- og heimasíma í alla GSM-síma á Íslandi

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Fínn kjarakaupadaga-afsláttur
og mörg sértilboð í gildi nú í 
vikunni. Láttu sjá þig og gerðu 
góð kaup.

Umboðsmenn um land allt.
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 Innganga 
Búlgaríu og Rúmeníu í Evrópu-
sambandið nú um áramótin varð 
til þess að á Evrópuþinginu eru 
þingmennirnir yst á hægri vængn-
um á Evrópuþinginu orðnir nógu 
margir til þess að geta stofnað 
sameiginlegan þingflokk.

Alls verða 20 þingmenn frá sjö 
löndum í flokknum, sem fær heit-
ið Sjálfskennd, fullveldi og hefð. 
Einna þekktust í þessum hópi eru 
franski þjóðernissinninn Jean-
Marie Le Pen, sem enn á ný er að 
hefja kosningabaráttu sína fyrir 
forsetakosningarnar í Frakklandi, 
og hin ítalska Alessandra Mussol-
ini, sem er sonardóttir ítalska fas-
istaleiðtogans Benito Mussolini.

Formaður þingflokksins verð-
ur Bruno Gollnisch, sem gengur 
næstur Le Pen að völdum í frönsku 

Þjóðarfylkingunni. Einnig eru þrír 
þingmenn úr belgíska þjóðernis-
flokknum Vlaams Belang og einn 
búlgarskur þingmaður sem vakti 
athygli þegar hann fór niðrandi 
orðum um ungverskan þingmann 
af sígaunaættum.

Þingmenn nýja þingflokksins 
eiga það sameiginlegt að hafa bar-
ist gegn innflytjendum og flestir 
hafa verið harðir andstæðingar 
þess að aðildarlöndum Evrópu-
sambandsins verði fjölgað – þótt 
einmitt það komi þeim nú til góða.

Með stofnun þingflokks hafa 
þingmennirnir tryggt sér fjár-
magn frá Evrópusambandinu til 
þess að kynna hugmyndir sínar og 
standa straum af kosningabaráttu, 
en óvíst er þó hversu langlífur 
þingflokkurinn verður.

Hafa stofnað nýjan 
þingflokk í Brussel

Bandarísk kona, 
Jennifer Stange, fannst látin á 
heimili sínu, en dauða hennar 
þykir hafa borið að með sérkenni-
legum hætti, þar sem hin látna 
drakk sig í hel af vatni.

Sama dag hafði Stange, sem er 
28 ára þriggja barna móðir, tekið 
þátt í keppni útvarpsstöðvar í 
Kaliforníu, um hver gæti drukkið 
mest vatn án þess að fara á 
salerni. Var sigurvegaranum 
heitið leikjatölvu í verðlaun.

Ekki liggur ljóst fyrir hversu 
mikið vatn Stange drakk en vitað 
er að hún drakk þar til hana fór 
að verkja. Hún fannst síðan látin 
á heimili sínu. 

Vatn varð konu 
að aldurtila

 Enn hefur enginn verið ákærður í máli þeirra 
einstaklinga sem taldir voru hafa fjölfaldað höf-
undarréttarvarið efni og dreift því um netið. Hús-
leit var gerð hjá tólf einstaklingum í september árið 
2004 og tölvur gerðar upptækar. Efnahagsbrota-
deild ríkislögreglustjóra hefur ekki skilað þeim 
tölvum sem teknar voru.

Málið snýst um dreifingu á sjónvarpsþáttum, 
tölvuleikjum og kvikmyndum með skráarskiptafor-
ritinu DC++. 

Forritið gerir fólki kleift að skiptast á hvers 
konar skrám yfir netið á einfaldan hátt. Stórt sam-
félag var í kringum forritið á Íslandi á sínum tíma.

Helgi Magnús Gunnarsson, yfirmaður efnahags-
brotadeildar, segir vissulega óeðlilegt og óheppi-
legt að enginn hafi verið ákærður og tölvum hafi 
ekki verið skilað eftir rúmlega tveggja ára rann-
sókn.

„Mannaflinn er því miður ekki meiri en svo hjá 
okkur að mörg mál þurfa að sitja á hakanum,“ segir 
hann. „Það fór mikill tími í að greina innihald tölv-
anna, en því ferli er lokið og nú fer að styttast í 
niðurstöður.“ 

Engin ákæra eftir rúm tvö ár



Það er góður siður 
að borða alltaf morgunmat

Brúðurin kom á undan mér í kirkjuna!
Ég hef það fyrir reglu að borða alltaf Kelloggs Special K í morgunmat. Ég gleymi oft að borga 
í stöðumæla þó trúlega sé óstundvísi einn af mínum verstu siðum. Það var persónulegt met 
þegar ég kom of seint í brúðkaup og missti af því að sjá brúðina ganga inn kirkjugólfið. Úff! 
Ragnheiður Þorleifsdóttir, nemi í viðskiptafræði

Þeir sem borða morgunmat eru grennri 
Það er útbreiddur misskilningur að það sé auðveldara að 

grennast ef morgunverði er sleppt. Þvert á móti þá sýna 

rannsóknir að þeir sem borða morgunmat eru alla jafna 

grennri en þeir sem sleppa því. Ástæðan er m.a. sú að þeir 

sem sleppa morgunverði hættir til að næla sér oftar í aukabita 

til að bæta sér upp slen og orkuleysi. Vendu þig á að borða 

alltaf morgunmat. Það tekur bara fimm mínútur að fá sér skál 

af Kelloggs Special K með léttmjólk eða undanrennu og þú 

nýtur þess langt frameftir degi.

Morgunmatur kemur brennslunni í gang og gefur þér orku

til að byrja daginn. Kelloggs Special K er bragðgóður og

hressandi morgunmatur og með honum færðu mörg

lífsnauðsynleg vítamín og síðast en ekki síst járn. 
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Hálftímalangur sjón-
varpsþáttur um 
Róbert Wess-
man, forstjóra 
Actavis, var 
sýndur nokkr-
um sinnum um 
helgina á 
sjónvarpsstöð-
inni Bloomberg.
Fimm manna 
hópur frá 
Bloomberg kom 

til Íslands og fylgdi Róberti eftir í 
tvo daga. Í þættinum er meðal 
annars farið yfir sögu félagsins, 
feril Róberts sem stjórnanda og 
framtíðarmöguleika í fjárfesting-
um félagsins. Fram kemur að 
fjárfestingargeta þess sé á bilinu 
þrír til fjórir milljarðar evra. Það 
jafngildir um 276 til 369 milljörð-
um króna. 

Þátturinn verður endursýndur í 
dag á www.bloomberg.com.

Þrjátíu mínútur af 
Róberti Wessman

Lögreglustjóraembætt-
ið í Kaupmannahöfn hefur vísað 
frá kæru Vilhjálms Arnar 
Vilhjálmssonar fornleifafræðings 
á hendur Jan Jensen, eins 
ritstjóra Ekstra Bladet, en 
Vilhjálmur kærði blaðið fyrir 
kynþáttafordóma eftir umfjöllun 
þess um útrás Íslendinga og 
íslenskt viðskiptalíf.

Vilhjálmur segir að lögreglan 
hafi engin rök gefið fyrir 
frávísuninni og því hafi hann 
endurkært til saksóknara, með 
þeim rökum að lögreglan væri 
vanhæf til að fara með málið. 
Vilhjálmur segir að svo virðist 
sem málinu eigi að drekkja í 
kerfinu.

Lögregla vísaði 
kærunni frá 

  Fæðingar- og foreldra-
orlofssjóður var formlega 
opnaður á Hvammstanga 
föstudag en umsjón sjóðsins 
fluttist frá Tryggingastofnun 
ríkisins til Vinnumálastofnunar 
um áramótin.

Magnús Stefánsson félags-
málaráðherra sagði að flutningur-
inn væri hluti í þeirri stefnu að 
hlúð sé að atvinnulífinu með 
margvíslegum aðgerðum um allt 
land, ekki síst smáiðnaði og ýmiss 
konar þjónustu.

„Hér er um eðlilega þróun í 
nútíma þjóðfélagi að ræða,” sagði 
Elín Líndal, oddviti sveitarstjórn-
ar Húnaþings vestra, við opnun-
ina.

Flutningurinn 
eðlileg þróun

 Sjúkrabílar 
slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 
voru kallaðir út 22.884 sinnum 
árið 2006, en útköll hafa aldrei 
verið fleiri á einu ári. Gróflega má 
áætla að sjúkrabílar hafi verið 
kallaðir út í 53 sjúkraflutninga 
dag hvern á nýliðnu ári.

„Álagið eykst með hverju ári,“ 
segir Jón Viðar Matthíasson slökkvi-
liðsstjóri. „Það búa fleiri á svæðinu 
en í upphafi árs, fólk er meðvitaðra 
um þá þjónustu sem við veitum og 
svo eru auðvitað óvissuþættir.“

Annasömustu mánuðirnir voru 
að venju janúar og desember, enda 
mikið um að sjúklingar dvelji 
heima með ættingjum og vinum 
yfir hátíðarnar. Sjúkraflutningar 

eiga sér stað meðal annars vegna 
slysa og veikinda, en einnig er um 
að ræða flutning milli sjúkrastofn-
ana eða út á land.

Metfjöldi var einnig á eldsútköll-
um á árinu, en 1.440 útköll vegna 
eldsvoða áttu sér stað árið 2006, eða 
tæplega fjögur á dag. Mest var um 
útköll í maí, sem orsakast að mestu 
af fjölda sinuelda, en í desember 
voru næstflest útköll.

Sinueldarnir á Mýrum í mars 
ógnuðu bæjum og brenndu fjölda 
jarða á 60 ferkílómetra svæði. 
Aðstoðar slökkviliðs höfuðborgar-
svæðisins var óskað til að ráða 
niðurlögum þessara skæðu sinu-
elda. Einnig var nokkuð um útköll 
vegna vatnsleka. 

Útköll hafa aldrei verið fleiri



Hummer H3
+ 5 milljónir í skottinu
ef þú átt tvöfaldan miða!

Kauptu miða í Happdrætti DAS. 
Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr. 
á mánuði eða 230 kr. fyrir hvern útdrátt.
Búum öldruðum áhyggjulaust ævikvöld. 

Til mikils að vinna!
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Kíktu á neti›
www.das.is

Hringdu núna
561 7757

 Hestamenn í hesta-
mannafélaginu Andvara eru æfir 
yfir trukkaumferð, lélegum frá-
gangi og virðingarleysi gagnvart 
hestamönnum vegna fram-
kvæmda á svæðinu og í næsta 
nágrenni. Þorgeir Benediktsson 
hestamaður telur að trukkaum-
ferðin sem hafi verið á Heims-
endasvæðinu hafi færst yfir á 
Andvarasvæðið. 

Þorgeir segir að ástandið hafi 
verið slæmt frá því í haust. Stór-
um malarflutningabílum sé ekið 
þvert í gegnum hverfið á Kjóa-
völlum, reiðvöllurinn sé notaður 
sem akbraut, vatnslögnin hafi 
verið grafin í kantinum á vellin-

um og hann allur stórskemmdur, 
kerrustæði hafi verið grafin í 
sundur og skilin eftir í lamasessi 
og smáskurðir og holur séu með-
fram reiðveginum.

„Þeir settu flokkunarstöð á 
efni ofan í aðra reiðleiðina og hún 
er í gangi frá morgni til kvölds. 
Því fylgir alls konar drasl og 
mikil umferð af gröfum og vöru-
bílum. Það er verulegt ónæði af 
þessu og hestarnir eru á nálum 
þegar bílarnir sturta og skrapa 
möl,“ segir hann. 

Hjá Andvara eru menn sem 
reyna að stunda tamningar sem 
atvinnu. Þorgeir segir að þeim 
séu allar bjargir bannaðar auk 

þess sem gríðarleg slysahætta sé 
fyrir frístundahestamenn.  

Hestar á nálum vegna hávaða

 Formaður Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga 
segir kjarasamninga ekki koma í 
veg fyrir að hjúkrunarfræðingum 
á Landspítalanum sé borguð við-
bótargreiðsla ofan á grunnlaun. 
Yfirstjórn Landspítalans getur 
tekið ákvörðun um slíkar viðbót-
argreiðslur óháð kjarasamningum 
að hennar mati. Forstjóri Land-
spítalans segist ekki vilja útiloka 
neitt í leitinni að lausn á mann-
ekluvanda spítalans og nú sé unnið 
að því að grandskoða forsendur 
allrar mönnunar á Landspítalan-
um.

Elsa B. Friðfinnsdóttir, formað-
ur Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga, segir fordæmi frá 
Fjórðungssjúkrahúsinu á Akur-
eyri, þar sem yfirstjórn spítalans 
ákvað einhliða að taka upp viðbót-
argreiðslukerfi til lausnar á mann-
ekluvanda, eigi við í dag, því yfir-
stjórn Landspítalans hafi meira 
svigrúm til ákvarðana heldur en 
yfirstjórn FSA hafði árið 1986. 
„Yfirstjórn FSA ákvað einhliða að 
koma á viðbótargreiðslukerfi, 
einnig á framkvæmd og upphæð 
greiðslnanna. Ég sé því ekkert því 
til fyrirstöðu að gera þetta núna á 
Landspítalanum.“ Elsa bendir á að 
viðbótargreiðslur tíðkist víða í 
samfélaginu og þegar hjúkrunar-
fræðingar hafa viljað bera laun 
sín saman við hefðbundnar karla-
stéttir hafa hærri laun þessara 
stétta gjarnan verið réttlætt með 
því að þar séu ríkisstofnanir að 
keppa um vinnuafl við almenna 
markaðinn.

„Til að fá verkfræðinga og 
tölvunarfræðinga til vinnu á heil-

brigðisstofnunum þarf að greiða 
viðbótarlaun umfram gildandi 
kjarasamninga. Ef eftirspurn er 
meiri eftir vinnuafli en framboð-
ið þá skapast samkeppni um 
vinnuaflið, sem aftur leiðir til 
viðbótargreiðslna. Því vekur það 
furðu mína að þetta lögmál um 
tengingu launa við hlutfall fram-
boðs og eftirspurnar vinnuafls 
gildi ekki um hjúkrunarfræð-
inga.“

Magnús Pétursson, forstjóri 
Landspítalans, segist ekki útiloka 
neinar leiðir sem hugsanlega eru 
færar til að leysa mannekluvanda 
Landspítalans og viðbótargreiðsl-
ur til hjúkrunarfræðinga hafi 
verið greiddar í sumar þegar 
vandinn var tilfinnanlegastur. „Þá 
ræddum við hvort við gætum farið 
inn á nýjar brautir, þar á meðal 
um viðbótargreiðslur sem er leið 
sem ég vil ekki hafna.“ Magnús 
segir jafnframt að yfirstjórn 
Landspítalans sé að endurskoða 
alla mönnun á spítalanum. „Þegar 
ekki er til nægilega margt fólk 
þarf að skoða mönnunina og hvort 
ekki þarf að breyta henni til að 
mæta þessum vanda.“

Samningar 
ekki hindrun
Ákvörðun um viðbótargreiðslu er að mati formanns 
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í höndum yfir-
stjórnar Landspítalans. Kjarasamningar eru ekki 
hindrun. Öll mönnun spítalans er í endurskoðun.

 Að kunna almennilega 
að borða með prjónum er 
inntökuskilyrði í framhaldsskóla 
nokkurn í Japan. Mestu stærð-
fræðiheilar og önnur gáfnaljós 
geta sleppt því að sækja um ef 
þau hafa ekki þessa tækni á færi 
sínu. Skólinn er ætlaður stúlkum 
á aldrinum 16 til 18 ára. Allir 
umsækjendur verða að taka 
inngöngupróf sem felst í því að 
færa glerkúlur, perlur og baunir á 
milli diska með ekkert annað en 
tvo matarprjóna að vopni.

Margir Japanar hafa áhyggjur 
af því að unga kynslóðin sé illa að 
sér í hefðbundnum borðsiðum og 
matarmenningu Japans.

Skylt að kunna 
á matarprjóna

Því vekur það furðu 
mína að þetta lögmál 

um tengingu launa við hlutfall 
framboðs og eftirspurnar vinnu-
afls gildi ekki um hjúkrunarfræð-
inga.



NÁMSKEIÐIÐ

 Ráðamenn í Pakistan 
harðneituðu fyrir helgina 
ásökunum frá John Negroponte, 
yfirmanni bandarísku leyniþjón-
ustunnar, um að hryðjuverka-
menn frá al-Kaída hafi fundið sér 
griðastað í Pakistan þar sem þeir 
geti safnað liði og búið sig undir 
frekari aðgerðir.

„Pakistan hefur gert meira en 
nokkurt annað ríki til þess að 
brjóta al-Kaída á bak aftur,“ sagði 
Tasnim Aslam, talsmaður 
utanríkisráðuneytis Pakistans. 

Einnig sagði hann að búi 
Bandaríkjamenn yfir upplýsing-
um um staðsetningu al-Kaída-
manna í Pakistan, þá ættu þeir að 
deila þeim upplýsingum með 
pakistönskum ráðamönnum.

Neita ásökun-
um um linkind

 Verulegrar óþolinmæði gætti 
meðal fundargesta á námstefnu á Hóteli Nordi-
ca sem fram fór í liðinni viku undir yfirskrift-
inni Virkjum kraft kvenna. Greinilegt var að 
fundarmenn vildu auka hlut kvenna í stjórnum 
fyrirtækja tafarlaust. 

Á fundinum kom fram að konur væru átján 
prósent af framkvæmdastjórum fyrirtækja, 
innan við fjórðungur af stjórnarmönnum allra 
fyrirtækja í landinu og aðeins sjö prósent full-
trúa í stjórnum fyrirtækja á aðallista Kauphall-
ar Íslands. Um 400 manns sátu námstefnuna, 
þar af um tuttugu karlmenn.

Hildur Petersen, stjórnarformaður SPRON, 
ÁTVR og Kaffitárs, taldi brýnast í dag að breyta 
vinnuálagi á stjórnendum fyrirtækja og halda 
vinnudeginum innan skynsamlegra marka. Gerð-
ar væru „óaðlaðandi og óþarfar kröfur“ til þeirra. 

„Súpermannaleikurinn“ hefði staðið of lengi.  
Hildur benti á að konur væru ekki síðri 

stjórnendur en karlar en jafna þyrfti álag og 
ábyrgð vegna heimilis á kynin. „Konur verða að 
komast út úr þessum viðjum til að eiga kost á 
starfsframa,“ sagði hún.

Lilja Dóra Halldórsdóttir, aðjúnkt við Háskól-
ann í Reykjavík, kynnti stjórnarmönnum rétt-
indi og skyldur stjórnarmanna og benti á að 
góðir stjórnarhættir fælust til dæmis í reglu-
legu og skipulegu mati á frammistöðu stjórnar 
og ferlum til að taka á ólöglegu og eða ósiðlegu 
athæfi.

Borgarráð samþykkti í 
síðustu viku að fela starfshópi að 
fara yfir málefni spilakassa í 
borginni og rekstur þeirra, meðal 
annars staðsetningu spilasalanna. 
Einnig á að fara yfir hvort rétt sé 
að setja sérstök skilyrði um slíka 
starfsemi, til dæmis í lögreglu-
samþykkt Reykjavíkur. 

Jón Kristinn Snæhólm, aðstoð-
armaður borgarstjóra, segir að 
ekki sé búið að skipa starfshópinn, 
og ekki hafi verið ákveðið hvenær 
hann eigi að skila af sér, aðeins að 
það eigi að verða sem fyrst.

Hugsanlega 
sett skilyrði

 Indversk yfirvöld 
heimta opinbera afsökunarbeiðni 
frá tveimur þarlendum sjónvarps-

stöðvum. Ástæðan 
er sýning á 
myndbandi 
indverska grínist-
ans Gautham 
Prasad þar sem 
hann hermir eftir 
og gerir grín að 
Gandhi og dansar 
meðal annars 

súludans. Gandhi er í afar miklum 
metum hjá indversku þjóðinni og 
féll sýningin í afar grýttan 
jarðveg. 

Prasad, sem starfar sem 
grínisti í New York, segist harma 
að hann hafi misboðið fólki en 
neitar að taka myndbandið af 
heimasíðu sinni.

Heimta opin-
bera afsökun

Bæjarstjórn
Reykjanesbæjar hefur hafnað 
tillögu Samtaka hernaðarand-
stæðinga þess efnis að sveitarfé-
lagið verði friðlýst fyrir kjarn-
orkuvopnum. Þetta kemur fram á 
vef Víkurfrétta. „Reykjanesbær á 
engin kjarnorkuvopn, hefur ekki 
átt og hyggst ekki koma sér upp 
slíkum vopnum,“ sagði Böðvar 
Jónsson, forseti bæjarráðs.

„Tíu sveitarfélög á landinu 
þráast enn við að samþykkja 
friðlýsingu,“ segir Stefán 
Pálsson, formaður Samtaka 
hernaðarandstæðinga. „Vonandi 
endurskoðar bæjarstjórn afstöðu 
sína í þessu máli.“

Lýsa sig ekki án 
kjarnorkuvopna



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Stjórnmálunum stolið Kreista út kurteisi

Eins og leik-
húsbrandari

Blússandi gangur alls staðar

Sumir safna peningum, 
aðrir minningum og enn 
aðrir aukakílóum. Og svo 
eru til þeir sem safna bara 
öllu milli himins og jarðar. 
Í menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi er haldinn listi 
yfir íslenska safnara. Koma 
þar fyrir jafnt fyrrum 
forsetar sem þjóðskáld, og 
virðist ekkert svo ómerki-
legt að það hafi ekki verð-
gildi í augum einhvers 
safnara.

Baldvin Halldórsson er einn af 
forsvarsmönnum  Myntsafnarafé-
lags Íslands, sem er stærsta 
safnarafélag landsins með um 200 
meðlimi og heldur úti heimasíð-
unni mynt.is þar sem nýir meðlim-
ir geta skráð sig. 

„Félagið hefur starfað óslitið 
frá 1969 og það eru alltaf að koma 
nýir inn,“ segir Baldvin. En hafa 
myntsafnarar áhyggjur af upp-
töku evrunnar?

„Nei, það getur farið svo að 
myntsöfn verði verðmætari fyrir 
vikið. Við erum mest að safna eldri 
mynt, fyrsta íslenska myntin kom 
1922 en er ekkert sérstaklega 
verðmæt. Fyrsti íslenski seðillinn 
er frá 1778 og góð eintök af seðl-
um geta farið á yfir milljón.“

Baldvin sinnir ekki einungis 

myntinni, heldur safnar einnig 
ýmsu öðru.

„Ég hef alla tíð hirt dót en síð-
ustu 25 árin orðið skipulagðari. Ég 
á miða á öll bíó sem verið hafa á 
landinu, eins og Trípólí svo dæmi 
sé nefnt, stærsta safn landsins af 
rakvélablöðum, flöskumiða af 
öllum bjór og gosdrykkjum sem 
seldir hafa verið síðan Ölgerðin 
fór í gang árið 1913 og einkagjald-
miðil sem athafnamenn gáfu út 
fyrir 100 árum og borguðu fólki í 
kaup sem þeir hirtu svo aftur í 
eigin búðum. Herinn sló líka eigin 
mynt hér fram yfir 1960, og ég hef 
fundið eitthvað af henni bæði hér-
lendis og á eBay.“ 

En er eitthvað sem honum 
þykir sérstaklega vænt um? „Mér 
þykir vænt um þetta allt saman.“

Síðast var safnaradagur hald-
inn í Gerðubergi haustið 2005. 
Sýndu þar meðal annarra Stella 
Guðmundsdóttir safn sitt af 
munkastyttum, Baldur Garðars-
son muni tengda Elvis og Kristinn 
Víglundsson ælupoka úr flugvél-
um.

Gerðuberg mun ekki halda 

safnaradaga aftur fyrr en á næsta 
ári, en listinn yfir íslenska safn-
ara er reglulega uppfærður. 
Kemur til dæmis fram að Vigdís 
Finnbogadóttir safnar styttum af 
foreldrum og afkvæmum, Hug-
leikur Dagsson safnar aksjónköll-
um, Bibbi Curver safnar gíturum 
og hawaii-skyrtum og meistari 
Megas safnar biblíumyndum. 

Meðal annarra má nefna Berg-
lindi Ágústsdóttur sem safnar 
badmintonspöðum, Sólveigu Sig-
urðardóttur sem safnar barbí-
dúkkum og bíóprógrömmum, Kol-
brúnu Sæmundsdóttur sem safnar 
brúðarslörum og Gunnar Magn-
ússon sem  safnar dósaupptöku-
rum. 

Lítil verðmæti í mynt frá 1922

Menningarsjóður Glitnis hefur 
styrkt fjögur málefni um alls 52 
milljónir króna. Styrkhafarnir 
fjórir eru „Líf og starf fatlaðra 
barna á Íslandi“, UNIFEM á 
Íslandi, SPES-barnaþorp og 
nýstofnaður Afrekskvennasjóður 
Glitnis og Íþróttasambands 
Íslands. Fór styrkveitingin fram á 
Hóteli Nordica í gær.

Bjarni Ármannsson, forstjóri 
Glitnis, sagði að gefnu tilefni, að 
sjóðnum væri sönn ánægja að 
styðja við bakið á fólki sem legði 
ástríðu og metnað í að sinna þess-
um málaflokkum.

„Þetta er hluti af auknum og 
markvissum framlögum okkar til 
málaflokka af þessu tagi,“ sagði 

Bjarni. „Það er að segja til þeirra 
sem minna mega sín, stuðla að 
bættu samfélagi eða vinna afrek 
og eru okkur hinum fyrirmynd.“

Bjarni bætti við að samfara 
auknum umsvifum og útrás Glitn-

is, sem starfar í átta þjóðlöndum, 
væru forráðamenn Menningar-
sjóðsins enn fremur farnir að 
horfa til alþjóðlegra verkefna og 
samstarfs við stofnanir á borð við 
Sameinuðu þjóðirnar.

Sönn ánægja að styðja þá 
sem leggja metnað í störf sín
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Hvert af þessu þrennu 
mætti ætla að væri síst 
hægt að ímynda sér að ætti 
við um forseta Frakklands: 
að hann sé maður sem 
ekki drekkur vín, maður 
sem lítur með stolti á sig 
sem „Ameríku-sinna“, eða 
maður sem telur að Frakkar 
hafi hagað sér af of miklum 
hroka í heimsmálum? 

Svo vill til að allt þetta á við um 
Nicolas Sarkozy, sem í gær var 
útnefndur forsetaefni íhaldssinn-
aða stjórnarflokksins UMP. 

Útnefningin markar nýjan 
hápunkt á klifri þessa sonar ung-
verskra innflytjenda upp metorða-
stigann í frönskum stjórnmálum. 
Hún markar líka upphaf kosninga-
baráttunnar; baráttunnar um það 
hver setjist í hinn valdamikla for-
setastól Frakklands þegar tólf ára 
embættistíð Jacques Chirac lýkur 
17. maí. Frakkar standa frammi 
fyrir því að velja hvert þjóðin vill 
stefna, þjóð sem er mjög upptekin 
af sjálfri sér um þessar mundir, 
full áhyggna af framtíð sinni í Evr-
ópu og í alþjóðasamfélaginu, af 
hnattvæðingu efnahagslífsins og 
ógnarinnar af samkeppninni frá 
Kína, og hvernig aðlaga beri þær 
milljónir blökkumanna, araba og 
múslima sem í landinu búa að 
frönsku nútímasamfélagi. 

Höfuðkeppinautur Sarkozys 
verður Segolene Royal, forsetaefni 
Sósíalistaflokksins. Kosninga-
stefnuskrá beggja byggist á fyrir-
heit um breytingar. 

Stjórnarflokkurinn UMP, sem að 
stofni til er gamli Gaullistaflokk-
urinn, tjaldaði öllu sem hann gat til 
að gera útnefningarathöfnina á 
sunnudaginn í senn hátíðlega og 
nútímalega. Það spillti að vísu 
stemningunni lítið eitt, að Sarkozy 
var mótframboðslaus í prófkjör-
inu, sem mikið var haft fyrir. En 
Sarkozy vonar að hin hátíðlega 
útnefningarathöfn og flokksein-
ingin sem reynt var að koma þar til 
skila til kjósenda skili sér í stækk-
uðu fylgisforskoti á Royal, sem 
vonast til að verða fyrsti kvenfor-
setinn í sögu franska lýðveldisins. 
Nýjustu skoðanakannanir hafa 
sýnt að fylgi þeirra er nánast 
hnífjafnt; um þriðjungur kjósenda 
telur eins og sakir standa sennilegt 
að hann kjósi hvort um sig. 

Sarkozy segist vilja leiða Frakka út 
úr því sem hann segir vera úrelta 
hætti. Í margra augum búa Frakk-
ar við óhóflega skattheimtu og 
opinbera gjaldtöku sem stendur 
nýsköpun fyrir þrifum í atvinnulíf-
inu, þeir eru álitnir of uppteknir af 
fornri frægð eigin móðurmáls og 
spilla þar með möguleikum sínum 
á að nýta sem skyldi tækifærin 
sem felast í hnattvæðingunni. Enda 
vill Sarkozy að landsmenn sínir 
læri betri ensku. 

Í utanríkismálum vill hann lítil-
látara Frakkland sem leggur meiri 
áherslu á góð tengsl við Bandarík-
in. Hann hefur látið sér uppnefnið 
„Kaninn Sarko“ vel líka. Í viðtali 
sem birt var við hann í nóvember 
og rifjað er upp í frétt Associated 
Press sagði hann: „Allir sem hafa 
ferðast svolítið vita að hroki er eig-
inleiki sem allt of oft er eignaður 
Frökkum.“ 

Nicolas Paul Stephane Sarkozy de 
Nagy-Bocsa rataði ungur að árum 
inn á framabraut stjórnmálanna. 
Fyrsta stökkbrettið reyndist 
honum formennskan í ungliða-
hreyfingu Gaullistaflokksins, sem 
hann var kjörinn til tvítugur að 
aldri. Sem slíkur greip hann tæki-
færið til að tala á kosningafundi 
með Jacques Chirac árið 1975, en 
Chirac var þá forsætisráðherra. 
„Ert þetta þú, Sarkozy? Þú færð 
fimm mínútur,“ sagði Chirac stutt-
ur í spuna. Sarkozy þagnaði ekki 

fyrr en eftir 20 mínútur og forsæt-
isráðherrann sannfærðist um að 
þar færi mikill hæfileikamaður. 
Þetta varð upphafið að þriggja ára-
tuga pólitískri samleið þessara 
tveggja manna, sem þó hefur verið 
býsna stormasöm á köflum. 

Frami Sarkozys var undraskjót-
ur; árið 1983 varð hann borgar-
stjóri Neuilly-sur-Seine vestur af 
París, einu ríkasta sveitarfélagi 
Frakklands. Yngri maður hafði 
aldrei áður verið kjörinn borgar-
stjóri í landinu áður. Fimm árum 
síðar var hann kjörinn á þjóðþing-
ið. Árið 1993, þá 38 ára, var hann 
skipaður fjárlagaráðherra og tals-
maður ríkisstjórnarinnar. 

Árið 1995 reyndist hann síðan 
„veðja á rangan hest“ með því að 
styðja Edouard Balladur til for-
setaframboðs fyrir Gaullista það 
ár, sem Chirac síðan endaði með að 
vinna. Chirac fannst Sarkozy hafa 
svikið sig í tryggðum og útilokaði 

hann frá ríkisstjórnarþátttöku. 
Eftir að Chirac hafði náð endur-

kjöri árið 2002 sótti hann Sarkozy 
„inn úr kuldanum“ og skipaði hann 
innanríkisráðherra til að efna kosn-
ingaloforð sitt um að taka hart á 
glæpum. Sarkozy tvínónaði ekki 
við verkið; gerði víðtækar umbæt-
ur á skipulagi og starfsháttum lög-
reglunnar og kom hertum viður-
lögum í lög. 

Sarkozy er yfirlýstur stuðnings-
maður evrópska myntbandalagsins 
og Evrópusambandsins, en hann 
hefur þrátt fyrir það leitast við að 
hlífa frönskum iðnaði við sam-
keppni utan frá. Sem fjármálaráð-
herra á árunum 2004-2005 rak hann 
áróður fyrir markaðslausnum og 
skattalækkunum, en beitti svo rík-
isvaldinu til að verja franska tækni-
fyrirtækið Alstom fyrir yfirtöku af 
hálfu hins þýska Siemens. Ráða-
mönnum í Berlín var ekki skemmt. 

Mál á borð við þessi hafa aflað 
Sarkozy ásakana um að hallast til 
lýðskrums. Yfirlýsingar hans um 
innflytjendamál þykja einnig ýta 
undir það. Hann hefur aftur á móti 
sakað keppinautinn Royal um að 
gera út á lýðskrum; hana skorti 
skýr stefnumið sem hún sé trú með 
sannfærandi hætti. 

Víst er að harður slagur er fram 
undan um atkvæði hinna tæplega 
44 milljóna íbúa Frakklands sem 
hafa munu rétt til að greiða atkvæði 
í kosningunum 22. apríl og 6. maí.

Einvígi í uppsiglingu í Frakklandi
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Stefnir í einvígi milli Royal og Sarkozy
Franski innanríkisráðherrann Nicolas Sarkozy var á sunnudag útnefndur forsetaefni

íhaldssinnaða stjórnarflokksins UMP, samkvæmt niðurstöðu prófkjörs þar sem hann var
eini frambjóðandinn. Samkvæmt skoðanakönnun 

er fylgi hans og forsetaefnis sósíalista,
Segolene Royal, nánast hnífjafnt fyrir

fyrstu umferð forsetakosninganna í apríl.
Mestar líkur eru taldar á því að þau tvö
muni heyja einvígi um embættið í úr-

slitaumferð þann 6. maí.
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Aðrir

Jacques Chirac
Fráfarandi forseti hefur
ekki útilokað að bjóða
sig fram til endurkjörs
í eigin nafni. Hefur frest
til 16. mars.

Hægrijaðarframbjóð-
andinn komst í úr-
slitaumferð forseta-
kosninganna 2002
vegna klofnings í liði
vinstrimanna.

Jean Marie Le Pen
Front National (FN)

Heimild: Ipsos, L'Observatoire Electoral BVA-Orange

Talar hreint út um 
hlutina og heitir
kjósendum, þreytt-
um á gömlu stjórnmála-
elítunni, ferskum hug-
myndum. Gagnrýnendur
segja hana léttvægan 
stjórnmálamann sem 
skorti réttu reynsluna.

Metnaðarfullur ástríðu-
pólitíkus sem vill enga

linkind í innanríkis-
málum. Frambjóðandi 
sem skoðanir fólks eru

mjög skiptar um, þótt
hann segist vilja sameina

þjóðina. Seta í óvinsælli
ríkisstjórn kann að verða

honum fjötur um fót.

Ségolène Royal
Parti Socialiste (PS)

Nicolas Sarkozy
Union pour un

Mouvement
Populaire (UMP)

12%23%

33%32%
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Þann 11. janúar undirrituðu 
Kristín Ingólfsdóttir, rektor 

Háskóla Íslands, og Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir mennta-
málaráðherra tímamótasamning í 
Hátíðarsal Háskóla Íslands. 
Samningurinn kveður á um stór-
aukin framlög til rannsókna og 
kennslu við Háskólann.

Samningstímabilið nær til ársins 2011, og felur í 
sér 640 milljóna króna hækkun árlega á samnings-
tímabilinu. Við lok tímabilsins hafa framlögin hækk-
að um þrjá milljarða, og framlögin til rannsókna þre-
faldast. Þessi gríðarlega aukning er verðug 
viðurkenning á því öfluga og metnaðarfulla stefnu-
mótunarstarfi sem átt hefur sér stað innan Háskól-
ans síðustu misseri.

Háskólinn er í stórsókn og innan hans eru menn 
stórhuga. Með markmiði sínu hefur Kristínu Ingólfs-
dóttur rektor tekist að blása krafti í háskólasamfé-
lagið. Sameinaðir standa stúdentar sem og starfsfólk 
skólans í þeirri vinnu að gera skólann okkar að topp 

háskóla – háskóla sem jafnast á við þá bestu á heims-
vísu. Það eru forréttindi að vera stúdent í skóla þar 
sem nemendur og starfsmenn hans sameinast um 
jafnverðugt verkefni.  Nú hefur fengist staðfesting á 
því að samhugur ríkir milli Háskólans og stjórnvalda 
um að hér skuli rísa þekkingarþjóðfélag.

Því þessi samningur er afar mikilvægur, ekki 
bara fyrir Háskólann, heldur þjóðfélagið allt. En Þor-
steinn Pálsson ritstjóri hefur réttilega bent á að 
helmingur allrar framleiðniaukningar á rætur að 
rekja til fjárfestinga í háskólamenntun. Samningur-
inn er langþráður og kærkominn. Sást það best á 
ánægjubrosum fundargesta við undirritunina. Sumir 
þeirra felldu meira að segja tár – en það voru gleði-
tár.

Að lokum finnst mér viðeigandi að enda greinar-
korn þetta á orðum Kristínar Ingólfsdóttur, þegar 
hún segir: „Um fátt virðist ríkja meiri sátt í íslensku 
samfélagi en að velsæld á 21. öldinni byggist á því 
hve hratt og örugglega þjóðin örvar þekkingarsköp-
un, bætir menntun og nýtir sér hana í atvinnu- og 
menningarlífi.“

Stúdentar og námsmenn allir þakka fyrir sig.

Höfundur er formaður Stúdentaráðs Háskóla 
Íslands og oddviti Vöku.

Stórsókn Háskóla Íslands
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Bestu dekkin 
átta ár í röð! 

Í átta ár í röð hafa Toyo dekkin verið 
valin þau bestu af Tire Review 

Magazine, sem er tímarit sjálfstæðra 
hjólbarðasala í Bandaríkjunum.

JANÚARTILBOÐ

Á vetrar og heilsársdekkjum

fyrir fólksbíla

Breytingin sem felst í að gera 
Ríkisútvarpið að hlutafélagi 

mun leiða til málaferla vegna 
árekstrar við Evrópureglur um 
samkeppnismál. Harkalegt álit 
Samkeppniseftirlitsins beinlínis 
kallar eftir því að keppinautar 
RÚV hefji slíkt mál. Tapi ríkis-
stjórnin því, sem ég tel mjög 
líklegt, er hugsanlegt að RÚV þurfi 
að greiða háar skaðabætur aftur í 
gildistíma laganna. Verra er þó, að 
miklar líkur eru á að verulega 
verði þrengt að möguleikum 
fyrirtækisins til að afla tekna 
gegnum auglýsingasölu. Það fæli í 
sér rothögg fyrir fjárhagslegan 
grundvöll RÚV og yrði foss á myllu 
þeirra sem vilja selja fyrirtækið. 
Þetta er að mínu mati mesta 
hættan, sem felst í því að gera 
RÚV að hlutafélagi. 

Í áliti Samkeppniseftirlitsins segir 
að vinsælt dagskrárefni sé 
lykillinn að velgengni RÚV á 
auglýsingamörkuðum, enda geri 
það fyrirtækið að eftirsóknarverð-
um miðli fyrir auglýsingar. Það 
telur, að RÚV muni geta nýtt 
ríkisframlagið til að framleiða eða 
kaupa vinsælt dagskrárefni. Síðan 
segir í álitinu: „Af þessu leiðir 
óhjákvæmilega að umrædd 
samkeppnisstarfsemi RÚV á sviði 
auglýsinga verður niðurgreidd 
með þeirri ríkisaðstoð sem félagið 
mun njóta … Að mati Samkeppnis-
eftirlitsins raskar þetta fyrirkomu-
lag samkeppni á viðkomandi 
auglýsingamörkuðum.“

Í kjölfar þessara hörðu 
ummæla bendir Samkeppniseftir-
litið á tvær leiðir, sem það telur 
geta komið í veg fyrir „þá 
samkeppnislegu mismunun“ sem 
felist í stöðu RÚV. Hvorug leiðin 
er farin í frumvarpi menntamála-
ráðherra. Það er því alveg ljóst, 
að Samkeppniseftirlitið telur 
harkalegan árekstur verða milli 

stöðu hins nýja hlutafélags um 
RÚV og gildandi samkeppnislaga. 
Engum ætti því að dyljast, að 
ríkisstjórnin er með frumvarpi 
sínu að knýja fram ríkishlutafé-
lag sem brýtur gegn anda 
íslenskra og evrópskra sam-
keppnislaga.

Ráðherrar og þingmenn ríkis-
stjórnarinnar verjast með þrenns 
konar rökum. Í fyrsta lagi verði 
lögin um RÚV sérlög, sem gangi 
því framar samkeppnislögum. Í því 
efni er vísað til fordæmis úr 
búvörulögum en sérstakt ákvæði í 
þeim undanþiggur landbúnaðar-
greinar fá ákvæðum samkeppnis-
laga. Á þessu tvennu er sá 
reginmunur, að landbúnaður er 
ekki hluti af EES, en það er 
útvarpsrekstur hins vegar. Það er 
svo athyglisvert að í RÚV-
frumvarpinu er ekki að finna 
pósitíft ákvæði, einsog í búvörulög-
unum, sem undanþiggur RÚV 
samkeppnisreglum.

Í öðru lagi benda þau á, að 
auglýsingasala almenningsút-
varpa sé heimil skv. EES. Það er 
rétt, en einungis svo fremi hún 
hafi „ekki áhrif á samkeppni á 
viðeigandi mörkuðum (t.d. 
auglýsingar, öflun og/eða sala á 
dagskrárefni) að því marki sem 
er ósamrýmanlegt hagsmunum 
bandalagsins“ (orðsending 
frkvstj. ESB 2001). Sú staðreynd, 

að ríkisstjórnin kýs ekki að fara 
þær leiðir sem Samkeppniseftir-
litið vísar á til að koma í veg fyrir 
samkeppnislega mismunun, 
bendir ekki til að lögin um RÚV 
muni standast forsendur EES.

Í þriðja lagi segja þingmenn 
ríkisstjórnarinnar að Ríkisút-
varpið hafi lengi haft tekjur af 
auglýsingasölu með svipuðum 
hætti og gert sé ráð fyrir í 
frumvarpinu um RÚV – og því sé 
ekkert við frumvarpið að athuga. 
Þetta er kolröng ályktun. Eftir að 
Ísland gekkst undir reglur EES 
hefur Ríkisútvarpið verið á gráu 
svæði í þessum efnum. Nú þegar 
er samkeppnismál í gangi 
erlendis, sem gæti allt eins endað 
illa fyrir RÚV. Í þessu máli 
skiptir hins vegar langmestu, að 
þegar RÚV verður breytt úr 
hefðbundinni ríkisstofnum og 
gert að hlutafélagi, sem er 
einkaréttarlegs eðlis, þá verða 
kærur á hendur því skoðaðar í 
allt öðru ljósi. Fyrirtæki, sem 
ætlar að notfæra sér ávinninga 
hlutafélagsformsins verður líka 
látið sæta þeim stífu samkeppnis-
reglum, sem önnur hlutafélög 
sem keppa við það á markaði, 
verða að gangast undir. Það er 
ekki lengur á gráu svæði, og 
verður að sæta sama samkeppnis-
umhverfi og önnur hlutafélög.

Álit Samkeppniseftirlitsins er 
mjög harkalegt. Ég tel ekki 
efamál, að það hefur verið skrifað 
ekki aðeins út frá íslenskum 
samkeppnisreglum heldur einnig 
með hliðsjón af Evrópureglunum. 
Ég óttast því að breytingin á 
rekstrarformi RÚV muni innan 
fárra ára leiða til þess að 
fjárhagslegur grundvöllur þess 
verður miklu veikari en í dag, og 
það verði erfitt að reka það sem 
ríkisfyrirtæki.

Er hugsanlegt, að það sé 
tilgangurinn með offorsi ríkis-
stjórnarinnar í málinu?

Viðvörun til ríkisstjórnarinnar 
vegna RÚVK

rónan og evran voru áberandi í umræðu síðustu viku. 
Sú umræða fór á köflum fram úr sjálfri sér og varð 
fyrir vikið að einhvers konar bráðaumræðu sem lítil 
efni eru til.

Kveikja þessarar umræðu var orðrómur um að 
Kaupþing hygðist gera upp og skrá eigið fé sitt í evrum. Sá 
orðrómur var kveikjan að því að farið var að ræða flótta fyr-
irtækja úr krónunni. Ef kalla á þá þróun flótta að fyrirtæki séu 
í auknum mæli að færa sig frá krónunni, þá er sá flótti ekki 
með þeim ósköpum að mikil hætta sé á að einhver troðist undir. 
Þessi breyting er löngu hafin og mun halda áfram skref fyrir 
skref næstu misserin. Þróunin er ekki viðbragð við núverandi 
stöðu efnahagsmála. Hún er hluti af langtímasýn fyrirtækja um 
hvernig þau vilja vaxa og dafna til lengri framtíðar. 

Þannig hugsa bestu stjórnendur fyrirtækja. Þeir marka 
stefnu til lengri framtíðar og meta þá þróun sem fram undan er. 
Þannig ættu líka góðir stjórnmálamenn að hugsa. Þeir eiga að 
horfa lengra en fram að næstu kosningum. Umræðan um gjald-
miðilinn og Evrópusambandið er liður í langtímaumræðu um 
hvers konar framtíð við viljum. Krónan er alls ekki ónýt mynt 
og hefur ýmsa kosti. Gallinn er sá að hún sveiflast mikið og 
ekki hægt að tala um efnahagslegan stöðugleika og slíka mynt í 
sömu setningu. Það getur hins vegar verið fullgilt sjónarmið að 
vilja óstöðugt efnahagslíf, en stjórnmálamenn verða þá að þora 
að horfast í augu við þá staðreynd að í alþjóðavæddu hagkerfi 
við núverandi skipan peningamála verður aldrei stöðugleiki og 
fjármagnskostnaður hærri en með evruna sem mynt. Ljóst er að 
atvinnulífið vill stöðugleika og kann að feta þá braut sem tryggir 
hann best óháð því hvernig vindar blása á Alþingi. 

Evran og aðild að Evrópusambandinu kann að verða veruleiki 
í stjórnmálaumræðu næsta kjörtímabils. Slík umræða varðar 
mikilvæga langtímahagsmuni þjóðarinnar. Eðli málsins sam-
kvæmt þarf sú rökræða að vera ábyrg og án útilokandi upp-
hrópana. Ljóst er að skiptar skoðanir eru um málið innan flestra 
flokka. Skrifræði Evrópusambandsins hugnast ekki þeim sem 
lengst eru til hægri og vinstra megin ráða þjóðernisrök sem taka 
lítt tillit til efnahagsveruleika lítillar þjóðar í alþjóðavæddum 
heimi. Sjálfstæðisflokkurinn hefur innanborðs ört stækkandi 
hóp evrusinna og Samfylkingin hefur einn flokka tekið stefn-
una á Evrópusambandið. Það væri afar óskynsamlegt ef þessir 
flokkar færu í skotgrafir vegna evrunnar í kosningabaráttunni 
í vor sem yrði til þess að setja brýnt hagsmunamál í umræðu 
sem engu skilar. Það er á ábyrgð forystu þessara flokka að halda 
umræðunni með þeim hætti að loka ekki möguleikum þegar 
og ef sú staða er uppi að ekki verður undan því vikist að taka 
raunverulega afstöðu. Skotgrafir eru ekki vettvangur slíkrar 
umræðu.

Skotgrafir ekki 
rétta umgjörðin



Allar íbúðirnar með sérinngangi af 
svölum.

Nú styttist í að tvö fjölbýlishús í Mosfellsbæ 
verði tilbúin. Um er að ræða fjölbýli við 
Rauðumýri 1-3, annars vegar lyftuhús upp á 
fjórar hæðir með 24 íbúðum og bílakjallara og 
hins vegar þriggja hæða stigahús með 12 íbúð-
um. Allar íbúðirnar eru 2-4 herbergja og verða 
með sérinngangi af svölum. Þeim verður skil-
að fullbúnum án gólfefna, með HTH-innrétt-
ingum og AEG-eldhústækjum. Baðherbergi 
verða flísalögð og búin tækjum. Gert er ráð 
fyrir innbyggðri halogenlýsingu að hluta. 
Gólfhitakerfi verður í íbúðunum með hita- og 
hljóðeinangrun milli hæða og þar af leiðandi 

engir ofnar. Að utan verða húsin einangruð og 
klædd með áli og gluggar eru timburgluggar, 
álklæddir að utanverðu. Útsýni er yfir sundin. 
Lóðin verður frágengin samkvæmt teikning-
um landslagsarkitekts en þar er leiksvæði 
með leiktækjum, timburpallar fyrir íbúðir á 
jarðhæð og gróður. Stæði í bílageymslum 
fylgja öllum íbúðum í Rauðumýri 1. 

Hraumhamar fasteignasala sér um sölu á 
íbúðunum sem verða afhentar von bráðar, í 
minna húsinu, Rauðumýri 3, um mánaðamótin 
janúar/febrúar og í lyftuhúsinu, Rauðumýri 3, 
verða íbúðir afhentar í apríl. Íbúðirnar kosta 
frá 17,9 milljónum. Hægt er að sjá teikningar 
og fá nánari upplýsingar á heimasíðu Hraun-
hamars, www.hraunhamar.is.

Glæný fjölbýlishús 
í Mosfellsbæ 

Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
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Í MYNTKÖRFU
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Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa 
og á www.frjalsi.is, þar  sem einnig er hægt 
að reikna greiðslubyrði.
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Að ýmsu þarf að huga þegar 
gólf eru flotuð. Til dæmis er 
ekki hægt að nota hvaða flot-
efni sem er á trégólf. Í Múrbúð-
inni að Kletthálsi er hægt að 
fá alls konar flotefni og meðal 
annars trefjaflotefni sem hægt 
er að nota á trégólf.

Flotefnin sem seld eru í Múrbúð-
inni heita Maxit og að sögn Ásgeirs 
Örvars Stefánssonar, deildarstjóra 
múrefnadeildar, eru til einar tólf 
tegundir af Maxit-flotefnum fyrir 
mismunandi aðstæður.

Flotefnið sem nota má á trégólf 
er styrkt með glertrefjum og segir 
Ásgeir að trefjarnar geri það að 
verkum að flotefnið hafi meira tog-
þol og þoli hreyfingu án þess að 
springa. „Ég hef til dæmis flotað í 
gömlu timburhúsi með marrandi 
timburgólfi sem var sigið og leiðin-
legt. Gólfið varð þá bara eins og 
massíft steingólf og svo var sett 
parkett ofan á og eftir það hreyfðist 
það ekki. Ef venjulegt flotefni með 
engum trefjum er sett á marrandi 
gólf verður múrinn það stökkur að 
hann springur mjög líklega og losn-
ar frá um leið og kemur einhver 
hreyfing á gólfið,“ segir hann.

Ásgeir segir að flotefnið megi 
einnig nota á ýmsan annan hátt. „Í 
dag er til dæmis nokkuð vinsælt að 
flota borðblötur. Þá búa menn bara 
til mót ofan á borðplötunni og setja 
fyrst þetta trefjaflotefni og svo 
svona fimm millimetra skel af öðru 
sterkara flotefni en það er með fal-
legri áferð. Á eftir er platan lökkuð 
en vegna trefjanna þolir þetta að 
vera ofan á timbrinu án þess að 
springa. Eins er hægt að nota 
trefjaflotefni í stálstiga því það eru 
oft vandræði að flota í þá og venju-
legt flot vill losna frá. Ef fyrst er 
sett steypulím í stigana og svo 
trefjaflot í blautt límið, þá tollir 
það vel.“

Trefjar eru ekki einungis notað-
ar mikið í flot núna heldur alls 
konar múrefni að sögn Ásgeirs. „Í 
staðinn fyrir hænsnanetin sem voru 
notuð í gamla daga seljum við svona 
glertrefjanet sem er notað í múr-
kerfi innan og utan á hús auk þess 
sem eru komin viðgerðarefni og 
pússningarefni með þessum trefj-
um í. Trefjarnar auka togþolið og 
teygjanleikann í steypunni og um 
leið og þær eru komnar í þolir hún 
miklu meiri spennu. Þess vegna er 
trefjaflot til dæmis notað þar sem 
er verið að leggja iðnaðargólf því 
það hefur þá eiginleika að það er 
bæði teygja í því og mjög mikill 
styrkur.“

Trefjarnar auka togþolið
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Nú er jólaskrautið komið niður í 
geymslu og heimilið hefur tekið á 
sig fyrri mynd. Eða hvað? Er þetta 
kannski tíminn til að endurskoða 
hvað þú vilt hafa í stofunni þinni? 
Eða er ráð að framkvæma öll þessi 
litlu handtök sem þér finnst þú 
aldrei hafa tíma fyrir? Hér eru 
nokkur atriði til að bæta aðstöð-
una á heimilinu og létta lundina í 
leiðinni.

Endurskoðaðu það sem þú vilt 
hafa í stofunni þinni. Það má vel 
skipta út skrautmunum og púðum 
og alls ekki nauðsyn að hafa allt 
uppi við í einu. 

Hreinsaðu gamla vaxið af kerta-
stjökunum og settu ný og falleg 
kerti í staðinn.

Taktu til í eldhús-skúffum og 
settu í geymslu það sem þú notar 
sjaldan eða átt í fleiri en einu ein-
taki. Þannig finnurðu frekar það 
sem þú þarft á að halda þegar þú 

þarft að nota 
það.

Hentu göml-
um og ónýtum 
mat úr 
ísskápnum.

Labbaðu um 
með skrúfjárn 
og hertu allar 
lausu skrúf-
urnar á hand-

föngum og hurðarhúnum sem hafa 
verið að pirra þig í marga mán-
uði.

Settu nokkur þykk glös eða 
könnur í frystinn. Þannig geturðu 
alltaf fengið þér ískalt vatn, djús, 
hvítvín eða kók. 

Keyptu vasaljós og settu á vísan 
stað ef rafmagnið skyldi fara. 

Taktu til í áfengisbirgðunum 
þínum og hentu öllum flöskum 
með minna en fjórðungi í. Eða 
bjóddu vinum þínum í kokkteilboð 
þar sem markmiðið er að búa til 
og innbyrða mikið áfengi í furðu-
legum samsetningum. 

Öll litlu 
handtökin

Opið virka daga:  10-18
laugardaga 11-16

Allt að
30% afsláttur

 af eikarhúsgögnum
frá Christian Harold
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Það er bráðnauðsynlegt að 
hressa upp á íbúðina endrum 
og eins, mála veggi, loft og 
jafnvel skápa.  Hér eru nokkur 
góð ráð áður en penslarnir eru 
reiddir á loft.

Það getur verið mjög gaman að 
mála sjálfur í góðra vina hóp, en 
það getur þó verið snúin kúnst 
fyrir leikmenn. Hér eru nokkur 
góð ráð 

Litavalið er það fyrsta sem þarf 
að ákveða. Ljós litur er langvin-
sælastur, en samt eru margir sem 
vilja hressa upp á stemninguna 
heima við og fá sér svart baðhergi 
samhliða mósaíkflísum frá sjötta 
áratugnum eða litaglöð barnaher-
bergi.

Langbest er að taka með sér 
litaspjöld heim og setja 100 W peru 
í loftið til að sjá litinn almennilega. 
Sums staðar er líka hægt að fá 
prufu af litnum og mála á vegginn. 
Gott er að miða litinn við fastar 
innréttingar.

Þegar liturinn hefur verið val-
inn þarf að áætla magnið, tegund-
ina og gera ráð fyrir undirbúningi 
sem oft getur tekið svolítinn tíma. 

Þrátt fyrir að ákveðið sé að 
mála alla íbúðina í sama lit, er ekki 
endilega gæfulegt að nota sömu 
tegund af málningu. 

Á eldhúsi og á baðherbergi þarf 
að skoða hvort það sé þvottavél 
eða þurrkari, hvort sé vifta og 
hvernig loftræstingin er. Því meiri 
sem rakinn er þarf hærra glans-
stig. Þá hrindir málningin betur 
frá sér raka og gerir veggina auð-
veldari í þrifum. Það er oftast talað 
um 40 prósenta glansstig á illa loft-
ræst baðherbergi og um 20 pró-
senta glansstig á venjuleg eldhús. 

Næst þarf að áætla magn máln-

ingar. Þumalputtareglan er tvær 
umferðir ef um sama lit er að 
ræða. Ef málað er yfir mjög skít-
uga veggi, þar sem hefur þurft að 
pússa ójöfnur og nota sparsl í 
holur, eða með ljósum yfir dökkt 
má jafnvel reikna með þremur 
umferðum.

Reikna þarf með sex tímum að 
jafnaði milli umferða. Til eru 
margar tegundir af málningu og 
borgar sig að hafa á hreinu hvern-
ig veggi á að mála og spyrja fag-
fólk  hvaða málning hentar hverju 
sinni. Best er að byrja á loftinu og 
svo veggjum en enda á gluggum 
og dyrastöfum. Ágætt er að hafa 
lítið í rúllunni og fara jafnar strok-
ur yfir allan vegginn í einu. Þegar 
stærri fletir eru lakkaðir er best 
að vera með stutthærða rúllu og 
sér pensil. Ágætt er að muna að 
ódýr málning er ekki endilega 
ódýrari því hún þekur ekki alltaf 
jafn vel.

Til að byrja með þarf að taka niður 
og færa húsgögn. Hylja önnur með 
dagblöðum, málningalímbandi og 
plasti. Það er nauðsynlegt að nota 

þartilgert málningarlímband yfir 
alla lista, samskeyti og upp við 
glugga. Því næst þarf að losa nagla 
og skrúfur sem mega fjúka, skafa 
burt ójöfnur, sparsla upp í holur og 
sprungur. Að lokum pússa yfir. 
Sums staðar þarf að fituhreinsa 
eða pússa veggi, sérstaklega á baði 
eða í eldhúsi svo nýja málningin 
tolli. Einnig þarf að sópa og ryk-
suga áður en málningarvinnan 
hefst eftir að veggir hafa verið 
pússaðir svo rykið festist ekki í 
málningunni.

Á milli umferða þarf að þrífa alla 
pensla vel. Til er  góð umhverfis-
væn penslasápa frá Undra sem 
dugar á olíumálningu. Gott er að 
kreista málningu úr rúllunni sem 
síðan getur farið blaut í plast yfir 
nótt. Skola þarf úr bakkanum fyrir 
nóttina. Síðan má fjarlægja lím-
band, skafa málningu og þrífa 
áhöld til að nýta næst er málað er.  

Málning (gott er að geyma lokið af 
dollunni ef kaupa þarf meira)
Málningarföt
Dagblöð
Plast til að hylja húsgögn og gólf
Málningarlímband
Málningarbakki fyrir rúllu
Pensill fyrir kverkar og samskeyti
Pensill fyrir lakk á dyrastafi og 
glugga
Rúlla og skaft (fer eftir hvað 
margir ætla mála)
Verkfæri til að losa nagla og 
skrúfur
Sparsl og spaði 
Kítti, sprauta, lítill púði til að 
jafna út efnið 
Trappa eða stóll
Beittur sköfuhnífur með aukablöð-
um 

Penslar, spaðar og sparslBorðstofuhúsgögn, 
skápar, stök borð 
og stólar, klukkur, 
lampar, silfurmunir 
og postulín.

Skúlatúni 6  - Sími: 533-0755  -  www.antiksalan.is

Vönduð Antikhúsgögn frá 
Frakklandi og Danmörku
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Sennilega hafa margir strengt 
það áramótaheit að 

vera umhverfis-
vænni. Hér eru 
nokkur ráð til 

þess.

End-
urvinn-

um
pappírs-

umbúðir, 
dagblöð og 

tímarit. Pöss-
um að fjar-

lægja hefti úr 
tímaritum.

Bambus er mjög 
umhverfisvænt
efni þar sem hann 
vex hratt í náttúr-
unni og við hin 
ýmsu skilyrði. 
Bambus er hægt að 
nota í diskamottur, á 
veggi, milli skápa og 
mottur á gólfið. Svo er 
líka hægt að kaupa 
hnífapör með bamb-
ushandföngum,
körfur og sitthvað 

fleira.

Hægt er að spara heilmikið í lýs-
ingu með því að nota flúrperur 
sem minnka orkunotkunina um 
helming. Svo er um að gera að not-
ast við dagsljósið hvenær sem það 
er hægt og kveikja ljósið sem 
sjaldnast, nú eða kveikja á kerti í 
skammdeginu.

Korkur er einkar góður efniviður 
þar sem hann er bæði hljóðein-
angrandi, ofnæmisfrír og tekur 
ekki í sig myglu eða önnur lífræn 
óhreinindi. Kork má bæði nota á 
gólf og veggi. 

Notið bómull og önnur náttúruleg 
efni í gardínur, borðdúka, stóls-
essur og rúmföt. Einnig eldhús-
áhöld úr tré. 

Burstar ættu að vera úr náttúru-
legum efnum sem bæði endast 
betur en plastið og hreinsa líka 
betur. 

Í staðinn fyrir að nota rándýrt og 
umhverfisfjandsamlegt bón til að 
laga rispur í viðargólfum eða hús-
gögnum er gott að taka valhnetur 
og nudda þeim í rispurnar. Olíurn-
ar í hnetunum og hneturnar sjálf-
ar fylla rispurnar og ekki einn 
óæskilegur dropi fer út í umhverf-
ið.

Örtrefjaklútar eru umhverfisvæn 
leið til að þrífa þar sem ekki er 
þörf á að nota sápu þegar slíkir 
klútar eru notaðir. 

Veljum umhverfisvæna málningu 
en hana má þekkja af merkingum, 
til dæmis Evrópublóminu eða 0% 
sem gefur til kynna að málningin 
inniheldur engin lífræn leysiefni.  

Gleðilegt 
umhverfisár Á heimasíðu Hörpu Sjafnar, 

www.harpa.is, er að finna góð 
málningarráð.

Ef ætlunin er að mála úr fleiri en 
einni dós, skal hafa hugfast að 
stundum er litamismunur á milli 
dósa. Litamunurinn sést einungis ef 
skipt er á milli dósa á miðjum vegg, 
en ekki ef skilin eru í horni. Ef 
málað er upp úr fleiri en einni dós, 
er því tilvalið að láta hvern og einn 
málningarskammt endast á heilan 
flöt. Þegar búið er mála flötinn 
(komið að næsta aðliggjandi vegg) 
er skammtað hæfilegt magn fyrir 
næsta flöt. Ef málað er upp úr 
standard lit (litur lagaður í verk-
smiðju) er best að nota málningu 
með sama framleiðslunúmeri til að 
tryggja að litamismunur sé enginn.

Fullkomin litablöndun
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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.

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

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

Langholtsvegur - LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
Snyrtileg 3ja herb. 80,7fm íbúð í kjallara í þríbýli við
Langholtsveg í Reykjavík. Sérinngangur er í íbúðina.
Nýlega eru yfirstaðnar viðgerðir á húsi að utan, gluggar og
gler endurnýjað, þak málað, hús að utan múrað og steinað.

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.

Grundarstígur - Miðsvæðis.
2ja herb 65,9 fm íbúð, miðsvæðis í Reykjavík rúmgóð stofa,
falleg viðargólf. Svefnherb, m/fataskápum. Forstofa m/fata-
skáp. Verð; 16,9 milj.

Melabraut - Seltjarnanes.
2ja herb. risíbúð, 50,1 fm á efri hæð í fjórbýli á
Seltjarnarnesi. Eldhús með nýlegri innréttingu, parketi á
gólfi. Stofa með parketi á gólfi og útgengi á litlar suður
svalir. Svefnherbergi m/ skápum. Verð 13,4 milj.

Ránargata - miðborgin
Notarleg íbúð á rólegum stað í borginni. Sérlega rúmgott baðher-
bergi. m/tengi f. þvottavél. Andyri m/fatahengi. Eldhús rúmgott.
Stofa og svefnherbergi. Sameiginlegur garður sem snýr í suður. Sjón
er sögu ríkari. Verð 16,9 millj.

Eignir vikunnar
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Fáðu frítt sölumat - www.nytt.is

VANTAR ALLAR GERÐIR FASTEIGNA
Í SÖLUMEÐFERÐ, KYNNTU ÞÉR

ÞJÓNUSTU OKKAR.

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.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUD. – KL 18-19

Álagrandi 4 - 107 Reykjavík
Hlýleg 127 fm íbúð á 1. hæð í þríbýli. Húsið er bárujárnsklætt timbur-
hús 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.

Sölumaður okkar tekur á móti áhugasömum.
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– Atlas fylgir þér alla leið – Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
 Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
 Allar húseignir á eignarlóðum
 Verð frá 75.000 €
 Mörg hundruð eignir um að velja
 Nýjar og notaðar eignir
 Aðstoð við rekstur
 Tryggingar
 Húsgögn
 Leiguþjónusta
 28 ára reynsla
 68.000 viðskiptavinir

Sölusýning í Perlunni
NÆSTU HELGI, 20.-21. jan.

Vilt þú eignast fasteign erlendis 
og ert búinn að hugsa lengi?

Vilt þú kynna þér málin vel, 
taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?  

Þá er þessi sýning fyrir þig!

Glæsilegir íslenskir bæklingar.
Verið velkomin!

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

www.atlasiceland.com
sales@atlasiceland.com

F
ru

m

Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandiinternational



Hríseyingar notuðu þrettándann til að taka fyrstu skóflustungu 
að fjölnota íþróttahúsi. 

Fyrsta skóflustungan 
að fjölnota íþróttahúsi 
í Hrísey var tekin 6. 
janúar af þáverandi 
bæjarstjóra á Akur-
eyri, Kristjáni Þór 
Júlíussyni. Það á að 
standa við Austurveg 
5, norðan sundlaugar-
innar. Húsið á vitan-
lega að nýtast til leik-
fimikennslu og 
íþróttaiðkunar en einn-
ig samkomuhalds og 
þar á líka að vera eld-
hús fyrir skólann. Húsið verður allt hið fullkomnasta og mun kostnaður 
við gerð þess, auk endurbóta á sundlauginni, verða rúmar 300 milljónir 
króna. Það verður steinsteypt, einangrað að utan með báruálklæðningu 
og viðarklætt að hluta. Áætluð verklok eru 6. júní 2008.

Hríseyingar fá fjölnotahús

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

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

HVERAFOLD - RÚMGÓÐ

Mjög góð 93 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjöl-
býlishúsi. Rúmgóð stofa með út gang á vestursvalir. Eld-
hús með fallegri hvítri sprautulakkaðri innréttingu, borð-
krókur við glugga. Fallegt flísalagt baðherbergi. Tvö rúm-
góð svefnherbergi með skápum. Fallegt útsýni.

LAUTASMÁRI - NÝTT Í SÖLU

Fallleg 119 fm íbúð á jarðhæð í vönduðu fjölbýlishúsi
(BYGG). Góð parketlögð stofa með útg. á stóran sólpall,
eldhús með fallegum innréttingum, þvottahús innan íb.
tvö parketlögð svefnherbergi með skápum og samtengt
(m/hringstiga) íbúðarherbergi og snyrting í kjallara. Áhv.
11,8 millj. Verð 26,9 millj.

LJÓSAVÍK - SÉR INNGANGUR

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

ÆSUFELL - GÓÐ KAUP

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

nýja hús að utan og glugga. Verð 15,8 millj.

REYKÁS – BÍLSKÚR

Vorum að fá í sölu mjög góða 109,2 fm 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð (efstu) í góðu fjölbýli með sér stæðum bílskúr.
Flísalagt baðherbergi og rúmgott eldhús með snyrtilegri
innréttingu og þvottaherbergi innaf. Tvö rúmgóð svefn-
herbergi með skáp og góð stofa og borðstofa. Tvennar
svalir og parket og flísar á gólfum

BERJARIMI – BÍLSKÝLI

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í tveggja hæða fjölbýl-
ishúsi með sér inngangi og stæði í lokaðri bílageymslu.
Skiptist í flísal. forstofu, tvö rúmgóð svefnherbergi, flísa-
lagt baðherbergi, rúmgóða stofu með suðvestur svölum
út af og gott eldhús með þvottahúsi inn af. Góð lofthæð
er í íbúðinni. Verð 20,5 millj.

KLEIFARSEL - GÓÐ EIGN

Fallegt 180 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 33 fm bíl-
skúr, alls 213 fm. Neðri hæðin skiptist í parketl. stofur
með arni, borðst. og eldhús, búr, þvottahús og gesta wc.
Á efri hæð eru 4 parketlögð svefnherb., hol og rúmgott
baðherb. Innangengt er í bílskúrinn sem er innr. að hálfu
sem sem íbúðarherb. Verð 46,9 millj.

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍK

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

SKIPASUND - GLÆSIEIGN

Glæsilega endurnýjað einbýlishús ásamt góðum bílskúr.
Aðalh. sk. í forstofu, hol og 3 stofur, fallegt eldhús, innaf
holi er snyrting. Í risi eru þrjú rúmgóð svefnh. og fallegt
baðh. Kjallarinn er skráður sem sér 2-3ja herb. íbúð en er
í dag nýttur m. aðalíb. sem þrjú svefnherb, hol/vinnuh.,
snyrting og sturtuaðst. svo og þvottahús. Verð 69 millj.

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN

Glæsilegt 206 fm einbýlishús innréttað eftir hönnun Rutar
Káradóttur. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, spónlagð-
ar með eik, innihurðir eru extra háar rennihurðir. Eikarp-
arket og flísar gólfum. Góðar stofur, stórt og rúmgott eld-
hús, 3 svefnh. og tvö baðherbergi. Glæsileg lýsing hönn-
uð af Lúmex. Sjón er sögu ríkari. Verð Tilboð
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

AKURVELLIR - 90% LÁN

Glæsileg ný 155 fm 4 til 5 herbergja íbúð á jarðhæð í sex
íbúða fjölbýlishúsi. Íbúðin er til afhendingar fullbúnar án
gólfefna með glæsilegum innréttingum og gæða tækjum.
Sér lóð og sér inngangur er í íbúð. Verð 29,4 millj.



EIGNAVAL 585 9999
www.eignaval.is

félag fasteignasala

Sigurður Óskarsson
lögg. fasteignasali

Vigfús Hilmarsson
sölumaður, s. 698-1991

Edgardo Solar
sölumaður, s. 865-2214

Sigurður Kristinsson
sölumaður, s. 844-678
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SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
EINBÝLI

Glæsilegt 134,8 fm 6 herb. hús m. garði
á 2. hæðum í 101 Rvk. V: 40 mkr.

ÞVERHOLT MOSF.
4RA HERB.

Góð 114,4 fm íbúð m. glæsilegu útsýni
og suðursvölum. V: 20,9 mkr.

FAXABRAUT
REYKJANESBÆR

3ja herb. 80,6 fm íbúð í tvíbýli í
Keflavík. V: 11,5 mkr. - 100% lán.

HAMRABORG
2JA HERB.

Mjög góð 51,5 fm íbúð í lyftublokk í
Kópavogi. V: 14,9 mkr. LAUS STRAX!

HLAÐBREKKA
EINBÝLISHÚS

169 fm einbýli með góðum garði og bíl-
skúr í þessu vinsæla hverfi í Kópavogi.
V: 39,9 mkr.

KELDUHVAMMUR
HFJ - 3JA HERB.

Falleg 86,7 fm risíbúð á góðum stað í
Hafnarfirði. V: 19,5 mkr. LAUS STRAX!

SAMBYGGÐ
ÞORLÁKSHÖFN

3ja herbergja 78,2 fm íbúð í fjölbýli í
Þorlákshöfn. V: 9,7 mkr.

GULLTEIGUR
3JA HERB.

Rúmgóð og björt 95 fm íbúð á neðstu
hæð í þríbýli. V: 24,0 mkr.

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

Gott 95,3 fm einbýlishús auk 50 fm
óskráðs rými í kjallara. 100% lán.
V: 7,6 mkr. LAUS STRAX!

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

Þrjú 244 fm raðhús eða "keðjuhús" í
Hfj. m. útsýni yfir Hraunið.
V: frá 30,4 mkr.

SLÉTTAHRAUN
HFJ - 4RA HERB.

Góð 102 fm íbúð á besta stað í
Hafnarfirði. V: 17,5 mkr.

LAUFRIMI
3JA HERB.

Falleg 85,5 fm hæð með sérinngangi á
2. hæð í Grafarvogi. V: 19,9 mkr.

Frum

ÞÍN EIGN · ÞITT VAL

HOLTSGATA
2JA HERB.

Glæsileg 65 fm íbúð á 1. hæð með
sólpalli í 101 RVK. V: 18 mkr.

BYGGÐARHOLT
RAÐHÚS

Fallegt 159 fm raðhús á besta stað í
Mosfellsbæ. V: 34,9 mkr.

KLUKKURIMI
4RA HERB.

Góð 102 fm íbúð á besta stað í
Grafarvogi. V: 20,9 mkr.

HAMRABORG
VERSLUN

104,9 fm verslun með rekstri í
Hamraborg, Kópavogi. V: 22 mkr.

FURUGRUND
4-6 HERB.

Glæsileg 4ra herb. íb. á 2 hæð með
auka íbúð og íbúðarherb. í kj. í
Kópavogi. V: 34 mkr.

BALDURSGATA
3JA HERB.

Notarlegt 60 fm einbýli við
Válastíg/Baldursgötu í 101 RVK.
V: 15,9 mkr.

Félag fasteignasala

Frekari upplýsingar veittar hjá sölumönnum Viðskiptahússins
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Hafnarbraut - Kópavogur
Til sölu á góðum stað í Kópavogi, 725,9 fm
húsnæði. Innréttað sem leiguíbúðir og leiguher-
bergi. Nú er húsnæðið að mestu í útleigu.

Síðumúli - Reykjavík
Húseign á þremur hæðum, alls 2293,2 fm.
Húsnæði sem býður upp á margs konar nýt-
ingu. Góð bílastæð og staðsetning.

Atvinnuhúsnæði - Nýtt verslunar/þjónustuhúsnæði
Góð bílastæði.0 Býður upp á fjölmarga notkunar-
möguleika. Staðsett á góðum stað í Grafarvogi.
Tilbúið á vormánuðum.

Garðatorg - Garðabæ
Gott verslunar- og þjónusturými á Garðatorg-
inu. Eignin er í útleigu.
Stærð 129 fm. Verð kr. 23,2 m.

Ármúli - skrifstofuhúsnæði
Öll 3ja hæðin alls 568 fm.
Húsnæði í góðu ástandi, á eftirsóttum stað
Traustir leigjendur. 5 ára samningur.
Gott tækifæri fyrir fjárfesta

Gott verslunarpláss í Glæsibæ - sala/leiga.
Gott gluggapláss og hentar til verslunar eða
þjónustustarfsemi. Gott rými í kjallara fylgir.
Laust strax. Bílastæðahús nýreist.

Brautarholt - Reykjavík
Um er að ræða hótelbyggingu með 55 gistiher-
bergjum. Húsið var allt endurnýjað að innan ár-
ið 2001. Leigusamningur við trausta aðila fylgir.

Melabraut - Hafnarfjörður.
Viðskiptahúsið s- 566-8800 kynnir:
Gott lagerhúsnæði, 360 fm vel staðsett með
góðri aðkomu og innkeyrsludyrum.
Hagstætt verð.

Langirimi – skrifstofu- og þjónusturými
Eign fyrir fjárfesta í verslunar-og þjónustumið-
stöð. Alls 950 fm. Eignin er öll í útleigu. Upplýs-
ingar á skrifstofu.

Víkurhvarf - Glæsileg nýbygging
Glæsilegt skrifstofu-og verslunarhúsnæði á þrem-
ur hæðum. Byggingin er samtals 7.273.7 fm og
er fyrsta hæðin um 4.822.fm, þar af 3.600 fm
rými sem t.d. er hægt að nota undir verslun eða
sem sýningarsal. Önnur hæðin er 1.442 fm og
þriðja hæðin er 1.010 fm. Um 230 bílastæði.

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

TIL SÖLU
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LJÓSIN Í BÆNUM
Ljósastaurar eru margir og mismunandi.

Eftir að Luktar-
Gvendur leið eru 
það ljósastaurarnir 
í bænum sem veita 
birtu á báðar hend-
ur og lýsa upp 
skammdegið. 
Sumum finnst þeir 
taka frá stjörnum 
og norðurljósum á 
veturna en það 
þýðir ekkert að fást 
um það, ljósastaura 
er þörf, að minnsta 
kosti yfir myrkustu 
mánuðina á Íslandi. 
Þegar stungið var 
upp á að mynda 
ljósastaura fyrir 
heilsíðuumfjöllun 
var viðkvæðið 
gjarna: „Já, en þeir eru allir eins.“ Sem er alls 
ekki rétt eins og meðfylgjandi myndir bera með 
sér. 



Sérhannað verslunar- og skrifstofuhúsnæði 
rís við Borgartún 26.

Verið er að byggja 12.000 m² verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði við Borgartún 26, sem skiptist í tvo 
misháa hluta, sem eru fimm og átta hæðir.

Fyrir miðju húsi er aðalstigahús með þremur 
lyftum. Önnur stigahús eru við vesturenda og á 
austurgafli, sem ásamt aðalstigahúsi og lyftum 
þjónar einnig bílakjallara. 

Á fyrstu hæð eru verslanir, móttaka og fundar-
herbergi. Gert er ráð fyrir fjórum verslunarrým-
um. Verslanir snúa að Borgartúni en þjónustuað-
koma er frá baklóð. Bílastæðakjallari á þremur 
hæðum er undir húsinu. Aðkoma bíla að bíla-
stæðakjallara er niður skábraut undir vesturenda 
húss.

Á annarri til áttundu hæðar eru skrifstofur. 
Skrifstofuhæðir eru innréttaðar sem opin skrif-
stofurými.

Hlutar af annarri og þriðju hæð skaga fram 
yfir fyrstu hæð og skapa útirými á jarðhæð. 
Útgengt er frá annarri hæð út á þak á verslunar-
rými fyrstu hæðar. Svalir eru auk þess á þriðju til 

sjöttu hæðar og stórar svalir á áttundu hæð, sem 
snúa allar í suður eða austur.

Útveggjagerðir eru þrjár; ljós sjónsteypa, 
dökkgrá zinkklæðning og timburklæðing, sem er 
á neðstu tveimur hæðunum. Gluggar á norður- og 
á suðurhlið lægri byggingar eru með litasamspil á 
opnanlegum fögum. Á suðurhlið á hærri hlutanum 
verða glerpanelar á milli glugga með sama lita-
samspili. Gluggar eru almennt ál/timburgluggar.

Þyrping er þróunaraðili verkefnisins, Teikni-
stofan Tröð á heiðurinn að hönnun hússins, Verk-
fræðistofan Ferill annaðist verkfræðihönnun og 
eftirlit og ÍAV eru aðalverktakar þess.

Í hjarta borgarinnar

Skemmtilegt 179,4 fm einbýlishús í sveitasælunni á Breiðdalsvík.
Hús í góðu standi sem klætt var að utan fyrir 2 - 3 árum síðan. Fjög-
ur svefnherbergi. Ljómandi gott útsýni. Húsið stendur á 1.400 fm lóð
og þaðan er u.þ.b. 40 mín. akstur á álver á Reyðarfirði. Ath. að hér
er um að ræða gott hús á verulega hagstæðu verði.

Nánari upplýsingar hjá:
Fasteigna- og skipasölu Austurlands í síma 580 7905
Hjördís Hilmarsdóttir, lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali.

Ásvegur 29, Breiðdalsvík
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Hlíðasmári 170 fm - verslunarhúsn.

Til leigu 170 fm versl-
unar og þjónustuhús-
næði, vel staðsett á
götuhæð í þessu
glæsilega húsi. Enda-
pláss sem er laust nú
þegar. Næg bíla-
stæði.

Eyrartröð - mikil lofthæð.
Til sölu eða leigu vel
staðsett, samtals 1.170
m2 atvinnuhúsnæði á
Hvaleyrarholtinu.
2 mjög háar innkeyrslu-
hurðir. Lóðin er stór og
rúmgóð. Lofthæð rýma
er töluverð. Milligólf eru
skrifstofur, eldhús og
salerni. Hægt að leigja í
smærri einingum t.d. ½
hús, en selst í heilu lagi
1.170 m2.

Héðinsgata - Lagerhúsnæði.
Til leigu vel staðsett,
miðsvæðis í Reykja-
vík við Héðinsgötu og
Köllunarklettsveg, allt
að 3.000 fm. hús-
næði sem hentar frá-
bærlega undir lager
eða léttiðnað. Mögu-
leiki á 1000 - 3000
fm. Leigist til 2ja ára í
senn. LAUST!

Glæsilegt 242 fm skrifstofuhúsnæði.
Til leigu í miðbæ
Hafnarfjarðar glæsi-
lega innréttað skrif-
stofuhúsnæði á 5.
hæð með frábæru út-
sýni. Einstaklega
vandað og allt til alls
þ.m.t. tölvulagnir í
stokkum, kerfisloft og
vandað tréverk. Láttu
þetta ekki sleppa frá
þér.

Brekkuhús - verslunarhúsnæði
Til sölu um 100 fm
glæsilega innréttað
verslunarhúsnæði,
endarými, í verslunar-
kjarna við Brekkuhús í
Grafarvogi. Gluggar á
þrjá vegu. Viðarparket
og marmari á gólfum,
góð afgreiðsla. Stað-
setning og húsnæði
sem býður upp á
skemmtilega mögu-
leika. Verð 19,8 millj.

Völuteigur - NÝTT iðnaðarhúsnæði.
Til sölu í nýju stálgrindar-
húsi 1.188 fm iðnaðar-
húsnæði, þar af er 98,8
fm milligólf undir skrif-
stofur. Rúmtak hússins
er 6.065 m3 og lofthæð
því góð. Möguleiki að
tví- eða þrískipta hús-
næðinu með góðu móti.
Lóðin er rúmgóð 5.457
fm, verður malbikuð. In-
keyrsludyr beggja vegna
hússins og hægt að

keyra þvert í gegn. Tilbúið til afhendingar fljótlega.

Lyngháls 200 fm.
Til leigu um 200 fm
verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði á jarð-
hæð í nýju glæsilegu
húsi á Lynhálsinum.
Laust strax.

FYRIRTÆKI

Heilsustúdió - snyrtistofa.
Til sölu þekkt stofa með góðum búnaði og vaxandi starfssemi í
rúmgóðu húsnæði. Einn besti tíminn framundan.

Hverfissöluturn Ís-matur-videó.
Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu.
Frábært fjölskyldufyrirtæki.

PIZZA -staður í austurborginni.
Vinsæll Pizza-staður,vel staðsettur og vel búinn tækjum.
Gott tækifæri á frábæru verði.

Kjúklingastaður í alfaraleið.
Mjög þekktur staður í góðu húsnæði. Vaxandi velta. Góður
tækjakostur. Þarna er á ferðinni gott tækifæri.

Grill-sjoppa með bílalúgu.
Góð sjoppa í alfaraleið með góða veltu. Gott tækifæri, hagstætt
verð.

Hársnyrtistofa í góðu hverfi.
5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar í góðu húsnæði og vel búin
tækjum. Til sölu af sérstökum ástæðum. Til afhendingar strax ef
óskað er. Frábært verð.

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

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

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali



ELDRI BORGARAR

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

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

HVASSALEITI  - 103 RVÍK Falleg 70
fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk. Íbúðin skiptist
í forstofugang, eldhús, stofu, svefnherbergi
og baðherbergi. Góðar sv-svalir. Frábært
útsýni. Góð þjónusta fyrir íbúa er í húsinu.
V. 27,5 m. 5332

SÉRBÝLI

VESTURGATA Tveggja íbúða 156,9 fm
hús við Vesturgötu. Þarfnast standsetning-
ar. Húsið er óinnréttaður kjallari og tvær
hæðir. V. 29,9 m. 5370

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

LANGHOLTSVEGUR Fallegt og end-
urnýjað einbýli á 2 hæðum.Vandaðar inn-
réttingar.Góður bílskúr.  Skipti á minni eign
möguleg. V. 52 m. 5089

HÆÐIR

HRÍSATEIGUR - M.BÍLSKÚR Falleg
og nokkuð endurnýjuð 116,7 fm 4ra her-
bergja miðhæð, þar af 32,9 fm bílskúr, í þrí-
býli. V. 24,9 m. 4583

4RA – 6 HERBERGJA

HRAUNBÆR - JARÐHÆÐ Mikið
endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 1.hæð.
Engar tröppur. Hol, eldhús með borðkrók,
stofa, 3 svefnherbergi og nýtt, flísalagt bað-
herbergi. Nýlegar innréttingar. Eikarparket
og flísar á gólfum. Afgirtur sérafnotaréttur.
Stutt í alla þjónustu.  5105

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

SJÁVARLÓÐ -SÆBÓLSBRAUT
Gamalt einbýlishús á 2 hæðum á 947 fm
lóð á frábærum útsýnisstað við sjó,við
Fossvoginn, gengt Öskjuhlíðinni. VERÐ-
TILBOÐ ÓSKAST.  4916

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

KAPLASKJÓLSVEGUR - M.AUKA-
HERBERGI Björt og rúmgóð 4ra her-
bergja íbúð á efstu hæð í fjögurra hæða
blokk. Aukaherbergi með aðgangi að snyrt-
ingu. V. 23,9 m. 5344

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

FÍFUSEL -  M.BÍLGEYMSLU Falleg
4ra herbergja 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt
stæði í bílageymsluhúsi Sérþvottah í íbúð.
Skipti á 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í Selj-
ahverfi æskileg. V. 21,8 m. 5260

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

ÁRSALIR Rúmgóð og glæsileg 122 fm
íbúð á 8. hæð í lyftublokk. 2 LYFTUR. Yfir-
byggðar suðursvalir. Stórkostlegt útsýni. V.
33,9 m. 4146

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

HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
herbergja 118 fm endaíbúð í nýlega við-
gerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr.  5154

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

RJÚPUFELL 4ra herbergja 114 fm íbúð
á 3. hæð. Þvottahús í íbúð. SKIPTI Á EIGN Í
REYKJANESB EÐA SANDGERÐI MÖGU-
LEG. V. 18,5 m. 5114

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

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

3JA HERBERGJA

AUSTURBERG Falleg og rúmgóð ný-
lega standsett 3ja herbergja 91 fm íbúð
með sér inngangi á 3.hæð. Nýleg tæki í eld-
húsi, borðkrókur, stofa með útgengi á góðar
svalir, nýlega standsett flísalagt baðher-
bergi, nýleg innrétting. Nýlegt parket. V.
18,9 m. 5374

NÖKKVAVOGUR Björt og rúmgóð 3ja
herbergja risíbúð í mikið endurnýjuðu þríbýl-
is-steinhúsi í Vogunum. Eignin hefur verið
töluvert endurnýjuð m.a. gler, rafmagn, kló-
ak, dren ofl. V. 17,9 m. 5338

BÁSBRYGGJA - SÉR INNGANG-
UR Rúmgóð 112 fm 3ja herbergja íbúð
með sér inngangi á jarðhæð í nýlegu húsi
ásamt stæði í bílgeymslu.Sérafnotaréttur á
lóð. V. 25,9 m. 5326

HVASSALEITI 56-58 Falleg og vel
umgengin 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð.Sérafnotaréttur á verönd útfrá
stofu.Góð lofthæð er í íbúðinni 2,70 m. Laus
strax. V. 29,2 m. 5166

Fr
u

m

KVISTHAGI - hæð með bílskúr
100 fm aðalhæð í góðu þríbýli ásamt
30 fm bílskúr. Samliggjandi skiptan-
legar stofur m.útgengi á suð-vestur-
svalir, hjónaherbergi með ágætum
skápum, nýlega standsett baðherbergi
með sturtu, eldhús með eldri innrétt-
ingu.  Sérgeymsla í kjallara ásamt
sameiginlegu þvottahúsi.Húsið hefur
nýlega verið tekið í gegn að utan. Ný-
legt þak. V. 37,9 m. 5341

HEIÐARGERÐI - einbýli
153  fm einbýlishús á tveimur  hæðum
ásamt  34 fm bílskúr, samtals 187 fm.
Stofa, borðstofa,eldhús, 4 herbergi, 2
snyrtingar, þvottahús. Húsið er í
ágætu ástandi að utan og nýlega yfir-
farið. Rafmagnstafla endurnýjuð og
raflagnir að húsinu, breiðband komið í
húsið. V. 45,5 m. 5346

FANNAFOLD - PARHÚS
Gullfalleg og björt 112 fm 4ra her-
bergja íbúð á tveimur hæðum í parhúsi
ásamt 25 fm bílskúr, samtals 137 fm,
innst í botnlanga.  Efri hæð; forstofa,
hol, rúmgóð stofa með útgengi á aust-
ursvalir,borðstofa og eldhús. Parket-
lagður stigi til neðri hæðar sem skiptist
í; hol með útgengi á verönd, 3 herbergi
og flísalagt gullfallegt baðher-
bergi.Parket og flísar á gólfum. V. 37,5
m. 5373

101 Vesturbær - Raðhús
Endurnýjað raðhús á 3 hæðum í
„Gamla“ Vesturbæ Reykjavíkur. Búið
er að endurnýja allar lagnir, vatn, raf-
magn, skólp,ný rafmagnstafla og dós-
ir, (síma og tölvulagnir í hvert herbergi)
einangra og klæða húsið að innan.
5363

Furulundur - Garðabær
Vel staðsett og töluvert endurnýjað
197 fm einbýlishús með tvöföldum 51
fm bílskúr. Forstofa, hol, gestasnyrt-
ing, eldhús, stofa, borðstofa, baðher-
bergi, þvottahús og 3-4 herbergi. Nýtt
þak. Stórt hellulagt plan með hitalögn
framan við bílskúr. V. 57,9 m. 5311

REYKJABYGGÐ MOSFELLSBÆ 
Mikið endurnýjað 179 fm einnar hæðar
einbýlishús með innbyggðum bílskúr í
Mosfellsbæ. Stórar stofur, nýtt eldhús,
á sér gangi 4 herbergi og baðherbergi.
Húsið er vel staðsett á jaðarlóð. V.
44,7 m. 5292

SMÁRARIMI  - einbýli  
NÝTT EINBÝLISHÚS Í RÓTGRÓNU
OG VINSÆLU HVERFI. Staðsteypt,
226 fm, á einni hæð með innbyggðum
ca 40 fm bílskúr. Húsið er tilbúið til af-
hendingar fokhelt og verður fullklárað
að utan. Staðsetning er góð á jaðarlóð
að opnu svæði syðst í götunni. V.
45,7 m. 5068

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

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

KÁRSNESBRAUT 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í þríbýli.Húsið er byggt 1984. Glæsi-
legt útsýni á Fossvoginn. Íbúðin er laus
strax. V. 17,9 m. 5293

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

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

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

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

REYRENGI - JARÐHÆÐ Gullfalleg
og björt 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð í
vel staðsettu 3ja hæða fjölbýli. Húsið stend-
ur innst í götu og næst leikskóla, barnvænt
umhverfi. V. 18,5 m. 4942

2JA HERBERGJA

KRUMMAHÓLAR M.STÆÐI Í
BÍLAGEYMSLU Falleg og vel skipulögð
2ja herbergja 48,7 fm íbúð á  2.hæð í lyftu-
húsi ásamt 23,8 fm stæði í bílageymsluhúsi
V. 11,9 m. 5369

HAFNARFJÖRÐUR M. BÍLSKÚR
2ja herbergja íbúð 67 á efstu hæð við Álfa-
skeið í Hafnarfirði, 24 fm bílskúr. V. 17,9 m.
5360

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

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

FURUGRUND Góð 2ja herbergja íbúð á
3. hæð í góðu fjölbýlishúsi.Hol,eld-
hús,stofa,svefnherbergi og baðherbergi.
Nýlegt parket á gólfum. Vestursvalir. Sam-
eign öll í góðu standi. V. 15,9 m. 5361

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 64 fm
falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á
1. hæð með stórri verönd. V. 16,9 m. 5082

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

VÍKURÁS – M.BÍLSKÝLI Björt og
falleg 59 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílskýli. V. 15,9 M.

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

SAMBYGGÐ - ÞORLÁKSHÖFN
2JA HERBERGJA  62 fm ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ.
V. 9,6 m. 5041

SUMARHÚS

SUMARHÚSALÓÐ VIÐ SVÍNHAGA
YTRI RANGÁ Sumarhúsalóð ásamt 15
fm gestahúsi í landi Svínhaga. Lóðin er
8,900 fm eignarlóð. Samþykktar hafa verið
teikningar af 147 fm heilsárshúsi og púði er
kominn. V. 7,9 m. 4985
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BERJAVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Glæsileg 117,5 fm íbúð
á jarðhæð. 3 sv.herb. Mikil loft-
hæð. 55 fm verönd m/lýsingu.
Verð 26,9 millj. 10104

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

ELDRI BORGARAR

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

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 59,9 millj. 10046

SVÖLUÁS - ENDARAÐHÚS
Einstaklega vandað og fallegt
205,8 fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Stór verönd og góðar
svalir. Verð 44,9 millj. 6000

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. 6067

HOLTABYGGÐ - Falleg 97,6 fm
efri hæð í fjórbýli. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Suðursvalir. Verð
24,9 millj.

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

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

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
240 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Fullb. að utan fokhelt að
innan. Verð 33,9 millj. 9977

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

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

SUÐURHVAMMUR - Góð
108,7 fm íbúð á 3. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus fljótlega.
Verð 23,0 millj. 6144

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

EINBÝLI

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

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

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

ÖLDUSLÓÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg og björt 151,9 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ með bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Flott útsýni. Verð
31,9 millj. 10007

SUÐURVANGUR - ENDAÍ-
BÚÐ Björt og rúmgóð 136 fm íbúð
á 3. hæð. 4-5 sv.herb. Tvennar
svalir, gott útsýni. Verð 24,5 millj.
6133

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

ÞÚFUBARÐ - GÓÐ STAÐ-
SETNING Fallegt og vel viðhaldið
228 fm einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb.
Svalir og verönd. Verð 41,6 millj.
6064

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3
fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 43,9
millj. 9722

KLETTABERG - Sérlega fallegt
220 fm parhús m/tvöföldum bíl-
skúr á góðum stað í Setberginu. 3
sv.herb. Frábært útsýni. Verð 45,9
millj. 1202

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

BREIÐVANGUR - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 120,9 fm endaíbúð
á 1. hæð auk 10 fm geymslu. 4-5
sv.herb. Verð 22,5 millj.  6081

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

FLÉTTUVELLIR - GLÆSI-
LEGT 209 fm einbýli m/bílskúr á
góðum stað. Fullbúið að utan og
rúmlega fokhelt að innan. Verð
32,9 millj.

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

HÆÐIR

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

BURKNAVELLIR - SÉRINNG.
Falleg 119,1 fm endaíbúð í 8 íbúða
húsi. 3 sv.herb. Góð staðsetning í
jaðri byggðar. Verð 27,9 millj.
5420

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

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

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

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

DOFRABERG - AUKAÍBÚÐ
Falleg 202,4 fm efri hæð ásamt bíl-
skúr sem er innréttaður sem íbúð.
5 sv.herb. Sérinng. Suðvestursval-
ir. Verð 38,7 millj. 6143

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

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

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

HAMRABYGGÐ - Sérlega
vandað og fallegt 203 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. 70 fm verönd
m/skjólveggjum. Verð 48,9 millj.
6008

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

KRÍUÁS - ÚTSÝNI Sérlega
vönduð og glæsileg 113 fm neðri
sérhæð í fjórbýli. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 29,9 millj. 6058

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

BURKNAVELLIR - LAUS Fal-
leg 107 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus við kaup-
samning. Verð 23,9 millj. 6013

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

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

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

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

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

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

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/möguleika á tveimur íbúðum. 7
sv.herb. LAUST STRAX. Verð 41,9
millj. 5368

ÞRASTARÁS - M/BÍLSKÚR
Falleg 156,4 efri hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 37,9 millj. 6077

4RA TIL 7 HERB.

ÞRASTARÁS - FALLEG 110
fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 26,5 millj. 3740

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

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

GRÆNAKINN - Falleg 72 fm
íbúð í þríbýli á góðum stað. 2
sv.herb. Stutt í skóla og þjónustu.
Verð 16,9 millj.  6120

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

SELVOGSGATA - Falleg talsvert
endurnýjuð 58 fm 2-3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tví-/fjórbýli. Verð 14,6
millj. 6122

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

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

3JA HERB.

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

ÁLFKONUHVARF - KÓP. Sér-
lega falleg 88 fm íbúð á 2. hæð
m/stæði í bílag. 2 sv.herb. Verð
23,0 millj. 6116

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

DAGGARVELLIR - Falleg 76 fm
2-3ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlegu
lyftuhúsi. Parket og flísar. Fallegar
innréttingar. Verð 17,9 millj. 6099

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

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

DVERGHOLT - Góð 100 fm
íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb. Stutt í
skóla og leikskóla. Verð 19,9 millj.

LÓMASALIR - KÓPAVOGUR
103,7 fm íbúð á jarðhæð ásamt
stæði í bílageymslu. 2 sv.herb.
Verð 24,9 millj.  9783

ÖLDUGATA - NEÐRI SÉR-
HÆÐ Falleg sjarmerandi NEÐRI
HÆÐ í reisulegu tvíbýli á flottum
stað við Hamarinn. Verð 14,5 millj.
4823

ESKIVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Ný 76 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. Glæsilegar
innréttingar, flott gólfefni. Afhend-
ing í jan-feb. Verð 17,9 millj. 6071

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

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

VESTURHOLT - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli. 2 sv.herb. Sér-
inngangur og verönd. Verð 22,9
millj.

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

2JA HERB.

SMÁRABARÐ - SÉRINN-
GANGUR Falleg 59 fm íbúð á 1.
hæð í nýlega litlu fjölbýli. Verönd.
Verð 15,9 millj. 2520

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

RAUÐHELLA - HAFNARFJ.
275 fm atvinnuhúsnæði á góðum
stað. Mjög stór malbikuð lóð, gott
útipláss/gámapláss. Verð 41,5
millj. 10021

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

NÝTT

NÝTT

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

STAÐARHRAUN - ENDUR-
NÝJAÐ Fallegt og mikið endurnýj-
að 179 fm einbýli á einni hæð m/bíl-
skúr. Verð 28,9 millj. 6130

VÍKURBRAUT - M/ STÚDÍÓÍ-
BÚÐ OG NÝJUM BÍLSKÚR Góð
113 fm neðri sérhæð m/ 51 fm bíl-
skúr. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð
16,9 millj. 6129

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

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

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

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

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK
218 fm parhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 20,9 millj.  3676

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

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

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

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

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

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

ARNARHRAUN - EINBÝLI -
LAUST STRAX 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

SÓLBAKKI - EINBÝLI Stærð
92,6 fm Verð 15,9 millj. 2149

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

STAÐARHRAUN - GRINDAVÍK
Góð 122 fm neðri sérhæð í góðu tví-
býli. 3 sv.herb. Verð 15,5 millj. 3763

VOGAR

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

VOGAGERÐI - SÉRINNGANG-
UR Falleg 142 fm neðri hæð m/bíl-
skúr. 2 sv.herb. Verð 17,5 millj.
4624

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

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

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

LANDIÐ

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

BÚÐARSTÍGUR - EYRAR-
BAKKI 173,6 einbýli með bílskúr. 4
sv.herb. Verð 15,9 millj.  10059

HAFNARBRAUT - BÍLDUDAL-
UR Stærð 111,8 fm Verð 4,5 millj.
5341

SUMARHÚS

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

AUSTURBRÚNIR - EIGNAR-
LÓÐ Mjög falleg 6.418 fm kjarrivax-
in hraunlóð á vinsælum stað í landi
Ásgarðs í Grímsnesi. Verð 4,8 millj.
9803

NÝTT



ALLIR REGN-
BOGANS LITIR
Þar sem litagleðin ræður ríkjum.

Víða um heim má finna húsaraðir þar sem 
litagleðin hefur verið höfð að leiðarljósi og 
hvert hús er málað í sínum lit. Íslendingar 
hafa löngum verið hrifnir af litríku húsun-
um við Nýhöfn í Kaupmannahöfn og húsin 
við höfnina í Björgvin í Noregi þykja einnig 
ansi lífleg. 

Litrík hús lífga svo sannarlega upp á 
umhverfið og tilveruna og einhvern veginn 
er ekki hægt annað en að komast í gott skap 
þegar gengið er um hverfi þar sem húsin eru 
máluð í öllum regnbogans litum.

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN

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

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u
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DREKAVELLIR 4 - HAFNARFJ.
Glæsilegar 136-157 fm 5 herb. sérhæð-
ir í nýju fjórbýlishúsi. Verð frá 29,9 millj.
10062

ENGJAVELLIR 1 - HFJ.
Sérlega 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. 

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

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ.
Glæsileg hannað endaraðhús á einni
hæð m/bílskúr. Áhvíl. 17 millj. til 40 ára
hjá Íbúðalsj. Verð 30,9 millj. 5395

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

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

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 kaupsamning.  4310
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TOPPÞJÓNUSTA HJÁ REMAX LIND:
• Þú færð eign þína verðmetna.

• Þú færð eign þína ljósmyndaða af fagljósmyndara.

• Þú færð vandaða möppu með ljósmyndum og 

upplýsingum um eign þína og næsta nágrenni hennar.

• Þú færð eign þína auglýsta á áberandi hátt.

• Við mætum alltaf og sýnum eign þína.

• Við höfum opið hús og fylgjum eftir fyrirspurnum.

• Við hjálpum þér að finna eign, sem hentar.

• Við seljum hratt og örugglega.

Bæjarlind 14 - 16  •  201 Kópavogur

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur
fasteignasali

HVERS VIRÐI
ER EIGNIN ÞÍN?

HRINGDU NÚNA!
699 5008
693 4085

Fr
um

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 herb. 106,4 fm íbúð á efstu
hæð með góðu útsýni. Góð lofthæð 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, miklir möguleikar.
Séríbúð er á 1. hæð. Spennandi tækifæri
á vinsælum 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



Trönuhjalli - 200 Kóp

16.300.000
2.herb. 56 fm íbúð á 3. og efstu hæð
auk ca 4 fm geymslu, samt. 60 fm
Glæsil. útsýni í suður og vestur. Hús
nýl. tekið í gegn. Sigurður s. 530 1809

Hrísrimi - 112 Rvk

19.800.000
Hlýleg 3ja herbergja 88,5 fm Perma-
form íbúð á neðri hæð með sérinn-
gangi og sér garði.
Óli s. 530 1812

Miðleiti - 103 Rvk

31.900.000
Falleg 101,7 fm 3ja herbergja íbúð
ásamt stæði í bílskýli í eftirsóttu lyftu-
húsi.
Óli s. 530 1812

Suðurvangur - 220 Hfj

18.700.000
Falleg 3ja. herbergja 102 fm íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli. Húsið er nýlega
uppgert að innan sem utan!
Þórarinn s. 530 1811

Álfatún - 200 Kóp

34.900.000
5 herbergja 131,7 fm íbúð á 1. hæð,
ásamt 22 fm bílskúrs samtals 153,7 fm
auk 9 fm geymslu sem er óskráð hjá
FMR. Helgi Már s. 530 1808

Dvergabakki - 109 Rvk

19.400.000
107,8 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð við
Dvergabakka, með 24,6 fm aukaherb. í
kjallara, tilvalið til útleigu og 4,7 fm
geymslu. Þórarinn s. 530 1811

Ekrusmári - 201 Kóp

54.800.000
213,9 fm 7 herbergja einbýli þ. a. 33,2
fm bílsk. í botnlanga. Staðsetn. góð
með tilliti til skóla, leiksk., íþrótta og
verslana. Stefanía s. 530 1805

Urðarstígur - 220 Hfj

30.900.000
Einstakt 117 fm mikið endurnýjað ein-
býlishús á fínum stað við miðbæ Hafn-
arfjarðar.
Óli s. 530 1812

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

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

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

Hringbraut - 220 Hfj

28.500.000
137 fm efri sérhæð með sérinngangi í
3býli. 2 svefnherbergi og stór stofa.
Glæsilegt útsýni yfir Hafnarfjörð.
Sigurður s. 530 1809

Tunguvegur - 108 Rvk

32.900.000 LAUS STRAX
174,4 fm 6 herb. sérhæð með góðu út-
sýni á frábærum stað. Íbúðin er á 2.
hæð með sérinngangi af 1. hæð. Stór-
ar svalir í suðaustur. Eddi s. 530 1806

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

28.900.000 LAUS STRAX
4ra herb íbúð laus við undirritun kaup-
samn. 129 fm endaíbúð á 2. hæð í ný-
legu lyftuhúsi. Sérinng. af svölum og
stæði í bílag. Sigurður s. 530 1809

Ljósheimar - 104 Rvk

25.900.000
Glæsileg 102,2 fm 4ra herb. mikið end-
urnýjuð útsýnis- og endaíbúð á 5 hæð
með sérinngangi af svalagangi í eftir-
sóttu lyftuhúsi. Óli s. 530 1812

Haukadalur lóð

3.900.000
1 ha lóð í Haukadal. Kjarri vaxið um-
hverfi og fallegur fjallahringur. Ca. 20
mín. akstur frá Hellu. Mögul. að kaupa
3 aðliggjandi lóðir. Sigurður s. 530 1809

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í suð-
urhlíðum Kóp. Húsið er 284,4 fm með 5
svefnh. og 2 stofum. Er á 2 hæðum
með tvöf. bílskúr. Sigurður s. 530 1809

Kirkjuvegur - 625 Ólf

5.500.000
144 fm, 4. herb sérhæð með sérinn-
gangi á Ólafsfirði.
Sigurður 530 1809

Kirkjuvegur - 625 Ólf

6.500.000
178 fm, 5. herb. sérhæð með sérinn-
gangi á Ólafsfirði.
Sigurður s. 530 1809

2ja - 3ja herbergja

4ra til 7 herbergja

Einbýli Landsbyggðin

Sumarhús

Einbýli

Hæðir

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

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

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

Reyrengi - 112 Rvk

22.900.000
98,8 fm íbúð á 3. og efstu hæð auk 4,4 fm geymslu. Sérinngangur og stæði
í opnu bílskýli.
Helgi Már s. 530 1808

Draumaeign

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



Trönuhjalli - 200 Kóp

16.300.000
2.herb. 56 fm íbúð á 3. og efstu hæð
auk ca 4 fm geymslu, samt. 60 fm
Glæsil. útsýni í suður og vestur. Hús
nýl. tekið í gegn. Sigurður s. 530 1809

Hrísrimi - 112 Rvk

19.800.000
Hlýleg 3ja herbergja 88,5 fm Perma-
form íbúð á neðri hæð með sérinn-
gangi og sér garði.
Óli s. 530 1812

Miðleiti - 103 Rvk

31.900.000
Falleg 101,7 fm 3ja herbergja íbúð
ásamt stæði í bílskýli í eftirsóttu lyftu-
húsi.
Óli s. 530 1812

Suðurvangur - 220 Hfj

18.700.000
Falleg 3ja. herbergja 102 fm íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli. Húsið er nýlega
uppgert að innan sem utan!
Þórarinn s. 530 1811

Álfatún - 200 Kóp

34.900.000
5 herbergja 131,7 fm íbúð á 1. hæð,
ásamt 22 fm bílskúrs samtals 153,7 fm
auk 9 fm geymslu sem er óskráð hjá
FMR. Helgi Már s. 530 1808

Dvergabakki - 109 Rvk

19.400.000
107,8 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð við
Dvergabakka, með 24,6 fm aukaherb. í
kjallara, tilvalið til útleigu og 4,7 fm
geymslu. Þórarinn s. 530 1811

Ekrusmári - 201 Kóp

54.800.000
213,9 fm 7 herbergja einbýli þ. a. 33,2
fm bílsk. í botnlanga. Staðsetn. góð
með tilliti til skóla, leiksk., íþrótta og
verslana. Stefanía s. 530 1805

Urðarstígur - 220 Hfj

30.900.000
Einstakt 117 fm mikið endurnýjað ein-
býlishús á fínum stað við miðbæ Hafn-
arfjarðar. 
Óli s. 530 1812

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

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

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

Hringbraut - 220 Hfj

28.500.000
137 fm efri sérhæð með sérinngangi í
3býli. 2 svefnherbergi og stór stofa.
Glæsilegt útsýni yfir Hafnarfjörð.
Sigurður s. 530 1809

Tunguvegur - 108 Rvk

32.900.000 LAUS STRAX
174,4 fm 6 herb. sérhæð með góðu út-
sýni á frábærum stað. Íbúðin er á 2.
hæð með sérinngangi af 1. hæð. Stór-
ar svalir í suðaustur. Eddi s. 530 1806

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

28.900.000 LAUS STRAX
4ra herb íbúð laus við undirritun kaup-
samn. 129 fm endaíbúð á 2. hæð í ný-
legu lyftuhúsi. Sérinng. af svölum og
stæði í bílag. Sigurður s. 530 1809

Ljósheimar - 104 Rvk

25.900.000
Glæsileg 102,2 fm 4ra herb. mikið end-
urnýjuð útsýnis- og endaíbúð á 5 hæð
með sérinngangi af svalagangi í eftir-
sóttu lyftuhúsi. Óli s. 530 1812

Haukadalur lóð

3.900.000
1 ha lóð í Haukadal. Kjarri vaxið um-
hverfi og fallegur fjallahringur. Ca. 20
mín. akstur frá Hellu. Mögul. að kaupa
3 aðliggjandi lóðir. Sigurður s. 530 1809

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í suð-
urhlíðum Kóp. Húsið er 284,4 fm með 5
svefnh. og 2 stofum. Er á 2 hæðum
með tvöf. bílskúr. Sigurður s. 530 1809

Kirkjuvegur - 625 Ólf

5.500.000
144 fm, 4. herb sérhæð með sérinn-
gangi á Ólafsfirði.
Sigurður 530 1809

Kirkjuvegur - 625 Ólf

6.500.000
178 fm, 5. herb. sérhæð með sérinn-
gangi á Ólafsfirði.
Sigurður s. 530 1809

2ja - 3ja herbergja

4ra til 7 herbergja

Einbýli Landsbyggðin

Sumarhús

Einbýli

Hæðir

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

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

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

Reyrengi - 112 Rvk

22.900.000
98,8 fm íbúð á 3. og efstu hæð auk 4,4 fm geymslu. Sérinngangur og stæði
í opnu bílskýli.
Helgi Már s. 530 1808

Draumaeign

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

Atli S.

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

FÍFUTJÖRN - SELFOSSIFÍFUTJÖRN - SELFOSSI
Lítið 72 fm steypt parhús. Gott skipulag, 2 svefnherbergi
, góð stofa, eldhús,bað og þvottahús. Frábæri fyrstu
kaup í rólegu umhverfi. Verð 15,8 millj.

ENGJAENGJAVEGUR - SELFOSSIVEGUR - SELFOSSI
Talsvert endurnýjað 161 fm einbýlishús í grónu hverfi.
Gott skipulag, 3 herbergi, rúmgóður bílskúr og fallegur
garður. Verð 24,7 millj.

BIRKIHÓLAR - SELFOSSIBIRKIHÓLAR - SELFOSSI
Vandað vel staðsett 165 fm parhús í byggingu. 3 svefn-
herbergi, innbyggður bílskúr. Afhendist rúmlega tilbúin til
innréttinga. Verð 28,5 millj.

LANGAMÝRI - SELFOSSLANGAMÝRI - SELFOSS
Fullbúið snyrtilegt 154 fm velstaðsett parhús, 3 herbergi,
góð gólfefni og innréttingar. Sér íbúð í bílskúr. Verð 25,5
millj.

KROSSALIND - KÓPKROSSALIND - KÓPAAVOGURVOGUR
Einstaklega vandað og fallegt parhús á 2 hæðum, glæsi-
legar innrétt., 4 herb., flott útsýni, möguleiki á sér íbúð -
neðri hæð. Eign fyrir þá kröfuhörðu. Verð 63 millj.



GRÓFARSEL - 109 RVK
Stórt og fallegt
252,0 fm einbýlis-
hús með bílskúr á
besta stað í Selj-
ahverfi Breiðholti.
Möguleiki að húsið
skiptist í tvær íbúðir.
Aðalíbúðin er 4ra
herbergja. Einnig er
um 40 fm háaloft
sem býður uppá

ýmsa möguleika. Íbúðin á neðri hæðinni er 3ja herbergja
með sérinngangi. Fermetrafjöldi FMR segir ekki alla sög-
una því ásamt háalofti er einnig um 30 fm rými undir bíl-
skúrnum með steyptu gólfi og góðri lofthæð. Stór og vönd-
uð eign með margvíslega möguleika. Stutt er í alla þjón-
ustu, skóla og leikskóla. 49.800.000,-

HÁTÚN - 105 RVK
Höfum fengið í sölu,
fallega sérhæð
ásamt risi og bílskúr
á góðum og eftir-
sóttum stað mið-
svæðis í Reykjavík.
Hæðin skiptist í for-
stofu, eldhús, bað-
herbergi, herbergi,
stofu og borðstofu. Í
risi eru 3 góð svefn-
herbergi og baðher-

bergi. Í kjallara er geymsla og sameiginlegt þvottahús. Bíl-
skúrinn er u.þ.b helmingi stærri en gefið er upp s.k. fast-
eignamati. Íbúðin hefur mikla möguleika, og á það við um
bílskúrinn líka. 39.900.000,-

VESTURGATA - 101 RVK
Falleg 3ja herbergja,
102 fm íbúð á 2.
hæð í Vesturbæn-
um. Eldhús, stofa og
borðstofa eru í opnu
rými og flísalögð
með náttúrustein
ásamt svefnherb. Í
eldhúsi er glæsileg
sérsmíðuð eikarinn-
rétting með stál-

klæðningu á sökklum, flísum á milli skápa og nýlegum
tækjum. Úr stofu er útgengt á flísalagðar suðvestursvalir.
Baðherbergi er flísalagt, með góðri innréttingu og sturt-
uklefa. Tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Geymsla í kjall-
ara fylgir. Mjög góð eign á frábærum stað í borginni.
25.500.000,-

SPORÐAGRUNN - 104 RVK.
Góð 3-4 herb.,
102,3 fm íbúð með
sérinngang á frá-
bærum stað. Úr for-
stofu er komið inn í
eldhús með dúk á
gólfi, nýlegri hvítri
innr. með halogen
lýsingu. Inn af eld-

húsi er þv.hús með dúk á gólfi og hillum. Hol er parketlagt.
Barnah. er með parketi. Hjónah. er bjart og rúmgott með
parketi og skápum. Baðh. 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 hill-
um. Sameiginlegur garður í rækt fylgir eigninni. Leyfi er til
að byggja sólstofu í framhaldi af stofunni. Góð eign á góð-
um stað. Stutt í alla helstu þjónustu. 21.900.000,-

HOLTSGATA - 101 RVK
Ný og glæsileg 2ja
herbergja, 68,3 fm
íbúð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bíl-
skýli á góðum stað í
Vesturbænum.
Íbúðinni verður skil-
að fullfrágenginni að
innan, án gólfefna,
nema á baði sem
verður flísalagt.
Húsið skilast fullfrá-

gengið að utan, útveggir múraðir og málaðir með ljósum
lit og klæddir með báraðri álklæðningu. Bílakjallari verður
með innkeyrslu frá Bræðraborgarstíg. Íbúðin er í göngu-
færi frá miðbænum. Laus strax. 22.400.000,-

FÍFULIND - 201 KÓP
Í einkasölu falleg og
rúmgóð 92,7 fm 3ja
herbergja íbúð á
2.hæð í góðu fjölbýli
á besta stað í Linda-
hverfi 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 innréttingu. Rúmgóð stofa sem er parket-
lögð. Örstutt í alla verslun, þjónustu, skóla, sund, íþróttir.
22.500.000,-

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Fr
um

TRÖLLATEIGUR 20
ÍBÚÐ 02-0101
Stærð í fermetrum: 118,8
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli m/sérinn-
gangi
Verð: 69 millj

Glæsileg og vel skipulögð 3ja. herb. íbúð á 1. hæð í verðlaunahúsi með lyftu og sérinngangi af svölum og
sérbílastæði í bílageymslu. Einnig fylgja eigninni 2 góðar sérgeymslur. Aðgengi fyrir fatlaða. Bílageymsla
með góðri þrifaðstöðu fyrir bíla. Sameiginl. garður Gólfefni, hurðar og innréttingar úr Eik. Úr forstofu er
gengið inn í alrými þar sem rúmgóð stofa tekur við og fallegt eldhúsi - góður
herbergjagangur og baðherbergi. Eldhúsið er rúmgott. Gott baðherbergi með sturtu.
Þvottahús er með tengi fyrir þv.vél og þurrkara. Hjóla- og vagnageymsla. Íbúð: 02-
0101. Hægt að sjá teikningar af íbúð á www.trollateigur.is Ásett verð: 25,9 mkr. - Tilboð
óskast.vinnuaðstöðu. Hjóla og vagnageymsla. Eignin getur losnað fljótlega! Eign í sér-
flokki. Byggt af Keflavíkurverktökum. Hægt að sjá teikningar af íbúð á trollateigur.is
Íbúð: 02-0101. Ásett verð: 25,9 mkr.- Tilboð óskast.

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, í síma: 822-9519

GRÝTUBAKKI - RVK
Stærð í fermetrum: 72,3
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 14,2 millj.

TVEGGJA HERB. ÍBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ MEÐ SÉRGARÐI OG SÓLSKÁLA
LAUS FLJÓTLEGA.

Ágæt stofa og borðstofa, rúmgott svefnherbergi.
Frá sólskála er útgangur í lítinn sérgarð.

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR,

SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 EÐA 585-0104

ÁLFHOLT - HAF.
Stærð í fermetrum: 129,6
Fjöldi herbergja: 5
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 23,9 millj.

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI FYRIR FJÁRFESTA -
GÓÐAR LEIGUTEKJUR -MJÖG FALLEG 3JA-
4RA HERB. ÍBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ Í FJÖLBÝLI

AUK STÚDÍÓÍBÚÐAR Í ÚTLEIGU- LAUS STRAX!
Fallegar innréttingaar og sérgarður og verönd.
GÓÐ EIGN MEÐ MIKLA MÖGULEIKA

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR,

SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 EÐA 585-0104

Lækjasmári 200 Kóp.
Stærð í fermetrum: 107 fm
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 26,5 millj
Falleg 95,3 fm 3ja herbergja íbúð með stæði í
bílageymslu (11,5 fm) á góðum stað í Kópavogi með
útsýni. Íbúðin er á 6. hæð í nær viðhaldsfríu lyftuhúsi.

Forstofa með skápum. Sjónvarpshol. Stofa, borðkrókur og útgangur á stórar
flísalagðar svalir. Eldhús er með vandaðri innréttingu, keramik
helluborði og bakarofn. Í íbúðinni eru 2 rúmgóð svefnherbergi með
skápum. Baðherbergi er flíslagt í hólf og gólf, sturta og falleg
innrétting. Þvottahús er í íbúð. Örstutt er í alla þjónustu.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177

eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar
Sölustjóri

S. 898-1177

Áslaug
Sölumaður

S. 822-9519

Gyða
Sölumaður
S.695-1095

Ástþór
Sölumaður

S. 898-1005

Skuli
Sölumaður

S. 585 0101















Rætt um gæðamál í hönnun og 
byggingu fjölbýlishúsa.

Fagfélög sérfræðinga á sviði skipu-
lags- og byggingarmála boða til 
málþings fimmtudaginn 18. janúar. 
Málþingið er haldið í samvinnu við 
Reykjavíkurborg um gæðamál í 
hönnun og byggingu fjölbýlishúsa. 
Markmið þingsins er að leiða fram 
nýja þekkingu um fjölbýli, skil-
greina gæði íbúða og leita eftir nýj-
ungum í ljósi þeirrar einhæfni sem 
einkennir hönnun og skipulag fjöl-
býlisbyggðar á Íslandi. 

Að málþinginu standa eftirtald-
ir aðilar: Arkitektafélag Íslands, 
Byggingafræðingafélag Íslands, 
Félag íslenskra landslagsarkitekta, 
Skipulagsfræðingafélag Íslands, 
Tæknifræðingafélag íslands og 
Verkfræðingafélag Íslands í sam-
vinnu við skipulags- og byggingar-
svið Reykjavíkurborgar og 
umhverfisráðuneytið.

Stjórnandi málþingsins er 
Hákon Ólafsson, forstjóri Rann-
sóknastofnunar byggingariðnaðar-
ins.

Skráning hefst kl. 8.30. en mál-
þingið hefst klukkan 9.00 og lýkur 
með pallborðsumræðum klukkan 
15. Þátttökugjald er 5.000 fyrir 
félagsmenn en 7.000 fyrir aðra. 
Kaffiveitingar og léttur hádegis-
verður innifalinn.

Fjölbýli til 
framtíðar

Ánægður þar sem hann er



Íseinni heimsstyrjöldinni, 
eða hinni miklu helför, 

eins og hún var kölluð er 
talið að yfir 6,5 milljónir 
manna, konur og börn hafi 
verið drepnar, og meðan á 
því stóð leit heimurinn 
undan og virtist enginn vita neitt 
fyrr en undir lokin.

Bandaríkjamenn ráðast inn í 
Írak til að handsama Saddam 
Hussein á þeim forsendum að 
heiminum stafi ógn af honum 
vegna kjarnorkuvopna sem hann 
átti að hafa undir höndum. Sem 
síðar reyndist ekki rétt. Tugþús-
undir láta lífið og er jafnvel talað 

um yfir hundrað þúsund, 
enginn virðist vita réttan 
fjölda látinna. 

Það er eitthvað kald-
hæðnislegt við það að þjóð 
sem á kjarnorkuvopn 
skuli ráðast á aðra þjóð á 
sömu forsendum. Banda-
ríkjamenn virðast telja 
sig alheimsvald í heimin-
um í dag. Þetta stríð virð-

ist hafa verið látið viðgangast með 
stuðningi annarra þjóða, meðal 
annars okkar Íslendinga. 

Í Darfúr-héraði eða Súdan er 
búið að drepa hundruð þúsunda og 
er enn verið að, auk þess eru yfir 2 
milljónir manna á flótta þar. Heim-
urinn virðist ekki heldur bregðast 
við þar. Það virðist sem ríkis-
stjórnir vilji frekar fara í stríð en 

að bjarga mannslífum frá fjölda-
morðum.

Íslendingar taka upp hvalveiðar 
í atvinnuskyni og leyfa veiðar á 
nokkrum hvölum. Áður en einhver 
snýr sér við rísa 25 þjóðir upp úr 
myrkrinu og mótmæla hvaladráp-
um? Hvað er að heiminum í dag og 
í gær? Þarna eru þjóðir sem eiga, 
hafa átt og eru að vinna með kjarn-
orkuvopn. Þarna eru þjóðir sem 
stutt hafa stríð og tekið þátt í stríð-
um sem enginn virðist skilja upp né 
niður í. Fjöldamorð eru framin 
fyrir framan nefið á okkur og eng-
inn grípur inn í. Það dugar ekki að 
senda friðargæsluliða til Súdan. 
Það stoppar ekki drápin, því miður. 
Ég skil ekki af hverju t.d. Banda-
ríkjamenn taka sig ekki saman í 
andlitinu og hjálpa þessu fólki í 

Súdan. Svo virðist sem þeir vilji 
frekar halda tilgangslausu stríði 
sínu áfram í Írak þar sem allt er í 
óreiðu. 

Auðvitað átti að taka Saddam 
Hussein úr umferð fyrir syndir 
sínar og fjöldamorð, en að drepa 
tugi þúsunda borgara í leiðinni 
finnst mér ekki réttlætanlegt. 
Ímyndið ykkur bara að þetta 
myndi gerast á Íslandi. Ímyndið 
ykkur ef hann hr. Ólafur okkar 
væri harðstjóri og það væru 
spurningar á lofti um hvort hann 
ætti kjarnorkuvopn. Allt í einu 
ráðast Bandaríkjamenn á Ísland 
og 1/3 þjóðarinnar er myrtur. Við 
verðum nefnilega að setja okkur 
aðeins í spor þessa fólk til að skilja 
þeirra martröð. 

Ég vil taka fram að stríð gegn 

hryðjuverkamönnum er ekki í 
Írak, það stríð er í Afganistan. En 
nú þegar Bandaríkjamenn eru í 
Írak flykkjast hryðjuverkahópar 
til Íraks til að berjast. Það er 
hræðilegt að hugsa til allra þeirra 
saklausu karla, kvenna og barna 
sem látið hafa lífið í Írak. Sjón-
varpið gefur okkur einhverja 
mynd af aðstæðum þar en ekki 
alveg rétta né fulla. 

Það er sorglegt að þegar hval-
veiðibátur fer úr höfn í Reykjavík 
þá loks rísi 25 þjóðir upp úr myrkr-
inu og segja stopp. Það er sorglegt 
að það þurfi að skjóta hval til að 
ríkisstjórnir standi upp sameinað-
ar og hrópi stopp. 

Höfundur er tónlistarmaður og 
smiður.

Fjöldamorð og hvaladráp

Síðustu daga hefur útkoma í skoð-
anakönnunum um slæmt fylgi 

Samfylkingarinnar í norðvestur-
kjördæmi dunið í fréttum. Önnur 
kjördæmi hafa horfið í skuggann, 
– enda kannski ekki nýtt að Vest-
firðir séu aðalumfjöllunarefni ef 
eitthvað neikvætt ber á góma. Því 
það er vissulega neikvætt ef Sam-
fylkingin er hugsanlega að tapa 
fylgi eða heldur ekki í við það fylgi 
sem þegar hefur unnist. En hverju 
er um að kenna?

Það verður að segjast eins og er 
að það er fremur undarleg skýring 
á slakri útkomu í skoðanakönnun 
að þessu sinni að hægt sé að kenna 
um einum manni. Það var vissulega 
hiti í mönnum þegar prófkjör fór 
fram í norðvesturkjördæmi. Allir 

vildu koma sínu fólki að, – 
einkum og sér í lagi eimdi 
enn eftir af því að hvert 
hinna gömlu kjördæma 
vann að því að fá „sinn“ 
fulltrúa í eitthvert af efstu 
sætum listans, – enda 
kannski ekki vanþörf á að 
fá virkilegan talsmann 
sumra þeirra svæða sem 
tilheyra þessu víðfeðma 
kjördæmi þar sem atvinnu-
ástand og framtíðarhorfur eru ekki 
með bjartasta móti á þessum síð-
ustu og verstu tímum. Baráttan um 
að halda sumum byggðarlögum í 
byggð, við að missa ekki fólkið og 
við að tapa ekki störfum er sveitar-
stjórnarmönnum víða á svæðinu 
ofarlega í huga þessar vikurnar. Þá 
þarf góða talsmenn á Alþingi og í 
ráðuneytum, en ekki síst góða bar-
áttumenn.

Það er því ekki hægt annað en að 

gleðjast yfir því að Sam-
fylkingin skuli hafa á að 
skipa fólki eins og Karli 
J. Matthíassyni sem legg-
ur mikið á sig til að sækja 
fylgi fyrir Samfylking-
una. Það er sannarlega 
ómaklegt að núa honum 
því um nasir að hafa 
unnið heimavinnuna sína 
í prófkjörsslagnum. Öll 
samþykktum við próf-

kjörsleið til að setja saman listann 
og niðurstöðum hennar verðum við 
að lúta þó svo að við séum ekki öll 
sammála um uppröðunina. Ef 
óánægjuraddir heyrast er mikil-
vægt að þær heyrist þar sem Sam-
fylkingarmenn eru að ráða ráðum 
sínum og undirbúa hinn sanna kosn-
ingaslag, en ekki að bíta hælinn 
hver af öðrum á opinberum vett-
vangi. Mikill væri máttur klerksins 
ef hann einn á sök á því að útkoman 

fyrir Samfylkinguna úr skoðana-
könnuninni var ekki betri. Við hin í 
Samfylkingunni ættum að líta í 
eigin barm og spyrja hvað erum við 
að gera til að auka fylgi þess máls-
staðar sem Samfylkingin stendur 

fyrir og hvað getum við lagt í púkk-
ið?

Enginn á atkvæði vís. Það vita 
flestir. Því er það undarleg skýring 
að ekki megi leita að atkvæðum utan 
við yfirlýstan stuðningshóp Sam-
fylkingarinnar. Ef við ætlum að ná 

markmiði okkar í vor segir það sig 
sjálft að þá verða atkvæðin að koma 
frá þeim sem áður hafa kosið ein-
hvern annan. Þess vegna var klerk-
urinn að gera hárrétt þegar hann 
leitaði á fleiri mið heldur en gefin til 
að auka afla sinn, – enda vanur 
trillukall samhliða göfugu prests-
starfi  sínu í gegnum tíðina.

Það er því rétt að snúa vörn í 
sókn, spýta í lófana og gera eins og 
klerkurinn gerði, – leita á ný mið, 
kynna stefnu Samfylkingarinnar 
og selja fólki hugmyndina um að 
hún sé besti kosturinn að kjósa á 
vori komanda til að tryggja Íslend-
ingum öllum lífsgæði sem felast í 
mannkærleika, sanngirni, réttlæti 
og framsýnum hugsunarhætti. Það 
gerir klerkurinn ekki einsamall, – 
jafnvel þó máttugur sé!

Höfundur er forseti bæjarstjórnar 
í Bolungarvík.

Mikill er máttur klerksins – enda vel tengdur

Öll samþykktum við próf-
kjörsleið til að setja saman 
listann og niðurstöðum hennar 
verðum við að lúta þó svo að 
við séum ekki öll sammála um 
uppröðunina. 



40 ára afmæli
Sindri Grétarsson

athafnamaður

er fertugur í dag.

70 ára afmæli
Í dag, 15. janúar 2007, er 70 ára 

Þórir Sævar Maronsson,
fyrrverandi yfirlögregluþjónn,
 Dúfnahólum 4, 111 Reykjavík.

Þórir tekur á móti gestum 
laugardaginn 20. janúar kl. 18
í Félagsheimili starfsmanna O.R.

í Elliðaárdal.

„Ég er alveg tilbúinn að 
fallast á þá tálsýn að ég sé 

kyntákn.“

Í síðustu viku voru liðin 25 ár frá fyrstu frum-
sýningu Íslensku óperunnar í Gamla bíói, þar 
sem hún er enn til húsa. Þá kom Sígaunabaróninn 
eftir Strauss fyrir augu landsmanna. „Ég held að 
margir hugsi til þessarar frumsýningar sem hins 
raunverulega upphafs,“ sagði Bjarni Daníelsson 
óperustjóri. Íslenska óperan var stofnuð sem 
sjálfseignarstofnun 3. október 1980. Skömmu 
síðar tók hún við dánargjöf frá Helgu Jónsdóttur 
og Sigurliða Kristjánssyni, og festi þá fljótlega 
kaup á Gamla bíói. 

„Þetta þótti mikill viðburður, bæði stofnun 
Íslensku óperunnar og eins þessi fyrsta sýning. 
Hún gerði stormandi lukku og var sýnd 49 sinn-
um fyrir fullu húsi,“ sagði Bjarni, en alls sáu um 
23.000 manns Sígaunabaróninn. Aðsóknina á 
fyrstu sýningu Óperunnar telur Bjarni að ein-
hverju leyti mega rekja til þess nýjabrums sem 
þá var á starfinu. „Síðan má segja að þó að áhorf-
endum hafi fækkað hafi Óperan fest sig í sessi og 
orðið fastur liður í menningarlífinu – en kannski 
um leið svolítið venjulegri hluti af því. Óperu-
sýning er ekki lengur sami viðburðurinn,“ sagði 
hann.

Spurður um hentugleika Gamla bíós sem 
óperuhúss segir Bjarni margt gott mega segja 
um bygginguna. „Ég held að það hafi passað 
Íslensku óperunni mjög vel. Af því að sviðið er 
svo lítið hefur oft þurft að nota allt húsið, svo að 
atburðir sýningarinnar gerast jafnvel innan um 
áhorfendur. Það má því segja að Íslendingar hafi 
fengið óperulistina beint í æð í þessu húsi,“ sagði 
Bjarni. Með auknum kröfum nútímans segir 
hann húsið þó smám saman missa ljóma sinn, 
hvað varðar aðstöðu fyrir listamenn og tækni-
lega möguleika. Bjarni telur framtíð Óperunnar 
þó vera bjarta og bendir á að hún geti nú haldið 
uppi samfelldri dagskrá allan veturinn.

„Við vorum auðvitað afar leið yfir því að fá 
væntanlega ekki að vera með í nýja tónlistarhús-
inu, en Gunnar I. Birgisson í Kópavogi hefur lýst 
því yfir að hann ætli að byggja yfir Íslensku 
óperuna sérhannað hús. Ég tel víst að Gunnari sé 
full alvara með þeirri yfirlýsingu,“ sagði Bjarni. 
Hann segist jafnframt ekki efast um að óperu-
áhugafólki fari fjölgandi á Íslandi. „Það virðist 
líka vera ágætt samkomulag milli Íslensku óper-
unnar og óperuáhugafólks hér. Við náum að feta 
sama stíg í þessari hæfilegu en lífsnauðsynlegu 
togstreitu á milli þess sem óperuáhugafólk vill 
sjá og það sem óperuhúsið vill sýna,” sagði 
hann.

Nornin frá Buchenwald dæmd

Magnús Magnússon verður borinn til 
grafar í dag en sjónvarpsmaðurinn góð-
kunni lést á heimili sínu eftir baráttu 
við krabbamein. Útför Magnúsar verð-
ur gerð út að viðstöddum nánustu 
vinum og ættingjum. 

Að sögn Hauks Ólafssonar, sendi-
ráðsfulltrúa hjá íslenska sendiráðinu í 
London, er algengt að þessi háttur sé 
hafður á í Bretlandi. „Fjölskyldan 
býður fólki að koma í jarðarförina en 
svo er oft haldin opin minningarathöfn 
um viðkomandi nokkrum vikum eða 
mánuðum síðar,“ segir Haukur og upp-
lýsir að sendiherrahjónin verði við-
stödd útför Magnúsar sem haldin verð-
ur í Baldermock Church.

Haukur segist hafa fundið vel fyrir 
því hversu virtur og dáður Magnús 
væri í Bretlandi eftir að fréttir um and-
lát hans bárust. „Öll stærstu blöðin 
hafa verið með minningargreinar um 
Magnús og flestir Bretar þekkja andlit 
hans,“ segir Haukur en Magnús stjórn-
aði í aldarfjórðung einum vinsælasta 
spurningaþættinum í Bretlandi, Mast-
er-mind, og setningin: „I’ve started, so 

I’ll finish,“ sem Magnús notaði varð 
nánast að einkennisorðum þáttarins og 
festist við persónu Magnúsar. „Þegar 
best lét er talið að um tuttugu og tvær 

milljónir hafi horft á þáttinn,“ útskýrir 
Haukur. „Og það var alltaf talað um 
Magnús sem Íslending,“ bætir hann 
við.

Magnús borinn til grafar í dag

AFMÆLI

FÆDDIR Í DAG





Með reglulegu milli-
billi reyni ég að ger-
ast hlaupadrottning. 
Segi  við sjálfa mig 
að nú ætli ég að 
massa þetta, og sé 
mig eins og í Nike-

auglýsingu hlaupandi flotta og 
sterka yfir hóla og hæðir í fersku 
útiloftinu. Alltaf ætla ég að byrja 
strax á morgun. Eftir að hafa 
frestað hlaupi til morguns í rúmt 
hálft ár, aðallega vegna þess að ég 
get ekki fengið mig til að hlaupa úti 
í köldu og leiðinlegu veðri,  ákvað 
ég að kaupa mér kort í líkamsrækt-
arstöð.

Á minni líkamsræktarstöð er 
sjónvarpsskjár við hvert einasta 
bretti en ég ætlaði alls ekki að 

kveikja á tækinu heldur taka þessu 
af alvöru. Ég var ekki mætt á stað-
inn til að horfa á sjónvarp, heldur 
stunda alvöru hlaup. Ég var þó ekki 
búin að hlaupa nema í tvær mínút-
ur að ég gafst upp á því að stara á 
stafrænu klukkuna telja mínútur 
og kaloríur og kveikti. Fyrst horfði 
ég bara á fréttir en stóð svo sjálfa 
mig að því að stara á myndbönd og 
sápuóperur á skjánum hjá konunni 
á brettinu við hliðina á mér. Ég 
skipti um stöð og starði á dillandi 
bossa í tónlistarmyndbandi á 
meðan ég hljóp.

Fleiri konur mættu á brettin og 
skyndilega heyrði ég og fann sam-
eiginlegan hlaupatakt okkar. Með 
augun á markmiðinu, ofurkropp-
ana á skjánum, þrömmuðum við í 

takt og mér fannst eitt augnablik 
að ég væri í vísindaskáldsögu og 
eftir því sem takturinn jókst væri 
bara tímaspursmál hvenær við 
kæmust inn í sjónvarpið og feng-
um líkamann sem við sóttumst 
eftir. Ég gat ekki annað en brosað 
út í annað, því að ég skemmti mér 
bara nokkuð vel þótt ég væri ekki 
hlaupandi um Öskjuhlíðina eins og 
gasella í sérhönnuðum spandex-
galla.

Ég er kannski fjarri því að vera 
Nike-kona í gömlu joggingbuxun-
um í svitamettuðu inniloftinu en ég 
er þó allavega hlaupandi. Heilsa 
mín og útlit græða sennilega meira 
á því en dagdraumum í kyrrsetu 
um glæsta hlaupasigra og einhvers 
staðar verður maður að byrja.

op an nitsel

Ok, ef þú kæmir 
heim og tækir 

eftir að Beta væri 
búinn að sofa hjá 

einhverjum öðrum ... 
væri það slæmt?

Auð-
vitað! Gott ... Gott! en ef 

þessi annar væri í 
raun kona?

Jói ... Auðvitað ekki! Það 
væri bara alls ekki 

svo slæmt! Næstum 
bara gott! Það væri 
hreinlega allt annar 

handleggur!

Jói!!
Nákvæmlega, ég 

hef alltaf vitað 
þetta, er nefnilega 
búinn að spá mikið 

í þessu!

Því trúi ég 
vel!

Hvað ætlarðu 
að gera eftir 
framhalds-
skólann?

Fara i 
háskóla.

Og eftir 
háskólann?

Græða fullt af 
peningum!

Flott plan! Já, ég hreinlega 
vorkenni þeim 

sem hafa ekkert 
plan!

Af hverju 
segirðu að 
þetta hverfi 

virðist frekar 
róstusamt!

Hvað er að ske 
... ég er kominn 

með skegg!

Og litla tréð mitt lítur 
út eins og það sé orðið 

hundrað ára gamalt

Hmmm....

Ekki fleiri hundasúrur 
fyrir mig!

Er systir þín 
virkilega

öfundsjúk?

Auðvitað er 
hún það!

Ég er í góðu 
hjónabandi og 
á tvö yndisleg 

börn ...

Sem eiga að koma 
hérna á stundinni og 

taka allt draslið eftir sig 
á gólfinu, annars er mér 

að mæta!!!!!

Auk þess er ég 
komin 8 vikur á 
leið og ætla að 

fara og æla!

Nákvæmlega
hvað er ekki 
til að vera 
öfundsjúk

út í? 



Matthew Fox, sem leikur lækninn 
Jack Shepard í þáttunum Lost, 
segist eiga sér myrka hlið. „Ég er 
lygari, svikari og þjófur og vef 
fólki um fingur mér. Ég lýg á 
hverjum einasta degi,“ sagði hinn 
fertugi Fox í viðtali við tímaritið 
Men´s Journal. „Ég hef mjög 
gaman af að vera á meðal fólks og 
ég hef gaman af því þegar fólk 
sem ég þekki vel segir eitthvað 
eða gerir hluti sem það myndi 
vanalega hvorki segja né gera. Ég 
geri ýmislegt til að láta það ger-
ast.“

Fox á sér 
myrka hlið

Nafn fimm ára sonar James Brown 
og kærustu hans, Tomi Rae Hynie, 
James Jr., finnst ekki í erfðaskrá 
söngvarans.

Samkvæmt erfðaskránni fá sex 
börn Brown sinn skerf úr dánar-
búi hans en James Jr. fær ekki 
eyri. Lögfræðingur Hynie segist 
ekkert vita um erfðaskrána og 
skilur hvorki upp né niður í þess-
um fregnum.

James Brown lést á jóladag, 73 
ára að aldri. 

James Jr. fær 
engan arf

50 cent leggur nú hönd á plóginn í 
baráttunni við alnæmi. Hann fer 
þó sínar eigin leiðir, að vanda, og 
ætlar að styrkja málefnið með því 
að leggja nafn sitt við smokkalínu. 
Hluti ágóðans af sölu getnaðar-
varnanna mun svo renna til góð-
gerðasamtaka sem berjast gegn 
útbreiðslu sjúkdómsins. 50 cent 
segist velja þessa leið þar sem 
krakkar verði ónæmir fyrir stöð-
ugu nöldri. Fólk verði að virkja 
ímyndunaraflið ef það ætlar að ná 
til krakkanna. Ekki er vitað hvort 
smokkarnir muni kosta fimmtíu 
sent.

50 cent gerir 
smokka

Leikarinn Forest Whitaker sökkti 
sér svo djúpt í hlutverk einræðis-
herrans Idi Amin í kvikmyndinni 
The Last King of Scotland að eig-
inkona og börnin hans voru hætt 
að tala við hann.

Whitaker, sem lék í mynd Balt-
asars Kormáks, A Little Trip To 
Heaven, lifði sig svo mikið inn í 
hlutverkið að þegar tökur stóðu 
ekki yfir borðaði hann bara stapp-
aða banana og baunir. Einnig 
lærði hann tungumálin svahílí og 
Kawa. „Forest var á erfiðum tíma 
á sínum ferli og fannst hann verða 
að standa sig. Í næstum sex mán-
uði vildi hann vera Amin, ekki 
bara leika hann,“ sagði Kevin 
MacDonald, leikstjóri myndar-
innar.

Breyttist í Idi Amin
Leikstjórinn Mel Gibson verður 
viðstaddur frumsýningu myndar 
sinnar Apocalypto í Mexíkó í 
næstu viku. Myndin gerist fyrir 
fimm hundruð árum og fjallar um 
Maya-ættbálkinn sem byggði upp 
samfélag í Mexíkó, Gvatemala og 
Hondúras. Er hún öll töluð á tungu-
máli Maya.

Gibson réð fólk af Maya-ætt til 
að leika í myndinni og hefur hann 
lýst því yfir að hann vilji að tungu-
mál Maya verði vinsælt á nýjan 
leik og hefur hvatt fólk til að tala 
málið með stolti.

Apocalypto, sem var nýlega 
frumsýnd hér á landi, hefur feng-
ið mjög góðar viðtökur erlendis. 
Var hún m.a. tilnefnd til Golden 
Globe-verðlaunanna sem besta 
myndin á erlendu tungumáli.

Gibson til Mexíkó

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inflúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfið ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíflu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fljótt og áhrifin vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilfinningu. Einnig ógleði og höfuðverk.Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. 
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Strepsils töflur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein tafla látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfið
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töflur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar 
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöflur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum,svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO
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Kl. 10.00
Á sýningunni Uncertain States 
of America í Listasafni Reykja-
víkur, Hafnarhúsi, sýna 45 
vonarstjörnur Bandaríkjanna 
það besta sem er að gerast í 
bandarískri samtímalist í dag. 
Sýningarstjórar eru Hans Ulrich 
Obrist og Daniel Birnbaum. Sýn-
ingin stendur til 21. janúar.

Í Silfurtunglinu er ung kona 
að undirbúa stefnumót við 
mikilvægasta mann í heimi 
– manninn sem hún ætlar að 
elska til æviloka. Þá er jú 
vissara að vera búin að æfa 
sig aðeins.

Halldóra Malin Pétursdóttir er 
ung leikkona og leikskáld en hún-
frumflutti verk sitt „Power of 
Love (Hið fullkomna deit)“ í Aust-
urbæ í gær. „Þetta er einleikur um 
konu sem er að skipuleggja mikil-
vægasta kvöld lífsins. Hún þarf að 
æfa sig svo ekkert fari úrskeiðis 
og hún fer yfir það í smáatriðum 
hvernig hún ætlar að bera sig að, 
hreyfa sig og setja stút á munn-
inn,“ segir Halldóra. „Hún er mjög 
stressuð þegar maðurinn mætir á 
svæðið svo undirbúningurinn fer 
svolítið mikið fyrir bí. Það gerist 
stundum þegar fólk ætlar sér um 
of.“

Halldóra Malin útskrifaðist úr 
leiklistardeild Listaháskóla 
Íslands í fyrra. Síðan þá hefur hún 
sett upp eigin einleik á Borgar-
firði eystri og stofnað leikfélagið 
Frú Normu. Hún vann enn fremur 
til tvennra verðlauna í síðustu 
dansleikhússamkeppni Borgar-
leikhússins fyrir verkið Tomma 
og Jenna sem hún samdi í félagi 
við Stefán Hall Stefánsson leik-
ara. Nýverið stofnaði Halldóra 
Malin leikhópinn Brilljantín og er 
Power of Love fyrsta verkefni 
hans.

„Ég flyt verkið þar til maðurinn 
mætir á svæðið – ef hann mætir 
þá,“ útskýrir Halldóra og vill ekk-
ert láta uppi um örlög blessaðrar 
konunnar. Verkið er án orða og höf-
undurinn setur það undir dansleik-
húshattinn enda er það „opið og 
fínt hugtak á íslensku“. Hún viður-
kennir að slík verk og vinna séu 
henni hugleikin. „Ég smitaðist 
dálítið af þeim áhuga í skólanum 
þegar Hafdís leikfimikennari 
kynnti mann fyrir Pinu Bausch. Ég 
fæ raunar mesta innblásturinn 
minn í leikhúsinu þegar ég fer á 
danssýningar, til dæmis á Íslenska 
dansflokkinn,“ segir Halldóra og 
nefnir aukinheldur að meistari 
Chaplin sé einnig gnægtarbrunnur 
að sækja í og að sitt leiklistarupp-
eldi hafi hún fengið hjá Guðjóni 

Sigvaldasyni, leikstjóra og leikara, 
sem sé mikill áhugamaður um 
dansleikhús.

Guðjón er einmitt stofnfélagi 
Halldóru í leikhópnum Frú Normu 
ásamt Stefáni Vilhelmssyni leik-
listarnema og eru þau í óðaönn að 
undirbúa sýningar sumarins sem 
fara á fjalir fyrir austan enda er 
varnarþing Normu á Egilsstöðum. 
Höfundurinn þarf einnig að undir-
búa ferðalag því sýningunni 
„Power of Love“ hefur verið boðið 
í leikferð um Króatíu og Slóveníu í 
febrúar.

Halldóra kveðst vön að vera að 
stússa sitthvað upp á eigin spýtur 
en hún hefur átt hauka í hornum 

víða við undirbúning þessarar 
sýningar. „Ég leikstýri verkinu 
líka en hef fengið vini og vanda-
menn til að kíkja við, peppa mig 
upp og segja mér hvað betur mætti 
fara. Það er fátt sem kemur manni 
á óvart í svona „einsmannsvinnu“ 
en reynslan frá því í sumar nýtist 
mér vel. Síðan metur maður það 
mikils að hafa stóran og fríðan 
flokk í kringum sig þegar maður 
er líka vanur að vinna einn.“

Verkið verður sýnt fimm sinn-
um til viðbótar út þessa viku, á 
efri hæð Austurbæjar, í Silfur-
tunglinu, og er hægt að nálgast 
miða þar eða á heimasíðunni www.
midi.is.

Út er komin hjá 
Skruddu glæsilegt 
afmælisrit um Mela-
skólann sem varð 60 
ára í október síðast-
liðinn. Þar eru  birtar 
skrár um alla nem-
endur sem þaðan 
luku barnaskólaprófi frá 
upphafi til þessa dags ásamt 
bekkjarmyndum. Einnig er í 
bókinni kennaratal ásamt 
myndum, ágrip af sögu skól-
ans, fjölbreytilegt efni úr 
skólalífinu og margt fleira. 
Mikil áhersla er lögð á ljós-
myndir frá ýmsum tímum. 
Þá er einnig í ritinu fjöldi 
greina eftir fyrrum nem-
endur t.d. eftir Þór Magnús-
son, fv. þjóðminjavörð, sagn-

fræðingana Helga 
Þorláksson og Sig-
urð Gylfa Magnús-
son, Þorstein Páls-
son ritstjóra, 
rithöfundana Pétur 
Gunnarsson, Frið-
rik Erlingsson, 

Elísabetu og Illuga Jökuls-
börn og Bergljótu Arnalds, 
Geir H. Haarde forsætisráð-
herra, blaðamennina Jón 
Birgi Pétursson, Jónínu 
Leósdóttur og Sigurjón M. 
Egilsson, og útvarpskonurn-
ar Lísu Pálsdóttur og Helgu 
Völu Helgadóttur.

 Ritstjórar eru Ívar Giss-
urarson og Steingrímur 
Steinþórsson. Bókin er 527 
blaðsíður í stóru broti.

Afmælisrit um Melaskóla

Á föstudag var tilkynnt að helm-
ingur stuttmynda sem sýndar 
verða á Sundance-hátíðinni verði 
aðgengilegur á netinu í bás iTu-
nes. Niðurhalið af iTunes gegn 
verði bætist við ókeypis straum-
inn á vefsíðu Sundance en opnað 
verður fyrir þær 18. janúar en þá 
hefst hátíðin. Stuttmyndaúrvalið 
verður fáanlegt hjá iTunes næstu 
þrjú árin og sá sem kaupir stutt-
mynd þar og halar niður getur átt 
hana í afriti eins lengi og kaupandi 
lifir og meðan afritið endist. 

Í fréttum vestanhafs horfa 
menn einkum á hlutaskiptingu af 
gjaldinu en þar af fær framleið-
andi tæpa tvo dali, Sundance, 
Apple skipta restinni. Salan tak-

markar ekki frekari dreifingu 
vestanhafs sem er enn eitt merki 
þess að einkasölufyrirbærið vest-
anhafs sé að veikjast. 

Stuttmyndir hafa verið streym-

andi á vef Sundance um nokkurt 
skeið og milljónir sækja á vefinn 
til að skoða þær. Þetta eru bæði 
heimildamyndir, leiknar og hreinni 
í formi. Ekki eru uppi áætlanir um 
að Sundance taki að dreifa kvik-
myndum en þegar stendur Sund-
ance fyrir sjónvarpsrás.

Apple átti í vikunni stórleik 
með nýju símatæki sem er runnið 
við ipodinn. Nú aukast líkur á að 
allt renni frekar saman. Þegar er 
með lúsarleit á iTunes hægt að 
finna ótrúlega hluti. Þar er til 
dæmis aðgengilegasta úrval af 
óperusöng og listdansi sem fáan-
legt er. Fari stuttmyndir á kreik 
eru líkur á að þær taki líka að 
fljóta um heima netsins. 

Stuttmyndir á netið
    

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

!



Önnur bókin í tvennu bókaútgáf-
unnar Nennu fjallar um íslenska 
sumarbústaði. Fyrri bókin, 
Heimilisbragur, sýndi inn í heim-
ili nútímafólks. Í báðum bókun-
um er sama liðið á ferðinni; 
Gunnar Sverrisson myndar, en 
þær Elsa Ævarsdóttir og Halla 
Bára Gestsdóttir ritstýra, útlitið 
er Helgu Guðnýjar Ásgeirsdótt-
ur. 

Þetta eru ekki stórar bækur, 
Bústaðir er 198 síður í þægilegu 
broti, 17,4x22,5, með mjúkum 

spjöldum, Gutenberg prentar og 
geta menn þar á bæ verið ánægð-
ir með árangurinn. Þetta eru fal-
legar bækur, snotrir prentgripir 
sem eru sambærilegir við svip-
aða erlenda að öllu leyti. 

Rétt eins og einsleitnin setti 
nokkurn svip á Heimilisbrag, er 
bókin um bústaði til marks um 
fjölbreytileika íslenskra sumar-
húsa um þessar mundir. Hér eru 
alls konar hús, gömul og ný, stór 
og lítil, á berangri og í skóglendi. 
Stefnan er að blanda saman lands-
lagi og húsi í sínu umhverfi og 
fylla svo myndina með innan-
stokksmyndum. Þetta tekst prýði-
lega. 

Víst eru allar myndir frá sum-
artíð, en hér takast á dumbungur 
og sól, stök kennileiti í nágrenni 
gefa tilfinningu fyrir prýði við 
bústaðinn.

Saga sumarhúsanna íslensku 
er merkileg og væri víst stórbók 
út af fyrir sig dytti útgefanda 
slíkt í hug. 

Árin milli stríða voru líklega 
upphafið og þeir risu trúi ég 
fyrst í jaðri borgarinnar: Foss-
vogur, Bústaðavegurinn, Ytri-
Skerjafjörðurinn, svo færðust 
þeir utar: við Elliðavatn, Hólm-
urinn og upp í Lögbergsland á 
leiðinni austur. Fyrir utan land-
námið á Þingvöllum og það sem 
síðar reis í Grafningi, Grímsnesi 
og Laugarvatni. 

Sú var tíðin að fjölskyldur 
lögðust út í kofa sem í dag þættu 
ekki merkilegir. Mæður gátu 
verið sumarlangt við heldur 
frumstæðar aðstæður, vatnsleysi 
og gasplötur, með krakkana sem 
léku sér í hópum í nálægum 
móum. Trúi ég sú hefð hafi ekki 
náð almennri hylli fyrr en á 
stríðsárunum og eftir það. En 
gríðarlegt magn sögu er falið í 
þessum frumbýlingsárum sum-
arhúsanna hér á landi. 

Elstu dæmin í bókinni eru frá 
1944, sumarhús á Rangárvöllum, 
fallegur bungaló, eldri dæmi er 
frá 1935 í Ólafsfirði sem með við-
bætum frá 1987 til 2001 er orðinn 
að lítilli höll. Tvö gömul íbúðar-
hús á jörðum hafa fengið á sig 
nýjan svip í Eyjafirði og Mýr-
dalnum sem vekur upp samvisku-
bit: hvað eru mörg fín hús sem 
voru yfirgefin og gefin veðri og 
vindum til eyðileggingar vítt og 
breitt um landið? Forvitnir geta 
flett fínni ljósmyndabók Nökkva 
Elíassonar til að átta sig á þeirri 
sóun.

Svo eru nýrri hús: ljóst er af 
samantektinni að risinn er fjöldi 
húsa sem eru meira en sumar-
dvalarstaðir: þetta eru heilsárs-
hús mubleruð nýjum húsgögnum 
sem víða þættu stássmublur. En 
samt bera þau sama stílinn og 
flest hús í þessari snotru bók: í 
afdrep fjarri bæjum safna menn 
slitnum húsgögnum, húsmunum 
sem eru hlaðnir minningu og 
nærveru. Sumarhús verður 
þannig minnisvarði um heild, 
minning sem teygir sig langt 
aftur um heild sem var og er í 
senn hlutbundin og huglæg og 
rennur saman við landið þegar 
best lætur.

Útgefendur hafa kosið að 
halda upplýsingum í lágmarki, 
gestgjafar í þessum húsum gera 
okkur þann heiður að hleypa 
okkur inn í líf sitt og ber að þakka 
það. 

Bústaðir er einstakur vitnis-
burður um mikilvægan lífsmáta 
þjóðarinnar. Bókin er tvítyngd, 
bæði með enskum og íslenskum 
skýringum og stuttum almenn-
um formála. Hún talar enda mest 
í fínum ljósmyndum Gunnars 
sem þola grandskoðun og segja 
hver um sig og samanlagðar 
sögu.

Sumarhús fyrr og síðar

Flaggskip óperuhúsa Ameríku, 
Metropolitan-óperan í New York, 
sendi á laugardag út nýja óperu 
eftir kínversk-bandaríska tón-
skáldið Tan Dun. Það er í sjálfu 
sér ekki í frásögur færandi nema 
að útsendingin var ekki aðeins í 
útvarpi, heldur líka í „high-definit-
ion“ til yfir hundrað kvikmynda-
húsa víða um heim. Þetta er svip-
uð tilraun og Sigur Rós gerði í 
sumar með tónleika sína á Mikla-
túni. Raunar léku Bon Jovi sama 
leikinn í sumar sem leið. Með 
þessum tilraunum er dreifing tón-
listar og leiksýninga að komast á 
nýtt svið.

Tirunin var ekki ómerkari fyrir 
að ópera Dun var frumsýnd 21. 
desember. Hún var pöntuð sér-
staklega frá tónskáldinu sem eitt 
þriggja verka sem Met vildi fá á 
svið: John Harbison skilaði Great 
Gatsby á svið í desember 1999 og 
Tobias Picker sendi frá sér Amer-
ican Tragedy eftir sögu Dreiser í 
lok árs 2005. Opera Dun heitir 
Fyrsti keisarinn og segir sögu 
Quin, fyrsta kínverska keisarans. 

Domingo söng hann en tónlist Dun 
og reyndar hinna tveggja hefur 
verið líkt við Pucchini. Dun er hér 
á landi þekktastur fyrir tónlistina 
við Crouching Tiger. 

Menn eru semsagt að blása lífi 
í óperusmíð og tónskáldin eru áköf 
að ná sambandi við áheyrendur og 
áhorfendur. Gagnrýnandi New 
York Times spyr hvers vegna Met 
hafi ekki kallað eftir breskum 
óperuhöfundum síðari ára og nefn-
ir tónskáld á borð við Paul Ruders, 
Kaija Saariaho, Thomas Ades og 
Judith Weir. Hann spyr líka um 
verk John Adams, Doctor Atomic, 
sem frumsýnt var í San Francisco 
í fyrra. Og talandi um verk sem 
sækja jöfnum höndum í asíska og 
evrópska hefð óperur Chen Yi og 
Yo-Yo Ma.

Þetta leiðir hugann að verk-
efnavali Íslensku óperunnar sem 
æfir nú Flagarasögu Stravinskí og 
hefur á síðustu misserum flutt 
hingað og frumflutt verk eftir 
Sondheim og Britten. Er kominn 
tími til að líta sér nær í tíma?

Nýjar óperur fluttar
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Hótel Þingholt við Þing-
holtsstræti opnaði dyrn-
ar formlega síðastliðið 
fimmtudagskvöld. Hótelið 
tilheyrir keðjunni Center-
hotels, sem rekur nú þegar 
tvö önnur hótel í miðbæ 
Reykjavíkur og hyggst 
bæta við sig einu til á árinu. 
Margir góðir gestir lögðu 
leið sína í Þingholtsstrætið 
á fimmtudaginn, enda hótel-
ið hið glæsilegasta.

Lýtaaðgerðasérfræðingar í Holly-
wood eru sannfærðir um að Jenni-
fer Aniston hafi farið í brjósta-
stækkun og að það sjáist berlega á 
myndum frá People‘s Choice 
Awards. Aniston hreppti verðlaun 
sem besta leikkonan fyrir frammi-
stöðu sína í The Break Up og voru 
tískusérfræðingar sannfærðir um 
að útlit Aniston gæfi það sterklega 
til kynna að leikkonan væri loksins 
komin yfir skilnaðinn við Brad 
Pitt. 

Netheimar hafa verið morandi í 
sögum um stækkuð brjóst á leik-
konunni eftir verðlaunaafhending-
una en sérfræðingur í útliti stjarn-
anna sagði líklegra að Aniston hefði 
notað sérstaka brjóstahaldara og 
límband til að ná fram brjóstskor-
unni sem blasti við áhorfendum á 
verðlaunaafhendingunni.

Aniston 
ekki í sárum

Lítið hefur sést til hinnar níu mán-
aða gömlu Suri Cruise, dóttur Katie 
Holmes og Tom Cruise, frá því að 
hún kom í heiminn. Fjölmiðlar hafa 
mikið velt því fyrir sér hvar barnið 
sé niður komið og hver ástæðan 
fyrir feluleiknum sé. Heimildir 
blaðsins Star herma nú að foreldr-
arnir óttist að Suri litlu verði rænt 
og haldi henni því utan við sviðs-
ljósið til að koma í veg fyrir mann-
ránstilraun. Heimsbyggðin hafi 
verið svo heltekin af fréttunum af 
fæðingu barnsins að þau hafi vel 
getað ímyndað sér að slíkar tilraun-
ir yrðu gerðar.

Óttast mannrán

Hótelerfinginn Paris Hilton segist 
ætla að leggja metnað sinn í leik-
list í nánustu framtíð og er sann-
færð um að hún eigi eftir að ná 
langt á þessum vettvangi. Hilton 
leikur aðalhlutverkið í gaman-
myndinni The Hottie and the 
Nottie og segist liggja yfir hand-
ritinu dag og nótt. „Mér er alvara 
með leiklistinni og get valið úr 
kvikmyndum,“ sagði Paris við 
fréttavefinn contactmusic.com. 
„Ég get orðið góð leikkona og vil 
sanna fyrir umheiminum að þetta 
er eitthvað sem liggur fyrir mér,“ 
bætti hún við og sagðist líða betur 
og betur í þessu hlutverki.

Metnaðarfull Paris

Katrín Edda Svansdóttir
- sölumaður í þjónustuveri RVR
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Skrifstofuvörur
á janúartilboði

Bréfabindi A4, 
5cm og 8cm kjölur.

148kr.

Mopak ljósritunarpappír,
5x500 blöð í ks.

1.240kr. ks.

Á tilboði
í janúar 2007

Bréfabindi, ljósritunar-pappír, merkipennar,
töflutússar og

veggklukka

Merkipennar,

898kr. pk.

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

Við minnum ríkisstofnanir og sveitarfélög á eftirtalda rammasamninga:
RK 02.15: Ritföng og skrifstofuvörur. RK 02.01: Ljósritunarpappír.



Hvernig væri nú að láta peningana fara að vinna fyrir þig?

*M.v. 1 milljón króna yfirdrátt á ári og 18,25% vexti hjá S24 og 23,95% vexti hjá ónefndum fjármálafyrirtækjum
*M.v. að umsækjandi uppfylli skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar

23,95%
21,75%

Sæktu um núna!

www.s24.is

Allt að

5,7% munur

         á
 yfirdráttar-

            
  vöxtum

\

18,25%

533 2424 – Sætún 1

með því að vera með yfirdráttinn hjá S24*

Þú getur SPARAÐ
kr. á ári
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S24Hæstu yfirdráttarvextir
banka og sparisjóða

Algengir yfirdráttarvextir
banka og sparisjóða



!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

APOCALYPTO     kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES    kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
BORAT        kl. 10.15 B.I. 12 ÁRA

APOCALYPTO    kl. 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 5, 8 og 10.55
THE BLACK DAHLIA    kl. 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 3.40 og 8 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.40
ERAGON     kl. 3.30 og 5.45 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN     kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA

APOCALYPTO       kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ        kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
TENACIOUS D        kl. 10 B.I. 12 ÁRA

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

Toppmyndin á Íslandi í  dag!Toppmyndin á Íslandi í  dag!

“Stórkostlega skemmtilegur og hjartnæmur 
farsi sem sendir áhorfendur brosandi

út úr salnum” M.H.G. - Fréttablaðið

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

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

FRÁ LEIKSTJÓRA SCARFACE OG THE UNTOUCHABLES
BYGGÐ Á SÖGU EFTIR HÖFUND L.A.CONFIDENTIAL

FRÁ LEIKSTJÓRA SCARFACE OG THE UNTOUCHABLES
BYGGÐ Á SÖGU EFTIR HÖFUND L.A.CONFIDENTIAL

BEINT Á TOPPINN Í USA!

Gullhnötturinn, eða Golden 
Globe, verður afhentur í 
kvöld en verðlaunin þykja 
gefa sterka vísbendingu um 
hvað koma skal á Óskarn-
um.

Samkvæmt vefsíðunni Envelope.
com er baráttan nokkuð hörð þetta 
árið enda hafa kvikmyndirnar 
skipt tilnefningum nokkuð jafnt 
sín á milli þetta árið. Helen Mirr-
en er talin nokkuð örugg um Gull-
hnöttinn fyrir frammistöðu sína í 
The Queen en baráttan er ögn 
harðari hjá körlunum. Forest 
Whitaker, sem þykir fara hamför-
um í hlutverki Idi Amin í Last 
King of Scotland, hefur ívið betur 
gegn Leonardo DiCaprio og skipt-
ir þar mestu máli að sá síðarnefndi 
er tilnefndur fyrir tvær myndir, 
The Departed og Blood Diamond. 
Heldur harðnar baráttan þegar 
rýnt er í líkurnar á hvaða kvik-
mynd stendur uppi sem sigurveg-
ari í flokknum besta dramatíska 
myndin en The Departed og Babel 
skera sig nokkuð úr en að öllum 
líkindum verður það hin harð-
soðna glæpamynd sem stendur 
upp úr. Brad Pitt ætti ekki að gráta 

það þótt hann leiki aðalhlut-
verkið í Babel því hann 
er einn af þremur 
framleiðendum The 
Departed.

Því hefur verið 
fleygt fram í 
kvik-
mynda-
borginni að 
nú sé loks-
ins komið 
að leikstjór-
anum Martin 
Scorsese að fara 
heim með helstu 
verðlaunin þetta árið 
og sjá margir fyrir sér 
að Scorsese hreppi Gull-
hnöttinn fyrir leikstjórn 
sína í The Departed og 
að það sé bara upphafið 
að sigri hans á Óskarn-
um. Scorsese keppir 
reyndar við þungavigt-
armanninn Clint East-
wood sem er tilnefndur 
fyrir báðar myndirnar 

sínar um innrás Bandaríkjahers á 
Iwo Jima auk Stephen Frears 

fyrir The Queen, Alejandro 
Gonzalez Inarritu, leikstjóra 
Babel.
Samtök erlendra fréttamanna 
í Hollywood standa að Golden 

Globe og auk þess að verð-
launa kvikmyndaiðnað-

inn eru veitt verðlaun 
fyrir bestu frammi-

stöðuna í sjónvarpi. 
Þar verða margir 
góðkunningjar
íslenskra sjón-
varpsáhorfenda í 
eldlínunni en 24, 

Grey‘s Anatomy, 
Heroes, Lost og Big 
Love keppa um eftir-
sóttustu verðlaunin 
sem besti „dramatíski“ 
sjónvarpsþátturinn.

Ný smáskífa frá Dr. Spock er 
væntanleg í búðir upp úr helgi. 
„Hún hefur verið í dálítilli bið-
stöðu, en hún er til og allt klárt,“ 
sagði Guðfinnur Karlsson, betur 
þekktur sem Finni, 
söngvari rokksveitar-
innar. „Ég er fatlaður 
bæði andlega og líkam-
lega og á leiðinni í 
skurðaðgerð, þannig að 
við höfum verið í smá 
pásu. Við höfum ekkert 
getað komið fram eða 
séð fram á að geta fylgt 
smáskífunni eftir út af 
því,“ sagði Finni. Hann 
lofar þó að Spockliðar 
snúi tvíefldir aftur til 
leiks að aðgerðinni 

afstaðinni.
„Smáskífan heitir The Incredi-

ble Truth of Dr. Zoega, og er svona 
í framhaldi af Dr. Phil. Það eru 
fjögur lög á henni, til dæmis Skíta-

pakk sem var í fyrsta 
sæti á X-inu í einhverj-
ar sex vikur,“ sagði 
Finni. „Við sömdum 
lögin saman þegar við 
vorum í Ekvador, það er 
svona ekvador-mann-
ætu-þema á disknum 
öllum,“ bætti hann við. 

Að sögn Finna á að 
vera hægt að kaupa 

smáskífuna eina og sér, eða í tvö-
földu albúmi með Dr. Phil. „Þessi 
er með bleikum hanska, en Dr. 
Phil með gulum. Það virðist vera 
orðið eitthvað þema hjá okkur,“ 
sagði Finni. 

Ný smáskífa á leiðinni
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SENDU SMS JA NMF Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA FYRIR T VO!

V INNINGAR ERU B ÍÓMIÐAR F YRIR T VO, DV D MYNDIR OG M ARGT FLE IR A!
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3 VIKUR ÁTOPPNUM ÍUSA!
FYRSTA

STÓRMYND

ÁRSINS!

Harry Bretaprins verður sendur á 
vígvöllinn í Írak innan tíðar sam-
kvæmt fréttum breskra dagblaða í 
gær. Greint er frá því að hann verði 
sendur í sérstaka þjálfun í vikunni 
þar sem hermönnum er kennt að 
mæta skyndiárásum á vígvelli. 
Námskeiðið stendur í tvo daga og 
er lokaáfanginn í því að gera menn 
klára fyrir stríð. Harry er sagður 
spenntur fyrir því að fara til Íraks 
en hluti af námskeiðinu fer í að 
kenna honum arabísku.

„Þessi þjálfun er bara fyrir 
hermenn sem ákveðið hefur verið 
að senda til Íraks. Þeir eyða ekki 
tíma og peningum í aðra,“ sagði 
heimildarmaður News of the 
World innan breska hersins.

Hermálayfirvöld hafa ekki 
staðfest að Harry prins sé á leið til 
Íraks. Þar á bæ er því haldið fram 
að ekki hafi verið tekin ákvörðun 
um að herfylki hans verði sent 
þangað og fari svo sé ekki öruggt 
að allir hermenn innan þess fari 
með.

Harry prins til Íraks



SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

Þ.J. -FBL

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

GEGGJUÐ GRÍNMYND

BS. FBL

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

FRÁ FRAMLEIÐENDUM WEDDING CRASHERS

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE
SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

EKKI MISSA 
AF ÞESSARI! FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND... 

A.Ó. SIRKUS

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM 

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

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:30 B.i. 16

THE PRESTIGE kl. 6 - 9 - 10:20 B.i.12

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

THE HOLIDAY kl. 5:30 - 8 B.i. 7

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8 B.i. 16

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
THE CHILDREN OF MEN kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

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

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

SKOLAÐ Í BURTU Ísl tal. kl. 3:20 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 5:20 -  8 - 10:40 B.i.12

THE PRESTIGE  VIP kl. 5:20 - 8 - 10:40

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

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

FLAGS OF OUR FATHERS kl.  8 - 10:40 B.i.16

THE PRESTIGE kl. 5:30 - 8 - 10:30 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 8:10 - 10:30 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 5:50 Leyfð

HAPPY FEET  M/-Ensk tal. kl. 5:50 - 8:10 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i.12

THE PRESTIGE kl. 8 - 10:30 B.i. 12

EMPLOYEE OF THE MONTH kl.  8 B.i. 12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:10 B.i. 7

HAPPY FEET  kl.  6 Leyfð

THE PRESTIGE  kl  8 - 10:20 B.i. 12

FLAGS OF OUR FATHERS kl  5:40 B.i. 16

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

MÖRGÆSAÆÐIÐ
ER HAFIÐ!

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

BAGGALUTUR.IS

Eins og sagt hefur verið frá gekkst 
ungstirnið Lindsay Lohan undir 
uppskurð fyrr í mánuðinum vegna 
botnlangabólgu. Lohan var lögð 
inn á sjúkrahús og botnlangi henn-
ar fjarlægður 4. janúar. Leikkon-
an var svo útskrifuð degi síðar. 

Sérfræðingar ytra leyfa sér nú 
að efast um sannleiksgildi sögunn-
ar, þar sem Lohan sást á djamm-
inu sama kvöld og henni var sleppt 
af sjúkrahúsinu.

Leikkonan snæddi kvöldverð á 
veitingahúsinu Pace og tók síðan 
stefnuna á klúbbinn Les Deux. Sól-
arhring síðar var hún aftur mætt á 
dansgólfið, og hefur ekki látið 
deigan síga við djammið síðan.

In Touch hefur eftir dr. Lynn 

Ramirez að slík hegðun sé útilok-
uð fyrir manneskju sem nýverið 
hefur gengist undir uppskurð og 
dregur stórlega í efa að slík aðgerð 
hafi verið framkvæmd á leikkon-
unni ungu. „Engin viti borin mann-
eskja myndi fara út að dansa eftir 
að hafa gengist undir botnlanga-
uppskurð,“ sagði Ramirez. 

Lohan sökuð um lygi

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

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

Líferni Britney Spears 
er farið að taka sinn toll. 
Þekktur lýtalæknir segir 
hana hafa elst um 10-15 ár á 
tveimur árum.

Lýtalæknirinn Robert Rey hvetur 
Britney Spears til að passa betur 
upp á sig. Lýtalæknirinn lét þessi 
ummæli falla eftir að nýjar mynd-
ir birtust af henni í fjölmiðl-
um. Eftir að hafa séð þær 
segir Rey að Britney hafi 
elst um fimmtán ár á 
aðeins tveimur árum.

Robert Rey er þekkt 
nafn í Hollywood. Hann 
stjórnar til að mynda 
hinum vinsæla þætti 
DR 90210 sem sýndur 
er á sjónvarpsstöðinni 
E! Hann tjáði sig um 
útlitið á Britney í 
þættinum The Insid-
er. „Það eru pokar 
undir augunum á 
henni og hárið er 
miklu daufara. Maður 
sér meira að segja 

hrukkur,“ sagði Robert Rey. „Það 
er vel hægt að fullyrða að hún hafi 
elst um 10-15 ár á skömmum 
tíma,“ sagði hann enn fremur 
þegar hann var beðinn um að bera 
saman nýjar myndir af Britney og 
myndir sem teknar voru fyrir 
tveimur árum.

Britney Spears skildi sem 
kunnugt er við eiginmann sinn, 
Kevin Federline, fyrir skemmstu. 
Síðan þá hefur hún verið fasta-

gestur á næturklúbbum í Los 
Angeles og víðar. Þar hefur 

hún verið í slagtogi við 
þekkt partíljón á borð við 
Paris Hilton. Britney 
hefur sömuleiðis verið 
orðuð við ótal karlmenn á 

sama tíma. Hún á tvo 
syni með Kevin Fed-
erline. Britney er 25 

ára gömul.

Platan Two´s Company – The 
Duets með Cliff Richard er 
komin út. Þar tekur Cliff lagið 
með flytjendum á borð við Elton 
John, Daniel O´Donnell, Dianne 
Warwick og Barry Gibb.

Einnig eru þar dúettar með 
Matt Monroe og þeim Brian May 
úr Queen og Brian Bennett úr 
Shadows. Fyrsta smáskífulag 
plötunnar er Yesterday Once 
More eftir The Carpenters. 

Cliff Richard heldur tónleika í 
Laugardalshöll 28. mars næst-
komandi.

Gefur út dúettaplötu



Varð alltaf meira og meira hissa

 Síðastliðinn föstudag 
náðist samkomulag á milli lands-
dómara og KSÍ um ný launakjör. 
Samkomulagið var með fyrirvara 
um samþykki félags deildardóm-
ara. Það var kynnt fyrir félags-
mönnum í gær á miklum hita-
fundi sem endaði með því að 
félagið klofnaði og stjórnin hætti 
í kjölfarið. Deilan er því enn í 
hnút og sér ekki fyrir endann á 
henni.

Atkvæðagreiðslan var mjög 

jöfn en samkomulagið var fellt 
með 5-6 atkvæða mun. Stjórn 
félagsins og aðrir dómarar sem 
studdu samkomulagið gengu í 
kjölfarið af fundi og það er því 
klofningur í dómarastéttinni. 
Magnús Þórisson hefur sagt af 
sér formennsku í félaginu enda 
var það hann sem náði samkomu-
laginu við KSÍ sem hann taldi 
augljóslega gott. Magnús vildi 
ekkert tjá sig um málið og beindi 
öllum spurningum til fulltrúa KSÍ 

í málinu, Birki Sveinssyni. Birkir 
segir að KSÍ muni skoða málið í 
dag.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins taldi stjórn félags deild-
ardómara sig hafa náð mjög 
góðum samningum við KSÍ og 
það kom mörgum verulega á 
óvart að samkomulagið hefði 
verið fellt.

Klofningur hjá dómurum og stjórnin hætt
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 Gestgjafar Þjóð-
verja töpuðu síðasta æfinga-
leiknum sínum fyrir HM í 
handbolta. Egyptar unnu 
Þjóðverja 29-30 fyrir framan 
11 þúsund manns í Ólympíu-
höllinni í München.

Markus Baur lék þarna sinn 
tvöhundraðast landsleik og var 
markahæstur heimamanna 
með 7 mörk og Florian 
Kehrmann bætti við fimm.

Tap í loka-
leiknum

Vináttulandsleikur:

 Það var allt annað að 
sjá til landsliðsins í gær en á laug-
ardag þegar liðið tapaði gegn 
Tékkum í mjög slökum leik. Strák-
arnir sýndu góð tilþrif í sókninni í 
gær og sigur þeirra var aldrei í 
hættu þótt hann hefði klárlega átt 
að vera stærri. Slakur varnarleik-
ur í bland við léleg hlaup til baka 
úr sókninni gerði það að verkum 
að liðið vann leikinn aðeins með 
tveim mörkum, 34-32.

Það var allt annað yfirbragð á 
leik liðsins í upphafi leiksins í gær. 
Leikmenn voru mikið mun ákveðn-
ari og sóknarleikur liðsins mun 
hraðari og beittari. Alfreð gerði 
þrjár breytingar á byrjunarliðinu 
en Arnór, Vignir og Birkir Ívar 
fengu tækifæri. Vignir nýtti tæki-
færið sitt vel, spilaði ágætan varn-
arleik og nýtti færi sín í sókninni 
vel. Birkir varði vel í fyrri hálf-
leiknum en Arnór náði sér ekki á 
strik enn einn leikinn en hann 
skaut aðeins einu sinni að marki 
eins og á laugardaginn. Markús 
Máni var með sömu nýtingu en 
hvorugur þeirra náði að skora um 
helgina.

Vörnin var fín framan af þar 
sem Sverre Jakobsson fór mikinn 
og náði ágætlega saman með Alex-
ander og Vigni. Miklar breytingar 
voru gerðar á varnarleiknum út 
leikinn og fá afbrigði gengu eins 
og til var ætlast en Sverre stóð þó 
alltaf fyrir sínu. Enginn Martin 
Galia var í marki Tékka framan af 

og það nýttu Íslendingar sér vel í 
fyrri hálfleik þar sem tékknesku 
markverðirnir voru aðeins með 
tvö varin skot. Samt leiddi Ísland 
aðeins með fjórum mörkum í leik-
hléi, 18-14.

Logi og Róbert komu inn í síð-
ari hálfleik og Róbert var fljótur 
að minna á sig – fiskaði víti og 
menn af velli í leiðinni. Logi byrj-
aði illa en átti frábæran leik síðari 
hlutann þegar hann raðaði inn 
mörkum og svaraði kalli þjálfar-
ans um mörk utan af velli.

Vörnin var í molum í síðari 
hálfleik sem og markvarslan. 
Tékkarnir skoruðu auðveld mörk 
hvað eftir annað og svo fengu þeir 
allt of mörg hraðaupphlaup. For-

ystan var þó alltaf örugg og lands-
liðið kvaddi þjóðina með sigri, 34-
32.

Snorri Steinn og Guðjón Valur 
voru mjög öflugir í sókninni og 
Alexander var góður í fyrri hálf-
leik en fékk úr litlu að moða í þeim 
síðari. Ólafur lagði upp fjölda 
marka en tók aðeins eitt skot á 
markið utan af velli. Það er enn 
verk að vinna hjá Alfreð Gíslasyni 
og hausverkurinn er sá sami og 
venjulega – vörn og markvarsla. 
Sóknarleikurinn lofar þó góðu, 
sérstaklega þegar Ólafur fer að 
skjóta meira utan af velli en hann 
mun tæplega vera eins spakur 
þegar út í alvöruna er komið.

Íslenska handboltalandsliðið lék sinn síðasta æfingaleik fyrir HM í gær er það 
lagði Tékka, 34-32. Sóknarleikur liðsins gekk vel lengstum en varnarleikurinn 
er áhyggjuefni. Markvarslan var góð framan af en datt síðan alveg niður.

 „Þetta var aðeins 
skárra en ég er samt mjög 
óánægður með þennan leik rétt 
eins og í gær,“ sagði Alfreð 
Gíslason landsliðsþjálfari eftir 
leikinn en hann var langt frá því 
að vera sáttur.

„Við fengum mjög mikið af 
klaufamörkum á okkur í síðari 
hálfleik. Við sóttum ekki mikið út 
í mennina og menn í vörninni 
voru með körfuboltavörn. Þeir 
fóru frá snertingu í stað þess að 
klára manninn. Birkir var mjög 
fínn í fyrri hálfleik en markvarsl-
an datt alveg niður í síðari 
hálfleik. Logi fór aðeins í gang 
undir lokin sem var gott. Það er 
ekki gott að fá öll þessi hraðaupp-
hlaupsmörk á okkur en við 
hlupum jafn illa til baka og í 
gær.“

Alfreð segir að liðið hafi verið 
sjálfu sér verst í gær. „Við 
klúðruðum oft boltanum og 
fengum fávitamörk á okkur sem 
má skrifa á hugsunarleysi. Svo 
skokka menn til baka án þess að 
horfa á boltann. Þetta fór mjög í 
taugarnar á mér.“

Mjög óánægð-
ur með leikinn

 „Það er náttúrlega 
léttara yfir þessu þegar þú ert 
yfir allan tímann. Við þurfum að 
læra að vera undir og vera samt 
stemmdir og jákvæðir,“ sagði 
Ólafur Stefánsson eftir sigurleik-
inn gegn Tékkum.  

„Það var margt gott og margt 
lélegt hjá okkur í dag. Það voru 
jákvæðir punktar og þá sérstak-
lega Logi sem kom með góð skot,“ 
segir Ólafur sem sást ráðleggja 
mönnum í leiknum. 

„Hinir strákarnir í liðinu verða 
að sjá um sitt og við verðum að 
treysta hver öðrum fyrir verkefn-
inu. Ég treysti strákunum alveg,“ 
sagði Ólafur sem vill hætta að 
hugsa um axlarmeiðslin. 
„Ég er skárri og betri í dag en í 
gær. Ég ætla bara að hætta að 
hugsa um þetta, hætta að væla 
yfir þessu og vera bara hress á 
laugardaginn og þar fram eftir,“ 
sagði Ólafur að lokum.

Hættur að væla 
út af öxlinni
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 Nicky Butt tryggði New-
castle 3-2 sigur á White Hart Lane 
í stórkostlegum leik sem bauð upp 
á allt það besta í boltanum. Totten-
ham komst tvisvar yfir en það 
dugði skammt. 

Tvö mörk á 90 sekúndum færðu 
meiðslahrjáðum gestum frá New-
castle öll þrjú stigin. Obafemi 
Martins skoraði fyrst gull af marki 
upp úr engu og mínútu síðar lagði 
hann upp mark fyrir Butt. Leikur-
inn var frábær skemmtun en liðin 
áttu samanlagt 36 skot.

„Við áttum að fá meira út úr 
þessum leik og við trúum því bara 
ekki að við stöndum eftir stiga-
lausir. Ég vil samt hrósa New-

castle fyrir að koma hingað og 
skora þrjú mörk,“ sagði Martin 
Jol, stjóri Tottenham. 

„Ungu strákarnir í liðinu voru 
stórkostlegir og ég er mjög stoltur 
af mínu liði. Búningsklefinn okkar 
er frábær staður til að vera á 
núna.“ sagði Glenn Roeder, stjóri 
Newcastle.

Sylvester Stallone stal senunni 
á Goodison Park þegar hann fylgd-
ist með leik Everton og Reading. 
Andy Johnson tryggði heima-
mönnum jafnteflið með skalla-
marki undir lokin. Með stiginu og 
tapi Tottenham komust Everton-
menn upp í 7. sæti.

Frábær fótboltiEnska úrvalsdeildin:

 John Terry, fyrirliði 
Chelsea, er tilbúinn að fara fyrir 
mótmælum leikmanna liðsins til 
þess að berjast fyrir framtíð José 
Mourinho á Stamford Bridge. Það 
hefur verið mikið skrifað um það 
í enskum fjölmiðlum að portú-
galski stjórinn sé á sínu síðasta 
tímabili með liðið. 

„Við viljum ekki að José fari 
og ef það þarf fimm eða sex 
leikmenn til þess að segja þeim 
það þá erum við tilbúnir að 
berjast fyrir hann. Ég er í engum 
vafa um að José er sá besti og 
hann verður það áfram í tuttugu 
ár til viðbótar. Við viljum hafa 
það besta hjá Chelsea og ég er 
viss um að hann heldur áfram 
með liðið á næsta tímabili,“ sagði 
Terry sem er enn frá vegna 
erfiðra bakmeiðsla. 

Vill ekki að 
Mourinho fari

Shaquille O’Neal hefur 
aðeins spilað fjóra leiki með 
Miami Heat á tímabilinu en hann 
sleit liðþófa í hné 12. nóvember. 
O’Neal er þó kominn vel á veg í 
endurhæfingunni og er að 
einbeita sér að því að styrkja 
vinstra hnéð. 

Miami mætir Lakers í nótt og 
það verður því ekkert Kobe-Shaq 
einvígi í Staples Center eins og 
sumir voru að vonast eftir. O’Neal 
lék átta tímabil í Los Angeles og 
vann þar þrjá meistaratitla. 

„Ég er ekki viss um hvenær ég 
kem til baka. Ég vil ekki gefa út 
einhverja dagsetningu því mér 
líkar ekki að lofa einhverju sem 
ég get ekki staðið við. Ég kem því 
til baka þegar ég er orðinn 100% 
góður,“ sagði O’Neal en Miami er 
eins og er síðasta liðið inn í 
úrslitakeppnina í Austurdeildinni.

Bið eftir Shaq



VINSÆLASTA NÝJA ÞÁTTARÖÐIN VESTANHAFS
Í KVÖLD KL. 21 Á SKJÁEINUM

Leitin að hinu óáþreifanlega



C.S.I.
Ný þáttaröð í vinsælustu sakamálaseríu 
síðari ára. Gil Grissom og félagar hans í 

rannsóknardeild lögreglunnar í Las Vegas
eru mættir aftur og fást við magnaðar 

morðgátur.

HEFST Á SKJÁEINUM
Í KVÖLD KL. 22
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Innan veggja Háskóla Íslands 
starfar Flugdiskafélag stúdenta, 
fyrsta og eina íþróttafélag sinnar 
tegundar á landinu. Það kemur 
saman í Hagaskóla á mánudags-
kvöldum til að iðka íþrótt að nafni 
Ultimate frisbee. „Þetta er mjög 
einfalt sport og maður er fljótur 
að læra það. Ég kunni sjálf ekkert 
þegar ég byrjaði, hafði bara komið 
við frisbí í einhverju gríni,“ sagði 
Freydís Vigfúsdóttir, forseti fris-
bífélagsins.

Félagið var stofnað síðastliðið 
haust, að frumkvæði skiptinem-
ans Björn Thomas 

frá Þýska-
landi.

Leikið er 
eftir
föstum
reglum,
sem

Freydís segir líkjast blöndu af 
körfubolta og amerískum fótbolta. 
„Maður má bara taka svona 
stjörnuskref þegar maður er með 
diskinn, eins og í körfubolta. Og 
svo skorar maður með því að 
félagi manns grípur frisbídiskinn 
innan ákveðins svæðis,“ útskýrði 
hún.

Félagið á við nokkra manneklu 
að stríða eins og stendur og vill 
ólmt fá fleiri Íslendinga til liðs við 
sig. „Það eru þeir sem munu halda 
þessu gangandi. Svo viljum við 
líka bara geta skráð okkur hjá ÍSÍ 
og orðið almennilegt félag,“ sagði 
Freydís. „Við stefnum á að þetta 
sport verði kynnt fyrir Íslending-
um, það er alveg frábærlega 
skemmtilegt. Það eru allir vel-
komnir á æfingu,“ sagði hún. 

Frábærlega skemmtilegt frisbí

„Það hefur átt sér stað mikil vakn-
ing um Ísland meðal erlendra 
kvikmyndagerðarmanna,“ segir 
Einar Tómasson hjá Film in Ice-
land. „Fyrirspurnir hafa sexfald-
ast á undanförnum árum og hækk-
un á endurgreiðslu í fjórtán 
prósent skipti þar miklu máli,“ 
útskýrir hann.

Á undanförnum árum hafa 
kvikmyndir á borð við Tomb Raid-
er, Batman Begins og James Bond-
myndin Die Another Day verið að 
hluta til teknar upp á Íslandi en 
eitt stærsta verkefnið var án nokk-
urs vafa Flags of our Fathers þar 
sem Clint Eastwood lagði Sandvík 
á Reykjanesi undir sig í nokkrar 
vikur en reikna má með að dvöl 
tökuliðsins hafi skilað hundruðum 
milljóna til baka. Helga Margrét 
Reykdal hjá True North staðfestir 
þetta en vill ekki gefa upp 
nákvæma tölu, það sé trúnaðar-
mál. Hún segir að aðstæður skipti 
miklu máli fyrir áhugann og nefn-
ir þar sérstaklega gengi krónunn-
ar. „En fyrirspurnirnar eru allt-
af jafn margar,“ segir hún. 
„Að fá erlent kvikmynda-
gerðarfólk til landsins 
er atriði sem skiptir 
miklu máli fyrir litla 
þjóðarbúskapinn
okkar.“

Einar Sveinn, 
markaðsstjóri hjá 
Pegasus, segist 
finna vel fyrir aukn-
um áhuga hjá 
erlendu kvikmynda-
gerðarfólki sem vilji 
koma hingað til 
lands. Hann segist 
ekki vita til 
þess að jafn 
stórt verkefni 
og Flags of 

our Fathers sé á teikniborðinu en 
upplýsir að Pegasus sé með í pott-

inum nokkrar bitastæðar 
kvikmyndir sem gætu ratað 

hingað upp á land. „Í þess-
um iðnaði er betra að 
segja minna heldur en 
meira,“ svara Einar 
sem vildi ekki gefa upp 
hverjir það væru sem 
sýnt hefðu landi og 
þjóð áhuga.

Hjá Saga Film 
fengust þær upplýs-
ingar að stórt verk-

efni væri í burð-
arliðnum

en fram-

leiðandinn Jón Bjarni Guðmunds-
son var þögull sem gröfin og vildi 
ekkert tjá sig um málið. „Þetta er 
ekki jafn viðamikið og Flags of 
Our Fathers en tökudagarnir verða 
fleiri,“ útskýrir Jón Bjarni og 
segir að mjög stórt nafn í Holly-
wood sé að lesa handritið yfir en 
sagðist ekki geta upplýst hver það 
væri að svo stöddu. „Við náum 
henni vonandi, ef ekki á þessu ári 
þá á því næsta,“ segir Jón Bjarni. 
Hann tók hins vegar undir með 
Helgu Margréti og sagði að ytri 
aðstæður gætu oft skipt sköpum. 
„Við getum ráðið við veðrið en 
ekki við hátt matarverð.“ 

... fær Jakob Þór Einarsson 
leikari sem fagnaði fimmtugs-
afmælinu með skemmtilegum 
hætti, fylgdist með Manchest-
er United í sigurleik á Old 
Trafford.

„Ég tapaði veðmáli og þess vegna 
er ég með,“ segir Idolstjarnan 
Snorri Snorrason sem er einn 
þeirra söngvara sem flytja lag í 
fyrsta riðli undankeppni Euro-
vision á laugardaginn. Snorri 
syngur lagið Undarleg er ástin 
eftir Óskar Guðnason og texta-
höfundinn Kristján Hreinsson. 
Þegar Fréttablaðið ræddi við 
Snorra í gærdag var verið að 
leggja lokahönd á lagið. 
„Þetta lag datt inn í keppn-
ina á síðustu stundu af 
því að annað lag datt út. 
Það gerist því allt mjög 
hratt og við erum bara 

að klára að taka það upp,“ segir 
Snorri.

Idolstjörnur eru áberandi í 
fyrsta riðlinum. Auk Snorra 
syngja þær Aðalheiður Ólafsdótt-

ir og Bríet Sunna Valdimars-
dóttir líka á laugardags-
kvöldið. Heiða syngur lagið 
Enginn eins og þú eftir Rol-
and Hartwell við texta 
Stefáns Hilmarssonar 

og Bríet Sunna 
syngur lagið 
Blómabörn
eftir Trausta 
Bjarnason

við texta Magnúsar Þórs Sig-
mundssonar. Þá syngur Bergþór 
Smári eigið lag og texta, Þú gafst 
mér allt. Sigurjón Brink syngur 

lagið Áfram, sem hann 
semur með Bryndísi 
Sunnu Valdimarsdótt-
ur en hún og Jóhann-
es Ásbjörnsson eiga 
textann. Hreimur 

Heimisson syngur 
lagið Draum-
ur eftir 
Svein
Rúnar
Sigurðs-
son og 
Matti úr 

Pöpun-
um syng-

ur Húsin hafa augu eftir Þormar 
Ingimarsson, en Kristján Hreins-
son á textann við tvö síðasttöldu 
lögin. Finnur Jóhannsson syngur 
svo Allt eða ekki neitt, textinn er 
eftir Þorkel Olgeirsson sem semur 

lagið með Torfa Ólafssyni og 
Eðvarð Lárussyni.

Fyrsta undankvöld Euro-
vision af þremur verður í 
Sjónvarpinu á laugardags-

kvöld. Öll þessi lög verða 
flutt á Rás 2 í dag og 
verða svo aðgengileg á 
www.ruv.is.

Idolstjörnur áberandi í fyrsta holli Eurovision

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is
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Pínulítil og púkaleg einkaþota 
sem tekur ekki nema 5 til 8 

farþega og hefur bara um 3.000 
km flugþol kostar um 500 millj-
ónir króna. Meðalstór einkaþota 
fyrir 9 farþega með næstum 
5.000 km flugþol kostar um millj-
arð. Almennileg Boeing Busin-
ess þota fyrir 25 farþega og 
11.500 km fæst ekki fyrir minna 
en þrjá og hálfan milljarð – nema 
hún sé notuð.

kostar náttúrlega soldið að 
reka þokkalega einkaþotu. Maður 
þarf að ráða flugmenn og kaupa 
tryggingar og eldsneyti og borga 
alls konar gjöld, varlega áætlað 
um 20 milljónir á ári, svo að það 
er hæpið að þetta borgi sig. 
Reyndar er þumalfingurreglan sú 
hjá milljarðamæringum að sá/sú 
sem eyðir meira en 500 tímum á 
ári í háloftunum eigi ekki að hika 
við að fara að svipast um eftir 
einkaþotu.

góð farartæki séu dýr á ég 
samt eitt sem er mun verðmæt-
ara og meiri dvergasmíð en einka-
þota eiganda Microsoft. Þetta 
verðmæta farartæki er skrokkur-
inn á mér, farartækið sem flytur 
mig í lengsta ferðalagi sem dauð-
legum manni stendur til boða; 
ferðinni miklu milli vöggu og 
grafar.

skrokk fékk ég ókeyp-
is og hvorki ég né dánarbúið 
munum hagnast á honum því að 
endursöluverðið stendur í núlli. 
Þetta er samt fínn skrokkur og 
með því að taka eldsneyti þrisvar 
á dag og slökkva á hreyflunum í 8 
tíma á sólarhring hefur hann 
dugað mér prýðilega. Margir 
milljarðamæringar mættu 
öfunda mig af þessum skrokki, 
sérstaklega þeir sem ekki hafa 
gefið sér tíma til að viðhalda 
sínum eigin og rogast um með 
ístru sem gæti rúmað tvíbura eða 
hafa stíflað í sér æðakerfið. 
Svona fínt áhald krefst auðvitað 
viðhalds og það sniðuga er að 
jafnvel auðugasti maður verald-
ar getur ekki keypt það á verk-
stæði, heldur verður hver og einn 
að sjá sjálf(ur) um viðhaldið á 
sínum eigin skrokki. Sund, göngu-
ferð eða líkamsrækt í hálftíma á 
dag er allt sem þarf. Jú, og svo 
þarf að huga að eldsneytinu, 
svona fínt áhald á ekki að nota til 
að brenna drasli. Þetta er ómet-
anleg völundarsmíð en ekki sorp-
eyðingarstöð. Það mundi engum 
detta í hug að troða hamborgur-
um í eldsneytistankana á einka-
þotu. Og eru þær þó ekki svona 
verðmætar.

Einkaþotan mín


