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Þú finnur alltaf
réttu bókina!

Samtök sprota-

fyrirtækja

Samtök íslenskra

líftæknifyrirtækja

Samtök upplýsinga-

tæknifyrirtækja

Ráðstefna
föstudaginn 9. mars:

Upplýsingar, dagskrá
og skráning
á www.si.is

Samskipti
fjárfesta og
frumkvöðla

Arkitekt við 
Grunnskóla Hveragerðis 
gleymdi að rukka bæinn um 
greiðslur fyrir vinnu sína. Á 
síðasta bæjarráðsfundi var lagt 
fram yfirlit frá arkitektinum 
yfir vinnu hans vegna grunn-
skólans á árunum 1981 til 2005. 
Fyrst nú sendi arkitektinn 
reikning vegna vinnu við 
breytingar og hönnun síðari 
áfanga skólans sem hófst 2001. 

„Bæjarráð lýsir yfir furðu 
sinni á því hvers vegna 
reikningar hafa ekki borist fyrr 
en nú en viðurkennir um leið að 
engar greiðslur hafa verið 
inntar af hendi til arkitekts 
vegna umræddrar hönnunar,“ 
segir í bókun bæjarráðsins.

Gleymdi að 
rukka fyrir 
skólabyggingu

Fæst við bleikar 
tæknibrellur

Ljósmyndir skipta 
miklu máli við sölu

S á

Sagafilm fékk skemmtilega áskorun viðgerð nýjustu Landsbankaauglýsingunniog sérpantaði erlendan tæknibúnaðsem sjaldan sést hérlendis.
Nýjasta auglýsing Landsbankans er hugar-
fóstur auglýsingastofunnar Gott Fólk og
var gerð hjá kvikmyndafy ifilm í l ik

lega sviðsmynd í staðinn fyrir að byggja
hana í tölvu,“ segir Tómas Örn Tómasson
kvikmyndatökumaður. Sviðsmyndin er 
hönnuð af Snorra Frey Hilmarssyni, sem
kom fyrir 4.000 „post it“-miðum á tökustað.

Í staðinn fyrir „Motion control“ hefði
verið hægt að mynda l ikstúdíói

Villtu vera ígóðu formi?

fasteignirMest lesna fasteignablað landsins

Einbýlishús með aukaíbúð og vel hirtum garði til sölu hjá Fasteignasölunni Kletti.

H úsið að Fagrahjalla 19 í Kópavogi stendur 
innst í botnlanga á stórri lóð með vel hirt-
um garði. Húsið er um 290 fermetrar og 

þar af er bílskúr um 35. Í íbúðinni er einnig lítil 
einstaklingsíbúð með sérinngangi á jarðhæð.

Í forstofu eru flísar á gólfi og gott skápa-
pláss. Þaðan er gengið inn í hol og til vinstri er
barnaherbergi með korkflísum á gólfi og skáp. 
Stofan er stór með borðstofu með mikilli loft
hæð og annarri lítilli st fh

Gestasnyrting er með flísum á gólfi en kork-
flísar eru í eldhúsi sem útbúið er fallegum inn-
réttingum, borðkrók og búri.Á neðri hæð er hol sem notað er sem sjón-

varpsherbergi. Þar er gegnheilt parket. Þar er
einnig nýuppgert baðherbergi sem er flísalagt í
hólf og gólf.

Á jarðhæð eru tvö barnaherbergi með dúk á 
gólfi, stórt þvottahús og geymsla. Hjónaher-
bergi er með góðu skápaplássi með parketi
Þaðan er gengið út á pallkjó

Aukaíbúð á jarðhæð

Fagrihjalli 19 stendur á vel hirti lóð.
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EIGNAUMBOÐIÐ FASTEIGNASALA ermeð í sölu 5 herbergja einbýlishús með 
tvöföldum bílskúr við Hrísholt í Garða-bæ.

sjá síðu 8

HÚSIÐ FASTEIGNASALA er með til sölu 3ja herbergja íbúð á 8. hæð við Gullsmára í Kópavogi. sjá síðu 9

STÓRBORG FASTEIGNASALA er með til sölu 4ra herbergja sérhæð með tvöföldum bílskúr við Digranesveg í Kópavogi.
sjá síðu 17

Slóð fiðrildanna 
ekki grýtt

Formenn stjórnarflokk-
anna tveggja, Geir Haarde og Jón 
Sigurðsson, ræða auðlindamálið á 
fundi sínum í dag.

„Við erum í vinsamlegum, mál-
efnalegum viðræðum við sam-
starfsmenn okkar í ríkisstjórninni 
og erum að vinna að sameiginlegri 
lausn,“ segir Jón Sigurðsson, iðn-
aðarráðherra og formaður Fram-
sóknarflokksins.

Jón bendir á að breytingar á 
stjórnarskrá séu ávallt síðasta 
verk þings. Breytingar á stjórnar-
skránni til að koma þar inn nýju 
auðlindaákvæði sé vel hægt að 
gera áður en núverandi þingi verði 
slitið. „Það eru tvær vikur fram 
undan. Þess vegna teljum við að 
það sé nægur tími til þess að fjalla 

um þetta mál og ljúka því,“ segir 
hann.

Að sögn Jóns hefur orðalag nýs 
ákvæðis um auðlindirnar í raun 
legið fyrir frá því að hin þverpólit-
íska auðlindanefnd skilaði sinni 
álitsgerð í september árið 2000.

„Síðan hefur komið til álita að 

gera einhverjar orðalagsbreyting-
ar eða kveða skýrt á um það í 
greinargerð að þessi stjórnarskrár-
breyting styrki og staðfesti 
fiskveiðistjórnunarkerfið en 
vefengi það ekki,” segir Jón, sem 
kveðst telja unnt að ljúka þessari 
vinnu á mjög stuttum tíma. Að því 
sé nú einmitt unnið.

„Það þarf ekki nema tiltölulega 
litla vinnu við textana sjálfa þegar 
menn hafa fundið endanlega 
útfærslu,“ segir Jón.

Ragnheiður E. Árnadóttir, 
aðstoðarkona Geirs Haarde, for-
sætisráðherra og formanns Sjálf-
stæðisflokksins, sagði í gærkvöld 
að Geir vildi ekki tjá sig um þetta 
mál að sinni.

Ragnheiður staðfesti að Geir 

myndi í dag hitta Jón Sigurðsson á 
fundi sem ákveðinn hefði verið 
fyrir helgi. Til umræðu á þeim 
fundi yrði meðal annars auðlinda-
málið.

Stjórnarskrárnefnd lauk störf-
um í febrúar án þess að auðlinda-
ákvæðið væri afgreitt þaðan. Jón 
Kristjánsson, formaður stjórnar-
skrárnefndar, segir að vegna 
meiningarmunar í nefndinni hafi 
hann ekki látið reyna á afstöðuna 
til auðlindaákvæðisins þar. Fram-
sóknarmenn leggi hins vegar 
mikla áherslu á málið. „Það er ansi 
mikill þungi hjá okkur að menn 
standi við það ákvæði sem er í 
stjórnarsáttmálanum. Núna er 
þetta í raun í höndum Geirs og 
Jóns,“ segir Jón. -

Auðlindaákvæðið rætt á 
fundi Geirs og Jóns í dag
Formenn ríkisstjórnarflokkanna hittast á fundi í dag og ræða nýtt stjórnarskrárákvæði um auðlindir.   
Jón Sigurðsson segir tiltölulega litla vinnu þurfa þegar útfærslan hafi verið ákveðin. Nægur tími sé til að 
ljúka málinu fyrir þinglok. Geir Haarde vill ekki tjá sig um málið að sinni. 

 Vatnslitamynd 
af Rangárvöllum eftir Ásgrím 
Jónsson var slegin á 8,9 milljónir 
króna á listaverkauppboði Gallerí 
Foldar í gærkvöldi.  Þetta er eitt 
hæsta verð sem greitt hefur verið 
fyrir vatnslitamynd eftir Ásgrím. 
Myndin, sem er 37x59 sentimetrar, 
var máluð 1911.

Metaðsókn var að uppboðinu og 
fjöldi listmuna boðinn upp, meðal 
annars eftir Guðmund frá Miðdal. 
Leirmyndir eftir hann seldust háu 
verði en virði þeirra hefur marg-
faldast á fáum misserum. Þá fór 
smámynd eftir Jón Helgason bisk-
up frá árinu 1907 á rúma hálfa 
milljón. Þegar Fréttablaðið fór í 

prentun átti enn eftir að bjóða upp 
um tuttugu myndir - þær sem tald-
ar voru verðmætastar. Meðal 
þeirra voru veigamikil olíumál-
verk eftir Þorvald Skúlason, 
Ásgrím Jónsson, Þórarin B. Þor-
láksson og fleiri. Flest benti til að 
uppboðið skilaði verulega háum 
sölutölum á lokasprettinum. -



Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Bresk þingnefnd telur 
valdheimild sem gerir yfirvöld-
um kleift að halda grunuðum 
hryðjuverkamönnum án ákæru 
stríða gegn mannréttindalögum.

Heimildin, sem er háð árlegri 
endurnýjun þingsins, var sett árið 
2005. Hefur hún verið harðlega 
gagnrýnd af stjórnarandstöðunni 
en innanríkisráðherra Bretlands, 
John Reid, segir hana nauðsyn-
lega til að fást við grunaða 
hryðjuverkamenn sem ekki sé 
hægt að ákæra eða flytja úr landi.

Nefndin hvetur til að auðveld-
að verði að ákæra til dæmis með 
að leyfa að upptökur úr símhler-
unum við réttarhöld.

Gagnrýnir um-
deilda heimild

Karlmaður á fertugsaldri lést 
þegar bifreið hans valt út fyrir 
veginn í Hörgárdal skammt 
sunnan við bæinn Krossastaði um 
miðnættið á laugardagskvöld. 

Vegfarandi kom að slysstaðnum 
og gerði lögreglunni á Akureyri 
viðvart. Maðurinn var látinn þegar 
hana bar að garði. Hann var einn í 
bifreiðinni.

Töluverð hálka var á þessum 
slóðum þegar slysið varð og að 
sögn lögreglu er talið að maðurinn 
hafi misst stjórn á bifreiðinni 
vegna hennar. Þetta er fyrsta bana-
slysið í umferðinni á þessu ári.

Karlmaður á 
fertugsaldri lést

Eigandi verktakafyr-
irtækis hefur verið sendur í 
fangelsisafplánun vegna tveggja 
útistandandi dóma eftir að hafa 
gengið í skrokk á pólskum 
starfsmanni sínum aðfaranótt 
sunnudags. Hann hlaut síðast tólf 
mánaða fangelsisdóm í Hæstarétti 
fyrir kynferðisbrot. 

Í fréttum Stöðvar tvö í gær lýsti 
verkamaðurinn því að hann hefði 
lagt sig í bifreið fyrirtækisins eftir 
samkvæmi á þess vegum. Hann 
vaknaði við það að yfirmaður hans 
dró hann út úr bifreiðinni og hóf að 
sparka í hann og kýla í andlitið. 
Hann sér ekkert með öðru auganu 
eftir árásina og sauma þurfti 
nokkur spor í augabrún og enni. 

Var sendur í 
afplánun í gær

 Karlmanni á fimm-
tugsaldri sem fannst liggjandi 
meðvitundarlaus og alblóðugur 
við Bæjarlind í Kópavogi á laugar-
dagsmorgun varð það sennilega til 
lífs að líkamshiti hans fór niður í 
26 gráður. Að sögn lögreglu hlaut 
maðurinn alvarlegan áverka á 
hnakka og missti mikið blóð. Tölu-
vert frost var þessa nótt og hægði 
það verulega á líkamsstarfsemi 
mannsins.

Maðurinn var yfirheyrður af 
lögreglu um helgina. Hann minn-
ist þess ekki að ráðist hafi verið á 
sig.

Ómar Smári Ármannsson 
aðstoðaryfirlögregluþjónn segir 

áverkann mögulega hafa getað 
orsakast af falli enda hafi verið 
töluverð hálka á því svæði sem 

maðurinn fannst. Þó er enn verið 
að rannsaka hvernig maðurinn 
slasaðist og vitni sem voru á 
skemmtistaðnum hafa verið 
yfirheyrð. Ekki er búið að úti-
loka að áverkinn sé af manna-
völdum.

Maðurinn var á leiðinni heim 
til sín af skemmtistaðnum Play-
ers þegar atvikið átti sér stað. 
Gangandi vegfarandi varð hans 
var um níuleytið á laugardags-
morgun en hann hafði þá legið 
meðvitundarlaus í einhverja 
klukkutíma. Maðurinn komst til 
meðvitundar síðdegis á laugar-
dag og er ástand hans stöðugt að 
sögn læknis.

Ofkólnun varð honum til lífs

 Stjórnmálasamtök eldri 
borgara og öryrkja voru formlega 
stofnuð í gær á opnum fundi á 
Grand hóteli. Baráttusamtök eldri 
borgara og öryrkja höfðu boðað til 
fundarins og var tillaga um stofn-
un stjórnmálasamtaka samþykkt 
einhljóða.

Arndís H. Björnsdóttir, for-
maður Baráttusamtaka eldri borg-
ara og öryrkja, var kjörin for-
maður hins nýja stjórnmálaflokks. 
Hún segir að mikil samstaða hafi 
verið á fundinum og nokkur hundr-
uð manns séu nú þegar komnir á 
skrá samtakanna. 

„Þetta er framboð sem á erindi 
við alla og fólk á öllum aldri hefur 
lýst yfir stuðningi við okkur,“ 
segir Arndís, sem fullyrðir jafn-
framt að aðrir stjórnmálaflokkar 
hafi reynt að standa í vegi fyrir 
framboðinu.

Málefni aldraðra og öryrkja 

verða í brennidepli en að sögn 
Arndísar mun flokkurinn einnig 
láta til sín taka á öðrum sviðum. 
„Við erum með stefnu í öllum 
málaflokkum og einbeitum okkur 
sérstaklega að ójöfnuðinum í sam-
félaginu,“ segir Arndís. 

Flokkurinn hyggst bjóða fram í 
öllum kjördæmum og munu aldr-
aðir og öryrkjar skipta kjördæm-
unum á milli sín. Nafn flokksins 
verður gert opinbert síðar í vik-
unni og þá kemur einnig í ljós 
hverjir leiða lista flokksins.

 Íbúðarbyggð í Ör-
firisey og nágrenni verður ekki 
byggð upp á þeim tíma sem stefnt 
er að, ef nýframlögð samgöngu-
áætlun stendur óbreytt. Þetta 
segja Björn Ingi Hrafnsson, for-
maður borgarráðs og stýrihóps 
sem skoðar nú möguleikann á upp-
byggingu íbúðarbyggðar í Örfiris-
ey og nágrenni, og Dagur B. Egg-
ertsson. Í stýrihópnum eru auk 
Björns Inga, Gísli Marteinn 
Baldursson, Hanna Birna Kristj-
ánsdóttir, Dagur B. Eggertsson og 
Árni Þór Sigurðsson.

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu á miðvikudaginn síðastlið-
inn hefur stjórn Faxaflóahafna 
vísað tillögu Björgunar hf. og 
Bygg hf., um uppbyggingu byggð-
ar á 108 hektara landfyllingu, til 
stýrihópsins fyrrnefnda til frek-
ari umfjöllunar. 

Björn Ingi segir engan vafa 
leika á því að ef uppbygging sam-
göngumannvirkja verði með þeim 
hætti sem boðað er í nýútkominni 
samgönguáætlun muni það hafa 
hamlandi áhrif á vinnu við skipu-
lag byggðar í Örfirisey og hennar 
nágrenni. „Það er mat allra sem 
koma að málefnum borgarinnar 
að það verði að koma til sam-
göngumannvirki, til dæmis Mýrar-
götustokkur, svo hægt sé að byggja 
upp byggð á þeim tíma sem við 
stefnum að. Því hefur verið komið 
á framfæri og það mál er í þing-
legri meðferð. Ég bind vonir við 
að náum ásættanlegri lendingu í 
málinu.“

Dagur B. Eggertsson segir öll 
uppbyggingaráform vera í upp-
námi. „Það er ekki lagt til fjár-

magn fyrir 
Mýrargötu-
stokkinn í sam-
gönguáætlun-
inni og það setur 
öll uppbygging-
aráform í upp-
nám. Ég reikna 
með því að við 
getum unnið að 
þessu verkefni í 
rólegheitum

[mati á skipulagstillögum og 
öðrum málum er viðkoma upp-
byggingu í Örfirisey], að minnsta 
kosti á meðan þessi samgöngu-
áform eru ekki uppi á borðinu.“

Sturla Böðvarsson samgöngu-
ráðherra segir samgöngubætur 
við Mýrargötu vera inni í öðru 

tímabili samgönguáætlunar. „Við 
höfum gert ráð fyrir því að Vega-
gerðin gangi til samninga við 
borgaryfirvöld. Það er enn unnið 
að því að finna bestu tæknilausn-
ina á þessum málum. Ég veit ekki 
betur en að það sé fullur skilning-
ur á því að þessi mál, það er skipu-
lagið og tæknilegar útfærslur, 
þurfi að vinna betur.“

Áhugi fjárfesta á svæðinu, þar 
sem meirihluti Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks í Reykjavík 
ætlar sér að byggja upp íbúðar-
byggð, er gríðarlegur að sögn 
Björns Inga. Þannig hefur fjár-
festingarfélagið Lindberg hf. 
keypt húsnæði í Örfirisey fyrir 
um þrjá milljarða á undanförnum 
mánuðum.

Mýrargötustokkur 
grundvöllur byggðar
Mýrargötustokkur er grundvöllur uppbyggingar byggðar í og við Örfirisey, segja 
Dagur B. Eggertsson og Björn Ingi Hrafnsson. Stokkurinn er ekki í fyrri hluta ný-
framlagðrar samgönguáætlunar og því er uppbygging ekki á dagskrá á næstunni.

Ellý, var ekki grátlegt að þurfa 
að senda Alan heim?

 Norskur karlmaður, 
Quang Minh Pham, var handtek-
inn um helgina grunaður um að 
hafa myrt 31 árs gamlan mann en 
lík hans fannst í skottinu á bíl 
Pham á laugardaginn. 

Pham, sem er 34 ára gamall, 
var árið 1999 dæmdur í 21 árs 
fangelsi fyrir manndráp. Hann 
var í leyfi frá fangelsinu þegar 
líkið fannst í bíl hans á hraðbraut 
í grennd við Larvik.

Tekinn með lík 
í skottinu

Karlmaður á fimmtugsaldri 
var fluttur mikið slasaður með 
þyrlu Landhelgisgæslunnar TF-
Líf á slysadeild Landspítalans í 
gær eftir að fólksbifreið sem 
hann ók lenti framan á sjúkrabif-
reið á Suðurlandsvegi síðdegis í 
gær. 

Að sögn lögreglu eru tildrög 
slyssins enn í rannsókn en ljóst 
þykir að fólksbifreiðinni hafi 
verið ekið yfir á öfugan vegar-
helming á Suðurlandsveginum 
rétt vestan við Hvolsvöll með 
fyrrgreindum afleiðingum. 

Annar sjúkraflutningamaður-
inn hlaut minniháttar meiðsl en 
félagi hans og sjúklingar sem 
voru í sjúkrabifreiðinni sluppu 
ómeidd.

TF-Líf sótti  
slasaðan mann
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Komdu í hóp landsins ánægðustu viðskiptavina!

Samkvæmt mælingu Íslensku ánægjuvogarinnar 2006 eru viðskiptavinir SPRON ánægðastir allra 

viðskiptavina banka og sparisjóða – ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur á landinu öllu! 

Við erum stolt og þakklát fyrir þessa viðurkenningu viðskiptavina okkar og er hún okkur mikil hvatning 

til að halda áfram á sömu braut. 

Íslenska ánægjuvogin 2006

Ánægðustu viðskiptavinir
landsins eru hjá SPRON!

Ánægjuvog banka og sparisjóða
– landið allt 2006

S
P
R

O
N

70

60

0

65

75

LA
N

D
SB

A
N

K
IN

N

G
LI

TN
IR

K
B

 B
A

N
K

I

SP
A

R
IS

JÓ
‹

U
R

IN
N

75,1

73,7
71,4 70,5

65,8



 Alcan ætlar ekki að 
opinbera niðurstöður könnunar 
sem Capacent 
Gallup gerði í 
febrúar á viðhorfi 
Hafnfirðinga til
stækkunar álversins 
í Straumsvík. 

Hrannar
Pétursson, upplýs-
ingafulltrúi Alcan, 
segir að könnunin 
sé vinnuplagg. 

Meirihluti Hafnfirðinga 
hafnaði stækkun álversins í 
könnun sem sem gerð var fyrir 
Alcan í desember. -

Greina ekki frá 
niðurstöðunni

Miðstjórn Samiðnar, 
sambands Iðnfélaga, hefur lýst 
yfir undrun sinni á því að ekki 
hafi verið rætt við samtök 
launamanna þegar leitað var eftir 
samstarfi við atvinnulífið við 
undirbúning stofnunar einka-
vædds iðnskóla og sameiningu 
við Fjöltækniskólann.

Það er skoðun miðstjórnarinn-
ar að til þess að iðnnám sé sem 
best í takt við atvinnulífið þurfi 
að vera þríhliða samstarf milli 
skóla, samtaka launamanna og 
samtaka atvinnurekenda í 
hverjum iðngreinaflokki.

Samiðn undr-
ast ósamráð

Afsökunarbeiðni
japanskra stjórnvalda til kvenna 

sem þvingaðar 
voru til kynlífs 
með japönskum 
hermönnum
fyrir áratugum 
stendur.

Forsætisráð-
herra Japans, 
Shinzo Abe, 
sagði í síðustu 
viku að engar 

sannanir lægju fyrir um að 
konurnar hefðu verið neyddar  til 
starfa í vændishúsum. 

Reiðialda braust út vegna þeirra 
ummæla forsætisráðherrans.

Árið 1993 báðu japönsk 
stjórnvöld fórnarlömb kynlífs-
þrælkunarinnar afsökunar en 
afsökunarbeiðnin var ekki 
staðfest af þinginu eins og krafist 
var. 

Stendur við af-
sökunarbeiðni

Samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
telja 94 prósent Íslendinga að það skipti máli að 
landbúnaður verði stundaður til framtíðar á 
Íslandi.

„Ég átti von á að stuðningurinn væri umtals-
verður en þessi gríðarlega sterka staða bænda 
er afgerandi – þrátt fyrir sífellda orrahríð,“ 
sagði Haraldur Benediktsson, formaður Bænda-
samtaka Íslands, þegar hann kynnti niðurstöður 
könnunarinnar á Búnaðarþingi í Reykjavík í 
gær. Könnunin var gerð fyrir Bændasamtökin 
af Capacent/Gallup.

„Svar fólksins í landinu er svo eindregið að 
við hljótum að fyllast þakklæti,“ sagði Haraldur, 
sem taldi þessa niðurstöðu vera þeim „áminning 
sem hæst tala óábyrgt og af vanþekkingu,“ og að 
þeir ættu að endurskoða sinn málflutning.

Þá kom fram í könnuninni að áttatíu prósent 

þeirra sem svöruðu telja mikilvægt að Íslend-
ingar verði ekki öðrum háðir með landbúnaðar-
vörur sem þeir geta framleitt hér á landi. Har-
aldur sagði greinilegt að fólk vildi ekki að 
íslenskri framleiðslu væri fórnað. „Íslendingar 
vita að matvælaöryggi þjóðarinnar er lagt að 
veði,“ sagði hann. „Svarendur segja okkur bænd-
um að halda áfram á sömu braut. Ekki gefast 
upp gegn þeim sem vilja koma landbúnaðinum á 
kné.“

Haraldur ítrekaði að niðurstöðurnar væru 
„umhugsunarefni fyrir þá sem árum saman hafa 
alið á óvild í garð landbúnaðar og bændastéttar“.

Langflestir segja landbúnað skipta máli

 Sigurður Kári Kristj-
ánsson, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, telur að Siv Friðleifs-
dóttir, heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra, eigi að 
segja af sér vegna ummæla sem 
hún lét falla á flokksþingi Fram-
sóknarflokksins á föstudag. Þar 
sagði Siv að ríkisstjórnin gæti átt 
erfitt með að lifa af ef ekki næðist 
samkomulag um að binda auð-
lindaákvæði í stjórnarskrá. 

Að sögn Sigurðar Kára er það 
mjög alvarlegt af ráðherra að láta 
slík ummæli falla tíu dögum fyrir 
þinglok. „Ég veit ekki hvort þetta 
helgist af einhverjum taugatitr-
ingi innan Framsóknarflokksins 
eða dómgreindarleysi af hennar 
hálfu en það er augljóst mál að 
ráðherra í ríkisstjórn sem er með 
svona hótanir eða uppstillingar í 
garð samstarfsflokks síns, hann 
verður að bera ábyrgð á þeim.“ 

Hann segir það ekki skipta máli 
hvort ummælin lýsi einungis 
hennar persónulegu skoðun. „Ef 
hún hefur meint það sem hún sagði 

og nýtur stuðnings Framsóknar-
flokksins í því þá er það mjög 
alvarlegt mál fyrir stjórnarsam-
starfið. Það er sömuleiðis mjög 
alvarlegt ef þetta er einungis 
hennar persónulega skoðun. Þá á 

hún ekkert heima í þessari ríkis-
stjórn.“

Sigurður Kári segist vita til 
þess að fleiri innan Sjálfstæðis-
flokksins séu á sömu skoðun og 
hann. „Ég veit um fleiri sem eru 
mjög óánægðir með þessi ummæli 
Sivjar og ég vona að hún dragi þau 
til baka. Ég er viss um að í öðrum 
löndum þá yrði fast sótt að ráð-
herra að segja af sér eftir að hann 
hefði haft uppi slík ummæli um 
sína samstarfsmenn.“

Siv Friðleifsdóttir vildi ekki 
svara því hvort hún myndi hug-
leiða afsögn né hvort hún myndi 

íhuga að draga ummæli sín til 
baka. „Ég sé ekki ástæðu til þess 
að tjá mig um þetta að svo komnu 
máli.“

Arnbjörg Sveinsdóttir, þing-
flokksformaður Sjálfstæðisflokks-
ins, segir þetta vera persónulega 
skoðun Sigurðar Kára og ekkert 
meira um það að segja. „Hann 
segir þetta og það því örugglega 
hans persónulega skoðun. Þessi 
umræða hefur verið dálítið út og 
suður fyrir mína parta og engin 
ástæða til þess að hrapa að ein-
hverjum ályktunum á hvorn veg-
inn sem er.“

Telur að Siv eigi að 
segja af sér embætti
Sigurður Kári Kristjánsson segist vera á þeirri skoðun að Siv Friðleifsdóttir eigi 
að segja af sér vegna hótana hennar um stjórnarslit. Fleiri innan Sjálfstæðis-
flokksins óánægðir með ummæli hennar. Siv vill sjálf ekki tjá sig um málið.

Ég sé ekki ástæðu til 
þess að tjá mig um þetta 

að svo komnu máli.

 Ómar Ragnarsson 
segir vel ganga að koma á 

koppinn nýju 
framboði fólks 
úr Framtíðar-
landinu og 
fylgismönnum
Margrétar
Sverrisdóttur
„Nöfn Margrét-
ar, mitt og 
Jakobs Frí-
manns Magnús-
sonar hafa 

verið nefnd en það er miklu fleira 
fólk sem vill ekki láta nafn síns 
getið á þessu stigi sem kemur að 
því að bræða þetta saman.“ 

Unnið er að mótun málefna og 
fylgismanna leitað. Ómar segir 
ekkert liggja fyrir um nafn 
framboðsins en frekari tíðinda sé 
að vænta eftir um tíu daga.

Nýja framboðið 
enn í mótun
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 Tuttugu og níu prósent 
þátttakenda í Þjóðarpúlsi Capacent 
Gallup bera traust til Alþingis. 
Hlutfallið er fjórtán prósentum 
lægra en í fyrra og hefur ekki 
verið jafn  lítið síðan kannanir hóf-
ust 1993. Sólveig Pétursdóttir, for-
seti Alþingis, segir að breyta þurfi 
vinnubrögðum á þingi og minnka 
málþóf.

Traust til dómskerfisins er 31 
prósent samkvæmt könnuninni og 
lækkar um tólf prósent. Sjötíu 
prósent sögðust treysta heilbrigð-
iskerfinu, 78 prósent bera traust 
til lögreglunnar og 85 prósent 
treysta Háskóla Íslands.

„Þessar niðurstöður eru mikið 
áhyggjuefni fyrir þingið,“ segir 
Sólveig. „Ég held að það þurfi að 
breyta vinnubrögðum og setja 
skýrari ramma utan um starfið á 
þinginu. Það má vera að þessi 
könnun endurspegli eitthvað 
hvernig þetta fyrirkomulag hefur 
verið, langar umræður og jafnvel 
málþóf.“

Hún segist svo sannarlega vona 
að Alþingi rétti úr kútnum því þar 
sé afskaplega mikilvægt starf 
unnið. „Svo verðum við að hafa í 
huga að kosningar nálgast og þá er 
meiri hiti í mönnum.“

„Ég held að það sé vaxandi 
óánægja með ríkisstjórnina sem 
fólk tengir við Alþingi,“ segir 
Össur Skarphéðinsson, þing-
flokksformaður Samfylkingar. 
„Mín skoðun er að minnkandi 
sjálfstæði Alþingis undir ofur-
valdi ráðherraræðisins hafi leitt 
til þess að fólk hefur ekki sömu 
trú á sjálfstæði Alþingis og áður.“

Niðurstöður könnunarinnar 
koma Ragnari Arnalds, fyrrum 
þingmanni Alþýðubandalags, á 
óvart.

„Augljóslega er eitthvað að, en 
hver skýringin er get ég ekkert 

sagt um að svo stöddu. Þetta er 
ótvírætt áhyggju- og um-
hugsunarefni.“

Stefanía Óskarsdóttir stjórn-
málafræðingur segir erfitt að 
segja til um hvað valdi niðurstöð-
unni en bendir á að traust til stofn-
ana á borð við þing og dómstóla 
fari almennt dvínandi á Vestur-

löndum. Lífsstílsbreytingar og 
gagnrýnin hugsun fái fólk oft til 
að efast um valdið.

„Síðan hefur málþófið um RÚV 
ohf. kannski haft áhrif á einhverja. 
Pólitísk umræða hefur verið mjög 
óvægin nú rétt fyrir kosningar, og 
eitthvað hlaut að gefa eftir.“

Breyta þarf vinnu-
brögðum Alþingis
Tæpur þriðjungur þjóðarinnar treystir Alþingi samkvæmt Þjóðarpúlsi Gallup. 
Traust til þingsins hefur ekki mælst minna síðan mælingar hófust. Þingforseti 
segir að breyta þurfi vinnubrögðum og setja skýrari ramma um starf Alþingis.

Flugfélag Íslands 
býður í sumar í fyrsta sinn upp á 
flug milli Akureyrar og Keflavík-
ur og milli Keflavíkur og Nuuk á 
Grænlandi.

Haldið var upp á tíu ára afmæli 
Flugfélags Íslands á laugardag en 
það varð til með sameiningu 
innanlandsdeildar Flugleiða og 
Flugfélags Norðurlands. Farþegar 
félagsins voru rúmlega 370 
þúsund í fyrra. Á þeim tíu árum 
sem flugfélagið hefur starfað 
hafa yfir þrjár milljónir farþega 
flogið með félaginu.

Flýgur milli 
Akureyrar og 
Keflavíkur

Forsaga þess að Sam-
keppniseftirlitið gerði húsleit á 
föstudaginn hjá Samtökum 
ferðaþjónustunnar, Ferðaskrif-
stofu Íslands og Heimsferðum/
Terra Nova er minnst sex mán-
aða löng. 

Rannsóknin hófst með ábend-
ingu sem ekki er dagsett í gögn-
um þeim sem fylgja úrskurði 
Héraðsdóms Reykjavíkur um 
húsleitarheimild. 

Á grundvelli þessarar ábend-
ingar kallaði Samkeppniseftir-
litið hinn 4. september eftir 
fundargerðum Samtaka ferða-
þjónustunnar allt aftur til  ársins 
2000. Tveimur vikum síðar senda 

Samtökin gögnin á tölvutæku 
formi til Samkeppniseftirlits.

Að auki er tilgreind í úrskurð-
inum umfjöllun í DV frá fimmtu-
deginum 2. febrúar 2006. Hún 
„styðji ennfremur að ferðaskrif-
stofur eigi með sér samráð“.

Þessi gögn telur Samkeppnis-
eftirlit gefa „ríkar ástæður til að 
ætla að innan ferðaþjónustunnar 
eigi sér stað víðtækt samráð á 
ýmsum sölustigum“. 

Þau sýni að forsvarsmenn 
fyrirtækja innan Samtakanna 
hafi ítrekað rætt saman um verð-
lagningu og álagningu fyrir 
þjónustu sína um árabil.

Eftir að meirihluti 
atkvæða hafði verið talinn sýndu 
tölur að ríkisstjórn Eistland hélt 
velli í þingkosningunum  sem fóru 
fram í gær. Er það í fyrsta skipti 
eftir að landið varð aðili að Evr-
ópusambandinu sem sitjandi ríkis-
stjórn heldur meirihluta eftir 
kosningar.

Umbótaflokkurinn, sem er 
miðhægriflokkur, og Miðjuflokk-
urinn, sem hallast til vinstri, 
mynda samsteypustjórn. Þegar að 
60 prósent atkvæða höfðu verið 
talin var Umbótaflokkurinn með 
tæp 27 prósent atkvæða og Miðju-
flokkurinn með tæplega 23 pró-
sent.

Stjórnmálaskýrendur sögðu 

meginspurninguna í þessum kosn-
ingum snúast um hvor flokksleið-
toginn muni verða næsti forsætis-
ráðherra Eistlands og einnig hvort 

að þeir myndu þurfa að leita til 
þriðja flokksins til að mynda 
meirihluta í þinginu. Þeir hafa 
stjórnað undanfarið kjörtímabil 
með stuðningi lítils landbúnaðar-
flokks.

Talið er að kjörsókn hefði verið 
rúm 60 prósent en fyrirfram var 
aðeins var búist við að helmingur 
af þeim 895.000 Eistlendingum 
sem eru á kjörskrá myndu kjósa. 
Hægt var að kjósa á internetinu í 
fyrsta sinn og lýstu sumir yfir 
áhyggjum með að þessi aðferð 
byði upp á svik og kosningasvindl. 
Yfirvöld sögðu áhyggjur óþarfar 
og þessi aðferð hefði sannað gildi 
sitt í sveitastjórnarkosningum 
árið 2005.

Ríkisstjórn Eistlands hélt velli

Ferð þú til útlanda í sumar?

Hefur þú fundið fyrir lækkun á 
matvælaverði?





Passat 100% lán

VW Passat 2,0 Trendline
Beinsk. Árg. 04. ek 54.000.

Verð áður 1.550.000 kr. Verð nú 1.320.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 18.546 kr. Í 84 mán.

VW Passat 1,8 Comfortline
Sjálfsk. Árg. 99. ek 133.000.

Verð áður 790.000 kr. Verð nú 690.000 kr.

Afborgun pr. mán. 15.591 kr. Í 48 mán.

VW Passat  2,0 Trendline
Beinsk. Árg. 01. ek 79.000.

Verð áður 1.190.000 kr. Verð nú 1.050.000 kr.

Afborgun pr. mán. 19.870 kr. Í 60 mán.

VW Passat 4x4 2,0 Trendline
Beinsk. Árg. 03. ek 82.000.

Verð áður 1.520.000 kr. Verð nú 1.290.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 20.725 kr. Í 72 mán.

VW Passat 1,6 Basicline
Beinsk. Árg. 01. ek 67.000.

Verð áður 1.000.000 kr. Verð nú 870.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 16.447 kr. Í 60 mán.

VW Passat 2,0 Trendline
Sjálfsk. Árg. 04. ek 33.000.

Verð áður 1.990.000 kr. Verð nú 1.750.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 24.568 kr. Í 84 mán.

Klettháls Klettháls Klettháls

Klettháls Klettháls Klettháls

Nokkur dæmi um glæsilega Volkswagen Passat hjá Bílaþingi HEKLU

Yfir fimmtíu 
umsóknir bárust um starf 
framkvæmdastjóra Strætó bs en 
starfið var auglýst laust til 
umsóknar eftir að Ásgeir 
Eiríksson ákvað að láta af því í 
byrjun síðasta mánaðar. 

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
fulltrúi Reykjavíkur í stjórn 
Strætó bs., segir að í síðustu viku 
hafi verið rætt við hluta umsækj-
enda og viðtölum verði fram-
haldið í þessari viku. 

Vonir standi til að hægt verði 
að ganga frá og tilkynna um 
ráðningu nýs framkvæmdastjóra 
eftir um það bil tvær vikur.

Yfir fimmtíu 
sóttu um

 Starfshópur, sem á 
að skilgreina þarfir á uppbygg-
ingu hafna og þjónustu við 
skemmtiferðaskip, hefur verið 
skipaður. 

Um áttatíu skemmtiferðaskip 
komu til landsins á síðasta ári, 
með samtals 55 þúsund farþega. 
Talið er að tekjur vegna hafna- og 
vitagjalda nemi um 130-150 
milljónum króna og að farþegarn-
ir eyði 500 milljónum í vörur og 
þjónustu í landi.

Kanna þörfina

 Framhaldsnemum í 
háskólum á Íslandi hefur fjölgað 
mjög á síðustu árum.

Útlit er fyrir að áfram fjölgi á 
næstu árum. Á árunum 1995 til 
2006 margfaldaðist fjöldi 
doktorsnema.

Árið1995 voru þeir átta en 
ellefu árum síðar voru þeir 
orðnir 195. Sama þróun varð í 
meistaranámi, árið 1995 voru 
meistaranemar við íslenska 
hásóla 183 en 2.080 voru í slíku 
námi á síðasta ári. 

Athygli vekur að þó mikið hafi 
fjölgað í framhaldsnámi hefur 
fjöldi nema í grunnnámi í 
háskólum staðið í stað frá árinu 
2003.

Fram til þess fjölgað þeim 
mikið. Stefnt hefur verið að því 
að fjölga framhaldsnemum í 
háskólum meðal annars til að efla 
rannsóknir skólanna.

Mikil fjölgun í 
framhaldsnámi

 Í hvaða hverfi Kaupmanna-
hafnar hafa verið hvað mestar 
óeirðir undanfarna daga?

 Hvaða samtök hlutu bjart-
sýnisverðlaun Framsóknar-
flokksins á landsþingi hans?

 Hvaða hópur hannar 
búningana fyrir nýjasta plötu-
umslag Bjarkar?

 Hagkvæmni fram-
leiðslu jurtaolíu úr kanadísku kan-
ólafræi á Akureyri er nú til athug-
unar. Hlutafélagið ORKEY hefur 
verið stofnað utan um verkefnið og 
er kannað hvort framleiðslan geti 
farið fram í gömlu Krossanesverk-
smiðjunni við Akureyri. 

Slík jurtaolía er vistvænn orku-
gjafi sem má brenna í stað svartolíu 
í skipum. 

Kanadískir aðilar komu til Akur-
eyrar síðastliðið haust og könnuðu 
möguleika á að Akureyrarhöfn yrði 
umskipunarhöfn fyrir útflutningsvörur þeirra, meðal 
annars kanólafræja sem flutt eru frá Kanada til meg-
inlands Evrópu og notað þar til framleiðslu jurtaolíu. 
Í framhaldi af heimsókn inni kviknaði sú hugmynd að 

framleiða olíu úr slíku fræi hér á 
landi og hafði mennta- og rann-
sóknaklasi Vaxtarsamnings Eyja-
fjarðar, ásamt Atvinnuþróunar-
félagi Eyjafjarðar og Akureyrarhöfn, 
forgöngu um að hagkvæmniathug-
un var gerð. Hefur hún nú leitt til 
stofnunar undirbúningsfélags.

Mikill ávinningur er fólginn í því 
fyrir sjávarútveginn að þróa vist-
vænni orkugjafa en svartolíuna, 
sem um fjórðungur flotans brennir í 
dag. Jurtaolían er vistvæn olía og 
getur þannig orðið mikilvægur 

hlekkur í takmörkun á útblástursmengun flotans. 
Íslensk fiskiskip brenna nú um 60.000 tonnum af 
svartolíu árlega en um þrefalt meira magni af dísil-
olíu.

Fiskiskip brenni jurtaolíu

  Gylfi Geirsson, 
starfsmaður Landhelgisgæslunnar, 
mun starfa hjá Matvæla- og land-
búnaðarstofnun Sameinuðu þjóð-
anna (FAO) næstu mánuði við verk-
efni tengd fjareftirliti og rafrænum 
afladagbókum. Verkefnið er unnið í 
samvinnu við sjávarútvegs- og 
utanríkisráðuneytið.  Matvæla- og 
landbúnaðarstofnunin óskaði eftir 
því við íslensk stjórnvöld að Ísland 
sendi fjareftirlitssérfræðing til 
starfa hjá stofnuninni en á alþjóða-
vettvangi hefur Ísland getið sér orð 
fyrir að vera í fremstu röð á þessu 
sviði í heiminum.

Innan fiskveiðilögsagna ríkja og 
á úthafsveiðisvæðum fer eftirlit 
með fiskveiðum í æ ríkari mæli 
fram með fjareftirliti og auðveldar 
það til muna skipulag eftirlits frá 
sjó og úr lofti.  Veiðiskipin eru búin 
sjálfvirku senditæki sem sendir 
boð um gervihnött til eftirlitsstöðv-

ar í heimalandinu og þannig er 
hægt að fylgjast náið með staðsetn-
ingu skipsins. Fjareftirlitið eykur 
einnig möguleika á björgun skipa 
enda er með þeim hætti hægt að 
staðsetja skip í sjávarháska og auð-
velda þannig björgunarskipi, öðrum 
nærstöddum skipum eða björg-

unarloftfari að nálgast það.  Fjöl-
þjóðlegar fiskveiðinefndir hafa 
meðal annars nýtt sér þessa tækni 
til að hafa eftirlit með veiðum á 
úthafsveiðisvæðum. Fjareftirlitið 
kemur ekki í stað virks eftirlits á 
sjó og úr lofti en gerir það mun 
markvissara.

Ísland framarlega í fjareftirliti



Doosan Infracore

H.A.G. ehf - Taekjasala
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Ert þú að flytja innanlands?
Mundu að tilkynna um breytt heimilisfang þitt og allra 
fjölskyldumeðlima á postur.is eða næsta pósthúsi. Einnig 
þarf að tilkynna um breytt heimilisfang til Hagstofu Íslands,
viðskiptabanka og allra sem senda þér bréf. Pósturinn sér 
ekki um slíkar tilkynningar.

Áframsending er í boði fyrir þá sem flytja innanlands. 
Almennar bréfasendingar sem stílaðar eru á gamla heimilis-
fangið eru þá áframsendar á nýja heimilisfangið.

Biðpóstur er í boði fyrir þá sem eru ekki heima hjá sér 
tímabundið. Pósturinn þinn áframsendir á umbeðið pósthús 
þar sem þú getur nálgast hann þegar þér hentar.

Sækja þarf um ofangreinda þjónustu á postur.is eða næsta 
pósthúsi. Áframsendingargjald fyrir þrjá mánuði er 990 kr.
og mánaðargjald fyrir biðpóst er 580 kr.

Að sjálfsögðu er hægt að tilkynna um flutning án þess að 
greiða þjónustugjald en þá mun áframsending ekki taka 
gildi og endursenda verður þau bréf sem berast á gamla 
heimilisfangið.

 Magnús Stefánsson 
félagsmálaráðherra kynnti 
aðgerðaáætlun íslenskra stjórn-
valda vegna heimilis- og kynferðis-
legs ofbeldis á kvennanefndarfundi 
Sameinuðu þjóðanna í New York. 
Meginefni fundarins er mismunun 
og ofbeldi gegn stúlkum. 

Magnús kallaði barnaofbeldi 
„andstyggileg mannréttindabrot“ 
og  tók undir niðurstöðu skýrslu 
SÞ um að það væri á ábyrgð ríkja 
að grípa til fyrirbyggjandi ráðstaf-
ana. Íslensk stjórnvöld hafa veitt 
fé til aðgerða í Sierra Leone til að 
auðvelda börnum sem hafa verið 
þvinguð til hermennsku aftur-
hvarf til eðlilegs lífs. 

Ráðstafanir á 
ábyrgð ríkja

Hans Jesper Helsø, 
yfirmaður danska heraflans, segist 
eiga bágt með að sjá þörf á því að 
orrustuþotur séu að staðaldri á 
Íslandi. Hann segir Dani áhuga-
sama um að nýta Keflavíkurflug-
völl til flugheræfinga, í samstarfi 
við fleiri Atlantshafsbandalagsríki. 
Helsø segist vænta þess að unnt 
verði að undirrita með vorinu 
samninga um slíkt og annað sam-
starf Íslendinga og Dana um örygg-
is- og varnarmál.

„Það eru nokkur bandalagsríki, 
og bandalagið sjálft sem slíkt, sem 
hafa hagsmuna að gæta á Norður-
Atlantshafi og hafa áhuga á að taka 
með virkum hætti þátt í að tryggja 
öryggi á svæðinu,“ segir Helsø og 
bætir við: „Drífum í því  strax í ár 
að koma á virku samstarfi um 
æfingar og kerfisbundin skipti á 
upplýsingum.“

Auk Íslands og Danmerkur nefn-
ir Helsø í þessu samhengi Banda-
ríkin, Noreg, Kanada og Bretland. 

Helsø segist hafa lesið ræðu Val-
gerðar Sverrisdóttur utanríkisráð-
herra um öryggis- og varnarmál, 
sem hún flutti fyrir mánuði. Hann 
sjái ýmislegt jákvætt í ræðunni, 
einkum er varðar Íslensku friðar-
gæsluna. Í friðargæsluverkefni á 
borð við það sem NATO sinnir nú í 
Afganistan sé alltaf þörf á borgara-
legum sérfræðingum á borð við 

verkfræðinga, flugumferðarstjóra, 
hjúkrunarfólk og tölvunarfræðinga. 
Sjálfur hafi hann hitt íslensku 
sprengjusérfræðingana, sem um 
tíma þjónuðu með danskri herdeild í 
Írak, og sannfærst um að þar færu 
mjög hæfir menn. Helsø segist vel 
geta séð fyrir sér aukið samstarf 
Íslendinga og Dana af þessu taginu, 
þar sem Íslendingar legðu til borg-
aralega sérfræðinga en Danir  vopn-
aða hermenn. 

Samningar við Bandaríkjamenn 
um rekstur Íslenska loftvarnakerf-
isins (IADS) rennur út um miðjan 
ágúst næstkomandi. 

 Helsø segir að NATO þurfi að 
meta þörfina á íslenska kerfinu 
fyrir loftvarnakerfi sitt. Hvort þörf 
sé á að reka það í óbreyttri mynd 
áfram þori hann ekki að segja til 
um, enda hafi tæknibreytingar 
einnig mikil áhrif þar á. NATO 
ákvað að ekki væri lengur þörf á 
ratsjárstöðinni í Færeyjum, sem 
þar var rekin þar til um síðustu ára-
mót, og því spurning hvort banda-
lagið sjái ástæðu til að reka áfram 
fjórar ratsjárstöðvar á Íslandi. 

Ljóst sé að minnsta kosti, að 
allar aðildarþjóðirnar 26 þyrftu að 
vera sammála um þörfina á kerf-
inu, í núverandi eða breyttri mynd, 
til að grundvöllur skapaðist fyrir 
kostnaðarþátttöku bandalagsins. 

Áhugi á flug-
æfingum hér

 Þróunar-
félag Keflavíkurflugvallar hefur 
keypt ýmsan búnað og húsgögn 
sem áður voru í mannvirkjum 
Bandaríkjahers á Keflavíkurflug-
velli.

Varnarliðið seldi Geymslu-
svæðinu búnaðinn áður en það 
hvarf af landi brott og skilaði 
svæðinu til íslenskra stjórnvalda. 

Meðal þess sem Þróunarfélagið 
keypti eru húsgögn og annar nauð-
synlegur búnaður í kapelluna á 
Vellinum en hún þjónaði mörgum 
trúarhópum. Kjartan Þór Eiríks-
son, framkvæmdastjóri Þróunar-
félagsins, segir að þar á meðal séu 
ræðustóll og orgel en hann hefur 

ekki vitneskju um altaristafla hafi 
verið í kapellunni. 

„Við keyptum bara það sem við 
álitum að hefði þýðingu fyrir 
okkur,“ segir Kjartan en auk org-
els og stóls nefnir hann búnað í 
veitingasal kapellunnar, tæki og 
tól sem notuð voru í íþróttahúsi 
staðarins og búnað til að þrífa 
sundlaugar.  Kjartan vill ekki gefa 
upp hvert kaupverðið var en segir 
að það nemi einhverjum milljón-
um króna.

Kaupir orgel og ræðustól

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Tunglmyrkvi sást víða 
um heim á laugardagskvöld og 
aðfaranótt sunnudags. Hér á landi 
sást myrkvinn víða þótt skýjað 
hafi verið í höfuðborginni.

Almyrkvinn hófst um stundar-
fjórðungi fyrir klukkan ellefu og 
lauk um miðnættið. Áhugasamir 
fylgdust með hvernig tunglið 
dökknaði og roðnaði en tungl-
myrkvi hefur ekki sést á Íslandi 
síðan í október 2004.

Tunglmyrkvi verður þegar 
tunglið gengur inn í skugga jarð-
ar á sama tíma og jörðin er á milli 
sólar og tungls. Fyrirbrigðið er 

ekki sjaldgæft og stundum sjást 
tveir tunglmyrkvar á ári.

Yfirmaður danska hersins telur óþarft að orrustuþotur 
séu á Íslandi en gæta þurfi öryggis á N-Atlantshafi.



FRÁBÆRT NETTILBOÐ TIL ÞRIGGJA BORGA
TAKMARKAÐ SÆTAFRAMBOÐ – SÖLUTÍMABIL 1. MARS - 7. MARS

Boston - Ferðatímabil 17. apríl - 21. maí (síðasta heimkoma)
Frankfurt - Ferðatímabil 23. apríl - 31. maí (síðasta heimkoma)
Stokkhólmur - Ferðatímabil 19. apríl - 14. maí (síðasta heimkoma)
Einungis bókanlegt á Netinu.

+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is

Vildarpunktar

Ferðaávísun gildir

* Innifalið: Flug og flugvallarskattar; lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags.

FRANKFURT
VERÐ FRÁ 24.900 kr.*
(Gefur 3.600 Vildarpunkta)

70 ÁRA AFMÆLISTILBOÐ

STOKKHÓLMUR
VERÐ FRÁ 19.900 kr.*
(Gefur 3.000 Vildarpunkta)

70 ÁRA AFMÆLISTILBOÐ

BOSTON
VERÐ FRÁ 39.900 kr.*
(Gefur 4.200 Vildarpunkta)

70 ÁRA AFMÆLISTILBOÐ
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MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

ORLANDO BOSTON

HALIFAX

GLASGOW

LONDON

STOKKHÓLMUR

HELSINKI

KAUPMANNAHÖFN

OSLÓ

BERLÍN
FRANKFURT

MÜNCHEN
MÍLANÓ

AMSTERDAM

BARCELONA

MADRID

MANCHESTER

PARÍS

NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

BERGEN GAUTABORG

REYKJAVÍK

AKUREYRI

Lagt hefur verið 
fram á Alþingi frumvarp til laga 
um íslenska alþjóðlega skipaskrá 
sem heimilar skráningu kaup-
skipa hér á landi. Jafnframt hefur 
verið unnið frumvarp í fjármála-
ráðuneytinu um þau skattalegu og 
rekstrarlegu atriði sem nauðsyn-
legt er að taka á til að slík skrá 
verði virk.

Engin íslensk kaupskip eru 
skráð hérlendis og því engin 
íslensk kaupskip í siglingum 
hvort sem er milli landa eða í 
strandsiglingum. Engar tekjur 
eru því af slíkri skrá hér á landi 
hvort heldur er í formi skatta né 
með öðrum hætti, en gera má ráð 
fyrir því að slíkri skrá fylgi ýmiss 
konar hliðarstarfsemi.

Íslensk alþjóð-
leg skipaskrá

 Fjármálaeftirlitið (FME) 
varar við tilboðum útlendinga 
sem hafi milligöngu um hluta-
bréfaviðskipti í erlendum 
fyrirtækjum.

Hlynur Jónsson, sviðsstjóri 
verðbréfasviðs FME, segir á vef 
eftirlitsins að mikil umfjöllun um 
íslenskan fjármálamarkað í 
erlendum fjölmiðlum síðastliðin 
tvö ár hafi vakið áhuga ýmissa  í 
útlöndum. Þar séu fjársvikamenn 
ekki undanskildir. Hann leggur 
áherslu á að fólki beri að varast 
tilboð sem þessi og ítrekar að fólk 
kanni bakgrunn þeirra sem slíkt 
bjóði.

Fjármálaeftirlitið birtir líka á 
vef sínum  aðvaranir, sambæri-
legar við það sem gert er hjá 
systurstofnunum FME í Evrópu. 

Varað við erlend-
um gylliboðum

 Heilbrigðisyfir-
völd stefna að rafvæðingu 
helmings allra lyfseðilssendinga í 
lok ársins. 

Til að byrja með verða 
sendingar lyfseðla rafvæddar frá 
flestum heilsugæslustöðvum, 
heilbrigðisstofnunum og sjúkra-
húsum landsins. Þetta verður gert 
með því að þær verði settar inn í 
nýja þjónustugátt heilbrigðisupp-
lýsinga, sem nefnist Hekla.

Seinna munu sendingar frá 
öðrum læknum einnig fylgja.

Heildarfjöldi lyfseðla árið 
2004 var tæplega 1,9 milljónir. 
Með Heklu heyra faxsendingar 
lyfseðla sögunni til og símalyf-
seðlum fækkar verulega.

Rafvæðing lyf-
seðla í lok árs

Brunamálaskólinn
hefur fengið fast aðsetur á 
Miðnesheiði.

Skólinn annast menntun og 
þjálfun á þriðja hundruð manns 
árlega.

Jónína Bjartmarz umhverfis-
ráðherra fagnar tímamótunum 
og segir að verkefnum slökkvi-
liða við björgun vegna slysa, 
elds og náttúruhamfara hafi 
fjölgað á undanförnum árum. 

Hún bendir enn fremur á að 
ástandið í heimsmálum hafi 
orðið til þess að þjóðfélagið 
leggi síaukna áherslu á innra 
öryggi og þar gegni slökkviliðin 
lykilhlutverki.

Nýr skóli á 
Miðnesheiði

Vísindamenn segja að niðurstöður nýrr-
ar viðamikillar rannsóknar á einhverfu muni 
hjálpa til við að finna nýjar meðferðarleiðir 
við þessum flókna heilakvilla.

Með því að rannsaka stærsta úrtak fjöl-
skyldna með margvíslegar gerðir af einhverfu 
sem notað hefur verið tókst vísindamönnum 
að finna gen sem þeir telja að hafi mikilvæg 
áhrif á einhverfu. BBC greinir frá þessu á 
fréttavef sínum.

Vísindamenn hafa lengi talið að villur í 
genauppbyggingu einstaklinga geti að ein-
hverju leyti valdið einhverfu. Niðurstöður 
þessarar nýju rannsóknar leiddu til uppgötv-
unar á geni sem kallast neurexin 1 á litningi 
númer ellefu. 

Neurexin tilheyrir genafjölskyldu sem 
hjálpar til við samskipti á milli taugafruma og 
vísindamennirnir telja að það spili lykilhlut-
verk varðandi þá kvilla sem tilheyra ein-
hverfu.

Yfir 120 vísindamenn frá nítján löndum 
unnu að rannsókninni, sem hófst fyrir fimm 

árum. John Burn, prófessor við Mannerfða-
fræðistofnunina við Háskólann í Newcastle, 
sagði að þótt þessi eina uppgötvun gæfi ekki 
skýr svör um orsakir einhverfu væri hún 
lykilskref í þróun á meðferðum þar sem hún 
myndi nýtast við lyfjaþróun.

Stuðlar að nýrri meðferð við einhverfu



Það hafði verið heldur rólegt á 
götunum í Nørrebro-hverfinu þar 
til útsendarar Fréttablaðsins 
mættu þangað um tíuleytið um 
kvöldið. Um leið og bílnum hafði 
verið lagt í lítilli hliðargötu fóru 
þó leikar að æsast.

Táragnasfnykur lá yfir götun-
um þegar lögreglan rak mann-
skapinn áfram og reyndi að tvístra 
honum. Uppi í háloftunum fylgd-
ist svo lögregluþyrla grannt með 
öllu sem fór fram. Þannig gekk á í 
um hálfa klukkustund en þá birt-
ust allt í einu tugir lögreglubíla 
sem keyrðu í litlum hópum um 
þvergötur, stefnulaust að því er 
virtist. Að endingu söfnuðust flest-
ir bílarnir saman og mynduðu 
þéttan kjarna. Inni á milli bryn-
varinna lögreglubílanna voru sér-
sveitarmenn með alvæpni. Nú 
skyldi gerð árás á lýðinn.

Óróaseggirnir hentu nokkrum 
flöskum að lögreglumönnum og 
sendu þeim tóninn. Þeir virtust þó 
alls ekki líklegir til stórræða þetta 
kvöldið. Talið er að um 400 manns 
hafi safnast saman þetta laugar-
dagskvöld.

Lögreglan réðist til atlögu og 
það tók ekki langan tíma að tvístra 
ófriðarseggjunum. Þeir hörfuðu 
inn í eina hliðargötuna og veltu 
hjólum sem urðu á vegi þeirra til 
að torvelda lögreglunni eftirför. 
Íbúar í húsunum í kring biðu þess 
að hópurinn færi hjá og komu svo 
út úr húsum sínum til að huga að 
eigum sínum.

Stuttu síðar dró til tíðinda 
þegar sérsveitarmenn náðu að 
króa lítinn hóp ófriðarseggja af. Á 
örskotsstundu streymdu tugir sér-
sveitarmanna út úr bílum sínum 
og sneru ungmenni í jörðina. 
„Sestu niður!” og „Veriði róleg!” 
voru meðal kurteisari skipana 
sem heyrðust frá lögreglumönn-
unum. Sérsveitarmenn umkringdu 
svæðið þar sem handtökurnar 
fóru fram en eftir nokkrar mínút-
ur var fjölmiðlafólki leyft að koma 
inn á svæðið og fylgjast með 
aðgerðum lögreglunnar í návígi.

Þá sást strax að hin handteknu 
voru flest barnung, á aldrinum 15-
16 ára. Mesta athygli fjölmiðla-
fólksins vöktu tvær sænskar stelp-
ur, enda létu þær skammaryrðin 
dynja á lögreglu og gerðu ekkert 
til að hylja andlit sín fyrir mynda-
vélunum.

Komið var fram yfir miðnætti 
þegar þessum látum linnti. Lög-
reglunni virtist hafa tekist að 
sundra mannskapnum. Tugir 
brynvarðra bíla voru þó stöðugt á 
ferðinni fram og til baka. Þarna 
var maður farinn að sjá út á hvað 
þessi stöðugi akstur gekk. Bíl-
arnir voru einfaldlega sífellt á 

ferðinni til þess að trufla og 
afvegaleiða óróaseggina. Við 
Runddelen, á horni Jagtvej og 
Nørrebrogade og rétt hjá Ung-
domshúsinu, stóðu brynjaðir lög-
reglumenn vörð. Brynvörðu bíl-
arnir voru svo notaðir gegn allri 
hópamyndun, ef ærandi háar sír-
enur nægðu ekki til þess að fólk 
hefði sig á brott þá keyrðu bílarn-
ir þétt upp að því og ráku það 
burt eins og fé er smalað í 
Tungnárrétt.

Áfram var þrammað um göturn-
ar á Nørrebro í leit að möguleg-
um átökum. Þau voru ekki til 
staðar og því tóku margir blaða-
menn tal saman og báru saman 
bækur sínar. Í samtölum við 
danska blaðamenn kom fram að 
almenn samstaða virðist vera 
meðal Dana um að brjóta niður 
þessa uppreisnaröldu sem skap-
ast hefur vegna Ungdómshúss-
ins. Til að mynda sagði einn 
blaðamaður sögu af því að hann 
hefði verið í réttarsal þegar 
úrskurða átti nokkra óeirðaseggi 
í gæsluvarðhald. Verjandi þeirra 
taldi að nokkrar mínútur væru 
komnar fram yfir þær 24 klukku-
stundir sem löggjafinn hefði til 
að fara fram á gæsluvarðhalds-
úrskurð. Fulltrúar yfirvalda voru 
ekki lengi að leysa úr því álita-
máli, hringdu í dönsku „klukk-
una”, útskýrðu um hvað málið 
snerist og fengu fljótt úr því 
skorið að þeir væru rétt innan 
„leyfilegra” marka.

Spaugilegasta atvik kvöldsins átti 
sér einmitt stað þar sem nokkrir 
blaðamenn stóðu og ræddu málin. 
Þá kom aðvífandi stór jarðýta, 
merkt lögreglunni, sem notuð er til 
að hreinsa upp eftir skemmdarverk. 
Ökumaður ýtunnar var þó hálf 
kindarlegur þegar hann parkeraði 
fyrir framan hópinn og skrúfaði 
niður rúðuna. „Hvar er Þórsgata?“ 
var spurningin en þangað átti hann 
að fara til að hreinsa til.

Eftir þetta atvik var ljóst að 
helstu átökin voru að baki. Klukk-
an var að ganga þrjú þegar 
útsendarar Fréttablaðsins röltu 
heim á leið. Á þeirri leið kom ber-
lega í ljós að venjulegir Kaup-
mannahafnarbúar ætluðu ekki að 
láta átökin eyðileggja gott laugar-
dagskvöld. Mestu lætin komu frá 
skemmtistað á hliðargötu við Jagt-
vej. Kvöldið áður höfðu tveir bílar 
verið brenndir fyrir utan staðinn.

Verð á yfir 1000 prentlausnum!
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AÐ KAUPA PRENTVERK

O
D

D
IH

Ö
N

N
U

N
 P

07
.0

0.
42

2

Prentsmiðjan Oddi ehf.  •  Höfðabakka 3-7  •  110 Reykjavík  •  Sími 515 5000  • Pantaðu eintak á www.oddi.is

Í miðju átaka í Kaupmannahöfn
Óeirðir á götum Kaupmannahafnar héldu áfram á laugardagskvöld. Höskuldur Daði Magnússon og Haraldur Jónasson ljósmyndari urðu 
vitni að talsverðum átökum og fylgdust meðal annars með lögreglumönnum ganga vasklega fram í handtökum á ungmennum.
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Fjarskiptamiðstöð lög-
reglunnar fékk árið 2005 
að meðaltali um 220 verk-
efnatengd símtöl á dag í 
gegnum neyðarnúmerið  
112. Allan sólarhringinn 
vinna lögreglumenn að því 
að samþætta störf lögreglu 
og annarra sem sinna 
björgunarstörfum, um allt 
land. Fréttablaðið heimsótti 
fjarskiptamiðstöðina.

„Fjarskiptamiðstöðin hefur gjör-
breytt okkar starfi til hins betra. 
Áður en hún kom til þurfti alltaf 
að vera fastur starfsmaður inni á 
lögreglustöðinni á meðan við 
sinntum oft á tíðum vandasömum 
verkefnum en núna geta allir 
starfsmenn embættisins verið úti 
að störfum,“ segir Hlynur Snorra-
son, lögreglufulltrúi á Ísafirði, 
um þá breytingu sem orðið hefur 
á störfum lögreglu síðan Fjar-
skiptamiðstöð lögreglunnar í 
Skógarhlíð var komið á laggirnar 
árið 2000.

Tæplega 80 þúsund verkefna-
tengd símtöl bárust til fjarskipta-
miðstöðvarinnar árið 2005 en þeim 
hefur fjölgað jafnt og þétt frá 
stofnun. Þannig fjölgaði símtölum 
til miðstöðvarinnar frá Neyðarlín-
unni um rúmlega tólf þúsund frá 
2004 til og með 2005. Samkvæmt 

upplýsingum frá Hjálmari Björg-
vinssyni aðstoðaryfirlögreglu-
þjóni hjá embætti ríkislögreglu-
stjóra fjölgaði símtölum nokkuð á 
síðasta ári frá því árinu á undan 
en samantekt á upplýsingum, fyrir 
ársskýrslu lögreglunnar fyrir árið 
2006, stendur nú yfir.

Vafalaust er að stytting viðbragðs-
tíma í aðgerðum lögreglunnar, vítt 
og breitt um landið, hefur í mörg-
um tilvikum bjargað mannslífum. 
Sérstaklega hefur fjarskiptamið-
stöðin hjálpað til við að greiða 
fyrir sjúkraflutningum, en í þeim 
tilfellum getur hver sekúnda skipt 
sköpum. Aukin skilvirkni sem 
fjarskiptamiðstöðin hefur fært 
lögreglunni hefur þannig aukið 
öryggi og eflt starf lögreglunnar 
til mikilla muna. Um það eru allir 
æðstu yfirmenn lögreglunnar, 
sem rætt var við er þessi frétt-
skýring var unnin, sammála. 

Jón Bjartmarz, yfirlögreglu-
þjónn hjá Ríkislögreglustjóra  og  
yfirmaður þess sviðs sem fer með 
málefni fjarskiptamiðstöðvarinn-
ar, segir þjónustu við borgaranna   
hafa batnað með tilkomu fjar-
skiptamiðstöðvarinnar. „Það skipt-
ir miklu máli fyrir þann sem er í 
neyðinni [hverju sinni] að sam-
skipti milli allra þeirra sem koma 
að því að aðstoða með öllum mögu-
legum hætti gangi sem best og 
skipulega. Tilkoma fjarskiptamið-
stöðvarinnar, og ekki síst uppsetn-
ing Tetra-kerfisins, hefur gjörbylt 
og bætt starfslag lögreglu til mik-
illa muna.“

Tetra-kerfið, stafrænt þráðlaust 
fjarskiptakerfi sem notað er til 
tals og gagnaflutninga við dagleg 
störf lögreglu, verður nothæft um 
land allt frá 1. maí á þessu ári. Frá 
því Tetra-kerfið var tekið í notkun 
á sumarmánuðum árið 2000 hefur 
samvinna lögreglu, björgunar-
sveita, Landhelgisgæslunnar og 

Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 
orðið nánari og skilvirkari. 

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra segir Tetra-væðingu alls 
landsins einstaka á alþjóðavísu. 
„Allt starfið, sem unnið er [í fjar-
skiptamiðstöðinni] í Skógarhlíð er í 
raun byltingarkennt. Þar hefur 
tekist á einstaklega farsælan hátt 
að samhæfa krafta þeirra sem 
gæta öryggis borgaranna. Fjar-
skiptamiðstöðin hefur margsannað 
gildi sitt og reynst ómetanleg í 
mörgum flóknum aðgerðum lög-
reglu,“ segir Björn. Hann nefnir 
einnig að Tetra-væðing landsins í 
heild sé mikið framfaraspor. 
„Tetra-væðingin, sem ákveðin 
hefur verið og mun ná til landsins 
alls, er einsdæmi og í mörgu tilliti 
hefur okkur Íslendingum tekist að 
vera mörgum skrefum á undan 
öðrum þjóðum í þessu efni. Ég 
þakka það ekki síst hinu góða sam-
starfi sem tekist hefur í Skógarhlíð 
og reynslu þeirra sem þar starfa af 
því að stilla saman strengi sína 
þegar mest á reynir. Frumvarp til 
laga um almannavarnir, sem ég hef 
hug á að leggja fram til kynningar 
fyrir þinglok í vor, tekur mið af 
þessari dýrmætu reynslu allri og 
stefnir að því að festa samstarfið 
enn betur í sessi.“

Starfsmenn Neyðarlínunnar eru 
að meðaltali 3,4 sekúndur að svara 
þegar hringt er í Neyðarlínuna. 
Viðundandi mörk, samkvæmt 
alþjóðlegum stöðlum, eru átta sek-
úndur en Neyðarlínan hefur 
aldrei, svo vitað sé, verið lengur 
að svara en sem því nemur sam-
kvæmt upplýsingum frá Kristjáni 
Hoffman, gæðastjóra Neyðarlín-
unnar. 

Í flestum tilfellum er símtal 
Neyðarlínunnar flutt til fjar-
skiptamiðstöðvarinnar sem metur 
hvert einstakt tilvik fyrir sig. Með 
Tetra-kerfinu getur lögreglan séð 
á skjá hvaða lögreglubílar eru 
næst vettvangi. Þannig getur hún 
leiðbeint lögreglu- og sjúkraflutn-
ingamönnum og tekið þátt í að 
samþætta störf þeirra, meðal ann-
ars með því að loka fyrir umferð á 
vegum til þess að flýta fyrir því að 
sjúklingar komist undir læknis-
hendur, sem vitanlega getur skipt 
sköpum.

Styttri viðbragðstími bjargar lífum
Tryggja besta 

verðið





greinar@frettabladid.is

Enn og aftur lækkar núverandi þing-
meirihluti skatta og gjöld. Þann 1. 

mars lækkaði virðisaukaskattur á öll mat-
væli í 7%. Lækkun þessi nær einnig til 
veitingahúsa, mötuneyta og hliðstæðra 
aðila. Allur þorri matvæla bar áður 14% 
skatt og nokkar vörur 24,5%. En lækkunin 
tekur til fleiri þátta, virðisaukaskattur á 
annarri vöru og þjónustu sem var í 14% 
þrepi lækkar í 7%. Þar er m.a. um að ræða 
hótel og gistihús, afnotagjald útvarps- og sjón-
varpsstöðva, tímarit, dagblöð, bækur, heitt vatn, 
rafmagn, geisladiska og aðgang að vegamannvirkj-
um.

Það er sérstaklega ánægjulegt að það virðist 
vera nokkuð breið samstaða um málið á Alþingi en 
fram til þessa hefur stjórnarandstaðan barist mjög 
hart gegn öllum skattalækkunum, hvort sem er 
tekjuskattslækkunum eða eignarskattslækkunum. 
Barátta þeirra gegn eignaskattslækkunum var sér-
staklega athyglisverð þar sem lækkun þess skatts 
var mikil kjarabót fyrir eldri borgara en um 16 
þúsund einstaklingar 66 ára og eldri greiddu þann 

skatt. Afnám hans var því kjarabót sem 
nam tugum þúsunda á hverju ári að meðal-
tali fyrir þann hóp. 

Einn af fyrirrennurum Samfylkingar-
innar, Alþýðuflokkurinn sálugi, barðist 
alla tíð mjög hart gegn lækkun matar-
skatts. Þegar Þorsteinn Pálsson, þáverandi 
formaður Sjálfstæðisflokksins, lagði til 
lækkun matarskatts í ríkisstjórn Sjálf-
stæðisflokks, Alþýðuflokks og Fram-
sóknarflokks árið 1988 sprengdi þáverandi 
formaður Alþýðuflokksins ríkisstjórnina 
með þeim orðum að slík tillaga væri rýt-
ingsstunga!

Lækkun skatta og gjalda á matvælum er samt 
sem áður einungis skref í þá átt að lækka enn frek-
ar innflutningsgjöld og opna enn frekar okkar 
markaði fyrir verslun með landbúnaðarvörur. Á 
sama hátt eigum við að afnema gjöld á afurðum til 
landbúnaðarframleiðslu. Það þarf hinsvegar fleira 
til en lækkun gjalda til að ná niður matarverði. T.d 
kostar baguette-brauð í Parísarborg 80 krónur en í 
Reykjavík 290 krónur. Ég veit reyndar ekki hvaða 
gjöld er hægt að lækka til að ná Parísarverðinu 
enda eru engin innflutningsgjöld á hveiti hér á 
landi.

Höfundur er alþingismaður.

Matvælaverð lækkar!

B
örn eru útilokuð frá völdum í lýðræðislegu sam-
félagi í þeim skilningi að þau hafa ekki kosningarétt 
og hefur það áhrif á hag þeirra og stöðu í samfélag-
inu. Í gegnum söguna hefur það sýnt sig að hagur 
samfélagshópa er bættur til muna um leið og kosn-

ingarétturinn er færður út til þeirra og er því vert að spyrja 
hvort slíkt hið sama myndi gerast ef börn fengju kosninga-
rétt.

Vel er hægt að ímynda sér hvað myndi gerast í málefnum 
eldri borgara ef þeir misstu kosningarétt sinn við 67 ára aldur-
inn. Aldraðir væru þá alfarið upp á aðra komnir og rétt eins og 
börn þyrftu þeir að reiða sig á að aðrir hefðu þeirra hagsmuni 
að leiðarljósi við kosningar.

Málefni barna hafa talsvert verið til umræðu upp á síð-
kastið. Fötluð börn sem eru eldri en níu ára fá ekki vistun á 
frístundaheimilum eftir skóla, fátækt barna er meiri hér en 
á Norðurlöndum, kennurum barna eru ekki greidd mann-
sæmandi laun og í nýrri skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum 
kom í ljós að íslenskir foreldrar hafa ekki tíma til að tala við 
börn sín. Leiða má að því líkur að þessir þættir væru ekki eins 
mikið vandamál ef börn hefðu rétt til að kjósa.

Helstu rökin gegn því að börn fái kosningarétt eru þau að 
þau hafi ekki vitsmunaþroska til að taka svo stóra ákvörð-
un sem fylgir því að kjósa. Sömu rök hafa verið notuð áður, 
til dæmis þegar konur og hjú vildu fá að kjósa. Auk þess er 
vafasamt að ákveða kosningarétt út frá vitsmunaþroska. Börn 
fá þó kosningarétt í fyllingu tímans og telja margir að börn 
eigi að fá að vera börn og ekki eigi að íþyngja þeim með sam-
félagsábyrgð. Hér eru aftur á ferðinni rök sem beitt var gegn 
kosningarétti kvenna og minnihlutahópa. 

Í Þýskalandi eru starfandi samtök sem berjast fyrir kosn-
ingarétti barna. Hugmyndin er sú að börn fái kosningarétt við 
fæðingu og foreldrarnir greiði atkvæðin fyrir þeirra hönd, 
eða þar til þau ná kosningaaldri. Þetta er hugsað sem leið til 
að bæta hag barna og fjölskyldufólks. Með flóknu fjölskyldu-
mynstri gæti þetta þó orðið erfitt í framkvæmd.

Í íslensku samfélagi er þrettán ára börnum treyst til að 
játa kristna trú. Þá er talað um að þau séu tekin í fullorðinna 
manna tölu og því spurning hvort ekki sé jafnframt hægt að 
treysta þeim til að kjósa. Sjálfræðisaldur og kosningaréttur 
þyrftu ekki endilega að fylgjast að, frekar en aldurstakmark 
til framboðs á þing. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á alls-
herjarþingi Sameinuðu þjóðanna haustið 1989. Sáttmálinn er 
samþykktur sem alþjóðalög og felur í sér full mannréttindi 
allra barna. Hugmyndin um kosningarétt barna er róttæk en 
þess virði að skoða sem aðferð til að bæta hag barna og vernda 
mannréttindi þeirra, því ekki er vanþörf á.

Hagur barna 
bættur?

Flokksþing Framsóknar 
breytti ríkisstjórninni í 

einskonar leikhús fáránleikans. 
Siv Friðleifsdóttir hótaði 
stjórnarslitum féllist Sjálfstæð-
isflokkurinn ekki á að þjóðareign 
á sjávarauðlindinni yrði tryggð í 
stjórnarskránni – og sýndi 
þannig að hugsanlega býr hún 
yfir meiru en efnilegri fortíð. 
Varaformaður Sjálfstæðisflokks-
ins lýsti því samstundis yfir að 
Framsókn væri að misnota 
stjórnarskrána til billegra 
atkvæðaveiða. Í kjölfarið benti 
Einar Oddur Kristjánsson 
alþingismaður þjóðinni á að 
Framsókn væri farin á límingun-
um út af lélegum könnunum. 
Alþingismaðurinn Sigurður Kári 
Kristjánsson kórónaði hinn 
grátlega farsa í Silfri Egils með 
því að krefjast þess að Siv yrði 
rekin úr ríkisstjórninni! 

Skondnast af öllu er að innan 
stjórnarskrárnefndar lyfti 
Framsókn ekki litla fingri til að 
ná ákvæðinu fram. Var þó málið 
komið á það stig, að fyrir lá 
vinnuskjal undirhóps stjórnar-
skrárnefndar með útfærðri 
tillögu að þjóðareign – sem 
unnin var undir formlegri 
forystu eins þingmanns Sjálf-
stæðisflokksins.

Framsókn þurfti því ekki 
annað en anda út úr sér að hún 
styddi tillöguna svo hún yrði að 
niðurstöðu í nefndinni. Stjórnar-
andstaðan hefur marglýst yfir 
að hún vill slíkt ákvæði í 
stjórnarskrána. Sjálfstæðis-
flokkurinn hafði lýst hinu sama 
með samþykkt stjórnarsáttmála 
þar sem ríkisstjórnin lýsti 
stuðningi við þjóðareign á 
sjávarauðlindinni – og forysta 
alþingismanns flokksins fyrir 
útfærðri tillögu undirhópsins 
benti ekki til að Sjálfstæðis-
flokkurinn væri í grundvallar-

atriðum gegn þjóðareign.
Hefði Framsókn haft kjark til 

þess að lýsa stuðningi við að 
stjórnarskrárnefndin afgreiddi 
frá sér tillögu um málið væri 
Alþingi líklega þessa dagana að 
leiða þjóðareign á auðlindum til 
lykta. En Framsókn bilaði.

Stjórnarskrárnefnd var af 
forsætisráðherra falið að gera 
heildarendurskoðun á stjórnar-
skránni. Af hálfu fulltrúa úr 
stjórnarandstöðu var ítrekað 
þrýst á að ákvæði um þjóðareign 
á auðlindum yrði afgreitt í vetur. 
Það leiddi til þess að á fundi 
nefndarinnar kannaði formaður 
hennar að lokum afstöðu 
flokkanna til þess með formleg-
um hætti. 

Einsog fram hefur komið í 
fjölmiðlum taldi Sjálfstæðis-
flokkurinn réttast að bíða með 
allar efnislegar tillögur – utan 
breytingar á meðferð stjórnar-
skrártillagna í framtíðinni - 

þangað til heildarendurskoðun 
yrði lokið. Framsókn féllst á það 
vinnulag með þeim rökum að 
hún teldi samstöðu allra flokka 
forsendu tillagna frá nefndinni. 

Sannleikurinn er því sá að 
Framsókn bilaði einfaldlega á 
endasprettinum í stjórnarskrár-
nefndinni þegar hún átti kost á 
því að knýja fram niðurstöðu um 
málið innan hennar. Hún lagði 
ekki í að vera ósammála Sjálf-
stæðisflokknum um vinnulag - 
rétt einsog þegar hún þorði ekki 
að vera ósammála honum um 
Írak. Sú afstaða virðist nú 
gjörbreytt – sem betur fer.

Þó Framsókn hafi bilað í stjórnar-
skrárnefndinni er sannarlega 
gleðiefni að hún er nú reiðubúin til 
að láta reyna á hvort þingmeiri-
hluti sé fyrir því að þjóðareign á 
auðlindum verði fest í stjórnar-
skrá. Þingflokkar stjórnarandstöð-
unnar munu efalítið leggja á sig 
allt sem þarf til að málið verði 
afgreitt á Alþingi þó skammt lifi 
þings. Ef þarf, þá yrðu þeir 
áreiðanlega til í að flytja málið ef 
Framsókn bilar aftur. 

Í síðustu viku spurði ég Jón 
Sigurðsson, formann Framsókn-
ar, á Alþingi hversu langt 
Framsókn myndi ganga til að ná 
þessu í gegn. Svar hans var 
forspá um yfirlýsingu Sivjar. 
Orðrétt sagði Jón: „Við munum 
beita öllu okkar afli til þess á 
þessu kjörtímabili.“ Þessa 
yfirlýsingu er varla hægt að 
túlka öðru vísi en svipaða hótun 
og Siv var með á flokksþinginu.

Ég þekki af reynslunni að Jón 
er drengur góður, og maður orða 
sinna. Það bendir því allt til þess 
að það sé kominn nýr þingmeiri-
hluti á Alþingi varðandi þetta 
langþráða baráttumál. Spurning-
in er: Gildir það hugsanlega um 
fleiri mál – kannski ríkisstjórn-
ina sjálfa? 

Leikhús fáránleikans

Sannleikurinn er því sá að 
Framsókn bilaði einfaldlega 
á endasprettinum í stjórnar-
skrárnefndinni þegar hún átti 
kost á því að knýja fram niður-
stöðu um málið innan hennar. 



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Sagafilm fékk skemmtilega áskorun við 
gerð nýjustu Landsbankaauglýsingunni 
og sérpantaði erlendan tæknibúnað 
sem sjaldan sést hérlendis.

Nýjasta auglýsing Landsbankans er hugar-
fóstur auglýsingastofunnar Gott Fólk og 
var gerð hjá kvikmyndafyritækinu Saga-
film í leikstjórn Sævars Guðmundssonar. 

Þar eru leikararnir Ilmur Kristjánsdótt-
ir og Friðrik Friðriksson í ýmsum gervum 
og leika á móti sjálfum sér með hjálp tölvu-
brellna.

„Hugmyndin var tæknilega krefjandi 
svo við brugðum á það ráð að leigja inn 
„Motion control“ sem er stýribúnaður fyrir 
kvikmyndatökuvélar. Þess vegna gátum við 
fjölfaldað leikarana og notast við raunveru-

lega sviðsmynd í staðinn fyrir að byggja 
hana í tölvu,“ segir Tómas Örn Tómasson 
kvikmyndatökumaður. Sviðsmyndin er 
hönnuð af Snorra Frey Hilmarssyni, sem 
kom fyrir 4.000 „post it“-miðum á tökustað. 

Í staðinn fyrir „Motion control“ hefði 
verið hægt að mynda leikarana í grænu 
stúdíói eins og gert er í Latabæ þar sem 
Tómas starfaði um skeið sem kvikmynda-
tökumaður.

„Íslendingar eru mjög færir í þeirri 
tækni sökum reynslu frá Latabæ. Þar eru 
leikarar myndaðir í grænu stúdíói og síðan 
klipptir út í tölvu og komið fyrir tölvuteikn-
aðri sviðsmynd. Græna tæknin er hins 
vegar mjög tímafrek svo í þetta sinn hent-
aði „Motion control“ betur til að geta skilað 
auglýsingunni hratt og vel,“ segir Tómas að 
lokum.

Bleikar tölvubrellur Villtu vera í
góðu formi?

Tilboð dagsins!
kjötbollur á 698.- kr.kg

Grensásvegi 48      gallerykjot.isOpið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga  frá kl 11 -17

- Steiktar kjötbollur í brúnsósu



Windows Vista hefur á síðustu 
vikum verið helsta umræðuefni 
tölvuheimsins. Flestir eru sam-
mála að þetta sé besta stýri-
kerfi Microsoft hingað til, en 
eins og svo margt nýtt þaðan 
virðist það meingallað.

Þegar Bill Gates kynnti Microsoft 
Vista fyrir umheiminum lofaði 
hann „byltingarkenndri reynslu á 
tölvu“. Flestum var ljóst að þetta 
væri lítið annað en auglýsinga-
brella enda jafn miklar líkur á að 
Microsoft sendi frá sér vel starf-
hæft forrit í fyrstu tilraun og að 
Íslendingar vinni heimsmeistara-
keppina í knattspyrnu. Það kom 

líka á daginn að stýrikerfið er upp-
fullt af smærri og stærri göllum.

Gagnrýnendur og notendur eru 
flestir sammála um að Vista er 
langbest útlítandi stýrikerfi sem 
Microsoft hefur sent frá sér þrátt 
fyrir gallana. Annað væri líka 
lélegt í ljósi stöðugra tæknifram-
fara á sviði vélbúnaðar. Flestir eru 
líka sammála, nú þegar nokkur 
reynsla hefur fengist á kerfið, um 
að það sé einfaldlega það besta 
sem Microsoft hefur sent frá sér. 
Notendaviðmót, skipulagning og 
aðgengi er mun betra en í eldri 
stýrikerfum, og það þrátt fyrir að 
Vista sé enn eins og lítið barn, geri 
ekki alltaf það sem maður segir 
því að gera.

Helstu umkvörtunarefnin eru 

hversu þungt það getur reynst í 
vöfum. Einungis nýjustu og öflug-
ustu tölvurnar ráða við kerfið og 
fyrir þá sem ekki hafa uppfært 
tækjakost á síðasta ári er betra að 
halda sig við Windows XP, nema 
auðvitað tölvan hafi verið þeim 
mun öflugri er hún var keypt. 
annar galli sem oft er nefndur er 
hversu ósamræmanlegt kerfið er 
mörgum myndavélum. Þegar 
kemur að því að flytja myndir frá 
stafrænni myndavél yfir á tölvu 
virðist Vista í mörgum tilfellum 
ekki vera starfinu vaxið og í 
verstu tilfellunum hverfa heilu 
myndamöppurnar sporlaust.

Windows Vista er að flestra 
mati áframhaldandi þróun en ekki 
umbylting. Kerfið hefur mikið af 
nýjum og sniðugum möguleikum, 
en þeir sem virkilega skipta máli 
hafa gleymst. Enn og aftur hefur 
Microsoft, þrátt fyrir alla sína 
reynslu, mannauð, og fjárráð, sett 
á markað vöru sem einfaldlega 
var ekki tilbúin. Þetta verður án 
efa lagað í næstu útgáfum, en 
fyrir flesta dugir XP fyllilega 
þangað til.

Þróun frekar en bylting



V12 hönnunarteymið frumsýnir 
brátt fartölvu með tvöföldum 
snertiskjá. Tölvan gæti bylt 
fartölvuheiminum.

Fyrir tveimur árum fékk tölvu-
framleiðandinn Canova ítalska 
hönnunarfyrirtækið V12 til að 
hanna fyrir sig fartölvu sem á 
engan sinn líka. Í stað lyklaborðs 
og hefðbundins skjás átti hún að 
hafa tvo snertiskjái.

Vegna endalausra tæknivanda-
mála sem fylgja tvöfalda snerti-

skjánum og mikil efniskostnaðar 
var verkinu stöðugt frestað. Nú 
glittir í verklok og hafa fyrstu 
myndirnar af gripnum birst. Ekki 
er hægt að segja annað en að um 
afar spennandi tækni sé að ræða. 
Með tvöfalda skjánum er hægt að 
nota tölvuna eins og bók, fletja 
hana út og nota sem tvöfalt lykla-
borð, nota hana sem stórt stjórn-
borð fyrir upptökutækni, eða það 
sem hugmyndaflugið kallar á.

Ekki hafa verið gefnar út tækni-
upplýsingar um vélina en án efa 
verður hún bæði öflug og dýr.

Fartölva án lykla-
borðs og músar

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

50MB frítt
myndasvæði!

Búðu til myndaalbúm
á síðunni þinni!

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg





fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins

Einbýlishús með aukaíbúð og vel hirtum 
garði til sölu hjá Fasteignasölunni Kletti.

H úsið að Fagrahjalla 19 í Kópavogi stendur 
innst í botnlanga á stórri lóð með vel hirt-
um garði. Húsið er um 290 fermetrar og 

þar af er bílskúr um 35. Í íbúðinni er einnig lítil 
einstaklingsíbúð með sérinngangi á jarðhæð.

Í forstofu eru flísar á gólfi og gott skápa-
pláss. Þaðan er gengið inn í hol og til vinstri er 
barnaherbergi með korkflísum á gólfi og skáp. 
Stofan er stór með borðstofu með mikilli loft-
hæð og annarri lítilli stofu inn af. Þar er gegn-
heilt parket á gólfi með fiskamystri. Tvennar 
svalir eru á húsinu, aðrar snúa í suð-vestur og 
hinar í suður.

Gestasnyrting er með flísum á gólfi en kork-
flísar eru í eldhúsi sem útbúið er fallegum inn-
réttingum, borðkrók og búri. 

Á neðri hæð er hol sem notað er sem sjón-
varpsherbergi. Þar er gegnheilt parket. Þar er 
einnig nýuppgert baðherbergi sem er flísalagt í 
hólf og gólf. 

Á jarðhæð eru tvö barnaherbergi með dúk á 
gólfi, stórt þvottahús og geymsla. Hjónaher-
bergi er með góðu skápaplássi með parketi. 
Þaðan er gengið út á pall og er búið að girða 
skjólgirðingu í kringum hann allan. Fyrir utan 
pallinn er svo falleg og vel hirt lóð með mikið af 
skjólgóðum trjám og gróðri.

Fasteignasalan Klettur sér um sölu og er 
ásett verð 74.900.000 krónur. 

Aukaíbúð á jarðhæð
Fagrihjalli 19 stendur á vel hirti lóð. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

ÁRBORGIR 12
ÁS 14-16
BÚMENN 16
BÚSETI 7
DOMUS 13
DRAUMAHÚS 10
EIGNAMIÐLUN 7
EIGNAMIÐLUN SUÐURNESJA 7
EIGNASTÝRING 27
EIGNAUMBOÐIÐ 8
HRAUNHAMAR 18
HÚSIÐ 9
HÖFÐI 22
KJARNI 31
KLETTUR 28
LYNGVÍK 25
NÝTT HEIMILI 5
REMAX ESJA 6
REMAX FASTEIGNIR 21
REMAX LIND 26, 30
STÓRBORG 17
VIÐSKIPTAHÚSIÐ 2
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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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EIGNAUMBOÐIÐ FASTEIGNASALA er 
með í sölu 5 herbergja einbýlishús með 
tvöföldum bílskúr við Hrísholt í Garða-
bæ.  sjá síðu 8

HÚSIÐ FASTEIGNASALA er með til 
sölu 3ja herbergja íbúð á 8. hæð við 
Gullsmára í Kópavogi.  sjá síðu 9

STÓRBORG FASTEIGNASALA er með 
til sölu 4ra herbergja sérhæð með 
tvöföldum bílskúr við Digranesveg í 
Kópavogi.  sjá síðu 17

VIÐSKIPTAHÚSIÐ FASTEIGNASALA er 
með til sölu verslunar- og skrifstofuhús-
næði við Suðurlandsbraut í Reykjavík.

 sjá síðu 2
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Víðiblaðlús er í raun þrjár nauðalíkar tegundir, þ.e. slútlús, kvistlús 
og svignalús. Þær hafa verið kallaðar einu nafni víðiblaðlýs. Nöfnin 
svigi og slútur eru gömul heiti á víði.

Þetta eru litlar, gulgrænar lýs sem 
lifa af veturinn. Cavariella aegopodii er minnst 
þeirra og er um 1,2-2,0 mm að lengd, Cavariella 
aecbangelicae sem er 2,0 - 2,3 mm og Cavariella 
konoi er stærst eða 2,3 -2,5 mm að lengd. Þær 
fjölga sér áfram með kynlausri æxlun. 

Víðblaðlýs finnast um allt land. Í byrjun sumars 
klekjast úr eggjum svokallaðar stofnmæður sem 
geta af sér nýja kynslóð sem fjölgar sér með 
meyfæðingu. Þá koma fram kven– og karldýr sem  
makast og kvendýrið verpir síðan á börk víðisins sem bíður síðan til næsta 
vors. Seinna þegar líða fer á sumarið koma vængjaðar lýs sem fljúga yfir á 
aðrar jurtir eins og t.d. hvönn. Það er þó aðeins brot af stofninum sem þetta 
gerir. 

Á sumrin færa þær sig yfir á aðrar plöntur en stærsti hluti stofnsins er 
á víði allt sumarið. Víðiblaðlúsin leggst einkum á blöð yngstu sprotanna. 
Þegar haustar fljúga þær yfir á víði aftur. Þetta háttalag kalla fræðimenn 
hýsilskipti.

VARNAÐARORÐ
Þegar fólk þarf að fá til sín meindýraeyði eða garðúðara þá skal alltaf óska 
eftir að sjá starfsskírteini útgefið af Umhverfisstofnun og eiturefnaleyfi gefið 
út af lögreglustjóra/sýslumanni og starfsleyfi frá viðkomandi sveitafélagi. 

Heimildir:  Upplýsingar og fróðleikur um Meindýr og Varnir 2004: Guðmundur 
Óli Scheving, Dulin veröld 2002: Guðmundur Halldórsson, Oddur Sigurðsson, 
Erling Ólafsson, Meindýr í húsum og gróðri 1944: Geir Gígja.

Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að að senda fyrirspurn á 
netfangið: gudmunduroli@simnet.is

Víðiblaðlús (Cavariella spp.) Sölvi Fannar Viðarsson 
einkaþjálfari á margar góðar 
minningar um fyrstu íbúðina 
sína, ekki síst fyrir tilstuðlan 
sonar síns.

É g flutti úr foreldrahúsum 
19 ára og inn til fyrri konu 
minnar, sem bjó í Hraunbæ 

4,“ segir Sölvi Fannar Viðarsson, 
einkaþjálfari og höfundur bókar-
innar Kaloríukvótinn. „Þetta var 
snyrtileg og vel frá gengin 70 fer-
metra blokkaríbúð. Það er svolítið 
fyndið að við keyptum okkur síðan 
stærri íbúð ofar í sama stigagangi 
þegar við eignuðumst soninn 
Valdimar Fannar og fluttum inn 
eftir að við gerðum hana upp.“

Sölvi segist eiga margar 
skemmtilega minningar frá þess-
um tíma, ekki síst fyrir tilstuðlan 
Valdimars, sem hann segir með 
einsdæmum stríðinn eins og hann 
eigi kyn til. „Mér er sérstaklega 
minnisstætt þegar Valdimar tók 
upp á því aðeins þriggja ára að 
skríða inn í þurrkarann til að fela 
sig fyrir okkur. Ég skil ekki enn 
hvernig hann fór að því, en honum 
tókst með einhverjum hætti að 
loka þurrkarahurðinni. Þegar við 
fundum hann spurðum við undr-
andi hvað honum gengi eiginlega 
til. Þá brosti hann bara og sagðist 
hafa viljað koma okkur á óvart.“

Sölvi segir staðsetningu íbúð-
arinnar hafa verið einn hennar 
helstu kosta. „Þetta er svo gott 
fjölskylduumhverfi. Til að mynda 
er stutt í Elliðaárdalinn. Ég fór oft 
þangað með Valdimar á veturna, 
þegar hann var tveggja ára, og 
hljóp þá með hann í sleða hringinn 

í kringum stífluna ef það var snjór. 
Þegar hann fór að ganga fór hann 
sjálfur að hlaupa stífluhringinn og 
gerir það leikandi létt í dag enda 
orðinn mikill íþróttagarpur eins 
og pabbi sinn. Það sannar kannski 
að krókurinn beygist snemma.“ 

- rve

Faldi sig í þurrkaranum 3 ára

Feðgarnir Sölvi Fannar Viðarsson og Valdimar Fannar sjást hér benda á bjöllu sitt-
hvorrar íbúðarinnar sem þeir bjuggu í í Hraunbæ 4. Sölvi flutti úr húsinu eftir fjögur 
ár en býr nú skáhallt á móti gömlu íbúðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FYRSTA ÍBÚÐIN

Meindýr og meindýravarnir
Guðmundur Óli Scheving 

Félag fasteignasala
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Kaplahraun í Hafnarfirði
Gott atvinnuhúsnæði 2361,5 fm, skv. FMR, að mestu leyti ein skemma en innréttað
að hluta sem skrifstofa og starfsmannaaðstaða á millilofti. Stór afgirt lóð, alls
7.494,1 fm. Verð 350 milljónir.

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

Garðabær nýtt iðnaðar og lagerhúsnæði
Á hraununum í Garðabæ. Stærð 1.699 fm með millilofti. Lóð 4.855 fm. Glæsilegt
hús. Verð 210 milljónir.

Suðurlandsbraut - Reykjavík
Afar vel staðsett verslunar- og skrifstofuhúsnæði á þessum vinsæla stað í Reykjavík.
Húsið skiptist í fram og bakhús. Húsið er á þremur hæðum og samþykki liggur fyrir
umtalsverði stækkun hússins. Verð 650 milljónir.

Bæjarflöt Grafarvogi
Gott húsnæði 1200 fm á einni hæð með ca 200 fm millilofti. Sér afgirt lóð 3800 fm. 
Verð 200 milljónir.

Bæjarlind, Kópavogi, 251,9 fm. skrifstofuhúsnæði.
Bæjarlind, Kópavogi, 425 fm. skrifstofuhúsnæði.
Stórhöfði, Reykjavík, 440 fm. skrifstofuhúsnæði.
Skeifan, Reykjavík, 280 fm. skrifstofuhúsnæði

Skeifan 7, Reykjavík, 300 fm. skrifstofuhúsnæði.
Skeifan, Reykjavík, 278,9 fm. iðnaðarhúsnæði, 2 innkeyrsludyr.
Tunguháls, 2 skrifstofuhæðir alls um 600 fm. Glæsilegt útsýni.

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

LEIGUHÚSNÆÐI



Lýsing: Komið er inn í forstofu með flísum 
á gólfi og fatahengi. Hol er parkettlagt. 
Eldhús er parkettlagt með viftu, helluborði, 
ofni í vinnuhæð, stæði fyrir uppþvottavél 
og flísum á milli skápa. Stofa og borðstofa 
eru með parketti á gólfum. Svefnherbergi 
eru tvö með parketti og dúk á gólfum og 
í hjónaherbergi eru skápar. Baðherbergi 
er flísalagt með baðkari og innréttingu. 
Stálstigi með viðarþrepum liggur upp á aðra 
hæð þar sem komið er inn í sjónvarpshol og 
vinnurrými með parkett á gólfi. Á hæðinni 
eru einnig tvö herbergi með parketti á 
gólfum, flísalagt baðherbergi með sturtu 
og þvottahús með flísum á gólfi inni af því. Í 
kjallara er geymsla sem fylgir íbúðinni.

Verð: 36,9 milljónir  Fermetrar: 165,2  
Fasteignasala: Ás

221 Hafnarfjörður: Sjónvarpshol og vinnurými á efri hæð
Traðarberg 21: Tveggja hæða íbúð á annarri og þriðju hæð í litlu fjölbýli
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Dvergshöfði 640 - 950 fm.
Til sölu eða leigu á
mjög áberandi stað,
á horni Dvergshöfða
og Höfðabakka, um
640 fm til leigu eða
950 fm til sölu (hluti í
útleigu). Atvinnuhús-
næði með inn-
keyrsluhurð, verslun
og skrifstofur. Hægt
er að nýta allt að 500
fm undir lager/versl-
un eðan léttan iðn-
að/framleiðslu.

Óseyrarbraut Hfj, 355 fm innkeyrslub.
Til leigu miðsvæðis í
Hafnarfirði og við höfn-
ina, gott innkeyrslubil
með 1 innkeyrsluhurð.
Góð aðkoma og fín
lofthæð.

Bæjarlind 251 fm skrifstofur.
Til leigu á frábærum
stað í Lindarhverfi
Kópavogs. Skrifstof-
urýmið er 251 fm á 2.
hæð, dúklagt og
tölvulagnir til staðar.
Góð aðkoma, sýni-
leiki, næg bílastæði.

Skeifan - 279 fm iðnaðarrými.
Til leigu á góðum stað
í Skeifunni um 279 fm
iðnaðarhúsnæði á
tveimur hæðum. Tvær
innkeyrsluhurðir.
Laust.

Bæjarlind verslunarhúsn.
Til leigu um 210 fm
verslunarrými á jarð-
hæð. Húsið er horn-
hús og stendur á áber-
andi stað. Næg bíla-
stæði. Verður laust 1.
apríl n.k.

Klapparstígur - skrifstofur.
Til leigu 220 fm skrif-
stofuhúsnæði á 2. hæð.
Frábærlega staðsett
miðsvæðis á horni
Klapparstígs og Hverfis-
götu.

Stórhöfði, skrifstofuhúsn.
Til leigu í nýlegu og
glæsilegu húsnæði
um 440 fm skrifstof-
urými á 3. hæð húss-
ins. Fallegt útsýni,
góð aðkoma. Lyfta er
í húsinu.

Rauðarárstígur, miðbærinn.

Í einkasölu vel staðsett 1.440 fm verslunar- og skrifstofuhúsnæði
miðsvæðis við Rauðarárstíg. Húsið er 3 hæðir auk kjallara. Hver
hæð er um 360 fm. Húsnæðið skiptist í ca. 40 skrifstofur auk
geymslurýmis í kjallara. Húsið býður uppá mikla möguleikar með
breyttri nýtingu. Frábært tækifæri fyrir athafnasama. Góð stað-
setning miðsvæðis í borginni fyrir skrifstofur og verslun. Afhend-
ing eftir samkomulagi.

Bíldshöfði 350 - 6.000 fm skrifstofuhúsn.

Til leigu frábærlega staðsett á Höfðanum, nýtt og glæsilegt versl-
unar- og skrifstofuhúsnæði sem er í smíðum. Húsnæðið er upp-
komið og fer að styttast í afhendingu. Hver hæð er um 700 m2. Í
boði eru stærðir frá 350 fm og stærra. Einnig verður reist annað
húsnæði við hliðina og er í boði í heild sinni eða smærri einingum.
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum og teikningar á skrifstofu
okkar.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

SPRON Myntlán eru lán í erlendri mynt og eru veitt til kaupa, 
framkvæmda eða endurfjármögnunar á íbúðarhúsnæði eða atvinnu-
húsnæði. Unnt er að taka fullt SPRON Myntlán eða blandað lán þar sem 
helmingur lánsins er myntlán og hinn helmingurinn í íslenskum krónum

– og nú getur þú skuldbreytt Opnum íbúðalánum í SPRON Myntlán.

Gæti lán í erlendri mynt
verið lausnin?
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Myntlán

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,

í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400

eða á spron.is
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Góður undirbúningur fyrir 
málun gefur betri endingu.
1. Þrífðu flötinn vel þar sem 
til stendur að mála. Málningin 
endist betur fyrir vikið.
2. Notaðu mónósílanlausn til 
að loka steypusprungum fyrir 
vatnsupptöku. Vatnsvari 40 og 
Vatnsfæla 40 gagnast vel. Ef þú 
telur húsnæði þitt sprungulaust 
skaltu hafa hugfast að ekkert 
hús á Íslandi er sprungulaust. 
Níutíu prósent sprungna eru 
minni en 0,25 mm.
3. Lokaðu vel láréttum og lítið 
hallandi flötum með teygjan-
legri þéttri málningu, þar sem 
vatn á greiðasta leið á slika fleti.
4. Við nýmálun er best að 
tryggja góða viðloðun með 
terpentínuþynnanlegri akrýl-
málingu, þynntri um um það bil 
tuttugu prósent.
5. Ákjósanlegt er að nota vatns-
þynnta akrýlmálingu með háu 
gljástigi, svo sem 40 prósent á 
skítsæla fleti. Til að mynda við 
innganga húsa.

(Heimild: www.byko.is)

Svo málningin 
endist

Félag
fasteignasala

Rangárstígur 3, Rangárþing ytra
Um er að ræða 42,2 fm. sumarhús sem stendur á 1.900 fm. eignalóð
á bökkum Ytri-Rangár. Verð 9,9 m.

Lóurimi 1, Selfossi
Vandað 143,4 einbýlishús ásamt 38,2 fm bílskúr á góðum stað á
Selfossi. Verð 30.5 m

Tjaldhólar 7, Selfossi
127,5 m² parhús ásamt 37,3 m² bílskúr eða samtals 164,8 m².
Verð 31,5 m.

Miðtún 9, Selfossi
140,7 fm endaraðhús. Húsið er steinsteypt, ein og hálf hæð.
Verð 24,5 m.

Sílatjörn 9, Selfossi
122,5 fm einbýlishús ásamt 49,9 fm bílskúr.
Verð 29,5 m.

Starmói 8, Selfossi
135,0 m² parhús ásamt 37,9 m² bílskúr sem er í smíðum.
Verð 29,7 m.

Gerði , Rangárþingi ytra
137,5 m² einbýlishús í Þykkvabænum. Verð 10,6 m.

Álftarimi 16, Selfossi
Snyrtilegt og vel við haldið 98,4 fm endaraðhús í Álftarimanum.
Verð 21,5 m.

Þverá, Skaftárhreppi
Um er að ræða jarðirnar Þverá og Brattland sem eru staðsettar rétt
austan við Kirkjubæjarklaustur (ca. 17 km)  og er stærð þeirra talin vera
um 3.000 ha. Á jörðinni hefur verið rekinn blandaður búskapur
mjólkurframleiðsla með 60 þús lítra mjólkurkvóta og sauðfjárbúskapur
með 155 ærgilda framleiðslurétti. Jörðin selst með bústofni og vélum.
Veiðihlunnindi eru í Þverárvatni. Verð 200 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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Álagrandi - 107 Reykjavík
Hlýleg og snyrtileg 127 fm sérhæð ásamt kjallara í
Vesturbæ Reykjavíkur. 3 svefnherbergi, 2 stofur, stórt
eldhús og 2 baðherbergi. Bílskúrsréttur. Húsið var allt
endurbyggt 2004. Verð 33,5 milj.

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.

Blönduhlíð – 105 Reykjavík
Vel skipulögð 3ja 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.

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

Framnesvegur - 101 Reykjavík
3ja herb. Björt og falleg útsýnisíbúð í Vesturbænum.
Samtals 86,2 fm. Íbúðin er á fjórðu hæð (efstu) og hefur
útsýni í þrjár áttir. Eldhús er snyrtilegt með upprunalegri
ljósri innréttingu. Svefnherbergið er rúmgott.Samliggjandi
stofur með glæsilegu útsýni . Verð 21,5 milj

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.

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.

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
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3ja

4ra

2ja

N Ý T T  H E I M I L I  F Y R I R  Þ I G

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.

OPIÐ HÚS Í DAG KL.18 - 19
Melabraut 29 - 170 Seltjarnanesi
3ja herbergja íbúð á á 1. hæð m/ sérinngangi á Seltjarnarnesi. Sam-
liggjandi stofur með parketi. Eldhús er rúmgott með eldri innrétt-
ingu. Baðherbergi er allt endurnýjað með flísum í hólf og gólf, sturtu-
klefi með nuddi. Verð 21,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL.17-19
Digranesvegur 38 – 200 Kópavogi
Mikið endurnýjuð, björt og falleg 94 fm, 3ja herbergja íbúð á jarð-
hæð. útsýni til suðurs og útgengi frá stofu út í fallegan 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. 21,9 millj.

ytt heimilin ®
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Fáðu frítt sölumat
www.nytt.isReynir Erlingsson,

löggiltur fasteignasali
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Hótel/Gistihús.
Um er að ræða mikla möguleika í 
þessari eign sem er 1066.8 fm að 
stærð. Herbergi og gistiaðstað er
blönduð, þ.e. herbergin eru misstór og 
svo er einnig svefnpokagisti-aðstaða. 
Herbergin eru 6 á jarðhæð, 11 á annari 
hæð og 12 á þriðju hæð. Að auk eru 6 
herbergi  í kjallaranum fyrir svefnpokap-
láss. Á hverri hæð eru auk þess wc 
með og án sturtuaðstöðu, eldhús og 
seturstofur. Mikilir möguleigar eru í 
hótelinu til vaxtar og aukningar. Seljandi 
á einnig velflestar íbúðirnar í húsinu og 
fást þær einning keyptar. Frábær tími 
framundan. Hlutafélagið selst og allar 
eignir þess.....verðhugmynd 
260.000.000.-
Áhvílandi eru um 140.000.000.-

Gesthús Dúna Verð 260.000.000.-

Fjárfestar ath.
Höfum fengið í sölu vel innréttaða og 
snyrtilega skrifstofuhæð  á þriðju hæð 
(efstu) í vesturenda. Vel staðsett hús, 
stórt malbikað bílastæði er fyrir utan. 
Húsnæðið er allt í útleigu til traustra 
aðila til 5 og 10 ára.
Á hæðinni sem er 508 fm. auk 110 fm. 
millilofts sem er óskráð, er góð móttaka 
og fjöldi skrifstofa ásamt glæsilegri 
móttöku, biðstofu, fundarherbergi, 
tveimur WC og eldhúsi. Einnig er 110 
fm milliloft - sem ekki er tilgreint í 
uppflettiskrám FMR. Mikið og gott 
útsýni er yfir Sundin og til Esjunnar.
Lyfta er í húsinu og sameign er góð.
Leigutekjur af húsnæðinu eru um 500 
þús. á mán.

Verð 79.000.000.- 

Til sölu er virðulegt 3ja svefniherbergja 
endaraðhús í Dona Pepa II við Torrevieja á 
Spáni. Dona Pepa er glæsilegur smábær í 
um 4 km fjarlægð frá Guardamar
ströndinni og 7 km fjarlægð frá Torrevieja.
Um er að ræða stórt endaraðhús (112.fm)
með flísalögðum góðum garði.
Sundlaugargarður í 1 mín göngufæri. Neðri 
hæð er með 1 svefniherbergi, góðu 
eldhúsi, gestabaði, og rúmgóðri stofu. Efri 
hæð er með 2 góðum svefniherbergjum og 
1 baðherbergi með hornbaðkari.
Þvottarhús er við eldhúsútgang. 
Svefnaðstaða er í húsinu fyrir 6-8.
Fullkomin loftræsting er á báðum hæðum, 
preinstalled, nettenging, digital sjónvarp og 
auk alls innbús og glæsilegra húsgagna.
Sameigninlegur garður með barnalaug og 
stórri sundlaug. Um það bil 30 mínútna 
akstur er frá Alicante flugvelli að Dona 
Pepa hverfinu.

Elena Dona Pepa II Spáni

Til sölu er glæsilegt 3ja svefniherbergja 
parhús í Dona Pepa II við Torrevieja á 
Spáni. Dona Pepa er glæsilegur smábær í 
um 4 km fjarlægð frá Guardamar
ströndinni og 7 km fjarlægð frá Torrevieja.
Frábært útsýni er frá aðalsvölum
hússins.Um er að ræða stórt parhús 
(139.fm) með flísalögðum stórum garði.
Neðri hæð er með 1 svefniherbergi, 
eldhúsi, baðherbergi, stórri stofu og 
borðstofu. Efri hæð er með 2  svefniher-
bergi og 2 baðherbergi. Stór 
geymsla/þvottarhús er við eldhúsútgang. 
Svefnaðstaða er í húsinu fyrir 8. Fullkomin 
loftræsting er á báðum hæðum ( svokölluð 
preinstalled) það er sett inn í veggi.og 
grindur fyrir gluggum. Húsið er án 
húsgagna.Sameigninlegur garður með 
barnalaug og stórri sundlaug. Um það bil 
30 mínútna akstur er frá Alicante flugvelli 
að Dona Pepa hverfin.

Amparo Dona Pepa II Spáni Verð 365.000    + IVA.

Tilboð
Til sölu er glæsilegt 3ja svefniherbergja 
parhús í Dona Pepa II við Torrevieja á 
Spáni. Dona Pepa er glæsilegur smábær í 
um 4 km fjarlægð frá Guardamar
ströndinni og 7 km fjarlægð frá Torrevieja.
Frábært útsýni er frá aðalsvölum hússins.
Um er að ræða stórt parhús (139.fm) með 
flísalögðum stórum garði.  Neðri hæð er 
með 1 svefniherbergi, eldhúsi, 
baðherbergi, stórri stofu og borðstofu. Efri 
hæð er með 2  svefniherbergi og 2 
baðherbergi. Stór geymsla/þvottarhús er
við eldhúsútgang.  Svefnaðstaða er í 
húsinu fyrir 8. Fullkomin loftræsting er á 
báðum hæðum, preinstalled, nettenging, 
digital sjónvarp og auk alls innbús og 
glæsilegra húsgagna. Sameigninlegur 
garður með barnalaug og stórri sundlaug. 
Um það bil 30 mínútna akstur er frá
Alicante flugvelli að Dona Pepa hverfinu.

Elena Dona Pepa II Spáni

Glæsilegt sumarhús í næsta nágrenni við 
Geysi. Húsið er 95,2 fm auk bílskúrs. Í 
honum eru tvö fjórhjól sem fylgja í 
kaupunum.
Húsið er rúmgott með 3 svefnherbergjum, 
eldhúsi sambyggðu stofu, wc með sturtu
og millilofti. Öll húsgögn fylgja húsinu, nýtt 
gasgrill, tvöfaldur ísskápur, hitalampar og 
heitur pottur á góðri verönd. Heimtröðin er
upplýst, þakkskeggið með innibyggðum 
ljósum og öll ummgjörð hin glæsilegasta.
Heitir pottar, sundlaug, golfvöllur og íslensk 
náttúra…hvað er það betra?

Eyjavegur….Geysir Verð 33.900 þús. 

Tilboð

Höfum fengið í sölu nýtt og vel hannað 
atvinnuhúsnæði með alls 21. 
innkeyrsluhurð, 10 hurðir vestanmegin og 
11. hurðir austanmegin. Lofthæðin er 6,8. 
metrar og 4,34 metrar í þakskegg. Hurðir
eru 3,8 og 3,0 metra háar. Húsnæðið er 
alls 1189 fm. þar sem 1090 fm. eru
gólfflötur jarðhæðar  og 98,8 fm. eru 
ráðgerðar sem milliloft í austurendanum
fyrir starfsmannaaðstöðu. 

Sé húsið selt í einingum verða 
einingarnar eftirfarandi : 
Eitt endabil 378 fm með millilofti sem 
er tæpir 100 fm verð 145 þús fm.
Önnur bil sen verða 3 eru 270 fm hvert
verð 145 þús fm.

Völuteigur - 270 Mosfellsbæ

Um er að ræða 3 samliggjandi lóðir við 
Lindargötu sem alls eru 964.4 fm. Á tveim
lóðanna standa hús ein á einni hefur það 
verið fjarlægt. Hin tvö stendur til að 
fjalægja. Í vinnslu er nýtt skipulag 
svæðisins þar sem reikna má með breyttu
nýtingarhlutfalli. Miklir möguleikar felast í 
svæðinu....mikil vinna farið fram sem vinnst 
nýjum kaupanda.
Allar nánari upplýingar veittar á skrifstofu
Remax Esju.

Lindargata Tilboð

Sigfús
Aðalsteinsson
Sölufulltrúi
898 9979 
sigfus@remax.is

Stefán
Antonsson
Sölustjóri
660 7761
sa@remax.is

Viðar
Marinósson
Sölufulltrúi
898 4477
vm@remax.is

Þorbjörn
Pálsson
Löggiltur
fasteignasali

RE/MAX Esja • Laugavegi 170 • 105 Reykjavík • Sími: 414 4600Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

Verð 295.000    + IVA.

Verð 395.000    + IVA.

Sumarhús á Spáni Sumarhús á Spáni

Sumarhús á Spáni

Frábært tækifæri...
...heilsárshús.

Vel hannað 
     atvinnuhúsnæði

Byggingarlóðir

ÞARFTU AÐ SELJA HRATT OG ÖRUGGLEGA

898 9979HRINGDU NÚNA!

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

Búseti auglýsir – lausar íbúðir til úthlutunar 14. mars

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

húsaleigubóta.

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

Eignamörk: 2.900.000

Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000

Vegna barns: 450.000

Þverholt 13 Íbúð: 402
270 Mosfellsbær
2 herb. 53,7 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Byrjun júní

Hámarksverð: 1.367.907 -kr
Lágmarksverð: 1.156.596 -kr
Búsetugjald: 60.856 -kr

Skólatún 2 Íbúð: 101
225 Álftanes
3 herb. 93 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Miðjan maí

Hámarksverð: 1.836.114 -kr
Lágmarksverð: 1.527.126 -kr
Búsetugjald: 50.377 -kr

Garðhús 6 Íbúð: 201
112 Reykjavík
4 herb. 115,2 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Byrjun maí

Hámarksverð: 2.834.032 -kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 64.431 -kr

Fr
um

Búseti hsf.

umsóknarfrestur er
til og með 13. mars

BJALLAVAÐ 13-17

NÝTT Í SÖLU
Vorum að fá glæsilegar

2ja, 3ja og 4ra herbergja

íbúðir í einkasölu. Allar

íbúðirnar eru fullbúnar,

án gólfefna og til af-

hendingar strax.

Efsta hæðin er inndregin

og með stórum svölum

og glæsilegu útsýni til

Bjáfjalla, Esjunnar,

Rauðavatns og víðar.

Í næsta nágrenni er

ósnortin friðuð náttúra

með fallegum gönguleið-

um.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u
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Byggingarmeistari:
Guðleifur Sigurðsson

Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

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

Blómsturvellir 9, Grindavík
Mjög gott 150 fm. einbýlishús ásamt 62,6
fm. bílskúr. Húsið er í botnlanga. Falleg inn-
rétting í eldhúsi, granít á gólfi, parket á stof-
um. Svalir út úr stofu. Nýr sólpallur. 
Verð: 33.900.000,-

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

Marargata 1, efri hæð, Grindavík
Góð 4ja herb. efri hæð ásamt bílskúr 178,2
ferm. Nýleg innrétting í eldhúsi. Búið að
endurnýja þak. Nýlegt parket á gangi og
herbergjum.
Verð: 22.000.000,-

Hólavellir 18, Grindavík
Gott 74,3 ferm. raðhús ásamt 28 ferm. bíl-
skúr. Húsið skiptist í 2 svefnherb. eldhús,
baðherb. og stofu. Vinsælar eignir.
Verð: 17.800.000,-

Staðarhraun 32A, Grindavík
Mjög gott 78,8 ferm. raðhús. Nýjar innihurð-
ir og ný útihurð. Búið að skipta um glugga í
svefnherb. og stofu. Sólpallur.
Verð: 14.500.000,-

Austurhóp, Grindavík
Einbýlishús, 151,7 fm. sem skilast fokheld,
tilbúin undir tréverk eða fullbúin. 
Fokheld hús kr. 16.000.000,- 
Fullbúin hús kr. 28.800.000,-

Staðarvör 2, Grindavík
Gott 135,8 ferm. einbýlishús. Baðið er ný-
lega endurnýjað. Búið að endurnýja alla
ofna. Forhitari. Skóli og leikskóli í ca. 200 m
fjarlægð.
Verð: 17.800.000,-

Skipastígur 30
Glæsilegt endaraðhús 103,8 ferm.ásamt
23,2 ferm. bílskúr. Sérlega glæsilega innrétt-
að hús. Vandaðar innréttingar og allur frá-
gangur fyrsta flokks. Húsið er hannað af
innanhúsarkitekt.
Verð: 24.500.000,-

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

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

Suðurhóp 1, 4. hæð, Grindavík
Glæsileg ný 106,9 fm.íbúð á 4. hæð fyrir 50
ára og eldri. Lyfta. Íbúðin er 2 svefnherbergi.
Vandaðar innréttingar í eldhúsi, baði og
þvottaherb. Gólfefni eru flísar og parket.
Fataskápar í herbergjum og anddyri. Svalir
eru flísalagðar. Svalalokun. Frábært útsýni.
Verð: 23.500.000,-

Suðurhóp 8 og 10, Grindavík
Timburparhús í byggingu 146,6 ferm., klætt
standandi vatnsklæðningu. Skilast tilbúin
undir tréverk. Slípuð gólfplata með hita í
gólfi. Búið að steypa vegg fyrir pall að aftan.
Gólfefni komin. Á baði er baðkar og wc.
Stutt í alla þjónustu.Verð: 23.900.000,-

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

Mánasund 8, Grindavík
135,4 fm einbýlishús. 4 svefnherb., forstofu-
herb. og baðherb. nýlega endurnýjað For-
hitari. Nýlegt þak á húsi. Bílskúrsréttur og til
eru teikningar af bílskúr. Mjög góður staður.
TILBOÐ

Selsvellir 19, Grindavík
Mikið endurnýjað einbýlishús, 160 ferm
ásamt bílskúr. Baðið er nýtekið í gegn. Þak
endurnýjað ásamt þakkanti. Nýir plast-
gluggar og K-einangrunargler í húsinu,
einnig í bílskúr. Nýjar hurðir eru á bílskúr.
Varmaskiptir.
Verð: 25.900.000,-

Heiðarhraun 1
Gott einbýlishús ásamt bílskúr alls 163,6
ferm. Húsið skiptist í stofu, borðstofu, eld-
hús, bað, þvottaherb og geymslu. Í eldhúsi
er falleg,ný spónlögð eldhúsinnrétting, nýjar
flísar á gólfii, nýr ofn, helluborð og vifta. Á
baklóð er sólpallur.
Verð: 22.900.000,-

Fr
um
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Stórhýsi við Borgartún 26 er óðum að 
taka á sig mynd enda á það að verða 
fullgert að utanverðu í apríl. 

B látt, grænt og fjólublátt gler prýðir 
nýja stórhýsið sem risið er að Borg-
artúni 26. Sums staðar er glerið 

gegnsætt en annars staðar er það ógegn-
sætt og hylur þá burðarvirki hússins, að 
sögn Arnbergs Þorvaldssonar, byggingar-
stjóra hjá Íslenskum aðalverktökum. Hann 
segir glerið koma tilbúið til landsins. Sömu-
leiðis er fluttur inn hvítur sandur og hvítt 
sement í steypu hússins að hluta. „Við lögð-

um áherslu á að nota sem mest gegnheil 
efni sem þola aldur og veðrun,“ segir Hans 
Olav Andersen hjá arkitektastofunni Tröð 
sem er höfundur teikninga. „Reyndar verð-
ur smá timburklæðning á fyrstu hæð í 
kringum stigahúsið. Mest til að gefa hlý-
legan blæ. Það verður auðvelt að mála yfir 
hana ef hún verður fyrir hnjaski.“ 

Húsið er óðum að taka á sig mynd enda 
á það að verða fullgert að utanverðu í apríl. 
Það er 17 þúsund fermetrar að stærð, þar 
af 12 þúsund ofanjarðar, á átta og fimm 
hæðum. Jarðhæðin á að hýsa bankastarf-
semi og búðir, meðal annars 10-11 verslun. 
Ofar verða skrifstofur og fundaherbergi. 
Undir húsinu er fimm þúsund fermetra 
bílastæðakjallari sem ekið er niður í frá 
vesturenda þess. 

Að hluta til stendur húsið á steyptum 
súlum. Á bakhliðinni ná þær átta metra 
hæð.

Húsið er í eigu Þyrpingar en Íslenskir 
aðalverktakar sjá um smíðina. 

gun@frettabladid.is

Hvít steypa og litað gler

Glerið er gegnsætt í hvíta hluta hússins.

Dökk zink-klæðning kallast á við marglitt gler og 
hvíta steypu.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

HVAÐ ER VERIÐ AÐ BYGGJA?

Lýsing: Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Eldhúsið er rúmgott með viðarinn-
réttingu, borðkrók og flísum á gólfi. Stofan er samliggjandi borðstofu, þar er parket á gólfum 
og úr stofunni er útgengt út á sólríkan og skjólgóðan 
pall. Hol sem nýtt er sem sjónvarpsrými. Svefnherbergi 
eru þrjú, tvö barnaherbergi og hjónaherbergi, öll 
parketlögð og með rúmgóðum skápum. Baðherbergi er 
með baðkari og sturtu með hleðslugleri að hluta. Flísar 
á gólfi og upp á miðja veggi. Hiti í gólfi. Innréttingar og 
parket eru úr dökkum viði.

Annað: Í sameign er séreignargeymsla og sameiginleg 
hjóla/vagnageymsla. Salarhverfið er barnvænt og 
rólegt, stutt í sundlaug, grunnskóla og verslanir. 

Verð: 32,9 milljónir  Fermetrar: 126,1  Fasteignasala: Nýtt heimili

201 Kópavogur: Stutt í alla þjónustu
Björtusalir 6: Fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð 
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Einbýli

Hrísholt, 210 Gbr. Verð: 59,5 Stærð: 280,4
Herb: 5. Einbýlishús með tvöföldum bílskúr og góðu
útsýni. Æðisleg verönd með heitum potti og fallegur
garður. Frábær staðsetning í lokaðri götu.

Breiðahvarf, 203 Kóp. Verð: 75,5 Stærð:
404 fm Herb: 8. Stórglæsilegt einbýlishús með hest-
húsi eða gestahúsi á stórri lóð. Frábær staðsetning,
góð hönnun. Skilast fokhelt að innan fullklárað að ut-
an með grófjafnaðri lóð.

Rað- og parhús

Gvendargeisli 128-166, 113 Rvk.
Verð: 42.8 Stærð: 168 fm Herb: 4. Raðhús á einni
hæð sem skiptist í íbúð 140 fm og bílskúr 28 fm Hús-
in eru hönnuð fyrir nútíma fjölskyldur með öllum
mögulegum þægindum og þykja mjög vel heppnuð.
Aðeins 3. hús eftir.

3ja herb.

Stóragerði, 108 Rvk. Verð: 22,9 Stærð:
102,1 Herb: 3. Falleg, rúmgóð íbúð með sér-inngangi
í æðislegu umhverfi. Nýlegt parket á gólfum. Stofan er
mjög stór, björt með gluggum á tvo vegu. Íbúðin er
lítið niðurgrafin. Húsinu er vel viðhaldið.

Kleppsvegur, 104 Rvk. Verð: 14,9 Stærð:
62,8 Herb: 3. Búið er að endurnýja ofna og ofnalagn-
ir. Töluvert upprunaleg. Íbúð á 2. hæð. Er í leigu til 1.
júní 2007 fyrir kr 95.000.- á mán.

4ra herb

Gautavík, 112 Rvk. Verð: 31,5 Stærð: 121
Herb: 4. Glæsileg efri hæð með sér-inngangi og
mikilli lofthæð. Gegnheilar eikar innréttingar. Fjórar
íbúðir eru í húsinu. Parketlögð gólf og þvottarými
innan íbúðar.

Bólstaðarhlíð, 105 Rvk. Verð: 23,5
Stærð: 90 fm Herb: 4. Mikið endurnýjuð íbúð með
sér-inngangi og sér sólpalli í kjallara. Húsinu er vel
viðhaldið og garðurinn er fallegur og snyrtilegur.
Baðherbergi endurnýjað og glæsilegt.

5 herb.

Jörfabakki, 109 Rvk. Verð: 19.6 Stærð:
112 fm Herb: 5. Íbúð á þriðju hæð (efstu) ásamt
12,5 fm aukaherbergi og sér geymslu í kjallara. Góð
aðstaða fylgir aukaherberginu s.s. sturta og salerni.

Eldriborgarar

Miðleiti, 103 Rvk. Verð: 44.7 Stærð: 111,4
Herb: 3. Mjög fín íbúð fyrir eldri borgara í góðu
lyftuhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt stæði í bíla-
geymslu. Mikil þjónusta er við fólk í húsinu. Sam-
eign til fyrirmyndar.

Atvinnuhúsnæði

Grensásvegur, 108 Rvk. Verð: 27,5
Stærð: 226. Skrifstofu hæð. Fullkomið hljóð-
ver/stúdíó ásamt skrifstofum. Hægt er að skipta
húsnæðinu í þrennt. Þarna er mjög góð aðstaða til
upptöku. 2. hæð til vinstri.

Völuteigur, 270 Mos. 4. innkeyrslubil 272
fm að stærð. Atvinnuhúsnæði (stálgreindarhús) með
stórum innkeyrsluhurðum 3,8 m og 3,0 m og mikilli
lofthæð 6,8 m. Alls er húsnæðið með 21. inn-
keyrsluhurð.

Funahöfði, 110 Rvk. Verð 75,0 Stærð 607
fm. MÖGULEG HERBERGJAÚTLEIGA. Búið er að
teikna allt upp, byrjað var á verkinu, en það aldrei
klárað. teiknuð eru 29. herbergi ásamt salernum og
eldhúsaðstöðu.
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Jörð Mýrarsel - Ölfus
Höfum fengið í einkasölu
26,739 fm einbýlishúsa,
hesthúsa, garðyrkju og
gróðurhúsalóð á frábærum
stað í landi Mýrarsels, rétt
vestan við Ingólfsfjall í Ölf-
usi. Gert er ráð fyrir heilsárs-
byggð á svæðinu. Sam-
kvæmt deiliskipulagi er hægt

að byggja tvö stórt einbýlishús, 350 fm hvort að grunnfleti ásamt bíl-
skúrum og allt að 6 gróðurhús, samtals 3.000 fm Seljandi athugar öll
skipti. Landið er tilbúið til byggingar. Verð 8,9 millj.

Jörð Eyvindará við Egilstaði
Höfum fengið til sölu jörðina Ey-
vindará á Fljótsdalshéraði, rétt
norðan við Egilsstaði. Jörðin er 587
ha. og er án húsakosts. Efri hlutinn
jarðarinnar gæti hentað vel til sum-
arhúsabyggðar og jafnvel skóg-
ræktar og er hluti svæðisins bund-
inn samningi við Héraðsskóga, svo
má minnast á mögulega virkjan-

amöguleika í Miðhúsaánni. Neðri hlutinn sýnist geta hentað mjög vel til
íbúðarbyggðar og þá helst þá hluti sem er næst Egilsstöðum. Malar-
nám hefur verið á eyrunum við ánna.

4ra herbergja Flúðasel- Rvík
Góð 4ra herbergja 105,2 fm ásamt
stæði í bílageymslu. Eldhús með
sprautulakkaðri-og kirsuberja inn-
réttingu. Björt stofa með parketi á
gólfi og útgang á svalir, fallegt út-
sýni til fjalla.
Svefnherbergin eru þrjú og með
dúk á gólfi og skápur í einu þeirra.
Baðherbergi með flísum á gólfi,
baðkar og sturtuklefi. Þvottahús
innan íbúðar. Stæði í bílageymslu.
Verð 19,9 millj.

3 herbergja Reykás - Árbær
Nýtt á skrá mjög góð 83 fm 3ja
herbergja endaíbúð á jarðhæð í
góðu fjölbýli með frábæru útsýni
garðmegin. 2 góð herbergi þvotta-
herbergi innan íbúðar.Hellulögð
verönd sem er afgirt, Sameign
snyrtileg og hús nýlega lagað að
sögn seljenda. Snyrtileg eign á
góðum útsýnisstað í Árbænum.
Stutt er í alla þjónustu og einnig
stutt í góðar gönguleiðir.
Verð 18,9 millj.

Stærri íb. og sérh. Kólguvað - Norðlingaholti
Stórglæsileg 4ra herbergja.127,5
fm neðri sérhæð. Húsið er tvíbýlis-
hús með sérinngangi og er innst í
botnlangagötu. Íbúðin er fullbúin að
utan sem innan með vönduðum
innréttingum frá Designa Ísland.
Laus við kaupsamning.
Verð 34,9 millj.

Stærri íb. og sérh. Kólguvað - Norðlingaholti
Glæsileg 4ra herbergja.127,5 fm
neðri sérhæð ( endahús ). Aðeins 7
hús í götunni. Íbúðin er með góðu
útsýni og skilast fullbúin utan sem
innan. Hellulagt bílaplan . Eignin af-
hendist við undirritun kaupsamn-
ings.
Verð 35,9 millj.

2 herbergja Hamraborg - Rvk
Falleg tveggja herbergja 52,4 fm
miðsvæðis á Reykjavíkursvæðinu.
Íbúðin er á þriðju hæð í lágreystu
fjölbýli með aðgang að bíla-
geymslu. Sameiginlegur inngangur
er í kjallara úr bílageymslu og einnig
á fyrstu hæð. Lóðin er snyrtileg
með leiktækjum á.
Verð 14,9 millj.

2 herbergja Grettisgata - Rvk
Er þetta HÚSIÐ þitt. 2ja herbergja
vel skipulagða íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og öllu sér og innan
íbúðarinnar í steinsteyptu og nokk-
uð snyrtilegu sex íbúða hús á eign-
arlóð á frábærum og rólegum stað í
miðbæ Reykjavíkur, stutt að labba í
bæinn en samt þægilega langt frá.
Stórt herbergi með stórum skáp.
Björt íbúð, mikið af gluggum.
Verð 11,7 millj.

4ra herbergja Kristnibraut - Grafarholt
Falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju
(efstu) hæð með lokuðu bílskýli. 3
svefnh. þvottahús innan íbúðar,
stofa og borðstofa með suðursvöl-
um og útsýni, eldhús með borkrók.
Vandaðar innréttingar úr Kirsu-
berjavið.
Verð 26,9 millj.

4ra herbergja Flétturimi - Grafarvogur
Góð 4ra herbergja 98,4fm íbúð á
3ju (efstu) hæð. Stutt í skóla og
þjónustu. Stofa, borðstofa með
parketi á gólfum, eldhús með flís-
um og ljósri innréttingu, hornsvalir
til vesturs og norðurs, sér svefnher-
bergisálma með 3 svefnh.baðherb
m/baðkari m/sturtuaðstöðu,
þvottahús.
Verð 21,5 millj.

Stærri íb. og sérh. Hjarðarholt - Akranes
Mjög stór og rúmgóð 154,4 fm, sjö
herb. neðri sérhæð í steinsteyptu
og klæddu tvíbýlishúsi með auka-
herb. í kjallara með wc ásamt 20,1
fm bílskúr á frábærum stað á Akra-
nesi. Samtals stærð eignarinnar er
174,5 fm Eignin skiptist í forstofu,
stórt hol eða sjónvarpshol, þvotta-
hús, 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.

Einbýli Mjósund - Hfj
Sérlega kósý og mjög mikið endur-
nýjað 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 millj.

2 herbergja Engjavellir - Hfj
Engjavellir, falleg 2ja herbergja íbúð
með sér inngangi af svölum ásamt
sér geymslu á 3 hæð (efstu ) í ný-
legu fjölbýli. Eignin er 64,2 fm að
stærð ásamt 6,7 fm sér geymslu
samtals 70,9 fm og skiptist í for-
stofu, gang, svefnherbergi, baðher-
bergi, þvottahús/geymsla, stofu,
svalir, borðstofu og eldhús. Falleg
íbúð.
Verð 17,6 millj.

4ra herbergja Veghús - Grafarvogur
Falleg og vel skipulögð 121 fm 4ra
herbergja íbúð á annarri hæð í góðu
þriggja hæða fjölbýli.
Góð íbúð í Grafarvoginum þar sem
aðgengi er gott og stutt í alla helstu
þjónustu svo sem sund, verslanir,
veitingastaði, golfvelli og líkams-
ræktarstöðvar. Húsaskóli og tveir
leikskólar í göngufæri.
Verð 25,9 millj.

Eldri borgarar Gullsmári - Kóp
LAUS STRAX
FYRIR ELDRI BORGARA
3ja herbergja íbúð á 8. hæð með
gífurlegu útsýni með innangengum
aðgangi að félagsmiðstöð þar sem
boðið er uppá heitann mat, félags-
aðstöðu og aðra þjónustu. Salur á
efstu hæð og 1. hæð fylgir. Sjálfvirk
opnun í inngangi. Göngufæri í
Smáralind, Smáratorg og heilsu-
gæsluna. Verð 27,9 millj.

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

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

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

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

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður

Vilborg G. Hansen sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Sigrún Þorvarðardóttir sölumaður
Vignir Daðason sölumaður
Yngvi Laxdal sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

Lindarvað - Norðlingarholti

• Nýtt á skrá
• 127,5 fm 4ra herbergja sérhæðir í tvíbýlishúsum.
• Bílskúr fylgir efri hæðunum.
• Fullbúnar að utan og tilb. til innréttingar að innan.
• Hitalagnir í gólfi.
• Að utan er húsið steinað í ljósum lit.
• Lóðin fullbúin.
• Bílaplan og aðkoma hellulögð.
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Framnesvegur - 107 Rvk

21.700.000    
73,6 fm + ca 4 fm geymsla, íbúð á 3.
hæð m. stæði í lokaðri bílgeymslu. Út-
sýni, björt íbúð. GÓÐ ÍBÚÐ. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820.

Básbryggja - 110 Rvk

25.900.000
Einstaklega falleg 99,7 fm 3ja herb.
íbúð m. sérinng. á 1. hæð. Vandaðar
innréttingar úr mahóní og eikarparket
og flísar. Þórarinn s. 530 1811

Gullengi - 112 Rvk

19.900.000
Fín 86,3 fm 3ja herb. íbúð á rólegum
stað og með ágætu útsýni.
Óli s. 530 1812

Rjúpnasalir - 201 Kóp

24.900.000
Vel skipulögð 93,3 fm 3ja herb. íbúð á
1. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. Glæsilegar eikarinnrétt.
Suðaustursvalir. Þórarinn s. 530 1811

Álfaborgir - 112 Rvk

18.900.000
Mjög smekkleg og björt 78,3fm 3ja
herbergja íbúð með sér inngangi á
1.hæð á góðum stað í Grafarvogi.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 / 530 1810

Ársalir - 201 Kóp

32.900.000 Laus fljótlega
3ja - 4ra herb 122,3 fm íbúð á efstu
hæð (10. hæð) mjög góðum stað í
Kópavogi með útsýni í lyftublokk. Óli s.
530 1812

Rjúpufell - 111 Rvk

21.500.000
Einkar falleg 112 fm, 4 herb. íbúð á
jarðh. m. sólskála og um 35 fm sólpalli
í klæddu húsi. Nýleg gólfefni að
stærstum hluta. Sigurður s. 530 1809

Klapparholt - 220 Hfj

26.900.000
21,5 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð auk
8,2 fm geymslu, samtals 129,7 fm með
sólpalli og afgirtri lóð.
Helgi Már s. 530 1808

Rauðarárstígur - 101 Rvk

18.900.000
Skemmtileg 3ja -4ra herbergja 67,4 fm
íbúð á 3ju og efstu hæð á mjög góðum
stað í miðbæ Reykjavíkur. Sigurður s.
530 1809

Gullsmári - 201 Kóp

22.900.000
92,8 fm. góð 4 herbergja íbúð á 1. hæð
í Smárahverfinu, þ.a. 5,9 fm. geymsla.
Útgengt úr stofu í afgirtan garð.BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800/1820

Galtalind - 201 Kóp

28.600.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
með þvottahúsi innan eignar, samtals
112,3 fm þar af 6 fm geymsla. Helgi
Már s. 530 1808

Reyrengi - 112 Rvk

21.900.000
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

4ra til 7 herbergja

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

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

2ja - 3ja herbergja
Draumaeignir

Breiðavík - 112 Rvk

19.500.000
Draumahús 530 1820:   Einstaklega fal-
leg 82,3 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
húsi staðsett i enda á lokuðum botnlanga.  Vandaðar innréttingar úr kirsu-
berjavið og beykiparket og flísar á gólfum. Afgirt Suðvestur sérverönd

Hörðukór - 203 Kóp

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

Suðurbraut - 220 Hfj

18.900.000
98,2 fm mikið endurnýjuð 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð (þ.a. 5,8 fm geymsla) með
ágætu útsýni miðsvæðis í Hafnarfirði.
Stór sameiginleg geymsla og þurrkherbergi í kjallara. Húsið er klætt að
mestu. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Nýtt

Nýtt

Nýtt

23.500.000
Einstaklega falleg 98,3 fm 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er með
afar glæsilegum eikarinnréttingum. Lóð er fallega frágengin.
Þórarinn s. 530 1811

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

Leirubakki - 109 Rvk

21.900.000   
118,9 fm 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð,
þ.a. 10,5 fm herbergi í kjallara og sér-
geymsla 7,6 fm Húsið hefur verið klætt
og er íbúðin mjög snyrtileg. Parket, flís-
ar og dúkur á gólfum og smekklega hönnuð lýsing. Sameign til fyrirmynd-
ar. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Rauðalækur - 105 Rvk

14.900.000
Einstaklega falleg 51,7 fm 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð (lítið niðurgrafin) í húsi
staðsett i enda á lokuðum botnlanga. Sérinngangur.
Þórarinn s. 530 1811

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

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Fr
u
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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

Aðalgata - 580 Sig

55.000.000
Einstaklega fallegt gistihús á Siglufirði sem er í 704,5fm eigin húsnæði.
Húsið er byggt 1935 og hefur verið vel við haldið. Gistiheimilið tekur 40
manns í gistingu í  22 herbergjum auk 10 manns í svefnpokaplássi.  BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Draumaeign

Eyktarás - 110 Rvk

Fallegt 280 fm 2ja íbúða einbýlishús á 2
hæðum með innbyggðum 38 fm bílskúr.
Húsið er innst í botnlanga við opið
svæði. Óli s. 530 1812

Draumaeign

Rauðhella - 221 Hfj

39.800.000
Glæsilegt atvinnuhúsnæði 250,2 fm gólfflöt, möguleiki á u.þ.b. 60 fm milli-
lofti.  Stórar innkeyrsludyr 4,2 m á hæð og 4m á breidd.  Lofthæð er frá
5,1metra uppí 6 metra.  Afar auðvelt að breyta í tvær einingar og bæta ann-
ari innkeyrsluhurð við og gluggum.
Þórarinn s. 530 1811

Einbýli Laust strax

Fitjaás - 230 Rbæ

25.900.000
Gott 230 fm einbýli á einni hæð með
innb. bílskúr.  Skilað fokheldu innan og
frág. utan með grófjafnaðri lóð.  Hús á
góðum stað miðsvæðis. Óli s. 530 1812

Hrísholt - 210 Gbæ

59.500.000
Fallegt einbýlishús á glæsilegum út-
sýnisstað. Alls 280,4 fm 4 rúmgóð her-
b. og 2 stofur.  2 baðh. Suður og vest-
ur svalir. Sigurður s. 530 1809

Naustabryggja - 110 Rvk

Tilboð óskast !
106 fm 1 rúmgóð stofa og 2 herbergi.
3ja herb. íbúð. Stæði í bílageymslu.
Sérverönd. Nær viðhaldsfrítt hús.
Glæsileg íbúð. Sigurður s. 530 1809

Urðarholt - 270 Mos

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

Arnartangi - 270 Mos

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

Melás - 210 Gbæ

29.900.000
Mjög Falleg 133,8fm 4ra herb. efri
sérhæð með sér inngangi og bílskúr á
mjög góðum stað í Garðabæ. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 / 530 1810

Raðhús og hæðir

NýttNýtt Nýtt

Nýtt Nýtt
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Vesturhluti Hringbrautar hefur 
tekið breytingum í tímans rás.

Á vesturhluta Hringbrautar 
mætast fortíð og nútíð en 
þar er húsaþyrping sem 

er síðustu minjar um Bifreiðastöð 
Steindórs Helga Einarssonar, sem 
rekin var á árunum 1919-82.

Steindór rak bílaverkstæði á 
horni Hringbrautar og Sólvalla-
götu þar sem ein af byggingar-
vöruverslunum Byko hefur haft 

aðstöðu undanfarin ár, en starf-
semi hans teygði sig víðar, meðal 
annars til Hafnarstrætis og Aust-
urstrætis. Húsin eru þau sömu og 
áður, nokkrar einnar hæðar bygg-
ingar með góðri lofthæð og ein 
eldri og minni, sem kallaðist Kot 
og gegndi mörgum hlutverkum, 
þar á meðal sem bílageymsla. 
Skammt undan á Seljavegi eru 
húsnæði sem Steindór útvegaði 
nokkrum starfsmönnum og fjöl-
skyldum þeirra, þar sem húsnæð-
isvandi var mikill í Reykjavík á 

þessum tíma. Svæðið hefur tekið 
töluverðum breytingum frá því að 
Steindór flutti starfsemi sína 
þangað í byrjun, enda umhverfis-
kröfur aðrar þá en nú. Hring-
brautin var þá enn malarvegur 
sem teygði sig frá Ánanaustum að 
Snorrabraut, en stefna yfirvalda 
var að láta hann umlykja borgina. 
Fjaran á bak við bifreiðaverk-
stæðið var þá notuð sem ösku-
haugar og svipaði lítið til þess úti-
vistarsvæðis sem þar er í dag. Er 
þá fátt upptalið.

Í tímans rás hafa verslanir, 
veitingastaðir, heilsugæsla, elli-
heimili, sundlaug og skóli risið 
þarna allt í kring og átt þátt í að 
gera svæðið að þægilegu íbúðar-
hverfi. Enn er verið að vinna í 
uppbyggingu svæðisins og er nú 
ráðgert að þar muni íbúabyggð 
rísa, meðfram Framnesvegi, 
Hringbraut og Ánanaustum eða á 
reit Bifreiðaverkstæðis Stein-
dórs, sem fellur bæði að nútíma 
lífskröfum borgarbúa og fyrra 
byggðarmynstri. - rve

Úr bifreiðastöð í íbúðarreit

Bifreiðastöð Steindórs var ein af fyrstu 
leigubílastöðvum landsins til að taka 
upp leigubílagjald samkvæmt gjald-
mælingu og fyrst til að nota talstöðvar í 
leigubílaakstri.

Vesturhluti Hringbrautar hefur tekið miklum breytingum í tímans rás eins og sjá má á þessari mynd.

Starfsmenn Bifreiðaverkstæðis Steindórs unnu margir hverjir á svokallaðri Stein-
dórsstöð, þar sem Ingólfstorg er nú, og Bílaverkstæðinu á horni Sólvallagötu og 
Hringbrautar. Steindór var talinn harður húsbóndi en jafnframt góður og tryggur. 
Til marks um það útvegaði hann starfsmönnum sínum og fjölskyldum þeirra þak yfir 
höfuðið þegar húsnæðisvandi var í Reykkjavík. 
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HRAUNTJÖRNHRAUNTJÖRN
SELFOSSISELFOSSI

Glæsilegt vel staðsett mikið endurnýjað 195
m2 einbýli með innbyggðum bílskúr. 4
svefnherbergi, góðar innréttingar og gólf-
efni.Verð 33,9 millj.

Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

LAUFSKÁLARLAUFSKÁLAR
HELLUHELLU

Virðulegt og velstaðsett 240 fm einbýlishús
að meðtöldum bílskúr. Eignin er talsvert
endurnýjuð og vel skipulögð.
Verð 23,9 millj.

FURFURUBERGUBERG
HAFNARFIRÐIHAFNARFIRÐI

Stæðilegt einbýli innst í botnlanga með
grónum garði í setberginu. 3-4 svefnher-
bergi. góð stofa og eldhús. Frístandandi bíl-
skúr. Verð 55 millj.

ÞRASTÞRASTARIMIARIMI
SELFOSSISELFOSSI

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

HELGASTHELGASTAÐIRAÐIR
STOKKSEYRISTOKKSEYRI

Mikið endurbyggt fallegt einbýli með mikla
sögu í frábæru umhverfi. Alls 270 m2 þar af
70 m2 nýlegur bílskúr. Eign sem vert er að
skoða Verð 27,9 millj.

BORGARSANDURBORGARSANDUR
HELLUHELLU

Gott velstaðsett, steypt einbýli innst í botn-
langa. 4 svefnherbergi, rúmgóð stofa og
eldhús, stór bílskúr og gróinn garður.
Verð 21,9 millj.

SÓLSÓLTÚNTÚN
SELFOSSISELFOSSI

Gott fullbúið endaraðhús í Fosslandinu. 4
svefnherbergi, góð gólfefni og gróinn afgirt-
ur garður með skjólveggjum.
Verð 24,8 millj.

LÓURIMILÓURIMI
SELFOSSISELFOSSI

Vandað fullbúið einbýli með góðum bílskúr
alls 182 m2. 4 svefnherbergi, góðar innrétt-
ingar og gólfefni. Garður gróinn með palli og
pott. Verð 30,5 millj.
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Gullfalleg 110,7 fm. 4ra herb. íbúð á efstu hæð í nýlegu fjögurra hæða fjöl-
býli með lyftu ásamt stæði í opnu bílskýli. Um er að ræða vandaða og vel
skipulagða eign. Rúmgóð og björt stofa með eikarparket á gólfi. Þrjú rúm-
góð herbergi með eikarparket á gólfum og góðum skápum. Eldhúsið er op-
ið inn í stofu með náttúrustein á gólfi.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

KRISTNIBRAUT - 113 REYKJAVÍK

Verð 27,8 millj.

Bókaðu skoðun

Falleg 4ra herbergja 137,6 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli ásamt 31,9 fm.
bílskúr samtals 169,5 fm. Rúmgóð og björt stofa með Maghony parket á
gólfi. Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Rúmgóð
og björt stofa með Machony parket á gólfi. Frábær staðsetning í Hafnar-
firði.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

KELDUHVAMMUR - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 29,9 millj.

Bókaðu skoðun

Fallegt og rómantískt bjálkahús á þessum friðsæla stað rétt við höfuðborg-
ina. Gegnheilt eikarparket á öllu húsinu. Útgengi út á stóran pall með heit-
um potti, bæði frá þvottahúsi og stofu. Fallegur viðarstigi upp á efri hæðina
þar sem útsýni er mjög fallegt. Baðherbergi með flísum á gólfi og frístand-
andi baðkari, einnig er baðherbergi á annarri hæð. Sjón er sögu ríkari.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

JÖRFAGRUND - 116 KJALARNES

Verð 32,9 millj.

Bókaðu skoðun

Glæsilegt mikið endurn. 6 herb. einbýli á Sogavegi í Reykjavík. Húsið er
165,7 fm. á þremur hæðum með möguleika á aukaíbúð í kjallara. Húsið
hefur verið mjög mikið endurnýjað að utan og innan t.d. nýjir ofnar og raf-
magnslagnir, gler og gluggar að hluta og dren. Allar innréttingar og gólfefni
eru nýleg. Teikningar af 30 fm. bílskúr fylgja. Stór sólpallur er við húsið.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Verð 48,9 millj.

Bókaðu skoðun

Glæsileg 4ja herbergja 136,7m² íbúð á jarðhæð í sex íbúða fjölbýli. Gegn-
heilt plankaparket á gólfum. Falleg ljós eldhúsinnrétting frá Axis með AEG
eldavél og ofn. Gott skápapláss. Góðir skápar í öllum herbergjum. Mjög
rúmgóð og falleg íbúð. Góður hellulagður pallur. Hér er um að ræða eign
sem hentar vel þeim sem vilja mikið rými á góðu verði. Stutt í skóla, leik-
skóla og íþróttahús. Verið er að byggja sundlaug og kirkju í hverfinu.

Magnús S.
Kristinsson
Sölufulltrúi

magnus@domus.is
664 6021/440 6021

ENGJAVELLIR - 221 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 29,8 millj.

Bókaðu skoðun

Góð 4ra herbergja 92,2m² íbúð á þriðju hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist í
forstofu, eldhús með ljósri innréttingu og borðkrók, þrjú svefnherbergi og
stofa í suðvestur. Plastparket á gólfum. Ágætar svalir með trépalli.
Stutt í alla almenna þjónustu.

Magnús S.
Kristinsson
Sölufulltrúi

magnus@domus.is
664 6021/440 6021

GULLSMÁRI - 201 KÓPAVOGUR

Verð 22,9 millj.

Bókaðu skoðun

Glæsileg 120 fm lúxus heilsárshús hönnuð af Sigurði Hallgrímssyni arki-
tekt. Lýsing hönnuð af Lumex. Öll sumarhúsin eru á eignalóðum og er
landslag sumarhúsasvæðisins heillandi. Innan við klukkustundar akstur frá
Reykjavík, þrír golfvellir í næsta nágrenni. Einnig til sölu lóðir á sama
svæði. Skoðið nánari kynningu á heimasíðu okkar www.domus.is

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGSBAKKI - GRÍMSNESI

Glæsileg
heilsárshús

Góð 4ra herb. 90,4m² íbúð á 6 hæð í fjölbýli með lyftu. Íbúðin skiptist í
forstofu, eldhús með dökkri innréttingu, þrjú svefnherbergi. Gegnheilt ljóst
parket á gólfum. Ágætar svalir. Góð staðsetning. Frábært útsýni með fjalla-
sýn.

Magnús S.
Kristinsson
Sölufulltrúi

magnus@domus.is
664 6021/440 6021

KRUMMAHÓLAR - 111 REYKJAVÍK

Verð 18,9 millj.

Bókaðu skoðun

Fr
um

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

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HRAUNBÆR - 110 REYKJAVÍK

Verð 22,9 millj.

Laus við
kaupsamning

Góð 3ja herb. 100,6m² íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Gegnheilt eikarparket
á gólfum. Gott eldhús með AEG gaseldavél og ofn úr burstuðu stáli. Gott
skápapláss. Allir skápar úr kirsuberjavið. Mjög rúmgóð og falleg íbúð. Góð-
ar svalir. Stæði í bílageymslu.

Magnús S.
Kristinsson
Sölufulltrúi

magnus@domus.is
664 6021/440 6021

NAUSTABRYGGJA - 110 REYKJAVÍK

Verð 24,5 millj.

Bókaðu skoðun

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali
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Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

Fr
um

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

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

EINBÝLI

ÖLDUGATA - Fallegt 134,2 fm
einbýli á góðum stað. 4 sv.herb.
Verð 29 millj.   6303

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

KVÍHOLT - Falleg 150 fm neðri
hæð m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sér-
inngangur. Útsýni. Verð 32,4 millj.
6298

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

FJÓLUHLÍÐ - Fallegt 166,5 fm
einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Stór
verönd. Góð staðsetning. Verð
48,5 millj. 6244

RAÐ- OG PARHÚS

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

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

BERJAVELLIR - Glæsileg
117,5 fm íbúð á jarðhæð. 3
sv.herb. Sérinngangur. Mikil loft-
hæð. 55 fm verönd. Verð 25,9
millj.

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

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

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

FAGRABERG - Fallegt 212 fm
raðhús m/bílskúr á góðum stað í
Setberginu. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur. Verð 46,9 millj. 6174

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

SUÐURVANGUR - Falleg 115,9
fm íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Tvennar svalir. Góð staðsetning.
6315

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

STRANDVEGUR - GARÐA-
BÆR 118 fm íbúð m/stæði í bíla-
geymslu á góðum útsýnisstað í
Sjálandi. Verð 39,5 millj.  4826

STEKKJARSEL - RVK Frábært
244 fm einbýli á 2 hæðum m/bíl-
skúr á góðum og rólegum stað.
Flott útsýni. Verð 58 millj. 6164

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

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

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

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

3JA HERB.

LANGAMÝRI - GBÆ Falleg
86,4 fm íbúð á efri hæð í vinsælu
húsi. 2 sv.herb. Sérinng. Stórar
sólarsvalir. Verð 25,6 millj.   6297

HVERFISGATA - Vel viðhaldið
166 fm einbýli á góðum stað. 3-4
sv.herb. Sólstofa og verönd. Verð
35,8 millj. 6163

TRÖLLATEIGUR - MOS. 165,5
fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Falleg eign á góðum stað.
Verð 39,9 millj. 9699

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

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

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

HRÍSMÓAR - GBÆ 97 fm íbúð
á 7. hæð. 2 sv.herb. Tvennar sval-
ir, stórkostlegt útsýni. Lyfta. Verð
25,9 millj.  6256

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

HÆÐIR

VESTURHOLT -Sérlega falleg
157,1 fm efri hæð m/bílskúr á frá-
bærum útsýnisstað. 3 sv.herb.
Verð 35,9 millj.

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

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

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

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

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

BREKKUGATA - M/BÍLSK.
Falleg og mikið endurnýjuð 133,5
fm efri sérhæð m/bílskúr. 2-3
sv.herb. Sérinngangur. Flott út-
sýni. Verð 27,9 millj.

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Nýjar fullbúnar íbúðir með
vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

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

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

DREKAVELLIR - FULLBÚIN
Glæsileg ný og fullbúin 98,5 fm
íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb. Verð
20,0 millj.  6247

FURUVELLIR - 205,6 einbýli
ásamt bílskúr. 5 sv.herb. Fallegar
innréttingar. Góð staðsetning. Verð
45,8 millj. 9771

GALTALIND - KÓP. Sérlega
falleg 148,4 fm íbúð m/bílskúr í
litlu fjölbýli á góðum stað. 3
sv.herb. Svalir, verönd og sérlóð.
Verð 36,9 millj.

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

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

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

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

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

ÁSBÚÐARTRÖÐ - Falleg og
björt 139,5 fm efri hæð m/bílskúr.
4 sv.herb. Sérinngangur. Fallegt
útsýni. Verð 32,9 millj.

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verönd. Verð 25,9 millj.
2540

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

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

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

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

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

ÁLFKONUHVARF - KÓP. Fal-
leg 88 fm íbúð á 2. hæð m/stæði í
bílageymslu. 2 sv.herb. Verð 23,0
millj. 6116

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

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

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

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

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

KARLAGATA - RVÍK - LAUS
„LAUS STRAX „ Björt og góð 57
fm íbúð á 1. hæð á frábærum 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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

ÁSTÚN - KÓPAVOGUR 80 fm
íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. 2
sv.herb. Hús málað að utan í sum-
ar. Verð 18,5 millj. 6065

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

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

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.   6272

SUMARHÚS

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

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

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

2JA HERB.

HJALLABRAUT - Falleg mikið
endurnýjuð 66,9 fm 2ja herb. íbúð
á 2. hæð. Vestursvalir.   6314

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

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

ESKILUNDUR - Glæsilegur full-
búinn 54 fm sumarbústaður í landi
Miðfells, Þingvallasveit. Eignarlóð.
Frábært útsýni. Verð 16,5 millj.

NÝTT
NÝTT

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

SELSVELLIR - LAUST Mikið
endurnýjað 174,2 fm einbýli m/bíl-
skúr. 4-5 sv.herb. Falleg og vönduð
eign. Verð 27,9 millj.

LEYNISBRAUT - ENDARAÐ-
HÚS Bjart og fallegt 103,5 fm par-
hús. 2 sv.herb. Bílskúrsréttur. 6295

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

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

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

SUÐURVÖR - FRÁBÆR
STAÐSETNING 147,5 fm parhús
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
4436

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

GERÐAVELLIR - 88,6 fm par-
hús. 2 sv.herb. Verð 16,9 millj.  9773

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

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

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

DALBRAUT - PARHÚS Stærð
51,5 fm. 2 sv.herb. Verð 9,5 millj.
2991

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

ÆGISGATA - 146,6 fm parhús

m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
4589

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

SANDGERÐI

SUÐURGATA - 83,8 fm íbúð á 2.

hæð í litlu fjölbýli. 2 sv.herb. Verð
9,9 millj. 6194

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

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

LANDIÐ

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK Fal-
legt 94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 11,4 millj. 6270

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

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

HOLTAGATA - DRANGSNESI
Stærð 189,6 fm   Verð 9,9 millj.
9745

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

Háþróuð og notendavæn hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu ofnhitastilla

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

Danfoss hf
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN

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

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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DREKAVELLIR 4 - HAFNARFJ.
Glæsilegar 136-157 fm 5 herb. sérhæð-
ir í nýju fjórbýlishúsi. Verð frá 29,9 millj.
10062

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

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. - Glæsi-
legar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,6 millj.
5298

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

skápur og uppþvottavél fylgir. Verð frá
24,9 millj. 5260

EINIVELLIR 7 - HFJ. - Falleg 4ra
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/stæði í bí-
lag. Verð 23,4 millj.   5159

DREKAVELLIR 18 - Glæsilegar 3ja
og 4ra herb. „“ FULLBÚNAR „“ íbúðir
m/parketi og flísum á gólfum. Verð frá
20 millj. 4856

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. -
Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá 21,9
millj. Afhending í feb.-apríl. 4467

DREKAVELLIR 26 - HFJ. - Vand-
aðar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,8 millj.
Afhending við kaupsamning. 4310
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Blásalir í Kópavogi
Til endurúthlutunar er nýleg 4-5 herb. Íbúð. Íbúðin er um 123
fm. Íbúðin er í 10 hæða fjölbýlishúsi með miklu útsýni og getur
verið til afhendingar strax. 

Lindasíða á Akureyri
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 3ja herb. íbúð í
raðhúsi við Lindasíðu á Akureyri. Íbúðin er um 94 fm. Íbúðin
getur verði til afhendingar fljótlega eða eftir nánara samkomu-
lagi.

Melateigur á Akureyri
Til endurúthlutunar er búseturéttur í tveggja herbergja íbúð við
Melateig á Akureyri. Íbúðin er um 70 fm að flatarmáli á annarri
hæð í fjórbýlishúsi.  Íbúðin getur verið til afhendingar strax.

Norðlingaholt í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð í raðhúsi við Hólm-
vað í Norðlingaholti. Íbúðinni fylgir stæði í bílakjallara undir
húsinu. Íbúðin er í byggingu og verður afhent í maí n.k.

Skipastígur í Grindavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 2ja herbergja íbúð
í parhúsi við Skipastíg í Grindavík. Íbúðin er um 76 fm. ásamt
um 25 fm bílskúr. Íbúðin gæti verið afhendingar fljótlega. 

Suðurtún á Álftanesi
Til endurúthlutunar er búseturéttur í raðhúsi á einni hæð við
Suðurtún á Álftanesi. Um er að ræða fjögurra herbergja 120
fm. íbúð ásamt um 25 fm. bílskúr. Íbúðin getur verið til afhend-
ingar fljótlega.

Ýmsir staðir 
Eigum einnig íbúð í byggingu við Stekkjargötu í Innri Njarðvík
og Túngötu á Kirkjubæjarklaustri.

Umsóknarfrestur er til 12. mars  n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins að
Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli kl. 9-15.
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NÝBYGGINGAR

ÞORLÁKSGEISLI - 113 RVK
Ný og glæsileg 4 herb., 140,0 fm íbúð í
vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu, í þessu vin-
sæla hverfi. 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,-

TRÖLLAKÓR - 203 KÓP
Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í fal-
legu lyftuhúsi við Vatnsenda í Kópavogi. Sér
inngangur af svölum. Íbúðin skilast fullbúin,
án gólfefna. Sér þvottahús í íbúðuinni. Allar
íbúðin er með rúmgóðum herbergjum og
stórum suðursvölum. Innangengt úr sam-
eign hússins í bílageymslu. Sérlóð fylgir
íbúð á jarðhæð. Stutt í skóla, útivist og góð-
ar gönguleiðir. Traustur byggingaraðili með
áratuga reynslu Ris ehf. 22.600.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK
Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinn-
gang auk stæðis í lokaðri bílageymslu.
Íbúðunum er skilað fullbúnum með gólfefn-
um og vönduðum innréttingum frá HTH.
Stórar svalir. Byggingaraðili: Keflavíkurverk-
takar hf. Stærð íbúðar er 93 fm.

24.900.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK
Glæsileg 2ja herbergja íbúð með sérinn-
gang án stæðis í bílageymslu. Íbúðunum er
skilað fullbúnum með gólfefnum og vönd-
uðum innréttingum frá HTH. Stórar svalir.
Byggingaraðili: Keflavíkurverktakar hf.
Íbúðin er 88 fm að stærð. 23.600.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í
nýju húsi. Sérinngangur og stæði í bíla-
geymslu. Fullbúin með innréttingum og
gólfefnum. Mikil lofthæð og u.þ.b. 50 fm
svalir með glæsilegu útsýni. Pláss fyrir heit-
an pott. Lúxusíbúð, sem vert er að skoða.
Stærð íbúðar er 120 fm. 34.900.000,-

LITLIKRIKI - 270 MOS.
Endaraðhús á frábærum stað. Húsið skilast
fullfrágengið að utan og tilbúið til innrétt-
inga og fullmálað að innan.. Mjög glæsilega
hannað og falleg endaraðhús á einni hæð
með millipalli og innbyggðum bílskúr á frá-
bærum stað efst í Krikahverfi í Mosfellsbæ.
Húsið stendur efst í byggðinni rétt við lítinn
furuskóg og ósnortna náttúru. Húsið er ný-
tískulegt funkishús með mikilli lofthæð (loft-
hæð er 2,7m til 3,5m) teiknað af Kristni
Ragnarssyni arkitekt. Húsið skiptist þannig;
forstofa, gestasnyrting, geymsla/þvottahús,
hol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eld-
hús, stofa og borðstofa, innbyggður bílskúr.
42.500.000,-

BAUGAKÓR - 203 KÓP
Falleg 128 fm 4-5 herbergja endaíbúð á
Jarðhæð í nýju lyftuhúsi í Kórahverfinu auk
stæðis í bílageymslu. Íbúðin er fullbúin án
gólfefna nema á baði og þvottahúsi þar er
flísalagt. Eignin skiptist í forstofu, hol, þrjú
herbergi, stofu, borðstofu, eldhús, baðher-
bergi 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,-

ÁSAKÓR - 203 KÓP
Ný og falleg 133 fm, 5 herbergja íbúð í fjöl-
býli í Kórahverfinu við Elliðavatn. Íbúðin er
með sérsmíðaðri eldhúsinnréttingu frá tré-
smíðaverkstæði Sérverks. Stórt og rúmgott
baðherbergi, sem er flísalagt í hólf og gólf.
Sérafnotareitur fyrir íbúðina. Íbúðin skilast
án gólfefna. 29.800.000,-

RAÐ- OG PARHÚS

HÓLAVAÐ - 110 RVK
Falleg 2 hæða 146,7 raðhús sem er byggð
úr staðsteyptri steinsteypu, með innb bíl-
skúr. Húsin er uppsteypt nú þegar og tilbúin
til afhendingar. Húsið er fullbúið aða utan, en
að innan er komin hiti í gólf og pússaðir
veggir að innan. Um er að ræða falleg hús, í
fallegri náttúru. Sjá teikningar og skilalýs-
ingu á vef okkar. 37.900.000,-

4RA TIL 7 HERB.

RJÚPUFELL - 109 RVK
Góð 109,2 fm. 4ra herb. íbúð á 3. hæð með
yfirbyggðum svölum. Hol er með parketi á
gólfi og þaðan er gengið inn í herbergi íbúð-
arinnar. Hjónaherb. er með parketi og góð-
um skápum. Tvö barnaherb. eru í íbúðinni
og eru þau með parketi og skápum. Baðher-
bergi er með flísum á gólfi, hvítum skáp und-
ir vaski ásamt öðrum hliðarskáp. Eldhús er
með eldri innréttingu, burstuðu stáli á milli
skápa og á sökklum. Svalir eru yfirbyggðar
og vísa í suðvestur. Húsið að utan er álklætt
og þakið er nýlegt. Stutt í alla helstu þjón-
ustu. 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
Grafarholti. Mjög fallegt útsýni. Íbúðin er
með gegnheilu albino eikarparketi á gólfum,
náttúrustein í anddyri og baðherbergi og flís-
um í þvottahúsi. Eldhúsið er með eikarinn-
réttingu, náttúrustein milli skápa, háfi og tvö-
földum ísskáp. Niðurtekin loft að hluta með
halogenlýsingu, ásamt lýsingu í veggjum.
Herbergin eru rúmgóð með fataskáp en í
hjónaherbergi er rúmgott fataherbergi með
innréttingu. Baðh. 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,-

2JA HERB.

FRAKKASTÍGUR - 101 RVK.
Góð 2ja herbergja 53,3 fm íbúð á annarri
hæð auk 28,1 fm stæði í bílgeymslu. Íbúðin
skiptist í forstofu, eldhús, stofu, baðher-
bergi og svefnherbergi. Geymsla fylgir með
eigninni. Góð eign á góðum stað.
18.900.000.-

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 leigutekj-
ur eru af eigninni og er verð eignarinnar
mjög gott ef samið er strax. Góð áhvíl-
andi lán fylgja. Sjón er sögu ríkari.

ÖGURHVARF 8 - 203 KÓP
Komið inn í flísalagt anddyri með dökkum
flísum. Á jarðhæð er gengið beint inn í stórt
rými með 7 metra lofthæð og 3 metra inn-
keyrsluhurð. Salurinn er hvítmálaður og
bjartur.Steinn er á gólfi. Á vinstri hönd er
salerni með ljósum flísum. Þar við hliðina er
útgegnt til suðvesturs gegnum forstofu. Úr
anddyri er gengið upp flísalagðan stiga að
gifsklæddu millilofti. Inn um eikarhurð er
gengið inn í rýmið með eldhús á vinstri
hönd. Eikarinnrétting og útgengt á svalir er
úr eldhúsi. Á hægri hönd er salerni með flís-
alögðu gólfi og upphengdu klósetti. Einnig
er lítil geymsla móti salerni. Stórt rými er á
hæðinni sem hægt er að hagræða að vild
með skilrúmum. Fyrir er eitt afmarkað rými.

BORGARTÚN - 105 RVK
Til leigu eða sölu jarðhæðin sem er um 800-
900fm og fyrsta hæðin 1200fm í Rúgbrauð-
gerðinni Borgartúni 6. Hæðina á eftir að inn-
rétta og eru flottar teikningar sem liggja fyr-
ir, um er að ræða stór og góð skrifstofuher-
bergi. Upplagt fyrir félagasamtök, eða skrif-
stofu rekstur eða tengdan rekstur. Nánari
upplýsingar gefnar á skrifstofu.

SKÚTAHRAUN - 220 HFJ
Endurnýjað skrifstofu og lagerhúsnæði á
frábærum stað við Skútahraun í Hafnarfirði.
Húsnæðið er í enduruppbyggingu að öllu
leyti og verður sérlega glæsilegt þegar
framkvæmdum lýkur. Miklir möguleikar,
hægt að skipta plássinu í þrennt. 3 stórar
innkeyrsludyr (4.50 m) ásamt 3 sérgöng-
uhurðum. Hurðirnar geta tekið við stórum
flutningabílum (trailerum) og stórum vinnu-
vélum. Gólf er sérsteypt með það í huga að
bera þungavinnuvélar. Húsið mun skilast
með malbikuðu plani. Lofthæð er mikill og
er frá 6,50 upp í 7,30

www.storborg.is
Stefán Hrafn Stefánsson hdl. löggiltur fasteignasali

Fr
um

DIGRANESVEGUR - 200 KÓP
133,5 fm sérhæð, 4ra herbergja,
ásamt 40,6 fm tvöföldum bílskúr,
samtals 174,1 fm á góðum stað í
Kópavogi. Parket og flísar á öllum
gólfum. Góðar innréttingar. Tvöfaldur
bílskúr og stór garður fylgir eigninni.
Frábært útsýni. Spennandi eign á
mjög eftir sóttum stað. 41.900.000,-

SÍÐUMÚLI - LAGER- OG VERKSTÆÐISPLÁSS 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 at-
hafnahverfi. Sanngjörn leiga. Plássið er

laust til afhendingar strax.Getur hentað undir ýmiskonar atvinnustarfsemi svo sem lager
og geymslupláss, verkstæðispláss og ýmsa þjónustustarfsemi. Möguleiki að leigja versl-
unarpláss í sama húsi. Upplýsingar gefur Júlíus í s: 823-2600.

ATVINNUHÚNÆÐI- VESTURBÆR KÓPAVOGS

NÝTT OG GLÆSILEGT
Erum með í sölu glæsilegt atvinnuhúsnæði í nýlegu húsi. Plássið er samtals u.þ.b. 490
fm og skiptist í 400 fm sal með 6 metra lofthæð og 2 innkeyrsludyrum.

Á efri hæð ca 90 fm er nýtískulegt og vandað skrifstofupláss með fundarherbergi, eld-
húsi og snyrtingu. Malbikuð lóð. Mjög vandað og nýlegt atvinnuhúsnæði á góðum stað.

Gæti hentað sérlega vel undir ýmiskonar þjónustustarfsemi, heildverslun með lager, lítið
iðnafyrirtæki með skrifstofuaðstöðu, lagerpláss og fl. Getur losnað fljótlega.

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn í s: 823-2610.

FYRIRTÆKI - ATHAFNAMENN
Hverjum vantar 3200 fm vöruskemmu á
lágmarksverði. Erum með í einkasölu mjög
vandaða og stóra stálgrindarskemmu sem er
u.þ.b. 3200 fm. Skemman er í einkaeigu og
er staðsett á Keflavíkurflugvallarsvæðinu og

er í mjög góðu ástandi. Lofthæð frá 7-10 metrum. Skemman er öll með lýsingu og uppituð
og einangruð að hluta. Nýlegt þak er á allri eigninni (einangrað). Starfsmannaaðstaða og
mjög gott útisvæði fyrir gáma. 4 innkeyrsludyr. Einhverjar hillusamstæður geta fylgt. Malbik-
uð lóð að hluta. Mjög góð eign á verði sem ekki þekkist á markaðnum almenn fyrir slík hús. 

Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl í s: 823-2610.
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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

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 endurskipulögð. Glæsilegur garður m/sólpöllum
og tilheyrandi. V. 35.millj. Upplýsingar veitir Þor-
björn Helgi gsm.8960058.

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 svefnh.
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.

HÓLMVAÐ 38 - 52 - RVK.

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.

HÁIHVAMMUR - HF.
GLÆSILEGT EIN

Í sölu glæsil. einbýlishús um 250 fm vel staðsett á
frábærum útsýnisstað í Hfj. 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. ósamþykkt rými á neðri
hæð. Verð 63.7 millj. Upplýsingar Þorbjörn Helgi
8960058.

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir, Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar

HRAUNBRÚN - EIN-
BÝLI/EFNALAUG

Þvottahús/efnalaug
Í einkasölu rótgróin efnalaug/þvottahús ásamt fast-
eigninni 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 stað-
setning, miklir möguleikar, góð húseign. Húseign og
fyrirtæki selt saman. rótgróið fyrirtæki Upplýsingar
gefur Helgi Jón á skrifstofu Hraunhamars s. 893-
2233

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

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. Ein-
stök staðs. í hrauninu. V. 67 millj.

LINDARSMÁRI - KÓP.

Sérl. glæsil. endaraðhús á þessum vinsæla stað í
Smárahverfinu í Kópav. Húsið skráð 198,1 fm
m/bílskúrnum sem er 22,4 fm. Húsið er mun stærra
á gólffleti því efri hæðin er þónokkuð undir súð.
Sérlega vönduð eign sem vert er að skoða.
V. 53 millj.

Fallegt einbýli á þessum vinsæla stað í smáíbúðar-
hverfinu. Húsið er samtals 291,6 fm m/bílskúr sem
er 20,5 fm og samþykktar auka íbúðar sem er 57,9
fm. Þetta er sérlega falleg eign sem vert er að
skoða.

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

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.

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

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.

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

ARNARHRAUN - HF.

Efri sérhæð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í Hfj.
íbúðin er 140,7 fm og bílskúrinn er 34,3 fm, samtals
175 fm. 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.

BURKNAVELLIR - HF.

Í einkasölu á þessum frábæra stað við hraunið,
glæsileg 128 fm. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli.
Glæsilegar innr., mikil lofthæð, innb. halogen lýsing.
Stórar stofur, sjónvarpshol og 3 rúmgóð herb. Eign í
sérflokki. V. 29,9 millj. no.95075-2

VESTURTÚN – ÁLFTANES

Í sölu glæsilegt endaraðhús á 1. hæð
m/innb bílskúr samtals um 141 fm, þar af
er bílskúr 22 fm. Eignin er vel staðsett á
fallegum útsýnisstað við Vesturtún á
Álftanesi þar sem stutt er í skóla og
leikskóla. Glæsilegur afgirtur garður
m/sólpöllum og tilheyrandi. Upplýsingar
veitir Þorbjörn Helgi gsm 8960058.

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.

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.

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. 26,4 -
26,8 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.

KELDUHVAMMUR - HF. 2
ÍBÚÐIR

Vorum að fá í einkasölu 261 fm mikið endurnýjaðar
glæsilegar 2 íbúðir 6-7 svefnh 2 baðh, 2 eldhús.
Glæsilegt eldhús, rúmgóð stofa/borðstofa með ar-
instæði. góður skúr. Samþykkt 2ja herb íbúð á
jarðhæð m/sérinng. Fallegur garður með verönd og
heitum potti. V. 59 millj

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.
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.

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
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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 Hfj. Íbúðin skilast
fullbúin án gólfefna (þó gólfefni á baði og þvottah),
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.

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 þvottah, góð
eign. V. 22,5 millj.

EYRARHOLT - HF. GLÆSI-
LEG

Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 116 fm. íbúð í
góðu fjölbýli. 3 stór og góð herb. Mjög gott eldhús,
fallegar innr., parket og flísar. Glæsilegt útsýni.
Mjög góð eign. V. 23,5 millj. no.118717-1

EINIHLÍÐ - HF. SÉRHÆÐ

Í einkasölu á þessum vinsæla stað, mjög góð efri
sérhæð í góðu tvíbýli m/bílskúr, samtals 144 fm 3
svefnh, stórar stofur, fallega innréttað eldhús. 50 fm
verönd í bakgarði. Frábær staðsetning. V. 34,3 millj.

DREKAVELLIR - HF.

Sérlega vönduð 129,3 fm 4ra herb íbúð, ásamt
stæði í bílageymslu, merktu B4. Íbúðin afhendist
fullbúin m/gólfefnum parket verður á öllum gólfum
nema á baðh og þvottahúsi verða flísar. V. 26,3 millj 

DREKAVELLIR - HF.

Vönduð 123,2 fm 4ra herb íbúð (merkt 0204 á
2.hæð) ásamt stæði í bílageymslu. Stórar suðursvalir
út frá stofu og glæsilegt útsýni, einnig er útgegnt út
á norðursvalir út frá svefnh. Íbúðin afhendist fullbú-
in án gólfefna nema á baðh og þvottahúsi verða flís-
ar á gólfum. V. 26,6 millj

KIRKJUVELLIR - HF.

Vönduð 4ra herb 128,5 fm íbúð fullbúinn án gólf-
efna. Vandaðar innréttingar, baðh. flísalagt í hólf og
gólf.Rúmgóð stofa. Eldhús með vandaðri eikarinn-
réttingu. V. 24,9 millj

KIRKJUVELLIR - HF.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 5 hæð 127 fm með
vönduðu eikarparketi. Rúmgóð herbergi. Baðh
m/baðkari og sturtuklefa. V. 25,3 millj

KIRKJUVELLIR - HF.

Sérlega vönduð 4ra herb íbúð 116 fm með stæði í
bílgeymslu. Vandaðar innréttingar. Rúmgóð her-
bergi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Laus strax.
V. 24,8 millj

ENGJAVELLIR - HF. 4RA

Sérlega glæsileg fullbúin 134,6 fm 4ra herbergja
íbúð á jarðhæð í þessu glæsilega 6-býli.
Vandað parket á íbúð. V. 29,8 millj

SÓLEYJARHLÍÐ - HF.

Glæsileg 101 fm 4ra herbergja íbúð á 1 hæð með
sérinngang og afgirtri verönd. Rúmgóð herbergi.
baðherbergi með sturtuklefa og vandaðri innrétt-
ingu flísalagt í hólf og gólf. Rúmgóð stofa. Opið eld-
hús með góðum borðkrók. bílskúrsréttur. Sérlega
vönduð eign. verð 25,0 millj.

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.

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

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

Sérlega skemmtileg 78 fm íbúð á 2 hæð í góður
lyftuhúsi á Völlunum. Rúmgóð herb. stórar suður
svalir, sér stæði í bílakjallara. Íbúðin getur losnað
fljótlega. V. 19,3 millj. 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

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

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.

ÁLFHOLT - HF.

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

ARNARSMÁRI - KÓP.
GLÆSIL.

Nýkomin í einkasölu glæsil. vel skipulögð 3ja herb
íbúð á 3. (efstu) hæð í mjög góðu fjölbýli. Parket,
flísar, vandaðar innr, tvennar svalir, hús í mjög góðu
standi. Frábær staðs., útsýni. V. 21,6 millj. no
118949-1

KALDAKINN - HF.

Falleg risíbúð á þessum góða stað í Kinnahverfinu í
Hfj. Íbúðin er 72,5 fm. Sameigjnl inng. Sérlega góð
eign sem nýtist frábærlega. V. 16.9 millj.

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.

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

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

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.

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.

Í einkasölu sérlega fallegt og vel hannað pallabyggt
endaraðhús á besta útsýnisstað í Ásahverfinu í Gbæ.
Eignin er 136,1 fm auk bílskúrs 24,9 samtals 161
fm. Skipti á minni eign koma til greina. Glæsilegur
garður. Verð tilboð.

BIRKIHOLT 3JA ÁLFTANES

Nýkomin glæsileg ca 100 fm endaíb. á 3.h (efstu) í
litlu fjölbýli, sér inng, svalir, útsýni, vandaðar innr,
flísar. V. 22,3 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

ASPARÁS - GBÆ.

Falleg íbúð á þessum vinsæla stað í ásahverfinu í
Gbæ, þetta er frábær útsýnisíbúð í litlu fjölbýli þar
sem einungis eru 4 íbúðir. Íbúðin er 117 fm
m/geymslu. Eign fyrir vandláta. V. 35,9 millj.
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FJÖLEIGNARHÚS. FJÖLBÝLISHÚS
Fjöleignarhús eru hús sem skipt-
ast í séreignir í eigu fleiri en eins 
aðila og í sameign allra eða sumra. 
Þau geta verið mjög mismunandi 
að stærð, eðli og gerð. Fjöleign-
arhús geta verið fjölbýlishús með 
íbúðum eingöngu, blandað hús-
næði, hreint atvinnuhúsnæði og 
húsnæði til annarra nota, t.d hest-
hús. Fjöleignarhús geta verið frá 
tveimur eignarhlutum upp í stór-
hýsi með hundruðum eignarhluta. 
Fjöleignarhús er samheiti yfir 
fjölbreytileg og ólík hús þar sem 
eignarformið, skiptingin og eign-
araðildin er eins og að ofan er lýst. 
Ef fjölbýlishús er t.d. í eigu eins 
aðila, þá er það ekki fjöleignarhús. 
Það er skipan eignaréttarins sem 
ræður því en ekki hagnýtingin.

ÞRENNS KONAR EIGN
Eign í fjöleignarhúsi er með 
þrennu móti: 1. Séreign, 2. Sam-
eigna allra. 3. Sameign sumra. 
Hverri séreign fylgja eftir hlut-
fallstölum sameignarréttindi og 
sameignarskyldur. 

SÉREIGN
Séreign er lýst í eignaskiptayfir-
lýsingu og öðrum þinglýstum 
gögnum og getur verið húsrými, 
lóðarhluti, búnaður og annað. Sér-
eign getur einnig byggst á eðli 
máls.

SAMEIGN ALLRA
Sameign er allir hlutar húss og 
lóðar, sem ekki eru ótvírætt í sér-
eign, svo og allur búnaður, kerfi 
og tæki sem þjóna aðallega þörf-
um heildarinnar. Þegar hús sam-
anstendur af einingum þá er ytra 
byrðið í sameign allra. Sameign 
er meginreglan í fjöleignarhúsum 
þannig að ávallt eru löglíkur fyrir 
því að umrætt húsrými, lóð, bún-
aður eða annað, sé í sameign allra. 
Sá sem heldur fram séreign eða 
sameign sumra ber þannig sönn-
unarbyrðina fyrir því. Þetta hefur 
verið orðað þannig að ef maður 
þarf að velta vöngum og klóra sér 
í hausnum yfir því hvort um sér-
eign eða sameign sé að tefla þá 
sé nánast alltaf um sameign sé að 
ræða.

SAMEIGN SUMRA
Sameign sumra getur byggst á 
þinglýstum heimildum en einnig 
þegar lega sameignar, afnot henn-
ar eða afnotamöguleikar er þannig 
að sanngjarnt og eðlilegt er að 
hún tilheyri aðeins þeim sem hafa 
aðgang og afnotamöguleika. Á 
það við þegar veggur skiptir húsi 
svo sumir eigendur eru um sama 
gang, stiga svalir, tröppur, lagnir, 
búnað o.fl. Þess háttar húsrými og 
annað inni í einstökum stigahús-
um er þá í sameign eigenda þar en 
öðrum óviðkomandi.

HVER KOSTAÐI FRAMKVÆMD?
Við úrlausn þess hvort um sér-
eign, sameigna allra eða sameign 
sumra er að tefla skal m.a. líta 
til þess hvernig að byggingu og 
framkvæmd var staðið og hvern-
ig kostnaði var skipt. Hafi fram-
kvæmd verið sameiginleg og 
kostnaðurinn einnig þá er jafnan 
um sameign að ræða. Hafi eigandi 
einn kostað búnað, framkvæmd 
eða byggingarþátt þá eru líkur á 
að um séreign hans sé að ræða.

SÉRKOSTNAÐUR
Eigandi skal sjá um og kosta allt 
viðhald og allan rekstur á séreign 
sinni, þ.m.t. á búnaði, tækjum og 
lögnum hennar. Telst slíkur kostn-
aður, hverju nafni sem nefnist, sér-
kostnaður. Sömuleiðis er eigandi 
ábyrgur fyrir tjóni sem verður á 
öðrum eignum eða sameign vegna 
óhapps í séreign hans eða bilunar á 
búnaði hennar.

SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR
Sameiginlegur kostnaður er aðal-
lega kostnaður sem snertir húsið í 
heild, sameignina inni og úti, sam-
eiginlega lóð, sameiginlegan búnað 
og lagnir, svo og sameiginlegur 
vatns-, hita- og rafmagnskostnað-
ur og opinber gjöld. Sameiginlegur 
kostnaður er fyrst og fremst fólg-
inn í viðhaldi, viðgerðum, endur-
bótum, endurnýjunum, umhirðu 
og rekstri á sameign hússins, úti 
og inni. Það er skilyrði þess að 
kostnaður teljist sameiginlegur 
og greiðsluskylda eigenda stofnist 
að ákvörðun sem kostnaður stafar 
hafi verið tekin með réttum hætti.

LÖGLÍKUR AÐ KOSTNAÐUR SÉ SAMEIG
INLEGUR ÖLLUM
Það eru löglíkur á því að kostnað-
ur í fjöleignarhúsi sér sameigin-
legur öllum en ekki sérkostnað-
ur. Á sama hátt eru líkur á því að 
kostnaður sé sameiginlegur öllum 
en ekki sumum. Gildir hér líka að 
þurfi menn að klóra sér í hausnum 
og velta vöngum yfir kostnaði þá 
bregst það varla að um sameigin-
legan kostnað allra sé að tefla.

MEGINREGLAN UM HLUTFALLSLEGA 
SKIPTINGU
Það er meginregla að sameigin-
legur kostnaður skiptist eftir hlut-
fallstölum. Jöfn kostnaðarskipt-
ing í ákveðnum tilvikum felur í sér 
undantekningu frá þeirri megin-
reglu. Sama er að segja um skipt-
ingu eftir notum. Segja lögin að 
meginreglan gildi nema ótvírætt 
sé að tilvik falli undir undantekn-
ingarreglur. Samkvæmt því og við-
teknum lögskýringarreglum ber að 
skýra megnregluna rúmt en und-
antekningarreglurnar þröngt. Eru 
allaf yfirgnæfandi löglíkur fyrir 
því að tilvik beri að fella undir 
meginregluna en ekki undantekn-
inguna. Hér má aftur hafa þá reglu 
að leiðarljósi að ef staldra þarf 
við og velta vöngum og klóra sér 
í hausnum þá ber að beita megin-
reglunni og skipta kostnaði eftir 
hlutfallstölum. 

JÖFN SKIPTING
Kostnaður við eftirfarandi skipt-
ist að jöfnu: 1) Óskipt bílalastæði 
og aðkeyrslur. 2) Sameiginlegt 
þvottahús. 3) Lyftur. Viðhald og 
rekstur. 4) Dyrasími, sjónvarps- og 
útvarpskerfi, póstkassar, nafnskilti 
o.fl. þ.h. (jöfn afnot). 5) Rekstur 
og umhirða sameignar og lóðar. 
6) Hússtjórn og endurskoðun. 7) 
Afnotagjöld og félagagjöld.

ÞRÖNG TÚLKUN
Það verður óhjákvæmilega að 
túlka þessar undantekningar mjög 
þröngt og ef minnsti vafi er um 
það hvorum megin hryggjar til-
vik á heima þá ber skilyrðislaust að 
heimfæra það undir meginregluna 
en ekki undantekningarregluna. 
Það er með öllu óleyfilegt að túlka 

undantekningarreglur rúmt og tosa 
þær og teygja út yfir þjófabálk til 
að troða tilviki undir þær.

SANNGIRNISSJÓNARMIÐ
Jöfn kostnaðarskipting í þessum 
tilvikum byggist á sanngirnissjón-
armiðum og því að afnot eigenda 
og/eða gagn séu með þeim hætti að 
jöfn skipting kostnaðar sé almennt 
réttlátari og sanngjarnari en skipt-
ing eftir hlutfallstölum. Það er hins 
vegar illmögulegt að komast hjá 
því að kostnaðarskiptingarreglur 
séu eða virðist stundum óréttlátar 
og ósanngjarnar. Þannig viðhorf og 
sjónarmið koma alltaf upp hverjar 
og hvernig sem reglunar eru. Regl-
urnar ganga út frá að skiptingin sé 
almennt sanngjörn í garð flestra í 
fleiri tilvikum en hún er það ekki. 
Við skiptingu gæða og kostnað-
ar líta menn gjarnan silfrið sínum 
augum og er þá er réttlætið ein-
att öfugsnúið; réttlæti og sanngirni 
eins er ósanngirni og óréttlæti ann-
ars. Fullkomið og algjört réttlæti 
er tálsýn sem næst ekki hér frem-
ur en í öðru mannanna brölti.

SKIPTING EFTIR NOTUM
Í öðrum undatekningartilvikum 
kemur til álita að skipta sameig-
inlegum kostnaði eftir notum eig-
enda. Kostnaðarskipting á grund-
velli nota kemur því aðeins til að 
unnt sé að mæla notin óyggjandi 
og nákvæmlega. Slíkt er sjaldnast 
unnt og hefur því þessi undantekn-
ingaregla þröngt gildissvið. Hún 
byggist annars á því að ef fullljóst 
eru um notin þá hljóti þau að vera 
eðlilegasti og sanngjarnasti skipta-
grundvöllurinn. Hefur þessari 
reglu stundum verið beitt við skipt-
ingu rafmagnskostnaðar í þvotta-
húsum.

ÓFRÁVÍKJANLEGAR REGLUR
Þessar reglur fjöleignarhúsalag-
anna eru ófrávíkjanlegar þegar um 
íbúðarhúsnæði og blandað húsnæð-
is er að tefla en eru á hinn bóginn 
frávíkjanlegar um atvinnuhúsnæði. 
Þetta þýðir að eigendum fjöleign-
arhúsa með íbúðum og blönduð-
um eignum er almennt óheimilt að 
haga málum á annan veg en lögin 
mæla fyrir um. Eigendum er sem 
sagt ekki frjálst að semja um ann-
ars konar skiptingu kostnaðar en 
lögin segja kveða á um.

FRÁVIK OG NEYÐARÚRRÆÐI
Fjöleignarhúsalögin mæla fyrir um 
heimild til frávika frá ofangreind-
um reglum, hvort sem um er að 
ræða meginregluna eða undantekn-
ingarnar, að nánar tilteknum skil-
yrðum uppfylltum. Hún er háð því 
að reglur laganna eigi illa við og 
séu ósanngjarnar í garð eins eða 
fleiri eigenda og er þá heimilt að 
taka t.d. í ríkara mæli mið af mis-
munandi afnotum, gagni og hagnýt-
ingu eigenda. Hafa lögin að geyma 
úrræði til að knýja fram breyt-
ingar á óeðlilegri og ósanngjarnri 
kostnaðarskiptingu. Þessar heim-
ildir eru neyðarúrræði til að girða 
fyrir hróplegt óréttlæti og níðslu 
og koma aðeins til álita í grófum 
undantekningartilvikum. Ákvarð-
anir um frávik skal taka á hús-
fundi með samþykki 2/3 hluta bæði 
miðað við fjölda og eignarhluta. 
Ef húsfundur fellst ekki á frávik 
getur eigandi leitað til dómstóla.

Kostnaðarskipting í fjöleignarhúsum. 
Vangaveltur og kollaklór

Húseigendamál
Sigurður Helgi Guðjónsson hrl., formaður Húseigendafélagsins, 
svarar spurningum 
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Þekking – metnaður – þjónusta – áreiðanleiki

400 eignir á netinu

Fjöldi fallegra nýbygginga

Flottur byggingarstíll

Viðurkenndir og vandvirkir byggingaverktakar

Sjáðu: www.as.is

Grensásvegi 12A • 108 Reykjavík

UMBROT

Tökum að okkur að setja upp prentverk,

stór sem smá. 

Auglýsingar, bækur, blöð, dreifibréf,

fréttabréf, nafnspjöld, tímarit og hvað

eina sem þarf að prenta.

sími: 568 1000//gsm: 824 6610//frum@frum.is//www.frum.is

Verð: Tilboð
Stærð: 857 fm

Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 101 mill

Dvergshöfði
Reykjavík

857 fm atvinnuhúsnæði við Dvergshöfða í Reykjavík. Húsnæðið skiptist í tvær
einingar  1.  stór  vinnslusalur  með  innkeyrsludyrum  ásamt  skrifstofum í  einni
einingu úr þessari einingu er hægt að ganga út í portið fyrir neðan þar sem er
nóg  af  bílastæðum.  Hin  einingin  er á  tveim  hæðum  og  þar  er í  dag  ýmis
rekstur á  báðum  hæðum.  Húsið  sem  stendur á  horni  Höfðabakka  og
Dvergshöfða  er  vel  staðsett  hvað  varðar  auglýsingagildi  og  aðgengi.
Möguleiki er að á að leigja fyrrnefndu eininguna þeas vinnslusal og skrifstofa

FASTEIGNIR

Til Leigu eða Sölu

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is
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Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali
Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Nýjustu eignirnar á www.hofdi.is

Laus strax

Laufengi 4ra

Mikið endurnýjuð 4ra herb. Endaíbúð á 3. hæð
í góðu fjölbýli. Sérinngangur af svölum. Vand-
aðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum.

Fallegt útsýni og suður svalir. Verð 22,9 millj.
Laus strax!

Akurvellir 1 - 90% lán

Sérlega glæsilegar 4ra herbergja 132 fm íbúð á
fjórðu hæð. Íbúðin er í nýju 4ra hæða 16 íbúða
lyftufjölbýli. Möguleiki er á 90% fjármögnun.

Afhending strax. Verð frá 24,9 millj.

Ægissíða - Parhús

Parhús sem er tvær hæðir og kjallari, ásamt
bílskúr, alls 165,6 fm. Tvær samliggjandi stofur,

parket á gólfum. Eldhús m/hvítri innréttingu,
parket á gólfi. Timburverönd í garði.

Verð 34,5 millj.

Lindarberg - parh./tvíb. - Hfj.

Vorum að fá í sölu glæsilegt 181 fm sérhæð á
þessum einstaka útsýnisstað. Innb. 26 fm bíl-

skúr. Grillsuðvestursvalir. Hér er hátt til llofts og
vítt til veggja. Fjögur svefnherbergi. Parket og
flísar á gólfum. Glæsilegt eldhús. Verð 42,9 m.

Lækjarvað 17-25 - sérhæðir

Glæsilegar efri og neðri sérhæðir í Norðlinga-
holtinu. Fullbúnar að utan og tilbúnar til inn-

réttinga. Verð frá 27,4 millj.

Hamratún 1-13 - mosf.

Raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í
Mosfellsbæ. Lóð skilast þökulögð og bílaplön
hellulögð með snjóbræðslu. Gert er ráð fyrir

hitakerfi í gólfi. Frágangi utanhúss lokið vorið
2007. Verð frá 27,9

Reykás - raðhús

Vorum að fá í sölu sérlega fallegt og vel skipu-
lagt raðhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr
á þessum eftirsótta stað. Hér er á ferðinni sér-
lega fallegt og fjölskylduvænt hús með fjórum
svefnherbergjum. Laust strax. Verð 47,7 millj.

Funalind - Glæsiíbúð

Sérlega glæsileg, vönduð og vel umgengin,
101,9 fm endaíbúð á jarðhæð ásamt 27,1 fm,

sérstæðum bílskúr. Innréttingar, skápar og hurð-
ar úr Kirsuberjavið. Gegnheilt stafaparket. Hellu-
lögð verönd með skjólgirðingu. Verð 28,6 millj.

Suðurgata 3ja

Mjög falleg og vel umgengin 87 fm 3ja
herb.íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Parket og

flísar á gólfum.Vandaðar innréttingar. Þvotta-
hús innan íbúðar. Stutt í miðbæinn. Verð 18,9.

Laugarnesvegur 3ja

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. 84,5 fm
neðri sérhæð ásamt 26,9 fm geymslu í kjallara.
Samtals skráð 111,4 fm Íbúðin er í tvíbýlishúsi

á eftirsóttum stað. Sérinngangur.
Verð 23,9 millj.

Marteinslaug 4ra

Glæsileg, vönduð og fullbúin, 116,1 fm endaí-
búð á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í opnu
bílskýli. Innréttingar, skápar og hurðar eru úr

Mahony. Flísar og olíuborið parket. Frábært út-
sýni. Verð aðeins 29,9 millj.

Móvað - einbýli

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilegt fullbúið
226 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggð-
um tvöföldum skúr. Tvö baðherbergi. Glæsileg
gólfefni og innréttingar. Pallur í garði með heit-

um potti. Verð 73 millj.

Rauðamýri 4 - 12 - mosf.

Raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bíl-
skúr í Mosfellsbæ. Húsin verða afhent fullbúin
að utan en fokheld að innan. Hægt er að fá

húsið tilbúið undir tréverk. Lóð skilast þökulögð
með 30 fm sólpalli og bílaplön hellulögð með

snjóbræðslu. Verð 31,9 millj.

Laut - 90% lánamöguleikar

Góðar 3ja og 4ra herb. 90-114fm íbúðir í
Grindavík. Stutt í grunn- og leikskóla. Íbúðin

skilast fullbúin án gólfefna. Kaup. geta valið á
milli maghony, eik eða hvítlakkaðra innréttinga,
fataskápa og hurða. Lóð verður tyrfð og bílaplan

malbikað. Aðeins nokkrar íbúðir eftir í þessu
vandaða 12 íbúða fjölbýli. Verð 14,8-18,5 millj.

Bjarkarás - Sérhæðir

Nýjar glæsil. séríbúðir í sjö 2ja hæða húsum á
þessum góða stað í Garðabæ. Afh. fullb. án

gólfefna en baðherb. verða flísalögð. Íbúðirnar
eru frá 117-169 fm og fylgir stæði í bílskýli 22 af

30 íb. Sérverönd fylgir íbúðum neðri hæða og
svalir frá 7,5-57 fm fylgja íbúðum efri hæðar.

Lóð afh. fullfrágengin með öllum gróðri. Bygg-
ingaraðili er Tré-mót ehf. Verð 34,7-53 millj.

Skaftahlíð - 4ra

Vorum að fá í sölu sérlega fallega og vel
skipulagða 119 fm 4-ra herbergja íbúð á 3. hæð
í fallegu 4ra íbúða húsi á þessum eftirsótta stað.

Tvennar svalir. Laus strax.
Verð aðeins 28,5 millj.

Álfkonuhvarf 3ja

Falleg og vel skipulögð, 96,0 fm 3 ja herbergja
íbúð efstu hæð í lyftuhúsi, stæði í bílageymslu.
Sér inngangur. Fallegt útsýni. Þvottherbergi í

íbúð. Eikarinnréttingar. Gólfefni parket og flísar.
Hagstæð lán. Verð 24,8 millj.

Álftamýri 3ja

Góð 3ja herbergja 84,7 fm íbúð á 3 hæð í snyrti-
legu fjölbýli á þessum vinsæla stað. Sér geymsla
í sameign og sameiginlegt þvottahús með nýleg-

um vélum. Laus strax ! Verð 18,9 millj.

Berjavellir 3ja

Vönduð og björt 85,7fm íbúð á 2 hæð í nýlegu
lyftufjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket og flís-
ar á gólfum. Þvottahús í íbúð. Stórar suður sval-
ir. Lyklar á skrifstofu Höfða í Hafnarfirði. millj.

Til afhendingar strax ! Verð 19,4 millj.

Álfkonuhvarf 3ja

Glæsileg 104,5 fm íbúð á 2. hæð ásamt
rúmgóðu stæði í bílgeymslu. Íbúðin er fullbúin

að innan, eikarparket og flísar á gólfum. Eldhús
með HTH eikarinnréttingu. Stórar flísalagðar suð-
ursvalir. Öll sameign fullkláruð. Verð 24,9 millj.

Þórðarsveigur 4-5

Glæsileg, björt og vönduð endaíbúð á 3. hæð,
með sérinng., ásamt stæði í bílskýli. Útsýni. Vand-
aðar innr. úr öl og hnotu. Gólfefni eru gegnheilt
hnotuparket og vandaðar flísar. Glæsilegt eldhús
og bað. Sérsniðnar rimlagardínur fylgja. Einungis

tvær íbúið eru á hæðinni. Verð 31,9 m.

Skipholt - Lúxusíbúðir

Sérlega glæsil. 121-176 fm 3ja herb. lúxusíbúðir.
Sameiginl. glerskáli og 78 fm þaksvalir. Skilast
fullb. án gólfefna um mánaðarmótin júní/júlí.

Verð 32,6-48 millj. Ekki missa af þessu, aðeins 3
íbúðir eftir. Uppl. veitir Daði Rúnar s. 698 5044

Klettakór- 3ja og 4ra

Vandaðar 3ja og 4ra herb.efst í Kórahverfi. Stór-
kostlegt útsýni. Íbúðirnar eru til afh. í júní/júlí
fullb. án gólfefna. Glæsil. innr. frá Inn-X. Flísa-
lögð baðherbergi. Hiti í öllum gólfum. Íbúðirnar
eru 105-178fm Sér stæði í bílag. fylgir flestum

íbúðum. Verð 24,5-49 millj.

Skógarás 2-3ja

Falleg 2-3ja herbergja 67fm íbúð á jarðhæð
með útgengi úr stofu á timburverönd og garð.
Stutt í alla þjónustu og barnvænt hverfi. Laus
til afhendingar 1. apríl 2007. Verð 16,5 millj.

Skerseyrarvegur - 2ja - Hfj

Neðri sérhæð ásamt kjallara í 4-býli, samtals
65,1 fm Parket og flísar á gólfum. Sérþvotta-

hús. Rótgróið hverfi. Stutt í miðbæinn.
Verð 14,9.

Blikaás 3ja

Í sölu falleg, vel umgengin 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngangi ásamt tvennum

hellulögðum veröndum. Góð aðkoma, hiti í
stéttum. Stutt í margvíslega þjónustu. Sameig-
inleg hjóla- og vagnageymsla.Verð 22,5 millj.

Rósarimi 3ja.

Falleg og vel staðsett 77,4 fm íbúð á 2 hæð í litlu
og snyrtilegu fjölbýli. Falleg innrétting í eldhúsi,
útgengi út á góðar v-svalir.Tengt fyrir þvottavél
og þurrkara á baði. Á jarðhæð er sér geymsla

með glugga og hillum. Sameiginleg geymsla fylg-
ir í risi. Sameign er mjög snyrtileg. Stutt í skóla,

leikvelli og verslanir. Verð 18,9 millj.

Blikaás 4ra

Sérlega fallega endaíbúð á 2. hæð. Stofa er
parketlögð, útgangur er á suðursvalir. Eldhús er
með fallegri innréttingu, granítborðplötur. Bað-
herbergi er flísalagt í hólf og gólf. Sér inngang-
ur. Tvennar svalir. Sérgeymsla og þvottahús í
íbúð. Sameiginleg geymsla. Verð 27,9 millj.

Austurströnd - 3ja

Falleg 85 fm endaíbúð á 6. hæð með útsýni
yfir sundin blá til norðurs og vesturs. Parket og

flísar eru á gólfum. Sér stæði í bílageymslu.
Verð 25,9 millj.

Álagrandi - 2ja

Sérlega rúmgóð og falleg 80 fm íbúð á
2. hæð í eftrisóttu húsi á Grandanum. Suður-
svalir úr stofu. Aðeins gegnið upp einn stiga.

Verð 18,3 millj.

Suðurlandsbraut 20 — Sími 533 6050 — Fax 533 6055 Bæjarhrauni 22        —Suðurlandsbraut 20 — Sími 533 6050 — Fax 533 6055 Bæjarhrauni 22        —

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Runólfur Gunnlaugsson
viðskiptafræðingur,

lögg. fast.- og skipasali

Gústi Adolf Björnsson
sölumaður

Daði Rúnar Jónsson
viðskiptafr. og

sölumaður

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Arnhildur Árnadóttir,
ritari

Skrifstofur okkar í Reykjavík og Hafnarfirði eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17

15-20 milljónir 19-25 milljónir 25-39 milljónir 29-75 milljónir Nýbyggingar
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Maríubakki - 3ja herb.

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 88,4 fm íbúð á 2 hæð. Eldhús með hvítri innréttingu og flís-
um á milli eftir og neðri skápa, keramik helluborð og góðum borðkrók við glugga. Inn af eldhúsi er
þvottahús og geymsla með hillum á vegg. Eikarparket er á holi, eldhúsi og stofu. Rimlagardínur í

öllum gluggum. Suður svalir. Verð 18,2 millj.

Jörfabakki - 4ra herb.

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt aukaherbergi og sér geymslu í kjallara.
Eldhús með nýlegri fallegri eldhúsinnréttingu. Þvottahús og geymsla innaf eldhúsi. Salernisaðstaða
fylgir aukaherberginu. Parket er á öllum gólfum nema baðherbergi og anddyri er flíslagt. Sameign

til fyrirmyndar. Verð 20,9 millj.

Hofteigur- 4ra herb.

Mikið endurnýjuð og björt 4ra herbergja, 97fm íbúð í kjallara (lítið niðurgrafin). Parket og flísar á
gólfum. Mjög rúmgóð svefnherbergi með stórum skápum. Fallegur og vel gróinn garður, hellulögð
aðkoma með ljósum. Íbúðinni fylgir sér geymsla og sameiginlegt þvottahús í sameign. Íbúðin getur

losnað innan 3ja mánaða. Verð 22,9 millj

Dalbraut - Eldri borgarar

Glæsileg 3ja herb. 82,9 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi fyrir eldri borgara, ásamt stæði í upphitaðri
bílageymslu. Eldhús er opið við stofu, parket á gólfi, falleg innrétting úr kirsuberjaviði, þvottahús
innaf eldhúsi. Stofan er rúmgóð, parket á gólfi, útgengt á stórar suð-vestur svalir með fallegu út-
sýni yfir borgina. Í kjallara er sér geymsla og innangengt í upphitað bílahús. Öll sameign sérlega

falleg og snyrtileg og lóðin í góðri umhirðu. Verð 28,8 millj.

Hagamelur- Sérhæð

Glæsileg hæð, í fallegu húsi, á eftirsóttum stað, í vesturbænum. Hæðin er 4ra herb. 97. fm Húsið
og íbúðin hafa verið í góðu viðhaldi og endurnýjun á liðnum árum. Parket og flísar á gólfum. Verð

30,7 millj.

Vesturtún - Endaraðhús

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 5 herbergja, 112 fm, endaraðhús á einni hæð. Eignin skiptist í
forstofu, 4 svefnherbergi m. góðum skápum. þvottahús, geymsluloft, baðherbergi,eldhús með fal-
legri hvítri innréttingu og góðum borðkrók við glugga og stóra stofu með stórum glugga og út-

gengi á steypta afgirta verönd. Snyrtileg aðkoma að húsinu, góð afgirt timburverönd. Geymsluskúr
í garði. Verð 32,5 millj.

Markarvegur - einbýli

Glæsilegt einbýlishús við Markarveg í Fossvogi. Húsið er á tveimur hæðum og bílskúr stendur sér.
Sérlega falleg arkitektahönnuð lóð með lágvöxnum gróðri, lýsingu og pöllum. Náttúrusteinflísar á

gólfum og falleg innrétting í eldhúsi. Ásett verð 75 millj.

Skráð eign er seld eign

— Sími 565 8000 — Fax 565 8013— Sími 565 8000 — Fax 565 8013
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Þegar fasteignir eru auglýstar 
til sölu skiptir máli að mynd-
irnar af þeim séu fallegar svo 
fasteignirnar virki aðlaðandi 
á væntanlega kaupendur. 
Hörður Ellert Ólafsson fast-
eignaljósmyndari getur gefið 
góð ráð um hvernig best er 
að undirbúa fasteignir fyrir 
myndatökur.

H örður er einn eigenda 
margmiðlunarfyrirtækis-
ins Kubbs sem sérhæfir 

sig í auglýsingum fyrir fasteigna-
markaðinn. Fasteignaljósmyndun 
er stór þáttur í starfi Kubbs og 
segir Hörður að nauðsynlegt sé að 
undirbúa allar myndatökur vel. 
„Fyrir flesta er mikilvægt að fast-
eignirnar seljist sem fyrst og því 
skiptir framsetningin máli. Undir-
búningur fyrir myndatökurnar er 
lykilatriði til þess að myndirnar 
verði góðar. Ef ekki er búið að 
undirbúa komu ljósmyndarans og 
allt er í drasli verður bara allt í 
drasli á myndunum og það viljum 
við ekki.“

Hörður segist alltaf fara yfir 
það með fólki sem hann myndar 
fyrir hvernig best sé að haga undir-
búningnum áður en hann kemur á 
staðinn. „Við bendum til dæmis 
öllum á að skoða heimasíðuna 
okkar, www.kubbur.is, því þar er 
hægt að finna mörg góð ráð.“ 

Almenn tiltekt er undirstöðu-
atriði að sögn Harðar en margt 
fleira er hægt að gera til þess að 
fasteignin verði aðlaðandi á mynd-
unum. „Sniðugt getur verið að 
vera með ávexti í skál inni í eld-
húsi og gott er að draga frá gard-
ínur í stofunni og kveikja á ljós-
um, lömpum og kertum. Þó að 
kertin auki ekki birtuna verður 
allt meira kósý. Best er að athuga 
fyrirfram hvort að allar perur séu 
í lagi því það er atriði sem skiptir 
máli. Ágætt getur verið að fjar-
lægja eitthvað af dóti því þeim 
mun fleiri hlutir sem eru á mynd-
inni, þeim mun minna virkar 
rýmið.“

Hörður segir að til þess að fá 
sem bestar myndir af fasteignun-
um sé gott að láta fagaðila um að 

mynda. „Við erum til dæmis alltaf 
að taka að okkur svona myndatök-

ur og svo eru fleiri fyrirtæki í 
þessu líka.“

Góðar myndir selja betur

Mikilvægt er að allt sé hreint og snyrtilegt.

Kertaljós gera allt meira kósý.

Ávextir í skál í eldhúsinu virka aðlaðandi.

Hörður segir að framsetningin skipti máli þegar selja á fasteign. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Næturbirtan getur umbreytt heilu hverfunum í undarleg ævin-
týralönd.

Nörfi eða Narfi hét jötunn er byggði í Jötunheimum. Hann átti dóttur er 
Nótt hét. Hún var svört og dökk sem hún átti ætt til.

Á nóttunni fara kettir og kynjaverur á stjá meðan flestar mannskepn-
ur ganga til hvílu. Litirnir, sem á daginn skarta sínu fegursta, renna 
saman í einn óræðan næturlit svo erfitt getur verið að greina útlínur. 
Sumir kjósa því að lýsa upp fallegar byggingar á nóttunni og getur það 
oft verið tilkomumikil sýn. Hallgrímskirkja og Háskóli Íslands eru 
meðal þeirra bygginga sem Reykvíkingar lýsa upp á nóttunni, flestum 
borgarbúum til ánægju og yndisauka.

Stundum getur verið gaman að fara á stjá á nóttunni og virða fyrir 
sér umhverfið í öðru ljósi. Sérstaklega var það skemmtilegt þegar Orku-
veitan tók sig til á síðasta ári og slökkti á ljósastaurum borgarinnar. Göt-
urnar fylltust af fólki sem vildi skoða næturhimininn, en öllu áhugaverð-
ara þótti mörgum að aka um borgina í dimmunni líkt og ekið væri um 
framandi og undarlegt draumaland. - mhg

Meðan nóttin líður

Sá eða sú sem lét byggja þetta tilkomumikla og sérkennilega hús í Cuenca á Spáni hefur eflaust ekki fundið mikið fyrir loft-
hræðslu. 

Parísarborg með Sacre-Coeur kirkjuna í bakgrunni. Kirkjan var byggð af kaþólikkum á Monmartre-hæð sem tákn um eftirsjá og 
von eftir stríðið 1870. Hafist var handa við bygginguna árið 1876 en kirkjan sjálf var ekki vígð fyrr en árið 1919.

Bærinn Casares í Andalúsíuhéraði á Spáni hvílir hér í bláum skugga. Þar eru húsin 
hvítþvegin á hverju ári. 

Þetta sérkennilega og ævintýralega hverfi er að finna í Þýskalandi en auðvelt er að 
ímynda sér Hans og Grétu leggja í hann frá einu slíku húsi.

Casa Batllo húsið í Barcelona var hannað af hinum merka arkitekt Antoni Gaudi 
(1852-1926) fyrir textílframleiðandann Josep Batllo. Byggingin, sem er einkar 
sérkennileg og falleg sameinar nokkra stíla í senn, meðal annars art Nouveau, súr-
realisma og ný-gotnesk áhrif.
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LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

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

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

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 17:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

SÓLHEIMAR
FLOTT ÍBÚÐ

Mjög góð og mikið endurnýjuð 3ja
herbe. 85 fm íbúð á annari hæð í
lyftuhúsi með húsverði. Tvö góð
herbergi með parketi og skápum
og annað með austur svölum. End-
urnýjað flísalagt baðherbergi. Nýtt
nútímalegt eldhús með parketi á
gólfi, sem er opið yfir í stofu.
Björt stofa með parketi og suður-
svölum. Flott íbúð með góðu út-
sýni. Verð 22,9 m.

SPÓAHÓLAR - JARÐHÆÐ
Um er að ræða vel 67,5
fm 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér af-
notarétti í garði. Hús í
góðu standi. Afhending
samkomulag.

BORGARHOLTSBRAUT
HÆÐ M/BÍLSKÚR.

Mjög vel staðsetta 4ra
herbergja sérhæð í 3ja
íbúða húsi. Hæðinni
fylgir sérstæður 34 fm
bílskúr með nýju þaki.
AFHENDING VIÐ KAUP-
SAMNING.

ÁLFKONUHVARF
M/STÆÐI Í BÍLGEYMSLU

Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja herbergja íbúð á efstuhæð
í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin er í leigi til 15.6.07
og er hún sýnd í samráði við sölumenn á Lyngvík Verð 24,8 m.

HÁTÚN
NÝ ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI.

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

ÞORLÁKSGEISLI
ENDAÍBÚÐ

Um er að ræða 127 fm 4ra herb. enda íbúð á 3.hæð ásamt stæði
í bílgeymslu. Íbúðin er tilbúin til afhendingar strax. Verð 28,7 m.

AKURGERÐI - 190 VOGAR

Um er að ræða gott og vel staðsett 143 fm einbýlishús á einni
hæð með fjórum svefnherbergjum. Teikningar af tvöföldum bílskúr.
Fallegur suður garður með afgirtri verönd. V 24,9 m.

LANGHOLTSVEGUR
SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm sérhæð í þriggja íbúða
húsi, ásamt 28 fm bílskúr. Afgirtur suður garður. Skipti á stærri
eign í sama hverfi möguleg ( Vogaskóla ). Verð 28,9 m.

GRANDAVEGUR -LYFTUHÚS

Um er að ræða góða og vel staðsetta 73,5 fm 2ja herb. íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi. V-svalir með útsýni. Þvottaherb. í íbúð. V.18,9 m.

HESTHÚS Í HAFNARFIRÐI

Vorum að fá í sölu gott 61 fm sex hesta hús við Kaldárselsveg í
Hafnarfirði. Húsið er laust nú þegar.

HRÍSMÝRI - SELFOSS

Um er að ræða nýlegt 964 fm atvinnuhúsnæði sem gefur mikla
möguleika. Húsnæðið er á tveimur hæðum að hluta. Húsnæðið
stendur á 2400 fm lóð með góðum bílastæðum á áberandi stað sem
er í mikilli uppbyggingu. Húsnæðið er til afhendingar strax.

FUNAHÖFÐI
ATVINNUHÚSNÆÐI

Um er að ræða 1320 fm atvinnuhúsnæði með góðum leigusamningi.
stórt port. Allar nánari uppls. veitir Kristberg 892-1931

SMIÐSHÖFÐI
ATVINNUHÚSNÆÐI

Um er að ræða 1820 fm iðnarðarhúsnæði með ónýttum byggingar-
rétti og góðu porti. Allar nánari uppl. veitir Kristberg 892-1931

AUÐBREKKA
BYGGINGARÉTTUR

Um er að ræða 1181
fm skrifstofuhúsnæði.
Samkvæmt nýju deili-
skipilagi er gert ráð
fyrir stækkun á hús-
næðinu og því breytt í
19 íbúðir ásamt versl-
unarhúsnæði á jarð-
hæð, alls um 2300 fm
með með bílgeymslu.

LANGHOLTSVEGUR
ATVINNUHÚSNÆÐI.

Um er að ræða 471 fm skrifstofuhúsnæði sem stendur á tveimur
lóðum með mögulegum byggingarétti, næg bílastæði. Allar nánari
upplýsingar veitir Kristberg í síma 892-1931.
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Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

RE/MAX LIND  Bæjarlind 14-16 • 201 Kópavogur • Sími: 520 9500 • Fax: 520 9559
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Teymi sem skilar árangri

EIGNIR SELDAR Á

30 DÖGUM EÐA MINNA

SEXFALDUR ÁRANGUR

VILTU SELJA ÞÍNA EIGN

HRATT OG ÖRUGGLEGA ?

HRINGDU NÚNA
OG FÁÐU OKKUR

 TIL AÐ SELJA ÞÍNA EIGN

S: 822 3702

Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn 
Jónsson Hdl.

Lögg. fasteignasali

Vignir
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Konráð
Sölfulltrúi

konrad@remax.is

Lind

SELD
Á 7 DÖGUM

Lindasmári 33

SELD
Á 28 DÖGUM

Lækjsmári 60

SELD
Á 16 DÖGUM

Grýtubakki 12

SELD
Á 7 DÖGUM

Laugavegur 98

SELD
Á 29 DÖGUM

Þorláksgeisli 23

SELD
Á 5 DÖGUM

Dalaland 9

SELD
Á 5 DÖGUM

Lindasmári 29

SELD
Á 29 DÖGUM

Bakkastaðir 167

SELD
Á 4 DÖGUM

Fífurimi 2

SELD
Á 14 DÖGUM

Gullengi 17
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Lýsing: Komið inn í sameiginlegan inngang með 
rishæðinni en sérinngangur er einnig á austurhlið 
hússins. Í forstofum er linoleum-dúkur og fatahengi. 
Hol er með Merbou-parketi á gólfi en eins parket 
er á allri íbúðinni. Eldhúsið er parketlagt með nýrri 
innréttingu og tækjum og borðkrók við glugga. Stofa 
og borðstofa eru með parketi á gólfi, glæsilegu útsýni 
og útgengi á suðursvalir þaðan sem er stigi niður í 
stóran garð sem liggur að sjó. Möguleiki er að breyta 
borðstofu í svefnherbergi. Herbergjagangur er park-
etlagður. Baðherbergi er með nýlegum flísum á gólfi, 
mósaíkflísum á veggjum, nýlegri vaskinnréttingu 
með stórum spegli, stórum steyptum sturtubotni 
og fallegum hringlaga glugga. Hjónaherbergið er 
með parketi á gólfi og rúmgóðum fataskápum. Af 
herbergjagangi er stigi niður í kjallara þar sem er 
eitt svefnherbergi og þvottaaðstaða með vaski undir 
inngangströppum. Bílskúr er á tveimur hæðum og 
er efri hæðin bílskúr en neðri hæðin er herbergi eða 
geymsla sem hægt væri að nýta á ýmsan hátt. Í bílskúr er ekki hiti og vatn.

Verð: 35,9 milljónir  Fermetrar: 157  Fasteignasala: Klettur

200 Kópavogur: Fallegt útsýni út á flóann  
Þinghólsbraut 55:  Mikið endurnýjuð sérhæð í húsi sem stendur á sjávarlóð

Lýsing: Endaraðhús ásamt bílskúr í Garðabæ. Komið er inn í forstofu með flísum, inn af er 
þvottahús einnig með flísum. Svefnherbergi ásamt hjónaherbergi er með parketi og í hjóna-
herberginu eru stórir skápar. Eldhúsið er opið við stofu og er flísalagt. Þar er hvít innrétting 
með stáltækjum ásamt gaseldavél á eyju og háf. Stofan er parketlögð en borðstofan er með 
flísum á gólfi og útgang í garðinn þar sem er 40 fm pallur með góðum garði sem snýr í þrjár 
áttir, austur, vestur og suður. Sérgeymsla er í sameign sem fylgir eigninni ásamt bílskúr með 
rafmagni og hita.  

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast hjá fasteignasölunni Ás sími: 5202600.

Verð: 25.500.000 kr.  Fermetrar: 95,1 fermetrar  Fasteignasala: Ás Hafnarfirði

210 Garðabær: Endaraðhús í Garðabæ
Brekkubyggð 21, 1 hæð raðhús

Fr
um

HAGAMELUR,
REYKJAVÍK
Góð 3ja herbergja 83,3 fm. íbúð á 4.
hæð. Húsið viðgert og nýtt þak.
Verð kr. 21,9 millj.

BEYKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Mjög rúmgóð hæð og ris ásamt bílskúr.
Miklir möguleikar. Spennandi tækifæri á
þessum vinsæla 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. 35,9 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 - www.eignastyring.is • eignastyring@eignastyring.is

FASTEIGNAMIÐLUN
Erlendur Davíðsson,

lögg. fast.sali og
verðbréfamiðlari

Gísli
Björgvinsson
sölufulltrúi

Erla
Viggos
Ritari

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.

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

3JA HERB.
BRATTHOLT -
HAFNAFJÖRÐUR.

Mjög falleg og björt 3ja herbergja 87,2 fm
íbúð á 3ju hæð (efstu) í fjölbýlishúsi með frá-
bæru útsýni. Gólfefni eru parket og dúkur.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Ásett verð
18,5 m.

3JA HERB.
NAUSTABRYGGJA -
BRYGGJUHVERFI.

Mjög glæsileg 106 fm 3ja - 4ra herb. enda-
íbúð á 1. hæð með sérgarði ásamt sér
stæði í bílgeymslu. Anddyri, borðstofur,
stofa m/sjónvarpsrými, eldhús, barnah., hjóna-
h., baðh., þv.hús, geymslu í kj. ásamt stæði í
lokaðri bílag. Massíft parket úr hlyn er á
öllum gólfum sem er nýl. pússað og matt-
lakkað. Ölur er í öllum innréttingum.
Innrétt. eru frá Axis. Lumex. Laus til af-
h. við kaupsamning ! Ásett verð 26,9 m.

3JA HERB.
GLÓSALIR - KÓP.

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.
HÖRÐUKÓR
FRÁBÆRT ÚTSÝNI!!!

Erum með í sölu glæsilegaTÆPLEGA 100 fm.
íbúð í nýbygg. sem afh. við kaups. við Hörðu-
kór. Er á 13. hæð með útsýni.Allar nánari upp-
l. hjá sölumönnum. Ásett verð 26,9 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 m.

3JA HERB.
BÁSBRYGGJA -
BRYGGJUHVERFI.

Mjög falleg og rúmgóð 3-4ra herb. 85 fm íbúð
á jarðh. með sérinng. ásamt 24 fm bílskúr, 109
fm. Gólfefni eru flísar og parket. Fallegar
kirsuberjainnr., eins í allri íbúðinni. Stór
geymsla innan íbúðar sem nýst gæti sem 3ja
herb. Sérlóð og verönd. Þv.h. innan íbúðar.
Sérgeymsla í sameign. Ásett verð 29,9 m.

2JA HERB.
GYÐUFELL - R.VÍK.

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 og útgengt á sér
hellulagða verönd sem er yfirbyggð og opn-
anleg út á afgirta sér lóð. Möguleiki er að út-
búa annað herbergi af borðstofu, þar er
gluggi. Svefnh. og baðherb. með dúk á gólfi.
Húsið er klætt að utan. Ásett verð: 13,9 m.

2JA HERB.
ÞINGHOLTIN -
GLÆSIÍBÚÐ !!!

Stórglæsileg 2ja til 3ja herb.a 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.
HAMRABORG - KÓP.

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.

4RA HERB.
ÞINGHÓLSBRAUT -
SÉRHÆÐ

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

EINBÝLI
FAXAHVARF - KÓP.

Höfum fengið til einkasölu mjög fallegt og vel
hannað rúmlega 300 fm einbýlishús í Hvarf-
ahverfi við Elliðavatn. Húsið er hannað af
Kristni Ragnarssyni arkitekt og er byggt á 4
pöllum til að fullnýta möguleika lóðarinnar
m.t.t. útsýnis. Gengið er inn á fyrsta pall í
rúmgott anddyri.Á þeirri hæð eru 2 herbergi,
bað, þvottahús, geymsla og bílskúr. Góðir
möguleikar eru á því að skipuleggja sér íbúð í
þessu rými. Ásett verð 59,9 m.

EINBÝLI
FAGRIHJALLI -SUÐUR-
HLÍÐAR KÓPAVOGS

Um er að ræða glæsilegt einbýlishús á tveim-
ur hæðum í Fagrahjalla í Kópavogi á frábær-
um stað innst í botnlanga fyrir neðan götu.
Húsið stendur á frábærri lóð og er garðurinn
vel hirtur og glæsilegur í alla staði. Húsið er
alls 292,3 fm samkvæmt fasteignamati ríkisins
og þar af er bílskúrinn 35,3 fm í íbúðinni er
einnig lítil einstaklings íbúð með sérinngangi.
Ásett verð. 74,9 m.

EINBÝLI
VATNSENDI - STÓRT
EINBÝLI - HESTHÚS
OG BÍLSKÚR

Um að ræða ca 320 fm eign, sem skiptist í
hús, hesthús og bílskúr. Húsið skiptist í for-
stofu, 2 baðh., opið rými með mikilli lofthæð,
stofu og borðstofu, eldhús og búr, 3 barnah.,
þv.h., hjónah. og fatah. Allar nánari upplýsing-
ar á skrifstofu. Ásett verð: 88,4 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. Suðursvalir með stiga
niður í garðinn . Nýlegar innréttinga og gólf-
efni. Bílskúrinn er á tveimur hæðum eða
neðri hæðin er eitt herb. Falleg sérhæð á vin-
sælum stað. Ásett verð 35,9 m.

EINBÝLI
LOGAFOLD -
EINBÝLISHÚS

Fasteignasalan Klettur kynnir glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum við Logafold í
Grafarvogi í Reykjavík. Húsið er skráð 235,4
fm. Garður er fallegur og í rækt, skjólgirðing
er kringum stóran pall með heitum potti.
Plan að framann með hita undir. Þetta er
falleg eign á góðum stað í Grafarvogi. Ásett
verð: 59,5 m.

2JA HERB.
SKIPHOLT - GLÆSI-
LEG 2JA HERB. ÍBÚÐ!

Mjög falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð á
2. hæð. Eikarparketi á allri íbúðinni.Allar inn-
réttingarnar eru frá HTH í íbúðinni. Baðher-
bergið er með flísum og fallegri eikarinnrétt.,
stór nudd-horn-sturtuklefi, tengt fyrir þvotta-
vél. Svefnh. er með parketi og fataskápum.
Eldhúsið er með parketi og fallegri eikarinn-
réttingu, t. f. uppþv.vél. Ásett verð: 16,9 m.

ATVINNUH.
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HAMRABORG - KÓP.

Um er að ræða atvinnuhúsn. á jarðhæð í
grónu verslunarhverfi sem hýsir verslunina
Innval sem sérhæfir sig í í innréttingum. Hús-
næðið er rúmlega 122 fm og er bjart og er
lofthæð 3,3 m. með stórum sýningarsal og
skrifstofum og kaffiaðstöðu. Gólfefni eru flís-
ar og parket. Upphækkun er við skrifstofu og
er teppi á gólfum þar. Innang. er í sameign þar
eru tvö salerni. Ásett verð 19,9 m.

4RA 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

EINBÝLI
HÖRÐUVELLIR - ÁR-
BORG.

Einbýlishús á 3 hæðum og er neðsta hæðin
skráð sem séreign. Á miðhæð er forst.,
gestasalerni, eldhús, hol og 3 stofur. 4 svefnh.
og baðh. Á neðstu hæðinni er síðan fullb. 3ja
herb. 61 fm íbúð með sérinng. Bílsk. er sérst.
52 fm. Gott útsýni. Ásett verð 69 m.

RAÐHÚS
BRIMNESBRAUT -
DALVÍK.

Forstofa, flísar á gólfi, fatahengi. 2 svefnh.
fataskápar. Baðh. flísar á gólfi, hvítur efri
skápur. Stofa parket. Eldhús með parketi frá
borðkrók er útgengt á suður verönd. Þv.-
hús með lakkað gólf, hvít innrétting, skápur á
vegg, gluggi. Bjálkahús er á lóðinni sem er 9
fm. Einnig er upphituð hellulögð verönd
vestan við húsið. Ásett verð 13 m.
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4RA HERB.
REYKJANESBÆR -
GRÆNÁS.

Mjög glæsileg íbúð á 1. hæð. 3. svefnherb. og
sér-fataherb. Stór og opin stofa, sjónvarps-
horn og borðstofa. Sólstofa innaf stofu og
gengið úr henni út á pall. Eldhús er með nýrri
innréttingu og öll tæki ný, gaseldavél og ofn á
eyju. Ísskápur og lítil innb. þv.vél í eldhúsi fylg-
ir eigninni. Baðherb. með flísum, nýr vaskur,
klósett og sturtuklefi. Ásett verð 18,9 m.

4RA HERB.
ÁLFKONUHVARF -
ENDAÍBÚÐ

Falleg og vel skipulögð, 120 fm 4ra herbergja
endaíbúð á góðum stað á Vatnsenda. Stæði í
bílageymslu fylgir íbúðinni, falleg gólfefni park-
et og steinflísar, hornbaðkar, stór og góð
geymsla, útsýni í suður af svölum, stutt í fal-
lega náttúru og óbyggt svæði. Ásett verð:
28,8 m.

4RA HERB.
RJÚPNASALIR - KÓP.

Nýleg og snyrtileg 4ra herb. íbúð á góðum
stað. Íbúðin er við Rjúpnasali og snýr í suður
og vestur, stórar og góðar svalir á móti suðri.
Húsið er 12 hæða fjölbýlishús með tveimur
lyftum, bílastæði í lokaðri bílageymslu
fylgir þessari íbúð, íbúðin er 110,3 fm á 2,
hæð hússins. Ásett verð: 26,9 millj.

4RA HERB.
ERLUÁS - HAFNARFJ.

109,7 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð ásamt 25,7
fm bílsk. samt. um 135,4 fm í lyftuhúsi. Sér-
inng. Forst., forstofuh., barnah., hjónah., bað-
h., eldh., stofu, þv.hús, bílsk. og geymslu. Stór
góður bílskúr með geymslu inn af. Innrétt.
eru úr eik og gólfefni eru massivt eik-
arparket og flísar, skrín gluggatjöld og
þunnar yfirgardínur. Ásett verð 29,9 m.

4RA HERB.
RJÚPNASALIR -

4ra herb. íbúð við Rjúpnasali á 1. hæð, íbúðin
var á sýnum tíma sýningaríbúð JB Byggingar-
félags þegar húsið var í sölu. Innréttingar og
skápar eru úr hvíttaðri Eik, náttúrusteinn á
gólfi, hvíttað eikarparket, flísal. svalir. Íbúðin er
alls 107,8 fm og ásett verð á hana er 25,9 m.

Grandahvarf  2, 4, 6, Kópavogi
Glæsilegar sérhæðir á besta stað við bakka Elliðavatns. Frábært útsýni og einstakt umhverfi.

Til sölu

www.jbb.is

Við Grandahvarf eru þrjú fjölbýlishús, öll á þremur hæðum. Í hverju húsi
eru sex íbúðir. Allar ibúðirnar eru vandaðar sérhæðir frá 124-144 fm að 
stærð.

• Glæsilegar fullbúnar sérhæðir 

• Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli

• Glæsilegur frágangur lóða og sameiginlegra svæða

• Afhending mars-maí

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

Útivistarreitur með útsýnisskífu, grillaðstöðu og sviði í rómverskum stíl.

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá 
fasteignasöluni Kletti.

Verð frá
 36,8 millj.

Stórglæsilegar íbúðir við Baugakór 5 - 7
Frábært útsýni í grennd við fyrirhugaða íþróttaakademíu

Frábærar 3ja og 4ra herbergja, stórglæsilegar íbúðir í ýmsum útfærslum
Íbúðirnar við Baugakór eru einstaklega glæsilegar. 18 íbúðir frá 96 - 140 fm í einu stigahúsi
með lyftu og svalagangi

12 glæsilegar 3ja herbergja íbúðir frá 96 - 98 fm
6 glæsilegar 4ra herbergja íbúðir frá 136 - 140 fm
Öllum íbúðum skilað fullbúnum án gólfefna nema flísalagt er í forstofu, þvottahúsi

og baði með flísum frá Álfaborg
Innréttingar frá InnX
Glæsileg lóð með steinsteyptum og malbikuðum bílastæðum
Hitalögn í stéttum við inngang og bílastæði

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

Klettur í síma 534 5400
eða með tölvupósti á klettur@klettur.is
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Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur
fasteignasali

hringdu strax í síma: 
699 5008 eða 693 4085

LÁTTU OKKUR SELJA!

SELDIST Á 4 DÖGUM

SELDIST Á 5 DÖGUM

SELDIST Á 6 DÖGUM

Helgi Eysteinsson > Básendi 11 Rakel Húnfjörð > Rauðagerði 52 Bryndís og Örn > Melhæð 5

Elín Dóra og Vilhjálmur > Heiðargerði 88

Jón Gunnar  og Harpa > Vallartröð 4

María Hlinadóttir > Safamýri 29

Ingibjörg Sveinsdóttir > Flétturimi 36

SELDIST Á 7 DÖGUM

SELDIST Á 5 DÖGUM

SELDIST Á 12 DÖGUM

SELDIST Á 13 DÖGUM

SELDIST Á 10 DÖGUM

SELDIST Á 20 DÖGUM

> Völuteigur 11

Vaka Dóra og Ari Heimisson > Furugrund 50 

Markmið okkar er að selja
eignina þína á 30 dögum

Remax Lind / Bæjarlind 14-16
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Lýsing: Húsið er 111,3 fm á einni hæð og er 
skipt í forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús og geymslu. 
Eldhúsið er með nýrri innréttingu og gaseldavél 
ásamt gólfhita sem einnig er á baðherberginu. 
Þvottahúsið er inn af eldhúsinu og stofan er opin 
að hálfu inn í eldhús. Frá stofunni er gengt út í 
garðinn. Baðherbergið er nýstandsett, flísalagt í 
hólf og gólf með nýjum tækjum og innréttingu. 
Svefnherbergin þrjú eru öll parketlögð. Garðurinn 
er í góðri rækt með 11 fm gróðurhúsi á lóðinni.

Annað: Að sögn seljanda er rafmagn nýlega endurnýjað í húsinu. 

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast hjá fasteignasölunni Árborgum í síma: 4824800 eða 
hjá Atla sölufulltrúa GSM: 8991178, netfang: atli@arborgir.is 

Verð: 20.900.000 kr.  Fermetrar: 111,3  Fasteignasala: Árborgir Selfossi

800 Selfoss: Vel staðsett einbýlishús með garðskála 
Kirkjuvegur 29: Árborgir Selfossi kynna mikið endurnýjað 111,3 fermetra fimm 
herbergja einbýlishús með garðskála í grónu hverfi.

Lýsing: Á miðhæð er flísalögð forstofa og hol, parketlagt herbergi, gestasalerni með flísum á 
gólfi og upp á veggi, tvær parketlagðar stofur með góðum gluggum og flísalagt eldhús með 
fallegri innréttingu sem er sprautulökkuð og með kirsuberjaviði. Stigi er upp á efri hæð. Þar 
eru tvö parketlögð herbergi, flísalagt hjónaherbergi með stórum svölum, endurnýjað baðher-
bergi með flísum á gólfi og veggjum, hornbaðkari og góðri innréttingu. Í kjallara er rúmgott 
þvottahús, stórt baðherbergi, saunaklefi og pláss fyrir líkamsræktartæki. Í öðrum hluta 
kjallarans er lítil íbúð sem hentar til útleigu. Þar er stofa með svefnkrók og skápum, eldhús, 
baðherbergi og forstofa. 

Annað: Bílskúr er nýlegur, flísalagður með hita í gólfum. Geymsluloft er í bílskúrnum. 

Úti: Bílaplan er hellulagt með hitalögn. Garður er gróinn og snyrtilegur. Hellulögn er fyrir 
framan húsið og afgirt timburverönd snýr beint í kvöldsólina. 

Verð: 47.900.000  Fermetrar: 288,7  Fasteignasala: Árborgir Selfossi

800 Selfoss: Reisulegt einbýlishús
Víðivellir 1: Góð staðsetning og gróinn garður 

GVENDARGEISLI 142-144 og 152
TIL SÖLU GLÆSILEG 140 m2 RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ ÁSAMT 28 m2 BÍLSKÚR

KJARNI l BYGGINGAFÉLAG EHF I HÁTÚNI 6A I 105 REYKJAVÍK I S: 512 1223 I GSM: 897 2780

Húsin afhendast fullbúin að utan og fullbúin að innan án gólfefna.
Anddyri, bað og þvottahúsgólf skilast með flísalögn.
Lóð verður tyrfð og afhent með hellulögðum stéttum við aðalinngang og framan við bílskúra.
Vandaðar innréttingar og tæki.
Teikningar og allar nánari upplýsingar liggja frammi á skrifstofu félagsins.
Verð 42,8 millj.
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Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar



– Mest lesið

Þetta gæti tekið tíma

Er fasteignin þín ekki í mest lesna fasteignablaðinu?
Þegar hægist um á fasteignamarkaði er mikilvægara en nokkru sinni að auglýsa 

á besta staðnum. Samkvæmt nýjustu könnun Gallup* lesa 40% fleiri Íslendingar á 

aldrinum 25–49 ára Allt-fasteignir en Fasteignablað Morgunblaðsins. Vertu viss 

um að eignin þín nái athygli sem flestra!

*Samkvæmt könnun Gallup, maí 2006
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Það fór ekki fram hjá neinum, 
hvorki stuðningsmönnum Sam-

fylkingarinnar eða hvað þá heldur 
andstæðingum hennar, að með 
glæsilegu kjöri Ingibjargar Sólrún-
ar Gísladóttur til formanns Sam-
fylkingarinnar var kominn kven-
skörungur með mikla reynslu og 
stjórnunarhæfileika í hóp stjórn-
málaforingja á Íslandi. Ég vil taka 

það fram að ég 
er mjög hreyk-
inn af því að hafa 
átt þátt í þeirri 
kosningu ekki 
síður en þeim 
góðu minningum 
frá kosningabar-
áttu Vigdísar 
Finnbogadóttur 
á sínum tíma og 
glæsilegum sigri 

hennar í forsetakosningunum þá. 
Það hefur hins vegar ekki dulist 
neinum sem fylgst hafa með stjórn-
málum undanfarna mánuði að and-
stæðingar okkar óttast ekkert meira 
en konuna í brúnni og kannski ekki 
að ástæðulausu. Þeir hafa notað öll 
tækifæri sem hugnast getur til að 
gera málflutning hennar tortryggi-
legan í augum almennings. Þar má 
einu gilda hvort rætt er um okur-
vexti, matvælaverð, skuldasöfnun 
heimilanna eða landbúnaðarmál, 
svo fátt eitt sé nefnt. Mér hefur 
reyndar stundum dottið í hug að 
undanförnu hvort að á Íslandi sé 
skipulagður karlrembuhópur sem 
leggi sig allan fram við að koma í 
veg fyrir pólitískan frama hjá 
konum, sama í hvaða flokki þær 
sækja fram. Nýjustu dæmin eru Siv 
Friðleifsdóttir, Jónína Bjartmarz og 
Margrét Sverrisdóttir. Þar sem 
Ingibjörg Sólrún náði markmiði 
sínu beinast nú öll spót að henni og 
ganga sumir þar býsna langt. 

Það er áhyggjuefni ef við félag-
ar hennar í Samfylkingunni teljum 
að hún eigi ein að sjá um alla kosn-
ingabaráttuna en aðrir Samfylking-
arfélagar geti bara slappað af og 
beðið eftir kosningunum 12. maí 
n.k. Það er von mín að þessar 
áhyggjur mínar séu ekki á rökum 
reistar. Við þurfum margar baráttu-
ræður eins og gamli karlinn úr 
brúnni, Jón Baldvin Hannibalsson, 
þrumaði yfir okkur sem sóttu kjör-
dæmisþing Samfylkingarinnar í 
Norðvesturkjördæmi er haldið var 
að Reykjum í Hrútafirði skömmu 
fyrir jól. 

Að lokum vil ég skora á alla sem 
aðhyllast félagshyggju og jöfnuð að 
bretta upp ermar og fara að vinna 
ötulega að glæstum sigri Samfylk-
ingarinnar 12. maí n.k. Baráttu-
kveðjur, X-S.

Höfundur er verkamaður og 
formaður Samfylkingarfélagsins í 

A-Húnavatnssýslu.

Traustur 
leiðtogi

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.



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á auglysin-
gar@frettabladid.is eða hringja í 
síma 550 5000.

Íslandsdeild skiptinemasamtakanna 
Alþjóðleg fræðsla og samskipti, AFS, 
fagnar hálfrar aldar afmæli í ár. AFS 
eru alþjóðleg sjálfboðaliðasamtök sem 
starfa á sviði alþjóðlegrar fræðslu og 
samskipta í 52 löndum.

„Samtökin eiga rætur að rekja til 
fyrri heimsstyrjaldar,“ segir Rósa  
Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
AFS á Íslandi. „Sjúkraflutningabíl-
stjórar sem höfðu verið á vígvöllunum 
vildu stuðla að heimsfriði og koma í 
veg fyrir hörmungar eins og þær sem 
þeir horfðu upp á. Í þeim tilgangi stofn-
uðu þeir skiptinemasamtökin árið 1947 
til að fá ungt fólk til að ferðast á milli 
landa og kynnast ólíkri menningu, sem 
myndi ýta undir umburðarlyndi og 
skilning.“

Íslandsdeild AFS var stofnuð árið 
1957, tíu árum eftir að samtökin voru 
stofnuð. Í fyrra fóru 162 íslenskir 
skiptinemar á aldrinum 15-18 ára  til 
32 landa á vegum AFS og rúmlega 40 
erlendir nemar komu hingað til árs-
dvalar í ágúst síðastliðnum. Rósa segir 
að íslenskir skiptinemar sæki flestir 
til Suður-Ameríku. „Tæp 40 prósent af 
okkar skiptinemum fara þangað. Ætli 
Íslendingar séu ekki dálítið suður-
amerískir í sér,“ segir hún og hlær. 

Fimmtugasti aðalfundur AFS á 
Íslandi verður haldinn í Iðnó 17. mars 
en þar verður meðal annars kynnt nið-
urstaða rannsóknar sem gerð var fyrir 
samtökin um áhrif skiptináms erlendis 
á íslensk ungmenni. Könnunin var 

lokaverkefni tveggja nemenda í við-
skiptafræði við Háskólann í Reykjavík 
undir leiðsögn Margrétar Jónsdóttur 
dósents. Sjálf telur Rósa kostina við að 
fara utan í skiptinám ótvíræða. „Maður 
sér mikinn mun á krökkunum sem fara 
út þegar þeir koma aftur. Þeir læra 
heilmikið um sjálfa sig, kynnast ann-
arri menningu innan frá sem og nýtt 
tungumál.

Ég held að þeir verði líka víðsýnni; 
heimurinn skreppur dálítið saman 
fyrir þeim. Þeir sem fara í skiptinám 
búa alltaf í haginn fyrir sig til lengri 
tíma litið.“ Þeir sem hafa áhuga á 
skiptinemadvöl eða að taka á móti 
erlendum nemum er bent á skrifstofu 
AFS á Íslandi við Ingólfsstræti eða á 
heimasíðu samtakanna, afs.is. 

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Pétur J. Pétursson
frá Galtará, Bakkastöðum 73b,

sem andaðist á Landspítalanum Fossvogi
19. febrúar sl. verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
hinn 7. mars kl. 13.00.

Ragnheiður Guðmundsdóttir
Guðmundur Pétursson   Inga Arnar
Anna Bára Pétursdóttir   Freysteinn Vigfússon
Sigurður Pétursson   Guðrún Ólafsdóttir
Ingibjörg Pétursdóttir   Valtýr Reginsson
barnabörn og barnabarnabörn.

15% afsláttur af öllum 
legsteinum og fylgihlutum

Það er nóg að fólk haldi að 
það séu kosningar. Kjósend-

ur ráða engu, völdin eru í 
höndum þeirra sem telja úr 

kjörkössunum.“

Móðir send heim með rangt barn

Óperumiðillinn fær nú yfir-
halningu í breska sjónvarp-
inu. Ætli íslenskir óperu-
unnendur geti lært eitthvað 
af þeirri frumlegu tilraun?

Að undanförnu hefur 
verið deilt töluvert um óper-
ur og áherslur á síðum 
íslenskra blaða en sitt sýn-
ist hverjum um þau stykki 
sem færð eru á fjalir í Ing-
ólfsstræti. Nú reyna Bretar 
á þanþol óperumiðilsins, 
sem sumir hérlendir 
fúlsa við og kalla gam-
aldags, því háðfuglinn 
og tónskáldið Richard 
Thomas er búin að 
koma óperunni á 
frumlegan hátt inn 
í afþrey-

ingar-
dagskrá
breska ríkis-
sjónvarpsins. Vef-
rit bresku dagblaðanna 
The Independent og Tele-
graph greindu nýlega frá 
þessu.

Tónskáldið Thomas kom 
sér á kortið með óperunni 

um Jerry Springer sem 
hann samdi með félaga 
sínum Stewart Lee en hún 
fjallar um einn meistara 
lágkúrunnar, spjallþátta-
kónginn Springer og hyski 
hans. Ópera sú var frum-
sýnd 2003 en hún er nú 
margverðlaunuð þrátt fyrir 
að vekja litla hylli
meðal trú- rækins

fólks; kvörtunum rigndi inn 
þegar verkið var sýnt í sjón-
varpi – sjálfur Jesú Kristur 
er sýndur samkynhneigður 
í því stykki og félagar í Ku 
Klux Klan sjást þar stíga 
fjörugan steppdans.

Nú er Thomas búinn að 
skrifa sex litla söngleiki 
sem eru til sýninga á sjón-
varpsrásinni BBC2. Þættir 

þeir byggja, líkt og Spring-
er-óperan, á sjónvarpsefni 

en Thomas leitar fanga 
í raunveruleika-
sjónvarpsþáttum,
breskum heimilda-

myndum og hámenn-
ingarlegri dagskrár-

gerð en vitanlega snýr 
hann út úr öllu saman. 

Þættirnir sem hér um 
ræðir heita The App-
rentice, Question 
Time, The 
South

Bank
Show, 

Panorama og Wife 
Swap en þá er búið að 

afbaka og sjóða niður í hálf-
tíma langar óperur þar sem 
lágmenningin mætir 
hámenningunni á svaðaleg-
an hátt. Blótsyrði, uppköst 
og munnmök eru í það 
minnsta ekki viðtekin við-
fangsefni í óperum – hvað 
þá þær gjörðir að sprengja 
spendýr í loft upp.

Thomas er sjálfmenntað 
tónskáld og óttalegt undra-
barn í músík af lýsingunum 
að dæma. Hann er einnig 
reynslumikill uppistandari 
og kveðst hafa þá hugsjón 
að gleðja fólk. Áhorfendur 
verða síðan að dæma um 
hvernig til tekst en mögu-
lega fær hann fleiri til þess 
að vilja forvitnast um óper-
ur. 

Endurnýjun óperuforms





              

               

                     

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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Systir mín keypti um 
daginn bók með sög-
unni af Rauðhettu 
handa dóttur sinni. 
Hún varð heldur en 
ekki hissa þegar hún 
fór að lesa söguna 

fyrir barnið. Í þessari 
útgáfu át úlfurinn ekki ömmuna 
því henni tókst að fela sig inni í 
fataskáp og hann náði ekki heldur 
að gleypa Rauðhettu litlu því hún 
öskraði svo hátt að pabbi hennar 
kom og bjargaði henni og úlfurinn 
lagði á flótta. Systur minni þótti 
þessi útgáfa heldur dapurleg og 
komst ekki hjá því að velta því 
fyrir sér hvort verið væri að rit-
skoða ævintýri fyrir börn til þess 
að hlífa þeim fyrir mannætuúlfum 

og öðrum óhugnaði. Sagan af Rauð-
hettu er ekki sérlega bitastæð 
þegar ömmuátið hefur verið þurrk-
að út. Hins vegar megum við ekki 
gleyma því að ævintýrin eins og 
við þekkjum þau í dag eru alls ekki 
eins og þau voru upprunalega. Þau 
hafa tekið ýmsum breytingum í 
aldanna rás og yfirleitt orðið aðeins 
sakleysislegri en þau voru upp-
runalega. Blóðugar lýsingar hafa 
víða verið þurrkaðar út og þótt 
vondi kallinn (ja, eða stjúpan) fái 
makleg málagjöld í sögulok eru 
þau ekki nærri eins mannvonsku-
leg og í ýmsum eldri útgáfum. 

Kannski er ósköp eðlilegt að 
ævintýrin breytist í takt við breytta 
tíma. Mörg þau vandamál sem við 
lesum um í ævintýrunum er auð-

velt að leysa með nútíma tækni og í 
dag höfum við alls konar meðferðar-
úrræði sem henta betur en harðar 
refsingar. Litla ljót gæti til dæmis 
skráð sig í raunveruleikaþáttinn 
Extreme Makeover og líklega væri 
vonda stjúpan hennar Öskubusku 
svipt forræði hið snarasta og fjöl-
skyldan öll send í ráðgjöf.

Í sögunni af Mjallhvíti er þess 
getið í sögulök að stjúpan vonda 
hafi hlotið makleg málagjöld. Í 
einni útgáfu er hún látin dansa á 
glóðum þar til hún dettur niður 
dauð en í nýlegri Disney-útgáfu 
hleypur hún fyrir björg. Í framtíð-
inni hleypur hún kannski bara til 
næsta sálfræðings eða lætur leggja 
sig inn á meðferðarstofnun. Hver 
veit?

Það kemur mér svolitið 
á óvart að hann hafi ekki 
ráðið við þetta, hann er 
vanur að gleypa allt án 
vandræða!

Vel notaður 
fótbotaskór er of 
mikið fyrir hvern 

sem er

Afhverju starir þú
svona á varirnar á mér?

Er eitthvað að 
þeim?

Fyrst þetta epli 
er svona frábært, 
afhverju borðar 

þú það ekki?

Á ekkert að 
opna gluggan 
svo flugurnar 
komist inn?

Húsið er eins og sprengja, 
vaskurinn er fullur af óhreinum 
diskum, krakkarnir görguðu í 

allan dag og hárið á mér er eins 
og klessa.

Mikið er ég heppinn, hugsa að 
ég sé hamingjusamasti maður í 

heiminum.

Í alvöru? Er það afþví 
að fjölksyldan 
er svo þér svo 

mikilvæg?

Aðalvega afþví 
að ég fæ að 

vinna úti!
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Kviksaga og kvikmynda-
klúbburinn Fjalakötturinn 
sameina kraftana í kvöld 
og skipuleggja dagskrá í 
Tjarnarbíói. Þar má fræð-
ast um ímyndir Íslands á 
hvíta tjaldinu.  

Kviksaga er vettvangur þar sem 
fræði og kvikmyndir mætast til 
dæmis við gerð heimildarmynda, 
kennsluefnis eða sjónrænna rann-
sókna.  Í kvöld kl. 19 sýnir félags-
skapur sá, með fulltingi nýstofn-
aðs klúbbs Fjalakattarins, tvær 
myndir:  „This Is Iceland“ eftir 
Kjartan Ó. Bjarnason frá árinu 
1960 og valda kafla úr Íslands-
mynd Leo Hansen frá 1929 en kafl-
ar þeir verða sýndir með lifandi 
undirleik Hallvarðar Ásgeirsson-
ar.

Íris Ellenberger sagnfræðingur 
fylgir myndunum úr hlaði en hún 
skrifaði meistararitgerð sína um 
svokallaðar Íslandsmyndir. Það 
heiti er gefið  fjölbreyttum kvik-
myndum sem eiga það sameigin-
legt að fjalla um Ísland og Íslend-
inga. Myndirnar þessar eru 
margvíslegar að eðli: fræðslu-
myndir, pólitískar áróðursmyndir, 
sölumyndbönd flugfélaga, fiskiðn-
aðarins eða landbúnaðarvörufram-
leiðenda og myndir sem skreyttu 
ræður farandfyrirlesara. 

Efni þetta hefur ekki verið mikið 
rannsakað enn sem komið er og 
engin leið er að vita fyrir víst 
hversu margar myndir voru gerð-
ar, sumra þeirra er aðeins getið í 
rituðum heimildum. „Ég skoðaði 
um sextíu myndir frá fimmtíu ára 
tímabili,“ útskýrir Íris og áréttar 
að mjög áhugavert sé hvernig höf-
undar þeirra taka líkt á ákveðnum 

viðfangsefnum. Bæði hérlendir og 
erlendir kvikmyndagerðarmenn 
voru þannig dálítið íhaldssamir á 
myndefni sitt því ákveðin hefð var 
í gildi um nálgun viðfangsefnisins. 
„Myndirnar voru gerðar í mjög 
ólíkum tilgangi en ef umfjöllunar-
efnið var til dæmis síldveiðar var 
nokkuð víst að þá yrði sýndur stafli 
af tunnum og svo kemur styttan af 
Leifi heppna mjög oft fyrir í mynd-
um frá ákveðnum tíma sem og 
myndir af Gullfossi og Geysi en 
þær eru nú ennþá algengar.“ 

Íris segir að flestar myndanna 
hafi verið gerðar fyrir útlendinga 
og að framan af hafi íslenskir fjöl-
miðlar fylgst nokkuð vel með mynd-

unum og gefið þeim slæma dóma ef 
þær sýndu ekki landinu sóma. Eftir 
1940 fór síðan að bera meira á því 
að ríkisvaldið styrkti kvikmynda-
gerð af þessum toga og bera þær 
þess nokkur merki. „Myndin „This 
Is Iceland“ var til að mynda gerð 
fyrir milligöngu utanríkisráðuneyt-
isins og þar er kynnt ákveðin opin-
ber ímynd landsins.“

Kvikmyndasafn Íslands lánar 
myndirnar til sýninga en Kviksaga 
og Fjalakötturinn hyggjast standa 
að fleiri hliðstæðum viðburðum á 
komandi vikum. 

Nánari upplýsingar um starf-
semi Kviksögu má finna á vefrit-
inu www. kviksaga.is.

Þetta einstaka tilboðsfargjald

gildir til allra áfangastaða
Flugfélags Íslands innanlands
er fyrir börn 2 - 11 ára í fylgd
með fullorðnum og í sömu bókun

  gildir til 15. mar.
  býðst eingöngu þegar bókað er

á netinu, www.flugfelag.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
/ S

IA
.I

S
/ F

LU
36

06
1

02
/0

7

1 kr. aðra leiðina + 489 kr.
(flugvallarskattur)

Aðeins 1 króna fyrir börnin
www.flugfelag.is |  570 3030



Gus Gus fagnaði útgáfu nýjustu 
plötu sinnar með teiti á Sirkus síð-
astliðið fimmtudagskvöld. Platan, 
sem ber nafnið Forever, er fimmta 
stúdíóplata sveitarinnar. Eiginleg-
ir útgáfutónleikar verða haldnir á 
Nasa í lok mars, en það var enginn 
skortur á fólki sem vildi gleðjast 
með Gus Gus-flokknum á fimmtu-
dagskvöldið.

Gus Gus fagnar
Breska hljómsveitin The 
Stranglers er á leiðinni 
hingað til lands í þriðja 
sinn. Freyr Bjarnason 
spjallaði við einn af stofn-
endum sveitarinnar, J.J. 
Burrell, sem segir áhorf-
endum að búast við hinu 
óvænta á þriðjudagskvöld.

The Stranglers hélt síðast tónleika 
hérlendis í Smáranum í Kópavogi 
árið 2004 við góðar undirtektir. Þar 
áður spilaði sveitin í Laugardals-
höll árið 1978. 

„Þetta verða fyrstu tónleikarnir 
okkar á árinu og ég hlakka mikið 
til,“ segir bassaleikarinn Burrell.  
„Síðast þegar við komum til Íslands 
kom það okkur á óvart hversu vel 
gekk. Við höfðum ekki verið þar í 
mörg ár og mun fleiri komu en við 
bjuggumst við því við héldum að 
allir væri búnir að gleyma okkur. 
Ég held að fólk hafi ekki vitað við 
hverju það átti að búast og það er 
það frábæra við The Stranglers; þú 
veist aldrei við hverju þú átt að 
búast,“ segir hann.

Í þetta sinn spilar The Stranglers á 
Nasa og nú hafa þau tíðindi orðið 
að aðalsöngvarinn Paul Roberts 
hefur yfirgefið sveitina. Í stað hans 
sjá Burrell og gítarleikarinn Baz 
um sönginn. „Ég held að hann hafi 
verið með hugann við annað tengt 
tónlist. Málið er að í fyrra þegar ég 
heyrði hann syngja eitt af lögunum 
mínum fannst mér eins og hann 
skildi ekki um hvað lagið snerist 
þannig að ég spurði hann hvort 

hann væri ennþá tilbúinn til að ein-
beita sér 100% að hljómsveitinni. 
Ég sagði honum að hugsa málið. 
Hann kom aftur til mín nokkrum 
dögum síðar og sagði að ég hefði 
rétt fyrir mér. Það voru engin 
vandamál og hann hætti í góðu,“ 
segir Burrell. „Núna er ég farinn 
að syngja aftur. Ég hafði gleymt 
því hversu gaman ég hafði af því. 
Fyrir sextán árum hafði ég ekki 
mikið sjálfstraust varðandi söng-
inn. Ég leyfði Paul að syngja lögin 
mín vegna þess að mér fannst hlut-
irnir eiga að vera þannig,“ segir 
hann. „Þegar við fórum í túr um 
Bretland fyrir skömmu fengum við 
mjög góðar viðtökur og aðdáend-
unum fannst þetta betra en nokkru 
sinni fyrr. Núna erum við aftur 
orðnir fjórir og þetta er kraftmeira 
en nokkru sinni fyrr og ég er líka 
farinn að skemmta mér á nýjan 
leik.“

Nýjasta plata The Stranglers, Suite 
XVI, kom út á síðasta ári og hefur 
að sögn Burrells fengið bestu dóm-
ana í sögu The Stranglers. „Og það 
er helvíti löng saga, þannig að ég 
þurfti að bíða þangað til ég var orð-
inn miðaldra karl, næstum dauður, 
til að fá loksins góða dóma,“ segir 

hann. „Þessi plata fjallar um það 
sem menn á okkar aldri hafa áhuga 
á, pólitík, stríð, konur, hefnd og það 
að reyna að myrða spúsu sína. 
Þetta er svona það sem menn eru 
að spá í á þessum aldri.“

Nafn plötunnar, Suite XVI, á sér 
jafnframt ákveðna sögu. Meðal 
annars er platan sextánda hljóð-
versplata The Stranglers, auk þess 
sem bæði Paul Roberts og Hugh 
Cornwell hættu í sveitinni eftir 
sextán ára veru.

Burrell segir mikilvægt að 
halda ferskleikanum gangandi í 
The Stranglers og af þeim sökum 
reyni sveitin stundum að prófa 
nýjar tónlistarstefnur og skipta út 
meðlimum. „Stundum spilum við 
ekkert í nokkur ár og ef við fáum 
leið á einhverju lagi þá hættum við 
bara að spila það. Eins og með 
Peaches, við spiluðum það ekki í 
tólf, þrettán ár því við höfðum bara 
ekki áhuga á því. Það þýðir ekki að 
gera hluti eingöngu til að gleðja 
aðra.“

Burrell lofar þó að Peaches fái 
að hljóma í Reykjavík á þriðjudag. 
Vonandi láta The Stranglers einnig 
flakka með þekkta slagara á borð 
við All Day and All of the Night, 
Golden Brown, No More Heroes og 
Always the Sun.

NÚÐLUR
MEÐ KJÚKLINGI Í SOJASÓSU

Bandarískir fjölmiðlar velta sér 
mikið upp úr því hvort Britney 
Spears og Kevin Federline hafi 
ákveðið að takast á við vandamál 
sín og reyna einu sinni enn. News 
of the World greinir frá því að þau 
íhugi jafnvel að endurnýja hjóna-
bandsheitin þegar söngkonan 
hefur lokið afvötnun sinni í 
Malibu.

Að mati blaðsins virðist 
lífið leika við poppprinsess-
una. Hún hefur gert sér grein 
fyrir því að þegar lífið 
var henni sem erfiðast 
hurfu allir á braut nema 

Kevin, sem stóð þétt við bakið á 
henni. News of the World birtir hins 
vegar einnig ógnvænlega frétt af 
ástandi Britney þegar hún var sem 
lengst niðri í upphafi meðferðar-
innar. Blaðið hefur eftir nánum vini 
að hún hafi hótað því við starfsfólk 

stofnunarinnar í Malibu að 
hengja sig ef Kevin vildi ekki 
eignast með henni þriðja barn-
ið. Og hafi þá skrifað töluna 
666 á hausinn og öskrað: „Ég 
er Antí-Kristur.“ Þá hafi yfir-

mönnum meðferðarheim-
ilisins verið nóg um og 
Kevin verið kallaður til 
að róa söngkonuna niður. 
Hann ku hafa lofað 
Britney að hjálpa henni 
aftur á fætur eftir að 

hafa misstigið sig á grýttum vegi 
fíknarinnar. Federline hefur boðist 
til að fresta öllum málaferlum og 
tekið strákana tvo algjörlega að sér 
á meðan Britney nær sér að fullu.

Samkvæmt News of the World 
er talið líklegt að áfengi og eiturlyf 
á borð við kókaín og e-töflur hafi 
leikið minnsta þáttinn í hraðri nið-
urleið Britney Spears. Eftir því 
sem blaðið kemst næst var Britney 
orðin háð hinu stórhættulega fíkni-
efni kristal-metamfetamíni. Það 
hefur mikil áhrif á taugakerfið og 
veldur ofsakvíða og ofbeldisfullri 
hegðun.

Britney reyndi að hengja sig

Alexandra Christina Manley, 
fyrrverandi prinsessa í Dan-
mörku, gekk að eiga ljósmyndar-
ann Martin Jørgensen við hátíð-
lega athöfn í Øster 
Egede-kirkjunni að viðstöddum 
nánum vinum og ættingjum. 
Alexandra var klædd í kampa-
vínslitaðan kjól frá Henrik Hviid 
og virtist njóta hverrar mínútu. 
Þegar hún kom að kirkjudyrun-
um brá Alexandra  á leik við þá 
fjölmörgu gesti og gangandi sem 
biðu eftir að fá að sjá hana og 
sagði: „Við komum aftur út,“ við 
mikil hlátrasköll nærstaddra.

Hjónakornin nutu liðsinnis 
frá prinsunum tveim, hinum sjö 
ára gamla Nikolai og fjögurra 
ára gamla Felix, en þá á Alex-
andra með Jóakim prins. Hann 
var reyndar víðsfjarri við athöfn-
ina enda hefði það verið í hæsta 
máta óvenjulegt þrátt fyrir að 
danskir fjölmiðlar fullyrði að 
þau séu enn þann dag í dag góðir 
vinir. Ólíkt því sem var árið 1995 
þegar Alexandra gekk kirkju-
gólfið við konunglega athöfn 
voru aðalsbornir gestir víðs-
fjarri og glamúrinn og glysið 
ekki jafn áberandi. Dönsku blöð-
unum bar hins vegar saman um 
að athöfnin hefði verið bæði lát-
laus og falleg.

Hjónin buðu síðan til glæsi-
legrar veislu eftir kirkjuna sem 
haldin var á Jomfruens Egede en 
þar hélt góðvinur, Mark Petter-
son, skálarræðu fyrir hin nýgiftu. 
Til gamans má geta að Petterson 
er einmitt eiginmaður Miu 
Egmont Petersen sem eitt sinn 
var trúlofuð Friðriki krónprins, 
fyrrverandi mági Alexöndru.

Alexandra gengin út
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TÓNLIST
NÝ

Korn
MTV Unplugged

1.890

Air
Pocket Symphony

Nelly Furtado
Loose (2CD Tour Edition)

2.190

Grinderman (Nick cave)
Grinderman

2.209

Johnny Cash 
Ring Of Fire II:

The Legend Of Johnny Cash

1.890

Arcade Fire
Neon Bible

1.890
1.890

7%
VSK

7%
VSK

7%
VSK

7%
VSK

7%
VSK

7%
VSK

SKÍFAN - ALLTAF FYRST

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI
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“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT 
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“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT 
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SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR UM VILLST AÐ 
HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI

SAMTÍMANS.   B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

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   kl. 5.45 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

SMOKIN  ́ACES     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE NUMBER 23     kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA

2 FYRIR 1

Ghost Rider fyrir Playstation 2 er 
þriðju persónu hasarleikur sem 
tekur við af söguþræði samnefndr-
ar myndar sem nú er sýnd í bíó. Í 
leiknum er leikmaðurinn í hlut-
verki Ghost Rider, persónu með 
logandi hauskúpu í stað höfuðs, og 
á að berja sér leið úr Helvíti með 
því að drepa ógrynni af skrímslum 
með eldsvipum og öðrum vopnum.

Því miður er raunin sú að 
skrímslin eru öll nákvæmlega eins, 
bardagakerfið er einhvers konar 
misheppnað afkvæmi annarra og 
mun betri leikja og sagan er óspenn-
andi samsuða af klisjum.

Leikurinn, sem er lítið annað en 
slöpp eftirherma leikja á borð við 
Devil May Cry og God of War (báðir 
til fyrir Playstation 2), er hreinlega 
ekki skemmtilegur.

Í staðinn fyrir mismunandi 
umhverfi er sömu grá-brúnu máln-
ingunni slett á allt, og í staðinn fyrir 
fjölbreytt bardagakerfi er pínlega 
leiðinlegt að drepa skrímslin, sem 
eru einmitt líka grá-brún.

Reglulega virðist leikurinn 

halda að hann sé bílaleikur, þegar 
leikmaðurinn er skyndilega látinn 
stýra mótorhjóli eftir braut þar 
sem hann hoppar yfir hindranir og 
drepur skrímsli á leiðinni. Aðal-
áskorunin í þessum hluta leiksins 
(sem er um fimmtungur af honum 
öllum) felst í að berjast við lélega 
stýringu á hjólinu, því borðin eru 
stutt og óspennandi.

Í raun er ekki hægt að benda á 
einhvern einn hlut í Ghost Rider og 
segja „þetta hér er það sem gerir 

leikinn lélegan“. Nánast allir þætt-
ir hans eru undir meðallagi, hvort 
sem það er sagan, spilunin, bar-
dagakerfið, umhverfið eða óvinirn-
ir. Jafnvel grafíkin, tónlistin  og tal-
setningin eru ekkert til að hrópa 
húrra fyrir. Rúsínan í pylsuendan-
um er myndavélin, sem lætur alls 
ekki að stjórn.

Ef þú ert mikill aðdáandi Ghost 
Rider myndasaganna og ert kom-
inn með leið á Devil May Cry og 
God of War, þá er þessi leikur 
mögulega fyrir þig. Allir aðrir ættu 
að forðast hann og spila fyrrnefnda 
leiki í staðinn. 

Ófrumlegt og leiðinlegt Helvíti
Halle Berry mun fara með aðal-
hlutverkið í dramamyndinni Tulia. 
Hefjast tökur á henni hinn 1. maí í 
Louisiana. Myndin er byggð á 
sönnum atburðum sem áttu sér 
stað í bænum Tulia í Texas árið 
1999 þegar 46 þeldökkir menn 
voru handteknir vegna gruns um 
að hafa í fórum sínum eiturlyf. 
Voru þeir ranglega ásakaðir af 
spilltri löggu í málinu þrátt fyrir 
að engar sannanir hafi fundist 
fyrir sekt þeirra.

Berry mun fara með hlutverk 
mannréttindalögfræðings sem 
aðstoðar mennina. Er myndin 
byggð á bók Nate Blakeslee, Tulia: 
Race, Cocaine and Corruption in a 
Small Texas Town.

Berry hefur nýlokið við að leika 
í kvikmyndinni A Perfect Strang-
er þar sem hún er í aðalhlutverki 
ásamt harðhausnum Bruce Willis. 
Myndin verður frumsýnd í apríl.

Halle Berry í Tulia
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Aukavinningar eru:
Sims 2 Seasons leikir · Aðrir Sims leikir
PS2 stýripinnar · PS2 minniskort · DVD myndir 
Fullt af öðrum tölvuleikjum og margt fleira.

Lotus Professional pappírsvörur
Glæsilegt yfirbragð við öll tækifæri

Rekstrarvörur
1982–200725ára

R
V

62
27

B

Halldór Sigdórsson
Þjónn, aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

Á tilboði í 
mars 2007 

LinStyle servíettur og dúkar, 
JustOne servíettur og

servíettubox

LinStyle servíettur
40x40cm, 50stk

794 kr.

LinStyle dúkar
1,2x20m á rúllu

2.631 kr.

2.388 kr.

JustOne startpakki
servíettubox og 600 servíettur



Frá þeim sömu og færðu okkur 
Chronicles Of Narnia:

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

JUDE LAW  JULIETTE BINOCHE ROBIN WRIGHT

Ævintýraleg spenna og hasar 20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

Hugh Grant 
hefur aldrei 
verið betri.

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 

Hörku hasarmynd frá leikstjóra NARC

Megi besti leigumorðinginn vinna

Milljón dollarar. Sjö leigumorðingjar. Eitt skotmark.

s.v. mbl

s.v. mbl

BREAKING
AND

ENTERING

Háskólabíó
PARIS, JE T'AIME kl. 5:45 - 8 - 10:20

TRAVAUX kl. 5:45

LE POULPE kl. 8

LA SEPARATION kl. 10:15

BREAKING AND E.... kl. 10:40 B.i. 12

LETTERS FR.. kl. 5:30-8-10:40 B.i. 16

PERFUME kl. 8 B.i. 12

DREAMGIRLS kl. 8 Leyfð

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

BABEL kl. 5:30 - 10:40 B.i. 16

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

MUSIC & LYRICS kl. 6 - 8 - 8:30-10-10:30 LEYFÐ

BLOOG DIAMOND kl. 8 - 10:40 B.i. 16

THE BRIDGE TO TER...   kl. 6 LEYFÐ

VEFURINN HE...   m/ísl. tali kl. 6 LEYFÐ

MUSIC & LYRICS        kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

MUSIC & LYRICS  VIP kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

SMOKIN' ACES kl. 5:50 - 8 - 10:20 B.i.16

BREAKING AND ENTERING kl. 8 - 10:20 B.i.12

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10:20 B.i.16

ALPHA DOG kl. 5:50 - 8 - 10:20 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

THE BRIDGE TO... kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

VEFURINN HE..   m/ísl. tali kl. 3:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR  m/ísl. tali kl. 3:40 Leyfð

SKOLAÐ Í ..   m/ísl. tali kl. 3:40 Leyfð

Rómantísk gamanmynd

MUSIC & LYRICS kl. 8 - 10 Leyfð

GHOST RIDER kl. 8 - 10:20 B.i. 12

MUSIC & LYRICS kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

BREAKING AND... kl. 8 B.i. 12

THE BRIDGE TO... kl. 6 Leyfð

ALPHA DOG kl. 10:10 B.i. 16

Skráðu þig á SAMbio.is

Bakland myndarinnar Breaking 
and Entering er fjölþjóðlegt og 
pólitískt en vandi persónanna 
hverfist um samskiptaleysi og 
ólíkan uppruna. 

Arkitektinn Will (Law) á sænsk-
ættaða konu (Wright-Penn) sem á 
dótturina Beu af fyrra hjónabandi. 
Samskipti þeirra einkennast af 
algjöru tengslaleysi og þau tala 
vart sama tungumálið. Í ástleysi 
sínu leitar Will til annarra kvenna, 
vændiskonunnar Oana og síðar til 
Amiru (Binoche) en hún og sonur 
hennar eru flóttamenn frá Bosníu. 
Tilviljun leiðir Will og Amiru 
saman þar sem sonurinn Miro er 
liðtækur þjófur sem rænir fyrir-
tæki Wills í tvígang.

Aðstæður þessar leiða til upp-
gjörs þar sem ekki er ljóst hver er 
að nota hvern – í myndinni eru 
engin illmenni heldur aðeins fólk 
sem ekki skilur hvert annað.

Handrit Minghella er forvitni-
legt og vel skrifað. Átökin byrja 
þegar arkitektinn og félagi hans, 

sem er frábærlega leikinn af 
Martin Freeman, flytja með skrif-
stofu sína til King‘s Cross og verða 
„innflytjendur“ í fjandsamlegu 
umhverfi og eftir það er stöðugt 
verið að vinna með hugmyndir um 
innrásir og kúgun, aðlögun og stolt 
og svo náttúrlega ástina og hvort 
fólk getur á annað borð látið sér 
lynda saman ef það kemur úr ólík-
um áttum. Það að Will sé arkitekt 
sem ætlar sér að umbylta umhverfi 
og bæta líf hinna verr settu íbúa 
staðarins er stækkuð mynd þess 
sem hann ætlar að gera fyrir 
Amiru og hefur mistekist með 
eiginkonunni.

Myndin er afar vel leikin en 
veikasti hlekkurinn er þó aðalkarl-
hetjan, sem Law er enginn maður 
til þess að skila. Taugaveiklun 
hans kemst vel til skila en kven-
leikkonurnar skyggja alveg á 
hann. Bæði Wright-Penn og 
Binoche eru frábærar í sínum 
hlutverkum og gaman að sjá þær 
aftur á hvíta tjaldinu. 

Á heildina litið er Breaking and 
Entering fyrirtaks sunnudags-
mynd með meiningar, vel leikin og 
skrifuð stúdía í tilfinningabrölti 
nútímafólks.

Innrásir í einkalífið

„Köld slóð er 
afbragðs

sakamálasaga“
JVJ / topp5.is

20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Sýnd í Smárabíói og Regnboganum

MÁNUDAGUR
5 . M A R S
TJARNARBÍÓISKRÁNINGSTENDUR YFIR

FILMFEST.IS

(Ímynd Íslands í kvikmyndum frá 
1929 - 1970.) Aðgangur ókeypis.

(Andrey Rublyov),
(RUS), Andrei Tarkovsky, 1969.

(The Rider Named Death
/ Vsadnik po imeni smert)
(RUS), Karen Shakhnazarov, 2004

KLUKKAN  17.00

KLUKKAN  19.00

KLUKKAN  21.00

DAUÐINN Á FERÐ

KVIKSAGA

ANDREI RUBLEV

KVEF?

NEFÚÐI HÁLSTÖFLUR VERKJALYF FRUNSUKREM

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.

Við hlustum!

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang
veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef
eða infl úensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfi ð ef að áður hefur komið fram ofnæmi fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími
styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstífl u og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fl jótt og áhrifi n vara í 6-10 klst. Otrivin getur
valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilfi nningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn.Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. 
Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töfl ur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki.Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein tafl a látin
leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfi ð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töfl ur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á
önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöfl ur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu
fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töfl ur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,
skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfi ð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfi ð ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir
við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Fyrrum Playboy-leikfélaginn 
Anna Nicole Smith var borin til 
grafar á laugardaginn á Bahama-
eyjum. Var Smith lögð til hinstu 
hvílu við hlið sonar síns Daniel, 
sem lést á síðasta ári, í Lakeview 
Memorial-kirkjugarðinum.
Jarðarförin fór fram í höfuð-
borginni Nassau og voru tugir 
öryggisvarða sem gætttu þess að 
enginn óboðinn kæmist þar að. 
Líkmenn voru með bleik bindi og 
báru kistuna niður rauðan dregil 
sem hafði verið rúllað niður 
kirkjugólfið í baptistakirkjunni 
Mount Horeb.

Þrjú hundruð manns mættu í 
jarðarförina en talið er að tugir 
ferðamanna og fréttaþyrstra 
ljósmyndara hafi reynt að fylgj-
ast með því sem fram fór. Sá 
fjárhaldsmaður Danielynn, dótt-
ur Önnu, sig neyddan til að biðja 
nærstadda um að sýna virðingu 
á þessum sorgardegi. Máluð 
mynd af Önnu og bleikar rósir 

voru áberandi í kirkjunni en 
gröfin sjálf var skreytt bleikum 
blómum.

Anna Nicole jörðuð



Íslenskir leikmenn hafa reynst okkur vel

 Það gekk mikið á þegar 
HK tók á móti Fylki í Digranesi í 
gær. Leikurinn var skrautlegur í 
meira lagi þar sem hver klaufa-
skapurinn rak annan og þegar upp 
var staðið var 25-25 jafntefli sann-
gjörn niðurstaða. Stigið sem bæði 
lið misstu af er þeim þó dýrt.

Jafnræði var með liðunum 
allan fyrri hálfleikinn og liðin 
skiptust á að hafa forystu í leikn-
um. Markverðir liðanna voru einu 
leikmennirnir sem sýndu góðan 
leik í fyrri hálfleik en vörn Fylkis 
var einnig mjög traust lengi vel. 
Staðan í leikhléi var 12-12 og það 
var staða sem HK sætti sig illa 
við.

Heimamenn mættu mjög 
grimmir til síðari hálfleiks og 
freistuðu þess að keyra yfir hina 
hægfara og þungu Fylkismenn 
sem gerðu vel í að halda hraðan-

um niðri í fyrri hálfleik. Herbragð 
HK gekk er líða tók á síðari hálf-
leikinn en þá áttu Fylkismenn 
orðið mjög erfitt með að halda í 
við þá og virkuðu bensínlitlir.

Í stöðunni 23-20 hefði HK átt að 
skilja Fylki eftir en þá buðu þeir 
gestunum enn og aftur inn í leik-
inn með því að kasta frá sér bolt-
anum á glórulausan hátt hvað eftir 
annað. Þegar tvær mínútur lifðu 
leiks misfórst eina skot Strazdas í 
leiknum og Brynjar svaraði með 
hraðaupphlaupsmarki og kom 
Fylki yfir, 24-25. 

Síðustu mínúturnar voru æði 
skrautlegar þar sem leikmenn 
kepptust við að toppa hvern annan 
í klaufaskap. Þegar fimm sekúnd-
ur lifðu leiks fékk HK víti. Valdi-
mar skaut boltanum í stöng en 
Brynjar tók frákastið og jafnaði 
rétt áður en leiktíminn rann út. 

Ótrúlegur endir á skrautlegum 
leik. Bæði lið voru gráti næst í 
leikslok.

„Þetta er ótrúlegt og ég er orð-
laus. Þeir stálu sigrinum á fáran-
legan hátt síðast og nú þetta. Ég á 
ekki til orð,“ sagði Hlynur 
Morthens, markvörður Fylkis.

Gunnar Magnússon, aðstoðar-
þjálfari HK, var einnig svekktur. 
„Þetta var okkar slakasti leikur á 
árinu og allt of margir sem voru 
langt frá sínu besta. Það er sorg-
legt miðað við stöðuna sem við 
erum í. Þetta tapaða stig gæti 
reynst okkur dýrt.“

Tapað stig í huga bæði HK og Fylkis

 West Ham situr sem 
fastast á botni ensku úrvalsdeild-
arinnar eftir 3-4 tap gegn Totten-
ham í einhverjum eftirminnileg-
asta knattspyrnuleik sem farið 
hefur fram í háa herrans tíð.

West Ham leiddi 2-0 í hálfleik 
en tapaði þeirri forystu í þeim síð-
ari. Hamrarnir tóku síðan for-
ystuna á ný fimm mínútum fyrir 
leikslok og héldu margir að nú 
væri loksins komið að sigri. Svo 
var nú ekki.

Berbatov jafnaði með marki 
beint úr aukaspyrnu rétt áður en 
venjulegur leiktími rann út. Þegar 
um fimm mínútur voru komnar 
fram yfir venjulegan leiktíma 
skoraði Stalteri síðan sigurmark-
ið. Eggert Magnússon og aðrir 
stuðningsmenn West Ham trúðu 
vart sínum eigin augum.

„Við erum í þeirri stöðu að við 
verðum að vinna. Síðan erum við 
með vinningsstöðu en það er eins 
og leikmenn kunni ekki lengur að 
vinna leiki. Þeir muni ekki hvern-
ig eigi að gera það. Ég held samt 

að þeir hafi lagt sig alla fram í 
verkefnið,“ sagði Alan Curbishley, 
stjóri West Ham, en hann hefur 
aðeins unnið einn leik síðan hann 
tók við stjórnartaumunum. Eins 
ótrúlegt og það hljómar þá var það 
gegn Manchester United. Breskir 
fjölmiðlar halda því fram að heitt 
sé undir stjóranum en hann vonast 
eftir að fá meiri tíma hjá félag-
inu.

„Vonandi. Þegar ég tók við þá 
sagði ég við Eggert að þetta væri 
langtímaverkefni og hann var mér 
sammála um það,“ sagði Curbish-
ley en staða West Ham er vægast 
sagt vonlítil og fátt annað en fall 

sem blasir við félaginu. „Það eru 
níu leikir eftir. Ef leikmenn leggja 
mikið á sig getum við fengið rétt 
úrslit en það verður mjög erfitt.“

Martin Jol, stjóri Spurs, hrós-
aði Jermain Defoe sérstaklega 
fyrir sitt framlag en vítaspyrna 
hans kveikti í Tottenham-liðinu. 
Hann lét glósur stuðningsmanna 
West Ham sem vind um eyru þjóta 
en hann er fyrrverandi leikmaður 
West Ham.

„Svona er Jermain Defoe og 
þetta er það sem hann gerir. Hann 
er frábær leikmaður sem hleypur 
ekki í felur,“ sagði Jol kampakát-
ur.

Það virðist fátt geta komið í veg fyrir fall West Ham úr ensku úrvalsdeildinni. 
Liðið klúðraði unnum leik gegn Tottenham á ótrúlegan hátt í gær. Knatt-
spyrnustjóri West Ham segir leikmenn hafa gleymt hvernig eigi að vinna leiki.

 Meistarar Ciudad Real 
eru úr leik í Meistaradeildinni 
eftir tap gegn Portland, 37-29, í 
seinni leik liðanna í Pamplona. 
Ciudad vann fyrri leikinn með 
fimm mörkum. Ólafur Stefánsson 
skoraði 6 mörk í leiknum, þar af 
tvö úr víti.

Gummersbach er einnig úr 
leik eftir óvænt tap á heimavelli, 
34-32, gegn Valladolid en fyrri 
leik liðanna á Spáni lyktaði með 
jafntefli. Róbert Gunnarsson 
skoraði 6 mörk fyrir Gummers-
bach og Guðjón Valur Sigurðsson 
tvö.

Íslendingaliðin 
úr leik

Valur vann góðan sigur 
á Akureyri í DHL-deild karla, 32-
28, í Laugardalshöll í gær. 

Það tók Val rúmar sjö mínútur 
að finna netmöskvana. Akureyri 
komst í 2-0 en á innan við sjö 
mínútum náðu Valsmenn fimm 
marka forystu, 7-2. Þessi munur 
hélst nánast og hálfleiksstaða 16-
10.

Valsmenn héldu uppteknum 
hætti í upphafi síðari hálfleiks og 
náðu 10 marka forskoti, 23-13, 
þegar 20 mínútur voru eftir af 
leiknum. Eftir það var aldrei 
spurning um úrslit leiksins. 

Valur efstur

 Fylkir hefur gert starfs-
lokasamning við króatísku skytt-
una Tomislav Broz sem gekk til 
liðs við félagið í upphafi leiktíðar.

Broz stóð ekki undir vænting-
um forráðamanna Fylkis. Frétta-
blaðið hefur heimildir fyrir því að 
Broz hafi verið ósáttur við hlut-
skipti sitt hjá liðinu og óskað eftir 
því að fá að fara og því var gerður 
starfslokasamningur. 

Broz farinn

DHL-deild karla:

Iceland Express-deild karla:

Enska úrvalsdeildin:





Hákarlabeita, lausgirt kvenfólk og Jón
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„Það höfðu allir miklar skoðanir á 
myndinni enda er stjórnartíð Idi 
Amins mörgum enn í fersku 
minni,“ segir Sveinn H. Guðmars-
son, fréttamaður á Stöð tvö, um 
viðbrögð Úgandabúa við kvik-
myndinni The Last King of Scot-
land.

Sveinn er nýkominn heim eftir 
að hafa fylgt Valgerði Sverrisdótt-
ur utanríkisráðherra eftir á ferða-
lagi hennar um Afríku undanfarna 
viku. Þegar hópurinn var í Kamp-
ala, höfuðborg Úganda, notaði 
Sveinn tækifærið og brá sér í 
kvikmyndahús og sá myndina The 
Last King of Scotland sem fjallar 
um Idi Amin, einræðisherrann 
sem stjórnaði landinu með harðri 
hendi á árunum 1971-1979. „Idi 

Amin er langt því frá þjóðhetja í 
Úganda, þvert á móti. Í myndinni 
er honum lýst sem vænisjúkum og 
dyntóttum harðstjóra og það virt-
ist koma heim og saman við þá 
ímynd sem Úgandabúar hafa af 
honum. Við fórum með myndavél 
með okkur og ræddum við nokkra 
sýningargesti, þar á meðal mann 
sem mundi vel eftir stjórnartíð 
Amins og hafði reynt hana á eigin 
skinni. Við sýnum þessi viðtöl á 
Stöð tvö væntanlega innan fárra 
daga.“

Eins og kunnugt er fékk Forest 
Whitaker Óskarsverðlaunin á dög-
unum fyrir túlkun sína á harð-
stjóranum í myndinni, sem er að 
mestu leyti tekin í Úganda. Sveinn 
segir að bíógestir hafi verið upp-

rifnir þegar þeir báru kennsl á 
þekkt kennileiti 
frá heimalandi 
sínu. „Það fór 
til dæmis 
iðulega klið-

ur um salinn þegar myndir komu 
af forsetahöllinni eða flugvellin-
um í Kampala, enda ekki á hverj-
um degi sem Úganda er sögusvið 
mynda sem njóta alþjóðlegrar vel-
gengni.“

Sá Síðasta konung Skotlands í Úganda 

„Ég hlusta bara á FM 95,7, 
það er eiginlega rúllandi hér 
allan daginn. Ég er algjör FM-
hnakki.“

„Þetta mál er á viðkvæmu stigi,“ 
segir Jón Þór Hannesson, einn 
framleiðandi myndarinnar A 
Journey Home eða Slóð fiðrildanna 
en um er að ræða stórmynd gerða 
eftir samnefndri sögu Ólafs 
Jóhanns Ólafssonar. Eins og Frétta-
blaðið greindi frá virðist hafa 
komið upp ágreiningur um handrit 
myndarinnar sem leikstjórinn Liv 
Ullman gerði eftir bókinni. Jón Þór 
segir að athugasemdirnar hafi 
fyrst og fremst komið frá fram-
leiðendunum en ekki skáldinu 
sjálfu. „Eftir því sem mér skilst er 
allt í góðu milli Liv og Ólafs,“ segir 
Jón Þór en staðfesti þó að Ólafur 
Jóhann hefði verið fenginn til liðs 
við kvikmyndina og beðinn um að 
gera tilraun með handritsskrif. 
„Samstarfinu við Liv hefur ekki 
algjörlega verið slitið en það eru 
meiri líkur á því en minni,“ segir 
Jón Þór og bætir við að þeir séu í 
samningaviðræðum við tvo leik-
stjóra sem báðir séu þungavigta-
menn í kvikmyndaheiminum. Jón 
Þór vildi ekki gefa upp nein nöfn á 
þessu stigi, sagði þó að þessi atriði 
væru í réttum og öruggum far-
vegi.

Jón segir að svona hlutir séu 
ekkert óalgengir í kvikmynda-
heiminum. Fólk komi og fari og 
handrit séu oft að velkjast um á 
milli manna. „Þetta er ekkert nýtt 
undir sólinni. Við vitum af því að 
þetta er gott efni sem við höfum 

undir höndunum og viljum vanda 
vel til verksins,“ útskýrir Jón Þór 
en Slóð fiðrildanna verður ein dýr-
asta kvikmynd sem íslenskt fyrir-
tæki hefur framleitt. „Það kemur í 
ljós á næstum vikum hvernig þessi 
mál æxlast, þau gætu tekið óvænta 
stefnu á morgun en þetta 
gæti líka dregist tölu-
vert lengra. Aðalmálið 
er að rasa ekki um 
ráð fram,“ segir Jón 
Þór.

Eins og kom fram í Fréttablað-
inu ríkir mikil spenna innan her-
búða Saga Film vegna þeirrar 
stefnu sem myndin hefur tekið. 
Jón Þór tekur heilshugar undir 
það. Greint var frá því í fjölmiðl-
um á síðasta ári að leikarahjónin 
Jennifer Connelly og Paul Bettany 
hefðu gefið vilyrði fyrir því að 
leika í myndinni en Jón Þór segir 
að vissulega geti orðið breyt-

ingar þar á. „Leikarar sem 
eitthvað kveður að eru mjög 
kröfuharðir á allar breyting-

ar,“ segir Jón Þór og útilokar 
því ekki að nýtt og 

ferskt blóð verði 
fengið til leiks.
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12. HVER VINNUR!
FULLT AF AUKAVINNINGUM: PSP TÖLVUR · SONY ERICSSON FARSÍMAR · PS2 TÖLVUR · TÖLVULEIKIR

BÍÓMIÐAR Á TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES · DVD MYNDIR · FULLT  FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS BTC PS3 Á NÚMERIÐ 1900
SVARAÐU EINNI SPURNINGU UM

PLAYSTATION OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

AÐALVINNINGURINN
PS3 + 23”SONY LCD + LEIKIR FYRIR PS3

SPILAÐU Í BESTU GÆÐUM!

„Ég var eitthvað viðkvæm fyrir 
og mátti eiginlega bara ekki við 
þessu,“ segir Halla Vilhjálms-
dóttir, kynnirinn skeleggi í X-
Factor, sem átti erfitt með að 
halda aftur af tárunum þegar 
Alan var rekin heim úr síðasta X-
Factor þættinum á föstudaginn. 
Sjónvarpsáhorfendur heima í 
stofu voru þrumu lostnir þegar 
táraflóðið rann niður kinnar 
Höllu og Einars Bárðarsonar 
eftir að Ellý hafði sent Alan heim. 
En pönkdrottningin var síður en 
svo öfundsverð af hlutverki sínu, 
þurfti að velja á milli hans og 
stúlknadúettsins Höru frá Hvera-
gerði.

Halla segist hins vegar ekki 
vera hlutdræg þótt hún gráti 
kannski ekki næst þegar einhver 
verður sendur heim. Lagið Lately        
– um eiginmanninn sem kemst að 
framhjáhaldi eiginkonu sinnar 
og syngur til hennar kveðjuóð  
sem Alan söng svona snilldarlega 
– hafi einfaldlega snert gráttaug-
arnar með einstökum hætti. 
„Þegar hann söng þetta fyrr í 
þættinum fór ég líka að gráta en 
tókst að fela það með meiki og 
láta eins og ekkert hefði í skorist. 
Ég er hins vegar svo mikil pabba-
stelpa og þegar ég sá Einar Bárð-
arson, fullorðinn og fullkomlega 
heilbrigðan karlmann, fella tár 

gat ég hreinlega ekki haldið aftur 
af mér,“ útskýrir Halla.

Einar Bárðarson var að vonum 
niðurlútur vegna brottreksturs 
Alans en hann hefur nú þegar 
misst tvo mjög sterka söngvara 
úr sínum hópi; Sigga kaftein og 
nú Alan. „Þetta var í fyrsta skipti 
sem Alan tókst að yfirvinna sviðs-
skrekkinn og stressið og sýna 
hvers hann er megnugur. Þess 
vegna var mjög erfitt að sjá á 
eftir honum,“ segir Einar, sem 

fannst það fáránlegt að þessir 
tveir keppendur skyldu verma 
botnsætin tvö. „Það verður mikill 
söknuður að Alan og ég fann það 
á leiðinni út til London að allir í 
flugvélinni voru í sjokki og 
reyndu að hughreysta mig,“ 
bætir Einar við og segir að þarna 
hafi einfaldlega birst hinn nýi 
mjúki maður sem óhikað grætur 
í sjónvarpi. „Ég er bara í góðu 
sambandi við mig og mínar til-
finningar.“

Grátur og gnístran tanna
hjá Höllu og Einari í X-Factor





Verð 4.190.000kr.
Saab 9-5 Arc // 2.0 turbo sjálfskiptur // 150 hestöfl

Segðu Saab!
Það sést úr mílu fjarlægð þegar Saab er á ferðinni. Því það segir einfaldlega:
Saab. Hvað segir þú? Brostu út að eyrum og segðu Saab! Þá sést að þú ert
manneskja með góðan smekk fyrir vandaðri vöru, gæðum, klassa. Það sést að
þú lætur ekki bjóða þér hvað sem er. Það sést að þú hefur stíl. Já, þú ert
manneskja sem segir Saab! Saab 9-5 Arc er samheiti yfir klassískt útlit, fágun
og smekk, gæði, öryggi og tækni. Hann er rúmgóður, þægilegur, hljómþíður, 
lipur, mjúkur, öruggur, með glæsilegri leðurinnréttingu, með mjúkum hemlum,
sjálfskiptur, skemmtilega hannaður, ríkulega búinn, í einu orði sagt: Saab. 

Segðu Saab! Saab 9-5 Arc!

Búnaður sem segir Saab: 
• Tölvustýrð loftkæld miðstöð (ACC)
• SAHR virk höfuðvörn að framan (Saab Active Head Restraint)
• Tölvustýrð spólvörn 
• Stöðugleikakerfi
• Xenon ljósabúnaður sem stillir sig sjálfur 
• Aksturstölva
• Saab Sentronic sjálfskipting

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

Almenn samstaða hefur náðst 
um að landsfundur óákveðinna 

kjósenda verði annaðhvort hald-
inn eða ekki haldinn áður en fram-
boðsfrestur fyrir næstu alþingis-
kosningar rennur út, samkvæmt 
skoðanakönnun sem Fréttablaðið 
lét gera og mun birtast í Morgun-
blaðinu eftir nokkra daga.

 er lík-
legt að þeir sem eru hlynntir tekj-
um af stóriðju en mótfallnir meng-
un muni leggja til að stefnt verði 
að því að byggja raforkuver sem 
lengst frá mannabyggðum en stað-
setja verksmiðjur hins vegar í 
byggðakjörnum til að stytta leið 
starfsmanna í vinnu og lágmarka 
þannig mengun frá bifreiðum 
þeirra. Í sjávarútvegsmálum ligg-
ur fyrir málamiðlunartillaga um 
að Atlantshafinu verði breytt í 
hlutafélag í opinberri eigu, Atl-
antshafið ohf. og eignarhaldið 
verði hjá þjóðinni en afnotaréttur-
inn hjá þeim sem skilja reglugerð-
ir sjávarútvegsráðuneytisins. 

 er meiri-
hluti fyrir tillögu um að skilgreina 
öll svæði utan Gullbringu- og 
Kjósarsýslu sem frístundabyggð 
með tilheyrandi þjónustustigi. 
Lögð verður áhersla á jafnrétti 
kynjanna með því að binda í lög að 
konur skuli framvegis hafa sömu 
laun fyrir sömu vinnu og karlmenn 
hafa áður unnið og skuli konur 
jafnan sitja fyrir þeim störfum 
sem losna er karlmenn fá stöðu-
hækkun og færast upp um launa-
flokk.

 liggur 
fyrir tillaga um að tekið verði upp 
svonefnt verðbólguálag sem lagt 
verði ofan á vísitölubætur af 
lánum og renni óskert til íslenskra 
banka og lánastofnana til að gera 
þeim kleift að standast erlenda 
samkeppni án þess að hækka þjón-
ustugjöld sín.

er við að nokkur átök verði 
á fundum milli þeirra sem eru 
óákveðnir í stuðningi sínum við 
stjórnina og þeirra sem eru 
óákveðnir í stuðningi við stjórnar-
andstöðuflokka. Hugsanleg er sú 
málamiðlun að samþykkt verði að 
knýja á um tímabærar og nauð-
synlegar breytingar sem hægt 
verði að framkvæma án þess að 
breyting verði á daglegu lífi ein-
stakra kjósenda. Mikil þátttaka 
var í þessari könnun og svarhlut-
fall óákveðinna rétt um 51%.

Landsfundur 
óákveðinna


