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Hægt er að fá Bluetooth-einingar í bíla. 
Tækin virka vel.
Ólöglegt er að tala í síma á meðan ekið er. Því verður sífellt

vinsælla að bílar séu búnir Bluetooth-búnaði. Hann er hins

vegar dýr, sérstaklega þegar setja á hann í bílinn eftir að 

hann er kominn á götuna. Það er þó hægt að komast í
kringum þetta vandamál.
T-210-DSP er ódýr Bluetooth-eining í bíla sem er einföld í

uppsetningu. Einingin virkar vel og er mjög notendavæn.

Öfugt við hefðbundnar innbyggðar einingar getur reyndar

verið erfitt að finna henni stað en hún kemur með klemmu 

svo hægt er að festa hana við sólskyggni.T-210-DSP er hins vegar ekki dýr,kostar 6.990 krónur,og þar hefur hún vinninginnyfir önnur tæki.
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Fasteignasalan Höfði er með til sölu ný raðhús í Mosfellsbæ.
Rauðamýri 2-14 í Mosfellsbæ er steinsteypt rað-
húsalengja á tveimur hæðum með sjö íbúðum
og innbyggðum bílskúrum. Endahúsin eru um
210 fermetrar en miðjuhúsin eru 206 Þau ski
ast í forstofu eldhú

ið er út á svalir yfir bílskúr úr herbergi á vest-
urhlið hússins. Úr stofu á neðri hæð er gengið út
á sólpall. Í hönnun hússins er gert ráð fyrir að
hitakerfi sé í gólfi, lagt á einangrun og 5 til 6 sm 
flotlag ofan á.

Húsin verða afh

Ný raðhús við Úlfarsfell

Hin nýju raðhús eru afhent fullbúin að utan en fokheld að innan.
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ÁRBORGIR FASTEIGNASALA er með til 
sölu einbýlishús með tvöföldum bílskúr 
við Sléttuveg á Selfossi.

ÁS FASTEIGNASALA er með til sölu 77,8 fm risíbúð við Hringbraut í Hafnar-firði.

HOF FASTEIGNASALA er með til sölu 2 til 3ja herbergja íbúð við Austurberg íReykjavík.

Meirihluti þeirra 
sem afstöðu tóku í nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins, eða 54,2 
prósent, vill að miðstöð innanlands-
flugs á höfuðborgarsvæðinu verði 
áfram í Vatnsmýri. 

Næstflestir, 19,2 prósent, nefndu 
Keflavíkurflugvöll. 14,4 prósent 
vilja að völlurinn verði fluttur upp 
á Hólmsheiði. Fæstir, eða 12,2 pró-
sent, vilja að nýr flugvöllur verði 
byggður upp á Lönguskerjum. 

Ef skoðuð er afstaða eftir búsetu 
kemur sama röð valkosta í ljós.  
45,9 prósent íbúa á höfuðborgar-
svæðinu vilja að flugvöllurinn 
verði áfram í Vatnsmýrinni og  66,9 
prósent íbúa á landsbyggðinni vilja 
ekki að flugvöllurinn verði færður. 

Vilja völlinn í 
Vatnsmýrinni

Haslar sér völl í 
leiklistinni

 Valur varð í gær Íslandsmeistari í hand-
bolta karla í fyrsta skipti í níu ár þegar liðið lagði 
Hauka á Ásvöllum. HK, sem varð í öðru sæti, gerði 
á sama tíma jafntefli gegn Akureyri fyrir norðan. 
HK hefði getað orðið meistari ef Valur hefði mis-
stigið sig á Ásvöllum. Haukar ógnuðu Valsmönn-
um verulega í síðari hálfleik en Hlíðarendapiltar 
sýndu úr hverju þeir eru gerðir og lönduðu sigri 
með samstilltu átaki.

Mikil stemning var eftir leikinn en Valsmenn 
fjölmenntu í Hafnarfjörðinn í gær og hvöttu sína 
menn til dáða frá upphafi til enda. Meistararnir 
fóru í bæinn eftir leik á opinni tveggja hæða rútu 
líkt og tíðkast erlendis og vöktu eðli málsins sam-
kvæmt mikla athygli vegfaranda.

Valsarar blésu síðan til mikillar sigurhátíðar í 
Laugardalshöll í gær þar sem gleðin var við völd 
langt fram á nótt. 

Bikarinn á Hlíðarenda

 Fjörutíu starfs-
menn sem vinna við gerð Kára-
hnjúkavirkjunar voru óvinnu-
færir á föstudag vegna niðurgangs 
og uppkasta, samkvæmt upplýs-
ingum frá Helgu Hreinsdóttur, 
framkvæmdastjóra Heilbrigðis-
eftirlits Austurlands. Hún telur 
sýkinguna sem olli veikindunum 
hafa verið staðbundna þar sem 
aðrir veiktust ekki sama dag. 
Aðeins einangraður hópur manna, 
sem fékk sendan mat og drykk til 
sín, veiktist.

Helga segir hreinlæti ábótavant 
þar sem menn vinni í göngum. 
Þeir geti ekki þvegið sér áður en 
þeir borði og skammti sér sjálfir á 
pappadiska úr opnum ílátum. Hún 
hafi óskað eftir úrbótum, til dæmis 
að skammtað sé fyrir fram. Spurð 

um salernisaðstöðu sagðist hún 
hafa séð ferðaklósett 200 metra 
frá þeim stað þar sem maturinn 
var framreiddur. 

Helga tekur fram að hún hafi 
ekki getað tekið sýni úr matnum 
sem menn borðuðu því búið hafi 
verið að henda afgöngum. Vatns-
sýni voru send í rannsókn.

Portúgali sem fór til síns heima 
í gær hafði samband við Frétta-
blaðið og lýsti aðstæðum í göng-
unum þegar mennirnir veiktust. 
Á fimmtudeginum höfðu þeir 
verið djúpt niðri í jörðinni í tólf 
tíma án þess að fá mat eða drykk 
sendan til sín en sleiktu hellis-
veggina til að svala sárasta 
þorstanum. Þegar maturinn kom 
dýfðu þeir könnum sínum í epla-
safa sem var í opinni fötu. Áður 

gátu þeir ekki þvegið sér um 
hendur enda hvorki salernis- né 
þvottaaðstaða fyrir hendi. Hann 
var ekki hissa að þeir veiktust að 
lokum við þessar aðstæður. Þetta 
væri ómanneskjuleg meðferð og 
jaðraði við mannvosku. Menn 
hefðu komið grátandi upp úr 
göngunum þennan dag.

Þorvaldur P. Hjarðar, aðstoðar-
umdæmisstjóri Vinnueftirlitsins 
á Austurlandi, segist ætla á vett-
vang strax í dag og kanna aðstæð-
ur. Svo virðist sem mennirnir hafi 
veikst vegna lélegs frágangs á 
mat sem heilbrigðiseftirlitið væri 
búið að gera athugasemdir við. 
Ekkert sé að því að mennirnir séu 
í göngunum í yfir tíu tíma ef sal-
ernis-, þvotta- og kaffiaðstaða sé 
fyrir hendi. 

Fjörutíu veiktust
Fjörutíu verkamenn við Kárahnjúka fengu niðurgang og uppköst eftir að hafa 
fengið mat og drykk í opnum ílátum. Lýsa skelfilegum aðstæðum í göngunum.

 Flóttamannanefnd 
hefur ákveðið að taka á móti um 
þrjátíu flóttamönnum frá Kólumb-
íu í sumar; hópi kvenna og barna 
úr verkefninu Women at Risk.

Árið 2005 var tekið við sam-
bærilegum hópi flóttamanna frá 
Kólumbíu. Árni Gunnarsson, for-
maður flóttamannanefndar, segir 
að flóttamennirnir sem komu þá 
hafi náð að fóta sig vel. „Það er 
mikilvægt að nýta þá reynslu sem 
við búum yfir og því er skynsam-
legt að taka aftur við hópi úr þessu 
verkefni í stað þess að sækja til 
annarra landa,“ segir Árni.

30 flóttamenn



 Herskáir liðsmenn Hamas-samtaka 
Palestínumanna hvöttu í gær til nýrrar bylgju árása 
á Ísrael, eftir að ísraelskir hermenn felldu níu 
Palestínumenn í skotbardögum um helgina. 

Hin hófsamari Fatah-hreyfing, sem Mahmoud 
Abbas, forseti Palestínumanna tilheyrir, brást við 
átökunum með því að hvetja forsetann til að slíta 
tengsl við Ísraelsstjórn, þrátt fyrir að hann hafi 
heitið Bandaríkjastjórn að hann myndi hitta 
ísraelska forsætisráðherrann Ehud Olmert á 
reglulegum fundum. Hamas og Fatah sitja nú saman 
í palestínsku heimastjórninni. 

Talsmenn Hamas-samtakanna hvöttu aðra hópa 
herskárra Palestínumanna til að sameinast um nýtt 
áhlaup sem myndi gera að engu vopnahléð sem 
verið hefur í gildi á Gaza síðan ísraelski herinn fór 
þaðan fyrir fimm mánuðum. Liðsmenn Hamas hafa 

á liðnum árum drepið fjölda Ísraela í sjálfsmorðs-
sprengjuárásum. „Blóð okkar fólks er ekki ódýrt,“ 
segir í yfirlýsingu frá Hamas. 

„Ofgreining kann 
að vera hluti vandans en stærri 
skýringu tel ég þó vera að úrræði 
fyrir börn með hegðunarfrávik 
eru ekki næg innan skóla- og 
félagskerfis,“ segir Helgi Viborg, 
sálfræðingur og deildarstjóri 
þjónustumiðstöðvar Miðgarðs. 

Um 170 börn eru nú á biðlista 
eftir að komast inn á göngudeild 
Barna- og unglingageðdeildar 
Landspítalans (BUGL), eins og 
Fréttablaðið greindi frá á laugar-
dag. Helgi telur hluta skýringar-
innar á þessum langa biðlista 
vera þá að það henta BUGL vel 
að vera með langa bið, með því 
fái deildin fjármagn og athygli. 
„Aðalvandinn er að þau kerfi sem 
huga að börnum með hegðunar-
frávik eru ekki að tala saman. 
BUGL vísar of lítið á þau úrræði 
sem þó eru innan skóla og félags-
þjónustunnar,“ segir Helgi. Hann 
telur öflugra forvarnarstarf í lík-
ingu við það sem verið hefur á 
Suðurnesjum æskilegt skref 
fyrir önnur sveitarfélög. 

Gylfi Jón Gylfason, yfirsál-
fræðingur í Reykjanesbæ, hefur 
haft umsjón yfir uppeldisnáms-
skeiðum fyrir foreldra, sem eiga 
að draga úr líkum á hegðunar-
vanda hjá börnum. Reynsluna 
segir hann fyrst og fremst vera 
þá að tilvísanir barna þaðan 
vegna hegðunarvanda séu mun 
færri en áður og innlögnum á 
barnageðdeild hafi fækkað um 
helming. Hann bendir þó á að 
markvisst hafi verið reynt að 
veita börnum alla þá þjónustu 
sem mögulega er hægt að veita í 
heimabyggð. Alls staðar sé unnið 

út frá efni námskeiðanna, hvort 
sem það sé í félags- eða heilbrigðis-
þjónustu eða í skólunum. „Hegð-
unarörðugleikar eru eins og allt 
annað. Maður hefur einhverja til-
hneigingu en það fer eftir 
umhverfinu hvernig hún þróast. 
Ef umhverfið og foreldrar beita 
aðferðum sem draga úr nei-
kvæðri tilhneigingu er ákveðinn 
hópur barna sem nær ekki að 
þróa hegðunarörðugleika með 
sér,“ segir Gylfi Jón.

Ólafur Ó. Guðmundsson, yfir-
læknir á BUGL, segir af og frá að 

ofgreining eða skortur á tilvísun-
um á önnur úrræði séu ástæður 
langra biðlista. Börnum sé vísað 
á BUGL ef önnur úrræði hafi 
ekki virkað. „Það eru alltaf um 
fimm prósent barna sem þurfa á 
þjónustu sem þessari að halda, 
hvað sem öllum SOS-námskeið-
um eða öðrum ráðum líður,“ segir 
Ólafur. Hann segir aukin úrræði 
og forvarnir í sveitarfélögum af 
hinu góða en bendir á að eins 
megi líta á starfið á BUGL sem 
forvarnarstarf.

Segir BUGL ekki 
vísa á önnur úrræði 
BUGL hentar vel að hafa langa biðlista, segir Helgi Viborg sálfræðingur. Hann segir 
kerfi sem eiga að hjálpa börnum með hegðunarfrávik ekki vinna saman. Yfirlækn-
ir á BUGL segir að allaf muni um fimm prósent barna þurfa á hjálp að halda. 

Orri, hvurs lax er þetta?

Ekki er enn ljóst hvað 
olli stórbrunanum í miðbæ 
Reykjavíkur á miðvikudag.

Benedikt Lund hjá rannsóknar-
deild lögreglunnar segir að 
margir þættir hafi verið rannsak-
aðir. „Við útilokum ekkert en 
teljum okkur ekki vera alveg 
örugg með upptök eldsins,“ segir 
Benedikt.

Rannsókn beinist meðal annars 
að ljósi í millilofti söluskálans 
Fröken Reykjavík en Benedikt 
segir of snemmt að fullyrða að 
eldurinn hafi kviknað þar. „Það er 
ljóst að eldurinn kviknar á 
milliloftinu og hann hleypur eftir 
því alveg milli Café Óperu og 
Pravda. Það er hins vegar of 
snemmt að segja til um nákvæm-
lega hvar hann hefur kviknað,“ 
segir Benedikt. 

Þakið á Austurstræti 22, þar 
sem Pravda var til húsa, var rifið 
til þess að ráða niðurlögum 
eldsins. Benedikt segir að það 
geri allt rannsóknarstarf erfiðara.

Ekkert útilokað 
við rannsóknina

Karlmaður á þrítugs-
aldri var á miðvikudag dæmdur í 
þriggja mánaða óskilorðsbundið 
fangelsi fyrir að stinga annan 
mann í upphandlegginn í Vest-
mannaeyjum á síðasta ári. 

Hinn ákærði neitaði sök og bar 
að ekki hefði verið um ásetning að 
ræða. Hann viðurkenndi að hafa 
tekið 21 sentimetra hníf og haldið 
honum í brjósthæð þegar fórnar-
lamb hans sneri hann í gólfið með 
þeim afleiðingum að hnífurinn 
stakkst í upphandlegginn. Dómur-
inn kvað að hann hefði unnið sér 
til refsingar.

Stakk mann í 
upphandlegg

Ókunnir byssumenn 
rændu 23 meðlimum sértrúarhóps 
í rútu í Norður-Írak í gær og tóku 
af lífi. Auk þess gerðist það í gær 
að minnst tuttugu Írakar létu lífið 
í bílsprengjutilræðum í Bagdad. 

Flestir í hinum smáa söfnuði 
jazída eru Kúrdar og búa í grennd 
við borgina Mosul. Jazídar dýrka 
helga veru í formi páfugls, sem 
kristnir og múslimar leggja 
gjarnan að jöfnu við djöfulinn, en 
þar af leiðandi eru jazídar gjarnan 
sakaðir um að vera djöfladýrkend-
ur. Aftökur jazídanna 23 eru 
taldar hefnd súnní-múslíma fyrir 
konu sem gekk af trú jazída er 
hún giftist múslima. Hún var 
myrt.

Sértrúarfólk 
tekið af lífi

„Við leynum áhuga 
okkar ekki,“ segir Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir, formaður leikskóla-
ráðs Reykjavíkur, um hugmyndir 
borgaryfirvalda um að stofna 
grunnskóla sem rekinn yrði sam-
kvæmt gildum Hjallastefnunnar. 

Hjallastefnan ehf. er einkahluta-
félag í eigu Margrétar Pálu Ólafs-
dóttur. Það var upphaflega sett á 
laggirnar til þess að standa fyrir 
rekstri leikskólans Hjalla í Hafnar-
firði á grundvelli þjónustusamn-
ings. Margrét Pála hafði þá verið 
leikskólastjóri á Hjalla í áratug og 
þróað þar kenningar og námskrá 
Hjallastefnunnar, sem byggir 
meðal annars á kynjaskiptingu. 
Áhugi á því starfi sem Margrét 
Pála hefur þróað hefur farið vax-
andi. Nokkrir leikskólar hafa tekið 
upp stefnuna og þegar er starfandi 
grunnskóli Hjallastefnunnar í 

Garðabæ. Margrét segir hugmyndir 
skammt á veg komnar en ljóst sé 
að skóli sem sé þegar starfandi 
verði ekki yfirtekinn heldur nýr 
stofnaður frá grunni.

Í vikunni samþykkti Leikskóla-
ráð Reykjavíkur að Hjallastefnan 
tæki við rekstri leikskólans Laufás-

borgar í haust. Þorbjörg Helga 
segir Laufásborg hafa í mörg ár 
verið rekna með sama hætti og 
leikskólar á vegum Hjallastefn-
unnar og viljayfirlýsingar foreldra 
og kennara liggi fyrir um að Hjalla-
stefnan taki við skólanum.

Vilji fyrir Hjallagrunnskóla

 Andrésar Andar 
leikunum lauk í gær. Að sögn 
móthaldara heppnuðust leikarnir 
afar vel í alla staði. „Við erum 
gríðarlega ánægð með útkom-
una,“ segir Jóhannes Kárason, 
einn af skipuleggjendum keppn-
innar og göngustjóri. „Það er 
virkilega gaman að sjá að 
keppendum fækkar ekki þrátt 
fyrir að erfitt hafi verið að stunda 
skíðaíþróttir víða um land 
undanfarin ár.“

Jóhannes nefnir þar sérstak-
lega keppni í skíðagöngu. „Aldrei 
hafa fleiri tekið þátt, en níutíu 
krakkar voru skráðir til þátttöku í 
ár.“

Vel heppnaðir í 
alla staði





Samkvæmt útgöngu-
spám og fyrstu tölum sem birtar 
voru eftir lokun kjörstaða í Frakk-
landi í gærkvöldi munu hægri-
maðurinn Nicolas Sarkozy og sósíal-
istinn Segolene Royal eigast við í 
úrslitaumferð frönsku forsetakosn-
inganna 6. maí. 

Bráðabirgðatölur frá innanríkis-
ráðuneytinu, sem byggðu á taln-
ingu rúmlega helmings greiddra 
atkvæða, sýndu Sarkozy með 30 
prósent og Royal með 24 prósent. 
Samkvæmt útgönguspám fjögurra 
spástofnana fékk Sarkozy á bilinu 
29-30 prósent, Royal 25-26 prósent 
og aðrir frambjóðendur allir mun 
minna – miðjumaðurinn Francois 
Bayrou rúmlega 18 prósent og 
þjóðernissinninn Jean-Marie Le 
Pen um 11 prósent. Hinir átta sem í 

framboði voru fengu mest fáein 
prósent atkvæða hver. Kjörsókn 
var mjög góð, yfir 80 prósent og 
þar með nærri metkjörsókn í for-
setakosningum í landinu, en það 
met var sett er 84,8 prósent Frakka 
greiddu atkvæði í kosningunum 
árið 1965.

Þar sem bæði Sarkozy og Royal 
eru á sextugsaldri er ljóst að næsti 
forseti Frakklands verður sá fyrsti 
sem fæddur er eftir lok seinni 
heimsstyrjaldar. Sigri Royal verður 
hún jafnframt fyrsti kvenforsetinn 
í sögu landsins, rúmum aldarfjórð-
ungi eftir að Vigdís Finnbogadóttir 
varð fyrsti þjóðkjörni kvenþjóð-
höfðingi heims og Margaret 
Thatcher komst til valda í Bret-
landi. 

Fram á síðustu stundu fyrir kosn-

ingarnar virtist hugsanlegt að 
miðjumaðurinn Francois Bayrou 
skytist upp fyrir annað hvort Royal 
eða Sarkozy og kæmist þar með í 
úrslitaumferðina, ekki síst með til-
liti til þeirrar miklu óvissu sem það 
olli að minnst þriðjungur kjósenda 
hafði ekki gert upp hug sinn fáein-
um dögum áður en hann gekk að 
kjörborðinu. 

Nú tekur við tveggja vikna snörp 
barátta milli þeirra Sarkozy og 
Royal um að fá umboð Frakka til að 
setjast í æðsta valdastól eins vold-
ugasta ríkis Evrópu, sem ræður 
yfir kjarnorkuvopnum og neitunar-
valdi í öryggisráði Sameinuðu þjóð-
anna. Valkostirnir eru skýrir. Mikill 
munur er á sýn keppinautanna 
tveggja á það hvernig best sé að 
taka á vandamálum landsins. 

Búast má við að kosningabarátt-
an muni beinast mjög að efnahags-
umbótum, sem að margra mati eru 
lykilatriði fyrir framtíð þjóðarinnar. 
Þótt Royal sé frambjóðandi sósíal-
ista, sem eru forystuafl stjórnar-
andstöðunnar, er það Sarkozy sem 
hefur gert slagorðið „rof“ að sínu. 
Sarkozy vill losa um höft hins ríg-
bundna vinnumarkaðar og virðist 
reiðubúinn að fórna einhverju af 
þeirri félagslegu vernd sem Frökk-
um hefur verið mjög kær. Hann 
segir 35-stunda vinnuvikuna 
„fáránlega“ og vill skattalega 
hvatningu til fólks að vinna meira. 
Royal vill hins vegar ekki snerta 
við 35 stunda vinnuvikunni, hún 
vill hækka lágmarkslaun og refsa 
fyrirtækjum sem flytja störf úr 
landi.

Sarkozy og Royal eigast við
Hægrimaðurinn Nicolas Sarkozy og sósíalistinn Segolene Royal munu takast á í úrslitaumferð frönsku     
forsetakosninganna eftir hálfan mánuð. Þetta urðu úrslit fyrri umferðar kosninganna sem fram fór í gær. 

 Karlmaður á fertugs-
aldri hefur verið dæmdur til öku-
leyfissviptingar og 130 þúsund 
króna sektargreiðslu í Héraðs-
dómi Suðurlands vegna ölvunar-
aksturs.

Forsaga málsins er sú að lög-
reglan var kölluð að hesthúsi við 
Hellu af hinum ákærða sem 
kvaðst hafa orðið fyrir líkamsárás 
af hálfu sambýliskonu sinnar. Var 
maðurinn töluvert ölvaður og með 
skurð á augabrún sem blæddi 
mikið úr, en neitaði að þiggja 
læknishjálp. Yfirgaf lögregla því 
staðinn. 

Skömmu síðar urðu lögreglu-
mennirnir varir við manninn á ný 

þar sem hann keyrði um bæinn. 
Hann var handtekinn og tekið úr 

honum blóðsýni sem staðfesti að 
hann hefði verið ölvaður. 

Maðurinn viðurkenndi fyrir 
dómi að hafa ekið bifreiðinni en 
kvaðst ekki hafa verið ölvaður 
heldur hefði verið vodkapeli milli 
sætanna sem hann hefði drukkið 
úr eftir að lögreglan stöðvaði 
hann. 

Þá sagði hann sambýliskonu 
sína hafa ráðist að sér að nýju og 
rotað sig eftir að lögreglan hefði 
yfirgefið hesthúsið. Hann hefði 
því verið ringlaður af höfuðáverka 
sem hann hefði hlotið fyrir vikið. 

Dómurinn sagði frásögn ákærða 
alla tíð hafa verið á reiki, mót-
sagnakennda og ótrúverðuga. 

Sagði kærustuna hafa rotað sig

Íslandshreyfingin – 
lifandi land hefur opinberað 
hverjir skipa fimm efstu sæti 
framboðslista hreyfingarinnar í 
Norðausturkjördæmi. Í fyrsta 
sæti er Hörður Ingólfsson 
markaðsráðgjafi, í öðru sæti 
Kristín Þyrí Þorsteinsdóttir, 
félagsmálastjóri Fljótsdals-
héraðs, í þriðja sæti Davíð 
Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
Íslenskra fréttablaða, fjórða sæti 
Eyrún Björk Jóhannsdóttir 
stjórnmálafræðinemi og fimmta 
sætið skipar Ásgeir Yngvason 
bifreiðastjóri.

Efst í Norðaust-
urkjördæmi

Lyfjastofnun varar við 
kaupum á  lyfjum í netverslunum, 
meðal annars vegna þess að 
fundist hefur falsað offitulyf.

Sænska lyfjastofnunin hefur 
greint frá því að fundist hafi 
fölsuð Xenical-hylki í Svíþjóð. 
Xenical, sem er á markaði á 
Íslandi, er lyf við offitu og hefur 
verið til sölu í netverslunum. Hylk-
in innihéldu rétt virkt efni en röng 
áletrun gaf til kynna að lyfið væri 
falsað. Uppruni lyfsins er því óljós 
og án eftirlits yfirvalda.

Fyrr á árinu var upplýst að 
falskt Xenical sem keypt var í 
netversluninni europharmacies.
com hefði fundist í Noregi.

Varað við föls-
uðu offitulyfi
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kynntu þér málið á

Alls 54,2 prósent segja framtíðar-
miðstöð innanlandsflugs á höfuðborgarsvæðinu eiga 
að vera í Vatnsmýri, samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. Nokkur munur er á afstöðu fólks eftir 
búsetu, því að 45,9 prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu 
nefna Vatnsmýrina, en 66,9 prósent íbúa á landsbyggð-
inni. Þá vilja konur einnig frekar að Reykjavíkurflug-
völlur verði áfram í Vatnsmýrinni en karlar. 58,2 pró-
sent kvenna vilja flugvöllinn áfram þar sem hann er 
nú, en 50,6 prósent karla. 

Næstvinsælasti kosturinn er að flugvöllurinn verði 
fluttur á Keflavíkurflugvöll og telja 19,2 prósent það 
ákjósanlegasta valkostinn. Lítill munur er eftir búsetu, 
18 prósent íbúa á landsbyggðinni en 20 prósent íbúa á 
höfuðborgarsvæðinu nefndu Keflavíkurflugvöll. Þá er 
einnig lítill munur á afstöðu eftir kyni þegar kemur að 
Keflavíkurflugvelli.

14,4 prósent töldu réttast að flugvöllurinn yrði á 
Hólmsheiði. Þar er nokkur munur eftir búsetu; 18,8 
prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu nefndu þann val-
kost, en 7,7 prósent íbúa á landsbyggðinni. Lítill munur 
er eftir kyni. 

Fæstir, eða 12,2 prósent, nefndu Löngusker sem 
heppilegustu framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflug-
vallar. Ekki er marktækur munur á milli þeirra sem 
nefndu Löngusker og Hólmsheiði, en marktækt fleiri 
nefndu Keflavíkurflugvöll en Löngusker. 

Nokkur munur er eftir búsetu, en bæði á höfuðborgar-
svæðinu og á landsbyggðinni nefndu fæstir Löngu-
sker sem valkost; 15,4 prósent íbúa höfuðborgar-
svæðisins og 7,4 prósent íbúa landsbyggðarinnar. Þá 
nefna 15,9 prósent karla Löngusker, en 8,2 prósent 
kvenna.

Ef litið er til afstöðu fólks eftir því hvaða stjórn-
málaflokk það hyggst kjósa vill meirihluti stuðnings-
fólks Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstri 
grænna að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni. 
55,6 prósent framsóknarfólks, 57,7 prósent sjálfstæðis-
manna og 53,0 prósent vinstri grænna nefna þann val-
kost. Þá vill 62,1 prósent þeirra sem ekki gefa upp 
hvaða stjórnmálaflokk þeir kjósa að flugvöllurinn 
verði áfram í Vatnsmýrinni. 

Jafnmargir stuðningsmenn Samfylkingar vilja að 
flugvöllurinn verði í Vatnsmýrinni og á Keflavíkur-
flugvelli. 34,9 prósent nefna hvorn valkost. 

Fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar töluðu fram-
sóknarmenn fyrir flugvelli á Lönguskerjum; 15,6 pró-
sent þeirra sem segjast myndu kjósa flokkinn nú vilja 
þann valkost. Jafnmargir nefna Hólmsheiði en fæstir 
vilja að flugvöllurinn flytjist upp á Miðnesheiði. 

Fæstir sjálfstæðismenn vilja að flugvöllurinn flytj-
ist út á Löngusker, 11,6 prósent þeirra. 15,9 prósent 
nefna Keflavíkurflugvöll en 14,8 prósent Hólmsheiði. 

Fæstir þeirra sem segjast myndu kjósa Samfylk-
ingu nefna Hólmsheiði sem valkost fyrir Reykjavíkur-
flugvöll, 11,6 prósent. 18,6 prósent vilja að flugvöllur-
inn verði á Lönguskerjum.

Fæstir stuðningsmenn Vinstri grænna vilja hins 
vegar að flugvöllurinn fari á Löngusker, 12,0 prósent. 
14,5 prósent nefna Keflavíkurflugvöll og 20,5 prósent 
nefna Hólmsheiði.

Minnstur stuðningur við Löngusker er meðal þeirra 
sem ekki gefa upp hvaða flokk þeir munu kjósa, 6,0 
prósent nefna þann valkost. 11,3 prósent segja að flug-
völlurinn eigi að vera á Hólmsheiði og 20,6 prósent 
vilja að hann flytji upp á Keflavíkurflugvöll. 

Hringt var í 800 manns á kosningaaldri laugardag-
inn 21. apríl og skiptust svarendur jafnt eftir kyni og 
hlutfallslega eftir búsetu. Spurt var; Hvar á framtíðar-
staðsetning innanlandsflugs á höfuðborgarsvæðinu að 
vera? Valkostir voru Hólmsheiði, Keflavíkurflugvöllur, 
Löngusker og Vatnsmýri. 86,0 prósent tóku afstöðu til 
spurningarinnar. 

Ekki vilji til að færa 
Reykjavíkurflugvöll
Rúmlega helmingur segir miðstöð innanlandsflugs á höfuðborgarsvæðinu eiga 
að vera í Vatnsmýrinni. Næstflestir vilja að flugvöllurinn verði fluttur á Kefla-
víkurflugvöll. Fæstir nefna Löngusker sem valkost.

Charles Simonyi, 
ungverskættaður auðkýfingur frá 
Bandaríkjunum, lenti ásamt 
tveimur geimförum, öðrum 
rússneskum og hinum bandarísk-
um, á sléttum Kasakstan á laugar-
dag.

Simonyi er fimmti maðurinn sem 
fer sem ferðamaður út í geim. Hann 
greiddi 25 milljónir Bandaríkjadala, 
andvirði um 1.650 milljóna króna, 
fyrir ferðina. Simonyi fékk far með 
Soyuz-geimfari frá rússnesku 
geimferðamiðstöðinni í Baikonur í 
Kasakstan og komst í alþjóðlegu 
geimstöðina hinn 10. apríl.

Geimferðamað-
ur til jarðar

Við stórslysi lá þegar dekk 
fór undan tengivagni olíubíls á 
leið vestur Reykjanesbraut í 
fyrradag.

Vinstri framhjólbarði losnaði 
undan tengivagninum og 
kastaðist langar leiðir út af 
veginum. Þegar ökumaður 
bílsins hægði á ferðinni eftir 
fimm kílómetra akstur án eins 
hjólbarðans seig tengivagninn 
niður og munaði litlu að hann 
ylti.

Bíllinn var í kjölfarið athugað-
ur og kom þá í ljós að allir 
hjólbarðar tengivagnsins voru 
lausir, en nýlega hafði verið skipt 
um þá. 

Dekk fór undan 
eldsneytistrukki

Á Reykjavíkurborg að kaupa 
lóðir eignanna sem brunnu í 
vikunni sem leið? 

Er Halldór Laxness mesta skáld 
Íslands fyrr og síðar?



Nánari upplýsingar fást hjá Lífeyrisþjónustu SPRON í síma 550 1400 eða á spron.is

SPRON Lífeyrir

Þegar saman fer frábær ávöxtun og engin umsýsluþóknun er valið 
einfalt: SPRON Lífeyrir.

Það er einfalt mál að skipta yfir í SPRON Lífeyri. Hafðu samband við ráðgjafa 
okkar og þeir sjá um framhaldið þér að kostnaðarlausu.
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Verður þú af milljónum?
Í SPRON Lífeyri greiða viðskiptavinir ekki umsýsluþóknun
eins og tíðkast víðast annars staðar. Þetta getur numið 
umtalsverðum fjárhæðum. 

Frábær ávöxtun á SPRON Lífeyri!

Samanburður á nafnávöxtun SPRON Lífeyris og lífeyrissparnaðarleiða annarra banka og 
sparisjóða á árinu 2006 leiðir í ljós að ávöxtunin er í flestum tilfellum best hjá SPRON.

Hér er verið að bera saman hliðstæðar leiðir nema að samsetning fjárfestinga innan 
hverrar leiðar er mismunandi.

SPRON Lífeyrir Kaupþing Landsbanki Glitnir Sparisjóðurinn

Aldur Ávöxtun Aldur Ávöxtun Aldur Ávöxtun Aldur Ávöxtun Aldur Ávöxtun

18 til 30 ára 29,4% 18 til 30 ára 28,8%* 16 til 44 ára 20,3%* 20 til 44 ára 22,0%* 18 til 39 ára 13,7%*

31 til 40 ára 22,8% 31 til 40 ára 20,8%* 45 til 54 ára 19,2%* 44 til 59 ára 20,3%* 40 til 54 ára 18,2%*

41 til 54 ára 13,9% 41 til 54 ára 15,4%* 55 til 64 ára 14,3%* 60 ára og eldri 13,8%* Verðtr.lífeyrisbók 11,8%**

55 ára og eldri 12,0% 55 ára og eldri 10,5%* Verðtr.lífeyrisbók 11,8%** Lífeyrisþegar 12,2%*

Verðtr.lífeyrisbók 12,0% Verðtr.lífeyrisbók 11,8%** Verðtr.lífeyrisbók 11,8%**

Dæmi: Miðað við 0,5% umsýsluþóknunbanka og hámarkslífeyrissparnað í 40 áraf 300.000 kr. mánaðarlaunum og 6%nafnávöxtun á ári hefur viðkomandilífeyrisþegi orðið af rúmum 3,5 m.kr.

Samanburður á æviskeiðum (nafnávöxtun 2006)

*Heimild: Heimasíða viðkomandi banka. ** Heimild: Morgunblaðið 18. janúar 2007.



Taktu þátt í leik á spron.is sem stendur frá 
20. apríl til 1. maí og þú gætir unnið ferð fyrir tvo 
til Helsinki og verið með í fylgdarliði Eiríks.

Fylgstu með á spron.is

EUROVISION

MEÐ EIRÍKIFERÐ ÞÚ
TIL HELSINKI?
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EUROVISION-UPPHITUN SPRON

4 styrkir til náms í háskólum erlendis, hver að upphæð 500.000 kr.
4 styrkir til náms á háskólastigi á Íslandi, hver að upphæð 300.000 kr.
2 styrkir til náms á framhaldsskólastigi, hvor að upphæð 100.000 kr.

Árlega veitir Glitnir 10 félögum í Námsvild veglega
námsstyrki. Við tökum við umsóknum til 1. maí ár hvert
og veitum styrkina fyrir 1. júní. Styrkirnir eru eftirfarandi:

TÍU STYRKIR
FYRIR NÁMSFÓLK

Sæktu um tímanlega á glitnir.is/namsvild

Valgerður Sverrisdóttir 
utanríkisráðherra útilokar ekki að tekið verði á móti 
íröskum flóttamönnum til landsins, enda hafi 
ríkisstjórnin nýlega ákveðið að taka á móti flótta-
mönnum til landsins „á reglubundnari hátt“ en 
hingað til. 

„Þannig að ég vona að skapist svigrúm til að taka á 
móti flóttamönnum frá Írak, því mér þætti það vel 
viðeigandi,“ segir hún. 

Ráðherra segir þetta í eðlilegu samræmi við 
stuðning Íslands við innrásina í Írak. „Það hefur 
legið fyrir alveg frá því að Íslendingar svöruðu 
spurningunni í mars 2003, um stuðning við Íraks-
stríðið, að standa að uppbyggingunni í Írak eftir að 
árásinni lyki. Það er það sem við erum að leggja 
okkur fram við,“ segir hún.

Tilkynnt var á dögunum að Valgerður hefði 
ákveðið að styðja Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna um 100.000 dollara, um sjö milljónir króna, 
til aðstoðar flóttamönnunum. Valgerður segir 
„grafalvarlegt að gríðarlegur fjöldi fólks sé þarna á 
vergangi. Þetta er ein af afleiðingum átakanna í Írak 
og við viljum sýna lit með þessu fjárframlagi,“ segir 
ráðherra.

Í dag stendur iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytið fyrir kynningu 
á áætlun og umhverfismati vegna 
hugsanlegrar olíuleitar á svoköll-
uðu Drekasvæði við Jan Mayen-
hrygginn. Iðnaðarráðuneytið hefur 
lagt fram til umsagnar skýrslu um 
efnið en lokaskýrsla verður gefin 
út í sumar. Í kjölfar þess verður 
tekin ákvörðun um hvort ráðast 
eigi í undirbúning á veitingu sér-
leyfa til leitar, rannsókna og vinnslu 
á olíu á svæðinu. 

Hreinn Hrafnkelsson, deildar-
sérfræðingur á skrifstofu orku-
mála í iðnaðarráðuneytinu, segir að 
rannsóknir á norðanverðu Dreka-
svæðinu gefi góða von um að þar sé 
að finna olíu. „Vísbendingarnar eru 
jákvæðar svo það ætti að vera raun-
hæft að ráðast í frekari rannsóknir. 
Það er staðfest að heppileg jarðlög 
eru til staðar en það þarf að rann-
saka svæðið betur til þess að stað-
festa að þar sé að finna olíu,“ segir 
Hreinn en í skýrslunni er lagt til að 
boraðar verði átta rannsóknar-
holur. 

Verði ákveðið að hefja leyfisveit-
ingaferli má búast við að fyrstu 
sérleyfin verði veitt um mitt næsta 
ár. „Þetta krefst mikils undirbún-
ings og það þarf að skýra betur 

valdsvið einstakra stjórnvalda og 
ráðuneyta. Einnig þarf að huga að 
lagabreytingum,“ segir Hreinn. 

Kristinn Einarsson, verkefnis-
stjóri hjá Orkustofnun, segir sjálf-
sagt að ganga alla leið og láta á það 
reyna hvort olía finnist á svæðinu. 
Hann segir að olíuvinnsla myndi 
hafa mikla þýðingu fyrir íslenskt 
efnahagslíf. „Til að byrja með 
munu ekki skapast mörg störf fyrir 
Íslendinga á þessum vettvangi enda 
um afar sérhæfða þekkingu að 
ræða. Tekjurnar myndu hins vegar 
hafa mikið að segja. Olíuverð hefur 
verið að hækka undanfarið og menn 
eru farnir að líta til nýrra svæða í 
olíuleit. Það er sjálfsagt að Íslend-
ingar taki þátt í því,“ segir Krist-
inn.

Drekasvæðið tilheyrir íslenskri 
lögsögu en hluti þess er innan Jan 
Mayen-sáttmálans. Norðmenn eiga 
því rétt á að samnýta þriðjung 
svæðisins með Íslendingum.

Samhliða skýrslunni hafa verið 
unnin drög að umhverfismati fyrir 
svæðið. Fyrirliggjandi þekkingu 
um lífríki svæðisins hefur verið 
safnað saman auk þess sem skoðuð 
hafa verið hugsanleg áhrif olíuleitar 
á lífríkið.

Olíuleit gæti 
hafist að ári
Iðnaðarráðuneytið hefur unnið skýrslu um undir-
búning hugsanlegrar olíuleitar Íslendinga við Jan 
Mayen. Leyfisveitingar gætu hafist næsta sumar.

Í kosningabaráttunni fyrir fylkisþingkosningar í norður-
indverska fylkinu Uttar Pradesh berst nú lítill stjórnmálaflokkur fyrir 
réttindum „lifandi dáinna“, fólks sem óprúttnir ættingjar og spilltir 
embættismenn hafa lýst dáið til að hafa af því eigur þess. 

Lal Bihari, stofnandi og formaður Flokks hinna dánu, segist með 
stjórnmálaþátttökunni vilja vekja aðra til vitundar um vanda þúsunda 
umbjóðenda sinna. Sjálfur var hann lýstur látinn árið 1976 og fékk því 
fyrst árið 2004 framgengt að hann yrði skráður lifandi á ný.



Heldurðu kannski að hann sé hátíðlegur
og leiðinlegur? Að það sé eitthvert
skringilegt mál á þessum óendanlega
mörgu bókum hans og stafsetningin
tóm vitleysa? 

Góðu fréttirnar eru þær að nú geturðu
eignast þitt eigið ritsafn Halldórs
Laxness með úrvali af verkum hans,
með nútímastafsetningu, valið af
Halldóri Guðmundssyni og komist að
því hvers konar snillingur maðurinn var.
Og það fyrir aðeins brot af því sem
ritsafnið kostar!

Næstum 1000 bls.

2.990 kr.

innbundin útgáfa
með DVD mynd -
Kristnihald undir jökli

4.990 kr.

Hefurðu aldrei nennt að lesa Laxness? 

23.apríl - Dagur bókarinnar - fæðingardagur Halldórs Laxness

Nýttu þér þjóðargjöfina

Edda
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Aldraðir hafa átt allan okkar stuðning í áratugi. 
Taktu þátt því þörfin er brýn. 
Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.

Hringdu núna í síma 561 7757 - Kauptu miða á www.das.is
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DHarley6x
+ 3 milljónir 
   í bakpokann

á tvöfaldan miða!

+ 6,3 milljónir í skottið
á tvöfaldan miða!

6xLexus GS
 30

0

-vinningur í hverri viku

Miðasalan er hafin

768
skattfrjálsar
milljónir
í peningum
á árinu

Nýtt happdrættisár - enn glæsilegri vinningar!

Ráðgjafarstofa um fjár-
mál heimilanna kynnti ársskýrslu 
sína fyrir árið 2006 á dögunum. 
Afgreiddar voru 597 umsóknir á 
árinu og á bak við þær standa 1.396 
einstaklingar. Algengast er að fólk 
lendi í greiðsluerfiðleikum vegna 
langvarandi veikinda en athygli 
vekur að árið 2006 nefna 16,3 pró-
sent umsækjenda vankunnáttu í 
fjármálum sem aðalorsök greiðslu-
erfiðleika.

Ásta Sigrún Helgadóttir, for-
stöðumaður Ráðgjafarstofu, segir 
mikilvægt að auka fræðslu um 
fjármál. „Fólk gerir sér oft enga 
grein fyrir þeim skuldbindingum 
sem það hefur tekið sér á hendur. 
Fjármálamarkaðurinn hefur breyst 
mikið undanfarin ár og frelsi hefur 
aukist. Auknu aðgengi að lánsfé 
þyrfti að fylgja aukin fræðsla,“ 
segir Ásta og bætir því við að 
fræðslan þurfi að eiga sér stað í 
skólunum.

„Við höfum farið inn í framhalds-
skólana og efstu bekki grunnskóla 
og það hefur skilað góðum árangri. 
Það er mikilvægt að útskýra fyrir 
unga fólkinu hvað það þýðir að 
taka lán og hvað gerist ef maður 
lendir í vanskilum,“ segir Ásta. 

Eins og sjá má í meðfylgjandi 
töflu leita fleiri til ráðgjafarstof-
unnar vegna offjárfestinga heldur 
en atvinnuleysis eða minnkandi 
tekna. Í ársskýrslu ráðgjafarstof-
unnar kemur einnig fram að skuld-
ir heimilanna hafi aukist um 20,7 
prósent á milli ára, sem er mun 
meira en verðbólguaukningin á 
sama tímabili.

Þótt sjá megi aukningu í hópi 
þeirra sem leita sér aðstoðar vegna 
offjárfestinga eða kunnáttuleysis í 
fjármálum eru langvarandi veik-
indi ennþá langhelsta orsök 
greiðsluerfiðleika.

„Þetta ber allt að sama brunni. 
Veikindi skerða tekjur fólks og 
þegar fólk er búið að spenna bog-
ann til fulls má ekkert út af bregða. 
Meðal Íslendinga er lítil hefð fyrir 
því að spara og fæstir eiga vara-
sjóði. Það virðist ríkja ákveðinn 
vertíðarhugsanaháttur þegar 
kemur að fjármálum. Fólk trúir 
því að hlutirnir reddist og fyrir-
hyggja í fjármálum er lítil,“ segir 
Ásta.

Í ársskýrslu Ráðgjafarstofu eru 
nefndar nokkrar tillögur til úrbóta. 
Þar er meðal annars lagt til að sett 
verði sérstök löggjöf um úrræði 
vegna greiðsluerfiðleika og hefur 
Magnús Stefánsson félagsmálaráð-
herra tekið vel í þær tillögur. Þá 
leggur Ráðgjafarstofan til að hvatt 
verði til reglubundins sparnaðar 
almennings enda borgar sig alltaf 
að eiga svolítinn varasjóð.

Íslendingar 
kunna ekki 
að spara
Offjárfestingar, vankunnátta í fjármálum og tekju-
tap vegna veikinda eru algengustu ástæður greiðslu-
erfiðleika hjá Íslendingum. Ráðgjafarstofa um 
fjármál heimilanna hvetur til þess að fólk spari.

 Atiku Abubakar, 
varaforseti og frambjóðandi 
stjórnarandstæðinga í forseta-
kosningunum í Nígeríu sem fram 
fóru á laugardag, hvatti í gær til 
þess að kosningarnar yrðu lýstar 
ógildar. Sagði hann kosningarnar 
vera þær gölluðustu sem farið 
hefðu fram í landinu, sem er hið 
langfjölmennasta í Afríku. 

Áður höfðu talsmenn tveggja 
helstu stjórnarandstöðuflokkanna 
í landinu fordæmt framkvæmd 
kosninganna og áhrifamikil 
nígerísk samtök sem annast óháð 
eftirlit með framkvæmd kosninga 
sögðu að það ætti að ógilda þær. 

Ógildingar 
krafist

Karlmaður á þrítugsaldri var á miðvikudag 
dæmdur í átta mánaða fangelsi fyrir fjölmörg afbrot, 
meðal annars fyrir að hrifsa handtöskur af tveimur 
eldri konum með tveggja daga millibili í júlí síðast-
liðnum. Hann var einnig dæmdur fyrir að hafa slegið 
mann á sjötugsaldri í andlitið í lok sama mánaðar. 

Í því máli hafði fórnarlambið ekið skyndilega í veg 
fyrir bifreið sem maðurinn var farþegi í en faðir hans 
ók. Í kjölfarið kastaðist í kekki milli fórnarlambsins 
og föður hins ákærða. Þegar fórnarlambið tók síðan 
ljósmynd af bifreiðinni sem hinn ákærði sat í steig 
hann út úr henni, gekk að manninum og sló hann í 
andlitið án þess að segja við hann eitt orð. 

Auk þess var maðurinn dæmdur fyrir þjófnaði, 
gripdeildir, nytjastuld, vörslu fíkniefna og akstur 
undir áhrifum slævandi lyfja. Í dómsorði kom fram 
að það væri ákærða til hagsbóta við dómsupp-
kvaðningu að hann hefði játað öll brot sín greið-

lega, að undanskilinni líkamsárásinni. 
Maðurinn á að baki langan sakaferil. Hann hefur 

auk þess átt við vímuefnavanda að stríða sem hann 
sagði tengjast brotum sínum að verulega leyti. 

 Reynir Jónsson hefur 
hafið störf sem framkvæmda-
stjóri Strætós bs.

Reynir er viðskiptafræðingur 
að mennt og hefur starfað sem 
sjálfstæður ráðgjafi. Einnig 
starfaði hann innan vébanda 
Deloitte-viðskiptaráðgjafar, sem 
nú heitir Capacent. Þar á undan 
var Reynir við viðskiptaþróun og 
framkvæmdastjórn hjá Yellow-
tel, með aðsetur í Varsjá í 
Póllandi.

Reynir er kvæntur Ástu Dís 
Óladóttur, doktorsnema og 
kennara við Viðskiptaháskólann í 
Kaupmannahöfn. Eiga þau fjögur 
börn.

Nýr fram-
kvæmdastjóri

Valgerður 
Sverrisdóttir utanríkisráðherra 
og Jakob Simonsen, framkvæmda-
stjóri skrifstofu Þróunaráætlunar 
Sameinuðu þjóðanna í Kaup-
mannahöfn, skrifuðu í síðustu 
viku undir samstarfssamning um 
þróunarsamvinnu.

Verkefnið kallast „Nordic 
Business Outreach“ og snýr að 
eflingu samstarfs hins opinbera 
og einkageirans í þróunarlöndun-
um. Verkefnið er til þriggja ára og 
er stefnt að því að setja saman 
fimm tilraunaverkefni í samstarfi 
við íslensk fyrirtæki.

Verkefnið hefur gefið góða 
raun á Norðurlöndunum. 

Auka þátttöku 
einkageirans



ER HAGSTÆTT
AÐ TAKA HÚSNÆÐISLÁN
Í ERLENDRI MYNT?

Opinn fundur um húsnæðisfjármögnun
24. apríl á Nordica Hotel

Opinn fundur um húsnæðisfjármögnun verður haldinn á Nordica Hotel

að Suðurlandsbraut 2, þriðjudaginn 24. apríl og hefst kl. 20:00. Sérstakur

gestur fundarins er Magnús Árni Skúlason framkvæmdastjóri Reykjavik

Economics og fyrrverandi forstöðumaður Rannsóknarseturs í húsnæðis-

málum við Háskólann á Bifröst og mun hann fjalla um mismunandi

tegundir húsnæðislána, kosti þeirra og galla og leiðir til að draga úr áhættu.

Fundurinn er öllum opinn en sætafjöldi er takmarkaður.

Boðið verður upp á kaffiveitingar að fundi loknum.

Vinsamlega skráðu þátttöku þína á www.glitnir.is eða í þjónustuveri

Glitnis í síma 440 4000 fyrir kl. 12:00 þriðjudaginn 24. apríl.

Við vonum að þú sjáir þér fært að mæta og hlökkum til að sjá þig.

Starfsfólk Glitnis

19:30
Húsið opnar 
Ráðgjafar Glitnis veita persónulega ráðgjöf í anddyri.

20:00
Opnun fundar
Jón Diðrik Jónsson, forstjóri Glitnis á Íslandi.

20:10
Hvert stefnir krónan og hagkerfið?
Jón Bjarki Bentsson, hagfræðingur hjá Greiningardeild Glitnis.

20:30
Fjölbreytni í húsnæðisfjármögnun er allra hagur
Magnús Árni Skúlason, frkv.stj. Reykjavík Economics ehf. og fyrrv. for-
stöðumaður Rannsóknarseturs í húsnæðismálum við Háskólann á Bifröst.

20:55
Nýtt helmingaskipt húsnæðislán Glitnis
Lilja Pálsdóttir, útibússtjóri Glitnis í Þarabakka.

21:10
Spurningar og svör
Fundarstjóri: Jóhanna Vilhjálmsdóttir.

21:30
Fundi slitið
Ráðgjafar Glitnis veita persónulega ráðgjöf í anddyri.
Boðið upp á kaffiveitingar.

Dagskrá



 Hæsta bygging 
Danmerkur mun rísa við höfnina 
í Árósum á Jótlandi, næststærstu 
borg landsins. 

Áformin um byggingu hins 142 
metra háa háhýsis voru kynnt í 
vikunni. Vinna við að reisa bygg-
inguna á að hefjast í janúar næst-
komandi og hún á að verða tilbúin 
árið 2010. Hún verður 22 metrum 
hærri en sú bygging sem nú er 
hæst í Danmörku, sem er hluti af 
sjúkrahúsi í útjaðri Kaupmanna-
hafnar. Nýja háhýsið verður jafn-
framt aðeins um þrjátíu metrum 
lægra en hæsta „fjall“ Danmerk-
ur, Himmelbjerget, sem er á 
Vestur-Jótlandi. 

Hæsta hús landsins

Vegagerðin hefur 
skrifað undir samning um gerð 
nýs Tröllatunguvegar við lægst-
bjóðanda, Ingileif Jónsson ehf. í 

Reykjavík.
Sturla Böðvars-
son samgöngu-
ráðherra var 
viðstaddur
undirritunina.
Alls bárust níu 
tilboð í verkið. 
Nam tilboð Ingi-
leifs Jónssonar 
ehf. 661,8 millj-
ónum króna, 
eða um 76,5% 
af kostnaðar-

áætlun. Hæsta tilboðið, frá Ístaki, 
nam 879,4 milljónum króna. 
Kostnaðaráætlun er 865,6 milljón-

ir króna. Í ár eru 200 milljónir 
króna áætlaðar til framkvæmd-
anna en 700 á næsta ári. Gert er 
ráð fyrir lokaframlögum árið 
2009.

Tröllatunguvegur, nr. 605, verð-
ur 24,5 kílómetra langur og 7,5 
metra breiður. Hann liggur um 
Geiradal, Gautsdal, Tröllatungu-
heiði og Arnkötludal, frá Djúp-
vegi í Steingrímsfirði og til Vest-
fjarðavegar í Geiradal.

Áætlað er að framkvæmdir við 
vegagerðina hefjist í Gautsdal í 
maí. Verklok eru áætluð fyrir 1. 
september 2009. Samkvæmt 
samningi verður verktaka þó 
greitt flýtifé, að upphæð 20 millj-
ónir króna, verði bundið slitlag 
lagt á veginn fyrir 1. september 
2008.

Framkvæmdir hefj-
ist í Gautsdal í maí



ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Steingrímur J. Sigfússon 1. sæti Norðausturkjördæmi
GOTT MANNLÍF - BLÓMLEG BYGGÐ

Vinstrihreyfingin – grænt framboð 
vill að fimm prósent þeirra veiðiheimilda sem 
leigðar eru á hverju fiskveiðiári gangi til ríkis-
ins og komi til endurúthlutunar að ári. 

Þessar veiðiheimildir myndi sérstakan 
byggðatengdan og óframseljanlegan grunn sem 
verði endurráðstafað til sjávarbyggða. Þetta er 
meðal tillagna sem kynntar voru á fréttamanna-
fundi framboðsins á Ísafirði á föstudaginn.

„Þetta leggjum við til gegn leigubraski og til 
að skapa aukið öryggi og festu í sjávarbyggð-
um,“ segir Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir, sem 
skipar annað sæti listans í Norðvestur-
kjördæmi.

Höfuðáhersla Vinstri grænna í efnahagsmál-
um er á að „endurheimta efnahagslegan stöðug-
leika“ og hverfa frá áformum um stóriðjufram-
kvæmdir.

Í samgöngumálum leggur hreyfingin meðal 
annars til að lokið verði við hringveginn innan 
fjögurra ára og allar einbreiðar brýr verði 
tvöfaldaðar. Ingibjörg telur að 2,4 til 4 millj-
arða króna þurfi til að ljúka við hringveginn. 

Einnig vill hreyfingin að strandsiglingum 
verði komið á að nýju. „Það hefur verið bar-
áttumál okkar á þingi að koma aftur á strand-
siglingum og nú vilja allt í einu allir aðrir 
standa að því og það er vel, því þetta myndi 
styrkja sjávarbyggðirnar og létta á þjóðvega-
kerfinu,“ segir Ingibjörg. 

Ríkið fái fimm prósent af leigukvóta
 Ástralska strandgæslan 

og björgunarsveitir hættu í gær 
leit að áhöfn seglbáts sem fannst 
á reki á miðvikudag. Seglbáturinn 
fannst með seglin uppi, vélina í 
gangi og mat á borðum. Þyrluleit 
var aflýst í fyrradag, en tvö 
björgunarskip héldu leit áfram 
þangað til í gær. Samkvæmt 
ástralskri lögreglu gefur tækni-
búnaður um borð í bátnum til 
kynna að hann hafi hrakist af leið 
á sunnudag.

Um borð í bátnum voru þrír 
menn; Derek Batten, eigandi 
bátsins, var á sextugsaldri, en 
bræðurnir Peter og James 
Tunstead á sjötugsaldri.

Leit að áhöfn 
hætt í gær

Geimferðaverkfræðing-
ur skaut samstarfsmann sinn hjá 
NASA til bana á föstudag, eftir 
að hafa haldið honum í gíslingu. 
Hann framdi því næst sjálfs-
morð. Samstarfskona mannsins 
fannst fjötruð með límbandi en 
ómeidd. Árásin átti sér stað í 
Johnson-geimferðamiðstöðinni í 
Houston. Maðurinn, Bill Phillips, 
var á fimmtugsaldri og hafði 
unnið á staðnum í tólf ár. 

Lögregla í Houston greindi frá 
því í fyrradag að Phillips hefði 
gert árásina eftir að fórnarlamb-
ið, David Beverly, gagnrýndi 
störf hans. Phillips særði 
Beverly fyrst, en skaut hann til 
bana þegar hann reyndi að loka 
sig inni.

Var ósáttur við 
gagnrýni  

Tjarnarskóli sigraði í 
bekkjakeppninni í Raunveruleik 
Landsbankans annað árið í röð og 
Unnur Svava Sigurðardóttir, 
nemandi í Hvassaleitisskóla, er 
sigurvegari í einstaklingskeppn-
inni. Einar Lövdahl Gunnlaugs-
son, nemandi í Hagaskóla, og 
Hrólfur Smári Pétursson, 
nemandi í Breiðholtsskóla, fá 
verðlaun fyrir annað og þriðja 
sæti í einstaklingskeppninni. 

Raunveruleikurinn er gagn-
virkur hermileikur á netinu sem 
fræðir nemendur tíunda bekkjar 
um ábyrga meðferð fjármuna og 
neytendamál og hefur hann 
hlotið verðlaun norrænu ráð-
herranefndarinnar sem besta 
námsefnið á þessu sviði. Höfund-
ur Raunveruleiksins er Ómar 
Örn Magnússon, kennari í 
Hagaskóla.

Tjarnarskóli 
er sigurvegari



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Ekki fara í 
þykjustuleik

Tvær nýjar plötur á leiðinni
Hrukkulaus gamal-
menni

Vantar krataflokk?

Myndlistarskólinn í Reykjavík fagnar 60 ára afmæli um 
þessar mundir. Af því tilefni býður skólinn upp á veglega 
dagskrá, þar á meðal sögusýningu í Borgarbókasafni við 
Tryggvagötu þar sem sýndar verða myndir úr skólastarf-
inu undanfarin 60 ár. Fréttablaðið stiklar hér á stóru. 

Myndir úr sögu 
myndlistanáms 





fréttir og fróðleikur

Í byrjun árs ákvað 
hátæknifyrirtækið Marel 
að hætta starfsemi sinni
á Ísafirði. Áfallið er 
mikið fyrir Vestfirði og 
undirstrikar atvinnu- og 
byggðavanda fjórðungs-
ins. Sveitarstjórnarmenn 
vestra tóku þessum fréttum 
að vonum illa og málið var 
rætt á þingpöllum og í ríkis-
stjórn. Ákvörðun var tekin
um að skipa nefnd til að 
fjalla um leiðir til að styrkja 
atvinnulíf á svæðinu.

Ákvörðun um nefndarstarf átti 
sér nokkurn aðdraganda þar sem 
fulltrúar sveitarfélaganna á Vest-
fjörðum áttu fund með ríkisstjórn-
inni til að kynna þær tillögur sem 
ræddar höfðu verið þeirra á milli. 
Búið er að vinna stefnumótanir í 
atvinnumálum og nefndir hafa 
komið með tillögur á undanförn-
um árum. Erindið er brýnt þar 
sem fólksfækkun og töpuð störf 
haldast í hendur á undanförnum 
árum.

Íbúum á Vestfjörðum hefur farið 
fækkandi undanfarna áratugi. Á 
síðustu tíu árum hefur íbúum 
fækkað um tæplega 1.200. Þessi 
þróun á sér stað í öllum sveitar-
félögum fjórðungsins. Á síðasta 
ári fluttu 5.255 fleiri íbúar til 
landsins en frá því, til höfuðborgar-

svæðisins fluttu 2.808 og til lands-
byggðar 2.447 íbúar. Frá Vest-
fjörðum fluttu 713 íbúar, aðfluttir 
íbúar eru 584 og því eru brottflutt-
ir umfram aðflutta 129 árið 2006.

Aldursdreifing íbúanna hefur 
breyst nokkuð síðastliðinn áratug. 
Það sem veldur áhyggjum er að í 
aldurshópnum yngri en 21 árs 
hefur íbúum fækkað um 780 og í 
aldurshópnum 31-40 ára er fækk-
unin einnig veruleg eða rúmlega 
500 íbúar. Fækkunin í þessum 
tveimur aldurshópum er því álíka 
mikil og heildarfækkun íbúa fjórð-
ungsins.

Megineinkenni atvinnulífs á Vest-
fjörðum hefur löngum verið styrk-
ur frumvinnslugreinanna. Fisk-
veiðar og vinnsla hafa þar 
sérstöðu. Fækkun starfa í veiðum 
og vinnslu stingur helst í augun 
þegar einstökum þáttum í atvinnu-
lífinu vestra er gefinn gaumur. 

Tölurnar segja þó aðeins hálfa 
söguna. Gríðarlegar tæknilegar 
framfarir í greinunum hafa haft 
mikil áhrif og skýra að hluta þá 
fækkun starfa sem blasir við 
þegar rýnt er í tölfræðilegar upp-
lýsingar. Landbúnaður stendur í 
stað hvað varðar fjölda starfa en 
þegar tölur um aldur íbúa eru 
skoðaðar má styðja það rökum að 
svo verði ekki lengi. 

Megintillögur nefndar forsætis-
ráðherra lúta ekki að frumvinnslu-
greinunum heldur að því að efla 
menntun, rannsóknir og nýsköpun 
sem í samvinnu við fyrirtækin 
geti snúið atvinnuþróuninni við. 
Áhersla er lögð á að fjármagn úr 
innlendum og erlendum rann-
sóknasjóðum komi þar til viðbótar 
því fjármagni sem ríkisstjórnin 
telur að renni frá hinu opinbera 
komist allar tillögur nefndarinnar 
til framkvæmda.

Ásamt eflingu núverandi starf-
semi opinberra stofnana er jafn-
framt lögð áhersla á að flýta fyrir-
huguðum framkvæmdum í 
samgöngumálum á Vestfjörðum 

sem nú eru á langtímaáætlun. 
Uppbyggingu GSM-farsímaþjón-
ustu og uppbyggingu háhraða-
tengingar á afskekktum svæðum 
á Vestfjörðum skal vera lokið á 
árinu 2008. Samgöngumál eru títt 
nefnd sem helstu hagsmunamál 
landsbyggðarinnar; byggðamál 
númer eitt. Þetta á ekki síst við 
um Vestfirði sem með allri sann-
girni má segja að sé sá fjórðungur 
sem hafi borið skarðan hlut frá 
borði í samanburði við landið í 
heild. Niðurstöður nefndarinnar 
kristallast í þessu og helstu vonir 
heimamanna liggja í samgöngu-
bótum.

Alls eru tillögur nefndarinnar í 
37 liðum sem áætlað er að skapi 
80 ný störf sem kalla myndi á 
viðbótarkostnað fyrir hið opin-
bera upp á rúmlega 500 milljónir 
króna á ári þegar þær eru að fullu 
komnar til framkvæmda. Nefndin 
tók einnig fyrir að rækjuvinnsla 
yrði styrkt sérstaklega með 
frystingu afborgana lána og 
vaxta hjá Byggðastofnun í fimm 
ár. 

Starfshópnum barst einnig tillaga 

frá Íslenskum hátækniiðnaði um 
uppbyggingu olíuhreinsunar-
stöðvar. Tillöguhöfundar telja það 
álitlegt að stöðinni verði valinn 
staður á Vestfjörðum og beina því 
til sveitarstjórna að taka tillöguna 
til skoðunar.

Sveitarstjórnarmönnum er þó 
vandi á höndum þar sem hug-
myndir um olíuhreinsun falla illa 
eða ekki að framkomnum hug-
myndum um náttúruvernd og stór-
iðjulausan fjórðung. Það má við 
það bæta að olíuhreinsunarstöð 
með öllu er stóriðja; hvernig sem 
menn túlka skilgreiningar í orða-
bókum um orkuþörf. Hér er um 
meira en 500 störf að ræða sem 
erfitt er að sjá hvernig sveitar-
stjórnarmenn geta afþakkað því 
meginábyrgð þeirra liggur í að 
tryggja atvinnu og þjónustu við 
borgarana sem þeir eru málsvarar 
fyrir. 

Blikur eru á lofti á Vestfjörðum

Umdeild stjórn mikils meirihluta þegna

Einkaleyfastofan hefur nú flutt sig um set,

frá Skúlagötu 63 – að Engjateigi 3 í Reykjavík.

Opnum kl. 12 í dag, mánudaginn 23. apríl,

og tilkynnum um leið breyttan afgreiðslutíma,

frá kl. 10 til 16 alla virka daga.

Einkaleyfastofan

Engjateigi 3 – 150 Reykjavík – Sími 580 9400 – www.els.is

Við erum flutt

Samstarf við 
skólana mikilvægt



Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

Viltu starfa á alþjóðavettvangi?

Nýtt og endurbætt meistaranám
Háskólinn á Bifröst kynnir nýtt og endurbætt nám til 
meistaragráðu í Evrópufræðum. Með nýju fyrirkomulagi 
er lögð aukin áhersla á samfélög Austur-Evrópu, rætur 
þeirra, menningu og sameiginlega sögu. Með auknum 
samskiptum okkar við Austur-Evrópuríkin er ljóst að 
margvísleg tækifæri framtíðarinnar búa þar.

Alger sérstaða á Íslandi
Í þessu nýja námi, sem hefur algjöra sérstöðu á Íslandi, fá 
nemendur raunhæfan og fræðilegan undirbúning að 
margvíslegum störfum á alþjóðlegum vettvangi um leið 
og þeir dýpka skilning sinn á öflum sem móta viðskipti, 
stjórnmál og hagkerfi Evrópuríkja á líðandi stundu. 
Evrópufræðin er kjörin fyrir þá sem vilja starfa á alþjóða-
vettvangi, hvort heldur sem er í fjölþjóðafyrirtækjum eða 
alþjóðastofnunum á borð við Sameinuðu þjóðirnar, NATO,
ESB eða EFTA.

Umsóknafrestur í meistaranám er til 15. maí 2007

Meistaranám í Evrópufræðum með áherslu á Austur-Evrópu
Staðnám á sumrin - fjarnám á veturna



greinar@frettabladid.is

Með brottför hersins hafa mál 
þróast þannig að Íslendingar 

hafa þyrlusveit til björgunar undir 
eigin forræði. Þetta eru tímamót, en 
sjálfgefið er að nota þau til þess að 
fara yfir skipulag björgunarmála. Það 
getur einfaldlega ekki verið skynsam-
legt að staðsetja allan þyrluflotann á 
einu horni landsins. Þyrlur eru björg-
unartæki, viðbragðstíminn skiptir 
máli.

Það hefur verið umræða um það að 
staðsetja björgunarþyrlu á Akureyri. Ég styð 
það eindregið. Akureyri er miðsvæðis á norðan-
verðu landinu og það væri hægt að þjóna stærra 
svæði þaðan með skjótari hætti en að kalla út 
þyrlu að sunnan. Þar að auki er öflugur deilda-
skiptur spítali á Akureyri þar sem Fjórðungs-
sjúkrahúsið er og þar er miðstöð sjúkraflugs 
á norðanverðu landinu með sérútbúinni vél. 
Sjúkraflutningaskólinn er á Akureyri og sérhæft 
lið heilbrigðisstarfsmanna er fyrir hendi til þess 
að manna sjúkraflugið. Akureyri er einnig mikil-
væg miðstöð flugs, og mikil reynsla er þar á því 
sviði og rótgróin hefð.

Það er því ekki hægt að skjóta þessa 
hugmynd út af borðinu með rökum um 
faglega einangrun, hvorki heilbrigðis-
starfsfólks né flugmanna.

Mér er kunnugt um það að heil-
brigðisstarfsfólk á Austurlandi styður 
þessa hugmynd og lækningaforstjóri 
Heilbrigðisstofnunar Austurlands 
hefur talað fyrir henni opinberlega. 
Það er því ljóst að víðtækt samkomu-
lag er á Norður- og Austurlandi um 
þessa skipan mála.

Arngrímur Jóhannsson, forseti flug-
málafélags Íslands, segir þetta mjög 
mikilvægt mál sem hann vilji beita 
sér fyrir. Sérstök ástæða er til þess að 

vekja athygli á þessum ummælum hins þraut-
reynda flugmanns.

Um þessa skipan mála ætti að geta mynd-
ast góð pólitísk samstaða og öðru verður ekki 
trúað en þetta muni verða niðurstaðan nú þegar 
skipulag Landhelgisgæslunnar í björgunarmál-
um verður endurmetið eftir að bandaríski her-
inn er farinn með sínar þyrlur úr landi. Ég er 
ekki í nokkrum vafa um að þessi skipan mála 
myndi auka öryggi bæði hvað varðar björgunar-
mál og ekki síður í heilbrigðismálum á norðan-
verðu landinu.

Höfundur er alþingismaður.

Björgunarþyrlu á Akureyri

www.xf.is

FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN VILL AFNEMA
NÚGILDANDI KVÓTAKERFI SEM ER ÓRÉTTLÁTT 
OG FJANDSAMLEGT BYGGÐUM LANDSINS

AFNÁMKVÓTA-KERFISINSER KOSNINGAMÁL

Skeifan 7  | Reykjavík  |  sími 553-6061

Jón Magnússon hæstaréttarlögmaður og Kjartan Eggertsson
skólastjóri skipa efstu sæti listans í Reykjavíkurkjördæmi Suður.

Þeir bjóða ykkur öll velkomin á kosningaskrifstofu flokksins að Skeifunni 7.
Opið frá 10.00 til 18.00 alla daga og alltaf heitt á könnunni.

S
amningaviðræður hófust í síðustu viku um lóðir á horni 
Austurstrætis og Lækjargötu. Staðhæft er í upphafi við-
ræðna af fulltrúum eigenda að verðmæti lóðanna sé 
talið í hundruðum milljóna króna. Lögmenn vinna vinn-
una sína. Á meðan heldur áfram rannsókn á brunastað á 

vegum lögreglu og munu niðurstöður hafa nokkur áhrif á fram-
gang mála: fullyrt er að leigusalar og eigendur húsanna hafi 
samið svo um að þeir sem nýttu húsin bæru alla ábyrgð á viðhaldi 
og brunavörnum. Slík afstaða er ábyrgðarlítil.

Um langt árabil hefur sést á húseignunum á fjölfarnasta horni 
fyrrum miðborgar Reykjavíkur að eigendum er algerlega sama 
um hvernig þær eru útlits og hvað þar fór fram. Austurstræti 22 
hefur um langt árabil þolað ótrúlega meðferð: skúratildrin sem 
þar var hrúgað umhverfis miðhúsið hafa borið ýmis andlit og 
margs kyns starfsemi. Lækjargata 2 hefur búið við skárra atlæti 
af eigendum sínum þótt á það hús hafi verið klínt margs konar 
auglýsingum og aukadrasli til marks um takmarkaðan smekk 
þeirra smásala sem þar höfðu aðsetur. Yfirvöld hafa reynst undan-
látssöm við þessa búskaparhætti: brunaeftirlit, heilbrigðiseftir-
lit, byggingarfulltrúi hafa höndlað um margs konar breytingar; 
byggingarlagið þar var engum til sóma. Húsin voru að óbreyttu 
óhentug til atvinnustarfsemi sem sást á því hvaða starfsemi þau 
hýstu: aðþrengda veitingasölu af ýmsu tagi – búllur heitir slíkur 
rekstur á íslensku. Húsin eru því ekki mikils virði sem slík – 
nýting þeirra afar takmörkuð. 

Það eru þá skikarnir sem menn vilja spenna upp og heimta há 
gjöld fyrir. Eigendur Lækjargötu 2 bíta í það súra epli að endur-
byggja hús sitt eða selja rústina hæstbjóðanda. Eigendur Austur-
strætis 22 eiga byggingarrétt samkvæmt deiliskipulagi frá 1986 
– þar megi reisa stórhýsi upp á einhverjar hæðir. Spyrja má: eru 
einhverjar líkur á því – þótt einhverjir hjá borgarskipulagi hafi 
gert deiliskipulag fyrir tuttugu árum og borgarfulltrúar sam-
þykkt – að Reykvíkingar samþykki hávaðalaust að milli Lækjar-
götuhorns og Hressingarskálans rísi glerjaður steinkassi upp á 
1.700 til 1.800 fermetra á fimm hæðum? Látið ykkur dreyma! 

Aftur má spyrja hvernig standi á að deiliskipulag fyrir Kvosina 
er óbreytt frá 1986? Hver ber ábyrgð á því? Jú, stjórnmálamenn, 
embættismenn og – almenningur. Fyrir bragðið hafa risið í Kvos-
inni glæsileg dæmi um íslenska byggingarlist þar sem byggt er út 
í ystu mörk og í efstu hæðir. 

Fasteignamat og skattar keyrðu Kvosina í þá klemmu sem hún 
er í og og hafa leitt til svimandi verðhugmynda um brunarústir 
margskemmdra bygginga við Lækjartorg, gert hana óbyggilega 
fólki nema heimilislausum, hrakið þaðan alla starfsemi nema 
banka. Varla hefur það verið takmarkið með deiliskipulaginu frá 
1986?

Þetta er ekki fyrsti reikningurinn sem Reykvíkingar greiða 
fyrir andvaraleysið vegna Kvosarinnar, ekki fyrsti reikningurinn 
sem borgaryfirvöld ganga frá fyrir margra áratuga skapleysi og 
stefnuleysi um Kvosina: en það gleðilega er að nú fjörutíu árum 
eftir íkveikjurnar á Torfunni dettur engum í hug annað en að 
húsin á horni Lækjartorgs verði byggð í sömu mynd hið ytra. 

Eftir brunann

Sjálfstæðisflokkurinn notar 
gjarnan orðið „frelsi“ í pólit-

ískum tilgangi, en virðist jafn-
an leggja mesta áherslu á frelsið 
í hinum þrönga skilningi mark-
aðarins. Frelsi Sjálfstæðisflokks-
ins er frelsi til að kaupa, selja og 
hagnast. Í munni jafnaðarmanna 
er frelsið ekki einungis frelsi á 
markaði, heldur líka frelsi hins 
aldraða til að lifa með reisn, og 
frelsi barnsins til jafnra tæki-
færa í lífinu.

Þá tegund frelsis hefur Sjálf-
stæðisflokkurinn svipt fjölda 
aldinna og ungra Íslendinga. Sú 
stefna sem Sjálfstæðisflokkurinn 
hefur fylgt við stjórn landsins 
hefur leitt til mistaka. Þau birt-
ast í vaxandi ójöfnuði og stétta-
skiptingu, sem áður var óþekkt 
á Íslandi. Í framkvæmd hefur 
stefna Sjálfstæðisflokksins bók-
staflega talað skert lífsgæði 
barna efnalítilla foreldra og aldr-
aðra Íslendinga sem eru orðnir 
of lasburða til að sjá um sig sjálf-
ir á eigin heimili.

Þetta eru hinir svörtu blett-
ir Sjálfstæðisflokksins, sem um 
leið eru svartir blettir á samfé-
lagi sem áreiðanlega má telja í 
hópi hinna ríkustu í heiminum. 

Barnið sem ekki kemst til tann-
læknis, af því það á efnalitla for-
eldra, eða fær ekki lyf í veik-
indum, af því mamma og pabbi 
hafa ekki pening til að leysa 
þau út í apótekinu, býr ekki við 
sömu tækifæri og börn hinna, 
sem hafa nóg. Barnið sem elst 
upp við ónóg efni borðar sjaldn-
ar hollan mat en hin, tekur minni 
þátt í íþróttum og tómstunda-
starfi sem kostar peninga, hreyf-
ir sig minna, og er líklegra til 
að þjást af sjúkdómum en hin 
börnin.

Barnið sem elst upp við fátækt 
er líklegra til að lenda í geðræn-
um erfiðleikum, verða fórnar-
lamb eineltis, flosna upp úr skóla 
og að lokum til að lenda á jaðri 
samfélagsins. Á fullorðinsaldri
eru meiri líkur á að það lendi í 
láglaunavinnu eða verði öryrki 
en barnið sem elst upp við nóg 
efni.

Barnið sem elst upp við fá-
tækt er því frá upphafi dæmt 
til meiri áhættu á að mistakast í 
lífinu. Í rásmarki lífsins er það 
svipt frelsinu til jafnra tækifæra 
á við hin án þess að eiga nokkra 
sök á því sjálft. Þetta er afleið-
ing stéttaskiptingar og ójöfn-
uðar – og hvorutveggja hefur 
aukist vegna stefnu sem Sjálf-
stæðisflokkurinn hefur fylgt í 
ríkisstjórn.

Á Íslandi búa nú yfir fimm þús-
und börn við það sem ríkisstjórn-
in sjálf skilgreinir sem fátækt. 
Það var sjálfur forsætisráðherra 
sem upplýsti Alþingi um þetta í 
skýrslu sem Samfylkingin fékk 
framgengt að ráðuneyti hans 
gerði um fátækt barna. Í ríkasta 
landi veraldar eru nú hlutfalls-
lega tvöfalt fleiri fátæk börn en á 
Norðurlöndunum.

Segir það ekki allt sem segja 
þarf um hvernig íslenskt sam-
félag hefur þróast undir stjórn 

Sjálfstæðisflokksins?

Jafnsvartur er sá blettur sem 
felst í neyð þeirra öldruðu Ís-
lendinga sem á síðustu metrum 
lífs síns bíða á biðlistum hjúkr-
unarheimilanna eftir frelsi til 
að lifa með reisn síðustu ár lífs 
síns. Biðlistafrelsið er ekki part-
ur af því frelsi sem sjálfstæðis-
menn tala fjálglega um á tylli-
dögum.

Sjálfstæðisflokkurinn hrósaði 
sér af því á landsfundi um næst-
síðustu helgi að gullið flæddi út 
úr kvörnum samfélagsins. For-
maður flokksins hefur margoft 
gumað af að hið einkavædda Ís-
land sé orðið eitt af ríkustu lönd-
um heims. En er það boðlegt að í 
ríkasta landi veraldar skuli hinir 
öldruðu, fólkið sem lagði grunn-
inn að velsæld okkar, ekki hafa 
frelsi til að lifa síðustu árin með 
reisn?

Varla er það frelsi sem felst 
í því að slíta sundur öldruð 
hjón sem allt sitt líf hafa búið 
saman og geta ekki lengur dval-
ið heima. Um það eru því miður 
alltof mörg dæmi á Íslandi Sjálf-
stæðisflokksins. Það er líka stað-
reynd að á annað þúsund aldr-
aðir Íslendingar búa í dag í 
þvingaðri sambúð á opinberum 
stofnunum – stundum með alls 
ókunnu fólki. 

Þetta er Ísland sem hefur 
orðið til undir stjórn Sjálf-
stæðisflokksins. Mitt Ísland er 
öðru vísi. Það öslar úr bláma 
vornæturinnar að loknum þjóð-
fundi 12. maí með frelsi og fána 
jafnaðarstefnunnar við hún – 
stýrt af ríkisstjórn sem byggir 
upp samfélag þar sem öll börn 
hafa frelsi til jafnra tækifæra og 
aldraðir hafa frelsi til að lifa til 
æviloka með reisn.

Mitt Ísland er öðru vísi



Alþjóðlegur dagur bókar og 
höfundaréttar er nú hald-

inn í tólfta sinn. Áralöng reynsla 
Katalóníumanna af að gefa blóm 
með hverri seldri bók á dánar-
degi þjóðarskáldsins Cervantes 
þann 23. apríl til að auka veg bók-
arinnar rataði inn á aðalráðstefnu 
UNESCO, sem ákvað að dagurinn 
skyldi á heimsvísu helgaður bók-
inni og höfundarrétti. 

Það var ekki verra fyrir okkur 
Íslendinga að þessi dagur varð 
fyrir valinu – fæðingardagur sjálfs 
Nóbelsskáldsins okkar Halldórs 
Laxness. Án efa ýtti það undir að 
íslensku bókaþjóðinni dugði ekki 
einn dagur, heldur var snemma 
blásið til sóknar fyrir bóklest-
ur með metnaðarfullri dagskrá í 
heila viku. Rithöfundar, útgefend-
ur og bóksalar hafa frá upphafi 
haft veg og vanda af verkefninu 
og eiga miklar þakkir skildar.

„Við getum aldrei þakkað nóg-
samlega að vera þjóð sem stær-
ir sig af nær 100% læsi,“ sagði 
frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrr-
um forseti Íslands, nýlega í út-
varpsviðtali. Það eru orð að sönnu. 
Við verðum með öllum ráðum að 

standa vörð um 
þetta þar sem 
lestur og les-
skilningur eru 
undirstaða alls 
náms og for-
senda þess að 
börnin okkar 
öðlist góðan 
málþroska
og þekkingu. 
Lestur fyrir 
börn á unga 
aldri skerpir 

athygli, örvar ímyndunarafl og 
glæðir áhuga á ókunnum heim-
um. Hann treystir sambandið við 
barnið jafnframt því sem hann 
kveikir áhuga á bóklestri. Skólar 
og foreldrar gegna lykilhlutverki 

í að þroska með börnunum áhuga 
og færni í bóklestri. 

Ritun bóka fyrir börn vex sí-
fellt ásmegin. Fyrir skömmu var 
tilkynnt að Norrænu barnabóka-
verðlaunin í ár féllu Brynhildi 
Þórarinsdóttur í skaut fyrir Njálu, 
Eglu og Laxdælu en hún fellir 
fornsögurnar í lesvænan búning 
fyrir börn þeim til fróðleiks og 
yndisauka. Þetta hvetur vonandi 
fleiri til að opna börnum og ung-
mennum hinn fræðandi og heill-
andi heim forfeðra og formæðra 
okkar.

Nokkrir aðilar hafa tekið hönd-
um saman um að koma á fót 
Barnabókastofu í Þjóðarbókhlöð-
unni. Henni er ætlað að stuðla að 
eflingu og kynningu á íslenskum 

barnabókmenntum og vera vett-
vangur umræðu og rannsókna. Ég 
hef ákveðið að veita styrk til verk-
efnisins í ár og hvet aðra til að 
leggja þessu brýna máli liðstyrk 
sinn.

Í dag lýkur viku bókarinn-
ar. Öðru sinni var efnt til átaks-
ins Þjóðargjöfin, sem er ætlað að 
leggja lóð á vogarskálar bókmenn-
ingar og hvetja til aukins lestrar, 
ekki síst barna og ungmenna. 

Stjórnvöld vilja veg íslenskra 
bókmennta sem mestan og hafa 
um langt skeið stutt þær á ýmsa 
lund, meðal annars með starfs-
launum til rithöfunda og styrkjum 
til bókaútgáfu. Lög um bókmennta-
sjóð og fleira voru samþykkt á Al-
þingi við þinglok og taka þau brátt 

gildi. Helsta markmið laganna er 
að stuðla að frekari grósku í bók-
menningu hér á landi og að beina 
stuðningi ríkisins við bókaútgáfu 
í einfaldan, gagnsæjan og skil-
virkan farveg. Bókmenntasjóður 
tekur við hlutverki Bókmennta-
kynningarsjóðs, Menningarsjóðs 
og þýðingarsjóðs. Þess er vænst 
að sjóðurinn verði íslenskum bók-
menntum öflug lyftistöng.

Það er trú mín og von að íslensk-
ar bókmenntir haldi áfram að 
blómstra okkur öllum til ánægju 
og fróðleiks. Megi landsmenn 
njóta sem best undraheima bók-
anna.

Höfundur er menntamála-
ráðherra.

Barnabókmenntir byggja til framtíðar

Í17 ár höfum 
við beðið 

eftir að Alþingi 
afgreiði lög um 
sveigjanlegan
eftirlaunaaldur. 
Fyrirtæki og at-
vinnurekend-
ur hafa tekið 
ákvörðun sem 
leiddi til þess að 60% 67-80 ára 
telja sig hafa notið sveigjanlegri 
eftirlaunaaldurs (Viðhorfskönnun 
67-80 ára 2006-2007). Þetta er ekki 
í fyrsta sinn sem stjórnmálamenn 
og jafnvel Alþingi hafa opinberað 
vanþekkingu á högum alþýðunnar 
og látið aðra um að leysa málin.

Hvers vegna leystu aðrir en Al-
þingi, þ.e. fyrirtæki og atvinnurek-
endur, þetta mál? Í könnun Félags-
vísindastofnunar m.a. frá 1988-
1999 kom eftirfarandi í ljós. Eldra 
fólk, 45-80 ára, telur vinnu mikil-
vægari en fólk á aldrinum 18-44 
ára. Aðalástæðan fyrir vinnusemi 
eldra fólks er beinlínis sú að það 
langar til að vinna.

Eldra fólk, 45-75 ára, telur 
vinnusemi frekar af hinu góða (í 
samanburði við fólk á aldrinum 
18-44). Eldra fólk leggur einnig 
meiri metnað í vinnu en yngra 
fólk. Eldra fólk vinnur frekar eins 
vel og það getur borið saman við 
yngra fólk (marktækur munur). 
Eldra fólk, 67-75 ára, hefur mark-
tækt meiri ánægju í starfi en 
yngra fólk. Þegar á heildina er 
litið er athyglisverður munur á 
vinnuviðhorfi milli kynslóða.

Eldra fólk hefur vinnu mun 
meira í hávegum en yngra fólk. 
Byggist á könnun Félagsvísinda-
stofnunar Háskólans, Stefán Ólaf-
ur Jónsson 1988-1999.

Höfundur er formaður Landssam-
bands eldri borgara.

Vinnusemi 
eldra fólks

VELFERÐ FYRIR ALLA!
Opinn fundur með framboðum

til Alþingiskosninga á 
Grand Hótel Reykjavík

þriðjudaginn 24. apríl kl. 20.00

Fundarstjóri: Sigmundur Ernir Rúnarsson fréttastjóri.

FJÖLMENNUM Á GRAND HÓTEL



Stórar yfirlýsingar hafa átt 
sér stað í kjölfar brunans í 

Austurstræti og hljóða þær á einn 
veg – að þarna hafi átt sér stað 
mikið tjón sem er eðli málsins 
rétt, talsvert eignatjón en síðan 
eru yfirlýsingar um hversu tjónið 
sé stórt á menningarlega vísu. 

Mér var hugsað til sögunnar 
eftir að sagnfræðingurinn og 
borgarstjórinn, þeir ágætu menn, 
höfðu uppi afskaplega tilfinn-
ingalegar og dramatískar yf-
irlýsingar um sögu þessa húss 
sem hýsti skemmtistaði undan-
farinn áratug og nú stóð í ljósum 
logum og ekkert var við ráðið. 
Mér finnst þetta skjóta svolít-
ið skökku við að telja þetta hús 
vera einhvers virði í sögulegum 
skilningi, af myndum að dæma 
þá stendur varla nokkuð eftir af 
upphaflegu húsi hvorki utan né 
innandyra. Það má kannski finna 
nokkrar spýtur í gólfi eða veggj-
um sem Jörundur hundadagakon-
ungur pissaði á sem ekki voru 
fúnar eða þeir drukknu íslend-
ingar sem vistaðir voru þarna og 
höfðu hugsanlega líka pissað á, ég 
tala nú ekki um alla þá gesti sem 
hafa sótt skemmtistaðina í þessu 
húsi undanfarinn áratug.

 Þarna í þessu húsi hafa verið 
reknir veitinga- og skemmtistað-
ir um árabil og hafa átt sér stað 
í þessu húsi mjög svo óskemmti-
legir atburðir t.d. hefur oft verið 
sagt frá því í fréttum að þarna 
hafi átt sér stað mikið sukk og 
svínarí, eiturlyfjanotkun mikil 
og sala þeirra. Þarna hefur átt 
sér stað ofbeldi í stórum stíl bæði 
innan dyra og utan. 

Nei, ágæti lesandi, ég persónu-
lega sé ekki eftir þessum kofa í 
eldinn, hann mátti svo sannarlega 
brenna til kaldra kola mín vegna. 
Slökkviliðsmenn komu blessun-
arlega í veg fyrir það að frekara 
tjón yrði á nærliggjandi húsum, 
svo þetta varð frekar staðbundið 
tjón. Annað mál með veitingastað-
inn Kaffi Operu, það er eftirsjá í 
svona stað, hann var að mörgu 

leyti svolít-
ið sérstakur 
og virkilega 
góður mat-
sölustaður.

 Ég var 
steinhissa á 
yfirlýsingum
um menning-
arlegan þátt 
þessa kofa, 
sem ég kalla; 
að þarna 
værum við 

borgarbúar að glata sögulegum 
verðmætum og síðan var sagan 
rakin að hluta til en ekki alla leið. 
Sýnilegt er að í tímanns rás hefur 
þetta hús fengið „endurnýjun líf-
daga“ með ýmsum hætti þ.e.a.s. 
endurbygging þess hefur gert 
það að verkum að þarna stóð allt 
annað hús bæði í útliti og efnis-
tökum heldur en í byrjun. Hvar 
eru þá menningarverðmæti í 
svona kofa? Ég bara spyr!

 Fyrr á öldum þ.e. á nítjándu 
og tuttugustu öld þá stunduðu Ís-
lendingar verkfræðinám í Köben. 
Á þeim tíma byggðu Danir stein-
húsabyggingar þar í miðborg-
inni sem standa enn, eru fallegar 
byggingar og sómi af. En á sama 
tíma byggðu Íslendingar timbur-
hús sem reyndar sjást enn upp 
allan Laugaveg og Hverfisgötu 
reyndar víðar. Mörg þessara húsa 
eru löngu orðin ónýt, bæði fúin og 
margbúið að tjasla þessu saman. 

Við eigum að rífa þessa kofa og 
byggja upp á ný falleg reisuleg 
steinhús og hætta þessu blaðri um 
menningarþátt húsa sem komin 
eru að falli og löngu orðin ónýt og 
stórhættuleg í raun þar sem lítið 
má til koma að þessi hús brenni 
upp til ösku á svipstundu eins og 
dæmin sanna, ég tala nú ekki um 
viðhaldið í framtíðinni.

Sum þessara húsa hafa þó rétt 
á að standa þar sem búið er bæði 
að vernda þau og eins það að við-
hald þeirra er með sómasamleg-
um hætti en það sem er auðsján-
lega ónýtt á að víkja, skilyrðis-
laust.

Höfundur er fyrrverandi lög-
reglumaður. 

Kofi brennur í miðbæ

Ínýjasta málgagni Sjálfstæðis-
flokksins í Kópavogi, Vogum, 

má sjá bæjarstjóra Kópavogs 
ásamt frambjóðendum Sjálfstæð-
isflokksins í kjördæminu glað-
beitta fyrir framan vatnsfullan 
húsgrunn hvar væntanlegar þjón-
ustuíbúðir aldraðra munu rísa. 
Yfirskrift fréttarinnar er í anda 
nýrrar ásjónu flokksins, endur-
unnin frá því í sveitarstjórnar-
kosningunum sl. vor, „Bylting í 
Boðaþingi“.

Í stefnuræðu formanns Sjálf-
stæðisflokksins á nýafstöðnum 
landsfundi flokksins bar hæst að 
nú myndu aldraðir njóta ávaxt-
anna af góðærinu. Þrátt fyrir 16 
ára setu í ríkisstjórn er það fyrst 
núna sem aldraðir hljóta náð 
fyrir augum sjálfstæðismanna og 
í ályktun fundarins má sjá hina 
nýju mjúku ásýnd sem flokkurinn 
flaggar nú í aðdraganda kosning-
anna. En hin raunverulega stefna 
flokksins birtist í hinu smáa. Fyrir 
rétt um ári síðan, í tíð R-listans, 
var matarverð til eldri borgara í 
Kópavogi 30% hærra en í Reykja-
vík. Bæjarfulltrúar Samfylkingar-
innar í Kópavogi lögðu til í desem-
ber að matarverð í Kópavogi yrði 
lækkað og miðuðu við að matar-
verð í Kópavogi yrði það sama og 
í Hafnarfirði og Reykjavík. Það 
var fellt af meirihlutanum í bæjar-
stjórn Kópavogs, Sjálfstæðisflokki 
og Framsóknarflokki. 

En á því tæpa ári sem þessir sömu 

flokkar hafa 
stýrt borginni 
hefur matarverð 
til eldri borg-
ara hækkað um 
13% og stefn-
ir greinilega í 
að verða jafn 
hátt og í Kópa-
vogi. Er það 
sannfærandi
fyrir flokk sem 
ætlar að lyfta 
Grettistaki í 
málefnum aldr-

aðra á komandi kjörtímabili að eitt 
af fyrstu verkum hans í borgar-
stjórn sé að hækka matarverð til 
þess hóps borgarbúa sem minnst 
má við því? Er það sannfærandi að 
á meðan sjálfstæðismenn í SV-kjör-
dæmi með bæjarstjóra Kópavogs 
í broddi fylkingar boða byltingu í 
öldrunarmálum neiti þeir á sama 
tíma að lækka matarverð til aldr-
aðra Kópavogsbúa? Í Hafnarfirði 
kostar matarskammturinn 425 kr, í 
Reykjavík kostar hann 510 kr og í 
Kópavogi kostar hann 545 kr. Krón-
ur og aurar myndu einhverjir ef-
laust segja en fyrir þá sem þurfa að 
velta hverri krónu fyrir sér skipt-
ir þetta raunverulega máli. Sjálf-
stæðis- og framsóknarmenn stjórna 
í Kópavogi og Reykjavík en í Hafn-
arfirði er Samfylkingin í hreinum 
meirihluta.

Hverjum treystið þið best í mál-
efnum aldraðra? Af ávöxtunum 
skuluð þér þekkja þá. 

Höfundur er bæjarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar í Kópavogi. 

Af ávöxtunum 
skuluð þér þekkja þá! 
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Nokkur mikilvæg atriði
um póstkassa og bréfalúgur
Samkvæmt byggingareglugerð nr. 441/1998, grein 80.2 með síðari
breytingum, eiga bréfalúgur að vera minnst 2,5 x 26 cm að stærð 
í 1 til 1,2 metra hæð frá gólfi. Sama gildir um einstaka póstkassa.

Póstkassar og bréfalúgur eiga að vera á eða við útihurðir á 
ein-, tví- eða fjölbýlishúsum. Þar sem fleiri en þrjár íbúðir 
hafa sameiginlegan aðgang verða húseigendur að setja upp 
póstkassasamstæður. Póstkassasamstæður skulu festar á 
vegg þannig að neðsta bréfarifa sé að lágmarki 70 cm frá gólfi 
og efsta bréfarifa ekki ofar en 175 cm frá gólfi. 

Gætið þess að bréfberar eigi ávallt greiða leið að bréfalúgum 
og póstkössum, næg lýsing sé og póstkassar tæmdir reglulega.

Þjónustuver | sími 580 1200 | postur@postur.is | www.postur.is
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Game Over er tölvuleikjablogg-
síða á íslensku sem fjallar 
um tölvuleiki á faglegan og 
hlutlausan hátt.

„Okkur fannst umfjöllun um tölvu-
leiki á Íslandi ábótavant og ekki 
nógu fagleg. Þess vegna ákváðum 
við að opna þessa síðu og fjalla 
um tölvuleiki af hlutleysi og á ís-
lensku,“segir Vilhelm Smári Ís-
leifsson sem ásamt félögum sínum 
hefur rekið tölvuleikjabloggsíðuna 

www.gameover.is síðan í byrjun 
janúar á síðasta ári.

Strákarnir sem standa að síðunni 
eru átta talsins, allir miklir tölvu-
leikjaáhugamenn sem hafa spilað 
saman lengi. Þeir eru á aldrinum 
17 til 22 ára og eru ýmist í fram-
halds- eða háskólanámi.

Fréttirnar á síðunni koma ýmist 
frá framleiðendum eða erlendum 
fjölmiðlum, en styrkurinn liggur í 
þekkingu strákanna á efninu. Fjöldi 
manns heimsækir síðuna daglega 
og tekur þátt í umræðunni. 

Að sögn Vilhelms er síðan 
eingöngu rekin í sjálfboðavinnu 
í dag, en félagarnir vonast til að 
það fyrirkomulag geti breyst í 
framtíðinni.

„Markmiðið er að halda síðunni 
lifandi og helst færa út kvíarn-
ar. Til þess þurfum við tekjur af 
síðunni og vefsérfræðing svo við 
höfum verið að skoða tilboð og 
mögulega samstarfsaðila, en þetta 
á allt eftir að koma í ljós,“ segir 
Vilhelm hjá www.gameover.is.

Allt annað en game over

Hægt er að fá Bluetooth-einingar í bíla. 
Tækin virka vel.
Ólöglegt er að tala í síma á meðan ekið er. Því verður sífellt 
vinsælla að bílar séu búnir Bluetooth-búnaði. Hann er hins 
vegar dýr, sérstaklega þegar setja á hann í bílinn eftir að 
hann er kominn á götuna. Það er þó hægt að komast í 
kringum þetta vandamál.

T-210-DSP er ódýr Bluetooth-eining í bíla sem er einföld í 
uppsetningu. Einingin virkar vel og er mjög notendavæn. 
Öfugt við hefðbundnar innbyggðar einingar getur reyndar 
verið erfitt að finna henni stað en hún kemur með klemmu 
svo hægt er að festa hana við sólskyggni.

T-210-DSP er hins vegar ekki dýr,
kostar 6.990 krónur,
og þar hefur hún vinninginn 
yfir önnur tæki.

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

ALLT UM 
HOLLYWOOD
ENTERTAINMENT TONIGHT 

OG INSIDER



Framleidd verða 2.012 úr til 
minningar um Titanic. Hluti 
úranna er úr skipsskrokki 
skipsins.

Svissneski úrasmiðurinn Romain 
Jerome SA hefu kafað djúpt eftir 
innblæstri í nýjustu hönnun sína. 
Alla leiðina niður að braki Titanic. 
Hann hefur tryggt sér brot úr 
grotnandi skipsskrokknum til að 
búa til Titanic DNA armbandsúr.

Hluti úranna er því úr járni 
sem blandað er járni skipsins, og 
eitthvað af kolefnum braksins er 
notað í dökka skífu úrsins.

Úrin verða 2.012 til að minnast 
aldarafmælis slyssins árið 2012. 

Það er vonandi að betur fari fyrir 
úrunum en skipinu.

Armbandsúr gert úr 
skipsskrokki Titanic

RÝMINGARSALA
10 til50% afsláttur af öllum

vörum í búðinni, nýjum og eldri

Ótrúlegt úrval af fallegum gjafavörum

Verið velkomin

Síðast komust færri að en vildu.

Skráning og nánari upplýsingar 
í síma 565 2212 eða á mottaka@hress.is

Þrír lokaðir, árangursríkir
og fjölbreyttir tímar í viku

Kennsla í höndum fagfólks

Vigtun, fitu- og ummálsmæling

Fræðsluefni

Frjáls mæting í alla opna tíma
og tækjasal

Fylgst með mataræði

Rope Yoga-kort veitir aðgang að
öllum öðrum opnum tímum og tækjasal. 

kl. 06:05  þri / mið / fös
kl. 17:30  mán / mið / fimNámskeið hefjast 30. apríl.
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fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins 23. APRÍL 2007

Fasteignasalan Höfði er með til sölu ný 
raðhús í Mosfellsbæ.

Rauðamýri 2-14 í Mosfellsbæ er steinsteypt rað-
húsalengja á tveimur hæðum með sjö íbúðum 
og innbyggðum bílskúrum. Endahúsin eru um 
210 fermetrar en miðjuhúsin eru 206. Þau skipt-
ast í forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, 
þvottahús, bað og bílskúr á neðri hæð en fjögur 
herbergi, bað og sjónvarpshol á efri hæð. Geng-

ið er út á svalir yfir bílskúr úr herbergi á vest-
urhlið hússins. Úr stofu á neðri hæð er gengið út 
á sólpall. Í hönnun hússins er gert ráð fyrir að 
hitakerfi sé í gólfi, lagt á einangrun og 5 til 6 sm 
flotlag ofan á.

Húsin verða afhent fullbúin að utan en fok-
held að innan. Lóð skilast þökulögð og bílaplön 
hellulögð með snjóbræðslu. Hægt er að fá húsið 
tilbúið undir tréverk og kostar þá 38,9 milljónir 
en að öðrum kosti 31,9 milljónir fokhelt.

Ný raðhús við Úlfarsfell
Hin nýju raðhús eru afhent fullbúin að utan en fokheld að innan. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁRBORGIR  2

ÁS  4

DÓMUS 7

DRAUMAHÚS  12

HOF  3

HÚSEIGN  14

HÖFÐI  11

LYNGVÍK  6

REMAX  10

HÚSIÐ 8

VIÐSKIPTAHÚSIÐ  9

FASTEIGNASÖLUR

18,7%

37,5%

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

Lestur á 
fasteignablöðum

LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA
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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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ÁRBORGIR FASTEIGNASALA er með til 
sölu einbýlishús með tvöföldum bílskúr 
við Sléttuveg á Selfossi.

ÁS FASTEIGNASALA er með til sölu 
77,8 fm risíbúð við Hringbraut í Hafnar-
firði.

HOF FASTEIGNASALA er með til sölu 
2 til 3ja herbergja íbúð við Austurberg í 
Reykjavík.

VIÐSKIPTAHÚSIÐ FASTEIGNASALA er 
með til sölu 6720 fm eign á sex hæðum 
með tvöföldum bílakjallara við Urðar-

hvarf í Kópavogi. 
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Heitir pottar með alls kyns 
rafmagnstækjum og -tólum 
eru að verða sífellt vinsælli 
hérlendis. Kristján Jónsson, 
sölustjóri verslunarinnar 
Poulsen í Skeifunni 2, segir 
tækninni sífellt fleygja fram og 
erlendis sé jafnvel hægt að fá 
heita potta með innbyggðum 
tölvum.

„Hér fást heitir pottar með alls 
konar fylgibúnaði, svo sem ljós-
leiðurum, sjónvarpsskjám, DVD-
spilurum og heimabíói frá þekkt-
um og virtum framleiðendum á 
borð við Sony. Svo er hægt að fá 
fjarstýringar með pottunum. Þær 
liggja ofan í þeim en má einnig 
nota innan úr húsi.“

Að sögn Kristjáns geta kúnn-
arnir haft mikið um endanlegt útlit 
pottanna að segja og búnaðinn sem 
þeim fylgir, þar sem þeir geti látið 
sérframleiða þá. „Fólk verður bara 
að hafa skýra hugmynd um hvað 
það vill. Síðan starfar hjá okkur 
fólk sem reynir að leiðbeina því 
eftir fremsta megni við að velja 
sér góða potta. Sem stendur er þó 
algengara að fólk velji sér staðlaða 
potta, sem fást hér í góðu úrvali.“

Kristján segir upptalninguna 
hér að ofan gefa ágætis sýn á 
þróunina sem orðið hefur í heitum 
pottum. „Þeir sem vilja fara 
alla leið fá sér potta sem kallast 
Extreme og þeim fylgja allt að 
þrjár 5 HP dælur, fjórir vatnsheldir 
hátalarar og áttatíu nuddstútar, 
ljósleiðarar, handklæðahitari og 
klakabox og fleira. Þeir fást hér í 
búðinni. Hægt er að fá sér svona 
potta með innbyggðum síma og 
tengi fyrir vatnsvarið lyklaborð 
og mús.“ roald@frettabladid.is

Nuddstútar eru á botnum heitu pottanna.
Alls konar fylgibúnaður er með heitu pottunum, þar á meðal 
nuddstútar.

Heitir pottar með 
innbyggðum tölvum

Þessi pottur kallast Vantage. Honum fylgja 55 nuddstútar, tvær 5 HP dælur og 24 díóðaljós. 

Kristján Jónsson, eigandi Poulsen, býður 
upp á heita potta með sjónvarpsskjám, 
DVD-spilurum, heimabíói, ljósleiðurum 
og nuddstútum. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR 
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Sléttuvegur - Selfossi.
Gott einbýlishús með tvöföldum bílskúr samtals 178 m2. 3-4
svefnherberg og stór stofa. Góð eign í grónu og skemmtilegu
umhverfi. Verð 26,4 millj.

Furuberg - Hafnafirði.
Stæðilegt einbýli innst í botnlanga með grónum garði í
Setberginu. 3-4 svefnherbergi, góð stofa og eldhús. Frístandandi
bílskúr og hellulögð innkeyrsla. Tilboð óskast.

Tjaldhólar - Selfossi.
Vandað og glæsilega innréttað parhús klætt að utan með
Novabrik steini. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, hurðar og
skápar úr hnotu. Verð 31,5 millj.

Kjarrhólar - Selfossi.
Vandað og fallegt 179 m2 parhús í suðurbyggðinni á Selfossi ski-
last fokhelt, viðhaldsfrí klæðning, gegnheilir glugga. Tilb til afh.
Verð 19,9 millj.

Skógarás - Reykjavík.
Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð með bílskúr. Nýtt eldhús og
tvö góð svefnherbergi. Eign á rólegum og barnvænum stað.
Verð 22,9 millj.

Kjarrhólar 13 og 15 Selfossi.
Einstaklega íburðamikið og vandað 178 m2 parhús. Vandaðar
innréttingar, gott skipulag, malbikuð innkeyrsla, steypt verönd
með potti, skilast fullbúið án gólfefna.

Til sölu 213 m2 veitingahús í hjarta Helluþorps. Húsið var allt uppgert fyrir c.a 8-9 árum. Undanfarin 8 ár hefur verið
starfræktur í húsinu veitingastaður og bar sem er í dag í fullum rekstri. Unnið er að framkvæmdum við stækkun
veitingastaðarins sem verður lokið fyrir sumarið. Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga.

Uppgert hús og góður rekstur.

Miklabraut - Reykjavík
Spennandi fjárfesting.

Höfum til sölu þrjú verslunar / atvinnuhúsnæði við Miklubraut. Nánar tiltekið á horni Miklubrautar og Lönguhlíðar.
Eignirnar geta nýst undir ýmsa starfsemi og hafa mikið auglýsingagildi vegna staðsetningar. Nánari upplýsingar á
skrifstofu.
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VÍÐIMELUR - VIÐGERT HÚS

Mjög góð 3ja herbergja endaíbúð á 1. hæð í nýlega upp-
gerðu fjölbýlishús. Rúmgóð stofa með útgang suður-sval-
ir og snyrtilegt eldhús. Tvö rúmgóð svefnherbergi og flí-
salagt baðherbergi. Parket á gólfum. Verð 22,9 millj.

AUSTURBERG - LAUS

Glæsilega 75 fm 2 til 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýlishúsi með sér inngang af svölum. Eldhús með fal-
legri nýrri innréttingu og vönduðum tækjum og rúmgóð
stofa. Flísalagt og endurnýjað baðherbergi með baðkari
og rúmgott herbergi með skáp. Ný gólfefni. Verð 16,9

millj.

KELDULAND - ENDAÍBÚÐ

Mjög góða 3ja til 4ra herbergja íbúð á 2. hæð (efstu) í litlu
fjölbýli. Snyrtilegt eldhús með borðkrók og björt og góð
stofa. Flísalagt baðherbergi og tvö herbergi með skáp
voru þrjú. Verð 21,9 millj.

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

Mjög góða 131fm 5 herbergja íbúð á efstu hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi. Þrjú herbergi með skáp og flísalagt baðher-
bergi. Björt stofa með suðursvölum út af og fallega inn-
réttað eldhús. Mikil lofthæð. Gengið úr holi upp í rúmgott
sjónvarpsherbergi. Þvottaherbergi og geymsla í íbúð.

Verð 28,2 millj

VÆTTABORGIR - SÉRINNGANGUR

Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herbergja íbúð jarðhæð
í litlu fjölbýli. Þrjú rúmgóð herbergi með skáp og flísalagt
baðherbergi. Fallega innréttað eldhús og rúmgóð stofa
með útgang á lóð. Þvottaherbergi í íbúð og sér geymsla

við innganginn. Verð 25,9 millj.

JÓNSGEISLI - GLÆSILEGT

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

Verð 68,9 millj.

KLEIFARSEL - GÓÐ EIGN

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

Fr
u

m

Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

LAUTASMÁRI - JARÐHÆÐ

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

www.hofid.is
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Dvergshöfði 250 fm.

Til leigu í iðnaðarhúnsæði við Dvergshöfða um 250 fm rými með
aðgengi að innkeyrsluhurð. Tveir inngangar mögulegir í rýmið auk
vörumóttöku um innkeyrsluhurð. Húsnæðið er laust og til afhend-
ingar nú þegar.

Vesturhraun, 300 fm - 1.500 fm
Til sölu nýtt glæsilegt
stálgrindarhús. Húsið er
að grunnfleti tæpir 1.500
fm. Í boði eru líka minni
stakar einingar allt frá
300 fm að stærð. Vegg-
hæð er 7,4 mtr. og loft-
hæð 9 mtr. í mæni. Sam-
tals eru 10 innkeyrslu-
hurðir á húsinu 3,5 mtr.
háar, 8 á hlið og 2 á gafli.
Hægt er að skipta húsinu

niður í smærri einingar og auka gólfflöt með milligólfum sökum loft-
hæðar. Malbikuð lóð TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR STRAX!

Flugumýri, 968 fm iðnaðarhúsnæði.
Til sölu mjög gott 968 fm
iðnaðarhúsnæði með
hlaupaketti, auk tæpl. 200
fm byggingarréttar (sam-
þykkt viðbygging). Allt að
9 mtr. mænishæð, þak-
birta og reyklosun í mæni.
Hlaupaköttur gengur eftir
öllu húsinu gafla á milli  og
fylgir með í kaupum. Það
eru 4 innkeyrsluhurðir, þar
af 1 sem er 5x5 mtr. Hent-
ar vel flestri iðnaðarstarf-
semi.

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði
Til sölu á eftirsóttum
stað 241 fm iðnaðar-
húsnæði með 1x inn-
keyrsluhurð og göng-
uhurð. Húsnæðið skipt-
ist í góðan vinnusal
með lofthæð ca. 3,5
mtr, skrifstofur og kaffi-
stofa. Getur verið laust
fljótlega.

Fornubúðir 180 fm iðnaðarbil.

Til sölu/leigu vel staðsett iðnaðarhúsnæði við höfnina í hafnarfirði.
Nánar tiltekið er gólfflötur 120 fm auk milligólf um 60 fm eða sam-
tals um 180 fm. Húsnæðið er laust og til afhendingar nú þegar.

Völuteigur, 270 fm, 365 fm eða 635 fm.
Til sölu, í nýju glæsi-
legu stálgrindarhúsi
tvö iðnaðarhúsnæði
sem eru hvor um sig
10,8 x 25 mtr. að
grunnfleti. Hægt er
að fá iðnaðarrýmin
stök eða bæði sam-
an þá samtals 635
fm. Annarsvegar er

um að ræða 270 fm iðnaðarhúsnæði, stærð 10,8 mtr x 25 mtr, mik-
il lofthæð, 4x innkeyrsluh. -tvær á hvorum enda, og hinsvegar 365
fm iðnaðarhúsnæði, endabil með 95 fm milligólfi, innkeyrsluhurðir
og gegnumkeyrsla.

Skrifstofuhúsnæði miðsvæðis Rvk - 460 fm.
Til sölu eða leigu á 1. hæð um
360 fm vel innréttað skrif-
stofu/þjónustuhúsnæði auk
100 fm geymslu, samtals 460
fm. Húsnæðið er frábærlega
vel staðsett miðsvæðis. Næg
bílastæði eru fyrir framan sem
tilheyra húsnæðinu. Húsnæðið
er innréttað 13 skrifstofur, auk
fundaraðstöðu, skjalageymslu,
móttöku og anddyri. Teikningar
á skrifstofu okkar.

Miklabraut - Góð Fjárfesting.

Til sölu sérlega vel staðsettar útleigueiningar á einu mest áber-
andi horni höfuðborgarinnar. Kærkomin fjárfesting. Allar einingar
eru á verslunarhæð hússins. Skiptingin er eftirfarandi: 28,4 fm
eining leigða undir hárgreiðslustofu. ;  52,3 fm eining auk 73,5 fm
geymslukjallara samtals 125,8 fm. ; Um 49 fm leigt undir verslun;
Í kjallara 42,3 fm í útleigu undir þjónustu. ; Auk þess er 36,0 sjálf-
stæð eining leigð undir hárgreiðslustofu. / Alls teljast rýmin á
verslunarhæð 165,7 fm, auk 115,8 fm rými í kjallara eða samtals
281,5 fm. Allar einingarnar eru í góðri útleigu. Hafið samband til
að fá frekari upplýsingar.

Tunguháls - 1070 fm iðnaðarhúsnæði 
með 1700 fm byggingarrétti.

Í einkasölu samtals 1.070 fm iðnaðarhúsnæði í eftirsóttasta iðn-
aðarhverfi Reykjavíkur. Auk þess fylgir samþykktur byggingarrétt-
ur eignarhlutans fyrir samtals 1.700 fm á tveimur hæðum.  Sam-
tals er þá um að ræða 2.770 fm heildarstærð, þar af rúmir 900 fm
á 2. hæð. Húsnæðið er með mikill lofthæð, allt að 8 mtr. góðar
stórar innkeyrsluhurðir. Fallega innréttaðar skrifstofur, kaffistofa
og eldhús. EINSTAKT TÆKIFÆRI. Teikningar og nánari upplýs-
ingar 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
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Fjarðargötu 17
Hafnarfirði
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is

www.as.is
Opið virka daga

kl.9–18

Kár i  Ha l l dó rsson ,  l ögg .  f as te ignasa l i  –  Jónas  Hó lmge i r sson  –  E i r í ku r  Svanu r  S ig fússon ,  l ögg .  f as te ignasa l i  –  M e l k o r k a  G u ð m u n d s d ó t t i r

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

Fr
um

BURKNAVELLIR - Sérlega fal-
leg 106,3 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Náttúruflísar og parket.
Verð 24,5 millj. 6405

SUÐURBRAUT - Björt og falleg
endaíbúð m/bílskúr á góðum út-
sýnisstað. 2 sv.herb. Verð 17,9
millj. 6474

EINBÝLI

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

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

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

ÞRASTARÁS - Falleg og rúm-
góð 95 fm íbúð á jarðhæð. 2.
sv.herb. Sérinngangur. LAUS
STRAX. Verð 21,9 millj.

HRINGBRAUT - HFJ. 300 fm
einbýli sem skiptist í tvær samþ.
íbúðir báðar m/bílskúr á flottum út-
sýnisstað. Verð 69 millj. 6432

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

HÆÐIR

VESTURHOLT - Sérlega falleg
157,1 fm efri hæð m/bílskúr á frá-
bærum útsýnisstað. 3 sv.herb.
Verð 35,9 millj. 6286

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX
Falleg 130 fm hæð og ris m/nýleg-
um 90 fm bílskúr m/kjallara undir.
5 sv.herb. Verð 36,9 millj. 6067

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

BRÁVALLAGATA - Björt og
falleg neðri hæð í þríbýli á frábær-
um stað í göngufæri við miðbæ
og háskólann. Verð 25,9 millj.

SUÐURGATA - 312,7 fm hús á
góðum stað sem skiptist í tvær
íbúðir, bílskúr og verslunarpláss
sem hægt er að breyta í íbúð. Verð
60 millj. 6338

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

LYNGHVAMMUR - Falleg og
mikið endurnýjuð efri hæð og ris
m/bílskúr á góðum stað. 3 sv.herb.
Útsýni. Verð 30,9 millj. 6469

4RA TIL 7 HERB.

HULDUBORGIR - RVÍK Falleg
95 fm íbúð á frábærum útsýnis-
stað. 3 sv.herb. Stórar svalir. Sér-
inngangur. Verð 24,9 millj. 6449

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

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

HÁABARÐ - Fallegt 161 fm ein-
býli m/bílskúr. 3 sv.herb. Sólstofa,
verönd og heitur pottur. Verð 38,7
millj. 6329

ÁLFKONUHVARF - GLÆSI-
LEGT 272 fm einbýli ásamt bíl-
skúr. 4 sv.herb. Frábær útsýnis-
staður. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 56,0 fm 9711

STEKKJARHVAMMUR - Fal-
leg 136,4 fm hæð og ris ásamt bíl-
skúr. Sérinngangur. 3 sv.herb.
Svalir og verönd. Verð 26,9 millj.
6440

HRINGBRAUT - Falleg 77,8 fm
risíbúð á góðum stað. 3 sv.herb.
Suðvestursvalir. Frábært útsýni.
Verð 19,5 millj. 6446

ENGIHJALLI - Falleg og rúmgóð
107,9 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Vestursvalir. Verð
20,5 millj. 6179

DREKAVELLIR - Glæsileg 83,4
fm íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi
m/stæði í bílag. 2 sv.herb. Frábært
útsýni. Verð 21,5 millj. 6453

ÖLDUGATA - Fallegt 134,2 fm
einbýli á góðum stað. 4 sv.herb.
Verð 29,0 millj. 6303

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

ÁLFASKEIÐ - Góð 93,4 fm neðri
hæð á rólegum stað. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verð 21,9 millj.
6402

HÁAKINN - LAUS STRAX Vel
skipulögð og mikið endurnýjuð ris-
íbúð. 3 sv.herb. Bílskúrsréttur.
Verð 18,9 millj. 6445

STEKKJARKINN - Góð 90 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur. Verð 18,9 millj. 6060

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

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

BREKKUGATA - Mikið endur-
nýjuð 133,5 fm efri hæð m/bílskúr.
2-3 sv.herb. Sérinng. Útsýni. Verð
27,9 millj 6292

DREKAVELLIR - Sérlega glæsi-
leg 132,8 fm endaíbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðursvalir. Verð 29,9
millj. 6444

BREIÐVANGUR - M/BÍL-
SKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm
endaíbúð m/ bílskúr. 4 sv.herb.
Góð staðsetning. Verð 24,9 millj.
10068

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

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

ROÐASALIR - Glæsilegt fullbúið
235,7 fm parhús m/bílskúr á frá-
bærum stað. 5 sv.herb. Verð 59,7
millj. 6472

ÁSBÚÐARTRÖÐ - Falleg og
björt 139,5 fm efri hæð m/bílskúr.
4 sv.herb. Sérinngangur. Fallegt
útsýni. Verð 32,9 millj. 6320

SÓLEYJARHLÍÐ - Björt og sér-
lega falleg 99 fm endaíbúð á góð-
um stað. 3 sv.herb. Suðvestursval-
ir. Verð 24,5 millj. 6441

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-
búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Eikarinn-
réttingar, parket og flísar. Verð
24,9 fm 9754

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

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

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

KVÍHOLT - Falleg 150 fm neðri
hæð m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sér-
inngangur. Útsýni. Verð 31,9 millj.
6298

BREIÐVANGUR - Falleg og
rúmgóð 123,2 fm íbúð á 3. hæð. 3
sv.herb. Verð 21,9 millj. 6333

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

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

LÆKJARGATA - AUKAÍBÚÐ
Sérlega fallegt og vandað 220 fm
einbýli í miðbæ Hafnarfj. 4 sv.herb.
Afgirt verönd. Aukaíbúð í kj. Verð
49,9 millj. 9969

FAGRABERG - Fallegt 212 fm
raðhús m/bílskúr á góðum stað í
Setberginu. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur. Verð 47,9 millj. 6174

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

UNUFELL - Björt og falleg 96,8
fm íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb. Verð
17,9 millj. 9724

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

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

NÝTT
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ÁLFASKEIÐ - Falleg 88 fm íbúð
á 2. hæð. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Bílskúrsréttur. Verð 18,7 millj.
3716

LAUFVANGUR - Talsvert endur-
nýjuð 71,4 fm ííbúð á jarðhæð.
Verönd. Laus fljótlega. Verð 16,9
millj. 6408

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

URÐARSTÍGUR - Góð neðri
hæð í tvíbýli. Sérinng. Hús í góðu
ástandi að utan og innan. Verð
15,9 millj. 9970

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

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

2JA HERB.

REYKJAVÍKURVEGUR - Falleg
2ja herb. íbúð á 2. hæð á góðum
stað. Verð 13,5 millj. 6450

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

RAUÐHELLA - HFJ. TIL SÖLU
EÐA LEIGU - 275 fm atv.húsnæði
á góðum stað. Mjög stór malbikuð
lóð, gott úti/-gámapláss. Verð 41,5
millj. 10021

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

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

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

STAÐARHRAUN - Fallegt 150 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Verönd,
heitur pottur. Verð 24,3 millj. 9798

AUSTURHÓP - GOTT VERÐ
230 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Fullbúið að utan, fokhelt að innan.
Verð 22,9 millj.  6448

LITLUVELLIR - Gott 115,9 fm
raðhús m/bílskúr. Verð 18,9 millj.
6447

STAÐARHRAUN - Talsvert end-
urnýjað 151 fm endaraðhús m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 22,9 millj.  6420

SUÐURVÖR - Fallegt 160 fm par-
hús m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sólpallur
og heitur pottur. Verð 23,9 millj.
6328

LEYNISBRAUT - Bjart og fallegt
103,5 fm parhús. 2 sv.herb. Bíl-
skúrsréttur. Verð 18,5 millj. 6295

STAÐARHRAUN - Fallegt tals-
vert endurnýjað 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 - Fallegt 168,6
fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Ný
verönd. Verð 26,5 millj. 6187

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

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

STAÐARHRAUN - Talsvert end-
urnýjuð 96 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Verð 14,9 millj.  9957

SUÐURVÖR - 147,5 fm parhús
m/bílskúr á frábærum stað. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj.  4436

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

VESTURHÓP - FULLBÚIÐ Fal-
legt fullbúið 205 fm einbýli m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Verð 33,9 millj.
9757

NORÐURVÖR - Talsvert endur-
nýjað 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 - Falleg 96,9 fm 3ja
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð. Verð
19,9 millj. 5194

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

HEIÐARHRAUN - Fallegt 130,5
fm parhús með bílskúr. 3 sv.herb.
Stór verönd. Verð 22,9 millj. 5436

ÁSABRAUT - 157,8 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 21,9 millj.
. 3991

STAÐARVÖR - LAUST STRAX
Fallegt 135,8 fm einbýli á rólegum
stað. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245

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

VÍKURBRAUT - Sérlega falleg
161,7 fm efri hæð og ris. Verð TIL-
BOÐ. 4027

DALBRAUT - Gott 51,5 fm par-
hús. 2 sv.herb. Möguleiki á stækk-
un, teikn. til. Verð 9,5 millj. 2991

VOGAR

HÓLAGATA - Fallegt 165 fm ein-
býli m/bílskúr á eignarlóð. 4 sv.herb.
Verð 27,5 millj.  6463

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýj-
að139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
24,5 millj. 9838

MARARGATA - LAUST Nýtt og
glæsilegt 211 fm einbýli m/bílskúr. 5
sv.herb. Verð 34,9, 80% gott lán.
Ákv. sala 6084

REYKJAN.BÆR

FÍFUMÓI - 88 fm 3ja herb. neðri
hæð í rað/-keðjuhúsi. Sérinngangur.
Verð 14,9 millj. 6452

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

GARÐUR

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

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

SANDGERÐI

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

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

LANDIÐ

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

SUMARHÚS

ASPARSKÓGUR -
HVALFJ.SVEIT Gott 15 fm sum-
ar/-gestahús á góðum stað. Fullbúið
hús m/rafmagni, heitu og köldu
vatni. Verð 4,2 millj. 6454

EIGNARLÓÐ VIÐ ÁLFTAVATN
Mjög falleg 10.000 fm kjarrivaxin
eignarlóð Í Grímsnesi með gömlu 42
fm sumarhúsi. Rafmagn, hiti og
hraðlínutenging við lóðarmörk. Verð
16,9 millj.

EIGNARLÓÐ Í GRÍMSNESI
Glæsileg 10.800 fm ENDALÓÐ við
Sólbakka. Glæsilegt útsýni. Leyfi
fyrir allt að 200 fm húsi. 6424

ESKILUNDUR - Glæsilegur full-
búinn 54 fm sumarbústaður í landi
Miðfells, Þingvallasveit. Eignarlóð.
Frábært útsýni. Verð 16,5 millj.
6296

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

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN

BJARKARÁS - GBÆ - Sérlega
glæsilegar og rúmgóðar lúxus-
íbúðir á frábærum útsýnisstað efst
í Ásahverfinu.

FLATAHRAUN - HFJ Glæsileg-
ar íbúðir í 5 hæða lyftuhúsi á frá-
bærum stað. Afh. við kaupsamn.
Verð frá 20,5 millj.  6344

STÓRIKRIKI - MOSFELLS-
BÆR Glæsilegt 344 fm einbýli-
/tvíbýlishús á góðum stað. Fullbúið
að utan og fokhelt að innan. 6317

DREKAVELLIR 4 - HAFN-
ARFJ. Glæsileg 136 fm 5 herb.
sérhæð í nýju fjórbýlishúsi. Verð
29,9 millj. 10062

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

FJÓLUVELLIR 8 - HFJ. Glæsi-
legt raðhús á einni hæð m/bílskúr.
Áhv. 17 millj. til 40 ára hjá ÍLS.
Verð frá 31,8 millj.

FJÓLUVELLIR 12 - HFJ. 244
fm raðhús á einni hæð m/bílskúr,
verð frá 30,4 millj. - frábært fer-
metraverð 5401

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. - Fal-
leg og vönduð 4ra herb. íbúð á
jarðhæð m/sérinng. Fullbúin með
glæsilegum gólfefnum. Verð 29,3
millj. 5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. -
Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð
frá 24,6 millj. 5298

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

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

DREKAVELLIR 26 - HFJ. -
Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
24,8 millj. Afhending við kaup-
samning. 4310
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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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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.

AUÐBREKKA - BYGGINGARÉTTUR
Um er að ræða 1181 fm skrifstofuhúsnæði. Sam-
kvæmt nýju deiliskipulagi er gert ráð fyrir stækkun
á húsnæðinu og því breytt í 19 íbúðir ásamt versl-
unarhúsnæði á jarðhæð, alls um 2300 fm með með
bílgeymslu.

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

FUNAHÖFÐI - LAUST STRAX
Um er að ræða mjög vel staðsett 607 fm atvinnu-
húsnæði á tveimur hæðum. Verð 75 m. Allar nánari
upplýsingar veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.

LANGHOLTSVEGUR - ATVINNU-
HÚSNÆÐI.
Um er að ræða 471 fm skrifstofuhúsnæði sem
stendur á tveimur lóðum með mögulegum bygg-
ingarétti, næg bílastæði. Allar nánari upplýsingar á
Lyngvík.

SMIÐSHÖFÐI - ATVINNUHÚSNÆÐI.
Um er að ræða 1820 fm iðnaðarhúsnæði með
ónýttum byggingarrétti og góðu porti. Allar nánari
uppls. veitir Kristberg 892-1931.

SÓLHEIMAR - LYFTUHÚS
Um er að ræða mjög góða og mikið
endurnýjaða 3ja herbergja 85 fm íbúð
á annarri hæð í lyftuhúsi með hús-
verði. Tvö góð herbergi með parketi
og skápum og annað með austur
svölum. Endurnýjað flísalagt baðher-
bergi. Nýtt nútímalegt eldhús með
parketi á gólfi, sem er opið yfir í stofu.
Björt stofa með parketi og suðursvöl-
um. Tvennar sér geymslur. Flott íbúð
með góðu útsýni. Verð 22,9 m.

HALLAKUR - GARÐABÆ
Um er að ræða vel staðsetta
108 fm nýja 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sér
suður verönd, ásamt góðri
sér geymslu sem er innifalin í
ofangreindum fermetrum.
Íbúðin er fullbúin með gólf-
efnum og til afhendingar
strax. Verð 29,0 m

HAMRAHLÍÐ

Um er að ræða mjög vel staðsetta 95,8 fm 3ja her-
bergja íbúð á 3.hæð í virðulegu húsnæði við
Hamrahlíð. Verð 24,9 m.

HAMRABORG
LYFTUHÚS

Um er að ræða 76,5 fm 3ja herbergja íbúð á 5.hæð
í lyftuhúsi. Stæði í bílgeymslu. Verð 18,4 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. Íbúð-
in skilast fullbúin án gólfefna. V. 23,9 m.

ÆGISÍÐA
VESTURBÆR

Um er að ræða 58,6 fm 2ja herbergja risíbúð á góð-
um stað í Vesturbæ. Verð 14,9 m.

SÆBÓLSBRAUT
VESTURBÆR KÓPVOGS

Um er að ræða mjög gott og vel staðsett 209,3 fm
endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
24,5 fm bílskúr. 4-5 svefnherbergi. Arinn í stofu.
Suður garður með heitum potti. Tvennar stórar
svalir og útsýni út á Fossvoginn. Verð 53,9 m

NEÐRI SÉRHÆÐ
Í VESTURBÆ
KÓPAVOGS.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 113 fm 4ra her-
bergja neðri sérhæð við Holtagerði. Íbúðinni fylgir
sérstæður 23 fm bílskúr. Búið er að endurnýja gler
og glugga, dren og skolp og járn á þaki ásamt fl.
Verð 28,9 m.

URÐARHOLT
MOSFELLSBÆR.

Um er að ræða 40 fm ósamþykkta studió ibúð á
3.hæð í vel staðsettu húsi. áhv. 6,0 m. verð 10. m.
Öll skipti skoðuð.

ÁLFKONUHVARF
M/STÆÐI Í BÍLGEYMSLU

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

ÞORLÁKSHÖFN
PARHÚS

30 MÍN FRÁ REYKJAVÍK.

Um er að ræða 150 fm mjög vel staðsett parhús
með innbyggðum 36 fm jeppaskúr. Húsið sem
stendur við Hafnarberg er laust strax. Skipti á íbúð í
Reykjavík kemur til greina. Verð 23,6 m

HÁHOLT
HAFNARFIRÐI

Um er að ræða 115 fm 4ra herbergja endaíbúð á
3ju hæð. Íbúðin er mjög vel skipulögð,suður svalir,
mikið útsýni, stutt í skóla og leikskóla. V. 21,9 m

ÞÓRÐARSVEIGUR
MEÐ STÆÐI Í BÍLGEYMSLU

Um er að ræða 87 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð
með sér inngangi af svölum og stæði í bílgeymslu í
góðu lyftuhús. Suður svalir. Verð 21,9 m

EYJABAKKI
4-5 HERBERGJA

Vorum að fá í sölu mjög góða og mikið endurnýjaða
4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð ásamt sér 21 fm
herbergi í kjallara sem hefur aðgengi að snyrtingu.
Hús og sameign í góðu standi. Verð 20,9 m.
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Sumarhús Reykjavellir Búst./lóð
Fokhelt heilsárshús á eign-
arlóð: 5.750.000 kr.
46 fm heilsárshús með
bjálkaklæðningu á steyptri
plötu.  Hiti er í gólfi, búið að
taka inn heitt og kalt vatn. Í
gluggum er tvöfalt gler.
Burðarvirki þaks eru úr
timbri. Þakklæðning með

stölluðu járni.  Lóðir  ca 5000 fm  um 1 km sunnan við Reykholt í Bisk-
upstungum. Stutt er í þjónustu; banki, sundlaug, veitingastaður, versl-
un og gólfvellir.  Teikningar eru á skrifstofu. Hægt að fá hús lengra
komið.

Sumarhús Hæðarendi - Grímsnes
Rúmlega fokhelt 80 fm sumar-
hús með 30 fm svefnlofti í
byggingu í Grímsnesi á 5625fm
eignalóð. Litlar Svalir útfrá
svefnloftinu. Vandað hús með
frönskum gluggum, tvöfaldri
hurð út á verönd, tvöföld hurð
út á svalir, útihurð frá baðher-
bergi og aðalinngangi. Lig-
gjandi kúpt klæðning að utan.
Á þaki verður stallað stál m.

innbrenndum lit. Tvöfalt gler í gluggum. Steyptar undirstöður. Komið
heitt og kalt vatn ásamt rafmagni. Verð 14,9 millj.

2 herbergja Sogavegur - Rvk
Sér inngangur í 48,4. fm
bjarta íbúð á jarðhæð. And-
dyri með dúk á gólfi. Baðher-
bergi með dúk á gólfi, góð
innrétting og vaskur í borði,
skápur á vegg, sturta. Eldhús
með hvítri og beyki innrétt-
ingu, parket á gólfi. Stofa
með parketi á gólfi. Svefnher-
bergi með dúk á gólfi. Panill í
flestum loftum. Þvottahús og
geymsla. Verð 12,9 millj.

2 herbergja Hamraborg - Kóp
Falleg tveggja her-
bergja 45,4 fm íbúð á
þriðju hæð í fjölbýli
með aðgang að sam-
eiginlegri bíla-
geymslu, mjög gott
útsýni og sérgeymslu
(Ekki inn í FMR). Lóð
með leiktækjum á.
Stutt er í alla þjón-
ustu, leikskóla, skóla,
verslanir, kirkju og
fleira. Verð 14,8 millj.

3 herbergja Rauðarárstígur - Rvík
Mikið endurnýjuð snyrtileg
75,1fm 3ja herbergja íbúð.
Eldhús með hvítri snyrti-
legri innréttingu, flísar á
gólfi. Rúmgóð stofa með
plastparketi á gólf, útgang-
ur í garð. Baðherbergi með
flísum á gólfi, innrétting og
vaskur í borði, sturtuklefi.
Svefnherbergi með dúk á
gólfi. Barnaherbergi með

dúk á gólfi. Geymsla með hillum á vegg. Sameiginlegt þvottahús, en
hver með sína vél. Sameign snyrtileg. Verð 17,9 millj.

3 herbergja Jöklasel - Rvk
Góð 86,2 fm 3-4ra her-
bergja íbúð með sér
inngangi í litlu fjölbýli
ásamt 24,4 fm bílskúr.
Eldhús með flísum á
gólfi og hvítmálaðri inn-
réttingu. Inn af eldhús er
þvottahús. Rúmgóð
stofa með parketi á gólfi
og útgang á hellulagða
verönd og þaðan í sér
afgirtan garð. Baðher-

bergi með flísum á gólfi, baðkar og sturtuaðstaða. Verð 23,5 millj.

2 herbergja Skarðshlíð - Akureyri
Rúmgóð 2ja herb. 61,5 fm
íbúð á jarðhæð í blokk á
góðum stað skammt frá
verslunarmiðstöðinni á
Glerártorgi. Geymsla með
tveimur 2 stórum suðurg-
luggum. Rúmgott þvotta-
hús í sameign er við hlið-
ina á íbúðinni. Hagstæð
ákvílandi lán í erlendri
mynt með mjög lágum
vöxtum Verð 11,6 millj.

2 herbergja Bergþórugata - Rvk
Björt og góð 2ja herb. íbúð í
kjallara í góðu fimm íbúða stein-
húsi í miðbænum. Sameiginleg-
ur inngangur, gengið niður hálf-
an stiga niður á þessa hæð.
Göngufæri í bæinn. Beint á móti
Iðnskólanum í Reykjavík. Sam-
eiginlegur garður. Íbúðin er á
jarðhæð garðmegin. Hagstæð
ákvílandi lán í erlendri mynt með
mjög lágum vöxtum. Laus við
kaupsamning. Verð 16,9 millj.

3 herbergja Asparfell - Rvík
3ja herbergja 95,4 fm
íbúð á 4 hæð í lyftu-
blokk með húsverði
og upptöku öryggis-
kerfi. Sameiginlegur
inngangur. Gott leik-
svæði er á bak við
húsið og stut í verslan-
ir, skóla og leikskóla.
Verð 17,9 millj.

2 herbergja Garðhús - Grafarvogi
Mjög góð 75,4 fm 2ja herbergja
íbúð á fyrstu hæð í þriggja
hæða fjölbýli. Eldhús með fal-
legri innréttingu. Inn af eldhús
er þvottahús og geymsla. Bað-
herbergi með flísum á gólfi og
við baðkar. Rúmgóð stofa með
parketi á gólfi og útgang á
hellulagða sér verönd. Parket á
íbúðinni er nýlegt eikarparket.
Íbúðin er nýlega máluð. Sam-
eign snyrtileg og séð er um þrif.

Að utan hefur húsið nýlega verið tekið í gegn. Verð 17,9 millj.

Stærri íb. og sérh. Þinghólsbraut - Kóp
Mjög stór og rúmgóð 161,4
fm, sjö herbergja efri sérhæð
í snyrtilegu og klæddu þrí-
býlishúsi með glæsilegu út-
sýni og aukaherbergi í kjall-
ara ásamt 26,1 fm sér-
byggðum bílskúr á frábær-
um stað í vesturbæ Kópa-
vogs. Eignin skiptist í 4
svefnherb., stóra stofu og

arinstofu, góða borðstofu sem mætti loka og nota sem herbergi ásamt
aukaherb. í kjallara. Stutt í gönguleiðir meðfram ströndinni, í sundlaug-
ina og skóla ásamt verslun og þjónustu í Hamraborg. Verð 38,4 millj.

Stærri íb. og sérh. Laufrimi - Kóp
Mjög björt og falleg 4ra her-
bergja 99,6 fm endaíbúð á
jarðhæð með góðu aðgengi,
má segja sérhæð þar sem
nánast allt er sér og innan
íbúðarinnar. Húsið er á róleg-
um stað þar sem stutt er í
Spöngina með allri þeirri
verslun og þjónustu sem þar
er. Stór og flottur, nýr ca 24
fm trépallur með skjólgirð-

ingu og sameiginleg lóð með leiktækjum fyrir börn í sjónfæri frá íbúð-
inni. Sérmerkt bílastæði á planinu við hlið hússins. Verð 25,4 millj.

2 herbergja Gautland - Rvk
Björt og rúmgóð 60,4
fm 2ja herbergja íbúð
á jarðhæð í litlu 3ja
hæða fjölbýli sem er
með klædda gafla,
góður staður í foss-
voginum, flott útsýni.
Mögulegt að opna út
í garðinn þar sem er
suður tré sólpallur.
Verð 17,8 millj.

3 herbergja Sléttahraun - Hafnafjörður
Góð 3ja herb. 88,5 fm
íbúð á fyrstu hæð. Eign-
in skiptist í tvö svefnher-
bergi, stofu, eldhús,
geymslu, þvottaherbergi
og baðherbergi. Snyrti-
leg eign þar sem stutt er
í alla helstu þjónustu
svo sem skóla, íþrótta-
hús, sundlaug verslanir,
samgöngur og heilsu-
gæslu. Verð 17,9 millj.

Rað- og parhús Fellasmári - Kóp
Einstaklega vandað og
snyrtilegt 147.2 fm rað-
hús á einni hæð með
innbyggðum 24,1 fm
bílskúr með glæsilegum
garði og flottu útsýni
innarlega í lítilli og sér-
lega fallegri botnlanga-
götu í Smárahverfi
Kópavogs. Örstutt í alla
verslun og þjónustu.
Góð aðkoma, engar

tröppur eða pallar. Glæsileg eign fyrir vandláta. Verð 47 millj.

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
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.

Klettakór
Kópavogi

• Glæsilegar íbúðir með sérinngangi og bílskýli.
• Íbúðirnar skilast í júní tilbúnar án gólfefna.
• Stærð íbúða um 177 fm. ýmist á 1-2 hæðum.
• Verð frá 43-49 milljónir.
• Byggingaraðili er ÁF-hús.
• Hringið og pantið tíma til að skoða.
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Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3665
haraldur@vidskiptahusid.is

Kristmundur Einarsson
Sölumaður

Gsm: 824-2877
kristmundur@vidskiptahusid.is

ATVINNUHÚSNÆÐI TIL SÖLU
Ármúli - Reykjavík.

Um er að ræða vel stað-
sett skrifstofuhúsnæði á
2. hæð alls 410 fm. Til
sölu eða leigu.

ATVINNUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Vesturhraun - Garðabær.
Höfum í einkasölu
Würth-húsið við Vestur-
hraun 5. Alls 1944 fm.
Lóðin er alls 15.000 fm.
Tilboð óskast í eignina,
fasteign og lóð.

Tunguháls - Reykjavík.
Til leigu mjög gott skrif-
stofuhúsnæði, alls um
765 fm. á tveimur hæð-
um. Möguleiki að skipta
niður í minni einingar.

Bæjarlind - Kópavogi.
Gott skrifstofuhúsnæði í
lyftuhúsi á annarri hæð,
alls 425 fm. Um er að
ræða alla efstu hæðina
og er möguleiki aðlaga
húsnæðið fyrir góðan

leigutaka. Leiguverð kr.: 520.000

Stórhöfði - Reykjavík.
Til leigu við Stórhöfða,

Reykjavík, á þriðju hæð
um 430 fm skrifstofu-
hæð. Glæsilegt útsýni
yfir Grafarvoginn Rýmið
er dúklagt, snyrtilegt og

lyfta í húsinu. Leiguverð kr. 645.000

Vikurhvarf - Kópavogi.
Glæsilegt verslunar og
skrifstofuhúsnæði alls
3542 fm, sem skiptist
þannig. Fyrsta hæð

785,4 fm. Önnur hæð 845,6 fm. Þriðja hæð 356,4
fm, þakrými 448 fm. og kjallari 792,5 fm. Hverfi í
mikilli uppbyggingu.

Glæsibær- Reykjavík.
Tækifæri fyrir fjárfesta.
Gott verslunar eða þjón-
ustupláss 846,5 fm, áð-
ur þekkt sem dansstað-
ur. Hægt að skipta í allt

að 6-8 verslunarrými. Bílastæðahús, breytt aðkoma.
Frábær staðsetn. Uppl. á skrifstofu Viðskiptahússins

Kópavogur - Vesturbær.
Til sölu eða leigu gott
skrifstofuhúsnæði á 1.
hæð. Parket og flísar á
gólfum. Stærð allt að

300 fm. Leyfi er komið fyrir að mega innrétta hæð-
ina sem íbúð. Glæsileg íbúð á efri hæð hússins. Hús-
næðið allt er einnig til sölu Verð: tilboð!

Urðarhvarf - Kópavogi.
Húsið er alls 6720 fm á
sex hæðum með tvö-
földum bílakjallara. Frá-
bær staðsetning gefur
húsinu mikið markaðs-
gildi við fjölfarna akst-
ursleið.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Verð: 23,9- 24,9
Stærð: 137 - 140

Byggingarár: 2002
Miðhraun 14
210 Garðabæ

Um  er  að  ræða  tvö  bil  hlið  við  hlið  að  Miðhraun  14  Garðabæ.
Atvinnuhúsnæði  á  tveimur  hæðum,  með malbikuðu  útisvæði.   Nánari  lýsing
bila:   Endabil   Neðri  hæð:  Vinslusalur  á  fyrstu  hæð,  vöruhurð  og
sérinngangur. Gluggar á tveimur hliðum Járn stigi upp á efri  hæð  Efri  hæð:
Steinteppi  á  gólfi,  klósett,  gluggar   Bil  Neðri  hæð:  Vinslusalur  á  fyrstu  hæð,
vöruhurð og sérinngangur.  Járn stigi upp á efri hæð  Efri hæð: Steinteppi á
gólfi,  klósett.      Frábært  hús  á  eftirsóttum  stað  sem  bíður  upp  á  mikla
möguleika.   Nánar  um  bilin  og  fleirri  myndir  er  að  finna  á  heimasíðu  okkar
www.remax.is

Hörður
Sölufulltrúi

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
Sölufulltrúi

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

GOTT HÚSNÆÐI Á EFTIRSÓTTUM STA
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100% ÞJÓNUSTA
Frítt og skuldbindingalaust verðmat

Berglind
 Guðmundsdóttir

Sölufulltrúi
864 0803

berglindg@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja og 
skipasali.

864 0803
Hringdu núna

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Íbúðir í nágrenni við Dvalar- og 
Hjúkrunarheimilið Víðihlíð í Grindavík

Til sölu er búseturéttur í 5 íbúðum í parhúsum við Víðigerði
15. 17. 19. 20. og 21  í Grindavík. Um er að ræða 2ja herb.
íbúðir ásamt bílskúr og garðskála samtals um 120 fm að
stærð. Íbúðirnar verða um 84 fm með garðskála og bílskúrarnir
ásamt geymslu um 36 fm. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar
ásamt frágengnum garði og er stefnt að því að afhending
verði í febrúar 2008. Fyrir eiga Búmenn 10 samskonar íbúðir
við Víðigerði sem teknar voru í notkun í september s.l. Félag
eldriborgara í Grindavík og Grindavíkurbær hafa unnið með
Búmönnum að verkefninu. Þar sem væntanlegir íbúar munu
geta nýtt sér þjónustu Víðihlíðar munu þeir njóta forgangs við
úthlutun sem eru eldri en sextugir.

Umsóknarfrestur er til 7. maí 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.

Fr
u

m

Galtalind 19
201 Kópavogur

Verð: 34,9
Stærð: 140

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 19.470.000
Bílskúr: já

Remax Lind  kynnir  fallega  4ra  herbergja  íbúð með stórum jeppabílskúr í  Galtalind  19 í  Kópavogi.  Þrjú
svefnherbergi  eru í  íbúðinni  og  eru  þau  öll  með  skápum.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með
baðkari,  sturtu  og  innréttingu.  Eldhús  er  með  mahogny  innréttingu  og  er  þvottahús  innaf  því -  með
hillum, skolvask og barkaopi. Rúmgóð stofa með útgengi út á ca. 60 fm sólpall, allar lagnir til staðar fyrir
heitan pott. Stutt í leikskóla og grunnskóla (þarf ekki að fara yfir götu).

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 18:30-19

Sumarhús til sölu
Fr

um

Húsin eru 72,2 fm með svefnlofti 37 fm. Fást óuppsett
eða uppsett. Verð 8,5 millj. óuppsett.   Verð kr 11.
millj. uppsett með inntéttingum, gólfefnum og raf-
lögnum (rafmagnstæki fylgja ekki). Getum útvegð hús
eftir öllum teikningum gerum verðtilboð í sumar- og
heilsárshús.

Upplýsingar í símum 697 6900 og 698 9091

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Fr
um

FISKVINNSLA - ÚTFLUTNINGUR
Til sölu fiskútflutningsfyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu.
Mjög góð erlend sambönd. Einstakt tækifæri. Upplýsing-
ar eingöngu á skrifstofu, ekki í síma.

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI
OG Á LAUGAVEGI
Til sölu sérverslun, vel staðsett í Kringlunni og á Lauga-
vegi. Mjög skemmtileg vara. Frábært tækifæri.

HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU
Mjög þekkt og vel staðsett stofa með 2 þvottastöðvar og
6 vinnustöðvar. Hefur starfað á sama stað sl. 10 ár.

BÓNSTÖÐVAR TIL SÖLU
Til sölu bónstöðvar með mörg föst viðskiptasambönd.

PÚSTÞJÓNUSTA OG BÍLAVERKSTÆÐI
Þekkt og gróið fyrirtæki í topp húsnæði, 320 fm. Besti
tíminn framundan.

ÍSBÚÐ OG HVERFISVERSLUN
Til sölu glæsileg verslun á góðum stað. Allt nýinnréttað,
og mikil vaxandi velta. Verð aðeins 7,8 millj.

SKILTAGERÐ OG AUGLÝSINGAR
Vegna flutning erlendis er til sölu mjög gott og vaxandi
fyrirtæki í skiltagerð. Er vel staðsett og með góðan tækja-
kost. Verð aðeins 8 millj.

SÖLUTURN í HVERFI 108
Nú er gott tækifæri fyrir aðila sem vill starfa sjálfstætt.
Söluturn með opnun frá kl. 08:30 - 18:oo og lokað um
helgar. Vaxandi góð velta. Verð aðeins 2,8 millj.

STEINSÖGUN OG MÚRBROT
Til sölu gott fyrirtæki með allan véla og tækjakost nýjan.
Mikil verkefni framundan. Verð aðeins rúml. 4 millj.

Mikill fjöldi fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga.
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Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Fr
um

Fasteign við Akraneshöfn!
1555 m² fasteign við Akraneshöfn er til sölu.
Húsið var byggt árið 1978 og er 2ja hæða þar sem á
neðri hæðinni eru tveir salir, annar 575 m² með 4 súlum,
4.5 m lofthæð og hinn 112 m² súlulaus. Efri hæðin er
672 m², súlulaus með 3.9 m lofthæð. Allar stærðir eru
nettó mál.

Húsið hefur nýlega verið einangrað og klætt að utan.
Nýtt þak var sett á húsið fyrir fáeinum árum. Gólf eru ný
steypt og vélslípuð.

Frábær staðsetning. Aðgengi að efri hæðinni er frá
Akursbraut og er því um 50 metra frá Akratorgi og
aðgengi að neðri hæðinni er frá hafnarsvæðinu. Þetta er
eign sem býður upp á fjölbreytta notkunarmöguleika.
Hægt er að skipta húsinu í tvær eignir.

Nánari upplýsingar veitir Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast. hjá Höfða

Tilbúnar sýningaríbúðir og afhending getur verið fljótlega.
Möguleiki er á 90% fjármögnun.
Óskað er eftir tilboði í íbúðirnar fimm sem eru á efstu hæð. Einstakar útsýnisíbúðir með stórum svölum
og lagt fyrir heitum potti.
Húsið er fimm hæðir og er fimmta hæðin töluvert inndregin. Í húsinu eru 47 íbúðir mismunandi að stærð frá 57 fm
til 145 fm. Bílastæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Allar íbúðirnar eru með sér þvottahúsi. Tveir inngangar
eru í húsið og tvær lyftur. Helmingur íbúðanna er með sér inngangi af svölum. Hluti íbúðanna er tilbúinn til af-
hendingar fullbúnar án gólfefna. Þó eru baðherbergi flísalögð. Vandaðar innréttingar frá HTH og bað og blöndun-
artæki frá sturta.is. Bílastæði eru malbikuð og lóð frágengin. Traustir byggingarverktakar – Leiguliðar ehf.

6 íbúðir 2ja herbergja. Verð frá kr.20.500.000.-
27 íbúðir 3ja herbergja. Verð frá kr.23.500.000.-
8 íbúðir 4ra herbergja. Verð frá kr.28.500.000.-

Sölumenn Höfða verða á staðnum með allar nánari upplýsingar.

Sölusýning í dag
frá kl. 17:00-19:00

Flatahraun 1 - Hafnarfirði
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Miðvangur - 220 Hfj

18.900.000
2ja til 3ja herb. mikið endurnýjuð endaí-
búð á 2. hæð. Húsið hefur verið klætt,
gluggar endurnýjaðir og svalir yfirb. 
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Básbryggja - 110 Rvk

24.900.000
Falleg 99,7 fm 3ja herb. íbúð með sér-
inngang á 1. hæð í húsi staðsett i enda
á lokuðum botnlanga. Innréttingar úr
mahóní. Þórarinn s. 530 1811

Lækjargata - 220 Hfj

41.900.000
Falleg og vönduð fjögurra herbergja
151,1 fm íbúð á 4. hæð, þar af 11,2 fm
geymsla í nýlegu lyftuhúsi á fallegum
stað. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1808

Safamýri - 108 Rvk

24.200.000
4ra herb. 92,4 fm endaíbúð og 21,5 fm
bílskúr að auki á þessum eftirsótta
stað.
Óli s. 530 1812

Bláhamrar - 112 Rvk

26.800.000
123,2 fm 3ja herb. endaíbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi, með góðu útsýni, sérverönd
og annarri stórri sameiginlegri ver-
önd. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Háholt - 220 Hfj

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

Stóragerði - 108 Rvk

24.300.000      M/BÍLSKÚR
121, fm 4ra herbergja endaíbúð á 3.
hæð að meðtöldum 19,2 fm bílskúr.
Fallegt útsýni. Íbúðin er mjög smekk-
leg. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Suðurbraut - 220 Hfj

18.900.000
98,2 fm mikið endurnýjuð 4ra her-
bergja íbúð á 2. hæð (þ.a. 5,8 fm
geymsla) með ágætu útsýni miðsvæð-
is. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/20

Laufengi - 112 Rvk

19.700.000   BÍLSKÝLI     
81.9 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
auk sérstæðis í opnu bílskýli. Sérinn-
gangur af svölum. Góðar svalir og út-
sýni. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Sléttahraun - 220 Hfj

17.900.000
Falleg 99,7 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð. í góðu fjölbýli. Bílskúrsréttur
fylgir eigninni.
Þórarinn s. 530 1811

Blómahæð - 210 Gbæ

59.900.000
Einstaklega glæsilegt 182,5 fm 6 her-
bergja raðhús við verðlaunagötu 2006
á besta stað í Hæðarhverfi í Garðabæ.
Þórarinn s. 530 1811

Háalind - 201 Kóp

48.000.000
Fallegt 193 fm parhús á 2 hæðum á
glæsilegum útsýnisstað. Neðri hæðin
er 114 fm og efri hæðin er 47,5 fm.
Sigurður s. 530 1809

Borgargerði - 108 Rvk

32.900.000
Vel skipulögð, mikið endurnýjuð 6
herb.  130,9 fm íbúð á jarðhæð í tvíbýl-
ishúsi með sér inngangi og stórum
sólpalli! Óli s. 530 1812

Espigerði - 108 Rvk

26.500.000    
Falleg 92,4fm, 4ra herb íbúð á 3.hæð á
eftirsóttum stað í gerðunum, með
mjög flottu útsýni.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1810

Einarsnes - 101 Rvk

27.000.000
Parhús. 1. hæð: Hol, eldhús, baðh. og
svefnh. Rishæð: Rúmgóð stofa. Kj.: her-
b., þv.hús og geymsla. Sérbílast.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1811

Grjótás - 210 Gbæ

56.900.000
Fallegt parhús á tveimur hæðum með
útsýni í hinu geysi vinsæla Ásahverfi í
Garðabæ.  Húsið er um 200 fm. BÓKIÐ
SKOÐUN Í SÍMA 530 1800/1809

Fífusel - 109 Rvk

20.500.000
Góð fjögurra herbergja 101,8 fm íbúð,
þ.a. 6,8 fm geymsla á 2. hæð í góðu
fjölbýli við Fífusel.
Helgi Már s. 530 1808

Fífusel - 109 Rvk

25.900.000
114,7 fm 4 herbergja íbúð á 3. hæð
ásamt auka herb. í kj. tilvalið til út-
leigu. Auk 27,3 fm stæðis í bílageymslu
samtals 142 fm. Stefanía s. 530 1805.

Jörfalind - 201 Kóp

48.900.000
Mjög fallegt 151 fm, 4. herb. raðhús á
einni hæð með bílskúr á útsýnisstað.
Vönduð eign þar sem stutt er í þjón-
ustu Sigurður s. 530 1809

Logaland - 108 Rvk

47.500.000    LAUST STRAX
Mjög vel staðsett 213 fm raðhús í
Fossvoginum á 2. hæðum. 6 svefnher-
bergi + stofa. Laust til afhendingar við
kaupsamning. Sigurður s. 530 1809

Hrísrimi - 112 Rvk

23.900.000    
99 fm snyrtileg 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð með suðursvölum á góðum stað í
Grafarvogi. Stutt í þjónustu og skóla.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Hulduborgir - 112 Rvk

26.400.000
Falleg 105,2 fm 4ra herbergja íbúð
(þ.a. 6,5 fm geymsla), með sérinngangi
á jarðhæð í góðu fjölbýli við Huldu-
borgir. Helgi Már s. 530 1808

Brekkubraut - 230 Kef

24.900.000   
150,7 fm 6 herb. neðri sérhæð í tvíbýli
á frábærum stað í keflavík. Stutt á völl-
inn og allra aðra þjónustu í miðbæn-
um. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/ 1806

Tunguvegur - 108 Rvk

39.900.000
Einstaklega falleg og ný standsett
174,4 fm 6 herb. sérhæð. Glæsilegt út-
sýni yfir Sundin. Vandaðar innrétting-
ar. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1800

2ja - 3ja 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

Fr
u

m

4ra til 7 herbergja

4ra til 7 herbergja

Hæðir

Rað- og parhús

Nýtt

Nýtt

Draumaeignir

Birkihólar - 800 Sel

Kórsalir - 201 Kóp

Tjarnargata - 101 Rvk

36.900.000
Glæsileg og frábærlega staðsett 103,8
fm 4ra herb. íbúð á 4. hæð í 5 íbúða fjöl-
býli. Innrétt. og gólfefni. Eignin skiptist í
forstofu/hol, 2 stofur, 2 svefnh., baðh.,
eldhús, sérgeymslu og sameiginlegt
þv.hús. 3 m. lofthæð í eigninni.
Bókið skoðun s. 530 1820/1811

Söluturn - 108 Rvk

15.000.000
Brautarstöðin - Rekstur veitingastaðar,
söluturns og ísbúðar á góðum stað í Ár-
múla. Mikil viðskipti eru við ýmis stór
fyrirtæki í nágrenninu, s.s. í Ármúla,
Síðumúla, Grensásvegi og í Skeifunni. Hér er um tilvalið tækifæri að ræða
fyrir aðila sem vilja vera í eigin rekstri.
Helgi Már s. 530 1808

24.400.000
Einstaklega falleg 99,1 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu.  Vandaðar innréttingar,
flísar og parket á gólfum. Góðar suð-
austursvalir.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1811

30.000.000
Nýtt 164,9 fm parhús á einni hæð innst í botnlanga á góðum stað á Selfossi.
Eddi s. 530 1806

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt Nýtt

Nýtt Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt Nýtt

Nýtt
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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

Richard H. Sævarsson
richard@draumahus.is

sölumaður

Einbýli Einbýli

Fálkaklettur - 310 Bor

37.000.000
230,4 fm einbýlishús með 2 aðskildum
íbúðum + 32,8 fm bílskúr -samtals
263,2 fm Rólegur staður miklir mögu-
leikar. Óli s. 530 1812

Garðbraut - 250 Gar

30.900.000
Sex herb. 244,3 fm einbýli þ.a. 46,9 fm
sérst. bílskúr á góðum stað. Unnið er
að endurbótum innanhúss.
Helgi Már s. 530 1808

Háaleitisbraut - 108 Rvk

Tilboð óskast
Glæsilegt 289 fm einbýlishús á 2 hæð-
um. Innifalinn er uþb. 20 fm nýlegur
sólskáli og bílskúr. Nýleg timburver-
önd. Óli s. 530 1812

Vesturholt - 220 Hfj

63.000.000
Fallegt 213,8 fm einbýli með innbyggð-
um 52,5 fm bílskúr.  Einnig er aukaíbúð
í húsinu í dag með sérinngang.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1811

Djáknavegur - 801 Sel

26.900.000
Glæsilegt og mjög vandað 114 fm
heilsárshús í Úthlíð, auk 26 fm
gesta/gufubaðshúss á veröndinni.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Stóraborg - 311 Bor

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

Sumarhús

Draumaeignir

Asparhvarf - 203 Kóp

75.000.000
Einstaklega fallegt og íburðarmikið
parhús til sölu ofan Elliðavatns í Kópa-
vogi.  Húsið er 243 fm og 5 herbergja á
tveimur hæðum og er stórglæsilegt út-
sýni í norður og austur yfir Elliðavatnið og náttúruna í kring.
Sigurður s. 530 1809

Draumaeignir

Brekkuskógar - 225 Álf

46.000.000
Einstaklega falleg 5 herbergja 190,2 fm
sérhæð með innbyggðum 50,9 fm bíl-
skúr. Afar vandaðar innréttingar og
gólfefni á eigninni. Loft tekið upp með
innfelldri lýsingu og allir sólbekkir eru úr granít.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1820/1811

Nýtt Nýtt Nýtt Nýtt

%1,5%

Söluverð á eign
3ja - 5 herbergja *

Söluþóknun óháð verði eignar

Ýmis söluþóknunargjöld

(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður ofl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld 

(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk

Vsk (24,5%) 

Samtals

Reiknaðu
dæmið

sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR:

311.126

0

Fast verð án vsk

Vsk (24,5%)

249.900
61.226

355.000 454.000 480.000

117.600

597.600

111.23086.975

441.975 565.230

254.104130.849 286.474

30.00025.00010.000

249.900 345.0002,3% 429.000 450.000

22.000.000 30.000.00015.000.000

1,95%

0 - 100.000.000

Samtals

*Kynntu þér lægra verð fyrir minni eignir

...meira en þú þarft þegar þú selur fasteign

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

Nýtt

Draumaeignir

Vesturás - 110 Rvk

45.900.000
Gott 198,4 fm raðhús á 2 hæðum í jaðri
Víðidalsins með óhindruðu útsýni og ið-
andi Fákssvæðið innan seilingar.   Stutt
í frábærar útivistarperlur upp og niður
með Elliðaánum.
Óli s. 530 1812

NýttNýtt

*Kynntu þér verðskrá fyrir aðrar eignir
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um

Tjarnabrekka 12 

Stærð í fermetrum: 295

Fjöldi herbergja: 5 herbergja 

Tegund eignar: Einbýli

Verð: 62,9 millj. 
HÚSEIGN KYNNIR: GLÆSILEGT 295 FM EINBÝLISHÚS, ÞAR AF ER TVÖFALDUR 41,9 FM BÍLSKÚR. Húsið
verður afhent tilbúið til innréttinga samkvæmt ÍST 51:2001 staðlinum, full klárað að utan og milliveggir komnir
upp. Svefnherbergin eru fjögur, þrjú rúmgóð barnaherbergi og glæsileg hjónasvíta með sérbaðherbergi og fata-
herbergi. Stofa, borðstofa og sjónvarpshol eru miðsvæðis í húsinu. Eldhúsið er rúmgott og opið inn í borðstofu.
Baðherbergin og salerni eru þrjú eitt inn af hjónaherbergi, gestasnyrting og annað gott baðherbergi. Þvottahús-
ið er á milli forstofu og bílskúrs. Rúmgott útsýnis herbergi ca.30 fm á sér hæð. Bílskúrinn er rúmgóður. EIGN
FYRIR VANDLÁTA MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI OG Í MIKILLI NÁLÆGÐ VIÐ NÁTTÚRUNA.    

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR BALDVIN ÓMAR Í S. 898-1177 

Fiskakvísl

Stærð í fermetrum: 128,9fm

Fjöldi herbergja: 2

Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 32,5 millj.
Fiskakvísl 2 hæð með einstöku útsýni. Glæsileg 4-5 herbergja
íbúð á tveimur hæðum innst í botlanga. Stórar suður og vest-
ur svalir. Stutt í útivistarsvæði í Elliðadalnum. Einstakt útsýni

(sjá www.huseign.is). Stutt í leikskóla og grunnskóla sem hefur fengið menntaverðluanin fyrir frammistöðu.
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 30 fm hjónaherbergi auk fata-
herbgis. Bílskýlisréttur. Íbúðin er laus fljótlega. 

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177 
eða á skrifstofu Húseignar.

Óseyrarbraut

Stærð í fermetrum:  2,622 

Fjöldi herbergja: 

Tegund eignar:  Atvinnuhúsnæði 

Verð: Tilboð óskast 
HÚSEIGN KYNNIR 2 ATVINNUHÚSNÆÐI. Heil húseign við Óseyrarbraut í Hafnarfirði. Alls er eignin skráð
2030,4 fm og er hún á þremur hæðum. Steypt plan með aðkomu frá Hvaleyrarbraut. Nánari lýsing: Jarðhæðin
er 1290 fm og í henni er vélsmiðja með aðkomu frá Óseyrarbraut. Á annarri hæðinni eru skrifstofur, eldhús og
mötuneyi, starfsmannaðstaða og renniverkstæði. Önnur hæðin er 370 fm og er hún með aðkomu frá Hvaleyrar-
braut. Þriðja hæðin sem er 370 fm er eitt stórt rými, fokhelt. Og annars vegar Atvinnuhúsnæði á jarðhæð með
góðri aðkomu, mikil lofthæð, þrjár innkeyrsluhurðir. Stór lóð með góðu útisvæði. Húsið stendur á hornlóð með
góð aðkomumögul. á byggingarrétti. 

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason Sími: 585-0107 GSM: 898 1005

Hjallavegur

Stærð í fermetrum: 54,4

Fjöldi herbergja: 2

Tegund eignar: Fjölbýli 

Verð:  14,9 millj.
HÚSEIGN kynnir: 54,4 fm 2ja herbergja íbúð í tvíbýlishúsi
byggðu 1948 við Hjallaveg í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu,
baðherbergi, eldhús, stofu, svefnherbergi. Geymsla og þvottahús

í sameign. Nánari lýsing: Gengið er inn flísalagða forstofu. Baðherbergi er flísalagt með sturtuklefa. Inn af for-
stofu er flísalagt hol með skápum. Eldhús er dúkalagt með ljósri innréttingu, efri og neðri skápum með flísum á
milli skápa. Stofa er parketlögð með gluggum út í garð. Svefnherbergi er parketlagt með skápum. 

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005 

Fagrabrekka - Kópavogi 

Stærð í fermetrum: 227

Fjöldi herbergja: 4 svefnherbergi.

Tegund eignar: Einbýli

Verð: 51,5 millj.
Húseign kynnir verulega fallegt einbýlishús í góðu hverfi í Kópavogi. Fallegur gróinn suður garður. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað. Innra skipulag er eftirfarandi: Gengið inn á flísalagða forstofu meðgóðum skápum, eld-
hús er mjög fallegt með nýlegri innréttingu, góðum borðkrók og útgengi í suðurgarð. Rúmgóð stofa og sjón-
varpsstofa, parket á gólfi, á efri palli er borðstofa, gestasalerni og herbergi, parket á gólfi nema á baði (flísalagt).
Niðri eru þrjú rúmgóð svefnherbergi, þvottahús, geymsla, fallegt baðherbergi með horn baðkari, góð innrétting
og gott alrými. Bílskúr fylgir eigninni en hann er ekki fullgerður. 

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177 eða á

Kleppsvegur

Stærð í fermetrum: 54,4

Fjöldi herbergja: 2

Tegund eignar: Fjölbýli 

Verð: 14,9 millj.
HÚSEIGN kynnir: Góð 57,4 fm tveggja herbergja íbúð á vinsælum stað við Kleppsveg. Íbúðin er töluvert upp-
runaleg og hentar vel til innréttingar. Skiptist íbúðin í eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og stofu.

Nánari lýsing. Parket er á holi og stofu, Skápur er í holinu. Eldhúsið er með upprunalega innréttingu og glugga.
Svefnherbergið er með hurð út á svalirnar og góðir skápar eru í herberginu. Stofan er rúmgóð og góðir gluggar
eru á stofunni. Baðherbergið er nokkuð rúmgott með baðkerfi og flísum á gólfi og upp á miðja veggi. 

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Súðarvogur - 104 Reykjavík

Stærð í fermetrum: 600

Fjöldi herbergja: Íbúðir 5

Tegund eignar: Fjölbýli

Verð:  Tilboð óskast 
HÚSEIGN KYNNIR: Um er að ræða húsnæði á tveimur hæð-
um í bakhúsi við Súðarvog, 2 X 300 fm sem eru 5 íbúðir, að

öllum stærðum. Eignin selst í einu lagi..Íbúðirnar eru allar  mjög vandaðar með góðum innréttingum og tækjum
Húsnæðið fæst samþykkt fyrir íbúðarlán að sögn eiganda sjón er sögu ríkari. Góð staðsetning og frábært fjár-
festinga tækifæri.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Álfaheiði - Kópavogi 

Stærð í fermetrum: 179

Fjöldi herbergja: 4 svefnherbergi.

Tegund eignar: Einbýli

Verð: 46,0 millj.
Húseign kynnir fallegt einbýlishús í suðurhlíðum Kópavog. Húsið er 179 fm með innbyggðum bílskúr. Gengið
er inn á flísilagða forstofu, rúmgóð með fatahengi. Gott gestasalerni, flísar á gólfi.  Rúmgóð stofa með útgengi á
suður verönd, parket á gólfi, góð borðstofa. Fallegt eldhús með hvítsprautaðri innréttingu, góð tæki. Mjög gott
barnaherbergi er niðri, parket á gólfi. Rúmgott þvottahús og búr með útgengi á baklóð. Parketlagður stigi er
upp. Uppi eru tvö góð barnaherbergi og mjög gott hjónaherbergi með góðum skápum og útgengi á suður sval-
ir, virkilega fallegt baðherbergi með sturtu og baðkari og góðri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf. Bílskúr er
rúmgóður með góðu geymslulofti innst í bílskúr. Bílastæði er hellulagt og lóð frágengin. Húsið var málað 2005. 

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177

Aðalþing - 203 Kópavogur

Stærð í fermetrum: 253

Fjöldi herbergja 5 herbergja 

Tegund eignar: Einbýli

Verð: frá 59,9 millj. 
Húseign kynnir glæsileg raðhús við Elliðavatn: Vorum að fá í sölu fjögur glæsileg 253 fm. raðhús á tveimur
hæðum á einum besta útsýnisstað við Elliðavatnið. Húsin verða afhent fullbúinn að innan sem utan en án
gólfefna. Lóð fullfrágengin. Vandaðar innréttingar frá GKS. Gluggar, útihurðir og bílskúrshurðir eru úr mahogny
en hægt er að velja nokkrar tegundir viðar á innréttingu og innihurðar. Hægt er að hafa áhrif á innréttingar og
innra skipulag ef komið er snemma inní byggingaferlið. Gengið er inná neðri hæð inní rúmgott anddyri með
skáp. Þrjú rúmgóð svefnherbergi eru á neðri hæðinni (14,2 fm. -15,7 fm.) ásamt baðherbergi, geymslu og
bílskúr. Á efri hæð er baðherbergi, rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf og þvottahús. Eldhús er opið
inní borðstofu og stofu. Góðar svalir í suðurátt. Verð frá 58,9 millj. Traustur byggingaraðili.

Teikningar og allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177

Arnarsmári

Stærð í fermetrum: 106

Fjöldi herbergja: 5 herbergja 

Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 26,5 millj. 
Húseign kynnir glæsilega 5 herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi

Fjögur góð svefnherbergi með góðum skápum. Eldhús er með flísum á gólfi, góð hvít innrétting með viðar könt-
um, góður borðkrókur. þvottahús og geymsla með hillum, Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.  Stór og góð
stofa með - útgengi áð suð-vestur svalir með miklu útsýni. Íbúðin er með vönduðu Pergo-plastparketi á gólfum.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177 
eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar 
Sölustjóri

S. 898-1177 

Áslaug
Sölumaður

S. 822-9519 

Gyða
Sölumaður
S.695-1095

Ástþór
Sölumaður

S. 898-1005

Þráinn
Ingimundarson
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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

SELDIST INNAN 30 DAGA

Bárugrandi < Birkiholt < Blásalir <

Grjótagata <

Vesturvör <

Fífulind <

Hamraborg <

Kárastígur <

Remax Lind / Bæjarlind 14-16

„við seldum þessar í mars 
allar á innan við 30 dögum“

LÁTTU
OKKUR
SELJA!

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA

SELDIST INNAN 30 DAGA
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LÁTTU OKKUR 
    SELJA FYRIR ÞIG

Hvað gerum við fyrir þig…

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR

Sigurpáll Jóhannesson
Sölufulltrúi
897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
Löggiltur fasteigna- 

Fyrirtækja og skipasali

FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

ath. söluverðmat

Allar                fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

Verðmetum eign þína þér að kostnaðarlausu 
og án allra skuldbindinga. 

Notum fagljósmyndara sem taka myndir af eigninni.

Útbúum eignamöppu með upplýsingum um eignina.

Auglýsum eign þína með áberandi hætti.

Höldum opið hús og sýnum eignina sjálf.

Erum í sambandi við þig og væntanlega 
kaupendur af eigninni.

                          Og svo erum við líka svo hress…..

w
w

w
.inhouse.is





HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

Glæsilegt 5-6 hesta hús til sölu 
að Flugubakka 1 í Mosfellsbæ. 

Húsið var tekið í gegn í vetur og breytt úr 6 hesta húsi 
í 5 hesta hús. Rúmgóð og hlýleg kaffistofa með salerni er yfir hálfu 

húsinu, ágætlega stór hlaða og góð aðstaða fyrir reiðtygi. 
Byggingarár 1991. Verð 9 m. 

Nánari upplýsingar veitir Rúnar í síma 660-5165.
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Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða 
bifreiðarstjóra í framtíðavinnu sem og sumar afleysingar. 
Hægt er að fylla út Umsóknareyðublöð á www.teitur.is

Eins má senda umsókn á E-Mail starf@teitur.is
Upplýsingar í síma: 515-2700 Mán-Föst 09-16 

Einar eða Ágúst 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Hefur 
vinninginn

Þegar borinn var saman lestur á Markaðnum og Viðskiptablaði Morgunblaðsin

í símakönnun Capacent janúar–febrúar 2007, kom í ljós að Markaðurinn hefu

umtalsvert forskot hjá öllum aldurshópum. Fylgstu með Markaðnum alla dag

vikunnar í hádegisfréttum Stöðvar 2 eða í VefTV á visir.is. Markaðurinn fylgi

Fréttablaðinu á miðvikudögum.

Horfðu á Markaðinn í símanum Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á visir.is alla daga
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MARKAÐURINN – VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR

62% FLEIRI LESENDUR 
Í ALDURSHÓPNUM 18–49 ÁRA

MARKAÐAA URINNRR



Það er verið að eyðileggja 
lífeyriskerfi landsmanna. Ríkið 
tekur hátt í 70% af lífeyrinum í 
skatta og skerðingar. Árið 2004 
voru meðaltekjur lífeyrisþega
frá lífeyrissjóðum um 58.000 
krónur á mánuði. Helmingur 
lífeyrisþega var með minna en 
35.000 krónur á mánuði í lífeyri. 
Ef lagður er saman lífeyrir líf-
eyrisþega frá almannatrygg-
ingum og lífeyrissjóðum kemur 
í ljós, að meðaltekjur lífeyr-
isþega í heild eru 154 þúsund
krónur á mánuði. Allur lífeyr-
ir, hvort sem er frá lífeyrissjóði
eða almannatryggingum, er 
skattlagður eins og um atvinnu-
tekjur sé að ræða. Lífeyrir frá 
almannatryggingum er skertur
vegna atvinnutekna, sem fara 
yfir 25 þúsund á mánuði og hann 
er skertur vegna lífeyrissjóðs-
tekna. Aðeins grunnlífeyrir 
skerðist ekki vegna tekna úr 
lífeyrissjóði. Meira að segja líf-
eyrir frá almannatryggingum 
sætir skerðingu vegna lífeyr-
is maka úr lífeyrissjóði en sú
skerðing er að mínu mati brot á 
stjórnarskránni. Miklar skerð-
ingar og skattar eru að eyði-
leggja lífeyriskerfið.

Þegar lífeyrissjóðirnir voru 
stofnaðir var reiknað með því, 
að lífeyrir úr þeim yrði alger 
viðbót fyrir lífeyrisþega. Líf-
eyrir úr lífeyrissjóði átti ekki 
að skerða lífeyri frá almanna-
tryggingum. En það hefur farið 
á annan veg. Ávinningur af líf-
eyrissjóðunum er mjög tak-
markaður vegna skerðinga og 
skatta ríkisvaldsins.

Ef lífeyrir Íslendinga er bor-
inn saman við lífeyri í OECD-
löndum kemur í ljós, að hann er 

lægri hér 
en sem
nemur
með-
talinu í 
OECD-
löndum.
Lífeyr-
ir, sem
hlutfall
af meðal-
launum,
er 66% 
hér á 

landi en 69% hjá OECD. Ef litið 
er á hlutfall af verkamanna-
launum kemur í ljós, að lífeyrir 
hér er 57% af verkamannalaun-
um en 59% af verkamannalaun-
um hjá OECD.

Miklar skerðingar á lífeyri 
aldraðra þekkjast ekki í ná-
grannalöndum okkar. Þetta er 
einstakt fyrir Ísland. Það mætti 
halda, að Ísland væri fátækt 
land, sem þyrfti af þeim sökum
að íþyngja eldri borgurum. Það 
er ekki nóg að draga úr skerðing-
um. Það verður að afnema þær.

Í Svíþjóð halda 
ellilífeyrisþegar öllum sínum
bótum óskertum þrátt fyrir 
aðrar tekjur. Og í Danmörku 
mega þeir hafa 50 þúsund
króna atvinnutekjur án þess að 
sæta skerðingu. Skerðing verð-
ur þar aldrei meiri en 30%. 
Engin skerðing verður þar 
vegna greiðslna úr lífeyrissjóði,
ekki heldur hjá maka. 70% 
ellilífeyrisþega í Danmörku eru 
með fullar og óskertar bætur. 
Í Svíþjóð er hlutfallið 100%. 
Engin skerðing sem fyrr segir. 
En á Íslandi fær aðeins 1% elli-
lífeyrisþega fullar og óskert-
ar bætur. Þannig fer ein ríkasta
þjóð heims með eldri borgarana 
í sínu landi.

Höfundur er viðskiptafræðingur. 

Lífeyrir lægri hér

35-70%
afsláttur af
erlendum
bókum
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Nú stendur yfir útsala á erlendum bókum í Bóksölu stúdenta.
Sígildar heimsbókmenntir, afflreying, fró›leikur og fræ›i.
Á flri›ja flúsund áhugaver›ir bókatitlar á frábæru ver›i.35-70%

afsláttur

ÚTSALA
Á ERLENDUM BÓKUM

fiú finnur útsölubækurnar líka á vefnum.Sko›a›u úrvali› á:

Bæ›i í bú›inni og á vefnum

Verslunin er opinfrá 9-18 alla virka daga

www.boksala.is



„Ég hef aldrei verið eldri en 
þegar ég var fjórtán ára. Ég hef 

yngst jafnt og þétt allar götur 
síðan.“

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Elskuleg frænka okkar,

Anna Sigríður Magnúsdóttir
áður til heimilis á Bjarnarstíg 5, Reykjavík,

sem lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 11.
apríl, verður jarðsungin frá Fossvogskapellu
þriðjudaginn 24. apríl kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Hrafn Magnússon
Helga Ívarsdóttir.

Björg Þórhallsdóttir sópransöng-
kona og Kristján Ingimarsson leikari 
voru á dögunum valin bæjarlistamenn 
Akureyrar og fá fyrir vikið starfslaun 
til sex mánaða hvort frá bænum.

Björg er fyrsta söngkonan og jafn-
framt fyrsta konan í hópi tónlistar-
manna sem fær þennan heiður. „Ég er 
afskaplega stolt af þessu. Mér þykir 
mjög vænt um þessa viðurkenningu 
og mér finnst bærinn sýna mér mik-
inn heiður með því að veita mér þessi 
starfslaun,“ segir Björg. „Þetta er 
viðurkenning á því sem ég hef gert 
hérna í bænum og stuðningur fyrir 
mig sem listamann og þau störf sem 
eru framundan hjá mér.“

Björg hóf söngnám árið 1991 og fór 
í framhaldsnám til Bretlands fimm 
árum síðar. Lagði hún stund á ljóða- 
og óperusöng í Konunglega tónlistar-
háskólanum í Manchester. Á árunum 
2000 til 2005 stundaði hún einkanám 
hjá hinum heimsfræga söngkennara 
dr. Iris Dell´Acqua í London.

Björg er um þessar mundir að vinna 
að sinni þriðju sólóplötu þar sem hún 
mun syngja íslensk lög í bland við er-
lend. „Hún verður með léttklassísku 
ívafi og vonandi hugljúf og hjartnæm 
eins og allt sem ég reyni að senda 
frá mér,“ segir Björg og hlær. Hún 
er einnig með þrjár tónleikadagskrár 
framundan og ýmislegt fleira sem er 
ennþá á skipulagsstigi. Er hún með að-
setur á Akureyri, Reykjavík og í Lond-
on til að sinna list sinni. 

„Þessi styrkur léttir mjög mikið 
undir og veitir ákveðið öryggi í þessu 
óvissulífi sem er alltaf hjá listamönn-
um,“ segir hún. „Þetta gefur manni 
ákveðinn starfsfrið til að vinna að stór-
um verkefnum og gera betur. Ég mun 
nýta þennan styrk eins vel og ég get.“

James Earl Ray lætur lífið

Framkvæmdasvið Reykja-
víkurborgar hefur sett upp 
kynningarsíðu með nýjum 
kortum og upplýsingum 
um hjóla- og göngustíga á 
höfuðborgarsvæðinu á vef 
sínum, www.rvk.is/fs, að 
því er fram kemur í tilkynn-
ingu frá Framkvæmda-
sviði. Kortin eru á svoköll-
uðu pdf-formi og ættu að 
koma hjólreiðamönnum og 
göngugörpum í borginni að 
góðum notum.

Á síðunni má jafnframt 
finna upplýsingar um og 
ljósmyndir af þeim sex 
áningarstöðum sem hafa 
verið settir upp á síðustu 
árum. Á áningarstöðunum 
er einnig að finna göngu- 
og hjólastígakort, ásamt bekkjum sem vegfarandur ættu að geta kastað mæðinni á. 
Sjöundi staðurinn bætist í hópinn í sumar, en hann verður settur upp við Breiðholts-
braut á milli Fákssvæðis og Elliðavatns. Staðirnir eru hannaðir af Kjartani Mogensen 
landslagsarkitekt.

Í tilkynningu frá Framkvæmdasviði segir að gert sé ráð fyrir að setja upp einn án-
ingarstað á ári næstu þrjú til fjögur ár. Þar segir einnig að áætlað sé að merkja stíga 
meðfram norðurströnd Reykjavíkur, frá Korpu og að byggingarsvæði Tónlistarhúss, 
og frá Ánanaustum að Ægisíðu.

Ný kort af hjólastígum

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumál-
um við Háskóla Íslands (SVF) og fyrirtækið Promens 
hafa gert samkomulag um samstarf til ársins 2011. Fram-
lag Promens mun felast í fjárhagslegum stuðningi sem 
varið verður til að efla starfsemi stofnunarinnar. Ragn-
hildur Geirsdóttir, forstjóri Promens, og Kristín Ingólfs-
dóttir, rektor Háskóla Íslands, undirrituðu samninginn í 
gær að viðstaddri frú Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrver-
andi forseta, og stjórn stofnunarinnar.

Promens er alþjóðlegt fyrirtæki og meðal stærstu 
plastframleiðenda heims. Fyrirtækið starfrækir 64 verk-
smiðjur í 22 löndum og hefur á að skipa 5.800 starfsmönn-
um. Áætluð velta fyrirtækisins á árinu 2007 er rúmlega 
60 milljarðar íslenskra króna. Promens verður einn af 
helstu bakhjörlum SVF og leggur þannig sitt af mörkum 
til að hrinda í framkvæmd áformum um að koma á fót al-
þjóðlegri þekkingarmiðstöð tungumála á Íslandi.

Stjórnendum Promens er í mun að heiðra framlag Vig-
dísar Finnbogadóttur til tungumála með því að leggja sitt 
af mörkum til að vekja athygli á gagnsemi rannsókna og 
menntunar á sviði tungumála og menningarlæsis. Fyrir-
tækið sér einnig hag í þeim tækifærum sem felast í því 
að geta nýtt sér þekkingu og reynslu sérfræðinga stofn-
unarinnar.

Tungumálarann-
sóknir efldar

AFMÆLI





Líkaminn er í yfirvinnu þegar hann 
undirbýr fæðingu barnsins og þess 

vegna er mikilvægt að koma 
rétt fram við hann.

Þú átt að borða vel og hreyfa þig. Og reyndu að koma upp reglu-
legum svefnpásum svo að þú 

verðir ekki útkeyrð.

IÐNAÐAR- OG VIÐSKIPTARÁÐUNEYTI

OLÍULEIT VIÐ ÍSLAND
Kynning á áætlun og umhverfismati vegna hugsanlegrar

olíuleitar á Drekasvæði við Jan Mayen hrygginn

Í fundarsal Orkustofnunar, Grensásvegi 9
mánudaginn 23. apríl, kl. 13.00-16.00

13.00-13.10 Aðdragandi og undirbúningur
Hreinn Hrafnkelsson, iðnaðarráðuneyti

13.10-13.25 Olíuleit á Drekasvæði
Kristinn Einarsson, Orkustofnun

13.25-13.35 Lagarammi og stjórnsýsla
Kristín Linda Árnadóttir, umhverfisráðuneyti

13.35-13.50 Hugsanleg efnahagsleg áhrif olíuleitar á Drekasvæði
Benedikt Valsson, fjármálaráðuneyti

13.50-14.05 Jarðfræði og mögulegar olíulindir á Drekasvæði
Bjarni Richter, Íslenskum orkurannsóknum (ÍSOR)

14.05-14.20 Veðurfar og ástand sjávar á Drekasvæði
Ásdís Auðunsdóttir, Veðurstofu Íslands

14.20-14.35 Kaffi
14.35-15.00 Lífríki sjávar, veiðistofnar og fuglalíf á Drekasvæði

Karl Gunnarsson, Hafrannsóknastofnun
15.00-15.30 Hugsanleg áhrif olíuleitar á umhverfið á Drekasvæði

Kristján Geirsson, Umhverfisstofnun
15.30-15.50 Umræður
15.50-16.00 Samantekt og næstu skref

Hreinn Hrafnkelsson, iðnaðarráðuneyti

Fundarstjóri: Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri í iðnaðarráðuneyti

Fundurinn er öllum opinn og aðgangur er ókeypis.
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SENDU SMS
BTC FGW Á 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU: GOD OF WAR 2 

DVD MYNDIR, FULLT AF PEPSI,

AÐRIR TÖLVULEIKIR OG
MARGT FLEIRA

STRANGLEGA BANNAÐUR INNAN 18 ÁRA!

LENDIR 26. APRÍL Í BT!

Fyrir nokkrum árum 
síðan ætlaði allt 
að verða vitlaust 
vestanhafs þegar 
poppstjarnan Janet 
Jackson afhjúpaði 
á sér annað brjóstið 
í beinni útsendingu. 
Siðprúðir Banda-

ríkjamenn höndluðu 
ekki þennan ósóma og vesalings 
Janet þurfti að biðjast afsökunar á 
atferlinu opinberlega. 

Mér þótti þetta mál allt saman 
hið fyndnasta. 

Í kjölfar umræðunnar um 
brjóstin á Janet ákváðu framleið-
endur þáttanna um Bráðavaktina 
að klippa út einnar sekúndu langt 
atriði úr þætti sem var í fram-

leiðslu. Þar sást nefnilega bregða 
fyrir geirvörtu á konu sem verið 
var að hjartahnoða. Nú veit ég 
ekki með ykkur en sjálfri finnst 
mér ekkert ósiðsamlegt við að það 
sjáist stundum brjóst á sjúkra-
húsum. Myndir sem sýna fólk í 
dauðaslitrunum, opna uppskurði 
og blæðandi stungusár fara meira 
fyrir brjóstið (já brjóstið) á mér.  

Og hvers vegna er ég að rifja 
þetta upp núna? Jú, vegna þess að 
nú hefur bandarískt sjónvarpsefni 
náð nýjum hæðum í brjóstahræsni 
sinni. Ég horfði fyrir einhverja al-
gjöra slysni á þáttinn Beauty and 
the Geek á föstudagskvöldið og 
varð svo yfir mig hneyksluð að ég 
er enn að jafna mig. 

Piltarnir í þættinum voru látnir 

teikna nakið módel. Ég get ekki séð 
neitt dónalegt við það enda hafa 
myndlistarmenn dundað sér við 
að teikna mannslíkamann öldum 
saman. Þegar afrakstur piltanna 
var síðan sýndur í sjónvarpinu 
voru brjóstin á teikningunum í 
móðu. Fyrst hélt ég að þetta væri 
eitthvað grín og fannst þetta svo-
lítið fyndið. Svo áttaði ég mig á 
því að þetta var alls ekkert grín. 
Í hvert sinn sem teikningunum 
brá fyrir var búið að setja móðu 
yfir brjóstin svo þau sæjust alveg 
örugglega ekki. 

Þetta sama kvöld sá ég fjöl-
mörg morð á sjónvarpsskjánum 
sem enginn sá ástæðu til að hafa 
í móðu. Kannski eru morð hvers-
dagslegri hlutur en brjóst.



Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur

Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker

Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is - Lifið heil

LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA

HÆTTU Í ALVÖRU MEÐ NICOBLOC

Þú setur NicoBloc í filter sígarettanna sem þú 
reykir. Það hindrar nikótínið og tjöruna í filternum
og þú byrjar að venjast af nikótíninu. Um leið minnkar
þú reykingar þínar smám saman, eftir sex vikur drepur þú í 
sígarettunni og sleppur við venjulegu fráhvarfseinkennin. Flestir 
sem nota Nicobloc til að hætta, byrja ekki aftur að reykja.*

Nicobloc er gert er úr 100% náttúrulegum efnum, það er ekki 
lyf og inniheldur ekki nikótín, þannig skiptir þú ekki sígarettufíkn
út fyrir aðra fíkn.

*Skv. rannsóknum sem skoða má á www.nicobloc.is

Skynsöm leið til að hætta því þú hættir á eigin hraða.

NicoBloc hindrar allt að 99% af nikótíni og tjöru í fi lternum.

Þú venur þig af nikótíni áður en þú drepur í.

Aðstoð fyrir alla þá sem vilja hætta að reykja



Franskar bókmenntir hafa verið 
áberandi í þessari Viku bókarinn-
ar enda er menningarkynningin  
Pourquois Pas? – Franskt vor á Ís-
landi í algleymingi. 

Í dag skipuleggur Borgarbóka-
safn Reykjavíkur dagskrá í sam-
starfi við Pourquois Pas? í tilefni 
af alþjóðlegum degi bókarinnar. 
Ýmsir listamenn hafa löngum sótt 
innblástur til Frakklands og segja 
rithöfundarnir Gerður Kristný 
og Sigurður Pálsson frá kynnum 
sínum af Frakklandi og hvernig 
þarlendir straumar hafa haft áhrif 
á skrif þeirra. 

Gerður nam frönsku og fransk-
ar bókmenntir þar í landi, meðal 
annars vegna áhrifakrafts kvik-
myndarinnar Betty Blue, en í 
hverju hann felst kemur betur 
fram í erindi hennar sem nefn-
ist „Með kvöld- matinn í 
kjöltunni og sólblóm
í hjarta“.

Sigurður bjó og nam í Frakk-
landi um árabil og hefur þýtt fjöl-
margar franskar bækur. Hann 
kallar sinn lestur „Úr einni götu 
í aðra“. Ljóðaflokkar hans Gata 
Meistara Alberts, Sú gamla frá 
Hofi og Dombasle-gata heita eftir 
jafnmörgum götum í París og mun 
Sigurður spjalla um tengsl sín við 
borgina út frá þeim og lesa nokkur 
ljóð. Þess má geta að í Þjóðarbók-
hlöðunni stendur nú yfir sýning á 
vegum franska vorsins á bókverk-
um eftir Sigurð og franska lista-
manninn Bernard Alligand en út-
gangspunktur þess er þó heima-
lands hins fyrrnefnda.

Þá mun Sigríður Thorlaci-
us syngja nokkur frönsk lög 
við undirleik Steingríms Karls 
Teague píanóleikara og auk þess 
verður gestum boðið upp á kaffi 
og franskar veitingar. 

Dagskráin
verður á Reykja-
víkurtorgi í 

aðalsafni Borg-
arbókasafns í 
Tryggvagötu 
15 og hefst hún 

kl. 17.30. 

Frönsku síðdegin
20 21 22 23 24 25 26

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala 
í síma 555 2222 og á www.midi.is

28. apríl lau. 10 sýning kl. 20
5. maí lau. 11 sýning kl. 20
12. maí lau. 12 sýning kl. 20

Síðustu sýningar!

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is

Loftpressur
Mikið úrval loftpressa fyrir 

iðnfyrirtæki, iðnaðarmenn og í 
bílskúrinn. Hagstætt verð.

PIANÓTÓNLEIKAR
ÓLAFUR ELÍASSON

Tvennir tónleikar á
KJARVALSSTÖÐUM

Þriðjudag 24. apríl og sunnudag 29. Apríl 
Tónleikar hefjast kl. 20.00

Á efnisskránni eru verk eftir
Schubert og Ravel ásamt 6 píanóetýðum eftir 

Chopin, Liszt, Moszkowski og Schriabin.
Á tónleikunum mun Ólafur fjalla um verkin á léttum nótum 
og er þetta kjörið tækifæri fyrir áhugamenn um sígilda tónlist

til að kynnast heimi píanótónlistar með aðgengilegum 
útskýringum.

Aðgangseyrir aðeins 1500 kr.
(námsmenn kr. 1000)

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

    
      

                
                

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Það er fengur að því að íslensk 
leikhús setji upp fleiri verk eftir 
franska leikskáldið Eric-Emm-
anuel Schmitt og verkið Hjóna-
bandsglæpir er verulega krass-
andi stykki. Íslenskir leikhúsgest-
ir sem flykktust á Gestinn og Abel 
Snorko býr einn ættu því ekki að 
verða fyrir vonbrigðum.

Hjónin Lísa og Róbert hafa verið 
gift í fimmtán ár, eru komin fram 
á bjargbrúnina í sambandinu og 
eigingirnin byrjuð að éta þau upp 
að innan. Þegar Lísa kemur með 
Róbert heim af sjúkrahúsi eftir 
að manngreyið missir minnið er 
líkt og þau fái annað tækfæri til 
þess að endurskapa sambandið. 
Spurningarnar sem Schmitt legg-
ur undir snúa að ástinni, afbrýði-
seminni og fórnfýsinni – hvað 
er traust og er hægt að viðhalda 
því?

Vandinn er sígildur en það mest 
heillandi við Schmitt er sú stærð 
sem hann gefur einföldum aðstæð-
um. Þannig er ekki bara hjóna-
bandið í húfi í þessu verki heldur 
mætti vel lesa leikritið sem könn-
un á öllum mannlegum samskipt-
um og þessum ævarandi breysk-
leika sem við látum bitna hvert á 
öðru. Það þarf ekki meira til en 
tvo einstaklinga sem eiga sér for-
tíð saman en vita ekkert um fram-
tíðina.

Leikstjórinn Edda Heiðrún er 
nösk á augnablikin sem öllu skipta 
og skilar mjög flottri uppfærslu úr 
þessum efnivið; spennan milli per-
sónanna rígheldur og það er hvergi 
dauður punktur í sýningunni. Um-
gjörðin er vel sköpuð og viðeig-
andi, sviðsmynd og búningar Jóns 
Axels Björnssonar gefa góðar vís-
bendingar og heillandi „leikvöll“ 
fyrir þetta andlega niðurrif. Lík-
indi persónanna og ólíkindin voru 
heppilega undirstrikuð. Brakandi 
og ísmeygileg tónlist Óskars Guð-
jónssonar fannst mér líka fylgja 
vel út úr dyrunum. Ég náði hins 
vegar ekki alveg upp í taktinn í 
lýsingu Lárusar Björnssonar, mér 
fannst hún gefa litla tilfinningu 
fyrir tíma og stemningu en hún 
var samt falleg. 

Elva Ósk Ólafsdóttir og Hilmir 
Snær Guðnason eru meðal reynd-
ustu sviðsleikara okkar og fá 
þarna virkilega bitastæð hlutverk 
að glíma við. Báðum tekst þeim 
afbragðs vel að koma sínu til skila 
og samleikurinn milli þeirra er 
frábær og fínstilltur. Ef ég ætti 
að nefna eitthvað fannst mér að-

eins skorta á jafnvægi milli per-
sónanna. Verkið er úthugsað 
valdatafl þar sem smám saman 
er flett ofan af sviksemi hjónanna 
hvors við annað (og þar með svik 
þeirra við þau sjálf). Afhjúpunin 
er mjög vel skrifuð en mér fannst 
halla um of á Lísu, meira gert úr 
hennar „glæpum“ og lögð of mikil 
áhersla á áfengisvandann í sviðs-
hreyfingum og tali. Slíkt er ávallt 
vandmeðfarið og þótt Elva Ósk 
fari vel með það eykur það mjög 
ójafnvægið á milli þeirra. Í lokin 
er Lísa berstrípuð niður í möl-
brotna og bugaða konu á meðan 
Róbert hefur fengið sakaruppgjöf 
og stungið sínum afbrotum undir 
stól. Aðstæðurnar eru samt enn 
opnar  eftir allt sem á hefur geng-
ið og það er enginn sigurvegari í 
svona samböndum.

Þetta leikrit er djúphugsað og 
skrifað af mikilli virðingu fyrir 
manninum í sinni örvæntingu og 
smæð. Það er við svona tækifæri 
að maður gleðst yfir möguleik-
um leikhússins til þess að miðla 
því öllu á ekki lengri tíma né með 
meiri áreynslu eða sjónarspili en 
tveimur einstaklingum í einu her-
bergi.

Sektin okkar allra

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

R
V

62
30

B

Marathon RVS miðaþurrkuskápur

5.423 kr. 3.982 kr.

Blár enMotion snertifrír skammtari

WC Compact statíf blátt fyrir tvær rúllur

3.982 kr.6.968 kr.

WC Compact statíf RVS fyrir tvær rúllur

1.865 kr.

Blár sápuskammtari FoamLotus Sápuskammtari RVS

4.974 kr.

Á tilboði
í apríl 2007

Valdar gerðir af Lotus 
Professional skömmturum
og tilheyrandi áfyllingum

fyrir snyrtinguna.



Breski leikarinn Orlando Bloom 
ætlar að taka sér hlé frá kvik-
myndaleik um hríð og sökkva sér 
í austurlensk fræði og búddísk-
an lífsstíl. Orlando, sem er þrí-
tugur, hefur verið að kynna sér 
búddisma árum saman og telur 
sig þurfa að staldra við á þess-
um tímapunkti. „Ég hef ekki feng-
ið frí síðan fyrsta Hringadrótt-
inssögumyndin var tekin upp. Nú 
ætla ég bara að slökkva á síman-
um og slappa af,“ segir hann.

Orlando í frí

Vilhjálmur Bretaprins og 
Kate Middleton, fyrrver-
andi kærasta hans, hafa 
verið í stöðugu símasam-
bandi síðan upp úr sam-
bandi þeirra slitnaði á 
dögunum. Vilhjálmur hefur 
huggað Kate eftir árásir í 
bresku pressunni.

Vika er nú liðin síðan tilkynnt 
var um sambandsslit Vil-
hjálms Bretaprins og 
Kate Middleton. Bresk-
ir fjölmiðlar hafa verið 
undirlagðir af fréttum 
um þau skötuhjúin. Til 
að mynda hafa nokkur 
dagblöð birt leiðinlegan 
rógburð um fjölskyldu 
Kate og hefur það 
lagst þungt á hana. 
Af þessum 
sökum hefur 
Vilhjálmur 
verið í stöð-
ugu síma-
sambandi
við fyrrver-
andi unn-
ustu sína. 
Hann dvelst 
nú á herstöð 
í Dorset þar 
sem hann er 
í þjálfun.

„Þau eru 
enn mjög náin. 
Sumt af því 

sem sagt hefur verið um móður 
Kate hefur verið mjög særandi 
og langt yfir strikið. Vilhjálm-
ur hefur hringt nokkrum sinnum 
í Kate og hún í hann. Hann seg-
ist styðja hana fullkomlega, hann 
er viss um að sumt af því sem 
skrifað hefur verið er algjör vitl-
eysa. Skrifin hafa sært Kate og 
Vilhjálmur er heldur ekki sátt-
ur,“ segir heimildarmaður The 
Sun innan konungsfjölskyldunn-
ar. „Þau eru kannski hætt saman 
en þau hafa verið náin svo lengi 

að þau munu ekkert hætta að 
tala saman,“ segir heimildar-
maðurinn enn fremur.

Kate hafa borist hundr-
uð bréfa með stuðnings-
yfirlýsingum frá almenn-
ingi. Vinir hennar segja að 
þessi stuðningur hafi hjálp-

að henni mikið, svo mikið 
að hún lét sig hafa það 

að skella sér út á 
lífið með vin-
konum sínum 
á föstudags-
kvöld. „Þessi 
viðbrögð al-
mennings
hafa sannar-
lega hjálp-
að. Það hefði 
verið auð-
velt fyrir 
hana að 
fara til út-
landa til 
að losna 
undan

álaginu en 
stuðning-

urinn sann-
færði hana um 

að vera kyrr,“ 
sagði vinkona 
Kate Middlet-
on.



Svitinn lak af veggjum Nasa við Austurvöll á laugardags-
kvöldið þegar hljómsveitin Gus Gus lék þar á tónleikum. 
Daníel Ágúst Haraldsson kom fram með sveitinni og voru 
tónleikarnir hreint út sagt magnaðir.

Troðfullt var á tónleikum Gus Gus á Nasa á laugardagskvöldið en þetta 
er í annað sinn á skömmum tíma sem sveitin fyllir tónleikastaðinn. Ný-
lega gaf Gus Gus út plötuna Forever og er greinilegt að nýja efnið leggst 
vel í aðdáendur sveitarinnar. Plötusnúðurinn Margeir Ingólfsson sá um 
að hita mannskapinn upp áður en Gus Gus fór á svið. Eins og á fyrri tón-
leikunum söng Daníel Ágúst Haraldsson með Gus Gus og var hann í 
miklu stuði eins og aðrir sem stigu á svið þetta kvöld.
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EIN SVAKALEGASTA 
HROLLVEKJA TIL 

ÞESSA. ENN MEIRA 
BRÚTAL EN FYRRI 

MYNDIN.

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

ÞEIR ERU MÆTTIR

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

SHOOTER      kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER         kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6
TMNT      kl. 6

HILLS HAVE EYES 2       kl. 6, 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER  kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA

HILLS HAVE EYES 2         kl. 5.50, 8 og 10. 10 B.I. 18 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2 SÝND Í LÚXUS kl. 5.50, 8 og 10. 10 
PERFECT STRANGER           kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 5, 7 og 9
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3.45
TMNT           kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 3.40

Sameiginlegt hlaup fyrir höfuðborgarsvæðið 
er á Laugardalsvellinum í Reykjavík.

Í tilefni af 120 ára afmæli Landsbankans endurvekjum við 
hið sögufræga Landsbankahlaup.
Hlaupið hefst á sama tíma um allt land, kl. 11.00.

Magni R. Magnússon, fyrr-
um kaupmaður í spilabúð-
inni Hjá Magna, er sérfræð-
ingur í flestu sem viðkemur 
söfnun. Hann segir ekkei 
útilokað að íslensku fálka-
orðurnar sem eru falar á 
netinu séu ósviknar.

„Fálkaorður hafa alltaf verið á 
ferðinni öðru hvoru,“ segir Magni. 
Fréttablaðið greindi frá því fyrir 
helgi að kanadíski kaupmaðurinn 
Najafgholi Chalabiani byði tólf ís-
lenskar fálkaorður til sölu á netinu, 
eina á eBay og aðrar á heimasíðu 
fyrirtækis síns. Reglur um fálka-
orður segja skýrt til um að orðum 
beri að skila til embættisins þegar 
orðuhafi falli frá. 

„Fólki finnst það skrýtið, að 
það sé ætlast til að þeim sé skil-
að þegar orðuhafi er látinn,“ segir 
Magni. „Ég veit um marga erfingja 
sem hafa viljað eiga orðuna áfram, 
til að hafa við hliðina á mynd af 
þeim sem fékk orðuna,“ segir 
Magni. Hann þekkir vel til regln-
anna og hefur sjálfur skilað fálka-
orðu. „Guðlaugur Pálsson, sem var 
kaupmaður á Eyrarbakka til níutíu 
og átta ára aldurs, fékk fálkaorð-
una. Áður en hann dó bað hann mig 
að koma henni til skila í ráðuneytið, 
sem ég og gerði, og fékk kvittun 
fyrir því hjá viðkomandi forseta-
ritara,“ segir Magni. 

Hann kveðst þó vita að hing-
að til hafi ekki verið gengið hart á 

eftir því að fálkaorðum sé skilað til 
síns heima. Orðunni sem boðin er 
upp á eBay fylgir skjal sem virðist 
undirritað af Vigdísi Finnbogadótt-
ur, og telur Magni að vel gæti verið 
um ósvikna orðu að ræða. „Það 
er ekkert skrýtið. Mér var boðin 
ekta fálkaorða frá Portúgal fyrir 
ekki svo löngu. En ég var hættur 
með búðina og var ekkert að spá 
í það,“ segir Magni. Hann bendir 
jafnframt á að uppboðshaldarinn 
Thomas Høiland í Danmörku hafi 
haft fálkaorðu á uppboðslista í nóv-
ember 2005, og stórriddarakross í 
nóvember í fyrra. Magna þykir 
trúlegt að orðurnar sem Chalabi-
ani selur séu úr safni, fyrst um svo 
margar er að ræða.

Hann þekkir hins vegar mörg 
dæmi þess að fálkaorður séu fals-
aðar. „Ég hef séð falsaðar fálkaorð-

ur í París. Þær eru þynnri en þær 
ósviknu,“ segir Magni. Hann veit 
meira að segja til þess að eftirlík-
ing hafi verið gerð af æðsta stigi 
orðunnar, keðju ásamt stórkross-
stjörnu, en hana ber einungis for-
setinn. „Þá fengu ákveðnir aðilar 
leyfi frá íslensku ríkisstjórninni 
til að smíða svipaða keðju. Ég veit 
líka um eina svona keðju í einka-
safni hérna heima,“ segir Magni. 

Í Kaupmannahöfn er jafnframt 
hægt að kaupa svokallaðar míní-
atúrorður hjá orðusmiði nokkrum. 
„Þær fylgja oft með fálkaorðunum, 
svo að menn geti haft aðeins nett-
ari orður í jakkanum sínum,“ út-
skýrir Magni. „Það er skemmtilegt 
fyrir safnara að eiga svoleiðis, ég 
var til dæmis með safn af sænsk-
um, dönskum og finnskum smáorð-
um.“

Bandaríski gítarleikarinn Ry 
Cooder hefur komið víða við á 
tónlistarvellinum undanfarin 
ár. Síðasta platan hans, Chavez 
Ravine, sem kom út fyrir tveim-
ur árum, var þemaplata tileink-
uð samnefndu hverfi mexíkóskra 
innflytjenda í Los Angeles sem 
var jafnað við jörðu á sjötta 
áratug síðustu aldar. Tónlist-
in á henni var dægurtónlist með 
mexíkóskum brag. Á My Name 
Is Buddy heldur hann áfram að 
skoða bandaríska dægurmenn-
ingu síðustu aldar. 

Lögin á plötunni eru öll samin 
af Cooder sjálfum, en þau eru 
gerð í stíl þjóðlaga- og blústón-
listar frá miðri síðustu öld. Text-
arnir rekja sögu kattarins Buddys 
sem berst fyrir lífi sínu og sjálf-
stæði, en hún er um leið ferðalag 
um sögu bandarísks þjóðfélags 
á síðustu öld. Buddy segir okkur 
sögur t.d. af verkföllum, af svín-
inu gráðuga J. Edgar, af Hank 
Williams og af froskinum séra 
Tom. Plötunni fylgir vegleg bók 
með sögum sem tengjast hverju 
hinna sautján laga plötunnar og 
myndskreytingum eftir teiknar-
ann Vincent Valdez. 

Samstarfsmenn Ry Cooder á 
plötunni eru engir nýgræðingar. 
Þar á meðal eru Chieftains-með-
limurinn Paddy Moloney, bræð-
urnir Mike og Pete Seeger, nikku-
leikarinn Flaco Jimenez, Van 
Dyke Parks sem spilar á píanó og 
soul-söngvararnir Terry Evans og 
Bobby King. Þó að þjóðlagatón-
listin sé rauði þráðurinn í gegn-
um plötuna er hún nokkuð fjöl-

breytt – fer út í blús og yfir í blue-
grass og R&B. Þessi tónlist er að 
sönnu ekkert nýtt, en hún er sí-
gild; lagasmíðarnar eru margar 
mjög flottar og allur flutningur 
er frábær.

Á heildina litið er My Name Is 
Buddy flottur pakki sem ætti að 
falla í kramið t.d. hjá aðdáendum 
Tom Waits og þeim sem kunnu 
að meta Seeger Sessions-plötu 
Bruce Springsteen.

Af kettinum Buddy

og síðasta plata Ry Cooder, 
Chavez Ravine, þá er My Name 
Is Buddy þemaplata sem sækir í 
bandaríska dægurtónlist síðustu 
aldar. Vel heppnuð og glæsileg 
útgáfa.



Allar nánari upplýsingar 
um hlaupið á Klassi.is

Taktu þátt!
Veitt verða verðlaun fyrir þrjú efstu sætin 
í hverjum aldurshópi drengja og stúlkna
• Allir þátttakendur fá verðlaunapening
• Allir þátttakendur fá Klassa-vatnsbrúsa
• Grillveisla að loknu hlaupi

5. MAÍ
um allt land 

SKRÁNING ER HAFIN
Skráning fer fram í öllum útibúum Landsbankans og á Klassi.is 
Þátttakendur þurfa að staðfesta skráningu með því að sækja rásnúmer 
sín í útibú Landsbankans, líka þeir sem skrá sig á netinu.

Landsbankahlaupið er fyrir alla hressa krakka á aldrinum 10-13 ára, 
fædda 1994, 1995, 1996, 1997.
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...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

DIANE KEATON MANDY MOORE Háskólabíó

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

Saga öflugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd 
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

MÖGNUÐ SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA TRAINING DAY

Börn sjá meira en 
fullorðnir gera sér grein fyrir!

HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA
SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

SHOOTER kl. 8 - 10:20 B.i. 16

HOT FUZZ kl. 8 - 10:20 B.i. 16

BECAUSE I SAID SO kl. 8 - 10:20 Leyfð

MEET THE ROBINSSON kl  6 Leyfð 

MR. BEAN´S HOLIDAY kl.  6 Leyfð

THE MESSENGERS kl. 8 - 10 B.i.16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

WILD HOGS kl. 5:50 - 8 - 10:20 b.i 7

SHOOTER kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.16

SHOOTER VIP kl. 5:30 - 8 - 10:40 

THE GOOD SHEPERD kl. 8 - 10:40 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

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

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

MEET THE R... M/- ENSKU kl. 8:10 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

BECAUSE I SAID SO kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 Leyfð

300. kl. 8 - 10:30 B.i.16

BREACH kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.12

TÍMAMÓT kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12

www.SAMbio.is

Kvikmyndin Breach er byggð á 
sannsögulegum atburðum þegar 
upp komst um svikahrapp í röðum 
FBI sem hafði um áraraðir leik-
ið tveimur skjöldum og selt Rúss-
um viðkvæmar upplýsingar. Sá 
efniviður er býsna krassandi fyrir 
kvikmyndagerðarmenn og ef 
marka má lýsingar á Robert Hans-
sen er hann líka eins og skapaður 
fyrir Hollywood. Ég hef mikið dá-
læti á leikaranum Chris Cooper 
sem leikur Hanssen í myndinni og 
finnst hann smellpassa í hlutverk 
þessa trúrækna og tortryggna fjöl-
skyldumanns sem einnig dund-
ar sér við að selja hernaðarupp-
lýsingar, blekkja samstarfsfólk 
sitt og búa til klámmyndir af kon-
unni sinni. Ryan Phillippe er ekki í 
alveg jafn miklu uppáhaldi hjá mér 
en hann leikur unghetjuna Eric 
O’Neill sem á stóran þátt í að koma 
upp um svikin. Hin fantafína leik-
kona Laura Linney er síðan ósann-
færandi í litlu hlutverki FBI-verk-
efnisstjórans Kate Burroughs.

Stærsti gallinn á þessari mynd er 
handritið en á því eru allt of marg-
ar gloppur. Áhorfendur fá litla til-
finningu fyrir alvarleika málsins 
og hvað er í húfi – þannig er for-
saga málsins lítið skýrð, í einni 
hjákátlegri senu er sýnd aftaka á 
rússneskum gagnnjósnurum sem 
Hanssen kom upp um en annars er 
umfang glæpa hans næsta óskil-
greint. Snilli Heinesens á tölvu-
sviðinu er heldur ekki undirbyggð 
nógu vel. Langir kaflar í myndinni 
fjalla um hugarleiki Hanssens og 
óframfærni unghetjunnar, samtöl 
þeirra og óáhugaverðar þreifing-

ar þegar þeir reyna að koma upp 
hvor um annan. Samband þeirra 
nær ekki að bera upp heila mynd 
og sérstaklega ekki svona lág-
stemmda  spennumynd. Þótt Coop-
er nái vel að miðla þessari þöglu 
ógn var talsvert geispað í bíóinu.

Ofan á geispana bættist að film-
an var skemmd, það er mjög al-
gengt núorðið að rákir og skellur 
séu á tjöldunum og fyrstu tíu mín-
úturnar af Breach voru gjörsam-
lega röndóttar, sem er ekki bara 
óvirðing við kvikmyndahúsagesti 
heldur líka þá sem höfðu fyrir því 
að búa til þessa blessuðu mynd. Það 
láta heldur ekki allir misheppnað-
ar skiptingar á „spólum“ og hljóð-
kerfisvandamál angra sig en það 
þýðir samt ekki að sýningarmenn 
geti sofið á verðinum og láti hvað 
sem gossa yfir fólk.

Krassandi efni kæft
Gítarar og aðrir munir 
sem voru í eigu meðlima 
hljómsveitarinnar U2 seld-
ust dýru verði á uppboði á 
laugardag. Slegist var um 
suma munina. Uppboðið var 
haldið til styrktar tónlistar-
mönnum sem misstu allt 
sitt í fellibylnum Katrínu.

Gibson Les Paul-gítar í eigu The 
Edge, gítarleikara U2, seldist á 
rúmar fimmtán milljónir króna 
á uppboði til styrktar tónlistar-
mönnum sem misstu allt sitt í felli-

bylnum Katrínu. Sólgleraugu Bono 
seldust á 1,3 milljónir króna.

Uppboðið var haldið á Hard Rock 
Café í New York á laugardag. Alls 
söfnuðust um 160 milljónir króna á 
uppboðinu en yfir 200 munir voru 
til sölu. Þar á meðal var rauður 
Fender Mustang gítar frá 1966 sem 
var í eigu Jimi Hendrix. Hann var 
sleginn á 26 milljónir króna. Saxóf-
ónn sem Bill Clinton, fyrrverandi 
Bandaríkjaforseti, átti seldist á 
þrjár og hálfa milljón króna og sól-
gleraugu úr búi John Lennon seld-
ust á rétt tæpar tvær milljónir.

Skipuleggjendur uppboðsins 

sögðu að aldrei fyrr hefði slíkt 
úrval af munum tengdum U2 verið 
boðnir upp. Eftirsóttasti gripur-
inn tengdur U2 var áðurnefnd-
ur Les Paul-gítar. Hann hafði The 
Edge notað á hverju einasta tón-
leikaferðalagi hljómsveitarinnar 
frá árinu 1985. Gibson-gítar í eigu 
The Edge fór á tæpar sjö milljón-
ir króna en hann gaf líka strigaskó 
og húfu á uppboðið.

Áritaður gítar frá Bono seld-
ist á tæpar tólf milljónir en munir 
frá Larry Mullen Jr. trommara 
og Adam Clayton bassaleikara 
voru ekki eins eftirsóttir og seld-
ust ódýrar. „Það verður að segjast 
að það er undarleg tilfinning að 
sjá hlutina sína til sölu hér í dag,“ 
sagði The Edge við fréttamenn á 
uppboðinu.



Pitstop – góð vara, frábært verð og framúrskarandi þjónusta.

Gæðakaffi, nettengd tölva, tímarit og blöð – fyrir þig meðan þú bíður.

Nú á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu – þjónusta í fyrirrúmi.

Hjallahrauni 4 Hfj.
565 2121

Dugguvogi 10
568 2020

Skeifunni 5
568 2025

SUMARDEKKÁ FRÁBÆRU VERÐI

Þetta var fullkominn dagur fyrir mig

 Chelsea missti af gullnu 
tækifæri í gær til þess að minnka 
forskot Manchester United á 
toppi ensku úrvalsdeildarinnar 
í eitt stig. Þá sóttu meistararnir 
Newcastle heim og urðu að sætta 
sig við markalaust jafntefli. 
Munurinn á efstu liðunum er því 
áfram þrjú stig.

José Mourinho, stjóri Chelsea, 
var hundfúll eftir leik og sagði 
ekki jafnt yfir hans lið og Man. 
Utd ganga þegar kæmi að víta-
spyrnudómum.

„Ein reglan er að dæma ekki 
víti gegn Manchester United og 
önnur regla virðist vera að gefa 
Chelsea ekki neitt. Við erum að 
tala um stórar ákvarðanir í okkar 
leik og United sem hefðu getað 
breytt stigastöðunni verulega,“ 
sagði Mourinho, sem átti erfitt 
með að fela gremju sína og vildi 
meina að United hefði átt að fá 
dæmt víti á sig gegn Middles-
brough.

„United getur ekki tapað. Boro 
átti að fá víti á síðustu mínútu en 

það er greinilega bannað að láta 
United tapa.“

Mourinho impraði síðan enn 
og aftur á því að hann vildi vera 
áfram í herbúðum Chelsea en 
um fátt er meira talað en meint-
an viðskilnað hans við félagið í 
sumar. 

Einkennileg umræða í ljósi 
þess að Chelsea getur unnið fjóra 
bikara á þessu tímabili. Hann ját-
aði samt að lokum að Newcastle 
hefði átt skilið stig úr leiknum. 

Chelsea missti af gullnu tækifæri

DHL-deild karla:

Enska úrvalsdeildin:

 Inter varð í gær meist-
ari í ítalska boltanum þegar liðið 
lagði Siena á útivelli, 1-2. Það var 
hinn umdeildi varnarmaður liðs-
ins, Marco Materazzi, sem skor-
aði bæði mörk þess í leiknum.

Þrátt fyrir gott gengi hefur 
gustað nokkuð um þjálfara liðs-
ins, Robert Mancini, og ítalsk-
ir fjölmiðlar bjuggust margir við 
því að honum yrði skipt út en tap 
fyrir Valencia í Meistaradeildinni 
sveið í Mílanó. Forseti félagsins, 
Massimo Moratti, greindi aftur 
á móti frá því í gær að Mancini 
hefði fyrir nokkru síðan fram-
lengt samning sinn við félagið til 
ársins 2011. 

Inter meistari

 Fyrir leikinn átti HK 
möguleika á Íslandsmeistaratitlin-
um en til þess þurftu Valsmenn að 
tapa sínum leik að Ásvöllum. Svo 
fór ekki en jafnteflið hefði dugað 
HK til titilsins. „Spennustigið hjá 
okkur var allt of hátt og við áttum 
einn af okkar lakari leikjum í 
vetur. Okkar lykilmenn áttu langt 
í land,“ sagði Gunnar Magnússon, 
aðstoðarþjálfari HK.

Ungt lið HK var hársbreidd frá 
titlinum en þrátt fyrir að leika ekki 
sinn besta leik á Akureyri í gær 
er ljóst að mikið er í liðið spunn-
ið. Liðið tapaði til að mynda ekki 
leik eftir áramót og spilaði jafn-
besta handboltann á síðari hluta 
mótsins. „Eftir tímabilið erum við 
mjög sáttir og HK getur verið stolt 
af árangrinum. HK er sofandi risi 
í mínum augum. Félagið er með 
frábæra umgjörð, góða stuðnings-
menn, öfluga stjórn og hér er allt 
til alls til að byggja upp stórveldi í 
handboltanum. Ég held að þetta sé 
bara byrjunin á gullöld HK,“ sagði 
Gunnar.

HK ætlar í Evrópukeppni á 
næsta tímabili og stefnir á að 

halda öllum sínum mönnum og 
lítur út fyrir að það takist. Valdi-
mar Þórsson er þó spurningar-
merki en hann varð markakóng-
ur Íslandsmótsins með 162 mörk 
skoruð í vetur. 

Valdimar er samningslaus og 
nokkur lið erlendis hafa spurst 
fyrir um hann. Rúnar Sigtryggs-
son, stórskyttan mikla og annar 
þjálfari Akureyrar, sagði að ein-
hverjar breytingar yrðu á hóp 

Akureyrarliðsins í sumar. „Laz-
dins fer frá okkur og það er ólík-
legt að Kuzmins verði áfram þar 
sem hann á við erfið meiðsli að 
stríða. Við ætlum aðallega að 
styrkja þá stráka sem eru fyrir í 
hópnum,“ sagði Rúnar, sem býst 
ekki við öðru en að þeir Sævar 
Árnason þjálfi liðið áfram. „Ég 
stefni svo á að spila eitt ár í við-
bót, ég var fyrst að komast í gang 
nú í dag,“ sagði Rúnar léttur.

HK-ingar báru sig vel þrátt fyrir jafntefli gegn Akureyri í gær, 27-27. Þeir ætla 
sér stóra hluti á komandi árum og segja silfrið í ár bara byrjunina.



- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum Engin truflun
Sýning myndarinnar byrjar fyrr Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321
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STURLAÐ STÓRVELDI

„Frammistaða Dern er stórkostleg og
það er ólíklegt að nokkur önnur leikkona 
toppi hana á næstunni.“

- TV Guide

„Til skiptis sjokkerandi, geðveik, 
bráðfyndin og skringilega spennandi!"

- Premiere

„Engin mynd mun skelfa eða 
heilla þig jafnmikið á þessu ári!“

- Total Film

„Ráðgáta sem á sér engan líka!“
- Empire



 Valsarinn Baldvin Þor-
steinsson fagnaði ef til vill örlít-
ið meira en félagar hans í leiks-
lok. Undanfarna sextán mánuði 
hefur hann átt í stöðugri og erfiðri 
baráttu við einkirningssótt og var 
ferill hans í verulegri hættu vegna 
veikindanna. Í gær lék hann næst-
um allan leikinn, skoraði sjö mörk 
og gaf aldrei tommu eftir.

„Þetta er búið að vera mjög erf-
itt ár en þrátt fyrir allt kom aldrei 
annað til greina en að halda áfram. 
Það var búið að segja mér að þetta 
gæti ekki gengið upp, ég þyrfti 
bara að hætta. Ég var slæmur fyrir 
áramót og fárveikur í desember. 
Svo tók ég mig taki í janúar, æfði 
eins og skepna og lá bara í rúminu 
þess á milli. Núna í dag er ég svo 

hættur að hugsa um þetta. Þetta er 
alveg komið hjá mér.“

Baldvin átti greinilega mjög erf-
itt með sig og þurfti að taka á öllu 
sem hann átti til að geta klárað 
viðtalið. Spennufallið hefur einnig 
verið mikið eftir langt tímabil og 
enn lengri veikindi. 

Baldvin segir að leikurinn gegn 
Haukum hafi verið afar erfiður, 
ekki síst fyrir sakir gamla félaga 
hans úr Val, Haukamanninnum 
Frey Brynjarssyni. „Freyr er ein-
faldlega mesti baráttuhundur sem 
ég hef á ævi minni kynnst. Hann 
fær endalausa virðingu frá mér og 
gerði leikinn erfiðan fyrir okkur. 
En ég vann hann og hans lið, þá 
líður mér eins og meistara og að 
ég eigi það skilið.“

Gríðarlega erfitt ár að baki

 Níu ára bið Vals tók 
enda í gær þegar félagið varð Ís-
landsmeistari í handbolta karla á 
nýjan leik. Valur fékk það verðuga 
verkefni að fara á Ásvelli og sækja 
sigur og það gerði liðið með glæsi-
brag í spennandi leik. Haukar voru 
næstum búnir að eyðileggja teitið 
á Hlíðarenda en Valsmenn sýndu 
sterkan karakter á lokamínútun-
um og sýndu af hverju þeir eru Ís-
landsmeistarar.

Valsmenn voru augljóslega mjög 
stressaðir í upphafi leiks en pressu-
lausir Haukar mættu grimmir og 
ætluðu greinilega ekki að gefa Val 
sigur. Þeir keyrðu hraðaupphlaup 
og það tók Valsmenn nokkurn tíma 
að ná áttum. Baldvin kom Val yfir í 
fyrsta sinn í leiknum í stöðunni 5-6 
og liðið hélt forystunni út hálfleik-
inn og leiddi með þrem mörkum í 
hléinu, 13-16.

Valsmenn byrjuðu síðari hálf-
leikinn af miklum krafti og virtust 
ætla að kafsigla Haukana. Í stöð-
unni 15-20 kom óöryggi í leik Vals, 
Haukar gengu á lagið og minnk-
uðu muninn jafnt og þétt.

Þegar Haukar jöfnuðu leik-
inn, 22-22, fór um margan Vals-
manninn á áhorfendapöllun-
um. Valsmenn buguðust ekki og 
héldu frumkvæðinu gegn ákveðn-
um Haukum sem seldu sig dýrt. 
Lokakafli leiksins var æsispenn-

andi og Haukar minnkuðu muninn 
í eitt mark, 31-32, þegar 40 sek-
úndur lifðu leiks. Ingvar Árnason 
tók síðasta skot Vals í leiknum, 
það fór í netið og Valsmenn fögn-
uðu Íslandsmeistaratitlinum með 
miklum látum.

Valur var fyrir fram talið lík-
legast til að lyfta bikarnum og það 
getur oft reynst að erfitt að standa 
undir  slíkum væntingum. Óskar 
Bjarni hefur spilað vel úr sínum 
spilum, náð að nýta breiddina vel 
og búið til sterka liðsheild sem er 
að skila Val þessum titli. Valur er 
svo sannarlega verðugur meistari 
og liðið sýndi vel í gær úr hverju 
það er gert þegar að því var sótt. 
Þá kom í ljós að þetta Valslið er 
sigurvegari og býr yfir gríðarlega 
sterkum karakter.

„Þetta hefur verið stórkostlegt í 
vetur en að mörgu leyti afar erfitt. 
Stjórnin hefur gert frábæra hluti 
á heimaleikjum okkar í Laugar-
dalshöllinni en við höfum þurft 
að æfa hér og þar,“ sagði Óskar 
Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals, 
sigurreifur í leikslok. 

„Þetta er því einstakt afrek sem 
þessir strákar hafa unnið og fann 
ég í vikunni hversu mikið þeir 
þráðu að klára dæmið hér í dag. 
Það hefði verið ótrúlega sorg-
legt fyrir þá hefði það ekki tekist. 
Margir strákanna hafa unnið titla 
í yngri flokkunum en það hefur 
vantað í meistaraflokknum og 
líka hjá mér sjálfum. Nú erum við 
loksins að fara í nýtt hús og von-
andi að við höldum áfram á sömu 
braut þar.“

Valur varð í gær Íslandsmeistari í handknattleik karla þegar liðið lagði Hauka á Ásvöllum, 31-33. Valur gróf 
með sigrinum Ásvallagrýluna í leiðinni en Hlíðarendaliðinu hefur gengið skelfilega í þessu íþróttahúsi. 
Valsmenn sýndu mikinn karakter í leiknum þegar að þeim var sótt og þeir eru verðugir meistarar.

 Það var stutt í grínið 
hjá Sigurði Eggertssyni, leik-
manni Vals, þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum eftir að Ís-
landsmeistaratitillinn var í höfn. 

„Ég er aðallega svangur,“ sagði 
hann spurður hvernig honum liði. 
„En mjög glaður og ánægður líka. 
Ég var nú hágrenjandi í leikslok 
þannig að mér er orða vant eins 
og er.“

Hann segir að Valur eigi titilinn 
skilinn. „Við höfum verið með yfir-
burðalið í vetur og á toppi deild-
arinnar allt tímabilið. Það hefur í 
raun allt gengið upp hjá okkur.“

Skyldi hann vilja vinna fleiri 
titla á næstunni? „Nei, þetta er 
orðið ágætt,“ sagði hann sposkur 
á svip.

Ég er sæll 
en svangur
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Íbúðir á Benidorm til leigu á ótrúlegu verði.

  Í apríl og maí bjóðum við glæsilegar íbúðir til leigu 
á einum besta stað á Benidorm. 

Hver íbúð hefur svefnpláss fyrir allt að fjóra gesti. 
Vikuverð aðeins 27.000 kr.

Upplýsingar og bókanir hjá espis@espis.net 
Símar: 0034-697-586-424 og 0034-687-797-778.

„Það eru aðallega fjögur bönd 
og tónlistarmenn sem hafa verið 
í spilaranum síðustu vikur. Bob 
Dylan, Sufjan Stevens, Hot Chip 
og Booka Shades. Ég er hálf 
klofinn í tónlist og hlusta á allt 
sem til er svo lengi sem eitthvað 
er varið í það.“ 

„Þetta verður ekki síður spenn-
andi stund í Efstaleitinu enda 
mun þetta standa tæpt,“ segir Páll 
Magnússon útvarpsstjóri en eins 
og glöggir menn hafa tekið eftir 
ber úrslitakvöldið í Eurovision
upp á sama dag og gengið verður 
að kjörborðinu í alþingiskosning-
unum. „Ef allar þær tímaáætlanir
sem við höfum fengið frá útsend-
ingarstjórunum í Helsinki ganga 
upp ættu fyrstu tölur að koma 
beint inn í lokin á Eurovision,“ 
segir Páll og telur hann því ekki 
nauðsynlegt að nýta sér tilvist 
RÚV+ þetta kvöld. „En það má 
engu muna,“ bætir útvarpsstjór-
inn við. Páll segir að ef eitthvað 
fari úrskeiðis í Finnlandi verði 
brugðist við því þá og þegar og 

þau í Efstaleitinu geri sér fyllilega 
grein fyrir því að tímaramminn 
verði knappur.

Eiríkur Hauksson á enn eftir að 
keppa í forkeppninni sem hald-
in er á fimmtudeginum og 
koma Íslendingum upp 
úr þeim „dauðariðli“ 
sem hefur reynst okkur 
erfiður. Veðbankar á 
borð við Betsson spá 
honum hins vegar vel-

gengni og ekki má gleyma því að 
Eiríkur fær ansi góða auglýsingu 
í norrænu Eurovision-þáttunum. 
Og því skyldi enginn útiloka að Ei-
ríkur gæti gert góða hluti í Hels-

inki. Páll segir enda að ef svo 
færi að Eiríkur Hauksson 

myndi hreinlega koma, 
sjá og sigra stæðu þeir 
frammi fyrir skemmti-
legu vandamáli. „Við 
yrðum þá að spyrja 
okkur þeirrar spurning-

ar hvað þjóðin myndi 
vilja sjá; Eirík 

syngja sigurlag-
ið eða fá fyrstu 

tölur úr Krag-
anum,“ segir 
Páll.

Velgengni Eiríks skemmtilegt vandamál

Fjöldi þjóðþekktra einstaklinga 
mun leika í nýrri kvikmynd Sól-
veigar Anspach, Skrapp út. Meðal 
þeirra eru Krummi Björgvinsson 
tónlistarmaður, Hugleikur Dags-
son, Didda og Sverrir Guðjónsson 
óperusöngvari.

„Myndin fjallar um tveggja 
barna móður í miðborg Reykja-
víkur, Önnu Hallgrímsdóttur, sem 
hyggst gjörbylta lífi sínu og flytj-
ast af landi brott,“ segir Sólveig. 
„Hún þarf hins vegar að losna við 
fyrirtækið sitt sem er þeim ann-
mörkum háð að selja marijúana,“ 
bætir hún. „Anna kemst þó í sam-
band við mann sem vill kaupa fyrir-
tækið og setur post it-miða á hurð-
ina sína þar sem á stendur „skrapp 
út“,“ útskýrir Sólveig. Þessi litla 
ferð Önnu verður þó að löngu 
ferðalagi um Reykjavík og kemur 
Anna ekki heim fyrr en fjörutíu og 
átta tímum seinna. Þá hefur íbúð-
in hennar hins vegar fyllst af fólki 
sem vill kaupa skammtinn sinn en 
notar tækifærið til að ræða saman 
um allt milli himins og jarðar, ís-
lenskt þjóðlíf og tónlist. „Þetta er 
gamanmynd í súrrealískum stíl en 
alls ekki kvikmynd um marijúana-
neyslu,“ áréttar Sólveig.

Sólveig hefur fengið til liðs við 
sig sannkallað stórskotalið leik-
ara og þjóðþekktra einstaklinga 
en aðalhlutverkið verður í hönd-
um Diddu sem lék einnig aðalhlut-
verkið í Stormy Weather eftir leik-

stjórann. Meðal annarra sem koma 
fram eru Ingvar E. Sigurðsson, 
en hann leikur frænda Önnu og 
Ólafía Hrönn Jónsdóttur sem verð-
ur í hlutverki boxara sem reykir 
gras. Þá verður tónlistarmaðurinn 
Krummi Björgvins einnig meðal 
leikara en söngvarinn hefur að 
undanförnu verið að hasla sér völl 
á leiklistarbrautinni. Hann verður 
meðal annars sjálfur Jesús í upp-
færslu Vesturports á söngleiknum 
Jesus Christ Superstar. „Mig hefur 
lengi langað að prófa eitthvað 

nýtt. Ég hef verið í tónlist síðan að 
ég var krakki og ég vildi fara að 
gera öðruvísi kröfur til sjálfs mín. 
Breyta aðeins til og kynnast nýju 
fólki,“ segir Krummi. „Þetta verð-
ur nú meira eða minna fólk sem ég 
þekki og tökurnar örugglega ótrú-
legar skemmtilegar.“

Auk Krumma munu óperusöngv-
arinn Sverrir Guðjónsson, rit-
höfundurinn Hugleikur Dagsson 
og rapparinn Erpur Eyvindarson 
koma mikið við sögu. 

Íslenskur strákur, Baldur Héð-
insson, var valinn besti plötu-
snúðurinn í bandarísku borginni 
Boston í lesendakosningu viku-
blaðsins The Phoenix í síðustu 
viku. „Ég veit í rauninni ekki 
hvernig þetta gerðist, ég vissi 
ekki einu sinni að ég væri á ein-
hverjum kosningaseðli hjá þeim. 
Þetta er stærsta vikulega blaðið 
hér í Boston, gefið út í um hálfri 
milljón eintaka á austurströnd-
inni. Blaðið sérhæfir sig í um-
fjöllun um hvað er að gerast í 
menningu og listum en er einnig 
með fréttatengt efni og pólítíska 
umfjöllun,“ sagði Baldur í sam-
tali við Fréttablaðið. 

„Það er mjög gaman að þessu 

en þetta gæti alveg komið á betri 
tíma. Ég hef engan tíma fyrir 
spilamennsku í augnablikinu því 
ég er að fara í inntökupróf í dokt-
orsprógrammið í taugastærð-

fræði í Boston-háskóla eftir tvær 
vikur.“ Baldur hefur áður lokið 
mastersprófi í stærðfræði frá 
sama skóla.

Inntur eftir því hvernig há-
skólanám í stærðfræði og DJ-
spilamennska fari saman segir 
Baldur: „Þetta fer ágætlega 
saman. Á meðan sumir horfa á 
sjónvarp eða lesa vísindaskáld-
sögur spila ég plötur. Ég er ekk-
ert að láta námið stoppa mig, þó 
að ég sé hálfgerður furðufugl 
innan stærðfræðideildarinn-
ar, sem er nú full af furðufugl-
um fyrir. Ætli það geri mig ekki 
furðufugl í öðru veldi? Tónlist er 
svo auðvitað í grunninn ekkert 
nema stærðfræði.“

Besti plötusnúðurinn í Boston

550 5000
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FYRSTUR
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- Lifið heil

Sagt er að fyrir alkóhólista 
sem langar að snúa frá villu 

síns vegar og ná góðum bata sé 
hollt að fara á 90 AA-fundi á 90 
dögum. Í aðdraganda kosninga 
hegða flestir stjórnmálamenn 
sér samkvæmt þessari forskrift; 
þeir duglegustu ná allt upp í 180 
fundum á 90 dögum. Eins og alkó-
hólistar eru þeir fullir með góðan 
ásetning og sjá framtíðina í rós-
rauðum hillingum og lofa bót og 
betrun á öllum sviðum. Það heit-
ir í AA-fræðum „að vera á bleiku 
skýi“. Allir alkóhólistar sem 
hafa náð árangri í baráttunni við 
breyskleika holdsins vita þó að 
góður vilji gerir enga stoð og allt 
hálfkák er einskis virði. 

 nota 
alkóhólistar með góðum árangri 
til þess að snúa lífi sínu til betri 
vegar. En hvorki meira né minna 
en 6 spor eða helmingur þessara 
12 spora fjalla um þá iðrun og 
yfirbót sem raunverulegur bati 
byggist á.

 hljóðar svo: 
„Við gerðum rækilega og ótta-
laust siðferðileg reikningsskil í 
lífi okkar.“ Sem þýðir að maður 
verður að viðurkenna mistök sín 
– án þess að reyna að réttlæta 
þau eða draga úr alvöru þeirra. 
Sá maður er ekki á batavegi sem 
kallar þjófnað „tæknileg mis-
tök“ eða talar um að „rangar upp-
lýsingar“ hafi ráðið því að hann 
samþykkti að ráðast með vopn-
um á bláókunnugt fólk.

hljóð-
ar svo: „Við bættum fyrir brot 
okkar milliliðalaust svo framar-
lega sem það særði engan.“ Hér 
breytist sú einlæga iðrun sem 
4. sporið fjallar um í raunveru-
lega yfirbót sem felst í því að 
alkinn reynir að bæta fyrir það 
sem hann hefur gert öðrum eða 
frá þeim tekið. Stjórnmálamaður 
í raunverulegum bata mundi til 
dæmis flýta sér að skila aftur 
þeim eftirlaunakjörum sem 
hann sjálfur skammtaði sér úr 
vasa grandalausra kjósenda sem 
treystu honum í blindni. Hann 
mundi fjarlægja stjórnmála-
flokkinn sinn frá gulljötunni sem 
hann leiddi hann að í ríkisfjár-
hirslunni og halda honum til beit-
ar á hinum sameiginlega afrétti 
landsmanna.

 að gerast AA-félagi 
þarf aðeins eitt: Löngun til að 
hætta að drekka.

Bleikt ský
eða bati?


