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Smáauglýsingasí i

Helgi Helgason hefur ekið sorpbíl á höf-uðborgarsvæðinu í hartnær þrjátíu ár.Þegar Helgi svarar símanum fyrst er hann
á Engjateignum en á hraðri leið upp í Graf-
arvog. Því er hann fyrst spurður hvort hann
flengist um allan bæ. „Nei, en stundum eru 
aðstæður þannig hjá okkur að við þurfum
að hlaupa undir bagga hver hjá öðrum 
vegna veikinda og bilana,“ svarar hann og 
tekur fram að að Teigar, Lækir, Laugarás
Brúnir, Langholt Sund Vsé h

strax á fullan snúning því þá stoppar tölvan
mig bara af,“ lýsir hann.Helgi kveðst hafa byrjaði í þessu starfi
árið 1972 en tvívegis hafa tekið hlé.„Ég var á annarri Scania áður, gömlu
hrói með stuðningsöxul, svokallaðan let-
ingja. Okkur kom afar vel saman,“ segir 
hann hlæjandi og lýsir tækninni sem hann 
býr við nú. Í mælaborðinu er tölva fyrir bif
reiðina sjálfa Hún sé

Fagleg
og lögleg
þjónusta í boði

Fagfólk í Félagi íslenskra

snyrtifræðinga er að finna

um land allt. Sjá nánar

á Meistarinn.is.

 Sagnfræðingarnir Jón 
Þ. Þór og Guðjón Friðriksson hafa 
verið ráðnir til að skrifa sögu 
Kaupmannahafnar sem höfuð-
borgar Íslendinga um margra 
alda skeið. Tilkynna á um þetta 
verkefni í Kaupmannahöfn á 
föstudag. Hvorki Jón né Guðjón 
vilja gefa upp fyrr en þá hver 
stendur að baki útgáfunni en 
staðfesta báðir að þeir hafi tekið 
verkið að sér. 

Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins verður um margra 
binda rit að ræða sem ná mun 
aftur til þess tíma að samband 
þjóðanna hófst og til 1918 þegar 
Íslendingar öðluðust fullveldi.

Guðjón Friðriksson hefur 
þrisvar hlotið Íslensku bók-
menntaverðlaunin. Jón Þ. Þór 
skrifaði meðal annars Sögu 
sjávarútvegs á Íslandi.

Íslendingar 
rita sögu Kaup-
mannahafnar

 Fjörutíu og fimm ríki 
hafa lýst yfir stuðningi við tillögu 
Frakka um að sett verði á stofn ný 
alþjóðleg umhverfisstofnun, sem 
hefði vald til að fylgja eftir sam-
þykktum um ráðstafanir til að 
hægja á hlýnun loftslags og öðrum 
náttúruverndaraðgerðum. Hug-
myndin er sú að hin nýja stofnun 
hefði vald til að ákveða refsiað-
gerðir gegn skussum. 

Í hópi stuðningsríkja tillögunn-
ar eru ekki þau ríki að finna sem 
losa langmest magn gróðurhúsa-
lofttegunda út í andrúmsloftið, 
svo sem Bandaríkin, Kína eða Ind-
land. Ísland er heldur ekki á list-
anum.

Frönsk stjórnvöld settu fram 
tillöguna að stofnun hinnar nýju 

alþjóðastofnunar á laugardag, 
daginn eftir að sérfræðinganefnd 
Sameinuðu þjóðanna um loftslags-
breytingar, IPCC, birti nýjustu 

skýrslu sína, þar sem skýrar er 
kveðið að orði en nokkru sinni fyrr 
um að hlýnun loftslags á jörðinni 
sé að mestu af mannavöldum. 
„Þetta er á okkar ábyrgð. Framtíð 
mannkynsins veltur á því að við 
grípum tafarlaust til aðgerða,“ 
sagði Jacques Chirac Frakklands-
forseti.

Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, sem nú er jafnframt í for-
mennskuhlutverkinu bæði í Evr-
ópusambandinu og G-8-hópi mestu 
iðnvelda heims, sagði í viðtali um 
helgina að hún hygðist leggja til 
strangari takmörk á útblásturs-
mengun bíla í Evrópusambandinu 
í því skyni að efla aðgerðir Evr-
ópuríkja gegn loftslagsbreyting-
um.

Ný alþjóðastofnun refsi skussum

 „Ég held að það sé 
með öllu óhjákvæmilegt að þessar 
siglingar flutningaskipanna hér 
við land verði rannsakaðar sér-
staklega,“ segir Sturla Böðvars-
son samgönguráðherra, spurður 
um tvö alvarleg dæmi um sigling-
ar flutningaskipa við landið á síð-
ustu vikum. Hann telur upplýsing-
ar Landhelgisgæslunnar haldgóðar 
og gefi fulla ástæðu til rannsókn-
ar. 

Georg Lárusson, forstjóri 
Landhelgisgæslunnar, sagði í 
viðtali við Fréttablaðið á þriðju-
dag frá siglingum tveggja flutn-

ingaskipa sem voru með þeim 
hætti að engu mátti muna að 
stórslys hlytist af. „Umrædd 
áhöfn getur talist heppin að hafa 
komist þarna yfir án áfalla,“ 
segir í álitsgerð Landhelgisgæsl-
unnar til Sturlu Böðvarssonar 
um atvikið. „Það verður að gera 
þá kröfu til skipafélaganna og 
jafnvel þeirra sem eru að miðla 
þessari þjónustu, að þeir sjái til 
þess að ekki sé stunduð glæfra-
sigling hér við land. Við höfum 
ekki efni á því að verða fyrir 
þeim skakkaföllum sem af þessu 
getur hlotist,“ segir Sturla.

Inntur eftir því hvort sérstök 
rannsókn sé nauðsynleg á sigling-
um skipanna tveggja sem um 
ræðir segir Georg Lárusson að 
hafa verði í huga að slík rannsókn 
yrði á forræði Siglingastofnunar. 
Georg segir að sennilega séu þessi 
skip væntanleg til landsins á nýjan 
leik og telur þá koma til greina að 
kyrrsetja þau á meðan rannsókn 
stendur yfir, leyfi lagaheimildir 
slíkt. „Það getur enginn talið sigl-
ingar þessara skipa eðlilegar og 
full ástæða til að leita svara við 
því hvernig þetta getur gerst.“

Glæfrasigling skipa 
verður rannsökuð
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra telur óhjákvæmilegt að rannsaka glæfra-
siglingu tveggja flutningaskipa. Forstjóri Landhelgisgæslunnar telur að kyrr-
setja eigi skipin meðan á rannsókn stendur, leyfi lagaheimildir slíkt.

Hefur ekið sorpbíl í 
hartnær þrjátíu ár

Leyndir gallar í lögn-
um eru hitamál

Blönduhlíð 27 er fallegt hús á góðum stað í bænum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fasteignasalan Ás hefur til sölu talsvert endurnýjaða sérhæð í nýlega viðgerðu húsi 
við Blönduhlíð.

Húsið var allt endursteinað að utan fyrir um það 
bil fjórum árum síðan. Á sama tíma var steyptur
nýr þakkantur, settar nýjar rennur, leiddur hiti í 
útitröppur og gert við svalabotna. Við fram-
kvæmdirnar var leitast við að halda upprunalegu
útliti hússins.

Komið i

milli skápa, helluborði og borðkrók. Opið er á milli 
stofu og borðstofu sem báðar eru parketlagðar og
útgengi er úr borðstofu á svalir. Hjónaherbergi er 
stórt og parketlagt með nýjum skápum. Barnaher-
bergi eru tvö, annað með dúk á gólfi en hitt minna 
og parketlagt. Baðherbergi er með dúk á gólfi,
flísum á veggjum, baðkari og glugga.Í kjallara er góð sér geymsla og sameiginlegt

þvottahúsi.
Stór og f llbú

Sérhæð í Hlíðunum

Mest lesna fasteignablað landsins
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LÖGMENN SUÐURLANDI hafa til sölu endaraðhús að Austurmýri 9 á Selfossi.
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FASTEIGNASALAN ÁS hefur til sölu á Akureyri mikið endurnýjað einbýli m/bíl-
skúr og aukaíbúð.

24

fasteignir

NÝTT HEIMILI hefur til sölu endaraðhús 
við Heimalind í Kópavogi. 30

Horfir til fjarlægra 
landa

Fjórir voru fluttir á sjúkra-
hús til rannsóknar eftir að lítill 
fólksbíll fór yfir á öfugan 
vegarhelming á Miklubraut rétt 
austan við Réttarholtsveg um 
áttaleytið í gærkvöld, valt og 
hafnaði framan á bíl frá ferða-
þjónustu fatlaðra. Betur fór þó en 
á horfðist því enginn mun hafa 
slasast alvarlega þótt ekki liggi 
fyrir nákvæmlega hver meiðsl 
fólksins voru.

Tvennt var í fólksbílnum og 
ökumaður og einn fatlaður 
einstaklingur í hinum bílnum. 
Fólksbíllinn sem valt er gjörónýt-
ur en ferðaþjónustubíllinn 
skemmdist mun minna.

Tafir urðu á umferð í báðar 
áttir á Miklubrautinni vegna 
slyssins langt fram á áttunda 
tímann. Mikið eldsneyti fór á 
götuna að sögn slökkviliðs og tók 
talsverðan tíma að þrífa það upp. 
Ekki þurfti að beita klippum til að 
ná fólki úr bílunum.

Fjórir á sjúkra-
hús eftir bílslys



Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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 Norður-Kóreustjórn 
verður að standa að fullu við 
skuldbindingar um að stöðva 
kjarnorkuvígvæðingarbrölt sitt. 
Þessa kröfu ítrekaði fulltrúi 
Bandaríkjastjórnar í sex-velda-
viðræðunum svonefndu, sem 
hefjast eiga að nýju í Peking nú í 
vikunni með þátttöku beggja 
Kóreuríkjanna, Japans, Kína, 
Rússlands og Bandaríkjanna. 

Samkvæmt heimildum 
japanska dagblaðsins Asahi 
Shimbun kunna N-Kóreumenn að 
vera reiðubúnir að slökkva á 
kjarnakljúfnum í kjarnorkurann-
sóknamiðstöð þeirra í Yongbyon 
og fallast á eftirlit Alþjóðakjarn-
orkumálastofnunarinnar, gegn 
öryggistryggingum og að 
refsiaðgerðum verði aflétt. 

Skilyrði ítrekuð

Mikill erill var hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu í fyrrinótt og fylltust allir 15 
fangaklefarnir í lögreglustöðinni 
við Hverfisgötu. Mikið var um 
pústra og minniháttar átök á 
þorrablótum víða um bæinn en þó 
slasaðist enginn teljanlega. Alls 
var tilkynnt um sex líkamsárásir.

Sex fíkniefnamál komu upp um 
nóttina, fimm voru teknir fyrir 
ölvun við akstur, lögreglan var 
kölluð til vegna fjögurra minni-
háttar slysalausra umferðaró-
happa auk þess sem þrisvar 
sinnum þurfti að stöðva ólæti í 
heimahúsum vegna hávaða í 
tónlist og heimiliserja.

Talsvert slegist 
á þorrablótum

 Hægt væri að opna 
nýjan Kjalveg yfir hálendið fyrir 
umferð árið 2010. Þetta segja for-
svarsmenn félagsins Norðurveg-
ar, sem vilja leggja veginn í einka-
framkvæmd og telja að kostnaður 
myndi nema um fjórum milljörð-
um króna.

Með veginum myndi leiðin milli 
Reykjavíkur og Akureyrar stytt-
ast um 47 kílómetra og leiðin milli 
Selfoss og Akureyrar um 140 kíló-
metra, að því er segir í skýrslu 
sem Rannsóknastofnun Háskólans 
á Akureyri vann fyrir félagið.

Gert er ráð fyrir því að vegfar-
endur greiði veggjöld fyrir að aka 
veginn, 2.000 krónur á hverja ferð 
fyrir fólksbíl og 8.000 krónur fyrir 
þungaflutninga. Þannig er talið að 
framkvæmdin geti borgað sig upp 
á sextán til átján árum.

Vegurinn yrði lagður frá Gull-
fossi og að Silfrastöðum í Skaga-

firði. Frumathuganir á veðurskil-
yrðum á leiðinni benda til þess að 
veðurfar sé svipað og gengur og 
gerist á Möðrudalsöræfum.

Um 20 hluthafar eru þegar í 
Norðurvegi, einstaklingar, fyrir-
tæki og sveitarfélög á Norður- og 
Suðurlandi. Stjórn félagsins skipa 
Halldór Jóhannsson, fram-

kvæmdastjóri KEA, Jóhannes 
Jónsson í Bónus, Eiður Gunn-
laugsson, framkvæmdastjóri 
Kjarnafæðis, Kjartan Ólafsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins í 
S-kjördæmi, og Gunnar Þorgeirs-
son, formaður Sambands sveitar-
félaga á Suðurlandi.

Gætu opnað veginn árið 2010

Vopnaðir liðsmenn Hamas-samtaka Palest-
ínumanna réðust í gær á stöðvar öryggissveita 
hollum Fatah-hreyfingunni, á fjórða degi stanslausra 
átaka milli fylkinganna tveggja eftir skammlíft 
vopnahlé. Beittu Hamas-liðarnir sprengjuvörpum og 
sprengiflaugum, auk skotvopna.

Fundur forystumanna í Fatah á Vesturbakkanum 
leystist upp í háværum deilum. Sumir kröfðust þess 
að Abbas tæki harðar á Hamas-liðum og öðrum sem 
hneigðust til þess að styðja miðlunartilraunir Sádi-
Araba. Til stendur að Abbas hitti Khaled Mashall, 
útlægan æðsta leiðtoga Hamas, í Mekka á þriðjudag, í 
von um að geta stöðvað bræðravígin. Alls 28 Palest-
ínumenn hafa látið lífið í átökunum frá því á fimmtu-
dag, þar á meðal fjögur börn. 

Shimon Peres, aðstoðarforsætisráðherra Ísraels, 
sagði í gær að Ísraelsher yrði að gæta sín vel á því að 
halda sig utan við innbyrðis átök Palestínumanna, þar 

sem allar slíkar tilraunir gætu orðið til þess fallnar 
að sameina fylkingar þeirra gegn Ísraelum.

Heiftarlegar árásir Hamas-liða

Tíundi hver Íslendingur 
er fátækur því ráðstöfunarfé 
hans er undir lágtekjumörkum. 
Þetta er niðurstaða úr rannsókn 
Hagstofu Íslands sem er liður í 
samræmdri lífskjararannsókn 
Evrópusambandsins. Rannsóknin 
náði til áranna 2003 og 2004. 
Lágtekjumörkin voru 102.664 
krónur í ráðstöfunartekjur á 
mánuði fyrir einstakling sem býr 
einn árið 2004 en 215.594 krónur 
fyrir tvo fullorðna með tvö börn. 
Þeir sem bjuggu einir voru 
frekar undir lágtekjumörkum en 
þeir sem bjuggu með öðrum. Af 
31 Evrópuþjóð árið 2004 var ein 
þjóð með lægra lágtekjuhlutfall 
en Íslendingar, tvær með sama 
hlutfall en 27 þjóðir voru með 
hærra lágtekjuhlutfall. 

Einn af hverj-
um tíu fátækur

 Margrét Sverrisdóttir 
undirbýr nú 
nýtt framboð til 
Alþingis sem 
hún segir á 
bloggsíðu sinni 
að verði „hægra 
megin við 
miðju á 
pólitísku litrófi 
stjórnmálanna“.
Fundað var um 
framboðið á 

laugardag. Margrét gekk úr 
Frjálslynda flokknum fyrir viku 
eftir að hún náði ekki kjöri sem 
varaformaður flokksins. 

Ósk Vilhjálmsdóttir, einn 
talsmanna Framtíðarlandsins, 
segir að ekki sé um samstarf 
Margrétar og Framtíðarlandsins 
að ræða.

Ekki náðist í Margréti 
Sverrisdóttur í gær. 

Nýtt framboð á 
hægri vængnum

 Birgir Guðjóns-
son, læknir og fulltrúi í lyfjanefnd 
Alþjóðafrjálsíþróttasambandsins,
segir lyfjaeftirliti með íþrótta-
mönnum á Ísland vera stórlega 
ábótavant. Hann telur stjórnvöld 
ekki beita sér nægilega mikið til 
að sporna við misnotkun stera hér 
á landi. „Stjórnvöld eru ábyrg 
fyrir lyfjaeftirliti og innflutning-
ur á sterum er bara eitt af mörg-
um málum sem þarf að tala um.

 Það er lítið eftirlit með notkun 
stera á líkamsræktarstöðvum þó 
að það sé vitað mál að neysla 
þeirra fari þar fram. Þegar upp 
koma erfið mál sem krefjast 
aðgerða þá vantar allan stuðning 
frá yfirvöldum. Þannig að mín 
reynsla af samskiptum við þau er 
afar neikvæð.“ 

Kraftlyftingamaðurinn Jón 
Gunnarsson var handtekinn á 
föstudag eftir að rúmlega 30 þús-
und steratöflur og ambúlur fund-
ust við húsleit á heimili hans og 
víðar. Hann gegndi þá stöðu for-
manns Kraftlyftingasambands 
Íslands (KRAFT). Aðalfundur 
félagsins var haldinn á föstudags-
kvöld og bauð Jón sig ekki aftur 
fram til trúnaðarstarfa. 

KRAFT er ekki innan Íþrótta-
sambands Íslands og fátítt er að 
lyfjapróf séu framkvæmd á 
mótum á þess vegum. Birgir segir 
þau próf sem fari þó fram lítið 
annað en sýndarmennsku. „Það er 
bara þeirra ákvörðun á hvaða 
mótum þeir vilja vera með lyfja-
próf til þess að sýnast. En ég lít á 
þetta í miklu stærra samhengi en 
þetta einstaka mál. Það skýtur upp 
kollinum núna en vandamálið er 

mun víðtækara. Það sem er miklu 
alvarlegra er að það er misbrestur 
innan íþróttahreyfingarinnar í 
heild.“

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis-
ráðherra vill skoða hvort tilefni sé 
til að þyngja refsiramma lyfja-
laga. „Ég tel eðlilegt að við skoð-
um refsirammann og hvort ástæða 
sé til að breyta honum. Ég get ekki 

svarað því núna hvort við munum 
þyngja hann en það er alveg á 
hreinu að misnotkun á sterum er 
alvarlegt mál.“ 

Siv segist hafa áhyggjur af 
þeirri stöðu sem virðist vera 
komin upp varðandi steranotkun 
hér á landi. „Svo virðist sem 
aðgengi að sterum sé of mikið. Það 
finnst mér alvarleg þróun. En ég 
bendi á að þetta er samfélagslegur 
vandi ef fólk vill misnota stera og 
það fólk verður að líta í eigin 
barm. Þetta er mjög hættuleg 
notkun og leikur að eldinum hjá 
fullfrísku fólki að ofnota stera í 
þeim tilgangi að styrkja vöðva 
sína.“

Ráðherra vill skoða 
þyngri refsiramma
Læknir telur lyfjaeftirliti með íþróttamönnum á Íslandi vera mjög ábótavant. 
Hann segir það vitað mál að sterar liggi frammi á líkamsræktarstöðvum og að 
neysla þeirra fari þar fram. Heilbrigðisráðherra vill skoða refsiramma lyfjalaga.

Sigríður, er þetta krónískt 
vandamál?

Svo virðist sem aðgengi 
að sterum sé of mikið. 

Það finnst mér alvarleg þróun.



Skráðu fjölskylduna á spron.is
og þú gætir tryggt þér og þínum endurgreiðslu þessa árs.

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

68.672 kr.
endurgreiðsla á einstakling

Allt að

Fjölskyldan hjá SPRON

Skilvísir viðskiptavinir fjölskylduþjónustu SPRON hafa nú fengið endurgreiðslu 
vegna viðskipta ársins 2006. Endurgreiðslan nam allt að 68.672 krónum á 
einstakling í fjölskylduþjónustunni.

Þetta er aðeins hluti af ávinningnum af því að vera í fjölskylduþjónustu 
SPRON – og það besta er að þjónustan kostar ekkert.

Vilt þú slást í hópinn og eiga kost
á endurgreiðslu að ári?

Endurgreiðsla ársins 2006 samanstendur af:

• hluta af greiddum vöxtum vegna íbúðalána, skuldabréfa, yfirdráttar eða víxla

• 50% af öllum debetkortaárgjöldum fjölskyldunnar

• 5% af öllum tryggingaiðgjöldum hjá Verði Íslandstryggingu
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 Heimsbyggðin ætti 
að vera við því búin að fuglaflensa 
breiðist út á næstu mánuðum. 
Þetta segir sá fulltrúi Sameinuðu 
þjóðanna sem hefur það hlutverk 
að samhæfa alþjóðlegar aðgerðir 
gegn útbreiðslu skæðasta afbrigð-
is sjúkdómsins, sem getur smitast 
í menn og yfir 160 manns hafa 
dáið úr svo vitað sé, flestir í Suð-
austur-Asíu. 

Fulltrúinn, dr. David Nabarro, 
sagði hins vegar í gær að hann 
ætti ekki von á því að hið skæða 
H5N1-afbrigði fuglaflensunnar 
ætti eftir að breiðast út í Bretlandi 
frá kalkúnabúinu í Suffolk, þar 
sem sjúkdómurinn greindist fyrir 
helgina. Snör viðbrögð yfirvalda 
og eigenda kalkúnabúsins til að 
hindra að smit bærist út frá búinu 
gæfu að sögn Nabarros tilefni til 
að ætla að það gengi eftir. Það 
kæmi þó ekki í ljós fyrr en á næstu 
dögum, tjáði Nabarro AP-frétta-
stofunni frá Indónesíu, en þar í 
landi hefur fuglaflensan valdið 
langmestum usla frá því hún 
greindist fyrst árið 2003. 

Nabarro sagði hins vegar að 
búast mætti við því að H5N1-
fuglaflensutilfelli skytu upp koll-
inum á næstu mánuðum í löndum 
þar sem veikinnar hefði ekki orðið 
vart fram til þessa. Hún myndi 
fyrst og fremst breiðast út með 
farfuglum.

„Ég býst við að smits verði vart 
víða á næstu þremur til fjórum 
mánuðum,“ sagði Nabarro. Hann 
byggði þessa spá sína á því sem 
gerst hefði í fyrra. Þá barst smitið 
með farfuglum meðal annars til 
Skotlands og Skandinavíu, en ekki 

til Íslands. Verið er að byggja nýja 
rannsóknastofu á Tilraunastöð 
Háskóla Íslands í meinafræðum 
að Keldum, þar sem á að verða 

hægt að greina sýni til að skera úr 
um hvort dauðir fuglar hafi verið 
sýktir af fuglaflensu. 

Útbreiðsla hins skæða H5N1-
afbrigðis fuglaflensu hefur valdið 
því að milljónum alifugla hefur 
verið eytt á síðustu árum, flestum 
í SA-Asíu, þar sem veiran greind-
ist fyrst fyrir fjórum árum. 
Hundruð manna hafa smitast og 
minnst 160 dáið úr sýkinni á þessu 
tímabili, þar af um 60 manns í 
Indónesíu.

„Ég býst við að smits 
verði vart víða á næstu 

þremur til fjórum mánuðum. 

 Einar Stefánsson, 
prófessor í augnlækningum, hefur 
hafnað boði um yfirlæknisstöðu á 
Landspítala – háskólasjúkrahúsi.

Stjórn Landspítalans ræddi 
yfirlæknisstöðuna á fundi sínum á 
fimmtudag. Þar var skýrt frá 
ákvörðun Einars sem tekin er 
vegna reglu spítalans um að yfir-
læknar megi ekki reka eigin lækn-
ingastofur.

Magnús Pétursson, forstjóri 
Landspítalans, segir að eftir að Frið-
bert Jónasson hafi óskað eftir því í 
fyrrasumar að láta af starfi yfir-
læknis í augnlækningum hafi Einar 
sagst hafa áhuga á að taka að sér 
stjórnunarhlutverk yfirlæknisins. 

„Við fögnuðum því en nú þegar 
á hólminn er komið þá hafnar 
Einar því að vinna á þeim forsend-
um sem spítalinn vill að yfirlækn-
ar starfi; að þeir starfi á spítalan-
um og ekki annars staðar nema þá 
við háskólann og séu ekki að reka 

eigin stofur úti í bæ. Það er ekkert 
verið að ýta Einari út en það verð-
ur annar sem stýrir hinu daglega 
starfi. Það er ekki hægt að sitja 
við alla katlana,“ segir Magnús og 
boðar að nú verði yfirlæknisstað-
an auglýst. „Úr því sem komið er 
sjáum við ekki aðra betri leið.“

Að sögn Magnúsar hefur 
umrædd vinnuregla reynst Land-
spítalanum vel. „Það hefur sýnt 
sig nú þegar að þar sem menn eru 
helgir í starfi kemur það betur út 
fyrir sjúklingana og spítalann,“ 
segir forstjórinn.

Ekki náðist í Einar Stefánsson, 
sem var á ferðalagi í útlöndum. 

Gefur ekki einkastofu frá sér
 Bandaríska dagblað-

ið The New York Times birti um 
helgina langa grein um virkjana-
mál á Íslandi. Aðaláherslan er á 
Kárahnjúkavirkjun og álver 
Alcoa-Fjarðaáls á Reyðarfirði. 
„Það hefur verið í brennidepli 
heiftarlegustu deilur sem valdið 
hefur mestum klofningi meðal 
þjóðarinnar sem um getur í sögu 
Íslands,“ skrifar blaðið. 

Í greininni er talað við 
andstæðinga og fylgjendur 
virkjunarinnar og stóriðjustefnu 
stjórnvalda og rök og viðhorf með 
og á móti rakin undir fyrirsögn-
inni „Reykháfar í snævi þöktum 
óbyggðum kljúfa Ísland“. 

Íslenska þjóðin 
sögð klofin

Skæða fuglaflensan 
að breiðast út á ný
Fulltrúi SÞ sem hefur umsjón með alþjóðlegum aðgerðum gegn fuglaflensu segir 
við því að búast að sýkin breiðist út með farfuglum á næstunni. Verið er að byggja 
rannsóknastofu að Keldum þar sem hægt á að verða að greina fuglaflensuveiruna. 

 Verkalýðsfélagið Hlíf í 
Hafnarfirði varð hundrað ára um 
mánaðamótin og af því tilefni var 
félagsmönnum boðið til afmælis-
fagnaðar í íþróttahúsinu við 
Strandgötu í Hafnarfirði í gær.

Hlíf er meðal elstu verkalýðs-
félaga landsins og segir Kolbeinn 
Gunnarsson, formaður félagsins, 
að það hafi verið virkt í verka-
lýðsbaráttunni frá upphafi og 
verði áfram. „Það sem við 
leggjum mesta áherslu á í dag eru 
starfsmenntunarmálin því það 
segir sig sjálft þegar horft er til 
framtíðar að betri menntun skilar 
betri starfsmönnum.“ 

Afmælisveisla 
fyrir félaga

Halldór
Ásgrímsson, framkvæmdastjóri 

Norrænu
ráðherranefnd-
arinnar, 
gagnrýnir
Danska
þjóðarflokkinn
(DF) í aðsendri 
grein í Jót-
landspóstinum í 
gær. Hann 
sakar flokkinn 
um að vilja 

grafa undan rétti Norðurlandabúa 
til að flytjast frjálst milli 
Norðurlanda með því að amast 
við því að Svíar hafi ákveðið að 
veita fjölda flóttamanna frá Írak 
hæli, þar sem síðar muni þessir 
flóttamenn geta valið sér búsetu í 
Danmörku.

Krafa Danska þjóðarflokksins 
um hömlur á aðflutning fólks frá 
Svíþjóð jafngilti árás á réttindi 
sem Norðurlandabúar hefðu í 
mestum metum, að sögn Hall-
dórs.

Gagnrýnir 
stefnu Danska 
þjóðarflokksins

 Byggðaráð Norður-
þings segist leggjast alfarið gegn 
hugmyndum um sölu á flugstöð 
Aðaldalsflugvallar við Húsavík. 
„Að selja flugstöðina mun án efa 
takmarka alla möguleika á 
framtíðaruppbyggingu flug-
vallarins og þar með sóknartæki-
færum í ferðaþjónustu á svæð-
inu,“ segir byggðaráð sem kveðst 
reiðubúið að taka upp viðræður 
við flugmálayfirvöld um framtíð-
arfyrirkomulag á rekstri flug-
vallarins og hafa þá hagsmuni 
svæðisins að leiðarljósi. 

Vilja ekki selja 
flugstöðina





„Ég leyfi mér að efast um að Steve For-
bes hafi nægilega þekkingu á hagkerfi okkar til þess 
að gefa svona ráð,“ segir Halla Tómasdóttir, fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands, um þá skoðun 
Steve Forbes, ritstjóra og eiganda Forbes-tímarits-
ins, eins víðlesnasta viðskiptatímarits heims, að 
Íslendingar ættu að taka evruna upp án tafar.

Forbes sagði í viðtali við Fréttablaðið í gær að 
upptaka evru væri besta ráðið til að stemma stigu 
við verðbólgu og háum stýrivöxtum hér á landi. Með 
evru fáist stöðugri mynt sem er gjaldmiðill fjölda 
landa og gjaldgeng í enn öðrum.

Þessu er Halla alls ekki sammála. „Vandinn 
verður ekki leystur með upptöku evru heldur með 
góðri hagstjórn. Krónan er ekki vandinn heldur 
birtingarmynd hans,“ segir hún.

Ólafur Ísleifsson, lektor við viðskiptadeild 
Háskólans í Reykjavík, segir að það komi ekki á 
óvart að Forbes reki augun í háa stýrivexti og hátt 
vaxtastig hér á landi. „Hér hefur gengið upp og ofan 
að viðhalda því sem kalla mætti viðunandi stöðug-
leika og Forbes tekur því undir með þeim sem velta
fyrir sér hvort því fylgi ekki mikil vandræði að reka 

örmynt í ólgusjó alþjóðlegra fjármagnshreyfinga,“ 
segir hann.

Forbes er væntanlegur hingað til lands og heldur 
fyrirlestur á Hótel Nordica annað kvöld. 

 „Ég held að það sé 
með öllu óhjákvæmilegt að þessar 
siglingar flutningaskipanna hér 
við land verði rannsakaðar sér-
staklega,“ segir Sturla Böðvars-
son samgönguráðherra, spurður 
um tvö alvarleg dæmi um sigling-
ar flutningaskipa við landið á síð-
ustu vikum. Hann telur upplýsing-
ar Landhelgisgæslunnar haldgóðar 
og gefi fulla ástæðu til rannsókn-
ar. 

Georg Lárusson, forstjóri Land-
helgisgæslunnar, sagði í viðtali 
við Fréttablaðið á þriðjudag frá 
siglingum tveggja flutningaskipa 
sem voru með þeim hætti að engu 
mátti muna að stórslys hlytist af. Í 
báðum tilfellum var mjög slæmt 
veður og þungur sjór. Allt að tólf 
metra ölduhæð mældist þar sem 
flutningaskipið Danica White fór 
um en Georg telur siglingaleið 
skipsins nær ófæra fyrir skip af 
þessum stærðarflokki. „Umrædd 
áhöfn getur talist heppin að hafa 
komist þarna yfir án áfalla,“ segir 
í álitsgerð Landhelgisgæslunnar 
til Sturlu Böðvarssonar. Einnig 
kemur fram í álitsgerð Landhelg-
isgæslunnar að skipið Wilson 
Brake virti að vettugi þegar varð-
skipið Týr mæltist eindregið til 
þess að skipið leitaði út á dýpra 
vatn, en þá var skipið mjög nálægt 
landi við Stafnes á Reykjanesi.

„Það er ekki hægt að láta skipa-
félög komast upp með það að ekki 
sé hægt að gera sömu kröfur til 
skipa og við höfum viljað gera. 
Það verður að gera þá kröfu til 
skipafélaganna og jafnvel þeirra 
sem miðla þessari þjónustu, að 
þeir sjái til þess að ekki sé stund-
uð glæfrasigling hér við land. Við 

höfum ekki efni á því að verða 
fyrir þeim skakkaföllum sem af 
þessu geta hlotist,“ segir Sturla. 

Inntur eftir því hvort sérstök 
rannsókn sé nauðsynleg á sigling-
um skipanna tveggja sem um 

ræðir segir Georg Lárusson að 
hafa verði í huga að slík rannsókn 
yrði á forræði Siglingastofnunar. 
„En ég tel það bráðnauðsynlegt 
sem hluta af því að byrja að fylgj-
ast betur með skipaumferð en við 
höfum gert. Við verðum að stjórna 
henni markvisst.“ Georg segir að 
sennilega séu þessi skip væntan-
leg til landsins á nýjan leik og 
telur þá koma til greina að kyrr-
setja þau á meðan rannsókn stend-
ur yfir, leyfi lagaheimildir slíkt. 
„Það getur enginn talið siglingar 
þessara skipa eðlilegar og full 
ástæða til að leita svara við því 
hvernig þetta getur gerst.“

Gæsluforstjóri vill 
kyrrsetja glæfraskip
Samgönguráðherra segir óumflýjanlegt að rannsaka háskasiglingar flutninga-
skipa. Forstjóri Landhelgisgæslunnar vill kyrrsetja umrædd skip næst þegar 
þau koma til landsins. Vinnu varðandi breytta siglingaleið verður flýtt.

Evran leysir ekki vandann

Skýrslutökur á unglingsstúlkunum 
þremur sem voru brottnumdar af hópi skólabræðra 
sinna af heimavist Framhaldsskólans á Laugum 
fóru fram í gær. 

Að sögn lögreglu fór hópur átta drengja inn á 
herbergi stúlknanna þar sem þær lágu fáklæddar 
og sofandi aðfaranótt síðastliðins föstudags. 
Stúlkurnar voru fjarlægðar með valdi, stungið í 
farangursrými bifreiðar og farið með þær í annað 
hús skammt frá skólanum. Grunur leikur á um að 
vatni hafi verið hellt yfir þær og að einni þeirra 
hafi verið stungið ofan í klósett. Ein stúlkan er sögð 
töluvert marin eftir aðfarirnar. 

Ungmennin er öll nemendur framhaldsskólans. 
Valgerður Gunnarsdóttir skólameistari sagði málið 
vera til umfjöllunar hjá skólanum og að niðurstöðu 
væri að vænta í dag. Að öðru leyti vildi hún ekki tjá 
sig um málið. 

Talið er að um röð hrekkja hafi verið að ræða 
sem hafi að endingu farið úr böndunum. Engin 
formleg kæra hefur verið lögð fram en rannsókn 
málsins er ekki lokið. Grunsemdir eru uppi um að 
káfað hafi verið á stúlkunum og blygðunarkennd 
þeirra særð með einhverjum hætti, en lögregla 
varðist allra frétta um slíkt.

Einni stungið ofan í klósett

Hefurðu áhyggjur af hlýnun 
loftslags á jörðinni?

Þekkirðu einhvern sem hefur 
notað stera?

Það verður að gera þá 
kröfu til skipafélaganna 

og jafnvel þeirra sem eru að 
miðla þessari þjónustu, að þeir 
sjái til þess að ekki sé stunduð 
glæfrasigling hér við land.

Lögreglunni á 
Akureyri barst í gærmorgun 
tilkynning um bifreið á hvolfi 
utan vegar skammt frá Lauga-
landi. Bíllinn var mannlaus þegar 
lögreglan fór að kanna málið og er 
ekki vitað hverjir báru ábyrgð á 
því hvernig statt var fyrir honum.

Í ljós kom að bílnum, grænum 
tvílitum pallbíl af gerðinni Ford 
F-250, hafði verið stolið af 
bílasölu á Akureyri. Þar hafði 
verið brotist inn og tveimur 
tölvuskjám stolið auk bílsins. 
Bíllinn er mikið skemmdur.

Lögreglan biður alla að hafa 
samband geti þeir gefið upplýs-
ingar um þjófana.

Stálu pallbíl og 
hvolfdu honum

Hollywood-leikarinn
Ryan O‘Neal 
var handtekinn 
á heimili sínu í 
Los Angeles á 
laugardag grun-
aður um að hafa 
ráðist með 
byssu að 
uppkomnum

syni sínum, Griffin. Lögreglu-
menn og sjúkraliðar voru kallaðir 
að heimili leikarans en sagt var 
að ekki hefði þurft að búa um sár. 
Ekkert hefur verið staðfest um 
atburðarásina sjálfa. Eftir 
yfirheyrslu hjá lögreglu var Ryan 
O‘Neal látinn laus gegn 50 þúsund 
dala tryggingu. Sú upphæð svarar 
til um 3,5 milljóna íslenskra 
króna. Griffin, sem einnig er 
leikari, er albróðir leikkonunnar 
Tatum O‘Neal. 

Ryan O‘Neal 
skaut á son sinn





Hvers konar líkamsvessa tók 
breskur hárgreiðslumaður upp 
á að nota sem hárnæringu?

Hvaða landsþekkti leikari, 
spaugari og rithöfundur fagn-
aði fertugsafmæli sínu í gær?

Hvað heitir fráfarandi fram-
kvæmdastjóri Strætós bs.?

 Að minnsta kosti 20 
manns hafa látið lífið í flóðum í 
Djakarta, höfuðborg Indónesíu, 
og hátt á fjórða hundrað þúsund 
íbúar borgarinnar hafa þurft að 
flýja heimili sín, að sögn tals-
manna almannavarnayfirvalda. 
Úrhellisrigning undanfarna daga 
hefur valdið því að ár hafa flætt 
yfir bakka sína og sett heilu 
borgarhverfin á kaf. 

Hundruð íbúa húsa á flóða-
svæðunum hafa ýmist ekki getað 
eða viljað yfirgefa hús sín, af ótta 
um eigur sínar, en björgunar-
sveitir voru í óða önn að koma 
fólkinu til hjálpar á bátum í gær.

Hundruð þús-
unda á flótta

Allar þær fjórar banda-
rísku þyrlur sem hrapað hafa í 
Írak á undanförnum hálfum 
mánuði voru skotnar niður. Þetta 
upplýsti talsmaður Bandaríkja-
hers í gær. Þetta var í fyrsta sinn 
sem herinn staðfesti að þyrlurnar 
– þrjár frá hernum og ein í 
einkaeigu – hefðu að öllum 
líkindum verið skotnar niður en 
ekki hrapað af öðrum orsökum. 

Átta manns fórust í tveimur bíl-
sprengjutilræðum í Bagdad í gær, 
daginn eftir blóðugustu slíku 
árásina sem gerð hefur verið frá 
því innrásin hófst. 137 manns 
fórust í því tilræði á útimarkaði í 
hverfi sjía á laugardag. 

Þyrlur voru 
skotnar niður

 Sjúkrabíll í útkalli lenti í hörð-
um árekstri um klukkan fimm í 
gærmorgun þegar öðrum bíl var 
ekið í veg fyrir hann. Sjúkrabíll-
inn var á leið til Þorlákshafnar að 
sækja mann sem hafði orðið fyrir 
líkamsárás á dansleik. Sá var svo 
illa leikinn eftir átökin að lögregla 
sá sér ekki annað fært en að kalla 
eftir sjúkrabíl til að flytja hann til 
aðhlynningar. Meðal annars hafði 
verið sparkað í höfuð hans.

Slysið varð þegar bíll sem ók á 
undan sjúkrabílnum beygði til 
hægri út í vegkant eins og til að 
hleypa sjúkrabílnum fram úr, en 
tók því næst vinstribeygju í veg 
fyrir sjúkrabílinn með þeim afleið-

ingum að bílarnir rákust mjög 
harkalega saman.

Enginn slasaðist í árekstrinum 
en að sögn lögreglu er mikil mildi 
að ekki fór verr því áreksturinn 
var mjög harður. Tveir voru í 
sjúkrabílnum en þrír í hinum bíln-
um. Sjúkrabíllinn er ónýtur.

Eftir slysið fluttu lögreglu-
menn í Þorlákshöfn fórnarlamb 
líkamsárásarinnar til móts við 
annan sjúkrabíl sem kom honum 
undir læknishendur á Heilbrigðis-
stofnun Suðurlands á Selfossi. 
Hann fékk nokkuð þungt höfuð-
högg en að sögn lögreglu er hann 
ekki talinn alvarlega slasaður.

 „Allir sem voru 
að störfum þessa nótt nema við 
eru launaðir og þess vegna finnst 
mönnum náttúrlega dálítið sárt að 
þeir skuli þurfa að sitja uppi með 
fleiri hundruð þúsund króna tjón,“ 
segir Ketilbjörn Benediktsson, 
formaður Björgunarsveitarinnar 
Klakks í Grundarfirði.

Talsvert tjón varð á einkabílum 
félaga Klakks er sveitin var kölluð 
út til aðstoðar í ofsaveðri aðfara-
nótt Þorláksmessu fyrir síðustu 
jól.

„Við fórum langflest á okkar 
eigin bílum niður í björgunarsveit-
arhús og lögðum þar fyrir utan. 
Um nóttina sogaðist 25 fermetra 
hluti úr vegg á húsi og brakið fór 
yfir bílana okkar. Tryggingafélög-
in bæta það tjón ekki fyrir utan 
bílrúður sem brotnuðu því vind-
styrkurinn fór yfir viðmiðunar-
mörk sem félögin setja sér. Bær-
inn nánast datt úr tryggingu alla 
þessa nótt,“ segir Ketilbjörn.

Gríðarlegt tjón varð í Grundar-

firði í þessu fár-
viðri. Sumar 
hviðurnar um 
nóttina voru 
geysihvassar, í 
kring um 50 
metra á sek-
úndu. Sem dæmi 
um kraftinn 
nefnir Ketil-
björn að gámur 
af stærstu gerð 

hafi klifrað upp eftir hliðinni á 
næsta gámi og þaðan yfir fimm 
aðra gáma og einn grjótvegg áður 
en hann hreinlega fauk út í sjó.

Sjálfur rekur Ketilbjörn bíla-
verkstæði í Grundarfirði. Hann 
giskar á að það tjón sem orðið hafi 
á þremur bílum björgunarsveitar-
manna og sem ekki verði bætt af 
tryggingafélögum nemi samtals 
600 til 700 hundruð þúsund krón-
um. „Þetta er tjón sem þeir hefðu 
hugsanlega sloppið við ef þeir 
hefðu verið heima,“ segir Ketil-
björn.

Björgunarsveitarmennirnir í 
Klakki hafa nú leitað til bæjar-
yfirvalda í Grundarfirði með ósk 
um að bæjarsjóður taki þátt í að 
bæta þeim tjónið. Erindið er litið 
jákvæðum augum.

„Það er ekki sanngjarnt að ef 
menn eru að leggja líf sitt og eign-
ir í hættu fyrir samborgarana að 
þeir standi uppi með fjárhagslegt 
tjón,“ segir Ásgeir Valdimarsson, 

formaður bæjarráðs Grundar-
fjarðarbæjar.

Að sögn Ásgeirs er nú verið að 
taka saman gögn um tjónið. Það 
eigi einnig við um tjón iðnaðar-
manna sem ekki eru í björgunar-
sveitinni en voru kallaðir til um 
nóttina og voru á sínum bílum. 
„Ég á von á því að við komum til 
móts við þessa menn,“ segir 
Ásgeir. 

Bera sjálfir tjón af ofsaveðri
Björgunarsveitarmenn í Grundarfirði fá ekki tryggingabætur vegna tjóns sem varð á einkabílum þeirra er 
þeir fóru til aðstoðar öðrum íbúum í ofsaveðri á Þorláksmessu. Þeir hafa leitað ásjár bæjaryfirvalda.

 Mikið er að gera á 
Barnaspítala Hringsins þessa 
dagana en að sögn Sigurðar 
Kristjánssonar, læknis á spítal-
anum, nær annríkið yfirleitt 
hámarki um þetta leyti árs. 
„Síðustu vikur hefur verið 
óvenjumikið að gera en ekkert 
sem við ráðum ekki við,“ segir 
hann.

Að sögn Sigurðar er RS-veiran
mest áberandi hjá þeim börnum 
sem koma á spítalann. „RS-
veiran er kvefveira sem getur 
farið illa í minnstu börnin og 
valdið asmaöndun. Inflúensan er 
líka í hámarki núna og hún 
veldur hita og beinverkjum.“

Mest að gera á 
þessum tíma
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 Hundruð verkamanna í 
Íran vinna nú hörðum höndum að 
því að smíða úranskilvindur neð-
anjarðar í kjarnorkurannsókna-
stöðinni í Natanz, sem er um 100 
km suður af Teheran. Frá þessu 
greindu erindrekar Alþjóðakjarn-
orkumálastofnunarinnar í Vínar-
borg á föstudag. 

Í þessum áfanga kjarnorku-
áætlunar Írana ætla þeir að koma 
upp 3.000 úranskilvindum, en með 
þeim er hægt að auðga úran, bæði 
til að framleiða eldsneyti til raf-
orkuframleiðslu og efni í kjarn-
orkusprengjur.

Með smíði nýju skilvindanna 
bætist enn ein ögrun af hálfu Írana 
við þær sem á undan hafa komið í 
hinni langvinnu alþjóðlegu deilu 
um kjarnorkuáætlun þeirra. Full-
víst má telja að þessar fréttir 
verði Bandaríkjamönnum tilefni 
til að enn verði hert á þeim refsi-
aðgerðum, sem öryggisráð Sam-
einuðu þjóðanna hefur þegar sam-
þykkt að Íranar skuli beittir, hætti 
þeir ekki auðgun úrans og sýni 
Alþjóðakjarnorkumálastofnun-
inni (IAEA) fullan samstarfsvilja. 

Erindrekar IAEA, sem gáfu 
AP-fréttastofunni þessar upplýs-
ingar, lögðu áherslu á að vinnan 
sem hafin væri í Natanz væri 
aðeins til undirbúnings skilvindu-

smíði. Engin ný skilvinda væri til-
búin til notkunar, enn sem komið 
væri. Talsmaður kjarnorkuáætl-
unar Írana tjáði AP að settar hefðu 
verið upp eftirlitsmyndavélar í 
neðanjarðarrýminu þar sem skil-
vindurnar verða settar upp. Þar 
með álitu Íranar að þeir hefðu 
uppfyllt skilyrði IAEA fyrir fram-
kvæmdinni.

Jafnvel þótt uppsetning 3.000 
skilvinda gangi að óskum áætla 
sérfræðingar að það kunni að taka 
Írana nokkkur ár að fá þær til að 
verka sem skyldi. Takist það, yrðu 
þeir færir um að framleiða efni í 
tvær kjarnorkusprengjur á ári 
með hjálp þessa búnaðar. Lang-
tímamarkmið Írana er að setja 
upp 54.000 úranskilvindur. 

Hugveitan International Ins-
titute for Strategic Studies í Lund-
únum, sem sérhæfir sig í rann-
sóknum og ráðgjöf um öryggismál, 
birti á fimmtudag skýrslu þar sem 
áætlað er að takist Írönum að 
halda áætlunum sínum til streitu 
verði þeir færir um að smíða sína 
fyrstu kjarnorkusprengju eftir 
tvö til þrjú ár. Yfirmaður öryggis-
málastofnunar Bandaríkjanna, 
John Negroponte, hefur sagt að 
fjögur til fimm ár væru í að Íranar 
næðu svo langt.

Eru að smíða 
úranskilvindur
Erindrekar IAEA staðfesta að Íranar séu að vinna að 
smíði 3.000 úranskilvinda neðanjarðar. Sérfræðingar 
segja að Írönum kunni að takast að koma sér upp 
getu til að framleiða kjarnorkuvopn innan 2–3 ára.

 Talsverður munur 
mældist enn á námsárangri 
drengja og stúlkna í niðurstöðum 
samræmdra prófa í 4. og 7. bekk 
haustið 2006. Um 28,6 prósent 
stúlkna í 7. bekk ná hárri einkunn 
í íslensku, en aðeins 15,8 prósent 
drengja. Þetta kemur fram í vef-
riti menntamálaráðuneytisins.

Einnig er munur á frammistöðu 
sjöundu bekkinga í stærðfræði 
eftir kynjum, en ekki jafn mikill. 
Þannig náðu 24,6 prósent stúlkna 
hárri einkunn en 21,4 prósent 
drengja.

Munurinn var einnig til staðar 
hjá yngri nemendum. Í 4. bekk 
voru 28 prósent stúlkna með háa 

einkunn í íslensku, en 18,8 prósent 
drengja. Munurinn var þó sama og 
enginn í stærðfræði, þar sem 22,9 
prósent stúlkna náðu hárri ein-
kunn og 22,7 prósent drengja.

Meðaltalið í þessum náms-
greinum haustið 2006 var svipað 
og undanfarin ár meðal fjórðu 
bekkinga, en meðaleinkunn í 
íslensku og stærðfræði var 6,7. 
Hjá sjöundu bekkingum lækkaði 
meðaleinkunn í íslensku úr 7,3 í 
7,0, og meðaltalið í stærðfræði 
hækkaði úr 6,9 í 7,3. Segir í vefriti 
ráðuneytisins að skýringin á betri 
árangri í stærðfræði virðist vera 
sú að ákveðnir prófþættir hafi 
verið léttari. 

Ekki var marktækur munur á 
námsárangri milli landshluta. 

Árangur stúlkna yfirleitt betri

 Mengun út í and-
rúmsloftið frá álverinu í Straums-
vík verður svipuð eftir stækkun 

álversins og er 
nú af allri 
umferð í land-
inu. Losun 
mengandi efna 
út í andrúms-
loftið hefur þó 
dregist saman 
hjá Ísal frá 
árinu 1990 en 
mengun frá 
bílaumferð

hefur hins vegar aukist. 
Guðrún  Þóra Magnúsdóttir, 

leiðtogi umhverfismála hjá Alcan, 
fjallaði um umhverfisáhrif fyrir 
og eftir stækkun á fundi hjá Sam-

tökum atvinnulífsins á fimmtu-
dag. „Losunin frá Ísal vó um sex-
tán prósent af heildarlosuninni á 
Íslandi árið 1990. Hún hefur 
minnkað niður í átta prósent í dag. 
Losun frá vegasamgöngum hefur 
hins vegar aukist úr 15 prósentum 
í 18 prósent,“ sagði hún.

Guðrún Þóra sýndi niðurstöður 
frá mælingum þar sem kemur 
fram að lítið svifryk kemur frá 
áliðnaðinum í Hafnarfirði. Losun 
frá þessum iðnaði frá 1990 hafi 
aukist um rúm 100 þúsund tonn 
þrátt fyrir stækkun Ísal, tilkomu 
Norðuráls og stækkun Járnblendi-
félagsins. „Það hefur náðst gríðar-
legur árangur hjá iðnaðinum 
meðan heildarlosunin frá sam-
göngunum er að aukast.“ 

Losun mengandi 
efna minni en áður

 Kaupþing hefur gefið út 
skuldabréf í Kanada fyrir hálfan 
milljarð kanadískra dala, eða sem 
samsvarar um 30 milljörðum 
íslenskra króna. Þetta er í fyrsta 
sinn sem bankinn gefur út 
skuldabréf þarlendis. Bréfin eru 
til þriggja ára og bera 4,7 
prósenta vexti.

Til stóð að gefa út bréf fyrir 
300 milljónir kanadadala, en 
vegna mikillar eftirspurnar, gæða 
fjárfestahópsins og góðra 
fjármögnunarkjara var ákveðið 
að gefa út meira, að því er fram 
kemur í fréttatilkynningu frá 
bankanum. Sautján fjárfestum 
var úthlutað bréfum. 

Gefur út skulda-
bréf í Kanada

 Lögreglan á 
Suðurnesjum tók tvo ökumenn 
vegna gruns um ölvunarakstur í 
umdæmi sínu í fyrrinótt. Þá urðu 
fjögur minni háttar umferðar-
óhöpp þar en engin slys á fólki. 
Einn var tekinn með lítilræði af 
kannabisefnum í fórum sínum og 
karlmaður gisti fangageymslur 
vegna ölvunar og óspekta á 
skemmtistað í Reykjanesbæ. 

Ökumaður var sektaður fyrir 
að tala í farsíma án þess að notast 
við handfrjálsan búnað og annar 
var kærður fyrir að stöðva ekki 
fyrir gangandi umferð á merktri 
gangbraut. Auk þess voru 
bíleigendur boðaðir í skoðun þar 
sem þeir höfðu vanrækt að gera 
slíkt á síðasta ári.

Kærður fyrir að 
hunsa merkta 
gangbraut



 Kostnaður ríkisins vegna 
þjóðlendumála var 447,2 milljónir á árun-
um 1998 til 2005. Þetta kom fram á Alþingi í 
nóvember í svari Árna Mathiesen fjármála-
ráðherra við fyrirspurn Jóns Gunnarsson-
ar, þingmanns Samfylkingarinnar. 

Upphæðin er fundin út með því að upp-
reikna kostnaðinn á hverju ári til verðlags 
ársins 2006, miðað við vísitölu neysluverðs. Í 
svari Árna kom fram að kostnaðurinn væri 
þrískiptur: kostnaður fjármálaráðuneytis 
við undirbúning mála, almennur kostnaður 
óbyggðanefndar og kostnaður við úrskurði. 
Af þessum þremur liðum er almennur kostn-
aður óbyggðanefndar hlutfallslega hæstur. 

Tölur um kostnað af þjóðlendumálum 
fyrir árið 2006 liggja ekki fyrir að sögn 
Halldórs Árnasonar, skrifstofustjóra í for-

sætisráðuneytinu. Ef gert er ráð fyrir að 
kostnaðurinn í fyrra hafi verið meðaltal 
áranna tveggja þar á undan, 2004 og 2005, 
bætast við tæpar 90 milljónir: heildarkostn-
aðurinn verður þá 536,8 milljónir. 

Í umsögn um frumvarp til laga um þjóð-
lendur frá árinu 1998 kemur fram að árlegur 
rekstrarkostnaður ríkissjóðs af samþykkt 
frumvarpsins geti numið 8,8 milljónum 
króna á ári, auk 1,5 milljóna króna stofn-
kostnaðar. Af þessu sést að kostnaðurinn 
hefur farið langt fram úr áætlun. 

 Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra lýsti þeirri 
skoðun sinni á Alþingi í síðustu 
viku að verð á leigukvóta væri út 
úr öllu korti og ekki í samhengi 
við aðstæður á markaði. Hann gat 
þess þó að viðskipti með kvóta 
væru frjáls.

Sigurjón Þórðarson, Frjáls-
lynda flokknum, ræddi málið utan 
dagskrár og fór hörðum orðum 
um fyrirkomulagið. Sagði hann 
leiguliða þurfa að greiða gríðar-
legar fjárhæðir til að fá að nýta 
sameiginlega auðlind þjóðarinnar. 

Einar sagði nauðsynlegt að 
takmarka aðgang að fisknum í 
sjónum og benti á að Sigurjón og 
flokkur hans væru sömu skoðun-
ar þótt þeir vildu takmarka 
aðganginn með öðrum hætti en nú 
er gert. Sagði ráðherra mikilvægt 
að framsal aflaheimilda væri 
heimilt þar sem möguleikar til 
hagræðingar væru annars 
þrengdir.

Segir verð á 
leigukvóta út 
úr korti

Utanríkisráðherra
Serbíu sagði í gær að Serbíu-
stjórn myndi standa fast á þeirri 
kröfu að Kosovo yrði eftir sem 
áður hluti af Serbíu, hvað svo sem 
liði áætlun Sameinuðu þjóðanna 
um framtíðarstöðu héraðsins. 

Ráðherrann, Vuk Draskovic, 
sagði í sjónvarpsviðtali að 
Serbíustjórn myndi leggja inn 
kvörtun hjá Sameinuðu þjóðunum 
til að krefjast breytinga á 
drögunum að áætluninni, sem 
sérlegur erindreki SÞ, Martti 
Ahtisaari, kynnti fyrir málsaðil-
um fyrir helgi. Boris Tadic forseti 
hefur kallað saman fund í dag 
með leiðtogum allra flokka til að 
leggja á ráðin um næstu skref.

Ætla að kvarta 
yfir SÞ-áætlun

 Ríkisstjórnin undirbýr 
nú frumvarp sem kveður á um að 
þeir sem hafa einungis fjár-
magnstekjur skuli greiða í 
framkvæmdasjóð aldraðra auk 
þess sem nýr nefskattur Ríkisút-
varpsins verður lagður á þá. Nú 
greiða þeir hins vegar aðeins tíu 
prósenta fjármagnstekjuskatt til 
ríkisins og sleppa við útsvar þótt 
þeir noti þjónustu sveitarfélag-
anna að fullu.

Gert er ráð fyrir að aukatekjur 
ríkissjóðs eftir breytingarnar 
verði um sextán milljónir vegna 
greiðslna í Framkvæmdasjóð 
aldraðra og þrjátíu til fjörutíu 
milljónir vegna nefskattsins.

Eykur tekjur 
ríkissjóðs 
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 Íbúasamtök í Engi-
hjalla í Kópavogi hafa safnað und-
irskriftum meðal íbúanna þar með 
kröfu um að hverfiskráin Shoot-
ers Sport Bar verði svipt vínveit-
ingaleyfi, rekstrarleyfi verði aft-
urkallað  og henni lokað fyrir fullt 
og allt. Jafnframt að verslunin 10-
11 sem er í sama byggingarkjarna 
og kráin verði ekki opin að nætur-
lagi eins og nú er. Þetta staðfestir 
Sigríður Sigurðardóttir, formaður 
íbúasamtakanna.

„Það stafar mikið ónæði af 
þessari krá,“ segir Sigríður. 
„Henni fylgir hávaði og sóðaskap-
ur um helgar. Okkur finnst sorg-
legt að þarna skuli hópast saman 
fjölmargir unglingar, bæði fyrir 
utan krána og inni á henni. Oft eru 
stórir hópar sem hanga þarna og 

þeir koma alls staðar að.“
Kráin er lokuð sem stendur þar 

sem húsnæðið skemmdist af eldi. 
Unnið er að endurbótum á því, en 
íbúarnir vilja að kráin verði ekki 
opnuð aftur á þessum stað.

„Samkvæmt upplýsingum sem 
ég hef nýlega fengið er kráin ekki 
með vínveitingaleyfi,“ segir Sig-
ríður. „Við væntum þess að hún 
verði ekki opnuð aftur í hverfinu.“

Sigríður undirstrikar að íbúar í 
Engihjalla séu afar ánægðir með 
sitt hverfi og þyki gott að búa þar. 
Þess vegna leggi þeir ofuráherslu 
á að vandamálinu varðandi starf-
rækslu krárinnar verði kippt í 
lag.

Undirskriftirnar verða afhent-
ar þar til bærum forráðamönnum 
bæjarfélagsins annars vegar og 

10-11 hins vegar. Ekki náðist í for-
ráðamenn Shooters Sport Bars til 

að heyra þeirra hlið á málinu.

Íbúarnir vilja krána burt
Íbúasamtök í Engihjalla vilja Shooters Sport Bar burt úr hverfinu. Safnað hefur verið undirskriftum meðal 
íbúa því til stuðnings. Íbúar eru vongóðir um að bæjaryfirvöld og eigendur 10-11 taki erindi þeirra vel. 

 Þrír sérfræðingar 
frá Sjávarútvegsskóla Sameinuðu 
þjóðanna og Háskólanum á Akur-
eyri heimsækja umdæmisskrif-
stofu Þróunarsamvinnustofnunar 
á Sri Lanka í byrjun mánaðarins.

Tilgangur ferðarinnar er að 
kanna þörf fyrir námskeið í gerð 
verkefnisáætlana og verkefnis-
stjórnunar hjá sjávarútvegsráðu-
neyti landsins og stofnunum 
þess.

Að því er kemur fram í frétta-
tilkynningu segir Árni Helgason, 
umdæmisstjóri Þróunarsam-
vinnustofnunar á Sri Lanka, hug-
myndina hafa vaknað í kjölfar 
námskeiðs um gæðastjórnun og 

öryggismál í höfnum á Sri Lanka, 
sem stofnunin og Sjávarútvegs-
skóli Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi stóðu fyrir á Sri Lanka 
síðastliðið haust.

Hann segir að í ferðinni verði 
einnig kannaður grundvöllur fyrir 
sérhæfðu námskeiði um gagna-
þörf í vistrænni fiskveiðistjórnun, 
en Sjávarútvegsskóli SÞ stóð fyrir 
slíku námskeiði á Fiji-eyjum í nóv-
ember.

Í lok ferðarinnar mun hópurinn 
taka þátt í Vísindaráðstefnu Haf-
rannsóknastofnunar Sri Lanka 
sem haldin er af tilefni 25 ára 
afmælis hennar. 

 Rússnesk yfirvöld 
vonast til að fá bráðlega heimild til 
að senda menn til Bretlands til að 
rannsaka eitrunardauða fyrrver-
andi njósnarans Alexanders Litvin-
enko. Frá þessu greindi rússneska 
ríkissaksóknaraembættið í gær. 

Þegar hefur verið upplýst að 
rússneskir saksóknarar vilja 
meðal annars ræða við annan land-
flótta Rússa í Bretlandi, auðkýf-
inginn Boris Berezovskí, sem eitt 
sinn var innundir hjá valdhöfum í 
Kreml en lenti svo rækilega úti í 
kuldanum. Berezovskí og Litvin-
enko áttu það sameiginlegt að 
gagnrýna núverandi valdhafa 
eystra heiftarlega.

Rússneskir sak-
sóknarar vestur

Farþegum í strætis-
vögnum í Reykjanesbæ hefur 
fjölgað um áttatíu prósent síðan 
gjaldtöku var hætt í vögnunum. 
Árni Sigfússon bæjarstjóri segir 
að börn og unglingar noti 
vagnana mikið og dregið hafi úr 
því að foreldrar séu að skutla 
börnum sínum allt sem þau fara. 
Gjaldfrjálsir strætisvagnar 
virðast því vera góður kostur með 
tilliti til umhverfissjónarmiða og 
með aukinni notkun þeirra í stað 
einkabíla dregur úr mengun 
vegna útblásturs og svifryks.

Akureyringar lögðu nýlega 
niður gjaldtöku í strætó og benda 
fyrstu tölur til sextíu prósenta 
aukningar farþega. Rætt hefur 
verið um það innan stjórnar 
Strætós á höfuðborgarsvæðinu að 
fara sömu leið til að fjölga 
farþegum.

Ókeypis strætó 
góður kostur



 Könnun sem unnin 
var á vegum Félags heyrnar-
lausra, með stuðningi félagsmála-
ráðuneytisins, um kynferðisafbrot 
gegn heyrnarlausum einstakling-
um beindist ekki að því að finna 
sökudólga af neinu tagi heldur var 
hún einungis gerð til þess að styðja 
og styrkja núverandi félagsmenn.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu 
sem félagið hefur sent frá sér. 

„Könnunin var gerð til þess að 
kynnast umfangi vandans svo 
hægt væri að byggja upp mark-
viss úrræði fyrir þá sem eru í 
sárum eftir þessa ógnarlegu 
reynslu,“ segir enn fremur. „Félag 
heyrnarlausra hefur komið með 

tillögur til félagsmálaráðuneytis-
ins um lausn á þessum vanda. Það 
hefur einnig unnið að því að fá 
fagfólk sem vinnur innan þessa 
sviðs þjálfað til að veita heyrnar-
lausum þjónustu. Enn fremur 
hefur verið hafinn undirbúningur 
að fræðslu- og forvarnarstarfi 
innan samfélags heyrnarlausra til 
að koma í veg fyrir að svo skelfi-
legir atburðir endurtaki sig.“ 
Fréttablaðið fékk ekki svör við 
spurningum varðandi þetta mál 
sem sendar voru Kristni Jón 
Bjarnasyni, framkvæmdastjóra 
Félags heyrnarlausra, í tölvu-
pósti.

Ekki verið að leita að sökudólgum
 Hinn 84 ára gamli 

Grace Keim olli dauða átta ára 
drengs í Bandaríkjunum í síðustu 
viku þegar hann ók í gegnum 
matsal grunnskóla á leið sinni í 
ökutíma fyrir eldri borgara. 
Amanda Wesling, móðir drengs-
ins, hefur nú hafið herferð gegn 
eldra fólki í umferðinni.

Slysið í vikunni, sem og önnur 
sambærileg slys þar sem eldri 
ökumenn komu við sögu, hafa 
vakið upp spurningar í Bandaríkj-
unum um það hvenær fólk er 
orðið of gamalt til að aka bíl, en 
einhverjar aldurstakmarkanir 
eru þegar í gildi sums staðar í 
landinu.

Ók á dreng í 
skólamatsal

 Staðan í kjaraviðræð-
um fangavarða 
og ríkisins, upp-
sagnir nærri 
helftar fanga-
varða og strok 
úr fangelsinu á 
Akureyri, voru 
rædd í upphafi 
þingfundar á 
fimmtudag.

Kolbrún
Halldórsdóttir, 

VG, sagði sleifarlag hafa viðgeng-
ist í fangelsismálum enda hefði 
ríkisstjórn dregið lappirnar í 
málaflokknum

Arnbjörg Sveinsdóttir, þing-
flokksformaður Sjálfstæðisflokks, 
sagði ástandið í kjaramálum 
fangavarða alvarlegt en um leið 
að ekki væri ástæða til að ræða 
málið í þingsal að dómsmálaráð-
herra fjarstöddum. 

Sleifarlag í 
fangelsismálum

 Sigurður Örn Hilm-
arsson, formaður Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands (SHÍ), skilaði 
kvörtunarbréfi til umboðsmanns 
Alþingis á föstudag, fyrir hönd 
réttindaskrifstofu ráðsins, þar 
sem sein einkunnaskil kennara 
Háskóla Íslands eru gagnrýnd. 

Samkvæmt reglum Háskóla 
Íslands eiga kennarar að skila 
einkunnum ekki síðar en fjórum 
vikum eftir próf. Samkvæmt Sig-
urði hafa sumir kennarar ekki 
enn skilað einkunnum vegna 
prófa sem haldin voru í desem-
ber. Í nokkrum námskeiðum 
fengu nemendur ekki einkunnir 
fyrr en 45 dögum eftir próf. 

Að sögn Sigurðar geta sein 
einkunnaskil kennara komið sér 
illa fjárhagslega fyrir nemendur 
því þeir fái ekki námslánin sín 
fyrr en eftir að þeir hafi sýnt 
fram á að þeir hafi náð þeim 

prófum sem þeir tóku. Hann 
segir þessa nemendur þurfa að 
taka lán í bönkum eða fá yfir-
dráttarheimild. Sigurður segir 
að í sumum námskeiðum fái nem-
endur ekki að skrá sig í námskeið 
á næstu önn fyrr en eftir að þeir 
hafa fengið einkunnir úr prófum. 
Hann segir auk þess að seina-
gangurinn  geti raskað stöðu 
nemenda á Stúdentagörðum sem 
þurfi að sýna fram á ákveðinn 
námsárangur til að vera þar 
áfram.

Sigurður segir að réttinda-
skrifstofan vilji að umboðsmað-
ur Alþingis fari yfir hvort 
Háskóli Íslands sé að fara að 
settum reglum. „Við viljum að 
umboðsmaður taki undir með 
okkur og úrskurði um að það 
gangi ekki að þessar reglur séu 
margbrotnar,“ segir Sigurður.

Kvarta yfir einkunnaskilum



fréttir og fróðleikur

Hlýnun lofthjúps jarðar 
vegna gróðurhúsaáhrifa af 
mannavöldum er ótvíræð og 
áhrifa hennar mun gæta um 
komandi aldir samkvæmt 
einróma niðurstöðu vísinda-
manna 113 ríkja í skýrslu 
sérfræðinganefndar Sam-
einuðu þjóðanna um lofts-
lagsbreytingar. 

Sérfræðinganefnd Sameinuðu þjóð-
anna um loftslagsbreytingar, IPCC, 
komst að afdráttarlausari niður-
stöðu en áður hefur náðst, um að 
hlýnun jarðar sé tilkomin af manna-
völdum í nýjustu skýrslu sinni sem 
kynnt var á föstudaginn. Er þetta 
fjórða skýrsla nefndarinnar frá 
árinu 1990 og kom seinasta skýrsla 
út árið 2001. 

Í skýrslunni segir að líkurnar á að 
hlýnunin sé af mannavöldum sé 
„yfir 90 prósent“ og er það afdrátt-
arlausasta niðurstaðan sem fengist 
hefur hingað til. Fram kemur að 
gróðurhúsalofttegundir í andrúms-
loftinu „hafa greinilega aukist 
sökum athafna mannsins síðan árið 
1750“. 

Með þeirri hlýnun sem nú er 
hafin er því spáð að hækkun hita-
stigs og hækkun sjávarmáls muni 
„halda áfram um komandi aldir“ 
burtséð frá hvernig mannkynið 

nær að stýra mengun. Það er talið 
„mjög líklegt“ að hitabylgjur og 
úrhellisrigningar „muni halda 
áfram að aukast,“ og að undir lok 
þessarar aldar muni hafís í Norður-
íshafinu hugsanlega hverfa „nán-
ast alveg“ yfir sumartímann.

Talið er að hitastig muni hækka 
um 1,1 til 6,4 gráður á Celsíus fram 
til ársins 2100 og sögðust vísinda-
menn vissari en nokkru sinni fyrr 
um að hitastig myndi fara hækk-
andi. Þá er áætlað að sjávarmál 
muni hafa hækkað um 18 til 58 
sentímetra við lok þessarar aldar. 
Tíu til tuttugu sentímetra viðbótar-
hækkun er sögð möguleg ef að 
nýleg óvænt bráðnun heimskauta-
íss heldur áfram.

„Meiri líkur en minni“ eru tald-
ar á aukinni tíðni fellibylja og auk-
inn styrk hitabeltisstorma frá árinu 
1970 megi rekja til hlýnunar af 
mannavöldum. Þá sé „líklegt“ að 
hitabeltisstormar og fellibyljir 
muni verða ofsalegri, með hærri 
vindstyrk og meiri úrkomu.

Skýrslan var unnin af vísinda-
mönnum og fulltrúum 113 ríkja og 
þurftu fulltrúar allra ríkjanna að 
samþykkja skýrsluna. Það voru því 
mörg sjónarmið sem þurfti að 
sætta og telst það  talsverður árang-
ur að náðst hafi samstaða um svo 
afdráttarlausa niðurstöðu.  

Ekki eru lögð fram nein úrræði í 
skýrslunni, sem er 21 blaðsíða, ein-
ungis koma fram niðurstöður vís-
indamanna um ástandið í heimin-
um í dag og spá um hver þróunin 
verður. Þessi 21 síðu skýrsla er 
útdráttur úr heildarskýrslunni, en 
sjálf skýrslan verður birt í áföng-
um síðar á árinu.

Skýrslan er ekki á neinn hátt 
bindandi fyrir ríkin sem standa að 
gerð hennar en búist er við að hún 
muni hafa áhrif á stefnu ríkja og 
fyrirtækja um allan heim. 

Stjórnvöld víða um heim hafa lýst 
yfir áhyggjum með þessar dökku 
spár í skýrslunni og talað um mikil-
vægi þess að grípa til aðgerða. 

Bandaríkin losa mest allra þjóða 
í heimi af gróðurhúsalofttegundum. 
Fulltrúi Bandaríkjanna í nefndinni, 
Susan Solomon, sem er einn fremsti 
vísindamaður þarlendis í loftslags-
fræði, hjálpaði til við að fá í gegn hið 
afdráttarlausa orðalag í skýrslunni 
að sögn nefndarmanna, en það var 
þó ekki talið merkja stefnubreyt-
ingu hjá stjórnvöldum. Í yfirlýsingu 
sem Hvíta húsið gaf út á föstudag-
inn var andstaða bandarískra stjórn-
valda við bindandi reglur um leyfi-
lega losun gróðurhúsalofttegunda 
ítrekuð en margar þjóðir hafa lýst 
sig fylgjandi slíkri lausn.

Til að anna risavaxinni og auk-
inni orkuþörf sinni hefur Kína í 

auknum mæli snúið sér að nýtingu 
jarðefnaeldsneytis á borð við kol, 
olíu og jarðgass, en mikið magn 
gróðurhúsalofttegunda losnar við 
bruna þeirra. Búist er við að Kína 
fari fram úr Bandaríkjunum í losun 
gróðurhúsalofttegunda á næsta ára-
tug. Fulltrúar Kína voru sérstaklega 
á móti harðorðu orðalagi um hlýnun 
loftslags af mannavöldum, að sögn 
nefndarmanna, og fengu í gegn 
nokkrar breytingar.

Í sjálfri aðalskýrslunni sem sér-
fræðinganefndin mun skila af sér 
síðar á árinu verður fjallað um 
áhrifaríkustu leiðir til að hægja á 
hlýnun jarðar.

Hlýnun jarðar af mannavöldum

Hefur stækkað mikið frá upphafi

Dómurinn 
sorglegur

© GRAPHIC NEWS

Fremstu vísindamenn
vara enn frekar við 
loftslagsbreytingum

Jarðarbúar hafa aðeins tíu ár til að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda eða hætta á örar 
loftslagsbreytingar ella sem gætu gert marga heimshluta óbyggilega. Í nýrri rannsókn er auknum 

þurrkum, flóðum og hækkandi sjávarborði spáð fram til ársins 2100, og varað við því að áhrif 
gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu muni vara um komandi aldir.

Heimild: Intergovernmental Panel on Climate Change Myndir: AP

Spáð að muni hækka um 
2 til 4,5 gráðu  fram til 
ársins 2100 jafnvel þó 
unnt væri að gera upp-
safnað koltvísýringsmagn í 
andrúmsloftinustöðugt í tvö-
földum núverandi styrk.

Jafnvel þó stöðugleika
verði komið á uppsöfnun 
koltvísýrings í andrúmsloftinu, 
gæti sjávarborð hækkað um
30-80cm fram til ársins 2300 .
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Gæti horfið yfir sumar-
tíma á seinni hluta 21. 
aldarinnar

ÁÆTLUÐ
ÁHRIF

Búist við að verði
mest á landi á nyrstu
breiddarbaugunum,
og minnst yfir Suðurhöfum
og N-Atlants-
hafi

Búist við að verði
mest á landi á nyrstu
breiddarbaugunum,
og minnst yfir Suðurhöfum
og N-Atlants-
hafi

Hafstraumur sem 
flytur hlýjan sjó í Norður-Atlantshafið 
og mun líklega hafa dregið úr árið 
2100 - en almenn hlýnun mun meira 
en vega upp á móti öllum kólnunar-
áhrifum. Talið „mjög ólíklegt“ að hann 
hverfi snögglega.

Líklega of
kalt fyrir mikla bráðnun á yfir-
borði, og búist við að það aukist 
að umfangi vegna snjókomu.
Veðurfarslegar öfgar: Talið „mjög lík-
legt“ að meira verði um úrhellisrign-
ingar og hitabylgjur.

Hækkun yfir-
borðs sjávar lík-
lega á bilinu
28 til 43 cm.

Um 3° hækkun 
talin líklegust.





greinar@frettabladid.is

Stofnuð hafa verið Samtök landeig-
enda. Meðal baráttumála samtak-

anna er að lögum um þjóðlendur 
verði breytt þannig að ríkisvaldið 
geri ekki kröfur í jarðir með athuga-
semdalausum þinglýstum landa-
merkjabréfum.

Skiljanlegt er að landeigendur 
vilji standa vörð um jarðir sínar og 
verja þær fyrir meintri ásælni ríkis-
valdsins. Nokkrir þingmenn hafa 
tekið undir kröfur landeigenda um nauðsyn þess að 
lögum um þjóðlendur verði breytt til hagsbóta fyrir 
landeigendur. Það er hins vegar talsvert áhyggju-
efni fyrir landlausa Íslendinga og útivistarfólk að 
ekkert heyrist í þingmönnum þéttbýlisins. Kröfur 
landeigenda eru nefnilega á margan hátt ósann-
gjarnar, þó ekki sé meira sagt. Nú er búið að dæma 
í þjóðlendumálum hér á Suðurlandi. Ef breyta á 
þjóðlendulögunum núna, verður að byrja upp á nýtt; 
endurtaka ferilinn hér á Suðurlandi. 

Norðlendingar og aðrir er búa þar sem ekki er 
búið að ljúka þjóðlendumálum verða einfaldlega að 

sitja við sama borð og aðrir Íslendingar, í 
þessu tilviki Sunnlendingar. Þinglýsing 
tryggir ekki eignarrétt. „Þinglýsing 
samnings, sem stafar frá aðila sem ekki 
átti þau réttindi sem ráðstafað er með 
samningnum leiðir ekki til stofnunar 
eignarréttar yfir viðkomandi eign.“ 
Margir hæstaréttardómar hafa fallið 
þannig að þinglýst landamerki duga ekki 
sem fullgild sönnun á eignarhaldi. 

Þegar Danakonungur fyrirskipaði 
landskiptagerð 1882 var það gert á eftir-
farandi hátt: Landeigendur koma sér 
saman um sameiginleg landamerki jarða 
sinna. Mörg dæmi eru hins vegar til um 

það að jarðeigendur sem áttu land í jaðri óbyggða 
tóku sér land inn á óbyggð svæði án þess að bera 
það undir kóng né prest. Þjóðlendur geta því leynst 
víðar en á hálendi Íslands.

Talið er að í það minnsta 75% Íslendinga séu ekki 
landeigendur. Það eru rúmlega 225.000 manns. Um 
32.000 Íslendingar eru félagar í útivistarfélögum. 
92,8% Íslendinga búa í þéttbýli; semsagt, lang-
stærstur hluti þjóðarinnar.

Hverjir gæta hagsmuna þessa fólks?

Höfundur er veiðimaður og býr í Reykjavík.

Kröfur landeigenda ósanngjarnar

ABC-kort

Þú sækir um ABC-kortið
hjá Netbankanum á www.nb.is

Hjálpaðu bágstöddum börnum og njóttu afsláttar í leiðinni

Með ABC-kortinu færðu 10% afslátt í verslunum 
66°Norður um land allt og 1% af upphæðinni 
rennur beint til ABC-barnahjálpar.

Illugi Gunnarsson situr hátt á 
framboðslista Sjálfstæðis-

flokksins. Hann er á leið á þing og 
almennt talinn efnilegur stjórn-
málamaður. Margir telja eflaust 
að tími hans í starfi aðstoðar-
manns forsætisráðherra hafi 
reynst honum góður undirbúning-
ur fyrir feril í pólitík. Þeir 
fortíðardagar virðast þó ætla að 
elta Illuga óþægilega lengi. Um 
fyrri helgi tók hann fram gömlu 
stuttbuxurnar og mætti á þeim í 
Silfur Egils.

Í þættinum var m.a. rætt um 
nýfallinn hæstaréttardóm í 
Baugsmáli og viðbrögð Ingibjarg-
ar Sólrúnar við honum: Ríkis-
stjórnin gæti ekki firrt sig ábyrgð 
á þeirri sorgarsögu. Af yfirlæti 
unghanans sagðist Illugi ekki 
kippa sér upp við þau orð hennar 
fremur en önnur (hér vantaði 
bara orðalagið „sem sú ágæta 
kona lætur út úr sér“) og klykkti 
síðan út með því að stjórnmála-
menn ættu ekki að tjá sig um 
dómsmál.

Eitthvað hljómaði þetta 
einkennilega í eyrum áhorfenda 
sem þurftu ekki nema litla stund 
enn til að rifja upp þátt þess 
sama Illuga Gunnarssonar í 
einum dýrðlegasta anga Baugs-
málsins, þegar hann sat við hlið 
Davíðs Oddssonar á frægum 
fundi úti í London, og varð vitni 
að því að reynt var að múta 
landsins æðsta manni með 300 
milljónum, hvorki meira né 
minna. Viðvera Illuga á mútu-
stund hefur reyndar verið dregin 
í efa en sjálfur hefur hann 
staðfest hana þótt óneitanlega 
yrði spennandi að sjá hverju 
hann svaraði eiðsvarinn í 
vitnastúku. Hreinn Loftsson 
lagði um svipað leyti fram sína 
hlið málsins og sagði landsmönn-
um söguna af því hvernig lítill 

brandari varð að 300 milljón 
króna smjörklípu í munni Davíðs 
Oddssonar. Þá hafði Hreinn líka 
sagt frá því að á þessum sama 
Lundúnafundi hafi forsætisráð-
herrann fyrrverandi varað sig 
við því að senn yrði látið til 
skarar skríða gegn Baugi. Ekki 
vitum við hvort Illugi var 
viðstaddur þegar þau orð féllu en 
staðreyndin er þó sú að sex 
mánuðum síðar réðst lögreglan 
inn í fyrirtækið.

Og fimm árum síðar er Illugi 
orðinn stjórnmálamaður og lætur 
eins og hann  hafi aldrei verið 
aðstoðarmaður, mætir í sjónvarp 
og bannar mönnum að bendla 
Baugsmál við pólitík. Maðurinn 
sem stóð einbeittur að baki 
foringja síns í aðför hans og 
ávæningum gegn Baugi lætur nú 
eins og hann hafi aldrei haft neitt 
með málið að gera. Eins og hann 
hafi ekki gefið sig fram sem 
lykilvitni í stóra bolludagsmálinu 
sem tengist óneitanlega Baugs-
málinu þótt ekki hafi þeir félagar 
talið það nægilega skothelt fyrir 
dómsalina.

Fyrrum aðstoðarmaður 
mannsins sem hótaði Baugi 
rannsókn og viðraði landskunna 
andúð sína á fyrirtækinu í þingi 
og þjóðmiðlum um margra 
missera skeið mætir nú í sjónvarp 
til að segja okkur að stjórnmála-
menn eigi ekki að tjá sig um 

dómsmál. Fyrrum aðstoðarmaður 
mannsins sem lýsti því yfir að 
væri Baugsmálið pólitískt yrði því 
öllu hent út úr dómstólunum hefur 
nú geð í sér, þegar sú er orðin 
raunin, til að segja okkur að málið 
sé alls ópólitískt og komi stjórn-
málamönnum ekki við. Samflokks-
maður dómsmálaráðherra, sem 
sýndi ákærðum þau elskulegheit á 
einni af ögurstundum málsins að 
segja þeim, sem yfirmaður 
íslenskra dómskerfisins, að 
dómstólarnir hefðu ekki sagt sitt 
síðasta í málinu, hann sýnir okkur 
nú það yfirlæti að hlæja þegar 
aðrir stjórnmálamenn viðra 
skoðun sína á sama máli. 

Sumir kjósa að hefja feril sinn 
í stjórnmálum með því að 
þjónusta foringja dagsins. Snattið 
í kringum hásætið færir mönnum 
einstaka reynslu og innsýn í 
viðjar valdsins en það getur líka 
flækt menn í vafasama vefi; 
krafist þess að þeir velji á milli 
sannleikans og foringjans. Það 
sem fellur á húsbóndann getur 
orðið þjóninum að falli.

Í Silfri Egils draup smjör af 
hverju orði Illuga. Allt sem hann 
sagði um Baugsmálið minnti 
okkur á veru hans við hlið Davíðs 
Oddssonar á hótelherbergi úti í 
London. Smjör foringjans er klípa 
aðstoðarmannsins.

Í besta heimi allra heima 
mætti taka undir með Illuga og 
segja að stjórnmálamenn eigi 
ekki að tjá sig um dómsmál. En 
það er líka góð regla að gamlir 
aðstoðarmenn skuli forðast mál 
sem þeir tengjast með svo 
eldfimum hætti, jafnvel þó óbeint 
sé. Illugi Gunnarsson ætti því að 
sýna sjálfum sér og sjónvarps-
áhorfendum þá háttvísi að sitja 
heima næst þegar Baugsmál ber 
á góma. Annað er bara óþægilegt 
fyrir alla.

Smjör foringjans: 
Klípa aðstoðarmannsins

H
lýnun jarðar með tilheyrandi breytingum á veður-
kerfinu er staðreynd sem ekki verður umflúið að 
horfast í augu við. Þaðan af síður þýðir að skella 
skollaeyrum við því að þessi hlýnun mun halda 
áfram og að hún er af mannavöldum. Um þetta er 

stöðugt minna deilt. 
Aldrei hefur sérfræðinefnd Sameinuðu þjóðanna, IPCC, verið 

jafnafdráttarlaus um þetta og í nýjustu skýrslu sinni sem kynnt 
var fyrir helgi. Höfundar skýrslunnar halda því fram að hlýnun-
in stafi meira en 90 prósent af mannavöldum og að gróðurhúsa-
lofttegundir í andrúmsloftinu hafi aukist vegna athafna manns-
ins frá miðri átjándu öld. Spáð er að sú hlýnun sem hafin er muni 
halda áfram á komandi öldum, jafnvel þótt mannfólkinu takist 
að koma einhverjum böndum á mengunina.

Vísindamenn fullyrða að hitastig muni hækka á bilinu frá 1,1 
gráðu á Celsíus upp í 6,4 fram til ársins 2100. Á sama tíma er 
áætlað að sjávarmál muni hækka um 18 til 58 sentimetra.

Bandaríkjamenn losa mest allra þjóða af gróðurhúsaloftteg-
undum en búist er við að Kínverjar muni sigla fram úr þeim 
á næsta áratug. Íslendingar komast vissulega ekki á blað með 
þeim þjóðum sem mest menga. Það þýðir þó ekki að málið komi 
ekki Íslendingum við eða að þeir sem þetta land byggja geti ekk-
ert gert til að sporna við þróuninni.

Hlýnun jarðar er hápólitískt mál. Íslendingar verða að beita 
sér með öllum mögulegum ráðum í alþjóðasamfélaginu í þeirri 
viðleitni að snúa við þeirri óheillaþróun sem hlýnun jarðar er. 
Þjóðin ætti nú þegar að slást í hóp þeirra 45 ríkja sem hafa lýst 
yfir stuðningi við tillögu Frakka um að setja á stofn alþjóðlega 
umhverfisstofnun sem hefði vald til að fylgja eftir samþykktum 
um ráðstafanir til að sporna við hlýnun loftslags. 

Íslensk stjórnvöld verða einnig að taka ábyrgð heima fyrir. 
Ljóst er að skýrsla Sameinuðu þjóðanna styður ekki þá stóriðju-
stefnu sem hér er rekin, stefnu sem stjórnvöld vilja raunar ekki 
lengur kannast við en er þó í fullu gildi. Skálkaskjólið í rökunum 
um að betra sé að stóriðjan gangi á orku úr íslensku vatnsafli en 
á orku sem unnin er úr jarðefnum heldur ekki. Hér verður að 
spyrja róttækari spurninga, svo sem um það hvort mannkynið 
komist ekki af með minna af áli og öðru því sem framleitt er í 
stóriðju. Framtíðin er í húfi.

Hin hliðin á peningnum er að vera viðbúin því sem koma skal. 
Hvernig stendur byggð meðfram strandlengju Íslands, að ekki 
sé minnst á byggð sem reist er á landfyllingum úti fyrir strönd-
um, ef yfirborð sjávar hækkar um nokkra sentimetra, eða um 
nokkra tugi sentimetra? Gefa spár um hækkun sjávarborðs ekki 
til kynna að fara eigi varlega í þá landfyllingarstefnu sem hefur 
verið landlæg í skipulagsmálum um langt skeið? 

Þessum spurningum og fleiri verður að svara. Þeir sem nú 
byggja jörðina bera ábyrgð á að skila henni í hendur barna sinna 
þannig að þau hafi aftur forsendur til að skila henni áfram til 
sinna barna. 

Hver og einn verður 
að taka ábyrgð



Innan skamms gefst Hafnfirð-
ingum kostur á að kjósa um það 

hvort þeir vilji stækkað álver í 
Straumsvík. Ef meirihluti kjós-
enda þar er samþykkur stækkun-
inni er Landsvirkjun gefið grænt 
ljós með að hefja þá þegar fram-
kvæmdir að orkuöflun til handa 
væntanlegu álveri. Það hyggst 
hún gera með þremur virkjunum í 
Þjórsá, Hvammsvirkjun, Holta-
virkjun og Urriðafossvirkjun. 

Lítið hefur heyrst frá heima-
mönnum um viðhorf þeirra til 
virkjana þessara og umróti því 
sem þeim fylgir. Reyndar kom 
hópur fólks saman um daginn til 
að lýsa skoðunum sínum á Urriða-
fossvirkjun. Vegna fálætis sveit-
unga minna í Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi tel ég mig knúinn að 
tjá mig opinberlega um fyrirhug-
aðar framkvæmdir sem snerta 
hagsmuni sveitarinnar um ókomna 
tíð.

Ég veit að margir eru mér sam-
mála um að Gnúpverjahreppur sé 
ein af fegurstu sveitum landsins. 
Ef ekið er eftir aðalvegi sveitar-
innar til austurs skiptast á holt og 
hæðir á vinstri hönd sem tengjast 
hálendisbrún Suðurlands, sérstakt 
landslag sem heillar ferða-
manninn. Á hægri hönd liðast 
helsta skart sveitarinnar, Þjórsá, 
sem skilur að Árnes- og Rangár-
þing. Þegar ekið er framhjá Þránd-
arholti blasir eyjan Árnes við. 
Austan eyjunnar er fossinn Búði. 
Þar hyggst Landsvirkjun stífla 

ána vegna 
Holtavirkjunar
þannig að lón 
myndast í og við 
eystri kvíslina 
en áin verður 
stífluð við 
Akbraut í Holt-
um þar sem 
stöðvarhús rís. 
Í Árnesinu 
verða reistir 

miklir stíflugarðar. Þarna mynd-
ast því ljót sjón, stíflugarðar og 
dökkur, uppþornaður árfarvegur. 
Ljótt ör í landinu. 

Ef haldið er áfram sem leið 
liggur austur sveitina, allt austur 
fyrir Núpinn, blasir við fögur sýn. 
Útsýnið til Skarðsfjalls, Heklu og 
Búrfells í austri, með Þjórsá í for-

grunni, er ein fegursta sýn sem 
Ísland hefur að bjóða. Ekki spillir 
að áin er skreytt með skógi vöxn-
um hólma, Minnanúpshólma, og 
rétt ofar er annað skraut í ánni, 
Hagaey, umkringd fallegum flúð-
um sem bjóða ferðamanninn vel-
kominn í Þjórsárdalinn, einn af 
fjölsóttari ferðamannastöðum 
landsins.

Verði Hvammsvirkjun að veru-
leika verður anddyri Þjórsárdals 
sökkt og lón myndað þar sem 
Þjórsá geymir nú Hagaey. Eyjan 
mun nær alveg hverfa og flúðirnar 
hætta að bjóða ferðamanninn vel-
kominn. Rétt ofan Minnanúps-
hólma verður reist stíflumannvirki 
og stíflugarðar byggðir upp austan 
og vestan lónsins. Minnanúpshólm-
inn verður því ekki lengur hólmi 

þar sem árfarvegurinn verður án 
vatns og annað svart ör skilið eftir 
í landinu. Nokkru neðar í ánni er 
ein eyjan enn, Ölmóðsey, kennd við 
sakamanninn Ölmóð. Sagan segir 
að hann hafi fengið að vinna sér til 
lífs að sundríða ótemju út í eyjuna. 

Við Þjórsá, vestan eyjunnar, er 
sannkölluð völundarsmíð skapar-
ans, nefndur Ferjustaður. Nái 
áform Landsvirkjunar fram að 
ganga verður Ölmóðsey ekki leng-
ur eyja og Ferjustaðurinn ekki 
svipur hjá sjón. 

Verði virkjanirnar að veruleika 
verður landslagi í og við Þjórsá 
umturnað sem kemur til með að 
hafa ýmsar neikvæðar afleiðingar 
í för með sér fyrir þá sem næst 
ánni búa. Í ljósi þess skora ég á 
sveitarstjórn Skeiða- og Gnúp-
verjahrepps að hafna þessum 
framkvæmdum. Valdið er í henn-
ar höndum og ábyrgð hennar er 
mikil. Hagsmunir íbúa í grennd 
við Þjórsá svo og Sunnlendinga 
almennt felast ekki í þessum virkj-
unum. Þeir eru miklu fremur 
fólgnir í fagurri og ósnortinni 
náttúru. Okkur ber skylda til að 
vernda náttúruperlur okkar fyrir 
komandi kynslóðir. Þeim á ekki að 
fórna fyrir nokkur störf í álveri. 

Höfundur er bóndi.

Virkjanir í Þjórsá – þögn er sama og samþykki

Í ljósi þess skora ég á sveit-
arstjórn Skeiða- og Gnúp-
verjahrepps að hafna þessum 
framkvæmdum.



„Við siglum áleiðis til 
þjóðskipulags Bandaríkj-

anna, þar sem auðræði 
hefur leyst lýðræði af 

hólmi, þar sem meira en 
allur hagvöxturinn fer í að 
bæta kjör þeirra allra bezt 

settu, og þar sem almúginn 
verður sífellt fátækari.”

„Ég æfði sund þegar ég var yngri en 
hætti því fyrir tveimur árum. Ég æfði 
líka langstökk en náði mér aldrei á 
strik í því og í dag eru spretthlaupin og 
grindahlaupið mínar aðalgreinar,“ 
segir frjálsíþróttakonan Linda Björk 
Valbjörnsdóttir sem býr á Sauðárkróki, 
en Linda Björk náði glæsilegum 
árangri á Meistaramóti Íslands sem 
fram fór um síðustu helgi í Reykjavík. 
Linda Björk sigraði í hópi 15 til 16 ára 
keppenda í 60 m grindahlaupi á 9,31 
sek. sem er jafnframt hennar besti 
árangur auk þess sem Linda varð í 
öðru sæti í 200 m hlaupi á mótinu sem 

haldið var í Laugardalshöllinni. 
Linda Björk varð 15 ára í janúar en 

hún hefur æft frjálsar íþróttir frá tíu 
ára aldri. Hún varð fyrst Íslandsmeist-
ari árið 2004 eða þegar hún var 12 ára 
og nældi um helgina í sinn áttunda 
Íslandsmeistaratitil, auk þess á hún 
tvö Íslandsmet. 

„Ég ætla að keppa eins lengi og ég 
get í frjálsum,“ segir Linda Björk og 
bætir við að frjálsíþróttakonan Sunna 
Gestsdóttir hafi alltaf verið fyrir-
myndin hennar í íþróttunum. „Draum-
urinn er að verða afreksmanneskja í 
frjálsum íþróttum og ég stefni á að 

reyna að komast á EM og önnur stór-
mót í framtíðinni,“ segir hún en bætir 
við að hún geri ekki áætlanir langt 
fram í tímann. „Ég veit ekki hvort ég 
stefni til útlanda í skóla en ég ætla alla-
vega að mennta mig samhliða íþróttun-
um,“ segir hún og bætir við að hún vilji 
koma þakklæti sínu til þjálfaranna, án 
þeirra hefði hún aldrei náð svona langt. 
„Gísli Sigurðsson hefur þjálfað mig 
frá tíu ára aldri og nú hefur Gunnar 
bróðir hans tekið við og ég vil þakka  
þeim fyrir þann góða árangur sem ég 
hef náð. Þeir eru frábærir. Sjáumst á 
vellinum!“

Enskur togari sekkur

St. Fransiskusystur voru kjörnar Hólmarar 
ársins 2006 í Stykkishólmi með yfirgnæf-
andi meirihluta atkvæða, eftir því sem fram 
kemur á Stykkishólmspóstinum. 

Í fyrra urðu mikil straumhvörf hjá nunn-
unum og Stykkishólmsbæ en þá lauk um 70 
ára starfi þeirra við heilbrigðisþjónustu þar 
þegar þær seldu eignarhluta sinn í sjúkra-
húsinu til ríkisins. Börn í Stykkishólmi hafa 
lengi notið góðs af veru St. Fransiskusystra 
í bænum, til dæmis komu þær á fót leik-
skóla, sem bærinn tók síðar yfir, auk þess 
sem þær voru með föndur fyrir krakka, 
sýndu bíó og héldu tombólur. 

Rekstur sjúkrahússins hefur þó verið 
stærsti þátturinn í starfi þeirra enda sjúkra-
húsið löngum verið einn fjölmennasti vinnu-
staðurinn í bænum þar sem hundruð heima-
manna hafa unnið í gegnum tíðina. Í 
Stykkishólmspóstinum segir að greinilegt 
sér af tilnefningunum að bæjarbúar eru 
systrunum ákaflega þakklátir fyrir óeigin-
gjarnt starf þeirra í Stykkishólmi öll þessi 
ár, enda þær þekktar fyrir að vera alltaf 
með bros á vör og aldrei langt í kímnina og 
glensið þar sem systurnar eru. 

St. Fransiskusystur Hólmarar ársins

AFMÆLI 

Úrslit réðust í þriðju og síð-
ustu undankeppninni í for-
vali Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva. 
Sem fyrr komust þrjú lög 
áfram og er því ljóst hvaða 
lög keppa um að verða fram-
lag Íslands í Eurovision í ár. 

Lögin sem komust áfram 
í gær eru: Bjarta brosið eftir 
Torfa Ólafsson, sem samdi 
lagið, og Kristján Hreins-
son, sem orti ljóðið. Flytj-
andi var Andri Bergmann. 

Þú tryllir mig er eftir Haf-
stein Þórólfsson, sem samdi 
lag og texta. Hannes Páll 
Pálsson samdi textann 
ásamt Hafsteini. Dr. Gunni 
og Ragnheiður Eiríksdóttir, 
eða Heiða, sömdu lagið Ég 
og heilinn minn. Dr. Gunni 
orti ljóðið. Ragnheiður 
Eiríksdóttir flutti. 

Úrslitakeppni forvalsins 
fer fram laugardaginn 17. 
febrúar og verður sýnt í 
beinni útsendingu. 

Níu lög í úrslit



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Helgi Helgason hefur ekið sorpbíl á höf-
uðborgarsvæðinu í hartnær þrjátíu ár. 

Þegar Helgi svarar símanum fyrst er hann 
á Engjateignum en á hraðri leið upp í Graf-
arvog. Því er hann fyrst spurður hvort hann 
flengist um allan bæ. „Nei, en stundum eru 
aðstæður þannig hjá okkur að við þurfum 
að hlaupa undir bagga hver hjá öðrum 
vegna veikinda og bilana,“ svarar hann og 
tekur fram að að Teigar, Lækir, Laugarás, 
Brúnir, Langholt, Sund, Vogar og Heimar 
séu hans svæði. „Þar eru æði margar tunn-
ur,“ bætir hann við. Fyrir aftan bílstjóra-
sætið er bekkur enda segir Helgi sjö manns 
skráða á bílinn en þó séu þeir sjaldnast svo 
margir. Vinnudagurinn er frá 6 til 15. „Við 
mætum rétt fyrir sex á morgnana og setj-
um bílana í gang. Vélarnar í þeim eru það 
stórar að þær þurfa að hitna aðeins áður en 
þær fara í átök. Mér þýðir ekkert að setja 

strax á fullan snúning því þá stoppar tölvan 
mig bara af,“ lýsir hann.

Helgi kveðst hafa byrjaði í þessu starfi 
árið 1972 en tvívegis hafa tekið hlé. 

„Ég var á annarri Scania áður, gömlu 
hrói með stuðningsöxul, svokallaðan let-
ingja. Okkur kom afar vel saman,“ segir 
hann hlæjandi og lýsir tækninni sem hann 
býr við nú. Í mælaborðinu er tölva fyrir bif-
reiðina sjálfa. Hún sér um mestallan búnað 
sem heldur vél og dælum gangandi. Önnur 
tölva er með leiðakerfinu og öll húsnúmer 
sem tunnur eru hjá og þar skráist inn hve-
nær hver tunna er losuð. Svo er myndavéla-
skjár sem er mikið öryggistæki því á honum 
fylgist Helgi með því sem er að gerast fyrir 
aftan bílinn. „Ég er semsagt rýnandi í skjái 
og spegla allan daginn,“ segir hann bros-
andi og viðurkennir að því fylgi meiri and-
leg þreyta en líkamleg. 

Rýnir í spegla og skjái

90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland 
en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti



Á hinu dæmigerða íslenska 
heimili má gjarnan finna 
fjölda tækja sem á nútímamáli 
nefnast „græjur“. Hverju tæki 
fylgir síðan sérstök fjarstýring 
sem óhjákvæmilega hefur í för 
með sér tilheyrandi rugling og 
óþægindi, svo ekki sé minnst á 
sjónmengunina sem allar þess-
ar fjarstýringar hafa á stofu-
borðinu. Nú hefur tæknifyrir-
tækið Logitech fundið lausn á 
þessum algenga heimilisvanda 
með hinni byltingarkenndu 
fjarstýringu Harmony.

„Harmony stendur fyrir samræmi 
og það lýsir virkni fjarstýringar-
innar líklega best. Hún samræmir 
aðgerðir allra fjarstýringa heim-
ilsins,“ segir Árni Friðberg Helga-
son, aðstoðarverslunarstjóri 
Hátækni, sem er samstarfsaðili 
Logitech á Íslandi og selur Harm-
ony-fjarstýringuna.

Alhliða fjarstýringar sem eiga 
að leysa af hólmi allar aðrar fjar-
stýringar heimilisins hafa svo sem 

áður komið á markaðinn en að 
sögn Árna er Harmony-fjarstýr-
ingin allt annars eðlis. „Munurinn 
er að Harmony gerir fólki kleift 
að stjórna öllu heimabíókerfinu 
sínu með einum takka. Fjarstýr-
ingin er í raun forrituð með 
ákveðnum skipunum sem hver og 
einn ákveður eftir eigin smekk. 
Til dæmis er hægt að ýta á einn 
takka á fjarstýringunni og þá 
kviknar á DVD-spilaranum, 
heimabíó-magnaranum og sjón-
varpinu og allt stillist sjálfkrafa 
rétt,“ segir Árni og bætir 
við að fjarstýringunni séu í 
raun engin takmörk sett.
„Þeir sem eru það tækni-
lega sinnaðir að vera með 
rafdrifin gluggatjöld og 
lýsingu geta þannig stillt 
rétta birtu í stofunni um 
leið. Allt með því að ýta á 
einn takka,“ útskýrir Árni. 
„Við hugsum þetta þó fyrst 
og fremst sem tæki til að 
stjórna heimabíókerfinu inni 
í stofu á einfaldan hátt.“
Að sögn Árna hafa einhverjir 
haft efasemdir um fjarstýr-
inguna og virkni hennar en 
almennt hafi Hátækni fengið 
mjög góð viðbrögð frá kaupend-

um á þeim stutta tíma sem fjar-
stýringin hefur verið í sölu. „Fyrir 
þá sem efast segjum við einfald-
lega að sjón er sögu ríkari.“
Harmony-fjarstýringin er sögð 
auðveld í notkun og þykir allt við-
mót hennar vera mjög notenda-
vænt. Hún hefur innbyggt inn-
rautt ljós auk þess sem hægt er að 
fá fjarstýringu með svokallaða 
RF-tíðni, svo hún getur drifið afar 
langt. Auk þess er fjarstýringin 
uppsett í gegnum internetið, sem 
gerir hana einstaka á sínu sviði. 
Þannig uppfærist hún sjálfkrafa í 

gegnum samræmdan gagna-
banka þar sem upplýsingar um 

ótal tegundir heimilistækja 
eru geymdar. „Þannig skipt-
ir ekki nokkru máli hvernig 
græjur fólk er með og frá 
hvaða fyrirtæki þær eru, 
Harmony getur stjórnað 
þeim öllum,“ segir Árni að 
lokum.

Heimilinu stjórnað 
með einum takka

Tölvufyrirtæki víða um heim 
hafa ákveðið að taka hinar 
fornfrægu diskettur úr sölu.

Hver man ekki eftir gömlu og 
góðu diskettunum? Hinni bylting-
arkenndu nýjung fyrir tveimur 
áratugum sem gerði fólki kleift að 
flytja gögn á milli tveggja tölva? 
Græjunni sem skildi samfélög 
eftir í sjokki þegar tilkynnt var að 
vísindamönnum hefði tekist að 
tvöfalda geymslumagn hennar 
upp í 1,44 megabæti á sínum tíma? 
Viðbótinni sem kom fartölvum í 
upphafi síðasta áratugar upp á 
nýjan stall hvað möguleika varð-
aði?

Nú, á tímum margra gígabæta 
stórra DVD-diska og færanlegra 
harðra diska, hefur verið ákveðið 
að hætta framleiðslu á diskettum. 
Ástæðan er einföld; enginn notar 
þær lengur. Þær má þó finna í ein-
staka tölvuverslunum í hinum 
vestræna heimi og segir sagan að 
víða séu ársgamlar birgðir ekki 
enn seldar. Þeim diskettum verður 
líklega hent. 

Ljóst þykir að fáir munu sakna 
diskettunnar, en hins vegar má 
gera ráð fyrir að einhverjir dygg-
ir aðdáendur hennar muni syrgja 
hana – þá ekki síst vegna hinna 
gríðarlegu tækniframfara sem 
hún fól í sér á sínum tíma. 

Diskettan er endanlega dáin

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Bloggaðu með
símanum!

Hvar sem er og 
hvenær sem er!



Nokia hefur teflt fram N95 símanum gegn iP-
hone sem Apple kynnti nýverið.

Hinn svokallaði iPhone, sem sameinar síma, lófa-
tölvu, mynd- og Mp3-spilara í eitt tæki, hefur vakið 
mikla athygli síðan hann var frumsýndur í byrjun 
árs. Sérfræðingar innan fjarskiptaheimsins hafa velt 
fyrir sér viðbrögðum Nokia við iPhone og hvaða tæki 
fyrirtækið mun framleiða til höfuðs hinni byltingar-
kenndu nýjung frá Apple. Svarið, að minnsta kosti til 
að byrja með, er hinn svokallaði Nokia N95 sími sem 
fer í almenna sölu á næstu mánuðum.

Almennt er talið að iPhone hafi yfirhöndina þegar 
kemur að samanburði við N95. Ljóst þykir að iPhone 
hafi náð að „stela“ mikið af þeirri athygli sem for-
svarsmenn Nokia væntu þess að N95 fengi en hins 
vegar hefur verið bent á að N95 hafi ýmsa kosti 
fram yfir iPhone.

Fyrir það fyrsta hafa verið uppi efasemdir um 
gæði þeirrar internettengingar sem verður í 
iPhone. Síminn notast við GPRS-tækni, sem er 
umtalsvert hægari en HSDPA-tæknin sem notast 
er við í N95. iPhone bætir það reyndar upp að 
mestu leyti með sínum ótrúlega snertiskjá sem 
snúa má á alla vegu. Þegar myndavélar símanna 
eru bornar saman hefur N95 vinninginn með sína 
hágæða 5 MP myndavél með flassi á meðan iPhone 
býr aðeins yfir 2 MP myndavél.

Í N95 er innbyggður fullkominn GPS-staðsetn-
ingarbúnaður sem nær til yfir 100 landa og 1,5 
milljón staðsetninga en í iPhoto er aðeins að finna 
útgáfu af Google-Earth kortum sem segir ekkert 
til um staðsetningu. 

Þegar stýrikerfið er skoðað hefur iPhoto lík-
lega vinninginn. Hið útbreidda s60 stýrikerfi 
sem Nokia hefur þróað í gegnum árin er í besta 
falli hlægilegt í samanburði við MacOs X stýri-
kerfið sem iPhone verður byggður á. S60 hefur 
það hins vegar fram yfir Mac Os X að vera það 
viðmót sem langflestir farsímanotendur heims 
þekkja.

Forsvarsmenn Nokia hafa ekki farið leynt 
með þær fyrirætlanir sínar með að þróa nýjan 
síma sem á, að þeirra sögn, að toppa allt sem 
áður hefur sést, þar með talinn iPhone. En á 
sama tíma og sá sími verður frumsýndur verð-
ur næsta útgáfa af iPhone líklega orðin fullþró-
uð.

En hvað sem framtíðin ber í skauti sér fyrir 
Nokia og Apple er ljóst að samkeppnin á fjar-
skiptamarkaðnum hefur aldrei verið meiri. 

Svar Nokia við iPhone
Íþróttafólk mun bera þráð-
lausa fjarstýringu um úlnliðinn

Nokkuð er liðið síðan Apple hóf 
opinbert samstarf við íþróttavöru-
framleiðandann Nike sem felst í 
þróun og framleiðslu þar til gerðra 
iPod Nano geymsluhólfa sem hægt 
er að nota við íþróttaiðkun. Í 
íslenskum líkamsræktarstöðvum 
má sjá marga sem notast við upp-
handleggsteygjuna svokölluðu frá 
Nike sem getur geymt iPod í öllum 
stærðum og gerðum. 
Nú hafa lekið myndir út á inter-
netið sem sýna nýjan og endur-
bættan geymslubúnað iPod Nano 
fyrir íþróttafólk, búnað sem enn 
þá er í þróun og stóð ekki til að 
setja á sölu fyrr en um mitt þetta 
ár. Svo virðist sem að nýi búnaður-

inn verði þráðlaus; annars vegar 
geymist iPod-inn á upphandleggn-
um eða á buxnaskálminni og hins 
vegar mun fólk bera eins konar 
armand sem er í raun þráðlaus 
fjarstýring. Þannig er hægt að 
skipta um lag, hækka og lækka og 
framkvæma allar aðgerðir án þess 
að snerta sjálfan iPod-inn nokkurn 
tímann. Þessi þráðlausa tenging 
fæst með Bluetooth-tækninni. 
Það sem veldur sérfræðingum 
innan tæknigeirans heilabrotum 
er að til þessa hefur engin tegund 
iPod Nano innihaldið Bluetooth. 
Þykjast sérfræðingar lesa út úr 
því að síðar á þessu ári muni Apple 
setja á markaðinn endurbætta 
Bluetooth-útgáfu af iPod Nano.

Samstarf Nike og 
Apple þróast

Nýjasta viðbótin í Vaio-far-
tölvu fjölskyldunni frá Sony er 
hin svokallaða UX1 vél, sem 
þykir setja ný viðmið í hönnun 
ferðavænna fartölva.

UX1 er með 11,5 sentímetra stór-
an hágæða snertiflatskjá og vegur 
ekki nema 480 grömm. Að sögn 
Sony er hún framleidd og sérsnið-
in fyrir viðskiptafólk á stöðugum 
ferðalögum sem helst vilja 
finna sem minnst fyrir þyngd 
fartölvunnar. 
Þrátt fyrir smæð sína stenst 
Vaio UX1 samanburð við 
flestar aðrar fartölvur á 
markaðnum og hefur hún 
meðal annars 32 GB 
geymslupláss.
Verðið á tölvunni 
er hins vegar 
alveg í samræmi 
við gæðin. Íslend-

ingar munu varla eiga kost á að 
kaupa UX1 fyrr en í haust en áætl-
að er að tölvan fari í almenna sölu 
í Bandaríkjunum síðar í þessum 
mánuði. Verðið er 2.500 dollarar, 
eða um 170 þúsund íslenskar krón-
ur, en áætla má að hún kosti 
umtalsvert meira þegar hún fer í 
sölu hér á landi. 

Fullkomin fartölva 
sem vegur minna 
en hálft kíló



Ólafur Baldursson, markaðs-
stjóri Kraftvéla, segir góða 
sölu á nýju Komatsu-gröfunum. 
Kraftvélar eru með umboð fyrir 
Komatsu í þremur löndum.

„Þessi DAS-8 vél kom fyrst til 
landsins í vor og er ný kynslóð af 
þessari týpu, en Komatsu hefur 
framleitt þennan stærðarflokk í 
að verða 20 ár,“ segir Ólafur Bald-
ursson, markaðsstjóri Kraftvéla. 
Hann segir mikla eftirspurn eftir 
Das-8 gröfunum. „Þetta er ein af 
okkar vinsælustu vélum í dag og 
við höfum verið að selja þessar 

vélar um allt land. Þá höfum við 
verið að selja dálítið af þessum 
vélum í Færeyjum og Kraftvélar 
eru einnig með umboð fyrir 
Komatsu í Danmörku. Kraftvélar 
eru móðurfélag KFD sem selur 
vélarnar í Danmörku. Við erum 
búnir að vera í þessari útrás í tvö 
ár og höfum selt rúmlega 600 vélar 
í þremur löndum.
Ólafur segir vélina búna mörgum 
kostum. „Fyrir það fyrsta er húsið 
mjög hljóðlátt og hljóðlátara en í 
flestum einkabílum. Þá er hún 
með sérstaklega styrkt stjórnhús 
og þannig tryggir hún öryggi 
þeirra sem vinna á vélunum ef svo 

færi að vél myndi velta. Það er 
búið að gera miklar tilraunir á vél-
inni og það hefur sýnt sig að styrk-
urinn í húsinu getur bjargað 
mannslífum ef illa fer. Þá er í vél-
inni staðsetningarbúnaður sem 
segir til um hvar vélin er stödd og 
gefur upplýsingar í gegnum tölvu 
um ástand vélarinnar hverju sinni. 
Þetta auðveldar allar skráningar 
og utanumhald vinnustunda. Þá 
sendir búnaðurinn boð ef eitthvað 
bilar og þannig er með auðveldum 
hætti hægt að panta varahluti á 
skemmri tíma en áður hefur 
þekkst.“

Ekki bara bankar í útrás

Þriggja ára ábyrgð er nú á 
öllum Doosan-vinnuvélum sem 
seldar eru á Íslandi.

Um nokkurt skeið hefur Doosan- 
fyrirtækið boðið upp á þriggja ára 
ábyrgð á vinnuvélum annars stað-
ar í Evrópu og nú hefur verið 
ákveðið að gera slíkt hið sama á 
Íslandi.

Doosan framleiðir yfir 40 
stærðir og gerðir af vinnuvélum 
og hafa Doosan-Daewoo vélarnar 
verið seldar á Íslandi síðan árið 
1999.

H.A.G. ehf. er umboðsaðili 
Doosan á Íslandi og er fyrirtækið 
fyrst til að bjóða þriggja ára 
ábyrgð á vinnuvélum hér á landi.

Allar vélar 
með ábyrgð

Snjókeðjumarkaðurinn er vefur 
með snjókeðjur fyrir vinnuvélar 
og vörubíla.

Þar eru ýmsar tegundir í boði 
eins og stroffur, strappar og lyft-
ingakeðjur. 

Á vefnum er einnig að finna 
upplýsingar um eldsneytisspar-
ann Cyclonefuelsver sem sagður 
er stuðla að 7 til 25 prósenta elds-
neytissparnaði.

Nánari upplýsingar: www.
snjokedjumarkadurinn.is

Snjókeðjur 
og eldsneyt-
issparnaður 
á vefnum

George W. Bush sagði Cater-
pillar vera eitt af mestu fyrir-
tækjum Ameríku í heimsókn 
hans í verksmiðju í Illinois.

Caterpillar-verksmiðjan í Illinois 
tók á móti Bandaríkjaforseta, 
George W. Bush, á dögunum þar 
sem hann sagði að Caterpillar 
sannaði samkeppnishæfni banda-
rískra fyrirtækja á alþjóðamark-
aði. „Bandarískur og alþjóðlegur 
efnahagur hefur hagnast á skatta- 
og tollastefnu forsetans sem hefur 

kynt undir miklum hagvexti,“ 
sagði Jim Owens, framkvæmda-
stjóri Caterpillar, af þessu tilefni.

Í heimsókninni lagði forsetinn 
áherslu á þá frjálsu viðskipta-
samninga sem komið var á undir 
hans stjórn, og hefur komið fyrir-
tækjum eins og Caterpillar til 
góða. Vélar og tæki sem framleidd 
eru í verksmiðjum Caterpillar eru 
sendar um allan heim, en Cater-
pillar flutti út tæki fyrir um 10 
milljarða bandaríkjadala á síðasta 
ári.

Bush heimsækir 
Caterpillar



Vélasýning í Munich 2007.

Bauma 2007, stærsta vélasýning 
fyrir bygginga- og jarðvinnuiðn-
aðinn, verður haldin í borginni 
Munich í Þýskalandi dagana 22.- 
26. apríl.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Bauma-sýningin er haldin en 
aldrei fyrr hafa fleiri sýnendur 
tekið þátt og tækninýjungar verið 
til sýnis.

Þess má geta að 416.220 gestir 
frá 171 landi mættu á Bauma-véla-
sýninguna árið 2004. Þá fjölgaði 
gestum frá öðrum löndum um 
116.542 frá síðustu sýningu. Með-
fylgjandi er myndir frá þeirri sýn-
ingu, sem ættu að gefa lesendum 
einhverja hugmynd um umfang 
hennar.

Stærsta vélasýning í heimi

Slípivélar eru þarfaþing þegar 
framkvæmdir standa yfir á 
heimilinu.

Hvort sem verið er að dunda við 
bílaviðgerðir í skúrnum eða máln-
ingu á heimilinu með tilheyrandi 

sparslvinnu koma slípivélar í 
góðar þarfir. Hvað þá þegar gömul 
húsgögn eru gerð upp, skröpuð og 
máluð eða lökkuð upp á nýtt. TB 
Bosch Pex 220 A slípivél er létt og 
meðfærileg og auðvelt að nota 
með annarri hendi. Svo er tiltölu-
lega auðvelt að halda hreinu kring-
um hana því rykið safnast saman í 

filterbox aftast í vélinni. 

Vél í viðgerðirnar





Blönduhlíð 27 er fallegt hús á góðum stað í bænum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fasteignasalan Ás hefur til sölu talsvert 
endurnýjaða sérhæð í nýlega viðgerðu húsi 
við Blönduhlíð.

Húsið var allt endursteinað að utan fyrir um það 
bil fjórum árum síðan. Á sama tíma var steyptur 
nýr þakkantur, settar nýjar rennur, leiddur hiti í 
útitröppur og gert við svalabotna. Við fram-
kvæmdirnar var leitast við að halda upprunalegu 
útliti hússins.

Komið er inn í gott parketlagt hol með nýjum 
skápum auk innbyggðs skáps. Eldhús er með korki 
á gólfi, nýlegri hvítri innréttingu, fallegum flísum 

milli skápa, helluborði og borðkrók. Opið er á milli 
stofu og borðstofu sem báðar eru parketlagðar og 
útgengi er úr borðstofu á svalir. Hjónaherbergi er 
stórt og parketlagt með nýjum skápum. Barnaher-
bergi eru tvö, annað með dúk á gólfi en hitt minna 
og parketlagt. Baðherbergi er með dúk á gólfi, 
flísum á veggjum, baðkari og glugga.

Í kjallara er góð sér geymsla og sameiginlegt 
þvottahúsi.

Stór og fullbúinn bílskúr fylgir hæðinni og er 
möguleiki að útbúa íbúðaraðstöðu í honum þar 
sem allar lagnir eru til staðar.

Heildarflatarmál eignarinnar er 172,8 fermetr-
ar og er ásett verð 37,9 milljónir.

Sérhæð í Hlíðunum

Mest lesna fasteignablað landsins 5. FEBRÚAR 2007

AKKURAT 22

ÁRBORGIR 2

ÁS 24

ATLAS 27

BORGIR 15

BÚSETI 4

DOMUS 34

DRAUMAHÚS 20

EIGNAMIÐLUN SUÐURN. 38

EIGNASTÝRING 17

EIGNAUMBOÐIÐ 3

FASTEIGNASALA
MOSFELLSBÆJAR 19

FAST.- OG FYRIRT.SALAN 4

HRAUNHAMAR 6

HÚSAKAUP 32

HÚSAVÍK 9

HÚSEIGN 29

HÚSIÐ 29

ÍSL. AÐALVERKTAKAR 5, 48

KJÖREIGN 40

KLETTUR 10-

LUNDUR 42

LYNGVÍK 39

LÖGMENN SUÐURL. 18

NÝTT HEIMILI 30

REMAX BÚI 16

STÓRBORG 37

VALHÖLL 46

VIÐSKIPTAHÚSIÐ 45

FASTEIGNASÖLUR

LÖGMENN SUÐURLANDI hafa til sölu 
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AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 29.1.2007.

3,2%
Frjálsi fjárfestingarbankinn býður afar hagstæð lán í erlendri mynt með lánstíma til allt að 40 

ára.  Lántaki getur valið að greiða einungis vexti af láninu fyrstu þrjú árin og lágmarkað

þannig greiðslubyrði sína.  Reiknaðu hvernig greiðslubyrði þín lækkar á www.frjalsi.is eða 

hafðu samband við lánafulltrúa okkar.

Þannig er mál
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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Rafrænt greiðslumat

Ráðgjöf og aðstoð

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu

Svar innan fjögurra daga
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FASTEIGNASALAN ÁS hefur til sölu á 
Akureyri mikið endurnýjað einbýli m/bíl-
skúr og aukaíbúð. 24

fasteignir

NÝTT HEIMILI hefur til sölu endaraðhús 
við Heimalind í Kópavogi. 30

HRAUNHAMAR hefur í sölu íbúð á efstu 
hæð í þríbýli við Arnarhraun í Hafnar-
firði. 6
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Nýverið var úthlutað lóðum 
í tveimur nýjum hverfum í 
Garðabæ. Þær fengu mun 
færri en vildu.

Hátt í fimm hundruð umsóknir 
bárust í einbýlishúsa- og parhúsa-
lóðir í nýju hverfunum Hrauns-
holti og Garðahrauni í Garðabæ. 
Þær voru samtals 91 að tölu og 
úthlutað var í liðinni viku. Allt voru 
það einstaklingar sem fengu þær 
að sögn Guðfinnu B. Kristjánsdótt-
ur, upplýsingafulltrúa bæjarins. 
„Svo eru þarna líka raðhúsalóðir 
sem byggingaverktakar geta sótt 
um en eftir er að úthluta þeim,“ 
upplýsir hún.

Guðfinna telur eðlilegt að marg-
ir vilji búa í hinum nýju hverfum 
enda hafi þau bæði mikið til síns 
ágætis þó á ólíkan hátt sé. Hún 
lýsir kostum þeirra nánar. „Hraun-
holt eystra verður hluti af grónu 
hverfi og er mjög miðsvæðis, rétt 
hjá Flataskóla, Garðaskóla og 
íþróttamannvirkjunum við Ásgarð. 
Þaðan er fallegt útsýni. Garða-
hraunið er svo meira afsíðis. Það 
er undir út með Álftanesveginum 
eins og hann liggur í dag. Þar fær 
fólk fallegt og ósnortið umhverfi 
því lóðirnar eru hannaðar þannig 

að hraunið er látið njóta sín. Það er 
því ekkert skrýtið að þessar lóðir 
hafi þótt eftirsóknarverðar.“ 

Guðfinna segir bæði Garð-
bæinga og aðra hafa sótt um og 
lýsir úthlutunarreglunum. 

„Búinn var til pottur sem allir 
umsækjendur með lögheimili í 
Garðabæ fóru í og allir umsækj-
endur sem hafa átt lögheimili þar í 
þrjú ár einhvern tíma á síðustu tíu 
árum. Síðan var dregið úr nöfnum 
þeirra sem ekki hafa þessi tengsl 
við bæinn og þau sett í pottinn. Þeir 
sem eiga lögheimili í Garðabæ nú 
voru 85% þeirra sem voru í pottin-
um. Síðan áttu allir jafna mögu-
leika sem voru komnir í pottinn því 
dregið var með bingókúlum.“ 
Spurð hvort nýju lóðirnar séu ekki 
fokdýrar svarar Guðfinna: „Við-
miðunin var sú að þær væru sem 
næst markaðsverði. Reynt var að 
meta gæði hverrar lóðar og einbýl-
ishúsalóðirnar eru frá 11 upp í 18 
milljónir.“ 

Í Garðahrauni enda öll götu-
nöfnin á prýði. Þær heita Sand-
prýði, Dalprýði, Lyngprýði, Hraun-
prýði og Stígprýði. Í Hraunsholti 
eystra er fjölbreytnin meiri. Þar 
heita göturnar Hraunholtsvegur, 
Túnfit, Lækjarfit, Lynghólar og 
Hraunhólar. gun@frettabladid.is

Kostum búin 
hverfi í Garðabæ

Garðahraun er út með Álftanesvegi.

Hraunsholt liggur nærri Flötunum í Garðabæ.
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Fr
um

RAUÐAGERÐIRAUÐAGERÐI
REYKJAREYKJAVÍKVÍK

Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum.
Eign sem bíður uppá mikla möguleika á
þessum vinsæla stað. Sér inngangur á hvora
hæð.Verð 41,9 millj.

Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

LANGAMÝRILANGAMÝRI
SELFOSSISELFOSSI

Fullbúið raðhús á tveimur hæðum. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Sólpallur og hellu-
lögð innkeyrsla. Verð 21,5 millj.

EYRARGAEYRARGATTAA
EYRARBAKKAEYRARBAKKA

Vinalegt einbýlishús við varnargarðinn. Tals-
vert endurnýjað s.s ofna- og raflagnir. Góð
kaup.Verð 12,4 millj.

HÁSTEINSVEGURHÁSTEINSVEGUR
STOKKSEYRISTOKKSEYRI

Vel skipulagt einbýlishús, talsvert endurnýj-
að. 5 svefnherb. Verönd og heitur pottur. 60
fm bílsk. Verð 23,7 millj.

ÞRASTÞRASTARIMIARIMI
SELFOSSISELFOSSI

Vel staðsett 143 m2 endaraðhús í grónu
hverfi. 4 svefnherb, gott skipulag. Lokafrá-
gangur eftir, gott fyrir handlagna.
Verð 22,9 millj.

KJARRHÓLARKJARRHÓLAR
SELFOSSISELFOSSI

Vandað og fallegt 179 m2 parhús í suður-
byggðinni á Selfossi skilast fokhelt, við-
haldsfrí klæðning, gegnheilir glugga. Tilb til
afh. Verð 19,9 millj.

ÁSTJÖRNÁSTJÖRN
SELFOSSISELFOSSI

Mjög snyrtilegt og fullfrágengið parhús.
Góðar innréttingar og gólfefni, garður gróinn
og stétt upphitið, steypt og stimpluð, laus
strax. Verð 26,9 millj.

ÁSTJÖRNÁSTJÖRN
SELFOSSISELFOSSI

Snyrtilegt og björt 3ja herb. íbúð á 2. hæð,
upptekið loft, góð gólfefni og innréttingar,
suður svalir. Góð eign á þessum eftirsótta
stað. Verð 16,1 millj.
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Fr
um

Eyrartröð Hfj, 160 fm innkeyrslubil.
Mjög gott 160 fm
innkeyrslubil með
tvennum innkeyrslu-
hurðum, þar af er
önnur 4 mtr. Mikil og
góð lofthæð. Steypt
plan fyrir framan hús-
ið. Góð starfsmanna
aðstaða. LAUST.

Héðinsgata Rvk, 250 fm.
Til leigu gott þjónustu-
húsnæði sem áður
hýsti flugfragt Flug-
leiða. Tveir inngangar,
vinnusalur kaffiaðstaða
og skrifstofur, kerfisloft
og lagnir í stokkum.
Hentugt t.d. fyrir heild-
verslun eða auglýs-
ingastofu. Hagstæð
leiga. LAUST.

Melabraut Hfj, 360 fm innkeyrslubil.
Með góðri aðkomu,
enda-innkeyrslubil,
360,6 m2. Lofthæð er
minnst 4,5 og mest 6
mtr. Innkeyrsluhurð
er á gafli um 4 mtr. á
hæð. Sér afnotaflötur
fylgir bilinu við hús-
gaflinn og því mjög
gott útipláss. Mögu-
legt væri að bæta við
einni innkeyrsluhurð
til viðbótar.

Dvergshöfði Rvk, 640 fm.
Til leigu á mjög áber-
andi stað, á horni
Dvergshöfða og Höfð-
abakka, um 640 fm
atvinnuhúsnæði, inn-
keyrsluhurð, verslun
og skrifstofur. Hægt er
að nýta allt að 500 fm
undir lager/verslun.
LAUST.

Fornubúðir Hfj, 240 fm innkeyrslubil.
Til sölu eða leigu um
240 fm innkeyrslubil
með stórri innkeyrslu-
hurð og gott athafna-
svæði fyrir framan.
Mjög góð lofthæð. Vel
staðsett við höfnina,
miðsvæðis. Hentar vel
fyrir geymslur, iðnað
eða hafnsækna starf-
semi. LAUST.

Völuteigur Mos - NÝTT iðnaðarhúsnæði.
Til sölu í nýju stálgrindar-
húsi 1.188 fm iðnaðar-
húsnæði, þar af eru 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,

innkeyrsluhurðir beggja vegna hússins og hægt að keyra þvert í
gegn. Tilbúið til afhendingar fljótlega.

Óseyrarbraut Hfj, 355 fm innkeyrslubil.
Til leigu miðsvæðis í
Hafnarfirði og við
höfnina, gott inn-
keyrslubil með 1 inn-
keyrsluhurð. Góð að-
koma. LAUST.

Glæsileg nudd og grenningarstofa.
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó með góðan tækjakost. þekkt stofa
í flottu húsnæði. Glæsileg heimasíða yfir þjónustuna.  Góður  tími
framundan. Frábært tækifæri.

Heildverslun með sérvöru
Til sölu heildsölufyrirtæki og smásöluverslun með sérvöru fyrir
hótel og veitingageirann svo og stofnanir á heilbrigðissviði.
Gæðavörur og gott fyrirtæki. Upplýsingar á skrifstofu.

Þjónustusíður á netinu.
Til sölu vinsælar þjónustu vefsíður sem njóta vaxandi vinsælda.
Byggist á aulgýsingasölu.  Verð aðeins 1. milljón

Ís-matur-videó. Hverfissöluturn
Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu. Frá-
bært fjölskyldu fyrirtæki. Topp tækifæri.

Fiskheildsala í eigin húsnæði.
Til sölu  rótgróin fiskheildsala í eigin húsnæði. Góð viðskiptasam-
bönd. Mjög sanngjarnt verð. Afhending samkomulag.

Söluturn í Vesturbænum.
Til sölu, af sérstökum ástæðum, er góður söluturn vel staðsettur
og með mikla veltu Mikil íssala. Pizzu ofn og miklar innréttingar.
Rúmgott húsnæði. Gott verð.

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 tækj-
um. Til sölu af sérstökum ástæðum. Til afhendingar starx ef ósk-
að er. Frábært verð.

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

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

Búseti auglýsir – lausar íbúðir til úthlutunar 14. febrúar

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

húsaleigubóta.

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

Eignamörk: 2.900.000

Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000

Vegna barns: 450.000

Miðholt 13 Íbúð: 202
270 Mosfellsbær
2 herb. 70 fm2

Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Laus í byrjun maí

Hámarksverð: 1.593.729 -kr
Lágmarksverð: 1.208.583 -kr
Búsetugjald: 44.584 -kr

Kirkjustétt 7a Íbúð: 203
113 Reykjavík
4 herb. 103,3 fm2

Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Laus strax

Hámarksverð: 2.401.253 -kr
Lágmarksverð: 1.857.845 -kr
Búsetugjald: 100.414 -kr

Kristnibraut 67 Íbúð: 406
113 Reykjavík
3 herb. 93,7 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Laus fljótlega

Hámarksverð: 2.294.968 -kr
Lágmarksverð: 1.908.031 -kr
Búsetugjald: 90.091 -kr

Kirkjustétt 13 Íbúð: 309
113 Reykjavík
5 herb. 114,3 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Laus 12. mars

Hámarksverð: 2.658.307 -kr
Lágmarksverð: 2.056.727 -kr
Búsetugjald: 110.532 -kr

Bæjarholt 7 Íbúð: 001
220 Hafnarfjörður
4 herb. 129,9 fm2
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Laus í byrjun mars

Hámarksverð: 2.188.120 -kr
Lágmarksverð: 2.092.200 -kr
Búsetugjald: 78.191 -kr

Fr
um

Búseti hsf.

umsóknarfrestur  er  
t i l  og með 13.  feb.
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Bað
5,7 fm

Herbergi
10 fm

Herbergi
9,2 fm

Herbergi
11,9 fm

Herbergi
14,6 fm

Andd.
5,7 fm

Þvottur
3,6 fm

Bað
5,7 fm

Sjónv.hol/Gangur
14,0 fm

Stofa/borðstofa
28,0 fm

El
dh

ús
 1

0 
fm

Svalir
14,2  fm

Þvottur
4,2 fm

Stofa/borðstofa
21,1 fm

Herbergi
13,5 fm

Herbergi
9,6 fm Herbergi

12,6 fm

Bað
5,7 fm

Eldhús 10,4 fm

Andd.
5,0 fm

Andd.
5,5 fm

Svalir
14,5 fm

Herbergi
9,2 fm

Herbergi
9,2 fm

Herbergi
9,2 fm

Svalagangur

Herbergi
15 fm

Þvottur
4,3 fm

Sjónv.hol/Gangur
14,3 fm

El
dh

ús
 1

0,
4 

fm

Svalir
14,5 fm

Stofa/borðstofa
23,0 fm

Sjónv.hol/Gangur
13,1 fm

Grunnmynd 2. og 3. hæðar

Þessir hlutir fylgja ekki með íbúð

Nýtt á sölu
Rúmgóðar íbúðir í lágreistum og fallegum fjölbýlishúsum við Gullengi 2–6. Engjahverfið er gróið og 
heillandi hverfi á frábærum stað í Grafarvoginum. Stutt er í alla þjónustu, í næsta nágrenni eru leik-, 
grunn- og framhaldsskóli og þjónustumiðstöðin Spöngin aðeins steinsnar frá.

Húsin eru sérlega vönduð og viðhaldslétt, hönnuð af Tekton Arkitektum. Útveggir eru með stein-
ingaráferð og viðarklæddir að hluta og lóð frágengin með snjóbræðslu í hluta hellulagðra göngu-
stíga. Aðeins níu íbúðir eru í hverju húsi, sex íbúðir eru fimm herbergja (130-140 fm), tvær fjögurra 
herbergja (120 fm) og ein þriggja herbergja (100 fm). Landslagsarkitektastofan Landslag sá um 
hönnun lóðar og leiksvæðis.

Íbúðirnar
Íbúðirnar eru bjartar og rúmgóðar og er þeim 
skilað fullbúnum án gólfefna en með flísalögðum 
þvottahúsgólfum og baðherbergjum. Innrétting-
ar eru vandaðar og hægt er að velja milli þriggja 
viðartegunda í innréttingum og hurðum. Öll 
heimilistæki eru frá AEG eða sambærileg með 
burstaðri stáláferð. Salerni eru vegghengd og 
sturtubaðker fylgir flestum íbúðum.

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200www.iav.is
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Rúmgóðar íbúðir á frábærum stað í Grafarvogi
GULLENGI
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Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is

Fr
um

FÍFUVELLIR - RAÐH. HF.

Í einkasölu gott 201,2 fm raðhús á 2 hæðum m/innb.
bílskúr á frábærum stað í Vallarhverfi í Hfj. Húsið af-
hendist fullbúið að utan en að innan tilbúið til innr.
Eignin skiptist samkvæmt teikningu í forstofu í hol,
gestasnyrtingu, forstofuh, stofu, borðstofu, eldhús,
þvottahús og bílskúr. Á efri hæð eru 3 herb, fatah,
baðh, sjónvarpshol, stórar flísalagðar 40 fm svalir, frá-
bært útsýni. Til afhendingar strax. V. 34,9 millj.

GRUNDARHVARF 2JA
ÍBÚÐA HÚS

Einbýli á 2 hæðum m/bílskúr samt. um 348,9 fm. Hæð
ca 200 fm, bílsk. um 60 fm og aukaíb. 3ja herb. m/sér
inng. ca 90 fm. Upph. teiknað sem einbýli hægt að
breyta því aftur.

KJÓAHRAUN - HF.

Nýtt í sölu. Einbýlishús á 2 hæðum m/innb bílskúr, sem
í dag er notaður sem sjónvarpsh og geymsla. Afgirt
hellulögð verönd. Heitur rafmagnspottur af stærstu
gerð baka til. Í garði fyrir framan hús er góður
geymsluskúr. V. 44 millj.

SÆVANGUR - HF. GLÆSI-
LEGT

Höfum fengið í einkasölu á þessum frábæra stað,
glæsilegt einbýli m/tvöf. bílskúr og 100 fm auka íbúð á
jarðhæð, samt. 340 fm. Eign í toppstandi utan sem inn-
an. Einstök staðs. í hrauninu. V. 67 millj.

HNOÐRAVELLIR 12-14-16
HF.

Vorum að fá í sölu raðhús á 1 hæð m/innb. bílskúr á
þessum vinsæla stað á Völlunum í Hfj. Húsin afhendast
fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð, en fokheld að
innan. Stærð 180 - 198 fm. V. 24,9 - 25,9 millj. Afhend-
ing í mars 2007

DREKAVELLIR - HF.

Afar fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr alls
um 214fm vel staðsett á Völlunum í Hafnarfirði. Húsið
skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, sjónvarpshol, 4
svefnherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús,
þvottahús, bílskúr og geymslu. Húsið er virkilega vel
staðsett rétt við skóla.

FLÉTTUVELLIR - HF.

Til afhendingar fokhelt fullbúið að utan, glæsilegt arki-
tektahannað einbýli. Eignin er 230 fm. m/innb. bílskúr
sem er 37,8 fm. Frábær staðsetning.

SJÁVARGRUND - GBÆ.

Mjög falleg, rúmgóð 115 fm íbúð á 1 hæð (jarðhæð)
auk bílskýlis 20,5 fm. í góðu klasahúsi við Sjávargrund
í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu,
setustofu, baðherbergi,t vö barnaherbergi, hjónaher-
bergi. Í kjallara er sjónvarpshol, þvottahús, geymsla og
bílageymsla. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsi-
legt útsýni. Verð 28.8. millj.

KELDUHVAMMUR - HF.

Vorum að fá í einkasölu 261 fm glæsilegt einbýli með
aukaíbúð. 6-7 svefnh 2 baðh, 2 eldhús. Glæsilegt eld-
hús, rúmgóð stofa/borðstofa með arinstæði. góður
skúr. Fallegur garður með verönd og heitum potti. verð
59 millj

FAGRIHVAMMUR - HF

Glæsileg 311 fm eign, 155 fm íbúð á efri hæð, 107 fm
íbúð á neðri hæð og 50 fm bílskúr. Báðar íbúðir samþ.
Snyrtileg eign á góðum stað. Verð tilboð.

GAUKSÁS - HF.

Í einkasölu tvílyft einbýli m/ innb. rúmgóðum, tvöföld-
um bílskúr, samtals 283,4 fm. Glæsileg staðsetning í
Áslandinu neðan götu með mikið útsýni. Húsið er ekki
fullbúið. Verð tilboð.

BJARMAHLÍÐ - HF. GLÆSIL.
EINB.

Í einkasölu fallegt einbýlishús, 185 fm. m/innb. bílskúr
og sér íbúðarh. í kjallara. Frábært skipulag, rúmgóð
herb, fallegar innr. Eignin er mjög vel staðsett í þessu
vinsæla hverfi, stutt í skóla og leikskóla. Eign sem hef-
ur verið nostrað við. V. 46 millj. no 116917-1

LJÓSABERG - HF EINBÝLI

Sérlega fallegt einlyft einbýli m/innb. bílskúr, samtals
ca 200 fm. Fallegur garður m/verönd. Frábær staðsetn-
ing V.45,6 millj.

KVISTAVELLIR - HF.

Nýkomin sérlega falleg raðh. á 1 hæð m/innb. bílsk.
samtals 185,7 fm. Afh. fullb. að utan og fokheld að inn-
an. Teikn. á skr.st. V. frá 25,3 millj.

KLETTABERG - HF. PARHÚS

Glæsilegt parhús m/innb bílskúr í Setbergslandinu í
Hfj, samt stærð 220 fm. Vandaðar innr og gólfefni. Út-
sýni. Fullbúin eign í sérflokki. Verð 45,8 millj. Myndir á
mbl.is

KLUKKUBERG - HF.

321 fm hús m/2 samþ. íbúðum. Aðalíbúðin sem er 241
fm, á 2 hæðum, 39,9 fm bílskúr og 201 fm íbúð. Einnig
er 80 fm. íbúð m/sér inng á neðri hæð.

DREKAVELLIR 55,57,59 HF

Vönduð raðhús á 1 hæð 187 fm-207 fm m/innb bílskúr
byggð úr forsteyptum einingum, fullbúin að utan en að
innan útveggir einangraðir og múraðir. V. frá 29,9 millj
AFH. MARS - APRIL 2007

EKRUSMÁRI - KÓPAV.

Einbýlishús, laust við kaupsamning. Um er að ræða
172,2 fm einbýli 4 herbergi á einni hæð. Búið er að
gera glæsilega timburverönd umhverfis húsið með
skemmtilega útfærðum útsýnispalli. Verð 47,9 millj.

SELVOGSGATA - HF. GLÆSI-
LEGT

Nýkomið á þessum frábæra stað, glæsil. eldra steinhús
í algjörum sérflokki. Eignin er ca 200 fm. með lítilli sér-
íbúð á jarðhæð. Verð 49,5 millj. no.117868

LINDARBERG - HF. GLÆSIL.

Nýkomið einkar glæsl. fullbúið parhús 176 fm m/innb.
bílskúr. Glæsil. innréttingar, gott skipulag, fallega rækt-
uð lóð. Frábær staðsetning og útsýni. V. 43,8 millj. no.
117996

GLÆSIVELLIR - GRINDAVÍK

Höfum fengið í sölu gott 4ra herb. endaraðhús í
Grindavík. Húsið er samtals 134,6 fm., þar af 25 fm.
bílskúr. Í fallegum, ræktuðum garði er búið að gera
sökkul fyrir sólstofu. Frábær staðsetning. v. 23,5 millj.

LITLABÆJARVÖR - ÁLFTA-
NES

Sérlega fallegt einlyft einbýli m/innb. bílskúr. Timbur-
verönd m/heitum potti og skjólgarði. Sérlega fallegur
garður í rækt. Sjón er sögu ríkari. V. 44,9 millj.

FJÓLUVELLIR - HF.

Sérlega fallegt einbýli á rólegum stað í vallarhverfinu.
Húsið er 170,5 fm bílskúr 37,2 fm samtals 207,7 fm.
Húsinu er skilað fullbúnu að utan en fokheldu að inn-
an. Húsið er til afhendingar strax. Byggingaraðili er
Viðar Jónsson. 30,9 millj.

FJÓLUHLÍÐ - HF.

Mjög glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr og sér íbúð samtals um 260 fm. Eign-
inni fylgir góð 2ja herb. íbúð með sér inngang sem
skiptist í forstofu, eldhús, stofu, herbergi og baðher-
bergi. Glæsilegar sérsmíðaðar innr. og gólfefni.Hellu-
lagt upphitað bílaplan. Eign í sérflokki. Upplýsingar
veitir Þorbjörn Helgi. 8960058.

ÖLDUGATA - HF.

Gott einbýli á 2 hæðum samtals um 138,5 fm vel stað-
sett í hjarta Hfj. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á
smekklegan hátt ásamt því að lóð hefur verið endur-
skipurlögð. Glæsilegur garrður m/sólpöllum og tilheyr-
andi. V. 35.millj. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi
gsm.8960058.

HJALLABRAUT - HF. GLÆSI-
LEG

Nýkomin í einkasölu glæsil. ný standsett 146 fm. íbúð
á 2. hæð í góðu, klæddu fjölbýli á besta stað í norðurb.
3 góð svefnh. stórt sjónvarpsh. og góðar stofur. Glæsil.
nýstandsett eldhús og baðh. Eign í sér flokki. V. 25,6
millj. no. 8587-1

HJALLABRAUT - HF.

Mjög góð 129,8 fm 4-5 herb. íbúð á efstu hæð í
klæddu fjölbýli. Stutt í alla þjónustu. Verð. 22,5. millj.

ENGJAVELLIR -HF.

Glæsileg 5 herbergja íbúð í góðu nýju 6 íbúða húsi vel
staðsettu á Völlum í Hafnarfirði. Nánari upplýs. og
teikningar á skrifstofu Hraunhamars. V.32,7 millj.

HRINGBRAUT - HF.

Sérlega falleg hæð á þessum vinsæla stað. Íbúðin er
136,6 fm, fallegt útsýni, íbúðin er mikið endurnýjuð. V.
28,5 millj.

STEKKJARHVAMMUR - HF.
4RA

Vorum að fá í sölu sérlega fallega íbúð á 2 hæðum á
þessum vinsæla stað í hvömmunum. Stærð 117 fm.
Stofa/borðst með útg á svalir. Vandað eldhús. baðh
með baðk/sturtu. 2 svefnh á neðri hæð. Efri hæð 1 herb
og sjónv hol. V. 25,5 millj

MÓABARÐ - HF. SÉRHÆÐ

Nýkomin sérlega glæsileg 120 fm. efri sérhæð í góðu
húsi. Vandaðar innréttingar, flísalagt bað, rúmgóð her-
bergi. V. 24,8 millj. no.117618-1

KELDUHVAMMUR - HF. SÉR-
HÆÐ

Nýkomin í einkasölu glæsileg nýstandsett 120 fm. efri
sérhæð í góðu þríbýli. Eign í algjörum sérflokki. Glæsi-
legar innr. frá HTH. Vönduð gólfefni. Nýstandsett baðh,
gluggar. V. 26,4 millj. no. 118160-1

FLÓKAGATA - HF.

Björt efri sérh. í 2-býli m/sérinng, auk studio íbúðar í
kjallara. Auðvelt í útleigu. Samtals 160 fm. V. 27,5 millj

ESKIVELLIR - HF. GLÆSILEG

Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð 102,6 fm ás. stæði í bíl-
geymslu. Íbúðinni verður skilað fullbúinni að utan sem
að innan en án gólfefna. Baðherb. m. flísalögðum
veggjum, hornbaðkar. Gott þvottahús inn af baðh. Innr.
frá MODULIA og öll tæki vönduð. Svefnh. m/skápum,
tvö barnah. m/skápum. Stofa m/útgengi á svalir. V. 21
Millj.

KRÍUÁS - HF. GLÆSILEG

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg vel innréttuð 110
fm enda íbúð á efstu hæð í vönduðu litlu fjölbýli. Sér
inngangur, parket á gólfum, vandaðar innréttingar.
Glæsilegt útsýni. V. 25,3 milllj. no 33162-2

BURKNAVELLIR - HF. ENDAÍ-
BÚÐ

Sérl. glæsil. 112 fm. íbúð á n.hæð í litlu fjölbýli. Falleg-
ar innréttingar, vönduð gólfefni. 30 fm. afgirt verönd í
sér garði. Frábær staður við hraunið. V. 24,5 millj.

BLIKAÁS - HF.

Rúmgóð 119 fm endaíbúð á 1.hæð, jarðhæð, í litlu
fjölbýli m/sér inngang, vel staðsett í Áslandshverfi í
Hafnarfirði. Góð eign sem vert er að skoða. V.28,3 millj.
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ÞRASTARÁS - HF.

Falleg og björt 107,1 fm endaíb. á 2.h m/sérinng. af
svölum. Íbúðin er er vel staðsett í Áslandi, stutt í skóla
og leikskóla. V. 24,9 millj.

ENGJAVELLIR - HF.

Sérlega glæsileg 4ja herb.íbúð innst botnlanga á frið-
sæla stað, íbúðin er 125 fm og er á efstu hæð, annarri
hæð frá götu. Fallegar innréttingar frá Brúnás. Eign
sem vert er að skoða.

DAGGARVELLIR - HF. SÉR
INNG.

Nýkomin í einkasölu björt og falleg 100 fm. íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli. Eign í toppstandi m. vönduðum
innréttingum og gólfefnum. Allt sér. V. 21,8 millj. no.
115053-1

KIRKJUVELLIR - HF.

Ný 109,5 fm íbúð á Völlunum í Hafnarfirði. Íbúðin
skilast fullbúin án gólfefna (þó gólfefni á baði og
þvottaherbergi), mjög vandaður frágangur. V. 22,8
millj.

KLUKKUBERG - HF.

Sérlega fallega íbúð á 2 hæðum á þessum eftirsótta
stað í Setbergslandinu í Hfj. Íbúðin er 106 fm með
geymslu. Glæsilegt útsýni. Laus fljótlega. V. 24,2 m.

ENGJAHLÍÐ - HF. LAUS
STRAX

Í einkasölu falleg 94,4 fm 4ra herb. endaíbúð á 2.hæð
í Setbergshverfi í Hf. Eignin skiptist í forstofu, gang, 2
barnah, hjónah, baðh, stofu, borðstofu, eldhús, þvottah
m/geymslu. V. 20,9. m. Laus strax

BURKNAVELLIR - HF.

Sérlega falleg íbúð í Vallarhverfinu í Hfj. Íbúðin er
109,6 fm m/geymslu. Skipting: forstofa, stofa, eldhús
m/borðkróki og gestasnyrting, 3 svefnh, hol, baðh og
svalir. Eign sem hægt er að mæla með.

TRAÐARBERG -HF.

Glæsileg 131,9 fm. íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli stað-
sett í nálægð við skóla og leikskóla í Setbergslandi í
Hfj. Fallegar innr. V. 28,9. millj no117403

ARNARHRAUN –HF.

Glæsileg 4-5 herb. 136 fm íbúð á efstu hæð í þríbýli.
Nýlegt eldhús og baðherbergi. V. 27,9 millj.

LÓMASALIR - KÓP.

Glæsileg 125 fm. 4ra herbergja endaíbúð í glæsilegu
lyftuhúsi m. sér stæði í bílgeymslu. Glæsilegar innrétt-
ingar og gólfefni. V. 30,9 millj. no.117511-1

LYNGMÓAR - GBÆ

Falleg íbúð á þessum vinsæla stað, íbúðin er á 2 hæð
og eigninni fylgir bílskúr. Íbúðin er 113,8 fm ásamt bíl-
skúr sem er 18,1 fm samtals 131,9 fm. 3 svefnh, rúm-
góð stofa, Falleg eign sem vert er að skoða. V. 25,2
millj.

FAGRIHVAMMUR HF.

Í einkasölu falleg 105,8 fm. íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli í Hvammahverfi í Hfj. Skiptist í forstofu, hol, eldhús,
stofu, borðstofu, sjónvarpsh, gang, 2 barnah, hjónah,
baðh, þvottahús og geymslu. Nýtt eldhús. V. 22,9. millj.

SÆVANGUR - HF.

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýli á 1 hæð m/bílskúr
samtlas um 168,3 fm á frábærum útsýnisstað við Sæv-
ang í Hfj. Mikið endurnýjuð á mjög smekklegan hátt
þar með talið innréttingar og gólfefni. Skemmtileg að-
koma er að húsinu, hellulagðar stéttar og plan. Glæsi-
leg hraunlóð m/hraunpollum . Einstök staðsetning.
Upplýsingar veittir Þorbjörn Helgi gsm. 896-0058.

GALTALIND - KÓP. 3JA

Nýkomin í einkasölu glæsileg ca 95 fm. íbúð á 2. hæð
í litlu fjölbýli (5 íbúða stigagangi). 2 rúmgóð svefnh,
fallegt eldhús og baðh, þvottah S-v. svalir, útsýni. Góð
staðsetning. Eign í sérflokki. V. 23,5 m.

PERLUKÓR - 3JA KÓPAV.

3ja herb íbúð í Perlukór. Íbúðin afhendist fullbúin
m/flísalögðu baðh. og flísum á þvottahúsi. Vandaður
frágangur hjá traustum byggingaraðila. Verð 24,9millj.
Laus strax

HÁABERG - HF. SÉRHÆÐ

Skemmtileg 80 fm. neðri sérhæð m/glæsilegri verönd.
2 svefnh, baðh m/hornkari, þvottahús og geymsla.
Vandað eldhús m/góðum tækjum. Rúmgóð stofa m/útg
á ca 40 fm. verönd. V. 23,8 millj

DAGGARVELLIR - HF. M.
BÍLSKÝLI

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 78 fm. íbúð á 2.
hæð í góðu lyftuhúsi. Vel skipulögð og innréttuð íbúð á
besta stað á Völlunum. no.90189-1

GRÆNAKINN - HF.

Falleg 3ja herb. risíbúð á þessum góða stað í suðurbæ
Hf, íbúðin er 80 fm, tvö rúmg. herb. og stórt eldhús, sér-
inng. Falleg íbúð sem vert er að skoða. V. 18,9 m.

SVÖLUÁS - HF.

Vönduð 3ja herb 84,5 fm, stutt í skóla. V. 20,7 millj.

GRÆNAKINN- HF.

Skemmtileg efri hæð í tvíb. í suðurbæ Hfj. Íbúðin er
104,2 fm m/geymslu. Þetta er falleg eign sem vert er
að skoða. V. 22 millj.

HEIÐARGERÐI - VOGAR,
3JA.

Nýkomin í einkasölu glæsileg 3ja. herb. 78 fm. íbúð á
3 hæð (efstu) í glæsilegu nýlegu fjölbýli. Vandaðar innr.
og gólfefni. Þvottah. í íbúð. Allt sér. V. 15,6 millj. no.
118162-1

HÁABERG - HF.

Sérlega falleg neðri sérhæð í Setberginu í Hfj. Íbúðin
er 87,4 fm. Skipting: 2 svefnh, stofa, borðstofa, baðh,
eldhús, þvottahús, hol, geymsla og forstofa. Frábær
staðs. Suður garður. V.23,1 millj.

KRÍUÁS - HF.

Nýtt í einkasölu nýleg 87,3 fm. 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð í glæsil. litlu fjölb. Sér inng. Sér geymsla ásamt
sameiginl hjóla og vagnageymslu. Góð staðs., stutt í
skóla og leikskóla. Íbúðin getur verið laus 1 mars 2007.
V. 20,7 millj.

KRÍUÁS - HF.

Glæsileg vel skipul. 104,7 fm. íbúð á frábærum útsýn-
isstað í fjögra íbúða húsi. Eignin er m/sér inng. og er
smekklega innréttuð m7vönduðum innr. og gólfefnum.
Fallegur afgirtur sólpallur. Glæsileg eign. V. 27,4. m.

LAXALIND - KÓP. LAUS

Glæsileg 96 fm. 3ja herb. íbúð með sér inng. vel stað-
sett í Kópv. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borð-
stofu, tvö herb, eldhús, baðherb, þvottahús og
geymslu. Fallegar innr. V. 25,9. millj.

FURUGRUND - KÓP.

Í einkasölu mjög góð 72,8 fm 3ja herb íbúð á 3 hæð í
góðu vel staðsettu lyftuhúsi við Furugrund í Kópav.
Góðar suður svalir. V. 16.9.millj.

ERLUÁS - HF. SÉR INNG.

Nýkomin í einkasölu sérl. falleg vel skipulögð 2-3 herb.
endaíbúð á efri hæð í litlu fjölbýli. Íbúðn er í mjög góðu
standi og vel innréttuð. V. 17,9 m. 117933-1

DAGGARVELLIR - HF.
GLÆSIL.

Nýkomin í einkasölu sérl. glæsil. 113 fm 3ja-4ra herb.
íbúð á neðri hæð í vönduðu fjölbýli. Eignin er í algjör-
um sérflokki. Vandaðar innr. og gólfefni, stór verönd í
garði. Allt fyrsta flokks. V. 26,9 m. no 100959-1

HÖRGSHOLT - HF.

Björt 3ja herb íbúð. Fallegt massíft ljóst parket á stofu
og holi, dúkur á herbergjum. Góð geymsla í kjallara.
Frábært útsýni. V. 19,6 millj.

HRAUNBRÚN - HF. SÉRHÆÐ

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg nýstandsett neðri
hæð í tvíbýli á þessum frábæra stað. Nýjar innrétting-
ar og gólfefni, flísalagt bað, allt sér. V. 13,4 millj.
no.111796-1

BREKKUGATA - HF.

Snyrtileg 69,5 fm 2-3ja herb . Góð stofa með útg. á
pall, eldhús með góðum borðkrók. Ágætis íbúð með
góðri staðsetningu. verð 14,9 millj

SLÉTTAHRAUN - HF.

Snyrtileg 70 fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð á þessum
góða stað miðsvæðis í Hf. snyrtileg sameign. s.svalir.
V.15,5 millj.

LUNDARBREKKA - KÓP.

Snyrtileg stúdioíbúð á þessum vinsæla stað í Kópv.
Íbúðin er 36,5 fm og er á jarðhæð, sérinng. Rúmgóð
forstofa, baðh m/sturtu, gott herb, fallegt eldhús með
snyrtilegri innr. og borðkróki. Góð eign á góðum stað.
Laus við kaupsamning.

BURKNAVELLIR - HF.

Falleg 2ja herb. 72,7 fm. íbúð á jarðhæð m/sérgarði og
sér inng. Forstofa, skápar. Hol, svefnh. m/skáp, fallegt
baðh, baðkar, ágætt þvottah. Góð stofa, eldhús innaf
stofu. Frá stofu er útg. út á hellulagða verönd (afgirt)
Geymsla í íbúð og sér geymsla í sameign. V 16,5 millj.

FURUGRUND - KÓP.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg mikið endurnýjuð
62 fm íbúð á 1 hæð í fjölb. Nýlegt eldhús og baðh. suð-
ur svalir. Mjög gott herb. fylgir íbúðinni í kjallara með
aðgangi að snyrtingu. V. 15,9 millj. no 118547-1

SELVOGSGATA - HF.

Nýkomin í einkasölu 32 fm íbúð á jarðhæð í góðu tví-
býli. Sér inngangur, flísalagt bað. Húsið er í mjög góðu
standi. Góð staðsetning. V. 9,4 millj. no 118489

NORÐURBRÚ - 4RA - GBÆ

Stórglæsilega 135 fm. íbúð á 4.hæð (efstu) í lyftuhúsi.
Sér stæði í lokaðri bílageymslu. Glæsilegar ca 40 fm
svalir fylgja eigninni, sjávarútsýni. Frábær staðsetning.
Verð tilboð Laus strax.

FAXATÚN - GBÆ

Nýkomið sérlega skemmtilegt 210 fm. einbýli m. bíl-
skúr og auka íbúð (vinnustofu). Fallegt og vel við hald-
ið hús á frábærum stað. Verð 39,4 millj. no.117835-1

LERKIÁS - GBÆ. RAÐHÚS

Nýkomið í einkasölu fallegt raðhús á 1 hæð m/innb.
bílskúr, samt. 141 fm. Húsið er fullbúið að utan m/ver-
önd og hellulögðu plani. Á eftir að klára endanlega að
innan. Góð eign. V. 38 millj. no. 118048-1

HRÍSMÓAR - GBÆ.

í einkasölu mjög glæsileg 69 fm. 2ja herb. íbúð með
sér inngang. Mikið endurnýjuð íbúð. Stutt í alla þjón-
ustu. V.18,9 millj.

Atvinnuhúsnæði
VERSL.HÚSNÆÐI VIÐ
SMIÐJUVEG KÓP

Um er að ræða 400 fm. gólfflöt ásamt óskráðu ca 130
fm. millilofti. Góð lofthæð er í húsinu. Ein innkeyrslu-
hurð. Bílastæði við húsið. Nánari upplýsingar veita
Svenni s. 866-0160 og Helgi Jón s. 893-2233
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Það er margt sem huga þarf 
að við kaup á fasteign enda 
vill enginn sitja uppi með eign 
sem er ófullnægjandi. Eitt 
af því sem oft hefur orðið að 
hitamáli er hinar ýmsu lagnir 
sem liggja undir húsum og þá 
sérstaklega pípulagnir, frá-
rennsli og skólplagnir en í eldri 
byggingum getur slíkt farið að 
skemmast.

S tefán Hrafn Stefánsson hdl. 
og löggiltur fasteignasali á 
Stórborg fasteignasölu segir 

í raun allan gang á því hvenær 
þurfi að hafa áhyggjur af pípu-
lögnum. „Það fer mikið eftir bygg-
ingaraðferðunum sem notaðar eru 
á hverjum tíma og hvaða efni eru 
notuð. Sum efni hafa verið góð og 
önnur verri í gegnum tíðina,“ segir 
Stefán Hrafn sem telur að ástæða 
sé til að láta athuga lagnir í húsum 
sem komin eru yfir 25-30 ár að 
aldri. „Annars er ekki til nein 
mælistika á það hvenær menn 
skuli fara að varast svona hluti 
eða grennslast fyrir um þá.“

Stefán segir að almennt liggi 
lagnir undir húsunum og þaðan 
undir garðinn og út í götuna en 
frárennsli frá baðherbergjum séu 
þar stærsti áhættuþátturinn.

Áður en kaupandi skrifar undir 
kaupsamning skoðar hann eignina 
og samþykkir að taka við henni 

eins og hún er þegar hann skoðaði. 
Því má spyrja hvort lélegar eða 
ónýtar lagnir teljist þá til leyndra 
galla. „Já, í langflestum tilfellum 
telst allt sem snýr að lögnum í 
húsum til leyndra galla vegna þess 
að yfirleitt veit kaupandi ekki af 
þeim fyrr en á reynir en þá er 
spurning hver ber ábyrgð á því,“ 
segir Stefán og bætir því við að 
það sé ekki sjálfgefið að seljand-
inn beri ábyrgð á slíkum göllum. 

„Það er mjög skynsamlegt fyrir 
væntanlegan kaupanda að kalla til 
pípulagningameistara til að skoða 
húsið með sér og tryggja að lagnir 
séu í lagi ef húsið er komið eitt-
hvað til ára sinna. Þá er hægt að fá 
til sín aðila sem sjá um röra-
myndavélar en þeir aðilar koma 
yfirleitt fljótt og vel og þetta er 
fremur ódýr þjónusta. Þeir mynda 
þá allar lagnir í húsinu og frá-
rennslið alveg út í götu og kveða 
upp um hvort einhverju er ábóta-
vant,“ segir Stefán. 

VÍSBENDINGAR UM GALLA
Spurður hvort væntanlegur kaup-
andi geti séð einhverjar vísbend-
ingar um hvort lagnir séu í lagi 
þegar hann skoðar eignina segir 
Stefán. „Já, ef hann sér útferðir í 
málningu eða í gólfi getur það 
gefið vísbendingu um að það sé 
leki í lögnum. Þá getur lyktin í 
húsinu líka bent til þess að þar sé 
raki auk þess sem skordýr í kjall-
ara og í kringum lagnastokka geta 

gefið vísbendingu um að gat sé í 
lögninni í garðinum eða undir hús-
inu en þannig komast pöddur inn.“ 
Þá segir Stefán að allar upplýsing-
ar sem seljandinn gefur gætu 
hugsanlega ýjað að því að lögnun-
um sé ábótavant eins og ef vatn 
gengur hægt úr niðurföllum og 
fleira slíkt. 

„Ef væntanlegur kaupandi 
kemst að því að lagnir séu í ólagi 
þá getur hann annað hvort keypt 
eignina og reynt þá að ná verðinu 
niður sem nemur kostnaði við við-
gerðina eða að seljandinn láti gera 
við lagnirnar og selji síðan á ásettu 
verði,“ segir Stefán sem telur þó 
að best væri ef seljendur létu gera 
skýrslu um ástand hússins í hví-
vetna áður en til sölumeðferðar 
kemur því þá vissu menn að hverju 
þeir gengju, beggja megin borðs-
ins. „Á Norðurlöndunum liggja 
slíkar húsbækur eða skýrslur 
fyrir við fasteignaviðskipti og ég 
vona að þetta komist inn í kerfið 
hjá okkur. Það myndi fækka 
ágreiningsmálum og málaferlum 
gríðarlega.“

Stefán segir ekki liggja skýrt 
fyrir hvar ábyrgðin liggi þegar 
um gallaðar lagnir er að ræða þó 
meiri líkindi væru til að seljandi 
bæri ábyrgðina heldur en kaup-
andi. „Úr þessu verða dómsstólar 
að skera og vega þá og meta hvert 
tilvik en þetta getur vissulega fall-
ið hvorum megin sem er.“

sigridurh@frettabladid.is 

Leyndir gallar í 
lögnum eru hitamál

Stefán Hrafn Stefánsson á Stórborg fasteignasölu segir mikilvægt að væntanlegur kaupandi láti gera úttekt á lögnum í eldri 
byggingum. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

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

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Fr
um

4ra til 5 herb.

Laugarnesvegur - Bílskýli.

Stór og glæsileg 3-4ra herbergja 131,7 fm
enda íbúð á 1. hæð í nýju og fallegu fjöl-
býlishúsi miðsvæðis í Reykjavík. Stæði í
bílgeymslu fylgir. Sér inngangur er í eign-
ina og skiptist hún í forstofu, tvö rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,
eldhús með útgang út í garð til vesturs og
40 fm stofu með útgang út á hellulagða
verönd til suðurs. Innréttingar eru fallegar
úr eik.  Gluggar eru á þrjá vegu og útgang-
ur frá stofu út á hellulagða verönd.

Naustabryggja - Glæsieign -
Laus Stórglæsileg 106 fm 3ja-4ra herb.

endaíbúð m/verönd og bílgeymslu. Björt
og vel skipulögð. Stór stofa, borðst., eld-
hús, 2 herb., flísal. bað og þvottahús.
Massívt hlynparket. Innrétt. úr Öl. Lýsing-
Lumex. Húsið er klætt og viðhaldslítið.
Frábær eign komið og skoðið.

Blásalir - Falleg í fjórbýli
Skemmtileg 112,4 fm 4ra herb. efri hæð í
fjórbýli í Salahverfi í Kópavogi. Falleg eign
sem skiptist í forstofu, 3 góð herb.
m/skápum, rúmgott flísalagt baðherb.
með sturtuklefa og baðkeri, þvottahús
m/glugga innan íbúðar, bjarta stofu og
eldhús með útsýni til suðurs, svölum og
bogadregnu lofti. Mjög falleg og rúmgóð
íbúð m/góðu skápaplássi. Verð 28,5 millj.

Tröllakór - Glæsileg nýbygg-
ing Glæsileg 110,3 fm 4ra herb. íbúð á 1.

hæð með svölum. Afhendist fullbúin án
gólfefna í sept. 2007. 3 herbergi, stofa,
borðstofa, eldhús, forstofa, þvottahús og
glæsilegt baðherbergi. Hægt að velja um
við í innréttingar sem eru sérsmíðaðar af
Víkurási. Flísar á baði og þvottahúsi frá
Agli Árnasyni. Eldunartæki eru AEG. Vand-
að og gott hús frá Húsvirki. Arkitekt Hall-
dór Guðmundsson. Verð 24,3 millj

Norðlingaholt - Ný glæsileg
- Laus Glæsileg lúxusíbúð ! Stílhrein

117,1 fm 4ra herb. íbúð ásamt stæði í bíl-
geymslu í steinuðu húsi og því viðhalds-
litlu. Glæsilegar samstæðar eikarinnrétt-
ingar og innihurðir. Eikarparket á gólfum.
Baðherbergi er sérlega fallegt með ílöng-
um flísum, baðkeri, handkl.ofni og glugga
ásamt fallegri innr. Skemmtilegt útsýni og
rúmgóðar, sólríkar svalir. Geymsla og
þvottahús innan íbúðar.  Hjólageymsla á 1.
hæð. Glæsileg fullbúin eign til afhendingar
strax. Verð 27,9 millj.

3ja herb.

Breiðavík - Falleg eign. Mjög

rúmgóð og falleg ca 110 fm 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í fallegu fjölbýli í Grafarvog-
inum. Íbúðin er öll rúmgóð með tvö stór
herbergi, sjónvarpshol, stórt og fallegt eld-
hús, þvottahús innan íbúðar og stofu með
útgangi út á stórar suður svalir. Parket á
gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
með innréttingu, baðkari og sturtuklefa.
Verð 23,2 millj.

Kristnibraut - Útsýni Mjög falleg

og fullbúin 98,6 fm 3ja herb. endaíbúð á 2.
hæð með gluggum á 3 vegu og fallegu út-
sýni. Flísalagðar sv/svalir með góðu skjóli.
Björt stofa og borðstofa. Stórt eldhús með
miklu skápaplássi og borðkrók við glugga.
Eikarparket á gólfum. Rúmgott hjónaherb.
Flísal. bað með baðkeri, innréttingu og
glugga. Þvottahús innan íbúðar. Fullbúin
nýleg íbúð á góðum stað. Verð 22,8 millj.

Aflagrandi - Glæsileg nýleg
eign Gullfalleg 95,5 fm 3ja herb. íbúð á

1.hæð (jarðhæð m/sér garði). Sér inngang-
ur. Eignin skiptist í forstofu, hol, 2 her-
bergi, baðherbergi, stofu, eldhús og
þvottahús/geymslu. Fallegar vandaðar
samstæðar innréttingar. Góð afgirt lóð til
suðurs. Verð 29,9 millj.

Trönuhjalli - Falleg íbúð
m/útsýni Falleg 77,6 fm 3ja herb. íbúð

á 2.hæð á góðum og vinsælum stað í Suð-
urhlíðum Kópavogs. Eingin skiptist í and-

dyri, símakrók, gott eldhús m/borðkrók,
fallega stofu m/eikarparketi og s-svalir
með miklu útsýni, flísalagt bað m/baðkeri
og teng. f. þvottavél, 2 góð herb m/eikarp.
Verð 18,9 millj.

2ja herb.

Skólavörðustígur - 101
Reykjavík Mjög falleg og kósý 49,7 fm

2ja herb. íbúð á 2.hæð  með fallegu útsýni.
Eignin skiptist í bjart eldhús m/hvítri inn-
réttingu og eldhúskrók, baðherbergi
m/sturtu og glugga, rúmgóða stofu og
herbergi m/skáp. Eignin er í fallegu stein-
húsi við Skólavörðuholtið og er laus til af-
hendingar. Verð 17,3 millj.

Grundarstígur - falleg íbúð
Falleg og mikið uppgerð 59,1 fm 2ja herb.
íbúð í kj. Mikið uppgerð, m/eikarparketi og
flísum á gólfum, nýl. eldhúsi, skápum, inni-
hurðum, ofnum og endurn. baðherb. Kósý
og björt íbúð í 101 Reykjavík, komdu og
skoðaðu. Verð 15,9 millj.

Byggingalóðir

Sogavegur 144. Um er að ræða

500 fm lóð í grónu og fallegu hverfi mið-
svæðis í Reykjavík. Á lóðinnn stendur 32
fm hús á einni hæð ásamt 45,8 fm bílskúr.
Hér er kjörið tækifæri fyrir verktaka eða
einstaklinga til að nýta lóðina undir ný-
byggingu. Verið er að byggja á nokkrum
lóðum á þessu svæði sem ætti að auð-
velda byggingaleyfi á lóðinni. Óskað er
eftir tilboðum.

Einbýlishúsalóðir á höfuð-
borgarsvæðinu. Erum með nokkrar

byggingalóðir undir einbýlishús á höfð-
uborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar
fást á skrifstofu.

Sumarbústaðalóð

Þingvellir - Sumarhúsalóð
Glæsileg kjarri vaxin 9.500 fm lóð í Nesj-
askógi við Þingvallavatn. Nánar tiltekið ca
500 m frá vatninu og í 30-35 m/ hæð með
glæsilegu útsýni. Lóðin er leigulóð með
vísitölutryggðum greiðslum sem ekki geta
hækkað við endurnýjum samninga. Grein-
argóð leiðarlýsing á heimasíðu okkar
www.husavik.net. Verð 12,0 millj.

Skólavörðustíg 13
101 Reykjavík
Sími: 510-3800
Fax: 510-3801

husavik@husavik.net
www.husavik.net

510 3800

Elías
Haraldsson
sölustjóri

Reynir
Björnsson
lögg. fasteignasali

Sólveig Regína
Biard
ritari

Bryndís G.
Knútsdóttir
lögg. fasteignasali

Inga Dóra
Kristjánsdóttir
sölufulltrúi

Akurhvarf - Kóp.
Glæsileg og vönduð 2ja herbergja 77,8
fm íbúð á 1. hæð í fallegu og nýlegu
fjölbýlishúsi. Þrjár hliðar af fjórum eru
klæddar en húsið var byggt af traustum
verktökum Húsvirki hf. Fallegar innrétt-
ingar, þvottahús innan íbúðar, parket á
gólfum og útgangur út á suður svalir frá
stofu. Verð 19,6 millj.

Faxahvarf - Einstök eign.
Stórglæsilegt 281 fm einbýlishús á
tveimur hæðum með innbyggðum bíl-
skúr á frábærum útsýnisstað. Húsið er
fokhelt og selst í núverandi ástandi.
Glæsilegt útsýni er yfir Elliðavatn, Esj-
una og fl. af efri hæð hússins og er
hönnun hússins einstaklega vel heppn-
uð með mikilli lofthæð og stórum glugg-
um. Húsið er þegar tilbúið til afhending-
ar. Verð 70 millj.

Miðtún - Hæð m. bílskúr.
Björt og skemmtileg 4ra herbergja 122
fm hæð ásamt 32,8 fm bílskúr í fallegu
húsi miðsvæðis í Reykjavík. Hæðin
skiptist í stóra og bjarta stofu með fal-
legum útbyggðum glugga sem setur
mikinn svip á eignina, þrjú svefnher-
bergi, fallegt baðherbergi með glugga
og bjart eldhús með glugga á tvo vegu.
Verð 32,9 millj.

Garðabær - Tvöfaldur skúr.
Mjög fallegt 267 fm einbýli á einni hæð
og hálfur kjallari. Sex til sjö herbergi.
Góðar stofur ásamt sólstofu. Bílskúr er
tvöfaldur með rafmagni, hita og fjar-
stýrðum hurðaopnurum. Sunnan við
húsið er timburlögð sólverönd. Lóðin,
sem er 1.200 fm, er vel gróin og í góðri
rækt. Húsið er í góðu ástandi búið að
klæða með steniklæðningu. Laust
strax. Verð 64,8 millj.

Móvað 9
Mjög glæsilegt og vel skipul. 252 fm
einb. á einni hæð með 34,3 fm innb. bíl-
skúr. Húsið skiptist í anddyri, 4 herb.,
geymslu, 2 baðherb., gestasn., eldhús,
borðstofu, stofu og þvottahús. Glæsileg
hönnun og skipulag með nútíma kröfur
að leiðarljósi. Húsið getur skilast í júli
2007 tilb. til innréttinga. Verð 58,5 millj.
eða fokhelt á 45,0 millj.

Fjallakór - Útsýni.
Mjög glæsilegt ca 360 fm einbýlishús á
tveimur hæðum með innbyggðum 44,6
fm bílskúr og möguleika á aukaíbúð á
neðri hæð. Óvenju glæsilegt útsýni er úr
húsinu yfir höfuðborgina en stofa er
með gólfsíða glugga með rennihurð út á
stórar suður svalir. Glæsilegur gluggi
sem nær frá gólfplötu neðri hæðar upp
undir þakplötu efri hæðar. Húsið skilast
fullbúið að utan með gófjafnaðri lóð og
rúmlega fokhelt að innan. Nánari upp-
lýsingar á skrifstofu.

Tröllakór - Glæsileg nýbygging

Dæmi; 116,9 fm 4ra herb. endaíbúð á 3. hæð með svölum í lyftuhúsi. Afhendist full-
búin án gólfefna í sept. 2007. 3 herbergi, stofa, borðstofa, eldhús, forstofa, þvotta-
hús og glæsilegt baðherbergi með sturtu og baði. Hægt að velja um við í innrétting-
ar sem eru sérsmíðaðar af Víkurási. Flísar á baði og þvottahúsi frá Agli Árnasyni.
Eldunartæki eru AEG.

Góðar uppl. á www.husavik.net Verð 27,9 millj

Eigum ennþá nokkrar 4ra herbergja
endaíbúðir í þessu glæsilega og vin-
sæla fjölbýlishúsi sem er með lyftu og
bílageymslu byggt af Húsvirki. Arkitekt
er Halldór Guðmundsson.

www.husavik.net
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Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali
sigurdur@klettur.is

Guðmundur Kristjánsson
sölustjóri

gudmundur@klettur.is

Kristján Ólafsson, hrl.
löggiltur fasteingasali
kristjan@klettur.is

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali

svavar@klettur.is

Valþór Ólason
sölumaður

valthor@klettur.is

Valborg Sigrún Jónsdóttir
skjalagerð

valborg@klettur.is

EINBÝLI
FAGRIHJALLI - SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS

Um er að ræða glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum í Fagrahjalla í Kópavogi á frábærum stað
innst í botnlanga fyrir neðan götu. Húsið stendur á frábærri lóð og er garðurinn vel hirtur og
glæsilegur í alla staði. Húsið er alls 292,3 fm samkvæmt fasteignamati ríkisins og þar af er bíl-
skúrinn 35,3 fm í íbúðinni er einnig lítil einstaklings íbúð með sérinngangi.

EINBÝLI
HÖRÐUVELLIR - ÁRBORG.

Mjög reisulegt og fallegt einbýlishús á mjög góð-
um stað á Selfossi (Árborg). Heildarstærð húss-
ins er 397.7 fm með geymslum og bílskúr,
(skráð 308 fm hjá FMR). Eignin er á þremur
hæðum og er neðsta hæðin skráð sem séreign.
Á miðhæð hússins er forstofa, gesta salerni, eld-
hús, hol og 3 stofur. Úr holi er gengið upp á 3ju
hæðina en þar eru 4 svefnherbergi og baðher-
bergi. Á neðstu hæðini er síðan fullbúin 3ja her-
bergja 61 fm íbúð með sérinngangi. Bílskúrinn
er sérstæður og er 52 fm og er fullbúinn. Hús-
ið er teiknað af Halldóri H. Jónssyni arkitekt og
byggt af mikilli vandvirkni og natni úr bestu fán-
legum efnum á þeim tíma. Húsinu hefur verið

vel við haldið og er góðu ástandi, jafnt að utan sem innan. Gott útsýni. Gólfefni eru góð, parket
að stærstum hluta en flísar á votrýmum. Lóðin er mjög stór eða 1700 fm og möguleiki á bygging-
arrétti. Ásett verð 69 m.

EINBÝLI
INNRI NJARÐVÍK — EINBÝLI

Stórglæsilegt og vel skipulagt 145 fm einbýlishús
á einni hæð með innbyggðum 35 fm bílskúr sam-
tals rúmlega 180 fm við Hamradal í innri-Njarð-
víkum. Samkvæmt samþykktum teikningum
skiptist húsið í forstofu, þrjú mjög rúmgóð svefn-
herbergi, fataherbergi, geymslu, tvö baðherbergi,
stórt eldhús, þvottahús, sólstofu og stofu með
arni, útgangur er bæði úr sólstofu og stofu á 55
fm sólpall. Innangengt er í bílskúr.

Hverfið er mjög skemmtilega hannað með þjónustukjarna, skóla og leikskóla í miðju hverfinu.
Húsið er í um það bil tveggja mínútna akstri frá Reykjanesbraut og stórum verslunarkjarna sem
rís á næstu mánuðum.Húsið verður afhent fokhelt að innan en fullfrágengið að utan með grófjafn-
aðari lóð.
Ásett verð: 25,0 millj.

4RA HERB.
RJÚPNASALIR

Nýleg og snyrtileg 4ra herbergja íbúð á góð-
um stað í Kópavogi. Íbúðin er við Rjúpnasali
og snýr í suður og vestur, stórar og góðar
svalir á móti suðri. Húsið er 12 hæða fjölbýl-
ishús með tveimur lyftum, bílastæði í lok-
aðri bílageymslu fylgir þessari íbúð,
íbúðin er 110,3 fm á 2, hæð hússins.
Ásett verð 27,4

4RA HERB.
ENGIHJALLI

Rúmgóð og vel skipulagðri íbúð við Engihjalla,
íbúðin er í lágreistri byggingu sem er á milli
blokkanna í Engihjallanum, og svalir snúa á
móti suðri. Íbúðin er alls 107,5 fm, íbúðin er
4-5 herbergja, þrjú svefnherbergi eru í íbúð-
inni en svo er eitt aukaherbergi sem ekki er
lokað af með hurð en er vel rúmgott og með
glugga, sameiginlegt þvottahús er í húsinu og
sérgeymsla á jarðhæð. Gólfefni á íbúð flísar,
dúkur og parket. Ásett verð: 22,7

3JA HERB.
BÁSBRYGGJA

Mjög falleg og rúmgóð 3-4ra herb. 85 fm íbúð á
jarðhæð með sérinng. ásamt 24 fm bílskúr, sam-
tals 109 fm. Gólefni eru flísar og parket. Falleg-
ar kirsuberja innréttingar, eins í allri íbúðinni.
Stót geymsla er innan íbúðar sem nýst gæti sem
3ja herbergið. Sérlóð og hellulögð verönd.
Þvottaherb. innan íbúðar. Sérgeymsla í sameign
einnig. Ásett verð 29,9 m.

3JA HERB.
GLÓSALIR

Falleg og vel staðsett eign við Glósali í
Kópavogi. Um er að ræða stóra 107,1
fm þriggja herbergja íbúð á 2. hæð
(fyrstu miðað við inngang hússins), íbúð-
in er snyrtileg og vel frágengin og af flísalögð-
um svölum er gott útsýni í suður og vestur.
Ásett verð: 25,5 millj.

2JA HERB.
GYÐUFELL

Um er að ræða 2-3ja herb. tæplega 70 fm
íbúð á jarðhæð með sér verönd og garði. Op-
ið úr forstofu inn í stofu og eldhús. Eldhúsið
er með parketi og hvítri innréttingu, borð-
krókur. Stofa er með parketi á gólfi og út-
gengt á sér hellulagða verönd sem er yfir-
byggð og opnanleg út á afgirta sér lóð. Mögu-
leiki er að útbúa annað herbergi af borðstofu,
þar er gluggi. Svefnherbergi og baðherb. með
dúk á gólfi. Húsið er klætt að utan. Ásett
verð: 13,9 m.

2JA HERB.
SKIPHOLT

GLÆSILEG 2JA HERB. ÍBÚÐ! Mjög falleg og
vel skipulögð 2ja herb. íbúð á 2. hæð. Eikarp-
arketi á allri íbúðinni. Allar innréttingarnar
eru frá HTH í íbúðinni. Baðherb. er með flís-
um á gólfi og fallegri Eikarinnréttingu, stór
nudd-horn-sturtuklefi, tengt fyrir þvottavél.
Svefnherb. er með parketi á gólfi og fataskáp-
um á heilum vegg. Eldhúsið er með fallegri
Eikarinnréttingu, tengt fyrir uppþvottarvél.
Útgengt er úr stofu á suðursvalir. Sameigin-
legt þvottahús. Ásett verð: 16,9 m

3JA HERB.
HAMRABORG

Vel staðsett og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin er 93,3 fm, íbúðin hefur verið tölu-
vert endurnýjað að sögn eiganda, ný eldhúsinnrétting, nýtt parket og bað endurnýjað að hluta.
Sameiginleg bílageymsla er undir Hamraborginni.
Ásett verð: 21,9 millj.

3JA HERB.
ÁLFKONUHVARF - EFSTA HÆÐ

Mjög snyrtileg og falleg 3ja herbergja 96 fm íbúð á 3ju hæð með sérinngang af svölum í lyftuhúsi
ásamt sérstæði í bílageymslu. Falleg gólfefni, náttúruflísar og hnotu parket, suðursvalir með frá-
bæru útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöllin. Sannarlega eign sem vert er að skoða.
Ásett verð: 24,9

HÆÐIR
ÞINGHÓLSBRAUT - KÓPAVOGUR

Mjög björt og mikið endurnýjuð 130 fm sérhæð á sjávarlóð með frábæru útsýni ásamt 27 fm bíl-
skúr, samtals 157 fm Gólfefni eru nýlegt Merbo parket og flísar. Suðursvalir með stiga niður í garð-
inn . Nýlegar innréttinga og gólfefni. Bílskúrinn er á tvemur hæðum eða neðri hæðin er eitt her-
bergi. Falleg sérhæð á vinsælum stað í vesturbæ Kópavogs.
Ásett verð 36,4 m.

2JA HERB.
LAUFÁSVEGUR - DRAUMAÍBÚÐ

Stórglæsileg 2ja til 3ja herbergja íbúð á 2 hæð í 4ra hæða húsi á besta stað í Þingholtunum
með 50 fm verönd og miklum möguleikum, nýlegar innréttingar. Parket á gólfum og flísar á baði
og þvottahúsi. Eldhúsið er með nýlegri fallegri innréttingu og granít borðplötum, borðkrókur
við glugga, granítborð.
Ásett verð 24,9 millj.

Fr
um
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Frábært útsýni og tenging við náttúruna á besta stað við Grandahvarf í Kópavogi

Mánudag og þriðjudag

Kl. 17 - 19

Íbúðirnar í Grandahvarfi eru vandaðar 
sérhæðir frá 124-144 fm að stærð.

• Glæsilegar fullbúnar sérhæðir 

• Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli

• Glæsilegur frágangur lóða og sameiginlegra svæða

Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna,
vöktuð af stjórnstöð Öryggismiðstöðvarinnar.
Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð.

Útivistarreitur með útsýnisskífu, grillaðstöðu og sviði í rómverskum stíl.

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá 
fasteignasölunni Klettur í síma 534 5400.
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Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali
sigurdur@klettur.is

Guðmundur Kristjánsson
sölustjóri

gudmundur@klettur.is

Kristján Ólafsson, hrl.
löggiltur fasteingasali
kristjan@klettur.is

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali

svavar@klettur.is

Valþór Ólason
sölumaður

valthor@klettur.is

Valborg Sigrún Jónsdóttir
skjalagerð

valborg@klettur.is

Stórglæsilegar íbúðir við Baugakór 5 - 7
Frábært útsýni í grennd við fyrirhugaða íþróttaakademíu
Sölumenn frá Kletti Fasteignasölu verði á staðnum

frá kl. 17:00-19:00 mánudag og þriðjudag

Fr
um

Frábærar 3ja og 4ra herbergja, stórglæsilegar íbúðir í ýmsum útfærslum

Íbúðirnar við Baugakór eru einstaklega glæsilegar. 18 íbúðir frá 96 - 140 fm í einu stigahúsi með lyftu og svalagangi
12 glæsilegar 3ja herbergja íbúðir frá 96 - 98 fm
6 glæsilegar 4ra herbergja íbúðir frá 136 - 140 fm
Öllum íbúðum skilað fullbúnum án gólfefna nema flísalagt er í forstofu, þvottahúsi og baði með flísum frá Álfaborg
Innréttingar frá InnX
Glæsileg lóð með steinsteyptum og malbikuðum bílastæðum
Hitalögn í stéttum við inngang og bílastæði

Möguleik er á að fá íbúðirnar afhentar með parketi frá Harðviðarvali og lýsingu frá Lumex
Nánari upplýsingar veita sölumenn fasteignasölunnar Kletts í síma 534 5400
Þessar íbúðir eru frábær kostur fyrir þá sem vilja nýjar íbúðir á fallegum og rólegum stað í Kópavogi
Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá Fasteignasölunni Klettur í síma 534 5400

eða með tölvupósti á klettur@klettur.is

Byggingarfélag

Holtsflöt 4 Akranesi
Væntanlegt í sölu í febrúar



RC – hús:
Þar sem gæðin skipta máli
Frístundahús – Íbúðarhús

Sumarið nálgast óðum og því rétt að huga í tíma
að kaupum á efni í glæsileg sumar- og íbúðarhús frá RC húsum

18 ára reynsla af RC húsum hér á landi.

Fasteignasalan Klettur selur efni í RC sumarhús og íbúðarhús.
Mikið úrval teikninga er að fá á skrifstofu Kletts.

Efnið í húsin er sérvalin norsk fura í háum styrkleikaflokki (ekki uppsláttartimbur!!)

Efnið er afgreitt að mestu tilsniðið – Einangrun er íslensk steinull.

Utanhúsklæðning er með svokallaðri Royal fúavörn – einstök fúavörn þar sem ekki þarf

að bera á klæðninguna nema á ca 6–10 ára fresti og þá til að fríska uppá litinn.

Fasteingasalan Klettur getur boðið upp á allmikið úrval lóða undir sumarhús
t.d. í Húsafelli og víðar ef áhugi er á því.

Allar frekari upplýsingar er að fá hjá sölumönnum Kletts ehf., og einnig á vefslóðinni: rchus.is

fasteignir fréttablaðiðMÁNUDAGUR  5. FEBRÚAR 2007 13
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Ævintýralegur blær á útlenskum sveitaheimilum.

Undanfarin ár hefur það færst mjög í vöxt, til dæmis á Englandi og í 
Frakklandi, að framtakssamir einstaklingar fjárfesta í gömlum sveita-
bæjum sem síðan eru gerðir upp og seldir. Líkt og hérlendis hefur lengi 
verið hægt að kaupa slík hús á lágu verði, enda hafa mörg verið yfirgef-
in vegna atvinnuskorts eða annarra breytinga sem tíminn hefur í för 
með sér. Í daglegu tali eru þessi hús á Englandi nefnd „cottage“ sem er 
af sama stofni og íslenska orðið kot. Húsin minna á hýbíli hobbita, enda 
hafa þau yfir sér ævintýralegan og notalegan blæ.

mhg@frettabladid.is

Sveitarómantík
um allan heim

Ef þessi bær væri ekki svona frábrugðinn íslenskum sveitabæjum í útliti þá gætu margir haldið að þessi mynd væri tekin hér á 
landi, en svo er ekki. Þessi friðsæli bær stendur á vesturströnd Skotlands, nánar tiltekið við Loch Torridon, en á þeim slóðum var 
eitt sinn tekin upp kvikmynd um Loch Ness skrímslið.

Lítill og krúttlegur bær á Gaspe skag-
anum í Kanada. Frá þeim skaga koma 
meðal annars foreldrar söngkonunnar 
Celine Dion sem og Edmund James 
Flynn, forsætisráðherra Kanada.

Nútíminn og gamli tíminn mætast. Hér  má sjá mann vinna á fartölvu heima hjá 
sér. Úti eru ljósaskipti og gervihnattadiskurinn á þakinu móttekur það sem gerist í 
hinum stóra heimi. Myndin er tekin í Inverness á Skotlandi. 

Í Wales er ákaflega fögur náttúra sem fæstir íslenskir ferðamenn hafa skoðað. Landið er víða skógi vaxið og þar eru bæði ár, fossar og fjöll. Þetta fallega hús er í bænum Llanrwst, en það dregur nafn sitt af velskum prinsi, 
Llywelyn ap Gruffudd sem var uppi í kringum 1276. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Einstaklega rómantísk stemning í bænum Chagford á suðurströnd Englands, en þar 
búa um 1.500 manns.
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Opið mán.-fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9-17

SKIPTU VIÐ FAGMENN - ÞAÐ BORGAR SIG

Fr
um

Ármúla 1 • sími 588 2030 • fax 588 2033
Snorri Egilsson, lögg. fasteignasali. Magnús Geir Pálsson, sölufulltrúi. Björn Stefánsson, sölufulltrúi. Sigríður Gunnlaugsdóttir, lögg. fasteignasali. Ægir Breiðfjörð, lögg. fasteignasali.

Netfang: borgir@borgir.is • www.borgir.is

FÉLAG FASTEIGNASALA
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Lýsing: Gengið er inn í forstofu með plastparketi á miðhæð. Á hæðinni 
er einnig snyrting, eldhús með málaðri innréttingu og stofa og borðstofa 
með plastparketi og útgengi á timburverönd með skjólveggjum þaðan 
sem hægt er að fara niður á hellulagða verönd og í garð. Arinn er í stofu. 
Úr forstofu er stigi upp í ris. Í risi er parketlagt hol og sjónvarpsherbergi. 
Gott útsýni er úr risi. Úr eldhúsi er stigi niður á jarðhæð þar sem er stórt 
herbergi með náttúruflísum á gólfi, baðherbergi með náttúruflísum á 
gólfi, sturtuklefa og skápum, hol með náttúruflísum og útgengi á lóð, 
þvottahús og óklárað herbergi eða geymsla með útgengi á lóð. Hiti er í 
gólfum á jarðhæð.

Úti: Bílskúr er með nýju þaki, gleri og rafmagni og plan er hellulagt með 
hita. Lóðin er afgirt og gott útsýni er út á höfnina.

Verð: 38,5 milljónir  Fermetrar: 143,7  Fasteignasala: Ás

220 Hafnarfjörður: Gott útsýni út á höfnina
Krosseyrarvegur 11: Einbýli á þremur hæðum

F
ru

m

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasaliBÚI Svana

Ingvaldsdóttir,
sölufulltrúi

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

Glæsilegt Funky einbýlishús með frábæru útsýni á eignarlóð. Stutt er í hesthúsin, og fallegar
gönguleiðir. Húsið stendur á 926 fm lóð sem er í landi Kirkjubrúar, við Tjarnarbrekku 10
Húsin skilast tilbúin til innréttinga og grófjöfnuð lóð, skv.  Íslenskum staðli ÍST 51Um er að
ræða neðstu lóðina í byggðinni og útsýni yfir allan fjallahringinn. Ekki verður um frekari
byggingar fyrir aftan lóðir að ræða. Gert er ráð fyrir þremur bílastæðum fyrir framan hverja
lóð. Einnig er gert ráð fyrir gestastæðum í götu. Deiliskipulagsskilmálar liggja fyrir ásamt
teikningum á skrifstofu.

www.remax.is

FLOTT FUNKY EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með frábæru útsýni á 944fm eignarlóð. Stutt er í
hesthúsin, og fallegar gönguleiðir. Húsið stendur á lóð sem er í landi Kirkjubrúar, við
Tjarnarbrekku 12. Húsin skilast tilbúin til innréttinga og með grófjafnaðri lóð, skv. Íslenskum
staðli ÍST 51. Um er að ræða lóðina neðst í byggðinni með útsýni yfir allan fjallahringinn.
Ekki verður um frekari byggingar fyrir aftan lóðir að ræða. Gert er ráð fyrir þremur
bílastæðum fyrir framan hverja lóð. Einnig er gert ráð fyrir gestastæðum í götu.
Deiliskipulagsskilmálar liggja fyrir á skrifstofu.

TJARNARBREKKA 12
EINBÝLISHÚS

Verð 62.9 millj.

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

TJARNARBREKKA 10
EINBÝLISHÚS

Verð 58.0 millj.

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

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM.

Pólýhúðum allt frá hillum upp 
í utanhússklæðningar.

Pólýhúðun er sterk, hagkvæm og umhverfisvæn.

Smiðjuvegi 1 • s. 544-5700 • www.polyhudun.is



fasteignir fréttablaðiðMÁNUDAGUR  5. FEBRÚAR 2007 17
Fr

um

GLITVELLIR,
HAFNARFIRÐI
Einbýlishús á einni hæð með innbyggð-
um 52,8 fm. bílskúr. 4 svefnherbergi.
Selst fullbúið að utan, fokhelt að innan.
Verð kr. 35 millj.

SAFAMÝRI,
REYKJAVÍK
Mjög björt og góð 4ra-5 herbergja efri
sérhæð með bílskúr í þríbýlishúsi. Frá-
bær staðsetning. Verð kr. 41,5 millj.

ÁRMÚLI,
REYKJAVÍK
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, 233,5 fm.
að stærð. Getur losnað fljótlega. Áhvíl-
andi ca. kr. 29 millj. Verð kr. 37 millj.

SUÐURHÓLAR,
REYKJAVÍK
Góð um 100 fm. 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð. Hús nýlega viðgert að utan. 
Verð kr. 19 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17:30-18:30

HELLUVAÐ,
REYKJAVÍK
Ný og glæsileg 4ra herbergja 107,9 fm.
íbúð á jarðhæð ásamt 12. fm. geymslu.
Sér inngangur. Verð kr. 29,9 millj.

LAUTASMÁRI,
KÓPAVOGUR
Snyrtileg 5 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli. Þvottahús í íbúð. Góð staðsetn-
ing. Verð kr. 27,7 millj.

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

www.eignastyring.is • eignastyring@eignastyring.isFASTEIGNAMIÐLUN
Erlendur

NÝTT

NÝTT NÝTT NÝTT NÝTT

SOGAVEGUR,
REYKJAVÍK
Parhús á tveimur hæðum byggt 2006,
sérlega vönduð og vel skipulögð fullbúin
eign fyrir kröfuharða.  Verð 41,4 millj

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

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

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

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

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

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

VESTURBRÚNIR
ÁSGARÐSLANDI
Vel staðsettur, fallegur heilsársbústaður
og gestahús á eignarlandi. Til alls hefur
verið vandað að innan og utan. Hitaveita.
Kjarri vaxið land. Verð kr. 23,5 millj.

ÞVERHOLT 3
REYKJAVÍK
Einstaklega vel staðsett
og snyrtileg 75,5 fm.  2ja-
3ja herbergja íbúð á 2.
hæð. Verð kr. 18,9 millj.

Bryndís og Haukur á
bjöllu.
Þau taka vel á móti
áhugasömum í dag frá
kl. 17:30- 18:30

TVÆR ÍBÚÐIR LAUS NÝTT
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Félag
fasteignasala

Grundartjörn 9,Selfossi.
Skipti möguleg á íbúð, rað- eða parhúsi á Reykjavíkursvæðinu.
Fallegt 144,8 fm einbýlishús ásamt 42,0 fm bílskúr í Tjarnar-
hverfinu. Húsið er klætt að utan með liggjandi timburklæðningu
og er stallað járn á þaki. Eignin telur flísalagða forstofu m/góð-
um skáp, flísalagða stofu m/op inn í plastparketlagða vandaða
sólstofu, flísalagt eldhús m/vandaðri hvítri-kirsuberjainnréttingu
frá Fagus - flísar á milli borðs og skápa - keramikhelluborð, flí-
salagt sjónvarpshol, þrjú plastparketlögð svefnh. m/skápum,
flísalagt baðherbergi m/hvítri fulningainnréttingu, baðkari og
sturtuklefa, og þvottahús m/máluðu gólfi. Verð 32,9 m

Burknavellir 1a, Hafnarfirði
Um er að ræða 107,2 fm íbúð á þriðju hæð í fjölbýli. Íbúðin
samanstendur af flísalagðri forstofu m/skáp, 3 plastparket-
lögðum herbergjum m/skápum, flísalögðu baðherbergi,
þvottahúsi, geymslu m/glugga, flísalögðu eldhúsi m/ eikarinn-
réttingu og dökkum mosaik flísum milli skápa ásamt keramik
helluborði. Innfelld uppþvottavél fylgir. Verð 23,9 m

Austurmýri 9, Selfossi
Um er að ræða 124,6 fm endaraðhús ásamt 39,4 fm inn-
byggðum bílskúr m/geymslu.  Húsið er á einni hæð með góðri
lofthæð, vel staðsett í botnlangagötu í fullbúnu hverfi. Anddyri,
lítið tölvuskot, stórt sjónvarpshol með skemmtilegum þak-
gluggum, stofa í suður, eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi
og þvottaherbergi/geymsla með hurð út í garð. Verð 25,9 m

Sílatjörn 12, Selfossi.
Gott 120,5 fm steinsteypt raðhús ásamt 27,2 fm bílskúr. Hús-
ið er pokapússað að utan. Eignin skiptist í: flísalagða forstofu
m/ fataskáp, plastparketlagða stofu, plastparketlagt mjög rúm-
gott sjónvarpshol, plastparketlagt eldhús m/hvítri innréttingu -
keramik helluborð, þvottahús er innaf eldhúsi og er það m/mál-
uðu gólfi, dúklagt baðherbergi m/baðkari, tvö dúklögð barna-
herbergi með skápum og mjög rúmgott hjónaherbergi m/mjög
stórum skápum og hurð út í garð. Verð 23,9 m

Álfhólar 15, Selfoss
Um er að ræða glæsilega endaíbúð í raðhúsi í Álfhólum á Sel-
fossi. Heildarstærð eignar er 155,2 m2. Íbúðin er 114,2 m2,
bílskúr og geymsla, sem er innaf bílskúr, er 41 m2. Íbúðin er ein
af sjö íbúðum sem Smíðandi ehf. hefur byggt í Álfhólum og
hafa notið mikillar vinsælda og er þetta síðasta íbúðin sem ós-
eld er. Verð 24,0m

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801

Fr
u

m

Baugstjörn 6, Selfossi.
Snyrtilegt og gott 71,9 fm parhús ásamt 28,1 fm bílskúr. Hús-
ið samanstendur af flísalagðri forstofu m/skáp og hengi,
dúklögðu eldhúsi m/hvítri innréttingu og keramik helluborði,
parketlagðri stofu m/panilklæddu lofti og dyrum út á verönd,
tveimur dúklögðum herbergjum þar af er annað þeirra með
fataskáp og flísalögðu baðherbergi m/hvítri innréttingu og
sturtuklefa. Verð 20,6 m

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Ólöf Lilja Eyþórsdóttir
Rekstrarfr./sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Húsvinur (Enicmus minutus) – (Lathridius 
minutus) er þekktur í Evrópu og Norður- 
Ameríku og víðar. Hann hefur fundist í öllum 
landshlutum hér á landi.

Húsvinaættin (Lathridiidae) er útbreidd víða um lönd 
og hér á landi hafa fundist nokkrar tegundir af henni. 
Húsvinur er dökkbrúnn eða svartur að lit. Hann er með 
rák eftir miðju höfði og frambol og eftir endilöngum 
þakvængjunum eru samhliða holóttar rákir. Fálmarar eru 
kylfulaga og þrír ystu liðirnir gildari með 11 liðum. Fætur 
eru með 3 liðum. Hann er 1,5 - 3 mm langur. Hann er oft í blómapottum í 
blómabúðum og skríður upp úr þeim ef mikið er vökvað. Það er gjarnan 
mikið af honum í íbúðar- og gripahúsum.Hann skríður á gólfum, veggjum, 
lofti og er oftast á ferðinni á kvöldin eða þegar rökkva tekur. Ekki er ástæða 
til neinna aðgerða gegn honum, hann lifir á sveppum og er nauðsynlegur 
við að eyða myglusveppum úr jarðvegi og víða.

Varnaðarorð
Þegar fólk þarf að fá til sín meindýraeyði eða garðúðara þá skal alltaf óska 
eftir að fá að sjá starfsskírteini útgefið af Umhverfisstofnun og eiturefnaleyfi 
gefið út af lögreglustjóra/sýslumanni og það mikilvægasta er að viðkom-
andi hafi starfsleyfi frá viðkomandi sveitarfélagi. Ein og sér hafa starfsrétt-
indi meindýraeyða og garðúðara ekkert gildi. Athugaðu hvort öll skírteini 
séu í gildi. Félagar í Félagi meindýraeyða eru með félagaskírteini á sér. Fáðu 
alltaf nótu vegna viðskiptanna. Réttindi meindýraeyða og garðúðara frá 
erlendum ríkjum og félagasamtökum gilda ekki á Íslandi. Lesendum Frétta-
blaðsins er velkomið að að senda fyrirspurn á netfangið: gudmunduroli@
simnet.is

Heimildir: Upplýsingar og fróðleikur um meindýr og varnir 2004, Guð-
mundur Óli Scheving. Skordýrabók Fjölva 1974. Meindýr í húsum og gróðri
1944, Geir Gígja.

Húsvinur (Enicmus minutus)

Meindýr og meindýravarnir
Guðmundur Óli Scheving 

Verið er að byggja fallegt parhús 
við Sokkatún í Naustahverfi á Akur-
eyri. Íbúðirnar eru fimm herbergja 
með rúmgóðum bílskúr, samtals 
um 163 fm2. Húsin eru falleg og 
vel hönnuð af Tryggva Tryggva-
syni verkfræðingi hjá teikni- og 
verkfræðistofunni Opus á Akureyri 
en gert er ráð fyrir að íbúðunum 
verði skilað til kaupenda í fokheldu 
ástandi að innan, þó með hita-
lögnum í gólfi en fullfrágengnum 
að utan með frágenginni stétt og 
bílastæði í vor. 
Lóðin verður grófjöfnuð. Söluaðili 
er Eignakjör á Akureyri en verktaka-
fyrirtækið Timbra reisir íbúðirnar.

Hvað er verið að byggja? 

Falleg parhús á Akureyri

Íbúðunum, sem eru fimm herbergja, verður skilað til kaupenda í vor.

Mikil uppbygging hefur verið í Nausta-
hverfi síðustu árin.
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Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb.
Erum með 236,1 m2 einbýlishús með auk-
aíbúð í kjallara, þar af 48,2 m2 tvöfaldur
bílskúr. Aðalhæðin er 140 m2 og skiptist í
stofu, eldhús, þvottahús, 4 svefnherbergi
og baðherbergi. Í kjallara er björt 2ja her-
bergja íbúð tilvalin til útleigu eða fyrir ung-
linginn. Húsið stendur innarlega í lóðinni
og stórt og gott bílaplan og mikill suðurg-
arður.
**Verð kr. 45,9 m.**

Einar Páll Kjærnested

Litlikriki – Raðhús í byggingu
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 4ra íbúða
raðhúsalengju til sölu við Litlakrika 16-22 í
Mosfellsbæ. Húsin eru á einni hæð og
verða 154 m2 -164 m2 að stærð með bíl-
skúr. Húsin afhendast rúmlega fokheld,
þ.e. auk fokheldis, verða útveggir einangr-
aðir og tilbúnir undir sandspartl og þak
verður einangrað og rakavarið. Fyrstu
kemur fyrstur fær.
Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

Einar Páll Kjærnested

Asparteigur – 216 m2 parhús í byggingu.
Erum með tvö glæsileg 216,3 m2 parhús
við Asparteig í Mosfellsbæ á sölu. Húsin
er staðsteypt á tveimur hæðum með mjög
stórum suðugörðum. Þetta eru metnað-
afullar og glæsilegar teikningar. Húsin eru
afhent fokheld með grófjafnaðri lóð - og
eru tilbúin til afhendingar við kaupsamning.
Verð kr. 35,0 m.

Einar Páll Kjærnested

Urðarholt – 371 m2 atvinnuhúsnæði
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 306,1 m2 at-
vinnuhúsnæði ásamt 65,1 m2 millilofti í
miðbæ Mosfellsbæjar. Í dag er Mosfells-
bakarí með verslun og framleiðslusal í hús-
inu. Þetta er stórt atvinnuhúsnæði á góð-
um stað í vaxandi bæjarfélagi – hús sem
vekur upp ýmsar spennandi hugmyndir.
Verð kr. 53,5 m.

Einar Páll Kjærnested

Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði
Erum með 150 m2 atvinnuhúsnæði á jarð-
hæð í miðbæ Mosfellsbæjar. Gott verslun-
arpláss og inn af því hefur verið innréttuð
íbúðaraðstaða. Gott gluggapláss er út á
bílastæðið og gott aðgengi. Rýmið er til
sölu eða leigu og getur verið laust til af-
hendingar fljótlega.

Einar Páll Kjærnested

Byggingarlóðir í Leirvogstungu *NÝJAR LÓÐIR Á SVÆÐI 3*
**Aðeins nokkrar lóðir eftir** Erum að taka
á móti tilboðum í lóðir undir einbýlishús og
raðhús á svæði 3A við Laxatungu í Mosfells-
bæ – TILBOÐUM ER SVARAÐ INNAN 24
KLST. Þetta er eitt af fallegustu byggingar-
löndum á höfuðborgarsvæðinu, með Leir-
vogsá og Köldukvísl á sitt hvora hönd. Á
svæðinu verða eingöngu byggð einbýlsi-,
rað- og parhús. Kynntu þér málið á
www.leirvogstunga.is eða hafðu samband
við okkur hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar. Einar Páll Kjærnested

9,7 ha land í Mosfellsdal.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í einkasölu
9,7 hektara land á fallegum stað í Mos-
fellsdalnum. Rammaskipulag á þessum
stað í Mosfellsdalnum gerir ráð fyrir ca 1
hektara lóðum undir einbýlishús ásamt
hesthúsum/gróðurhúsum. Suðurá liggur
meðfram landinu að austanverðu og Æs-
ustaðafell er að sunnanverðu.
Verð kr. 90,0 m.

Einar Páll Kjærnested

Smábýli 5 – Kjalarnesi
Erum með ca 5,5 hektara lóð undir einbýl-
ishús á fallegum útsýnisstað í jaðri Esjunn-
ar. Þetta er frábært tækifæri fyrir þá sem
vilja hafa rúmt í kringum sig, en þó í aðeins
10 mínútna fjarlægð frá allri þjónustu.
Verð kr. 27,0 m.

Einar Páll Kjærnested

Bjargartangi – 177 m2 sérhæð.
Stór og björt  152,2 m2 sérhæð auk 25
m2 geymslu sem mögulegt er að stækka í
50 m2 bílskúr við Bjargartanga 10 í Mos-
fellsbæ. 3 svefnherbergi, baðherbergi
m/kari, sér þvottahús, stór geymsla, lokað
eldhús m/borðkrók, sjónvarpshol, borð-
stofa og stofa með arni. Stór sameiginleg
lóð. Bílastæði hellulagt og aðkoma frá Álf-
atanga.
Verð kr. 34,9 m.

Einar Páll Kjærnested

Einbýlishús við Varmá.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að einbýlishús í
sölu á einstökum stað við Varmána, rétt
við Reykjalund. Um er að ræða 166,7 m2
einbýlishús í byggingu með bílskúr. Húsið,
sem er tilbúið til innréttinga, er tvílyft timb-
urhús, klætt að utan með aluzink bjáru-
járni. Einstök 1.500 m2, skógivaxin eign-
arlóð, með lækjarniðinn á lóðarmörkum.
Þetta er eign sem vert er að gefa gaum.
Verð kr. 48,5 m.

Einar Páll Kjærnested

Spóahöfði – 175 m2 raðhús
Mjög fallegt 175 m2 raðhús með bílskúr
við Spóahöfða í Mosfellsbæ. Íbúðin er
145,5 m2 með 3 góðum svefnherbergjum,
stórri stofu/borðstofu, eldhúsi með fallegir
kirsuberjainnréttingu, baðherbergi m/kari
og sturtuklefa, stóru sjónvarpslofti og
þvottahúsi. Innangengt í 29,6 m2 bílskúr.
Þetta er falleg eign á góðum stað í Mos-
fellsbæ.
Verð kr. 42,9 m.

Einar Páll Kjærnested

Klapparhlíð – 2ja herb.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallega
65,5 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í
3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 18 í Mos-
fellsbæ. Eikarparket á stofu, eldhúsi, gangi
og svefnherbergi, en flísar á forstofu, baði
og sér þvottahús. Mjög mikið útsýni er úr
íbúðinni til Reykjavíkur. Glæsileg sundlaug,
skóli og leikskóli í næsta nágrenni.
Verð kr. 17,9 m.

Einar Páll Kjærnested

Barrholt – 225 m2 einbýlishús
Fallegt 224,7 m2 einbýlishús á einni hæð
með bílskúr og vinnustofu við Barrholt í
Mosfellsbæ. Um er að ræða “hefðbundið”
174 m2 einbýlishús í Mosfellsbæ, en á síð-
asta ári var byggt við húsið 50 m2 vinnu-
stofa sem eftir er að fullklára. Hún gæti
einnig vel nýst sem stór bílskúr, unglinga-
herbergi eða aukaíbúðarrými. Frábær stað-
setning, rétt við alla þjónustu og skóla.
Verð kr. 49,5 m.

Einar Páll Kjærnested

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús
Til sölu mjög glæsilegt 177,1 m2 parhús á
einni hæð á fallegum stað í lokuðum botn-
langa í Lindarbyggð. Húsið er teiknað af
Ingimundi Sveinssyni. Stór stofa með góðri
lofthæð og borðstofa við hlið eldhúss. 4
góð svefnherbergi, sjónvarpshol og glæsi-
legt baðherbergi. Bílskýli hefur verið lokað
af og gæti vel nýst sem t.d. unglingaher-
bergi. Fallegur suðurgarður og hellulagt
bílaplan. Þessar eignir eru sjaldséðar á
fasteignasölum. Verð kr. 41,8 m. Einar Páll Kjærnested

Stóriteigur – 180,9 m2 raðhús
*NÝTT Á SKRÁ* Þetta er 155,0 m2 íbúð á
tveimur hæðum ásamt 25,9 m2 bílskúr við
Stórateig 14 í Mosfellsbæ. 4 svefnherbergi,
baðherbergi með kari og sturtu, stór stofa,
eldhús m/borðkrók og sér þvottahús.
Eignin þarnfast endurbóta og frágangs og
því tilvalin fyrir „alt mulig“ manninn. Fínn
staður rétt við alla þjónustu.
Verð kr. 32,5 m.

Einar Páll Kjærnested

-Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli -fokhelt
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 219,2 m2
einbýlishús í byggingu, með TVÖFÖLDUM
bílskúr í nýju hverfi í Mosfellsbæ. Húsið er
staðsteypt hús á einni hæð með hefð-
bundnu timburþaki, með alzink bárujárni.
Íbúðin verður 177,0 m2 og bílskúrinn verð-
ur 42,2 m2. Húsið afhendist í vor, fokhelt,
með grófjafnaðri lóð, gluggar glerjaðir og
þakkantur frágenginn.
Verð kr. 38,4 m.

Einar Páll Kjærnested

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir
Til sölu þrjár 150 m2 íbúðir í nýju fjórbýlis-
húsi í byggingu við Tröllateig 41 í Mosfells-
bæ. Húsið er eitt síðustu húsa í nýju hverfi
sem er að rísa við miðhæð Mosfellsbæjar.
Stutt er í alla þjónustu, skóla og íþrótta-
svæði. Íbúðirnar eru 4ra – 5 herbergja og
afhendast fullbúnar með innréttingum, en
án gólfefna, þó verður baðherbergi og
þvottahús flísalagt. Íbúðirnar verða af-
hentar í apríl nk.
Verð frá kr. 31,5 – 32,5 m. Einar Páll Kjærnested

Mávahlíð – 3ja herb. - Reykjavík
*NÝTT Á SKRÁ* Falleg 80,8 m2, 3ja her-
bergja íbúð í kjallara í 3býlis húsi við Máva-
hlíð 6. Þetta er björt og rúmgóð íbúð, með
stórri stofu, eldhúsi m/borðkrók, holi, 2
samhliða svefnherbergjum og baðherbergi
m/sturtu. Þetta er flott íbúð á vinsælum
stað í 105 Rvk.
Verð kr. 19,5 m.

Einar Páll Kjærnested

Hverafold – 2ja herb + bílageymsla - Reykjavík
56 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í 4ra
hæða fjölbýli við Hverafold í Grafarvogi
ásamt bílastæði í upphitaðri bílageymslu.
Íbúðin, sem er nýmáluð, skiptist í rúmgott
hjónaherbergi, bjarta stofu, eldhúskrók,
þvottahús/geymslu og baðherbergi m/kari.
Úr stofu er gengið út á hellulagða verönd
**Verð nú kr. 15,9 m.**

Einar Páll Kjærnested

Þórðarsveigur – 3ja herb + bílsk. - Reykjavík
*NÝTT Á SKRÁ*  Mjög flott 87,3 m2 íbúð á

jarðhæð í 3ja hæða lyftublokk við Þórðar-
sveig 2 í Grafarholti, auk bílastæði í lokuð-
um bílakjallara. Þetta er björt íbúð með
eikarparketi og flísum á gólfum. Fallegar
innréttingar eru í eldhúsi, baði og svefnher-
bergjum. Sérafnotaréttur af suðurlóð út frá
stofu. Íbúðin getur verið laus strax..
Verð kr. 21,5 m.

Einar Páll Kjærnested
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Glósalir - 201 Kóp

20.500.000
Afar falleg og vönduð 2. herb. 75 fm
íbúð með útsýni yfir Salahverfið. 2 lyft-
ur í húsinu sem er klætt viðhaldslítilli
álklæðningu. Sigurður s. 530 1809

Gullengi - 112 Rvk

15.600.000
61,2 fm 2ja herbergja falleg íbúð á
3.hæð. Fallegt útsýni. Stórar vestur
svalir. PANTIÐ SKOÐUN.
Richard s. 530 1810

Bugðutangi - 270 Mos

20.400.000
88,6 fm 3 herbergja íbúð í tvíbýli með
sérinngang. Útgengt er á stóran pall
úr stofu.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Fróðengi - 112 Rvk

Seld
Sérlega falleg 3ja herb. 82,9 fm íbúð á
1 hæð með stórum sérgarði og verönd
til suðurs í litlu fjölbýli innst í botn-
langa. Óli s. 530 1812

Háholt - 220 Hfj

21.900.000
Falleg 109,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýli. Stutt í skóla og
alla þjónustu.
Þórarinn s. 530 1811

Blöndubakki - 109 Rvk

20.500.000
94,2 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. ásamt
14,6 fm aukaherb. í kjallara, tilvalið til
útleigu. Samt. 113,7 fm Stutt í alla
þjónustu. Helgi Már s. 530 1808

Bæjarholt - 220 Hfj

19.900.000
104,3 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð
með suðaustursvölum og ágætu út-
sýni. Virkilega falleg og vel skipulögð
íbúð. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800.

Daggarvellir - 221 Hfj

23.9000.000
Góð 4 herergja 110,6 fm íbúð á fyrstu
hæð með góðum afgirtum garði, sér-
inngangi og stæði í bílageymslu. Pant-
aðu skoðun. Þórarinn s. 530 1811

Dalaland - 108 Rvk

27.900.000
4. herb. á jarðhæð í Fossvoginum. 90,6
fm + ca 6 fm sérgeymsla. Mikið end-
urnýjuð íbúð á frábærum stað með
verönd. Sigurður s. 530 1809

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

Krummahólar - 111 Rvk

32.700.000
Stór þakíbúð (149,9 fm) á 2 efstu hæð-
um og bílskúr. Stórkostlegt útsýni og
stórar svalir í suður og norður.
Óli s. 530 1812

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

4ra til 7 herbergja

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

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Fljótasel - 109 Rvk

46.900.000
Mjög gott 5 herbergja endaraðhús með
bílskúr, auk 3ja herbergja íbúðar í kjall-
ara, alls 268,3 fm í Seljahverfinu í Breiðholti. Íbúðin í kjallara er ca 90 fm og
raðhúsið því um 178 fm Sigurður s. 530 1809

Krossalind - 201 Kóp

49.800.000
Afar fallegt 170,7 fm 6 herbergja parhús
á tveimur hæðum með innbyggðum 26,2
fm bílskúr, samtals 196,9 fm
Þórarinn s. 530 1811

Lækjasmári - 201 Kóp

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

Rjúpnasalir - 201 Kóp

25.700.000
Einstaklega falleg 95,6 fm 3ja herb. íbúð
á 2. hæð með sérinngang í litlu fjölbýli.
Íbúðin er með afar glæsilegum eikarinnréttingum og Mustang flísum á
gólfi. Lóð er fallega frágenginn með leiktækjum. Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Trönuhjalli - 200 Kóp

22.500.000
92,6 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með
útgengi á suðursvalir + sérgeymsla í
kjallara ca 6 fm Ágætt útsýni. Parket, flísar og dúkur á gólfum. Húsið er ný-
málað og sprunguviðgert. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Arnartangi - 270 Mos

24.900.000
94 fm raðhús á einni hæð með góðum
suðurgarði og 4 svefnherbergjum.
Barnvænn og rólegur staður.
Óli s. 530 1812

Ljósheimar - 104 Rvk

24.900.000
Glæsileg 102,2 fm 4ra herb. mikið end-
urnýjuð útsýnis- og endaíbúð á 5 hæð
með sérinngangi af svalagangi í eftirsóttu lyftuhúsi. Óli s. 530 1812

Kleifargerði - 600 Aey

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

2ja - 3ja herbergja
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Rað- og parhús

4ra til 7 herbergja Suðurnes

Eyrarholt - 220 Hfj

29.900.000
6 herbergja íbúð á 3 og efstu hæð í
fjölbýli. 2 svalir. Frábært útsýni. Einka-
stæði fylgir.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

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

Norðurgarður - 230 Rbæ

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

Norðurtún - 230 Rbæ

20.500.000
Einbýlishús á þessum friðsæla stað
stutt frá Skóla og leikskóla í Kefla-
vík.(Hús sem leynir á sér)  Húsið er á
tveimur hæðum. Þórarinn s. 530 1811

Skólavegur - 230 Rbæ

33.500.000
Fallegt 172,8 fm einbýli á góðum stað.
Húsið hefur nýleg verið tekið í gegn að
innan og mikið endurnýjað. Eign sem
vert er að skoða. Helgi Már s. 530 1808

Tunguvegur - 260 Rbæ

21.900.000.
138,5 fm 6 herb. hæð og ris í tvíbýli auk
44 fm bílskúrs. Samtals 182,5 fm Góð
eign í grónu hverfi í Reykjanesbæ.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Logaland - 108 Rvk

49.900.000
Mjög vel staðsett raðhús á 2. hæðum.
213 fm og 7 herb. ( 6 svefnh. + stofa).
Laust til afhendingar við kaups.- Fal-
legt útsýni. Sigurður s. 530 1809

Haðarstígur - 101 Rvk

38.700.000
Virkilega sjarmerandi 133,8 fm parhús
á frábærum stað í Þingholtunum.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð.
Þórarinn s. 530 1811

Háagerði - 108 Rvk

47.900.000
Glæsilegt 206, 6 fm  Parhús  (þ.a 28,9
fm bílskúr.) á besta stað. Húsið er á
tveimur hæðum og allt nýlega stands-
ett. Þórarinn s. 530 1811

Esjugrund - 116 Rvk

41.900.000
6. herb. einbýli með sjávarútsýni, alls
213 fm á einni hæð með tvöföldum bíl-
skúr.  Húsið er staðsett á Kjalarnesi, á
fallegum stað. Sigurður s. 530 1809

Hrísholt - 210 Gbæ

59.500.000
Fallegt einbýlishús á glæsilegum út-
sýnisstað. Alls 280,4 fm 4 rúmgóð her-
b. og 2 stofur.  2 baðh. Skjólgóð verönd
með heitum potti. Sigurður s. 530 1809

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýli í suðurhlíð-
um Kópavogs. 5 svefnh. og 2 stofur og
er 284,4 fm  Húsið er á tveimur hæðum
með tvöf. bílskúr. Sigurður s. 530 1809

Svarthamrar - 112 Rvk

15.900.000
2.herb. 63 fm íbúð á 2. og efstu hæð
með sérinngangi auk ca 6 fm geymslu.
Aðeins 5 íbúðir í húsinu sem var nýl.
tekið í gegn. Sigurður s. 530 1809

Urðarholt - 270 Mos

27.500.000
157 fm verslunar- og skrifstofuhús-
næði sem er í dag 2 nær jafnstórar
ósamþykktar íbúðir.  Íbúðirnar eru 3ja
herbergja. Sigurður s. 530 1809

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

28.900.000
4ra herb íbúð laus við undirritun kaup-
samn. Íbúðin er 129 fm endaíbúð á 2.
hæð í nýl. lyftuhúsi. Sérinngangur og
stæði í bílag. Sigurður s. 530 1809

Suðurnes

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Óli Antonsson 
olia@draumahus.is

sölumaður

Nýbygging

Akurhvarf - 203 Kóp

Frá 31.400.000
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN. Erum með í einkasölu 4 glæsilegar nýjar 4ra
herbergja íbúðir í lyftuhúsi með stæðum í bílageymslu sem afhendast fljót-
lega fullkláraðar með gólfefnum og vönduðum innréttingum. 
Þórarinn s. 530 1811

Nýbygging

Baugakór - 203 Kóp

30.900.000
Erum með í einkasölu 2 glæsilegar nýjar 4ra herbergja 129,6 fm íbúðir í fjór-
býli, allar með sérinngang og vönduðum innréttingum.   Íbúðirnar skilast
fullbúnar án gólfefna í júní 2007. 
Þórarinn s. 530 1811

Nýbygging

Lækjarvað - 110 Rvk

Frá 32.900.000
136 - 160,5 fm 5 herbergja sérhæðir í tvíbýli í hinu skemmtilega Norðlinga-
holti í Reykjavík þar sem stutt er í náttúruna. Glæsilegar sérhæðir í nýju
hverfi.
Sigurður s. 530 1809

Einbýli

Lausar strax

Er eignin þín á www.draumahus.is

Alltaf föst
söluþóknun
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Sérbýli

BÆJARGIL - 210 GBÆ.
Sérlega fallegt einbýlishús innst í
botnlanga í Bæjargili í Gbæ. Nán-
ari lýsing: Húsið er með inn-
byggðum bílskúr auk 24 fm
geymsluskúr á lóð sem er ekki í
fm tölu eignarinnar. Stór afgirt
timburverönd. Mjög góð eign á
rólegum stað. VERÐ 50,9 millj.

TUNGUVEGUR - 108.
Reisulegt og fallegt einbýlishús á
þremur hæðum með auka íbúð í
kjallara, staðsett neðarlega við
Tunguveg, húsið er samtals 253,9
fm þar af bílskúr 28,0 fm VERÐ
58,0 millj.

FÍFUMÓAR - 260 NJARÐVÍK.
Skemmtileg 3ja herb. íb. á 3.hæð
(efstu) í litlu fjölbýli. Suðvestur-
svalir. Rólegt hverfi og stutt í alla
þjónustu. VERÐ 10,5 millj.

SUÐURÁS - 110 RVK.
Sérlega fallegt raðhús á tveimur
hæðum, m/ innbyggðum bílskúr
og 4 svefnherbergjum. Alls 191,7
fm Parket og flísar á gólfum, vel
skipulagt. Falleg timburverönd út
frá stofu. Vönduð og vel með farin
eign. VERÐ 47,8 millj.

VITASTÍGUR - 101 RVK.
115 fm góð sérhæð í miðbæ
Reykjavíkur, þar af 20 fm geymsla
í kjallara. Tvö stór herbergi. S-
svalir. Sameiginl. inngangur, ein
íbúð á hæð. Frábær staðsetning
nokkra metra frá Laugaveginum.
VERÐ 33,0 millj.

ÁSVALLAGATA - 101 RVK
Skemmtileg 57,4 fm íbúð á 4ðu
hæð (efstu) ásamt 8,2 fm
geymslu í kjallara, samtals 65,6
fm Tvö svefnherb, stofa, eldhús
og baðherbergi. LAUS STRAX.
VERÐ 17,8 millj.

ÞINGÁS - 110 RVK.
Fallegt einbýlishús á eftirsókna-
verðum stað í Árbænum. Húsinu
er í dag skipt í þrjár íbúðir sem
eru allar í útleigu. Húsið er alls
294,6 fm að stærð. 70 fm sólpall-
ur. Leigutekjur ca 300 þús á mán.
VERÐ 68,7 millj.

RJÚPUFELL - 111 RVK.
Mjög falleg og góð 108,3 fm, 4ra
herb. íbúð í klæddu húsi, yfir-
byggðar og flísalagðar svalir.
Massíft olíuborið parket úr hlyni.
Vel skipulögð íbúð neðst í götu í
rólegu hverfi. VERÐ 17,9 millj.

ÞÓRUFELL - 111 REYKJAVÍK
Snotur útsýnisíbúð á fjórðu , efstu
hæð með mjög glæsil. útsýni. 57,3
fm snyrtileg íbúð sem er í góðri
leigu. Tækifæri fyrir fjárfesta og þá
sem eru að huga að framtíðinni.
VERÐ 11,5 millj. Uppl. veitir
Bjarni Pétursson hjá AKKURAT í
síma 896 3875 og 5945008.

VIÐARÁS - 110 RVK
FALLEGT EINBÝLI MEÐ 2 SAM-
ÞYKKTUM ÍBÚÐUM Á ÞESSUM
EFTIRSÓTTA STAÐ Í SELÁS-
HVERFI. FRÁBÆRT ÚTSÝNI.
LAUST VIÐ KAUPSAMNING.
Aðalíbúð er 5 herb. á efri hæð og

hluta neðri hæðar, 200,8 fm með innb. bílsk. Sérinng. í 74 fm samþykkta
2ja herb. íbúð á neðri hæð. Möguleiki á að opna á milli íbúða. Eignarlóð.

SANDAVAÐ - 110 RVK
Afar falleg og vel skipulögð 4ra
herb. 104,8 fm íbúð á góðum
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin
skiptist í þrjú rúmgóð herb., for-
stofu, sjónvarpshol, þvottahús,

baðherbergi, eldhús og stofu. Vandaðar mahogny innréttingar frá Brúnás,
eikarparket á öllum gólfum nema á baðherbergi og þvottahúsi þar sem eru
flísar. Stórar suðursvalir með útsýni. VERÐ 27,5 millj.

GVENDARGEISLI - 113 RVK
Mjög glæsileg 4ra - 5 herb. 138,9
fm endaíbúð með stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er á 3ju hæð í litlu
fjölbýli. Aðeins 3 íbúðum í hverjum
stigagangi, 1 á hverri hæð (sérinn-
gangur). Geymsla með glugga inn-

an íbúðar hægt er að nota hana sem herb. Þv.hús innan íbúðar, fallegar inn-
rétt. og stórar svalir. Vandaðar eikarinnrétt. og hurðir. Verð 32,5 millj.

Einbýli, hæðir og 4ra herb. 3ja og 2ja herbergja

Halla Unnur Helgadóttir
viðskiptafræðingur/lögg. fasteignasali

framkvæmdastjóri

Viggó Sigursteinsson
aðstoðarframkvæmdastjóri

Anna Lilja Björnsdóttir
viðskiptalögfræðingur BS.c

sölufulltrúi

Bjarni Pétursson
sölufulltrúi

atvinnu- og iðnaðarhúsnæðis

Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi

Þóra Þrastardóttir
sölufulltrúi

Ásta Birna Björnsdóttir
ritari/skrifstofa

Elín Urður Hrafnberg
skjalaumsjón

N Ý B Y G G I N G A R

17. JÚNÍ TORG – SJÁLAND, GARÐABÆ
50 ÁRA OG ELDRI

• Lyftuhús 4-6 hæða.
• Stæði í bílskýli með flestum íbúðum.
• Glæsilegar innréttingar frá Brúnási.
• Fullbúnar án gólfefna.
• Stórar stofur og fallegt útsýni.
Teikningar, myndir og skilalýsing á
www. Akkurat.is
eða á skrifstofu okkar á
Stórhöfða 27, 110 Rvk,
sími 594-5000.

ÁLFKONUHVARF 53-55
ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR

Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í 3ja-4ra
hæða lyftuhúsi. Sérlega vandaðar eignir á frá-
bærum stað, útsýni til Elliðavatns og fjalla.
• Örfáar íbúðir eftir!
• Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.
• Vandaðar innréttingar og tæki.
• Traustur byggingaraðili með áratuga reynslu í
byggingu gæðaeigna.
VERÐ FRÁ 22,4 – 28,5 MILLJ.
Uppl. gefa sölufulltrúar Akkurat á
skrifstofu, s. 594-5000. www.akk-
urat.is
(Möguleiki á 90% láni).

STRIKIÐ 12, JÓNSHÚS
SJÁLANDSHVERFI GARÐABÆ

Frábær staðsetning í fallegu lyftuhúsi og glæsilegur frágangur.
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu og sérlega vandaðar
eikarinnréttingar frá Brúnás, tvær geymslur, önnur í íbúð og hin í
sameign. Sérþvottahús í íbúðum. Sjónvarpsdyrasími og húsvörð-
ur. Stærstu íbúðirnar eru með tvennum svölum. Jónshús fyrir 60
ára og eldri. Glæsilegar íbúðir til sölu fyrir 60 ára og eldri í Jóns-
húsi sem er í sjálandshverfi í Garðabæ. Íbúðirnar verða afhentar
fullfrágengnar án gólfefna að undanskildu baði og þvottahúsi en
þar verða flísar. Frábært sjávarútsýni. Mikil þjónusta verður í hús-
inu. Glæsilegur garður og 18 holna púttvöllur. Góður samkomu-
salur mun fylgja. Húsunum til afnota fyrir íbúa fyrir afmælisveislur
og minni viðburði. Stærðir 2-3 og 4ra her-
bergja.
VERÐ frá 24 – 47 millj.

www.akkurat.is – skoðið teikningar og skipulag.

TJARNABAKKI 4 OG 8 REYKJANESBÆ
FULLBÚNAR SÉRHÆÐIR!

Sérlega fallegar sérhæðir með sérinngangi í vönduðum 2ja hæða
húsum. Íbúðirnar eru mjög rúmgóðar 97 fm – 130 fm, 3ja og 4ra
herbergja og skilast fullfrágengnar með vönduðum gólfefnum.
Húsin liggja stutt frá Reykjanesbraut sem verið er að tvöfalda og
því verður þægilegt að aka til Reykjavíkur á stuttum tíma.
• Stórar og glæsilegar innréttingar.
• Vandað eikarparket og flísar á gólfum.
• AEG Þvottavél og þurrkari.
• AEG bakaraofn og keramikhelluborð með snertirofum.
• AEG eyju- eða veggháfur.
• AEG uppþvottavél og ísskápur.
VERÐ frá 18,4 millj. – 23,9 millj.

www.akkurat.is skoðið teikningar og skipulag.
(Fullbúin sýningaríbúð á staðnum!)
(Möguleiki á 90% láni).

Fr
um
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Atvinnuhúsnæði Atvinnuhúsnæði

Kaplahraun 2-4
2100 fm límtrésskemma á mjög stórri
lóð, sem býður uppá mikla möguleika
fyrir t.d. iðnað eða heildverslun.
Verð 350 millj.

Kaplahraun 9
Vandað 500 fm, hús á tveimur hæðum,
á efri hæð eru skrifstofur veða
vinnustofur. Möguleiki á tveimur
innkeyrsluhurðum á jarðhæð. Tilvalið
fdyrir t.d.heildverslun . Tilboð

Hvaleyrarbraut

2-4 1100 fm. vandað verslunar, þjónustu og lagerhúsnæði í útleigu til þriggja ára,
byggingarréttur. Ca 150 millj.
Óseyrarbraut 1 Frábær staðsetning fyrir þá sem huga að framtíð, miklir
byggingarmöguleikar (í Hönnun)
Óseyrarbraut 3 Rúmlega 2000 fm. verksmiðju skrifstofu og þjónustuhús sem tengist
eignum að Óseyrarbraut 1 og Hvaleyrarbraut 4-6 Möguleikar að selja allar eignirnar
saman ath. Eignaskipti.

Drangahraun 3
Byggingarréttur f ca. 2400 fm. samt.
stór lóð miklir möguleikar núverandi
hús er um 700 fm, verð ca. 150 millj.

Auðbrekka 4
Rúmlega 1400 fm þjónustu og
iðnaðarhús sem stndur til að breyta að
hluta í íbúðir og byggja annað hús
undir íbúðir á lóðinni. Þetta er frábært
tækifæri fyrir byggingamenn til að
komast yfir lóð í hjarta Kópavogs.

Melabraut 19
360 fm iðnaðar eða lagerhúsnæði með
mikilli lofthæð. Stórar innkeyrslu dyr.
Verð 42 millj.

Hafnarbraut 23
Tíu íbúða hús,íbúðirnar eru
ósamþykktar og þarfnast lagfæringar til
að fá samþykki. Góður möguleiki fyrir
laghenta og iðnaðarmenn.
Verð 135 millj.

Steinhella 1
Glæsilegt 540 fm. iðnaðarhús úr
steinsteypueiningum. Malbikað plan.
Verð 95 millj.

Auðbrekka 28 – 30
820 fm atvinnu húsnæði á þremur
hæðum sem stendur til að breyta
tveimur efri hæðunum í íbúðir. Tilboð

Hvaleyrarbraut 22
Verkstæðishúsnæði fyrir stór tæki og
þungavinnuvélar tvær stórar
inninnkeyrsluhurðir allt endurnýjað,
stór gryfja með loftun, 305 fm. gott
aðgengi. Verð 55 millj.

Melabraut 17
1463 fm. húseign með fjölmarga
notkunarmöguleika. Verið er að breyta
eigninni í fjóra misstóra eignarhluta
sem hægt er að selja sér.

Atvinnuhúsnæði
Upplýsingar gefa sölufulltrúar Akkurat á skrifstofu 594-5000 www.akkurat.is
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Fr
um

LAUFVANGUR - Falleg mikið
endurnýjuð 108,9 fm íbúð á 3.
hæð. 3 sv.herb. Tvennar svalir.
Verð 20,7 millj.

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

ELDRI BORGARAR

HRAUNBÆR - 68,9 fm 2ja
herb. íbúð á jarðhæð. Húsvörður.
Laus strax. Verð 22,8 millj.

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

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

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

HJALLABRAUT - Falleg og
talsvert endurnýjuð 134,4 fm íbúð
á jarðhæð. 4 sv.herb. Tvennar
svalir. Verð 25,9 millj. 6204

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

EINBÝLI

BAUGHOLT - KEFLAVÍK Sér-
lega glæsilegt 398 fm einbýli m/bíl-
skúr. Falleg lóð, verönd, sundlaug,
æfingasalur, gufubað o.fl. Góð
staðsetning. Verð 74 millj. 6085

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

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

HVERFISGATA - Nokkrar nýjar
fullbúnar íbúðir miðbænum. Verð
frá 29,9 millj.

BURKNAVELLIR - 107,3 fm
íbúð á 2. hæð m/stæði í bíla-
geymslu. 3 sv.herb. Sérinngangur.
Laus fljótlega. Verð 23,0 millj.
10105

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

ÞÚFUBARÐ - Fallegt og vel við-
haldið 176,5 fm einbýli m/bílskúr á
góðum útsýnisstað. 4 sv.herb.
Verð 39,9 millj. 6181

ÖLDUGATA Gott 185 fm einbýli
á góðum stað. 5 sv.herb. Verð
34,5 millj.   3680

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

ENGIHJALLI - Falleg og rúmgóð
107,9 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Vestursvalir. Verð
21,0 millj. 6179

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

STEKKJARSEL - RVK Frábært
244 fm einbýli á tveim hæðum
m/bílskúr á góðum og rólegum
stað. Flott útsýni. Laust strax. Verð
58 millj. 6164

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

HÆÐIR

ARNARHRAUN - Mikið
endurn. 110 fm neðri hæð. 3-4
sv.herb. Sérinng. Verð 25,9 millj.

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

LAUFVANGUR - Björt og falleg
118 fm íbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Fallegar innréttingar. Parket og flís-
ar. Verð 21,9 millj. 6190

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

SVALBARÐ - Fallegt og vel
skipulagt 193,2 einbýli á einni hæð
m/bílskúr. Sólstofa, verönd, heitur
pottur. Góð staðsetning. Verð 43,6
millj. 6162

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

SUÐURGATA - LAUS
Falleg talsvert endurnýjuð 172,2
fm neðri hæð m/bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verð 33,9 millj.

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

DAGGARVELLIR - Nýleg og
falleg 92,2 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 21,9
millj. 6180

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

HVERFISGATA - Vel viðhaldið
166 fm einbýli á góðum stað. 3-4
sv.herb. Sólstofa og Verönd. Verð
35,8 millj.

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

BLÖNDUHLÍÐ - RVÍK Falleg
talsvert endurnýjuð 173 efri hæð
m/bílskúr á þessum vinsæla stað.
Hús ný steinað að utan. Verð 37,9
millj. 6203

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

ÞRASTARÁS - Björt og falleg
107 fm endaíbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Sérinngangur inn af svöl-
um. Verð 24,9 millj. 6155

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

FLÉTTUVELLIR - GLÆSI-
LEGT 209 fm einbýli m/bílskúr á
góðum stað. Fullbúið að utan og
rúmlega fokhelt að innan. Verð
32,9 millj. 6149

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

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 - Sérlega fal-
leg 111,7 fm íbúð á jarðhæð. 3
sv.herb. Stór verönd. Verð 24,5
millj. 6150

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

FÍFUVELLIR - 201 fm raðhús
m/bílskúr. Fullbúið að utan og
tilbúið til innr. Verð 35 millj.

ÞRASTARÁS - M/BÍLSKÚR
Falleg 156,4 efri hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 37,0 millj. 6077

4RA TIL 7 HERB.

ARNARHRAUN - 135 fm íbúð
m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Útsýni.
Laus fljótlega. Verð 22,9 millj.

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

BREIÐVANGUR - 5 HERB.
Falleg122,2 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli. 4 sv.herb. Verð 21,9
millj. 9659

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

FAGRABERG - Fallegt 212 fm
raðhús m/bílskúr á góðum stað í
Setberginu. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur. Verð 48,3 millj. 6174

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

ÁLFASKEIÐ - Falleg mikið end-
urnýjuð 121,6 fm íbúð m/bílskúr. 3
sv.herb. Sv-svalir. Verð 23,5 millj.

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

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

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

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

SUÐURHVAMMUR - Falleg
107 fm íbúð á 1. hæð. 2 sv.herb.
Góðar svalir. Parket og flísar. Verð
21,5 millj. 6186

VESTURHOLT - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli. 2 sv.herb. Sér-
inngangur og verönd. Verð 21,9
millj. 6148

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

ÁLFASKEIÐ - Góð 67,1 fm íbúð
m/23,7 fm bílskúr, samtals 90,8
fm. Suðursvalir. Verð 17,9 millj.
6185

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

3JA HERB.

MÓABARÐ - Falleg talsvert end-
urnýjuð 82,5 fm íbúð á 1. hæð. 2
sv.herb. Góðar svalir. Verð 16,9
millj. 6189

ENGIHJALLI - Falleg 78,4 fm
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. 2 sv.herb.
Suðvestursvalir. Glæsilegt útsýni.
Verð 15,8 millj.  6178

ÁLFKONUHVARF - Falleg 88
fm íbúð á 2. hæð m/stæði í bílag.
2 sv.herb. Verð 23 millj. 6116

KARLAGATA - RVÍK Björt og
góð 57 fm íbúð á 1. hæð á frábær-
um stað. 2 sv.herb. Verð 16,5 millj.
9641

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Talsvert endurnýjuð 73,7 fm íbúð á
2. hæð m/bílskúr. Nýlegt parketi,
eldhúsinnr., tæki o.fl. Verð 14,9
millj. 6183

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

LAUFVANGUR - Sérlega falleg
87 fm endaíbúð m/sérinngangi. 2
sv.herb. Verð 18,5 millj. 6192

DAGGARVELLIR - Falleg og
rúmgóð 105,9 fm íbúð á 3. hæð. 2
sv.herb. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 21,9 millj. 6166

ÁLFASKEIÐ - FLOTT EIGN
Falleg og mikið endurnýjuð 90 fm
3ja herb. íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Verð 18,7 millj. 6066

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

LANGAMÝRI - GBÆR Falleg
62,4 fm íbúð á jarðhæð á vinsæl-
um stað. Sérinngangur. Parket og
flísar. Verð 17,5 millj. 6154

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

DREKAVELLIR - FULLBÚIN
Glæsileg ný og fullbúin 98,5 fm
íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb. Verð
20,0 millj. 4915

HJALLABRAUT - Sérlega falleg
104,7 fm íbúð á 3. hæð. 2 sv.herb.
Sólstofa og yfirb. svalir. Verð 18,5
millj. 6159

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

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

REYKJAVÍKURVEGUR - 74,6
fm 2-3ja herb. íbúð á 3. hæð á
góðum stað miðsvæðis í Hf. Verð
15,0 millj. 6188

DVERGHOLT - Góð 100 fm íbúð
á jarðhæð. 2 sv.herb. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 19,9 millj.
10060

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

2JA HERB.

KAMBASEL - 67,6 fm endaíbúð
á 1. hæð. Laus fljótlega. Verð
15,5 millj. 6205

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

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

NÝTT

NÝTT

NÝTT

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

BORGARHRAUN - Fallegt 168,6
fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð
26,5 millj. 6187

AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur. Verð 20,5 millj. 3790

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

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

LEYNISBRÚN - Vandað og vel
viðhaldið 154,4 fm einbýli m/bílskúr.
4 sv.herb. Verð 23,8 millj. 9926

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOGAR

AKURGERÐI - 137 fm endarað-
hús m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Húsið er
ekki fullbúið að innan. Verð 24,9
millj. 6170

MARARGATA - LAUST Nýtt og
glæsilegt 211 fm einbýli m/bílskúr. 5
sv.herb. Tilboð óskast 6084

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

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

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

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

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

REYKJAN.BÆR

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

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

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

GARÐUR

ÁRTÚN - GLÆSILEGT Fullbúið
og glæsilegt 147 fm PARHÚS m/bíl-
skúr. 3 sv.herb. Verð 25,9 millj.
10048

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

SANDGERÐI

STRANDGATA - SANDGERÐI
Gott talsvert endurnýjað 495 fm at-
vinnuhúsnæði. 4.000 fm lóð fylgir.
Verð 31,8 millj.
6114

SUÐURGATA - Falleg 83,8 fm
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. 2
sv.herb. Verð 9,9 millj. 6194

NORÐURGATA - SANDGERÐI
123 fm einbýli á tveimur hæðum. 3-
4 sv.herb. Verð 16,5 millj. 5403

LANDIÐ

LAXAGATA - AKUREYRI Mikið
endurnýjað 172 fm einbýli m/bílskúr
og aukaíbúð. Verð 26,5 millj. 6173

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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Aðalfundir steðja að
Nú er brostinn á tími aðalfunda í 
húsfélögum fjöleignarhúsa sem 
halda ber fyrir lok apríl. Á aðalfund-
um er vélað um mikla hagsmuni 
eigenda og húsfélaga. Gjarnan eru 
teknar ákvarðanir um þýðingarmik-
il mál og dýrar framkvæmdir sem 
hafa í för með sér miklar skuldbind-
ingar og fjárútlát. Það er forsenda 
fyrir lögmæti ákvörðunar um 
framkvæmdir og greiðsluskyldu 
eigenda að hún hafi verið tekin á 
fundi sem er löglega boðaður og 
haldinn.

Húsfundir: aðalfundir – almennir 
fundir
Æðsta valdið í málefnum húsfélags 
er í höndum almenns fundar þess, 
sem ofast er kallaður húsfundur. 
Húsfundur hefur síðasta orðið í 
öllum málum sem varða sameign-
ina og getur hver eigandi skotið 
ákvörðunum stjórnar sem honum 
við koma til húsfundar. Húsfundir 
eru tvenns konar. Annars vegar 
aðalfundir, sem halda skal einu 
sinni á ári og hins vegar aðrir 
almennir fundir. 

Aðalfundur. Lögboðin mál
Í grundvallaratriðum gilda sömu 
reglur og sjónarmið um aðalfundi 
og aðra húsfundi. Munurinn er 
sá að aðalfundur hefur sérstök 
lögboðin verkefni eða lögákveðna 
dagskrárliði. Aðalfundur hefur þá 
sérstöðu að hann fjallar um innri 
mál húsfélagsins, fer yfir og metur 
unnin störf og leggur línur um 
framtíðina (áætlar framkvæmdir 
og rekstur), kýs félaginu stjórn og 
leggur dóm á rekstur, reikninga og 
gögn félagsins. 

Aðalfundur fjallar líka 
um önnur mál
Þess utan getur aðalfundur tekið 
ákvörðun um öll sameiginleg 
málefni, hverju nafni sem þau nefn-
ast. Sama er að segja um almenna 
húsfundi. Þegar lögbundnum 
fundarefnum sleppir er aðalfundur 
húsfélags ekkert æðri né ákvarð-
anir hans gildismeiri en annarra 
húsfunda.

Ákvarðanir á húsfundum
Það er grundvallarregla að ákvarð-
anir um sameiginleg málefni skuli 
taka með atkvæðagreiðslu eða 
kosningu á húsfundi eftir að þau 
hafa verið rædd og öll sjónarmið 
og rök hafa komið fram. Að fara 
milli eigenda með lista sem 
hverjum og einum er ætlað skrifa 
samþykki sitt á fer í bága við þessa 
grundvallarreglu. Enn síður duga 
munnleg samráð og ráðagerðir 
utan funda eða á óformlegum 
fundum.

Gallar á fundi og ákvörðun. Ekki 
bindandi og ekki greiðsluskylda
Ef eigandi er ekki er hafður með í 
ráðum, t.d. enginn fundur haldinn, 
hann ekki boðaður á fund eða vikið 

er frá fyrirmælum fjöleignarhúsalaga 
um boðun og framkvæmd fundar, 
þá er það meginregla að hann er 
ekki bundinn við slíka ákvörðun. 
Getur hann þá vefengt lögmæti 
hennar, neitað að greiða hlutdeild 
í kostnaði vegna hennar og krafist 
þess að framkvæmd verði stöðvuð.

Boðun aðalfunda
Það er hlutverk stjórnar að boða til 
húsfunda með réttum og tryggileg-
um hætti og sjá til þess að þeir séu 
haldnir í samræmi við fyrirmæli 
laga. Til aðalfundar skal boða með 
skriflegu fundarboði og sannarleg-
um hætti með minnst 8 og mest 
20 daga fyrirvara. Í fundarboði 
skal greina fundartíma, fundarstað 
og dagskrá og meginefni þeirra 
tillagna sem leggja á fyrir fundinn. 
Á húsfundi verða ekki teknar 
ákvarðanir um önnur málefni en í 
dagskrá greinir. Dagskráin verður 
að vera skýr og tæmandi og er 
nauðsynlegt að vanda fundarboð 
í hvívetna. Einkum og sér í lagi er 
brýnt að vanda fundarboð þegar 
taka á ákvarðanir um umdeild mál 
og dýrar framkvæmdir.

Sönnunarbyrðin hvílir á stjórn
Ef vafi leikur á því hvort fundur hafi 
verið nægilega tryggilega boðaður 
þá er það fundarboðenda, yfirleitt 
stjórnar, að sýna fram á að svo 
hafi verið. Fundarboðendur bera 
sönnunarbyrðina og hallann og 
áhættuna ef sönnun lánast ekki. 
Það er eftir atvikum og aðstæðum 
og jafnvel venjum í viðkomandi 
húsi hvað telst nægileg fundarboð-
un. Stundum er nægilegt að hengja 
fundarboð upp í sameign og láta 
í póstkassa. Í öðrum tilvikum er 
hægt að afhenda eigendum fund-
arboð í votta viðurvist. Í enn öðrum 
tilvikum er tryggara að senda það í 
ábyrgðarbréfi eða símskeyti.

Kynna tölulega flókin mál 
fyrir fund
Rétt er að benda stjórnum húsfé-
laga á það að ef til tals eru flókin 
mál, t.d hvað varðar fjárhæðir og 
tölur, þá er eðlilegt að senda eig-
endum gögn og upplýsingar fyrir 
fundinn svo þeir geti undirbúið 
sig og mætt upplýstir á fundinn. 
Það girðir fyrir misskilning og 
tortryggni og sparar fundartíma 
og vafstur. Fundir eru ekki góður 
vettvangur til að kynna í fyrsta sinn 
tölulega flókin mál. Getur það t.d 
átt við um verksamninga, fjármál 
og uppgjör og reikninga húsfélags.

Meginregla að einfaldur 
meirihluti ráði
Það er meginregla að málum er 
ráðið til lykta á húsfundum með 
einföldum meirihluta atkvæða og 
er þá atkvæði hvers félagsmanns 
miðað við eignarhluta eignar hans. 
Vægi atkvæða helst því í megin-
atriðum í hendur við fjárhagslegar 
skyldur og hagsmuni því sameig-
inlegan kostnað bera eigendur að 

meginstefnu til eftir hlutfallstölum. 
Frá þessari meginreglu eru veiga-
miklar undantekningar. Stundum 
þarf samþykki einfalds meirihluta 
bæði miðað við fjölda og eignar-
hluta. í öðrum tilvikum þarf sam-
þykki 2/3 eigenda og í enn öðrum 
þarf samþykki allra eigenda. 

Aðalfundur lögmætur án tillits 
til fundarsóknar
Aðalfundir eru almennt bærir til 
að taka ákvarðanir og afgreiða mál 
með atkvæðagreiðslu eða kosningu 
án tillits til fundarsóknar. Það er 
yfirleitt ekki skilyrði fyrir lögmæti 
fundar að ákveðinn fjöldi eða hlut-
fall félagsmanna mæti. Þetta á við 
um öll venjuleg aðalfundarstörf, s.s. 
samþykkt reikninga og stjórnarkjör. 
En þegar um er að ræða ákvarðanir 
sem samþykki 2/3 þarf til eru gerðar 
kröfur um að a.m.k. helmingur 
félagsmanna sé mættur og að 2/3 
greiði atkvæði með tillögu. Séu 
færri mættir en tilskilinn hluti er 
meðmæltur skal handa nýjan fund 
sem ekki er háður fundarsókn.

Stjórn hefur þröngar sjálfstæðar 
heimildir
Stjórn húsfélags hefur afar tak-
markaðan sjálfstæðan rétt til að 
ráðast í framkvæmdir eða gera 
ráðstafanir Stjórn er rétt og skylt 
að taka ákvarðanir sem lúta að 
venjulegum daglegum rekstri 
og hagsmunagæslu. Hún getur 
á eigin spýtur látið framkvæma 
minniháttar viðhald og viðgerðir 
og brýnar ráðstafanir sem ekki þola 
bið. Um allt sem lengra gengur 
verður stjórnin áður að fá samþykki 
húsfundar. Á það undantekningar-
laust við um allt sem verulegt getur 
talist hvað varðar kostnað, umfang 
og óþægindi.

Húsfundaþjónusta tryggir 
lögmæta og árangursríka fundi
Mörg dæmi eru um húsfélög sem 
hafa orðið fyrir skakkaföllum vegna 
mistaka og rangra vinnubragða 
við undirbúning og framkvæmd 
húsfunda. Ábyrg húsfélög taka 
enga áhættu í þessu efni og leita í 
vaxandi mæli til Húseigendafélags-
ins eftir aðstoð við að undirbúa, 
boða og halda húsfundi (ráðgjöf, 
fundarboð, tillögur, fundarstjórn, 
fundargerð). Með því má skapa 
öryggi og traust innan húsfélagsins 
og gagnvart viðsemjendum þess 
og fyrirbyggja deilur og fjártjón. 
Liggur í augum uppi að húsfundir 
sem eru vel undirbúnir og stýrt 
af kunnáttu og þekkingu eru 
málefnalegri, markvissari og árang-
ursríkari en ella.

Meira í næsta blaði 
Í næsta fasteignablaði verð ég við 
sama heygarðshornið og fjalla nánar 
um framkvæmd aðalfunda í fjöl-
eignahúsum, s.s. fundarstað, fund-
artíma, fundarstjórn, fundargerðir, 
rétt til fundarsetu, atkvæðisrétt, 
atkvæðagreiðslur og kosningar o.fl.

Aðalfundir húsfélaga í fjöleignarhúsum

Húseigendamál
Sigurður Helgi Guðjónsson hrl., formaður Húseigendafélagsins, 
svarar spurningum 

Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að senda fyrirspurn á netfangið huseigandi@frettabladid.is

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

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

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

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. - EIN
EFTIR Falleg og vönduð 4ra herb. íbúð
á jarðhæð m/sérinng. Fullbúin með
glæsilegum gólfefnum. Verð 29,3 millj.
5386

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

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

verð frá 24,8 millj. 5260

EINIVELLIR 7 - HFJ. Falleg 4ra
herb. íbúð verð frá 23,4 millj. 5159

DREKAVELLIR 18 - FULLBÚNAR
Glæsilegar 4ra herb. „“ FULLBÚNAR „“
íbúðir. GÓLFEFNI, ÍSSKÁPUR OG UPP-
ÞVOTTAVÉL fylgja með. Verð frá 26,1
millj. 4856

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. Fal-
legar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá 19,4
millj. Afhending í feb. - apríl 2007 4467

DREKAVELLIR 26 - HFJ. Vandaðar
4ra herb. íbúðir, verð frá 24,9 millj. Af-
hending við kaupsamning. 4310

EIN
ÍBÚÐ

EF
TIR

EIN

EF
TIR

fréttablaðið fasteignir
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Núna er tækifærið!
Vegna mik i l l rar  e f t i rspurnar  þá f ramlengjum
við  sýn ingar t i lboð ið  2 fyr ir  1  í  skoðunarferð

t i l  Spánar, Kýpur  og Gr ikk lands.

Þú getur  haf t  samband t i l  n .k .  föstudags
og bókað tvo  t i l  Spánar  fyr i r  15.500.-

eða tvo  t i l  Kýpur  eða Gr ikk lands fyr i r  35.000.-

Þú velur  dagsetningu og við bókum miðann!

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

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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international

Atlas International er leiðandi

í sölu fasteigna við Miðjarðarhafið
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

TILBOÐ – Skoðunarferðir 2 1fyr
ir

Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi
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Þakjárn, utanhússklæðningar 
úr áli og stáli og mottur úr 
steypustyrktarjárni er meðal 
þess sem framleitt er í Timbri 
og stáli.

ÁSmiðjuveginum í Kópa-
vogi er rótgróið fyrirtæki 
sem þjónað hefur hús-

byggjendum í yfir þrjátíu ár. Það 
heitir Timbur og stál. Þar ræður 
húsum Arnold Bjarnason og hann 
sýnir Fréttablaðsfólki fúslega 
vinnustaðinn þar sem stórvirkar 
vélar eru mönnum hjálplegar. „Við 
flytjum allt steypustyrktarjárn 
inn í rúllum og höfum tölvustýrða 
vél sem réttir úr því og klippir það 
niður í réttar lengdir,“ segir Arn-
old. Hann segir þetta vinsælt bæði 
af verktökum og einstaklingum 
sem séu að byggja og bendir á að 
með því að sníða niður járnið úr 
rúllum verði engin rýrnun á því á 
byggingarstað eins og verða vilji 
þegar keyptar séu 12 metra stang-
ir. „Mér þótti lygilegt fyrst þegar 
talað var um 16 millimetra járn í 
rúllum. Það er nú samt staðreynd 
og það ræður vélin við að rétta og 
klippa niður,“ segir Arnold. Hann 
sýnir líka hvernir þessi sama vél 
beygir lykkjur úr steypustyrktar-
járni. Setur eina lykkju í tölvuna 
og slær inn hversu margar hann 
vilji framleiða, þá býr hún til þann 

fjölda sem um er beðið. Þetta spar-
ar tíma og vinnu. „Það kostar tals-
vert fyrir húsbyggjendur að 
beygja járn á byggingarstað því 
járnavinna er dýr,“  

Mottuframleiðslan úr járninu 
er svo kapítuli út af fyrir sig. Efnið 
kemur í rúllum og er sléttað í 
vélum og sniðið í langteina og 
þverteina. Síðan er það þrætt inn í 
suðuvél sem sýður motturnar. Þær 
algengustu eru með 15 sm möskva 
í þvermál, að sögn Arnolds. 

Þótt fyrirtækið heiti Timbur og 
stál þá er þar varla trjáflís að 
finna. Þess meira af alls kyns 

málmi. Stór þáttur í starfseminni 
er framleiðsla þakjárns, galvanis-
eraðs og úr aluzinki. Einnig málað 
járn sem grunnað er á bakhliðinni 
og er, að sögn Arnolds, mikið notað 
sem innanhússklæðning í hesthús, 
bílskúra, verkstæði og fiskverk-
unarhús.

Stoðir fyrir gifsveggi og 
álpönnur utan á hús eru líka unnar 
í Timbri og stáli. „Við framleiðum 
álið úr ýmsum litum, hvítum, 
silfruðum og bláum,“ segir Arn-
old. „Líka ljósum tónum í gulu og 
grænu sem arkitektarnir hafa 
verið að biðja um.“ gun@frettabladid.is

Járn, ál og stál 

Arnold í fyrirtæki sínu Timbur og stál. Bak við hann eru járnlykkjur í haugum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Suðuvélin sýður saman langteina 
og þverteina svo úr verða mottur úr 
steypustyrktarjárni.  

Veggklæðning komin á lager.

Motturnar tilbúnar. Þær algengustu eru 
með 15 sm möskva í þvermál.

Hér eru veggjaplötur mótaðar. 

Svona líta plöturnar út þegar þær eru 
komnar á vegg. 

Fr
um

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

Þekking – metnaður – þjónusta – áreiðanleiki

Yfir 500 eignir á skrá á landinu öllu

Yfir 200 eignir á skrá á höfuðborgarsvæðinu

Yfir 300 eignir á skrá á landsbyggðinni

Fjöldi fallegra nýbygginga

Flottur byggingarstíll 

Viðurkenndir og vandvirkir byggingaverktakar

Sjáðu: www.as.is
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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

Álfaheiði - Kópavogi
Stærð í fermetrum: 179

Fjöldi herbergja: 4 svefnherbergi.

Tegund eignar: Einbýli

Verð: 46,0 millj

Húseign kynnir fallegt einbýlishús í suðurhlíðum Kópavog. Húsið er 179 fm með
innbyggðum bílskúr. Gengið er inn á flísilagða forstofu, rúmgóð með fatahengi.
Gott gestasalerni, flísar á gólfi.  Rúmgóð stofa með útgengi á suður verönd,
parket á gólfi, góð borðstofa. Fallegt eldhús með hvítsprautaðri innréttingu, góð
tæki. Mjög gott barnaherbergi er niðri, parket á gólfi. Rúmgott þvottahús og búr
með útgengi á baklóð. Parketlagður stigi er upp. Uppi eru tvö góð barnaherbergi
og mjög gott hjónaherbergi með góðum skápum og útgengi á suður svalir,
virkilega fallegt baðherbergi með sturtu og baðkari og góðri innréttingu, flísalagt í
hólf og gólf. Bílskúr er rúmgóður með góðu geymslulofti innst í bílskúr. Bílastæði
er hellulagt og lóð frágengin. Húsið var málað 2005.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Arnarsmári 200 Kópavogur
Stærð í fermetrum: 106,5

Fjöldi herbergja: 5 herbergja

Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 27,0 millj.

Húseign kynnir gæsilega 5 herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi. Lýsing eignar:
Gengið inn á flísalagða forstofu. Tvö góð forstofu herbergi góðum skápum.
Eldhús er með flísum á gólfi, góð hvít innrétting með viðar köntum, góður
borðkrókur. Innaf eldhúsi er flísalagt þvottahús og geymsla með hillum, rúmgott
háaloft með stiga uppí. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar með
sturtutengi, góð innrétting. Gott barnaherbergi með góðum skáp. Hjónaherbergi
er rúmgott með góðum skápum og. Stór og góð stofa með - útgengi áð suð-
vestur svalir með miklu útsýni. Íbúðin er með vönduðu Pergo-plastparketi á
gólfum nema þar sem annað er tekið fram. Sameign er mjög snyrtileg með
teppum á gólfi. Sameiginleg hjóla og vagnageymsla er niðri, svo og sér geymsla
fyrir íbúðina.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Danfoss tengigrindur fyrir hitakerfi

Sérhannaðar tengigrindur fyrir íslenskar aðstæður
Vönduð vara úr ryðfríu efni

Fyrir neysluvatns-, ofnhita-, gólfhita- og snjóbræðslukerfi og fl.
Áratuga reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður

Við erum leiðandi í hönnun og framleiðslu á
tengigrindumfyrir hitakerfi

Skútuvogi 6 104 Reykjavík
Sími 510 4100 • www.danfoss.is

Danfoss hf
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Fr
um

2ja herbergja Grettisgata - Rvk

Er þetta HÚSIÐ þitt. 2ja herbergja vel
skipulagða íbúð á jarðhæð með sér-
inngangi og öllu sér og innan íbúðar-
innar í steinsteyptu og nokkuð snyrti-
legu sex íbúða hús á eignarlóð á frá-
bærum og rólegum stað í miðbæ
Reykjavíkur, stutt að labba í bæinn en
samt þægilega langt frá. Stórt herbergi
með stórum skáp. Björt íbúð, mikið af
gluggum. Verð 11,7 m.

3ja herbergja Svöluás - Hfj

Er þetta HÚSIÐ þitt. Sérinngangur. Virki-
lega falleg, björt og vel skipulögð 3ja
herbergja 86,9 fm íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og góðri aðkomu og engum
tröppum í litlu þriggja hæða, viðhalds-
litlu og klæddu fjölbýli sem var byggt
2002 til 2003. Þvottahús innan íbúðar-
innar, tvö stór svefnherbergi, rúmgott
baðherbergi með baðkari og góð og
björt stofa með útgönguhurð, breiðar
viðargardínur fyrir gluggum. Verð 20 m.

Stærri íb. og sérh. Vesturberg - Rvk.

Um er að ræða mjög rúmgóða og
bjarta 108,2 fm  fimm herbergja íbúð á
efstu hæð með frábæru útsýni í nývið-
gerðu og fallegu fjölbýlishúsi sem
stendur á góðum stað í Breiðholtinu.
Verð. 21m.

Einbýli Mjósund - Hfj

Sérlega kósý og mjög mikið endurnýj-
að 84,1 fm einbýlishús á einni hæð
með rislofti ásamt kjallara á frábærum
stað í einum elsta hluta Hafnarfjarða-
bæjar. Húsið stendur á 286,2 fm lóð
og er keyrt og komið að því frá Strand-
götunni á milli rauða, nýja fallega
hússins og blá uppgerða bárujárns-
klædda húsinu. Búið er að setja nýja
og er mjög fallegt og sjarmerandi.
Verð 28,7 m.

Heil shugar  um þinn hag

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is
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Þorláksgeisli - 3ja og 4ra
Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra herb. íbúðir í fallegu
lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru tilbúnar
og afhendast án gólfefna. Verð frá 26,9 til 33,6 millj.

Akurvellir - Hafnarfjörður.
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN. Erum með til sölu nokkrar 4ra
herb. íbúðir. Eigninar eru tilb. til afh. og eru afhentar fullb. án
gólfefna nema á baði og þv.hús þar eru flísar. Hægt er að fá
afhent með gólfefnum. Verð frá 24,8 til 25 millj.

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

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

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. Verð 17,3 millj.

Boðagrandi - 3ja.
Snyrtileg íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Sérinng. frá svölum.
Stæði í bílag. Þetta er snyrtileg eign 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.

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 samtals 64.2 fm íbúð á rólegum stað í borginni.
Sérlega rúmgott baðherb. m/tengi f. þv.vél. Andyri m/fata-
hengi. Eldhús rúmgott. Stofa og svefnh. Sameiginl. garður
sem snýr í suður. Verð 16,9 millj.

Grundarstígur - 101 Rvk
2ja herb. íbúð á 2. hæð, birt stærð 65,9 fm í Þingholtunum:
Komið er inní ágætlega rúmgott anddyri með skápum.
Eldhús með eldri innréttingu. Stór stofa með fallegu
viðargólfi. Baðherbergi með baðkari. Ásett verð 17,4 millj.

Heimalind – 201 Kópavogur
Fallegt endaraðhús á einni hæð samtals 157,6 fm 3
svefnherbergi, rúmgóð stofa, útgengi á pall. Fallegar
innréttingar. Eldhús m/borðkrók. Baðherherbergi m/sturtu
og baðkar. Sjón er sögu ríkari.

Álagrandi 4 - 107 Reykjavík 
Hlýleg 127 fm íbúð á 1. hæð í þríbýli. Húsið er bárujárnsklætt timburhús á steyptum
grunni.Var flutt af Laugaveginum 2004-2005 og var allt endurbyggt. Snyrtilega innrétt-
uð, gólffjalir sem veita henni hlýlegt yfirbragð. Verð 32,9 millj.

Norðurbrún  -  105 Reykjavík
5-6 herb. efri sérhæð ásamt bílskúr í Laugarneshverfi
Íbúðin er 130 fm, bílskúr 24,1 fm og geymsla 12 fm. Samtals 166,1
fm. 4 svefnherbergi, 2 stofur. Allar innréttingar og parket eru úr
dökkum við, sem gerir heildarsvip íbúðarinar mjög fallega. Útsýni
til norðus. Skemmtilegir garður sem snýr í suður, nýlega búið. Að
setja mikin trépall og gert ráð fyrir heitum potti í garði.
Verð eignar 37,8 m.

Eignir vikunnar

Fr
um

3ja

4ra

2ja

Fáðu frítt sölumat - www.nytt.is NÝTT HEIMILI FYRIR ÞIG - NÝTT HEIMILI FYRIR ÞIG

VIÐ AÐSTOÐUM ÞIG VIÐ AÐ FINNA RÉTTU EIGNINA.

ERUM MEÐ KAUPENDUR SEM ERU AÐ LEITA AÐ:

3JA,4RA, 5HERB ÍBÚÐUM OG SÉREIGNUM .

KYNNTU ÞÉR ÞJÓNUSTU OKKAR.
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Lýsing: Tveggja herbergja íbúð á annarri hæð í nýju lyftuhúsi við Laugaveg. Eignin skiptist í 
forstofu, þvottaherbergi, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús og aðalrými. Geymsla sem fylgir 
eigninni er við hliðina á íbúðinni. Á baðherbergi, þvottahúsi og forstofu er marmarasteinn 
á gólfi og veggjum. Eik í innréttingum og á gólfi ásamt hita í gólfi. Íbúðin er hljóðeinangruð 
með glugga úr timbri að innan og álkæddir að utan. Íbúðinni fylgja svalir. Sameign er með 
graníti á gólfum en þar er einnig hjóla- og vagnageymsla. Bílastæði fylgir hverri íbúð auk þess 
sem Bílastæðasjóður rekur bílastæðahús í kjallara þar sem er lyfta. 

Annað: Byggingaraðili hússins er Ístak. Eignin er tilbúin til afhendingar við kaupsamning. 

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast hjá RE/MAX Mjódd sími: 520-9550 eða hjá Sigurði 
sölufulltrúa GSM: 898 6106, netfang: sg@remax.is 

Verð: 17.165.000 kr.  Fermetrar: 70,4 fermetrar  Fasteignasala: RE/MAX Mjódd

101 Reykjavík: Lúxusíbúð í miðbænum 
Laugavegur 86-94: RE/MAX Mjódd kynnir nýbyggða glæsilega 70,4 fm 2ja her-
bergja lúxusíbúð í miðbæ Reykjavíkur. 

Á baðherbergi er marmari í hólf og gólf ásamt 
hitaofni og hita í gólfi. Íbúðin er búin með AEG-eldhúsvörum.

Íbúðin er búin svölum með útsýni yfir miðbæinn.

Íbúðin er í hjarta miðbæjarins í nýbyggðu húsi við Laugaveg.
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Sérbýli

HÆÐARGARÐUR Mjög góð 4ra - 5 herbergja
íbúð í þessum vinsæla íbúðaklasa við Hæðar-
garðinn. Íbúðin er á þremur pöllum og hefur sér-
inngang. Við innganginn er sér viðarverönd og
síðan eru svalir út frá stofu. Glæsilegur verð-
launagarður er í miðjum klasanum. Arkitekt
hússins er Vífill Magnússon. Verð 30,9 milljónir.

SMÁRAFLÖT Eitt af þessum eftirsóttu og ein-
staklega vel staðsettu einbýlishúsum neðst á
Flötunum í Garðbæ. Umhverfis húsið er fallegur
og skjólsæll garður í mikilli rækt með fjölbreytt-
um trjágróðri. Tvöfaldur bílskúr. Hiti er í stéttum
og innkeyrslu að bílskúr. Húsið og bílskúrinn eru
samtals 243 fm að stærð. Lóð hússins er mjög
stór 1.224 fm og býður upp á mikla möguleika.

BEYKIHLÍÐ Mjög gott og vandað rúmlega 300
fm endaraðhús með sérstæðum bílskúr á einum
eftirsóttasta stað á Höfuðborgarsvæðinu. Eignin
er með 2 sjálfstæðum íbúðum en einnig má auð-
veldlega nýta húsið sem eina heild. Sérinngang-
ar er í báðar íbúðir en einnig er innangengt á
milli þeirra Húsið er mjög vel skipulagt með stór-
um stofum og rúmgóðum herbergjum.

MARARGRUND Mjög vandað og vel skipu-
lagt 184 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt 52 fm
frístandandi bílskúr á góðum stað í Garðabæ. Í
húsinu eru 5 svefnherbergi auk þess hefur verið
innréttað herbergi í hluta bílskúrsins. Umhverfis
húsið er mjög fallegur, skjólsæll garður með fjöl-
breyttum gróðri, skjólveggjum og timburverönd-
um. Aðkoma að húsinu er mjög góð með stóru
hellulögðu bílaplani sem rúmar vel allt að fjóra
bíla.

4RA HERBERGJA

SÓLEYJARIMI Glæsileg 3ja til 4ra herbergja
107 fm endaíbúð með sérinngangi, suðursvölum,
vel staðsettu stæði í bílageymslu í nýju húsi á
eftisóttum stað. Húsið er einagrað að utan og
klætt með báraðri álkæðningu. Malbikuð bíla-
stæði. Stutt í alla þjónustu. Verð: 27,3 milljónir.

ÞÓRÐARSVEIGUR Ný glæsileg 4ra her-
bergja, 114 fermetra, endaíbúð á efstu hæð í nýju
húsi við Þórðarsveig í Reykjavík. Íbúðinni fylgir
gott stæði í bílageymslu rétt við stigaganginn.
Aukin lofthæð er í stofu ásamt stórum gluggum
sem gefur íbúðinni skemmtilegt yfirbragð. Mikið
útsýni er úr íbúðinni. Allar innréttingar og gólf-
efni eru samstæðar og nýtt eikarparket er á gólf-
um. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning.
Verð 29,8 milljónir.

3JA HERBERGJA

FROSTAFOLD Rúmgóð 3ja herbergja, 85,2 fm,
íbúð á 2. hæð í vel staðsettu húsi í Grafarvogin-
um. Íbúðin skiptist í 2 góð svefnherbergi, stofu,
eldhús, sjónvarpskrók og baðherbergi. Stutt er í
alla þjónusta, skóla og verslanir. Verð 21,5 millj-
ónir.

HRÍSMÓAR Mjög góð 3ja herbergja 101 fm
íbúð ásamt 8 fm geymslu og 20 fm innbyggðum
bílskúr í litlu fjölbýli á þessum eftirsótta stað í
Garðabæ. Sér þvottahús og stórar flísalagðar
svalir. Um er að ræða fallega íbúð í rólegu og
barnvænum hverfi þar sem stutt er í skóla, leik-
skóla, íþróttir, verslanir og alla aðra þjónustu.
Verð 25,5 milljónir.

ÁLFKONUHVARF Mjög falleg og björt 3ja
herbergja 102 fm íbúð í góðu lyftuhúsi á þessum
vinsæla stað. Íbúðin er rúmgóð og nýtist sérlega
vel enda öll hin glæsilegast með vönduðum inn-
réttingum og fallegum gólfefnum. Íbúðinni fylgir
stæði bílageymslu og góð geymsla. Verð: 25,3
milljónir.

ÁSVALLAGATA LAUS STRAX. Mjög vel
staðsett 3ja herbergja íbúð í einu vinsælasta
hverfi Reykjavíkur vestan við gamla kirkjugarð-
inn. Skipulag íbúðarinnar er til fyrirmyndar og
herbergjastærð góð. Íbúðin er á efstu hæð og
talsvert undir súð og því heildarflatarmál gólf-
flatar talsvert meira en uppgefið er. Verð 17,8
milljónir.

Atvinnuhúsnæði

GRANDAGARÐUR Til leigu er mjög gott
verslunar- og atvinnuhúsnæði við Grandagarð í
Reykjavík. Um er að ræða 120 fm húsnæði á jarð-
hæð þar sem er verslunar- og lagerhúsnæði. Hér
er um að ræða sérlega hentugt hús með fjöl-
breytta nýtingarmöguleika.

HAFNARSKEIÐ Til sölu er rúmlega 3300 fm
atvinnuhúsnæði við Hafnarskeið í Þorlákshöfn.
Húsið skiptist í verksmiðjusal, mjölgeymslu og
hráefnisgeymslur ásamt skrifstofum og aðstöðu
fyrir starfsmenn. Húsið stendur á 7522 fm lóð við
höfnina í Þorlákshöfn. Góð lofthæð er í flestum
rýmum allt að 7,5 metrar ásamt háum innkeyrslu-
hurðum. Hér er um að ræða eign sem býður upp
á fjölbreyta nýtingarmöguleika með góða teng-
ingu við höfnina.

SÍÐUMÚLI Til leigu er mjög gott lager- og/eða
geymsluhúsnæði við Síðmúla í Reykjavík. Um er
að ræða ca 540 fm húsnæði sem stendur á ba-
klóð hússins. Ágætar innkeyrsludyr eru á hús-
næðinu en því er í dag skipt upp í nokkur rými.
Með einföldum hætti má gera breytinar á skipu-
lagi. Hér er á ferðinni hentugt geymsluhúsnæði
með góða nýtingarmöguleika.

HRAUNBÆR – ELDRI BORGARAR
Vel skipulögð 2ja herbergja, 69
fm, íbúð við Hraunbæinn í húsi
fyrir eldri borgara. Öflugt félags-
líf er í húsinu, húsvörður og góð
sameiginleg rými. Íbúðinni fylgir
góður sér garður á móti suðri.
Íbúðin skiptist í forstofu, stórt
baðherbergi, bjarta stofu með
gluggum á þrjár hliðar, eldhús
sem er stúkað frá stofunni, rúm-
gott svefnherbergi og geymslu.
Verð: 22,8 milljónir.

TJARNARBREKKA – GLÆSILEGT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Stórglæsilegt og einstaklega vel
staðsett 265 fm einbýlishús á
einni hæð við Tjarnarbrekku á
Álftanesi. Húsið verður afhent
tilbúið til innréttinga, það er full-
klárað að utan og milliveggir
komnir upp en engar innrétting-
ar eða gólfefni. Þetta gefur fólki
kost á að innrétta húsið eftir eig-

in höfði. Jafnvel er möguleiki að koma fyrr inn í byggingarferlið
meðan tækifæri gefst til. Alls eru 7 herbergi fyrirhuguð og þar af 4
svefnherbergi og 3 baðherbergi. Húsið er glæsilegt ásýndum og er
sérstaklega vel staðsett með tilliti til samgangna og útsýnis en samt
sem áður í mikilli nálægð við náttúruna. Verð: 58 milljónir.

KLAPPARSTÍGUR - MIÐBÆRINN
Mjög hlýleg og rúmgóð 110 fm
íbúð á tveimur hæðum í miðborg
Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í
tvær stofur, rúmgott eldhús og
baðherbergi á neðri hæðinni og
tvö herbergi og miðrými á efri
hæðinni. Stórar norðvestursvalir
og gert ráð fyrir mjög stórum
suðursvölum skv. samþ. teikn-
ingum.
Verð: 26,9 milljónir.

BLIKAHÖFÐI - MOSFELLSBÆ
Björt og falleg 4ra herbergja,
116 fm, endaíbúð á jarðhæð með
sérinngangi í góðu fjölbýli. Íbúð-
inni fylgir 28 fm sérstæður bíl-
skúr. Vel útbúin 40 fm verönd,
afgirt, með sér afnotarétti er fyr-
ir utan stofuna og stækkar því
íbúðina til muna. Íbúðin er í ró-
legu og barnvænu hverfi þar
sem stutt er í skóla, leikskóla,
golfvöll og aðra þjónustu.

ÆKJASMÁRI - KÓPAVOGUR
Glæsileg 2ja herbergja 74 fm
íbúð í einu af þessum eftirsóttu
álkæddu húsum í hjarta Kópa-
vogs. Íbúðin er á jarðhæð með
fallegri afgirtri ca 30 fm verönd
með vönduðum innréttingu og
góðu aðgengi. Sér þvottahús í
íbúð. Stutt er í alla þjónustu.
Verð: 17,9 milljónir.

TJARNARBREKKA – GLÆSILEGT EINBÝLI
Stórglæsilegt og einstaklega vel
staðsett 295 fm einbýlishús við
Tjarnarbrekku á Álftanesi. Húsið
verður afhent tilbúið til innrétt-
inga, það er fullklárað að utan
og milliveggir komnir upp en
engar innréttingar eða gólfefni.
Þetta gefur fólki kost á að inn-

rétta húsið eftir eigin höfði. Jafnvel er möguleiki að koma fyrr inn í
byggingarferlið meðan tækifæri gefst til. Alls eru 8 herbergi fyrir-
huguð og þar af 4 svefnherbergi og 3 baðherbergi. Húsið er glæsi-
legt ásýndum og er sérstaklega vel staðsett með tilliti til sam-
gangna og útsýnis en samt sem áður í mikilli nálægð við náttúruna.
Verð: 62,9 milljónir.

MIKIL SALA - VANTAR ALLAR STÆRÐIR EIGNA Á SKRÁ

Fr
u

m



–  Hér  er  got t  að  búa !

Nýja hverfið í suðurhlíðum Arnarneshæðar er eitt mest spennandi íbúðahverfi sem komið hefur á markað á höfuðborgarsvæðinu
í mörg ár. Um er að ræða skemmtilegt samspil lágreistra fjölbýla og sérbýla með grænum svæðum inni á milli og fögru útsýni
til sjávar og fjalla. Stutt er í alla þjónustu, náttúruna og helstu samgönguæðar. Þetta er hverfi þar sem allir geta notið lífsins.
Nú þegar er val um margar tilbúnar íbúðir í fullfrágengnum 6 - 36 íbúða húsum. Fjölbreyttar íbúðarstærðir frá 80 - 150 fm.

TIL SÖLU

Einstök staðsetning

Sólarmegin

Fagurt útsýni

Skjólsælt

Græn svæði

Öll þjónusta í göngufæri

Vænleg fjárfesting

K
RA

FT
A

V
ER

K

Úttekt að verðmæti kr. 600.000,-
hjá Harðviðarval

Þvottavél & þurrkari að verðmæti
kr. 300.000,- frá Eirvík

Þeir sem tryggja sér íbúð að Hallakri 2 eða 4 fyrir 20. febrúar,
fá myndarlegan kaupauka að andvirði kr. 900.000,-

Sölu annast Húsakaup, fasteignasala, Suðurlandsbraut 52,
Sími 530 1500, husakaup@husakaup.is
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Bergur H. Birgisson
Sölufulltrúi

Björgvin Víðir 
Guðmundsson

Sölufulltrúi

Borga Harðardóttir
M’Sc. viðskiptalögfræði

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Viðskiptafræðingur

Viðskiptastjóri

Guðbjörg
Sveinbjörnsdóttir

Viðskiptastjóri

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

Lára Björg 
Sigurbjarnardóttir

Þjónustufulltrúi

Magnús S. Kristinsson
Sölufulltrúi

Rósa Pétursdóttir
Viðskiptafræðingur

Viðskiptastjóri

Gullfalleg 78,7 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í nýlegu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu. Um er að ræða vandaða og vel skipulagða eign. Allar
innréttingar sérsmíðaðar, öll lýsing er hönnuð af Lumex. Stórar svalir sem
snúa til suðurs. 

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

ÁLFKONUHVARF - 203 KÓPAVOGUR

Verð 20,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Afar gott og vel skipulagt 116 fm 4ra herbergja raðhús á tveimur hæðum
auk geymsluris. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, fallegt baðherbergi og rúm-
gott eldhús með borðkrók. Dökkt plastparket á gólfum í stofu og eldhúsi.
Útgengt út á  stóran og góðan suðurpall úr stofu. 

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

BIRTINGAKVÍSL - 110 REYKJAVÍK

Verð 29,9 Millj.

Bókaðu skoðun

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

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

GULLSMÁRI - 201 KÓPAVOGUR

Verð 19,9 millj.

Bókaðu skoðun

Glæsilegt 6 herbergja parhús á tveimur hæðum við Austurbrún  í Reykja-
vík. Húsið  er 212,9 fm  með bílskúr. Eikarinnréttingar, parket og flísar á
gólfum. Arinn í stofu. Glæsilegur garður með stórri verönd. Glæsilegt og
vel skipulagt hús í göngufæri við laugardalinn.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

AUSTURBRÚN - 104 REYKJAVÍK

Verð 58,7 Millj.

Bókaðu skoðun

Mjög vel skipulagt  225,9 fm Parhús með innbyggðum bílskúr. Efri hæð
skiptist innbyggðan bílskúr, forstofu, gesta wc, eldhús, borðstofu og stofu.
Neðri hæð skiptist í þrjú rúmgóð barnaherbergi, hjónaherbergi, sjónvarps-
hol, baðherbergi, þvottahús og geymslu.  Húsið skilast fullbúið að utan
með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GNITAKÓR - 202 KÓPAVOGUR

Verð 44,9 millj.

Nýbygging

Mjög góð hæð og ris ásamt rúmgóðum bílskúr. Samtals 196 fm. Tvær stof-
ur, tvö baðherbergi, fimm svefnherbergi. Parket á flestum gólfum, gas
eldavél. Mikið endurnýjuð t.d. ofnalagnir, gler á neðrihæð, rafmagn. Falleg
eign þar sem er stutt í skóla og í miðbæ Hafnarfjarðar. 

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GRÆNAKINN - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 34,9 millj.

Bókaðu skoðun

Glæsilegt nánast algjörlega endurnýjað 166,8 fm  einbýlishús á þremur
pöllum á grónum og eftirsóttum stað á Akranesi. Glæsilegur garður með
sólpalli og heitum potti.  Arinn í stofu. Stutt í grunnskóla og fjölbrautar-
skólann svo og alla almenna þjónustu.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

VESTURGATA - 300 AKRANES

Bókaðu skoðun

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

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

ÁLFHEIMAR - 105 REYKJAVÍK

Verð 37,9 Millj.

Laus fljótlega

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

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HRAUNBÆR - 110 REYKJAVÍK

Verð 22,9 millj

Laus við 
kaupsamning

Fr
um

Mjög glæsileg 132,2 fm íbúð á fyrstu hæð ásamt tveimur 21,2 fm bílskúr-
um. Samtals birt stærð 174,5 fm. Þrjú herbergi, tvær stofur, hvít innrétting
í eldhúsi, flísalagt baðherbergi. Húsið viðgert og málað fyrir tveimur árum,
nýtt gler og gluggar (hljóðeinangrað) Sameign endurnýjuð 2006. Frábær
eign á eftirsóttum stað.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SAFAMÝRI 38 - 108 REYKJAVÍK

Tilboð óskast

Með tvöföldum
bílskúr



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

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

JÖRFAGRUND - 116 KJALARNES

Verð 32,9 millj.

Bókaðu skoðun

Falleg 4ra herb. 137,6 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli ásamt 31,9 fm. bílskúr
samtals 169,5 fm. Rúmgóð og björt stofa með Maghony parket á gólfi.
Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Rúmgóð og
björt stofa með Machony parket á gólfi. Frábær staðsetning í Hf.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

KELDUHVAMMUR - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 30,9 millj.

Bókaðu skoðun

Íbúðin er alls 151,4 fm. og skiptist í 4 svefnh., sjónvarpsrými, vinnurými,
stofu, borðstofu, eldhús, forstofu, baðherbergi og geymslu. Eldhúsið er op-
ið inn í stofu með vandaðri innréttingu og rúmgóðum borðkrók með góðu
útsýni. Stofan er  björt og falleg með útgengi út á skjólgóðar suður svalir.
Frábært útivistarsvæði í næsta nágrenni og stutt í alla almenna þjónustu.  

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

LINDASMÁRI - 200 KÓPAVOGUR

Verð 34,5 millj.

Bókaðu skoðun

Góð 3ja herbergja 73,4 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu tvíbýli. Rúmgott eldhús
með nýlegri innréttingu. Plastparket á öllum gólfum nema forstofu, eldhúsi
og baðherbergi en þar eru flísar á gólfi. Útgengi út í garð út frá stofu.  

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

LANGHOLTSVEGUR - 104 REYKJAVÍK

Verð: 17,9 millj.

Bókaðu skoðun

Húsið er alls  um 300  fm og skiptist í 6 svefnherbergi,  2 stofur, eldhús,
þvottahús, forstofu, 2 baðherbergi, vinnuherbergi, sjónvarpshol  og bílskúr
sem er um 30 fm. Innréttingar og innihurðir eru úr kirsuberjarviði. Í dag er
húsið innréttað sem tvær íbúðir en mjög lítið mál er að breyta því aftur í
fyrra horf. Glæsileg eign með miklu útsýni.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

LINDARBERG - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Möguleigi á
tveimur íbúðum

Með bílskúr. Einstaklega glæsileg  4ra herbergja íbúð á efstu hæð á ásamt
26,1 fm bílskúr. Samtals birt stærð 147 fm.  Sérsmíðaðar kirsuberja inn-
réttingar og skápar.Um 20 fm horn suð- vestur svalir frá stofunni, með
bangari harðvið á svalagólfi. Bílskúr með hita og rafmagni, vaskur, sjálfvirk-
ur hurðaopnari. Glæsilegt útsýni.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

MELALIND - 201 KÓPAVOGUR

Verð 33,9 millj.

Glæsilegt útsýni

Til sölu eða leigu 192,5 fm. skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð. Húsnæðið er í
dag skipt í10 skrifstofur, fundarherbergi, kaffistofu og snyrtingu. Húsnæðið
er klætt að utan með viðhaldslitilli klæðningu. Gott útsýni.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SÍÐUMÚLI - 108 REYKJAVÍK

Laust strax

Glæsileg 252,2 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Mjög
gott skipulag, glæsileg hönnun. Arkitekt Kristinn Ragnarsson. Húsin skilast
fullbúinn að utan með grófjafnaðri lóð og fokheld að innan eða eftir nán-
ari samkomulagi. Möguleiki á að taka íbúð uppí hluta af kaupverði.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

MÓAVAÐ - 110 REYKJAVÍK

Tilboð óskast

Bókaðu skoðun

Glæsileg efri sérhæð ásamt bílskúr á mjög eftirsóttum stað í Reykjavík.  Íbúðin
skiptist í fjögur svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Íbúðin
afhendist fullbúin að utan, lóð fullbúin, bílastæði og svæðið milli húss og bíl-
skúrsins verður steypt og stimplað. Íbúðin skilast fullbúnin að innan, án gólf-
efna að hluta. Anddyri, bað og þvottahús skilast þó flísalögð. Sameign skilast
einnig fullbúin, með flísum á gólfum. Gólfhitalögn er í öllu húsinu. 

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Nýbygging

Fr
um

Mjög góð 96,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð á barnvænum stað í Hjalla-
hverfi í Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt íbúð. Húsið er nýlega tek-
ið í gegn að utan, snyrtileg sameign.  Stutt í alla almenna þjónustu

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

Verð 22,9 millj

Bókaðu skoðun

Fallegt og rómantískt bjálkahús á þessum friðsæla stað rétt við höfuðborgina.
Gegnheilt eikarparket á öllu húsinu. Útgengi á stóran pall með heitum potti,
bæði frá þvottahúsi og stofu. Fallegur viðarstigi upp á efri hæðina þar sem út-
sýni er mjög fallegt. Baðherbergi með flísum á gólfi og frístandandi baðkari
einnig  er baðherbergi á annarri hæð.  Sjón er sögu ríkari.   

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali
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Þórdís Björnsdóttir skáldkona 
á góðar minningar um sína 
fyrstu íbúð. Þá bjó hún í Frakk-
landi og var aðeins átján ára 
námsmey í ævintýraleit.

Þ etta var fyrsta íbúðin sem 
ég bjó í áður en ég flutti 
formlega úr foreldrahús-

um,“ segir Þórdís og hlær við til-
hugsunina. „Ég hætti tímabundið í 
menntaskóla til að fara í fjögurra 
mánaða frönskunám ásamt vin-
konu minni til Aix-en-Provence.

Við vinkonurnar vorum lengi 
að leita að hentugri íbúð. Flestar 
voru að hruni komnar, gólfhalli oft 
mikill og þrep vantaði í stiga svo 
maður þurfti að hoppa yfir götin. 
Það má því eiginlega segja að við 
höfum dottið í lukkupottinn þegar 

við fundum eina í sæmilegu 
ástandi sem við fluttum þrjú í, það 
er að segja ég, vinkona mín og 
kærastinn hennar. Hún var um 
það bil sextíu fermetra stór og 
svona mitt á milli þess að vera 
nýtískuleg og gamaldags.“

Frakklandsdvölin er Þórdísi 
eftirminnileg fyrir margar sakir, 
ekki síst vegna nágrannanna sem 
hún kveður hafa verið í meira lagi 
dularfulla. „Í næstu íbúð bjó 
maður sem leit út eins og úlfur og 
lét öllum illum látum. Hann talaði 
ekki, heldur urraði af minnsta til-
efni og átti til að ráðast á hurðina 
okkar ef við spiluðum tónlist. Svo 
hikaði hann ekki við að kalla okkur 
öllum illum nöfnum þegar við 
fórum út með rusl. Þrátt fyrir það 
saknaði ég íbúðarinnar í langan 
tíma eftir að ég flutti heim. Ég er 
alveg komin yfir söknuðinn núna.“ 

- rve

Bjó við hliðina á úlfi
FYRSTA ÍBÚÐIN

Þórdís gleymir seint nágrönnum sínum í Frakklandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stífluð niðurföll gera ekki 
mikið gagn.

Þegar hlýnar í veðri getur verið 
gott að að hreinsa laufblöð og rusl 
úr niðurföllum svo þau þjóni til-
gangi sínum. Í niðurgröfnum 
tröppum safnast til dæmis oft 
fyrir mikill snjór og þegar hann 
bráðnar er mikilvægt að vatnið 
komist niður í niðurföllin svo það 
flæði ekki inn í hús.

Burt með 
laufblöðin

Laufblöð og annað rusl safnast oft fyrir í 
niðurföllum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

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

Til endurúthlutunar er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð 108
fm. Íbúðin er í 4ra hæða lyftuhúsi og fylgir stæði í bílakjallara
undir húsinu. Íbúðin getur verið til afhendingar fljótlega.

Skipastígur í Grindavík
TTil endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 2ja herbergja íbúð
í parhúsi við Skipastíg í Grindavík. Íbúðin er um 76 fm. ásamt
um 25 fm bílskúr. Íbúðin gæti verið afhendingar fljótlega.

Melateigur á Akureyri
Til endurúthlutunar er búseturéttur í tveggja herbergja íbúð við
Melateig á Akureyri. Íbúðin er um 70 fm að flatarmáli á annarri
hæð í fjórbýlishúsi. Íbúðin getur verið til afhendingar strax.

Ýmsir staðir 
Eigum einnig íbúð í byggingu við Hólmvað í Norðlingaholti,
Stekkjargötu í Innri Njarðvík og Túngötu á Kirkjubæjarklaustri.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins að 
Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli kl. 9-15.
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RAÐ OG PARHÚS

ESJUGRUND - 116 KJALARNES
Frábært fermetraverð. 306 fm raðhús á 3
hæðum til sölu. Aðeins 142 þúsund á fermetra.
Skipti á minni íbúð á höfuðborgarsvæðinu koma
til greina. Miklir möguleikar. 3 stór og rúmgóð
herbergi, stór stofa og eldhús. Sólstofa og 50
fm pallur með nuddpotti. Í kjallara er geymsla
og stórt rými sem er nýtt sem sjónvarps- og
leikherbergi. Í húsinu er 70 fm 2ja herbergja
íbúð í útleigu og leigist á 55 þús á mánuði. 42
fm bílskúr og stór og fallegur garður. Frábært
útsýni.
43.500.000,-

4RA TIL 7 HERB.

ASPARFELL - 111 RVK
Góð 5 herbergja 129,6 fm íbúð á 2. hæð og
3.hæð í lyftuhúsi í Breiðholtinu. Íbúðinni fylgir
18,6 fm bílskúr. Samtals telur eignin 148,6 fm.
Verið er að leggja lokahönd á að klæða húsið
með viðhaldslítillri klæðningu. Þak er nýlega
endurnýjað og er lyfta nýlega endurnýjuð. Góð
eign á góðum stað.
26.300.000,-

FÁLKAGATA - 107 RVK
Snyrtileg og björt 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í
tvíbýlishúsi. Sérinngangur á jarðhæð. Eldhús er
með góðri viðarinnréttingu og eyju. Stofan er
parketlögð. Tvö parketlögð herbergi með fata-
skápum. Húsið stendur við Fálkagötuna en er
með mjög stórri lóð til suðurs .
22.900.000,-

MARTEINSLAUG - 113 RVK
Björt, glæsileg 4ra herbergja 122,6 fm íbúð
ásamt stæði í opnu bílskýli, á þriðju hæð í Graf-
arholti. Mjög fallegt útsýni. Íbúðin er með gegn-
heilu albino eikarparketi á gólfum, náttúrustein í
anddyri og baðherbergi og flísum í þvottarhúsi. Í
eldhúsið er eikarinnrétting, náttúrusteinn milli
skápa, háfi og tvöföldum ísskáp. Niðurtekin loft
að hluta með halogenlýsingu, ásamt lýsingu í
veggjum. Herbergi stór með fataskápum en í
hjónaherbergi er rúmgott fataherbergi með inn-
réttingu. Baðherbergi er með nuddbaðkari, klætt
með náttúrusteini ásamt stórum sturtuhaus,
glugga og hita í gólfum. Þvottahús er rúmgott
með glugga. Lýsing frá Lumex, myndavéladyr-
asími, gervihnattamóttakari, þjófavarnakerfi og
stór geymsla á jarðhæð. Góðar svalir til suðurs.
31.900.000,-

HÁTÚN - 105 RVK
Höfum fengið í sölu, fallega sérhæð ásamt risi
og bílskúr á góðum, eftirsóttum stað miðsvæð-
is í Reykjavík. Hæðin skiptist í forstofu, eldhús,
baðherbergi, herbergi, stofu og borðstofu. Í risi
eru 3 góð svefnherbergi og baðherbergi. Í kjall-
ara er geymsla og sameiginlegt þvottahús. Bíl-
skúr er u.þ.b helmingi stærri en gefið er upp
s.k. fasteignamati. Íbúðin gefur mikla mögu-
leika. Á það einnig við um bílskúr.
39.900.000,-

RJÚPUFELL - 109 RVK
Góð 109,2 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með
yfirbyggðum svölum. Forstofa með Mustangflís-
um á gólfi. Hol er með parketi á gólfiog þaðan
er gengið inn í herbergi íbúðarinnar. Hjónaher-
bergi er með parketi og góðum skápum. Tvö
barnaherbergi eru í íbúðinni og eru þau með
parketi og skápum. Baðherbergi er með flísum
á gólfi, hvítum skáp undir vaski ásamt öðrum
hliðarskáp. Eldhús er með eldri innréttingu,
burstuðu stáli á milli skápa og á sökklum. Sval-
ir eru yfirbyggðar og vísa í suðvestur. Húsið að
utan er álklætt og þakið er nýlegt. Stutt í alla
helstu þjónustu. Góð eign á góðum stað.
17.700.000,-

3JA HERB.

HOLTSGATA - 101 RVK
Ný og glæsileg 2ja herbergja, 68,3 fm íbúð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli á góðum stað í
Vesturbænum. Íbúðinni verður skilað fullfrá-
genginni að innan, án gólfefna, nema á baði
sem verður flísalagt. Húsið skilast fullfrágengið
að utan, útveggir múraðir og málaðir með ljós-
um lit og klæddir með báraðri álklæðningu. Bíl-
akjallari verður með innkeyrslu frá Bræðraborg-
arstíg. Íbúðin er í göngufæri frá miðbænum. Af-
hending er í október 2006.
22.400.000,-

KLAPPARHLÍÐ - 270 MOS
Vandaða 3ja herb. 74,6 fm íbúð á 2. hæð í góð-
um stað í Mosfellsbæ. Forstofa og gangur með
hnotuplastparketi. Herbergi eru með mahony
skápum og hnotuplastparketi á gólfum. Baðher-
bergi er flísalagt. Stofan er björt og rúmgóð
með hnotuplastparketi og útgengi á suðvestur
svalir. Eldhús er með viðarinnréttingu í kirsu-
berjalit, mósaíkflísum í borði og á milli skápa
ásamt gaseldavél. Húsið er klætt með báru-
málmklæðningu og harðvið. Stutt í alla helstu
þjónustu.
19.500.000,-

BURKNAVELLIR – 221 HFJ
Falleg 3ja herbergja 87 fm íbúð á jarðhæð, með
sér inngangi. Anddyri með flísum á gólfi og góð-
um fataskáp. Geymsla er innaf andyri. Rúmgóð
svefnherbergi með fataskápum. Úr andyri er
komið inn gang sem tengir rúmgóða, bjartar
stofu og borðstofu. Úr stofu er útgengt á stór-
an, lokaðan sólpall. Eldhús er mjög rúmgott,
falleg viðarinnrétting, góð og vönduð tæki. Bað-
herbergi er mjög gott, flísalagt í hólf og gólf,
baðkar með sturtu, vönduð innrétting. Inn af
baðherbergi er gott þvottahús. Hjónaherbergi
er rúmgott með góðum fataskápum. Innrétting-
ar, skápar og hurðar í íbúðinni eru fyrsta flokks.
Öll gólf íbúðinnar, utan baðhergis og þvotta-
húss, eru lögð afar fallegu parketi. Góð
geymsla, hjóla og vagnageymsla. Lóð og sam-
eign er mjög snyrtileg.
20.900.000,-

FÍFULIND - 201 KÓP
Í einkasölu falleg og rúmgóð 92,7 fm 3ja her-
bergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli á besta stað
í Lindahverfi Kópavogi. Sérinngangur af svöl-
um. Forstofan er með flísum og skáp. Eldhúsið
er með borðkrók og flísum, snyrtileg beykiinn-
rétting og mósaíkflísar milli skápa. Þvottaher-
bergið er dúklagt. Svefnherbergin eru með
parketi og skápum. Baðherbergið er flísalagt
með baðkari, sturtu yfir og innréttingu. Rúmgóð
stofa sem er parketlögð. Örstutt í alla verslun,
þjónustu, skóla, sund, íþróttir.
22.900.000,- svalir. Dúkur er á öllum gólfum.

ATVINNUHÚSNÆÐI

ATVINNUHÚSNÆÐI - 108 RVK
Um er að ræða alls 846,5 m2 á jarðhæð húss-
ins kennt við Glæsibæ og hefur þar verið rekinn
veitingar og dansstaður í mörg ár. Húsnæðið er
hannað sem veitingastaður og hentar vel til
slíkrar starfssemi eða skyldrar starfsemi. Hús-
næðið einnig nýta til verslunarrekstrar. Hægt er
að skipta húsnæðinu niður í allt að 7-8 verslun-
arpláss.Þarna er gott tækifæri fyrir fjárfesta.
Leiga á öllu húsnæðinu er möguleg. - Næg bíla-
stæði. Húsnæðið er laust strax.
135.000.000,-.

SÍÐUMÚLI – TIL LEIGU
Mjög vel staðsett verslunar- og lagerhúsnæði
við Síðumúla í Reykjavík. Um er að ræða götu-
hæð hússins og bakhús sem tengist henni.
Framhús: Um að ræða verslunarhúsnæði á
götuhæð samtals 382,5 fm. Rýmið er í dag þrí-
skipt. Verslunarpláss í norðurhluta hæðar,
verslunarpláss í miðhluta og verslunar (lager)
rými í suðurhluta með innkeyrsludyrum. Ástand
og útlit eignarinnar er mjög gott.
Bakhús: Um er að ræða 483 fm bakhús sem
tengist framhúsinu. Smávægilegur hæðarmun-
ur er á milli framhúss og bakhúss. Bakhúsið er
nýtt undir skrifstofur, starfsmannaaðstöðu og
vinnslusali með góðri lofthæð. Vörudyr eru á
norðurhlið með hlaupaketti. Bakhúsið er á
2.hæð frá porti og því er hlaupaköttur nýttur til
að taka inn vörur. Hægt væri að samnýta fram-
og bakhús og jafnvel opna á milli og hafa stór-
an verslunarsal.

Fr
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Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

NÝBYGGINGAR

ÁSAKÓR – 203 KÓP
3 herb. íbúð, 89,2 fm. á 5. hæð í nýju fjölbýlis-
húsi við Ásakór í Kópavogi. Íbúðin skiptist í for-
stofu, hol/gangur, stofa/borðstofa, eldhús, bað-
herbergi, þvottahús og 2 herbergi. Stæði í bíl-
geymslu fylgir eigninni. Sérsmíðaðar innrétting-
ar og innihurðir frá Sérverk ehf. Öll tæki í eld-
húsi eru með bustaðri stáláferð. Glæsileg íbúð
sem vert er að skoða. 22.600.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK
Til sölu stórglæsilegar 2ja og 3ja herbergja
íbúðir. Fullbúnar með vönduðu gólfefnum.
Vandaðar innréttingar og stáltæki. Stæði í bíla-
geymslu. Frábær staðsetning. Stutt í náttúru-
perlur eins og Heiðmörk, Rauðavatn og Elliða-
vatn. Útivistarsvæði í sérflokki.
Allar upplýsingar hjá sölumönnum og á
vefnum www.sandavad.is

Þorláksgeisli - 113 Rvk
Ný og glæsileg 4 herbergja, 140,0 fm íbúð í
vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu, í þessu vinsæla
hverfi í Grafarholti. Íbúðin skilast með flísum á
bað- og þvottahúsgólfi, en annars án gólfefna.
Innréttingar og skápar eru spónlagðar með eik.
Stáltæki eru frá AEG. Glæsileg eign í frábæru
umhverfi. 33.500.000,-

BAUGAKÓR - 203 KÓP
Falleg 128 fm 4-5 herbergja endaíbúð á Jarð-
hæð í nýju lyftuhúsi í Kórahverfinu auk stæðis í
bílageymslu. Íbúðin er fullbúin án gólfefna
nema á baði og þvottahúsi þar er flísalagt. Eign-
in skiptist í forstofu, hol, þrjú herbergi, stofu,
borðstofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús.
Góð staðsetning. Fallegt álkætt hús sem er nán-
ast viðhalds frítt. Allar innréttingar eru úr ljósri
eik í íbúðini. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf.
Íbúðin er mjög björt með glugga á þrjá vegu.
Góð eign á góðum stað.
32.500.000,-

EINBÝLISHÚS

GRÓFARSEL - 109 RVK
Stórt og fallegt 252,0 fm einbýlishús með bíl-
skúr á besta stað í Seljahverfi Breiðholti. Sér-
íbúð er í húsinu, sem er með eldhúskrók og
baðherbergi. Hún er 3ja herbergja ca 50-60 fm.
Hægt að hafa góðar leigutekjur af henni. Í
stærri hluta hússins er 3 herbergi og rými sem
er ekki gefið upp í FMR. Stór og vönduð eign
með margvíslega möguleika. Stutt í alla þjón-
ustu.Verðtilboð óskast
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Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Víkurbraut 46

240 Grindavík

Sími 426 7711

Hafnargötu 20

230 Keflavík

www.es.is
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Laut 14, Grindavík
10 íbúða fjölbýlishús á tveimur hæðum. Allar íbúðirnar hafa sérinn-
gang. Sérgeymsla fyrir hverja íbúð í sameign auk geymslu á hæð.
Íbúðirnar skilast fullbúnar með vönduðum innréttingum. Í eldhúsi
verður keramik helluborð, vifta, bökunarofn, uppþvottavél og ís-
skápur frá AEG. Stofa, eldhús og svefnherbergi verða parketlögð.
Flísar á baðherbergi, þvottahúsi og anddyri. Gólf eru hljóðeinangr-
uð. Mjög vandaðar íbúðir. 

100 ferm. 3ja herb. íbúðir á kr. 18.800.000,- 
115 ferm. 4ra herb. íbúðir á kr. 20.800.000,-

Afhending verður 1. okt. 2006
Byggingaraðili: Grindin ehf.

Suðurhóp 1, Grindavík
Glæsilegt 20 íbúða hús í byggingu í Grindavík fyrir 50 ára og eldri.
Lyfta í húsinu. Bílageymslur fylgja hverri íbúð. Skilast með vönduð-
um innréttingum, flísar á anddyri, baðherbergi og þvottaherbergi.
Fataskápar í herbergjum og anddyri. Frábært útsýni. Aðeins 4
íbúðir óseldar.
Byggingaraðili: Grindin ehf.

Laut 14 - 240 Grindavík

Suðurhóp 1 - 240 Grindavík

Laut 14 - 240 Grindavík

Suðurhóp 1 - 240 Grindavík

Selsvellir 17, Grindavík
Mjög fallegt einbýlishús ásamt bíl-
skúr 176,6 ferm. Nýtt þak og
þakkantur. Búið að endurnýja
neysluvatnslagnir. Ný skjólgirðing
á baklóð. Nýtt hellulagt plan með
hita.
Verð: 29.800.000,-

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

Heiðarhraun 1
Gott einbýlishús ásamt ferm. bíl-
skúr alls 163,6 ferm. Húsið skiptist
í stofu, borðstofu, eldhús, bað,
þvottaherb og geymslu. Í eldhúsi
er ný spónlögð eldhúsinnrétting,
mjög falleg, nýjar flísar á gólfii, nýr
ofn, helluborð og vifta. Á baklóð er
sólpallur. 
Verð: 22.900.000,-

Austurvegur 6, Grindavík
Fallegt 135 ferm. einbýlishús
ásamt bílskúr 34,4 ferm. Nýr sól-
pallur. Nýir gluggar í herbergjum
og á baðherb. Nýtt járn á þaki.
Forhitari. Frábær staðsetning.
Íþróttahús, sundlaug og leikskóli
rétt hjá.
Verð: 26.300.000,-

Skipastígur 30
Glæsilegt endaraðhús 103,8
ferm.ásamt 23,2 ferm. bílskúr.
Sérlega glæsilega innréttað hús.
Vandaðar innréttingar og allur frá-
gangur fyrsta flokks. Húsið er
hannað af innanhúsarkitekt.
Verð: 24.500.000,-

Ránargata 3, Grindavík
Fallegt 216,9 ferm. einbýlishús
ásamt bílskúr. Sólskáli með ljósum
flísum, heitum potti m/nuddi, hiti í
gólfi, útgengt út á timburverönd. 
4 svefnherbergi. Þak nýlegt. Skipti
möguleg á minni eign í Grindavík
eða á höfuðborgarsvæðinu.
Verð: 28.000.000,-

Staðarhraun 32A, Grindavík
Mjög gott 78,8 ferm. raðhús. Nýj-
ar innihurðir og ný útihurð. Búið að
skipta um glugga í svefnherb. og
stofu. Sólpallur.
Verð: 14.500.000,-

Selsvellir 19, Grindavík
Mikið endurnýjað einbýlishús 160
ferm ásamt bílskúr. Baðið er ný-
tekið í gegn. Þak er endurnýjað
ásamt þakkanti. Nýjir plastgluggar
og K-einangrunargler í öllu húsinu
og einnig í bílskúr. Nýjar hurðir á
bílskúr. Varmaskiptir.
Verð: 25.900.000,-

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

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

Höskuldarvellir 23
Gott 115,9 ferm. raðhús ásamt bíl-
skúr. 2 svefnherbergi. Búið að
endurnýja gler að framanverðu.
Verð: 17.000.000,-

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

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

Vesturhóp 29, Grindavík
Einbýlishús ásamt bílskúr 205
ferm. í byggingu. Húsið er timbur-
hús klætt með báruáli. Skilast full-
búið að innan án gólfefna, en búið
verður að flísaleggja, bað, forstofu
og þvottahús.
Verð: 33.900.000,-

Austurhóp 14 og 18, Grindavík
Fallegt 173,1 ferm. einbýli í bygg-
ingu ásamt 35,9 ferm innb. bílskúr
á frábærum stað. Húsið verður
fulleinangrað og búið að setja
rakasperru og lagnagrind í loft og

á útveggi. Gólfpl. með ísteyptum gólfh., neysluvatnsl. verða úr plasti. Hita-
veitu- og rafm.inntök verða komin. Kominn verður hiti á húsið án stýringa
og vinnurafm. komið við töflu. Einnig fylgir með einfalt gifs í loft og tvöfalt
gifsi í útveggi og milliveggi ásamt blikkst. í milliveggi. Verð: 24.900.000,-
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3JA HERB.
ÁSAKÓR - MEÐ BÍLSKÚR.
Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm
3ja herbergja íbúð á 5.hæð (efstu) í nýju
lyftuhúsi með mjög góðu útsýni, íbúðinni
fylgir 28 fm bílskúr. Íbúðin skilast fullbúin
án gólfefna og er afhending um næstu ára-
mót. V. 28,9 m.

ÁLFKONUHVARF - M/STÆÐI Í
BÍLGEYMSLU
Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja her-
bergja íbúð á efstuhæð í lyftuhúsi, ásamt
stæði í bílgeymslu. Íbúðin er í leigi til
15.6.07 og er hún sýnd í samráði við sölu-
menn á Lyngvík Verð 24,8 m.

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

2JA HERB.

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

FUNAHÖFÐI - LAUST STRAX
Um er að ræða mjög vel staðsett 607 fm
atvinnuhúsnæði á tveimur hæðu. Verð 75
m. Allar nánari upplýsingar veitir Steinar á
Lyngvík S.588-9490.

4RA HERB

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

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

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

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

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 17:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

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

BARÐAVOGUR - 2JA HERBERGJA M/SÉRINNGANGI.
Um er að ræða 71,7 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara með sér
inngangi í þriggja íbúða húsi við Barðavog. Verð 14,9 m.

EYJABAKKI - 4-5 HERBERGJA
Vorum að fá í sölu mjög góða og mikið endurnýjaða 4ra her-
bergja endaíbúð á 3.hæð ásamt sér 21 fm herbergi í kjallara
sem hefur aðgengi að snyrtingu. Hús og sameign í góðu
standi. Verð 20,9 m.

BORGARHOLTSBRAUT - HÆÐM/BÍLSKÚR.
Mjög vel staðsetta 4ra herbergja sérhæð í 3ja íbúða húsi.
Hæðinni fylgir sérstæður 34 fm bílskúr með nýju þaki.
AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING.

KÓRSALIR - GLÆSIHÆÐMEÐ ÚTSÝNI
Um er að ræða glæsilega 264 fm íbúð á tveimur hæðum að
hluta með 4 svölum og góðu útsýni. Arinstofa, þaksvalir fyrir
heitan pott, stórt sér baðherbergi með nuddkari inn af hjóna-
herbergi. Allar nánari uppls. veitir Steinar S. Jónsson á
Lyngvík.

LANGHOLTSVEGUR - SÉRHÆÐMEÐ BÍLSKÚR
Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm sérhæð í þriggja
íbúða húsi, ásamt 28 fm bílskúr. Afgirtur suður garður. Skipti
á stærri eign í sama hverfi möguleg ( Vogaskóla ). Verð 28,9
m.

ÞORLÁKSGEISLI - GRAFARHOLTI - TILBÚIN TIL
AFHENDINGAR

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

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

EIGNIR ÓSKAST EIGNIR ÓSKAST
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við á
Lyngvík fasteignasölu eftir öllum gerðum að eign-
um til sölumeðferðar. Verðmetum eignina í sölu
þér að kostnaðarlausu. Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar S. Jónsson á Lyngvík s: 588-9490.
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Netfang: kjoreign@kjoreign.is • Fax 533 4041Ármúla 21 • Reykjavík
sími 533 4040 • www.kjoreign.is

Dan V.S. Wiium hdl.,
lögg. fasteignasali

Sími 896 4013

Sigurbjörn
Skarphéðinsson

lögg. fasteignasali

Ólafur Guðmundsson
sölustjóri

Sími 896 4090

Rakel Robertson
ritari

Dröfn Friðriksdóttir
ritari

TRAUST
OG ÖRUGG
ÞJÓNUSTA

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17

ELDRI BORGARAR

HRAUNBÆR Mjög góð 2ja
herb. endaíbúð um 68,9 fm. á 1.
hæð. Vinsælt og gott hús með
mikilli sameign og félagsað-
stöðu. Húsvörður. Verð 22,8
millj. LAUS STRAX.

2JA HERB.
VÍKURÁS bílskýli. Mjög snyrti-
leg íbúð á 3. hæð. Geymsla og
þvottahús á hæðinni. Húsið er
álklætt og í mjög góðu ástandi.
Stæði í bílageymslu. Verð 16,5
millj.

KAMBASEL: Rúmgóð og fal-
leg 2ja herb. íbúð á jarðhæð í
litlu fjölbýli. Sér garður í suður.
Góðar innréttingar. Hús í góðu
ástandi. Sér þvottahús. Laus
fljótlega. Verð 16,6 millj.

MIÐBÆR -RISÍBÚÐ Frábær
nýlega innréttuð. risíbúð. Góðar
svalir með óviðjafnanlegu út-
sýni. Mikil lofthæð. Góðar sval-
ir. Sérlega góður staður í mið-
bæ Rvk. Gott ástand á húsi og
íbúð. Verð 18,1 millj.

BLÁSALIR- LYFTUHÚS: Fal-
leg og rúmgóð íbúð á 9. hæð í
lyftuhúsi um 78,9 fm. Glæsilegt
útsýni. Þvottahús í íbúð. Svalir í
suður. Verð 20,5 millj.

BÁRUGATA Vel staðset og
falleg 2ja herb. íbúð um 43,0
fm. í kjallara Sameiginleg
timburverönd og garður í suð-
vestur.
Verð 13,5 millj.

MIÐTÚN: Góð ósamþykkt
risíbúð í þríbýli. Húsið stendur
á baklóð á rólegum og góðum
stað. Nýl. þak á húsi.
Verð 9,8 millj.

GRETTISGATA - 101 RVK.
Rúmgóð og falleg íbúð á
fjórðu hæð. Stærð 57,5 fm.
Fallegt útsýni. Falleg íbúð á
frábærum stað í miðborginni.
Verð 18,4 millj.

SÓLTÚN - LYFTUHÚS
Glæsilega innréttuð og rúmgóð
íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði í
bílgeymslu. Suður svalir. Stærð
79,4 fm. Verð 25,0 millj.

BJARNARSTÍGUR Góð 2ja
herb íbúð í þríbýli. Stærð 48 fm.
Mjög góð nýting á íbúðinni. Frá-
bær staðsetning í rólegri götu í
miðbænum. Verð 14,9 millj.

HAMRABORG-KÓPAV. Rúm-
góð og falleg 2ja herb. íbúð um
64,4 fm. á 2. hæð í fjölbýli
ásamt sameiginlegu bílskýli.
Fallegt útsýni.

Verð. 16,5 millj.

REYKÁS m/bílskúr Rúmgóð
og falleg 2ja til 3ja herb. íbúð á
1.hæð (jarðhæð) með sér garði
og sérbyggðum bílskúr. Sér
þvottahús í íbúð. Ath. Mögul.
að fá íbúð án bílskúrs. Verð.
19,8 millj. m/bílskúr.

HRÍSRIMI M/BÍLSKÝLI: Fal-
lega innréttuð, vönduð og rúm-
góð 2ja herb. íbúð á 2.hæð
ásamt stæði í bílgeymslu. Stærð
alls um 115,5 fm. Verð: 18,3
MILLJ.

3JA HERB.
HRAUNBÆR: Góð 3ja herb.
íbúð á 3. hæð ásamt íbúðarher-
bergi í kjallara. Stærð alls 97,4
fm. Verð 17,5 millj.

REYKÁS Rúmgóð og falleg
2ja til 3ja herb. íbúð á 1.hæð
(jarðhæð) með sér garði. Sér
þvottahús í íbúð. Verönd í
suður.
Verð. 16,7 millj.

LAUGAVEGUR: Frábærlega
staðsett 3ja herb. íbúð í stein-
steyptu húsi. Björt og góð eign.
Stærð 92,8 fm. Húsið er byggt
árið 1978. LAUS STRAX.

ESKIHLÍÐ: Rúmgóð 2ja til 3ja
herbergja íbúð um 82,1 fm. á 3.
hæð í fjölbýli. Íbúðarherbergi í
risi með sameiginlegri snyrtingu.
Vestur svalir. Gott útsýni. Laus
fljótlega. Verð 17,0 millj.

HOLTSGATA 3ja - 4ra herb.
íbúð á 2. hæð. Samliggjandi
stofur og tvö herb. eldhús og
bað á hæð og lítið aukaherb. í
risi. Þvottahús og geymsla í
kjallara. Verð 21,0 millj.

HÁAGERÐI: Skemtileg risíbúð í
tvíbýli. Rúmgóð stofa, tvö til 3
svefnherbergi, eldhús og bað-
herbergi. Suður svalir út frá
stofu. Verð : 16,7 millj.

4RA HERB

ENGIHJALLI- LYFTUIHÚS:
Mikið endurnýjuð 4ra herb. á
5.hæð í lyftuhúsi. Glæsilegt út-
sýni. stærð 97,4 fm. vennar
svalir. Verð 19,8 millj.

GAUTAVÍK Rúmgóð og fal-
leg íbúð á á 3ju hæð, ásamt
stórum innbyggðum bílskúr.
Alls 141,0 fm. þ.a. íbúð 94,3
fm.
Verð 27,8 millj.

TORFUFELL: Falleg íbúð og
öll ný standsett. Stærð 58,0
fm. Sér stór timburverönd.
Ath. skipti á bíl möguleg.
Verð 14,5 millj.

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður

Sími 896 6913Fasteignasala

Fr
um

SKÚLAGATA - BÍLSKÝLI
Mjög góð nýl. 64 fm íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í
bílastæðahúsi. Beykiparket á
gólfum. Sérþvottahús í íbúð.
Vestursvalir. Húsvörður. Góð
staðsetning. Verð 20,8 millj.

ÁRSKÓGAR - LAUS STRAX
Rúmgóð 2ja herb íbúð í þessu
vinsæla húsi fyrir eldri borgara.
Sérlega góð staðsetning, ör-
stutt í Mjóddina með allri sinni
þjónustu. Stærð 75,3 fm. Mikil
sameign og þjónusta í húsinu á
vegum Reykjavíkurborgar. Hús-
vörður. Verð 26,8 millj.

ÁSAKÓR - MEÐ BÍLSKÚR.
Glæsilegar nýjar íbúðir á frá-
bærum stað. Afhendast fullbún-
ar án gólfefna, með flísalögn á
baði og þvottahúsi. Öllum íbúð-
um fylgir stæði í bílageymslu
eða bílskúr. Góð hönnun og
skipulag. MJÖG TRAUSTUR
VERKTAKI.

GLÆSIÍBÚÐ - MIÐBÆRINN
Stórglæsileg íbúð með sérinn-
gangi. Íbúðin er nýlega innrétt-
uð á vandaðann og smekkleg-
ann hátt. Frábær staðsetning í
borginni. Stærð íbúðar 142,9
fm ásamt 39,6 fm bílskúr. Alls
182,5 fm. Verð 44,9 millj.
SJÓN ER SÖGU RÍKARI.

KEILUGRANDI - ÚTSÝNI
Góð 4ra herb íbúð með merktu
stæði í bílastæða húsi. Stærð
alls 125,8. Íbúðin er opin og
björt. Rúmgóð stofa, eldhús
með borðkrók, gott bað, þrjú
svefnherbergi og geymsla.
Tvennar svalir í suður og norð-
ur. Mikið útsýni. Frábær barn-

vænn staður rétt við Frostaskjól og Grandaskóla. Verð 28,5 millj.

SKELJAGRANDI - 107 Rvík.
Sérhæð í litlu fjölbýlishúsi
ásamt stæði í bílageymsluhúsi.
Mjög rúmgóð íbúð á efri hæð.
Stærð 106,8 fm. Einnig
geymsla í kjallara 17,0 fm og
stæði í bílageymslu 30,9 fm.
Eignin er alls 154,7 fm auk mik-
illar sameignar. Sérinngangur.
Verð 29,0 millj.

SAFAMÝRI M/BÍLSKÚR:
Falleg og mikið endurnýjuð
148,2 fm. neðri sérhæð í þríbýli
með bílskúr. Frábær stað-
setning. Laus fljótlega. Verð
37,5 millj.

BÚSTAÐAVEGUR:
Mikið endurnýjuð og falleg 4ra
til 5 herb. efri sérhæð með nýl.
risi í tvíbýli. Gott útsýni. Sam-
eiginlegur garður. Verð: 29,9
millj.



VESTURBÆR - SÉR INNG.
Vel staðsett 4ja herb íbúð í góðu
hornhúsi. Rétt við háskólann.
Sér inngangur frá Tjarnargötu.
Húsið er mikið endurnýjað að
utan. Nýleg eldhúsinnrétting,
nýr sturtuklefi með nuddi.
LAUST STRAX. Verð 19,9 millj. 

DVERGABAKKI: Mikið end-
urnýjuð 4ra herb. endaíbúð á
1.hæð ásamt íbúðarherbergi í
kjallara. Austur svalir. Hús og
sameign í góðu ástandi. Verð
20,6 millj.

NAUSTABRYGGJA- bílskýli:
Glæsilega innréttuð og falleg
4ra til 5 herb. íbúð á tveimur
hæðum um alls um 125,0 fm.
Stæði í bílgeymslu. Verð 29,5
millj.

HRINGBRAUT, Góð 87,9 fm
íbúð á 2. hæð. Frábær stað-
setning rétt við HÁSKÓLANN.
Laus fljótlega. Verð 19,6 millj.

LJÓSHEIMAR: Mjög góð 4ra
herb. enda íbúð um 107,3 fm. á
2. hæð í lyftuhúsi. Húsið er allt
einangrað og klætt að utan með
álklæðningu. Tvennar svalir.
Laus strax. Verð: 22,5 Millj.

LAXAKVÍSL - LAUS STRAX
glæsileg íbúð á neðri hæð í
góðu tveggja hæða fjölbýli.
Íbúðin er 108 fm, virkilega falleg
og vel innréttuð. Verð: 27,5
MILLJ.

BURKNAVELLIR - Hafn-
arfj. Glæsileg 4ra herb. íbúð í
um 106,3 fm. litlu fjölbýli.
Vandaðar innréttingar og gólf-
efni. Þvottahús í íbúð.
Verð 24,0 millj.

GLÆSIÍBÚÐ - MIÐBORGIN
Sérlega glæsileg og rúmgóð
íbúð á 3. hæð. Stærð 149,5
fm. Glæsilegt útsýni og góðar
svalir. Sjón er sögu ríkari.
Verð 44,9 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ: Mjög
góð íbúð á 4. hæð ásamt
sérb. bílskúr. Fallegt útsýni.
Vestur svalir. Stærð alls
114,2 fm. Bílskúr. Laus í
marz/ apríl.
Verð 22,0 millj.

ÁLFTAHÓLAR M/BÍLSKÚR:
Falleg og góð 4ra herb. íbúð á
2.hæð í litlu fjölbýli. Húsið er
klætt að utan. yfirbyggðar og flí-
salagðar svalir. Glæsilegt út-
sýni. Bílskúr: .Verð 26,5 millj.

UNUFELL: Rúmgóð 4ra her-
bergja íbúð á 2. hæð í nýklæddu
húsi með yfirbyggðar stórar
suðvestur svalir. Verð 18,3
millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ Mjög góð
3ja -4. herb. risíbúð í góðu
steinhús, 2 stofur og 2 svefn-
herbergi, allt nýtt á baði. Suður-
svalir Verð 22,9 millj.

LÆKJASMÁRI m/bílskýli
Glæsileg 4ra herb. íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er 100 fm. Stórar
suðursvalir. Íbúðinni fylgir gott
endastæði í 6 bíla bílageymslu
undir húsinu. Laus strax.
Verð 26,5 millj.

SÉRHÆÐIR

SAFAMÝRI: Glæsileg efri sér-
hæð í þríbýli. Mjög björt og
skemmtileg hæð. Gott ástand á
húsi. Rúmgóður sérstæður bíl-
skúr. Frábær staðsetning.
Stærð alls 166,4 fm. Verð 41,5
millj.

DIGRANESVEGUR m/bíl-
skúr: Góð og mikið endurnýjuð
miðhæð í þríbýlishúsi ásamt
sérbyggðum bílskúr. Stærð alls
148,7 fm. 4 svefnherbergi. Sér
þvottahús. Suður svalir. Fallegt
útsýni. Verð 32,5 millj.

SPÓAHÓLAR: Mjög góð og
falleg íbúð á 2.hæð alls 89,5
fm. Suðvestur svalir. Hús í
mjög góðu ástandi.
Verð 19,3 millj.

RAÐ- OG PARHÚS

KAMBASEL M/BÍLSKÚR:
Hús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Stærð alls
179 fm. Verð 40,0 millj.

EINBÝLI

BÁSAHRAUN ÞORLÁKS-
HÖFN Glæsilegt og vel staðsett
einbýlishús, með sérlega rúm-
góðum tvöföldum bílskúr. Alls
289,3 fm. Ath. skipti á stærri
eign, íbúðar- eða atvinnuhús-
næði, á Reykjavíkursvæðinu.

HVERAGERÐI Einbýlishús
við Hellugerði, Ölfusi. Nýtt
einbýlishús um 256,o fm. með
innbyggðum tvöföldum bílskúr.
Húsið er til afhendingar strax,
fullbúið að utan og einangrað að
innan.Stærð lóðar ca 6,0 hekt-
arar. Má hafa 10 hesta hús og
gróðurhús á lóðinni. ATH.
SKIPTI Á MINNI EIGN MÖGU-
LEG. . Verð 36,3 millj.

EFSTASUND - Á EINNI HÆÐ
Mikið endurnýjað einbýli m/ bíl-
skúr. Öll gólfefni og loftaklæðn-
ingar endurnýjaðar. Einnig allt í
eldhúsi og baði. Afgirtur sólpall-
ur og gróinn lóð. Verð 46,5
millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÞVERHOLT - TIL LEIGU.
Glæsilegt opið og bjart skrif-
stofuhúsnæði á 3. hæð í nýlegu
og vönduðu lyftuhúsi. Sérlega
vel staðsett. Stærð um 198 fm,
auk þess fjögur sérmerkt bíla-
stæði. Tvö þeirra í bílastæða-
húsi. Húsnæði með góðum
gluggum á þrjá vegu. Frábær
staðsetning. LAUST STRAX.

UNUBAKKI ÞORLÁKS-
HÖFN Gott steinsteypt hús-
næði sem er tvískipt. Milliloft
yfir hluta. Góðar innkeyrslu-
dyr.
Verð alls hússins 26 millj.

URRIÐAKVÍSL - GLÆSIEIGN.
Frábærlega staðsett tveggja
hæða hús með bílskúr. Bjartar
og góðar stofur með fallegum
arni. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Einn eigandi frá upp-
hafi, ástand hússins er óað-
fynnanlegt. Glæsilegur gróinn
garður. Jeppaskúr með gryfju.
Verð 64,8 millj.

VESTURÁS 110 RVK
Glæsilegt raðhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr.
Stærð 168,0 fm. Skiptist í rúm-
góða stofu, eldhús, sjónvarps-
hol, fjögur svefnherbergi, bað,
þvottahús og bílskúr. Allt nýtt á

baði og í eldhúsi. Góður afgirtur garður bæði sunnan og norðan
megin við húsið. Vel staðsett hús í lokuðum botnlanga. Verð 48,0
millj. STUTT Í SKÓLA, ÚTIVISTARSVÆÐI OG AÐRA ÞJÓNUSTU.

FAGRIHJALLI - PARHÚS
Vel staðsett og fallegt parhús á
tveimur hæðum ásamt við-
byggðum bílskúr. Fallegt út-
sýni. Stærð alls 201,0 fm.
Stofa og fimm rúmgóð her-
bergi. Stór verönd yfir bílskúr
og góðar suður svalir. Fallegt
útsýni. Verð: 47,0 MILLJ.

NJÁLSGATA- EINBÝLI
Draumasérbýli í miðborg Rvk.
Glæsilegt algerlega endurnýjað
einbýlishús með bílskúr. Alls
181,1 fm. Sér íbúð í kjallara.
Lóðin er afgirt með hellululögðu
bílastæði. Stórar svalir með
miklu útsýni. Mjög sjarmerandi
og vel uppgerð eign á frábær-
um stað. Uppl. hjá Kjöreign.

KLAPPAKÓR - SÉRHÆÐIR
Um er að ræða sérlega vönduð
og vel staðsett hús á frábærum
útsýnisstað. Sérinngangur.Mikil
lofthæð. Vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar og innihurðar. Íbúð-
inar eru 3. herb. 84,5 fm Að

auki fylgir íbúðunum sérmerkt stæði og sér geymsla í lokuðu bíla-
stæðahúsi. ÚTSÝNI SEM GERIST EKKI BETRA. SÝNINGARÍ-
BÚÐIR TILBÚNAR TIL SKOÐUNAR.

HAFNARF.
Gott einnar hæðar einbýlishús
með innbyggðum bílskúr við
Víðiberg Hafn. Stærð ca 190,0
fm. Hellulögð innkeyrsla með
snjóbræðslu Gróinn garður.
Verð 51,0 millj.

HEIÐARGERÐI
Gott hús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Frábær stað-
setning við lokaðan botnlanga.
Stærð alls 167,0 fm. Stórar
suðvestur svalir. Hellulögð ver-
önd og suðvestur garður.
Verð 39,8 millj.

LÁGHOLT- MOSFELLSBÆ
Fallegt einbýli á einni hæð.
Stendur á stórri lóð í útjaðri
byggðar. Örstutt í skóla,
íþróttaaðstöðu og aðra útivist.
Gott ástand á húsi, eldri innrétt-
ingar. Fjögur svefnherbergi,
bað, eldhús m/borðkrók,
þvottahús, stofur og stór bíl-

skúr. Lóðin er 855 fm. Stærð húss 176,6 fm. Verð 40,5 millj.

FAXAFEN - LÍKAMSRÆKT.
Steinsteypt verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði á annarri hæð.
Alls 1407 fm. Skiptist í mót-
töku, skrifstofur og nokkra
stóra sali. Mikil lofthæð, góðir
og bjartir gluggar. Þrír inngang-
ar. Eign sem býður upp á
margvíslega möguleika og nýt-
ingu. Auðvelt að skipta upp í
nokkrar notaeiningar. Uppl. hjá
Kjöreign.
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ELDRI BORGARAR

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

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. 5166

SÉRBÝLI

HEIÐARGERÐI 153 fm einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt 34 fm bílskúr, sam-
tals 187 fm.  Húsið er í ágætu ástandi að ut-
an og nýlega yfirfarið. Rafmagnstafla endur-
nýjuð og raflagnir að húsinu, breiðband
komið í húsið. V. 45,5 m. 5346

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

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

FANNAFOLD Gullfalleg og björt 112
fm 4ra herbergja 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 austur-
svalir,borðstofa og eldhús. Parketlagður
stigi til neðri hæðar sem skiptist í; hol með
útgengi á verönd, 3 herbergi og flísalagt
gullfallegt baðherbergi.Parket og flísar á
gólfum. V. 37,5 m. 5373

4RA-6 HERBERGJA

RJÚPUFELL Góð 4ra herbergja 107,3
fm  íbúð á jarðhæð í viðhaldslitlu fjölbýlis-
húsi. 5233

DUGGUVOGUR-ÍBÚÐ-ATVHÚSN
Nýstandsett á afar vandaðan og hugvitsam-
legan hátt, íbúðar (ósamþykkt) og atvinnu-
húsnæði á efri hæð 180 fm með 50 fm
svefnlofti, samtals 230fm.
Ágætur stigi til svefnlofts, parket og flísar á
gólfum. V. 29,9 m. 4650

AUÐARSTRÆTI - SÉR INNGANG-
UR Falleg, rúmgóð og talsvert endurnýjuð
4ra herbergja íbúð með sér inngangi í kjall-
ara í þríbýli. LAUS FLJÓTLEGA V. 21,9 m.
5398

UNUFELL Falleg 4ra herbergja íbúð á
efstu hæð í nýlega klæddu fjölbýlishúsi.Yfir-
byggðar svalir. Fallegt eikarparket á gólf-
um. Þvottahús innan íbúðar. V. 18,9 m.
5389

MIÐHÚS-MAKASKIPTI Á
MINNI EIGN. Glæsilegt 271fm ein-
býlishús með tvöföldum bílskúr og auka
íbúð með sér inngangi. Húsið skiptist í
140,2 fm aðalhæð með 55,9 fm bílskúr
og 75,2 fm 2ja herbergja íbúð með sér
inngangi.

Óskað er eftir makaskiptum á minni
eign i sama hverfi. 4769

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. V. 23,4 m. 5105

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. Nýlegar innrétting-
ar og gólfefni. Sér þvottahús í íbúð. Skipti á
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í Seljahverfi
æskileg. V. 21,8 m. 5260

RJÚPUFELL -LAUS STRAX Góð
4ra herbergja 107,3 fm  íbúð á jarðhæð í
fjölbýlishúsi. V. 19,5 m. 5233

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

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

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

FURULUNDUR - GARÐABÆR Vel
staðsett og töluvert endurnýjað 197 fm ein-
býlishús með tvöföldum 51 fm bílskúr. Nýtt
þak. Stórt hellulagt plan með hitalögn fram-
an við bílskúr.Laust fljótlega. V. 57,9 m.
5311

REYKJABYGGÐ Mikið endurnýjað 179
fm einnar hæðar einbýlishús með innbyggð-
um bílskúr í Mosfellsbæ. Stórar stofur, nýtt
eldhús, á sér gangi 4 herbergi og baðher-
bergi. Húsið er vel staðsett á jaðarlóð.

V. 44,7 m. 5292

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

Fr
um

NÝTT - SOGAVEGUR - NÝTT
Vandaðar 3ja herbergja sér-
hæðir í nýju fjórbýlishúsi. Sér
inngangur er í hverja íbúð. Íbúð-
ir á neðri hæð eru með útgengi
á suðurverönd og stórar suður-
svalir á efri hæð. Fremri for-
stofa, hol, eldhús, stofa/borð-
stofa, 2 rúmgóð svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús og
geymsla, allt innan íbúðar.
Vandaðar eikar-innréttingar. Á
gólfum er eikarparket og grá-
steinsflísar. Tvö sér bílastæði
fylgja hverri íbúð.
V. 30,8 m 5268

KROSSALIND - KÓPAVOGI

Glæsilegt 170,7 fm 6 herbergja
parhús á tveimur hæðum með
innbyggðum 26,2 fm. bílskúr,
samtals 196,9 fm. Fjögur svefn-
herbergi, tvö baðherbergi,
Sólpallur bæði fyrir framan og
aftan hús. V. 49,8 m. 5420

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður

VANTAR Í KÓPAVOGI FYRIR ÁKVEÐNA
KAUPENDUR LEITUM VIÐ AÐ GÓÐU
SÉRBÝLI Í KÓPAVOGI EÐA NÁGRENNI,
LITLU EINBÝLI, RAÐHÚSI, PARHÚSI EÐA
HÆÐ. 5415

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



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. 19,8 m. 4942

2JA HERBERGJA

VÍKURÁS - MEÐ BÍLSKÝLI Björt og
falleg 59 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílskýli. V. 15,9 m. 5372

GRUNDARSTÍGUR Góð 2ja herbergja
66 fm íbúð á 1. hæð í Þingholtunum. V.
17,4m. 5352

HAFNARFJÖRÐUR - M. BÍLSKÚR
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í
góðu fjölbýlishúsi við Álfaskeið í Hafnarfirði.
Suðursvalir. Góður 24 fm bílskúr fylgir eign-
inni. V. 17,9 m. 5360

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

FISKISLÓÐ Nýstandsett 210 fm iðnað-
arhúsnæði á tveimur hæðum.
Lagerhúsnæði á jarðhæð, skrifstofu-eða
íbúðaraðstaða á 2. hæð. V. 37,7 m. 5125

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

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

LANDIÐ

KEFLAVÍK - HÁTEIGUR Ágæt 5-6
herbergja 110  fm neðri sérhæð með sérinn-
gangi í tvíbýli auk 40 fm í kjallara.Anddyri,
hol, 2 samliggjandi stofur, baðherbergi, 2
svefnherbergi, eldhús, þvottaherbergi og
geymsla. Niðri eru 2 svefnherbergi, geymsla
og baðherbergi. Nýlegar ofnalagnir og ný-
legt járn á þaki. Áhvílandi lán með 4,15%
vöxtum. V. 18,9 m. 5380

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

HÚSAVÍK - EINBÝLI Fallegt og vel
viðhaldið einbýlishús á 2 hæðum ásamt
innb.bílskúr samt. 188,1fm.; V. 22,5 m.
5220

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

SVÍNADALUR - HRÍSABREKKA
Nýtt 80 fm sumarhús á fallegum útsýnis-
stað.Verönd og heitur pottur. V. 12,9 m.
4772

EYRARBAKKI -EYRARVEGUR
Nýlegt parhús á Eyrarbakka, 92 fm 3ja
herbergja íbúð. Nýlegt timburhús með
aluzink-klæðningu, byggt árið 2004. Úr
stofu er útgengt á timburverönd. Á gólf-
um er fallegt eikarparket, skápar, hurðir
og eldhúsinnrétting er einnig úr eik.

V. 14,9 m. 5426

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

3JA HERBERGJA

LAUTASMÁRI - GÓÐ 3JA HER-
BERGJA Rúmgóð og vel innréttuð 98 fm
3ja herbergja íbúð á 3. hæð í nýlegu fjölbýl-
ishúsi. Þvottahús innan íbúðar.  Forstofa/hol
með skáp, stofa/borðstofa, eldhús með
kirsuberjainnréttingu, borðkrókur, baðher-
bergi, 2 svefnherbergi með skápum. Gegn-
heilt Jatobaparket og flísar á gólfum. V.
24,5 m. 5400

MEISTARAVELLIR - EINS OG NÝ -
Björt og rúmgóð, mikið endurnýjuð íbúð á 1.
hæð - upp 7 tröppur - í góðu fjölbýlishúsi.
Skipt hefur verið um allar innréttingar, inni-
hurðir, gólfefni ofl. Sameign öll er snyrtileg
og í húsinu er vel rekið húsfélag. Verðlauna-
garður. V. 23,4 m. 5408

NÝBÝLAVEGUR - M.BÍLSKÚR Fal-
leg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 79 fm
endaíbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Snyrtileg
sameign. 27 fm bílskúr. V. 21,9 m. 5391

AUSTURBERG Falleg og rúmgóð ný-
lega standsett 91 fm íbúð með sér inngangi
á 3.hæð. Nýleg tæki í eldhúsi, nýlega
standsett flísalagt baðherbergi, nýleg inn-
rétting. Nýlegt parket. 18,9m 5374

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

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
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Lýsing: Neðri hæð skiptist í eldhús, 
gang, stofu og borðstofu. Eldhús er 
nýlega uppgert, með kirsuberjainn-
réttingu, nýrri gaseldavél og tengi 
fyrir uppþvottavél. Borðstofa er með 
útgengi út í stóran garð, með nýjum 
sólpall. Nýir fataskápar eru í tveimur 
herbergjum. Búið er að endurnýja 
gólfefni, rafmagn og gler í gluggum 
neðri hæðar. Parketlagður stigi með 
sérsmíðuðu handriði liggur upp á efri 
hæð. Efri hæð skiptist í hol, þrjú her-
bergi og baðherbergi. Nýtt parket er á 
herbergjunum þremur. Baðherbergið 
er flísalagt með tengi fyrir þvottavél. 
Svalir eru á húsinu. Sérstæður bílskúr 
fylgir húsinu, 38,5 fermetra stór, sem 
er innifalinn í heildarfermetrastærð.

Verð: 32.900.000 kr.  Fermetrar: 156,7 
fm  Fasteignasala: RE/MAX LIND

220 Kópavogur: Endurnýjað raðhús
Vallatröð 4: RE/MAX LIND kynnir mikið endurnýjað 156,7 
fermetra stórt fimm herbergja raðhús á tveimur hæðum með 
sérinngangi og sérstæðum bílskúr.

Lýsing: Efri hæð skiptist í forstofu, eldhús, stofu, borðstofu, gestasalerni 
og vinnuherbergi. Forstofa liggur að vinnuherbergi og gestasnyrtingu. 
Einnig er innangengt úr forstofu í bílskúr. Eldhúsið er með vandaðri 
innréttingu, eyju með gaseldavél og háf upp úr eyjunni. Gegnheilt eikar-
parket er á gólfi. Eldhúsið er opið inn í stofu, með gegnheilu parketi og 
góðu útsýni. Útgengt úr stofu á svalir. Steyptur stigi á milli hæða. Neðri 
hæð skiptist í tvö barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahúsi, 
fataherbergi og séríbúð. Barnaherbergi og hjónaherbergi eru rúmgóð 
og með gegnheilu eikarparketi á gólfum. Sólstofa er í beinu framhaldi af 
hjónaherbergi. Opnanleg rennihurð er á sólstofu út í garð. Flísalagt bað-
herbergi með nuddbaðkari, útbúið alls kyns tækjum og tólum. Þvottahús 
með innréttingu fyrir tæki í vinnuhæð og epoxy á gólfi. Fataherbergi með 
innréttingum og epoxy á gólfi. Séríbúð á neðri hæð: Svefnherbergi, stofa 
og flísalagt baðherbergi.

Nánari lýsing: Bílskúrinn er 28 fm. Úr bílskúr er farið upp á háaloft sem 
liggur yfir allri íbúðinni, manngengt að hluta. Hellulagt bílaplan með 
hitalögn, ráðgert fyrir fjögur bílastæði. Stór afgirtur garður fyrir neðan hús. 
Húsið er nýuppgert. Endurhönnun er eftir Guðjón Magnússon, arkitekt hjá 
Ark-Form.

Verð: 63.000.000 kr.  Fermetrar:  243,8 fm  Fasteignasala: Domus

201 Kópavogur: Vel skipulagt hús
Krossalind 11: Domus fasteignasala hefur á skrá 6-7 herb. 
tveggja hæða parhús, 173,8 fm stórt, á tveimur hæðum með 
70,0 fm ósamþykktu rými á neðri hæð. Steyptur bílskúr innifal-
inn í fermetrum.
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Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

GSM 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hld. &Löggiltur FSS

GSM 893 003
jon@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Til sölu á góðum stað í Kópavogi, 725,9
fm húsnæði. Innréttað sem leiguíbúðir
og leiguherbergi. Húsnæðið er nú að
mestu í útleigu. Gott tækifæri fjárfesta.

Hafnarbraut – 200 Kópavogur

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

Suðurlandsbraut – ReykjavíkTækifæri fyrir fjárfesta.
Gott verslunar eða þjónustupláss, 846,5
m2. Hægt að skipta í allt að 6-8 verslun-
arrými. Bílastæðahús, breytt aðkoma.
Leiga möguleg. Upplýsingar á skrifstofu
Viðskiptahússins

Glæsibær – Álfheimar 74

Nýtt verslunar/ þjónustuhúsnæði.
Góð bílastæði. Býður upp á fjölmarga
notkunarmöguleika. Staðsett á góðum
stað í Grafarvogi. Tilbúið á vormánuð-
um.

Bæjarflöt 1 – Grafarvogur

Glæsilegt skrifstofu-og verslunarhús-
næði á þremur hæðum. Byggingin er
samtals 7.336,97 fm og er fyrsta hæðin
um 4.848.fm, þar af 3.719 fm rými sem
t.d. er hægt að nota undir verslun eða
sem sýningarsal. Önnur hæðin er
1.485,1 fm og þriðja hæðin er 1.002,8
fm. Um 230 bílastæði

Víkurhvarf 1 – Kópavogur

Óskum eftir til kaups
1.000 fm verslunar- og skrifstofuhúsnæði

á jarðhæð og 1. hæð
í Hafnarfirði eða Kópavogi.
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Ingólfur
Gissurarson

lögg. fast.sali
896 5222

Bárður
Tryggvason

sölustjóri
896 5221

Þórarinn
Friðgeirsson
lögg. fast.sali
899 1882

Ellert
Róbertsson
sölumaður

893 4477

Magnús
Gunnarsson
sölustj. atvinnuh.

822 8242

Margrét
Sigurgeirsdóttir

ritari

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

Viggó
Jörgensson
lögg. fast-
eignasali.

Sigurður Jök-
ull Ólafsson
Ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson

sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Guðrún Pét-
ursdóttir
skjalagerð

Fr
um

Síðumúla 27– Sími 588 4477 – Fax 588 4479
www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17

Lokað um helgar
Ingólfur G. Gissurarson lögg. fasteignasali.

ÞingvaðÞingvað
nýtt í sölu.nýtt í sölu.

Í einkasölu frábærlega velskipulögð raðhús/tengihús á mjög
góðum stað í Norðlingaholtinu. Húsin sem eru frá 204 fm afh.
fullbúin að utan með frág. lóð og bílastæðum og rétt rífl. fok-
held að innan . Verð frá 39,3 millj. Möguleiki að fá húsin lengra
komin jafnvel allt að því fullbúin. 7364

Glæsiíb. í Fannahvarfi Glæsiíb. í Fannahvarfi 
ein 3ja og tvær 4ra herb. íbúðir eftirein 3ja og tvær 4ra herb. íbúðir eftir..

Í einkasölu nýjar glæsil. séríb. í 2ja h. húsi með sérinng. í allar
íbúðir. Stærðir íb. er frá 111,5 fm 3ja herb. íb. og uppí 136,7
fm 4ra herb. íb. Íb. verða afh. fullb. án gólfefna með vönd. inn-
rétt. frá AXIS að hluta til að vali kaupenda. Hús, lóð og bílast.
fullb. Sjá www.nybyggingar.is 7035

Þrastarhöfði 59Þrastarhöfði 59
glæsil. nýtt einbýli á frábærum útglæsil. nýtt einbýli á frábærum út--
sýnisstað v/golfvöllinn í Mosf.bæsýnisstað v/golfvöllinn í Mosf.bæ..

Nýkomið í einkasölu 266 fm einbýli svo til innst í lokaðri götu
á rólegum staðl Húsið sem er hágæða sænskt timbureininga-
hús á steyptri plötu er til afh. í mars n.k. fullbúið að utan, lóð
grófjöfnuð og u.þ.b. tilbúið til innréttinga að innan eða skv.
skilalýsingu í söluyfirliti og á www.nybyggingar.is (einbýli). Frá-
bært skipulag. Húsið er aðallega á einni hæð en hluti á efri
hæð. 4 rúmg. svefnherb. góðar stofur og allt extra vandað.
Gott verð 48,5 millj. 7467

Naustabryggja - Naustabryggja - 
með stæði í bílskýlimeð stæði í bílskýli

Nýkomið í einkasölu 266 fm einbýli svo til innst í lokaðri götu
á rólegum staðl Húsið sem er hágæða sænskt timbureininga-
hús á steyptri plötu er til afh. í mars n.k. fullbúið að utan, lóð
grófjöfnuð og u.þ.b. tilbúið til innréttinga að innan eða skv.
skilalýsingu í söluyfirliti og á www.nybyggingar.is (einbýli). Frá-
bært skipulag. Húsið er aðallega á einni hæð en hluti á efri
hæð. 4 rúmg. svefnherb. góðar stofur og allt extra vandað.
Gott verð 48,5 millj. 7467

Baugakór m. bílskýliBaugakór m. bílskýli
Stutt í afh. 4. íbúðir eftirStutt í afh. 4. íbúðir eftir..

Í einkasölu glæsil. íbúðir í 12.íb. lyftuhúsi ásamt st. í bílskýli.
3ja herb.íb. eru 110 fm og 4ra herb. frá 140 fm. Suðursvalir.
Afh. fullb. án gólfefna m. vönd. innrétt. og flísal. baðherb. Sér-
inng. af svölum. Eignir á mjög góðu verði. Búið að taka lán frá
íls 10 millj. á hluta íb. Uppl. á Valhöll eða á www.nmed-
ia.is/baugakor 4600

SkógarhæðSkógarhæð
glæsilegt húsglæsilegt hús

Í einkasölu glæsil. 190 fm hús á 1 h. Glæsil. verðlaunagarður.
Gatan var kosin fallegasta gata Garðabæjar 2002. 4 svefn-
herb. Vand. innrétt. Falleg eign á fráb. stað. Stutt í bæði
grunnskóla og framhaldsskóla. V. 61,0 m 7218

HamrakórHamrakór
glæsileg tengihús.glæsileg tengihús.

Glæsileg 255 fm raðhús/tengihús á frábærum stað í Kóra-
hverfinu. Húsin afhendast fullbúin með vönd. innréttingum en
án góÍ einkasölu glæsil. 190 fm hús á 1 h. Glæsil. verðlauna-
garður. Gatan var kosin fallegasta gata Garðabæjar 2002. 4
svefnherb. Vand. innrétt. Falleg eign á fráb. stað. Stutt í bæði
grunnskóla og framhaldsskóla. V. 61,0 m 7218

NeðstaleitiNeðstaleiti
raðhúsraðhús

Í einkasölu 234 fm raðhús á 2. hæðum m . innb. bílskúr. Er í
dag nýtt sem 2 íbúðir. Þarna eru miklir möguleikar, góður
garður og glæsilegt útsýni. Húsið er byggt 1982. V. 48,0 m.
7396

FurugrundFurugrund
m. aukaherb. í útleigum. aukaherb. í útleigu

Í einkasölu mjög góð talsv. endurn. 3ja herb. íbúð á 2.hæð í
góðu fjölbýli ásamt aukaherb. í kj. m. aðgangi að snyrtingu.
Endurn. eldhús. Parket. Góðar svalir. Ágætt útsýni. V. 20,9
millj. 7479

KristnibrautKristnibraut
4. hæð lyfta.4. hæð lyfta.

Í einkasölu glæsileg fullbúin 3ja herb. 102,2 fm á 4.hæð í
þessu glæsilega lyftuhúsi. Parket, vandaðar innréttingar. Sér-
sjónvarpshol. Fallegt útsýni. Suðursvalir. V. 23,7 millj. 7337

LaufrimiLaufrimi
laus strax. laus strax. 

Í einkasölu mjög góð og vel skipul. 3ja herb. 84 fm íb. á 2.
hæð í góðu fjölbýli. Góðar innréttingar, linoleumdúkur. Íbúðin
er til afhendingar við kaupsamning. Mjög góð kaup. v. 17,9
millj. 7474

SeilugrandiSeilugrandi
með bílskýlimeð bílskýli

Vorum að fá í einkasölu góða mikið endurnýjaða ca 70 fm 2ja
herbergja íbúð á 3.hæð með sér inngangi af svölum. Íbúð
fylgir gott stæði í lokuðu bílskýli. Íbúð er laus og til afhending-
ar við kaupsamning. V. 17,8 m. 7131

RjúpufellRjúpufell
með garðskála.með garðskála.

Góð mikið endurnýjuð ca 110 fm íbúð á 1.hæð í góðri blokk,
sér garður með góðri verönd. Parket á fletum gólfum. Íbúð er
laus fljótlega. V. 19,2 m. 7389

KleppsvegurKleppsvegur
laus fljótlega.laus fljótlega.

Vorum að fá ca 85 fm 4ra herb. lítið niðurgrafin íbúð í góðri
blokk. Nýtt gler, þvottahús í íbúð. V. 17,9 m. 7345



Eldri borgarar

Grandavegur 47. Góð suðvestur
íbúð f. 60 ára og eldri. Í einkasölu vel
skipul. 66 fm 2ja herb. íb. á 5.hæð í eftir-
sóttu lyftuhúsi á fráb. stað í Vesturbæ.
Þvottaherb. í íb., Mjög góðar suðvestur
svalir með fallegu útsýni á Bláfjöll og
Reykjanes. Húsvörður, heitur pottur,
sauna, samkomusalur og fl. Laus strax.
Verð 18,8 millj. 7358

Skúlagata 40 m. bílsk. f. 50 ára og
eldri. Í einkasölu falleg 99,5 fm íb. á 7.
h. m. glæsil. útsýni til suðurs ásamt stæði
í góðu bílskýli/bílskúr og mikilli sameign.
Parket. Suðursv. Laus fljótl. V.29,9 m.
6996

Stærri eignir 

Krókabyggð - glæsil. einbýlishús.
Glæsil. einbýli. á einni h. ásamt tvöf. bíl-
skúr, samt. 230,8 fm. Þar af 47,1 fm bílsk.
Rúmg.stofa. Vand. innrétt. Glæsil. bað-
herb. 3-4 svefnherb. Glæsil. verðlauna-
garður. Einstakl. velstaðs. hús. 7272

Austurgerði - glæsil. einb. m. 2 auk-
aíb. Glæsil. 333 fm einb. á 2. h. og innb.
bílsk. Húsið er sérl. vel skipul, glæsil. stof-
ur, nýtt eldhús og gólfefni. Tvær 2ja herb.
aukaib. m. sérinng. eru á jarðh. V.69 millj.
6963

Nýl. glæsilegt fullb. hús í Skjólsöl-
um. I einkasölu nýl. 205 m2 raðhús á
2.hæðum á frábærum útsýnisstað rétt við
mjög góða þjónustu. Vand. innréttingar
og gólfefni. Innb. 26 fm bílskúr. Fullbúið
hús. Stórar svalir í suður og stór afgirt
timburverönd. V. 53,5 millj. Bein sala eða
skipti mögul. á eign allt að 20 millj. 7382

Bakkastaðir á einni hæð. Í einkasölu
mjög gott 180 fm raðh. á einni h. m. góð-
um innb. bílsk. m. góðri lofthæð. Parket
og flísar. Gott, velstaðs. hús rétt hjá t.d.
skóla, leikskóla og golfvelli. V. 44,9. m.
7258

Furuás Garðabæ Glæsil. 250 fm. einb
á einum besta stað í Ásahverfinu. Innb.
bílsk. glæsil. 50 fm. stofur sérsm. innrétt.
Fallegur garður í hásuður með stórum
sólpalli. Eign í sérfl. 7266

Litlihjalli - tvær íbúðir. Gott ca 240 fm
endaraðh. á tveimur hæðum. Innb. bíl-
skúr. Góðar stofur, suður svalir, þrjú svefn-
herb. í stærri íb. Sér 2ja herb. íb. á jarðh.
V. 44,9 m. 7260

Skrúðás - Garðabæ Í einkasölu fallegt
nýlegt 230 fm einbýli á 2 hæðum á frá-
bærum útsýnisstað. 4 góð svefnherb.
Innb. 37 fm bílskúr. Fallegur garður með
timburverönd og heitum potti. Frágengið
bílaplan og stéttar. Verð tilboð. 7193

Strandvegur - glæsil. útsýni. Stór-
glæsil.160 fm íb. á 3.h/efstu í nýl. vönd.
húsi ásamt stæði í bílsk. íb. er glæsil. inn-
rétt. m. vönd. sérsm. innrétt. glæsil. flísal.
baðherb. Granít borðplötur. 7001

Fannafold.- 160 fm raðh. Í einkasölu
gott vel skipulagt ca 160 fm raðhús á 2
hæðum. Innb. góður bílskúr. 4 svefnh.,
góður fallegur garður,parket á flestum
gólfum. V. 39,9 m. 6874

Bragagata - einbýli Mikið endurnýjað
80 fm hús ásamt 20 fm nýbyggðu sérhúsi
sem er í dag sem nýtt sem stúdíóí-
búð/vinnustofa, er í útleigu. Möguleiki er
að byggja ofan á húsið. Glæsilegt bað-
herb., parket, 2 svefnherb. Frábær stað-
setning i 101. Laust. V. 31,5 m. 4466

Gnípuheiði - glæsilegt einbýli.
Glæsil. 250 fm einbýlish. á einst. útsýnis-
stað. Húsið er á 2. hæðum með mögul. á
2ja herb. séríbúð á jarðhæð. Glæsilegar
stofur massívt parket. Stórar suðursvalir.
Eign á einstökum stað. Verð 71,0 millj.
4045 4045
Miðhús. skipti á minna. Vorum að fá í
einkasölu glæsilegt 271,3 fm einbýli sem
er með sér 2ja herbergja íbúð á jarðhæð.
Húsið er staðset á góðum útsýnistað.
Möguleg skipti á minna sérbýli í Grafar-
vogi. 6808

Í smíðum.   

Nýjar glæsil. séríbúðir í Garðabæ.
Nýjar glæsil. séríb. í sjö 2ja h. húsum á
þessum einstakl. góða stað í Garðabæ.
Gert er ráð fyrir að eignirnar verði afhentar
fullb. án gólfefna með vönd. innrétt. og
flísal. glæsil baðherb. Mjög skemmtilega
teiknuð hús. Lofthæð neðri hæða er 2,95
m og efri hæðar 2,6 m. Íbúðirnar eru frá
117 fm uppí 169 fm og fylgir stæði í bíl-
skýli 22 af 30 íbúðum. Sérverönd fullfrág.
fylgir íbúðum neðri hæða og svalir frá 7,5
-57 fm fylgja íbúðum efri hæðar. Glæsilegt
útsýni er úr mörgum íbúðanna. Lóð afh.
fullfrág með öllum gróðri en án leiktækja.
Byggingaraðili er Tré-mót ehf. 4271

Krókavað - nýjar íbúðir. Erum með í
einkasölu glæsilegar sérhæðir á frábær-
um stað í Norðlingaholtinu. Tvær neðri
sérhæðir eftir 127,5 fm og ein efri hæð
ásamt bílkúr. Afh. fullfrágengnar með
vönduðum innréttingum en án gólfefna.
Til afhendingar fljótlega. Sérafgirt verönd
með neðri hæðum og stór verönd ofan á
bílskúr fylgir efri hæð. Verð neðri hæð
33,5 millj. Verð efri hæð 39,9 millj.  4414

Goðakór - ný hús til afh. fljótl.
Glæsileg raðhús/einb. á frábærum útsýn-
isstað. Samt. 228 fm að stærð með innb.
bílsk. Húsin afh. tilb. til innrétt. m grófj.
lóð. Vönduð hús á einstaklega góðum
stað. V. milli hús 48,0 m og endahús 49,0
millj. Uppl. á skrifstofu Valhallar eða á
www.nybyggingar.is 7105

Ný einb./raðhús í Kórahverfi m.
tvöf. bílskúr. Hamrakór 228 fm hús
m. innbyggðum tvöf. bílsk. Húsin afh.
fullbúin að utan m. grófjafnaðri lóð og
tilb.til innréttinga að innan og máluð í
ljósum lit. Mjög gott verð og húsin eru
til afhendingar mjög fljótlega. V. frá að-
eins 45,6 millj.

Nýjar séríbúðir v.Langholtsveg. 95-
110 fm 3ja og 4ra herb. íbúðir í nýju
glæsil. þríb.húsi sem er að rísa við Lang-
holtsveg. Íb. afh. fullb. án gólfefna í vor m.
vönd. innrétt. og flísal. baðherb. Fráb.
staðsetn. Uppl. á www.nybyggingar.is
eða á Valhöll. 7321

Rauðavað 4ra herb. til afh. strax -
Möguleg allt að 90 % lánakjör. Í
einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra herb. íb.
á 2. h. Afh. fljótlega fullb.án gólfefna. Sér-
inng. af svölum. Stæði í fullb. glæsil. bíl-
skýli fylgir eigninni. V. 26,9 m. Verðið ger-
ist varla betra en þetta! V. 26,9 m. 3747
Akraland - 1050 fm lóð. Í einkasölu
lóð á besta stað í Akralandi, allar upplýs-
ingar veitir Bárður H Tryggvason. 7373

Landsbyggðin 

Sandholt - laust strax. Gott 230 fm
einbýli á Ólafsvík. Húsið er á tveimur
hæðum. Húsið er allt mikið endurnýjað og
mjög vel staðsett. V. 22,5 m.   7281

Silfurgata - Stykkishólmur. Vorum að
fá í einkasölu fína talsv. endurnýjaða íb. á
miðhæð í velstaðs. húsi nál. höfninni og
m. miklu útsýni. Nýl. eldhús, baðherb.
gólfefni,þak og fl. V. 11,9 m. Áhv. ca 8.m.
íbúðal.sj. m. 4,15% vxt. 7451

Sérhæðir og 5-6 herb.   

Maríubaugur - sér inngangur. Vorum
að fá glæsilega 120 fm íbúð á 2. hæð í
mjög vel staðsettu þríbýli. Allar innrétting-
ar og gólfefni eru mjög vönduð. Þvotthús í
íbúð. Stórar suðursvalir, glæsilegt útsýni.
V. 28,3 m áhv. góð lán ca 14,1 m. Íbúð er
laus fljótlega. 7306

4ra-6 herb. íb.   

Bakkar - útsýnisíbúð. Í einkasölu
vönduð talsv. endurnýjuð 4ra herb. 94 fm
íb. á 1. hæð í góðu fjölbýli. Parket. Nýl.
eldhús, endurn. baðherb. Glæsilegt útsýni
til SV. Góðar svalir. V. 19,4 m. 7400

Stigahlíð - Glæsil. íbúð með miklu
útsýni. Vorum að fá í einkasölu glæsi-
lega mikið endurnýjaða 4-5 herb. íbúð á
4.hæð(efstu) í fallegu fjölbýli ásamt
stækkunarmögul. í risi. Nýl. eldhús, bað-
herb.,gólfefni, innihurðir og fl. V. 25,7 millj.
laus mjög fljótlega. 7449

Laufengi - bílskýli Falleg íbúð á 2 h. m.
sérinngangi og stæði í opnu bílskýli. 3
svefnherb. Vestursvalir. Vel skipulögð og
umgengin íbúð. V. 19,8 m. 7438

Blikahöfði - Mosf.bæ Í einkasölu
mjög góð 115,8 fm 4ra herb. íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi í góðri vel stað-
settri blokk íbúð fylgir góður 30,9 fm bíl-
skúr   7305

Daggarvellir - 40 fm suðurverönd.
Ný glæsileg 4ra herb. íbúð á 1 hæð. Sér-
inngangur. Parket. Vandaðar innréttingar.
Stutt í skóla, leikskóla og Íþróttasvæði
Hauka. V. 21,8 m. 7327

Þórðarsveigur - með bílskýli. Vorum
að fá í einkasölu góða vel skipulagða
125,2 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
með sér inngangi. Sérsmíðaðar vandað-
ar innréttingar. Parket og flísar á öllum
gólfum, suðursvalir. V. 31,9 áhv ca 21
miljón í góðum lánum. 7273

Sæviðarsund - fráb. staðs. Í einka-
sölu góð vel skipul. ca 95 fm efri h. í mjög
velstaðs. fjórb. Stórar suðursv. Parket og
flísar á gólfum. V. 22,3 m. 6977

Þorláksgeisli - m. bílskúr - Tilboð
óskast Í einkasölu glæsil. fullb. íb. á 2. h.
(jarðh. að ofanv) í flottu litlu fjölb. Sérinng.
af svölum. Vandaðar innrétt. Parket, sér-
þvottah, Mjög góður 27,7 fm bílskúr. V.
29,5 millj. eða/tilboð ! Áhvílandi lán við
Landsb. m. 4,15% vöxtum getur fylgt allt
að 16 m. 6815

Hvassaleiti- endurn. m. bílskúr. Í
einkasölu glæsil. mikið uppg. 4ra herb.
íb. á 1.h. í góðu húsi. Glæsil. endurn. eld-
hús, nýl gólfefni, nýtt glæsil. baðherb. m.
sturtukl. frá Sturta.is. Nýjar innih. og fl.
Áhv. hagst. lán frá Kbbanka ca 17 m. V.
26,9 m. 7249
Grýtubakki - mikið endurn. Í einka-
sölu mikið endurn. ca 105 fm íb. á 3.h. í
mjög velstaðs. húsi, suðursv., parket og
flísar. Allt nýtt á baði. V.18,5m. 3283

3ja herb. íbúðir. 

Lautasmári - lyftuhús - afh. strax Í
einkasölu falleg velumgengin 3ja herb. íb
á 3. hæð í vönduðu lyftuhúsi rétt við
mikla og góða þjónustu. Suðv.svalir.
Parket. Flísalagt baðherb. Maghoný inn-
rétt. Mjög góð sameign. V. 20,8 m. 2779

Fífulind - Kópav. Nýleg falleg íbúð.
Nýkomin í einkasölu glæsileg rúmgóð 93
fm 3ja herb. íb. á 2.hæð í góðu nýl. fjölb.
Sérinngandur af svalagangi, vandaðar
innréttingar, parket, sérþvottaherb. í íbúð,
flísalagðar suðv.svalir. Örstutt í alla þjón-
ustu, skóla, sund, Smáralind og fl. Verð
22,7 m./ tilboð. 7215

Lyngmóar - bílskúr Glæsil. 89 fm íb. á
3. h. ásamt 17,6 fm bílsk. í glæsil. fjölb í
Garðab. Nýl. baðherb. Hús ný klætt að
utan. Yfirb. svalir. Frábær staðsetning,
stutt i alla þjónustu. V. 20,9 m. 7118

Núpalind. 6.hæð í lyftuh.
Glæsil. fullb. 114,0 fm íb. á 6.h. í
álkl. lyftuhúsi á fráb. stað í Lind-
arhverfi í Kópav. Parket, flísar.
Góðar sv. V. 27,5 m. 7171

Laufengi - Grafarvogur Ný-
komin í einkasölu falleg 4ra herb.
endaíb. á 3. h. í fallegu nýl. gegn-
umt. fjölb. 3 góð svefnherb. Flís-
al. baðherb. Fráb. staðsetn. V.
20,9 m. 7165

Núpalind - m. . stæði í bílskýli.
Mjög góð velstaðs. ca 100 fm 3ja herb.
íb. á 4.h. í kl. fjölb. Góðar suðv.svalir,
glæsil. útsýni. Innb. bílskýli Öll sameign til
fyrirm. bæði úti og inni. Mjög gott að-
gengi fyrir hjólastóla í húsi. Laus strax. V.
25,9 m. 7206

Austurberg - m. bílskúr - frábært
verð Falleg 81 fm íb. á 2. h. með góðum
bílskúr. Nýtt fallegt eldh. Parket. Stórar
suðursv. V.17,9 m. 6970

Álfkonuhvarf. - Sérinng. - bílskýli.
Vönduð ca 100 fm íb. m. sérinng. af svöl-
um. Suðursv. Gott stæði í lok. bílsk. fylgir.
V. 24,9 m. 4584

Birkiholt - Álftanesi Stórglæsil. 95 fm
íb. á 3.h. m. sérinng. Íb. er ný og sérl.
glæsil. innrétt. Sérhönnuð lýsing. Granít í
borðplötu. Parket. Glæsil. útsýni. V. 22,5
m. 7254
Njálsgata - mikið endurnýjuð Góð
vel skipul. ca 75 fm 3ja herb. íb. á 2.h. í
góðu velstaðs. húsi. Vestursvalir. Íbúð er
laus fljótl. V. 16,5 m. 7064
Heiðargerði- Vatnsleysuströnd. Í
einkasölu ca 80 fm 3ja herb. íb. á efstu
hæð í klæddri blokk að Vogum Vatns-
leysuströnd. Sérinng. af svölum. Vandað
parket og flísar á gólfum. Glæsil. útsýni,
stórar svalir. V. 15,6 m.  7033
Gvendargeisli- stórglæsil. íbúð.
Stórglæsil. 130 fm íb. á 2.h. m. sérinng.
St. í bílsk. Allt sér. Parket. Gott þvottah.
Glæsil. eldh. og baðherb. Stórar suðursv.
V. 28,9 m. 6932

2ja herb.íbúðir. 
Vantar strax 2ja herbergja íbúðir.
Mikil eftirspurn hefur verið og mjög góð
sala í 2ja herbergja íbúðum því vantar
okkur allar tegundir 2ja herbergja íbúða á
söluskrá okkar 
Hafið samband við sölumenn !
Akranes - nýjar íb. í lyftuhúsi. Í
einkasölu glæsilegar nýjar íbúðir í lyftu-
húsi bæði með og án bílskýlis. Húsið afh.
fullb. án gólfefna og lóð og bílastæði full-
búið. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum.
7401

Atvinnuhúsnæði. 

Höfðabakki Til leigu, Samt 1620 fm. 
Létturiðnaðar / lager ca 460 fm. skrifstof-
ur 1160 fm. Gott útiplan, góð aðkoma.
Mögul er að leigja í heilu lagi eða þá að
skipta upp í smærri rými. Hagstæð leiga
Góð staðsetning, 2266

Bæjalind Kóp. Til leigu 200 fm. versl-
unarpláss á mjög góðum stað. Góð að-
koma, næg bílastæði.
Laust nú þegar.   2236

Þórðarsveigur - lyftuhús.
Stórglæsil. endaíb. á 3 h. í nýju
glæsil. lyftuh. Sérþvottah. Stæði í
bílsk. Suðursvalir. V. 21,9 m 6823

Möðrufell. Góð ca 80 fm íbúð í
vel staðs. blokk, góðar svalir.
Snyrtil. sameign bæði úti og inni.
V. 14,9 m. 7194

Flókagata - Falleg risíbúð á
frábærum stað. Nýkomin í
einkasölu góð 2ja herb. velskipul.
íb. í risi í mjög fallegu fjórbýlishúsi
efst á Flókagötunni rétt við Kenn-
araháskólann. Verðlaunalóð. V.
16,5 m. Íb. er laus við kaupsam.
7262

Álftamýri - góð íb. á 3.hæð
Falleg velskipul. ca 75 fm íb. á 3.
hæð í viðgerðu fráb. velstaðs.
húsi. Nýl. innrétt. í eldhúsi. Mjög
góð sameign. Góðar svalir. Endi
fjær kringlumýrabraut. Viðgert
hús. V.17,7 7289
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4ra-5 herbergja með bílskúr 
í stærðunum 172 – 194 fm

Einbýlishús
Norðurtún – Egilsstöðum
Breiðimelur – Reyðarfirði

Íslenskir aðalverktakar hf., Miðvangi 1 - 3, 700 Egilsstaðir, sími 530 4200

Glæsilega hönnuð hús

Allar upplýsingar í síma 530 4200

Í Norðurtúni á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru til sölu 
glæsilega hönnuð einbýlishús.  Húsin eru klædd álklæðningu og að 
hluta með harðvið.  Gluggar eru álklæddir timburgluggar.  Húsin 
þarfnast því lágmarksviðhalds.

Húsunum er skilað fullbúnum að utan með grófjafnaðri lóð.  Að 
innan er þeim skilað milli þess að vera fokheld og tilbúin til 
innréttinga eða fullbúin án gólfefna.

Dæmi um innréttingar og frágang á fullbúnu húsi.

Herbergi
12,4 m2

Herbergi
12,4 m2

Forstofa
6,0 m2

Herbergi
 14,4 m2

wc
 2,2 m2

Eldhús / borðstofa
24,9 m2

Alrými
18,9 m2

Þvottur
 5,1 m2

Bað
 6,6 m2

Stofa
 33,4 m2

Geymsla
 6,4 m2 Bílskúr

 25,4 m2

www.iav.is

Egilsstaðir - Reyðarfjörður

Verð frá 23,5 mkr.













Helen Mirren frábær

EKKERT GERVIGRAS!
NÝTT OG BETRA GRAS...

WWW.GRAS.IS



Safna›u 5 toppum af Merrild
kaffipokum og flú gætir unni› gjafabréf
í Marimekko, Laugavegi 56,
a› ver›mæti 50.000 kr.

fiví fyrr sem flú sendir inn,
flví meiri vinningsmöguleikar!

1. útdráttur: 20. febrúar - 6 gjafabréf
2. útdráttur: 20. mars - 6 gjafabréf
3. útdráttur: 20. apríl - 6 gjafabréf
4. útdráttur: 20. maí - 6 gjafabréf
5. útdráttur: 20. júní - 6 gjafabréf

Samtals 30 gjafabréf a› ver›mæti 1,5 milljónir.

Sendu inn flátttökuse›il ásamt 5 toppum af Merrild:
Merrild & Marimekko
Pósthólf 4322
124 Reykjavík

fiú fær› flátttökuse›il í næstu matvöruverslun.

KL
IPP

TU TOPPINN



Ég er skrautmunur. 
Þau skilaboð eru 
skýr og þau koma úr 
öllum áttum; frá 
sjónvarpinu, tónlist-
armyndböndunum og 
úr auglýsingum blað-
anna. Ég á að vera 

sæt og sexí og það á að 
vera gaman að horfa á mig. 

Kynferðislegt og krúttlegt hlut-
verk kvenna kemur meira að segja 
í ljós við það eitt að ganga inn í 
leikfangaverslun. Stelpur eiga að 
vera prinsessur og dótið sem þeim 
er ætlað er bleikt, glitrandi og 
skelfilega sætt. Stálpaðri stúlkur 
leika sér með Bratz-dúkkur. Þær 
eru eins og klipptar út úr mynd-
bandi með Britney Spears. Fer-

lega sexí í magabolum og með 
þrýstnar varir. 

Þegar við fáum sömu skilaboð-
in aftur og aftur síast þau smám 
saman inn. Menn segja að fjöl-
miðlar endurspegli veruleikann. 
Um daginn þegar ég fletti ónefndu 
og ósköp venjulegu dagblaði átt-
aði ég mig enn frekar á hlutverki 
mínu sem skrautmunur. Á hverri 
síðu voru myndir af jakkafata-
klæddum karlmönnum með titla á 
borð við forstjóri, sérfræðingur 
og doktor og á auglýsingasíðunum 
á móti mátti sjá ónafngreindar, 
undurfríðar yngismeyjar í auglýs-
ingum seljandi alls kyns varning 
með kynþokka sínum. Ég dró fram 
blað og penna og gerði örlitla sam-
antekt. Í þessu ónefnda dagblaði 

var urmull af myndum af nafn-
greindum karlmönnum og urmull 
af myndum af sætum ónafngreind-
um konum. Í fréttahluta blaðsins 
birtust myndir af 40 einstakling-
um. Aðeins  níu þeirra voru kven-
kyns. Í íþróttafréttunum voru 15 
nafngreindir einstaklingar í mynd. 
Allt karlmenn. Skilaboðin eru skýr 
– konur stunda ekki íþróttir og 
konur hafa ekki heldur skoðanir 
því allir sem skrifuðu greinar í 
blaðið þennan dag voru karlkyns. 

Aðeins í dánartilkynningunum 
voru konurnar fjölmennari en 
karlar sem bendir til þess að konur 
séu mun líklegri til þess að gefa 
upp öndina en karlar. Ég er ekki 
hissa. Það tekur á að vera svona 
sexí.

Og í vinstra horninu 
er maður í svörtum 
stuttbuxum sem er 
sama og ekkert að 

þyngd .... Jói!

Jæja nú 
ræðum við 
herkænsku!

Passaðu þig á hægri 
króknum hans! En ekki 
vanmeta vinstri höggin 

hans heldur!

Passaðu
þig líka a 
sveiflunni
hans ...

Mundu bara að 
sama hvernig 

högg það er, ef 
hann nær þér 

þá drepur hann 
þig!

Létt og 
fínt?

Ég sé ljósið 
mamma

Pabbi hvað 
þénarðu mikið?

Tja ég ...

Ég er að velta fyrir mér 
framtíðar starfsframa og það 
er gott að vita hvað ég fengi 

í laun. Hvað heldurðu 
að sjálfstæður 

tannlæknir eins 
og ég þéni?

Ég veit það 
ekki ...
Ekki eins mikið 

og rokkstjarna ...
Svona 800 milljónir 

á ári?

Þegar pabbi er hættur að 
grínast og tilbúinn að svara 
spurningunni minni verð ég 

uppi í herbergi.

Sólarorkubílar Og mundu að 
forðast öll göng!

Kannski
kemur hann 

aldrei til baka! Kannski fór 
hann aldrei.

Sjá þetta 
leikföngin
ykkar eru 

um allt gólf!

Nú vill ég að þið 
gerið eitthvað í 

þessu!

Allt í lagi

Já

Búum til stóra 
hrúgu!

Ég fer og næ í 
meira dót!



Á sýningunni Eyjan okkar, sem 
haldin verður í Smáralindinni 3. 
mars næstkomandi, verða Vest-
mannaeyjar og bestu afurðir 
þeirra kynntar fyrir gestum og 
gangandi. Á meðal þeirra er að 
sjálfsögðu brekkusöngurinn víð-
frægi, sem verður haldinn með 
pomp og pragt í Vetrargarð-
inum að kvöldi dags. Árni 
Johnsen mun að sjálf-
sögðu stýra söngnum 
styrkri hendi, en pólit-
ískur andstæðingur 
hans, Róbert Marshall, 

er í hópi þeirra glæstu 
listamanna sem 
koma munu fram. 

Árni var ekki á 
því að kosninga-
baráttan yrði sam-

starfi þeirra eða sam-
söng til traf-ala. „Nei, 

nei, það á enginn 
erfitt með að 

syngja
saman.
Söngur
kemur pól-
itík heldur 
ekkert við, 
ekki frekar 
en landa-
mærum eða 
tungumál-

um,“ sagði hann. Róbert hljóp eft-
irminnilega í skarðið fyrir Árna á 
Þjóðhátíð árið 2003, og sagðist 
hafa fengið fjölda boða um að 
koma fram og skemmta í kjölfar 
þess. Hann var sammála Árna um 
að söngur næði út yfir alla pólitík. 
„Við Árni höfum meira að segja 
spilað saman áður, í skötuveislu 
á Umferðarmiðstöðinni,“ sagði 
Róbert. „Ég geri heldur ekki 
ráð fyrir því að margir 
myndu kjósa mig út af 
söngnum, og því síður 
Árna,“ bætti hann við.

Brekkusöngur í Smáralind

Fræga fólkið má fara að vara sig. 
Fyrirsætunni skapmiklu Naomi 
Campbell finnst leik- og söngkon-
ur vera farnar að troða fyrirsæt-
um um tær og er ekki ánægð með 
þróunina. Hún segir þær vilja 
troða sér inn í heim fyrirsætnanna 
og stela af þeim forsíðum tíma-
rita, sem þær eigi ekkert með. 

Naomi þykir hæfilegt að fræga 
fólkið sitji í fremstu röðum á 
tískusýningum, en nær en svo eigi 
það ekki að komast tískuheimin-
um. Hann sé vettvangur fyrir-
sætna á borð við hana sjálfa og 
Giselle Bündchen, sem fröken 
Campbell finnst vera eina ofur-
fyrirsæta dagsins í dag.

Tíska fyrir
fyrirsætur

Spænska þokkagyðjan Penelope 
Cruz hefur tekið að sér aðalhlut-
verkið í næstu mynd Woody Allen. 
Tökur á henni hefjast í Barcelona 
í sumar.

Allen hefur tekið upp síðustu 
tvær myndir sínar, Match Point og 
Scoop, í London. Nýjasta mynd 
hans, Cassandra´s Dream, með 
Ewan McGregor og Colin Farrell, 
er væntanleg í kvikmyndahús.

Penelope Cruz var nýverið til-
nefnd til óskarsins fyrir hlutverk 
sitt í mynd Pedro Almodovar, Vol-
ver.

Í nýjustu 
mynd Allen

Bítillinn fyrrverandi Ringo Starr 
mun afhenda meðlimum Oasis 
heiðursverðlaun á næstu Brit-
verðlaunahátíð hinn 14. febrúar.

Oasis hefur ávallt litið upp til 
Bítlanna eins og heyra má á tónlist 
sveitarinnar. Sonur Ringo Starr, 
Zak Starkey, er núverandi tromm-
ari Oasis. Gekk hann til liðs við 
sveitina eftir að Alan White yfir-
gaf hana fyrir tveimur árum.

Ringo veitir 
verðlaun

Evrópskar borgarperlur



Kl. 10.00
Sýning á bókverkum Sigurborgar 
Stefánsdóttur stendur yfir í Þjóð-
arbókhlöðunni. Á sýningunni Spari 
bækur eru myndverk í formi bóka en 
verkin á sýningunni eru um það bil 
30 talsins en hún stendur út febrúar-
mánuð.

Sinfóníuhljómsveit Íslands 
heimsækir höfuðstað Norð-
urlands og heldur tónleika í 
íþróttahúsinu við Síðuskóla 
á morgun.  

Tónleikarnir eru liður í undirbún-
ingi hljómsveitarinnar fyrir tón-
leikaferð til Þýskalands, Austur-
ríkis og Króatíu síðar í mánuðinum. 
Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur 
aldrei fyrr haft svo fjölmennu liði 
á að skipa á tónleikum utan 
Reykjavíkur, svo hér er um stór-
viðburð að ræða. Tónleikarnir eru 
rausnarlega styrktir af Flugfélagi 
Íslands sem nýlega gerði sam-
komulag við sveitina sem einfald-
ar henni flutninga á mannafla og 
hljóðfærum til muna.
Hljómsveitarstjóri er Rumon 
Gamba en einleikari tónleikanna, 
rússneski píanistinn Lilya Zilber-
stein, hefur verið talin einn 
fremsti píanóleikari Rússlands af 
yngri kynslóðinni og verið nefnd 
„seiðkona slaghörpunnar“. Zilber-
stein hefur reglulega komið fram 
með hinni víðfrægu Berlínarfíl-
harmóníu og var um árabil  samn-
ingsbundin útgáfufyrirtækinu 
Deutsche Grammophon og hljóð-
ritanir hennar hafa hlotið mikið 
lof gagnrýnenda. 

Á efnisskránni á morgun eru 
verk eftir Jón Leifs, Edvard Grieg 

og Dímítríj Sjostakovitsj svo tón-
leikagestir mega eiga von á fjöl-
breyttu tónaflóði. 

Vegur tónskáldsins Jóns Leifs 
hefur vaxið jafnt og þétt en á 
sínum tíma mætti hann talsverðu 
mótlæti hérlendis. Það var þó 
fyrir atbeina hans að Íslendingar 
heyrðu fyrst í fullskipaðri sinfón-
íuhljómsveit en það var þegar Fíl-
harmóníusveit Hamborgar kom 
hingað til lands og lék undir stjórn 
tónskáldsins sumarið 1926. Verkið 
Trilogiu samdi Jón á árunum 1919 
til 1924. Það er í þremur þáttum og 

fyrir áhugasama má benda á að 
það var gefið út á hljómdiski árið 
1996 í flutningi sveitarinnar undir 
stjórn Osmo Vänskä. 

Píanókonsert Edvards Grieg 
varð fyrsti og áhrifamesti smellur 
hans, og vakti hrifningu tónlistar-
manna um álfuna þvera og endi-
langa og verk Sjostakovitsj er af 
mörgum talin einhver sú magnað-
asta sem samin var á 20. öldinni. 

Tónleikarnir á morgun hefjast 
kl. 19.30. en miðasala fer fram í 
Pennanum í Hafnarstræti og við 
innganginn fyrir tónleikana. 

Karen María Jónsdóttir, fagstjóri 
dansbrautar leiklistardeildar 
Listaháskóla Íslands, heldur inn-
gangsorð að sýningu myndarinnar 
„Allee der Kosmonauten“ eftir 
Söshu Waltz á morgun kl. 20.

Sýningin og fræðsluerindið eru 
á vegum Goethe-stofnunarinnar á 
Íslandi sem stendur fyrir reglu-
legum sýningum þar sem þýskir 
listamenn eru kynntir.  

Dansverk þetta var frumsýnt 
1996 við opnun leikhússins Sophi-
ensaele í Berlín en með þessu 
verki komst Sasha Waltz á kortið 
sem mikilvægasti endurnýjunar-
kraftur dansleikhússins eftir Pinu 
Bausch. Verkið var framlag Þýska-
lands á hátíðinni „Leikhús þjóð-
anna“ í Seúl í Kóreu árið 1997. 

„Alle der Kosmonauten“ var 
kvikmyndað í samvinnu arte/ZDF 
árið 1998 og auk fjölda alþjóðlegra 
viðurkenninga hlaut Sasha Waltz 
Adolf Grimme-verðlaunin árið 
2000 fyrir framtíðarvísandi dag-
skrárgerð í sjónvarpi á sviði dans. 
„Allee der Kosmonauten“ fór sig-
urför á sviði um allan heim. Dans-
arinn Erna Ómarsdóttir hefur 
unnið með flokki Waltz en verk 
þeirra „Augnablik“ frá 2005 var til 
að mynda tilnefnt til kvikmynda-
verðlauna á KunstFilmBiennale í 
Köln sama ár.

Dagskráin fer fram í húsakynn-
um LHÍ að Sölvhólsgötu 13, kl. 20 
annað kvöld og eru allir áhuga-
samir gestir velkomnir.

Líkamsskoðun Waltz

              

              

          

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

!

Birgittu Jónsdóttur skáldkonu 
hefur verið boðið á alþjóðlega 
skáldahátíð í Granada í Níkaragva 
sem hefst á morgun, 5. febrúar. 
Hátíðin hefur nú þegar markað 
djúp spor í menningarlífi landsins 
og sækja hana heim 113 skáld frá 
45 löndum að þessu sinni. Birgitta 
er fyrsta skáldið frá Íslandi til að 
taka þátt í Granada-hátíðinni sem 
mun spanna heila viku og skarta 
afar fjölbreyttri dagskrá.

Í tilefni hátíðarinnar kemur út 
teiknimyndaljóðabókin Convers-
ations with Ghosts frá Beyond 
Borders. Ítalski teiknarinn Maur-
izio di Bona hefur myndskreytt 
hvert ljóð fyrir sig með teikni-
myndapersónunni Joy B sem er 
eins konar ýkt útgáfa af skáldkon-
unni sjálfri og hefur átt sitt sjálf-
stæða líf í netheimum. Þá koma út 
eftir Birgittu af sama tilefni tvær 
nýjar bækur í listaverkaljóðasmá-
kverasafni Beyond Borders, Love 
is love og the World.

Meira um bækurnar á vef 
útgáfunnar http://this.is/poems og 
á vef skáldkonunnar Birgittu á 
http://www.bokmenntir.is/rithof-
undur.asp?

Níkaragvaför



2 3 4 5 6 7  8

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

Ú

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

Ú

A

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

A
ÚTSA

LA
ÚTSA

LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA
ÚTSA

LA

ÚTSA

ÚTSA

ÚTS

Ú

TSAL
A
ÚTSA

LA
ÚTSA

LA

ÚTSA
LA

A

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LAALPARNIR

Íslensku

Endurminningar séra Sigurjóns 
Einarssonar, Undir hamrastáli, 
falla í tvær áttir og þótt höfundur-
inn líti með trega til þess efnis 
sem hann skráir af mikilli sam-
viskusemi og natni í fyrrihlutan-
um, breytist frásögnin um ritið 
mitt: sumarið 1939 verður tíma-
laust sæluland – skil í aldasögu. 
Sumarið áður en stríð skall á.

Og um leið verða endurminn-
ingar hans að stærri söguheimi. 
Tímaskynið breytist líka, þrengist 
og verður í senn stærra og smærra. 
Sá heimur sem Sigurjón lýsir er 
nútímafólki gersamlega framandi. 
Það hefur engan skilning á veður-
fari þótt það búi við sama veður-
far. Það skilur ekki sjávarhættina, 
getur ekki gert sér í hugarlund 
erfiðið. Það getur ekki með nokkru 
móti sett sig inn í lífshættina. 
Jafnvel þótt fólk fari flokkum um 
Arnarfjörðinn þá eru minjarnar 
um kotin þar og býlin að hverfa 
ofan í jörðina, sjávargöturnar 
horfnar og lendingarstaðirnir hafa 
fyllst af grjótburði.

Athyglisverðust þótti mér tíma-
tilfinningin í fyrri partinum þegar 
Sigurjón lýsir mannmargri byggð-
inni: þar lifir löng saga í hverjum 
manni, menn rekja sig hæglega 
aftur á sextándu öld og þekkja 
kynfylgjur manna þaðan. Galdur 
og forneskja er ljóslifandi og eins 
hörðustu örlög blóðskammar og 
lífláts. Fyrir stríð rann tíminn 
hægar og náði lengra aftur. Svo 
fátt breyttist lengi, lengi.

Frásögn Sigurjóns er í þessum 
fyrri hluta býsna mannmörg og á 
tíðum saknaði maður þess að hafa 
ekki kort sem rakti tengslin í fjöl-
skyldum, freistaðist til að krota 
þau niður. Margt af þessu fólki 
lifnar vel í sögum Sigurjóns, verst 
hann skuli ekki hafa lagt meira í 
beinar mannlýsingar, það vottar 
fyrir þeim víða en hann lætur vera 
að nýta stílhæfileika sína til að 

lýsa fólki nánar í háttum en hann 
telur þurfa. Sem þarf víða.

Örlög fólks vestur í Arnarfirði 
eru rosaleg en víða þarf að lesa 
þau milli línanna, staldra við og 
gefa stuttum lýsingum tóm til að 
ná inn. Furðan er því ekki mikil 
þegar byggðirnar taka að tæmast. 
Manni sem á ættir að rekja þang-
að vestur verður hálfhvert við að 
fá þetta mikla magn mannlífs-
mynda inn í hlýjar stofur. Það var 
ekki nema von að það fólk sem 
lifði þessa tíma og eldri fengi á sig 
orð hörku og dugs.

Endurminningar Sigurjóns 
byggja sýnilega á dagbókum. Þær 
flokkast undir bókmenntagrein 
sem lengi hefur notið lítillar virð-
ingar. Hér er samt að finna drög 
að sögu sem erfitt er að finna í 
nokkru öðru formi. Kunnuglegri 
tími, þegar Sigurjón er kominn 
norður og seinna suður, er okkur 
nær og vekur enn furðu hversu 
ofstækisfullt pólitískt líf var strax 
eftir stríðið.

Margt er firnafallegt hér. Stutta 
sagan af kotinu á Gljúfurá, pólit-
ískar skoðanir Gísla á Uppsölum, 
lýsingin á Esjunni 145 og andan-
um í MA, hvernig þeir sem veikt-
ust af Akureyrarveikinni voru 
höndlaðir, andinn í hópnum sem 
fór á Heimsmótið í Moskvu 1956. 
En umfram allt eru það ótal smá-
myndir úr erli dagsins í Arnar-
firðinum. Maður þakkar forsjón-
inni fyrir að hafa séð bænarbrotið 
hennar Þórunnar Jónasdóttur í 
fyrsta sinn á þessari bók:

Maríu sonur, mér er kalt,
mjöllina af skjánum taktu, 
yfir mér einnig vaktu.
Lífið bæði og lánið er valt,
ljós og skuggar vega salt,
við lágan sess á ljóstýrunni haltu.

Rit Sigurjóns verður vísast 
lengi mönnum til áminningar um 

hvaða líf mönnum var búið þar 
vestar og er því þarft og gott. Á 
nokkrum stöðum hefði mátt laga 
endurtekningar. Margar mynd-
anna tapa gæðum í prentun og 
hefðu þurft glanspappír. Hinn 
gamli háttur að leggja glansarkir í 
bækur af þessu tagi er horfinn, en 
fyrir bragðið prentast myndir 
ekki skýrt sem er galli því á þeim 
verður allt óljóst og til hvers þá að 
hafa þær með? 

Í okkar landi, á öðrum tíma

Ung kona á Egilsstöðum réðst í að 
stofna alþjóðlega kvikmynda- og 
vídeóhátíð á Egilsstöðum. Smituð 
af áhuga á myndmiðlum og sýni-
legri veru listamannanýlendunnar 
á Seyðisfirði og starfrækslu Skaft-
fells virtust henni engin mörk sett. 
Gæti verið að hugmyndir Sigur-
jóns Sighvatssonar um listsetur á 
Eiðum og starfsemin á Skriðu-
klaustri hafi ýtt við henni? Nú er 
önnur hátíð 700IS Hreindýraland, 
eins og Kristín Scheving kallar 
hátíðina sína, í undirbúningi. 
Þessa dagana streyma inn verk 
alstaðar að úr heiminum til Egils-
staða, vegna alþjóðlegu tilrauna-
kvikmynda- og vídeóhátíðarinnar, 
700IS Hreindýralands. Hafa bor-
ist um 500 verk og hefur verið 
ótrúlega erfitt að velja úr þessum 
verkum því flest eru þau mjög 
góð, segir Kristín. Rann frestur-
inn út hinn 1. febrúar og eru enn 
að tínast inn verk en Kristín tekur 
við verkum til kvölds. Eru áhuga-
samir myndbanda- og  stuttmynda-
höfundar hvattir til að láta af sér 

vita og koma verkum sínum aust-
ur. Allar upplýsingar er að finna á 
vefsíðunni, www.700.is.

Hátíðin stendur í viku í ár frá 
24. mars til 31. mars. Á opnuninni 
mun verða frumsýnt verk eftir 
austurrísku listamennina Mathias 
Fuchs og Werner Moebius í sam-
starfi við íslenskan plötusnúð. 
Mathias Fuchs vinnur með leikja-
hugtakið og leyfir áhorfendum að 
lifa sig inn í leik með hjálp VJ-
listamannsins Werners Moebius 
eins og sjá má á vef þeirra:  www.
wernermoebius.net.

Einnig verða sýnd þau verk 
sem valin hafa verið til sýningar 
og verður þeim komið á heimasíðu 
hátíðarinnar í byrjun mars.  Mun 
þá einnig vera haldið sérstakt 
kvöld ætlað heimildarmyndum, og 
mun síðan hátíðin öll eða að hluta 
ferðast til annarra landshluta og 
síðan vera sýnd erlendis eins og 
Selection 2006 gerði á síðasta ári. 
Menn fyrir austan og vestan eiga 
því sitthvað í vændum. 

Hreindýralandið



Jennifer Aniston hefur gengist 
undir nefaðgerð. Hún sagði Peop-
le að hún hefði þurft að láta laga 
skakkt miðnes og eftir aðgerðina 
hafi hún sofið vel í fyrsta skipti í 
mörg ár. 

Aniston sagðist hins vegar vera 
nokkuð sátt við það sem Guð hefði 
gefið henni og neitaði öllum sögu-
sögnum um að hún hefði látið laga 
aðra líkamshluta. Brjóstin væru 
til dæmis hennar eigin. Aniston 
sagðist meðvituð um að hún gæti 
ekki sannfært alla um að það væri 
rétt. „En ég veit ekki hvað ég gæti 
gert, fyrir utan að leyfa öllum að 
þreifa á þeim,“ sagði hún. 

Lét laga á 
sér nefið

Allt á milli himins og jarðar leynist á netinu, 
þar á meðal Myspace-síðurnar sem hafa slegið í 
gegn að undanförnu. Jesús, Bin Laden, Marilyn 
Monroe og Mozart eru meðal þeirra sem eiga sitt 
svæði á Myspace.

Vitaskuld er hérna um svokallaðar aðdáenda- eða grínsíður 
að ræða og hafa margar þeirra notið mikilla vinsælda þó að 
sumum þykið gamanið eflaust grátt.

Flestar síðurnar sem hér um ræðir gera út á það að þær 
heimsþekktu persónur sem eru látnar séu enn á lífi, rétt eins 
og aðrir Myspace-notendur. Hjúskaparstaða, stjörnumerki 
og starfssvið eru meðal upplýsinga sem eru gefnar upp, 
enda þarf allt slíkt að vera á hreinu ef þessar persónur eiga 
að eignast einhverja vini á netinu.

Af þeim sem blaðamaður fann á Myspace var kóngurinn 
sjálfur Elvis Presley vinsælastur með rúmlega 34 þúsund 
vini. Næstur á eftir honum kom sjálfur Jack Bauer, sem 
hefur farið á kostum í spennuþættinum 24, með rúma sextán 
þúsund vini. Í þriðja sætinu varð síðan þokkagyðjan Marilyn 
Monroe. Næstóvinsælastur var illmennið og hryðjuverka-
maðurinn Osama Bin Laden með rúmlega 1.200 vini en Díana 
prinsessa rak lestina með rúma átta hundruð vini.

Bjarni Brynjólfsson er aftur sest-
ur í ritstjórastólinn, að þessu sinni 
hjá veiðitímaritinu Veiðimannin-
um en blaðið kemur út þrisvar á 
ári. „Þetta er bara hlutastarf,“ 
segir Bjarni sem tekur við keflinu 
af Eggerti Skúlasyni en hann 
hætti ritstjórn blaðsins fyrir 
skömmu.

Bjarni segist ekki hræðast 
þennan sívaxandi hóp sem 
veiðimenn eru þótt þeir séu 
þekktir fyrir að liggja ekki 
á skoðunum sínum 
þegar kemur að 
áhugamálinu. „Þeir 

eru skapheitir og eins misjafnir 
og þeir eru margir,“ segir Bjarni 
sem sökum reynslu sinnar á Séð 
og heyrt sagðist ætla að gera veiði-
lífið skemmtilegra og blaðið líka. 

„Ég mun leita í gamlar 
hefðir og nýjar,“ 
segir Bjarni.

Og nóg liggur 
veiðimönnum á 
hjarta; hvers kyns 
friðanir og veiðiað-
ferðin „veiða og 

sleppa“ sem 
síðasti rit-
stjóri var 
alfarið á 
móti. „Ég 
held að hann 
hafi fyrst og 

fremst verið hræddur um að það 
væri ekki hægt að veiða í framtíð-
inni ef náttúruverndarsinnarnir 
næðu undirtökunum,“ útskýrir 
Bjarni og segir þar gæta ákveð-
ins misskilnings. „Veiðimenn 
sem veiða hvað mest á stöng 
hafa innleitt þessa aðferð 
einfaldlega vegna þess að 
þeim finnst leiðinlegt að 
horfa á eftir aflanum í ruslið,“ 
segir Bjarni og bætir því við 
að aukin ásókn í bestu veiði-
svæðin hafi gert það 
að verkum að hugsa 
þurfi betur um 
laxastofninn. „Ég 
er hins vegar 
enginn talsmað-
ur þess að veiða 

og sleppa en vil brýna fyrir mönn-
um að þeir gangi vel um náttúru-
auðlindir landsins.“

Bjarni hefur verið starfandi 
hjá breska sendiráðinu og reiknar 

með að verða þar til vors en 
þá taki veiðimennskan við. 
„Ég fékk þessa flugu fyrst í 
höfuðið á Norðurtanga-
bryggju á Ísafirði þar sem 
hinn eðla bráð var marhnút-
ur í sparifötum.“

Gerir lífið skemmtilegra með Veiðimanninum

Þær fréttir berast frá Bretlands-
eyjum að ofurfyrirsætan Kate 
Moss sé hætt með vandræðagems-
anum Pete Doherty. Þetta mun 
hafa gerst einum degi eftir að 
áströlsk stúlka að nafni Jess Lea 
greindi frá því að hún hefði séð 
Doherty sprauta sig með kókaíni 
þegar hún var á bakpokaferðalagi 
í Taílandi. Lea bauð Doherty inn á 
hótelherbergi sitt og tók athafnir 
hans upp á farsíma sinn, að því er 
The Sun greinir frá. 

Lea segir Moss hafa hringt 
nokkrum sinnum yfir nóttina og 
grátbeðið Doherty um að segja sér 
hvað væri að. Hún heldur því einn-

ig fram að Doherty hafi sagt að 
hann myndi aldrei kvænast fyrir-
sætunni, þó að hún væri eina 
konan eftir á jörðinni. Hvort það 
var eiturlyfjanotkunin eða þessi 
yfirlýsing sem var dropinn sem 
fyllti mælinn hjá Moss er ekki 
vitað.

Moss hætt með Doherty

Drew Barrymore og Fabrizio Mor-
etti, trommari í hljómsveitinni 
The Strokes, slitu sambandi fyrir 
stuttu síðan. Ástæðan fyrir því ku 
hafa verið sú að Barrymore vildi 
ekki gifta sig. Hún var heldur ekki 
viss um hvort hún vildi eignast 
börn, og var Moretti farið að 
lengja eftir svörum. 

Leikkonan hefur undanfarið 
unnið að því að gera heimilda-
mynd um fjölskyldu sína og vanda-
mál hennar, en geðsjúkdómar og 
fíkn eru áberandi í ættarsögunni. 
Þetta hefur fengið mikið á Barry-
more, og óttast hún að börn henn-
ar gætu jafnvel erft einhver þess-
ara vandamála, að því er 

heimildamaður The National 
Enquirer greinir frá. 

Í kjölfar frægðarinnar sem 
Barrymore öðlaðist eftir að hafa 
leikið í E.T., þá sex ára, leiddist 
Barrymore sjálf út í fíkniefna-
neyslu. Hún fór að drekka áfengi 
þegar hún var níu ára gömul, 
reykja hass ári síðar og var farin 
að neyta kókaíns fyrir tólf ára 
afmælið sitt. 

Drew vildi ekki börn
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Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2
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Rocky er 
mættur aftur í 
frábærri mynd 
sem hlotið 
hefur mjög 
góða dóma og 
aðsókn í USA. 
Ekki missa af 
þessari!

...SÍÐASTA LOTAN!

20% afsláttur 
ef greitt
er með 
SPRON-korti

ROCKY BALBOA     kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
LITTLE CHILDREN     kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 5.40
KÖLD SLÓÐ     kl. 8 B.I. 12 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN        kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA

ROCKY BALBOA    kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 5.40, 8 og 10.20
KIRIKOU & VILLIDÝRIN ÍSL. TAL     kl. 4 450 KR.
CHARLOTTE´S WEB ENSKT TAL    kl. 3.40
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL     kl. 5.50
NIGHT AT THE MUSEUM    kl. 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO    kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45 og 8 B.I. 12 ÁRA

ROCKY BALBOA   kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
DREAMGIRLS   kl. 5.40, 8 og 10.30
NIGHT AT THE MUSEUM   kl. 6

Hljómsveitin Kimono og 
listamaðurinn Curver hafa 
gefið út plötuna Curver + 
Kimono. Um er að ræða 
nýja útgáfu á fyrstu plötu 
Kimono, Mineur Agressif.

„Við tölum ekki um þetta sem 
„remix“ plötu þótt hún sé þannig í 
grunninn. Við unnum þetta sem 
nýja plötu,“ segir Curver. 

Forsaga plötunnar er sú að Curver 
tók upp Mineur Agressif fyrir 
Kimono fyrir fjórum árum. Í hljóð-
blöndunarferlinu var eitt lag tekið 
fyrir á dag en eftir að því var lokið 
fögnuðu þeir félagar áfanganum 
með að gera furðulegar „freak 
mix“ útgáfur af laginu sér til gam-
ans. Eftir að hljóðin voru teygð, 
sveigð og beygð varð útkoman að 
einhverju sem gæti legið á milli 
dub, post-rock og noise.

Nokkru eftir að Mineur Agressif 
var gefin út kom upp sú hugmynd 
að gera eitthvað með þessar nýju 
útgáfur. Eftir að lagerinn var end-
urkannaður töldu Kimono og Cur-
ver að þar lægi fyrir heilsteypt 
plata með ögrandi og ferskri nálg-
un.

„Það var frábært að vinna með 
þeim,“ segir Curver um sam-
starfið með Kimono. „Við vinn-
um mjög vel saman og erum 
miklir félagar. Þetta er skemmti-
legur hljóðheimur sem bandið er 
með og þeir hafa leyft mér að 
koma fram með mínar hugmynd-
ir líka. Okkur fannst þessi tónlist 
vera miklu skrýtnari fyrir fjór-
um árum síðan. Fólk er kannski 
opnara fyrir þessu núna enda er 
meiri „sækadelísk“ bylgja í gangi 
núna.“

Tyru Banks barst undarlegt bón-
orð í gegnum spjallþátt Larry 
King um daginn. Ofurfyrirsætan 
og athafnakonan Banks var gestur 
King, þegar þáttastjórnandanum 
barst tölvupóstur frá áhorfanda 
að nafni Mbutu. Sá kvaðst vera 
konungur ættbálks í Nígeríu, og 
vildi fá svör við því af hverju 
Banks hefði áhyggjur af þyngd 
sinni. Hann myndi gjarnan giftast 
henni og gera hana að drottningu 
sinni. Tyra Banks þakkaði kurteis-
lega fyrir sig, sagðist ekki vera 
ósátt við útlit sitt en gaf ekkert út 
á bónorðið sem slíkt.

Bónorð frá MbutuMiele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:

AFSLÁTTUR
35%
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Christopher Walken Robin Williams

FRÉTTABLAÐIÐ

Frá leikstjóra The Last Samurai

Ævintýraleg spenna og hasar
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20% AFSLÁTTUR
EF GREITT ER MEÐ
SPRON-KORTI

Háskólabíó
THE CHILDREN OF MEN kl. 8 B.i.16

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

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

DREAMGIRLS kl. 6 - 9 - 10:20 Leyfð

BLOOD DIAMOND kl. 6 - 9 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 - 8 Leyfð

BABEL kl. 6 - 9 B.i.16

ÓSKARSVERÐLAUNA5TILNEFNINGAR TIL

Styðst við 
raunverulega

atburði.

S.V. MBL

ÓSKARSVERÐLAUNA8TILNEFNINGAR TIL

ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?

FRÁ HANDRITSHÖFUNDI RAIN MAN OG GOOD MORNING VIETNAM

1
TILNEFNING

TIL ÓSKARS

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
APOCALYPTO kl. 10 B.i.16

BABEL kl. 8 B.i.16

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 8 Leyfð

CHARLOTTE´S WEB m/ísl. tali kl. 6 Leyfð

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

FORELDRAR kl. 8 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

MAN OF THE YEAR kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 8 - 10:50 B.i.16

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

CHARLOTTE.. M/-Ensk tal kl. 8 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 10 B.i.12

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

FORELDRAR kl. 8:15 Leyfð

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

STRANGER THAN FICTION kl. 10:10 Leyfð

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

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 5:50 Leyfð

MAN OF THE YEAR kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.16

BLOOD DIAMOND VIP kl. 5 - 8 - 10:50 

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

BABEL kl. 8 - 10:50 B.i.16

DIGITAL
DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL
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Skráðu þig á SAMbio.is

Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í Háskólabíói

Eftirspurn eftir sútuðu 
skinni til skrauts fer vax-
andi hér á landi. Sjálfstætt 
starfandi sútarar eru aftur 
á móti fáir á Íslandi, reynd-
ar aðeins tveir titlaðir sem 
slíkir í símaskránni. Frétta-
blaðið sló á þráðinn til Karls 
Bjarnasonar sútara norður 
á Sauðárkróki. 

„Skinn eru í tísku um þessar 
mundir og ég finn að eftirspurnin 
er að aukast,“ segir Karl um stöðu 
sútunar hér á landi. Skinnin sem 
hann sútar eru aðallega þeirrar 
gerðar sem hengd eru upp á veggi 
eða höfð á gólfi. „Það leita margir 
til mín með skinn til að súta, aðal-
lega hreindýraveiðimenn en líka 
bændur. Ég verð líka var við að 
erlendir ferðamenn eru farnir að 
sýna þessu meiri áhuga. Trippa-
skinn nýtur mikilla vinsælda hjá 

þeim. Ég geri mest 
út á íslenska litinn í 
skinnunum en fjöl-
breytnin í þeim er 
alveg ótrúleg.“ 

Karl hefur starf-
að við sútun allar 
götur síðan 1983 en 
hefur starfað sjálf-
stætt síðastliðin 
þrjú ár eða svo. 
„Sem stendur er 
þetta aukabúgrein 
hjá mér en það er 
alltaf nóg að gera.“ 
Það er þónokkur 
vinna að súta skinn 
og hver tegund þarfnast sérstakr-
ar meðferðar en Karl segir að fer-
illinn taki yfirleitt um það bil þrjár 
vikur. „Verðið fer eftir hverju 
verkefni fyrir sig en það er ekki 
óalgengt að ég taki 20-25 þúsund 
krónur fyrir. Oftar en ekki kemur 
það fólki á óvart að þetta kosti 
ekki meira.“ 

Auk þess að súta skinn hefur 

Karl þróað nýja tegund af flugu-
hnýtingarefni með góðum árangri. 
„Ég bý það til úr hrosshárum. Menn 
segja mér að þau séu mjúk og auð-
veld í meðförum en samt það stinn 
að þau fari vel í straumvatni. Þeir 
sem hafa prófað þetta efni eru að 
minnsta kosti ánægðir og margir 
sýnt þessu áhuga,“ segir Sigurður 
að lokum.

Samkvæmt National Enquirer 
grátbiður Britney Spears nú Kevin 
Federline um að snúa aftur. Sam-
kvæmt upplýsingum þeirra hefur 
Britney boðið honum gull og 
græna skóga, og það þrátt fyrir að 
hún eigi kærasta. Á meðal þess er 
að hún borgi reikninga hans, hætti 
partístandinu og leiti sér hjálpar 
við áfengismisnotkun sinni. Hún 
myndi jafnframt tryggja það að 
móðir Federline hlyti sæmileg eft-
irlaun og leika í myndbandi við 
dúett hennar og Federline. Fed-
erline ku vera að velta tilboðinu 
fyrir sér.

Vill Fed-
erline aftur

Samkvæmt Donnie Davis, með-
limi bandaríska sértrúarsafnaðar-
ins Love God‘s Way, getur fólk 
orðið samkynhneigt á því að hlusta 
á hljómsveitir á borð við Nirvana, 
The Doors og Wilco.

Davis varar við þessu á heima-
síðu sinni www.lovegodsway.org 
og sjálfur segist hann hafa „lækn-
ast“ af samkynhneigð. Heldur 
hann því fram að Guð hati sam-
kynhneigða og hefur 
sett saman lista af tón-
listarmönnum og 
hljómsveitum sem 
kristnar fjölskyldur 
eiga að forðast eins 
og heitan eldinn. Auk 
ofantaldra sveita eru 
á listanum Scissor 
Sisters, Erasure, 
Queen og Elton John, 
sem telst vera sér-
staklega varhugaverð-

ur. Rapparinn Jay-Z, Ravi Shankar 
og Velvet Underground komast 
einnig á listann. Á meðal þeirra 
listamanna sem Davis telur 
„öruggt“ að hlusta á er Cyndi 
Lauper.

Kurt býr til homma



 Danir geta farið sáttir 
heim til Þýskalands og munu 
væntanlega hljóta höfðinglegar 
móttökur við heimkomuna. Leik-
menn liðsins unnu franska liðið í 
gær í leik um bronsið á HM. Sig-
urinn var öruggur, 34-27, eftir að 
hafa skorað 21 mark í fyrri hálf-
leik.

Danir tóku frumkvæðið 
snemma í leiknum og komust í 6-
3 og svo 17-10 eftir tuttugu mín-
útna leik. 

Frakkar tóku þá við sér og 
skoruðu fjögur mörk gegn einu 
en staðan í hálfleik var 21-15. 

Aftur tókst Frökkum að 
minnka muninn verulega, í stöð-
unni 24-21, en nær komust þeir 
ekki. Danir gengu hreinlega frá 
leiknum með því að skora tíu 

mörk gegn sex á lokamínútun-
um.

„Þetta er búið að vera langt 
mót og við erum mjög þreyttir,“ 
sagði Ulrik Wilbek, þjálfari Dana. 
„En ég er stoltur af mínum mönn-
um, þetta er fyrsti verðlaunapen-
ingur okkar á HM í 40 ár og erum 
við afar ánægðir með það.“

Claude Onesta, þjálfari 
Frakka, sagði að skýringin á 
slakri frammistöðu sinna manna 
væri einföld. „Leikurinn gegn 
Þjóðverjum sat í okkur. Ég óska 
Dönum til hamingju, þeir stjórn-
uðu leiknum frá fyrstu mínútu og 
áttu sigurinn skilinn.“

Danir fara heim með bronsið

Guðjón Valur varð 
markakóngur heimsmeistara-
mótsins í Þýskalandi. Hann 
skoraði 66 mörk og aðeins eitt 
þeirra úr víti. Hann var með níu 
marka forystu á næsta mann, 
Tékkann Filip Jicha. 

Alls voru sex íslenskir 
leikmenn á meðal ellefu marka-
hæstu manna og er það ótrúlegur 
árangur. 

Guðjón Valur 
með yfirburði

 Þjóðverjum tókst hið 
ómögulega í gær þegar þýska 
landsliðið varð heimsmeistari í 
handbolta. Fyrir mótið hefðu fáir 
gerst svo djarfir að spá liðinu 
heimsmeistaratitli.

Þar með lék liðið eftir afrek 
þýska landsliðsins sem varð 
heimsmeistari árið 1978. Í gær 
vann liðið Pólverja í Kölnarena 
örugglega, 29-24.

„Fyrir þremur vikum hefði ég 
aldrei getað ímyndað mér að við 
myndum verða heimsmeistarar,“ 
sagði Heiner Brand landsliðsþjálf-
ari eftir sigurinn sæta. „Við áttum 
við svo mörg vandamál að stríða 
og ég verð að átta mig á því aðeins 
síðar hvernig við fórum að þessu. 
En strákarnir skemmtu sér kon-
unglega og höfðu einnig örlitla 
heppni með sér sem er nauðsyn-
legt að hafa til að ná svona langt.“

Heimamenn voru gífurlega vel 
studdir af áhorfendum sem voru 
skiljanlega flestir á þeirra bandi. 
Þjóðverjar skoruðu fyrsta markið 
og voru ekki lengi að koma sér í 
þægilega forystu sem varð mest 
fimm mörk, 8-3. Þeir léku við 
hvern sinn fingur við gríðarlegan 
fögnuð áhorfenda.

Slawomir Szmal, markvörður 
Pólverja, hélt sínum mönnum á 
floti sem og skyttan Grzegorz 
Tkaczyk sem skoraði fá en afar 
mikilvæg mörk. Pólverjum tókst 
að minnka muninn í tvö mörk, 13-
11, og fengu tækifæri til að minnka 
hann enn frekar. Þá tóku heima-
menn við sér á ný og náðu fyrir 
hlé að komast í fjögurra marka 
forystu, 17-13.

Þjóðverjar létu ekki deigan síga 
og mættu enn beittari til leiks í síð-
ari hálfleik. Eftir sex mínútna leik 
var staðan orðin 21-14 og Pólverjar 
búnir að fara illa að ráði sínu.

Henning Fritz þurfti að fara af 

velli á þessum tímapunkti er hann 
virtist meiða sig heldur illa. Hann 
var búinn að standa vaktina vel í 
markinu enda hefur hann verið 
einn allra besti leikmaður mótsins 
og var lykillinn á bak við sigur 
Þjóðverja gegn Frökkum, bæði í 
milliriðlakeppninni sem og undan-
úrslitum.

Johannes Bitter kom inn á í hans 
stað og þó svo að hann hafi varið 
eitt dauðafæri Pólverjanna tókst 
þeim að skora næstu fjögur mörk 

leiksins. Brand tók leikhlé þegar 
átján mínútur voru til leiksloka.

Pólsku leikmennirnir héldu 
áfram að sækja á og minnkuðu 
muninn í eitt mark, 22-21. En þá 
skoruðu Þjóðverjar tvö mörk í röð 
og var staðan þegar tíu mínútur 
voru til leiksloka 24-22. 

Heimamenn reyndust með 
sterkari taugar á lokasprettinum 
og komu sér í sex marka forystu 
þegar tæpar fjórar mínútur voru 
til leiksloka. Allt ætlaði um koll að 

keyra í Kölnarena og játuðu Pól-
verjar sig sigraða. Lokatölur í 
leiknum 29-24.

Fritz kom ekki aftur við sögu í 
leiknum og var kominn á hækjur í 
leikslok. Hann reif vöðva í læri. 
„Ég hef verið aumur síðustu daga 
og þetta kom mér því ekki mjög á 
óvart. Þetta var auðvitað svekkj-
andi en ég óska Johannes Bitter 
(markverði) til hamingju, hann 
stóð sig frábærlega þegar mest á 
reyndi.“

Þýska landsliðið í handbolta endurtók leikinn frá 1978 og varð heimsmeistari eftir sigur á Póllandi í úrslita-
leik, 29-24. Sigurinn var að mestu öruggur en Pólverjar sköpuðu örlitla spennu í síðari hálfleik.

Ákveðnir í að enda í efri hlutanum

HM í handbolta

 Ólafur Stefánsson átti 
flestar stoðsendingar á heims-
meistaramótinu í Þýskalandi sem 
lauk í gær. Alls 53, níu meira en 
besti maður mótsins, Króatinn 
Ivano Balic. Logi Geirsson var í 
fjórða sæti listans með 33 
stoðsendingar.

Þegar mörk og stoðsendingar 
eru lögð saman er Ólafur efstur á 
þeim lista með 106 mörk. Logi er í 
fjórða sæti með 81 og Guðjón 
Valur Sigurðsson í því fimmta en 
hann kom að 79 mörkum.

Ólafur átti flest-
ar stoðsendingar

Króatinn Ivano Balic 
var valinn besti leikmaður HM í 
Þýskalandi en hann var einnig 
valinn bestur á EM í Sviss í fyrra.

Enginn Íslendingur var að 
þessu sinni valinn í úrvalslið HM. 
Auk Balic voru það Michael 
Knudsen (Danmörk), Henning 
Fritz (Þýskaland, Eduard 
Kokcharov (Rússlandi), Mariusz 
Jurasik (Póllandi), Nikola 
Karabatic (Frakklandi), Michael 
Kraus (Þýskalandi) og Marcin 
Lijewski (Póllandi) sem urðu 
fyrir valinu.

Balic bestur



Vinnufundir, árshátíðir eða hvaða tilefni 
sem er. Þegar styrkja skal liðsheildina og
eiga góða stund saman eru hagstæðar 
hópaferðir svarið. 

Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir, Ísafjörður,
Vestmannaeyjar og Þórshöfn í Færeyjum.

Allar upplýsingar í síma 570 3075 og
hopadeild@flugfelag.is

HAGSTÆÐAR  HÓPAFERÐIR
flugfelag.is

Egilsstaðir

Ísafjörður

Akureyri

Vestmannaeyjar

Þórshöfn í Færeyjum
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 Komið hafa fram þær 
kenningar að morðið á lögreglu-
manninum Filippo Raciti hafi 
verið skipulagt fyrirfram af fót-
boltabullum. Maður sem vann með 
Raciti hjá ítölsku lögreglunni seg-
ist hafa vitað til þess að hann hafi 
fengið hótanir um lílát. Raciti var 
eitt aðalvitnið í réttarhöldum gegn 
fótboltabullum sem eru í klíku 
sem nefnir sig „Catania Ultra“.

„Filippo var búinn að segja mér 
frá því að sá maður sem fékk 
þyngsta dóminn í þeim réttarhöld-
um hafi hlegið þegar dómurinn 
var kveðinn upp. Hann hafi bent á 
sig og sagt að hann ætti ekki von á 
góðu,“ sagði lögreglumaðurinn 
Claudio Anzalone við ítalska fjöl-

miðla. Raciti var rotaður með 
steini og svo var heimatilbúinni 
sprengju varpað á bíl hans. Anza-
lone segist vera nokkuð viss um að 
morðið á félaga sínum hafi verið 
skipulagt í hefndarskyni.

Það sköpuðust óeirðir í kring-
um síðasta Sikileyjaslag sem fram 
fór 20. september og var það vitn-
isburður Raciti sem leiddi til þess 
að boltabullur voru settar bak við 
lás og slá. Hann var færður í skrif-
stofuvinnu hjá lögreglunni eftir 
að hafa fengið líflátshótanir en 
var að eigin beiðni færður aftur í 
það að starfa kringum fótbolta-
leiki.

Hann lét síðan lífið við störf sín 
þegar upp komu óeirðir í kringum 

grannaslag Catania og Palermo 
síðasta föstudag. „Það voru stuðn-

ingsmenn Catania sem stóðu fyrir 
þessum skrílslátum. Það er þó of 
snemmt að fara að tala um þetta 
sem skipulagt morð,“ sagði Luca 
Pancalli, formaður ítalska knatt-
spyrnusambandsins. Eftir atburði 
föstudagsins var ákveðið að fresta 
öllum leikjum á Ítalíu þessa helgi.

Skiptar skoðanir eru um þá 
ákvörðun að hætta við alla leiki á 
Ítalíu þótt flestir virðast á þeirri 
skoðun að það hafi verið rétt. 
Sumir ganga svo langt að vilja að 
árs hlé verði gert á ítölskum fót-
bolta á meðan gerð verði bragar-
bót á ástandinu. Alls 22 fótbolta-
bullur voru handteknar eftir að 
upptökur úr öryggismyndavélum 
voru skoðaðar.

Morðið á Ítalíu var framið í hefndarskyni

Lítil ánægja ríkir hjá 
Everton vegna ummæla Rafaels 
Benítez, knattspyrnustjóra 
Liverpool, eftir grannaslaginn á 
laugardaginn. Benítez kallaði 
Everton smálið og sagði greini-
legt að það hefði ekki komið á 
Anfield til að spila til sigurs. 
David Moyes, stjóri Everton, var 
allt annað en sáttur við þessi 
ummæli kollega síns.

„Ég myndi ekki gera svona 
lítið úr nokkru félagi. Það eru 
vonbrigði að hann hafi látið þetta 
út úr sér. Það fer ekki á milli mála 
að við erum í skugganum af 
Liverpool en gerum allt sem við 
getum til að minnka bilið. Við 
höfum fengið fjögur stig gegn 
Liverpool á tímabilinu og hljótum 
að vera að gera eitthvað rétt,“ 
sagði Moyes. Stuðningsmenn 
Everton eru einnig óánægðir með 
ummæli Benítez og kalla þann 
spænska hrokagikk.

Benítez gerir 
menn reiða

 „‚Ég hugsa ekkert út í 
það hvort ég verði markahæstur 
eða ekki, það eina sem ég stefni á 
er að vinna deildina með félögum 
mínum,“ sagði Cristiano Ronaldo 
í viðtali við The Sunday Mirror. 
Ronaldo hefur spilað ævintýra-
lega vel fyrir topplið ensku 
úrvalsdeildarinnar og raðað inn 
mörkum. Hann segir að Sir Alex 
Ferguson, stjóri Manchester 
United, eigi stóran þátt í því. Sá 
skoski veðjaði við Ronaldo um að 
hann myndi ekki ná að skora 
fimmtán mörk á tímabilinu.

„Herra Ferguson tekur 
fótboltann alvarlega en hefur 
einnig húmor. Við hlæjum að 
þessu veðmáli okkar í hvert skipti 
sem ég næ að skora,“ sagði 
Ronaldo en hann segist ekki vera 
enn orðinn fullmótaður leikmað-
ur. „Ég hef bætt mig mikið síðan 
ég kom hingað átján ára en get 
náð lengra. Heimsmeistarakeppn-
in síðasta sumar og það sem 
gerðist þar hefur gert mig að 
betri leikmanni.“

Hugsar ekki út 
í gullskóinn

Jose Mourinho, knatt-
spyrnustjóri Chelsea, segir að 
John Terry sé tilbúinn í slaginn 
og muni spila með enska landslið-
inu í vináttulandsleik gegn Spáni 
á miðvikudag. Terry er fyrirliði 
Englands en hann hefur verið frá 
í tvo mánuði vegna bakmeiðsla.

Hans var sárt saknað hjá 
Chelsea enda var varnarleikur 
liðsins ekki nægilega sterkur í 
fjarveru hans. „Ég gleðst yfir því 
að hann geti spilað fyrir landslið-
ið. Ég vil að liðinu gangi sem best 
og hann er mikilvægur þáttur í 
því,“ sagði Mourinho.

Terry tilbúinn í 
slaginn



Iceland Express deild kv.

Enska úrvalsdeildin

Spænska úrvalsdeildin

Þýska úrvalsdeildin

 Brasilíska knattspyrnu-
sambandið tilkynnti það í gær að 
Ronaldinho gæti ekki leikið með 
brasilíska landsliðinu í vináttu-
landsleik gegn Portúgal í vikunni. 
Hann á við kálfameiðsli að stríða. 
Ronaldinho hefur aðeins verið 
einu sinni í byrjunarliðinu í þeim 
fimm leikjum sem Dunga hefur 
stýrt liðinu í.

Alex Rodrigo, varnarmaður 
PSV Eindhoven, er einnig á 
meiðslalista Brasilíu.

Ekki með í 
landsleiknum

Tvö efstu lið þýsku 
úrvalsdeildarinnar áttust við í 
gær. Schalke heimsótti Werder 
Bremen vann 2-0 með mörkum 
frá hinum danska Peter Löven-
krands. Þar með hefur Schalke 
náð þriggja stiga forskoti í 
deildinni en liðin voru jöfn að 
stigum fyrir helgina. Það er ekki 
oft sem Werder Bremen tapar á 
heimavelli en þarna mætti besta 
sóknarliðið besta varnarliðinu og 
var það varnarliðið sem fékk 
stigin.

Stuttgart er í þriðja sætinu, 
fjórum stigum á eftir Werder 
Bremen sem er í öðru. Stuttgart 
vann Dortmund 1-0 í gær en 
Gomez skoraði markið á 59. 
mínútu. Dortmund er í níunda 
sæti deildarinnar.

Schalke vann í 
toppslagnum

 Tottenham reyndist engin 
fyrirstaða fyrir Manchester Unit-
ed í ensku úrvalsdeildinni í gær. 
United vann 4-0 sigur á White 
Hart Lane og er aftur komið með 
sex stiga forskot í deildinni. Leik-
urinn var jafn þangað til að Cristi-
ano Ronaldo braut ísinn fyrir gest-
ina undir lok fyrri hálfleiks. Í 
seinni hálfleik voru yfirburðir 
Manchester United hinsvegar 
algjörir.

Leikmenn Tottenham gáfu 
mótherjum sínum lítið svæði til að 
athafna sig í fyrri hálfleik og fór 
það í skapið á þeim. Ekki bætti það 
úr skák að Mark Clattenburg dóm-
ari dæmdi ekki vítaspyrnu þegar 
brotið virtist á Henrik Larsson 
innan teigs. United fékk hinsveg-
ar víti skömmu fyrir hálfleik en sá 
dómur var vafasamur. Ronaldo 
féll innan teigs og skoraði síðan 
sjálfur úr spyrnunni af miklu 
öryggi.

United tók síðan algjörlega 
stjórnina í seinni hálfleik. Nem-
anja Vidic hefur spilað gríðarlega 
vel í vörn liðsins á tímabilinu og 
var öryggið uppmálað í þessum 
leik. Hann kórónaði frammistöðu 
sína með því að skora fallegt 
skallamark. Paul Scholes skoraði 
þriðja markið þegar hann náði að 
skófla boltanum inn eftir frábær-
an undirbúning frá Ronaldo. Giggs 
rak síðan síðasta naglann eftir að 
hafa sloppið í gegnum vörn Tot-
tenham.

„Þetta voru frábær úrslit enda 
sjaldgæft að lið nái að leggja lið 
eins og Tottenham 4-0. Þessi sigur 
gæti reynst ansi dýrmætur þegar 
líður að lokum tímabilsins. Mér 
fannst mínir menn full kærulausir 
á köflum,“ sagði Sir Alex Fergu-
son, knattspyrnustjóri Manchest-
er United sem hrósaði Ronaldo 

sérstaklega fyrir hans frammi-
stöðu.

„Frábær sóknarleikur skilaði 
þessum sigri. Við vissum að við 
gætum gert þeim erfitt fyrir með 
hraða og styrk í sókninni. Við höld-
um áfram að gera okkar besta og 
verður vonandi umbunað fyrir það 
í lok tímabilsinsins,“ sagði Paul 
Scholes eftir leikinn.

Miðað við spilamennsku 
Manchester United um þessar 
mundir er fátt sem virðist geta 
stöðvað liðið á leið sinni að enska 
meistaratitlinum. Það eina nei-

kvæða fyrir stuðningsmenn liðs-
ins úr leiknum í gær var að Edwin 
van der Sar nefbrotnaði undir lok 
hans og verður líklega frá í ein-
hvern tíma. Þar sem liðið var búið 
með allar skiptingar sínar fór 
John O´Shea í markið síðustu mín-
úturnar en þrátt fyrir það fundu 
heimamenn ekki netmöskvana.

Þá þurfti Wayne Rooney að fara 
af velli vegna meiðsla og er óvíst 
með þátttöku hans í vináttulands-
leik Englands gegn Spáni á mið-
vikudag.

Fátt virðist geta stöðvað Manchester United um þessar mundir en liðið náði á 
ný sex stiga forystu í deildinni þegar það gjörsigraði Tottenham á útivelli í gær.

 Heimsmeistaramótinu í 
Bandí lauk í Rússlandi í gær og 
fögnuðu heimamenn sigri eftir að 
hafa lagt Svía í úrslitaleik, 3-1. 
Finnar unnu Kasaka í leik um 
bronsið, 5-4, í framlengingu.

Rússland vann

Óvænt úrslit urðu í 
spænska boltanum í gærkvöldi 
þegar Real Madrid beið lægri 
hlut fyrir Levante á heimavelli 
sínum 0-1. Um tuttugu stig voru á 
milli liðanna fyrir leikinn en 
Levante er í þriðja neðsta sætinu. 
Salva Ballesta skoraði eina mark 
leiksins úr vítaspyrnu á elleftu 
mínútu en stjörnurnar í Real 
Madrid náðu ekki að svara. Stuðn-
ingsmenn Madrídarliðsins voru 
allt annað en ánægðir og létu þeir 
það ítrekað í ljós meðan á leikn-
um stóð.

David Beckham var ekki í 
leikmannahópi Real Madrid í gær 
en fylgdist með ásamt móður 
sinni af áhorfendapöllunum. 
Mikið er rætt um hvort Fabio 

Capello muni kalla á Beckham 
inn í hópinn á ný í ljósi þess 
hvernig gengi liðsins hefur verið 
að undanförnu. Sögur hafa verið í 
gangi um að Jose Mourinho muni 
taka við Real Madrid en hann 
neitaði því í gær.

„Ég virði Real Madrid og Fabio 
Capello. Ég ætla ekki að taka þátt 
í þessum leik. Það hefur enginn 
talað við mig frá Real Madrid,“ 
sagði Jose Mourinho sem segist 
vera hæstánægður hjá Chelsea. 
„Ég gæti ekki verið ánægðari. 
Mér hefur fundist gaman á þessu 
tímabili og vil vera hér áfram.“

Eiður Smári Guðjohnsen sat 
allan tímann á varamannabekkn-
um þegar Barcelona sótti Osas-
una heim. Santiago Ezquerro var 

óvænt í byrjunarliði Börsunga. 
Leikurinn var frekar bragðdauf-
ur og endaði með markalausu 
jafntefli. Samuel Eto´o kom inn 
sem varamaður í liði Barcelona 
en hann hefur verið lengi frá 
vegna meiðsla. Börsungar hafa 
nú eins stigs forystu í deildinni á 
Sevilla sem er í öðru sæti en liðið 
gerði markalaust jafntefli gegn 
Real Sociedad.

Recreativo Huelva, heldur 
áfram að koma á óvart og vann 
sigur á Villarreal 2-1 í gær. Juven-
al og Florent Sinama Pongolle 
komu Recreativo í 2-0 áður en 
Jon Dahl Tomasson náði að 
minnka muninn fyrir gestina. 
Recreativo er í sjöunda sæti 
deildarinnar.

Hrakfarir Real Madrid halda áfram

 Haukar náðu fjögurra 
stiga forskoti á toppi Iceland 
Express deildar kvenna í körfu-
bolta með 11 stiga sigri á Kefla-
vík, 95-84, í toppslag deildarinnar 
á Ásvöllum í gærkvöldi. Keflavík 
er eina liðið sem hefur unnið 
Íslandsmeistara Hauka í vetur en 
þessi liður var einskonar upphitun 
fyrir bikarúrslitaleik liðanna í 
Höllinni 17. febrúar næstkom-
andi.

Haukaliðið var með frumkvæð-
ið í leiknum frá fyrstu mínútu en 
frábær leikkafli Keflavíkur-
stúlkna í upphafi annars leikhluta 
breytti stöðunni úr 26-20 fyrir 
Hauka í 28-32 fyrir Keflavík. 
Haukaliðið vaknaði þá af værum 
bundi vann síðustu fjórar mínútur 
leikhlutans 18-5 og var komið 11 
stigum yfir fyrir hálfleik, 48-37. 

Haukaliðið byrjaði seinni hálf-
leik af krafti og var komið mest í 

17 stiga forustu, 56-39, og  eftir 
það var munurinn orðinn of mikill 
fyrir Keflavík sem hélt sér þó inn 
í leiknum án þess að ógna sigri 
Haukastúlkna verulega.

Helena Sverrisdóttir var gríð-
arlega öflug hjá Haukaliðinu með 
31 stig, 15 fráköst og 7 stoðsend-
ingar og Ifeoma Okonkwo skoraði 
27 stig, tók 12 fráköst og stal 5 
boltum. Kristrún Sigurjónsdóttir 
var með 12 stig og 4 stoðsending-
ar.

TeKesha Watson skoraði 23 
stig, tók 10 fráköst og gaf 8 stoð-
sendingar hjá Keflavík en hún er 
hætt við að fara heim og ætlar að 
láta reyna á að spila í gegnum 
hnémeiðslin. María Ben Erlings-
dóttir kom henni næst með 16 stig 
og þá átti Marín Rós Karlsdóttir 
góða innkomu og skoraði 11 stig á 
15 mínútum.

Keflvíkingar réðu ekkert við Helenu
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 Þau félög sem eiga í hvað 
mestri samkeppni við West Ham í 
ensku úrvalsdeildinni um að 
sleppa við fall úr deildinni hafa nú 
mörg hver krafist þess að stig 
verði dregin af félaginu. Er það 
vegna félagaskipta Argentínu-
mannanna Javier Mascherano og 
Carlos Tevez sem gengu í raðir 
West Ham í haust.

Forráðamenn Sheffield United, 
Wigan og Watford vilja meina að 
með þessum félagaskiptum hafi 
reglur ensku úrvalsdeildarinnar 
verið brotnar.

„Það er klárt mál að það stang-
ast á við reglur úrvalsdeildarinn-
ar ef leikmenn félaga eru að ein-
hverjum hluta í eigu annarra 

einstaklinga,“ sagði Terry Robin-
son, stjórnarformaður Sheffield 
United.

Forsaga málsins er sú að þegar 
Mascherano og Tevez komu til 
West Ham var íranski viðskipta-
jöfurinn Kira Joorabchian á góðri 
leið með að kaupa West Ham. Það 
er talið að hann eigi samningsrétt 
leikmannanna og hafi því haft 
milligöngu um félagaskiptin.

Ekkert varð af kaupum Joorab-
chien heldur endaði félagið í eigu 
Íslendinga, þeirra Björgólfs Guð-
mundssonar og Eggerts Magnús-
sonar.

„Við verðum að stóla á stjórn 
úrvalsdeildarinnar að réttlætinu 
verði fullnægt,“ sagði Robinson.

Talið er að Joorabchian eigi 
50% hlut í Javier Mascherano en 
að Carlos Tevez sé að fullu í eigu 
Íranans. Sé það tilfellið bar þáver-
andi forráðamönnum West Ham 
að tilkynna það stjórn ensku 
úrvalsdeildarinnar á sínum tíma.

„Þetta eru alls engar norna-
veiðar,“ sagði Mark Ashton, fram-
kvæmdastjóri Watford. „Við verð-
um einfaldlega að ganga úr skugga 
um að reglunum sé framfylgt.“

Krafist þess að stig verði dregin af West Ham

Kobe Bryant skoraði 39 stig í 
sigri Los Angeles Lakers á 
Washington Wizards í fyrrinótt, 
118-102. Stigahæstur hjá síðar-
nefnda liðinu var Gilbert Arenas 
með 37 stig en þeir tveir eru 
stigahæstu leikmenn NBA-
deildarinnar í dag.

Síðast þegar liðin mættust, í 
Los Angeles í desember, fór 
Arenas hamförum og skoraði 60 
stig. Nú áttust liðin við í Washing-
ton.

Eftir leikinn í desember 
gagnrýndi Kobe Arenas harka-
lega og sagði hann samviskulaus-
an og með hræðilegan skotstíl. 

Í leikslok í fyrrinótt fagnaði 
Kobe sigrinum mjög, barði sér á 
brjóst og rétti vísifingurinn á loft 
til að sýna áhorfendum hver væri 
bestur.

Kobe gekk frá 
Arenas

 Skosk, norður-írsk og 
írsk knattspyrnuyfirvöld hafa 
lýst yfir áhuga á að endurvekja 
breska meistaramótið. Á hverju 
ári í heila öld mættust landslið 
Bretlandseyja í árlegri keppni 
sem nefndist British Home 
Championship, síðast árið 1984. 

Ensk og velsk knattspyrnuyfir-
völd munu ekki vera eins spennt 
en það er Alex McLeish, lands-
liðsþjálfari Skota.

„Ég er ekki hrifinn af þýðing-
arlausum vináttulandsleikjum en 
þetta væri öðruvísi. Ég myndi 
fagna því ef keppnin yrði 
endurvakin.“

Talið er líklegt að England yrði 
ekki með og að Írar tækju þeirra 
sæti.

Vilja endur-
vekja mótið

David Gold, stjórnarfor-
maður Birmingham, sagði að 
Matthew Upson og umboðsmaður 
hans hefðu hringt látlaust í stjóra 
liðsins og aðra forráðamenn 
félagsins, til að leyfa sér að fara 
til West Ham.

„Við vildum ólmir halda Upson 
en efumst um að hann hefði lagt 
sig 100% fram hefðum við ekki 
selt hann,“ sagði Gold. Samningur 
Upson við Birmingham átti að 
renna út í sumar og gerði hann 
ljóst að hann myndi ekki endur-
nýja hann.

Hringdi látlaust 
í stjórann
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„Þessi plata er ekkert endilega 
hugsuð fyrir íslenskan markað. 
Ég hef verið í viðræðum við eitt af 
stærstu kompaníum í Bangkok og 
vel inni í myndinni að hún komi út 
um alla Asíu á næsta ári. Jájá, nóg 
að gera á stóru heimili,“ segir tón-
listarmaðurinn Sverrir Stormsker 
drjúgur með sig.

Sverrir hefur lagt lokahönd á 
sína nýjustu plötu sem heitir 
„There is only one“ og er hún 
væntanleg í allar betri plötubúðir 
á næstunni. Heiti plötunnar er 
ekki vísun í Highlander-myndina 
og hin eftirminnilegu ummæli 
„There can be only one!“ Né held-
ur er um gorgeir í Stormskerinu 
að ræða heldur er heitið tilvísun í 
stelpu nokkra sem Sverrir hitti 

þegar þau voru sjö ára gömul bæði 
tvö. Platan er öll til hennar.

Hinn sérstæði tónlistarmaður 
hefur á undanförnum mánuðum 
dvalið langdvölum víðs vegar um 
Asíu og platan er öll tekin upp í 
Bangkok með fulltingi tónlistar-
manna sem þar dvöldu þá við störf 
og leik.

„Á plötunni er til dæmis ein 
söngkona sem heitir Myra, taí-fil-
ippeysk-kínversk og er alveg ótrú-
lega lunkin. Hún syngur með þeim 
hætti sem aðeins er á færi fimm 
til sex söngkvenna í heimi. Annar 
söngvari sem kemur við sögu heit-
ir Gregory Carol og hefur sungið 
með Santana og Robert Palmer. 
Upptökumaðurinn hefur starfað 
með gommu heimsþekktra tónlist-

armanna á borð við Diönu Ross, 
Bobby Brown og Rolling Stones. 
Hann heitir Ron Zelst og selst 
vel.“

Sverrir segir þetta mikla 
atvinnumenn sem starfa í Bang-
kok en á hinni nýju plötu er sungið 
á ensku. Tólf lög flutt á 73 mínút-
um. „Fólk fær mikið fyrir pening-
inn. Þetta eru svona ... trega-
blandnir
ástarsöngvar sem 
samdir eru víðs 
vegar um Asíu.“

Stormsker á Asíumarkað

„Ekki blundar nú í mér mikill 
stjórnmálamaður, í það 
minnsta ekki enn þá,“ segir 
Jónas Örn Helgason, 
handhafi nafnbótarinnar 
Meistarinn eftir sigur í 
samnefndum spurn-
ingaþætti Loga 
Bergmanns Eiðs-
sonar. Jónas 
situr í sextánda 
sæti á lista 
Röskvu til 
Stúdentaráðs
en varla hefur 
það farið 
framhjá
nokkrum
háskólastúd-
ent að stúd-

entakosningar eru á næsta leiti. 
„Ég hef þó vissulega ákveðnar 

skoðanir og skoðaði aðeins minn 
hug. Ákvað síðan að láta til 
mín taka,“ bætir hann við.

Jónas ætlar ekki að verja 
titilinn heldur einbeitir sér 
alfarið að skólanum og pólitík-
inni. „Ég komst að þessari nið-

urstöðu fyrir ekki margt 
löngu. Skólinn tekur sinn 

toll og svo eru bara aðrir 
hlutir sem eru mikil-

vægari um þessar mundir,“ útskýr-
ir Jónas sem hittir fyrir fornan 
fjanda hjá Röskvu því gamall 
andstæðingur hans úr þátt-
unum, Steinþór Helgi Arn-
steinsson, er einnig á lista 
Röskvu. „Við erum fínir 
félagar, bárum út kosn-
ingablaðið saman og stytt-
um okkur stundir með 
léttri spurningakeppni.“ 

Aðspurður hvort stjórn-
málaaflið fengi að njóta 
sérstaks fjárstuðn-
ings sökum vinn-
ingsfjárins úr 
Meistaranum
vildi Jónas lítið 
um það segja.

Hann er þó 

ekki eina sjónvarpsstjarnan sem 
er á mála hjá Röskvu því þar er 
einnig að finna Jóhönnu Völu sem 

margir Idol-aðdáendur ættu að 
kannast við. Hún stóð eftir-
minnilega upp í hárinu á 
Bubba Morthens og vakti 
athygli fyrir sérstaka 
frammistöðu.

Meistarinn í stúdentapólitíkina

Lagið Irreplacable með söng-
drottningunni Beyoncé hefur trón-
að í efsta sæti Billboard Hot 100-
listans síðastliðnar sjö vikur. Einn 
lagahöfundanna er hinn hálf-
íslenski Amund Bjørklund.

Amund, sem er lagahöfundur 
og upptökustjóri, er búsettur í 
Osló þar sem hann rekur hljóð-
verið Espionage Studios ásamt 
vini sínum og samstarfsmanni, 
Espen Lind. 

„Irreplacable er það síðasta 
sem við höfum sent frá okkur, og 
þetta er besta gengi sem við höfum 
náð,“ sagði Amund ánægður. „Það 
er draumur allra upptökustjóra og 
lagahöfunda að vera í fyrsta sæti 
á þessum bandaríska lista. Þetta 
er í fyrsta skipti sem við náum 
því, og maður veit ekki hvort það 
gerist aftur,“ sagði hann.

Amund er fæddur og uppalinn í 
Noregi. Móðir hans, Nanna Þór-
unn Hauksdóttir, flutti til Osló um 
1970. „Hún og faðir minn, Ivar 
Bjørklund, fluttu svo saman til 
Tromsø þar sem ég er fæddur,“ 
sagði Amund. Hann talar ekki 
íslensku en skilur tungumálið þó. 
„Ég hef aldrei búið á Íslandi, en 
þegar ég var lítill fórum við í löng 
sumarfrí til Íslands á hverju ári,“ 
sagði hann. 

Að menntaskóla loknum hélt 
Amund til Osló og stofnaði Espi-
onage ásamt Espen Lind. „Við 
vinnum mest með popptónlistar-
mönnum, þótt við gerum margt 
annað líka,“ sagði Amund, en þeir 
Espen hafa meðal annars samið 
lög fyrir Jessicu Simpson, bresku 
stúlknasveitina Atomic Kitten og 

norsku söngkonuna Sissel Kyrkje-
bø.

Á síðasta ári bætti Amund enn 
við sig verkefnum og tók sæti 
dómara í norsku Idol-keppninni. 
„Mér finnst Idol vera ótrúlega 
gott tækifæri fyrir unga tónlistar-
menn sem vilja koma sér á fram-
færi,“ sagði Amund. „Þar að auki 
eykur keppnin áhuga á tónlist. 
Fjölskyldan safnast öll saman 
fyrir fram sjónvarpið, og hver og 
einn hefur skoðun á því sem hann 
heyrir. Það finnst mér eingöngu 
jákvætt,“ sagði hann. 

En hefur hann eitthvað heyrt af 

íslenskri tónlist? „Já, ég fæ alltaf 
haug af íslenskum geisladiskum í 
jólagjöf frá fjölskyldunni, svo ég 
geti fylgst aðeins með því sem er 
að gerast á Íslandi,“ sagði Amund, 
en móðurfjölskylda hans býr hér á 
landi. „Maður heyrir samt lítið af 
popptónlist frá Íslandi,“ bætti 
hann við. Amund sagðist þó ekki 
sýta það sérstaklega. „Það er 
mikið af jaðartónlist á borð við 
Sigur Rós, sem mér finnst mjög 
gott,“ sagði Amund. „En ég er 
meira í poppheiminum,“ sagði 
hann.

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is

… Heiðar Helguson fyrir að 
skora fyrir Fulham gegn New-
castle og tryggja liðinu þar 
með sinn fyrsta sigur síðan í 
desember. 



CCN:ISL-110103-002
FSC AMILO P2 COREX VISTA
Intel Core 2 Duo T7200
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
- up to 512MB Hypermemory
1024MB DDR533 Vinnsluminni
160GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
7.1 Hljóð í gegnum SPDIF
Express Card rauf
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
Windows Vista lyklaborð

Microsoft Windows Vista Premium
Microsoft Works Vista
Norton Internet Security Suite 2007
PowerDVD

189.588
Staðgreitt

7.007
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

15.799
*Vaxtalaust 12 mán.

7.007

Bættu við 1.416- kr á mánuði
(Vísa vaxtalaust) fyrir:
79G-00007
OFFICE 2007 fyrir heimili
Inniheldur leyfi fyrir 3 tölvur

301103E-LAC
500GB F.A. PORSCHE USB2

12.99924.999

300804
LaCie 80GB USB2.0 MOBILE BUS 
POWERED
Þarf ekki straumbreyti



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

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði. 
Bíllinn, sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum. Vertu því 
klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!
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Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt
3 ára ábyrgð 

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-

100%
FJÁRM
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Nú eru innan við 100 dagar til 
kosninga. En það er kallað 

kosningalýðræði þegar lýðnum, 
fólkinu í landinu, er gefinn kost-
ur á því að tjá vilja sinn og 
drauma um hvert stefna skuli 
og hvernig þróa beri samfélag-
ið.

við þá tækniöld sem 
við lifum á er hin lýðræðislega 
tjáning okkar fremur frumstæð. 
Þótt við kunnum öll að lesa og 
skrifa má viljayfirlýsing okkar 
aðeins vera einn bókstafur á 
lengd. Og til að tjáning okkar 
verði afdráttarlaus og einföld 
eigum við öll að skrifa sama 
bókstafinn. Bókstafinn X.

 er ekki 
einungis bókstafur að atvinnu 
heldur þjónar í frístundum sem 
tákn um eitthvað sem er óráðið 
eða dularfullt – eins og framtíð-
in. Þennan bókstaf setjum við 
fyrir framan þann bókstaf sem 
við teljum að komist næst því að 
lýsa framtíðinni eins og við vilj-
um hafa hana. Við getum valið 
um margvíslega framtíð. Til 
dæmis B-framtíð, D-framtíð, F-
framtíð, S-framtíð og V-fram-
tíð.  

 þessa einföldu 
valkosti er líklegast að framtíð-
in verði ekki hreinræktuð B-, D- 
F-, S- eða V-framtíð heldur sam-
sett úr tveimur eða fleiri 
bókstöfum. Síðasti áratugur 
hefur tildæmis verið DB-ára-
tugur (með smástafabrengli um 
tíma: BD-).  Nú eigum við að 
velja okkur bókstaf fyrir næstu 
fjögur ár. Viljum við B-ár, D-ár, 
F-ár, S-ár eða V-ár?

við höfum fengið tæki-
færi til að velja er okkar hlut-
verki í lýðræðinu lokið að sinni. 
Þá taka við þeir sem eiga bók-
stafina sem við veljum. Þá tekur 
við bókstafareikningur, algebra 
lýðræðisins, sem snýst ekki 
endilega um hvað sé gott fyrir 
okkur heldur hvað sé best fyrir 
bókstafina – því að eins og þar 
stendur „kjósendur koma og 
fara – en bókstafurinn blífur“. 
DB-tímabil? SV-tímabil? DS-
tímabil? SVB-tímabil? Mögu-
leikarnir eru margir. Flóknir 
útreikningar bíða þeirra sem 
eiga bókstafina og kunna bók-
stafagaldur og algebru. Hið dul-
arfulla X fær fjögurra ára frí 
og það fáum við líka. Enda 
vorum við bara beðin um að 
leggja til eitt tákn sem hefur 
enga merkingu og sennilega 
okkur fyrir bestu að þeir sem 
eigi alvöru bókstafina fái næði 
til að ráða útkomunni?

Hið dularfulla X


