
fasteignir
Er þín eign auglýst hér?

Mest lesna fasteignablað landsins

Ás fasteignasala hefur á skrá 21 nýja íbúð að Bjarkarási nr. 1-29 í Garðabæ. 

G ert ráð fyrir staðsteyptum byggingum álóð nr. 1-29 að Bjarkarási, með ýmiss
konar klæðningu, auk húss fyrir sorp,

hjól og vagna. Húsin eru tvílyft með samtals 30 
íbúðum. Lofthæð er 2, 95 m á neðri hæð og 2,6 m 
á efri hæð.

Engin íbúðanna er eins. Nefna má að svefn-
herbergi eru rúmgóð en misstór og sumum
þeirra fylgir fataherbergi.Hægt er að velja á milli fjögurra tegunda af 

spón fyrir innréttingar í eldhús, það er eik, birki,
beyki og kirsuber. Eldhúsum fylgja stálvaskar,
með einu hólfi og borði, og blöndunartæki. Borð-
plötur í eldhús- og baðinnréttingum eru plast-
lagðar. 

Baðherbergjum, flísalögðum í hurðarhæð,

fylgja baðkör, handlaugar, blöndunartæki og 
upphengd, innbyggð salerni. Hægt er að velja 
um sömu spónartegundir í baðinnréttingar og í
eldhúsum.

Allar íbúðir eru með loftræstu, flísalögðu
þvottahúsi, með skolvaski og tengi fyrir þvotta-
vél.

Gluggar og hurðir eru úr timbri. Glugg-
ar glerjaðir með tvöföldu K-gleri og ytra byrði
úr áli (állitað).

Gert er ráð fyrir bílageymslu með tólf bíla-
stæðum á jarðhæð í húsi nr. 25 og fyrir tíu bíla í
húsum nr. níu til ellefu. Aukabílastæði eru ráð-
gerð á lóðum svo hverri íbúð fylgja tvö bíla-
stæði. Bílageymslum/geymslum fylgja lyftu-
hurðir með reimdrifnum mótor, fótósellu og
sjálfvirkum opnara. Verandir fylgja neðri
hæðum og útsýni efri hæða er gott. Lóðir verða
fullfrágengnar með gróðri.

Séríbúðir í sjö húsum 

Verð: Frá 34.650.000 - 53.000.000 miljónir Fermet
Byggingaraðili: Tré mó
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

Lestur á fasteignablöðum

LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA
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EIGNASTÝRING FASTEIGNASALA er með til sölu 3ja herbergja íbúð á jarð-hæð við Bólstaðarhlíð í Reykjavík.
Sjá síðu 13

HÚSIÐ FASTEIGNASASLA er með til sölu rúmgóða og bjarta endaíbúð á 6 hæð í lyftuhúsi.
Sjá síðu 3

KLETTUR FASTEIGNASALA er með til sölu rúmgóða 3-4 herbergja íbúð við Hólmgarð í Reykjavík. Sjá síðu11

Fimmtudaginn 1. mars:

Dagskrá, nánari upplýsingar
og skráning á www.si.is

Frá 8:30 til 10:30:

Opinn fundur um möguleika
og tækifæri líftæknifyrirtækja,
stofnana og háskóla á Íslandi

Frá 13:00 til 15:00:

Opin ráðstefna um stefnu og
ávinning að útvistun verkefna
og þróun opinberra innkaupa

ÚTVISTUN
- allra hagur

ÍSLAND - lífvænleg
uppspretta tækifæra?

Handknúin fartölva 
fyrir þriðja heiminn

Hvít steypa, 
litað gler og súlur

Farsælt starf Fulbright 
á Íslandi í 50 ár

Alls 58,2 prósent 
þeirra sem afstöðu tóku í nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins 
segjast nú ekki styðja ríkisstjórn 
Framsóknarflokks og Sjálfstæð-
isflokks. 41,8 prósent eru henni 
fylgjandi. Stuðningur við núver-
andi ríkisstjórn undir stjórn 
Geirs H. Haarde forsætisráð-
herra er því talsvert minni en 
mældist í júní 2006, þegar meiri-
hluti aðspurðra, eða 50,8 prósent, 
sagðist styðja ríkisstjórnina. 

Þá er stuðningur við ríkis-
stjórnina nokkuð minni en sam-
anlagður stuðningur við ríkis-
stjórnarflokkana tvo, en 45,7 
prósent sögðust myndu kjósa 
annan hvorn flokkinn, eins og 
fram kom í Fréttablaðinu í gær. 

Mikill meirihluti þeirra sem 

segjast myndu kjósa annan hvorn 
stjórnarflokkanna segjast styðja 
ríkisstjórnina, 94,3 prósent þeirra 
sem styðja Sjálfstæðisflokkinn 
og 84,2 prósent þeirra sem segj-
ast styðja Framsóknarflokkinn. 

Mikill minnihluti þeirra sem 
segjast myndu kjósa einhvern 
stjórnarandstöðuflokkinn styður 
ríkisstjórnina. Mestur er þó 
stuðningurinn hjá fylgisfólki 
Frjálslynda flokksins, þrettán 
prósent.  Fimm prósent þeirra 
sem styðja Samfylkingu styðja 
ríkisstjórnina og tvö prósent 
stuðningsfólks Vinstri grænna. 

Ef litið er til þeirra sem ekki 
gefa upp hvaða flokk þeir myndu 
kjósa er stuðningur við ríkis-
stjórnina aðeins minni en meðal-
talið. 37,4 prósent óákveðinna 
styðja núverandi ríkisstjórn, 24,2 
prósent þeirra sem ekki segjast 
myndu kjósa eða skila auðu, en 
helmingur þeirra sem neita að 
gefa upp hvað þeir myndu kjósa. 

Meirihluti styður 
ekki ríkisstjórnina
Um 60 prósent styðja ekki núverandi ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins.  Tæp 63 prósent 
þeirra sem eru óákveðnir hvaða flokk þeir munu kjósa eru andvíg stjórninni.

 Efnahagsbrotadeild 
Ríkislögreglustjóra hefur nú til 
rannsóknar meint umfangsmikið 
tollalagabrot sem tengist 
innflutningi bíla, notaðra og 
nýrra, til landsins frá Þýskalandi.

Helgi Magnús Gunnarsson, 
saksóknari efnahagsbrota hjá 
Ríkislögreglustjóra, staðfesti við 
Fréttablaðið í gær að rannsókn 
stæði yfir á meintu tollalagabroti. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er um meint stórfellt 
tollalagabrot að ræða sem tengist 
innflutningi bíla frá Þýskalandi. 
Lögreglan verst allra frekari 
fregna af málinu. 

Stórt tollalaga-
brot í rannsókn

 Elín Ebba Ásmunds-
dóttir, forstöðuiðjuþjálfi við geð-
svið Landspítalans, telur undarlegt 
að hún njóti ekki sömu launakjara 
og forstöðusálfræðingar við spítal-
ann. Málið snúist um rétt kvenna 
til að njóta sambærilegra kjara og 
karlmenn. Hún hefur lagt fram 
kæru á hendur Landspítalanum til 
kærunefndar jafnréttismála. 

„Við sameiningu spítalanna 
varð starf mitt mun umfangsmeira 
en áður.  Nýtt launakerfi fól ekki í 
sér hækkun í samræmi við það,“ 
segir Elín sem segist hafa gert til-
lögur um að henni yrði greidd föst 
yfirvinna vegna aukin álags. Það 
hafi ekki komið til greina þó svo að 
föst yfirvinna sé í launakjörum 
tveggja karlkyns forstöðusálfræð-

inga við spítalann. 
Elín segir spítalann hafa sagt 

henni störfin væru séu ekki jafn 
verðmæt. Hún segist þó ekki hafa 
fengið nein haldbær rök við því. 
Spítalinn hafi viðurkennt störfin 
jafnverðmæt með því að bjóða 
henni sama launaflokk og forstöðu-
sálfræðingar eru í árið 2003. 

Elín Ebba kærir Landspítalann

Smáauglýsingasími550 5000

Undanfarin tvö ár hefur Síminn boðiðupp á sjónvarpsþjónustu í gegnumADSL og nýlega tók fyrirtækið við frum-kvöðla- og markaðsverðlaunum fyrirþessa starfsemi. 
„Síminn er eitt af fyrstu fjarskiptafyrirtækj-
unum í heiminum sem býður upp á þessa 
þjónustu,“ segir Linda Björk Waage, for-
stöðumaður almannatengsla hjá Símanum.   

Síminn var tilnefndur til þriggja verð-
launa á árlegri ráðstefnu tölvurisans Cisco
fyrir skömmu og varð hlutskarpastur á sviði
frumkvöðlastarfs fyrir tæknilausni
markaðssetning á

Sjónvarpsþjónusta Símans er gagnvirk 
og býður upp á erlendar stöðvar ásamt 
myndbandaleigu heim í stofu. Þjónustan er í
mun betri gæðum en áður hafa þekkst og 
hefur verið vel tekið. „Íbúar á svokölluðum skuggasvæðum 
hafa sérstaklega tekið þessari þjónustu vel 
en nú eru um 25 prósent af íslenskum heim-
ilum komin með þjónustuna og það er hæsta
hlutfall hjá þjóð í dag,“ segir Katrín Olga
Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri einstakl-
ingssviðs Símans.  Fram undan eru enn betri tæknila i
sögn Katrína O

Mustang gallabuxur - 2.000 kr
Rétt verð: 9Stæ

Carl Kruger, öldunga-deildarþingmaður NewYork-ríkis í Bandaríkjun-um, vill banna vegfarend-um ríkisins að hlusta á tónlist í umferðinni.
Samkvæmt dagblaðinu The Independent hafa þrír veg-farendur látið lífið í umferð-arslysum í New York-borgþað sem af er árinu og voruþeir allir uppteknir við að

hlusta á tónlist með heyrn-artólum þegar slysin áttu sér stað.
Öldungadeildarþingmað-urinn Kruger vill að vegfar-endur greiði sekt upp átæpar 7.000 krónur íslensk-ar fyrir að hlusta á tónlisteða tala í símann á meðangengið er yfir götu.Hann tengir notkunheyrnartóla beint við slysinog segir að með banni séhægt að koma í veg fyrirfleiri slík slys.

 Þrettán ára 
málaferlum Bosníumanna gegn 
Serbíu fyrir Alþjóðadómstólnum í 
Haag lýkur í dag þegar kveðinn 
verður upp úrskurður um það 
hvort serbneska ríkið teljist hafa 
gerst sekt um þjóðarmorð á 
tímum Bosníustríðsins.

Dómurinn verður að teljast 
sögulegur á hvorn veginn sem 
hann fer. Komist dómstóllinn að 
þeirri niðurstöðu að Serbar séu 
sekir í málinu þá yrði það í fyrsta 
sinn sem ríki eða þjóð hlyti slíkan 
dóm.

Bosníustríðið stóð yfir á 
árunum 1992 til 1995 og kostaði 
meira en 100 þúsund manns lífið.

Dóms að vænta 
um þjóðarmorð



Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Condoleezza Rice, 
utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, segir forsetaframboð Bar-
acks Obama ótvírætt merki um 
það hve þróunin í Bandaríkjun-
um er komin langt á veg.

Bæði eru þau Rice og Obama 
dökk á hörund. Obama er fyrsti 
blökkumaðurinn sem þykir eiga 
raunhæfan möguleika á að verða 
kosinn forseti Bandaríkjanna, en 
Rice er fyrsta þeldökka konan 
sem setið hefur í embætti utan-
ríkisráðherra.

Í viðtalinu benti hún á, að sitji 
hún út kjörtímabilið þá hafi hvít-
ur karlmaður ekki gegnt þessu 
embætti í tólf ár, því á undan 
henni hafi verið svartur karlmað-
ur, Colin Powell, og þar á undan 
hvít kona, Madeleine Albright.

„Þetta segir töluvert um það 
hve langt hefur þokast hér í 
landi,“ sagði hún, en tók jafn-

framt fram að kynþátturinn 
skipti enn máli.

Þau Rice og Obama starfa 
töluvert saman í utanríkismála-
nefnd öldungadeildarinnar, þar 
sem Obama á sæti.

„Hann er í nefndinni minni og 
við höfum alltaf átt mjög góð 
samskipti. Mér finnst hann vera 
stórkostleg persóna,“ sagði hún.

Hún neitaði hins vegar að 
svara því hvort hún teldi hann 
hafa nægilega mikla reynslu, og 
einkum þá í utanríkismálum, til 
að verða forseti.

„Bandaríska þjóðin verður að 
meta það,“ sagði Rice og lagði 
áherslu á að bandaríska þjóðin 
ætti lokaorðið. 

Sýnir hve langt hefur miðað

 Frekari stóriðjufram-
kvæmdir verða stöðvaðar og Jafn-
réttisstofu verða veittar auknar 
heimildir til eftirlits með fyrir-
tækjum ef Vinstrihreyfingin - 
grænt framboð kemst í ríkisstjórn. 
Þetta er meðal kosningaáherslna 
flokksins fyrir þingkosningarnar í 
vor, en þær voru samþykktar á 
landsfundi flokksins í gær.

Hörðum orðum er farið um rík-
isstjórnina í landsfundarályktun 
sem samþykkt var á fundinum. 
„Valdhroki og ólýðræðisleg vinnu-
brögð hafa verið fylgifiskar flokk-
anna tveggja, Framsóknarflokks 
og Sjálfstæðisflokks,“ segir meðal 
annars í ályktuninni.

Katrín Jakobsdóttir, varafor-
maður Vinstri grænna, segir 
umhverfis- og velferðarmál vera 
þau mál sem upp úr standa í kosn-
ingaáherslum flokksins. „Stóriðju-

stoppið og sú yfirgripsmikla 
umhverfisstefna sem við höfum 
lagt fram á fundinum auk áhersl-
unnar á að byggja upp norrænt vel-
ferðarþjóðfélag án gjaldtöku og að 
vinna gegn mismunun í þjóðfélag-
inu er það sem stendur upp úr fyrir 
mér,“ segir Katrín. 

„Við höfum fengið ágætisbyr í 
seglin að undanförnu og ég held að 
það sé til marks um það að fólk 
vilji kjósa um þessi mál. Ég held að 
fólk telji að það séu ákveðin tíma-
mót í þessum málaflokkum.“

Ögmundur Jónasson, þing-
flokksformaður Vinstri grænna, 
nefnir umhverfis- og velferðarmál 
eins og Katrín, og bætir við að jafn-
réttismál vegi afar þungt. Meðal 
kosningaáherslna Vinstri grænna 
er að veita Jafnréttisstofu auknar 
heimildir til eftirlits með fyrir-
tækjum. „Við erum þeirrar skoð-
unar að forsenda þess að uppræta 

kynbundinn launamun sé að koma í 
veg fyrir launaleynd. Þetta er liður 
í þeirri viðleitni og við höfum flutt 
þingmál í þessa veru.“

Ögmundur telur að þegar í kjör-
klefann sé komið muni fólk stað-
næmast við umhverfis- og velferð-
armálin. „Síðan held ég að það 
verði horft til kjaramisréttis í þjóð-
félaginu, jafnréttismála, og 
atvinnu- og byggðamála.“

Meðal annarra kosninga-
áherslna Vinstri grænna er að færa 
þjóðinni Ríkisútvarpið aftur, frið-
samleg utanríkisstefna og upp-
bygging hátækni- og þekkingar-
greina með eflingu 
háskólastigsins.

Drög að samþykkt um að stjórn-
arskrárbinda skuli jöfn hlutföll 
kynja í stjórnmálum og lögfesta 
kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja 
var vísað til flokksstjórnar til nán-
ari útfærslu. 

Vinstri græn boða 
stóriðjustopp í vor
Umhverfis- og velferðarmál, auk jafnréttismála, er það sem stendur upp úr 
kosningaáherslum Vinstri grænna, að mati varaformanns og þingflokksfor-
manns. Kosningaáherslurnar voru kynntar á síðasta degi landsfunar í gær.

Jói, eruð þið Simmi miklir 
vildarvinir?

Stjórn Heimdallar, félags 
ungra sjálfstæðismanna í Reykja-
vík, sendi frá sér ályktun í gær þar 
sem félagið minnir á mikilvægi 
þess að stjórnvöld og aðrir 
málsmetandi aðilar í pólitískri 
umræðu hér á landi hafi í heiðri 
hefðir réttarríkisins, í ljósi 
umræðu í samfélaginu í tengslum 
við klámráðstefnu sem halda átti 
hér á landi. Félagið minnir einnig á 
mikilvægi þeirrar grundvallar-
reglu að allir séu saklausir uns 
sekt er sönnuð og að virða verði 
reglur um jafnræði, „líka þegar 
þær snúa gegn þeim sem stunda 
iðju og athafnir sem ekki eru 
öllum að skapi“. 

Sakleysi uns 
sekt er sönnuð

Abcoulaye Wade, for-
seti Senegals, segist afar bjartsýnn 
á að fá meirihluta í fyrri umferð 
forsetakosninganna, sem haldnar 
voru í gær, þannig að ekki þurfi að 
efna til seinni umferðar.

Wade sigraði með yfirburðum í 
kosningunum árið 2000 og steypti 
þá af stóli forseta Sósíalistaflokks-
ins, sem hafði stjórnað landinu 
samfleytt í 40 ár. Hann boðaði þá 
miklar breytingar, en nú sætir 
hann gagnrýni fyrir að hafa ekki 
breytt miklu í reynd. 

Wade forseti 
segist bjartsýnn

 Páll Gunnar Páls-
son, forstjóri Samkeppniseftirlits-
ins, segir að engin ákvörðun liggi 
fyrir um það hvort hafin verði 
rannsókn á því hvort bankarnir 
hafi haft ólöglegt samráð á fund-
um sínum með sparisjóðum og 
kortafyrirtækjum í húsnæði 
Reiknistofu bankanna í Seðla-
banka Íslands.

Samkeppniseftirlitið óskaði 
eftir því í fyrrahaust við bankana 
að huga þyrfti að sameiginlegu 
eignarhaldi þeirra í fyrirtækjum 
og þeirri aðstöðu sem þeir eru í, 
meðal annars hjá Reiknistofu 
bankanna. „Við höfum verið að 
leita sjónarmiða bankanna og svo 

sjáum við í framhaldinu hvernig 
þetta þróast og hvort það sé 
ástæða til frekari aðgerða,“ segir 

Páll Gunnar.
Þingmennirnir Jóhanna Sig-

urðardóttir og Ágúst Ólaf-
ur Ágústsson, ásamt Jóhannesi 
Gunnarssyni, formanni Neytenda-
samtakanna, hafa vakið athygli á 
því að fundirnir geti verið vett-
vangur samráðs ef þeir eru ekki 
undir eftirliti.

Helgi H. Steingrímsson, for-
stjóri Reiknistofu bankanna, og 
stjórn Samtaka fjármálafyrir-
tækja hafa neitað að afhenda 
Fréttablaðinu fundargerðir sínar. 
Páll Gunnar segist ekki vilja taka 
afstöðu til þess hvort það teljist 
eðlilegt eður ei að afhenda slíkar 
fundargerðir. 

Skoðun ekki til lykta leidd

 Herskái sjíaklerkurinn 
Muqtada al Sadr segist ekki sjá 
að öryggisátak íraskra og 
bandarískra hermanna í Bagdad 
hafi borið neinn árangur, þrátt 
fyrir að hafa nú staðið í þrjár 
vikur.

Í ávarpi frá honum, sem lesið 
var í gær, sagði hann að bíla-
sprengjur væru enn að springa í 
Bagdad.

Jafnframt hvatti hann sjía og 
súnnía til að hætta að berjast 
innbyrðis og koma sér þess í stað 
upp „eigin öryggisráðstöfunum“, 
frekar en að treysta á „hernáms-
liðið“.

Segist ekki sjá 
nein batamerki

 Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður Vinstri 
grænna, vill setja á fót netlög-
regluembætti sem myndi koma í 
veg fyrir dreifingu kláms á 
netinu.

Þetta sagði Steingrímur í 
viðtali í sjónvarpsþættinum Silfri 
Egils þegar fyrirhuguð klámráð-
stefna hér á landi bar á góma. 
Kvaðst hann jafnframt vera afar 
mótfallinn nektar- og súlustöðum. 

Ef hann fengi að ráða myndi 
hann reyna að koma þeim úr landi 
með öllum mögulegum ráðum. 

Vill netlögreglu





 Alls 41,8 prósent 
þeirra sem tóku afstöðu í nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins 
segjast styðja núverandi ríkis-
stjórn, en 58,2 segjast ekki styðja 
hana. Þetta er talsvert minni 
stuðningur en mældist þegar 
Fréttablaðið spurði síðast um 
stuðning við ríkisstjórnina í júní á 
síðasta ári. Þá sagðist meirihluti 
aðspurðra, 50,8 prósent, styðja 
ríkisstjórnina.

Í skoðanakönnun Fréttablaðs-
ins sem birtist í blaðinu í gær 
sögðust 45,7 prósent myndu kjósa 
annan hvorn stjórnarflokkinn, 
Sjálfstæðisflokk eða Framsóknar-
flokk. Stuðningur við ríkisstjórn-
ina er því heldur minni en saman-
lagður stuðningur við 
ríkisstjórnarflokkana.

Enginn munur er á afstöðu til 
ríkisstjórnarinnar eftir búsetu, 
þrátt fyrir að færri íbúar höfuð-
borgarinnar segist myndu kjósa 
annan hvorn ríkisstjórnarflokk-
anna en íbúar á landsbygginni. Ef 
litið er á afstöðu kynjanna er nokk-
uð meiri munur og eru konur frek-
ar andvígar ríkisstjórninni en 
karlar. 

61,4 prósent kvenna segjast nú  
ekki styðja ríkisstjórnina, en 49,3 
prósent kvenna voru sama sinnis í 
júní. Þá segjast 55,0 prósent karla  
nú ekki styðja ríkisstjórnina, en 
49,1 prósent var sama sinnis í júní. 
Þá var lítill munur eftir kyni, en 
mikill munur eftir búsetu, þar sem 
íbúar á höfuðborgarsvæðinu voru 
ríkisstjórninni andvígir, en íbúar á 
landsbyggðinni studdu ríkisstjórn-
ina.

Nokkuð fleiri karlar en konur 
segjast myndu kjósa annan hvorn 
ríkisstjórnarflokkanna en styðja 
núverandi ríkisstjórn. 48,2 pró-
sent karla segjast myndu kjósa 

Framsóknarflokk eða Sjálfstæðis-
flokk, en 45,0 prósent karla styðja 
stjórnina. Þá segjast 42,6 prósent 
kvenna myndu kjósa annan hvorn 
ríkisstjórnarflokkanna, en 38,6 
prósent kvenna styðja núverandi 
ríkisstjórn.

Ef stuðningur við ríkisstjórn-
ina er skoðaður eftir því hvaða 
flokk aðspurðir segjast myndu 
kjósa ef gengið yrði til kosninga 
nú, kemur það kannski ekki á 
óvart að það er einungis meiri-
hluti þeirra sem segjast myndu 
kjósa Framsóknarflokk og Sjálf-
stæðisflokk sem styðja núverandi 
ríkisstjórn. Stuðningur sjálfstæð-
isfólks við stjórnina er þó heldur 
meiri.

Alls 94,3 prósent þeirra sem 
segjast myndu kjósa Sjálfstæðis-
flokkinn  segjast styðja núverandi 
ríkisstjórn, en 84,2 prósent þeirra 

sem styðja Framsóknarflokkinn. 
Af þeim sem segjast myndu 

kjósa einhvern stjórnarandstöðu-
flokkinn er stuðningur við stjórn-
ina mestur meðal þeirra sem 
myndu kjósa Frjálslynda flokk-
inn, en 13 prósent þeirra sögðust 
styðja núverandi ríkisstjórn. 
Fimm prósent þeirra sem segjast 
myndu kjósa Samfylkingu styðja 
ríkisstjórnina, en tvö prósent 
þeirra sem myndu kjósa Vinstri 
græn.

Af þeim sem ekki gefa upp 
hvaða flokk þeir myndu kjósa eru 
einungis 37,0 prósent sem styðja 
núverandi ríkisstjórn. 63,0 pró-
sent þeirra styðja hana ekki. 

Það má skipta þeim sem ekki 
gefa upp hvaða flokk þeir kjósa í 
þrjá hópa; þá sem segjast ekki 
ætla að kjósa eða skila auðu, þá 
sem eru óákveðnir og þá sem neita 

að svara spurningunni. Af þessum 
þremur hópum eru óákveðnir 
stærstir. 37,4 prósent óákveðinna 
segjast styðja núverandi ríkis-
stjórn, en 62,6 prósent gera það 
ekki. Einungis 24,2 prósent þeirra 
sem segjast ekki munu kjósa, eða 
ætla að skila auðu segjast styðja 
núverandi ríkisstjórn, en helming-
ur þeirra sem neitar að gefa upp 
hvaða flokk þeir myndu kjósa 
styðja núverandi stjórn.

Hringt var í 800 kjósendur 
laugardaginn 24. febrúar og skipt-
ust svarendur jafnt eftir kyni og 
hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Spurt var: Styður þú núverandi 
ríkisstjórn? 87,9 prósent tóku 
afstöðu til spurningarinnar. Af 
þeim sem ekki tóku afstöðu til 
spurningarinnar sögðust 7,9 pró-
sent óákveðin en 4,3 prósent neit-
uðu að svara.

Konur andvígari stjórninni
Rúm 60 prósent kvenna og 55 prósent karla styðja ekki núverandi ríkisstjórn. Um 63 prósent óákveðinna 
segjast ekki styðja núverandi ríkisstjórn. Mikill meirihluti stuðningsfólks Framsóknarflokks og Sjálfstæðis-
flokks styður núverandi ríkisstjórn, en óverulegur hluti stuðningsfólks annarra flokka. 

 Fasteigna-
gjald á 60 fermetra hesthúsi á 
Söndum í Dýrafirði, sem er nú 
flokkað sem atvinnuhúsnæði, 
hefur hækkað um 225% á milli 
ára á sama tíma og fasteignamat 
hefur lækkað.

Í viðtali á thingeyri.is við 
Sigþór Gunnarsson, formann 
Hestamannafélagsins Storms á 
Vestfjörðum, segir hann hækkun-
ina með öllu ólíðandi. Afar 
ósanngjarnt sé að leggja svo háa 
álagningu á íþróttahús hesta-
manna á meðan Ísafjarðarbær 
kosti uppbyggingu og rekstur 
fyrir aðrar íþróttagreinar. Vonast 
hann til að þessi álagning verði 
dregin til baka í bæjarstjórn.

Hækkar mikið 
milli ára

 Togarinn Frosti og 
varðskip Landhelgisgæslunnar 
drógu loðnuskipið Antares VE-18 
á leið til Akraness í gær. Skipið 
var um sex sjómílur norður af 
Óðnisboða á Húnaflóa í fyrradag 
þegar vélarbilun var í aðalvélinni. 
Var skipið á leið til Þorlákshafnar 
á Langanesi með um eitt þúsund 
tonn af loðnu, að því er sagði á 
eyjar.net.

Frosti hafði komið loðnuskip-
inu til aðstoðar auk þess sem 
þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-
LÍF, var send á vettvang. Dró 
Frosti skipið í gær til móts við 
varðskip Landhelgisgæslunnar 
sem tók þá við drættinum.

Dregið vegna 
vélarbilunar

 Alcan hafnar ummælum 
Árna Mathiesen fjármálaráðherra 
um að fyrirtækið beri ábyrgð á 
töfum sem orðið hafa á lagabreyt-
ingum um fyrirkomulag skatt-
greiðslna þess.

Hrannar Pét-
ursson, upplýs-
ingafulltrúi
Alcan, segir það 
óeðlilegt að fyr-
irtæki sé talið 
bera ábyrgð á 
því hve langan 
tíma það tekur 
að leggja fram 
lagabreytingar
fyrir Alþingi. 

Alcan hafi þrýst á að það gæti tekið 
skamman tíma og ekki farið fram á 
annað en sömu reglur giltu um það 
og önnur fyrirtæki í landinu.

Alcan óskaði eftir því að fara 
inn í hefðbundið skattaumhverfi í 

maí 2003 en áður 
hafði fyrirtækið 
greitt fram-
leiðslugjald til 
ríkisins í stað 
fasteignagjalda
til bæjarins eins 
og hefð er fyrir 
að fyrirtæki 
geri. Ágreining-
ur hefur verið 
um hvenær yfir-

færslan hefði átt að taka gildi, 
Hafnarfjarðarbær og Alcan halda 
því fram að það hefði átt að gerast í 
byrjum árs 2004 og að ríkið skuldi 
Hafnarfirði því 300 til 500 milljónir 
króna. Ríkið að það sé einu til 
tveimur árum síðar. Fjármálaráð-
herra segir Alcan bera ábyrgð á því 
að langan tíma hafi tekið að breyta 
skattgreiðslum. „Alcan hafði óraun-
hæfar hugmyndir um skattaum-
hverfið. Hugmyndir þeirra gerðu 
ráð fyrir því að fyrirtækið yrði að 
hluta til inni í almennu umhverfi en 
að hluta til inni í því sem áður hafði 
verið,“ segir Árni og bendir á að 
lagafrumvarp um tilfærsluna sé í 
smíðum í iðnaðarráðuneyti.

Hafnar ummælum ráðherra
 Í auglýsingu sem birtist í 

Blaðinu um helgina segir að 
einhleypur ungur maður, Davíð 
Gill Jónsson, taki að sér einfaldar 
tannlæknaaðgerðir heima hjá 
foreldrum sínum. Kemur þar 
fram að hann sé ekki með 
tannlæknapróf.

„Ég átti afmæli í gær [laugar-
dag] og vinir mínir settu þetta í 
blaðið. Síminn hringdi alveg 
stanslaust,“ segir Davíð, sem 
segist ekki vera í tannlæknanámi 
eða nokkru sem tengist því. 
„Þetta var bara eitthvert grín 
hjá þeim, bara eitthvert rugl,“ 
segir hann um uppátæki „vina“ 
sinna.

Síminn hringdi 
stanslaust
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Tölvuskólinn
þinn

 Sylviane Péturs-
son, yfirmaður iðjuþjálfunardeild-
ar geðdeildar, hefur sent bréf til 
Hannesar Péturssonar, yfirmanns 
geðdeildarinnar, og annarra yfir-
manna til að benda þeim á að iðju-
þjálfunardeildinni verði lokað 1. 
maí verði ekkert gert í launamál-
um iðjuþjálfa og aðstoðarfólks 
þeirra. Starfsfólk fæst ekki á 
deildina vegna lágra launa. 

Sylviane staðfestir að lokun 
vofi yfir deildinni í vor ef ekki 
takist að ráða iðjuþjálfa og aðstoð-
armenn þeirra. Hún segir að illa 
gangi að ráða fólk vegna lágra 
launa. Þrisvar hafi verið auglýst 
frá því í haust en enginn sótt um. 
Fyrir jól hafi einn iðjuþjálfi sýnt 

áhuga en hætt 
við þar sem 
hann fékk 
nærri 70 þús-
undum hærri 
laun annars 
staðar. 

Sylviane
segir að frá 1. 
júlí í sumar 
verði um þrír 
starfsmenn
eftir til að 
sinna 50-60 
einstaklingum
á dag. Það 
gangi ekki. 
„Við verðum 
að loka deild-
inni því að 
svona fáir 

geta ekki sinnt svona mörgum ein-
staklingum. Við getum ekki sinnt 
öllum þeim verkefnum sem þarf 
að sinna,“ segir hún. 

Ástandið hefur verið kynnt 
fyrir yfirstjórn, starfsmönnum, 
sjúklingum og aðstandendum 
þeirra. „Ég útskýrði þetta fyrir 
fólki og margir eru slegnir,“ segir 
hún, „við grétum öll saman en ef 
ekkert kraftaverk gerist verður 
að loka deildinni 1. maí. Það er 
ekki hægt að sinna faglegu starfi 
með deildina svona undirmann-
aða. LSH verður að breyta launa-
stefnu sinni og stjórnendur spítal-
ans verða að ákveða hvort þeir 
vilja hafa endurhæfingu eða 
ekki.“

Sjúklingar og aðstandendur eru 
að safna undirskriftum og skrifa 
bréf til að mótmæla þessari þróun 
og hafa til dæmis tölvubréf verið 

send til heilbrigðisráðherra og 
yfirstjórnar spítalans. 

Hannes Pétursson, yfirmaður 
geðdeildar LSH, staðfestir að lág 
laun séu sennilega aðalástæðan 
fyrir manneklu á iðjuþjálfunar-
deild. „Við höfum ítrekað auglýst 
eftir starfsfólki en það hefur ekki 
borið árangur. Við höfum miklar 
áhyggjur af þessari þróun en þetta 
er svona víða innan spítalans. Ég 
vil taka fram að það hefur ekki 
verið tekin nein ákvörðun um 
lokun enn sem komið er en ég tel 
allt eins líklegt að það verði að 
draga saman seglin eða færa til 
fólk ef ekki rætist úr. Við gerum 
það sem við getum.“

Stefnir í lokun iðju-
þjálfunar hjá LSH
Allt bendir til þess að iðjuþjálfunardeild geðdeildar verði lokað í sumar ef ekki 
tekst að fá starfsfólk. Sjúklingar og aðstandendur senda bréf til ráðherra og 
yfirstjórnar. Undirskriftum er nú safnað til að mótmæla stöðu mála. 

Lögreglan á Selfossi handtók 
tvítugan karlmann klukkan níu á 
föstudagsmorgun sem grunaður 
er um að hafa ekið undir áhrifum 
fíkniefna.

Geðraskanir eru ein helsta ástæða 
örorku hér á landi. Frá árinu 2004 til 2005 hækkaði 
hlutfall öryrkja, sem áttu við geðraskanir að stríða, 
fór úr 28,7 prósentum upp í 31,3 prósent hjá konum 
og úr 37,8 prósentum upp í 40,8 prósent hjá körlum. 

Bergþór G. Böðvarsson, talsmaður notenda geð-
sviðs, komst aftur til starfa í þjóðfélaginu eftir að 
hafa glímt við geðraskanir með hjálp iðjuþjálfunar. 
Hann segir afar bagalegt að iðjuþjálfun geðsviðs 
verði lokað í maí eins og nú stefnir í. Landspítalinn 
virðist leggja litla áherslu á að reyna að koma not-
endum geðsviðs aftur út í samfélagið. 

Stefán Ólafsson prófessor var einn þeirra sem 
stóð að rannsókninni um algengi örorku. Í henni kom 
meðal annars í ljós að örorka er mun algengari meðal 
ungs fólks hér á landi heldur en á öðrum Norðurlönd-
um auk þess sem líkur eru á að öryrkjum eigi enn 
eftir að fjölga hér á landi. 

Stefán segir eina helstu ástæðuna fyrir því hve 
margir ungir öryrkjar eru hér á landi vera þá að hér 
sé mjög lítið gert til þess að hjálpa fólki aftur út á 

vinnumarkað eftir veikindi svo sem með starfsend-
urhæfingu og virkniaukandi aðgerðum. 

„Aðgerðaleysi í þessum efnum hefur í raun með 
sér meiri kostnað heldur en aðgerðir til að efla starfs-
endurhæfingu þeirra sem þjást af geðröskunum,“ 
segir Stefán.  

Aðgerðarleysi kostar meira en 
aðgerðir í málefnum öryrkja

Elliði Vignisson, bæj-
arstjóri Vestmannaeyja, segir að 
ákvörðun verði tekin í vor um það 
hvort ráðist verði í framkvæmdir 
við gerð ferjulægis í Bakkafjöru. 
Þetta kom fram á fundi sem Vest-
mannaeyjabær átti með Siglinga-
málastofnun og Landgræðslunni 
fyrir skömmu.

Verði ferjulægið að veruleika 
myndi það taka um það bil hálftíma 
að sigla á milli Vestmannaeyju og 
Bakkafjöru, í stað tveggja klukku-
stunda og 45 mínútna sem það tekur 
að sigla milli Eyja og Þorlákshafn-
ar. Jafnframt er gert ráð fyrir allt 
að sex ferðum á dag í stað tveggja 
eins og nú er raunin. Myndu fram-

kvæmdirnar kosta 4,9 millj-
arða króna.

„Við erum að tala um 
algera byltingu á samgöng-
um við Vestmannaeyjar ef 
þetta verður að veruleika,“ 
segir Elliði, sem segir mögu-
leikann á gerð ferjulægisins 
hafa verið í rannsókn síðan 
2001. „Fundurinn með Sigl-
ingastofnun sýndi að sá 
kostur að hefja siglingar milli Vest-
mannaeyja og Bakkafjöru er jafn-
vel enn nærtækari, áreiðanlegri og 
öflugri samgöngubót heldur en við 
höfum hingað til þorað að vona.“

Að sögn Elliða telur Det Norske 
Veritas, sem er stærsta vottunar-

fyrirtæki í heimi, rúmlega 
sexfalt öruggara að sigla í 
Bakkafjörðinn heldur en í 
Þorlákshöfn. „Í mínum 
huga er það ljóst að sam-
göngubót sem þessi myndi 
efla vaxtar- og búsetuskil-
yrði í Vestmannaeyjum enn 
frekar þótt sannarlega sé 
þetta ekki jafn góður kost-
ur og jarðgöng. Vilji okkar 

Eyjamanna er því að um leið og 
lokarannsóknir og umhverfismat 
vegna Bakkafjöru fer fram verði 
rannsóknum vegna jarðganga lokið 
þannig að hægt verði með nokkurri 
vissu að bera þessa tvo kosti 
saman,“ segir Elliði. 

Ferjulægi yrði algjör bylting
Sjóræningjar rændu 

birgðaskipi frá Sameinuðu 
þjóðunum skammt undan strönd 
Sómalíu í gær. 
Skipið hafði þá skömmu áður 
losað farm sinn í höfn, matvæli 
til neyðaraðstoðar í norðaustan-
verðri Sómalíu.

Tólf manna áhöfn var um borð 
í skipinu, en ekki er vitað hver 
örlög hennar urðu. 

Ekki hafa borist neinar kröfur 
frá sjóræningjunum.

Þetta er þriðja skipið frá Sam-
einuðu þjóðunum sem rænt er 
undan ströndum Sómalíu frá því 
2005. 

Rænt undan 
Sómalíuströnd

 Evrópska geimfarið 
Rosetta flaug framhjá reikistjörn-

unni Mars í aðeins 
250 kílómetra 
fjarlægð í gær.

Mikill fögnuð-
ur braust út í 
Evrópsku 
geimferðastofn-
uninni í Darms-
tadt í Þýskalandi 
þegar ljóst var að 
allt hefði gengið 
að óskum.

Rosettu var 
skotið á loft fyrir tæplega þremur 
árum og er ferðinni heitið að fimm 
kílómetra langri halastjörnu, sem 
geimfarið á að komast á braut um 
árið 2014. Meiningin er að lítið 
lendingartæki verði sent frá 
Rosettu niður á halastjörnuna til að 
gera mælingar á henni. 

Flaug í gær 
framhjá Mars 

Eiga samkeppnisyfirvöld að 
rannsaka Reiknistofu bank-
anna?

Vinna Íslendingar of mikið?



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

SPRON Lífeyrir

Skapaðu þér trausta framtíð!
Með SPRON Lífeyri áttu möguleika á frábærri ávöxtun.

Kynntu þér kosti lífeyrissparnaðar SPRON.
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Frábær ávöxtun
lífeyrissparnaðarleiða SPRON

Á síðasta ári var ávöxtun lífeyrissparnaðarleiða SPRON afar góð. 
Sú stefna okkar að ná fram hámarksarðsemi á lífeyrissparnaðinn að teknu tilliti 
til áhættu og sparnaðartíma náði fram að ganga. 

Ávöxtun lífeyrissparnaðarárið 2006

SPRON Lífeyrir I ....... 11,96%
SPRON Lífeyrir II ...... 12,01%
SPRON Lífeyrir III ...... 13,92%
SPRON Lífeyrir IV ..... 22,76%
SPRON Lífeyrir V ...... 29,40%

SPRON býður 5 leiðir til lífeyrissparnaðar sem taka hver um sig 
mið af aldri viðskiptavinar. Til viðbótar er leiðin Æviskeið þar sem
fjárfestingin flyst sjálfkrafa á milli leiða eftir því sem árin líða.

Á töflunni hér til hliðar sjást lífeyrissparnaðarleiðir SPRON 
og ávöxtun þeirra á síðasta ári. 



 Norsk stjórnvöld áforma 
að svokölluð „dómsdagsgeymsla“ 
á Svalbarða, sem mun geyma fræ 
af öllum þekktum tegundum í 
heiminum, verði tilbúin árið 2008. 
BBC greinir frá þessu á fréttavef 
sínum.

Alþjóðlega frægeymslan á 
Svalbarða verður byggð inni í 
fjallshlíð á hinni ísilögðu Spits-
bergen sem er stærsta eyjan í 
eyjaklasanum Svalbarða. Verður 
hún hönnuð til að þola hnattrænar 
hörmungar á borð við kjarnorku-
stríð eða náttúruhamfarir sem 
muni eyðileggja fæðuuppsprettur 
í heiminum.

Geymslan mun hafa pláss fyrir 
þrjár milljónir fræsýna og verja 
norsk stjórnvöld sem svarar 337 
milljónum króna í að reisa geymsl-
una.

Fræjum hefur verið safnað alls 
staðar að úr heiminum til að flytja 
í geymsluna og hefur The Global 
Crop Diversity-sjóðurinn haft 
umsjón með söfnuninni og ber 
ábyrgð á því að tryggja „varan-
lega varðveislu fjölbreytileika 
jarðargróðurs“.

Geymslunni var valinn staður á 
Svalbarða vegna þess hversu 
afskekktur eyjaklasinn er og einn-
ig vegna þess að það bauð upp á 

þann jarðfræðilega stöðugleika 
sem þarf í langtímaverkefni af 
þessu tagi, að sögn Cary Fowler, 
framkvæmdastjóra sjóðsins. 

Dómsdagsgeymsla á Svalbarða
 Kolbrún Stefánsdóttir, 

ritari Frjálslynda flokksins, mun 
leiða lista flokksins í Suðvestur-
kjördæmi fyrir alþingiskosning-
arnar í vor. 

Kolbrún starfar sem fram-
kvæmdastjóri Sjálfsbjargar og 
var kjörin ritari flokksins á 
landsþinginu fyrr á árinu.

Kolbrún lauk námi í viðskipta- 
og rekstrarfræði frá Endur-
menntun HÍ árið 1999 og námi í 
starfsmannastjórnun árið 2004. 
Kolbrún starfaði um árabil sem 
útibússtjóri Landsbankans víða 
um land. 

Kolbrún efst í 
Kraganum

 Slökkvilið höfuðborgarsvæð-
isins var kallað út fjórum sinnum í 
gær og einu sinni í fyrrinótt vegna 
sinuelda. 

Í fyrrinótt hafði verið kveikt í 
sinu nærri Korpúlfsstöðum og 
gekk greiðlega að slökkva þar. 
Skemmdir urðu litlar sem engar.

Í gær var svo tilkynnt um fjóra 
elda víðs vegar um höfuðborgar-
svæðið. Á sumum stöðum hafði 
íbúum í grennd tekist að slökkva 
eldinn með vatni eða kæfa hann. 
Slökkviliðið segir slíka framtaks-
semi mjög ánægjulega og hvetur 
til hennar því eldurinn getur verið 
fljótur að breiðast út, sérstaklega 
ef vindur er mikill.

Íbúar slökktu 
sinubruna víða

 Hvaða fyrrverandi sjón-
varpsmaður var nýverið ráðinn 
til Landsbankans?

 Hvað er Ólafur Jóhann Borg-
þórsson, yngsti prestur landsins, 
gamall?

 Hvaðan er kokkurinn sem 
bar sigur af hólmi í matreiðslu-
keppni Food and Fun-hátíðar-
innar? 

 Á morg-
un kveður Alþjóðadómstóllinn í 
Haag upp úrskurð sem teljast 
verður sögulegur hvernig svo 
sem hann fellur. Tekin verður 
afstaða til þess hvort Serbar hafi 
gerst sekir um þjóðarmorð á 
tímum Bosníustríðsins árin 1992 
til 1995.

Hér er ekki spurt hvort ein-
staklingar, það er leiðtogar ríkis-
ins og hermenn þess, teljist sekir 
um glæpinn heldur serbneska 
ríkið eða serbneska þjóðin í heild.

Bosnía og Hersegóvína sögðu 
skilið við Júgóslavíu árið 1992 og 
hófst þá þriggja ára stríð sem 
talið er að hafi kostað meira en 
100 þúsund manns lífið. Árið 1993 
kærði Bosnía það sem þá var eftir 
af Júgóslavíu til Alþjóðadómstóls-
ins fyrir þjóðernishreinsanir og 
krafðist fjárhagslegra skaðabóta.

Málið hefur verið til umfjöll-
unar hjá dómstólnum allar götur 
síðan og nú er loks að vænta end-
anlegs úrskurðar, sem verður á 
stærð við heila bók.

Bosníumenn halda því fram að 
þjóðernishyggja Serbíu hafi alið á 
þjóðarmorðshatri gagnvart Bosn-
íu, auk þess sem fjárhags- og 

hernaðaraðstoð frá Serbíu hafi 
gert Bosníu-Serbum kleift að 
fremja þjóðarmorð og enn fremur 
hafi júgóslavneskir herforingjar 
tekið virkan þátt í því að reka 
múslima út úr Bosníu.

„Það er samansafn einstakra 
glæpaverka, hin skelfilega endur-
tekning illra verka, sem á endan-
um verður greinilega að stór-
glæpnum þjóðarmorði,“ sagði 
Thomas Franck, hinn bandaríski 
lögmaður Bosníu, fyrir réttinum 
á síðasta ári.

Serbar segja málið ekki svona 
einfalt. Samkvæmt skilgreiningu 
á þjóðarmorði felur það í sér skýr-
an vilja til að þurrka út þjóðernis-
hóp eða kynþátt, annaðhvort í 
heild eða að hluta, eða í það 
minnsta að hrekja hann burt frá 
ákveðnum svæðum. Serbar segj-
ast aldrei hafa unnið kerfisbundið 
að neinum slíkum áformum.

„Munstur „venjulegra glæpa“ 
getur ekki einfaldlega tekið á sig 
mynd þjóðarmorðs,“ sagði Sasa 
Obradovic við réttarhöldin í maí, 
heldur verður það að vera „ákveð-
inn glæpur, framinn með ákveðnu 
hugarfari“.

Dæmt um 
þjóðarmorð
Sögulegur dómsúrskurður verður felldur í dag þeg-
ar Alþjóðadómstóllinn dæmir um hvort Serbía beri 
ábyrgð á þjóðarmorði á tímum Bosníustríðsins.

 Aðeins 
fimm tilfelli mansals 
komu upp í tengslum 
við heimsmeistara-
mótið í knattspyrnu 
sem fram fór í Þýska-
landi í fyrrasumar, 
samkvæmt skýrslu 
sem þýsk stjórnvöld 
sendu Evrópusam-
bandinu og norska 
Dagblaðið greinir frá 
á fréttavef sínum.

Þessi niðurstaða 
gengur þvert á spá-
dóma sem voru uppi 
um að 40.000 austur-
evrópskar konur yrðu 
fluttar til landsins og falboðnar 
gestum mótsins. Sumir sem tóku 
dýpra í árinni töldu þennan fjölda 
eiga eftir að hlaupa á hundruðum 
þúsunda.

Skipuleggjendur mótsins voru 
ásamt þýskum stjórnvöldum harð-
lega gagnrýndir í þessari umræðu 
af ýmsum aðgerðarsinnum og fjöl-

miðlum í aðdraganda 
mótsins. Einna lengst 
gekk umboðsmaður 
jafnréttismála í Sví-
þjóð, Claes Borgström, 
sem vildi að sænska 
fótboltalandsliðið
myndi sniðganga 
mótið vegna þessa 
máls.

Skýrsla sem hópur 
óháðra samtaka í 
Þýskalandi vann fyrir 
Evrópuráðið um man-
sal í tengslum við 
heimsmeistaramótið
styður þessa niður-
stöðu þýskra stjórn-

valda. Í skýrslunni kom fram að 
ekki hefði orðið vart við aukið 
mansal og að ótti um slíkt hefði 
ekki verið á rökum reistur.

Talið er að í dag séu um fimm 
milljónir kvenna og barna þving-
aðar til að starfa í kynlífsiðnaði, 
samkvæmt tölum frá Alþjóða-
vinnumálastofnuninni.

Upp komst um 
fimm mansalstilfelli 



Verði ykkur að góðu!í desember

Dúndurtilboð

NÓATÚNS
KARTÖFLUR

269kr.
2 kg

úr kjötborði!

TRIPPAGÚLLAS
ÚR KJÖTBORÐI

598kr.
kg

VÍNBER
GRÆN

299kr.
kg.

EGILS
KRISTALL

159kr.
2 l

5afsláttur

LAMBAKÓTELETTUR
ÚR KJÖTBORÐI

1.264kr.
kgafsláttur

2kg
Gullauga



Passat 100% lán

VW Passat 1,6 Basicline
Beinsk. árg. 04 ek. 72.000 

Verð áður 1.350.000 kr. Verð 1.190.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 16.678 kr. Í 84 mán.

VW Passat 2,0 Trendline
Sjálfsk. árg. 03 ek. 62.000 

Verð áður 1.490.000 kr. Verð 1.320.000 kr.

Afborgun pr. mán. 21.164 kr. Í 72 mán.

VW Passat 1,6 Basicline
Beinsk. árg. 00 ek. 92.000 

Verð áður 950.000 kr. Verð 840.000 kr.

Afborgun pr. mán. 19.365 kr. Í 48 mán.

VW Passat 2,0 Trendline
Sjálfsk. árg. 03 ek. 70.000

Verð áður 1.390.000 kr. Verð 1.220.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 19.565 kr. Í 72 mán.

Klettháls Klettháls KletthálsKlettháls

VW Passat 4x4 2,0 Trendline
Beinsk. árg. 04 ek. 20.000 

Verð áður 2.190.000 kr. Verð 1.890.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 26.454 kr. Í 84 mán.

VW Passat 2,0 Trendline
Beinsk. árg. 03 ek. 61.000 

Verð áður 1.390.000 kr. Verð 1.220.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 19.565 kr. Í 72 mán.

VW Passat 2,0 Trendline
Sjálfsk. árg. 04 ek. 25.000 

Verð áður 1.990.000 kr. Verð 1.750.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 28.036 kr. Í 84 mán.

VW Passat 2,0 Comfortline
Sjálfsk. árg. 01 ek. 102.000

Verð áður 1.090.000 kr. Verð 890.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 16.819 kr. Í 60 mán.

KletthálsKlettháls Klettháls Klettháls

Jakob Frímann 
Magnússon, varaþingmaður 
Samfylkingarinnar, tilkynnti í 
sjónvarpsþættinum Silfri Egils á 
Stöð 2 í gær að hann væri genginn 
úr flokknum. Jakobi vegnaði ekki 
vel í prófkjöri flokksins í Suðvest-
urkjördæmi í nóvember, sóttist 
eftir þriðja sæti en hafnaði í því 
áttunda. Hann mun ætla að leggja 
hugsanlegu framboði umhverfis-
verndar- og velferðarsinna lið. 
Jakob er þekktastur sem liðsmað-
ur Stuðmanna og hefur einu sinni 
tekið sæti á Alþingi.

Áður hafði Björk Vilhelmsdótt-
ir, sem situr í borgarstjórn fyrir 
Samfylkinguna og óháða, gengið 
formlega til liðs við Samfylking-
una á ársþingi kvennahreyfingar 
flokksins. Hún var áður liðsmað-
ur Vinstri grænna en bauð sig 
fram sem óháður í prófkjöri 
Samfylkingarinnar og óháðra.

Jakob Frímann 
út og Björk inn

 Marel hefur ákveðið að loka 20 manna 
starfsstöð sinni á Ísafirði 1. september næstkomandi. 
Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar kveðst ósáttur og sár út 
af ákvörðuninni og sakar forstjóra Marels um að 
ganga á bak orða sinna.

Áformin voru kynnt starfsfólki stöðvarinnar á 
fundi nýlega. Að því er fram kemur í fréttatilkynn-
ingu frá Marel mun verða rætt við starfsfólkið um 
mögulegan áhuga þess á starfi í höfuðstöðvum Mar-
els í Garðabæ.

Framleiðslueiningin á Ísafirði var upphaflega fyr-
irtækið Póls sem Marel keypti árið 2004, en Póls hafði 
þá glímt við taprekstur um skeið, að því er segir í til-
kynningunni frá Marel. Í tilkynningunni segir að ein-
ingin sé nú orðin of lítil og óhagstæð til að unnt sé að 
reka hana áfram.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðar, er 
allt annað en sáttur við forsvarsmenn Marel. „Ég er 
mjög ósáttur og sár út í Marel fyrir þessa ákvörðun,“ 
segir hann. „Þegar Marel sameinaðist Póls árið 2004 
tók forstjóri Marels sérstaklega fram að Marel keypti 
ekki fyrirtæki til að leggja þau niður.“ Halldór segir 
Ísfirðinga þarna missa mikilvægan vinnustað. „Þetta 
er auðvitað vont en ég vonast til þess að menn geti 

brugðist við. Eftir því sem þeir segja hjá Marel verð-
ur einhver möguleiki fyrir fólk að stofna fyrirtæki 
sem gæti þá selt Marel framleiðslu.“

Kveðst sár og svikinn af Marel

 Nær helmingur borgarbúa 
fer þrisvar sinnum eða oftar í 
Öskjuhlíðina á ári. Þriðjungur borg-
arbúa fer aldrei á helstu útivistar-
svæði borgarinnar. Þetta leiðir ný 
könnun Félagsvísindastofnunar 
Háskóla Íslands í ljós. 

„Það er gaman að sjá hversu 
mikilvæg þessi svæði eru fyrir 
borgarbúa og hve nauðsynlegt er 
að hlú vel að þeim,“ segir Gunnar 
Hersveinn Sigursteinsson, hjá 
umhverfissviði Reykjavíkurborg-
ar.

Af þeim svæðum sem spurt var 
hvort íbúar á höfuðborgarsvæðinu 
heimsóttu var Öskjuhlíðin vinsæl-
ust en 49 prósent borgarbúa fer 

þangað þrisvar eða oftar á ári, fast 
á eftir kemur Elliðaárdalurinn en 
þangað fara 42 prósent borgarbúa 
þrisvar sinnum eða oftar árlega. 

Þrír af hverjum fjórum svarendum 
könnunarinnar höfðu farið að 
minnsta kosti einu sinni á síðast-
liðnu ári í Grasagarðinn. 

Öskjuhlíðin vinsælust hjá fólki

 „Það er alltof algengt 
að fjölskyldur langveikra barna 
séu efnalitlar eftir að hafa þurft 
að vera frá vinnu í langan tíma. 
Þetta á eftir að koma sér vel,“ 
segir Ragna Marínósdóttir, 
framkvæmdastjóri Umhyggju. 
Hún og Ómar Tryggvason, 
starfsmaður Spánarsólar.is, 
undirrituðu fyrir skömmu 
samning sem gefur félagsmönn-
um Umhyggju og aðildarfélaga 
kost á að leigja tvö hús á Spáni á 
sérkjörum utan mesta ferða-
mannatímans. 

Markmiðið er að gera 
fjölskyldum langveikra barna 
auðveldara með að fara í frí en 
það getur oft verið vandkvæðum 
bundið. 

Ómar segir jafnframt að 
verið sé að athuga hvort flugfé-
lög geti einnig komið til móts við 
þessar fjölskyldur.  

Bætir hag
aðstandenda 

Samkvæmt upplýs-
ingum frá Rauða krossinum hafa 
um 430 borgarar slasast í átökum 
stjórnarhers Sómalíu og 
íslamskra uppreisnarhópa í 
höfuðborg Sómalíu, Mógadisjú, 
síðan í janúar. Þúsundir hafa flúið 
borgina.

Von er á 8.000 manna friðar-
gæsluliði á vegum Afríkubanda-
lagsins á næstu vikum. 

Litlar líkur eru á að koma 
þeirra lægi ófriðaröldurnar, en 
uppreisnarmenn hafa lofað 
áframhaldandi árásum á allt 
herlið sem stendur í vegi fyrir 
valdatöku þeirra.

Óbreyttir borg-
arar illa staddir



GEKK BURT

EFTIR 20 ÁR!
Aldrei of seint

að byrja upp á nýtt
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Við lögum okkur að þínum þörfum

www.spar.is



Prentsmiðjan Oddi ehf.  •  Höfðabakka 3-7  •  110 Reykjavík  •  Sími 515 5000 

SKOÐAÐU, VELDU,
PANTAÐU!
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Verð á yfir 1000 prentlausnum.
Pantaðu þitt eintak á www.oddi.is

Menningarsjóður Landsbankans starfar sjálfstætt í bankanum undir sérstakri 
stjórn. Markmið sjóðsins er að styrkja verðug mannúðar-, mennta- og menning- 
armál um land allt. Frestur til að skila umsóknum um framlög úr sjóðnum er 
tvisvar á ári. Við viljum vekja athygli á að umsóknarfrestur vegna næstu úthlut- 
unar rennur út 1. mars 2007.

Hægt er að sækja um styrk úr Menningarsjóði Landsbankans á www.landsbanki.is og þar er 
einnig að finna allar upplýsingar um sjóðinn. Einnig má senda umsókn í pósti með 
utanáskriftinni: Menningarsjóður Landsbankans, Austurstræti 11, 101 Reykjavík. Öllum 
umsóknum verður svarað að lokinni úthlutun.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars
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 Samráðshópur um 
Elliðaárnar segir það vera for-
gangsmál að rannsaka magn 
úrgangs sem berist um holræsi 
frá fyrirtækjum á Ártúnshöfða í 
settjarnir við ósa Elliðaánna.

Settjörnum við Elliðaár er 
ætlað að tryggja að mengað yfir-
borðsvatn renni ekki óhreinsað í 
árnar og ógni lífríki þeirra. Í minn-
isblaði sérstaks samráðshóps um 
Elliðaárnar kemur fram að ábend-
ingar hafi borist um að settjarnir 
við hið viðkvæma ósasvæði ánna 
fái alltof mikinn úrgang ofan úr 
Ártúnshöfða. Hætta sé á að tjarn-
irnar gegni ekki hlutverki sínu.

„Við bendum því umhverfis-
ráði á að fá greinargerð um stöðu 
þessara mála og hvort úrgangur 
gegnum holræsi frá fyrirtækjum 

á Ártúnshöfða sé kominn í lag. 
Forgangsmál núna,“ stendur und-
irstrikað í minnisblaðinu sem lagt 
hefur verið fyrir umhverfisráð 
Reykjavíkur.

Þá segir samráðshópurinn að 
mjög sé þrengt að vatnasviði Ell-
iðaánna í heild með byggð Kópa-
vogsmegin við Elliðavatn. 
Umhverfisráð er hvatt til að kanna 
hvort Kópavogsbær hafi tekið 
settjarnir í gagn-
ið eins og ætlunin 
hafi verið. „Þá 
þarf að hafa mjög 
varann á við að 
slaka á vatns-
verndarkröfum
við Elliðavatn. 
Umhverfisráð
þarf að taka þetta 
mál föstum 
tökum og það 
strax,“ er undir-
strikað í minnis-
blaðinu sem ritað er af formanni 
samráðshópsins, Stefáni Jóni Haf-
stein.

Einnig varar samráðshópurinn 
við ýmiss konar ágangi sem fari 
sívaxandi við Elliðaárnar. Þær séu 
viðkvæmt náttúrufyrirbrigði en 
ekki almennur leikvöllur. Varað er 
við því að lýsing verði aukin að 
ráði við árnar og því að ráðist 
verði í frekari mannvirkjagerð 
nálægt þeim: „Ljósmagn hefur 
áhrif á það hvernig laxfiskar stýra 
hrygningu og á haustin þarf að 
vera myrkt í dalnum eftir því sem 
föng eru á.“

Stærð laxastofnsins og annarra 
tegunda í Elliðaánum er sögð afar 
viðkvæm. Veiðimenn hafi of sjald-
an brugðist við tilmælum um að 
sleppa veiddum fiski. Þess vegna 
er lagt til að hver veiðimaður megi 
aðeins veiða þrjá laxa næsta 
sumar í stað fjögurra. „Og síðan 
metið strax í haust 2007 hvort 
minnka ætti kvótann enn frekar,“ 
segir í minnisblaði samráðshóps 
um Elliðaárnar. 

Holræsi fyrir- 
tækja ógna 
enn Elliðaám
Talið er að mikill úrgangur fyrirtækja á Ártúns-
höfða geti eyðilagt settjarnir við ósa Elliðaáa. Sam-
ráðshópur um árnar segir að mjög þurfi að varast 
að slaka á kröfum um vatnsvernd Elliðavatns.

, Heimilislaus maður 
sat í fangelsi í 17 mánuði án þess 
að koma fyrir dóm. Maðurinn var 
handtekinn fyrir að stela gos-
flösku.

Maðurinn, sem á við geðræn 
vandamál að stríða, var sam-
kvæmt opinberum skjölum látinn 
laus skömmu eftir komu sína. 
Þetta voru þær upplýsingar sem 
geðlæknir, sem meta átti ástand 
mannsins, fékk í febrúar 2006. 
Mistökin uppgötvuðust ekki fyrr 
en nýr fangelsisstjóri ákvað að 
kanna bakgrunn allra fanga.

Maðurinn hefur verið látinn 
laus og dvelur nú á geðsjúkra-
húsi.

Gleymdist í 
fangelsi

  Undir yfir-
skriftinni „Er stjórnarskráin 
úrelt?“ stóð Alþjóðamálastofnun 
Háskóla Íslands á föstudag fyrir 
málþingi um stjórnarskrána og 
alþjóðavæðingu. Frummælendur 
voru fjórir lögfræðingar, Björg 
Thorarensen, Davíð Þór Björg-
vinsson, Þorsteinn Pálsson og 
Kristrún Heimisdóttir.

Enginn frummælenda vildi 
beinlínis taka undir að stjórnar-
skráin væri úrelt, en allir voru 
þeir á sama máli um þörfina á að 
inn í stjórnarskrána yrði bætt 
ákvæði sem heimilaði takmarkað 
framsal ríkisvalds. Með aðild 
Íslands að ýmsum alþjóðasamn-

ingum hefði í reynd framsal ríkis-
valds farið fram án þess að fyrir 

því væri skýr heimild í stjórnar-
skránni. Munaði þar mestu um 
EES-samninginn.

Kristrún sagði hið óljósa eðli 
EES-réttar skapa íslenskum aðil-
um réttaróvissu sem illt væri við 
að una. Gagnrýndi hún að frá því í  
„fjórmenningaskýrslunni“ svo-
nefndu frá árinu 1992, þar sem 
komist var að þeirri niðurstöðu að 
aðild Íslands að EES stangaðist 
ekki á við  stjórnarskrána, hefði 
ítrekað verið vísað til áður ómót-
aðrar reglu um að framsal sé 
heimilt upp að vissu marki, að því 
gefnu að það sé  „afmarkað, tak-
markað og ekki íþyngjandi“. 

Þörf á ákvæði um framsal





fréttir og fróðleikur

Mikið rétt-
indamál

Gagnrýni á eignarhald RB á Alþingi

Undirbúningur fyrir þing-
kosningarnar haustið 2007 
og forsetakosningarnar 
vorið 2008 er í fullum gangi 
í Rússlandi. Haukur Hauks-
son, magister í alþjóðamál-
um frá Moskvuháskóla, 
segir að kosningaskjálfti sé 
kominn í menn. 

„Pútin er að setja fram sína menn. 
Hann hefur sett Sergej Ivanov, 
fyrrverandi KGB-mann og land-
varnaráðherra í varaforsætisráð-
herraembættið og það bendir til 
þess að hann eigi að vera arftaki 
Pútíns og fulltrúi hans í forseta-
slagnum vorið 2008. Á hinum 
vængnum er enginn sterkur fram-
bjóðandi. Stjórnarandstaðan er 
sundurleit og ósamstæð og engin 
merki um að frá henni komi sterk-
ur kandidat í þetta einvígi,“ segir 
Haukur Hauksson, sérfræðingur í 
málefnum Rússlands.

Ekki er útséð um það hverjir 
fara fram í forsetakosningunum. 
Haukur á von á því að kandidatarn-
ir verði um tíu talsins. Af þeim 
þykir Sergej Ivanov sigurstrang-
legastur. Hann er lögfræðingur að 
mennt, vinsæll og virtur og talinn 
nútímalegur og frjálslyndur. Ivan-
ov er talinn hafa komið með nýja 
hugsjón inn í rússneska herinn og 
barist þar á móti spillingu og mis-
beitingu valds. Ivanov hefur sér-

stöðu sem borgaralegur ráðherra. 
Hann er fyrsti varnarmálaráðherr-
ann til að ganga í jakkafötum en 
ekki í einkennisbúningi hermanna.

Veruleg umræða hefur verið um 
ofbeldi innan rússneska hersins. 
Haukur segir að rússneskar mæður 
séu hræddar við að senda strákana 
sína í herinn og hafi stofnað samtök 
sem heiti Mæður hermanna. Þetta 
séu virt og nokkuð sterk samtök 
með góða lögfræðinga á sínum 
snærum. Mæður hermanna hafi 
staðið í málaferlum og fengið 
dæmda herforingja sem hafi mis-
notað unga hermenn. 

„Spilltir herforingjar hafa látið 
þessa drengi í byggingarvinnu og 
hin og þessi verkefni í trássi við 
reglurnar. Ivanov hefur staðið fyrir 
háværum réttarhöldum til að 
stöðva þessa þróun,“ segir Haukur. 

Hann kveðst hafa trú á því að 
Ivanov og Pútín séu einlægir í við-
leitni sinn við að byggja upp rúss-
neskt lýðræðissamfélag og bendir 
á að Pútín hafi tekist að halda 
saman stærsta sambandsríki 
heims. „Þeir vilja vel og vita að 
margt er að. Þeir eru þjóðernis-
sinnar og virða land, þjóð og sögu 
Rússa. Þeir vilja taka inn góð vest-
ræn gildi eins og virðingu fyrir ein-
staklingnum og lýðræðisþróun,“ 
segir hann. 

Kosningamálin í haust og vetur eru 
skýr, aðalmálið er misskipting á 
fjármagni og auðlindum. Gríðarleg 
gjá hefur myndast milli þeirra ríku 
og fátæku þar sem aðeins tíu pró-
sent landsmanna eiga níutíu pró-
sent af fjármagninu. Haukur segir 
að Pútín hafi reynt að vinna gegn 
þessari þróun. Pútín hafi lýst yfir 
að unnið verði að því að jafna hag 
landsmanna en farið verði að lögum 
og reglum. Heilbrigða og vel 
menntaða millistétt vanti eftir að 
eignir hafi verið afhentar fáum á 
Jeltsín-tímanum.

Rússum hefur fækkað um millj-
ón á ári. Það segir Haukur að sé 
harmleikur og geti endað með 
ósköpum fyrir stærsta land í heimi 
en þróuninni hefur sem betur fer 
verið snúið við, meðal annars með 
því að greiða konum jafnvirði 700 
þúsund króna fyrir að eignast tvö 
börn eða fleiri. Í þetta hafi olíupen-
ingarnir verið notaðir.

Morðið á rússneska njósnaran-
um Litvinenko hefur mikið verið til 
umræðu á Vesturlöndum. Haukur 
segir að Litvinenko hafi verið 
glæpamaður sem fjallað sé um á 
Vesturlöndum sem engil. Hann hafi 
verið sjálfútlægur undir verndar-
væng Breta en fyrst og fremst 
verið að forðast rússneskt réttar-
kerfi. Litvinenko hafi á sam-
viskunni leigumorð, til dæmis á 
fréttamönnum, sjónvarpsmönnum 
og viðskiptamönnum, hann hafi 
fengið Lödu-verksmiðjurnar á silf-
urfati og farið með þær á hausinn 
með stæl. Hann hafi líka átt þátt í 
peningaþvætti. 

„Litvinenko barði fanga, pyntaði 
andstæðinga til sagna, stundaði 
hleranir, pyntingar og mannrán. 
Svo er hann uppmálaður sem mann-
réttindafrömuður og engill á Vest-
urlöndum af því að hann dó úr eitr-

un. Andstæðingar Pútíns eru taldir 
englar sem ekki má gagnrýna.“

Talsvert hefur verið um morð á 
blaðamönnum í Rússlandi. Haukur 
segir að nokkrar kenningar séu um 
það hverjir standi að morðunum. 
Ein kenning sé sú að leyniþjónust-
an sé að losa Pútín við pólitíska 
andstæðinga. Önnur sé sú að gaml-
ir hernaðarhaukar hafi stofnað 
leynisamtök til að kippa út óþægi-
legum aðilum. Þriðja kenningin 
segi að utanaðkomandi öfl vilji 
koma á óstöðugleika í rússnesku 
samfélagi. Tvennt komi þar til 
greina; Innlend öfl stefni að því til 
að koma á neyðarlögum svo að 
Pútín geti verið áfram forseti eða 
að Vesturlönd vilji koma sem bjarg-
vættur eins og gert hefur verið í 
Úkraínu og Georgíu.

„Tímasetningin er merkileg því 
þetta hefur gerst rétt áður en Pútín 
hefur farið í heimsóknir til Vestur-
landa og þurft að svara óþægileg-
um spurningum á blaðamannafund-
um,“ segir Haukur. 

Hann telur líklegast að annað 
hvort sé um þjóðernissinnaða 
glæpahópa innanlands að ræða og 
íhaldssama kirkjunnar menn sem 
vilja vinna gegn nýjungum eða að 
Vesturlönd vilji hafa áhrif á þróun 
mála í Rússlandi. Slíkt hafi gerst 
áður eins og sagan sýni, til dæmis 
þegar Jeltsín var endurkjörinn 
sumarið 1996.

Kosningaskjálfti kominn í Rússa
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greinar@frettabladid.is

Hreint loft er einn af meginkostum 
Reykjavíkurborgar. Tuttugu og níu 

daga á ári er svifryksmengun yfir heilsu-
verndarmörkum. Þetta er 29 dögum of 
mikið og út frá niðurstöðum bandarískra 
rannsókna þarf sérstaklega að huga að 
svifryksmengun í umhverfi barna okkar. 
Í rannsókninni kom fram að lungnaþroski 
er seinni hjá börnum sem búa við menguð 
svæði. Því er um að ræða afar mikilvægt umhverf-
ismál sem allir á höfuðborgarsvæðinu þurfa að vera 
meðvitaðir um enda getur hver og einn gert sitt til 
að minnka mengun í borginni. 

Nagladekk eru helsti orsakavaldur svifryks. 
Reykjavíkurborg hefur unnið markvisst starf til að 
brýna fyrir borgarbúum ábyrgð hvers og eins í 
þessu samhengi. Umhverfissvið borgarinnar er til 
dæmis í mjög markvissum leiðangri við mælingar á 
svifryki í borginni og hefur lagt mest allra sveitar-
félaga á sig vinnu við herferðir gegn nagladekkjum. 
Þessi vinna hefur áhrif enda hefur bílum á negldum 
dekkjum fækkað frá 2003 úr 60% í 50%. Þetta bend-

ir til þess að viðhorfsbreyting sé að eiga sér 
stað. Könnun sem framkvæmd var í fyrra 
sýndi að 75% borgarbúa töldu að nagladekk-
in hefðu verið öruggari en vetrardekk í 10 
daga eða færri, og rúmur helmingur taldi að 
fjölda þessara daga mætti telja á fingrum 
annarrar handar. Bíleigendur ættu allir að 
hugleiða hvort 10 dagar á ári réttlæti nelgd 
dekk undir bílinn.

Við foreldrar sem aðrir verðum að hafa í 
huga þau ótrúlegu lífsgæði sem felast í að 
geta hvatt börnin til útvistar allt árið um 
hring. Í aðalnámskrá leikskóla er mikið lagt 

upp úr útivist og umhverfi leikskólabarna og útivist 
og þroskavænlegt umhverfi í kringum skóla ávallt 
verið sérstök rós í hnappagatið á íslenskum leik-
skólum. Við megum ekki til þess hugsa að framtíðin 
beri í skauti sér reglur um takmarkaða útiveru leik-
skólabarna vegna svifryksmengunar. Allir, foreldr-
ar, fyrirtækjaeigendur og almennir bifreiðaeigend-
ur þurfa að tengja saman orsakir og afleiðingar 
varðandi svifryk. Svifryk hefur áhrif á lungna-
þroska yngstu Reykvíkinganna. Færri naglar, fagr-
ir vetrarmorgnar og frískari börn ætti að vera leið-
arljós borgarbúa.

Höfundur er borgarfulltrúi.

Nagladekk, svifryk og börn

F
ram til þessa hefur mynd komandi kosningabaráttu um 
margt verið óskýr. Fleiri pólitísk spurningamerki hafa 
verið á lofti en oftast áður á sama tíma í aðdraganda kosn-
inga. Þessi mynd er þó smám saman að skýrast.

Eigi að síður er það svo að margt getur breyst á þeim 
ellefu vikum sem eru til kosninga. Spádómar um úrslit eru því 
óvissu háðir. Skoðanakannanir benda hins vegar til þess að Vinstri 
grænt hafi sótt svo mjög í sig veðrið að líkurnar á því að stjórnar-
andstöðuflokkarnir nái meirihluta hafa styrkst til muna.

Enn sem komið er virðist Samfylkingin ekki hafa náð því kjör-
fylgi sem hún fékk við síðustu kosningar. Margt bendir þó til að 
hún geti tryggt sér aðild að næstu ríkisstjórn án tillits til þess hvort 
hún tapar eða vinnur þegar á kosningahólminn er komið.

Framsóknarflokkurinn hefur minnkað það mikið að Samfylking-
in sýnist hafa fyllt það rúm sem hann hafði áður. Það færði Fram-
sóknarflokknum um langan tíma þá stöðu að geta í flestum tilvikum 
haft úrslitaáhrif á hvort mynduð yrði borgaraleg stjórn eða vinstri 
stjórn án tillits til þess hvort flokkurinn var að tapa eða vinna.

Þegar Samfylkingin tekur þessa stöðu aukast líkurnar á varan-
legri stjórnarsetu hennar. Á móti kemur að hún verður ekki það stóra 
mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn sem henni var ætlað í upphafi.

Á landsfundi Vinstri græns um liðna helgi lýsti formaðurinn því 
mjög afdráttarlaust yfir að kosningarnar ættu ekki að snúast um 
það hvaða annar flokkur en Framsóknarflokkurinn ætti að tryggja 
áframhaldandi setu Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn. Með þessari 
yfirlýsingu hefur hann slegið mjög ákveðið á vangaveltur um sam-
starf við Sjálfstæðisflokkinn.

Þegar að því kemur að meta hvort Samfylkingin er líklegri til 
þess að vinna til hægri eða vinstri eru það einkum tvö atriði sem 
koma til álita. Í fyrsta lagi liggur fyrir yfirlýsing stjórnarand-
stöðuflokkanna um að kanna  stjórnarmyndunarmöguleika nái þeir 
meirihluta. Í þessu felst ekki skuldbinding. Samfylkingin yrði hins 
vegar að finna sérstök rök fyrir því að róa á önnur mið.

Í þessu samhengi er einnig augljóst að árangur Vinstri græns 
annars vegar og Sjálfstæðisflokksins hins vegar geta ráðið miklu 
hér um. Reynslan frá tíma Framsóknarflokksins í þessari stöðu 
sýnir að það fór mjög eftir því hvort Sjálfstæðisflokkurinn eða 
Alþýðubandalagið voru að styrkja stöðu sína hvar framsóknar-
mönnum þótti öruggara að leggja lóð sín. 

Að þessu virtu fara líkur á vinstri stjórn vaxandi eins og sakir 
standa. Reyndar benda tvær skoðanakannanir í röð til að Samfylk-
ingin og Vinstri grænt séu ekki fjarri því að geta myndað tveggja 
flokka stjórn. Það væri nýlunda.

Annað í þessari mynd vekur athygli. Stjórnarflokkarnir hafa 
það sem af er þessu ári gengið nokkuð á mjög takmarkaðan fjár-
lagaafgang. Stjórnarandstöðuflokkarnir eyddu honum hins vegar 
öllum með sameiginlegum tillögum við fjárlagaafgreiðsluna sem 
kynntar voru sem upphaf nýrrar fjármálastefnu þeirra. 

Frá fjárlagaafgreiðslunni í desember hafa stjórnarandstöðu-
flokkarnir aukið útgjaldaloforð sín verulega. Alvarleg vandamál í 
ríkisrekstrinum eru því að verða ein skýrasta línan í nýju mynd-
verki stjórnmálanna.   

Vinstri grænt 
sækir á

Könnun Fréttablaðsins í gær 
sýndi eins og flestar kannanir síð-
ustu mánaða að núverandi ríkis-
stjórn er töluvert fjarri því að 
halda velli. Öll teikn benda því til 
að í vor verði hægt að mynda 
frjálslynda velferðarstjórn, sem 
beitir sér fyrir umbótum í stjórn-
kerfi og atvinnulífi, slær stóriðju 
á frest, eykur félagslegan jöfnuð 
með áherslum á jafnrétti kynj-
anna og kjarabætur til lífeyris-
þega, ryður braut fyrir þjóðarat-
kvæðagreiðslur, styrkir 
aðhaldshlutverk Alþingis og 
frelsar það undan ofurveldi ráð-
herraræðis samhliða því að opna 
á fordómalausa umræðu um 
tengslin við Evrópu þar sem hags-
munir Íslands ráða för. 

Klassísk jafnaðarstefna leggur 
jafnmikla áherslu á félagslegan 
jöfnuð og öflugt atvinnulíf. Hvor-
ugt getur án hins verið. Lifandi 
sönnun þess eru yfirburðir Norð-
urlandanna þar sem norræna 
módelið – klassísk jafnaðarstefna 
í verki – hefur leitt til forskots á 
öllum sviðum gagnvart hinu 
ameríska módeli frjálshyggjunn-
ar. Einu gildir hvort litið er til 
félagslegs jöfnuðar, virks vel-
ferðarnets, menntunar, hugvits, 
einstaklingsframtaks og auðsköp-
unar– alls staðar skarar hið nor-
ræna módel fram úr. Hér á landi 
er Samfylkingin eina stjórnmála-
hreyfingin sem fylgir jafnaðar-
stefnu sem flokka má sem tæra 
klassík.

Frjálslynd velferðarstjórn 
undir forystu jafnaðarmanna er 
því það stjórnarmynstur sem er 
líklegast til að skrúfa í senn ofan 
af vaxandi ójöfnuði sem hefur 
einkennt núverandi ríkisstjórn, 
en ýta um leið kröftuglega undir 
„nýja atvinnulífið“ með róttækri 
uppstokkun á stjórnarráðinu, og 
færslu á fjármunum frá hnígandi 
greinum til sólrisugreina eins og 
hátækni og þekkingarfram-
leiðslu. 

Það verkefni, sem heitast brenn-
ur á nýrri, frjálslyndri velferðar-
stjórn, er að ráðast í tafarlausar 
umbætur á kjörum aldraðra, þar 
sem áherslan mun liggja á fjár-
hagslegu sjálfstæði þeirra, og 
valfrelsi um búsetu og atvinnu. Í 
því felst að ríkið á ekki að hamla 
atvinnuþátttöku þeirra með 
skerðingum og raunlækkun skatt-
frelsismarka, ekki að gera lífeyr-
isþega fjárhagslega ósjálfráða 
með tengingum við tekjur maka, 
ekki að þvinga hjón sundur með 
aðskilnaði á hjúkrunarheimilum, 
stefna að því að afleggja fjölbýli 
á slíkum heimilum, og ekki þrísk-
atta lífeyri þeirra eins og í dag. 
Mannréttindi eiga að vera 
útgangspunktur varðandi aldr-
aða.

Jafnbrýnt verkefni er að slá 
allri stóriðju á frest og hætta við 
stækkun í Straumsvík og Helgu-
vík. Um leið á að ráðast í ramma-

áætlun um náttúruvernd, eins og 
Samfylkingin hefur lagt til, þar 
sem verndargildi allra svæða er 
kortlagt, og verðmæt svæði frið-
lýst um aldur og ævi í þágu kom-
andi kynslóða. 

Þriðja verkefnið sem brýnt er 
að ráðast í er að jafna launamun 
kynjanna og efla hlut kvenna í 
stjórnun ríkisins. Glæsilegir 
áfangar náðust í því í Reykjavík 
undir forystu borgarstjórans 
Ingibjargar Sólrúnar og engum 
er betur treystandi til að ná sama 
árangri innan ríkiskerfisins en 
forsætisráðherranum Ingibjörgu 
Sólrúnu.

Frjálslynd velferðarstjórn verð-
ur að beita sér fyrir uppstokkun 
Stjórnarráðsins og lýðræðisleg-
um umbótum. Hún á að leggja 
niður landbúnaðar-, sjávarútvegs- 
og iðnaðarráðuneytin og mynda 
eitt, öflugt atvinnuvegaráðuneyti. 
Samsvarandi breytingar þarf að 
gera á nefndum Alþingis. Um leið 
verður að frelsa Alþingi undan 
alræði ráðherranna, veita stjórn-
arandstöðu hlutdeild í stjórnun 
þingsins, breyta stjórnarskránni 
þannig að Alþingi geti sett á lagg-
ir rannsóknarnefndir til að veita 
framkvæmdavaldinu aðhald og 
stöðu til að rannsaka mál einsog 
Byrgið, Breiðavík, Heyrnleys-
ingjaskólann, umdeilda ráðstöfun 
fjármuna, og margt fleira. 

Langmikilvægasta breytingin 
í lýðræðisátt væri þó að taka upp 
þjóðaratkvæðagreiðslur. Sam-
hliða því að halda í málskotsrétt 
forsetans þarf að opna almenn-
ingi leið til að kalla fram þjóðar-
atkvæði um umdeild mál, til 
dæmis um virkjanir í þágu stór-
iðjuvera í Straumsvík og Helgu-
vík – eða kvótakerfið. Þau mál 
varða alla þjóðina.

Það er kominn tími á nýtt blóð, 
nýjan umbótavilja, frískt fólk – 
og hvaða tími er betri til pólit-
ískra hreingerninga í Stjórnar-
ráðinu en einmitt vorið?

Pólitískar hreingerningar

Langmikilvægasta breyt-
ingin í lýðræðisátt væri 
þó að taka upp þjóð-
aratkvæðagreiðslur ... 
til dæmis um virkjanir 
í þágu stóriðjuvera í 
Straumsvík og Helguvík 
– eða kvótakerfið.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Undanfarin tvö ár hefur Síminn boðið 
upp á sjónvarpsþjónustu í gegnum 
ADSL og nýlega tók fyrirtækið við frum-
kvöðla- og markaðsverðlaunum fyrir 
þessa starfsemi. 

„Síminn er eitt af fyrstu fjarskiptafyrirtækj-
unum í heiminum sem býður upp á þessa 
þjónustu,“ segir Linda Björk Waage, for-
stöðumaður almannatengsla hjá Símanum.   

Síminn var tilnefndur til þriggja verð-
launa á árlegri ráðstefnu tölvurisans Cisco 
fyrir skömmu og varð hlutskarpastur á sviði 
frumkvöðlastarfs fyrir tæknilausnir og 
markaðssetningu á sjónvarpsþjónustunni. 
Linda Björk segir verðlaunin staðfesta mark-
mið Símans.

„Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að 
bjóða markaðnum sífellt upp á tæknilegt for-
skot og vera með skýra framtíðarsýn,“ segir 
Linda Björk og nefnir einnig að erlendir aðil-
ar leiti tölvuvert til Símans eftir ráðgjöf um 
tæknilausnir.

Sjónvarpsþjónusta Símans er gagnvirk 
og býður upp á erlendar stöðvar ásamt 
myndbandaleigu heim í stofu. Þjónustan er í 
mun betri gæðum en áður hafa þekkst og 
hefur verið vel tekið. 

„Íbúar á svokölluðum skuggasvæðum 
hafa sérstaklega tekið þessari þjónustu vel 
en nú eru um 25 prósent af íslenskum heim-
ilum komin með þjónustuna og það er hæsta 
hlutfall hjá þjóð í dag,“ segir Katrín Olga 
Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri einstakl-
ingssviðs Símans.  

Fram undan eru enn betri tæknilausnir að 
sögn Katrínar Olgu enda krefjast stærri 
skjáir betri gæða og til stendur að innleiða 
svonefnda háskerpu eða HD sem stendur 
fyrir High Definition upplausn. 

Gagnvirka sjónvarpsefnið verður einnig í 
meira úrvali, bæði sjónvarpsdagskrá og 
kvikmyndir en að sögn Lindu Bjarkar munu 
áhorfendur einnig geta tekið gagnvirkan 
þátt að heiman úr stofunni og haft áhrif á 
gang mála í sjónvarpssal þegar fram líða 
stundir. 

Framtíð sjónvarpsins

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

Mustang gallabuxur - 2.000 kr.Rétt verð: 9.900 kr.Stærðir 28 (konur) og 32 (menn)

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16

Carl Kruger, öldunga-
deildarþingmaður New 
York-ríkis í Bandaríkjun-
um, vill banna vegfarend-
um ríkisins að hlusta á 
tónlist í umferðinni. 

Samkvæmt dagblaðinu The 
Independent hafa þrír veg-
farendur látið lífið í umferð-
arslysum í New York-borg 
það sem af er árinu og voru 
þeir allir uppteknir við að 

hlusta á tónlist með heyrn-
artólum þegar slysin áttu 
sér stað.

Öldungadeildarþingmað-
urinn Kruger vill að vegfar-
endur greiði sekt upp á 
tæpar 7.000 krónur íslensk-
ar fyrir að hlusta á tónlist 
eða tala í símann á meðan 
gengið er yfir götu.

Hann tengir notkun 
heyrnartóla beint við slysin 
og segir að með banni sé 
hægt að koma í veg fyrir 
fleiri slík slys. 

iPod bannaður á göt-
um New York-borgar?



Doktorsverkefni Erlings Jóhanns 
Brynjólfssonar snýst um óabelsk-
ar jaðarsviðskenningar. Hljómar 
flókið, enda er það flókið.
Þegar Erling segir hvað hann gerir 
veit fólk ekki alltaf hvernig það á 
að bregðast við. Óabelskar jaðar-
sviðskenningar eru ekki beint 
hentugt umtalsefni í veislum og 
margir snúa sér einfaldlega undan. 
„Sumir hafa lesið sér eitthvað til 
um strengjafræði, en óabelskar 
jaðarsviðskenningar falla innan 
sviðs þeirra, og spyrja út í verk-
efnið og eru áhugasamir,“ segir 
Erling. „Algengast er samt að fólk 
spyrji hvað ég ætli að vinna við 

eftir námið.“
Fáar augljósar stöður bíða 

strengjafræðinga eftir útskrift en 
Erling er ekki að stressa sig á því. 
„Ég tek bara eitt skref í einu og 
þannig hef ég komist þangað sem 
ég er núna. Ég ákvað ekki 16 ára 
að verða eðlisfræðidoktor heldur 
leiddi eitt af öðru,“ segir Erling. 
„Ég veit ekkert hvað ég mun koma 
til með að vinna við en það kemur 
bara í ljós.“

Fyrir þá sem ekki vita (sem eru 
að öllum líkindum langflestir) 
tekst strengjafræði á við að sam-
eina eðlisfræði á stórum skala, 
sem afstæðiskenningin fæst við, 

og eðlisfræði á smáum skala, sem 
skammtafræðin fæst við. „Þessir 
tveir pólar hafa verið ósamræm-
anlegir eins og eðlisfræðin er í 
dag og verkefni mitt snýst um að 
öðlast betri skilning á tengslun-
um,“ segir Erling.

Í hvað nýtist strengjafræðin? 
Við fyrstu sýn er hún þekking 
þekkingarinnar vegna en svo er 
ekki. „Eins og með alla eðlisfræði 
þá nýtist hún á einhvern hátt því 
hún er grunnurinn að svo mörgu,“ 
segir Erling og bætir við hlæjandi: 
„En þær skila seint nýrri kynslóð 
farsíma eða einhverju slíku.“

Strengjafræðin eins og 
skrifstofuvinna

Ný tegund leikjaborða.
Unnendur ping pong og rúllettu 
hafa ærna ástæðu til að gleðjast 
þessa daga, þar sem þeir geta nú 
spilað leikina á nýrri gerð leikja-
borða.

Leikjaborðin þykja listilega 
vel útfærð af hálfu hönnuðarins 
Moritz Waldemeyer, sem er nafn-
togaður tæknisnillingur. Bæði 
borðin eru hvít og nútímleg útlits, 
ping pong borðið er ferhyrnt og 
ílangt en rúllettuborðið hringlaga 
alveg eins og fyrirmyndirnar.  

Ljósa- og snertiskynjurum 
hefur verið komið fyrir í borð-

plötunum. Með því að kveikja á 
rúllettuborðinu myndast upplýst 
kort og rúlletuhjól, sem stjórnast 
af snertiflötunum. Ping pong 
borðið virkar á svipaðan hátt, 
nema aðrar leikreglur gilda auð-
vitað.

Einn helsti kosturinn við borð-
in er sá að á meðan þau eru ekki í 
notkun líta þau út fyrir að vera 
eins og hvert annað stofuborð. 
Enda er hugmynd Waldemeyers 
sprottin upp úr tilraunum hans 
með að koma ljós- og snerti-
skynjara fyrir í eldhúsborð, til að 
gera þau að stjórnborði fyrir öll 

eldhústæki. Sú hugmynd fékk 
ekki hljómgrunn, svo hún þróað-
ist út í leikjaborðin sem hafa 
slegið í gegn. - rveStæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Bloggaðu með
símanum!

Hvar sem er og 
hvenær sem er!



Til stendur að gefa sem flest-
um börnum þróunarlandanna 
6.000 króna fartölvur. Þetta er 
gert til að auka læsi.

Það kann að hljóma brjálæðislega 
en One Laptop per Child átakið 
(ein fartölva á barn eða OLPC) 
miðar að því að koma fartölvu í 
hendur allra barna sem að öðrum 
kosti myndu aldrei eignast slíkna 
grip. Fyrir utan að vera afskap-
lega göfugt og fallegt markmið er 
tölvan sjálf meistarasmíð.

Draumurinn um fartölvur 
handa börnum kviknaði á sjöunda 
áratugnum, en þá var fyrsta for-
ritunarmálið fyrir börn skapað. Í 
þá daga voru tölvur stærri en 
börnin sjálf svo af augljósum 
ástæðum náði forritunarmálið lít-
illi útbreiðslu. Nú er öldin önnur 
og búið er að hanna og kynna 
fyrstu sérstöku barnatölvurnar 
fyrir þróunarríki á vegum OLPC: 
OX. Þær eru vægast sagt meistar-
asmíð.

OX er minni en skólabók, létt-
ari en nestisbox, höggþétt, og 
eyðir ótrúlega litlu rafmagni. 
Skjárinn er 7,5“ og á hann er hægt 
að horfa í skærasta sólarljósi, 
skelin um vélina er 2,0 mm í stað 
1,3 mm eins og venjulegt er, og í 
stað harða disksins er flash-minni 
sem er mun harðgerðara. Raf-
magnseyðsla vélarinnar er um tvö 
vött, tíu sinnum minni en hjá 
venjulegri fartölvu. Þar að auki 
inniheldur tölvan engin hættuleg 
efni, enda slíkt ekki börnum bjóð-
andi.

Hægt er að hlaða vélina eftir 
öllum hefðbundnum leiðum og 
óhefðbundnum. Hægt er að hlaða 

hana með handsveif, með því að 
toga í snúru, eða rugga til sérstök-
um hólki. Ein mínúta af puði skilar 
tíu mínútum í notkun og veit sér-
hver maður að börn hafa næga 
hreyfiorku sem þau á einn eða 
annan hátt þurfa að fá útrás fyrir.

Hver fartölva kostar 150 doll-
ara, eða um 10.000 krónur, og 
standa vonir til að hægt verði að 
ná kostnaðinum niður í 7.000 krón-
ur áður en langt um líður. Mark-
mið verkefnisins er einfalt. Það 
snýst ekki um að gefa fartölvur, 
heldur að mennta börn og gefa 
þeim tækifæri til að tjá sig, prófa 
sig áfram og leika sér. Bara ef 
fleiri tækju OLPC sér til fyrir-

Fartölvur fyrir 
fátæk börn

Nýjasta myndavél Samsung 
mælist vel fyrir úti í heimi.

Samsung hefur markaðsett nýja 
stafræna myndavél sem kallast i7 
og hefur vakið töluverða athygli 
fyrir flott útlit og skemmtilegar 
stillingar.

Þessi svarta handhæga vasa-
myndavél er 7 megapixla, búin 3x 
optískum aðdrætti, hristivörn, 
andlitsgreini og síðast en ekki síst 
snúanlegum, þriggja tommu LCD 
snertiskjá.

Þar að auki er innbyggður MP3 
spilari í myndavélinni, svo hlusta 
má á tónlist í henni. Snúi maður 
skjánum um 90 gráður má horfa á 
myndbönd í vélinni, sem breytist í 
upptökuvél ef skjánum er snúið 
um 180 gráður. Myndböndin má 
ennfremur klippa í myndavélinni, 
svo óþarfi reynist að gera það í 
tölvu.

Vélinni fylgir sérstakt ferða-
forrit frá Samsung, sem sýnir 
kort, veitingastaði, hótel og aðrar 
gagnlegar upplýsingar um þrjátíu 
þjóðlönd.

Myndavél 
með MP3

T ö l v u l i s t i n n .
T ö l v u l i s t i n n .
T ö l v u l i s t i n n .
T ö l v u l i s t i n n .

Nóatúni 17
Glerárgötu 36
Hafnargötu 90
Miðvangi 2-4

414 1700
414 1730
414 1740
414 1735

Reyk jav í k .
Akureyr i .
Ke f l av í k .
Eg i l sstað i r.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





fasteignir
Er þín eign auglýst hér?Mest lesna fasteignablað landsins

Ás fasteignasala hefur á skrá 21 nýja íbúð 
að Bjarkarási nr. 1-29 í Garðabæ. 

G ert ráð fyrir staðsteyptum byggingum á 
lóð nr. 1-29 að Bjarkarási, með ýmiss 
konar klæðningu, auk húss fyrir sorp, 

hjól og vagna. Húsin eru tvílyft með samtals 30 
íbúðum. Lofthæð er 2, 95 m á neðri hæð og 2,6 m 
á efri hæð. 

Engin íbúðanna er eins. Nefna má að svefn-
herbergi eru rúmgóð en misstór og sumum 
þeirra fylgir fataherbergi.

Hægt er að velja á milli fjögurra tegunda af 
spón fyrir innréttingar í eldhús, það er eik, birki, 
beyki og kirsuber. Eldhúsum fylgja stálvaskar, 
með einu hólfi og borði, og blöndunartæki. Borð-
plötur í eldhús- og baðinnréttingum eru plast-
lagðar. 

Baðherbergjum, flísalögðum í hurðarhæð, 

fylgja baðkör, handlaugar, blöndunartæki og 
upphengd, innbyggð salerni. Hægt er að velja 
um sömu spónartegundir í baðinnréttingar og í 
eldhúsum.

Allar íbúðir eru með loftræstu, flísalögðu 
þvottahúsi, með skolvaski og tengi fyrir þvotta-
vél.

Gluggar og hurðir eru úr timbri. Glugg-
ar glerjaðir með tvöföldu K-gleri og ytra byrði 
úr áli (állitað).

Gert er ráð fyrir bílageymslu með tólf bíla-
stæðum á jarðhæð í húsi nr. 25 og fyrir tíu bíla í 
húsum nr. níu til ellefu. Aukabílastæði eru ráð-
gerð á lóðum svo hverri íbúð fylgja tvö bíla-
stæði. Bílageymslum/geymslum fylgja lyftu-
hurðir með reimdrifnum mótor, fótósellu og 
sjálfvirkum opnara. Verandir fylgja neðri 
hæðum og útsýni efri hæða er gott. Lóðir verða 
fullfrágengnar með gróðri.

Séríbúðir í sjö húsum 

Verð: Frá 34.650.000 - 53.000.000 miljónir  Fermetrar: Frá 96,7 - 168,5 fm.  Söluaðili: Ás fasteignasala.  
Byggingaraðili: Tré-mót ehf.  Arkitekt: Krark co Kristinn Ragnarsson arkitekt
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Fasteignasölur

VEXTIR FRÁ 

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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18,7%

37,5%

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.
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EIGNASTÝRING FASTEIGNASALA er 
með til sölu 3ja herbergja íbúð á jarð-
hæð við Bólstaðarhlíð í Reykjavík.

Sjá síðu 13

HÚSIÐ FASTEIGNASASLA er með til 
sölu rúmgóða og bjarta endaíbúð á 6 
hæð í lyftuhúsi. Sjá síðu 3

KLETTUR FASTEIGNASALA er með til 
sölu rúmgóða 3-4 herbergja íbúð við 
Hólmgarð í Reykjavík. Sjá síðu11

SKEIFAN FASTEIGNASALA er með til 
sölu 2ja hæða raðhús með innbyggðum 
bílskúr við Hólavað í Reykjavík.
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Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Würth – húsið Vesturhrauni í Garðabæ

Höfum í einkasölu þetta vel staðsetta hús, alls 1944 m2 þar af milliloft
432 m2 sem eru skrifstofur og starfsmannaaðstaða. Góð lofthæð og 5
stórar innkeyrsludyr. Lóðin er 15.000 m2 með góðum byggingarétti.
Tilboð óskast í eignina.

Fr
um

Sími 534 8300 •  Kirkjustét t  4  •  113 Reykjavík  •  www.storborg.is  •  s torborg@storborg.is

NÝBYGGINGAR

Þorláksgeisli - 113 Rvk Ný og glæsileg 4
herbergja, 140,0 fm íbúð í vönduðu fjölbýl-
ishúsi með lyftu, í þessu vinsæla hverfi í
Grafarholti. Íbúðin er með parket á gólfum..
Innréttingar og skápar eru spónlagðar með
eik. Stáltæki eru frá AEG. Glæsileg eign í
frábæru umhverfi. 33.600.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK Glæsileg 3ja her-
bergja íbúð á efstu hæð í nýju húsi. Sérinn-
gangur og stæði í bílageymslu. Fullbúin
með innréttingum og gólfefnum. Mikil loft-
hæð og u.þ.b. 50 fm svalir með glæsilegu
útsýni. Pláss fyrir heitan pott. Lúxusíbúð,
sem vert er að skoða. Stærð íbúðar er 120
fm. 34.900.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK Glæsileg 3ja her-
bergja íbúð með sérinngang auk stæðis í
lokaðri bílageymslu. Íbúðunum er skilað
fullbúnum með gólfefnum og vönduðum
innréttingum frá HTH. Stórar svalir. Bygg-
ingaraðili: Keflavíkurverktakar hf. Stærð
íbúðar er 93 fm. 24.900.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK GlæsileG 2ja her-
bergja íbúð með sérinngang án stæðis í
bílageymslu. Íbúðunum er skilað fullbúnum
með gólfefnum og vönduðum innréttingum
frá HTH. Stórar svalir. Byggingaraðili: Kefla-
víkurverktakar hf. Íbúðin er 88 fm að stærð.
23.600.000,-

BAUGAKÓR - 203 KÓP Falleg 128 fm 4-5
herbergja endaíbúð á Jarðhæð í nýju lyftu-
húsi í Kórahverfinu auk stæðis í bíla-
geymslu. Íbúðin er fullbúin án gólfefna
nema á baði og þvottahúsi þar er flísalagt.
Eignin skiptist í forstofu, hol, þrjú herbergi,
stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og
þvottahús. Fallegt álkætt hús sem er nánast
viðhalds frítt. Íbúðin er mjög björt með
glugga á þrjá vegu. Góð eign á góðum stað.
32.500.000,-

LITLIKRIKI - 270 MOSFELLSBÆ Raðhús
á frábærum stað. Húsin skilast fullfrágengin
að utan og tílbúin til innréttinga og fullmál-
uð að innan. Mjög glæsilega hönnuð og fal-
leg raðhús á einni hæð með millipalli og inn-
byggðum bílskúr á frábærum stað efst í
Krikahverfi í Mosfellsbæ. 39.900.000,-

4RA TIL 7 HERB.

RJÚPUFELL - 109 RVK Góð 109,2 fm. 4ra
herb. íbúð á 3. hæð með yfirbyggðum svöl-
um. Hol er með parketi á gólfi. Hjónaherb.
er með parketi og góðum skápum. Tvö
barnaherb. eru í íbúðinni og eru þau með
parketi og skápum. Baðherb. er með flísum
á gólfi, hvítum skáp undir vaski ásamt öðr-
um hliðarskáp. Eldhús er með eldri innrétt-
ingu, burstuðu stáli á milli skápa og á sökkl-
um. Svalir eru yfirbyggðar og vísa í SV. Hús-
ið að utan er álklætt og þakið er nýlegt. Stutt
í alla helstu þjónustu. Góð eign á góðum
stað. 17.700.000,-

MARTEINSLAUG - 113 RVK Björt og
glæsileg 4ra herb.122,6 fm íbúð ásamt
stæði í opnu bílskýli, á þriðju hæð í Grafar-
holti. Mjög fallegt útsýni. Íbúðin er með
gegnheilu Albino eikarparketi á gólfum, nátt-
úrustein í anddyri og baðherbergi og flísum í
þvottarhúsi. Eldhúsið er með eikarinnrétt-
ingu, náttúrustein milli skápa, háfi og tvö-
földum ísskáp. Niðurtekin loft að hluta með
halogenlýsingu, ásamt lýsingu í veggjum.
Herb. eru rúmgóð með fataskáp en í hjóna-
herbergi er rúmgott fataherbergi með inn-
réttingu. Baðherb. er með nuddbaðkari,
klætt með náttúrustein ásamt stórum sturt-
uhaus, glugga og hita í gólfum. Þvottahúsið
er rúmgott með glugga. Lýsing frá Lumex,
myndavéladyrasími, gervihnattamóttakari,
þjófavarnakerfi og stór geymsla á jarðhæð.
Rúmgóðar svalir til suðurs. 31.900.000,-

EYJABAKKI - 109 RVK 134,1 fm íbúð í fjöl-
býlishúsi, ásamt bílskúr og stórri geymslu í
kjallara. Möguleiki er á að innrétta geymsl-
una, sem er 26 fm, og hafa af henni mjög
góðar leigutekjur. Íbúðin sjálf er 87,2 fm.
Eign sem býður upp á mikla möguleika.
25.500.000,-

3JA HERB.

DVERGABAKKI - 109 RVK 3ja herb. íbúð á
2. hæð í góðu og barnvænu umhverfi. Íbúð-
in skiptist í hol, 2 svefnherb., baðherbergi,
eldhús og stofu. Í kjallara fylgir herbergi,
sérgeymsla, sameiginlegt þvottahús, þurrk-
herbergi og hjólageymsla. 17.600.000,-

ATVINNUHÚSNÆÐI
HÓTEL - TIL SÖLU
Erum með til sölu glæsilegt og nýinnréttað
hótel á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Um er að
ræða eign sem er nýlega innréttuð og er öll
í leigu. Hentar vel undir hótelrekstur fyrir
hluta ársins og gistiheimili einnig. Húsið er í
topp ástandi og selst með öllum búnaði,
innréttingum, húsgögnum og tækjum.
Morgunverðarsalur. Mjög góðar leigutekjur
eru af eigninni og er verð eignarinnar mjög
gott ef samið er strax. Góð áhvílandi lán
fylgja. Sjón er sögu ríkari.

LAUGAVEGUR - TIL LEIGU Erum með til
leigu mjög gott verslunar- og þjónustuhús-
næði á götuhæð í þessu húsi. Plássið er
u.þ.b. 250 fm og er með stórum verslunar-
gluggum og göngudyrum að framanverðu.
Að innan er plássið að mestu einn salur
með léttum innréttingum, niðurtekin loft
með lýsingu og tveimur afstúkuðum þjón-
usturýmum með glerhurðum. Innaf salnum
er kaffistofa, snyrtingar og geymslupláss.

Síðumúli - Lager- og verk-
stæðispláss til leigu
Til leigu gott atvinnuhúsnæði á götuhæð í
bakhúsi u.þ.b. 570 fm. Plássið er með inn-
keyrsludyrum að framanverðu og er síðan
rúmgóður og bjartur salur með gluggum og
góðri lofthæð. Húsið er klætt að utan og er
í mjög góðu ástandi. Frábær staðsetning í
Síðumúlanum í miðju verslunar- og athafna-
hverfi. Sanngjörn leiga. Plássið er laust til
afhendingar strax.Getur hentað undir ýmis-
konar atvinnustarfsemi svo sem lager og
geymslupláss, verkstæðispláss og ýmsa
þjónustustarfsemi. Möguleiki að leigja
verslunarpláss í sama húsi. Upplýsingar
gefur Júlíus í s: 823-2600.
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Fr
um 4ra herbergja Flétturimi - Reykjavík

Góð 4ra herbergja 98,4fm íbúð
á 3ju (efstu) hæð. Stutt í skóla
og þjónustu. Stofa, borðstofa
með parketi á gólfum, eldhús
með flísum og ljósri innréttingu,
hornsvalir til vesturs og norð-
urs, sér svefnherbergisálma
með 3 svefnh.baðherb m/bað-
kari m/sturtuaðstöðu, þvotta-
hús. Verð 21,5 millj.

Stærri íb. og sérhæðir Kríuhólar - Rvk
Rúmgóð og björt endaíbúð á
6 hæð í lyftuhúsi. Húsið klætt
að utan á snyrtilegan máta.
Stutt í verslun, apótek, skóla,
leikskóla, sund og aðra
íþróttastarfsemi. Íbúðin er
116,1 fm ásamt 25,4 fm sér-
stæðum bílskúr. 3 Svefnher-
bergi, 2 stofur, svalir, hol, eld-
hús og baðherbergi.
Verð 24,9

Stærri íb. og sérh. Hjarðarholt - Akranes
Mjög stór og rúmgóð 154,4
fm, sjö herb. neðri sérhæð í
steinsteyptu og klæddu tví-
býlishúsi með aukaherb. í
kjallara með wc ásamt 20,1
fm bílskúr á frábærum stað á
Akranesi. Samtals stærð
eignarinnar er 174,5 fm. Eign-
in skiptist í forstofu, stórt hol
eða sjónvarpshol, þvottahús,
baðherbergi og búr, 4 svefn-

herb., góða stofu og borðstofu ásamt sjónvarpsstofu sem mætti
nota sem herbergi ásamt aukaherbergi í kjallara. Verð 23,9 millj.

2ja herbergja Hraunbær - Rvk
Góð 57 fm.2ja herbergja íbúð
á 3ju hæð (efstu) með glæsi-
legu útsýni. Nýlegar vestur
svalir, búið að steniklæða
húsið að hluta. Leikvellir og
skóli í nágrenni. Mjög vel
staðsett eign.

Rað- og parhús Dofraborgir - Rvík
Glæsileg hæð í grónu rólegu
hverfi. Íbúðin afhendast að
innan með múruðum út-
veggjum og frágengnum loft-
um, sandspartlað og grunn-
málað. Búið er að leggja í gólf
og eru þau tilbúin undir gólf-
efni. Hiti komin í húsið.
Vinnuljósarafmagn. Að utan
er húsið fullfrágengið og mál-
að, hitalögn og hellur eru við

bílskúrinn, lóð að öðru leyti grófjöfnuð. Verð frá 30 millj.

Einbýli Mjósund - Hfj.
Sérlega kósý og mjög mikið
endurnýjað 84,1 fm einbýlishús á
einni hæð með rislofti ásamt
kjallara á frábærum stað í einum
elsta hluta Hafnarfjarðabæjar.
Húsið stendur á 286,2 fm lóð og
er keyrt og komið að því frá
Strandgötunni á milli rauða, nýja
fallega hússins og blá uppgerða
bárujárnsklædda húsinu. Búið er
að setja nýja og er mjög fallegt
og sjarmerandi. Verð 28,7 m.

www.husid.is

Atvinnuhúsnæði Grensásvegur - Rvk.
Til sölu eða Leigu atvinnuhúsnæði á 3
hæðum auk bakhúss á 2 hæðum alls
1567,3 fm.Miklir möguleikar, má inn-
rétta sem skrifstofurými eða íbúðar-
herbergi og hentar vel undir margs-
konar starfsemi.
Byggingaréttur ofan á 3 hæð mögu-
legur.
Verð 230,0 millj.

2ja herbergja Laugarnesvegur - Reykjavík
Sérstök og skemmtileg 2 her-
bergja íbúð á tveimur hæðum með
sérinngangi á báðum hæðum í
fyrrum verslunarhúsnæði við
Laugarnesveg efri hæð 48,1 fm og
neðri hæð 39,1 fm alls 87,2 fm..
Fjögurra metra lofthæð á efri hæð.
Stutt í alla þjónustu. Flott eign á
góðum stað.  Verð 19,9m.

Glæsileg Villa ásamt tvöföldum bílskúr, stóru sundlaugahúsi
og góðri sundlaug á mjög friðsælum stað í rólegu umhverfi.
4 verandir á 3.200 fm lóð, í húsinu er glæsilegt eldhús, stórar
stofur og 3 svefnherbergi öll með baðherbergi.
Verð 601.000. EUR

Mjög cosy steinhús byggt í klassískum frönskum stíl 22 fm verönd ásamt
glæsilegum ca 150 fm privat garði með sundlaug. Eignin er staðsett við
bæinn Callas, ca 30 km frá strönd ca 65 km til Cannes og ca 89 km frá
flugvellinum í Nice.
Verð 240.000. EUR

Glæsileg Villa ca. 400 fm á 2.900 fm lóð á friðsælum og
fallegum stað, hentar mjög vel fyrir Bed & Breakfast þar sem
eignin er með 11 svefnherbergjum, 7 baðherbergjum og
mjög góðri aðstöðu. Sundlaug með 50 fm sundlaugahúsi. Sér
íbúð fyrir húsráðanda.Glæsileg eign í friðsælu umhverfi.
Verð 840.000. EUR

Falleg 51 fm íbúð í fjölbýli í
Bargemon. Svalir með góðu
útsýni, einnig fylgir bílastæði.
Verð. 88.000. EUR

Stórfengleg Villa um 250 fm með 80 fm bílgeymslu og sjálfstæðri íbúð ásamt glæsilegri sundlaug á 5.000 fm lóð.
Glæsilegt útsýni yfir Roquebrune. Glæsilegt eldhús, 70 fm stofa og 6 svefnherbergi öll með sér baðherbergi.
Villan er staðsett við Roquebrune-Sur-Argens mjög friðsælan bæ nálægt strönd, um 13 km Frá Fréjus og 65 km frá
flugvellinum í Nice.
Verð 2.400.000. EUR

Glæsileg Toccan villa hönnuð í gamaldags stíl. Aðalhúsið er 180 fm
einnig sjálfstæð 60fm íbúð ætluð fyrir þjónustufólk ásamt extra 32 fm
studio íbúð. Glæsilegt útsýni m.a. yfir Frönsku Riveruna. Umhverfis húsið
er 10.000 fm.land sem státar af mjög gömlum ólífutrjám ásamt ýmsum
glæsilegum gróðri.
Verð 1.150.000. EUR

Suður FrakklandSuður Frakkland
RivieranRivieran

Lindarvað - Norðlingarholti

• Nýtt á skrá
• 127,5 fm 4ra herbergja sérhæðir í tvíbýlishúsum.
• Bílskúr fylgir efri hæðunum.
• Fullbúnar að utan og tilbúnar til innréttingar að innan.
• Hitalagnir í gólfi.
• Að utan eru húsið steinað í ljósum lit.
• Lóðin fullbúin. Bílaplan og aðkoma hellulögð.
• Hagstæð áhvílandi lán.

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
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Nokkrar ástæður þess að kaupa
fasteign hjá Atlas International

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

SKOÐUNARFERÐIR frá 15.500,- 

Atlas International er í fararbroddi fasteignafyrirtækja

við Miðjarðarhafið.

Atlas International er fjölskyldufyrirtæki með yfir 30 ára

árangursríka reynslu og 71 þúsund viðskiptavini.

Atlas International hefur yfir að ráða stærstu

þjónustumiðstöð fyrir kaupendur í Evrópu.

Atlas International hefur umboðsmenn í yfir 20 löndum.

Um þriðjungur nýrra viðskipta okkar verður til vegna

meðmæla frá viðskiptavinum.

Atlas International hefur á boðstólum meira en 700

gerðir eigna sem velja má úr.

Við höfum margar þjónustudeildir til að aðstoða þig.

Þar á meðal:

a. Atlas Insurance - tryggingaráðgjöf og þjónusta

b. AtlasTax - lögfræðiþjónusta.

c. Atlas Property Management - leiguþjónusta o.fl.

d. Atlas Moving in - afhending eigna og aðstoð við 

að flytja inn.

e. Atlas Client Service Center - þjónustumiðstöð

fyrir kaupendur.

Atlas International býður uppá niðurgreiddar kynnis-

ferðir án nokkurs þrýstings um kaup.

Við tryggjum ávallt lægsta mögulega verðið.

Spánn,
Kýpur og Grikkland
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Heimalind - 201 Kópavogur
Fallegt endaraðhús á einni hæð samtals 157,6 fm 3 svefn-
herb., rúmgóð stofa, útgengi á pall. Fallegar innrétt. Eldhús
m/borðkrók. Baðherb. m/sturtu og baðkar. Verð 43,9 millj.

Norðurbrún -  105 Reykjavík
5-6 herb. efri sérhæð ásamt bílskúr í Laugarneshverfi. Íbúð-
in 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 37,8 millj.

Björtusalir - Kópavogur
Falleg 4ra herb. Íbúð samtals 126,1 fm á jarðhæð í 5-íbúða
húsi í Salarhverfinu. Íbúðin er innréttuð á smekklegan hátt.
3 svefnherbergi. Gengið útfrá stofu á rúmgóða verönd í
suður. Þetta er í heild sinni vönduð íbúð í barnvænu hverfi,
stutt í þjónustu. Sjón er sögu ríkari. Verð 32,9 millj.

Þorláksgeisli - 4ra
Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra herb. íbúðir í fallegu
lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru tilbúnar
og afhendast án gólfefna. Afhending strax.

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.

Vestuberg – Reykjavík
Mjög góða 95.9 fm. 3ja herberja íbúð á jarðhæð í klæddu
húsi. Sólskáli og útgangur út í garð. Eldhús með hvítri
innréttingu, 2 herbergi. Rúmgóð stofa.Baðherbergi
m/baðkari. Verð 17,7 millj.

Tungusel - 109 Reykjavík
3ja herb. Íbúð á 3. hæð í Seljahverfinu. Samtals 88,2 fm.
Snyrtileg eign í barnvænu hverfi. 2 herbergi ágætlega rúm-
góð stofa.

Digranesvegur 38 – Kópavogur
Mikið endurnýjuð, björt og falleg 94 fm, 3ja herbergja íbúð
á jarðhæð. útsýni til suðurs og útgengi frá stofu út í falleg-
an suður garð. Sér þvottahús innan íbúðar. Rúmgóð og
björt stofa með parketi á gólfi gluggum á tvo vegu og
hurð út í fallegan garð. Verð. 22,5 millj.

Melabraut - Seltjarnanes.
3ja herbergja íbúð á á 1. hæð m/ sérinngangi á Seltjarnar-
nesi. Samliggjandi stofur með parketi. Eldhús er rúmgott
með eldri innréttingu. Baðherbergi er allt endurnýjað með
flísum í hólf og gólf, sturtuklefi með nuddi. Verð 21,5 millj

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

Grundarstígur - 101 Rvk
2ja herb. íbúð á 2. hæð, birt stærð 65,9 fm í Þingholtunum:
Komið er inní ágætlega rúmgott anddyri með skápum. Eld-
hús með eldri innréttingu. Stór stofa með fallegu viðar-
gólfi. Baðherbergi með baðkari. Ásett verð 17,4 millj.

Eignir vikunnar

Fr
u

m

3ja

4ra

2ja

Fáðu frítt sölumat - www.nytt.is 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.

Álagrandi - 107 Reykjavík
Hlýleg 127 fm íbúð á 1. hæð í þríbýli. Húsið er bárujárnsklætt timbur-
hús á steyptum grunni. Var flutt af Laugaveginum 2004-2005 og var
allt endurbyggt. Snyrtilega innréttuð, gólffjalir sem veita henni hlý-
legt yfirbragð. Verð 33,5millj.

Blönduhlíð – 105 Reykjavík
Vel skipulögð3 herbergja þakíbúð (undir súð) í 3-býli. Falleg eign,
stofa og eldhús eitt rými. 2 Svefnherbergi. Baðherbergi með baðkari,
nýlega flísalagt,hitalögn í gólfi. Guggalaust herbergi í forstofu sem
nýta má t.d. sem fataherbergi. Þakjárn endurnýjað fyrir ca. 2 árum og
sameign máluð fyrir ári. Snyrtileg eign. Verð 17,5 millj.

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s
ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Til leigu eða sölu er:Til leigu/sölu

Upplýsingar veita:
Hörðursími 896 3252
Stefán sími 892 2809

Um er að ræðasamtals 1.100 fm
á jarðhæð.Hægter að skipta

húsnæðinuí minnieiningar.

Óseyri 1a Akureyri

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

STIGAR OG HANDRIÐ
Við höfum lausn fyrir þig, mælum, 
teiknum, smíðum og setjum upp
Tré og Stál, vinnum verkið frá A til Ö

Beinir stigar - Loftastigar
Handlistar - Stólpar - Pílárar

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

Fr
um

ATVINNUHÚSNÆÐI

Strandgata 53 - Akureyri.
I dag rekið sem skemmtistaðurinn 1929/ ROCCO. Heildar-
stærð húsnæðis er 679,5 m2. Verð 120.000.000

Upplýsingar gefa Haraldur/ Þórhallur sölumenn atvinnuhúsnæðis.

Kaplahraun í Hafnarfirði.
Gott atvinnuhúsnæði 2361,5 m2, skv. FMR, að mestu leyti ein
skemma en innréttað að hluta sem skrifstofa og starfsmanna-
aðstaða á millilofti. Stór afgirt lóð, alls 7.494,1 m2

Verð 350.000.000.-

ATVINNUHÚSNÆÐI

Bæjarflöt 1 - Grafarvogur.
Nýtt verslunar/ þjónustuhúsnæði alls 1867,5 m2, allt að 10 m
lofthæð. Milliloft að hluta. Góð bílastæði. Býður upp á fjöl-
marga notkunarmöguleika. Staðsett á góðum stað í Grafarvogi
Selst í heilu lagi eða minni hlutum. Verð 360.000.000

Vesturhrauni 1 - Garðabæ.
Til sölu við Vesturhraun 1, í Garðabæ,  nýtt stálgrindahús 1493
m2 að grunnfleti. Með millilofti er stærðin alls 1699. Vel
staðsett hús í mjög vaxandi hverfi.  Verð 210.000.000

TIL LEIGU
Gott skrifstofuhúsnæði við Tunguháls 19. 
Annars vegar 477 fm, skiptanlegt. 
Og hins vegar tvær minni einingar samtals 289 fm.

ÓSKUM EFTIR 
1000 fm - 1400 fm iðnaðarhúsnæði á einni hæð með 5 -6 m
lofthæð. Þarf að vera á höfuðborgarsvæðinu.

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is
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GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
VIÐ HÁTEIGSVEG 3

3ja herbergja3ja herbergja2ja herbergja4ra herbergja

3ja herbergja 4ja herbergja 3ja herbergja 2ja herbergja

13 Glæsilegar og rúmgóðar fullbúnar
2-4 herbergja íbúðir við Háteigsveg í Reykjavík

Verð frá 25,0 M
Forstofa með fataskáp og flísum. Eldhús og stofa er opið rými.
Innréttingar eru fallegar með helluborði, stálháfi og veggofni. Frá
stofu er útgegnt út á svalir. Svefnherbergi eru rúmgóð, með
fataskápum og eru parketlögð. Baðherbergi er með innréttingu,
baðkari með sturtusetti og flísar eru á gólfum og veggjum.
Þvottahús er innan íbúðar og er flísalagt. Geymsla er í sameign. Allar
innréttingar eru frá Kvik og eru úr hnotu. Innihurðar og karmar eru
úr mahogny.

Þetta eru glæsilegar íbúðir, tvær 2ja herbergja frá 71-83 fm, sjö 3ja
herbergja frá 72-121 fm, fjórar 4ra herbergja frá 121-125 fm ásamt
bílastæðum á frábærum stað í hjarta Reykjavíkur, stutt er í leik- og
grunnskóla, framhaldskóla, strætósamgögnur og verslanir.

Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsing gefur
fasteignasalan Neteign í síma 595 9090 eða með tölvupósti.

neteign@neteign.is

Björn Daníelsson
Hdl. Og löggiltur fasteignasali

Þverholti 14,
105 Reykjavík
Sími 595 9090
Gsm 849 4477
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Fjarðargötu 17 
Hafnarfirði
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is 

www.as.is
Opið virka daga 

kl.9–18

–  Ká r i  Ha l l dó rsson ,  l ögg i l t u r  f as te ignasa l i  –  Jónas  Hó lmge i r sson  –  E i r í ku r  Svanu r  S ig fússon  –  Jón  Ö rn  K r i s t i nsson  

Sjá einnig myndir 
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna 
athugið!

Lífleg sala – skoðum 
og verðmetum 
samdægurs! –

Fr
um

ÁLFASKEIÐ - Falleg mikið end-
urnýjuð 121,6 fm íbúð m/bílskúr. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 23,5
millj.  6231

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

EINBÝLI

MÁVAHRAUN - Fallegt og vel
viðhaldið 208 fm einbýli m/bílskúr
á góðum stað. 4 sv.herb. Stór ver-
önd. Verð 46,9 millj.  6288

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

STEKKJARHVAMMUR -
184,8 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Suðurverönd. Góður stað-
ur. Verð 38,5 millj.  9967

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

ARNARHRAUN - Góð 135 fm
íbúð m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Flott
útsýni. Laus fljótlega. Verð 22,9
millj.  6211

STEKKJARBERG - ENDAÍ-
BÚÐ 103,5 fm endaíbúð á 3. hæð
í litlu fjölbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 24,9 millj.  10054

FURUVELLIR - 205,6 einbýli
ásamt bílskúr. 5 sv.herb. Fallegar
innréttingar. Góð staðsetning. Verð
45,8 millj.

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

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

4RA TIL 7 HERB.

LAUFVANGUR - Falleg mikið
endurnýjuð 108,9 fm íbúð á 3.
hæð. 3 sv.herb. Tvennar svalir.
Verð 20,7 millj.  6235

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

BREIÐVANGUR - M/BÍL-
SKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm
endaíbúð m/ bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning. Verð 24,9 millj.
10068

BAUGHOLT - KEFLAVÍK Sér-
lega glæsilegt 398 fm einbýli m/bíl-
skúr. Falleg lóð, verönd, sundlaug,
æfingasalur, gufubað o.fl. Góð
staðsetning. Verð 68,9 millj.  6085

VALLARBARÐ - M/BÍLSKÚR
Fallegt 207 fm einbýli ásamt bíl-
skúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 42,9 millj. Skipti á minni eign
koma til greina  4863

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

KÓRSALIR - KÓP. Sérlega fal-
leg 163,6 fm endaíbúð á jarðhæð
m/stæði í bílageymslu. 4 sv.herb.
Verð 38 millj.  6283

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

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

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

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

HÆÐIR

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

BREIÐVANGUR - Falleg 140 fm
íbúð m/bílskúr á 1. hæð. 4 sv.herb.
Stór stofa og sjónvarpshol. Verð
24,9 millj.  6291

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

STEKKJARBERG - FALLEG
92,3 fm íbúð á 2. hæð 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.  6163

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

ÁLFHOLT - 161 fm efri hæð og
ris í klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Frábært útsýni. Verð 32,0
millj.  6260

BREIÐVANGUR - 43 FM BÍL-
SKÚR Mikið endurnýjuð163 fm
ENDAÍBÚÐ m/bílskúr. 4 sv.herb.
Suðursvalir. Útsýni. Verð 27,5 millj.
6279

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

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-
búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Eikarinn-
réttingar, 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

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS
198 fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Sólstofa, heitur pottur og
verönd. Verð 37,9 millj.  6118

ARNARHRAUN - LAUS Falleg
mikið endurnýjuð 110 fm neðri
hæð á frábærum stað. Sérinn-
gangur. Verð 25,9 millj.  6210

BREIÐVANGUR - Rúmgóð og
mikið endurnýjuð 144,5 fm íbúð á
3. hæð. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 24,5 millj.  6278

HJALLABRAUT - LAUS
STRAX Góð 108,5 fm íbúð á 3.
hæð. 3 sv.herb. Suðurvalir. Gott
útsýni. Verð 21,5 millj.  6168

BRATTAKINN - 111,2 fm
hæð/ris í þríbýli. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Útsýni. Verð 21,2 millj.
2426

ÞÚFUBARÐ - FALLEGT Fallegt
og vel viðhaldið 228 fm einbýli
m/bílskúr. 5 sv.herb. Svalir og ver-
önd. Verð 41,6 millj.  6064

FÍFUVELLIR - 201 fm raðhús
m/bílskúr. Fullbúið að utan og til-
búið til innrétt. að innan. Verð 35
millj.  10079

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

TRAÐARBERG - Falleg 165 fm
íbúð á tveimur hæðum á góðum
stað í Setberginu. 5 sv.herb. Verð
36,9 millj.  6264

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

3JA HERB.

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

ARNARHRAUN - MEÐ AUK-
AÍBÚÐ Gott talsvert endurnýjað
282 fm pallbyggt einbýli m/bílskúr.
5 sv.herb. auk 3ja herb. aukaíbúð
á jarðhæð. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj.  3673

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Ein-
staklega skemmtilegt og vel stað-
sett raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Stór suðurgaður. Verð 34,9 millj.
6259

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX
Falleg 130 fm hæð og ris m/nýleg-
um 90 fm bílskúr m/kjallara undir.
5 sv.herb. Verð 38,9 millj.  6067

VESTURBRAUT - Talsvert end-
urnýjuð neðri hæð í tvíbýli. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 18,5
millj.  10006

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

LANGAMÝRI - GBÆ Falleg
86,4 fm íbúð á neðri hæð í litlu
fjölbýli. 2 sv.herb. Útsýni. Verð
25,6 millj.

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

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

HOLTSGATA - Mikið endurnýj-
uð 107 fm miðhæð með bílskúr. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 24,5
millj.  10056

BURKNAVELLIR - Falleg og vel
skipulögð 102,3 fm íbúð á 2. hæð.
3 sv.herb. Suðvestursvalir. Verð
21,3 millj.  6237

STEKKJARKINN - Góð 90 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur. Verð 19,9 millj.  6060

HRÍSMÓAR - GBÆ 97 fm íbúð
á 7. hæð. 2 sv.herb. Tvennar
svalir, stórkostlegt útsýni. Lyfta.
Verð 25,9 millj.

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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HAMRAHLÍÐ - RVÍK Falleg
íbúð á 1. hæð m/bílskúr á góðum
stað í Hlíðunum. 2 sv.herb. Verð
22,5 millj.  6266

VESTURHOLT - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli. 2 sv.herb. Sér-
inngangur og verönd. Verð 20,6
millj.  6148

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

2JA HERB.

ÁLFHOLT - Vel skipulögð 66 fm
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Laus
fljótlega. Verð 14,9 millj.  6263

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

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

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

ÁLFKONUHVARF - KÓP. Fal-
leg 88 fm íbúð á 2. hæð m/stæði í
bílageymslu. 2 sv.herb. Verð 23,0
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

HVAMMABRAUT - Björt og fal-
leg 72 fm íbúð á jarðhæð á góðum
stað. Verð 16 millj.  6265

ÞRASTARÁS - BÍLA-
GEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð m/stæði í bílag. Sérinn-
gangur. Verð 18,5 millj.  9973

STEINHELLA - HAFNARFJ.
Glæsilegt 1.920 fm atvinnuhúsnæði
á besta stað í helluhrauni. Átta
stórar innkeyrsluhurðar. Afhendist
tilbúið til innréttinga.  9942

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

PERLUKÓR - KÓP. Glæsileg
98,8 fm íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Glæsilegt útsýni.
Laus strax. Verð 24,9 millj.  5562

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

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

GRANDATRÖÐ - HFJ. 116,4 fm
atvinnubil á góðum stað innst í lok-
aðri götu. Verð 17,3 millj.  9797

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 millj.  9938

ÖLDUGATA - NEÐRI SÉR-
HÆÐ Falleg sjarmerandi NEÐRI
HÆÐ á flottum stað við Hamarinn.
2 sv.herb. Verð 14,5 millj.  4823

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

RAUÐHELLA - HFJ. 275 fm
atv.húsnæði á góðum stað. Mjög
stór malbikuð lóð, gott úti/-gáma-
pláss. Verð 41,5 millj.  10021

FJARÐARGATA - HFJ. Gott
204 fm húsnæði á besta stað í
miðbæ Hfj. Húsnæðinu er skipt í
70 og 134 fm einingar sem eru í
útleigu.

NÝTT

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

LEYNISBRAUT - Bjart og fallegt
103,5 fm parhús. 2 sv.herb.
Bílskúrsréttur.

HVASSAHRAUN - Vel viðhaldið
119,5 fm einbýli. 3 sv.herb. Góð ver-
önd. Verð 18,5 millj.  6280

STAÐARHRAUN - Fallegt 150 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
22,9 millj.  6252

NORÐURVÖR - Fallegt mikið
endurnýjað 181 fm parhús/einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
6253

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

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

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

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

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

SUÐURVÖR - 147,5 fmparhús
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
4436

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

AUSTURHÓP - 230 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,0 millj.
9811

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

VESTURHÓP - 205,2 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 23,9 millj.
9757

NORÐURVÖR - 151,1 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj.
9689

AUSTURHÓP 14 OG 18 -
209,0 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verð 24,9 millj.  9656

TÚNGATA - 90,2 fm neðri hæð. 2
sv.herb. Verð 15,9 millj.  4658

ÁSABRAUT - 96,9 fm 3ja herb.
íbúð á 2. hæð. Verð 19,9 millj.  5194

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

RÁNARGATA - 216,9 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 28,5 millj.
5528

MIÐHÓP 8 - 14 - 154,3 fm rað-
hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 16,5
millj.  5487

ÁSABRAUT - 157,8 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
. 3991

STAÐARVÖR - LAUST 135,8 fm
einbýli. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245

STAÐARHRAUN - 139,4 fm rað-
hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 19,9
millj.  3566

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

BLÓMSTURVELLIR - 176,4 fm
einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj.  5114

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

VOGAR

AKURGERÐI - 137 fm parhús
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. Verð 34,9, 80% gott lán.
Ákv. sala  6084

HEIÐARGERÐI - 181 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 28,9 millj.
6117

HÓLAGATA - 154,5 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 25,5 millj.
3574

MIÐDALUR 10 -12 153,7 fm
raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð
18,9 millj.  5480

REYKJAN.BÆR

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI
260,3 fm einbýli. 5 sv.herb. LAUST
FLJÓTLEGA. Verð 28,8 millj.  9945

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

GARÐUR

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

ÓSBRAUT - 198,0 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 20,9 millj.
5088

SANDGERÐI

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

LANDIÐ

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK
Fallegt 94,2 fm einbýli á góðum
stað. 4 sv.herb. Verð 11,4 millj.

STEINSBÆR - TILVALIÐ SEM
SUMARHÚS 161 fm einbýli í eldri
hluta Eyrarbakka. 4 sv.herb. Verð
11,9 millj.  9966

STRANDGATA - Talsvert endur-
nýjað 495 fm atv.húsnæði. 4.000 fm
lóð. Verð 31,8 millj.  6114

SUMARHÚS

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

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

NÝTT

NÝTT
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STJÓRN ÓÞÖRF Í MINNI HÚSUM
Í fjöleignarhúsum sem hýsa sjö 
eignarhluta eða fleiri skal vera 
stjórn, kjörin á aðalfundi með 
einföldum meirihluta bæði miðað 
við fjölda og eignarhluta. Í minni 
fjöleignarhúsum er ekki skylt að 
hafa sérstaka stjórn og fara þá 
allir eigendur saman með það 
vald og þau verkefni sem stjórnin 
færi annars með. Þá er einnig 
heimilt í slíkum fjöleignarhúsum 
að fela einum eiganda að ein-
hverju leyti eða öllu verkefni 
stjórnar. 

FJÖLDI STJÓRNARMANNA. VARAMENN. 
VERKASKIPTING
Stjórn húsfélags skal að jafnaði 
skipuð þremur mönnum og er 
einn þeirra formaður sem kjósa 
skal sérstaklega. Yfirleitt er 
oddatala í stjórnum og er það viss 
trygging fyrir ákvörðunar- og 
starfshæfi stjórnar ef ágreiningur 
rís. Ekki er skylt að kjósa 
varamenn og er það lagt á vald 
aðalfundarins. Stjórnin skiptir 
með sér verkum eftir því sem 
þurfa þykir.  

HVERJIR ERU KJÖRGENGIR? FLEIRI FRÁ 
SÖMU ÍBÚÐ
Kjörgengir til stjórnar eru 
eigendur, makar þeirra eða 
sambúðarfólk og nánir ættingjar. 
Nánir ættingjar eru í fyrsta lagi 
foreldrar og systkini og einnig 
kjörforeldrar og kjörsystkini og 
fósturforeldrar og fóstursystkini.  
Einnig verður að telja nána 
ættingja í þessu sambandi þá sem 
með hjúskap eða óvígðri sambúð 
tengjast þeim sem áður eru nefnd-
ir. Áskilið er að stjórnarmenn og 
varamenn séu lögráða. Það er hins 
vegar ekki skilyrði fyrir kjör-
gengi né stjórnarsetu, að viðkom-
andi búi eða reki starfsemi í 
eigninni. Það er einnig hæpið að 
hægt sé að setja það skilyrði, að 
hverri eign geti aðeins tilheyrt 
eitt stjórnarsæti. Samkvæmt því 
er ekki útilokað að fleiri fjöl-
skyldumeðlimir eða ættingjar 
sitji saman í stjórn vegna einnar 
íbúðar eða eignar.  Það er hins 
vegar ekki heppileg og æskileg 
skipan og vekur gjarnan tor-
tryggni.

STJÓRNARKJÖR. KJÖRTÍMI. FRÁVIKN
ING.  AFSÖGN. VANTRAUST
Á eigendum hvílir skylda að taka 
þátt í stjórnarkjöri og taka 
kosningu. Í fjöleignarhúsalögum 
eru þó engin sérstök úrræði til að 
knýja eigendur til að taka 
kosningu.  Vitaskuld geta þó 
eðlilegar og ástæður legið til 
grundvallar synjun á að taka kjöri 
í stjórn. Kjörtímabilið er eitt ár og 
lýkur því í lok aðalfundar á því ári 
sem kjörtímabilið rennur út. Það 
er spurning hvort almennur 
húsfundur sé bær að taka 
ákvörðun um að setja stjórn eða 
einstaka stjórnarmenn af. Með 
því fer almennur fundur með viss-
um hætti inn á valdsvið aðalfund-
ar. Samt sem áður er  það heimilt í 
ákveðnum tilvikum og við 
sérstakar aðstæður. Það helgast af 
neyðarsjónarmiðum, eins konar 
félagslegum neyðarrétti. Það 
verður að vera unnt að bregðast 
við neyðaraðstæðum sem lama 
húsfélag og starfsemi þess. Þá 
getur stjórnarmaður hvenær sem 
er sagt af sér. Eiganda sem glatar 
kjörgenginu, t.d. með sölu á eign 

sinni, ber að segja af sér. Hann 
hvorki á né má sitja áfram í stjórn 
eftir að hann hefur framselt 
eignarrétt sinn og á ekki lengur 
eigendahagsmuna að gæta. 

EIGANDI ER FÉLAG EÐA FYRIRTÆKI
Þegar eigandi er fyrirtæki, félag 
eða stofnun vakna ákveðnar 
spurningar. Fyrirtæki eða félag 
getur ekki sem slíkt verið 
stjórnarmaður. Það er hins vegar 
ekki hægt að draga þá ályktun. að 
slíkur eigandi sé útilokaður frá 
því að gæta hagsmuna sinna í 
stjórninni.  Þess vegar má slá því 
föstu að maður sem er í stjórnun-
arstöðu hjá viðkomandi félagi eða 
fyrirtæki eða stofnun sé kjör-
gengur í stjórn húsfélagsins. 
Hann þarf ekki endilega að vera 
framkvæmdastjóri eða stjórnar-
formaður því sá starfsmaður sem 
fer með þann málaflokk eða deild 
sem eignarhaldið fellur undir, t.d. 
deildarstjóri eða skrifstofustjóri, 
myndi líka vera kjörgengur. 
Hugsanlega er lögmaður eiganda 
líka  kjörgengur í stjórn. Verður 
óhjákvæmilega að játa viðkom-
andi eiganda sanngjörnu svigrúmi 
til að tilnefna frambjóðanda af 
sinni hálfu við stjórnakjör.

FORFÖLL OG BROTTHVARF  FORMANNS
OG STJÓRNARMANNA
Varamenn taka sæti aðalmanna 
við fráfall þeirra og langvinn 
forföll og þegar stjórnarmaður 
selur eign sína. Hins vegar er 
hæpið að kalla til varamann þótt 
stjórnarmaður sé fjarverandi á 
einstökum fundi eða annars í 
skemmri tíma. Ef stjórnarmenn 
verða færri en kjörnir voru og 
séu varamenn ekki til staðar, 
verður að boða til aukaaðalfundar 
til að kjósa stjórnarmenn og 
varamenn. Stjórnin hefur ekki 
heimild til að endurnýja sig og 
kalla til utanstjórnarmenn í 
stjórn. Jafnvel þótt formaðurinn 
sé kosinn sérstaklega þá er hæpið 
að skylt sé að boða til aukaaðal-
fundar til að kjósa nýjan formann 
ef hann hverfur úr embætti. 
Verður að telja að stjórnin geti  
kosið sér nýjan formann og 
varaformann úr sínum hópi fram 
til næsta aðalfundar þegar 
formaður fellur frá, glatar 
kjörgengi, segir af sér eða 
forfallast varanlega. 

STJÓRNARFUNDIR. LÁGMARKS FUND
ARSÓKN. FUNDARGERÐIR
Formaðurinn boðar til stjórnar-
funda þegar hann telur þess þörf 
eða ef einhver stjórnarmaður 
krefst þess. Skal boða stjórnar-
fundi með hæfilegum fyrirvara 
og er þriggja daga fyrirvari 
jafnan nægilegur. Jafnan skal 
upplýsa stjórnarmenn um það 
fyrirfram hvaða málefni verða 
tekin fyrir á stjórnarfundi. 
Formaður stýrir jafnan stjórnar-
fundum. Krafa er gerð um 
lágmarksfundarsókn og er stjórn 
aðeins ákvörðunarhæf þegar 
meirihluti stjórnarmanna er til 
staðar. Á stjórnarfundum er 
málum ráðið til lykta með 
einföldum meirihluta atkvæða en 
falli atkvæði jöfn ræður atkvæði 
formanns úrslitum. Færa skal í 
fundargerðarbók meginatriði 
þess sem gert er og ákveðið á 
fundum og skal fundargerðin 
undirrituð af viðstöddum 
stjórnarmönnum.

RÍK UPPLÝSINGASKYLDA STJÓRNAR
Sú skylda hvílir á stjórn  að hún 
haldi eigendum upplýstum og 
veiti þeim fræðslu um öll atriði 
sem máli geta skipt um fjármál 
og rekstur húsfélagsins og 
starfsemi þess. Þessi upplýsing-
arskylda er nauðsynleg til að 
eigendur geti sett sig inn í mál 
og gætt hagsmuna sinna og veitt 
stjórninni eðlilegt aðhald. Eins er 
hún nauðsynleg til að fyrir-
byggja félagsurg og eyða 
tortryggni í garð stjórnar. 
Starfsemi húsfélags á að vera 
gegnsæ og opin og þar eiga engin 
leyndarmál heima né pukur að 
viðgangast. Upplýsingar geta 
bæði verið gefnar á fundi og 
utan funda, munnlega eða 
skriflega eða með afhendingu 
gagna eða ljósrita. Er stjórninni 
t.d. skylt að láta eigendum í té 
ljósrit fundargerða, bæði 
húsfunda og stjórnarfunda. Er 
stjórn og skylt að veita eigendum 
upplýsingar og skýringar um öll 
atriði er varða sameiginlegt 
viðhald, efnahag og fjárhags-
stöðu. Hafa eigendur rétt til að 
skoða bækur félagsins, skjöl 
þess, reikninga og bókhaldgögn 
með hæfilegum fyrirvara en þó 
að jafnaði að viðstöddum 
stjórnarmanni.

STJÓRN HEFUR ÞRÖNGAR HEIMILDIR. 
HÚSFUNDUR HEFUR SÍÐASTA ORÐIÐ
Stjórn getur tekið ákvarðanir 
sem lúta að venjulegum dagleg-
um rekstri og hagsmunagæslu. 
Hún má láta framkvæma
minniháttar viðhald og viðgerðir 
og getur gert brýnar ráðstafanir. 
Sé hins vegar um að ræða 
ráðstafanir og framkvæmdir 
sem ganga lengra ber stjórn áður 
að leggja þær fyrir húsfund.  Á 
það við um allar framkvæmdir, 
sem eru verulegar hvað varðar 
kostnað, umfang og óþægindi. 
Gildir einu þótt um æskilegar og 
jafnvel nauðsynlegar ráðstafanir 
sé að ræða. Stjórn húsfélags 
hefur afar þröngar heimildir t.d. 
varðandi sameiginlegar fram-
kvæmdir og þær eru því  þrengri 
sem húsið er minna og auðveld-
ara er að kalla saman húsfundi. 
Stjórn húsfélags í stórum húsum 
þar sem fundarhöld eru þung í 
vöfum hefur því meira svigrúm 
og ríkari heimildir en stjórnir í 
smærri húsum. Stjórnin hefur 
ekkert sjálfstætt og endanlegt 
vald og hver félagsmaður getur 
skotið ákvörðunum stjórnar sem 
honum viðkoma til húsfundar.    

STJÓRNARSTÖRF ERU YFIRLEITT 
ÓLAUNUÐ.
Það er meginregla að stjórnar-
störf eru ólaunuð. Gildir það um 
formann sem aðra stjórnarmenn. 
Störf stjórnar bera blæ af 
þegnskyldu sem eigendum er 
almennt skylt að axla án sér-
stakrar þóknunar. Stjórn getur 
ekki tekið ákvörðun um þóknun 
til sín, heldur verður að taka 
slíka ákvörðun á húsfélagsfundi. 
Stjórnarstörf geta verið mismikil 
eftir stærð húsa og umfangi 
verkefna á hverjum tíma. 
Stjórnarlaun geta eftir erli og 
vinnuframlagi verið eðlileg, 
sjálfsögð og sanngjörn, en það er 
samt ætíð húsfundar að ákveða 
þau.

Stjórnir húsfélagaNÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
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
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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

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. 244

fm raðhús á einni hæð m/bílskúr, verð
frá 30,4 millj. - frábært fermetraverð
5401

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. - Falleg og

vönduð 4ra herb. íbúð á jarðhæð m/sér-
inng. Fullbúin með glæsilegum gólfefn-
um. 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. Ís-

skápur og uppþvottavél fylgir. Verð frá

24,8 millj. 5260

EINIVELLIR 7 - HFJ. Falleg 4ra

herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/stæði í bí-

lag. Verð 23,4 millj.   5159

DREKAVELLIR 18 - FULLBÚNAR
Glæsilegar 4ra herb. „“ FULLBÚNAR „“

íbúðir m/parketi og flísum á gólfum.

Verð frá 26,1 millj. 4856

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. Fal-

legar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá 21,9

millj. Afhending í feb.-apríl. 4467

DREKAVELLIR 26 - HFJ. Vandaðar

4ra herb. íbúðir, verð frá 24,9 millj. Af-

hending við kaupsamning. 4310
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Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að senda fyrirspurn á netfangið huseigandi@frettabladid.is
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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

6 HERB.
SKÓGARÁS

6 herbergja íbúð á tveimur hæðum, stór
og rúmgóð 188 fm íbúð ásamt 25 fm bílskúr
samtals ca 213 fm Íbúðin er á fjórðu hæð,
gólfefni a.m.l. rauðeikar parket, korkur og flís-
ar. Stutt í skóla og nærliggjandi þjónustu. ´
Ásett verð: 41,4 millj.

3JA HERB.
BRATTHOLT -
HAFNAFJÖRÐUR.

Mjög falleg 3ja herbergja 87,2 fm íbúð á 3ju
hæð (efstu) í fjölbýlishúsi með frábæru út-
sýni. Gólfefni eru parket og dúkur. Þvotta-
herbergi innan íbúðar.
Ásett verð 18,5 m.

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, suður-
svalir með frábæru útsýni yfir Elliðavatn og
Bláfjöllin. Sannarlega eign sem vert er að
skoða. Ásett verð: 24,9 millj.

3JA HERB.
BÁSBRYGGJA -
BRYGGJUHVERFI.

Mjög falleg og rúmgóð 3-4ra herb. 85 fm íbúð
á jarðhæð með sérinng. ásamt 24 fm bílsk.,
samt. 109 fm. Gólefni eru flísar og parket. Fal-
legar kirsuberja innrétt., eins í allri íbúðinni.
Stór geymsla er innan íbúðar sem nýst gæti
sem 3ja herb. Sérlóð og hellulögð verönd. Þv.-
herb. innan íbúðar. Sérgeymsla í sameign
einnig. Ásett verð 29,9 millj.

4RA HERB.
ÁLFKONUHVARF -
ENDAÍBÚÐ

Falleg og vel skipulögð, 120 fm 4ra herb. end-
aíbúð á góðum stað á Vatnsenda. Stæði í bíla-
geymslu fylgir, falleg gólfefni parket og stein-
flísar, hornbaðkar, stór og góð geymsla, útsýni
í suður af svölum, stutt í fallega náttúru og
óbyggt svæði. Ásett verð: 28,8 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 millj.

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.

3JA HERB.
HAMRABORG -
KÓPAVOGI

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

2JA HERB.
GYÐUFELL - RVK 

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 herb. af borðstofu, þar
er gluggi. Svefnh. og baðh. með dúk. Húsið er
klætt að utan. Ásett verð: 13,9 millj.

2JA HERB.
ÞINGHOLTIN -
GLÆSIÍBÚÐ!

Stórglæsileg 2ja til 3ja herb. lúxusíbúð á 2
hæð í 4ra hæða húsi á besta stað í Þingholt-
unum með ca 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.

3JA HERB.
HÖRÐUKÓR FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI!

Erum með í sölu glæsilega TÆPLEGA 100
FM. íbúð í nýbygg. sem afh. við kaupsamn. við
Hörðukór. Íbúðin er á 13. hæð með glæsil. út-
sýni.Allar nánari uppl. hjá sölumönnum Kletts
Fasteignasölu. Ásett verð 26,9 millj.

4RA HERB.
REYKJANESBÆR -
GRÆNÁS

4ra herb. íbúð á 1. hæð í fjölbýli. 3. sv.herb. og
sér-fataherb. Stofa, sjónv.horn og borðst.
Sólst. innaf stofu og gengið úr henni út á pall.
Eldh. er með nýrri innrétt. öll tæki ný. Bað-
herb. með mosaík flísum. Náttúrusteinn á
gólfi og nýmálað. Stór fataská. í andd. Allt
rafm. nýídregið, öll ljós fylgja. Ásett verð
18,9 millj.

5 HERB.
ÞINGHÓLSBRAUT -
SÉRHÆÐ

Falleg og snyrtileg 5 herb. íbúð á góðum stað
í Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin skiptist í fjögur
svefnherbergi, eldhús, þvottahús, baðherbergi
og stofu. Hús nýlega málað að utan að sögn
eiganda. Ásett verð: 29,9 millj.

EINBÝLI
VATNSENDI - STÓRT
EINBÝLI - HESTHÚS
OG BÍLSKÚR 

Frábær eign á yndislegum stað. Ca 320 fm
eign, sem skiptist í hús, hesthús og bílskúr.
Forstofu, 2 baðh., opið rými með mikilli loft-
hæð, stofu og borðst., eldhús og búr, 3
barnah., þv.herb., hjónah. og fatah. Nánari
uppl. á skrifst. Kletts. Ásett verð: 88,4 millj.

EINBÝLI
FAGRIHJALLI - SUÐ-
URHLÍÐAR KÓP.

Glæsilegt einbýli á 2 hæðum 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 samkv. fasteignamati ríkisins og þar
af er bílsk. 35,3 fm. Einnig er lítil einstaklings
íbúð með sérinng. Ásett verð. 74,9 millj.

HÆÐIR
ÞINGHÓLSBRAUT 55
- KÓPAVOGI

Mjög björt og mikið endurnýjuð 130 fm sér-
hæð á sjávarlóð með frábæru útsýni ásamt 27
fm bílskúr, samtals 157 fm Gólfefni eru nýlegt
Merbo-parket og flísar. Suðursv. með stiga
niður í garðinn. Nýl. innrétt. og gólfefni. Bíl-
skúrinn er á tvemur hæðum eða neðri hæðin
er eitt herbergi. Ásett verð 35,9 millj.

4RA HERB.
RJÚPNASALIR

4ra herb. íbúð á 1. hæð. Innanhússarkitekt Hall-
grímur Friðgeirsson sá um val á efnivið og
skipul.,og íbúðin ber þess merki að vel er geng-
ið frá öllu. Innr. og skápar úr hvíttaðri eik, nátt-
úrusteinn á gólfi, hvíttað eikarparket, flísal. sval-
ir. Íbúðin er 107,8 fm.Ásett verð er 25,9 millj.
Nán. uppl. gefa sölumenn Kletts fasteignasölu.

2JA HERB.
LJÓSHEIMAR - 104
REYKJAVÍK

Falleg og snyrtileg 2ja herbergja 53 fm íbúð
á fjórðu hæð í lyftublokk. Snyrtilegar innrétt-
ingar, gólfefni parket og flísar. Sameign er vel
viðhaldið, sameiginlegt þvottahús. Ásett
verð: 14,9 millj.

2JA HERB.

Fr
u
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www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is

NÖNNUFELL

Mjög snyrtileg 2ja til 3ja herb. tæplega 69
fm íbúð á 3ju hæð í álklæddu fjölbýlishúsi
sem er nánast viðhaldsfrítt næstu árin. Kom-
ið inn í forstofu með parket á gólfi og fata-
hengi. Íbúðin er öll parketlögð með fallegu
parketi lagt í 90°. Eldhús opin inn í stofu
með hvítri innréttingu og borðkrók. Stofan
er mjög rúmgóð, útgengt á yfirbyggðar
suðursvalir. Ásett verð 14,5 millj.

4RA HERB.
HÓLMGARÐUR

Vel staðsett og rúmgóð 3-4 herbergja 82 fm
íbúð á 1.hæð á góðum stað í Reykjavík. Íbúð-
in býður upp á mikla möguleika, björt og fal-
leg. Gólfefni er parket og dúkur. Fallegur
garður. Búið að skipta um lagnir undir húsi og
klæða vestur gafl. Ásett verð: 23,5 millj.
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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.
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HAGAMELUR,
REYKJAVÍK
Góð 3ja herbergja 83,3 fm. íbúð á 4.
hæð. Húsið viðgert og nýtt þak.
Verð kr. 21,9 millj.

BEYKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Miklir möguleikar. Hæð og ris ásamt bíl-
skúr. Spennandi tækifæri á þessum vin-
sæla stað.
Verð kr. 45,0 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. 18,9 millj.

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

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

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

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. 26,9 millj.

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.

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

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

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.

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Skútuvogi 6 104 Reykjavík
Sími 510 4100 • www.danfoss.is

Danfoss hf
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
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Lýsing: Strandgata 53 á Akureyri er gamalt hús sem var 
endurbyggt fyrir nokkrum árum og opnað sem skemmti-
staðurinn Oddvitin. Margur maðurinn og konan hefur 
þar stigið dansinn og fengið sér hressingu á stórum bar sem er eftir endilögnu salnum. Góðar snyrtingar eru í 
anddyri. Í dag er þarna reknir skemmtistaðirnir 1929 og Rocco og selst eignin með öllu sem henni tilheyrir.

Úti: Staðurinn stendur á Oddeyrinni á Akureyri, alveg niður á tanganum.

Annað: Kringum 1940 var hér rekin vélsmiðjan Atli, en þar var Alfreð Möller einn af forsvarsmönnum. Á árunum 
1956 til 58 fékk vésmiðjan Atli mjög stóran og fullkominn rennibekk sem þótti mikið framtak á þeim árum og 
segir heimildamaður að sennilega sé þessi rennibekkur enn í notkun í Slippstöðinni. Vélsmiðjan Atli var fjöl-
mennur vinnustaður sem framkvæmdi alla venjulega járnsmíðavinnu og annaðist til dæmis viðhald á togurum 
Útgerðarfélags Akureyringa um áraraðir. 

Verð: 120.000.000 Fermetrar: 679,5 Fasteignasala: Viðskiptahúsið

600 Akureyri: 

Veitinga- og skemmtistaður
Strandgata 53: 679,5 fermetra atvinnuhúsnæði

LAUTASMÁRI - NÝTT Í SÖLU

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

11,8 millj. Verð 26,9 millj.

KELDULAND - ENDAÍBÚÐ

Mjög góða 3ja til 4ra herbergja íbúð á 2. hæð (efstu) í litlu
fjölbýli. Snyrtilegt eldhús með borðkrók og björt og góð
stofa. Flísalagt baðherbergi og tvö herbergi með skáp
voru þrjú. Verð 22,8 millj.

SUÐURHÓLAR - VIÐGERT

Mjög góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í nýlega viðgerðu
fjölbýlishús. Gott eldhús, rúmgóð og björt stofa og borð-
stofa. Flísalagt baðherbergi með þvottaraðstöðu og þrjú
góð herbergi með skáp. Ákv. 13 millj. með 4,15% . Verð 19
millj.

VÍÐIMELUR - VIÐGERT HÚS

Mjög góð 3ja herbergja enda íbúð á 3. hæð í nýlega upp-
gerðu fjölbýlishús. Rúmgóð stofa með útgang suður-sval-
ir og snyrtilegt endurnýjað eldhús. Tvö rúmgóð svefnher-
bergi og flísalagt baðherbergi. Parket á gólfum. Verð 22,6
millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Glæsilega 101 fm 3-4ra herbergja íbúðir á 2. hæð í vönd-
uðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er
með vönduðum mahóní innréttingum og fallegu eikarp-
arketi á gólfi. Flísalagðar vestursvalir út af stofum. Áhv.

lán L.Í. með 4,15% vöxtum. Verð 25 millj.

HRINGBRAUT - LAUS

Vorum að fá í sölu góða 3ja til 4ra herbergja hæð með
sér inngang í litlu viðgerðu fjölbýli. Eignin skiptist í for-
stofu, hol, fjögur herbergi, eldhús og bað. Tveir inngang-
ar eru í íbúðin. Verð 19,8 millj.

SIGTÚN - RIS

Vorum að fá í sölu mjög góða 3ja herbergja risíbúð góðu
fjórbýlishúsi. Fallega endurnýjað eldhús og góð stofa.
Tvö rúmgóð svefnherbergi og snyrtilegt baðherbergi.
Gott geymslu ris yfir íbúð. Verð 18,4 millj.

AUSTURBERG - LAUS

Vorum að fá í sölu glæsilega 75 fm 2 til 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi með sér inngang af svölum.
Eldhús með fallegri nýrri innréttingu og vönduðum tækj-
um og rúmgóð stofa. Flísalagt og endurnýjað baðherbergi
með baðkari og rúmgott herbergi með skáp. Ný gólfefni.

Verð 17,5 millj.

AUSTURBRÚN - ENDURNÝJUÐ

Mjög góða 2ja herb. íbúð á 3. hæð fjölbýlishúsi með lyftu.
Endurnýjað baðherb. með glugga og aflokað svefnherb.
Endurnýjað eldhús með glugga og góð stofa með útgang

á suður-svalir. Nýlegt parket á gólfum. Verð 14,6 millj.

HVERAFOLD - RÚMGÓÐ

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

Verð 19,9 millj.

ÆSUFELL - GÓÐ KAUP

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

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

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍ

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

skóla og leikskóla.

SKIPASUND - SÉR HÆÐ

Vorum að fá í sölu mjög góða efri sér hæð með sér inn-
gang í tvíbýlishúsi og byggingarrétt á bílskúr. Á aðalhæð
eru opið hol, þrjú góð herbergi, fallegt baðherbergi, fal-
legt eldhús og stofa með svölum út af. Verð 29,7 millj.

JÓNSGEISLI - GLÆSILEGT

Glæsilegt 235,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum 25,4 fm bílskúr. Efri hæðin er innr. sem lúxus
íbúð með þremur stofum, eldhúsi, baðh. og einu stóru
svefnherbergi. Sérsmíðaðar eikar innr. og massíft plank-
aparket á gólfum. Neðri hæðin er innr. sem 3ja herbergja
íbúð. Frágengin lóð með stórum sólpalli. Glæsilegt útsýni.

Verð 68,9 millj.

KLEIFARSEL - GÓÐ EIGN

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

sem sem íbúðarherb. Verð 46,9 millj.

Fr
um

Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

Mjög góða 131fm 5 herbergja íbúð á efstu hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi. Þrjú herbergi með skáp og flísalagt baðher-
bergi. Björt stofa með suðursvölum út af og fallega inn-
réttað eldhús. Mikil lofthæð. Gengið úr holi upp í rúmgott
sjónvarpsherbergi. Þvottaherbergi og geymsla í íbúð.
Verð 28,2 millj.
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GG
læsileg 2ja hæða 146,7 raðhús sem byggð er úr

staðsteyptri steinsteypu, með innbyggðum bílskúr.

Húsin eru uppsteypt nú þegar og tilbúin til afhend-

ingar fullbúin að utan. Að innan eru afhendast húsin með

hita í gólfum og pússuðum úthring. Húsin standa við

Hólavað 1 - 11 í Norðlingaholti og miðast heildarskipu-

lagsáætlun svæðis við raðhús með einhalla þaki og góða

tengingu við útivistarsvæði í nágrenni. Byggðin lækkar til

suðurs sem gerir staðsetninguna mjög heillandi fyrir fjöl-

skyldufólk og aðra tengda náttúru og útivist. Sjá teikning-

ar og nánari skilalýsingu á skrifstofu okkar.

Verð 36,9 millj. miðjuhús

Verð 37,9 millj. endahús

FULLBÚIN AÐ UTAN

PÚSSAÐIR ÚTVEGGIR AÐ INNAN

HITI Í GÓLFUM

SUÐURLÓÐ

FRÁBÆRT ÚTIVISTARSVÆÐI

TRAUSTUR BYGGINGARAÐILI

TILBÚIN TIL AFHENDINGAR

Efri hæð

Neðri hæð

Fr
um
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Eldri borgarar

Grandavegur 47. Góð suðvestur
íbúð f. 60 ára og eldri. Í einka-
sölu velskipul. 66 fm 2ja herb. íb. á
5.hæð í eftirsóttu lyftuhúsi á fráb.
stað í Vesturbæ. Þvottaherb. í íb.,
Mjög góðar suðvestur svalir með fal-
legu útsýni á Bláfjöll og Reykjanes.
Húsvörður, heitur pottur, sauna, sam-
komusalur 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. Óskað er eftir tilboði í
eignina.  6996

Stærri eignir   

Krókabyggð - glæsil. einbýlis-
hús. Glæsil. einbýlish. á einni h.
ásamt tvöf. bílskúr, samt. 230,8 fm.
Þar af 47,1 fm bílsk. Rúmg.stofa.
Vand. innrétt. Glæsil. baðherb. 3-4
svefnherb. Glæsil. verðlaunagarður.
Einstakl. velstaðs. hús.  7272

Glæsil einb.í Bæjargili. Í einka-
sölu glæsil. einbýli á fráb. stað í
Garðab. Húsið er á 2. hæðum samt.
188 fm m. bílsk. Frábært skipul. Hús-
ið er mikið endurnýjað. Arinn, 4
svefnherb. Glæsil. baðherb. Suður-
verönd m. heitum potti. Áhv.
Íb.lánasj. V. 56,9 millj.  7511

Hafnarfjörður - einbýli á einni
hæð. Fallegt og skemmtilegt 187
fm einbýli m. innb. 36 fm bílskúr. 4
svefnherb öll m. skápum. Skemmtil.
stofur m. útg. á glæsilega timburver-
önd. Góðar innrétt. Nýstandsett bað.
Gott skipulag. V. 49,0 m.  7487

Neðstaleiti - raðhús 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

Glæsilegt hús í Skjólsölum. 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.  7382

Bakkastaðir á einni hæð. Í
einkasölu mjög gott 180 fm raðh. á
einni h. m. góðum innb. bílsk. m.
góðri lofthæð. Parket og flísar.Gott
velstaðs. hús rétt hjá t.d. skóla,leik-
skóla og golfvelli. V. 44,9. m.  7258

Furuás Garðabæ Glæsil. 250 fm.
einb á einum besta stað í Ásahverf-
inu. Innb. bílsk. glæsil. 50 fm. stofur
sérsm. innrétt. Fallegur garður í hás-
uður með stórum sólpalli. Eign í sérfl.
Óskað ef eftir tilboðum í húsið.  7266

Skógarhæð - glæsil. húsSkógarhæð - glæsil. hús

Í einkasölu glæsil. 190 fm hús á 1 h. Glæsil. verðlaunagarður. Gatan var kos-
in fallegasta gata Garðabæjar 2002. 4 svefnherb. Vand. innrétt. Falleg eign á
fráb. stað. Stutt í bæði grunnskóla og framhaldsskóla. V. 59,8 m  7218

KrKrossalindossalind
glæsilegt útsýni.glæsilegt útsýni.

Vorum að fá mjög gott 170,7
fm parhús á tveimur hæðum
ásamt 26,2 fm góðum bílskúr.
Tvennar svalir, fjögur svefnher-
bergi. Parket og flísar á öllum
gólfum. Gott vel skipulagt hús
á mjög góðum stað í lokaðri
götu. V. 49,8 m.  7501

BerjarimiBerjarimi
með bílskýli og verönd.með bílskýli og verönd.

Góð stór 94,8 fm 3ja herb.
íbúð á 1 hæð með góðri ver-
önd sem snýr í suðvestur.
Parket og flísar á öllum gólf-
um, þvottahús í íbúð. V. 21,8
m.  7520

Gullsmári.Gullsmári.
Fyrir eldri borgara.Fyrir eldri borgara.

Vorum að fá í einkasölu mjög góða 75,6 fm 3ja herb. íbúð á
9. hæð í góðri blokk, íbúð fylgir gott 24,7 fm stæði í lokuðu
bílskýli. Yfirbyggða svalir sem snúa í suður, glæsilegt útsýni.
Parket og flísar á öllum gólfum. Íbúð er til afhendingar við
kaupsamning. V. 28,9 m.  7497

EngjaselEngjasel
glæsil. útsýni - gott verð.glæsil. útsýni - gott verð.

Mjög gott velskipul. endaraðh.
á 3.hæðum á fráb. útsýnisst.
ásamt stæði í bílskýli (stórt
stæði.) Húsið er klætt að utan.
Mjög gott hús. Góð sólarver-
önd. Afgirtur garður. v. 37,8 m.
7174

EngjaselEngjasel
glæsil. útsýni - gott verð.glæsil. útsýni - gott verð.

Mjög gott velskipul. endaraðh.
á 3.hæðum á fráb. útsýnisst.
ásamt stæði í bílskýli (stórt
stæði.) Húsið er klætt að utan.
Mjög gott hús. Góð sólarver-
önd. Afgirtur garður. v. 37,8 m.
7174

VVesturfoldesturfold
glæsilegt einbýliglæsilegt einbýli

Í einkasölu glæsilegt 240 fm
einbýli á fráb. barnvænum
stað. Falleg fjallasýn, m.a.
vestur á Jökul. 4 svefnherb.
vandaðar innréttingar og gólf-
efni. 100 fm sólpallur. V. 65 m.

BirkiásBirkiás
glæsilegt raðhús.   glæsilegt raðhús.   

Glæsil. 161 m endaraðh. á 2.
hæðum á fráb. stað í Ása-
hverfinu í Garðabæ m. inn-
byggðum bílskúr. 3 svefn-
herb. Stórglæsilegt útsýni.
Húsið er til afhendingar
strax. V. 54,0  7397

KársnesbrautKársnesbraut
bílskúrbílskúr

Vel skipulögð 4-5 herb. risíb.
í tvíbýli, lítið undir súð. 32 fm
góður bílskúr. Fráb. útsýni.
Nýl. rafmagn. Frábær stað-
setning. 3 svefnherb., 2 stof-
ur. V. 23,8 m.  7502

Akraland - 1050 fm lóð.Akraland - 1050 fm lóð.

Í einkasölu lóð á besta stað í Akralandi. 

Allar upplýsingar veitir 
Bárður H Tryggvason.  7373

YFIR 130 ÁRA SAMANLÖGÐ REYNSLA VIÐ FASTEIGNASÖLU!
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Ingólfur G. Gissurarson lögg. fasteignasali. 
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Litlihjalli - tvær íbúðir. Gott ca
240 fm endaraðh. á tveimur hæðum.
Innb. bílskúr. Góðar stofur, suður
svalir, þrjú svefnherb. í stærri íb. Sér
2ja herb. íb. á jarðh. V. 44,9 m.  7260

Skrúðás - Garðabæ Í einkasölu
fallegt nýlegt 230 fm einbýlishús á 2
hæðum á frábærum útsýnisstað. 4
góð svefnherb. Innb. 37 fm bílskúr.
Fallegur garður með timburverönd og
heitum potti. Frágengið bílaplan og
stéttar. Verð tilboð.  7193

Fannafold.- 160 fm raðh. Í einka-
sölu gott vel skipulagt ca 160 fm rað-
hús á tveimur hæðum. Innb. góður
bílskúr. Fjögur svefnherbergi, góður
fallegur garður,parket á flestum gólf-
um. V. 39,9 m.  6874

Gnípuheiði - glæsilegt einbýli.
Glæsil. 250 fm einbýlish. á einst. út-
sýnisstað. Húsið er á 2. hæðum með
mögul. á 2ja herb. séríbúð á jarð-
hæð. Glæsilegar stofur massívt park-
et. Stórar suðursvalir. Eign á einstök-
um 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 Grafarvogi.  6808

Strandvegur - glæsil. útsýni.
Stórglæsil.160 fm íb. á 3.h/efstu í nýl.
vönd. húsi ásamt stæði í bílsk. íb. er
glæsil. innrétt. m. vönd. sérsm. inn-
rétt. glæsil. flísal. baðherb. Granít
borðplötur.  7001

Bragagata - einbýli Mikið endur-
nýjað 80 fm hús ásamt 20 fm ný-
byggðu sérhúsi sem er í dag sem
nýtt sem stúdíóíbúð/vinnustofa, er í
útleigu. Möguleiki er að byggja ofan
á húsið. Glæsilegt baðherb., parket,
2 svefnherb. Frábær staðsetning i
101. Laust. V. 31,5 m.  4466

Landsbyggðin   

Vallholt - Ólafsvík einb. Ein-
býli við Vallholt í Ólafsvík. Húsið
er á einni hæð byggt 1968 úr
steypu 144,9 fm. Við húsið er sól-
stofa og sólpallur. Umhverfis lóð-
ina sem er stór er nýlegt timbur-
grindverk og á lóðinni eru góð
barnaleiktæki sem fylgja við sölu.
Verð tilboð.  7164

Brautarholt - Ólafsvík. Brautar-
holt í Ólafsvík. Eignin er á tveimur
hæðum og er alls 163.2 fm. Nýlegar
hurðir eru á efti hæðinni.Við húsið er
49 fm. bílskúr út timbri og er hann
nýtekinn í gegn. Umhverfis húsið
sem lítur allt vel út er vel gróinn garð-
ur. Tilboð óskast.  7116
Brautarholt - Ólafsvík Góð 90 fm.
3 ja herb.íbúð á efri hæð í tveggja
íbúða húsi. Raflagnir, gluggar og þak
er nýlegt og tvær hliðar hússins eru
klæddar. Íbúðin lítur mjög vel út utan
sem innan. Húsið stendur á mjög
góðum stað og úr íbúðinni er gott út-
sýni yfir bæinn. Á lóð hússins er 25.1
fm. bílskúr. Verð tilboð  7046

Akranes - Garðabraut. Velskipu-
lagt raðhús á einni hæð. Ný-
komið raðhús á einni hæð 123 fm
ásamt 29 fm viðb. bílskúr eða alls
152 fm á rólegum stað s.t. innst í lok-
aðri götu. Húsið er steníklætt að utan
3-4 svefnherb. Endurn. baðherb. og
fl. Verð 27,7 m.  7490

Sérhæðir og 5-6 herb. 

Gnípuheiði. Glæsilegt útsýni.
Vorum að fá í einkasölu mjög góða
114 fm jarðhæð með sér inngangi á
mjög góðum stað í Suðurhlíðum
Kópavogs. þrjú góð svefnherbergi,
þvottahús í íbúð. Stórar suður svalir
með glæsilegu útsýni. Parket og flís-
ar á öllum gólfum. V. 32,5 m.  7477

Fannahvarf - sérinng. Í einkasölu
ný stórglæsileg 112 fm efri hæð með
sérinngangi. Íbúðin er glæsilega inn-
réttuð, mikið skápapláss, eikarpark-
et, glæsilegt bað og eldhús, upp-
þvottavél og tvöfaldur ísskápur
fylgja. Eign í sérfl. V. 30,9 m.  7476

4ra-6 herb. íb.    

Naustabryggja - jarðhæð m. m.
bílskýli Í einkasölu falleg velskipul
ca 128 fm íb. á 1.hæð ásamt bílskýli.
Sérinngangur, sérafnotaréttur lóðar.
Parket, vandaðar innréttingar.
Þvottah. innan íb. Íb. getur losnað
mjög fljótlega. V. 29,9 millj.  7488

Maríubaugur - sér inngangur.
Vorum að fá glæsilega 120 fm
íbúð á 2. hæð í mjög vel stað-
settu þríbýli. Allar innréttingar og
gólfefni eru mjög vönduð. Þvott-
hús í íbúð. Stórar suðursvalir,
glæsilegt útsýni. V. 28,3 m áhv.
góð lán ca 14,1 m. Íbúð er laus
fljótlega.  7306

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

Rjúpufell - 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

Stigahlíð - Glæsil.íbúð með
miklu útsýni. Vorum að fá í einka-
sölu glæsilega mikið endurnýjaða 4-5
herb. íbúð á 4.hæð(efstu) í fallegu
fjölbýli ásamt stækkunarmögul. í risi.
Nýl. eldhús, baðherb.,gólfefni, inni-
hurðir og fl. V. 25,7 millj. Laus strax
7449

Naustabryggja - með stæði í
bílskýli. Vorum að fá í einkasölu
mjög góða 135,2 fm. 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi. Vand-
aðar innréttinga, parket og flísar á
öllum gólfum, þrennar svalir, þvotta-
hús í íbúð. Snyrtileg sameign bæði
úti og inni. Gott stæði í lokuðu bíl-
skýli fylgir íbúð. V. 31,9 m.  7378

Kleppsvegur - 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

Daggarvellir - 40 fm suðurver-
önd. Ný glæsileg 4ra herb. íbúð á 1
hæð. Sérinngangur. Parket. Vandað-
ar innréttingar. Glæsilegur sólpallur.
Stutt í skóla, leikskóla og Íþrótta-
svæði 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 vandaðar innréttingar.
Parket og flísar á öllum gólfum, suð-
ursvalir. V. 31,9 áhv ca 21 miljón í
góðum lánum.  7273

3ja herb. íbúðir.   

Kristnibraut- 4. hæð lyfta. Í
einkasölu glæsileg fullbúin 3ja herb.
102,2 fm á 4.hæð í þessu glæsilega
lyftuhúsi. Parket, vandaðar innrétt-
ingar. Sérsjónvarpshol. Fallegt út-
sýni. Suðursvalir. V. 23,7 millj.  7337

Lautasmári - lyftuhús - afh.
strax Í einkasölu falleg velumgeng-
in 3ja herb. íb á 3. hæð í vönduðu
lyftuhúsi rétt við mikla og góða þjón-
ustu. Suðv.svalir. Parket. Flísalagt
baðherb. Maghoný innrétt. Mjög góð
sameign. V. 20,8 m.  2779

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

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. bíl-
skýli Öll sameign til fyrirm. bæði úti
og inni. Mjög gott aðgengi fyrir
hjólastóla í húsi. Laus strax. V. 25,9
m.  7206

Laufengi - Grafarvogur Ný-
komin í einkasölu falleg 4ra herb.
endaíb. á 3. h. í fallegu nýl. gegn-
um. fjölb. 3 góð svefnherb. Flísal.
baðherb. Fráb. staðsetn. V. 20,9
m.  7165

Bakkar - útsýnisíbúð. Í einka-
sölu vönduð talsv. endurnýjuð 4ra
herb. 94 fm íb. á 1. hæð í góðu
fjölbýli. Parket. Nýl. eldhús, end-
urn. baðherb. Glæsilegt útsýni til
suðvesturs. Góðar svalir. v.19,4
millj.  7400

Akurhvarf - Klætt hús. Vor-
um að fá í einkasölu mjög góða
120,7 fm endaíbúð á jarðhæð í
mjög vel staðsettri blokk, íbúð
fylgir gott stæði í lokuðu bílskýli.
Parket og flísar á öllum gólfum,
sér suður garður. Þvottahús í
íbúð. V. 29,9 m.  7489

Lyngmóar - m. 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 þjón-
ustu. V. 20,9 m.  7118

Berjavellir - laus strax. Vorum að
fá góða 86 fm 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð með sér verönd. Þvottahús í
íbúð, parket og flísar á öllum gólfum.
Ísskápur og uppþvottavél fylgja. V.
19,4 m.  7515
Krummahólar - glæsilegt út-
sýni. Vorum að fá í einkasölu rúm-
góða ca 90 fm 3ja herbergja íbúð á 7
hæð í klæddri lyfurblokk, yfirbyggðar
svalir. Parket og flísar á öllum gólf-
um, nýlegt eldhús. V. 17,8 m.  7514
Austurberg - m. bílskúr - frá-
bært verð Falleg 81 fm íb. á 2. h.
með góðum bílskúr. Nýtt fallegt eldh.
Parket. Stórar suðursv. V.17,9 m.
6970
Álfkonuhvarf. - Sérinng. - bíl-
skýli. Vönduð ca 100 fm íb. m. sér-
inng. af svölum. Suðursv. Gott stæði
í lok. bílsk. fylgir. V. 24,9 m.  4584

2ja herb.íbúðir.   

Þórsgata. Vorum að fá í sölu tvær
nýlega standsettar 2ja herbergja
íbúðir í sama húsi, báðar með sér
inngangi, parketi og flísum á gólfi.
Allt nýtt m.a. rafmagn,gler, innrétt-
ingar og gólfefni. V. 15,7 m.  7504

Miðvangur - Hafnarfirði Vorum
að fá í einkasölu ca 70 fm íbúð á
4.hæð í vel staðsettri lyftublokk.
Stórar svalir með góðu útsýni. Íbúð
er laus fljótlega. V. 14,4 m.  7462

Fífurimi - sérinngangur Glæsileg
69 fm íbúð á 1 hæð með sérinn-
gangi. Parket, vandað eldhús. Góð
suðvesturverönd. Allt sér. V. 17,9
7292

Atvinnuhúsnæði.   

Bæjalind Kóp. Til leigu 200 fm.
verslunarpláss á mjög góðum
stað. Góð aðkoma, næg bíla-
stæði. Laust nú þegar.  2236

Höfðabakki Til leigu, Samt
1620 fm. 
Létturiðnaðar / lager ca 460 fm.
skrifstofur 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

Möðrufell. Góð ca 80 fm íbúð í
vel staðs. blokk, góðar svalir.
Snyrtil. sameign bæði úti og inni.
V. 14,9 m.  7194
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Framnesvegur - 107 Rvk

21.700.000     
73,6 fm + ca 4 fm geymsla, 2ja herb.
íbúð á 3. hæð með stæði í lokaðri bíl-
geymslu. Gluggar á 3 vegu, suðursval-
ir. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Asparholt - 225 Álf

20.900.000
96,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
nýlegu fjölbýli með sérinngang af
svölum.  Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Þórarinn s. 530 1811

Hraunbær - 110 Rvk

20.500.000
Fín 90,4 fm 3ja herbergja björt og opin
íbúða á 2. hæð. 
Óli s. 530 1812

Lækjasmári - 201 Kóp

22.900.000
Falleg og björt 3ja herb 89 fm íbúð á 3.
hæð ásamt sér stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Laus fljótlega. 
Óli s.530 1812

Spóahólar - 111 Rvk

16.900.000
3. herb. íbúð, 80 fm á 1. hæð. Stutt í
alla þjónustu eins og matvöruverslan-
ir, leikskóla, skóla og íþróttaaðstöðu.  
Sigurður s. 530 1809

Básbryggja - 110 Rvk

25.900.000
99,7 fm. 3ja herb. íbúð með sérinngang
á 1. hæð í húsi staðsett i enda á lokuð-
um botnlanga. Vandaðar innréttingar
og flísar á gólfum. Þórarinn s. 530 1811

Gullsmári - 201 Kóp

22.900.000 - LAUS FLJÓTLEGA 
Góð 4 herb. íbúð á 1. hæð í Smára-
hverfinu með sér afgirtum garði. Íbúð-
in er 86,9 fm auk 5,9 fm geymslu í sam-
eign. Pantið skoðun í 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

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

Smáratún - 230 Rbæ

11.900.000
74,5 fm 3 herbergja íbúð í kjallara í tví-
býli. Sérinngangur. Eign á góðum stað
í Keflavík, þarfnast lagfæringar. 
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Fljótasel - 109 Rvk

46.900.000
Mjög gott 5 herb. endaraðhús með bíl-
skúr, auk 3ja herb. íbúðar í kjallara.
Íbúðin í kjallara er ca 90 fm og raðhús-
ið um 178 fm. Sigurður s. 530 1809

Hamraberg - 111 Rvk

31.500.000
124,6 fm 5 herbergja fallegt Raðhús á
góðum stað í breiðholti. Húsið er ný-
uppgert að utan.  BÓKIÐ SKOÐUN S.
530 1800 OG 530 1820.

Rað- og parhús

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

2ja - 7 herbergja
Draumaeignir

Birkihólar - 800 Sel

26.500.000
Nýtt 164,9 fm parhús á einni hæð innst í
botnlanga á góðum stað á Selfossi. 
Eddi s. 530 1806

Hólavallagata - 101 Rvk

Grænlandsleið - 113 Rvk

53.000.000
222,3fm, 6 herbergja. einstaklega fallegt
parhús í Grafarholti, þ.a. 30fm bílskúr.
Húsið er á 2 hæðum og allt hið smekk-
legasta. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

Lækjamót - 245 San

22.900.000
Einbýlishús 197,4 fm (þ.a. 42,8 fm bíl-
skúr) 6 herbergja, 4 svefnherbergi og 2
stofur.  Húsið er í dag rúmlega fokhelt, búið að einangra að innan. 
Þórarinn s. 530 1811

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

13.900.000
Falleg 56,7 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara ósamþykkt með sérinngang í
góðu fjórbýli á frábærum stað í miðbænum.
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Álfheimar - 104 Rvk

24.200.000
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja
100,9 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.
Baðherbergi hefur verið endurnýjað með sturtuklefa með nuddstútum, út-
varpi o.f.l   Þórarinn s. 530 1811

Hofsvallagata - 107 Rvk

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

Logaland - 108 Rvk

49.900.000 - LAUST STRAX
Mjög vel staðsett 213 fm raðhús í Foss-
voginum á 2. hæðum. 6 svefnherbergi +
stofa.  Laust til afhendingar við kaupsamning - Fallegt útsýni yfir Fossvog-
inn - 2 inngangar. Sigurður s. 530 1809

Nýtt

Nýtt

Nýtt

22.400.000
Vel skipulögð 91,7 fm 4ra herbergja íbúð
í kjallara með sérinngang á þessum eft-
irsótta stað.
Þórarinn s. 530 1811

Nýtt

Nýtt Nýtt

Nýtt

Fr
u

m
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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

Draumaeign

Rjúpnasalir - 201 Kóp

24.900.000
Einstaklega falleg og vel skipulögð
93,3 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er með afar glæsilegum eikar-
innréttingum.   Stórar suðaustursvalir. 
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeign

Kambsvegur - 104 Rvk

27.400.000
Fín 110 fm 5 herb. sérhæð með sérinn-
gangi og góðri timburverönd útaf stofu.
Eldhús og baðherbergi með nýlega
endurn. innréttingum.  Góður staður. Óli s. 530 1812

Nýbygging

Fitjaás - 230 Rbæ

25.900.000
Gott 230 fm einbýlishús á einni hæð með innb. bílskúr.  Skilað fokheldu inn-
an og frág. utan með grófjafnaðri lóð.  Hús á góðum stað miðsvæðis.
Teikningar og myndir. Óli s. 530 1812

Einbýli Akureyri

Heiðarbrún - 810 Hve

26.900.000
Gott 5 herbergja 132fm einbýli á einni
hæð ásamt 39 fm tvöf. bílsk., samt.171
fm í Hveragerði. Eign sem býður uppá
mikla möguleika. Helgi Már s. 530 1808

Hæðarbyggð - 210 Gbæ

TILBOÐ ÓSKAST
294,2 fm einbýli á 2 hæðum á frábær-
um stað. Stór lóð, miklu útsýni. Neðri
hæð að mestu nýtt sem séríbúð. Tvöf.
bílsk. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800.

Kleifargerði - 600 Aey

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

Lækjartún - 600 Aey

Frá 19.800.000.
97,4 - 109,2 fm 3-4 herb. íbúðir í nýju
fjölbýli með sérinng. á Akureyri. Fullb.
án gólfefna að undanskildu baðh. og
forst. Helgi Már s. 530 1808

Stóraborg - 311 Bor

23.900.000
92,5 fm Nýtt og glæsilegt fullbúið sum-
arhús/heilsárshús að Stóruborg í
Borgarfirði á 5038 fm leigulóð til 25 ára
(Hagstæð leiga). Helgi Már s. 530 1808

Sumarhús

Föst lág
söluþóknun

Föst lág
söluþóknun

NýttNýtt Nýtt

Nýtt
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Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is

NÝJAR ÍBÚÐIR

Fr
um

Magnús Emilsson
lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir
lögg. fasteignasali

Helgi Jón Harðarson
sölustjóri

Hilmar Þór Bryde
sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson
sölumaður

Hlynur Halldórsson
sölumaður

Sigursveinn Þ. Jónsson
sölumaður

Hallfríður Jóhannsdóttir
skjalavarsla

Rauðamýri 1–3 - Mos.

Glæsilegar íbúðir. Sérinngangar og sérmerkt stæði í bílakjallara. 
Útsýni. Verð frá 22,9 millj. Einkasala. 

Afhentar janúar 2007 og júní 2007
Byggingaraðili: Verkland ehf.

Baugakór 24 - Kóp.
Fullbúnar íbúðir 

í algjörum sérflokki.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.

innfelld halogenlýsing í loftum.
Tvennar svalir á efri hæðum.

Allur frágangur 
í algjörum sérflokki.
Verð 34 - 36 millj.
Afhending strax.

Byggingaraðili er Tréás ehf.

Drekavellir 26 - Hf.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
Baðherbergi og þvottahús flísaslögð

Byggingaraðilar Ingvar og Kristján ehf.

• 4ra herb íbúðir
með stórum svölum

• Mikið og gott útsýni
• Tvær lyftur
• 29 stæði í bílakj.
• Vandaðar

innréttingar

• Sjónvarpsdyrasími
• Álutanhúsklæðning
• Góður frágangur
• Afhending strax

Hólmavað 38-52 - Rvk.

Glæsileg raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr

Stærð 172,4 fm.
Glæsileg hönnun

afhendast fokheld að innan en
fullbúin að utan.

Verð frá 30 milljónum
Byggingaraðili Steinval ehf.

Kirkjuvellir 9 - Hf
Lúxusíbúðir

2ja og 3ja herbergja íbúðir
fullbúnar íbúðir með gólfefnum.

Vandað myndsímakerfi.
Innréttingar frá Modulia, tæki frá Ariston.

Hiti í öllum gólfum íbúða.
Óvenjumikil lofthæð í íbúðum og

bílakjallara.
Íbúðum fylgja Bang og Olufsen hljómtæki

Sérstaklega vel hljóðeinangrað
Verð frá 20,1 milljón

J&S byggingarverktakar ehf.

Kirkjuvellir 3 - Hfj.
4ra herbergja íbúðir

Hraunhamar kynnir glæsilegt
fjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði.

4ra herb. íbúðir
Stutt í alla þjónustu

Frábært útsýni
Verð frá 24.6 millj.

Byggingaraðili
G. Leifsson ehf.

Drekavellir 18 - Hf.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án
gólfefna. Baðherbergi og

þvottahús flísaslögð
Byggingaraðili Fjarðarmót ehf.

• 4ra herb íbúðir
• Frá 98,5-130 fm.
• Glæsilegt útsýni
• Lyftuhús
• Góð stæði í bílakj.

• Vandaðar
innréttingar og tæki

• Góður frágangur
• Traustir verktakar
• Afhending strax

Eskivellir 7 - Hf.
37 íbúða 5 hæða lyftuhús

Hraunhamar kynnir nýtt
37 íbúða 5 hæða lyftuhús
• 90 % lán
• 4ra herbergja íbúðir
• Sérinngangur af svölum
• Stutt í alla þjónustu í framtíðinni, skóla sund

og íþróttaaðstöðu
• Svalir lokaðar með gleri (rennihurð)
• Hagstætt verð
• Byggingaraðili er ER HÚS ehf.

Aðeins ein eftir
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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 57,59 - HF
Vönduð raðhús á 1 hæð 187 fm-207 fm m/innb bíl-
skúr byggð úr forsteyptum einingum, fullbúin að ut-
an en að innan útveggir einangraðir og múraðir. V.
frá 29,9 millj AFH. MARS - APRIL 2007 

SELVOGSGATA - HF.
GLÆSILEGT

Nýkomið á þessum frábæra stað, glæsil. eldra stein-
hús í algjörum sérflokki. Eignin er ca 200 fm. með
lítilli séríbúð 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 ræktuð lóð. Frábær staðsetning og útsýni. V.
43,8 millj. no. 117996

STAÐARBAKKI - RVK.

Sérlega fallegt pallabyggt endaraðhús á þessum
vinsæla stað í neðra breiðholtinu. Húsið er 165,9 fm
með bílskúr, þ.e. er bílskúrinn 21,4 fm. 4 svefnherb.
Mikið endurnýjað. pallur og heitur pottur. Falleg
eign sem vert er að skoða. V. 40,7 millj. 

FJÓLUHLÍÐ -HF.

Vandað 170 fm einbýli á einni hæð á góðum stað í
Setbergshverfinu. Húsið er 134,4 fm ásamt 35 fm
bílskúr. Góðar verandir. Stutt í skóla og aðra þjón-
ustu. V.44,9 millj.

ÖLDUGATA - HF.

Gott einbýli á 2 hæðum samtals um 138,5 fm vel
staðsett í hjarta Hfj. Eignin hefur verið mikið endur-
nýjuð á smekklegan hátt ásamt því að lóð hefur ver-
ið endurskipurlögð. Glæsilegur garrður m/sólpöllum
og tilheyrandi. V. 35.millj. Upplýsingar veitir Þor-
björn Helgi gsm.8960058.

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir, Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar

HÁIHVAMMUR - HF.
GLÆSILEGT EIN

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í sölu glæsi-
legt einbýlishús um 250 fermetrar vel staðsett á frá-
bærum útsýnisstað í Hvammahverfi í Hafnarfirði.
Falleg lóð með u.þ.b. 80 fm. sólpall, frábæru útsýni
og möguleiki á auka íbúð á neðri hæð.Húsið er
skráð 234 fm. en að sögn eiganda er 15 fm. ósam-
þykkt rými á neðri hæð. Eignin skiptist í forstofu,
hol, eldhús með þvottahúsi inn af, stofu með arni,
borðstofu, sjónvarpshol, gang, 3 barnaherbergi,
baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og
baðherbergi inn af. Á neðri hæð er sér inngangur,
þrjú herbergi, baðherbergi og geymsla. Verð 63.7
millj. Upplýsingar Þorbjörn Helgi 8960058.

HÓLMVAÐ 38 - 52

Glæsileg tvílyft raðhús með innbyggðum bílskúr,
samtals 172 fm. Húsin afhendast í sumar, fullbúin
að utan og fokheld að innan. Frábær hönnun, ein-
stök staðsetning og útsýni. Byggingaraðili Steinval
ehf. Verð 30-31 millj.

HJALLABRAUT - HF.
GLÆSILEG

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

FLÓKAGATA - HF.

Björt efri sérh. í 2-býli m/sérinng. Góð staðsetning
og útsýni. Samtals 160 fm. V. 27,5 millj. 

HJALLABRAUT - HF.

Mjög góð 129,8 fm 4-5 herb. íbúð á efstu hæð í
klæddu fjölbýli. Stutt í alla þjónustu. Verð. 21,9
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.

ÁSBÚÐARTRÖÐ - HF. M.
BÍLSKÚR

Í einkasölu sérlega skemmtileg efri sérhæð og ris m.
góðum bílskúr, samtals 140 fm. Fjögur góð svefn-
herbergi, ný gólfefni, ný standsett baðherbergi. Góð
eign, frábær staðsetning, útsýni. Verð 32,9 millj.
no.67767-1

STEKKJARHVAMMUR - HF.
3JA-4RA

1Í 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. 1 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 herbergi. V. 24,8 millj. no.117618-1

KELDUHVAMMUR - HF.
SÉRHÆÐ

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

ESKIVELLIR - HF. GLÆSI-
LEG

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. flísalögð-
um veggjum, hornbaðkar. Gott þvottahús inn af
baðh. Innr. frá MODULIA og öll tæki vönduð. 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. END-
AÍBÚÐ

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

VÖRÐUBERG - HF.

Nýkomið í einkasölu, sérlega fallegt tvílyft endarað-
hús m/innb.bílskúr, samtals ca 170 fm. Húsið skipt-
ist m.a. þannig, stofa, eldhús, 4 svefnh. sjónvarps-
hol o.fl. Stór S-verönd m/skjólgirðingu. V. 39,8 millj.

HRAUNBRÚN - EIN-
BÝLI/EFNALAUG

Þvottahús/efnalaug
Höfum fengið í einkasölu rótgróna efnalaug/þvotta-
hús ásamt fasteigninni Hraunbrún 40 þ.e. ca 250 fm
einb/tvíb sem skiptist í jarðhæð og bílskúr (hluti af
efnalaug) þar sem efnalaug er til húsa, efri hæð og
ris. Góð staðsetning, miklir möguleikar, góð hús-
eign. Húseign og fyrirtæki selt saman. rótgróið fyrir-
tæki Upplýsingar gefur Helgi Jón á skrifstofu Hraun-
hamars s. 893-2233 

SÆVANGUR - HF.

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýli á 1 hæð m/bíl-
skúr samtals um 168,3 fm á frábærum útsýnisstað
við Sævang í Hfj. Mikið endurnýjuð á mjög smekk-
legan hátt þar með talið innréttingar og gólfefni.
Skemmtileg aðkoma er að húsinu, hellulagðar stétt-
ar og plan. Glæsileg hraunlóð m/hraunpollum . Ein-
stök staðsetning.Upplýsingar veittir Þorbjörn Helgi
gsm. 896-0058.

SÆVANGUR - HF. GLÆSI-
LEGT

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 innan.
Einstök staðs. í hrauninu. V. 67 millj. 

FJÓLUVELLIR - HF.

Sérlega fallegt einbýli í vallarhverfinu. Húsið er
170,5 fm bílskúr 37,2 fm samtals 207,7 fm. Húsinu
er skilað fullbúnu að utan en fokheldu að innan. Til
afhendingar nánast strax. Byggingaraðili er Viðar
Jónsson. V. 30,9 millj.

HNOÐRAVELLIR 12-14 HF.

Vorum að fá í sölu raðhús á 1 hæð m/innb. bílskúr á
þessum vinsæla stað á Völlunum í Hfj. Húsin af-
hendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð, en
fokheld að innan. Stærð 180 - 198 fm. V. 25,5 -
25,9 millj. Afhending í mars 2007

FLÉTTUVELLIR - HF.

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

DREKAVELLIR - HF.

Fallegt einbýlishús á 1. hæð ásamt bílskúr alls um
214 fm vel staðsett á Völlunum í Hfj. Húsið er virki-
lega vel staðsett rétt við skóla. V. 37,9 millj.

MÝRARGATA - VOGAR

Nýkomið glæsil. nýlget einb. á 1. hæð m/innb. bíl-
skúr, samtals 152 fm. Vönduð nánast fullbúin eign.
3 góð svefnh. verönd í garði. Frábær staðsetning í
enda í botnlanga, við sjávarsíðuna. V. 31,9 millj. no
107923-1

KELDUHVAMMUR - HF. 2
ÍBÚÐIR

Vorum að fá í einkasölu 261 fm glæsilegt einbýli
með samþykktri 2ja herb. íbúð á jarðhæð. 6-7
svefnh 2 baðh, 2 eldhús. Glæsilegt eldhús, rúmgóð
stofa/borðstofa með arinstæði. Góður skúr. Fallegur
garður með verönd og heitum potti. verðtilboð

FÍFUVELLIR - RAÐH. HF.

Í einkasölu gott 201,2 fm raðhús á 2 hæðum
m/innb. bílskúr á frábærum stað í Vallarhverfi í Hfj.
Húsið afhendist fullbúið að utan en að innan tilbúið
til innr. Stórar flísalagðar 40 fm svalir, frábært út-
sýni. Til afhendingar strax. V. 34,9 millj. 

GAUKSÁS - HF.

Í einkasölu tvílyft einbýli m/ innb. rúmgóðum, tvö-
földum bílskúr, samtals 283,4 fm. Glæsileg stað-
setning 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. bíl-
skúr og sér íbúðarh. í kjallara. Frábært skipulag,
rúmgóð herb, fallegar innr. Eignin er mjög vel stað-
sett í þessu vinsæla hverfi, stutt í skóla og leikskóla.
Eign sem hefur verið nostrað við. V. 46 millj. no
116917-1

KVISTAVELLIR - HF.

Nýkomin sérlega falleg raðh. á 1 hæð m/innb. bílsk.
samtals 185,7 fm. Afh. fullb. að utan og fokheld að
innan. 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.
Útsýni. Fullbúin eign í sérflokki. Verð 45,8 millj.
Myndir á mbl.is

Fr
um



fasteignir fréttablaðið26. FEBRÚAR 2007 23

Bæjarhrauni 10, Hafnarfirði - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - hraunhamar@hraunhamar.is - www.hraunhamar.is

ARNARHRAUN - HF.

efrisérhæð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í Hafn-
arfirði. íbúðin er 140,7 fm og bílskúrinn er 34,3 fm,
samtals 175 fm. Skipting eignarinnar: forstofa,
geymsla hol, 3 svefnherbergi, eldhús með borðkróki,
stofa, þvottahús, svalir og bílskúr. Þetta er falleg
eign sem vert er að skoða. V. 33,9 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.

HJALLABRAUT - HF.

4ra herbergja 108,9 fm íbúð á þriðju hæð með
glugga á þrjá vegu í góðu fjölbýli í norðurbæ Hafn-
arfjarðar. Stutt í alla þjónustu..Verð 19,8 millj.

ENGJAVELLIR - HF.

Sérlega glæsileg 4ja herb.íbúð innst botnlanga á
friðsæla stað, íbúðin er 125 fm og er á efstu hæð,
annarri hæð frá götu. Fallegar innréttingar frá Brún-
ás. Eign sem vert er að skoða. V. 26 millj.

DAGGARVELLIR - HF.

Sérlega vönduð 4ra herb. 106,3 fm. íbúð á 5. hæð
(efstu) ásamt stæði í bílageymslu í viðhaldslitlu
lyftuhúsi. Íbúðin er 97,4 fm. Sérinngangur af svöl-
um. Íbúðin er fullbúin. V.22,9 millj.

DAGGARVELLIR - HF. SÉR
INNG.

Nýkomin í einkasölu björt og falleg 100 fm. íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Eign í toppstandi m. vönduð-
um 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.

BURKNAVELLIR - HF.

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

LÓMASALIR - KÓP.

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

SUÐURBRAUT - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg og björt 114 fm
endaíbúð á 1. hæð. Nýlegar innréttingar og gólfefni.
Útgangur út í garðinn frá stofu. Sér þvottaherbergi,
góð eign. V. 22,5 millj.

HAFNARGATA - VOGUM
Hraunhamar kynnir fína íbúð miðsvæðis í Vogunum.
íbúðin er 77,4 fm. Skipting eignarinnar eru forstofa,
2 svefnherbergi, hol, stofa, eldhús með borðkróki.
geymsla og svalir. Sameiginlegur inngangur. gólfefni
eru að mestu p.parket. Þetta er fín eign sem vert er
að skoða. Verð 12,4 millj.

VÍÐIHVAMMUR - KÓP. M.
BÍLSKÚR

Nýkomin í einkasölu mjög góð miðhæð í þríbýli m.
bílskúr, samtals 120 fm. Þrjú svefnherbergi rúmgott
eldhús, flísalagt bað. Mjög góður bílskúr m. hita og
rafmagni. Frábær staðsetning. V. 21,9 millj.
no.58527-1

EYRARHOLT - HF. GLÆSI-
LEG

Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 116 fm. íbúð í
góðu fjölbýli. Þrjú stór og góð herbergi. Mjög gott
eldhús, fallegar innréttingar, parket og flísar. Glæsi-
legt útsýni. Mjög góð eign. Verð 23,5 millj.
no.118717-1

EINIHLÍÐ - HF. SÉRHÆÐ

Nýkomin í einkasölu á þessum vinsæla stað, mjög
góð efri sérhæð í góðu tvíbýli með góðum bílskúr,
samtals 144 fm. Þrjú svefnherbergi, stórar stofur,
fallega innréttað eldhús. 50 fm. verönd í bakgarði.
Frábær staðsetning. Verð 34,3 millj.

BURKNAVELLIR - HF.

Nýkomin í einkasölu á þessum frábæra stað við
hraunið, glæsileg 128 fm. íbúð á efri hæð í litlu fjöl-
býli. Glæsilegar innréttingar, mikil lofthæð, inn-
byggð halogen lýsing. Stórar stofur, sjónvarpshol og
þrjú rúmgóð herbergi. Eign í sérflokki. Verð 29,9
millj. no.95075-2

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 ver-
önd. 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

KRÍUÁS - HF.

Glæsileg vel skipulögð 104,7 fm. íbúð á frábærum
útsýnisstað í fjögra íbúða húsi. Eignin er m/sér inng.
og er smekklega innréttuð m7vönduðum innr. Fal-
legur afgirtur sólpallur. Glæsileg eign. V. 27,4. 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

DAGGARVELLIR - HF.
GLÆSIL.

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

BERJAVELLIR - HF

Snyrtileg 85,7 fm. 3ja herb. íbúð á 2. hæð. í vönd-
uðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar, stutt í skóla og
aðra þjónustu. Verð 19,9 millj. 

GRÆNAKINN - HF.

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

SVÖLUÁS - HF.

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

BLIKAÁS -HF.

Glæsil 99,1 fm. 3ja herb endaíb. á n.hæð í vönduðu
litlu fjölbýli. Sérinng, vandaðar innr, þvottah í íbúð.
Verönd í garði. Allt fyrsta flokks. V. 22,5 millj. 

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.

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 millj. no
117933-1

LAUFVANGUR - HF.

Í einkasölu glæsileg 86,8 fm íbúð m/sér inng á 2.
hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli í norðurbæ Hf.
Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð á mjög smekkleg-
an hátt, sérsmíðaðar innr. og vönduð gólfefni. V.
18,7 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

LAXALIND - KÓP. LAUS

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

GALTALIND - KÓP. 3JA

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 staðsetn-
ing. Eign í sérflokki. V. 22,9 millj.

DREKAVELLIR - HF.

Í einkasölu falleg og björt 92,5 fm 3ja herb.íbúð á
3.h. (efstu) í ný byggðu fallegu fjölbýli á Völlunum í
Hafnarfirði. Húsið er steypt og klætt að utan. Stórar
suður svalir og útsýni. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni verð 21,7. millj.

BIRKIHOLT 3JA ÁLFTANES

.Nýkomin glæsileg ca 100 fm endaíb. á 3.h (efstu) í
litlu fjölbýli, sér inngangur, svalir, útsýni, vandaðar
innréttingar, flísar. Verð 22,3 millj.

ÁLFHOLT - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega rúmgóð og falleg 95
fm. íbúð á 3ju hæð (efstu) í góðu litlu fjölbýli. Íbúðin
er mjög vel innréttuð m. nýstandsettu baðherbergi.
Rúmgóð herbergi og mjög gott herbergi í kjallara
sem fylgir íbúðinni. Verð 19,4 millj. no. 1188896

HRAUNBRÚN - HF. SÉR-
HÆÐ

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg nýstandsett neðri
hæð í tvíbýli á þessum frábæra stað. Nýjar innrétt-
ingar 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.sval-
ir. V.15,5 millj. 

NORÐURBRÚ - 4RA - GBÆ

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

BIRKIÁS - GBÆ.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
sérlega fallegt og vel hannað pallabyggt endaraðhús
á besta útsýnisstað í Ásahverfinu í Garðabæ. Eignin
er 136,1 fm auk bílskúrs 24,9 samtals 161 fm. Skipti
á minni eign koma til greina. Glæsilegur garð-
ur.Verð tilboð. 

LYNGMÓAR - GBÆ

Falleg íbúð á þessum vinsæla stað, íbúðin er á 2
hæð ásamt bílskúr. Íbúðin er 113,8 fm og bílskúr
sem er 18,1 fm samtals 131,9 fm. 3 svefnh, rúmgóð
stofa., s-svalir. V. 25,2 millj. 

LERKIÁS - GBÆ. RAÐHÚS

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

SIGURHÆÐ - GBÆ. EIN-
BÝLI

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einlyft einbýli m. inn-
byggðum bílskúr, samtals ca 170 fm. Glæsileg suður
verönd m/skjólgirðingu. Fullbúin eign í sérflokki. V.
58,5 millj. 
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220 Hafnarfjörður. Sími: 565-5566

www.sturta.is 
allan sólarhringinn!

Þú færð það 
á einum stað

Engin         

hlíf,

hverskonar

líf?

Finland
80x140

Krómlitað
eða hvítt

Kr. 18.900

Kr. 20.000
90x90x2150mm

rr

Norway
97,5x140
Krómlitað
eða hvítt

Kr. 22.900

Spain
70-90 cm fjórar stærðir

Krómlitað eða hvítt

Frá kr. 18.900
án botns

Germany
100-120cm
þrjár stærðir

Krómlitað eða hvítt

Frá kr. 25.900
án botns

France
140-160cm

fjórar stærðir
Krómlitað eða hvítt

Frá 41.900
án botns

Algjört fl
óð?  Hér eru 

ráðin góð!

Greece
75-90 cm 

þrjár stærðir
Krómlitað eða hvítt

Frá 21.900
án botns

England
70-90 cm 

fjórar stærðir
Krómlitað eða hvítt

Frá 23.900
án botns

Denmark
86x140

Krómlitað
eða hvítt

Kr. 18.900

Luxemburg
100x140
Krómlitað
eða hvítt

Kr. 22.900









Mögnuð og hjartnæm



Frumvarp um heildaráætlun um nýtingu 
og vernd náttúruauðlinda Íslands mark-

ar leið til þjóðarsáttar um þessi mikilvægu 
málefni. Frumvarpið er kaflaskil í þessu 
mikla deilumáli. Frumvarpið er afrakstur 
nefndarvinnu með þátttöku allra flokka 
undir forsæti Karls Axelssonar lögmanns, 
en fyrrverandi iðnaðarráðherra Valgerður 
Sverrisdóttir beitti sér fyrir málinu á 
alþingi.

Nefndin komst að sameiginlegri niður-
stöðu í flestum atriðum. Að óreyndu verður 
því ekki trúað að stjórnarandstaðan snúist 
gegn þessu þjóðþrifamáli.

Það er mjög mikilvægt að okkur takist að 
koma þessu máli upp úr því hjólfari deilna 
og streitu sem verið hefur um skeið. Auð-
vitað verða menn aldrei alveg á eitt sáttir 

um einstök verkefni eða framkvæmdir, en 
miklu skiptir þó að sem allra mest sátt geti 
náðst um almennan heildarramma.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að 
tveir starfshópar, annar á vegum iðnaðar-

ráðherra og hinn á 
vegum umhverfisráð-
herra, vinni að undir-
búningi heildaráætl-
unar, en síðan yfirtaki 
forsætisráðherra
málið enda er þetta 
sameiginlegt verkefni 
allra stjórnvalda. 

Stefnt er að því að 
frumvarp um heildar-
áætlun verði síðan lagt 
fyrir Alþingi á árinu 

2010. Heildaráætlunin taki bæði til fall-
vatna og jarðhita og lýsi annars vegar þeim 
stöðum og svæðum þar sem talið er óhætt 
og skynsamlegt að virkja og einnig þeim 

stöðum og svæðum sem talið er réttmætt að 
vernda af umhverfisástæðum og af öðrum 
sökum. Síðan muni Alþingi fjalla um slíka 
áætlun með reglulegu millibili í framtíð-
inni.

Gert er ráð fyrir breytingum á stjórn-
sýslu orkumála, en einkum þeirri að nánari 
ákvarðanir um útfærslur og heimildir fær-
ist frá iðnaðarráðherra til Orkustofnunar.

Þá eru í frumvarpinu ákvæði um stjórn-
sýslu og tilhögun þegar velja þarf á milli 
tveggja eða fleiri umsækjenda um sömu 
verkefni. Ákvæði um þetta hafa ekki verið 
fyrir hendi og er þetta mikilvægt skref í 

framþróun orkumarkaðar á landi hér.
Þá er í frumvarpinu ráð fyrir því gert að 

á meðan unnið er að heildaráætluninni verði 
engin ný – áður ósamþykkt – virkjanaverk-
efni tekin fyrir án þess að Alþingi samþykki 
hvert slíkt sérstaklega enda hafi verkefnið 
hlotið viðhlítandi umsagnir og umhverfis-
mat.

Loks eru í frumvarpinu mikilvæg ákvæði 
um að skylt verði að taka gjald fyrir rann-
sóknarleyfi og nýtingarleyfi. Auk þess geta 
aðilar sem fyrr samið um gjald fyrir nýt-
ingu. Þetta auðlindagjald getur í framtíðinni 
orðið grundvöllur að auðlindasjóði íslensku 
þjóðarinnar, en t.d. í Alaska hafa menn slík-
an sjóð og nýta þar arðinn af auðlindunum 
til þjóðþrifamála og sérstakra verkefna eða 
endurgreiða almenningi beint út af tekjum 
sjóðsins.

Höfundur er 
formaður Framsóknarflokksins.

Leið til þjóðarsáttar í auðlindamálum

ÍFréttablaðinu 13. febrúar 2007 
birtist eftirfarandi fyrirsögn 

„Minni mengun með dísilbílum“ og 
þar undir má lesa undirfyrirsögnina 
„Umhverfismál: Ein besta aðferðin 
til að draga úr mengandi útblæstri 
frá bílum er að skipta bensínbílum 
út fyrir dísilbíla“ að sögn Sigurðar 
Friðleifssonar frá 
Orkusetrinu.

Þessi fyrirsögn 
er mjög villandi 
og segir ekki nema 
hálfan sannleik-
ann. 

Fyrst ber að 
skilgreina loft-
mengun. Talað er 
um mengað and-
rúmsloft þegar 
styrkur loftteg-
unda eða ryks 
eykst eða minnkar, af manna völd-
um. Styrkur mengandi lofttegunda 
getur verið hættulegur heilsu fólks, 
gróðri eða umhverfi á annan hátt. 

Ef horft er aðeins til gróður-
húsalofttegunda þá vissulega 
menga dísilbílar minna. Hins vegar 
menga dísilbílar mun meira af 
NOx, ryki og sóti miðað við sam-
bærilegan bensínbíl. Rannsóknir 
sem gerðar hafa verið fyrir starf-
andi vinnuhóp á vegum ESB um 
bætt loftgæði (Clean Air for Eur-
ope/CAFE) hafa sýnt að rykmeng-
un (PM2,5) er lang áhrifamesta 
loftmengun í Evrópu í dag og NOx 
mengun kemur þar næst. Einnig 
vil ég benda á frétt sem birtist í 
Morgunblaðinu miðvikudaginn 14. 
febrúar um loftmengun við leik-
skóla í Reykjavík. Þar kemur fram 
að NOx og svifryksmengun er yfir 
heilsuverndarmörkum við 20 leik-
skóla. Í skýrslu sem starfshópur 
umhverfisráðuneytis birti í nóvem-
ber 2006 og heitir Staða og þróun 
svifryksmengunar á höfðuborgar-
svæðinu – Niðurstöður og tillögur 
starfshóps umhverfisráðuneytis-
ins kemur fram á bls. 8 hve alvar-
leg áhrif svifryk hefur á heilsufar 
fólks. Að þessum orðum sögðum tel 
ég mjög villandi að tala um að dísil-
bílar mengi minna.

Þegar fullkominn hreinsibúnað-
ur verður komin í allar framleidd-
ar dísilbifreiðar, þá má hugsanlega 
kasta fram þessari fullyrðingu. 

Á meðan væri réttast að orða 
fyrirsögnina „Dísilbílar menga 
minna af gróðurhúsalofttegund-
um“.

Höfundur er B.Sc. nemi í umhverf-
isfræði við Háskólann á Akureyri.

Dísilbílar og 
loftmengun

Það er mjög mikilvægt að okkur takist 
að koma þessu máli upp úr því hjólfari 
deilna og streitu sem verið hefur um 
skeið.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Okkar bestu þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Elísabetar Pétursdóttur
Hraunvangi 3, (áður Þúfubarði 12)
Hafnarfirði,

Eygló Þorláksdóttir Michael Mather
Erla Þorláksdóttir Erling Ásgeirsson
Sigurður G. Þorláksson Ragnhildur Harðardóttir
Petra Þorláksdóttir Örn Arnarsson
Ægir Þorláksson Sólveig Stefánsdóttir
Særún Þorláksdóttir Guðjón B. Sverrisson
Vignir Þorláksson Sigrún Vilhelmsdóttir
Anna María Þorláksdóttir Rafn A. Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

15% afsláttur af öllum 
legsteinum og fylgihlutum

Dagný Ósk Aradóttir var á 
fimmtudaginn kjörin for-
maður Stúdentaráðs á árleg-
um skiptafundi. Dagný leiddi 
lista Röskvu í nýafstöðnum 
kosningum til Stúdentaráðs 
þar sem fylkingunni tókst að 
hafa sigur, í fyrsta sinn síðan 
2002 þegar Röskva tapaði 
naumlega. Fram að því hafði 
Röskva verið stærsta fylk-
ingin í háskólapólítikinni í 
ellefu ár.

Dagný Ósk er aðeins 
sjötta konan í 87 ára sögu 
ráðsins sem gegnir þessu 
embætti og eru Röskvuliðar 
sannfærðir um að mikil-
vægt skref hafi þarna verið 
stigið í jafnréttisbaráttunni. 
Meðal þess sem er á stefnu-
skrá nýkjörins Stúdentaráðs 
er að gera málefni stúdenta 
að kosningamáli í komandi 
Alþingiskosningum. „Mikil-
vægt er fá skýra stefnu frá 

flokkunum sem eru í fram-
boði um hvernig þeir vilja 
sjá fjármögnun háskóla-
stigsins háttað og hvort þeir 
vilji bæta fjárhagsstöðu 
stúdenta,“ stendur í frétta-
tilkynningu frá Stúdenta-
ráði.

Dagný í formannstólinn

Hvert áfallið á fætur 
öðru hefur riðið yfir 
Íslenska dansflokkinn 
undanfarnar vikur, á 
meðan hann stóð í æfing-
um fyrir sýninguna Í 
okkar nafni, sem 
frumsýnd var á 
föstudaginn.
„Það eru nokkr-
ir eftir heilir, við 
skulum orða það 
þannig,“ sagði 
Valgerður Rún-
arsdóttir dansari. 
Sjálf er hún með 
rifinn liðþófa í 
hné, einn dansari 
fór í bakinu, annar 
nefbrotnaði og braut 

úr tönn og sá þriðji sleit liðbönd í 
ökkla. Þar að auki hafa pestir og 
veikindi herjað á hópinn. Sýning-
in samanstendur af tveimur 
verkum, en í öðru þeirra eru 
fjórtán dansarar, jafn margir 

og eru í dansflokknum. „Það 
hafa allir verið á nálum, af 
því það er enginn eftir til að 

hlaupa í skarðið vegna 
meiðsla,“ sagði Valgerður. Það 
fór því svo að æfingastjóri 
hópsins, Gianluca Vincentini, 
varð að taka að sér hlutverk.

Álfar og huldufólk eru þema ann-
ars verksins, og var það orðið mál 
manna að  einhverjir af því kyni 
hefðu reiðst hópnum. „Við fórum í 
það verkefni með alls konar álfasög-
ur í huga, og vorum að grafa upp 
gamlar þjóðsögur. Við sögðum ein-
mitt við danshöfundinn, Roberto Oli-
ván, að svona gerðist stundum hér. 
Fólk reyndi að byggja vegi og það 
gengi bara ekkert,“ sagði Valgerður. 
„Ég er nú eiginlega farin að hallast að 
því að þetta gæti bara verið,“ sagði 
hún og hló við. Frumsýningin fór þó 
fram á réttum tíma þrátt fyrir allt. 
„Það eru allir svo miklir fagmenn að 
ef eitthvað klikkar standa allir saman 
og leggjast á eitt. Það er þetta gamla 
góða: the show must go on,“ sagði Val-
gerður. 

Álfaálög á dansflokknum

Fimmtíu ár eru liðin síðan tvíhliða 
samningur á milli Íslands og Banda-
ríkjanna um Fulbright-stofnunina á 
Íslandi var undirritaður.

Af því tilefni var boðað til móttöku í 
Háskóla Íslands síðastliðinn föstudag. 
Heiðursgestur var frú Harriet Ful-
bright, ekkja J. Williams Fulbrights, 
stofnanda samtakanna, sem er stödd 
hér á landi í fyrsta sinn.

„Það er í rauninni mögnuð starf-
semi sem fer fram hjá Fulbright víða 
um heim. Hvað okkur varðar þá hafa 
milli 1200 til 1300 manns fengið styrki, 
bæði Íslendingar og Bandaríkjamenn, 
og þetta hefur hjálpað fólki alveg 
heilmikið,“ segir Lára Jónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Fulbright á Íslandi. 

Fulbright veitir einnig námsráðgjöf 
til þeirra sem hyggja á nám í Banda-
ríkjunum auk þess sem fræði- og lista-
menn eiga kost á því að fá styrki í 
gegnum stofnunina.

Á meðal þekktra nemenda sem hafa 
fengið Fulbright-styrk má nefna Jón 
Sigurðsson, formann Framsóknar-
flokksins, Jón Baldvin Hannibalsson, 
Ásdísi Höllu Bragadóttur, Sigríði 
Snævarr, Sigurjón Sighvatsson og 
Hannes Hólmstein Gissurarson. „Að fá 
Fulbright-styrk felst ekki bara í því að 
fá peninga nánast án allra kvaða held-
ur er Fulbright líka svo virt. Það hjálp-
ar þér að komast inn í skóla og að fá 
vinnu seinna meir. Það er afar mikils 
virði að geta haft þetta á ferilskránni,“ 
segir Lára.

Til stendur að stofna hollvinasam-
tök fyrrverandi Fulbright-styrkþega 
sem eiga að styðja við bakið á stofnun-

inni og styrkþegunum. Sendar verða út 
tilkynningar á næstunni til þeirra 
íslensku styrkþega sem Fulbright 
hefur upplýsingar um. Lára vill biðja 

þá sem ekki næst samband við og vilja 
taka þátt, endilega að hafa samband 
við Fulbright-stofnunina.

„Þegar ég hlusta á 
Pavarotti hugsa ég með 
mér: „Hvað hef ég verið 

að gera með röddina 
mína í öll þessi ár?“

Sprengja í kjallara World Trade Center

AFMÆLI 





                   

              

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                      

                      

                   

            

              

Karlarnir í Holly-
wood geta verið 

litlir og ljótir, 
með skalla, hor-
aðir eða með 
vömb. Þeir geta 

mætt í sama smók-
ingnum ár eftir ár á 

Óskarsverðlaunahátíðina án nokk-
urra athugasemda. Ef leikkona 
myndi mæta í sama kjól og í fyrra 
á hátíðina yrði uppi fótur og fit og 
ekki ólíklegt að það myndi skaða 
feril hennar til frambúðar. 

Allar konur þekkja svo sem þá 
þörf að þurfa að vera í einhverju 
nýju við sérstök tækifæri. Þörfin 
er í sjálfu sér saklaus og í heimi 
frægðarinnar hafa konur jafnvel 
getað nýtt sér þetta til að ná sér í 

þá athygli sem þær þurfa. Verra 
þykir mér þó að það sé oftar en 
ekki eina athyglin sem þær þurfa.  

Feitu karlarnir með skallana 
eru fengnir til að leika feitu karl-
ana með skallana. Vanti konu til 
að leika sköllótta feita konu, er 
hárið rakað af fallegu leikkon-
unni og svamp stungið undir 
peysuna til að búa til stóran maga. 
Fallegu leikkonurnar fá reyndar 
stöku sinnum að leika ljótar 
konur, eins og Charlize Theron í 
Monster og man ég vel þegar 
Oprah spurði hana hvernig henni 
hefði liðið svona ljótri á skjánum. 
Datt engum í hug að ráða bara 
ljóta leikkonu í hlutverkið? Senni-
lega hefði sú leikkona ekki hlotið 
neinar tilnefningar til Óskars-

verðlauna, þótt hún hefði sýnt 
jafnsterkan leik og Charlize, og 
hún hefði ekki verið flott á rauða 
dreglinum. Í Hollywood er nefni-
lega mikilvægast af öllu fyrir 
konur að vera fallegar, hæfileik-
arnir eru í öðru sæti.

Ég get ekki alveg gert það upp 
við mig hvort mér finnst það 
fáránlegt eða eðlilegt. Útlitið er 
eitthvað sem konur hafa fram 
yfir karlana sem er ástæða þess 
að öllum er skítsama um smók-
inginn þeirra. Myndirnar af þeim 
vekja ekki eins mikla athygli og 
af konunum. Mér finnst þó eitt-
hvað stórskrítið við það að bara 
gullfallegar konur eigi séns í 
Hollywood og að tvisvar í sama 
kjólnum geti haft skaðleg áhrif.

Jæja, ný 
aðferð ...

Ég held að 
ég hafi lést 
um nokkur 

kíló!

Eða
kannski ...

Nei,
kjella

mín, ekki 
aftur.

Ég get ekki klárað 
eplið mitt ... 

Langar þig 
í Palli?

Já takk.

„Skipulagði útdeilingu 
á matpökkum til 

nemdenda sem minna 
mega sín.”

Ójá!

Ertu enn að 
reyna að bæta 
ferilskrána fyrir 

framhaldsskólann?

Jæja, Eiríkur, 
gengur kúrinn 

ekki vel?

Ég kalla þetta ...

Loftræstingu!

Solla, hvað 
er að?

Sniff

Ég var leið 
eftir að 

hafa séð 
fréttirnar.

Elskan mín en 
leiðinlegt!

Stundum verður mamma líka 
leið eftir að hafa horft á þær ... 

Hvað var það sem 
gerði þig leiða?

Það voru engar 
leikfanga-

auglýsingar!
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Ekki verður sýningum fyrr lokið á 
Flagara í framsókn í Íslensku 
óperunni í Ingólfsstræti en það 
koma nýjar sviðsetningar upp. 
Það er tveir ástsælir einþáttungar 
eftir  meistarann Giacomo Puccini 
sem Óperustúdíó Íslensku óper-
unnar stendur fyrir:  Systur Ang-
elicu og Gianni Schicchi. Er frum-
sýning fyrirhuguð 21. mars. 
Æfingar eru komnar vel á veg og 
taka yfir þrjátíu söngnemendur 
og fjörutíu nemendur í hljóðfæra-
leik þátt í verkefninu. 

Þetta er fjórða árið í röð sem 
Íslenska óperan stendur fyrir sýn-
ingarhaldi á vegum Óperustúdíós 
og reynsla síðustu þriggja ára 
hefur sýnt að það er mikill áhugi 
fyrir verkefninu bæði meðal þátt-
takenda sem og áhorfenda. Það er 
Glitnir sem leggur sviðsetning-
unni lið með fjárstyrk. Hljóm-
sveitarstjóri er Daníel Bjarnason 
og leikstjóri Ingólfur Níels Árna-
son. Leikmynda- og búningahönn-
uður Óperustúdíósins er Hlín 
Gunnarsdóttir og ljósahönnuður 
Jóhann Bjarni Pálmason. 

Ingólfur Níels segir það mikil-
vægt fyrir söngnemendur að fá 
tækifæri til að taka þátt í verkefni 
sem þessu; „í Óperustúdíóinu fá 
nemendur tækifæri til að taka þátt 
í verkefni sem unnið er að öllu 
leyti eins og önnur verkefni 
Íslensku óperunnar og í óperuhús-
um almennt. Það er hægt að líta á 
þátttökuna sem viðbót við námið, 
hér fá nemendurnir tækifæri til 
að spreyta sig í leiklist og sviðs-
hreyfingum samhliða söngnum á 
meðan skólarnir leggja meiri 
áherslu á söng og raddþjálfun.” 

Óperustúdíóið er starfrækt í sam-
vinnu við tónlistarskóla á höfuð-
borgarsvæðinu.

Einþáttungarnir tveir er löngu 
þekktir og hafa verið fluttir hér 
áður: þá samdi tónskáldið sem 
hluta af þríleik og ætlaðist til að 
þeir væru fluttir saman, Il tab-
arro, Suor Angelica, og Gianni 
Schicchi. Verkið var frumflutt 
1918 í Metropolitan óperunni í 
New York. Il Tabarro er samið í 
ætt verismo, Systir Angelica er 
kirkjulegt verk meðan Gianni er 
kómedía. Verkefni Óperustúdíós-
ins geyma tvær víðkunnar og 
frægar aríur: O mio babbino caro
og Senza mamma.

Ungir spreyta sig

Æfingar eru hafnar á nýju leikriti 
eftir Eric-Emmanuel Schmitt í 
Þjóðleikhúsinu. Verkið „Hjóna-
bandsglæpir“ verður frumsýnt í 
leikstjórn Eddu Heiðrúnar Back-
man 18. apríl næstkomandi. 

Leikrit Schmitts „Abel Snorko 
býr einn“ og „Gesturinn“ hafa 
notið gífurlegra vinsælda meðal 
íslenskra áhorfenda en Hjóna-
bandsglæpir er eitt af nýjustu 
leikverkum skáldsins og hefur 
hlotið frábærar viðtökur, jafnt í 
heimalandi höfundar sem erlend-
is. Von er á Schmitt í heimsókn til 
landsins í tilefni af frönsku menn-
ingarkynningunni Pourquoi pas? 
en hann verður gestur í Viku bók-
arinnar um miðjan apríl. 

Hjónabandsglæpir er nærgöng-
ult og átakaþrungið leikrit um ást-
ina, minnið og gleymskuna. Hjón 
hafa verið gift í fimmtán ár þegar 
eiginmaðurinn verður skyndilega 
fyrir því að missa minnið. Með 
aðstoð hennar reynir hann að kom-
ast að því hver hann er. Er hægt að 

tendra aftur loga ástarinnar eftir 
áralanga sambúð? 

Með hlutverkin tvö í sýning-
unni fara Elva Ósk Ólafsdóttir og 
Hilmir Snær Guðnason. Höfundur 
leikmyndar og búninga er Jón 
Axel Björnsson, tónlist semur 
Óskar Guðjónsson og þýðandi er 
Kristján Þórður Hrafnsson. 

Ástin og gleymskan

ANSEL
Sýnt á

Litla sviði
Borgar-

leikhússins

Skámáni Kynnir:

KILLer

JOE

Tilboðsverð til Vörðu- og Námufélaga kr. 1.900 á fyrstu 10 sýningarnar

Það er sögulegt ár hafið í íslensk-
um listdansi: upphaf hans má 
rekja  til konungskomunnar 1907 
en í fylgdarliði  var Berthelsen sá 
sem  Stefanía Guðmundsdóttir og 
Árni Eiríksson fengu hingað til að 
kenna dans. Fjórum áratugum 
seinna stofna menntaðir listdans-
arar Félag íslenskra listdansara 
og fagna nú sextíu ára afmæli. 
Sýning ÍD á föstudagskvöld, Í
okkar nafni, rímar af tilviljun við 
tímamót: það eru útlendir menn 
sem semja dansana, annar þeirra 
gerir sér mat úr hvernig dansinn 
verður til úr nýkviknuðu lífi, 
skynjun um hreyfinguna sem 
sjálfstætt form. Hinn leitar aftur í 
forna menningu, hvískur í myrkri, 
heimsókn á annars manns land, og 
deilu dagsins um nýtingu náttúr-
unnar í landinu okkar. 
 Höfundar dansanna vinna eftir 
svipuðum línum: slitróttur og 
veikbyggður þráður er spunninn 
upp um þematískt efni frekar 
almenns eðlis. Hugmyndin er 
klædd athöfnum, gerðum, sporum 
sem lýsa hana upp, magna innan 
hennar aðstæður eða andstæður. 
Verkin hafa yfir sér mismunandi 
áferð: André Gingras sem er kan-
adískur skilar verki sem er  byggt 
upp í þremur þáttum. Jürgen De 
Blonde semur raftónlist  og Lind 
Völundardóttir klæðir dansarana. 
Þetta var öguð smíð með löngum 
og hægum upphafskafla, léttari 
miðkafla og loks stífum og átaka-
miklum lokahnykk.
Hinn gesturinn er Roberto Olivan. 
Hans verk sækir mátt sinn í 
íslenska tónlist: þulusöng Sólveig-
ar Indriðadóttur, Heklu og Elegíu 
Jóns Leifs sem eru ópus 52 og 53. 
Og raunar sópar tónlistin dönsur-
unum og höfundarverki Roberto 
sOlivan út af sviðinu. Hvorki dans-
ararnir né Spánverjinn hafa roð í 
Jón og hans krafta. En meiningin 
er samt ekki vitlaus hjá Roberto. 

Hann tekur ekki afstöðu en dreg-
ur fram gerólík sjónarmið þegar á 
hólminn er komið skömmu áður 
en dansinn sjálfur hefst.  En átök-
in verða sundruð og bygging 
verksins var frekar kaotísk langt 
fram eftir uns Valgerður Rúnars-
dóttir steig á sviðið í einsöng, er 
víst réttast að kalla þá kveinstafi. 
Verkið allt var losaralegt í bygg-
ingu, dæmigert spunadæmi.
Sýningin dró fram ýmsa fleti á 
Íslenska dansflokknum. Hópurinn 
er ekki vel samstæður lengur. 
Sumir dansaranna eru teknir að 
eldast. Persónuleikar fá ekki að 
standa út. Þau njóta sín heldur 
ekki sem corps þó tilkomumikið 
sé að sjá flokkinn á fljúgandi 
ferð.
Sem oft áður reynir feikimikið á 
myndvísi danshöfundanna. Fjár-
hagur flokksins leyfir aldrei að 
hann fái í raun nema sparsömustu 
leikmynd, stundum enga. það fer 
að verða býsna þreytandi. Lang-
flestir höfundar sem hingað koma 
til að kasta einhverju upp halda 
sig fjarri sögusniði – narratíf. Það 
er líklega skráð í ráðningarsamn-
inginn ellegar það kjörlendi sem 
Katrín Hall vill að flokkurinn 
starfi í. Enn er flokkurinn ekki 
tekinn að fást við texta af neinni 
sort. Það er ekki getuleysi heldur 
innibyrgt í þeim verkefnum sem 
hann fær. Raunar stendur hann 
sig alla jafna betur ef verkin koma 
hingað unnin en þau sem hér eru 
smíðuð. Höfundar fá einfaldlega 
ekki þann tíma sem þarf.
Þetta kvöld var flokkurinn undir 
meðallagi í vinnu sinni. Verkin 
voru bæði miðlungi spennandi.
Þau leiddu í ljós að í lengri verk-
um eru sumir einstaklingar í 
flokknum ekki í nægilega góðu 
líkamsástandi til að ná sínu besta 
fram. Það var eins og það vantaði 
bæði hita og gleði í vinnuna. Enda 
fannst það á þeim sauðtrygga 

frumsýningarsal sem situr ekki á 
fögnuði sínum hafi hann hrifist. 
Móttökur voru blendnar. Aðstand-
endur beggja verka voru kallaðir 
á svið eftir seinna verkið sem var 
klaufalegt. Opinber umræða um 
hvert ÍD stefnir er ekki til. Brátt 
kemur til þess að listrænn stjórn-
andi flokkins lætur af störfum. 
Hvert á flokkurinn að halda þá og 
hverjir verða þar innanborðs?

Tveggja gesta dans



Q bar kom formlega út úr 
skápnum á fimmtudags-
kvöldið. Efnt var til veg-
legs opnunarteitis í tilefni 
af breyttum áherslum í 
rekstri staðarins, og miðað 
við fjöldann sem lagði leið 
sína á barinn á fimmtudags-
kvöldið virðast breyting-
arnar mælast vel fyrir.

Leikarinn Daniel Baldwin hefur 
lýst sig saklausan af ákæru um að 
hafa stolið 
bifreið undir 
lok síðasta 
árs.

Baldwin
var handtek-
inn fyrir að 
stela bíl Kens 
Smith, vinar 
síns til langs 
tíma. Segist 
leikarinn
aðeins hafa 
fengið bílinn 
lánaðan og að um misskilning hafi 
verið að ræða. 

Verði Baldwin fundinn sekur á 
hann allt að þriggja ára fangelsi 
yfir höfði sér. Hann er bróðir leik-
aranna Alecs, Williams og Step-
hens Baldwin. Hefur hann m.a. 
leikið í sjónvarpsþáttunum Homic-
ide: Life on the Street.

Segist vera 
saklaus



Fimmta Food and Fun há-
tíðin fór af stað á miðviku-
dagskvöldið. Matarunnend-
ur alls staðar að gerðu sér 
glaðan dag á fimmmtudags-
kvöldið og mættu brosmild-
ir í nýárspartí á Apótekinu. 
Eins og sjá má á myndunum 
var enginn skortur á stemn-
ingu.

Leikkonan Denise Richards lenti í 
bílslysi á dögunum þegar hún ætl-
aði að hjálpa tveggja ára dóttur 
sinni út úr bíl sínum. Kom þá 
annar bíll aðvífandi og ók á hurð-
ina á bíl Richards þannig að hún 
fór af. Munaði engu að Richards 
léti lífið.

Þegar kærasti Richards, Richie 
Sambora úr hljómsveitinni Bon 
Jovi, frétti af slysinu flýtti hann 
sér heim til Richards til að hug-
hreysta hana, enda var hún vita-
skuld í miklu uppnámi.

Richards í 
bílslysi

Rokkarinn og 
hjartaknúsar-
inn Jon Bon 
Jovi hefur gert 
samning við 
snyrtivörufyr-
irtækið Coty 
Inc um að þróa 
nýjan rakspíra 
sem kemur í 
verslanir síðar 
á þessu ári.

Bon Jovi fetar þar með í fót-
spor stjarna á borð við Kate Moss, 
Paris Hilton og Beckham-hjónin 
sem hafa öll sett ilmvötn sín á 
markað með góðum árangri.

Rokkspíri 
frá Bon Jovi
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HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL 
SCHUMACHER

THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL     kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH     kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 

THE NUMBER 23       kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND       kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING SÝND Í LÚXUS         kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER       kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 8 og 10.30
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 5.40

THE NUMBER 23     kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL     kl. 6 B.I. 12 ÁRA

Excite Truck fyrir Nintendo Wii er 
eins konar arftaki leiksins Excite 
Bike sem kom út á upprunalegu 
Nintendo-leikjatölvunni fyrir 
rúmum tuttugu árum. Í honum 
þeysist leikmaðurinn á trukkum á 
ofsahraða um vegi og fjöll með það 
í huga að stökkva lengst, keyra 
hraðast, klessa á sem flesta og 
koma fyrst í mark.

Það sem gerir leikinn sérstakan 
er hvernig leikmaðurinn stýrir bíl-
unum. Í staðinn fyrir að nota lítinn 
analog-pinna á stýripinna, eins og í 
flestum bílaleikjum á leikjatölv-
um, heldur leikmaðurinn á Wii-
fjarstýringunni með báðum hönd-
um og hreyfir hana eins og hann sé 
að halda um stýri.

Þessi nýstárlegi spilunarmáti 
gerir leikinn ótrúlega skemmtileg-
an og auðveldan í spilun. Eins og 
gefur að skilja er mun náttúru-
legra að stýra bíl í tölvuleik eins og 
maður sé að stýra alvöru bíl, en 
ekki hreyfa lítinn pinna.

Ólíkt flestum bílaleikjum er 
markmiðið í Excite Truck ekki ein-
göngu að koma fyrstur í mark. 
Markmiðið er að safna stigum, sem 
þú færð vissulega fyrir að vinna 
keppnir, en þú getur einnig klesst á 
aðra bíla og stokkið gríðarlega 
langt til að fá stig, svo eitthvað sé 
nefnt. Markmiðið er í rauninni að 
keyra brautina á sem brjálaðastan 
hátt, og helst sigra í leiðinni.

Grafíkin er hvorki áberandi góð 
né áberandi léleg, en það skiptir 
litlu máli því grafík er langt í frá 
aðalatriðið í leik sem þessum. Hún 
stendur fyrir sínu og það nægir.

Eins skemmtilegur og Excite 
Truck er þá mætti hann vera lengri 
og bjóða upp á fleiri brautir. End-

urspilunargildið felst að mestu 
leyti í því að spila sömu (eða svip-
aðar) brautir aftur á hærra erfið-
leikastigi til þess að ná fleiri stig-
um og betri bílum. Það  er svo sem 
ágætt, en betra hefði verið að fá 
fleiri ólíkar brautir.

Tónlistin í leiknum er algjörlega 
innantóm blanda af rokki og lyftu-
tónlist. Hún er litlu meira en hávær 
þögn, en sem betur fer er hægt að 
spila eigin tónlist í leiknum með 
MP3-lögum á SD-korti.

Excite Truck er ætlað að vera 
hraður og skemmtilegur, og það 
tekst honum. Að stökkva átta 
hundruð metra yfir stóran skóg á 
pallbíl og lenda beint ofan á bíl 
keppinautar er hlægilega gaman. 
Vel þess virði að kaupa.

Keyrt og flogið yfir 
fjöll og firnindi Magnús Ver Magnússon 

lék nýverið í bandarískri 
bjórauglýsingu. Hann segir 
að sér hafi liðið eins og 
Hollywood-stjörnu meðan á 
tökunum stóð.

„Þetta er herferð fyrir Coors,“ 
segir Magnús Ver Magnússon, 
kraftajötuninn góðkunni sem lék 
nýlega í bandarískri bjórauglýs-
ingu. „Coors Light,“ bætir hann 
við og hlær enda kannski hálf 
fyndið að maður slíkur 
vexti skuli leika í aug-
lýsingu fyrir hita-
einingasnauðan
öllara. „ Ég er 
reyndar hrifinn 
af þessum bjór, 
hann er ekki of 
bragðmikill en 
viðurkenni að 
ég geri ekki 
mikið af því að 
drekka bjór,“ 
segir

Magnús. Meðal annarra sem taka 
þátt í þessari herferð Coors er 
Michael Johnson sem margir 
íþróttaáhugamenn ættu að kann-
ast við en hann einokaði 200 og 400 
metra hlaupin og er margfaldur 
ólympíuverðlaunahafi í þessum 
greinum. „Mér leið nú reyndar 
eins og alvöru Hollywood-stjörnu, 
flaug út á Saga Class, gisti á fyrsta 
flokks hóteli og fékk minn eigin 
húsbíl,“ segir Magnús. „Og það 
voru í kringum sextíu manns sem 
störfuðu við gerð auglýsingarinn-
ar,“ bætir hann við. Magnús vildi 
ekki gefa upp hver launin væru, 

sagði þó að þau væru rífleg og 
nægðu fyrir salti í grautinn.

Auglýsingin gengur 
mikið út á krafta Magnús-
ar og lyftir hann meðal 
annars bíl upp fyrir haus-
inn á sér, rífur hurð af 
hjörum og slær mann út 
af bar fyrir slysni. Gerð 
auglýsingarinnar tók 

heilan dag og kom Magn-
ús heim fyrir nokkrum 
dögum. Hann vissi þó ekki 
hvenær herferðinni yrði 
hleypt af stokkunum en 

gerði ráð fyrir að hann 
fengi sent eintak 

þegar auglýsingin 
hans væri tilbúin 

til sýningar. 
Magnús seg-

ist ekki hafa 
gert mikið 

af því að 
leika í 
svona
stórum

auglýsingum en hann hefur verið 
tíður gestur þar vestra. Var meðal 
annars fyrstu Íslendinga til að 
koma fram í þætti Davids Letter-
man.

Og Magnús viðurkennir að 
leynt og ljóst hafi það alltaf verið 
draumur um að gera eitthvað í 
Hollywood. „Er Arnold ekki orð-
inn alltof gamall?“ segir Magnús í 
gríni en ljóst má vera að þar ligg-
ur meiri alvara að baki. Og að 
venju þegar fólk heldur til Engla-
borgarinnar í Kaliforníu er stutt í 
stórstjörnurnar. „Ég var nú bara á 
flugvellinum í Kaliforníu og var 
að ræða málin við eitthvað fólk. Þá 
kom sjálfur Sly Stallone á röltinu 
framhjá og kinkaði kolli til mín. 
Ég veit nú reyndar ekkert hvort 
hann þekkti mig eða ekki,“ segir 
Magnús.

Þessi tvöfaldi DVD-mynddiskur 
hefur að geyma lög sem Nick 
Cave tók upp með hljómsveit 
sinni The Bad Seeds á tvennum 
tónleikum í London 2003 og 2004. 
Þeir fyrri voru haldnir til að 
fylgja eftir tvöföldu plötunni 
Abbatoir Blues/The Lyre of Orp-
heus en hinir síðari til að fylgja  
eftir Nocturama.

Aðdáendur Caves finna hér 
mikið hnossgæti. Báðir tónleik-
arnir í London eru ákaflega vel 
heppnaðir og fara Cave og félag-
ar á kostum á sviðinu eins og 
þeirra er von og vísa. Cave líkist 
mest predikara þegar hann þrum-
ar út úr sér textunum, oftast nær 
einn með hljóðnemann á meðan 
hinir spila í bakgrunninum. Loka-
lag fyrri disksins, Stagger Lee, er 
sérstaklega eftirminnilegt og fer 

ekki á milli mála að Cave og félag-
ar gefa sig alla í spilamennskuna. 
Lýsingin á sviðinu gerir útkom-
una ennþá magnaðari, þar sem 
skiptist á rauð og hvít ljósadýrð. 

Fyrir þá sem fóru á eftirminni-
lega tónleika Caves í Laugardals-
höll í fyrra eru DVD-diskarnir 
tveir jafnframt mjög góð upprifj-
un því flest laganna þar hljómuðu 
einnig í London. Má þar nefna 
gullmola á borð við God is in the 
House, Red Right Hand, Bring it 
On og hið áðurnefnda Stagger 
Lee. Í viðhafnarútgáfu fylgja 
jafnframt með tveir geisladiskar, 
um 90 mínútur alls að lengd, sem 
voru teknir upp á The Abbatoir 
Blues-tónleikaferðinni víðs vegar 
um Evrópu og standa þeir vel 
fyrir sínu.

Predikarinn Nick Cave

MÁNUDAGUR
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FILMFEST.IS

(Tough Enough / Knallhart)
(GER), Detlev Buck, 2006.

(Giant), (USA), George Stevens, 1956.

(The Cranes Are Flying
/ Letyat zhuravli)
(RUS), Mikheil Kalatozishvili, 1957
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JUDE LAW JULIETTE BINOCHE ROBIN WRIGHT

Ævintýraleg spenna og hasar

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

BESTA ERLENDA MYNDIN
GOLDE GLOBE

Sýnd í Háskólabíói

The lion, the witch and the wardrobe5
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

8
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS
7

TILNEFNINGAR
TIL ÓSKARS

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

ÞIÐ VITIÐ HVER
HANN ER...

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
BLOOD DIAMOND kl. 8 - 10:40 B.i.16

BABEL kl. 8 - 10:40 B.i.16

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

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

FORELDRAR kl. 3:40 Leyfð DIGITAL

Háskólabíó
BLOOD DIAMOND kl. 8 - 10:40 B.i.16

BABEL kl. 10:40 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

BREAKING AND ENTERING kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.12

LETTERS FROM IWO JIMA kl. 5:30 - 8 - 10:40   B.i.16

PERFUME kl. 6 - 9 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 5:30 - 8 B.i.7

BREAKING AND ENTERING kl. 5:30 - 8 - 10:30 B.i.12

BREAKING AND ENTERING VIP kl. 5:30 - 8 - 10:30 

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10:30   B.i.16

ALPHA DOG kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

PERFUME kl. 5:20 B.i.12

GHOST RIDER kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.12

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 5:50 - 8 Leyfð

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10:30   B.i.16

ALPHA DOG kl. 10:10 B.i.16

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal kl. 5:50 Leyfð

BREAKING AND ENTERING kl  8 - 10 B.i.12

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl.  6 Leyfð

ALPHA DOG kl   8 B.i.16 

HANNIBAL RISING kl  10 B.i.16 

VEFURINN HENNAR KARLOTTU Ísl tal kl. 6 Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 8 Leyfð

MAN OF THE YEAR kl. 10 B.i. 7

ROCKY BALBOA kl. 8 B.i. 12

PERFUME kl. 10:10 B.i. 16

Með „Íslandsvininum og sjarminum Jude Law” ásamt óskarsverðlauna leikkonunni Juliette Binoche
BREAKING AND ENTERING

ÓSKARSVERÐLAUNA4 TILNEFNINGAR TIL

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

Skráðu þig á SAMbio.is

Stærsta opnun á fjölskyldumynd í Bandaríkjunum í Ár

Frá þeim sömu og færðu okkur 
Chronicles Of Narnia:

Eins og þjóð þekkir ríf-
ur Ingvi Hrafn kjaft yfir 
hverju sem er, hvenær sem 
er og við hvern sem er. ÍNN 
er að fara í loftið í dag og 
Hrafnaþing, sem margir 
sakna, er fyrsti þáttur á 
dagskrá nýrrar sjónvarps-
stöðvar.

„Lokafyrirmæli hershöfðingjans 
Maríönnu Friðjónsdóttur eru fyr-
irliggjandi. Tékklisti. Við stefn-
um á að fara í loftið í dag. Þú 
verður að tala við Ingva Örn. 
Hann er bossinn í þessu,” segir 
Ingvi Hrafn Jónsson sjónvarps-
stjarna. Og er völlur á honum að 
vanda.

Sjónvarpsstöð feðganna Ingva 
Hrafns og sonar hans Ingva Orra 
er nú alveg við það að fara í loft-
ið. Stefnt er að fyrstu útsendingu 
í dag klukkan tvö. Með þættinum 
Hrafnaþingi. En allt þetta sem í 
fyrstu var lítil hugmynd sem nú 
er orðið allstórt batterí, fullbúin 
sjónvarpsstöð tæknilega fullkom-
in, er nú orðin að veruleika. Til 
stendur að senda út á breiðbandi 
Símans sem og á netinu.

„Já, hann er í ham núna en 
okkar samstarf hefur gengið 
vonum framar. Við vorum ekki 
vissir um hvernig færi. Erum 
feðgar. Og líkir. En þetta hefur 
gengið merkilega vel. Við vinnum 
vel saman og erum ánægðir og 
undrandi hversu vel við náum 
saman,” segir Ingvi Orri sem er 
framkvæmdastjóri ÍNN – Íslands 
nýjasta nýtt – aðspurður um 

hvernig karl faðir hans er í sam-
starfi.

Ingvi Orri segir stofnkostnað 
trúnaðarmál en segir þó að hann 
hafi verið mjög hagstæður miðað 
við það sem gengur og gerist í 
þessum geira.

„Við miðum okkur við að koma 
Hrafnaþingi í loftið í dag. Ef guð 
lofar. Hrafnaþing verður á dag-
skrá frá tvö til þrjú á virkum 
dögum. Svo er stefnt að því að 
bæta inn efni á ÍNN í rólegheit-
um. Höfum verið að skoða aðrar 
hugmyndir og hvetjum fólk sem 
telur sig eiga heima í sjónvarpi 
og hefur eitthvað að segja að setja 
sig í samband. Við erum opnir 
fyrir öllu. Til dæmis að sjálfstæð-
ir framleiðendur komi inn með 

þátt, framleiði hann og noti 
aðstöðuna okkar til að gera hann 
kláran. Allt verður þetta innlend 
dagskrá, viðskipti, þjóðmál og 
pólitík,” segir Ingvi Orri.

Ingvi Hrafn segir að á ÍNN 
verði allt rætt frá A til Ö að mestu 
í beinni útsendingu. „Ég sjálfur 
ríf kjaft yfir hverju sem er hve-
nær sem er við hvern sem er. Tal-
sjónvarp. Maríanna kallar þetta 
það. Hún er okkar ráðgjafi. Með 
doktorspróf í þessu. Ég kalla 
þetta að vera í háskóla Mar-
íönnu,“segir Ingvi Hrafn og 
greinilega kominn hugur í hann 
enda af nægu að taka þegar þjóð-
málin og pólitíkin er annars vegar. 
Og kosningar á næsta leiti.

Stórsöngvarinn Ragnar Bjarna-
son, sem er öllum kunnur sem 
Raggi Bjarna, syngur á tón-
leikunum Heyr mitt ljúfasta 
lag í Háskólabíói 3. mars 
næstkomandi.Með honum 
verður Eivör Pálsdóttir, 
og hundrað manna föru-
neyti. „Þetta er fjörutíu 
manna hljómsveit og 
sextíu manna kór. 
Hljóðfæraleikararnir
eru úr Sinfóníuhljóm-
sveitinni, og svo 
verða strákarnir úr 
Stórsveit Reykja-
víkur líka með,“ 
sagði Raggi 
léttur í lund. 
Að sögn Ragga 
eru tónleikarn-
ir til komnir 
vegna 120 ára 
afmælis

Landsbankans í fyrra. „Þeir 
hafa verið að kynna þetta 

úti um allt land með alls 
konar tónleikum og 
uppákomum, og vildu fá 

mig með stórri hljóm-
sveit,“ sagði Raggi. 
„Ég ólst upp í Lækjar-
götunni og Lands-
bankinn er þar 
skammt undan. Svo 

syngur Selkórinn frá 
Seltjarnarnesi með 
mér, og þar var ég ein-

mitt alltaf á sumrin. 
Þetta eru svona 
skemmtilegar til-
viljanir,“ sagði 

hann.
Raggi sagði 

ýmsar söngkonur 
hafa komið til greina 
í skipulagningu tón-
leikanna. „Ég er 

búinn að syngja með flestum af 
þessum dívum okkar, en 
eina söngkonan sem ég 
hafði aldrei sungið með 
var Eivör. Við vorum líka 
búin að tala um að við 
þyrftum að gera þetta 
einhvern tíma, svo þetta 
verður stórskemmtilegt,“ 
sagði Raggi. 

Efnisskráin teygir sig 
yfir breitt svið tón-
listar. „Þetta verð-
ur Sinatra-músík 
og swing og 
ýmislegt. Við 
syngjum úr My 
Fair Lady, 
dúetta og svo 
verða náttúru-
lega íslensk 
lög,“ sagði 
Raggi.
Útsetning-

ar eru í höndum Þóris Baldurs-
sonar, sem stjórnar jafn-
framt hljómsveitinni, og 
Þorgeir Ástvaldsson mun 
gegna hlutverki sögu-
manns. Uppselt er á fyrri 
tónleikana, en miða á þá 
seinni, sem hefjast klukk-

an átta, má enn nálgast á 
midi.is.

Raggi Bjarna og Eivör á stórtónleikum

Bresku hljómsveitirnar Klaxons, 
sem spilaði á síðustu Airwaves-
hátíð, og Basement Jaxx hafa bæst 
í hóp þeirra sem koma fram á Hró-
arskelduhátíðinni í byrjun júlí.

Áður höfðu stór nöfn á borð við 
The Red Hot Chili Peppers og 
Björk boðað komu sína á hátíðina. 
Á heimasíðunni roskilde-festival.
is er nú í gangi leikur þar sem 
hægt er að vinna tvo miða á hátíð-
ina. Dregið verður út réttum svör-
um 1. apríl næstkomandi.

Klaxons á 
Hróarskeldu

Rétt eins og Hannibal Lecter 
gerir við fórnarlömb sín, smjatt-
ar rithöfundurinn Thomas Harris 
á frægustu mannætu síns tíma. 
Hannibal Rising er fimmta mynd-
in um Lecter (tvær byggja reynd-
ar á sömu bók) og í þetta sinn er 
ljósinu brugðið á uppvaxtarár 
Hannibals og leitað skýringa á 
annarlegum matarsmekk hans. 
Upp úr dúrnum kemur að Hanni-
bal ólst upp á óðalssetri í Litháen  
þar sem hann missir foreldra sína 
í lok seinni heimsstyrjaldar. Þau 
systir hans eru tekin í gíslingu af 
óþjóðalýð, sem myrðir systurina 
og étur til að komast af í vetrar-
hörkunum. Hannibal kemst lífs 
af, elst upp á munaðarleysingja-
hæli þar til hann flýr til Frakk-
lands á náðir ekkju frænda síns, 
kynnist austrænum bardagalist-
um og líffærafræði og hyggur á 
hefndir. 

Anthony Hopkins er fjarri 
góðu gamni eins og gefur að skilja 
en með hlutverk mannætunnar 
fer hinn snoppufríði Frakki 
Gaspard Ulliel. Því miður reynist 
hann ekki hafa nokkra burði til að 
búa til óhugnanlega eða áhrifa-
mikla persónu úr hinum unga 
Hannibal, hvað þá bera uppi heila 
kvikmynd eins og af honum er 
ætlast. Það er beinlínis leitun að 
lurðulegri mannætu. Ulliel hefur 
augljóslega ekki góð tök á enskri 
tungu, á bágt með að koma setn-
ingum frá sér og lítur oft á tíðum 
út fyrir að vita ekki hvað hann er 
að segja. 

Atburðarásin er auk þess ris-
lítil, langdregin; stútfull af klisj-
um og laus við allan hrylling, 
Rhys Ifans, sem leikur þorparann 

Grutas, var til dæmis meira ógn-
vekjandi í Little Nicky. Verst er 
að sagan grefur undan því sem 
koma skal; Hannibal kemst í kast 
við lögin í Frakklandi og er grun-
aður um hroðalegustu glæpi, flýr 
til annars lands og heldur áfram 
uppteknum hætti án þess að þurfa 
svo mikið að skipta um nafn. 

Sennilega  væri heillvænleg-
ast fyrir Harris að koma Hanni-
bal undir græna torfu sem allra 
fyrst og vinna ekki frekari skaða 
á því sem hann hefur áður gert og 
miklu betur.  

Hannibal litli 



 Örn Arnarson vann KR 
Super Challenge á gullmóti KR 
sem fram fór í Laugardalnum um 
helgina. Örn setti þar mótsmet og 
varð aðeins 3/10 úr sekúndu frá 
eigin Íslandsmeti þegar hann 
synti 50 metra flugsund á 27,84 
sekúndum. Örn hafði betur í 
úrslitum gegn Mario Todravocic 
frá Króatíu sem er silfurhafi frá 
Evrópumóti unglinga 2006. Sanja 
Jovanovic frá Króatíu vann 
kvennakeppnina en þar varð 
Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir úr 
Ægi í öðru sæti. Keppni í Super 
Challenge fór fram með útsláttar-
fyrirkomulagi þar sem átta karlar 
og átta konur hófu keppni.

Örn vann Sup-
er Challenge

Enski deildarbikarinn

Enska úrvalsdeildin

DHL-deild karla

Lengjubikarinn í fótbolta

Iceland Express-deild karla

 Emil Hallfreðsson gæti 
verið á leiðinni til norska 
úrvalsdeildarliðsins Viking en 
hann er efstur á óskalista Egil 
Østenstad, yfirmanns knatt-
spyrnumála félagsins. Þetta 
kemur fram í frétt í Rogalands 
Avis en samningur Emils við 
Tottenham rennur út í sumar. 
Viking hefur þegar fengið til sín 
Íslendinginn Hannes Sigurðsson 
en þeir félagar léku einmitt 
saman í yngri flokkum FH á árum 
áður en fyrir hjá liðinu er síðan 
Birkir Bjarnason. 

Emil líka á leið 
til Viking

 Íslendingaliðin í 
Danmörku, Skjern og FCK, eru í 
ólíkri stöðu fyrir síðari leik sinn í 
átta liða úrslitum Evrópukeppni 
félagsliða. Skjern, sem Aron 
Kristjánsson þjálfar og þrír 
Íslendingar leika með, sigraði 
franska liðið Dunkerque 28-23 á 
útivelli þar sem Vignir Svavars-
son skoraði 5 mörk fyrir Skjern. 
FCK frá Kaupmannahöfn, sem 
Arnór Atlason spilar með, tapaði 
35-27 á útivelli á móti Magde-
burg. Arnór skoraði fjögur mörk 
á móti sínum gömlu félögum. 
Seinni leikirnir fara fram um 
næstu helgi.

Ólík staða hjá 
Skjern og FCK

 ÍR-ingar fóru illa með 
lærisveina gamla þjálfara síns, 
Bárðar Eyþórssonar, í Seljaskól-
anum í gær.  ÍR vann leikinn með 
33 stiga mun, 101-68, en Bárður 
stjórnaði liðinu í fyrstu sjö leikj-
um tímabilsins,

ÍR-liðið gerði út um leikinn í 
upphafi seinni hálfleiks þegar 
liðið skoraði 22 stig í röð og breytti 
stöðunni úr 52-43 í 74-43. Eftir það 
var leikurinn búinn og staða Fjöln-

is á botninum versnaði enn frek-
ar. 

ÍR-ingurinn Sveinbjörn Class-
en hélt áfram að leika vel og  skor-
aði 17 af 24 stigum sínum í 
umræddum þriðja leikhluta. Ann-
ars átti allt ÍR-liðið stjörnuleik og 
Grafarvogsliðið átti aldrei mögu-
leika í þessum leik. Til að bæta 
gráu ofan á svart var Hörður Axel 
Vilhjálmsson rekinn út úr húsi og 
á yfir höfði sér leikbann. 

ÍR lék sér að Fjölni

Stjarnan vann sann-
gjarnan 27-24 sigur á liði Fylkis í 
DHL-deildinni í gær. Mikið jafn-
ræði var í fyrri hálfleik og liðin 
skiptust á að skora. Staðan var 13-
12 í hálfleik en Stjörnumenn skor-
uðu fimm fyrstu mörkin í síðari 
hálfleik og lagði það grunninn að 
sigri liðsins. 

„Við áttum í basli með Fylkis-
liðið enda eru þar líkamlega sterk-
ir leikmenn innanborðs sem spila 
oftast góða vörn. En við fengum 
stigin út úr þessum leik og það 
skiptir máli. Valur tapaði stigum á 

laugardag og við nýttum þetta 
tækifæri til að saxa á þá. Leikur-
inn gegn ÍR sat eitthvað í okkur 
en við hugsum bara um deildina 
núna og fram undan eru tveir 
stórleikir gegn Fram með aðeins 
viku millibili,“ sagði Kristján 
Halldórsson, þálfari Stjörnunnar.

Patrekur Jóhannesson og Tite 
Kalandadze voru markahæstir í 
Stjörnuliðinu með fimm mörk 
hvor en Vladimir Ðuric sá um 
sóknarleikinn hinum megin á vell-
inum og skoraði sex mörk.

Fylkir réð ekki við Stjörnuna

 Chelsea varð  enskur 
deildarbikarmeistari í fjórða sinn 
eftir 2-1 sigur á Arsenal í við-
burðaríkum úrslitaleik á Þúsald-
arvellinum í Cardiff í gær. Fíla-
beinsstrandarbúinn Didier Drogba 
skoraði bæði mörk Chelsea, þar af 
kom sigurmarkið þegar sex mín-
útur voru eftir af hefðbundnum 
leiktíma en 12 mínútum var bætt 
við vegna meiðsla fyrirliða Chel-
sea, Johns Terry.

„Þetta er skrýtinn dagur. Við 
unnum og gleðjumst vegna þess 
en okkar hugur er hjá JT. Það er 
mjög erfitt að horfa á þetta en 
hann var aðeins í eins metra fjar-
lægð frá mér,“ sagði Drogba eftir 
leikinn.

Eins og spáð hafði verið tefldi 
Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
áfram fram unglingaliði og þeir 
Thierry Henry, Jens Lehmann, 
Gilberto and Tomas Rosicky voru 
allir í jakkafötum á bekknum. Jose 
Mourinho var hins vegar með sitt 
sterkasta lið í leiknum. 

„Ungu strákarnir spiluðu mjög 
vel hjá Arsenal alveg eins og þeir 
gerðu þegar þeir unnu Liverpool, 
Everton and Tottenham. Í seinni 
hálfleik var hins vegar allt annar 
leikur í gangi og við vorum með 
yfirburði og áttum sigurinn skil-
inn,“ sagði Jose Mourinho, stjóri 
Chelsea.

Theo Walcott kom Arsenal yfir 
með frábæru marki og skemmti-
lega samvinnu við Diaby eftir 
aðeins tólf mínútur en Drogba 
jafnaði átta mínútum síðar eftir 

flotta sendingu frá Michael Ball-
ack inn fyrir vörnina. Arsenal 
byrjaði leikinn frábærlega en 
síðan jafnaðist leikurinn. Drogba 
skoraði síðan sigurmarkið í lokin 
með laglegum skalla eftir fyrir-
gjöf Arjen Robben. Þetta var 28. 
mark Drogba á tímabilinu og hann 
sá til þess að Arsene Wenger hefur 
enn ekki tekist að vinna deildar-
bikarinn í Englandi.

Seinheppni Johns Terry ætlar 
engan enda að taka í vetur því í 
upphafi síðari hálfleiks lá hann 
óvígur eftir að hafa reynt að skalla 
inn hornspyrnu Arjen Robben. 
Abou Diaby, hjá Arsenal ætlaði að 
hreinsa en sparkaði beint í höfuð 
Terry sem missti meðvitund og 
var borinn út af með hálskraga og 
súrefnisgrímu. Terry fór beint á 

sjúkrahús.
Á 10. mínútu uppbótartímans 

varð allt vitlaust og leikurinn 
leystist upp í slagsmál. Það endaði 
með að John Obi Mikel hjá Chel-
sea og þeir Kolo Toure og Emm-
anuel Adebayor hjá Arsenal fengu 
allir að líta rauða spjaldið. Frank 
Lampard og Cesc Fabregas fengu 
að líta gula spjaldið við sama til-
efni.

„Við unnum bikarinn fyrir 
John. Við munum fara með bikar-
inn á sjúkrahúsið ef það er mögu-
legt,“ sagði Frank Lampard, vara-
fyrirliði Chelsea, sem tók við 
bikarnum. Lampard var ánægður 
með Drogba. „Didier er sá besti í 
heimi á þessari stundu. Hann er að 
gera þetta fyrir okkur í hverri 
viku.“

Didier Drogba skoraði bæði mörk Chelsea í 2-1 sigri á Arsenal í viðburðaríkum 
úrslitaleik enska deildarbikarsins. Þrjú rauð spjöld fóru á loft í lok leiksins.

Vildi komast í toppbaráttulið





Tilboð dagsins!
kjötbollur á 698.- kr.kg

Grensásvegi 48    gallerykjot.is
Opið virka daga frá kl 10 -19

- Steiktar kjötbollur í brúnsósu

Listin að fjarlægja augnalok



Hversvegna                                 ?

Stuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

Stærsti rúmaframleiðandi í heimi!
Hversvegna                                      ?

Sealy Posturepedic eru vinsælustu heilsurúm Bandaríkjanna síðastliðin 30 ár.
Sealy eyðir meiri fjármunum í vöruþróun en allir aðrir dýnuframleiðendur heims.

Nýjung! Öll Sealy rúm eru með MicroTech botni sem tryggður er gegn braki.

Hversvegna                                 ?

Reykjavík: Mörkin 4,  sími: 533 3500               Akureyri: Hofsbót 4,  sími: 462 3504               Egilsstaðir: Miðvangur 1,  sími: 471 2954
Opið: mán-fös. 10-18 og lau. 11-15

Sérhannaður styrktarkantur Uni Cased sem tryggir hámarks-
nýtingu á svefnfleti, ásamt því að kantar dýnunnar veita betri 
stuðning. „Thermo Bond“ uppbyggingin dregur úr hreyfingu á
milli einstaklinga í sama rúmi.

Hversvegna                                 ?
MikroTech neðri dýnan er sterkari og sveigjanlegri en aðrir botnar
og með MicroSpan dempurum sem festir eru ofan á viðar og
stálbita í botni neðri dýnunnar. Stálið og MicroSpan efnið sjá um
órtúlega langa endingu neðri dýnunnar.

Einkaleyfin 4 frá Sealy:

Hversvegna                                 ?
DSS gormurinn gefur tvenns konar stuðning. Léttan stuðning við
lögun líkamans og réttan bakstuðning frá sjónarhóli læknavísindanna.

Posturepedic
gormurinn

DSS gormurinn

Micro Tech

Uni cased

Hversvegna                                 ?
No flip, það þarf aldrei að snúa Sealy dýnu.

Sealy Posturepedic gormurinn sem er hjartað í heilsudýnunni, 
er hannaður í samvinnu við nokkra færustu bæklunarskurðlækna
Bandaríkjanna. Hann bregst mismunandi við þyngd og því geta
tveir misþungir einstaklingar notað sömu dýnuna.
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„Verðlaunin voru afhent á sunnu-
daginn í síðustu viku á Century 
Hyatt Hotel en ég vann ekki, því 
miður,“ segir Egill Örn Egils-
son,kvikmyndatökumaður sem 
var nýlega tilnefndur til svokall-
aðra ASC-verðlauna fyrir kvik-
myndatöku sína í sjónvarpsþátt-
unum CSI: Miami.

Verðlaunin eru meðal þeirra 
virtustu hjá tökumönnum í Banda-
ríkjunum og þykir jafnvel enn 
meiri heiður að vera tilnefndur til 
þeirra en til sjálfra Óskarsverð-
launanna eða Emmy. „Annars var 
þetta bara mjög mikil upphefð að 
vera tilnefndur og hljóta náð fyrir 
augum þessarar nefndar sem skip-
uð er gömlum refum úr þessum 
iðnaði,“ bætir Egill Örn við. Hann 
upplýsir jafnframt að þessi til-
nefning hafi orðið til þess að til-
boðum rigni yfir hann en Egill 
tekur þessu öllu með stakri ró.

Sjónvarpsþættirnir um Horatio 
Caine og meinafræðingadeild hans 
í Miami njóta gríðarlegra vin-
sælda um allan heim og er talið að 
í kringum fimmtíu milljónir horfi 
á þá reglulega. Þeir eru aðrir í röð-
inni í þessum meinafræðinga-þrí-
leik Jerrys Bruckheimer, en til eru 

bæði CSI: Las Vegas og CSI: New 
York en hvorugur þessara þátta 
hefur náð að skáka vinsældum 
Miami-liðsins sem allir hafa verið 
sýndir á Skjá einum. Egill Örn 
hefur samfara því að stjórna kvik-
myndatöku í þáttunum sest í leik-
stjórastólinn og komið að fram-
leiðslu nokkurra þátta. Þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum var 
tökumaðurinn reyndar önnum kaf-
inn og varð að bregða sér frá í 
stutta stund enda var David Caruso 
beint fyrir framan nefið á honum 
og tökur á þætti nýhafnar.

Egill, eða Eagle eins og hann 
kallar sig, hefur verið búsettur í 
Bandaríkjunum í átján ár og segir 
það alltaf hafa verið í spilunum að 
ílengjast í Englaborginni. Hann 
hóf feril sinn sem tökumaður hjá 

Zalman King en leikstjórinn er 
þekktur fyrir erótískar kvikmynd-
ir sínar. Síðan lá leiðin í sjónvarps-
þáttaröðina Red Shoe Diaries þar 
sem erótíkin var aldrei langt 
undan og svo loks í CSI þar sem 
tökumaðurinn hefur blómstrað. 
„Ég er búinn að vera að gera þetta 
í einn og hálfan áratug,“ segir Egill 
Örn en vinna við þættina er mikil 
törn. „En ákaflega gaman, þú ert 
með fótinn á bensíngjöfinni í tíu 
mánuði og léttir ekki pressunni af 
henni fyrr en allt er búið,“ segir 
Egill. Í hina tvo mánuðina ferðast 
Egill síðan um heiminn, tekur upp 
auglýsingar og viðrar mótorfákinn 
en Egill er mikill mótorhjólakappi 
og þykir fátt skemmtilegra en að 
þeysast um fjöll og firnindi á hjól-
inu.

„Þetta er skemmtiþáttur og menn 
verða að haga sér eftir því,“ segir 
Gísli Ásgeirsson, bróðir Páls 
Ásgeirs Ásgeirssonar, sem sýndi 
vægast sagt stórskemmtileg til-
þrif í síðasta Meistaraþætti. Páll 
Ásgeir lagði allt undir, sama hver 
staðan var, og spennan var mögn-
uð í lokin þegar keppinautur hans, 

Svanborg Sig-
marsdóttir, gat 
stolið sigrinum í 
síðustu spurn-
ingu eftir að Páll 

hafði leitt 

keppnina allan tímann. „Ég held 
að það toppi enginn þessa frammi-
stöðu,“ bætir Gísli við. 

Gísli verður sjálfur í Meistar-
anum á skírdag en sagðist ekki 
vita hvernig hann myndi haga 
sínum leik og taldi ótímabært að 
koma fram með einhverjar yfir-
lýsingar um hernaðartækni. 
„Aðrir hlutir eru mikilvægari 
um þessar mundir. Ég er ekki 
einu sinni búinn að ákveða í 
hverju ég á að vera en skjá-
þokki er jú mikilvægastur í 
þessu,“ bætir Gísli við.

Logi Bergmann Eiðsson, spyr-
illinn góðkunni, sagðist aldrei hafa 
orðið vitni að öðru eins. „Ég verð 
að segja að ég hlakka til að fá Gísla 
í þáttinn enda eru þeir bræður 
miklir húmoristar,“ segir Logi og 
bætir því við að hann hafi verið 
ánægður með framkomu Páls. 
„Það var svona sem við lögðum 
þáttinn upp, að menn tækju 
áhættu.“

Páll Ásgeir var sjálfur hinn 
rólegasti og viðurkenndi að 

hann hefði lagt leik sinn 
svona upp. „Að taka 

allar áhættur sem í 
boði voru,“ segir Páll. 
„Mér skildist að 
þetta væri skemmti-
þáttur og ákvað að 

leggja mitt á vogarskálarnar til að 
það gengi upp,“ bætir hann við. 
Páll undirbjó sig þó ekkert sér-
staklega fyrir þáttinn heldur 
reyndi eftir fremsta megni að 
vera rólegur. „Stress getur byggt 
upp veggi fyrir minnið og ég 
reyndi að koma í veg fyrir það,“ 
útskýrir Páll sem taldi það ekki 
ákjósanlegt sjón-
varpsefni ef þeir 
bræður myndu 
mætast. „Ég efast 
um að fólk myndi 
skilja húmorinn 
okkar.“

Bræður setja svip sinn á Meistarann

„Greiðslan var ekki kominn í gegn 
og ég varð því ekki fyrir neinu 
fjárhagslegu tjóni vegna þessa,“ 
segir Sigurður Valdimar Stein-
þórsson, eigandi vefsíðunnar 
klam.is. Sigurður hugðist sækja 
Snowgathering-ráðstefnuna sem 
halda átti í Reykjavík í mars en 
var aflýst fyrir helgi eftir að ráð-
stefnugestum var meinað að gista 
á Hótel Sögu. 

Á ráðstefnunni hugðust klám-
framleiðendur víða að úr Evrópu 
hittast og skemmta sér saman. 
Aðgangseyririnn var í kringum 
hundrað þúsund krónur og var 
Sigurður kominn með öll gögn í 
hendurnar. Hann hafði ekki gert 
upp við sig til hvaða ráðstafana 
yrði gripið vegna þessarar ákvörð-
unar Radisson hótelsins og þrýst-
ings frá stjórnvöldum þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum. 
„Ætli ég verði ekki bara að mót-
mæla þessu öllu og vera með sem 
mest læti,“ segir Sigurður. „Þetta 
ætti að skýrast á næstu dögum.“

Sigurður segist hafa fengið þó 
nokkuð af pósti frá ráðstefnugest-
um og eru þeir allir á sama máli, 
þeir skilji lítið sem ekkert í þess-
um viðbrögðum á landinu. „Ég 
reikna með því að heyra frá öðrum 
en þetta er náttúrlega skandall, í 
einu orði sagt,“ segir Sigurður 
sem er þó handviss um að ráð-
stefna af þessu tagi verði haldin 
hér á landi, fyrr eða síðar. 
„Kannski ekki á kosningaári,“ 
bætir hann við. „Sama hvað þeir 
segja núna þá geta þeir ekki hald-
ið svona hlutum til streitu,“ segir 
Sigurður.

Eftir að Fréttablaðið birti frétt 
um þátttöku Sigurðar og tilveru 
vefsíðunnar klam.is hefði mátt 
ætla að hann hefði fengið einhvern 
póst eða símhringingar frá and-
stæðingum kláms. „Nei, enginn 
hefur hringt í mig. Þessu fólki 
virðist vera alveg sama um inn-
lenda klámhunda en hafa megn-
ustu óbeit á þeim erlendu.“

Skandall að aflýsa ráðstefnunni

„Ég hlusta á allt mögulegt, við 
erum með marga mismunandi 
„play“-lista í gangi hérna. En ég 
er hrifnust af Portishead, Björk, 
Stevie Wonder og Sinatra.“
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www.worldclass.is

Laugar s. 553 0000 - Spöngin s.553 5000 - Í húsi Orkuveitunnar s.562 6200

8 vikna námskeið

Kraftmikið

KONUR ÁTAK

KARLAR ÁTAK

PEAK PILATES
- 1. og 2. stig
- NÝBAKAÐAR MÆÐUR með börnin með- sérhópur

ROPE YOGA
- takmarkaður fjöldi

JÓGA á meðgöngu
- takmarkaður fjöldi

HERÞJÁLFUN
- Námskeið fyrir þá sem vilja miklu meira en við hin

hefjast 5. mars

Skráning í Laugum í síma 553 0000 og Spönginni í

síma 553 5000

Nú er hægt að ganga frá skráningu á öll námskeiðin

á heimasíðu okkar www.worldclass.is

Ný og fjölbreytt stundaskrá yoga, shape, step, salsa

og margt fleira sjá www.worldclass.is

Aðgangur að Laugardalslaug, tækjasölum og opnum

tímum fylgir námskeiðum.

VOR 2007
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Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

Hergagna-
framleiðsla í 
dýraríkinu

Ísíðustu viku bárust skuggalegar 
fréttir úr myrkviðum Senegals. 

Dýra- og mannfræðingar sem voru 
þar að njósna um lifnaðarhætti 
sjimpansa komust að því að þessir 
frændur okkar eru ekki jafnsak-
lausir og þeir vilja vera láta. Með 
földum myndavélum tókst vísinda-
mönnunum að festa á filmu að það 
sem hingað til hefur verið talið 
saklaust föndur eða leikur með 
trjágreinar er í raun og veru stór-
felld framleiðsla á hergögnum 
sem aparnir nota í árásarskyni.

 hafa sjimpans-
arnir í Senegal verið staðnir að því 
að naga endann á trjágreinum, 
ydda þær og breyta í hættuleg lag-
vopn eða spjót. Spjótin nota aparn-
ir síðan til þess að reka inn í holur 
þar sem hinir smávöxnu og frið-
sömu náttapar (otelemur crassi-
caudatus) hvíla í fasta svefni og 
eiga sér ekki ills von. Eitt dráp 
hefur verið staðfest þegar sjimp-
ansa-apynja rak spjót sitt inn í 
holu og gekk spjótið í gegnum 
náttapa sem árásaraðilinn dró 
síðan út úr fylgsninu og át með 
húð og hári.

hefur verið talið að 
maðurinn (homo sapiens) væri 
eina dýrategundin sem hefði náð 
nægilegum andlegum þroska til að 
smíða sér vopn til að auðvelda sér 
að ganga milli bols og höfuðs á 
öðrum lífverum. Að vísu telja 
Bandaríkjamenn að arabar séu að 
auðga úran í Íran í illum tilgangi 
en það athæfi hefur ekki náðst á 
filmu eins og hið augljósa hernað-
arbrölt sjimpansanna í Senegal.

 stundu er ekki hægt 
að segja til um hvernig Bush for-
seti og Bandaríkjastjórn muni 
bregðast við þeirri óvæntu ógn 
sem mannkyninu stafar af þessu 
löglausa framferði sjimpansanna í 
Senegal. Sjálfir vilja þeir meina að 
spjótaframleiðslan sé aðeins liður 
í því að bæta almenn lífskjör teg-
undarinnar en óhjákvæmilega 
verður að skoða þetta óhugnanlega 
mál í víðara samhengi með tilliti 
til varanlegs friðar í heiminum. 
Þeir sem vegast á með spjótum í 
dag eru vísir til þess að auðga úran 
á morgun og skrifa nafnlaus bréf 
hinn daginn og allir vita að það 
verður ekki lengi líft í veröldinni 
ef fleiri dýrategundir en homo 
sapiens ná mannlegum þroska.


